
توافقباروسهابرايتوليدواگن
وزير راه و شهرسازي با اشاره به انعقاد قرارداد با شركت هاي چيني براي برقي كردن قطار تهران-مشهد، از انعقاد قرارداد با شركت روسي و توليد مشترك ۶ هزار واگن توسط ايران و روسيه خبر داد. عباس آخوندي در 
مجلس شوراي اسالمي  به  تشريح سياست هاي ريلي سه گانه وزارت راه و شهرسازي در برنامه ششم پرداخت. وي بيان كرد: در اين برنامه سه سياست شهرسازي ريل پايه، راه آهن حومه  و توسعه شبكه راه آهن ايران به 
تصويب مجلس رسيد. 
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بحرانهايتورميازكجارسيد؟
قدرت خريد، اجازه رشد تازه ترين آمار بانك مركزي از كارگاه هاي صنعتي نشان داد 

قيمت  مسكن را نمي دهد 
مدير علمي طرح جامع مسكن با تاكيد 
بر اينكه بيشترين آمار خانه هاي خالي 
از س��كنه مربوط به واحدهاي لوكس اس��ت و با يك 
قدم زدن در ش��مال ش��هر تهران واحدهاي خالي از 
س��كنه به راحتي قابل تشخيص است، گفت: قدرت 
خريد متقاضيان مس��كن به گونه اي است كه قيمت 
مسكن در سال جاري رشد چنداني نخواهد داشت. 
فردين يزداني در پاس��خ به اين سوال كه انبوه سازان 
مي گويند وجود 2/5 ميليون واحد مسكوني خالي از 
سكنه به دليل توليد نيست بلكه به دليل پايين بودن 
قدرت خريد است، گفت: اينكه انبوه سازان مي گويند 
وجود 2/5 ميليون واحد مس��كوني خالي از س��كنه، 
ناشي از ضعف و كاهش قدرت خريد متقاضيان است 
بحث درستي نيست چرا كه بيش��ترين آمار مربوط 
ب��ه خانه هاي خالي از س��كنه مربوط ب��ه واحدهاي 
لوكس است. وي با اش��اره به اينكه شكاف درآمدي 
و طبقه بندي درآمدي در ايران باال اس��ت و اقشاري 
كه به راحتي بتوانن��د واحدهاي لوكس را خريداري 
كنند كم هستند، گفت: قطعا اضافه توليد واحدهاي 
مس��كوني مربوط به واحدهاي لوكس اس��ت و آمار 
توليد واحدهاي مسكوني براي كم درآمدها و اقشار 
متوسط پايين اس��ت. يزداني در پاسخ به اين سوال 
كه در طرح جامع مس��كن كه ش��ما مسوول تدوين 
آن بوديد پيش بيني توليد ساالنه 900 هزار مسكن 
شده اس��ت. آيا اين آمار خانه هاي خالي از سكنه به 
اين معني است كه كشور فعال نيازي به توليد مسكن 
ندارد؟ اظهار داشت: آمار سرشماري نفوس و مسكن 
در سال گذشته كه گزارش مقدماتي آن منتشر شده 
است پيش بيني هاي الزم انجام شده در طرح جامع 
مس��كن را تاييد مي كند كه كش��ور كمبود مسكن 
دارد. وي با تاكيد بر اينكه كمبود مس��كن مربوط به 
مسكن هاي مورد نياز براي اقش��ار كم درآمد است، 
گفت: البته عدد درج شده در خصوص توليد ساالنه 
900 هزار واحد مس��كوني به ط��ور كامل مربوط به 
توليد نيس��ت بلكه يك مي��زان از اين عدد مربوط به 
واحدهاي مس��كوني نوسازي ش��ده مي شود. مدير 
علمي طرح جامع مسكن اضافه كرد: پس كشور فعال 
نياز به توليد بيش از 900 هزار واحد مسكوني ندارد و 
به شرطي اين عدد محقق خواهد شد كه قدرت خريد 
متقاضيان بهتر شود. يزداني خاطرنشان كرد: قدرت 
خريد متقاضيان طي 3 س��ال گذشته به دليل ركود 
حاكم بر بازار و كنترل تورم بهتر ش��ده است اما بايد 

باز هم تقويت شود. 

