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گزارش صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران در سال  2016منتشر شد

زنگنه :برنامهای برای سهمیهبندی بنزین نداریم

وزیـــر نفت گفـــت :هماکنون برای ســـهمیهبندی بنزین،
اخبار
برنامـــهای نداریـــم و نـــرخ گاز طبیعـــی فشـــرده شـــده
(ســـیانجی) هماکنـــون مناســـب اســـت .بـــه گـــزارش
خانـــه ملت ،بیـــژن زنگنه دربـــاره ابقای کارت ســـوخت،
تصریح کرد :کارت ســـوخت ابقا شده ،اما هماکنون برای
سهمیهبندی بنزین ،برنامهای نداریم و نرخ گاز طبیعی فشرده شده (سی ان جی)
هماکنون مناسب است ،اما برای کاهش آن ،دولت باید مصوبه داشته باشد و آثار
مالی آن را بپذیرد .زنگنه روز سهشـــنبه نیز درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین
گفته بود :هنوز در دولت چیزی درباره افزایش قیمت بنزین مطرح نشـــده است،
این یک موضوع وزارتخانهای نیست و دولت باید درباره آن تصمیمگیری کند.

تأیید رشد  12.5درصدی و تورم تک نرخی

پیشبینی رشد  3/5درصدی اقتصادی و تورم 10/5درصدی در سال جاری میالدی

گـــروه اقتصـــادی  /بانـــک مرکـــزی چند
ماه پیش نرخ رشـــد اقتصادی ســـال 95
را  12.5درصـــد اعالم کـــرد .همین عدد
کافی بود تـــا مخالفان و منتقـــدان نوک
پیکان حملههایشـــان را به سمت دولت
روانـــه کنند و میزان نرخ رشـــد اقتصادی
را ،غیـــر واقعـــی و عددســـازی بخوانند.
اما حاال ،صنـــدوق بینالمللی پول مهر
تأییدی بر میزان رشـــد اقتصـــادی ایران
زده اســـت .صندوق بینالمللی پول در
گزارش «چشـــمانداز اقتصادی جهان»
که به تازگی منتشر شده است ،نرخ رشد
اقتصادی ایـــران را در ســـال 12.5 ،2016
درصـــد اعالم کـــرده و برای ســـال 2017
رشد اقتصادی  3.8درصدی پیشبینی
کرده است .این نهاد ،از معتبرترین منابع
ارزیابی وضعیت اقتصادی جهان است
و مقـــر آن در واشـــنگتن پایتخت ایاالت
متحده قرار دارد.
همچنین صنـــدوق بینالمللی پول
سهم تراز حساب جاری از تولید ناخالص
داخلی کشورمان را رو به افزایش دانست
و پیشبینی کرد اندازه این شاخص ایران
از  4.1درصـــد در ســـال  2016بـــه ترتیب
بـــه  5.9 ،5.1و  6.2درصـــد در ســـالهای
 2018 ،2017و  2022برســـد .تراز حساب
جاری به مجمـــوع تراز تجاری (صادرات
کاالها و خدمات منهای واردات) ،درآمد
خالص از خارج کشور و خالص انتقاالت
جاری گفته میشود که جزء مهمی از تراز
پرداختها به حساب میآید.
ëëچشماندازرشداقتصادیدرجهان
بر اســـاس گـــزارش جدیـــد صندوق
بینالمللی پول ،رشد اقتصادی جهان در

