
گزارش هاي منتشــر شده از سوي مرکز آمار ایران از تغییر 
شاخص ضریب جینی از سال 1389 به بعد، نشان مي دهد که 
این شاخص در سال 1389 برابر 0.41 درصد بود که به گفته 
کارشناسان اقتصادی با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

در کشور در سال یاد شده است.
 این شاخص در سال های 90 تا 91 رو به کاهش نهاد و به 
0.37 درصد رسید. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ماهیت 
شاخص ضریب جینی که معیاری برای محاسبه توزیع ثروت 
در میان مردم به شــمار می رود، به شــکلی است که سرعت 
تحرک آن بسیار کند و دیربازده است؛ به همین دلیل اگر در 
یک دوره زمانی شــاخص های کالن اقتصادی نظیر تورم که 
اثر منفی بر این شــاخص دارد افت یا رشد کند، در یک دوره 
زمانی دو تا سه ســاله اثر خود را بر ضریب جینی می گذارد. 
این در حالی است که با گذشت زمان، اثر کوتاه مدت اجرای 
هدفمندی یارانه ها بر بهبود معیشــت خانوارهای کم درآمد 
از میان رفت و از ســوی دیگر تشدید تحریم های بین المللی 
اقتصادی علیه ایــران بویژه تحریم های بانکی و محدودیت 
فروش نفت ســبب بروز تورم 45 درصدی در اقتصاد کشور و 

رشد فزاینده قیمت ها شد.
اکنون که دولت یازدهم در سال 95 توانست بر اساس آمار 
بانک مرکزی ایران تورم تک رقمی 9 درصدی را پس از 26 
ســال به ثبت برساند و در کنار آن تولید ناخالص داخلی نیز با 
رشد فزاینده رو به رو شده و پیش بینی می شود به 11 درصد 
برسد، انتظار می رود اثر آن بر بهبود معیشت عامه مردم بویژه 
دهک های پایین درآمدی پدیدار شود که البته برای محسوس 
بودن این تغییرات به زمان نیاز اســت. در همین ارتباط یک 
کارشــناس مســائل اقتصادي در گفتگو با ایرنا مي گوید که 
شــاخص فالکت از جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری به 
دســت می آید و در حالی که این شاخص در سال 92 معادل 
46 درصد بود، در ســال 95 به حدود21 درصد کاهش یافته 
یعنی اینکه ظرف مدت یاد شده به کمتر از نصف رسیده است.

سعید لیالز، تحلیلگر مسایل اقتصادی و سیاسی با یادآوری 
اینکه ضریب فالکت تنها شــاخص بهبــود اوضاع اجتماعی 
نیســت، بلکه باید شــاخص های دیگری ضریب جینی که 
نشــانگر شکاف درآمدی در جامعه اســت را نیز مد نظر قرار 

داد. وی در ادامه افزود: شــاخص ضریب جینی از سال 1395 
روند کاهشــی خود را آغاز کرده زیــرا تورم به عنوان یکی از 
عوامل اثرگذار بر این شــاخص تک رقمی شــده است. وی 
گفت: از آنجا که ضریب جینی شــاخصی اســت که بســیار 
کند تغییر می کند، تحوالت اقتصادی ســال های 90 تا 92 
در ســال های بعد بر آن شاخص اثرگذاشــت. این تحلیلگر 
اقتصــادی از »تورم« به عنوان یکــی از جدی ترین عوامل 
»بهبــود« یا »بد بود« ضریب جینی یاد کرد و گفت: تورم در 
حقیقت قاتل فقرا و حقوق بگیران ثابت است و اثر معکوس بر 
ضریب جینی دارد. وی یادآور شــد: در سال 1392 و در حالی 
که تورم کشور به 35 درصد رسید، نرخ تورم بخش موادغذایی 
با شدت بیشــتری افزایش یافت و در همان سال نزدیک به 
60 درصد شــد و می دانیم که تورم مواد غذایی شــدیدترین 
آثار خــود را بر طبقات محروم جامعه می گــذارد. لیالز این 
میزان تورم در نرخ مواد خوراکی را وحشــتناک توصیف کرد 
و گفت: این موضوع بر قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت 
جامعه که قدرت درآمدی کمتری دارند، اثر منفی گذاشــت. 
وی گفت: بر این مبنا کاهش شدیدی که نرخ تورم در دولت 
یازدهم ثبت کرد، به طور حتم اثر مثبت بر ضریب جینی دارد.

