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اقتصاد

كاهش فعاليت  
انبوه سازان

 ۸۰ درصد 
عضو انجمن انبوه سازان با اعالم كاهش 
۸۰ درصدي فعاليت انبوه س��ازان در دولت 
يازدهم، گفت: وزير راه نباي��د بگويد نگران 
بانك مس��كن هس��تم و اينكه چگونه براي 
آن مش��تري ج��ور كن��م. آق��اي آخوندي 
بايد بگويد ب��راي توليد مس��كن چه كنيم. 
محمدعلي رباني اظهار ك��رد: در دولت هاي 
گذشته يعني تقريبا از سال 72 به اين طرف 
دولت ها همواره برنامه هاي��ي را براي بخش 
مسكن داشته اند. با توجه به اينكه نياز كشور 
به مسكن بسيار زياد بود )متقاضي زياد(، اما 
عرضه در حد تقاضا نبود دولت براي افزايش 
س��اخت و س��از برنامه هايي را اجرا كرد كه 
توانست انبوه سازان مس��كن را جذب كند. 
وي تصريح كرد: از جمله اين برنامه ها مي توان 
به مشاركت انبوه سازان در س��اخت و ساز و 
عرضه مسكن از طريق مشاركت در زميني 
اشاره كرد كه از سوي س��ازمان ملي زمين و 

مسكن در اختيار انبوه سازان قرار مي گرفت. 

بدهي دولت به گندمكاران 
 2۰۰۰ ميليارد تومان

معاون وزي��ر جهاد كش��اورزي از خريد 
تضميني ح��دود 6/5 ميليون ت��ن گندم از 
كش��اورزان خبر داد و گفت: ح��دود 2۰۰۰ 
ميليارد تومان از مطالبات كش��اورزان بابت 
خريد تضميني گندم باقي مانده اس��ت كه 
جزو بدهي  دولت و بانك ها به شمار مي رود. 
علي قنب��ري اظهار ك��رد: از ابت��داي فصل 
برداش��ت گندم تاكنون حدود 6/5 ميليون 
تن گندم از كشاورزان به ارزش بالغ بر 75۰۰ 
ميليارد تومان خريداري شده است. تاكنون 
55۰۰ ميليارد تومان به گندمكاران پرداخت 
شده و حدود 2۰۰۰ ميليارد تومان ديگر نيز 
از مطالبات كش��اورزان باقي مانده است كه 
جزو مطالبات و بدهي هاي دولت و بانك ها به 

شمار مي رود. 

عبور كاميون از مرز ايران 
و تركمنستان
 روزانه ۱۰۰۰ دستگاه

وزير راه و شهرس��ازي گفت: تالش شد 
عالوه بر تسهيل همكاري هاي مرزي زمينه 
براي امكان عبور يك ه��زار كاميون در روز از 
مرزهاي دو كشور ايران و تركمنستان فراهم 
شود و به ترانزيت 1۰ ميليون تن بار از طريق 
راه آهن برسيم. وزير راه و شهرسازي و رييس 
طرف ايراني كميسيون مشترك اقتصادي 
ايران و تركمنستان با اشاره به اينكه اجالس 
اقتصادي با تركمنس��تان نخستين اجالس 
منطقه اي ايران پس از جمع بندي مذاكرات 
هس��ته اي با گروه 1+5 محس��وب مي شود، 
گف��ت: مبن��اي كار دول��ت توس��عه روابط 
منطق��ه اي و صلح و ثبات در منطقه اس��ت. 
عباس آخون��دي پس از امضاي يادداش��ت 
تفاه��م چهاردهمين اجالس كميس��يون 
اقتصادي ايران و تركمنس��تان در نشس��ت 
مشترك خبري با وزير خارجه تركمنستان 
با اش��اره به اينكه همزمان با سفر منطقه اي 
آقاي ظريف به كشورهاي عربي اين اجالس 
اقتصادي با هدف توسعه روابط با كشورهاي 
آس��ياي ميانه برگزار ش��د، گفت: توس��عه 
اقتصادي بزرگ ترين تضمين براي توس��عه 

همكاري ها ميان ملت هاست. 

صادرات نفت به هند 
 ۱۱ ميليون تن

وزي��ر نفت هند اع��الم كرد ك��ه واردات 
نفت اين كشور از ايران در سال مالي 2۰15- 
2۰14 برابر با س��ال 1۳۹۳ ايراني نسبت به 
سال قبل از آن تقريبا ثابت بوده و در حدود 11 
ميليون قرار داشته است. هند در سال 2۰15-

2۰14، واردات نفت خود را از عربستان بيش 
از ۸ درصد كاهش داده و همزمان خريد نفت 
از آفريقا و امريكاي التين را افزايش داده است. 
احتماال اين اقدام با هدف كاهش وابس��تگي 
دهلي به نف��ت منطقه بي ثب��ات خاورميانه 
انجام مي گيرد. دارمندرا پرادهان، وزير نفت 
هند گفت: واردات نفت دهلي نو از عربستان 
در يك س��ال منتهي به ۳1 مارس 2۰15، از      
۳۸/1۸ ميليون تن س��ال گذشته به ۳4/۹۹ 

ميليون تن رسيده است. 

بازگشت اظهارنامه هاي 
مالياتي اصناف 

 ۸۰  درصد 
رييس اتاق اصن��اف نبود ش��فافيت در 
فروش و مالي��ات اصناف را رد ك��رد و گفت: 
سازمان امور مالياتي بيش��تر اظهارنامه هاي 
مالياتي اصناف را قبول ندارد و در س��ال ۹۳، 
۸۰ درصد آن را رد كرد. علي فاضلي در پاسخ 
به ادعاهاي وكيلي، معاون سازمان مالياتي با 
اشاره به فعاليت يك ميليون و 4۰۰ هزار واحد 
توزيع، يكصد هزار بنگاه خدمات فني و 65۰ 
هزار واحد صنفي كوچك و متوسط در كشور 
گفت: از س��ال ۸۸ تاكنون مالي��ات اصناف 
همواره رو به رشد بوده اس��ت و مقايسه آن با 

افزايش ماليات حقوق پذيرفتني نيست. 

