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رئیس کل بانک مرکزی :بازار ارز با ثبات
است؛ مردم نگران نباشند
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کارخانه سازی قارچی و سودای اقتصاد
بازار آزاد
یــادمــان هست ده و ان ــدی ســال قــبــل ،زمــانــی بــود که
کارخانجات ماکارونی یکی پس از دیگری در کشور سبز
می شدند و تبلیغات ماکارونی پای ثابت تبلیغات تلویزیونی
بود .آن زمان عده ای می گفتند که چرا باید این همه سرمایه
گذاری روی این کارخانجات صرف شود و در پاسخ عده ای
با دفاع از اقتصاد بازار آزاد ،بازگشت به دوران موافقت های
اصولی برای کارخانجات را بازگشت به سوی کمونیسم و
از این جور «ایسم» ها می دانستند .این گذشت تا این که
کارخانجات در همان فضای اقتصاد بازار آزاد وارد چرخه
رقابت شدند ،دولت با گشاده دستی و با معیارهای حداقلی
مجوز انواع کارخانجات را داد تا به امروز رسیدیم که مرکز
پژوهش های مجلس ،یکی از موانع عمده عدم گسترش
برندها در اقتصاد ایران را تکه تکه شدن بازار به دست تعداد
زیاد کارخانجات موازی کار می داند .خرد شدنی که قربانی
اصلی آن ،هزینه های تحقیق و توسعه (که دارای بازده
بلندمدت تر هستند) ،خواهد بود.
فارغ از تحلیل های آن چنانی برخی اقتصاددانان ،نگاهی
گذرا به آمار کارخانجات موازی در یک رسته صنعتی ،این
سوال را به راحتی به ذهن هر عقل سلیمی متبادر می کند
که واقع ًا برای تقویت تولید و سرمایه گذاری ،چاره دیگری
جز تن دادن به تعداد زیــادی کارخانه خرد نبود؟ صدور
پروانه بهره برداری  49شرکت خودروسازی 73 ،سیمان
سازی 177 ،موتور سیکلت سازی 380 ،کولر و بخاری
ســازی 793 ،آب معدنی و دوغ ســازی 357 ،ماکارونی
سازی 450 ،کارخانه ساخت بطری آب معدنی! و  ...چه
توجیهی از نظر ایجاد صرفه های هزینه ای ایجاد می کند؟
نمی شد با مقررات گذاری در خصوص ابعاد و مختصات
تولید کارخانه ها ،طوری منابع و سرمایه گذاران را هدایت
کرد که بجای نگاه صرف تولیدگرا ،نگاه بازار گرا ،بازاریابی
تخصصی و توسعه بازار داشته باشند؟ مهم تر از همه این ها،
قانون بر زمین مانده رفع موانع تولید رقابت پذیر است که
طبق ماده  8آن ،دولت موظف شده است از ایجاد و تقویت
برندهای تجاری داخلی محصوالت صنعتی و خوشه های
صادراتی حمایت کند .از دولت محترم می پرسیم کدام
خوشه صادراتی از تاریخ ابالغ این قانون یعنی سال 94
ایجاد و تقویت شده است و نتیجه آن برای مطرح شدن برند
ایرانی چه بوده است؟
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گزارش بلومبرگ از معضالت اقتصاد ایران

بازارخبر

 7چالشاقتصادیرئیسجمهوردوازدهم

خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در گزارشی۷
دلیل اقتصادی را به عنوان پاشنه آشیل دولت
یازدهممطرحکرد.
مشکالتیکهپیشرویرئیسجمهوردوازدهم
هم خواهد بود؛ افزایش هزینه های زندگی و
کوچک شدن سفره مردم ،افت قیمت نفت،
بیکاری ،رشد اقتصادی ضعیف و رکود برخی
بخشهایغیرنفتیوضعفریالدربرابردالر،
هفت چالشی است که بلومبرگ برشمرده
است.
در ادامه خالصه ای از گزارش بلومبرگ در
این رابطه را به نقل از خبرگزاری مهر مرور
می کنیم.
▪-۱افزایشهزینههایزندگی

بلومبرگ با اشاره به اینکه ایرانی ها تحت
فشار شدید قرار گرفتند توضیح داده است
که هزینه های زندگی هنوز در ایران در حال
افزایش است هرچند تحت مدیریت روحانی
تورم کاهش یافته است اما رشد قیمت ها
ادامه یافته و کاهش تورم در زندگی مردم
محسوس نیست.