حال افزایش است و پیشبینی میشود
از  3.2درصد در سال  2016به  3.6درصد
در سال  2017و  3.7درصد در سال 2018
برسد.
مهمتریـــن ویژگـــی چشـــمانداز
اقتصـــادی جهـــان در دو ســـال آینـــده از
نگاه صندوق بینالمللی پول این است
که رشـــد اقتصادی برای نخستین بار در
گستره وســـیعی از جهان اتفاق میافتد.
نرخ رشـــد اقتصادی کشورهای پیشرفته
از  1.7درصد در ســـال  2016به ترتیب به
 2.2و  2درصد در سالهای  2017و 2018
میرســـد .بازارهـــای نوظهـــور و در حال
توســـعه نیز در سالهای  2017و  2018به
ترتیب رشد  4.6و  4.9درصدی را تجربه
خواهنـــد کرد کـــه از رشـــد  4.3درصدی
ســـال  2016بیشـــتر اســـت .همچنین ،با
وجود اینکه تولید در کشورهای پیشرفته
به ظرفیت بالقوه آن نزدیک است ،نرخ
رشد دستمزدهای اسمی و واقعی در این
کشورها همچنان پایین است.
کاهش نرخ رشـــد اقتصـــادی برخی
کشـــورهای صادرکننـــده نفـــت ماننـــد
عربســـتان بهدلیـــل ســـقوط شـــدید
درآمدهـــای ارزی ،همچنـــان ادامـــه
دارد .نرخ رشـــد اقتصادی عربســـتان از
1.7درصد در ســـال  2016بـــه  0.1درصد
در سال  2017و  1.1درصد در سال 2018
خواهد رسید.
صندوقبینالمللیپولمعتقداست
که امریکا با رشـــد اقتصادی  ۳درصدی
مورد نظر پرزیدنت ترامپ فاصله زیادی
دارد .همچنین چشمانداز اقتصاد حوزه
یـــورو ،ژاپـــن و چیـــن در گـــزارش جدید

صندوق اندکی افزایش یافته است .رشد
اقتصادی حوزه یورو نیز برای سال ۲۰۱۷
با دودهم درصد افزایش در مقایســـه با
گـــزارش ماه ژوئیـــه ۲ ،و یکدهم درصد
و بـــرای ســـال آینده نیز بـــا همین میزان
افزایش در مقایسه با گزارش قبل ،یک و
نهدهم درصد پیشبینی شده است.
ëëپیشبینیوضعیتتورمایران
صندوق بینالمللـــی پول همچنین
شاخصقیمتمصرفکنندهیانرختورم
کشـــورمان در ســـالجاری را  10.5درصد
پیشبینی کرد که نسبت به سال گذشته
 1.5درصد افزایش دارد .بنا به پیشبینی
این نهاد بینالمللی ،نرخ تورم کشورمان
در سالهای  2018با اندکی کاهش به 10.1
درصد میرســـد و در سال  2022بار دیگر
تک رقمی شـــده و به  8.7درصد کاهش
مییابد .این در حالی است که نرخ تورم
منطقـــه خاورمیانـــه و شـــمال آفریقا به
عالوه افغانستان و پاکستان از  5.1درصد
در سال  2016به ترتیب به  7.7 ،6.8و 4.9
درصد در ســـالهای  2018 ،2017و 2022
خواهدرسید.
صنـــدوق بینالمللی پـــول باالترین
نرخ تـــورم را بـــرای ایران ،در ســـالهای
 2012و  2013ارزیابی کرده اســـت .در این
سالها به ترتیب نرخ تورم در ایران 30.8
و  34.7درصد بوده است.
در جدول رتبهبندی کشورهای جهان
بر اساس تورم ،سودان جنوبی با 379.8
درصد تورم در رتبه نخســـت قرار گرفته
است .این کشور سال  2015با تورم 52.8
درصدی در جایگاه دوم قرار داشت.
ونزوئـــا با تـــورم  254.3درصدی در

معاون اقتصادی رئیس جمهوری:

وزیر اقتصاد :فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه آغاز شد

ëëصندوقبینالمللیپولسهمترازحسابجاریازتولیدناخالصداخلیکشورمانراروبهافزایشدانستوپیشبینیکرد
اندازهاینشاخصایراناز 4.1درصددرسال 2016بهترتیببه 5.9،5.1و 6.2درصددرسالهای 2018،2017و 2022برسد.

نیم نگاه

ëëنرخ بیکاری ایران در گزارش صندوق بینالمللی پول در ســـال 12.5 2016درصد اعالم و پیشبینی شـــده است که در
سالجاریبه 12.4درصدکاهشیابدودرسال 2018به 12.2درصدبرسد.