عدد نوشت

  نرگس رس�ولي/ به نظر مي رس��د 
نامهرباني هاي فرانسوي ها كار دست شان 
داده است. بعد از آنكه در جريان تحريم ها فرانسوي ها قرارداد 
چند دهه اي خود را زير پا گذاشته و زندگي در كنار برج ايفل 
را به ماندن در ايران و همكاري بلندمدت ترجيح دادند شايد 
هيچگاه فكر نمي كردند اين تصميم ش��ان مي تواند بازي 
را از زمين ش��ان خارج كرده و توپ را ب��ه زمين ديگر رقيب 
اروپايي شان ببرد. آبي پوشان جاده مخصوص كه هنوز كينه 
ترك يك شبه فرانسوي ها آن هم بعد از 2۳ سال همكاري 
مس��تمر را دارند بعد از لغو تحريم ها و تواف��ق وين آن روي 
سكه خود را نشان دادند و ديگر از سازش مسالمت آميزشان 
صحبت نمي كنند. گويا آنها نيز به خوبي فهميده اند هر نوع 
تصميمي كه امروز براي توليدات خود بگيرند مي تواند بازار 
آينده شان را تحت تاثيربگذارد و سهم ش��ان را در بازار ارتقا 
داده يا به شدت كاهش دهد. بي ش��ك خودروسازان جاده 
مخصوص بعد از ورود بي سابقه خودروهاي متنوع خارجي 
و تغيير ذايقه ايراني ها براي اس��تفاده از خودروي با كيفيت 
به جاي خودروي ملي به خوبي فهميده اند كه ديگر در بازار 
خودرو قيمت حرف اول را نمي زن��د و آنچه مي تواند بقاي 
خودروسازان را تضمين كند، كيفيت است.  نگاهي به كارنامه 
كاري پژو در ايران نش��ان دهنده بدقولي هاي اين ش��ركت 
فرانسوي در برخورد با صنعت خودرو ايران است؛ كارنامه اي 
كه از ممانعت فرانسوي ها براي دستيابي به خودكفايي در 
توليد قطعات خودرو تا عدم پرداخت خس��ارت بابت ترك 
يك شبه ايران توس��ط كارشناس��ان پژو را شامل مي شود. 
هرچند كه اين خروج موجب شد تا ايران در ساخت قطعات 
مختلف مورد نظر پژو به خودكفايي برسد اما هنوز خاطره 
روزهاي سخت فشار به خودروسازان براي توليد با كيفيت و 
فشارهاي رواني اعتراضات مردمي براي بي كيفيتي توليدات 
داخلي را از ذهن آبي و نارنجي پوش��ان پاك نكرده اس��ت. 
موضوعي كه تلنگر تغيير جهت ميز مذاك��ره را زد و جاده 
مخصوصي ها تمايل خود را به همسايه جنوب شرقي كشور 
برج ايفل بيش از قبل نشان دادند. ژرمن ها كه پيش از اين نيز 
سابقه همكاري در ايران را داشتند بي تمايل به حضور مجدد 
در ايران نبودند و همكاري حرفه اي در طول سال هاي حضور 
در ايران موجب ش��د تا نگاه ها از همان ابتدا به ميز آلمان ها 
مثبت تر از فرانسوي ها باشد. بر اين اساس جاده مخصوصي ها 
در عين حال كه بي تمايل به همكاري مشترك با چند برند 
اروپايي نيستند مذاكرات رسمي خود را با آلمان ها به سر و 
سامان بهتري رساندند تا زماني كه فرانسوي ها به پاي ميز 
مذاكره مي نش��ينند با خيال راحت تري از مطالبات عقب 
افتاده خ��ود صحبت كنن��د. خبرها در هفته گذش��ته و با 
ورود هيات آلماني كامال تاييد كننده امض��اي قراردادهاي 
جديد برمبناي همكاري مش��ترك و انتق��ال تكنولوژي با 
ژرمن ها ب��ود، البته پي��ش از اين خبرها حكاي��ت از انعقاد 

قرارداد ژرمن ها با نارنجي پوش��ان جاده مخصوص داش��ت 
و ادامه همكاري با فرانسوي ها را براي آبي پوشان محتمل تر 
مي دانست، اما گويا كال جاده مخصوصي ها به تفاهم مشترك 
براي همكاري با آلمان ها رسيده اند و قرار است آلمان جاي 
رنوي فرانس��ه را براي خودروسازان دولتي پر كند. بر همين 
اساس هم هاش��م يكه زارع، مدير خودرويي كه از ديگر مدير 
خودرويي هاي جاده مخصوص پر تجربه تر است پيش از آنكه 
گمانه زني ها براي بقاي فرانسوي ها همزمان با سفر فابيوس 
به ايران رنگ و بويي جدي تر بگيرد به جمع خبرنگاراني آمد 
كه پيگير نتيجه مذاكرات با آلمان ها بودند و از قراردادي 1۰ 
ساله صحبت كرد كه مجددا جا پاي ژرمن ها را در كيلومتر 
14 جاده مخصوص محكم مي كند. البته گويا آبي پوش��ان 
قرارداد كهنه و خ��اك خورده قبلي خود را ني��ز به روي ميز 
آورده اند و با مذاكرات جديدشان قرار است با آلمان ها به غير 
از خودروهاي تجاري كه س��ابقه طوالني در آن دارند، خط 
توليد خودروي س��واري را نيز راه بيندازند. پس آلمان ها به 
زودي - تا دو، س��ه ماه ديگر- دفتر همكاري خود را در تهران 
باز مي كنند و 5۰ درصد از سهام شركت س��تاره ايران را كه 
پيش از اين هم بارها از آن به عنوان شركت پيگير توليد بنز 
در ايران مطرح بود خواهند خريد تا ديگر بهانه اي براي ترك 
بي دليل ايران نداشته باشند. آذر ماه ۹2 و در جريان اجالس 
داووس براي نخستين بار حسن روحاني، رييس جمهور اجازه 
داد تا س��رمايه گذاران خودرويي خارجي بتوانند س��هامدار 
خودروسازان ايران شوند. حال به نظر مي رسد آبي پوشان با 
همان مجوز، آلمان ها را در ايران س��هامدار خودرويي كردند 
و به قولي قرارداد جديدش��ان را محكم تر از قبل بس��تند تا 
مش��كالتي را كه طي 2۳ س��ال همكاري با پژو داشتند بار 
ديگر تكرار نكنند. ش��ايد به همين دليل بود كه يكه زارع در 
گفته هايش تاكيد كرد: »فولكس واگن مي تواند شريك خوبي 

