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سرمایهگذاری
است

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی نیاز به منابع مالی زیادی دارد؛ رقمهای نجومی است و منابع داخلی کشور و یا بخش خصوصی نمیتواند این منابع را تامین کند .مهدی
کرباسیان اظهار داشت :با توجه به تاکیدی که روی اقتصاد مقاومتی وجود دارد ،امید داریم که گلوگاهها و مشکالت بخش معدن حل شود ،اما در حوزه معدن و صنایع معدنی بزرگترین چالشی که وجود دارد ،جذب منابع مالی است.
کرباسیان عنوان کرد :پیشبینی این است که در این حوزه  50میلیارد دالر جذب منابع مالی داشته باشیم تا جهش خوبی در حوزه معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد .وی متذکر شد :در این رابطه بهطور حتم مسووالن سیاست
خارجی که کار بسیار ارزندهای در حوزه برجام انجام دادند ،با قوت تعامالت جهانی را پی خواهند گرفت تا بتوانیم  50میلیارد دالر جذب منابع مالی را داشته باشیم .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :توجه ما باید به
سمت جذب سرمایهگذار خارجی باشیم ،چون در حوزه داخلی با محدودیت منابع مالی مواجه هستم .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت متذکر شد :پولهایی که در حوزه معدن و صنایع معدنی نیاز است ،عددهای نجومی است
و منابع داخلی کشور و یا بخش خصوصی نمیتواند این منابع را تامین کند .بنابراین یکی از اصلیترین راهها ،جذب منابع خارجی است.

صنعت نفت چگونه دوباره به اوج رسید؟

 4.14درصدی را پشت سر گذاشته است.
در همین مدت میانگین تولید نفت ایران رقم ســه میلیون
و  231هزار بشکه در روز بوده و رشد  5.5درصدی را نسبت
به ســــال قبل از آن ثبت کرده است .به این ترتیب ،صنعت
نفت ایران بزرگترین سهم ازرشد اقتصادی کشور را برعهده
گرفت .روند افزایش تولید نفت آنچنان با ســرعت ادامه پیدا
کرد که در بهار ســــال  95نیز نقــش آن در تولید ناخالص
داخلی پررنگتر جلوه کرد .در شرایطی که قاطبه صنایع کشور،
سرعت باالیی در حرکت به سمت رونق ندارند و نشانههایی
از تحرک چشــمگیر اقتصاد در الیههای قابل لمس اقتصاد
ایران نمایان نشده بود ،طبق روایت مرکز آمار ایران نرخ رشد
اقتصادی در بهار ســال گذشته به  4.4درصد رسید .در نیمه
دوم ســال افزایش تولید نفت در آمارهــا آنقدر پررنگ جلوه
کرد که بزرگی این صنعت را به رخ سایر صنایع کشید .طبق
گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ رشد اقتصاد بدون احتســــاب
نفت در بهار ســال گذشــته  9.2درصد شد که نشان میداد
یک و نیم درصد از رشد اقتصادی  4.4درصدی در این فصل
بهطور مستقیم از محل نفت به حساب تولید ناخالص داخلی
کشور واریز شده اســت .بررسی جزئیات آمار رشد اقتصادی
نشــان میدهد که در سال  95صنعت نفت ،پایه اصلی رشد
اقتصادی بوده و به تنهایی بار بزرگی از مجموع تولید کشور
بر دوش گرفته است .رشد سریع تولید در این بخش باالفاصله
پس از لغو تحریمها موجب شد تا قبل از همه گیر شدن آثار
لغو تحریمها در سایر صنایع ،نرخ رشد اقتصادی به باالی 4
درصد برسد.
در طول  24سال گذشــته حدود  53درصد منابع دولت از