مشكل بازگشت پول هاي نفت، مانع 
بانك مركزي ايران در حذف دالر

ايران به اين زودي نمي تواند 
دالر را كنار بگذارد

بانك مركزي ايران از حذف دالر تا آخر پارس��ال خبر 
داده بود اما مش��كل بازگشت پول هاي نفتي، احتمال 
كاهش بيش��تر ارزش ريال و تاثير منف��ي بر اقتصاد 
مانع اجراي آن ش��ده اس��ت. حدود 4 ماه پيش بانك 
مركزي ايران از برنامه خود براي كنار گذاش��تن دالر 
در محاسبات و گزارش��ات مالي خود خبرداد. ولي اهلل 
س��يف در يك برنامه تلويزيوني اعالم كرد: از ابتداي 
س��ال مالي جديد ديگر از دالر به عنوان ارز مرجع در 
گزارشات مالي استفاده نخواهد شد. با توجه به اينكه 
سال مالي جديد ايران از روز 21 مارس آغاز شده است 
هنوز هيچ تغييري در نحوه گزارشات مالي ايران اتفاق 
نيفتاده است. در حقيقت كارشناسان معتقدند حتي 
اگر بانك مركزي ايران در اين تصميم خود مصمم باشد 
اين مس��اله به اين زودي اتفاق نخواهد افتاد. موسسه 
فوربس در گزارش خود در ماه ژانويه اعالم كرد: تصميم 
بانك مركزي ايران براي كنار گذاش��تن دالر مي تواند 
به نوسان و بحران ارزي در اين كشور منجر شود. اين 
گزارش تاكيد داشت اقتصاد ايران در شرايط مطلوبي 
قرار نداش��ته و هرگونه شوك ارزي مي تواند بهبود در 
اين كشور را به مخاطره انداخته و تمام دستاوردهاي 
مختصر سال هاي گذشته در كنترل قيمت ها را كه از 
سوي مقامات پولي اين كشور مديريت شده بود، نابود 
كند. نخستين نكته مهم در كنار گذاشتن دالر از سوي 
ايران اين است كه ايران هزينه نفت صادراتي خود به 
عنوان اصلي تري��ن كاالي صادراتي را به دالر دريافت 
مي كند. بسياري بر اين باورند كه در صورتي كه دولت 
ايران بخواهد مبناي گزارش دهي خود را از دالر به ارز 
ديگري تغيير دهد با شرايط بسيار پيچيده اي مواجه 
خواهد ش��د چراكه ميليارده��ا دالر درآمد دولت اين 
كشور از صادرات نفت به دالر وارد اين كشور مي شود. 
البته بانك مركزي ايران با اين مس��اله كه در صورت 
تغيير ارز مبناي گزارشات مالي با مشكل مواجه خواهد 
شد، مخالف است اما از سوي ديگر نگراني خود نسبت 
به بحران هاي اقتصادي ناشي از جايگزين كردن دالر 
در مدت زمان كم را پنه��ان نمي كند. در حال حاضر 
مقامات بانك مركزي ايران نسبت به احتمال سقوط 
ارزش ريال ايران در برابر دالر پس از جايگزين كردن 
دالر در گزارش��ات مالي و به دلي��ل مقاومت عمومي، 
نگران هستند. سال هاست كه تقاضا در بازار ايران براي 
خريد دالر باالست و به همين دليل جامعه ايران نسبت 
به هرگونه نوسان در ارزش ريال حساس است. مقامات 
پولي ايران طي س��ال هاي گذش��ته تالش كرده اند تا 
قبل از هرگونه اقدام جدي در اين زمينه از حساسيت 
عمومي نس��بت به كنار گذاشتن دالر بكاهند. از سال 
2010 و آغ��از جنگ تحريم بين اي��ران و غرب، بانك 
مركزي ايران تالش كرده است تا دالر را از سبد ارزي 
خود كنار بگذارد. اين بانك دالر را با يورو، يوآن، روبل 
و روپيه در مبادالت خود با شركاي تجاري نظير امارات، 
چين، روسيه، تركيه، عراق و هند جايگزين كرده است. 
بنا به اعالم يك منبع آگاه از بانك مركزي ايران، ايران 
همچنين بخشي از درآمد نفتي خود را به يورو دريافت 
مي كند. ديت وي كه خواست نامش فاش نشود، تاكيد 
كرد: به همين دليل اس��ت ك��ه گزارش دهي مالي بر 
مبناي يورو براي ما آسان تر است. وي تاكيد كرد: براي 
دول��ت ايران تغيير ارز دريافتي )ي��ورو( به دالر از نظر 
اقتصادي به صرفه نيس��ت اما به اين دليل كه ما بايد 
ساالنه ميلياردها دالر پول به بازار داخلي عرضه كنيم 

مجبور به تبديل يوروهاي دريافتي به دالر هستيم. 

