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برجام نيمي از راه است 
مديركل پيشين دفتر اقتصاد كالن سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر بيش از هر دوره ديگري نياز به تغيير ادبيات سياسي داريم و بايد رفتار و كردار دولتمردان كشورمان به سمتي سوق يابد كه از 
هر كلمه خود امتيازگيري كنند نه اينكه از جيب مردم امتياز دهند. مهدي عسلي به اقتصادنيوز گفت: اگر تا ديروز با رفتار و كردار خود از اقتصاد به سياست يارانه مي داديم بهتر است به اين روش براي هميشه 
پايان دهيم. او گفت: در فضايي كه حتي از بردن نام توافق اجتناب مي كنند چگونه مي توان توقع داشت كه بدون اراده حاكميت فضاي ايجاد شده به راحتي بتواند در اختيار اقتصاد قرار گيرد؟

وزير اقتصاد اعالم كرد
آغاز پايش كمي اجراي 

»اقتصادمقاومتي« در دستگاه ها
وزير اقتص��اد از آغاز ارزياب��ي عملكرد 
دس��تگاه هاي اجراي��ي ب��ر مبن��اي 
شاخص هاي كمي اقتصاد مقاومتي در سال جاري خبر 
داد. علي طيب ني��ا در همايش »تبيين الگوهاي عملي 
اقتصاد مقاومتي« با بيان اينكه من به قاطعيت مي گويم 
هيچ كدام از بندهاي اقتصاد مقاومتي نيس��ت كه مورد 
قبول كارشناسان و تحليلگران اقتصادي كشور نباشد و 
همه صاحب نظران و مسووالن، به اين سياست ها كه از 
سوي مجمع تش��خيص مصلحت نظام نيز مورد تاييد 
قرار گرفته است، ايمان راسخ دارند، گفت: هدف اصلي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي، مقابل��ه با ضعف هاي 
س��اختاري اقتصاد كشور از جمله نوس��انات نرخ رشد 
اس��ت كه خود برآمده از وابستگي بودجه هاي دولتي به 
درآمد نفتي و پايين بودن نرخ بهره وري در كشور است 
و مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز قرار دارد. وزير امور 
اقتصادي و دارايي با اعالم اينكه در س��ي و چند س��ال 
گذشته، ميانگين نرخ رش��د اقتصادي كشور، آن هم با 
نوسانات بس��يار، )از باالي هفت درصد تا برخي ضرايب 
منفي( معادل 3/2 درصد و در طول 10 سال اخير زير سه 
درصد بوده است، تصريح كرد: اين در حالي است كه در 
دهه 40 شمسي، رشد پايدار باالي 12 و حتي 18 تا 20 
درصد را نيز تجربه كرده ايم. اين عضو كابينه دولت با بيان 
اينكه با اين تفاسير، نرخ رشد هشت درصدي پيش بيني 
شده در برنامه ششم توسعه كامال قابل دستيابي است، 
اظهار داش��ت: اين رشد هشت درصدي نه يك انتخاب، 
بلكه اجبار اس��ت و در حقيقت چاره اي جز دنبال كردن 
آن نداريم، زيرا اگر يك نرخ رشد پايدار مي خواهيم بايد 
با اين ارق��ام هدفگذاري كنيم. وي با بي��ان اينكه بنا بر 
تصريح سياست هاي اقتصاد مقاومتي، به دنبال رشدي 
پايدار، دانش بني��ان، مبتني بر فناوري روز و درو ن زايي 
هستيم كه از همه ظرفيت ها و قابليت هاي موجود بهره 
مي گيرد، بيان كرد: رش��دي كه وابسته به خارج نيست 
و مبتني بر اقدام و عمل جهادي و ايثارگرانه اس��ت. اين 
مقام مسوول با تاكيد بر اينكه همه بايد با روحيه جهادي 
س��عي كنيم از همه توان كش��ور در جهت رشد اقتصاد 
اس��تفاده كنيم، تاكيد كرد: از برنامه هاي مهم و اساسي 
ما در اقتصاد مقاومتي، قطع وابستگي اقتصاد به نفت و 
اتكا به درآمدهاي مالياتي است. وزير اقتصاد يادآور شد: 
اگر چه رش��د مدنظر اقتصاد مقاومتي، درون زا است اما 
همانطور كه مقام معظم رهبري هم اخيرا فرمودند، اين به 
معناي انزوا نيست، بلكه داراي تعامل مثبت با جهان است 
و از همه فرصت ها در عرصه جهاني براي رشد و توسعه 
استفاده مي كند. طيب نيا با اعالم اينكه امروز اگر از فرصت 
پسابرجام براي تشويق و جذب دانش فني، افزايش توليد 
كاالهاي صادراتي و صدور آن به بازارهاي هدف استفاده 
كنيم، قطعا خواهيم توانست از ظرفيت هاي جهاني براي 
رشد و توسعه خود بهره ببريم، تبيين كرد: يكي ديگر از 
ويژگي ه��اي اقتصاد مقاومتي، مردم��ي و عدالت محور 
بودن آن است، ما رشدي مي خواهيم كه اشتغال الزم را 
براي جوانان فراهم كند و منافع آن به صورت عادالنه بين 
آحاد مردم توزيع شود. اين مقام مسوول توجه به صنايع 
كوچك و متوسط و صنايع كاربر را از اصول مورد تاكيد 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: در 
دولت، 12 برنامه عملي و كمي براي تحقق سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي تدوين كرده ايم و هر دس��تگاه متولي 
انجام يكي از آنها شده است، افتخار ما اين است كه انجام 
سه پروژه »برون گرايي اقتصاد، ارتقاي سالمت، شفافيت 
و انضب��اط مالي و اداري و مردمي ك��ردن اقتصاد« را در 