صنعت نفت تامین شــــده که دولــت آن را در بخشهای
مختلف هزینه کرده است .درآمد نفتی کشــور حاصل میزان
تولید و قیمت در بازارهای جهانی است .مسعود نیلی میگوید:
«از آنجا که تولید نفت ایران در ســالهای مختلف بین 5.3
تا  5.4میلیون بشــکه ثابت مانــده ،درآمدهای نفتی ایران از
نوســانات قیمت ،تاثیر زیادی گرفته اســت ».مشاور ارشد
اقتصادی رئیسجمهوری معتقد اســت« :با وجود اینکه نفت
سهم اصلی را در ســرمایهگذاری بخشهای مختلف داشته
اما ســهم خود بخش نفت از سرمایهگذاری بسیار پایین بوده
است».پیش از آنکه تحریمهای اقتصادی در اواخر دهــــه
 80و اوایــل دهه  90از راه برســد ،تولید روزانه نفت ایران از
 4میلیون بشــکه عبور کرده بود که حدود  5.2میلیون بشکه
آن به صادرات میرســید و مابقی در داخل مصرف میشد.
هرچند در نیمــه دوم دهه  80و پیــش از آنکه تحریمهای
نفتی جدی شود ،روند توســعه صنعت نفت با کاهش شتاب
همراه شد چنانکه برخی کارشناســان انرژی از آن بهعنوان
خودتحریمــی در این صنعت یاد کردند ،امــا تحریمها هم
مضاف بر علل گذشته شد .تولید نفت در سال  92به کمترین
میزان ممکن در دو دهه گذشته رســیده بود .نادیده گرفتن
ســهم صنعت نفت از درآمدهای صادرات طالی سیاه ،پیش
از تحریمهــای اقتصادی ،تولید نفت ایران را با چالش مواجه
ســاخته بود ،اما ضربه نهایی به افول تولید و صادرات ،اوایل
دهه  90وارد شد .با سخت شدن تحریمهای بانکی ،دریافت
پول نفت صادراتی ایران از مســیرهای عادی غیرممکن شد
و ایران مجبور شــد راههای غیرمعمول را برای دریافت پول
نفت امتحان کند .از ســال  91محدودیت فروش نفت ایران

نیز به لیســت تحریمها اضافه شد و کشورهای خریدار نفت
ایران نتوانستند آزادانه به خرید نفت دست بزنند .سهمیههایی
برای مشتریان آســیایی ایران تعیین شد و مشتریان اروپایی
نیز رفته رفته خرید خود را قطع کردند .به گزارش خبرآنالین
محدودیت صادرات نفت ایران قدم به قدم بیشتر شد تا جایی
که صادرات روزانه نفت ایران به حدود  800هزار بشکه رسید
و این به معنی افول  70درصدی صادرات و رســیدن آن به
یک ســوم حالت عادی بود .بر همین اساس تولید نفت ایران
به کمتر از  3میلیون بشــکه در روز رســید .آنطور که هادی
حق شناس کارشناس اقتصادی می گوید«:اگر روند کاهش
تولید نفت ادامه مییافت ،باید منتظر تولید روزانه  250هزار
بشکه نفت در روز بودیم ،اما با برداشته شدن تحریمها ایران
به سرعت توانست کمبودها را جبران کند و تولید خود را به 4
میلیون بشکه در روز نزدیک کند».پس از توافق برجام ،روند
صادرات نفت با سرعت باالیی افزایش پیدا کرد .در این دوره
زمانی تولید نفت ایران به نزدیکی  4میلیون بشــکه رسید و
صادرات حدود  2میلیون بشکهای نفت ایران تایید شد و عمال
ایران میزان صــادرات و تولید خود را به حدود آنچه پیش از
تحریمها بود ،رساند.
در ایــن دوره زمانی موضــوع افزایش عرضه جهانی نفت
نســبت به تقاضا بــه بحث اصلی کشــورهای نفتی تبدیل
شــد .طبق گفته وزیر نفت ،صنعت نفت نیازمند  200میلیارد
دالر سرمایهگذاری اســت و برنامه وزارت نفت برای تامین
این منابع از محل ســرمایهگذاری داخلی و خارجی اســت.
قراردادهای جدید نفتی برای ایجاد تحول در ســرمایهگذاری
نفتی تدوین شده اســت.
این قراردادها پس از عبور از حاشــیهها نهایی شــد و در
مهر و آبان ســال گذشته دو قرارداد برای توسعه میادین به
امضا رســید .اولین قرارداد به گروه تدبیر از زیرمجموعههای
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تعلــق گرفت و دومین قرارداد
که  18آبانماه ســال  95مــورد توافق قرار گرفت مربوط به
سرمایهگذاری  8.4میلیارد دالری شرکت نفتی توتال در ایران
است .در این توافق سهم  1.50درصدی برای توتال ،ســهم
 9.29درصدی برای شــرکت پتروپارس از ایران و ســــهم
 30درصدی برای شــرکت چینی در نظر گرفته شده است.
صنعت نفت امســال هم برنامه های توسعهای خود را دنبال
میکند .پس از افتتاح های اخیر پارس جنوبی و به دنبال آن
بهرهبرداری رســمی از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس صنعت
نفت میرود تا به دوران اوج خود نزدیک شود.