رتبه دوم قرار دارد .این کشـــور سال 2015
با تـــورم  111.7درصدی در رتبه نخســـت
قرار داشـــت .ســـورینام بـــا تـــورم 55.5
درصدی و آنگوال با تورم  32.3درصدی
در جایگاههای سوم و چهارم قرار دارند.
ëëروایتصندوقازبیکاریایران
نرخ بیکاری ایران در گزارش صندوق
بینالمللـــی پـــول در ســـال 12.5 2016
درصد اعالم و پیشبینی شـــده است که
در سالجاری به  12.4درصد کاهش یابد
و در ســـال  2018به  12.2درصد برسد .به
این ترتیب روند کاهش بیکاری در ایران،
آهسته آهســـته ادامه دارد .بر اساس این
گـــزارش ،آفریقای جنوبی رتبه نخســـت

بیـــکاری در جهـــان را بـــا  26.7درصد به
خود اختصاص داده و پس از آن بوسنی
وهرزگویـــن بـــا  25.4درصـــد و یونـــان و
مقدونیه با 23.5درصد قرار دارد.
صنـــدوق بینالمللـــی پـــول معتقد
اســـت کـــه تمـــام جهان نیـــاز بـــه انجام
اصالحاتـــی در بازار کار دارد و در بخشـــی
از گزارش چشـــمانداز اقتصـــادی جهان
مینویســـد«:بهرهوری پاییـــن در برخی
کشورها بخصوص با توجه به نقصانها
و کمبودهـــای مالـــی ،نیاز بـــه اصالحات
بازار کار و تولید را روشـــن کرده است .این
اصالحات به افزایش بهرهوری ،اشتغال
و انعطافپذیری در برابر شوکها منجر

خواهد شـــد .اولویت نیز شـــامل ورود به
حوزه خدمات حرفهای میشود که موانع
کمتـــری دارند .مثل صنایع شـــبکهای یا
خرده فروشـــی در استرالیا ،یونان ،ایتالیا،
ژاپن و اسپانیا .همچنین در برخی کشورها
اصالحاتی در قانون حمایت از اشـــتغال
مانند فرانسه و پرتغال انجام دادهاند .در
کشوری مانند فرانسه نیز بیمه بیکاری و
نظام آموزش حرفهای و کارورزی اصالح
شـــدهاند ».صنـــدوق بینالمللی پول در
انتها توصیه میکند که از طریق افزایش
بهرهوری در خدمـــات دیجیتال و حمل
و نقل ،میتوانند اوضـــاع بازار کار خود را
بهبودبخشند.

مدیرعامل «رنو» فرانسه:

لفاظیها تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد

«رنو» ایران را ترک نخواهد کرد

معـــاون اقتصـــادی رئیـــس جمهـــوری اقتصاد ایـــران را
در شـــرایطی برشـــمرد که اظهار نظر یـــک مقام خارجی
نمیتواند تأثیری بر آن داشته باشد.
به گزارش ایســـنا ،محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه
هیأت دولـــت در خصوص سیاســـتهای امریکا در قبال
برجـــام و ایران گفت :اقتصاد ایران بســـیار بزرگتر از آن
اســـت که با سخنرانی یا صحبت یک مسئول دولت دیگر
در آن تأثیرات بیش از اندازه ایجاد شود.
وی ادامه داد :الحمدهلل مناسبات ما بهطور روزافزون
بـــا اقتصـــاد جهانـــی روبـــه افزایـــش بـــوده و اتفاقـــاً این
موضعگیریهـــای نســـنجیده و نابخردانـــهای که دولت
جدیـــد امریکا اتخاذ و اظهار کرد ،باعث شـــده که دیگران
در جهان از جملـــه اتحادیه اروپا به همکاری نزدیکتر با
ایران عالقهمند شوند و اظهاراتشان رامیبینیم.
معاون اقتصـــادی رئیس جمهـــوری تأکید کرد :صف
حامیـــان ایران منســـجمتر و صف حامیان امریکا بســـیار
کمتر شـــده و امریکا در این موضع منزویتر شـــده است.
بـــه همین جهـــت فرصت افزایـــش و تقویت مناســـبات
اقتصادی ایران با دیگر کشـــورهای جهان بیشتر از گذشته
اســـت ،بخصوص اگـــر به ایـــن توجـــه کنیم که بـــا اتخاذ
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ما اکنون در شرایط بهتری
از گذشته در ایستادگی روی پای خود هستیم.
نهاوندیان تصریح کرد :ذخیره کاالهای اساســـی ما را
میتوان امروز با ســـال  ۱۳۹۲مقایسه کرد ،شرایط فروش
صادراتـــی ما را میتوان نگاه کرد .تولیدات و نرخ رشـــد و
پاییـــن آمدن تـــورم ،در مجموع با این مقایســـه شـــرایط
اقتصـــادی ایران را در شـــرایط بســـیار باالتری از گذشـــته
خواهیم دید.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری در ادامه بیان کرد:
من تأثیرات اینگونـــه لفاظیها را خیلی جدی نمیبینم
و این کامالً به انســـجام و در صحنه بودن ملت ما بستگی
دارد و هرکـــس در هر کجا ،میتواند نقشآفرین باشـــد و
ما یک بار دیگر از این امتحان سرافراز بیرون میآییم.
نهاوندیـــان تصریـــح کـــرد :همچنان که آقـــای رئیس
جمهوری در دولت فرمودنـــد ،برجام اکنون یک آزمونی
در صحنه جهانی شـــده و معلوم میشـــود آن دولتی که
یاغیانه ،مقررات بینالمللی را زیر پا میگذارد ،کیســـت و
آن کشـــور ،ملت و دولتی نیز که احتـــرام بینالمللی را به