  پاكس�تان و ايران تفاهمنامه همكاري اقتصادي 
امضا كردند. فارس

  مقدمات بازارس�رمايه مش�ترك اسالمي/هيات 
وزارت اقتصاد به مالزي مي رود. مهر

  ترخي�ص ل�وازم يدكي با اس�ناد جعل�ي و كارت 
بازرگاني يك بار مصرف. تسنيم

  وزير كشاورزي: در پي آسيب سيل به كشاورزان 
آذربايجاني تسهيالت به سيل زدگان ارايه مي شود. 

ايسنا
  صادرات نفت عربس�تان به كمترين رقم دو سال 

اخير رسيد. مهر
  ثب�ت بهترين عملكرد صنعت نفت در پارس�ال/ 

كشاورزي، دومين عامل رشد اقتصادي بود. ايرنا
  قيمت هر بش�كه نفت برنت ديروز با 0/07 درصد 

كاهش به 5۴ دالر و ۸5 سنت رسيد. تسنيم
  واردات 2553 ميليارد تومان برنج. فارس

عددنوشت

سرخط خبرها تحليل صنعت

كاهش
دودرصدي

تولي�د  كل  ش�اخص 
كارگاه هاي بزرگ صنعتي 
كش�ور در س�ال 139۴ 
برمبناي س�ال پايه 1390 
به ع�دد 92/0 رس�يد كه 
در مقايسه با سال 1393 
معادل 2/9 درصد كاهش 
يافت�ه اس�ت. در س�ال 
139۴ش�اخص توليد 10 
گروه صنعتي در مقايسه 
ب�ا س�ال 1393 افزايش 

داشته اند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ديروز در نهمين 
دوره بين المللي بازار سرمايه اسالمي گفت: تاكنون 
14/5 ميليارد دالر اوراق اس��المي در بازار س��رمايه 
ايران منتشر ش��ده است. ش��اپور محمدي، رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ديروز در نهمين دوره 
بين المللي بازار س��رمايه اس��المي گف��ت: تاكنون 
14/5ميليارد دالر اوراق اس��ناد خزانه اس��المي در 
بازار سرمايه ايران منتشرشده است. وي افزود: سال 
گذشته 100 درصد رشد در ابزارهاي مالي اسالمي 
تجربه ش��د و اميدواريم از اين ابزاره��اي مالي براي 
تامين مالي بخش خصوصي اس��تفاده شود. به گفته 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، در 9 سالي كه 
كميته فقهي بورس واوراق بهادار تشكيل شده؛ 145 
جلسه برگزار و 50 ابزار و نهاد مالي جنبه هاي شرعي 
آن مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. محمدي 
ادامه داد: 2/2 ميليارد دالر مانده اين اوراق در س��ال 
2017 معادل 9/8 ميليارد دالر بوده است كه از اين 
مبلغ 2/2 ميليارد دالر مربوط به اسناد خزانه اسالمي 

است كه براي تامين مالي دولت استفاده مي شود. 

به گفته رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
كشور، واردات سيگار در س��ال گذشته كه به ميزان 
چهار ميليارد نخ بوده اس��ت نس��بت به سال قبل از 
آن كاه��ش 76 درصدي دارد. عل��ي اصغر رمزي در 
گفت وگو با ايسنا، ضمن اعالم اين آمار علت كاهش 
شديد واردات سيگار در سال 1395 را اجرايي كردن 
تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان 
و اظهار كرد: اين تبصره دولت را مكلف كرد تا واردات 
س��يگار را با همان برند اصلي به توليد داخلي تبديل 
كند و از س��ال 1393 مركز برنامه ريزي و نظارت بر 
دخانيات كش��ور اجراي اين تبصره را در دستور كار 
خود قرار داد. وي ادامه داد: ب��ا وجود مقاومت هايي 
كه وجود داش��ت و علت آن س��ود آور بودن واردات 
بود ام��ا واردكنندگان را ملزم به اجراي قانون كرديم 
تا با راه اندازي واحده��اي توليدي جديد يا پر كردن 
ظرفيت ه��اي خالي واحدهاي تولي��دي موجود، به 
افزايش 15 ميليارد نخي توليد داخل دس��ت يابيم. 
رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور 
 با بيان اينكه توليد س��يگار در سال 1394 به ميزان