دیوان محاسبات خبر داد؛

دیوان محاســبات در پاســخ به گزارش مندرج در یمی از
روزنامههای صبح کشور درباره حقوقهای غیرمتعارف اعالم
کرد :کلیه دریافتیهای نامتعارف مدیران دستگاههای اجرایی
به وسیله دیوان محاسبات کشور به بیت المال برگشته است.
متن پاســخ دیوان محاسبات کشور به گزارش مورد اشاره به
شرح زیر است:
ملت شریف مستحضر میباشند که موضوع دریافتهای
غیرمتعارف برخی از مدیران دستگاههای اجرایی ،مدتی است
به یکی از مهمترین عناوین خبری شــبکههای اجتماعی و
رســانههای مختلف داخلی و خارجی مبدل شــده است .در
همین راســتا بعضا در قالب خبر یــا گزارشهای خبری از
طریق رســانهها مورد تاکید و ارزیابی قــرار میگیرد .از آن
جمله میتوان به مقاله مندرج در روزنامه همشهری در تاریخ
 ۱۳۹۶/ ۲/ ۱۲به کد خبر ۳۶۸۶۷۲اشاره نمود که طی آن با
تجزیه و تحلیل پیرامون موضوع و با طرح ابهاماتی سعی در
القای عقیمماندن و یا بالتکلیف ماندن موضوع توسط دیوان
محاسبات کشور نموده است .با عنایت به گزارشات ارائه شده
به مجلس شورای اســامی و همچنین اطالع رسانیهای
عمومی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور ،ادعاهای
مذکور کذب محض و فاقد پایه و اســاس میباشــد .روابط
عمومی دیوان محاســبات اعالم میدارد که مطالب مندرج
در آن گزارش خبری صحت نداشــته و خالف واقع است.در

لطمه به صنعت نفت با
کمتوجهی دولت گذشته

برگشت تمامی دریافتیهای نامتعارف مدیران به بیتالمال

این خصوص خاطر نشــان میسازد براساس گزارش قرائت
شده در تاریخ ۱۳۹۵ /۷ /۱۱در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی و اطالعرســانیهای انجام شــده توسط رئیس و
دادستان دیوان محاسبات در صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران و رسانههای عمومی که بهکرات مورد استناد ریاست و
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است،
دیوان محاسبات کشور در مدت زمان بسیار کوتاهی حقوق
و مزایای بیش از  ۹۳هزار نفر از مدیران کشــور را در قالب
دریافتی ،مورد رســیدگی قرار داد .این رســیدگیها موجب
شناســایی  ۳۹۷نفر دریافتکننده حقوق و مزایای نامتعارف
جمعا به مبلــغ  ۲۳۳/ ۶۲۷/ ۸۷۳/ ۳۵۰ریال اضافه دریافتی
شد .با پیگیریهای مکرر این دیوان ،در مدت بسیار کوتاهی
کل مبلغ اضافه دریافتی از تمامی دریافتکنندگان (۳۹۷نفر)
به بیتالمال برگشت داده شد.
عــاوه بر آن با پیگیریهای دیوان محاســبات کشــور
مبلغ ۷۶۵/۸۰۷/۱۴۰/۴۵ریــال از کل وام پرداختی ،خالف
قانون تشخیص و برگشت داده شد .دیوان محاسبات کشور
دســتگاههای پرداختکننده وامهای نامتعــارف را نیز ملزم
نمود تا اقدامات الزم را مبنی بر متعارفسازی سود وامهای
مذکور منطبق با مفاد مصوبات شــورای پول و اعتبار اعمال
نمایند.درخصوص ادامه رســیدگی و صدور آرای مربوط به
این پروندههــا با توجه به تاکید جناب آقای دکتر الریجانی،