به عقیده این کارشناس اقتصادی، هرچند تورم تک رقمی در 
ســال 95 به ثبت رسید اما از سال 93 تورم بخش موادغذایی 
تک رقمی شد که همین روند کارشناسان را امیدوار می کند 
که از سال 95 شاهد کاهش ضریب جینی و بهبود آن باشند. 
لیالز در ادامه، دومین اقدام دولت یازدهم برای بهبود ضریب 
جینی را بهبود وضعیت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و 
بازنشســتگان و نیز درآمد کشاورزان دانست و گفت: در چهار 
سال گذشــته دریافتی این چهار گروه به طور منظم افزایش 
یافته است در حالی که در بازه زمانی 90 تا 92 به طور منظم 
رو به کاهش بود. وی تاکید کرد: این چهار گروه که فقیرترین 
اقشار درآمدی کشور به شــمار می روند، نزدیک به نیمی از 
جمعیت ایران را تشکیل می دهند که بهبود وضعیت معیشتی 
آنان بر بهبود شاخص ضریب جینی اثرگذار است. این تحلیلگر 
اقتصادی ادامه داد: برای نمونه گندمکاران در ســال گذشته 
17 برابر سال 91 دریافتی داشتند یا اینکه قدرت خرید طبقه 
کارگر پس از سه سال سقوط منظم بین سال های 90 تا 92 

، از سال 93 تا 96 به طور منظم سالی 5 تا 10 درصد افزایش 
یافت که این کار برای بازنشستگان با سرعت بیشتری انجام 
شــده اســت. به گفته لیالز، وقتی تورم را به شدت کاهش 
می دهید و در درون آن نرخ تورم موادغذایی با شدت بیشتری 
کاهش می یابد و از سوی دیگر قدرت خرید طبقات محروم 
افزایش بیشــتری می یابد، باید آثار این کار را با یک فاصله 

زمانی در شاخص های رفاه اجتماعی لحاظ کنید.
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی به وضعیت تورم در دولت 
قبل اشاره کرد و گفت: بین سال های 90 تا 92 متوسط قیمت 
ها 100 درصد افزایش یافت که بسیار عجیب است؛ در سال 
90 شاخص نرخ تورم عدد 100 بوده اما در سال 91 به 176 
و در ســال 92 به 203 می رسد یعنی در این سه سال سطح 
عمومی قیمت ها 100 درصد افزایش یافته اســت. به گفته 
لیالز، این در حالی اســت که سطح عمومی قیمت ها در بازه 
زمانی 93 تا 95 بیش از 25 درصد از عدد 203 افزایش نیافته 
است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می گذارد. وی 
تاکید کرد: وقتی اثر تورم در یک فاصله زمانی دو – سه ساله 
بر ضریب جینی پدیدار می شود، می توان چنین برآورد کرد که 
افزایش دو صدم درصدی ضریب جینی در سال های 93 و 94 
ناشی از تورم 35 درصدی سال های قبل آن بوده است. لیالز 
در پاسخ به اینکه آیا می توان بهبود شرایط معیشتی مردم را 
از دستاوردهای ثانویه برجام به دلیل گشایش های پدید آمده 
از رشــد اقتصادی کشور ارزیابی کرد، گفت: در وهله نخست، 
مجموعه سیاست های اقتصادی دولت بر بهبود ضریب جینی 
اثرگذار بوده اما برجام نیز اثر خود را بر زندگی مردم داشــته 
است. وی توضیح داد: وقتی تنها در سال 95 نزدیک به 100 
میلیون دالر فرض تنها به کشــور آمریکا صادر می شود در 
حالی که در سال قبل از آن این میزان صفر بود، یعنی اینکه 
حدود 400 میلیارد تومان نصیب کشور شده که دختران و زنان 
قالیباف که در قعر مناسبات جامعه روستایی زندگی می کنند، 

از این درآمد بهره مند شده اند.
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی اثر برجام بر کاهش شدید 
قیمت تمام شــده واردات کاال به کشور را یادآور شد و تاکید 
کرد: قیمت هــر تن کاالی وارداتی در ســال 95 حدود 25 
درصد کمتر از ســال 91 بود؛ بخش اصلی این ارزان تر شدن 

که حدود 240 دالر به ازای هر تن می شــود، نصیب مصرف 
کنندگان نهایی این کاالها خواهد شــد. وی یادآور شد: این 
ارقام به این معنی است که در سال 95 کشور 15 میلیارد دالر 
کمتر هزینه پرداخت تا همان میزان کاالیی که در ســال 91 

وارد کشور شده بود، تهیه و وارد کشور شود.
لیالز تاکید کرد: یا وقتی دولت به دلیل افزایش درآمدهای 
حاصل از فروش نفت به یک ســطح از توازن مالی می رسد 
که کمتر پول بدون پشــتوانه چاپ می کند و به تبع آن تورم 
کمتر می شود، سود نهایی آن نصیب طبقات محروم می شود.

