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صنعت خودرو چگونه بین المللی 
می شود؟

يــك روز قبــل از برگــزاري انتخابــات دور دوازدهــم 
رياســت جمهوري، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی 
اعالم کرد که اگر دولت بخواهد کســری هدفمندی يارانه ها 
را جبران کند بايد ۱۴ میلیون نفر از يارانه بگیران حذف کند. 
اين گزارش در شــرايطي منتشر شد که در جريان رقابت هاي 
انتخاباتي برخي رقباي سیاســي حســن روحاني بارها مطرح 
کــرده بودند که درآمد دولت از هدفمنــدي يارانه ها 80 هزار 
میلیارد تومان است. عددي که اگرچه هیچ آماري درباره اينكه 
اين عدد چگونه به دست آمده ارائه نشد، اما به سرعت موضوع 

بحث محافل کارشناسي شد.
به دنبال طــرح اين موضوع بیــش از 200 اقتصاددان در 
نامه هاي جداگانه اي نســبت به وعده هايي که بار مالي براي 
اقتصاد داشت، هشــدار دادند. به عنوان مثال در نامه ای که به 
امضای ۱75 اقتصاددان رسید، تصريح شده بود: »اجرای اين 
وعده ها« همراه با »آثار تورمی شــديد« اســت که »افزايش 
ناگهانــی نرخ ارز« و »کاهش شــديد ارزش پــول ملی« را 
به دنبال خواهد داشت. همچنین اين وعده ها موجب بی ثباتی 
اقتصادی شــده و فرآيند رشد اقتصادی و اشتغال پايدار کشور 
را مختل خواهد کرد. در اين نامه همچنین تاکید شده بود که 
تجارب جهانی نشــان می دهد که اجرای اين گونه سیاست ها 

اگرچه ممكن اســت در ابتــدا و مقطع زمانی بســیار کوتاه 
بهبــودی در وضعیت فقرا و طبقه آســیب پذير ايجاد کند، اما 
پس از مدتی به ســبب تحمیل آثار منفــی اقتصادی، فقرا و 
طبقه آسیب پذير، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه 

جامعه، بهره برداران نهايی اجرای اين سیاست ها خواهند بود.
يكــي از مدافعان افزايــش يارانه نقــدي در پايگاه رقیب 
حســن روحاني، حجت اهلل عبدالملكي استاد اقتصاد دانشگاه 
امام صادق )ع( بود.او بارها در مناظره هايي که در ماه گذشته 
ترتیب داده شد، گفته بود: قابلیت سه برابر شدن يارانه ها برای 
سه دهك اول وجود دارد. او می گفت: در حال حاضر ۴0 هزار 
میلیارد تومان يارانه پرداخت می شــود که اگر بخواهیم به سه 
دهك اول ســه برابر رقم فعلی يارانه پرداخت کنیم رقم کل 
آن به 60 هزار میلیارد تومان می رســد. اين در حالی است که 
درآمد هدفمندی يارانه ها 80 هزار میلیارد تومان است و با اين 
رقم می توان تا 65 هزار میلیارد تومان پرداخت يارانه را افزايش 
داد. از ســويي افزايش سه برابری يارانه برای سه دهك اول 
جامعــه می تواند جمعیت 2۴ میلیون نفری را در کشــور احیا 
کند، لذا افزايش يارانه ســه دهك اول در کشــور امكان پذير 
اســت. عبدالملكي طرحي که به واســطه آن يارانه ها قابلیت 
سه برابر شدن دارد را هرگز بازگو نكرد. شايد به اين دلیل که 
رقیب طرح او را به نام خود ثبت نكند، با اين حال اقتصاددانان 
بي شماري نسبت به اين اظهارنظرها هشدار دادند و آن را براي 

اقتصاد ايران خطرناك توصیف کردند.
نظر بازوي كارشناسي مجلس

يارانه نقدي و هدفمندســازي يارانه ها يكي از چالش هاي 
اقتصاد ايران طي يك دهه گذشته بوده است. از همین روست 
که وقتي ســخن از يارانه به میان مي آيد، به همان میزان که 
خواهان بسیاري دارد، به همان نسبت هم مخالفان سرسختي 
دارد و تصمیم گیري را براي دولتمردان سخت تر مي کند. نهاد 
مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوي کارشناسي مجلس 
در تصمیم گیري هاســت، اما نظرش بســیار نزديك به نظر 
مخالفان پرداخت يارانه نقدي اســت. در گزارشی که چند روز 
پیش با عنــوان »درباره منابع و مصارف هدفمندی يارانه ها« 
منتشر کرد، در تايید نظر اقتصادداناني که نسبت به وعده هاي 
افزايش يارانه ها هشــدار داده بودند، نوشت: موضوع پرداخت 
يارانــه نقدی ماهیانه بــه تقريباً 99 درصد جمعیت کشــور، 