وزارت اقتصاد به عهده گرفته ايم. 

سرخط خبرها اقتصاد مقاومتي اقتصادخرد

نه فقط 
كارشناسان 

ايراني و 
مراجع 

تصميم گيري 
در داخل 
كشور كه 

تحليلگران 
بين المللي و 

ناظران بيروني، 
رشد اقتصادي 

ايران در 
سال جاري را 
مثبت ارزيابي 

كرده اند

نياز مسكن جديد در هفت 
سال آينده 

پنج ميليون واحد 
مش��اور وزير راه و شهر س��ازي با بيان اينكه رونق بازار 
مس��كن تدريجي خواهد بود، گفت: بايد تا هفت سال 
آينده س��االنه 700 هزار واحد مسكوني احداث شود. 
حس��ين عبده تبريزي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
امسال شاهد رونق بخش مسكن خواهيم بود به فارس 
گفت: رونق بخش مسكن تدريجي است و اين موضوع 
را مي توان از آمارهاي استخراج شده از ميزان معامالت 
به وضوح ديد. وي افزود: وقوع 20 هزار معامله مسكن 
در تهران با رشدي حدود 12 هزار معامله در دوره ركود 
نش��ان از همين روند خروج تدريجي مس��كن از ركود 
دارد. عبده تبريزي با اش��اره به اينكه هنوز با دوره رونق 
فاصله داريم، تاكيد كرد: در حال حاضر ساالنه كشور به 
650 هزار واحد مس��كوني نياز دارد و بايد تا هفت سال 
آينده ساالنه 700 هزار تا 800 هزار واحد مسكوني در 

سال احداث شود. 

سود شركت هاي صنعتي چين 
در يك ماه 

 ۷۶ ميليارد دالر 
 براساس گزارش اداره ملي آمار چين، سود شركت هاي 
صنعتي چين در ماه گذشته ميالدي به 76/59 ميليارد 
دالر رس��يد. به گزارش رويترز، رشد سود شركت هاي 
صنعتي چين در ماه آوريل كم شد و بعد از رشد اقتصاد 
چي��ن در اوايل س��ال جاري ميالدي، براس��اس ديگر 
داده هاي آماري مي تواند نشانه اي باشد از اينكه اقتصاد 
اين كشور دوباره ممكن است انرژي و تحرك خود را از 
دست بدهد. براس��اس گزارش اداره ملي آمار چين در 
روز جمعه، سود شركت هاي صنعتي كشور چين در ماه 
گذشته 502 ميليارد يوان )معادل 76/59 ميليارد دالر( 
بود كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل 4/2 درصد 
رشد داشت اما اين رقم در مقايسه با رشد 11/1 درصدي 
ماه مارس به مراتب كمتر بود. در چهار ماهه اول سال، 
سود شركت هاي صنعتي به 1/94 تريليون يوان رسيد 
كه رش��د 6/5 درصدي را نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل نشان مي دهد اما اين رقم از افزايش 7/4 درصدي 
در سه ماهه اول سال كمتر است. اين آمار شركت هاي 
بزرگي را شامل مي ش��ود كه حداقل 20 ميليارد يوان 

درآمد ساالنه دارند. 
 