ایــن تحلیلگر اقتصادی به خرید تضمینی گندم در ســال 
95 اشــاره کرد و با یادآوری اینکه قیمت های خرید دولت از 
گندمکاران به شــدت باالتر از قیمت های جهانی بود، گفت: 
دولت پارسال 5 هزار و 500 میلیارد تومان بابت خرید تضمینی 
گندم به کشاورزان پرداخت کرد. وی با طرح این پرسش که 
چه عاملی سبب می شود تا دولت این پول هنگفت را صرف 
خرید گندم کند، اظهار داشت: عمده این پرداخت ها به دلیل 
بهبود شــرایط مالی دولت و انضباط پولی و مالی بود که در 
نتیجه آن یک میلیون گندمکار در کشور که شریف تر از این 
قشــر یافت نمی شود، از آن بهره مند شدند. لیالز با یادآوری 
اینکه سال 95 بدون کسری بودجه دولت سپری شد، آن را از 
آثار برجام در اقتصاد کشــور دانست و گفت: می توان ساعت 
ها دربــاره موضوع برجام و ابعاد و اثار آن بر اقتصاد کشــور 

سخن گفت.
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دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران، تسریع در روند حذف مالیات 
بر ارزش افزوده را خواستار شد. به گزارش انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه، سعید 
وصال با اشاره به اینکه در سال جدید دیه ها افزایش یافته، گفت: با توجه به اینکه دیه ماه 
عادی با 10 درصد افزایش به 2.100.000.000 ریال و دیه ماه ح رام به 2.800.000.000 
ریال افزایش یافته، حذف مالیات بر ارزش افزوده باعث کاهش حق بیمه ها می شــود که 
خود بســیار مثبت و باعث تشویق مردم و بیمه شــدگان در صدور به موقع بیمه نامه های 

خود می شــود. وی افزود: از آنجایی که حق بیمه شــخص ثالث در این سال ها افزایش 
نیافته و صرفاً متناســب با افزایش دیات زیاد شده است ابراز امیدواری کرد، حذف مالیات 
بر ارزش افزوده بیمه نامه ها باعث جلوگیری از ســهل انگاری رانندگان در تمدید به موقع 
بیمه نامه هایشان نیز بشود. به گفته وصال دارندگان وسیله نقلیه از دهم فروردین ماه 96 که 
مصادف با شروع ماه رجب اولین ماه حرام می باشد حتما اعتبار و پوشش بیمه نامه خود را مد 
نظر داشته باشد؛ امسال بر خالف سال های قبل نیازی به خرید الحاقیه مابه التفاوت برای 

بیمه های شــخص ثالث نیست، ولی سایر دارندگان بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای باید 
نسبت به خرید الحاقیه مابه التفاوت و دیه اقدام نمایند تا جبران افزایش دیه سال 96 نسبت 
به سال قبل به عهده آنها گذاشته شود. وصال همچنین اظهار امیدواری کرد با نظارت بیمه 
مرکزی همانگونه که نرخ های بیمه شخص ثالث یکسان گردید و نرخ شکنی های غیرفنی 
در این رشته کنترل گردید در سایر رشته های بیمه خصوصاً بیمه های درمان تکمیلی نیز 

این امر تحقق یابد.

تسریع در حذف مالیات ارزش افزوده بیمه

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بیشترین علت حضور بانک ها 
در بخش مســکن به بدهی های دولت به آن ها بر می گردد، گفت: در ســال قبل 
بخش مسکن 17 درصد رشــد منفی داشته است. محمود بهمنی در گفتگو با خانه 
ملت، با اشاره به عملکرد ضد تولید بانک ها که به بروز مشکالتی در بخش مسکن 
نیز منجر شــده است، گفت: متاسفانه برخی قوانین، بانک ها را منجر به بنگاه داری 
و دخالت مخرب در بخش مســکن کرده اســت. وي با بیان اینکه بیشــترین علت 

حضور بانک ها در بخش مســکن به بدهی های دولت بــه بانک ها بر می گردد، 
افزود: زمانی که دولت نتواند بدهی خود به شــبکه بانکی را پرداخت کند مجبور به 
واگذاری امالک خود می شــود که این مقدمه ای بــرای ورود بانک ها به بنگاه داری 
اســت. وی با تاکید بر اینکه بخش مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود، 
تصریح کرد: تا زمانی که سیاســت های فعلی در این بخش حاکم است رشد مسکن 
و خروج از رکود را شــاهد نخواهیم بود. بهمنی با اشــاره به آمار منتشره درخصوص 