30 ميليارد نخ بود كه در س��ال 1395 به ميزان 45 
ميليارد نخ افزايش يافت. در همين راستا و طبق برنامه 
در نظر گرفته شده در سال 1396 و در ادامه تكليف 
قانوني ياد ش��ده 5 ميليارد نخ ديگر به توليد داخلي 
اضافه خواهد شد و اميدواريم كه در پايان سال جاري 
به 50 ميليارد نخ توليد داخلي برسيم. رمزي همچنين 
 خاطرنش��ان كرد: در س��ال 1394 توليدات داخلي

 52 درصد از مصرف س��يگار كشور را تامين مي كرد 
كه در س��ال 1395 اين نسبت به 82 درصد افزايش 
يافت و مطابق برنامه سال 1396 اين نسبت به باالي 

90 درصد خواهد رسيد. 

مشاور س��ازمان خصوصي س��ازي از ثبت 500 هزار 
شماره حساب بانكي )شبا( براي دريافت سود سهام 
عدالت خبر داد و گفت: مردم تا ش��هريورماه فرصت 
دارند كه ش��ماره خود را اعالم كنند. جعفر سبحاني 
در گفت وگو با مهر با اش��اره به آغاز دريافت ش��ماره 
حساب از مشموالن سهام عدالت از نخستين دقايق 
بام��داد ام��روز )30 فروردين ماه( گفت: تا س��اعت 
دوازده ظهر امروز )چهارش��نبه(، بيش از 500 هزار 
نفر به سامانه ساماندهي سهام عدالت مراجعه كرده و 
شماره حساب شباي خود را به ثبت رسانده اند. مشاور 
سازمان خصوصي سازي افزود: با توجه به اينكه ثبت 
شماره حساب شباي مشموالن، از نيمه شب سه شنبه 
گذشته آغاز ش��ده و عمال از نخستين ساعات صبح 
ديروز مراجعات گسترش يافته، به نظر مي رسد ثبت 
500 هزار ش��ماره حس��اب ركورد خوبي باشد. وي 
تصريح كرد: مردم براي دريافت ش��ماره حساب شبا 
از بانك ها، عجله نكنند چراكه تا شهريورماه فرصت 
هس��ت؛ اگرچه بانك خلوت ب��وده و مراجعه و انجام 
كار به راحتي انجام گيرد، ثبت شماره حساب هر چه 
زودتر بهتر است. بر اس��اس برنامه ريزي هاي دولت، 
از امس��ال 49 ميليون نفر از مردم ايران، سود سهام 
عدالت مي گيرند كه در اين ميان البته دو ميليون نفر 
متوفي هس��تند كه مراحل پيگيري كارشان متعاقبا 

اعالم مي شود. 

 انتشار اوراق مالي اسالمي 
در بازار سرمايه

كاهش واردات سيگار 

اعالم شماره شبا براي دريافت 
سود سهام عدالت

14/5 ميليارد دالر 

۷۶ درصد 

 5۰۰هزار 
در جريان معامالت روز چهارش��نبه 30 فروردين ماه 1396، س��ه گروه ش��يميايي، رايانه و خودرو با بيشترين حجم و ارزش 
معامالت در صدر برترين گروه هاي صنعت ايس��تادند. بورس تهران در حالي به استقبال ارديبهشت ماه مي رود كه در آخرين 
روز كاري فروردين همه هفت ش��اخص بورس صعودي شدند. س��هامداران اين بازار بيش از يك ميليارد و 259 ميليون برگه 
س��هم و حق تقدم را به ارزش 2 هزار و 863 ميليارد ريال در 79 هزار نوبت معامالتي دس��ت به دست كردند. همچنين ديروز 
همه هفت ش��اخص بورس صعودي بودند. شاخص كل 311 واحد باال رفت و به رقم 78 هزار و 651 واحد رسيد. شاخص هاي 
بازار اول و دوم نيز به ترتيب 165 و 974 واحد رش��د كردند. نمادهاي هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد مباركه 
اصفهان، گروه مپنا، پتروشيمي پرديس، ملي مس و آسان پرداخت پرشين بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص ثبت كردند. در 
مقابل نماد مخابرات بيشترين تاثير منفي را بر اين متغير داشت. صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي 
سيمان دورود، نيرو ترانس، شير پاستوريزه پگاه اصفهان، لوله و ماشين سازي ايران، بهنوش ايران، تجارت الكترونيك پارسيان 
و گرانيت بهس��رام بود. در مقابل نمادهاي شير پاستوريزه پگاه خراس��ان، كارتن ايران، آلومراد، كاغذ سازي كاوه، معادن بافق، 
صنعتي آما و روز دارو با بيش��ترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشس��تند. در ادامه معامالت ديروز سهام تجارت 
الكترونيك پارسيان، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، كوير تاير، واحدهاي صندوق امين يكم، پارند پايدار سپهر، كيان و سهام 
داده پردازي ايران با بيشترين تقاضاي خريد و سنگين ترين صف ها مواجه شدند. در سوي ديگر بازار گروهي از سهامداران براي 