 15مهرماه این خبر تیتر شـــد «در صـــورت تحریمهای جدید
ت در ایـــران را تعلیـــق میکنیـــم ».بعد از انتشـــار این
فعالیـــ 
مطلـــب ،مخالفان قرارداد با شـــرکت رنـــو مصاحبههای خود
را آغاز کردند و از اینکه ایران با این شـــرکت فرانســـوی قرارداد
بسته است ،مجدداًانتقاد کردند .منتقدان میگویند وقتی ایران
تحریم شد شرکتهای فرانسوی از ایران رفتند لذا نباید به این
شـــرکتها اعتماد کرد .از ســـویی برخیها هم کارشناسیتر به
جریان همکاریها نگاه میکنند و معتقدند وقتی خودروسازان
ایرانـــی و فرانســـوی همـــکاری خود را شـــروع کردند قـــرار بود
داخلیســـازی مورد پیگیری قرار گیرد اما با گذشـــت  13الی 14
سال داخلیسازی تندر  90به  50درصد هم نرسیده است.
روبهرو ایـــن نگاهها ،کارشناســـان صنعت خـــودرو تحلیل
دیگری دارند .آنها میگویند همکاری با خودروسازان فرانسوی
نباید زیر ســـؤال برود چرا که رنو و پژو جزو خودروسازان سرآمد
دنیا هستند و باعث عقبگرد ما نمیشوند .از سویی قراردادهای
ضعیف سالهای گذشته باعث شـــد تا موضوع داخلیسازی
خودروها دنبال نشود.
منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی درباره
قرارداد با خودروسازان فرانســـوی هم اظهار داشت :همکاری
با خودروسازان فرانسوی بهدلیل امضای قراردادهای مناسب
باعث رشـــد صنعت خودرو ایـــران میشـــود و از همه مهمتر
اینکه قرارداد سازمان گسترش با رنو جزو بهترین قراردادهای
خودرویی است و پس از شروع همکاریها قطعاً این امر مورد
تأیید منتقدان هم قرار میگیرد.
چند ماه پیش قرارداد سه جانبه سازمان گسترش با یکی از
شـــرکتهای خصوصی و رنوامضا شد و اکنون طرفین در حال
بررسی جزئیات و انتقال پول هستند.
روز گذشـــته شـــرکت رنـــو در ایـــران ،صحبتهـــای اخیـــر
کارلوسگون ،مدیرعامل گروه خودروســـازی رنو که  4روز پیش
در حاشـــیه معرفی خودروهای جدید هیبریدی این مجموعه
صحبت میکرد به گونه دیگر تفســـیر شده بود در قالب بیانیه
مطبوعاتی بازنشـــر کرد .برخی از خبرگزاریها اینگونه ترجمه
کرده بودند که گون در پاسخ به این سؤال که در صورت تحریم
مجدد ایران ،شرکت رنو چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت،
گفته اســـت« :مشـــخص اســـت اگر تجارت با ایران غیرممکن
شـــود ،ما با همـــکاری یکدیگر برنامهای طراحـــی میکنیم که
تجارتمان در آنجا را تعلیق کنیم اما این اقدام به هیچ وجه به
معنای این نیست که ایران را ترک میکنیم ».حال شرکت رنو