براي ايران خودرو باش��د« و مجددا تاكيد ك��رد: »مي توانيم 
شريكي مقتدر و متعهد به قول و قرار انتخاب كنيم.«

بنز و حضور تمام قد
وي حتي براي حضور بنز در بازار اي��ران از لفظ »ورود 
تمام قد« استفاده كرد تا حمايتش را نشان دهد اما زيركانه 
گفت: »قرارداد با بنز در راستاي ساخت داخل مناسبي در 
ايران همراه خواهد بود. ضمن آنكه در اين حوزه نيز بنز اعالم 
آمادگي كرده كه ۳۰ درصد سهام شركت ايدم را خريداري و 
توليد موتورهاي روز جهان را آغاز كند. شركت محورخودرو 
كه توليدكننده اكسل اس��ت نيز فعاليت هاي خود را با بنز 
توسعه خواهد داد. به طور كلي بايد گفت  فعاليت بنز در ايران 
بسيار گسترده تر از قبل خواهد بود.« فولگس واگن كه بحث 
همكاري با يك��ي ديگر از خودروس��ازان بخش خصوصي 
را تاكنون پيش ب��رده بود حاال تولي��دش روي خط توليد 
ايران خودرويي ها ه��م با اما و اگر اس��ت، هرچند يكه زارع 
تمايل به همكاري با اين برند دارد اما در مورد آن مي گويد: 
»ش��ركت فولگس واگن مذاكراتي با ايران خودرو داش��ته 
است. سياس��ت ما در مذاكرات با اين ش��ركت مانند ديگر 
ش��ركت هاي خارجي موضوعاتي همچون ساخت داخل، 
سرمايه گذاري، انتقال دانش فني و صادرات بوده است اما 
در نهايت اينكه شريك فولگس واگن در ايران چه شركتي 
خواهد بود اجازه دهيد از سوي خود اين شركت اعالم شود. 
با اين حال از نظر ما فولگس واگن يكي از گزينه هاي مناسب 

براي شراكت با ايران خودرو است.«

عرصه تنگ چشم بادامي ها 
اين مدي��ر خودرويي البته چش��م بادامي ه��ا را نيز 
فراموش نكرد و در شرايطي كه بارها صحبت از استفاده 

از قطعات چيني در محصوالت ايران خودرو ش��ده است 
و بعيد نبود با ادامه تحريم ها قراردادهاي محكمي ميان 
اين خودروساز با چيني ها منعقد ش��ود، گفته است: »با 
آمدن بزرگان خودروسازي جهان به ايران، جاي چيني ها 
تنگ مي شود. در گذش��ته چيني ها توانستند با استفاده 
از فرصت ايجاد ش��ده در ايران حضور يابند. البته درست 
اس��ت كه قيمت خودروه��اي چيني مق��داري جذاب 
اس��ت اما اين خودروها از نظر كيفيت و مشخصات فني 

نمي توانند با خودروهاي اروپايي رقابت كنند.«

 غضب پژويي 
اين مدير خودرويي اما وقتي صحبت از پژو مي ش��ود به 
گونه اي ديگر صحبت مي كند و نشان مي دهد هنوز از دست 
فرانسوي ها ناراحت است. باالخره صحبت ها به غرامت گيري 
و مواخذه پژويي ها مي رسد. شاكله اصلي حرف هاي يكه زارع 
بر اين اصول استوار است: »پژو براي بازگش��ت به بازار ايران، 
بايد در خصوص رفتار گذشته خود نيز پاسخگو باشد.؛ براي 
شركت هايي كه به حقوق مردم ايران احترام نمي گذارند و با 
سياست دولت همراه نمي شوند، فرش قرمز پهن نمي كنيم. 
پژو بعد از تحريم ها ناجوانمردانه و ناعاقالنه بازار ايران را ترك 
كرد، همكاري ايران خودرو با رنو از قالب رنوپارس خارج شده 
و به صورت مس��تقيم درآمده اس��ت.«وي مي گويد: »بعد از 
تحريم ها پژو در اقدامي غيرعاقالنه و ناجوانمردانه بازار ايران 
را ترك كرد و ۸۰۰۰ كارگر اين شركت در فرانسه بيكار شدند، 
بنابراين پژو بايد بداند كه اوال در رابطه با رفتاري كه در گذشته 
داشته بايد پاس��خگو باش��د و دوما حداقل تا اين لحظه اين 
شركت نبايد مطمئن باشد كه قراردادي كه براي همكاري با 
آن آماده شده حتما امضا مي شود و اگر امضا شد اين شركت 
ش��ريك اصلي ما خواهد بود. در اين زمينه مشكالت ناشي از 
خروج پژو در ايران در مذاكرات مطرح ش��ده كه ممكن است 
تبديل به عدد و رقم شود و آن را از پژو مطالبه خواهيم كرد، اما 
اينكه چه رقمي شود و چه زماني مطالبه، مذاكره خواهد شد. 
پژو اگر به عنوان شريك اصلي ما انتخاب شد بايد آن را جبران 

يا اينكه خسارت ما را به صورت ارزي پرداخت كند.«

مذاكره با سوزوكي ژاپن
يكه زارع البته بي خيال خودروس��ازان آسيايي نشده 
و از ادامه هم��كاري با ژاپن هم صحبت كرده و در پاس��خ 
به س��والي مبني بر مذاكره اين ش��ركت با خودروسازان 
امريكايي گفته است: »ما تابع سياست هاي نظام هستيم 
و تاكنون با هيچ ش��ركت امريكايي مذاكره نش��ده است. 
مذاكراتي با ش��ركت سوزوكي ژاپن داش��تيم و در زمينه 
توليد سه محصول س��وييفت، س��ياز و فلريون به توافق 
رسيده ايم. فلريون با تيراژ باال توليد خواهد شد و مي تواند 