وزیر نفت گفت :تأسیســات نفت جنوب کشور فرسوده و مستهلک
شــده و نیازمند بازسازی و مرمت اســت .بیژن نامدار زنگنه ،یکی از
دغدغههای مهــم وزارت نفت را قرارداد «مدت موقت» کارکنان این
صنعت ذکر کرد و اظهار داشــت :برخورد با این افراد هیچگاه از روی
ریــاکاری نبوده و با توجه به پایین بودن حقــوق آنها ،یافتن راه حل
برای رفع مشکل دشوار اســت .به گزارش ایرنا وی ادامه داد :عدهای
از کارشناســان وزارت نفت در حال تالش برای رفع مشکل این افراد
هســتند .وزیر نفت ابراز کرد :به دلیل کم توجهی و بی مهری دولت
گذشته صنعت نفت دچار لطمههای چشمگیری شده بود و دولت تدبیر
و امید در چهار سال گذشــته به دنبال فعال کردن مجدد این صنعت
بوده اســت .وی خواستار مشــخص کردن روابط مالی شرکت ملی
نفت ایران از ســوی دولت شــد و گفت :با 14،5درصد از پول فروش
نفت ،نمیشــود صنعت نفت را اداره کــرد .همچنین مدیر نظارت بر
طرحهای عمرانی مناطق نفت خیز جنوب گفت :یکهزار و  360میلیارد
ریال اعتبار طرحهای عام المنفعه گچســاران است .محسن امیریان
اظهار داشــت :سهم وزارت نفت از بزرگترین طرح عام المنفعه در این
شهرســتان ،یکهزارو  200میلیارد ریال اســت که مربوط به راههای
ارتباطی منتهی به تأسیسات نفت و گاز است .مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی کشــور نیز گفت :اعتبارات پتروشیمی گچساران به
مبلغ  346میلیون یورو و  6هزار میلیارد ریال تأمین شده است .مرضیه
شاهدایی اظهار داشت 220 :میلیون یورو از این مبلغ از صندوق توسعه
ملی است .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گچساران همچنین
گفت :تولید نفت در میدان گچساران هم اینک  620هزار بشکه در روز
است .هوشنگ صیدالی اظهار داشت :این شرکت هم اینک مسئولیت
تولید و صیانت از 15میدان نفتی فعال را با اســتفاده از  775حلقه چاه
برعهده دارد.

ریاست مجلس شورای اسالمی و رئیس کل دیوان محاسبات
مبنی بر تعیین تکلیف سریع موضوع تا پایان سال ۱۳۹۵کلیه
گزارشــات حسابرســی مربوط به حقوقهای نجومی بعد از
مستندسازی و نهاییشدن در زمان مقرر به دادسرای دیوان
محاســبات ارســال گردید .معالوصف این نکتــه که اقدام
دریافتکنندگان یا آمریــن پرداخت حقوقهای مذکور واجد
وصف تخلف یا جرم بوده ،امری متفاوت از برگشــت ارقام
دریافتی میباشد و نیازمند طی تمامی مراحل و فرآیند آیین
رسیدگی دیوان محاسبات کشور و متضمن تحقیق و تعقیب
از سوی دادسرا و صدور رأی از سوی هیأتهای مستشاری و
قطعیت آن از سوی محکمه تجدیدنظر است.
یقینا ملت شریف ایران اســتحضار دارند که :اوال :مراجع
ذیصالح از جمله دادســرا ،هیأتهای مستشاری و محکمه
تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رسیدگی و صدور آرای
خود استقالل داشته و بررســی و صدور دادخواست و انشاء
رأی مبنی بر مجرمانه یــا متخلفانه بودن موضوع یا فقدان
ایــن عناصر در فعل و انفعاالت مالی انجام یافته در محدوده
صالحیت مستقل آنان است.
بدیهی اســت ضــرورت دارد این فرآینــد در یک فضای
حرفهای و دور از هیجانات سیاســی و رســانهای طی شود.
ثانیا :صدور رأی قاطع و نهایی در دیوان محاسبات ،مستلزم
طی فرآیند زمانی خود میباشد و ماهیت رسیدگیهای دیوان
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حاشیه بازار