ســـوی خود جلب میکند و مورد حمایت همه کشورهای
جهان بجز دو کشور قرار دارد ،دولت و نظام ایران است.
وی افزود :یـــک صحنه انتخـــاب بینالمللی رخ داده
کـــه مواضع حکیمانه ،خردمندانـــه و اخالقی ایران در آن
مورد تحسین جامعه جهانی اســـت و مطمئناً به جایگاه
بینالمللی کشورمان کمک خواهد کرد.
معـــاون اقتصـــادی رئیـــس جمهـــوری همچنیـــن
درخصوص نوســـانات بازار ارز با توجـــه به اتفاقات اخیر،
گفـــت :یکـــی از توفیقاتـــی که در ایـــن چند ســـال اخیر به
دســـت آمد ،کاهش التهابات و نوســـانات در بـــازار ارز در
کنار آرامش عمومی در ســـطح قیمتها و تورم بود ،این
رویکرد استراتژیک دولت بوده و ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامـــه داد :بعضی نوســـانات از عوامل اقتصادی
و روانی ایجاد میشـــود ،اما همچنان که در ســـال  95هم
دیدیـــم ،مـــا حرکت رو بـــه باالیی داشـــتیم امـــا بعد این
موضوع جبران شد و کسانی که سوداگرانه وارد بازار شده
بودند ،متحمل زیانهایی شدند.
نهاوندیان با بیان اینکه سیاســـت ارزی دولت تغییری
نکرده اســـت ،افزود :این سیاست شـــناور مدیریت شده و
حفظ ثبات به صالح اقتصاد کشور است.
معـــاون اقتصادی رئیس جمهوری خاطرنشـــان کرد:
تبعـــاً فعاالن اقتصـــادی ســـابقه دار نیز به ایـــن موضوع
بلندمـــدت نـــگاه میکننـــد .بعضـــی از شـــتابزدگیهای
کوتاه مدت ممکن اســـت به ضرر ســـوداگران منجر شود
و بانـــک مرکـــزی نیـــز با توجـــه بـــه گشـــایشهای بعد از
برجام در شـــرایط بســـیار خوبی قـــرار دارد لـــذا میتوان
بـــا اطمینـــان پیشبینی کـــرد که آرامـــش بـــازار ارز ادامه
پیدا میکند.

در ایران توضیح داده است که وی اینگونه عنوان کرده است که
«رنو ایران را ترک نخواهد کرد و برای این کشور برنامهریزی بلند
مدت و جدی دارد .ســـال گذشته رنو بهترین عملکرد خود را از
ابتدای حضور بیوقفه خود در ایران از سال  ۲۰۰۴تجربه کرد و
رکورد تولید و فروش را شکست».
وی همچنین گفته بود« :رنو سرمایهگذاری ویژهای به روی
دو کشور استراتژیک شامل ایران و هندانجام داده است؛ بهطور
خاص در ایران ،تولید خودروهای رنو در این برنامه شش ساله
به بیش از ۲۵۰هزار خودرو در ســـال خواهد رســـید .همچنین
 ۱۵۰هزار دســـتگاه بـــه ظرفیت تولید خودروهای رنـــو در ایران
افزوده خواهد شد .رنو در طول این شش سال عالوه بر معرفی
محصوالت جدید شـــبکه توزیع خاص رنو را به بهترین نحو در
ایران راهاندازی میکند و توســـعه خواهـــد داد به طوری که به
سهم بازار بیش از  ۱۵درصد دست یابد».
وی یادآور شد« :مطابق برنامه شـــش سالهای که رنو دارد،
درآمد ساالنه این مجموعه به بیش از  ۷۰میلیارد یورو خواهد
رسید و در پایان شش سال حاشیه عملیاتی این شرکت بیش از
۷درصد خواهد بود».
خبرهـــای انتقاد به قرارداد در شـــرایطی مطرح میشـــود
که بهمن  ،92در حاشـــیه اجالس داووس مدیرعامل شـــرکت
رنو خواســـتار برداشته شـــدن تحریمها و همکاری مشترک با
خودروسازان ایرانی شده بود .وی در آن زمان اظهار داشته بود:
تولیدات با برند فرانسوی همواره در ایران طرفدار داشته است،
اما پس از اعمال تحریمها امـــکان تجارت با ایران غیرممکن
توگو با مدیران فعلی رنـــو در ایران هم آنان
شـــده بود .در گف 
بر ادامـــه همکاری تأکید کردنـــد و گفتند قرار نیســـت قرارداد
همکاری رنو و سازمان گســـترش تحتالشعاع تحریمها قرار
گیرد .چرا که رنو برای سرمایهگذاری به ایران آمده است.