رشد اقتصادی کشور، گفت: آمار و ارقام منتشره در بحث رشد اقتصادی 16 درصدی 
وابســته به نفت بوده و طبق آمار در بخش مسکن رشدی نداشته و حتی رشد منفی 
17 درصد نیز داشته است. این نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه دولت نیز در بخش 
مســکن و وضعیت فعلی آن مقصر اســت، افزود: هرچند بانک ها در وضعیت فعلی 
 مســکن دخیل هســتند اما دولت نمی تواند تمام مسئولیت ها را متوجه شبکه بانکی 

کند.

برخی قوانین عامل بنگاه داری بانک ها در بخش مسکن

شاخص فالکت در کشور نصف شد
سعید لیالز اعالم کرد:

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، از تشکیل نخستین 
جلسه این فراکسیون در روز یکشنبه هفته جاری(  امروز(با حضور 
رئیس مجلس و مسئوالن وزارت کار خبرداد. غالمرضا کاتب، 
درباره برنامه های فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در سال 96 
که با عنوان »اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال« نام گذاری شده 
است گفت: با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و بحران بیکاری 
نخستین جلسه این فراکسیون روز یکشنبه هفته جاری برگزار 
می شود که از رئیس مجلس برای حضور در این جلسه نیز دعوت 
شده است. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
افزود: نخستین دستور کار جلسه فراکسیون تولید و اشتغال بررسی الیحه اختصاص 1.5 میلیارد 

دالر از محل صندوق توسعه ملی برای امر اشتغال است.
کاتب درباره زمانی بررسی این الیحه در صحن علنی مجلس گفت: فوریت این الیحه سال 
گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در خصوص بررسی جزئیات الیحه، در جلسه 
فردای فراکسیون بحث و گفتگو خواهد شد. رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس ادامه داد: 
عالوه بر این برنامه های متعددی برای رونق بخش اشتغال کشور در نظر گرفته ایم که در این 

زمینه 3 طرح برای پیشنهاد در شورای عالی اشتغال مد نظر است.
کاتب ادامه داد: فروش تولیدات دانش آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای، ارائه آموزش های 
مهارتی به ســربازان در دوران خدمت سربازی و افزایش تسهیالت قرض الحسنه خانواده های 
تحت پوشش نهادهای حمایتی در بخش اشتغال، سه طرح پیشنهادی به شورای عالی اشتغال 
هستند که در زمان تشکیل نخستین جلسه طرح می شوند. الزم به ذکر است، چهاردهم آذرماه 
سال گذشته بود که یک فوریت الیحه »اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی 
برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی« با 168 
رای موافــق، 31 رای مخالــف و 7 رای ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در صحن علنی 

تصویب شد.

  الیحه تسهیالت 1/5 میلیارد دالری 
بررسی می شود

پس از آنکه آمارهای ضعیف بخش اشــتغال آمریکا موجب تضعیف احتمال افزایش 
نرخ بهره توســط فدرال رزرو شد، و همچنین به دلیل حمله موشکی آمریکا به پایگاه 
هوایی ارتش ســوریه، دیروز قیمت طال افزایش یافت. به گزارش رویترز، پس از آنکه 
آمارهای دولت آمریکا نشان داد که میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در ماه گذشته 
کمتر از حد انتظار بوده اســت و این موجب تضعیف احتمال افزایش نرخ بهره توســط 
فدرال رزرو شــد، قیمت طال دیروز به باالترین رقم در طی 5 ماه گذشــته رسید؛ اما با 
افزایش ارزش دالر و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار طال، بخش عمده ای 
از افزایش قیمت های اوایل جلســه دیروز خنثی شد. آمارهای دولت آمریکا نشان داد، 
کارفرمایــان آمریکایی در ماه مارس کمترین میزان اســتخدام ها در طی 10 ماه اخیر 
را داشته اند. این مســئله موجب افزایش قیمت طال شد. براساس این گزارش، قیمت 
هــر اونس طال در پایان معامالت دیروز با 0.32 درصــد افزایش به 1257 دالر و 30 
سنت رسید. قیمت طال دیروز تا رقم 1270 دالر و 46 سنت، یعنی باالترین رقم از 10 
نوامبر تاکنون باال رفته بود. قیمــت طالی آمریکا نیز در پایان معامالت دیروز با 0.3 
درصد افزایش به 1257 دالر و 30 سنت رسید. دیگر عامل افزایش قیمت طال، افزایش 
نگرانی ها بعد از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه بود که موجب 

باال رفتن تقاضا برای سرمایه گذاری امن در بازار طال شد.