آن هم با حجمی بیــش از کل درآمدهای حاصله از  افزايش 
قیمت ها در عمل کل اهداف قانون را تحت الشــعاع قرار داد، 
از آســیب های جدی مرحله نخست بود که نه تنها منابع الزم 
برای شــرکت های تولیدکننده انرژی را محــدود کرد، بلكه 
موجب افزايش کسری بودجه دولت شد. کسری  که دولت را 
به ســوی استقراض از بانك مرکزی و افزايش پايه پولی و در 
نتیجه افزايش تورم سوق داد. اين رويه زيان بار نه تنها مغاير 
هدف پرداخت »هدفمند« بــود، بلكه در هیچ تجربه اصالح 
ســاختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت 

صورت نگرفته و نمی گیرد.
طبق تبصره »۱۴« قانون بودجه ســال ۱396، ســازمان 
هدفمندســازی يارانه ها مجاز اســت فقط 33.5 هزار میلیارد 
تومــان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. 
به عبارت ديگر، اگر قرار باشد در سال ۱396 ماهیانه ۴5.5 هزار 
تومان پرداخت شــود، فقط می توان به 6۱ میلیون نفر يارانه 
نقدی پرداخت کرد. در حالی که در اســفندماه ۱395 به بیش 
از 75 میلیون نفر يارانه نقدی پرداخت شــده است. به عبارت 
ديگر،  اجرای قانون بودجه سال ۱396، بدون هیچ گونه افزايش 
يارانه، نیازمند حذف ۱۴ میلیون نفر از دريافت کنندگان يارانه 

نقدی از ابتدای سال ۱396 است.
موسي غني ن ژاد در رابطه را شیوه اعطای يارانه مي گويد: بايد 
گروه های هدف را مشخص کرد و تنها به آنها يارانه داد و نه به 
همگان. دولت دهم برای سادگی کار خود، به تمام مردم يارانه 
داد. شناســايی گروه های هدف به کار کارشناسی نیاز داشت 
که البته بسیار سخت است و عملی هم نیست. تنها شناسايی 
افراد نیازمند در چارچوب بهزيستی و کمیته امداد ممكن است. 
بقیه 80 میلیون نفر ايرانی از نظر درآمد قابل شناسايی نیستند. 
آن تفكر از ابتدا اشتباه بود. اما چون نمی توانستند گروه هدف 
خود را شناسايی کنند به همه مردم يارانه نقدی تعلق گرفت. 
غني نژاد معقتد است: سیاســتی که در آن ديدگاه کارشناسی 
حاکم نباشــد، پوپولیستی است. عوام مردم از به دست آوردن 
پول بدون زحمت خوشحال می شــوند و می گويند اين افراد 
چقدر سیاســتمداران خوبی هستند و به آنها رأی می دهند. در 
چند انتخابات گذشته نیز برخی از اين روش استفاده می کردند. 
به نظر می  رسد قانون فعلی هدفمندی يارانه  ها از ظرفیت الزم 
برای تحقق اهداف اولیه آن يعنی ساماندهی بازار انرژی کشور 

برخــوردار نبوده و برای نیل به اين هدف مهم و اساســی در 
توسعه اقتصادی کشور، اين قانون بايد مورد اصالح و بازنگری 
جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی 

مديريت بازار انرژی کشور شكل گیرد.
آثاري کــه يارانه هاي نقدي براي اقتصــاد ايران به يادگار 
گذاشــته، هنوز هم وجود دارد. هرچند که دولتمردان برخي از 
اين آثار مخرب مثل تورم را کنترل کردند، اما بار مالي که اين 
قانون بر دوش دولت گذاشــته هنوز هم سنگیني مي کند. از 
سوي مجلس در جريان تصويب قانون بودجه سال 96 افزايش 
يارانــه دهك هاي پايین درآمدي را هم مصوب کرده و از اين 
ماه اين افزايش اعمال خواهد شد. براساس اين مصوبه مجلس 
از ماه جاري، خانوارهــای يك نفره 9 هزار و 500 تومان، دو 
نفره ۱8 هزار و 900 تومان، خانوار ســه نفره 25 هزار و 300 
تومــان، خانوارهای چهار نفره 33 هزار و 700 تومان و خانوار 
پنج نفره و بیشتر 36 هزار و 500 تومان دريافتی خواهند کرد. 
قانوني که نه منابع کافي دارد و نه بدنه اجرايی دولت کشش 
ادامــه آن را دارد، کژدار و مريض جلو مي رود. بررســي هاي 
کارشناسي نشان مي دهد که افزايش مبلغ يارانه نقدی تا 250 
هزار تومان امكان پذير نیست. پرداخت همین ۴5 هزار و 500 
تومان در حالی اجرا شــد که قیمت حامل های انرژی اصالح 
شــده بود، با اين حال دولت تا مدت ها دچار کســری بودجه 
شــديد بود و هنوز هم اين شرايط ادامه دارد. در واقع افزايش 
قیمت حامل های انرژی منابعی را تامین کرد که قرار بود 60 
درصد آن به خانوار برســد، 30 درصد به بنگاه های اقتصادی 
اختصاص يابد و ۱0 درصد بــه مراکز دولتی و عمومی تعلق 
بگیرد، اما منابعی که از اين راه تامین شــد، حتی 60 درصدی 