رقيب محصوالت كوچك شركت هاي ديگر باشد.«

گزارش

بازي جديد جاده مخصوصي ها با خودروسازان خارجي 

چرخش آلماني در جاده مخصوص

آماده باش سيف به بانك ها براي حضور در اقتصاد بين الملل
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه با جمع بندي مذاكرات هسته اي اميدواريم تحريم هاي 
مالي و بانكي به طور كامل برطرف شود، گفت: همه بانك هاي كشور بايد خود را آماده حضور موثر 
در بازارهاي جهاني و اقتصاد بين الملل كنند. ولي اهلل س��يف افزود: ساختار بانكي كشور بايد خود 
را متناسب با تحوالت مدرن بين المللي اصالح كند و اميدواريم در دوره جديد بتوانيم هزينه هاي 
تمام ش��ده خدمات پولي را كاهش دهيم. وي همچنين از تدوين پيش نوي��س دو اليحه اصالح 
قانون عملياتي بانكي بدون ربا و اليحه قانون بانك مركزي خبر داد و گفت: گروه مش��ترك بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد اين دو اليحه را تدوين مي كنند و به زودي به دولت مي رود كه اميدواريم 
به سرعت در مجلس شوراي اسالمي به تصويب نهايي برسد. در تدوين اين لوايح از تجارب گذشته 

كشور و همچنين از تجارب بين المللي استفاده كرديم و اميدواريم در دوره جديد كمترين چالش 
و مشكالت را در اجراي قوانين بانكداري كشور و نظارت بر نهادها و موسسات مالي داشته باشيم. 
وي گفت: ما درباره امنيت سپرده هاي مردم در بانك ها و موسسات مالي حساسيت و نظارت الزم 
را داريم و به عملكرد بانك هاي خصوصي و دولتي نگاه يكس��اني داريم و اجازه نمي دهيم در حق 
سپرده گذاران اجحاف ش��ود همان طوري كه در زمينه رعايت نرخ سود بانكي اين طور عمل شد. 
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه هرگز از سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي غافل نخواهيم شد، 
گفت: بايد همه بانك ها و نهادهاي مسوول تالش كنند كه شبكه بانكداري كشور كمترين آسيب را 
از تكانه هاي بين المللي بخورد و همزمان حمايت از توليد ملي در اولويت تخصيص منابع خواهد بود. 

پنجره 

ايران 57 ميليون بشكه نفت ذخيره دارد
 يك شركت انگليسي كه موقعيت ناوگان نفتكش هاي اقيانوس پيما را رصد مي كند اعالم 
كرد كه ايران 56 ميليون و 7۰۰ هزار بشكه نفت ذخيره ش��ده روي دريا دارد. در روزهاي اخير 
اخبار و گزارش هاي زيادي درباره ميزان نفت ذخيره شده ايران در نفتكش هاي شناور منتشر 
شده است. برخي منابع خارجي مقدار اين ذخاير را ۳۰ تا 4۰ ميليون بشكه اعالم كرده اند. بيشتر 
برآورد ها نشان مي دهد كه مقدار نفت خام و ميعاناتي كه ايران در نفتكش هاي شناور روي دريا 
دارد، حدود ۳۰ تا 4۰ ميليون بشكه است كه براي افزايش صادرات روزانه حدود 2۰۰ الي 25۰ 
هزار بشكه در روز ايران براي مدت شش ماه كافي است. تحليگران مي گويند مطمئنا ايران قادر 
خواهد بود نفت ذخيره شده خود را روانه  بازار كند، اما اين مقدار نفت براي ورود يك باره به بازار 
بيش از حد زياد است و ايران در صورتي كه قصد انجام فوري اين كار را داشته باشد بايد سقوط 
قيمت ها را بپذيرد. اما نفت ايران تنها در خشكي نيست. ايران در زمان تحريم ها طي بيش از دو 
سال گذش��ته به توليد نفت ادامه داده و آنها را در نفتكش هاي عظيم موسوم به وي ال سي در 
نقاط مختلف ذخيره كرده است. ايران مقدار نفت ذخيره شده خود را تاكنون اعالم نكرده است 
و آمارهاي منتشر ش��ده صرفا برآورد منابع خارجي بوده است. رويترز مقدار نفت ذخيره شده 
ايران در نفتكش ها را حدود 4۰ ميليون بشكه تخمين زده است. اگر نفت ذخيره ايران وارد بازار 
اشباع شده كنوني شود حدودا روزانه 25۰ هزار بشكه به عرضه جهاني نفت خواهد افزود و اين 
امر براي چهار تا پنج ماه كه همه آن فروخته شود، باعث كاهش بيش از پيش قيمت ها مي شود. 
يك شركت انگليسي موسوم به »وسلز وليو« )ارزش نفتكش ها( كه موقعيت ناوگان نفتكش هاي 
اقيانوس پيما را رصد مي كند در جديدترين آمار تعداد بشكه هاي نفت ذخيره شده ايران روي 
دريا را 56 ميليون و 7۳4 هزار و 5۹5 بشكه برآورد كرده است كه معادل هفت ميليون و 74۰ 
هزار و 54 تن براورد مي شود. اين در حالي است كه هلنيك شيپينگ نيوز مي نويسد: واضح است 
كه هيچ راهي براي پي بردن به مقدار دقيق نفت ذخيره ايران وجود ندارد اما محاسبات نشان 
مي دهد كه 5۰ ميليون بشكه رقم بسيار محتملي براي نفت ذخيره شده ايران در نفتكش هاي 
شناور است. اين ش��ركت اعالم كرد كه ايران پنجمين دارنده بزرگ ناوگان نفتكش هاي غول 
پيكر داري ذخيره نفت در جهان است. براساس آمار شركت وسلز وليو نفت ذخيره شده ايران در 
مجموع در 25 نفتكش قرار دارند. از اين تعداد 17 نفتكش عظيم در سواحل خليج فارس لنگر 
انداخته اند. شش نفتكش در مسير كشورهاي خريدار نفت ايران هستند و از دو نفتكش ديگر 

يكي از ساحل چين و ديگري در مالزي لنگر انداخته اند. 