ارزش تفاهمنامه پتروشيمي 
ايران و آلمان 

و   ۲ ميليارد يور
صناي��ع پتروش��يمي اي��ران و ي��ك ش��ركت آلماني 
تفاهمنامه اي ب��ه ارزش دو ميليارد ي��ورو امضا كردند 
و پيش بيني مي ش��ود حجم اين تفاهم تا س��قف 10 
ميليارد يورو هم افزايش يابد. »برند لنزن« مديرعامل 
ش��ركت »اي. دي. كي. ال« آلمان در حاش��يه امضاي 
اين تفاهمنامه همكاري در جمع خبرنگاران با اش��اره 
به حجم س��رمايه گذاري انجام گرفته با پتروش��يمي 
مسجد سليمان، گفت: رقم كل سرمايه گذاري حدود 10 
ميليارد يورو است كه در فاز نخست آن سرمايه گذاري 
دو ميليارد يورويي انجام خواهد ش��د. اين مقام آلماني 
با اعالم اينكه به عنوان شركتي كه بيشتر از حقوقدان و 
حسابرس تشكيل شده است توانستيم با شركت مسجد 
سليمان به اين توافق دست يابيم اظهار رضايت مي كنيم، 
افزود: در ش��ركت »اي. دي. كي. ال« آلمان يك بخش 
ايران داريم كه با كمك آنها توانستيم تفاهمنامه امروز 

را منعقد كنيم. 

قيمت نفت در بازارهاي جهاني 

 كمتر از 50 دالر 
پس از يك پنجشنبه رويايي، قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني امروز روندي كاهشي به خود گرفت و به سطح 
كمتر از 50 دالر بازگشت. قيمت جهاني نفت در ساعات 
اوليه بازار معام��الت آتي روز جمعه در منطقه آس��يا 
ب��ه دليل نگران��ي از فزوني عرضه بر تقاض��ا، با روندي 
نزولي همراه شد و به كانال 40 دالري بازگشت. قيمت 
نفت برنت درياي ش��مال به 49 دالر و 22 سنت در هر 
بشكه رسيده و قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت 
امريكا هم 49 دالر و 12 سنت به ازاي هر بشكه معامله 
مي ش��ود. قيمت جهاني نفت در بازار ديروز به بيش از 
50 دالر رس��يده بود. صبح ديروز هر بشكه نفت برنت 
با رش��دي 32 سنتي نسبت به روز گذشته 50 دالر و 6 

سنت معامله شده بود.

عدد نوشت

حركت الك پشتي اقتصاد در مسير رونق 
»اعتماد«  وضعيت مهم ترين بازارهاي ايران را بررسي مي كند 

وعده رييس جمهور براي خروج اقتصاد 
ايران از ركود در س��ال ج��اري محقق 
خواهد شد؟ اين س��والي است كه اين 
روزها در محافل اقتصادي و سياس��ي 
پاسخ هاي مختلفي بدان داده مي شود. 
 به گزارش »اعتماد« نه فقط كارشناسان 
ايراني و مراجع تصميم گيري در داخل 
كش��ور ك��ه تحليلگ��ران بين المللي و 
ناظران بيروني، رشد اقتصادي ايران در 
س��ال جاري را مثبت ارزيابي كرده اند. 
رشد اقتصادي 4 تا 6 درصدي هر چند 
مي تواند نشانگر آب شدن اليه هايي از 
يخ عظيم ركود در كش��ور باش��د اما به 
عقي��ده برخي به معن��اي خداحافظي 
ايران با پديده ركود نيس��ت و از اين رو 
الزم اس��ت سياس��ت هايي براي تداوم 
وضعي��ت كنون��ي در دس��تور كار قرار 
گيرد؛ سياس��ت هايي كه ضامن رش��د 
اقتص��ادي حداقل در پنج س��ال آينده 

باشد. 
 هر چن��د اي��ران ني��از خود به رش��د 
اقتصادي در پنج سال پيش رو را هشت 
درصد ب��رآورد كرده اس��ت ام��ا واحد 
اطالعات اكونوميست اين رقم را در اين 
دوره زماني، اندكي بيش از پنج درصد 
پيش بيني كرد. اين بدان معني است كه 
ايران در سال هاي اجراي برنامه ششم 

توسعه از ايده آل هايش عقب تر است. 
 در اي��ن مي��ان نگاه��ي ب��ه وضعيت 

بازاره��اي مهم كه اغلب س��رمايه هاي 
مردم را به خود جذب مي كند، نش��ان 
مي دهد كدام بازارها در آس��تانه خروج 
از ركودند و كدام بخش هاي اقتصادي 
همچنان از ركود حاكم رضايت دارند. 