قیمت گوجهفرنگی و
سیبزمینی همچنان در صدر

صنعت نفت شاگرد اول دوران پسابرجام

صنعت نفت بهعنوان بزرگترین صنعت ایران با بیشــترین
اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی ،اولین صنعتی است که پس
از لغو تحریمهای اقتصــادی به ایفای نقش خود در افزایش
تولید ملــی پرداخت .صنعت نفت همیشــه منجی اقتصاد
ایران بوده؛ این ابر صنعت که در مقاطع مختلف تاریخ به داد
اقتصاد ایران رســیده است ،در یکسال گذشته نیز موفق شد
بیشترین سهم را در رشد اقتصادی برا به نام خود ثبت کند.
صنعت نفت که هیچگاه سهمی کمتر از  10درصد در تولید
ناخالص داخلی ایران نداشته است ،در دوره رونق اقتصادی نیز
به دنبال نقش آفرینی بوده اســت .اگر نیمه دوم دهه  90به
سالهای رونق اقتصادی شهره شود ،بخش مهمی از شهرت
خود را مدیون تولید و صادرات نفت خواهد بود .این موضوع
در آمارهای رشد اقتصادی در سال  95هویدا شد بهطوری که
تمام شاخصهای اقتصادی ایران را بهبود بخشید .اثبات این
مدعا هم گزارشهای صندوق بینالمللی پول است که نشان
میدهد که اقتصاد ایران به برکت تولید نفت سالجاری هم
سال خوبی خواهد داشــت .هرچند دیگر رشد  7.4درصدی
سال گذشته تکرار نمیشود ،اما رشد امسال چه با نفت و چه
بدون نفت مثبت است و این برای اقتصادی که  5سال گرفتار
رکود بوده ،بهترین خبر اســت .در شرایطی که صنایع ایران
پس از اجرای برجام در انتظار فراهم شدن سایر شرایط بانکی
و جذب سرمایهگذاری خارجی قرار گرفت ،صنعت نفت ایران
بالفاصله مسیر افزایش تولید را در پیش گرفت.
برنامهریزی برای افزایش تولیــد نفت از ماههای پیش از
لغو تحریمها به گونهای انجام شــد کــه در فاصله چند روز
پس از اجرای برجام ،رکورد صادرت  7میلیون بشــکه نفت
در یک روز به ثبت رســید .آثار افزایش تولید و صادرات نفت
از همان زمستان سال گذشته که لغو تحریمها عملیاتی شد،
خود را در تولید ناخالص داخلی کشور نشان داد .در شرایطی
که شــاخص رشد اقتصادی در سال  94خود را برای ورود به
محدوده زیر صفر آماده می کرد و احتمال منفی شدن آن به
دلیل رکود داده میشد ،اواخر سال تغییر جهت داد و نرخ رشد
یک درصدی برای اقتصاد به ثبت رسید .افزایش سریع تولید
نفت در ماههای پایانی ســال نقش مهمی در حفظ شاخص
رشد اقتصادی در محدوده باالی صفر داشت .بانک مرکزی
میانگین صادرات نفت خام کشــور در زمستان  1394را یک
میلیون و  787هزار بشــــکه در روز اعالم کرد که رشــــد
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محاسبات صرفا حسابرسی یا غیرقضایی نیست که با تکیه بر
مذاکرات و جلسات معمول اداری بتوان به آن دست یافت و
مورد قضاوت قرار داد.
در این راســتا خاطر نشان میسازد که از مجموع بیش از
دویســت( )۲۰۰پرونده پرداختهای غیرقانونی دستگاههای
اجرایی ارسالی به دادســرای دیوان محاسبات تاکنون برای
یکصد( )۱۰۰مورد از سوی دادستانی دیوان دادخواست صادر
شده و تعداد پنجاه( )۵۰مورد از دادخواستهای صادره نیز در
هیأتهای مستشاری منتج به صدور رأی شده است.
با عنایت به آنکه نشر ادعاهای کذب و بیپایه و اساس در
این خصوص ،حاصلی جز خدشهدار نمودن سرمایه اجتماعی
و تضعیف نهادهای نظارتی کشور ندارد ،روابط عمومی دیوان
محاسبات کشور ضمن اعتراض به دستمایه قرار دادن روند
رســیدگیهای نظارتی برای پیشبرد مطامع سیاسی ،مطالب
خالف واقع گزارش مذکور را تکذیب مینماید.
در این برهه حســاس که حضور سرنوشتساز و حماسی
مــردم در پــای صندوقهای رأی مورد تاکیــد مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) و کلیه دلسوزان نظام اسالمی میباشد،
انتظار میرود که اصحاب رسانه با رعایت اصول حرفهای و
امانتداری در اطالعرسانی از ایجاد شائبههای سیاسی احتراز
نمایند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی میگوید :قیمت انواع میوه باتوجه به عرضه
و تقاضا در بازار تغییر چندانی نداشته و مناسبتهای خاص در میزان تقاضا تغییری ایجاد
نکرده است .حسین مهاجران درخصوص وضعیت بازار میوه و میزان عرضه و تقاضای
انواع محصوالت فرنگی اظهار کرد :تقاضا و عرضه میوه در بازار نسبت به روزهای اخیر
تغییر نکرده و اعیاد و مناســبتهای مختلف تاثیر چندانی بر بازار میوه نداشــته است.
وی افزود :در روزهای اخیر قیمت گوجهفرنگی تا حدودی کاهش داشته و بین  ۴هزار
تومان تا  ۴هزار و  ۲۰۰تومان عرضه میشود .رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی
تصریح کرد :قیمت ســیبزمینی نیز با کاهش نسبی همراه بوده و هرکیلو بین هزار و
 ۴۰۰تا هزار و  ۸۰۰تومان در میادین ترهبار عرضه میشود .مهاجران درخصوص قیمت
ســیبزمینی در روزهای آینده خاطرنشان کرد :تا  ۱۰روز آینده سیبزمینی تازه روانه
میادین ترهبار خواهد شد و قیمتها با کاهش روبرو میشود .مهاجران در توضیح قیمت
چاقاله و گوجه ســبز گفت :قیمت هر کیلو چاقاله بادام ریز  ۱۵هزار تومان ،درشت بین
 ۱۵تا  ۲۰هزار تومان و هرکیلو گوجه ســبز درشت بین  ۲۰تا  ۳۰هزار تومان و گوجه
سبز ریز با قیمتهای کمتری در میادین ترهبار بهفروش میرسد.