گزارش روز

گروه اقتصادي| بورس تهران بعد از دو هفته عقب نشيني 
ديروز به دور مثبت بازگش��ت و تا 66 هزار و 4۸۹ واحد باال 
آمد. در بازار دي��روز بانك ها، خودرويي ه��ا و ليزينگي ها با 
افزايش تقاضا پرطرفدار شدند. اين در حالي بود كه صنايع 
پتروشيمي و سيماني و شركت هاي سرمايه گذاري همچنان 
از فشار عرضه رنج مي برند و اجازه رشد بازار توسط بانكي ها 
و خودرويي ها را ندادند. شركت هاي پااليشي، بيمه، حمل 
و نق��ل، دارويي ها و محص��والت غذايي هم دي��روز روندي 
متعادل همراه با عرضه و تقاضا را دنبال كردند. در بازار ديروز 
»حكشتي«، »وتجارت«، »وبصادر«، »خودرو« و »مبين« 
بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند ولي »شاراك« 
و »وبشهر« بيشترين تاثير منفي را بر شاخص بازار داشتند. 
بررسي نمودارهاي تكنيكال نشان مي دهد از ابتداي هفته 
آينده بازار دوب��اره به دور منف��ي خواهد افتاد و ش��اخص 
همچنان روند اصالحي را دنبال مي كند و ممكن اس��ت تا 
كانال 5۰ هزار واحدي سقوط كند. اين در حالي است كه بر 
اساس اطالعات موجود، شاخص كل طي معامالت سه ماهه 
ابتدايي امسال يعني از پنج فروردين ماه تا ۳1 خرداد ماه از 
62 هزار و ۸۸5 واح��د به 6۳ هزار و ۸1۰ واحد رس��يد و در 
نهايت بازدهي مثبت حدود دو درصدي را به دست آورد. در 
اين مدت بيشترين مقداري كه در روند شاخص كل بورس 
ديده شد طي 17 فروردين ماه يعني دومين روز معامالتي 
پس از ارايه بيانيه لوزان و در مح��دوده 7۰ هزار و 6۸4 واحد 

ب��وده اس��ت. در مقاب��ل 
اما، ب��ورس ط��ي مدت 
مذك��ور بازده��ي منفي 
كمتر از ي��ك درصدي را 
براي س��هامداران محقق 
ساخت. در اين ميان 222 
شركت با رش��د قيمتي 
همراه شدند و افت ارزش 
سهام 2۸۳ شركت باعث 

كاهش سرمايه سهامداران آنها شد. از ميان صنايع با بيشترين 
بازدهي مثبت مي توان به گروه هايي همچون استخراج ساير 
معادن با بازدهي 42 درصدي تك سهم آن يعني »كماسه«، 
منسوجات با بازدهي مثبت 16/5درصدي و فني مهندسي 
با بازدهي حدود 15 درصدي اش��اره كرد و در مقابل آن در 
جايگاه صناي��ع كم ب��ازده گروه هاي خرده فروش��ي با افت 
قيمتي 44/۸۹ درصدي تك سهم فعال آن يعني »قاسم«، 
س��اير حمل و نقل با بازده��ي منفي ح��دود ۳۹ درصدي 
و در نهايت استخراج زغال س��نگ با بازدهي منفي      2۰/۸ 
درصدي قرار گرفتند.  از ميان س��هام ش��ركت هايي كه در 
سه ماهه مورد بررس��ي در بورس معامله مي شدند، شركت 
نورد آلومينيوم رش��د حدود 2۰۳ درص��دي را تجربه كرد 

و از ميان 514 ش��ركت فعال در بازار س��رمايه عنوان 
پربازده ترين س��هم را به خود اختصاص داد و رده هاي 
بعدي نيز به لوازم خانگي پارس با افزايش بيش از 1۳۹ 
درصدي ارزش س��هام و ش��ركت قند لرستان با رشد 

قيمتي حدود 111 درصدي اعطا ش��د. اين در حالي است 
كه شركت هاي پتروشيمي كازرون با تحقق بازدهي منفي 
بيش از 66 درصدي، سرمايه گذاري ها معيار صنعت پارس 
و نيز فارسيت اهواز هر كدام با كسب بازدهي منفي بيش از 
4۹ درصدي در جدول كم بازده ترين س��هام جاي گرفتند.

حجم معامالت نيز در اي��ن مدت بي��ش از 52 ميليارد 
و 167 ميليون س��هم به ارزش بيش از 1۰4 هزار و ۸5۹ 
ميليارد ريال بوده است 
ك��ه حج��م معام��الت 
نس��بت به دوره مش��ابه 
سال گذشته 4۰ درصد 
افزايش داش��ته و در پي 
آن ارزش معامالت طي 
دوره مذكور با رشد 15 
درص��دي هم��راه بوده 

است. 

گروه اقتصادي|در دومي��ن روز معامالتي بازارهاي 
جهاني در هفته جاري قيمت نفت خام و اونس جهاني 
طال كاهش پيدا كرد. هر بش��كه نفت خام امريكا ديروز 
به 47 دالر سقوط كرد. اونس جهاني طال هم با كاهش 
قيمت به 1۰۹2 دالر رس��يد. در چنين شرايطي ارزش 
ي��ورو در بازارهاي جهاني در براب��ر دالر پايين آمد. اين 
در حالي بود كه در بازار ارز تهران دالر، طال و س��كه باال 
رفت. هر دالر آمريكا ديروز در ب��ازار آزاد تهران ۳۳۰۰ 
تومان قيمت خورد. هر گرم ط��الي 1۸ عيار هم ديروز 
۸۹ هزار و ۳۹۰ تومان بود. قيمت انواع سكه طال هم با 
توجه به افزايش قيمت دالر اندكي گران شد. سكه تمام 
طرح قديم و جديد ديروز ۸76 هزار تومان و ۸7۸ هزار 
تومان قيمت خورد. اين در حالي بود كه نيم سكه 
و ربع س��كه هم ديروز تا 47۸ هزار تومان و 26۹ 

هزار تومان باال آمدند. 
س��كه يك گرمي هم ديروز 17۰ هزار تومان بود. 
در حالي كه قيمت جهاني طال در شرايط كنوني باالتر 
از 1۰۹۰ دالر در هر اونس تثبيت ش��ده اس��ت، برخي 
تحليلگران بر اين باورند كه قيمت طال در شرايط كنوني 
هنوز از س��طح عادالنه خود فاصله دارد و قيمت عادالنه 
هر اونس طال 75۰ دالر اس��ت. در واقع قيمت طال بايد 
۳۰ درصد ديگر كاهش يابد تا به س��طح عادالنه برسد. 