هزینه زندگی هنوز در حال افزایش است و
در حالی که دستمزدهای واقعی برای اکثر
ایرانیان افزایش یافته ،این افزایش به قدری
نبودهکهجبرانکنندهافزایشهزینههاباشد.
▪-۲فشاربیغذایی؛کمترخوردن                                                                                                                               

کم شدن منابع مالی مصرف کننده به معنای
آن است که یک خانواده متوسط ایرانی امروز
کمتر از سال  ،۲۰۰۵گوشت ،لبنیات و سایر
موادمغذیپایهمیخورند.بلومبرگبراساس
آمار بانک مرکزی از متوسط غذای مصرفی
خانوارایرانیتاکیدکردهاستکهمیزانغذای
مصرفی در ســال هــای گذشته رونــد نزولی
داشتهاست.
▪-۳افتقیمتنفت؛نفتدیگرطالنیست

تـــوافـــق هــســتــه ای کـــه در اوایـــــل ســال
گذشته( )2016فعال شد  ،به ایران اجازه
داد صادرات نفت خود را  ۲برابر کند و حجم
صادرات خود را به سطح قبل از تحریم ها باز
گرداند.اما قیمت های جهانی نفت سقوط
کرد .به اعتقاد بلومبرگ کاهش درآمدهای

...

صادرات



بیمهجوجهیکروزهاجباریشد
تسنیم -انجمن صنفی جوجه یک روزه با
صـــدور اطــاعــی ـهای اعـــام کـــرد :کلیه
تولیدکنندگانطیوراعمازالیناجدادمادر
گوشتی و تخم گذار موظفند جوجههای
یــک روزه خــود را در مــبــادی تولید نزد
صندوقبیمهکشاورزیبیمهکنند.

نفتی باعث کاهش قدرت دولت برای اتخاذ
سیاست هــای بازتوزیعی (یــارانــه و ) ...و
سرمایه گذاری (بودجه عمرانی) شده است.
▪-۴بیکاری

به اعتقاد تحلیلگران بلومبرگ اقتصاد در
حال بهبودی است با این حال نرخ بیکاری در
حال افزایش اســت .طی سال های گذشته
اشتغالزایی صورت گرفته در اقتصاد تکافوی
میزان رو به رشد جویندگان شغل را نکرده
است.
▪-۵رشداقتصادیغیرفراگیر

روحانی رشد اقتصادی را در حدود  ۴درصد
تثبیت کــرد کــه فاصله بلندی بــا انقباض
اقتصادی  6.6درصــدی که در ســال قبل
از تحویل گرفتن دولــت به دست آمــده بود
ایجاد کرد.
هنوز این رشد اقتصادی به ایجاد مشاغل
بیشتر منجر نشده و در واقع در سال های اخیر
بیکاری هم افزایش یافته که بخش بزرگی از
این به این علت است که صنایع کلیدی غیر

...
هواپیما



ناروپاییبرایتوسعهناوگانریلی
اجارهواگ 

نفتی همگام با این نرخ رشد نکردند.

▪ -۷تداوم پادشاهی دالر

▪-۶افتبخشغیرنفتیاقتصاد

اقتصاد غیر نفتی ایران در دو سال اخیر راکد
شدهاستواینموجبعدمایجادفرصتهای
شغلی جدید شده اســت .اقتصاد غیر نفتی
ایران بین سال های  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۳به طور
متوسط 5.1درصدرشدداشتهاست.اقتصاد
غیر نفتی ایران که موتور اصلی تولید شغل در
مقیاس کالن است ،در سال  ۲۰۱۵کوچکتر
شدودرسالگذشتههمرشدکمیداشت.

...
وام



بلومبرگ در آخرین دلیل خود سراغ بازار ارز
رفته و نوشته است :هر چند بــازار ارز تثبیت
شده است اما ریال هنوز در مقابل دالر ضعیف
است .در دولت احمدی نژاد ارزش ریال خرد
شدوازکمترازهزارتومانبهحدود۴هزارتومان
رسیدکهقدرتخریدرابهطرزویرانکنندهای
کاهشداد.هرچندروحانیتوانستنرخهای
رسمیوخیابانیدالرراباهمهماهنگترکند
و نرخ رسمی را تثبیت کند اما هرگز نتوانست
ارزشازدسترفتهریالرابهآنبازگرداند.

...
تولید

رشد  ۳برابری صادرات برق ایران در
 2ماهه اول امسال

خرید هواپیمای میتسوبیشی از ژاپن
فعال منتفی است

صدور « یارا کارت» بانک کشاورزی
در خرداد ماه

 ۳۰تا ۴۰درصدظرفیتداخلی
کارخانههایواگنسازیخالیاست

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه
در  ۲ماه گذشته میزان صادرات برق ایران  ۳برابر
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است،
گفت :عــراق قسط دوم خود را بابت خرید برق
از ایران پرداخت کرد و میزان بدهی این کشور
به  ۸۰۰میلیون دالر کاهش یافت.هوشنگ
فالحتیان در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه
رشد  3برابری صــادرات برق به این معنا نیست
که این میزان رشد را همواره تجربه خواهیم کرد،
اظهار داشت :رشد صــادرات برق و میزان آن به
درخواست کشورهای طرف قرارداد بستگی دارد
اما آنچه مشخص است این است که روند صادرات
برق نشان میدهد تا پایان سال  50درصد نسبت
به سال قبل رشد صادرات داشته باشیم.