ترانزیت کاال از هند به افغانستان از طریق چابهار در آینده نزدیک
معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی گفت:
افتتاح عملیـــات ترانزیـــت کاال از هند
بـــه افغانســـتان از طریق بنـــدر چابهار
با محمولـــه  100هزار تنـــی نیز بزودی
انجام خواهد شد
محمد راســـتاد مدیرعامل سازمان
بنـــادر و دریانوردی با اعـــام این خبر
که افتتاح عملیات ترانزیت کاال از هند
به افغانســـتان از طریق بندر چابهار با
محمولـــه  100هزار تنی بـــزودی انجام
خواهد شـــد ،اظهار کرد که در مالقاتی
که بـــا ســـفیر هند داشـــتیم مقرر شـــد
شـــروع این فعالیت در بنـــدر چابهار و

مراسم ورود نخستین کشتی با حضور
ســـفرای هنـــد ،افغانســـتان و برخـــی
مقامات کشوری و منطقه انجام شود.
ســـال  95بـــود کـــه در جریان ســـفر
رئیـــس جمهـــوری افغانســـتان و
نخســـتوزیر هند به ایران ،ســـه کشور
موافقتنامـــه اقتصـــادی ســـه جانبـــه
توسعه بندر چابهار را امضا کردند.
توســـعه بنـــدر چابهار در راســـتای
توســـعه اقتصـــادی منطقه و ســـواحل
مکـــران اســـت کـــه بـــه صـــورت قابل
مالحظهای نقش تجارتی بندر چابهار
را افزایـــش میدهد و هنـــد را از طریق

راه دسترســـی کشـــورهای آســـیای
میانه مانند ترکمنســـتان ،ازبکســـتان،
تاجیکســـتان ،قرقیزســـتان و قزاقستان
به آبهای آزاد است و به همین دلیل
از اهمیـــت فراوانـــی برخوردار اســـت.
در ســـالهای اخیر ،سرمایهگذاریهای
زیادی در آن صـــورت گرفته؛ از جمله
ســـاخت اســـکله و افزایـــش گنجایش
بارگیـــری کشـــتیهای اقیانوسپیما و
برنامهریـــزی بـــرای ســـاخت راهآهـــن
به ســـوی آســـیای میانه و احداث یک
میدان هوایـــی بینالمللـــی .این بندر
یکی از مهمتریـــن چهارراههای دهلیز

وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی اعـــام کرد:صندوق تثبیـــت بازار
ســـرمایه با تصویب چارچوب کلی فعالیت و نحوه استفاده از منابع،
آیین نامهها و بودجه توســـط هیأت امنـــا و امضای وزیر اقتصاد از روز
گذشـــته به طور رســـمی فعالیت خود را آغاز کرد .به گـــزارش وزارت
امـــور اقتصادی و دارایی ،در چهارمین جلســـه هیأت امنای صندوق
تثبیت بازار سرمایه به ریاست مسعودکرباسیان ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی ،چارچوب کلی نحوه استفاده از منابع ،آیین نامهها و بودجه
این صندوق ،به تصویب رسید و فعالیتهای این صندوق کار خود را
آغاز کرد .این صندوق که در راستای اجرای ماده  28قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اطمینان بخشی و
ایجاد ثبات در بازار سرمایه ،در تیرماه  1396بنای تأسیس آن گذارده
شد تأثیر بسزایی در حمایت از سهامداران و پیشگیری از نوسانهای
شـــدید بازار دارد .براساس این گزارش ،هدف اصلی از راهاندازی این
صندوق ،اطمینان بخشـــی برای مقابله با مخاطرات و نوســـانهای
قابل توجه در بازار سهام و پوشش ریسکهای خاص وارده بر بازار به
منظور کاهش آسیب سهامداران خرد است.