خروج از واحدهاي پارند پايدار س��پهر، س��هام 
فوالد خراس��ان، اوراق صكوك بناگستر كرانه، 
سهام توسعه صنايع بهشهر، واحدهاي صندوق 
كيان، اوراق مش��اركت رايان سايپا و حق تقدم 
مخابرات ايران بيشترين عرضه ها را ثبت كردند. 
در پايان معامالت ديروز س��رمايه گذاري غدير 
با معامله بلوكي 278 ميليون سهمي به ارزش 
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معامالت را ثبت كردند. 

طالي جهاني در معامالت روز چهارشنبه به دنبال بهبود ارزش دالر، كاهش يافت اما تنش هاي ژئوپولتيكي پيرامون كره شمالي 
و نگراني ها نسبت به انتخابات فرانسه همچنان از اين فلز به عنوان دارايي امن حمايت كرد. 

هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز گذشته بازار سنگاپور 0/2 درصد كاهش يافت و به 1286/40 دالر رسيد. اين 
فلز روز دوشنبه به ركورد 1295/42 دالر صعود كرده بود كه باالترين قيمت در پنج ماه اخير بود. 

در بازار نيويورك، هر اونس طال براي تحويل در ژوئن 0/4 درصد كاهش يافت و به 1288/80 
دالر رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز سه شنبه 2/20 دالر افزايش يافت و در 1294/10 
دالر بسته شده بود كه شش��مين افزايش روزانه متوالي بود. كره شمالي روز يكشنبه يك 
آزمايش موشكي ناموفق داشت و تنش هاي ژئوپولتيكي را افزايش داد. تنش هاي منطقه اي 
طي هفته هاي اخير كه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا موضع خصومت آميزي در قبال 
پيونگ يانگ اتخاذ كرده است، افزايش يافته اند. مايك پنس، معاون رييس جمهور امريكا، 
ژاپن را نسبت به تعهد واشنگتن براي مهار بلندپروازي هاي هسته اي و موشكي كره شمالي 
مطمئن ساخت. وي پيش از اين هشدار داده بود حمالت اخير امريكا به سوريه و افغانستان، 

قاطعيت اين كشور را نشان مي دهد. 
به گفته مارك تو، مدير تحقيقات در گروه مالي وينگ فانگ هنگ كنگ، به دليل تنش هاي 
ژئوپولتيكي كه پيرامون آزمايش هاي موشكي اخير كره شمالي ايجاد شده است و همچنين 
با انتظارات براي افزايش تدريجي نرخ هاي بهره امريكا، طال وضعيت مثبت تري پيدا كرده 
است. اين فلز از محدوده قيمت 1200 تا 1250 دالر كه در چند هفته گذشته داشت، صعود 

كرده و محدوده قيمت اكنون بين 1270 دالر تا 1310 دالر است. 
شاخص دالر روز چهارشنبه صعود كرد اما تحت تاثير آمار ضعيف از آغاز ساخت مسكن در 
امريكا و نگراني ها نسبت به مذاكرات تجاري ميان امريكا و ژاپن، نزديك به پايين ترين سطح 
سه هفته اخير قرار گرفت. طال و دالر معموال خالف جهت يكديگر حركت مي كنند زيرا دالر 
قوي تر، جذابيت سرمايه گذاري در طال را كه به اين ارز قيمت گذاري مي شود، كمتر مي كند. 