را هم که بايد در سبد خانوار ريخته شود تامین نشده است.
اين قانون ناقص بايد به ســرعت  اصالح شــود. اصالحي 
کــه کارشناســان انجام آن را به شــدت بــه دولت توصیه 
مي کننــد. به گفتــه اقتصاددانــان دولت دوازدهــم بايد به 
ســرعت قانون هدفمنــدی يارانه ها را اصالح کنــد. موارد 
اصــالح هم بايد افزايــش يارانه دهك هــای پايین و حذف 
يارانه دهك هاي باال باشــد. به نظر مي رسد که مردم با اين 
پیشــنهاد موافق هستند، چه آنكه اگر موافق نبودند، اقبالشان 
 بــه وعده نامــزدي که يارانه ســه برابري داده بود، بیشــتر 

بود.

با توجه به پررنگ شــدن نقش عربســتان در بازار نفت، اثرگذاری کشورهای عضو اوپك بر قیمت نفت کاهش يافته است. شواهد بازار نشان می دهد که اوپك ديگر قیمت نفت را کنترل نمی کند. اگرچه چند دهه تاثیر اوپك بر 
نوسانات قیمت نفت در بازار بی نظیر بود، اما اين کارتل حاال تحت تاثیر افزايش تولید نفت شیل آمريكا قرار گرفته و تصمیم هايش تاثیر کمرنگی در بازار  نفت دارد. کارشناسان براين باورند که عربستان سعودی و اوپك ديگر بازار 
را مديريت نمی کنند. هم اکنون میزان تولید نفت شیل آمريكا در بازار قیمت نفت را کنترل می کند، کارشناسان معتقدند انقالب نفت شیل خیلی از شاخص ها را در بازار تغییر داده است. اين موضوع تنش و اضطراب زيادی را بین 
اعضای اوپك ايجاد کرده است. به طوری که در چند روز گذشته وزرای روسیه و عربستان اعالم کردند برای اينكه قیمت کنترل شود، حاضرند هرکاری کنند حتی تولید خود را بیش از اين کاهش می دهند. اما فعاالن اقتصادی بر 
اين باورند که اقتصاد عربستان و سرمايه گذاران اين کشور ديگر توان نوسانات شديد و کاهش تولید نفت را ندارند. برنامه اقتصادی که عربستان برای 2030 ترتیب داده، تمرکز بر انرژی های تجديدپذير است از همین رو اگر اين 

برنامه اجرايی شود، نفت ديگر اثر چنانی بر اقتصاد اين کشور نخواهد گذاشت.

آخرین خبر 

فرماندهی بازار 
نفت از کنترل 

عربستان خارج 
می شود

 