رخداد

اتصال بانکی ایران و روسیه در چند ماه آینده

مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی اعالم کرد :رایزنی درباره اتصال شبکه بانکی
ایران و روســیه برای استفاده از ظرفیت کارتهای بانکی در دو کشور تا چند ماه آینده
نهایی میشــود .ناصر حکیمی در گفتگو با ایرنا دربــاره فرجام رایزنیهای ایران برای
اتصال به نظامهای بینالمللی اظهار کرد :برقراری این اتصالها با کشــورهایی که از
شبکه ملی پرداخت برخوردارند ،اولویت و سهولت بیشتری دارد .وی با بیان اینکه روسیه
همچون ایران از یک شبکه ملی اطالعات پرداخت برخوردار است ،ابراز امیدواری کرد
که اتصال بانک های ایران و روســیه ظرف چند ماه آینده نهایی شود .حکیمی از ژاپن
بهعنوان دیگر کشــوری یاد کرد که رایزنی ها برای اتصال بانک های ایران به آن در
مراحل پایانی قرار داد .مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی گفت :اقدام های فنی
برای ایجاد این اتصال به پایان رسیده و تنها امور مربوط به انعقاد قرارداد با ژاپن باقی
مانده است.
حکیمی درباره اتصال شــبکه بانکی ایران به جمهوری آذربایجان و عراق برای ارایه
خدمات بانکی برای گردشگران این کشورها اظهار کرد :پیگیری اتصال به این کشورها
به دلیل آنکه جمهوری آذربایجان و عراق فاقد شــبکه ملی پرداخت هستند ،به کندی
پیش می رود .وی همچنین به رایزنی های بانک مرکزی با چینی ها برای اســتفاده
از ظرفیت کارت های بین المللی اشاره کرد و گفت :گفت و گو با طرف های چینی با
توجه به اینکه این کشــور نیز دارای شبکه ملی پرداخت است ،در دستورکار قرار دارد.
بانک مرکزی از ابتدای سال گذشته و به دنبال اجرای برجام و اتصال مجدد بانک های
ایرانی با جهان ،مذاکره با شــرکت های بین المللی پرداخت از جمله شرکت هایی در
ژاپن و چین را کلید زد.
با توجه به اینکه محدودیت های ایران در زمینه استفاده از کارت های اعتباری بین
المللی نظیر ویزا کارت و مستر کارت به تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران بازمیگردد،
بانک مرکزی درنظردارد از طریق توسعه مراودات بانکی با کشورهای منطقه و استفاده
از پیمان های منطقه ای این محدودیت را برای مشــتریان ایرانی برطرف کند .پیشتر
داود محمدبیگی مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفته بود :برخی شرکتهای
بینالمللی پرداخت ،آمریکایی هســتند یا ســهامدار عمده آمریکایی دارند که به خاطر
تحریمهــای اولیه امکان همکاری با آنها وجود دارد .وی ایجاد اتصاالت منطقه ای به
جای استفاده از شرکت های بین المللی را یکی از رویکردهای موردنظر بانک مرکزی
عنــوان کرد و افــزود :می توان با ایجاد اتصال های منطقــه ای از جمله خاورمیانه و
کشورهای منطقه این اتصال ها را پیگیری و اجرایی کرد.