توقف رشد جهاني طالپرونده فروردين ماه با رشد شاخص ها بسته شد
بازاربورس

تازه ترين آمار منتش��ر شده 
بانك مركزي از كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي كشور از ميزان توليد و ارزش 
توليدات آنها در سال 94 نسبت به سال 93 
نشان دهنده كاهش توليد بيشتر بخش هاي 
صنعتي كشور  است كه از يك دهه گذشته 
در نتيجه تصميم هاي غلط كارشناسي به 

سال هاي 93 و 94 رسيده است. 
در گزارشي كه بانك مركزي در خصوص اين 
بررسي اش نوشته، آمده است: امروزه توسعه 
صنعتي با هدف متنوع ساختن توليدات  و 
ارتقاي سطح كمي و كيفي فرآورده صنعتي 
و به دنب��ال آن افزايش رف��اه اجتماعي در 
س��رلوحه اهداف اقتصادي ق��رار دارد، در 
مسير توس��عه صنعتي، همواره چالش ها و 
موانعي وجود دارد كه بايد به موقع شناسايي 
و برطرف ش��وند و هر گونه تعلل و كوتاهي 
در اي��ن امر منجر به پيداي��ش بحران هاي 
اقتصادي نظير »تورم«، »ركود« يا تركيبي 
از هر دو، يعني »ركود تورمي« خواهد شد. 

با توجه به اينكه مديران اقتصادي كش��ور 
به منظ��ور جلوگيري از ب��روز بحران هاي 
مزبور يا كاهش اثرات مخرب آن در اقتصاد 
تصميماتي را اتخاذ مي كنند، بدون ش��ك 
نخس��تين ابزاري كه بايد در اختيار داشته 
باش��ند آگاهي از جري��ان عرضه و تقاضاي 
توليدات كش��ور خواهد بود ك��ه اين مهم 
جز از طريق تحقيق و بررسي مداوم آماري 
در دوره ه��اي زمان��ي كوتاه م��دت حاصل 

نمي شود. 
 شاخص هاي توليد، اشتغال، مزايا و حقوق و 
مزد، ارزش توليد سرانه و غيره در يك دوره 
زماني مش��خص، تصويري از اوضاع بخش 
صنعت كش��ور ارايه مي دهند كه بر اساس 
آن مس��ووالن و مديران اقتصادي كش��ور 
مي توانند با شناس��ايي دقيق تر مشكالت، 
تحوالت صنعتي آين��ده را در جهت بهبود 
وضعيت به گونه اي برنامه ريزي كنند كه از 
بروز عدم تع��ادل و بحران در توليد و عرضه 

كاال جلوگيري به عمل  آيد. 
در س��ال 1394 تعداد 2459 كارگاه مورد 
بررسي قرار گرفته كه از اين تع�داد، 1922 
كارگ�اه فع���ال داراي 100نف��ر كاركن و 
بيشتر بوده اس��ت. تعداد كارگاه هاي فعال 
در مقايسه با س�ال قب�ل ح�دود 3 درص�د 

كاهش داش��ته اس��ت. نتايج حاصله نشان 
مي ده��د ك��ه در مقايس��ه با س��ال قب�ل، 
ش���اخص هاي تولي�د و اش�تغال كاهش و 
شاخص مزد و حقوق و مزاياي پرداختي به 
كاركنان افزايش داشته است. البته با توجه 
ب�ه اينكه كشور در سال 1394 تورم 11/9 
درصدي را تجربه كرده است، شاخص مزد 
و حقوق و مزاياي س��رانه بع���د از تعديل با 
شاخص تورم نس��بت به سال قبل افزايش 

نشان مي دهد. 
شاخص كل توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي 
كشور در س��ال 1394 برمبناي سال پايه 
1390 به عدد 92/0 رس��يد كه در مقايسه 
با س��ال 1393 مع��ادل 2/9 درصد كاهش 
يافته است. در س��ال 1394شاخص توليد 
10 گروه صنعتي در مقايسه با سال 1393 

افزايش داشته اند كه گروه »تعمير و نصب 
ماشين آالت و تجهيزات« با افزايشي معادل 
83/5 درصد بيش��ترين مي��زان افزايش را 
تجربه كرده است. شاخص توليد همچنين 
14 گروه صنعت��ي ديگر در س��ال 1394 
نس��بت به س��ال 1393 كاهش داشته اند 
كه بيش��ترين كاهش معادل    22/2 درصد 
و متعل��ق به گروه »انتش��ار و چاپ و تكثير 