وزارت اقتصاد در دولت یازدهم به منظور جذب ســرمایه گذار خارجی بیشتر، 
برقراری پوشــش بیمه ای و کاهش درجه ریســک ســرمایه گذاری در کشور، 
موافقت نامه دوجانبه تشــویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با شش کشور 
ژاپن، روســیه، سنگاپور، عراق، اسلواکی و لوکزامبورگ را به امضا رسانده است. 
همچنین وزارت اقتصاد یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک با کشورهای 
آفریقای جنوبی، ایتالیا، کره جنوبی، بالروس، اندونزی، بلغارســتان، اسلواکی و 
قرقیزستان را نیز به منظور گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مذکور به امضا 
رسانده اســت. وزارت اقتصاد در هفتاد و پنجمین روز از اجرای برنامه 100 روز 
100 اقــدام خود که در آن به معرفی 100 اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم 
می پردازد با معرفی »موافقتنامه پوشــش ریسک ســرمایه گذاری با 6 کشور«، 
به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزراتخانه در گزارشی آورده است: برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( که در تیرماه 1394 بین جمهوری اسالمی ایران 
و اعضای دائم شــورای امنیت سازمان ملل متحد، موسوم به 1+5)شامل چین، 
فرانسه، روسیه، انگلســتان، ایاالت متحده آمریکا و آلمان( انجام گرفت منجر 
به لغو جامع همه تحریم های شــورای امنیت ســازمان ملل متحد و همچنین 
تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هســته ای ایران شــد. پس از این 
توافق تمام کشورهای بزرگ دنیا خواهان همکاری و سرمایه گذاری با ما بودند، 
تــا پیش از این، حجم روابط اقتصادی ایران با کشــورهای دیگر رو به کاهش 
بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی اعتقاد داشتند اگر سیاست های 
دولت پیشــین به خصوص در زمینه اقتصادی ادامه می داشــت با توجه به روند 
تحریم ها میزان همکاری های بین المللی و اقتصادی ما به صفر می رسید. با این 
وجود تیم اقتصادی حسن روحانی به ویژه علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد و 
امور دارایی کشور از فضای فروریختن تحریم ها استفاده کردند و موجب پویایی 
روابط و همکاری های خارجی جمهوری اســالمی ایران شدند. طی این دوران 
تحول اقتصادی که از ســال 1392 با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید شــروع 
شد، دستاوردهای گوناگونی در عرصه اقتصادی بدست آمد که می توان به رشد 
سرمایه گذاری خارجی و تشــویق و حمایت از این سرمایه گذاری ها اشاره کرد. 
طبق نظر کارشناسان اقتصادی بین المللی، ایران به عنوان کشوری امن در منطقه 
یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری است، از این رو  36 سند همکاری 
پس از برجام با کشورهای مختلف و صاحب عنوان در اقتصاد دنیا به امضا رسیده 
که با توجه به تاریخ ســرمایه گذاری در کشور، این میزان سند همکاری نشان از 

عزم جدی دولت برای ثبات و رشد اقتصادی ایران اسالمی دارد.
موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

موافقت نامه های تشــویق و حمایت متقابل از ســرمایه گذاری بین جمهوری 
اسالمی ایران و سایر کشورها که سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فنــی ایران متولی کلیــه امور مربوط به مذاکره، انعقــاد و پیگیری قانونی آن 