رخداد 

وزارت صنعــت، معدن و تجارت راهكارهايی را برای پیوســتن صنعت خودروی 
ايران به خودروســازان خارجی و بین المللی شدن اين صنعت پیش بینی کرده است. 
با اجرايی شدن برجام و رفع تحريم ها صنعت خودرو به تدريج از وضعیت نابسامان 
آن دوران از جمله افت شــديد تولید و کاهــش کیفیت محصوالت فاصله گرفته و 
در حال احیا و بازيابی خود اســت. در همین رابطه در فاصله يك و نیم سال بعد از 
اجرايی شدن برجام چند توافق و تفاهمنامه بین المللی با خودروسازان معتبر خارجی 
به امضا رســیده و پژو 2008 به عنوان اولین خودروی پسابرجامی چندی پیش به 
تولید انبوه رسید. در اين شرايط وزارت صنعت اخیرا ويرايش دوم "برنامه راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهای اين وزارتخانه 
برای توســعه بخش صنعت کشور پیش بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی 
اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به "برنامه راهبردی صنعت خودرو" است که 
در بخشــی از آن راهكارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بین المللی شدن 
صنعت خودروی ايران تعیین شده است. آنطور که ايسنا گزارش داده در اين برنامه 
در زمینه گســترش همكاری های بین المللی صنعت خودرو راهكارهای زير اعالم 
شــده اســت:" پیش بینی صادرات محصول در قراردادهای همكاری با طرف های 
خارجی، سرمايه گذاری مستقیم و مشــترك با شرکتهای قطعه ساز و مجموعه ساز 
خارجی با نام و نشــان تجاری معتبر در جهت تقويت نشــان تجاری محصوالت، 
انعقاد توافقنامه دو جانبه و چند جانبه جهت مبادله فناوری و نیز ايجاد زنجیره های 
تولید بین المللی، ايجاد و توســعه مراکز بازاريابی بین المللی، مســاعدت در تامین 
خطوط اعتباری مناسب برای بازارهای هدف صادراتی، ارتقای نقش صنعت خودرو 
در پیمان های منطقه ای و جهانی در جهت توســعه صادرات و افزايش مشوق های 
صادراتی متناســب با ارزش افزوده محصوالت صادراتی و نسبت صادرات به تولید 
داخل". در اين زمینه بخشــی از راهكارهای تعیین شــده برای بین المللی شــدن 
صنعت خودروی ايران مانند جذب ســرمايه گذاران خارجی، مشارکت قطعه سازان 
داخلی با قطعه ســازان بین المللی، پیش بینی صــادرات خودروهای داخلی و انتقال 
فناوری روز صنعت خودروی جهان؛ در قراردادهای پســابرجامی صنعت خودرو با 

شرکت هايی همچون پژو پیش بینی و اجرايی شده است.

»نه« بزرگ به یارانه بيشتر

ريیس مرکزاصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی اعالم کرد: با توجه به افزايش عرضه 
گوشــت قرمز برای ماه رمضان و کاهش قیمت محصول در بخش تولید، تجربه  نشــان 
داده سیســتم داللی اجازه اين کار را نخواهد داد و حتی شايد قیمت گوشت قرمز به ويژه 
گوشــت گوســفندی افزايش يابد؛ لذا ناظران بايد جدی تر از گذشته به بازار ورود کنند و 
اجازه ســودجويی عده ای خاص را علیه مصرف کنندگان ندهند. محمدرضا مالصالحی در 
گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: در زمینه تولید گوشت در حوزه دام سنگین تولید روند مناسبی 
دارد و عرضه آن نیز افزايش پیدا کرده اســت که بدون تغییر با قیمت کیلويی ۱2 هزار تا 
۱2 هزار و 500 تومان دام زنده پروار شده عرضه می شود اما در حوزه دام سبك وضعیت 
قدری متفاوت اســت. وی افزود: در همه ســنوات گذشته نیز سابقه داشته که عرضه دام 
ســبك در ماه های ابتدايی سال کاهش نســبی پیدا می کند اما در اواخر ارديبهشت ماه و 
اوايل خرداد روند افزايشــی عرضه آن آغاز می شود که با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان 
نیز می توان پیش بینی کرد افزايش عرضه دام سبك و تولید گوشت گوسفندی باعث ايجاد 
تعادل در بازار شــود و قیمت  آن نیز تعديل پیدا کنــد. ريیس مرکزاصالح نژاددام وبهبود 
تولیــدات دامی ادامه داد: گرچه به صورت طبیعــی افزايش عرضه يك محصول موجب 
کاهش قیمت آن در بازار به نفع مصرف کننده تمام می شود اما بر اساس تجربه ای که طی 
سنوات گذشته وجود داشته است سیســتم داللی و واسطه گری که در بازار گوشت قرمز 
وجود دارد اجازه اين کار را نخواهد داد و حتی شــايد قیمت گوشت قرمز به ويژه گوشت 

گوسفندی افزايش پیدا کند.

افزایش 
عرضه گوشت 

برای ماه 
رمضان

حاشيه بازار 

بانك جهانی در گزارش فصلی خود از »چشــم انداز بازار کاال« با يادآوری اينكه قیمت 
نفت در ســال 20۱7 میالدی به 55 دالر در بشــكه رسیده، پیش بینی کرده است که در 
اين رقم در ســال 20۱8 به 60 دالر برسد. در بخش انرژی گزارش ماه آوريل )فروردين 
- ارديبهشــت( بانك جهانی که وزارت امور اقتصادی و دارايی دوشنبه آن را منتشر کرد، 
آمده اســت: شــاخص قیمت انرژی بانك جهانی در فصل نخست سال 20۱7 نسبت به 
فصل قبل 6 درصد رشــد داشــت. به گزارش اقتصاد آنالين به نقل از ايرنا، در اين دوره 
زمانی قیمت نفت به واسطه کاهش تولید در بسیاری از تولیدکنندگان اوپك و غیراوپكی 
با هشــت درصد افزايش همراه بود. قیمت گاز طبیعی به دلیل تقاضای بیشــتر و برخی 
محدوديت های عرضه با 6 درصد افزايش همراه بود و قیمت زغال سنگ نیز با ۱2 درصد 
کاهش مواحه شــد که بخش عمده ای از آن ناشی از رفع محدوديت های وضع شده بر 