 هر چند ب��ازار خودرو و طال و س��كه و 
ارز در س��ال هاي ابتداي دهه هش��تاد 
كم كم از فهرس��ت كاالهاي سرمايه اي 
خارج ش��ده بودند، در فاصله سال هاي 
1384 تا 1392، به دليل بازگشت تورم 
عظيم به عرصه اقتصاد، دوباره در سيبل 
س��رمايه هاي س��رگردان قرار گرفتند. 
اين گونه بود ك��ه برخي براي پس انداز 
پول شان دست به خريد خودرو مي زدند 
يا ط��ال و س��كه و ارز را در خانه ها انبار 

مي كردند. 
حاال اما ب��ا تنزل تورم و بي��رون آمدن 
غول ركود از شيش��ه، دولت بخشي از 
توان خود را ب��ر خروج بازارهاي مهم از 
ركود متمركز كرده است. بازار خودرو و 
بازار مسكن از جمله بازارهايي است كه 
در اين حوزه با سياست هاي كوتاه مدت 
و ميان م��دت دولت، ش��رايطي تازه را 
تجربه كرده اند. هر چند نش��انه هايي از 
خروج بازار مس��كن از ركود ظاهر شده 
اس��ت اما بررسي ها نشانگر آن است كه 
بازار كاالي اس��تراتژيكي چون خودرو 
براي اقتصاد ايران از ركودي س��خت و 

سنگين در رنج است. 

 سوت ركود در فردوسي 
ه��ر چند قيم��ت دالر و س��كه در يك 
س��ال اخير رو به افزايش گذاشته است 
اما آنگونه كه فعاالن بازار طال و س��كه و 
ارز مي گويند، هنوز اين بازار به بازاري 
جذاب براي س��رمايه گذاران و كساني 
كه س��رمايه هاي خرد دارن��د، تبديل 
نشده است. س��كه در يك سال گذشته 
افزايشي حدود 70 هزار تومان را تجربه 
كرده اس��ت و دالر ني��ز در همين دوره 
زماني افزايش��ي حدود 132 تومان را 

شاهد بود. 
اي��ن افزاي��ش قيمت ها ب��دون ترديد 
نمي توان��د مردم��ي را كه قص��د دارند 
وارد اين بازار شوند تا ارزش پول شان را 
حفظ كنند، اغوا كند كه طال سكه و ارز 

را مقصد آتي خود كنند. 
 از اين رو خريد و فروش در فردوس��ي 
و س��بزه ميدان و س��اير مراكزي از اين 
دس��ت چندان تفاوتي با گذشته ندارد 
و فع��االن اين ب��ازار معتقدند س��وت 
رك��ود در اين ميان ب��ه خوبي به گوش 
مي رسد. از سوي ديگر كاهش تجارت 
خارجي ايران كه به معني كاهش ميزان 
واردات و كاهش صادرات است، نياز به 
ارز را كاه��ش داده و در نتيجه اين بازار 
چشم اندازي روشن براي خروج از ركود 
ندارد. وفادار، عضو صنف فروش��ندگان 
طال و جواه��ر مي گويد كه قبل از اينها، 

منظور جهش دالر در بازار است، ميزان 
فروش طال و س��كه معق��ول بود. چرخ 
ما مي چرخي��د، مردم هم اي��ن كاال را 
كااليي مناس��ب براي س��رمايه گذاري 
مي دانستند اما فعال ميزان فروش يك 
دوم و در برخ��ي موارد يك س��وم قبل 
اس��ت. اين يعن��ي حاكمي��ت ركود بر 
اين بازار و تا زماني كه س��اير بازارهاي 
كش��ور راه نيفتد و قدرت خريد بهبود 
نياب��د نمي توان اميد داش��ت اين بازار 

حركت كند. 
 از س��وي ديگر برخي كارشناس��ان با 
استناد به اينكه تزريق تحرك مصنوعي 
در اين بازار خ��الف منافع اقتصاد ملي 
است، س��كون در اين نقطه را از جمله 
اس��تناداتي مي دانند كه ثابت مي كند 

اقتصاد ايران رو به بهبود مي رود. 
 بازار مسكن، سينه خيز به سمت 

رونق 
حج��م معام��الت ب��ازار مس��كن در 
نخس��تين ماه س��ال؛ ماهي كه همواره 
در عادي ترين ش��رايط ركود را بازتاب 
مي ده��د 20 درصدي افزاي��ش يافته 
است. اين امر سبب شده است بسياري 
از دس��ت اندركاران احتم��ال رونق را 
در بازار مس��كن خصوص��ا از نيمه دوم 
س��ال جدي ارزياب��ي كنند. از س��وي 
ديگ��ر برنامه دولت ب��راي كاهش نرخ 
س��ود س��پرده هاي بانكي موجب شده 