به حســاب می آید، مهمترین ابزار حقوقی برای حفاظت و حمایت از دارائی های 
اتباع یک کشــور در کشور میزبان سرمایه گذاری است. این موافقتنامه حقوقی و 
قانونی، ســرمایه گذاران را به ویژه در مقابل خطرات غیرتجاری در کشور میزبان 
پوشــش می دهد. خطرات غیرتجاری آن دســته از خطراتی هستند که منتسب 
به عمل دولت ها بوده و بطور مشــخص شامل؛ ریســک مربوط به عدم امکان 
انتقال حقوق و منافع حاصل از سرمایه گذاری بصورت ارز خارجی، ریسک ناشی 
از ملی شــدن و مصادره سرمایه و دارایی ســرمایه گذار در قبال جبران خسارت 
عادله توســط کشور میزبان ســرمایه گذاری، برخوردار از رفتار برابر و یکسان با 
اتباع داخلی و ریســک ناشی از نقض قراردادها توســط کشور میزبان را شامل 
می شــود. از مهمترین اثــرات این موافقنامه می توان به؛ جذب ســرمایه گذاری 
بیشتر، بیمه ســرمایه گذاری ها وکاهش درجه ریسک سرمایه گذاری اشاره کرد. 
کاهش درجه ریسک سرمایه گذاری کاهش درجه ریسک سرمایه گذاری یکی از 
مهمترین عوامل در کاهش درجه ریسک سرمایه گذاری وجود موافقت نامه های 
دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از ســرمایه گذاری است. اصواًل در طبقه بندی 
OECD )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( برای کشورهایی که فاقد مقدار 
قابل توجهی از این موافقتنامه های ســرمایه گذاری باشد درجه ریسک باالتری 
پیش بینی شــده است. روند عقد اینگونه موافقت نامه های از دهه 1960 شروع و 
در دهه 1980 به اوج خود رسید. در حال حاضر کمتر کشوری در دنیا وجود دارد 
که فاقد اینگونه موافقت نامه ها باشــد. با توجه به مراتب فوق چنین نتیجه گیری 
می شود که انعقاد موافقت نامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری 
موجب جذب سرمایه گذاری های بیشتر، برقراری پوشش بیمه ای و کاهش درجه 
ریسک سرمایه گذاری در کشور می شود. در این راستا از سال 1374 تاکنون پس 
از کســب مجوز از هیأت محترم دولت 69 موافقت نامه ســرمایه گذاری با سایر 
کشــورها به امضا رسیده که موافقت نامه با 54 کشور الزم االجرا نیز شده است. 
از نیمه دوم ســال 1394 تاکنون موافقت نامه ســرمایه گذاری با 6 کشور؛ ژاپن، 
روسیه، سنگاپور، عراق، اسلواکی و لوکزامبورگ به امضا رسیده و موافقت نامه های 
سرمایه گذاری با جمهوری چک نیز نهایی و آماده اجرا است. همچنین هماهنگی 
برای برگزاری مذاکرات کارشناسی با سایر کشورهای هدف منجمله هند، هنگ 
کنگ، مکزیک، مجارســتان، آلبانی و لیتوانی در حال انجام است. در آخر باید به 
این نکته نیز اشــاره کرد که پس از امضاء موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل 
از ســرمایه گذاری، یادداشــت تفاهم تشکیل کارگروه مشــترک سرمایه گذاری 
با آژانس های تشــویق سرمایه گذاری کشــورهای موصوف نیز، با هدف تبادل 
اطالعات فرصت های ســرمایه گذاری، همکاری به منظور برگزاری سمینارها و 
همایش های معرفی فرصت های ســرمایه گذاری، تبادل اطالعات فنی به امضا 
می رسد که یادداشــت تفاهم موصوف با کشورهای آفریقای جنوبی، ایتالیا، کره 
جنوبی، بالروس، اندونزی، بلغارستان، اسلواکیو قرقیزستان به امضا رسیده است.

مسیر جذب سرمایه گذار خارجی هموار می شود
موافقت نامه پوشش ریسک سرمایه گذاری با ۶ کشور

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وجود قاچاق، فساد اداری، تورم و رکود نتیجه سیاست گذاری 
غلط در اقتصاد اســت که در ســال پیش  رو باید، به اصالح رویه ها دست بزنیم و سیاست گذاری در 
مســیر درست باشد. مهدی پازوکی به نرخ رشــد اقتصادی در 9 ماهه اول سال 1395، اشاره کرد 
و گفت: بانک  مرکزی با ســابقه ارایه آمار 50 ســاله که مورد تائید سازمان های مالی جهانی است، 
نمی تواند آمار اشــتباه ارایه دهد؛ این در حالی است که در اقتصاد ایران رشد بخش نفت 65 درصد 