تولید آن توسط چین بود.
قیمــت نفت خام به دنبال توافق بین اعضــای اوپك و برخی تولیدکنندگان غیراوپك 
مبنی بر کاهش تولید در نیمه نخســت سال 20۱7 با 8 درصد افزايش در فصل نخست 
سال 20۱7 نسبت به فصل پیش از آن به طور متوسط به 52.9 دالر در هر بشكه رسید. 
پیش بینی می شود که گروه کشورهای غیراوپك افزايش ماليمی را در تولید سال جاری 
خود داشته باشند که سهم عمده اين افزايش تولید به نفت شیل آمريكا اختصاص دارد اما 
اين افزايش ها نمی تواند از عهده رشــد تقاضای جهانی برآيد بنابراين انتظار می رود که 
محدوديت های تولید وضع شــده توسط اوپك عرضه را بیش از پیش محدود کند. بانك 
جهانی پیش بینی می کند که در سال 20۱7 از آنجا که عرضه جهانی پايین تر از تقاضا 
قرار خواهد گرفت، متوسط قیمت نفت خام به 55 دالر در هر بشكه برسد. همچنین انتظار 
می رود که ذخاير با فرض تداوم محدوديت تولید کشورهای اوپك و غیراوپك به خصوص 
در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شود. بر اساس اين پیش بینی، در سال 20۱7، تقاضای 
نفت جهان با افزايشــی معادل ۱.3 میلیون بشــكه در روز ) ۱.۴ درصد( به متوسط 97.9 
میلیون بشكه در روز می رسد و برای سال 20۱7، پیش بینی می شود که عرضه کشورهای 
غیراوپك با افزايش نیم میلیون بشكه در روز همراه باشد که اياالت متحده آمريكا با ۴00 

هزار بشكه، بیشترين میزان را به خود اختصاص می دهد.
در حوزه تقاضای نفت انتظار بانك جهانی بر اين اســت که میزان قابل توجهی از رشد 
تقاضا در بازار مربوط به کشــورهايی باشــد که عضو سازمان همكاری های اقتصادی و 
توســعه )OECD( نیستند و کشورهای آســیايی نیز يك میلیون بشكه در روز از اين 
افزايش را به خود اختصاص دهند. همچنین پیش بینی می شود که چین و هند با افزايش 
تقاضايی معادل 600 هزار بشكه در روز مواجه باشند که اين مقدار اندکی کمتر از افزايش 
ســال 20۱6 میالدی است. اين در حالی اســت که انتظار می رود تقاضای نفت سازمان 
همكاری های اقتصادی و توسعه پس از دو سال رشد نسبتاً قوی، ثابت و بدون رشد باشد. 
در حوزه عرضه نفت، کارشناسان بانك جهانی براين باورند که عرضه نفت به شكل قابل 
توجهی در دو سال قبل ُکند شده اما همچنان يك مازاد ۴00 هزار بشكه در روز که از سال 
20۱6 وجود داشــته، به قوت خود باقی است که در نتیجه آن افزايش موجودی انبارهای 
نفت تداوم يافته است. در سال گذشته میالدی تولید نفت کشورهای غیراوپك به میزان 
800 هزار بشكه در روز کاهش يافت که بیش از نصف اين کاهش مربوط به آمريكا بود 
اما اين مقدار با افزايش تولید نفت کشورهای اوپك که بیشترين میزان افزايش را عراق، 

جمهوری اسالمی ايران و عربستان داشتند، خنثی شد.