قائم مقام وزیر راه در امور بینالملل اعالم کرد فع ً
ال
خریدهواپیماهایشرکتمیتسوبیشیژاپنمتوقف
شده است.گفتنیاستویمردادماهسالگذشته
از مذاکره برای خرید 20فروند هواپیما از ژاپن خبر
داده بود.اصغر فخریه در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینکهایرالینهایایرانینیزبهتالشخودبرایخرید
هواپیماادامهمیدهندگفت:هرچندهنوزمذاکرات
دیگرایرالینهابرایخریدهواپیمابهنتیجهنرسیده،
اما شرایط برای رسیدن به توافق نهایی همچنان
بررسی می شــود .فخریه کاشان در پاسخ به این
سوال که چه میزان امکان رسیدن به قرارداد نهایی
با شرکت میتسوبیشی ژاپن وجود دارد؟ نیز گفت:
در حال حاضر شانس رسیدن به توافق این شرکت
وجودنداردوفعالخریدهواپیماازآنهامنتفیاست.

بانک کــشــاورزی اعــام کــرد طــرح یــارا کــارت در
خرداد ماه سال جاری ارائه میشود  .گفتنی است
بانک مرکزی چهارشنبه گذشته دستورالعمل
اعطای وام به مردم به پشتوانه یارانه (یاراکارت)
را صادر کرد که بر اساس آن مردم می توانند تا
سقف  5میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای
پــول و اعتبار ( 18درصــد) وام دریــافــت کنند.
مهلت بازپرداخت نیز  36تا  60مــاه اســت .بر
اساس گزارش مهر از بانک کشاورزی ،این بانک
اعالم کرده که اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۵نمونه
آزمایشی این کارت در یکی از استانها اجرایی
شد و در خرداد ماه سال جاری نیز در سراسر کشور
عملیاتی خواهد شد .براساس این گزارش اقساط
وام از محل یارانه پرداختی تسویه خواهد شد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
گفت :برخی کارخانههای ساخت واگــن  ۳۰تا
 ۴۰درصد ظرفیت خالی دارند.به گزارش فارس،
منصور معظمی دیـــروز در پنجمین نمایشگاه
بینالمللی حمل و نقل ریلی در جمع خبرنگاران
بااعالماینخبرافزود:شورایاقتصادسالگذشته
برای ساخت  2هزار دستگاه واگن مترو مصوبهای
داد تا به کمک وزارت کشور انجام شود .در این باره
مناقصهبرایساخت 630دستگاهاعالمشدهاست
و حداکثر تا  4ماه آینده تبدیل به قرارداد میشود.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
افزود :با همکاری وزارت صنعت و وزارت اقتصاد
تالشکردیمبهبهتریننحوازظرفیتواگنسازهای
داخلیاستفادهکنیم.

ایرنا-مدیرعاملشرکتحملونقلریلی
رجا گفت :این شرکت برای توسعه ناوگان
ریلیدرنظردارد 50واگنمسافرینورااز
شرکتهایمعتبراروپاییاجارهکند.

بحراندربازارسرمایهبرزیل
فارس -طی معامالت دو روز گذشته بازار
سهامبرزیلدرساعاتاولیهشاخصبورس
اینکشور ۱۰درصدسقوطکردومقامات
برزیلیمجبورشدندمعامالتسهامدراین
کشور را متوقف کنند .یکی از اصلیترین
دالیلسقوطشاخصبازارسهامبرزیلرسواییجدیدرئیس
جمهوراینکشوردردریافترشوهاست.

عکس و شرح

احیاء کارخانه قند کرج
نعمتزادهوزیرصنعتهفتهگذشتهدرگفتوگوباایسنا
از راه اندازی  5100واحد تولیدی در دولت یازدهم و
تعطیلی حدود ۵۰۰۰واحد خبر داد .کارخانه قند کرج
یکیازاینواحدهایاحیاشدهاست.اینکارخانهکهدر
سالهایقبلبهدلیلسوءمدیریتوکمبودمواداولیهدر
آستانهتعطیلیقرارگرفتهبودهماینکباحدوددویست
نفردردونوبتکاریفعالیتمیکند(.خبرگزاریایرنا)

وضعیت تولید در صنایع بزرگ به روایت
بانک مرکزی
بر اساس گــزارش بانک مرکزی از وضعیت تولید در
بنگاه های بزرگ صنعتی کشور ،در نه ماهه اول سال
گذشته خودرو بیشترین رشد تولید را نسبت به  9ماهه
اول سال  94داشته است .محصوالت دیگری مثل
سیگار ،صنایع الستیک و پالستیک و مواد غذایی (در
مجموع  14رسته) هم رشد تولیدرا تجربه کردند اما
حدود  9رسته صنعتی نیز با کاهش تولید مواجه شدند
که برخی از آنها در نمودار فوق نشان داده شده است.
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