نرخ جدید خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ،روی میز دولت

معاون امـــور زراعی وزارت جهاد کشـــاورزی بـــا بیان اینکه ایـــن وزارتخانه رقم
پیشنهادی نرخ جدید خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را به دولت ارائه داده
است ،گفت :اکنون در انتظار تصویب و اعالم نرخ جدید توسط دولت هستیم .به
گزارش ایرنا ،عباس کشاورز افزود :امسال قیمت محصوالت کشاورزی نیز طبق
تورم موجود تعیین و به دولت ارائه شـــده امـــا دولت هنوز آن را تصویب نکرده
اســـت .وی تصریح کرد :با هدف ارتقای بهـــرهوری و حمایت تولید داخلی نرخ
خریـــد تضمینی برخی محصوالت همچون دانههای روغنی ،گندم و شـــکر نیز
توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و به دولت پیشنهاد شده است.

افزایش جذابیت صنعت با قراردادهای جدید نفتی

قائم مقام شـــرکت پتروچاینای چین گفت :جذابیت صنعت نفت
ایران برای شـــرکتهای خارجی افزایش یافته که ناشی از ارائه مدل
جدید قراردادهای نفتی اســـت .به گزارش ایرنا« ،لیو گنگستون» در
نشســـت بخش باالدســـتی صنعت نفت افزود :صنعت نفت ایران
دارای فرصتهـــا و چالشهای زیادی اســـت امـــا از فرصتها برای
گســـترش روابط ایران و چیـــن باید بهره گرفـــت .وی ادامه داد :باید
از طریق همکاری ،مانع بســـیاری از ریسکها شد و سطح تعامل را
افزایش داد .گنگســـتون با بیان اینکه همکاری ایـــران و چین باید بر
اساس روابط دوجانبه و منافع مشترک باشد ،افزود :با توجه به تأکید
ایران برای اجرای طرحهای ازدیاد برداشـــت ،این شـــرکت چینی از
فناوری الزم برای افزایش برداشت برخوردار است.

حجم پول مبادلهای در بازارمسکن  22درصد افزایش یافت

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ایـــران و افغانســـتان به آســـیای میانه
وصل میکند .افغانستان بندر چابهار
را مســـیر بهتر و ارزانتر برای واردات و
صادرات کاالها نســـبت به بندر کراچی
پاکســـتان میداند که اکنون افغانستان
بـــرای مبادالت کاال بیشـــتر به این بندر
وابسته اســـت.بندر چابهار در مقایسه
با بنـــدر کراچی  ۷۰۰کیلومتـــر به مرکز
افغانســـتان نزدیکتر و این فرصت را
بـــراى بازرگانهای افغانســـتان فراهم
مىکند که نســـبت به بنادر دیگر اموال
خود را  ٢٠درصد زودتر صادر کنند.
بندر چابهار همچنین نزدیکترین
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شمال -جنوب بازرگانی جهانی است.
منطقه آزاد چابهار با مساحت  ۱۴هزار
هکتار در آخرین قسمت جنوبشرقی
در شـــرق خلیـــج چابهـــار و در کنـــار
آبهای دریای عمـــان قرار دارد .بنا بر
نظر نهادهای بینالمللی ،چابهار یکی
از مهمتریـــن راههـــای دهلیز شـــرق-
غـــرب و جنوبیتریـــن راه ایـــن دهلیز
است.
در خصوص توسعه این بندر رئیس
ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی اظهـــار
داشت :فاز اول بندر چابهار در راستای
فرمایشـــات رهبر معظم انقالب مبنی

بر توسعه سواحل مکران تکمیل شده
اســـت که ظرفیت را در بندر چابهار به
 8.5میلیون تن افزایش میدهد.
راستاد با اشـــاره به اینکه تجهیزات
بندر چابهار یا وارد شده یا در حال ورود
به کشور است ،افزود :بزودی با حضور
مســـئوالن عالیرتبه کشـــوری و ســـران
کشورهای منطقه ،فاز اول بندر چابهار
افتتاح خواهد شد.
وی یـــادآور شـــد :عـــزم کشـــورهای
منطقـــه بـــرای توســـعه ترانزیـــت در
منطقـــه از طریـــق بندر چابهـــار ،جزم
است.