رسانه هاي ضبط شده« است. 
  طبق خالصه نتايج، بررس��ي كارگاه هاي 
ب��زرگ صنعت��ي در گروه ه��اي مختلف با 
كاهش توليد بوده است؛ به گونه اي كه اين 
آمار نشان مي دهد در اين سال شاخص توليد 
در گروه هاي كااليي در »مصرفي بي دوام و 
كم دوام« و »واسطه غيرساختماني« شاهد 
افزايش آن هم به ميزان    2/6 درصد بوده ايم. 
همچني��ن در گ��روه كااله��اي »مصرفي 
بادوام«، »واسطه ساختماني« و »سرمايه اي 
)ماش��ين آالت(« با كاهش 15/4 درصدي 

مواجه بوده ايم. 
همچنين در سال 1394 كل ارزش محصول 
كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور )به غير از  
بهاي نفت پااليش��گاه( به قيمت ثابت بالغ 
بر 1300786ميليارد ريال بوده اس��ت كه 
حدود     20/1 درصد آن متعلق به اس��تان 
تهران بوده است. اس��تان هاي خوزستان، 
اصفهان، كرمان، مركزي، بوشهر، آذربايجان 
ش��رقي، قزوين، البرز، به ترتي��ب با 14/8، 
 3/3 ،3/4 ،3/6 ،3/7 ،4/1 ،4/4 ،11/3
درصد نس��بت به ارزش كل محصوالت به 
قيمت ثاب��ت در درجات بعدي اهميت قرار 
گرفته اند. اين 10استان مجموعا با پوشش 
حدود 81درصد از ارزش كل محصوالت به 
قيمت ثابت، مهم ترين مراكز توليد صنعتي 

محسوب مي شوند. 
طب��ق اين آمار بيش��ترين كاه��ش توليد 
در كارگاه هاي ب��زرگ صنعتي به تفكيك 
گروه هاي بزرگ صنايع به ترتيب در بخش 
چاپ و انتشار، پوشاك، توليد ماشين آالت 
مولد انتقال برق، صنايع توليد تريلر، وسايل 
نقلي��ه موتوري، محصوالت پالس��تيكي و 
الس��تيكي، مبلمان و صنايع چوب صورت 
گرفته اس��ت. در عين ح��ال تعمير و نصب 

ماشين آالت و تعميرات با رشد 83/8 درصد 
بيشترين رشد شاخصي س��ال 94 را از آن 

خود كرده است. 
 همچني��ن طب��ق اي��ن آم��ار در بخش 
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي 
درمقايسه با س��ال 1390 تا سال 1394، 
نش��ان از كاهش تولي��د دارد؛ به گونه اي 
كه اگر ش��اخص 100 را براي سال 90 در 
نظر بگيريم ش��اخص كل در سال 1391 
به 91/7، در س��ال 1392 ب��ه 88/7، در 
س��ال 1393 به    94/7 و در سال 1394 
 به 92 رس��يده كه نش��ان از كاهش منفي

2/9 درصدي در س��ال 1394 نس��بت به 
س��ال 1393 دارد. البته آمارهاي س��ال 
1394 حتي در بخش اش��تغال كاركنان 
نيز از رشد منفي خبر مي دهد به گونه اي 
كه طبق آمار موجود در سال 1394 ميزان 
اشتغال كاركنان نسبت به سال ماقبل آن 
يك درصد كاهش داش��ته اس��ت. اما در 
عين ح��ال ميزان مزد و حق��وق و مزاياي 
پرداختي به كاركنان نسبت به سال 1393 

با رشد 20/6 درصد همراه بوده است. 
در همين حال بررس��ي ارزش محصوالت 
و ارزش توليد س��رانه كاركنان كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي كش��ور به قيم��ت ثابت نيز 
آمار جالبي را اراي��ه مي دهد به گونه اي كه 
براي مث��ال در بخش توليد ماش��ين آالت 
كش��اورزي جنگلداري در حالي كه ارزش 
محصول ب��ه قيمت ثابت در س��ال 1393 
به 8188431 ميليون ريال مي رس��د اين 
رقم در سال 1394 به 4509917 ميليون 
ريال رسيده است.  يا در بخش صنايع توليد 
وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر كه 
در سال 1393 ارزش محصوالت توليدي به 
رقمي حدود 204 هزار ميليارد ريال رسيده 
بود در س��ال 1394 با كاهش به 173هزار 
ميليارد ريال رسيده اس��ت. همچنين در 
بخش صنايع توليدي ساير وسايل نقليه نيز 
روند كاهشي ادامه داشته به گونه اي كه اين 
بخش در حالي كه در س��ال 1393 بيش از 
18 هزار ميليارد ريال توليد داشته اين رقم 
در س��ال 1394 به حدود 17 هزار ميليارد 