قیمت نفت در سال آینده میالدی 
به ۶۰ دالر می رسد

کابینه دولت دوازدهم 
باید با هدف رشد ۸ 

درصدی متناسب باشد
در گفتگو  اقتصــاددان  هادی حق شــناس، 
بــا ايلنا، با اشــاره به حضور پــر رنگ مباحث 
اقتصادی  در مناظره های کانديداهای انتخابات 
رياســت جمهوری انتخابات رياست جمهوری، 
گفت: آنچه در 29 ارديبهشــت مــاه در ايران 
اتفاق افتاد در واقع رشــد ســرمايه اجتماعی 
کشــور بود زيرا ســرمايه اجتماعــی يكی از 
مهم ترين عناصر توسعه است. وی افزود: رای 
مجدد به روحانی يعنی  تايید سیاســت های ۴ 
سال گذشته دولت تدبیر و امید.  حق شناس با 
اشــاره به سیاست های اقتصادی دولت يازدهم 
اظهار داشت: کنترل نرخ تورم، کنترل بازارهای 
مختلف، ثبــات و آرامش محیط اقتصاد کالن، 
ارتباط با بنگاه های اقتصادی بین المللی، انعقاد 
از  قراردادهای پسابرجام، توسعه پارس جنوبی 
دستاوردهای اقتصادی دولت يازدهم بود و رای 
به آقای روحانی به منزله تايید سیاســت های 
کالن اقتصادی دولت است. اين اقتصاددان با 
تاکید بر اين که در حــال  حاضر دولت بايد به 
دو موضــوع مهم توجه کند، گفت: اول  اين که 
دولت در چهار سال اول مشغول آوار برداری بود 
و موفق شد، اقتصاد را از لبه پرتگاه نجات دهد 
اما امروز ملت از دولت انتظار دارد تا از تجارب 
۴ سال گذشته برای ايجاد رشد اقتصادی پايدار 
استفاده شود. وی افزود: انتظار می رود در پايان  
دولت دوازدهم در سال ۱۴00، نرخ بیكاری به 
زير 8 درصد برســد ، نرخ تورم تك رقمی شود 
و جذب سرمايه گذاری خارجی به ده ها میلیارد 
دالر برســد. وی ادامه داد: انتظار می رود دولت 
دوازدهم کابینه ای را تشــكیل دهد که ظرفیت 
بالقوه اقتصادی ايران را بالفعل کرده و رشــد 
اقتصادی باالی  8  درصدی را به دست آوريم. 
کابینه دولت داوزدهم بايد با متناســب با هدف 

رشد 8 درصدی باشد.

مذاکره ایران با هواپیماسازان بین المللي ادامه دارد

نیاز کشور به 3۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش فراساحل

دبیر انجمــن شــرکت های هواپیمايی معتقد 
اســت: با ورود نخســتین فروند از هواپیماهای 
خريداری شــده از ســوی ايران اير عمال ســد 
سنگین تحريم ها علیه صنعت هوايی ايران که 
برای ســال های طوالنی ادامه داشت شكسته 
شده است. مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو 
با ايسنا، با بیان اين مطلب، اظهار کرد: در طول 
ماه هايی که از اجرای توافق هسته ای می گذرد 
گمانه زنی هــای زيادی دربــاره ی اجرايی بودن 

يا ناممكن بــودن توافقات ايــران برای خريد 
هواپیماهای مســافرتی مطرح شــد که در اين 
میان بعضی سنگ اندازی ها از سوی قدرت های 
خارجی باعث به وجود آمدن ترديدهايی در اين 
زمینه شــد. وی با بیان اين که خوشبختانه تمام 
مقدمات الزم برای رسیدن هواپیماهای جديد به 
ايران طی شد، گفت: با رسیدن نخستین ايرباس 
مشــخص شد که مشــكالت و گمانه زنی های 
گذشــته ديگر وجود ندارد. چنــد روز قبل نیز با 

رســیدن هواپیماهای ATR ديديم که امكان 
اجرايی کــردن ديگر قراردادها نیز وجود دارد از 
اين رو می توان به تغییــر وضعیت ايرالين های 
ايرانی پس از اجرای اين توافق امیدوار بود. دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمايی در پاسخ به اين 
سوال که آيا در کنار ايران اير ديگر ايرالين های 
ايرانی نیز شــانس خريــد هواپیماهای جديد را 
خواهند داشت، توضیح داد: همان طور که چند 
هفته قبل شــرکت آسمان به توافقی با بوئینگ 

دســت يافت ديگر ايرالين ها نیز مذاکرات خود 
را با هواپیماسازان بزرگ جهان ادامه می دهند. 
البته هنوز اين مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده 
اما مــا امیدواريم با حمايت هايــی که صورت 
می گیــرد و وضعیت منابع مالی شــرکت های 
هواپیمايی  ايرانی را ارتقاء می دهد امكان آن به 
وجود می آيد که در آينده ديگر هواپیماســازان 
ايرانی نیــز بتوانند نســبت بــه نهايی کردن 

قراردادهای خود اقدام کنند.