معـــاون مســـکن و ســـاختمان وزیر راه وشهرســـازی گفـــت :در  6ماه نخســـت
ســـالجاری در مقایسه با سال گذشـــته صدور پروانههای ســـاختمانی در کشور
5درصد و حجم پول مبادلهای در بازار مســـکن  22درصد افزایش یافته اســـت.
توگو با ایرنا ،افزود :آمارها نشان میدهد که در این مدت
حامد مظاهریان در گف 
قیمت مســـکن  6درصد افزایش یافته و تعداد معامالت مســـکن در کشور نیز
12درصد رشد داشته است .وی یادآورشد :این در حالی است که از سال  92تا 96
قیمت مسکن در کشور  10.6درصد افزایش یافته ،قیمت زمین دو دهم درصد
و اجاره بها نیز  1.5برابر شـــده اســـت .مظاهریان بیان کرد :دولت نباید در بازار
مسکن مداخله کند زیرا بین سالهای  84تا  92در نتیجه مداخله دولت در بازار
با اجرای مســـکن مهر قیمت مسکن  6برابر ،قیمت زمین  8.6برابر و اجاره نیز
 3.4برابر افزایش یافت.

سیف و کرباسیان به واشنگتن میروند

وزیر امور اقتصـــادی و دارایی و رئیس کل بانـــک مرکزی ایران برای
شـــرکت در اجالس پاییزه صندوق بینالمللـــی پول و بانک جهانی
امشـــب عازم واشـــنگتن میشـــوند .به گزارش ایرنا ،اجالس پاییزه
صندوق بینالمللی پول از دوشـــنبه گذشـــته ( 17مهر ماه) در شهر
واشنگتن آغاز شده است و تا  15اکتبر ( 23مهر) ادامه دارد .مسعود
کرباســـیان وزیر اقتصـــاد و ولی اله ســـیف رئیـــس کل بانک مرکزی
مســـئولت هیـــأت ایرانی اعزامی به ایـــن اجالس را برعهـــده دارند.
توگو با مســـئوالن اقتصادی و بانکهای مرکزی کشورهای عضو
گف 
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و نیز رایزنی با مسئوالن این
دو نهاد مالی وابســـته به سازمان ملل در برنامه هیأت اعزامی ایران
گنجانده شده است.

کاهش  0.9درصدی نرخ بیکاری در تابستان امسال

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابســـتان امســـال را 11.7درصد اعالم کرده است که
نسبت به نرخ بیکاری سال12.6(95درصد)0.9درصد کاهش یافته است .گزارش
مرکز امار ایران ،نرخ بیکاری جوانان 15تا  24ساله طی سال 95تا بهار  96از 27.8
به  28.8درصد و جوانان 15تا 29ســـال از  24.9به 26.4درصد ارتقا یافته اســـت.
براساس این گزارش جمعیت غیر فعال کشـــور از 39میلیون و 370هزار و 344
نفر به 39میلیون و  37هزار و  700نفر کاهش یافته اســـت؛ به عبارتی 332هزار
و  644نفر به ســـوی بازار کار شتافتهاند .همچنین تعداد جمعیت فعال و شاغل
طی ســـالهای 95تا بهار  96به ترتیب  3.6و  3.1درصد افزایش یافته اســـت .بر
اســـاس گزارش تحلیلی روند تغییرات فصلی پنج متغیر عمده اقتصادی که از
سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است،نرخ بیکاری افراد دارای آموزش در سال
20 ،95درصد بوده که در بهار سال  96به 20.6درصد افزایش یافته است.

تخصیص مشوقهای صادراتی تا یک ماه آینده

رئیس ســـازمان توســـعه تجارت ایران از قول مساعد سازمان برنامه و
بودجه برای تخصیص مشوقهای صادراتی ،صادرکنندگان تا یک ماه
توگو با ایرنا با اشاره به بسته
آینده خبر داد« .مجتبی خسروتاج» در گف 
حمایتی دولت از صادراتغیرنفتی درسال 96افزود :به استنادمصوبه
جلسه مرداد ماه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست
اســـحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ،مقرر شد مشوقها
و حمایتهایی برای توســـعه صادرات کشور در نظر گرفته شود که در
این پیوند ،بســـته حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه گذشته
به دستگاههای اجرایی ابالغ شد .به گفته این مقام مسئول ،تسهیالت
بانکی ریالی و ارزی به عنوان یکی از موضوعات این بســـته مورد توجه
قرارگرفتهاست؛درزمینهارزیباتوجهبهمحدودیتهایمنابعبانکی،
مقررشدتاازمنابعصندوقتوسعهملیاستفادهشود.