بوده است.
وی ادامه داد: در جزیره مجنون که جزیره ای مشــترک با عراق است، عراقی ها روزانه 280 هزار 
بشکه نفت برداشت می کردند؛ اما برداشت ما  140 هزار بشکه بود؛ البته در حال حاضر رقم برداشت 
نفت توسط ایران از این میدان نفتی، به 300 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده و این نشان دهنده 
تالش مســئوالن در این زمینه بوده اســت. به گفته پازوکی، در اوپک، علی رغم اینکه با عربستان 
مشکل داشتیم؛ اما سهمیه عربستان به میزان 500 هزار بشکه کاهش پیدا کرد و توانستیم به حق 
قانونی خود دســت یابیم. پازوکی گفت: نظام اداری ما چابکی خود را از دست داده است. گرفتاری 
کشــور، دخالت بیش از اندازه دولت و ارکان متعدد سیاسی در اقتصاد بوده که در اثر این دخالت ها، 
فضای کسب و کار بسته شده است. وی معتقد است: پارادایم مسلط سیاستگذاری اقتصادی در کشور 
ما، نیاز به یک تغییر اساســی دارد؛ چراکه دولت در همه امــور دخالت می کند. به عنوان مثال، اگر 
قیمت ها باال می رود، سریع ستاد کنترل قیمت تشکیل می دهد. برای پرتقال شب عید چاره اندیشی 
می کند، نرخ ارز را پایین نگه می دارد و کارهای فراوان دیگر از این دســت؛ پس دولتی که به همه 
این کارها فکر می کند، دیگر نمی تواند کار حکمرانی خود را خوب انجام دهد. این کارشناس اقتصاد 
ادامه داد: دولت نگرانی هایی دارد که مانع عمل به وظایف اصلی اش می شــود؛ در حالیکه دولت ها 
وظیفه خودش را که حکمرانی خوب و تنظیم خوب قواعد بازی است، فراموش کرده اند و به جزئیاتی 
می پردازند که شــاید نتایج کوتاه مدتی برایشان داشته باشد؛ اما قطعاً نتیجه بلندمدت نه برای کشور 
و نه برای خود دولت ندارد. به گفته پازوکی، امروزه عده ای درباره رکود می گویند، ولی واقعیت این 
اســت که ریشه رکود  در ایران در سیاســت های پولی دولت نیست. چون حجم نقدینگی مدام در 
حال افزایش است؛ مشکل ما  نبود نقدینگی نیست. مشکل ما حتی خود قاچاق نیست؛ مشکل این 
اســت که سیاست گذاری برای اصالح این رویه ها به دلیل دخالت دولت و ارگان های دیگر نادرست 
اســت. پازوکی تصریح کرد: وجود قاچاق، فساد اداری یا تورم و رکود نتیجه سیاست گذاری غلط در 
اقتصاد است. این ها نشانه است؛ نشانه هایی که باید به این برسیم که کارها و سیاست گذاری که در 
اقتصاد انجام داده ایم ناکافی و ناکارآمد اســت. در سال پیش رو باید به اصالح رویه ها دست بزنیم و 
سیاست گذاری در مسیر درست باشد که نتیجه آن کم کردن دخالت دولت در اقتصاد باشد. وي ادامه 
داد: اقتصاد مدرن به شــیوه ســنتی اداره نمی شود؛ پس اگر این دخالت ها در اقتصاد کم شود، زمینه 

حضور سرمایه گذار داخلی و خارجی ممکن می شود و رونق به اقتصاد کشور برمی گردد.

تهدیدهای 
اقتصاد ایران در 

سال ۹۶

مهدي پازوکي تشریح کرد:

رئیس ســازمان امور مالیاتــی، با بیــان اینکه مالیات 
صادرکنندگان یک ماهه اســترداد می شود، گفت: بدهی 
مالیاتی 7هــزار و 500 واحد تولیدی بــه صورت پلکانی 
تقســیط شده اســت. وي با بیان اینکه سازمان متبوعش 
درسال گذشــته که سال»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 
بود، اقداماتی در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات 

انجام داده است، افزود: اگر صادرکننده ای مدارک موردنیاز 
را به ســازمان امور مالیاتی ارائه کند، ظرف مدت یک ماه 
نسبت به استرداد مالیات آن اقدام می شود. تقوی نژاد ادامه 
داد: 7 هزار و 500 واحد بنگاه کوچک و متوسط که بدهی 
بانکی داشته و برای راه اندازی مجدد به تسهیالت بانکی 
نیازمند بوده اند، سقف استعالم مالیاتی سیستم بانکی که 

پیش از ایــن 50 میلیون برای اشــخاص حقیقی و 150 
میلیون برای اشخاص حقوقی بود به 2 برابرافزایش یافت، 
یعنی سقف استعالم برای افراد حقیقی 100 میلیون و افراد 
حقوقــی 300 میلیون تعیین شــد. تقوي نژاد گفت: بدهی 
مالیاتــی 7 هزار و 500 واحد تولیــدی به صورت پلکانی 

تقسیم شده است.