آخرین خبر

کسری بودجه عظیم کشورهای حاشیه
خلیج فارس

افزایش  ۷۴۰درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم

علی چگنی ،مدیرکل دفتر برنامهریزی
و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی
گفت :از ســال  ۸۴تا  ۹۲قیمت مســکن
در تهران  ۵۰۰درصــد افزایش یافت ،در
حالی که قیمت مسکن در  ۴سال گذشته
حدود  ۱۰درصد افزایش یافته است .علی
چگنی گفت :قیمت اجاره بها از ســال ۸۴
تا  ۹۲معــادل  ۲۴۰درصد افزایش یافت،
این در حالی اســت که در  ۴سال گذشته

قیمت اجاره بها در تهران  ۵۰درصد رشد
داشته است .مدیرکل دفتربرنامه ریزی و
اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی
اظهارداشــت :آمارها نشان میدهد که در
مقایسه با سال  ۹۴قیمت مسکن در سال
 ۹۵حدود  ۵درصد افزایش یافته اســت.
چگنی در ادامه با اشاره به میزان افزایش
قیمت زمین از ســال  ۸۴تا  ۹۲گفت :در
این  ۸سال قیمت زمین  ۷۴۰درصد رشد

داشــت بهطوری که همواره قیمت زمین
در کشــور در دهه های گذشته  ۲۰درصد
کمتر بود ،اما هم اکنون  ۲۰درصد بیشتر
شده است .این مقام مسئول اظهار داشت:
در حال حاضر برای ساخت یک ساختمان
 ۵طبقه مجوز صادر میشــود اما در حین
ســاخت  ۲و یا  ۳طبقه دیگر به آن اضافه
میشــود و این نحوه ساخت و ساز سبب
افزایش قیمت زمین شــده و وزارت راه و

شهرسازی درصدد است روند این وضعیت
متوقف شود .مدیرکل دفتر برنامهریزی و
اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی
در پایان اظهار داشــت :وجــود  ۲میلیون
و  ۶۰۰هزار واحد مســکن خالی در کشور
نشــان میدهد که سیاســتهای حوزه
ساخت و ساز در گذشــته نتیجه مناسبی
نداشته و باید روشهای آن تغییر یابد.

ادامه تراز مثبت تجاری در سال ۹۶
تــراز تجــارت خارجی کشــورمان در
نخســتین ماه از ســالجاری مثبت بوده
و در مجمــوع  ۳۷۵میلیــون دالر ارزش
صادرات غیرنفتی ایــران بیش از مجموع
ارزش واردات به کشــورمان بوده است .به
گزارش اقتصــاد آنالین ،صادرات غیرنفتی
ایران در فروردین ماه امســال به  ۲میلیارد
و  ۷۲۳میلیون دالر رسید .همچنین واردات
ایران در فروردین ماه امســال به ۲میلیارد
و ۳۴۸میلیون دالر رسید .در مدت یادشده
وزن کاالهای وارداتی ایران در مجموع به
۲میلیون و  ۹۱هزار تن رسید در حالی که
در این مدت ۸میلیــون و ۶۲هزارتن انواع
کاال صــادر شــد .اقالم عمــده صادراتی

کشــورمان در مدت یادشده نیز به ترتیب
شامل میعانات گازی به ارزش  ۴۹۳میلیون
دالر ،متانول  ۱۳۲میلیون دالر ،پروپان مایع
شده به ارزش ۱۰۳میلیون دالر ،پلیاتیلن
گرید فیلم با  ۹۸میلیون دالر ،آهن و فوالد
غیرممــزوج با  ۹۷میلیــون دالر ،گازهای
نفتی و هیدروکربورهای گازی شــکل ۹۶
میلیون دالر ،روغنهای سبک و فرآوردهها
به جــز بنزین  ۹۱میلیون دالر ،بوتان مایع
شــده با  ۶۳میلیــون دالر ،پلیاتیلن گرید
تزریقی با  ۶۳میلیون دالر و قیر نفت با ۵۴
میلیون دالر بوده است.
اقالم عمــده وارداتــی در فروردین ماه
امسال به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش

 ۱۴۴میلیون دالر،برنج با  ۷۴میلیون دالر،
وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰
تا  ۲۰۰۰ســی ســی به ارزش  ۶۴میلیون
دالر و کنجاله سویا با  ۵۷میلیون دالر بوده
است .براســاس بررسیهای به عمل آمده
در فروردین ماه از بین کاالهای وارد شده
به کشــور بیش از  67و  14صدم درصد از
ارزش کل به گروههای کاالیی واسطهای
اختصاص داشته است .کاالهای مصرفی با
 17و  46صدم درصد از ارزش در رتبه دوم
و کاالهای ســرمایهای با  15و  40صدم
درصد در رتبه ســوم قرار دارند .عمدهترین
خریداران کاالهای ایرانی در فروردین ماه
سالجاری به ترتیب شامل چین به ارزش

 ۶۱۵میلیون دالر ،امــارات متحده عربی
 ۴۹۷میلیــون دالر ،عراق بــا ۳۸۸میلیون
دالر،هنــد با  ۲۴۸میلیون دالر و جمهوری
کره بــا  ۱۵۳میلیــون دالر بوده اســت.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
در فروردین ماه به ترتیب شامل کشورهای
چین با  ۴۸۵میلیــون دالر ،امارات متحده
عربی با  ۴۰۲میلیــون دالر ،ترکیه با ۱۸۰
میلیون دالر ،جمهوری کره با  ۱۴۳میلیون
دالرو هند با  ۱۳۱میلیون دال ر بوده است.

صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد مجموع کســری بودجه  ۶کشــور عضو شواری
همکاری خلیج فارس تا سال  ۲۰۲۱به حدود  ۲۴۰میلیارد دالر برسد .صندوق بينالمللي
پول اعالم کرد ،کاهش هزينهها و افزايش قيمت نفت به کشــورهاي حاشيه خليج فارس
کمک کرده تا بخشي از بزرگترين کسري بودجه خود را که بزرگترين کسري بودجه جهان
به شمار ميرود کاهش دهند .به گفته جهاد آزور ،رئيس بخش خاورميانه و شمال آفريقاي
صندوق بينالمللي پول ،اکثر  6عضو شوراي همکاري خليج فارس اقدامات تطبيقي مالي
«قابل توجهي» را انجام دادهاند .صندوق انتظار دارد که مجموع کسري بودجه اين  6کشور
تا ســال  2021به حدود  240ميليارد دالر برسد ،در حالي که صندوق در چشمانداز سال
 2016خود اين رقم را حدود  350ميليارد دالر پيشبيني کرده بود .صندوق بينالمللي پول
همچنين انتظار دارد ،اين  6کشور پس از  2سال کسري بودجه ،به لطف رشد قيمت نفت
با مازاد حســاب جاري در ســال  2017مواجه شوند .پيشبيني شده عربستان که کسري
بودجهاش در ســال  2015ميالدي به حدود  9درصد توليد ناخالص داخلياش رسيده بود،
امســال با مازاد  1.5درصدي مواجه شــود .البته اين تصوير در اقتصادهاي آسيبپذيرتر
حاشيه خليج فارس چندان هم مثبت نيست .بحرين ،که ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريکا
در آن مســتقر اســت ،در مهار تاثيرات افت قيمت نفت چندان موفق نبوده است .ميزان
داراييهاي ارزي بانک مرکزي بحرين در ماه ژانويه با  11درصد کاهش به  725.9ميليارد
دينار ( 1.9ميليارد دالر) رســيد .صندوق بينالمللي پول انتظار دارد ميزان ذخاير رســمي
ناخالص اين کشــور از معادل  1.9ماه واردات در سال  2015به معادل  1.1ماه واردات در
سال جاري کاهش يابد .صندوق بينالمللي پول پيشبيني کرده که ميزان کسري بودجه
عمان که در ســال  2016به حدود  21درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيده بود،
امسال به نصف کاهش يابد.