شاخص بورس تهران كه در ابتداي معامالت اين هفته در ارتفاع 76 هزار و 413 واحدي قرار داشت، در انتهاي معامالت هفته 
جاري 439 واحد، معادل 0/5درصد رشد كرد و به ارتفاع 76 هزار و 853 واحدي رسيد و كارنامه اي مثبت را براي خود ثبت كرد. 
ش��اخص كل بورس در روزهاي معامالتي هفته جاري روندي مثبت را در پيش گرفت، به طوري كه در بازار روز شنبه 35 واحد 

و روز دوشنبه  165  واحد  رشد  كرد.  
همچنين اين ش��اخص روز سه شنبه با وجود ماهيت منفي خود، به رشد خود ادامه داد و در انتهاي معامالت اين روز 78 واحد 
افزايش يافت. در نهايت در آخرين روز معامالتي هفته جاري )چهارش��نبه( نيز، ش��اخص كل160 واحد رشد كرد و در ارتفاع 
76 هزار و 853 واحدي ايستاد. به نظر مي رسد رشد اين روزهاي بازار بيشتر به علت وجود اخباري در خصوص روي كار آمدن 
مجلس جديد، اخبار مذاكرات و برخي اخبار در رابطه با عملياتي شدن برجام كه در حوزه تبادالت مالي شركت ها صورت گرفته 
و تقويت نس��بي قيمت هاي جهاني نفت و بعضي فلزات مثبت شده اس��ت. همچنين شاخص كل فرابورس )آي فكس( در روز 

چهارشنبه با افزايش 3 واحدي به رقم 817 واحد رسيد. 
عالوه بر اين سيد علي حسيني مديرعامل بورس انرژي گفت: پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي الزم، امروز چهارشنبه 
پنجم خرداد ماه 95 ش��عبه جديد شركت كارگزاري در منطقه آزاد اروند با بهره گيري از ايستگاه معامالتي بورس انرژي ايران 
افتتاح شد. به گفته وي، امروز از ميان عرضه هاي بازار فيزيكي، كارگزاري آگاه به عنوان كارگزار عرضه كننده هگزان پااليش نفت 
كرمانشاه از ايستگاه معامالتي خود واقع در منطقه آزاد اروند اقدام به ثبت عرضه كرده و دسترسي خود را به تمامي سامانه هاي 

معامالتي بورس انرژي ايران اعم از سامانه معامالتي بازار مشتقه و حراج حضوري به نمايش گذاشت. 
حسيني افتتاح ش��عبه جديد بورس انرژي اين كارگزاري به عنوان نخستين شعبه خارج از ش��هر تهران را آغازي در راستاي 
توسعه فعاليت هاي 52 كارگزاري عضو اين بورس اعالم كرد و افزود: بر اين اساس آمار، مجوزهاي ايستگاه معامالتي اعطا شده 

از سوي بورس انرژي از 62 كارگزاري عبور خواهد كرد. 
مديرعامل بورس انرژي گفت: موقعيت جغرافيايي منطقه آزاد اروند كه ش��امل شهرهاي آبادان، خرمشهر و مينوشهر )جزيره 
مينو( است، همجواري آن با كشورهاي عراق و كويت، ظرفيت آن در حوزه حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي، وجود 
پااليش��گاه هاي نفت، واحدهاي پتروشيمي و صنايع فوالدي موجب شده اين منطقه از اهميت استراتژيك اقتصادي، تجاري 

و سياسي ويژه اي برخوردار باشد. 

رشد نيم درصدي بورس در هفته گذشته 
بورس

نرخ اونس طال هر چند در روز پنجش��نبه و جمعه افزايش نداشت ولي بازار طال در ايران روند ديگري را طي كرد كه سبب 
شد دوباره نرخ س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم و جديد به بيش از يك ميليون تومان افزايش پيدا كند. در بازار ارز، دالر 

در آخرين روز كاري هفته اندكي افزايش پيدا كرد. 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد، هفته گذشته را با نرخ يك ميليون و دو هزار تومان به پايان برد، حال آنكه در 
هفته گذش��ته نرخ اين سكه نوس��ان زيادي داش��ت و نرخ آن تا 998 هزار و 800 تومان هم كاهش پيدا كرده بود. به بيان 
ديگر س��كه تمام بهار آزادي هفته را با نرخ يك ميليون و هشت هزار تومان آغاز كرد و با كاهش 6 هزار توماني قيمت هفته 

را به پايان رساند. 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم هم در حالي كه هفته را با نرخ يك ميليون و هش��ت هزار توماني آغاز كرده بود و در روز 
چهارش��نبه نيز 994 هزار تومان خريد و فروش شد، روز پنجش��نبه با قيمت يك ميليون و 6 هزار تومان هفته را به پايان 
برد. نيم سكه و ربع سكه به ترتيب با نرخ 514 هزار تومان و 275 هزار تومان هفته را به پايان بردند كه بر اين اساس نسبت 
به آغاز هفته، نيم س��كه يازده هزار تومان و ربع س��كه چهار هزار تومان كاهش قيمت را تجربه كردند. سكه يك گرمي هم 