رشد 2 برابري سقف 
استعالم مالیاتی 

سیستم بانکی

افزایش قیمت جهانی طال

در حالی یک هفته از روزهای کاری بازار 
خودرو پس از تعطیــالت نوروزی می گذرد 
کــه رکود و کاهش تقاضــا در این بازار به 
شدت مشــاهده می شــود. در حال حاضر 
کمتر مشــتری ای برای خریــد خودرو به 
نمایشگاه های خودرو مراجعه می کند؛ اگرچه 
این موضوع آن چنان عجیب نیست و همه 
ساله از نگاه نمایشــگاه داران، این وضعیت 
وجود داشــته اســت. با این وجود، تحلیل فعاالن بازار خودرو این است که با توجه به 
نزدیک بودن انتخابات و نیز ماه مبارک رمضان، این رکود و افت خرید و فروش ادامه 
پیدا خواهد کرد و تا پایان بهار، شــاهد این روند خواهیم بود. در این شــرایط، در حال 
حاضر در بازار خودروهای صفر، قیمت پراید SE131 حدود 20 میلیون و 856 تومان، 
پراید SE111 حدود 20 میلیون و 926 هزار تومان و پراید SE132 حدود 20 میلیون 
و 696 هزار تومان است. قیمت پژو پارس LX نیز 41 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 
207 دنده ای 45 میلیون و 800 هزار تومان، پژوپارس دوگانه ســوز 39 میلیون و 400 
 31 SLX 405 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 حدود 34 میلیون و 200 هزار تومان، پژو
میلیون و 900 هزار تومان، پژو GLX 405 30 میلیون و 200 هزار تومان است. پژو 
206 تیپ 5 نیز 38 میلیون تومان قیمت دارد. از سوی دیگر، دنا با قیمت 44 میلیون و 
200 هزار تومان، رانا LX با قیمت 34 میلیون و 200 هزار تومان، سمند SE با قیمت 
29 میلیون و 300 هزار تومان و ســمند LX با قیمت 32 میلیون و 400 هزار تومان 

برای فروش گذاشته شده است.

انجماد بازار خودرو در بهار 

سال 95 به زعم اکثر فعالین بازار سرمایه یکی از راکدترن سالهای بورس تهران بود. 
تصمیم دولت مبنی بر رها شدن از بند اقتصاد متکی به تورم، و واقعی شدن صورت های 
مالی بانکها براســاس اســتاندارد بین المللی IFRS در کنار تداوم رکود بازار مسکن 
)که تولید خارج از رویه ی مســکن در سالهای گذشته از یک طرف و تخلیه ی حباب 
قیمت مســکن در برخی از علل آن هســتند(، بر بازار بورس نیز به عنوان بازار موازی 

تاثیر گذاشتند. 
شــایان ذکر است که به عقیده ی بســیاری از صاحب نظران، با نرخ فعلی ارز عماًل 
بســیاری از فعالیت های اقتصادی، خصوصاً فعالیت هــای تولیدی منجر به صادرات یا 
وابسته به بازار جهانی از توجیه مناسب برخوردار نیستند، و این امر موجب تمایل سرمایه 
گذاران و تولیدکنندگان به انباشــت سرمایه هایشان در بانک ها شده. به نظر میرسد به 
این ترتیب باید جهت رفع موانع تولید و رشــد اقتصادی، انتظار رشد قیمت ارز در کنار 

رشد بازار سرمایه را داشته باشیم. 
در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری فعاالن بازار سرمایه در انتظار رشد سنتی بازار 
که معموال در این بزنگاه ها صورت می گیرد هستند. عالوه بر این ها با هر متر و مقیاسی 
که بســنجیم بنظر میرسد روند یکنواخت و کم نوسان بورس تهران رو به اتمام باشد، 
و تحرکات چند روزه ی اخیر بازار سرمایه و وضعیت شاخص کل حاکی از شروع یک 

حرکت دیگر در بازار است. 
رشد امروز بازار تهران در ادامه ی رشدهای چند روزه ی گذشته )که از منظر تکنیکال 
هم قابل بررسی هستند( در کنار افت بسیاری از بازارهای جهانی بر اثر تحرک نظامی 
اخیر آمریکا، نشــان می دهد که روند مثبت بازار سرمایه از شدتی برخوردار است که به 
چنین عواملی بی اعتنایی نشــان می دهد. عالوه بر آن نام گذاری ســال جاری تحت 
عنوان »اقتصاد مقاومتی: تولید و اشــتغال« نشــان از اراده ی حاکمیت در جهت رونق 
بیشتر بنگاه های اقتصادی دارد، و به این ترتیب باید انتظار داشت بازار سرمایه به عنوان 

ویترین اقتصاد کشور از این رشد بی نصیب نماند.

خیز بورس برای رشد بیشتر 