ســكه تمام طرح جديد بــا کاهش ۴000 
تومانی قیمت نســبت به ديروز، يك میلیون و 
2۱2 هزار تومــان و دالر آمريكا 3736 تومان 
عرضه می شــود. همچنین نیم ســكه نیز هم 

اکنون به قیمت 650 هزار تومان در صرافی ها 
داد و ستد می شود که ۱0 هزار تومان کمتر از 

ديروز است.
به گزارش ايســنا، هر گرم طالی ۱8 عیار 

نیز در آستانه ۱۱5 هزار تومان قرار گرفته است. 
همچنین نیم سكه و ربع سكه به ترتیب 655 و 

37۱ هزار تومان فروخته می شوند.
همچنین هــر اونس طال برای معامالت در 

بازار جهانی نیز بیش از ۱256 دالر داد و ســتد 
می شود. دالر مبادله ای هم در بازار امروز 32۴۴ 
تومان از سوی بانك مرکزی قیمت گذاری شده 

است.

معاون وزير صنعــت، معدن و تجارت با بیــان اين که بخش 
فراســاحل به 30 میلیارد دالر ســرمايه گذاری نیــاز دارد،گفت: 
انتخابات رياســت جمهوری، پیروزی يك گفتمــان بر گفتمان 
ديگر بود. به گزارش ايرنا، منصور معظمی در همايش بین المللی 
صنعت فراســاحل در دانشگاه صنعتی شريف افزود: در چهار سال 
آينده با توجه به رای چشمگیر مردم، دولت منتخب توان بیشتری 
خواهد داشت. وی با بیان اينكه با شرايط فراهم شده در پسابرجام 
می توان کارهای بزرگی را در بخش ساحل و فراساحل انجام داد، 
گفت: امروز شرکت های ايرانی در ساخت سكوهای نفتی، توانمند 
و خودکفا شده اند. دوســتان ما در وزارت نفت محافظه کاری را 
کنار گذاشته و قراردادهای جديد نفتی را امضا خواهند کرد. رئیس 
هیات عامل سازمان گسترش و نوســازی صنايع ايران)ايدرو( با 
بیان اين که برجام )برنامه جامع اقدام مشترك( برای کشور يك 
فرصت است، گفت: همیشه فرصت ناشی از برجام برقرار نخواهد 
بود. وی به ســفر اخیر ريیس جمهوری امريكا به عربستان اشاره 
کرد و بیان داشــت: مشخص نیســت فرصت هايی که در برجام 

داشتیم را اکنون هم بتوانیم استفاده کنیم.
معظمی افزود: گاليه منديم که 2 ســال فرصت از دست رفت 
که بخشــی از آن به داخل بازنمی گردد و بخشــی نیز ناشی از 

رفتارهای غیرمعقول برخی کشورها بوده است. 
وی با بیان اين که صنعت فراساحل در ايران متولی مشخصی 
ندارد، گفت: بر اساس مطالعه ای که انجام شده است 30 میلیارد 
دالر در بخش فراســاحل بايد ســرمايه گذاری شود. معاون وزير 
صنعت، معــدن و تجارت به امضای 6 قرارداد بین المللی صنعت 
خودرو اشــاره کرد و بیان داشت: برای اين که دوستان دلواپس را 
دلواپس تر نكنیم قرار شده است 30 درصد تولیدات را شرکت های 
طرف قرارداد صادر کنند. معظمی با اشاره به اينكه به طور قطع تا 
2 سال آينده مردم ايران خودروهای با کیفیت تری سوار خواهند 
شــد، افزود: در مناظره ها و تبلیغات انتخابات مشــاهده کرديم 
اشــتغال يكی از دغدغه های اصلی بود که برای تحقق آن بايد 
سرمايه گذاری انجام شــود. وی درباره همكاری با شرکت های 
بین المللی برای ساخت کشــتی نیز گفت: با شرکت دووی کره 

جنوبی و شــرکت های ملی نفتكش و کشتیرانی، قرار است برای 
ساخت کشتی همكاری شــود. رئیس هیات عامل ايدرو با اشاره 
به اينكه در آينده نزديك با شــرکت رنو قراردادی به ارزش يك 
میلیارد يورو نهايی خواهد شــد، بر تقويت بخش خصوصی تاکید 
کــرد و گفت: قرار نیســت ما بنگاه داری کــرده و رقیب بخش 

خصوصی باشیم.

انتقــاد به عملكــرد بانك ها در اجرای بانكــداری بدون ربا 
ماجــرای تازه ای نبوده و اغلب از ســوی علما نســبت به اين 
موضــوع و ابعاد آن مســائلی پیرامون نحــوه دريافت جريمه 
ديرکرد، ســود بانكی و حتی فعالیــت و درآمد کارکنان بانكها 
مطرح می شــود. چندی پیش بود کــه برخی مراجع عظام در 
اظهاراتی صريح تاکید کرده بودند که نگرانی هايی در رابطه با 
دريافت جريمه ديرکــرد از وام های بانكی دارند چرا که معتقد 
بودند در مواردی دريافت اين جريمه ها حرام اســت. از سوی 
ديگر موضوع ســودهای بانكی را مورد توجه قرار داده و گفته 
بودند که بانك ها يكی از موانع حل مشكالت اقتصادی هستند 
و با ســودهای خود مردم را بیچاره کرده اند. در عین حال که 
ديرکرد وام حرام و يك نــوع ربا بوده و نبايد از مردم دريافت 

شود.