درنهايت 188 هزار تومان ارزش گذاري شد. 
در بازارهاي جهاني اونس طال در روز جمعه، هزار و 221 دالر خريد و فروش ش��د. اونس طال از روز ش��نبه تا روز پنجشنبه 
مجموعا 31 دالر با كاهش قيمت مواجه شد. اين در حالي است كه روز يكشنبه بازارهاي جهاني تعطيل هستند و معامالت 
معمول، در اين روز انجام نمي گيرد. مثقال طال در آخرين روز كاري هفته گذش��ته، 443 هزار و 400 تومان به بازار عرضه 

شد و هر گرم طالي 18 عيار نيز 102 هزار و 260 تومان در بازار تهران دست به دست شد. 
بازار ارز در آخرين روز كاري هفته خود، با افزايش نرخ دالر مواجه ش��د. هر دالر امريكا با افزايش قيمت هفت توماني، سه 
هزار و 468 تومان به بازار عرضه ش��د تا ظرف يك هفته گذش��ته نرخ اين ارز معتبر از 25 تومان گران تر شود. هر يورو نيز 
در هفت روز گذش��ته افزايش قيمت هشت توماني را تجربه كرد و بر اين اساس با نرخ سه هزار و 896 تومان به كار خود در 

هفته گذشته پايان داد. 
همچنين پوند انگليس هم پنج هزار و 100 تومان قيمت گذاري ش��د كه اين مهم به معناي افزايش قيمت 50 توماني نرخ 

آن در هفته گذشته بود. عالوه بر اين درهم امارات و لير تركيه 947 تومان و هزار و 200 تومان در بازار فروخته شدند. 

بازار طال بر مدار نزول 
بازار

است بازار مسكن ش��رايط بالقوه رونق 
در س��ال جاري را داشته باشد. كاهش 
نرخ سود س��پرده هاي بانكي مي تواند 
زمينه ساز اقبال مردم به خريد مسكن 
ب��راي دريافت اجاره باش��د چرا كه در 
اين صورت س��ود بيشتري به پول راكد 
مانده خواهد رس��يد. بازار مس��كن از 
ديرباز بازاري است كه سرمايه اي تلقي 
مي شود و مسكن را مي توان عصاره يك 
عم��ر فعاليت اقتصادي خان��وار ايراني 
دانست. اين بازار از پس انفجار قيمت ها 
در نيمه دهه هشتاد كم كم به الك ركود 
خريد و تمام تالش هاي دولت مبني بر 
ايجاد ش��رايطي براي بهبود دسترسي 
طبقات مختلف جامعه به خريد مسكن 
هنوز نتوانس��ته س��ايه ركود را از س��ر 

مسكن كم كند. 
 برآوردهاي آماري نشان مي دهد بازار 
مسكن روندي آهسته را به سمت رونق 
طي مي كند و اين حركت الك پش��تي 
احتماال در يك سال پيش رو اين بازار را 

متعادل خواهد كرد. 
 عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
نشانه ها و شواهد كنوني را دليلي محكم 
بر ايجاد شرايطي براي رونق اين بازار در 

آينده مي داند. 
 بازار خودرو همچنان سوت و كور 

 افزاي��ش قيمت خودرو نيز نتوانس��ت 
برخي را به خريد ترغيب كند همان طور 
ك��ه كاه��ش قيمت ه��ا در اين ب��ازار 
خريداران بالقوه را به ميدان نكش��يده 
اس��ت. بازار خودرو با ش��رايطي صعب 
و پيچيده روبه روس��ت. اين بازار از سه 
سال قبل، پس از تاثيرپذيري از شوك 
ارزي با قهر مردم و خري��داران روبه رو 
شد و هنوز اين قهر به آشتي نيم بند نيز 
منجر نشده اس��ت. حتي اجراي طرح 
تس��ريع در رونق اقتصادي نيز موجب 
نش��د تغييري در اي��ن بازار ب��ه وقوع 
بپيوندد. خريداران به واس��طه دريافت 
تس��هيالت 25 ميليون توماني بيش از 
صد هزار خودرو خريدند اما با پايان اين 
طرح، بازار خودرو در زمستان نه چندان 
سرد سال گذشته دوباره به لرز نشست 
و هنوز از خواب بهاري نيز بيدار نش��ده 
است. اغلب فعاالن بازار خودرو معتقدند 
كه افت معامالت كامال محسوس است 
و مردم كمترين تمايل را براي خريد يا 