م��دل قيمت��ي دويچه 
بانك ك��ه عواملي مثل 
رش��د اقتصادي، ارزش 
دالر و عرضه پول و خريد 
طال از س��وي بانك هاي 
مركزي جهان را شامل 
مي شود، نشان مي دهد 
ك��ه ارزش واقع��ي ه��ر 
اون��س طال در ش��رايط 
دالر   7۸5 كنون��ي 

اس��ت. ميانگين قيمت هر اونس طال در بلندمدت نيز 
بر اس��اس معيارهاي واقعي يعني با استفاده از شاخص 
برابري قدرت خريد ح��دود 77۰ دالر خواه��د بود. به 
اعتقاد تحليلگران اين موسسه مالي، تقويت ارزش دالر 
امريكا و افزايش احتمالي نرخ بهره فدرال رزرو مي تواند 
فش��ار زيادي را بر قيمت طال در بلندم��دت وارد كند. 
كارشناس��ان بر اين باورند كه ادام��ه روند نزولي قيمت 
نفت مي توان��د در نهايت به نفع قيمت طال تمام ش��ود. 
توجيه اين مساله اين گونه است كه افت قيمت جهاني 
نفت موجب كاهش فشارهاي تورمي در امريكا خواهد 
ش��د و اين مس��اله لزوم افزايش نرخ بهره فدرال رزرو را 
كمتر خواهد كرد. اين در حالي است كه كاهش قيمت 
نفت مي تواند محتمل ترين عام��ل براي افزايش قيمت 
طال در كوتاه مدت باش��د. كاهش قيم��ت نفت نه تنها 
موجب كاهش قيمت انرژي در امريكا خواهد شد بلكه 
تاثير زيادي بر افت نرخ تورم نيز خواهد داش��ت. برخي 
تحليلگران تكنيكال پيش بيني مي كنند كه قيمت هر 
اونس طال تا س��ال 2۰16 ميالدي به كمتر از ۸۰۰ دالر 

خواهد رسيد.
 اين در حالي اس��ت كه در تحليل ه��اي ديگري نيز برخي 
اين رقم را تا پايان س��ه ماه س��وم امس��ال 1۰5۰ دالر و تا 
پايان امس��ال 12۰۰ دالر اعالم كرده ان��د. بانك جهاني نيز 
پيش بيني كرده اس��ت 
ك��ه متوس��ط قيم��ت 
هر اون��س طال تا س��ال 
2۰25 ميالدي به كمتر 
خواه��د  دالر  ه��زار  از 
رسيد. براس��اس آخرين 
تخمين ها ميانگين قيمت 
هر اونس طال در شش ماه 
دوم امسال به 11۸۰ دالر 

خواهد  رسيد. 

بازگشت دالر به 3300 توماننفسگيري بورس بعد از دو هفته سقوط
بازاربورس

گروه اقتصادي| بهاي مس��كن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه اول س��ال 1۳۹4 به عدد 16۸/7رسيد كه نسبت به 
سه ماهه قبل معادل 1/۹درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 1۳/۹درصد افزايش يافت. ادامه روند صعودي نرخ اجاره بهاي 
مسكن در ش��رايطي كه بازار خريد و فروش راكد اس��ت و قيمت ها هر روز در اين بخش افت مي كند، حكايت از آن دارد كه وجود 
تقاضا همچنان دليلي بر تازاندن بازار توسط موجران است درحالي كه در بخش خريد و فروش تقاضاها روز به روز افت كرده و همه تا 
رسيدن نويدي براي بازگشت به روزهاي رونق بازار در انتظار هستند. اجاره ها در بازار مسكن همچنان با روند صعودي دنبال مي شود 
و برخالف تحليل فعاالن اين حوزه كه تاثيرپذيري اجاره از قيمت خريد ملك و ركودي كه در دو س��ال گذشته بر اين بازار حاكم 
بوده را براي امسال نويد مي دادند، رشد 1۳/۹درصدي را به ثبت مي رساند. افزايش نرخ ها در مدت مشابه سال قبل هم بر همين 
منوال بود با كمي افزايش بيشتر و در سطح 14/4درصد برآورد مي شد. حال مي توان پس از عبور از بهار، ميزان افزايش قيمت ها را 
در طول يك سال از بهار گذشته تا بهار امسال را 14/5درصد عنوان كرد. در بين استان هاي كشور آذربايجان غربي، يزد و هرمزگان 
بيشترين افزايش نرخ اجاره بها را داشته اند و كمترين رشد اجاره بها در كرمانشاه، خراسان شمالي و سمنان گزارش شده است. اما 
در تقسيم بندي شهرها به بزرگ، كوچك و متوسط بيشترين رشد قيمت مربوط به شهرهاي كوچك است. در بهار امسال نسبت 
به سه ماهه سال قبل 16/1درصد رشد قيمت ديده مي شود درحالي كه ميزان رشد در شهرهاي بزرگ 14 درصد تورم داشته اند. 
به اين ترتيب كمترين تورم مربوط به شهرهاي متوسط با 12/6درصد تورم بوده است. ادامه روند صعودي نرخ اجاره بهاي مسكن در 
شرايطي كه بازار خريد و فروش راكد است و قيمت ها هر روز در اين بخش افت مي كند، حكايت از آن دارد كه وجود تقاضا همچنان 
دليلي بر تازاندن بازار توسط موجران است درحالي كه در بخش خريد و فروش تقاضاها روز به روز افت كرده و همه تا رسيدن نويدي 

براي بازگشت به روزهاي رونق بازار در انتظار هستند. 