در اظهــارات مراجع آمده بود که حقــوق کارمندان بانك ها 
هم حتی ربوی اســت چرا که حقوق حالل در برابر کار حالل 
گرفته می شود، اما اکنون ثروت در بانك های ربوی جمع آوری 
شده در صورتیكه ظرفیت های بسیاری در نقاط مختلف کشور 
نیازمند اين ســرمايه ها است. در جريان شدت گرفتن انتقادات 
از سوی علما نســبت به ربوی بودن عملیات بانك ها و نحوه 
پرداخت ســود بانكی، رئیس کل بانك مرکــزی هر چند که 
مســايل مطرح شــده را کامال رد نمی کند، امــا در اين باره 
توضیحاتی ارائه کرد. ولی اهلل ســیف در گفت وگو با ايســنا با 
اشــاره به اينكه عملكرد بانك هــا و انتقاد به آنها در بانكداری 
بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح 
داد: از جنبه اقتصادی بايد گفت وقتی کســی که پول خود را 
خــرج نكرده و به عنوان پس انداز در بانك ها ســپرده می کند 
ترجیح بر آن اســت تا در آينده بتواند از بازدهی آن اســتفاده 
کند؛ بنابراين اگر قرار باشد  پولی در بانك ها نگهداری و برای 
آن عايدی در نظر گرفته نشــود آنگاه پس اندازها کاهش پیدا 
می کند که در اين حالت نتیجه ای برای شبكه بانكی به دنبال 
نخواهد داشــت. وی با بیان اينكه بانك هــا در اقتصاد مانند 

سدی عمل می کنند که پول ها به ويژه منابع خرد را جمع آوری 
می کننــد، گفت: در نهايت اين منابع را ســاماندهی کرده و به 
ســمت سرمايه گذاری مثبت در کشور بايد هدايت کنند؛ از اين 
رو اگر بانك نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانك محوری 
مانند ايران دچار مشــكل خواهد شد. اين در حالی است که از 
سوی ديگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم 
پروژه های موجود در کشور را پاســخگو باشد، در اين شرايط 
نیاز بــه بانك و مكانیزم آن ضــروری خواهد بود. رئیس کل 
بانك مرکزی در رابطه با مســائل مطرح شده پیرامون ربوی 
بودن عملكرد بانك ها نیز يادآور شــد: هر چند که انتقاداتی در 
رابطــه با بانكداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه ها نیز 
کامال درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از 
دغدغه های آنها باخبريم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان 
منعكس می شــود و همچنین اينكه از منظر چه کسی مطرح 
خواهد شــد کامال متفاوت اســت و در مواقعــی تحريف و به 
طور نادرست منعكس می شــود بطوری که بخشی از مسائلی 
که مطرح می شــود مبالغه و افراط شده اســت. سیف با بیان 
اينكه در آيین نامه ای که برای اجرای بانكداری بدون ربا وجود 

دارد شبهه ای نیســت، گفت: اين آيین نامه به تصويب شورای 
نگهبان رسیده و از فیلترهای الزم عبور کرده است. وی با بیان 
اينكه در شیوه اجرای آيین نامه ای بانكداری بدون ربا در برخی 
شــعب بانك ها گاها شــبهاتی وجود دارد، افزود: اما در قانون 
برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون 
قانون ايجاد شــده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است 
که می تواند ايفای نقش کرده و از اين نهاد استفاده کافی برده 
شــود. رئیس شــورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در 
رابطه با نرخ باالی ســود بانكی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی 
اقتصادها نرخ ســود بانكی پايین و در حد صفر نیز است، اما در 
اقتصاد ايران شرايط برای رسیدن به نرخ سود تسهیالت بانكی 
در حد تك رقمی فعال وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل ها 
در حوزه بانكی مانع از اين اتفاق می شــود. سیف يادآور شد: با 
توجه به تك رقمی شــدن تورم در سال گذشته بايد نرخ سود 
بانكی نیز به اين سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تك 
رقمی پايــدار و در حد پنج درصد يا کمتــر کاهش پیدا کند، 
می توان امیدوار بود که نرخ ســود تسهیالت نیز متناسب با آن 

به اين حد برسد.

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه ربوی بودن بانک ها

مردم چگونه به یارانه سه برابری پاسخ منفي دادند

شیب کاهش قیمت سکه تند شد
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