فروش خودرو دارند. 
در اين ميان، البته كارشناس��ان عنوان 
مي كنند كه راه خ��روج صنعت خودرو 
از ركود، مش��اركت با سرمايه گذاران و 
خودروس��ازان خارجي است و تا زماني 
كه اين صنعت به س��مت رقابتي شدن 

نرود، رشد نخواهد كرد. 
كارشناس��ان تاكي��د دارن��د اينك��ه با 
سوبس��يد و پرداخت وام مشتريان را به 
سمت خريد خودرو كشاند را نمي توان 
تحريك تقاضا دانس��ت. بر اين اساس، 
خودروسازان چاره اي جز بهبود سطح 
استانداردها و افزايش كيفيت توليدات 

خود ندارند. 

چهره روز

در س��ال 1394 از مجموع 934 هزار و 
131 پرونده اختالف ش��غلي در كشور، 
بيش��ترين دلي��ل اختالف��ات كارگر و 
كارفرم��ا به دليل عي��دي و پاداش آخر 
سال بوده است. اين رقم نشان دهنده اين 
اس��ت كه حدود چهار درصد از شاغالن 
كش��ور در محيط كار، دچار اختالفاتي 

حقوقي شدند. 
ب��ه گ��زارش اقتصادني��وز جديدترين 
آماره��اي ارايه ش��ده از س��وي وزارت 
كار نش��ان مي ده��د در س��ال 1392 

تع��داد پرونده ه��اي اخت��الف در بازار 
كار اي��ران 752 ه��زار و 856 م��ورد 
بوده اس��ت و در س��ال 93 اين تعداد به 
858 هزار و 39 مورد رس��يده است كه 
نش��ان دهنده روندي افزايش��ي است. 
اين رقم در سال گذش��ته به 934 هزار 
و 131 پرون��ده افزاي��ش پي��دا كرد كه 
نش��ان دهنده افزايش بيش از هش��ت 
درص��دي اختالفات ش��غلي در س��ال 
گذشته نس��بت به س��ال 1393 است. 
اين رقم نس��بت به س��ال 1392 حدود 

19 درصد افزايش پيدا كرده اس��ت كه 
در نوع خود كم سابقه محسوب مي شود. 
در س��ال گذش��ته از كل 934 ه��زار و 
131 پرون��ده ش��كايت در مراجع حل 
اخت��الف، 138 ه��زار و 100 م��ورد به 
دليل اختالف بر س��ر عي��دي و پاداش 
آخر س��ال بوده اس��ت. اين رقم 14/7 
درصد كل ش��كايات س��ال گذش��ته را 
درب��ر مي گيرد. همچني��ن 130 هزار و 
552 مورد مربوط به حقوق معوقه، 60 
هزار و 266 مورد درباره نپرداختن حق 

مسكن توسط كارفرمايان، 138 هزار و 
194 م��ورد درباره عيدي و پاداش و 45 
هزار و 909 پرونده هم مربوط به تفاوت 

مزد بوده است. 
الزم به ذكر اس��ت بر اس��اس آمارهاي 
اعالم ش��ده مجم��وع نيروهاي ش��اغل 
كشور در سال 1394 حدود 22 ميليون 
نفر بود كه آمار اختالفات شغلي حاكي 
از اين اس��ت ك��ه بيش از چه��ار درصد 
شاغالن كش��ور با كارفرماي خود دچار 

اختالف شدند. 

به روايت آمار

گزارش وزارت كار نشان مي دهد 

بيشترين اختالف كارگران و كارفرمايان بر سر عيدي است 

 وزير نيرو: برنامه اي ب�راي افزايش قيمت آب و 
برق نداريم. ايرنا 

 قرارداد فروش نفت به تركيه تمديد شد. مهر 
 وزير نفت اندونزي براي توس�عه همكاري ها در 
بخش انرژي روز يكش�نبه عازم ايران مي ش�ود. 