افزايش 13/9 درصدي اجاره بها  در بهار 
به روايت آمار

قيمت انواع طال در بازار آزاد
قيمت )تومان(طال

۳۸72۰۰مظنه مثقال
۸۹۳۹۰گرم طالي 1۸ عيار
1۰۹2اونس جهاني ) دالر (
۸76۰۰۰سكه تمام طرح قديم
۸7۸۰۰۰سكه تمام طرح جديد

47۸۰۰۰نيم سكه
26۹۰۰۰ربع سكه

17۰۰۰۰سكه يك گرمي

قيمت ارز در بازار آزاد
قيمت )تومان(نام ارز
۳۳۰۰دالر

۳65۰يورو

512۰پوند

۹۰۰درهم

122۰لير تركيه

درصد تغيير مقدار عنوان شاخص  
۰/۰7 4۸/1۰ 664۸۹/5۰ شاخص كل
۰/۰7 1۹/21 26545/۸۰ شاخص قيمت )وزني-   ارزشي( 
۰/24 24/2۰ 1۰2۰7/1۰ شاخص كل )هم وزن( 
۰/24 2۰/۸۰ ۸751/۹۰ شاخص قيمت )هم وزن( 
۰/12 ۹۳/2۸ 72622/6۰ شاخص آزاد شناور
-۰/۰1 -۳/1۹ 47641/۳۰ شاخص بازار اول
۰/24 ۳26/۸6 1۳۹24۰/۹۰ شاخص بازار دوم

نسبت به سه ماهه قبل
نسبت به سه ماهه سال قبل

تورم اجاره بهاي مسكن)درصد(

2/3

۰

5

۱۰

۱5

2۰

25

2/2 2/5
3/4

18/9 19/1
17/2

21/6

كل مناطق شهريشهرهاي بزرگشهرهاي متوسطشهرهاي كوچك

مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهور: 

اقتصاد ايران در معرض يك انتخاب مهم است
با اجرايي شدن توافقنامه مي توان اميدوار بود اقتصاد ايران سال ۹5 را بدون هيچ تحريمي آغاز 
كند.  مسعود نيلي، مشاور ارش��د رييس جمهور در حالي كه سال جاري را سال سخت اقتصاد 
ايران توصيف مي كرد، خوشبينانه ترين س��ناريوي پيش رو را در روند اجرايي شدن توافقنامه 
ايران و 1+5 مورد بررس��ي قرار داد و گفت: براساس خوشبينانه  ترين سناريو، برابر آنچه توافق 
شده اگر روند اجرايي تعهدات بدون ايجاد هرگونه خللي به پيش رود، ما در فصل پاياني سال 
جاري ش��اهد لغو تمامي تحريم هاي اقتصادي زير چهار س��رفصل تجارت، تكنولوژي، مالي 
و انرژي خواهيم بود. در اين صورت، با نگاه خوش��بينانه، س��ال 1۳۹5 را بدون وجود هرگونه 
تحريم اقتصادي آغاز خواهيم كرد. لذا مي توان اميدوار بود كه نتايج عملي لغو تحريم ها در سال 
آينده اقتصاد ايران خود را نشان  دهد. مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهور پيش بيني كرد كه 
ما در فصل پاياني سال جاري ش��اهد لغو تمامي تحريم هاي اقتصادي چهار سرفصل تجارت، 

تكنولوژي، مالي و انرژي خواهيم بود. 
سال 94؛ سخت ترين سال مالي كشور 

مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهور با نام بردن از سال 1۳۹4 به عنوان سخت ترين سال 
مالي و بودجه اي دولت، استمرار كاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادي را دو 
چالش اصلي سال 1۳۹4 خواند و گفت: آنچه در حال حاضر به عنوان تهديد اصلي براي تداوم 
روند كاهشي نرخ تورم محسوب مي شود، بدهي بانك ها به بانك مركزي است. بانك هاي كشور 
در شرايط نامساعدي به سر مي برند و تراز مالي  آنها با مشكل مواجه است كه باعث افزايش اضافه 
برداشت بانك ها از بانك مركزي شده اس��ت. همچنين بخش واقعي اقتصاد در طرف عرضه با 
تنگناي مالي و در طرف تقاضا با كمبود تقاضاي موثر مواجه است. رييس موسسه عالي آموزش 
و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، خو شبيني ايجاد شده در جامعه را مثبت ارزيابي كرد و افزود: 
»شايد بتوان اين فرضيه را مطرح كرد كه احتماال در پي حصول نتيجه در مذاكرات هسته اي، 
مردم ديد مثبتي نسبت به آينده اقتصاد پيدا كرده اند. اين عامل البته با ديگر شاخص ها نيز قابل 
اندازه گيري است و نش��ان مي دهد كه اين خوشبيني احتماال تحركي مثبت در سمت تقاضا 
ايجاد خواهد كرد؛ به عالوه اين اتفاق به كاهش انتظارات تورمي مي انجامد كه براي حفظ روند 
كاهشي تورم به كمك بانك مركزي خواهد آمد. همان طور كه كاهش انتظارات تورمي بعد از 

انتخابات سال 1۳۹2 به كاهش نرخ تورم در آن سال به طور قابل توجهي ياري رساند. 
معضالت كنوني اقتصاد ايران چه هستند؟