ريال رسيده است. 
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مانده كل سپرده ها تا پايان 
دي ماه س��ال قب��ل بالغ بر 
12255/4 هزار ميليارد ريال شده است كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/ 2341هزار 
ميليارد ريال معادل 23/6 درصد و نسبت به 
پايان سال قبل معادل 1636/4 هزار ميليارد 
ريال مع��ادل 15/4 درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. بيش��ترين مبلغ سپرده ها مربوط 
به اس��تان تهران ب��ا 7267/7 هزار ميليارد 
ري��ال و كمتري��ن مبلغ مربوط به اس��تان 
كهگيلويه و بوير احمد با 26/4 هزار ميليارد 
ريال است. مانده تسهيالت بالغ بر 9426/1 
هزار ميليارد ريال اس��ت كه نسبت به دوره 
مشابه سال قبل 1928/1 هزار ميليارد ريال 
معادل 25/7 درصد و نس��بت به پايان سال 
قبل 1510 هزار ميليارد ريال معادل 19/1 
درصد افزايش داشته است. بيشترين مبلغ 
تسهيالت مربوط به اس��تان تهران با مانده 
5666/9 هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ 
مربوط به اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحمد 
معادل 34/8 هزار ميليارد ريال است. الزم 

به ذكر است نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كسر سپرده قانوني 85/2 درصد است 
كه نس��بت به پايان ماه مش��ابه سال قبل 
به ترتي��ب 0/9 و 2/5 واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد. نسبت مزبور در استان تهران 
85/5 درصد و استان كهگيلويه و بويراحمد 
147/8 درصد اس��ت. يكي از علل مهم باال 
بودن رقم تس��هيالت و سپرده ها در استان 
تهران استقرار دفاتر بسياري از شركت ها و 
موسسات توليدي ساير استان ها در استان 
تهران بوده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها 
از طريق شعب بانك ها و موسسات اعتباري 
اس��تان تهران انجام مي ش��ود. تسهيالت 
پرداختي بانك ها طي 10 ماهه سال 1395 
به بخش ه��اي اقتصادي مبل��غ 4278/9 
هزار ميليارد ريال اس��ت كه در مقايس��ه با 
دوره مشابه س��ال قبل مبلغ 1294/7 هزار 
ميليارد ريال افزايش داش��ته است.  سهم 
تس��هيالت پرداختي در قالب س��رمايه در 
گ��ردش در تمامي بخش ه��اي اقتصادي 
طي 10 ماهه س��ال جاري مبلغ 2724/8 

هزار ميليارد ريال معادل 63/7 درصد كل 
تسهيالت پرداختي است كه در مقايسه با 
دوره مشابه س��ال قبل مبلغ    857/6 هزار 
ميليارد ريال مع��ادل 45/9 درصد افزايش 
داشته است. سهم تسهيالت پرداختي بابت 
تامين س��رمايه در گ��ردش بخش صنعت 
و معدن در 10 ماهه س��ال ج��اري معادل 
1010/8 هزار ميليارد ريال بوده اس��ت كه 
حاك��ي از تخصيص 37/1 درص��د از منابع 
تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمامي 

بخش هاي اقتصادي )مبلغ 2724/8 هزار 
ميليارد ريال( است، همچنين از 1241/5 
هزارميليارد ريال تس��هيالت پرداختي در 
بخش صنعت و معدن معادل 81/4 درصد 
آن )مبلغ 1010/8 ه��زار ميليارد ريال( در 
تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است 
كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تامين منابع 
براي اين بخش توسط بانك ها در سال جاري 
اس��ت. تعداد 261667 فقره تسهيالت به 
بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي 

هر فقره 4745 ميليون ريال پرداخت شده 
كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش ها 
اس��ت. درضمن در بخش خدم��ات تعداد 
3526949 فقره تس��هيالت ب��ا ميانگين 
پرداخت هر فقره 483 ميليون ريال پرداخت 
شده است. شايان ذكر است كه همچنان بايد 
در تداوم مسير جاري مالحظات مربوط به 
كنترل تورم را ني��ز در نظر گرفت و همواره 
مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از 

فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. 

مانده سپرده ها 23/6 درصد افزايش يافت
به روايت آمار

خبرگزاري مهر

)1( سپرده ها شامل سپرده هاي ريالي و ارزي است )سپرده هاي ارزي فاقد سپرده هاي قانوني است(