بيزينس تايمر 
 مذاكره براي ورود نفتكش هاي ايراني به اروپا در 

حال نهايي شدن است. وزارت نفت 
 معاون وزير راه وشهرسازي: گسترش بازار رهن 
سياس�ت اصلي وزارت راه و شهرسازي در حوزه 
مسكن است. پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي 
 كش�ف ۲5۲ هزار ليتر فرآورده نفتي قاچاق در 

خردادماه. شانا 
   بازپرداخت اقس�اط مس�كن مهر با احتساب 
5 س�ال دوره ساخت ۲۰ سال اس�ت. وزارت راه و 

شهرسازي 

خروج از ركود 
هدف اصلي دولت

با تن�زل ت�ورم و بيرون 
آم�دن غ�ول رك�ود از 
شيش�ه، دولت بخش�ي 
ب�ر  را  ت�وان خ�ود  از 
خ�روج بازاره�اي مهم 
از رك�ود متمرك�ز كرده 
اس�ت. ب�ازار خ�ودرو و 
ب�ازار مس�كن از جمله 
بازارهاي�ي اس�ت كه در 
اين حوزه با سياست هاي 
كوتاه مدت و ميان مدت 
دولت، ش�رايطي تازه را 
تجربه كرده اند. هر چند 
نشانه هايي از خروج بازار 
مس�كن از رك�ود ظاهر 
شده است اما بررسي ها 
نشانگر آن است كه بازار 
كاالي استراتژيكي چون 
خ�ودرو ب�راي اقتص�اد 
ايران از ركودي س�خت 

و سنگين در رنج است.

حامد مالنقي

زامبيا با 18 درصد و گينه بيسائو با 16 درصد در ابتداي 
ليس��ت بهره هاي بانكي باال هستند و هلند و اسلواكي 
وپرتغال با زير يك درصد و سويس با صفر درصد در قعر 
چنين جدولي قرار دارند. به عبارت ديگر در بس��ياري 
از كشورها كه به جز مس��ائل اقتصادي به اين موضوع 
از نقطه نظر ارزش��ي نگاه نمي كنند داراي بهره بانكي 
بس��ياري پايين تري از ما هستند، ما كه ربا را محاربه با 
خدا و رس��ول خدا مي دانيم ولي نرخ سود بانكي مان تا 
24 درصد هم مي رس��د!! با چنين تصويري از وضعيت 
اقتصادي كشور كه البته اغلب شاخص هاي منفي آن از 
دولت گذشته به ارث رسيده است انتظار از مجلس دهم 
كامال روشن است. مجلس دهم همگام با دولت بايد به 
مصاف همه جانبه و متمركز و كارشناسانه با مشكالت 
اقتصادي بپردازد و در جهت ارتقاي وضعيت معيشتي 
مردم گام هاي بلند بردارد. در اين ميان اولويت رسيدگي 
به واحدهاي صنعتي كه در وضعيتي وخيم به سر مي برند 
و امداد مسووالنه به آنها يك ضرورت غيرقابل انكار است. 
هرچند دولت يازدهم حتي ته مانده اي از صندوق ذخيره 
ارزي را تحوي��ل نگرفت ولي اگ��ر نقدينگي واحدهاي 
صنعتي تامين ش��ود و مطابق با برنامه اهداف تاسيس 
صندوق ذخي��ره ارزي ب��ه واحدهاي تولي��دي يارانه 
ضروري تعل��ق گيرد )همانند يارانه قابل توجهي كه به 
خودروس��ازان تعلق گرفت( افزون بر رونق اقتصادي و 
افزايش اشتغال، فضاي رواني مناسبي جهت كار مولد 
و حركت چرخ هاي اقتصادي كش��ور ايجاد خواهد شد 
و گام موثري در راه تحقق اقتصاد مقاومتي برداش��ته 
مي شود. در واقع مجلس دهم حتي لحظه اي وقت براي 
از دس��ت دادن فرصت ها ندارد و بايد با تمام توان خود 
ضرورت هاي اقتصادي كشور را درك كند و در مبارزه 
با مفاسد اقتصادي با شجاعت وارد ميدان شود. دعوت 
از اقتصادان��ان و اس��تفاده از نظرات كارشناس��انه آنها 
براي كارهاي بس��ياري كه بايد انجام شوند و تصويب 
قواني��ن موضوعه الزم بر وزانت و عمق و غناي ماحصل 
كار مجلس خواهد افزود. مجلس دهم با اولويت بندي، 
دراي��ت و تدبير و ش��جاعت و مس��ووليت الزم خواهد 
توانست به اقتصاد كشور تكاني بدهد و با كمك و نظارت 
بر دولت رونق وتحرك را به توليد و اشتغال باز گرداند. 
مجلس مستقل و برآمده از بطن جامعه نه مانع تراش و 
ترمز دستگاه اجرايي اس��ت و نه منفعل و تاييد كننده 
خطاها و مسووليت ناشناسي هاست. اميد است انتظار 
مردمي كه با صبغ��ه تغيير و با انگيزه حل مش��كالت 
معيشتي خود به نمايندگان مجلس دهم راي داده اند 
ان شاء اهلل تامين و برآورده شود.  

ادامه از صفحه اول

اقتصاد؛ اولويت اصلي مجلس 