وي كه به دعوت كانون مهندس��ين فارغ التحصيل دانشكده فني دانش��گاه تهران در اين 
دانشكده حضور يافت، با اشاره به اينكه اثرات عملي تحريم ها در سال 1۳۹5 نمود پيدا مي كند، 
تاكيد كرد كه بايد از ش��رايط ايجاد شده براي رفع مشكالت س��اختاري اقتصاد استفاده كرد. 
وي مشكالت كنوني اقتصاد ايران را در زير سه سرفصل عمده مشكالت ساختاري بلندمدت، 
مشكالت مربوط به سياس��تگذاري در دوره وفور درآمدهاي نفتي و مشكالت مربوط به دوره 
تحريم طبقه بندي كرد. مش��اور اقتصادي رييس جمهور گفت: اقتصاد ما قب��ل از دوره اخير 
سياستگذاري در كشور هم با مشكالتي مزمن مواجه بوده اس��ت. اين مشكالت در دوره وفور 
درآمدهاي نفتي ابعاد بزرگ تر و تنوع بيشتر پيدا كرد و به دنبال آن، در دوره تحريم هم مسائل 
تشديد شد. مشكالت ساختاري بلندمدت در سه دهه گذشته باعث شده ما نتوانيم ركوردهاي 
خوبي به جا بگذاريم. براي مثال رشد اقتصادي ما به طور متوسط حدود ۳/۳ درصد بوده است 
كه نرخ رشد خوبي محسوب نمي شود. مش��اور اقتصادي رييس جمهور مشكالت ساختاري 
اقتصاد را ذيل هفت سرفصل طبقه بندي كرد و با تشريح موارد مرتبط با هريك از آنها توضيح 
داد كه چگونه سياست هاي دوره وفور درآمدهاي نفتي و متعاقب آن، اعمال تحريم هاي ظالمانه، 
اين مش��كالت را تحت تاثير قرار داده اس��ت. وي به عنوان يك نمونه به ضعف سيستم اداري 
و حاكميت قانون اشاره كرد و توضيح داد كه ايفاي نقش توزيع رانت در مقياس بزرگ توسط 
دولت در دوره وفور، منجر به بروز فساد مالي شده و به دنبال آن، در دوره تحريم همين مجموعه 
مسائل باعث شكل گيري يك اقتصاد غيررسمي و غيرشفاف تحت عنوان دور زدن تحريم شده 

است كه اثر آن روي ضعيف تر شدن نظام اداري كشور بازگشت كرده است. 
اقتصاد ايران در معرض يك انتخاب

مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهور با بيان اين سوال كه توافق هسته اي چگونه مي تواند 
موانع توسعه اقتصادي ما را رفع كند، گفت: اگر اين توافق را صرفا به عنوان كانالي براي تزريق 
منابع ارزي به اقتصاد ببينيم با توجه به مشكالت ساختاري و مواردي كه ذكر شد، در ساختار 
غلط موجود، تنها دستاورد ما هزينه كرد غلط و با بهره وري پايين و يك دوره بهبود كوتاه مدت 
خواهد بود. او با بيان اينكه اقتصاد ايران در معرض يك انتخاب مهم قرار دارد، افزود: اين انتخاب 
تنها در اختيار دولت نيست و جامعه بايد به اين انتخاب دست بزند. اين اقتصاددان گزينه هاي 
كنوني در مقابل اقتصاد ايران را انتخاب گزينه »اقتصاد برون زا و درون گرا« يا »اقتصاد درون زا 
و برون گرا« ذكر كرد و گفت: گزينه اول يعني اينكه اقتصاد در شرايط پس از تحريم با محوريت 
صادرات نفت و واردات ناشي از آن باشد. سرمايه گذاري خارجي با محوريت شركت هاي دولتي 
و شبه دولتي براي بازار داخلي است و ورود منابع خارجي به شرط تضمين بانك مركزي محقق 
خواهد ش��د. نيلي در مورد گزينه دوم توضيح داد: گزينه دومي كه پيش روي ما است اقتصاد 
درون زا و برون گرا است كه توسعه تجارت را با محوريت صادرات صنعتي و توسعه گردشگري 
مي بيند. سرمايه گذاري خارجي با محوريت بخش خصوصي براي توسعه صادرات و تامين مالي 
خارجي هم با محوريت بخش خصوصي براي رونق توليد و توسعه كسب وكار است. او گفت: در 
كشور ما سياستگذار همواره به اين سمت سوق داده مي شود كه به سراغ گزينه اول برود. يعني 
نفت صادر و كاال وارد كند تا به اصطالح بهبود وضعيت مردم ملموس شود. در حالي كه اين كار 

گرهي از مشكل اصلي ما يعني اشتغال باز نمي كند. 
توافق به مثابه بزنگاه

مس��عود نيلي گفت: »يك اقتصاددان برجس��ته به نام »دارون عج اوغلو« كه در دانشگاه 
ام آي تي اقتصاد سياسي توسعه تدريس مي كند در كتاب »چرا كشورها شكست مي خورند« 
چهار عامل براي خوشبختي يا بدبختي ملت ها عنوان مي كند كه شامل نهادهاي يك كشور، 
فرهنگ، جغرافيا و شانس است. منظور از شانس يك اتفاق يا رويداد است كه به عنوان بزنگاه 
تاريخي از آن ياد مي كند و مي گويد كه هر كشوري در تاريخ خود با معدود بزنگاه هاي تاريخي 
مواجه مي ش��ود كه مي تواند از آن براي جهش رشد و توس��عه يا نزول و سقوط استفاده كند. 
وي افزود: به عنوان مثال به كشورهاي آسياي جنوب ش��رقي مي توان اشاره كرد كه از تهديد 
كمونيسم در آس��يا به عنوان يك بزنگاه اس��تفاده كردند و از امريكا امتيازات فراواني گرفتند 
كه سرآغاز روند توس��عه در اين كش��ورها در دس��تيابي به بازارهاي بيروني بود. مشاور ارشد 
رييس جمهور گفت: ما در تاريخ كش��ورمان چند بار با بزنگاه هاي تاريخي مواجه بوديم كه آن 
را پس زده و استفاده اي نبرده ايم. اگر با شرايط جديد هم در قالب همان 
سياست و اقتصاد س��نتي برخورد كنيم، نتيجه اي نمي گيريم و در 
آينده با بحران هاي بزرگ مواجه مي ش��ويم كه مي تواند ما را دچار 
ش��رايطي بدتر و خطرناك تر از دوران تحريم كند. او گفت: ما بايد 
سياستگذار را توجيه كنيم، در عرصه اجتماعي و افكار عمومي هم 
اين بحث تبديل به گفتمان و مطالبه شود. در غير اين صورت 
فرمان هدايت اقتصاد ما به طور س��نتي به همان 
سمتي كشيده مي ش��ود كه پول نفت را صرف 

رفاه كوتاه مدت و بحران هاي درازمدت كند.


