
طالی جهانی باالی 1180 دالر ایستاد
طالی جهانی روز سه شنبه تحت تاثیر ضعف دالر و نگرانی ها 
پیرام��ون رون��د خروج انگلیس از اتحادی��ه اروپا که تقاضا برای 
خرید دارایی مطمئن ایجاد کرد، نزدیک به باالترین قیمت پنج هفته 
 ،ANZ اخیر ایستاد. به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی
اظه��ارات اخی��ر درباره روند خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا بر 
ارزش پوند تاثیر منفی گذاش��ته و تقاض��ا برای خرید دارایی های 
مطمئ��ن را تقوی��ت ک��رده اس��ت. پوند روز س��ه ش��نبه پس از 
اظهارات ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس که احتمال تغییر روابط 
تجاری با اتحادیه اروپا پس از خروج این کش��ور از این بلوک را 
برانگیخت، سقوط کرد. طال همچنین در آستانه سال نوی چینی در 
ماه جاری، از خرید فیزیکی قوی در چین مورد حمایت قرار گرفته 
اس��ت با این همه دورنمای قیمت طال در بلندمدت ضعیف مانده 
است. این فلز ارزشمند در میان مدت با موانع متعددی برای صعود 
روبروست و انتظار نمی رود افزایشی که در هفته های اخیر مشاهده 

شده است، به صعود قابل توجهی منتهی شود. 
گوشت گوسفندی ارزان می شود

رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کش��اورزی از کاهش 
قیم��ت گوش��ت قرمز در روزه��ای آتی خبر داد و گفت: ش��رکت 
پش��تیبانی امور دام از اواخر هفته گذش��ته اقدام به عرضه گوشت 
گوسفندی با قیمت 31 هزار و 500 تومان در میادین اصلی تهران و 
برخی استان های قزوین و قم کرده است. محمد رضا مالصالحی در 
ادامه افزود: با عرضه گوش��ت از س��وی شرکت پشتیبانی کاهش 
قیمت ش��قه گوس��فندی تا مرز 34 هزار تومان در میدان بهمن را 
ش��اهدبوده ایم. مالصالحی بیان کرد: شرکت پشتبانی با همکاری 
س��ازمان میادین در س��ه مرکز تهران اقدام به عرضه گوشت گرم 
گوس��فندی کرده اس��ت که انتظار می رود با افزایش توزیع، شاهد 
کاهش روز افزودن قیمت باشیم. رئیس مرکز اصالح نژاد از کاهش 
قیمت گوشت در قصابی ها و خرده فروشی های سطح شهر نیز خبر 
داد و گفت: قبل از توزیع گوشت از سوی شرکت پشتیبانی قیمت ها 
از کیلویی 40 هزار تومان در قصابی ها فراتر رفته بود اما طی چند 

روز اخیر نرخ گوشت به 36 هزار تومان رسیده است. 
سامانه جامع تجارت راه اندازی شد

تج��ار و بازرگانان ب��ا بهره برداری از س��امانه جامع تجارت 
می توانند ثبت اطالعات ثبت سفارش خود را مدنظر قرار دهند. 
سامانه جامع تجارت بر اساس بند الف ماده شش قانون مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز مص��وب س��ال 13۹۲، ب��ه عن��وان درگاهی 
یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه های ذیربط در امر تجارت 
کشور به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفته تا از این 
پ��س مورد اس��تفاده قرار گی��رد. با راه اندازی این س��امانه ثبت 
اطالع��ات ثبت س��فارش توس��ط بازرگانان در س��امانه جامع 
تجارت صورت گرفته و پس از ارسال به سامانه ثبت تارش در 
صورت نیاز به عملیات کارشناس��ی مورد نیاز براس��اس روال 

سابق در اختیار کارشناسان ذیربط قرار گیرد.
 تخم مرغ ارزان شد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان 
اینک��ه عمده اس��تان های تولیدکننده تخم م��رغ درگیر بیماری 
آنفلوانزا شده اند، گفت: قیمت تخم مرغ کاهش یافته است. ناصر 
نبی پور با بیان اینکه تنها حدود 14 اس��تان کش��ور تولیدکننده 
اصلی تخم مرغ هس��تند و عمده واحدهای مرغ تخم گذار در این 
اس��تان ها ق��رار دارد، اظهارداش��ت: تاکن��ون به ج��ز اصفهان و 
خراس��ان، تمام اس��تان های بزرگ تولیدکنن��ده درگیر بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شده اند. وی با اشاره به اینکه طی 
یکی، دو روز اخیر مورد جدیدی از آلودگی در کش��ور گزارش 
نش��ده اس��ت، افزود: مش��کل ما در این زمینه روستاها هستند، 
مرغ ه��ای بومی آلوده هس��تند و این مس��اله گ��زارش و اعالم 

نمی شود چراکه روستاییان اعتقادی به اعالم آن ندارند. 
قیمت  سنگ آهن تا سال آینده نصف می شود

دولت اس��ترالیا پیش بینی کرد قیمت هر تن سنگ آهن تا سال 
۲01۸ ب��ه 46/70دالر می رس��د که تقریبا نصف قیمت کنونی 
۸0 دالر اس��ت. قیمت کنونی س��نگ آه��ن از افزایش تقاضا از 
س��وی چین مورد حمایت قرار گرفته اس��ت، اما وزارت صنعت، 
نوآوری و علوم اس��ترالیا اعالم کرد بعید است روند رشد تقاضا 
در س��ال های آین��ده ادامه پیدا کن��د. ای��ن وزارتخانه همچنین 
پیش بین��ی خود از صادرات س��نگ آهن را ب��ه میزان دو درصد 
کاهش داد و ۸3۲/۲میلیون تن برای سال مالی ۲017 – ۲016 
پیش بینی کرد. استرالیا بزرگ ترین صادرکننده سنگ آهن جهان 
اس��ت و ارزش س��هام ش��رکت های معدنی بزرگ این کشور به 
دنبال انتشار این پیش بینی کاهش پیدا کرد. شرکت فورتسکیو 
متال��ز ک��ه ارزش س��هامش بیش از س��ه درصد کاه��ش یافت، 
ش��دیدترین ضرر را متحمل ش��د و غول ه��ای معدنی بی اچ پی 

بیلیتون و ریو تینتو شاهد کاهش قیمت سهامشان بودند.
قدرت نمایی دالر در برابر ۶ ارز

شاخص ارزش دالر آمریکا در برابر 6 سبد اصلی ارز در جهان، 
با روند صعودی روبرو شد. شاخص ارزش دالر آمریکا در بازار 
معامالت جهانی ارز در برابر 6 س��بد اصلی ارز در حدود 15دهم 
درص��د افزایش پیدا کرد و به 10۲/360واحد رس��ید. در همین 
ح��ال، دالر آمری��کا در برابر ین ژاپن با رش��د 3۲ دهم درصدی 
روبرو ش��د و هر یک دالر آمریکا، در برابر 117/3۹ ین معامله 
ش��د. اما نرخ دالر در برابر یورو، تقریبا بدون تغییر ماند؛ این در 
حالی اس��ت که دالر در برابر پوند انگلیس ۸5 دهم درصد روند 
صعودی به خود گرفت. بر همین اس��اس، وزارت کار آمریکا در 
چند روز اخیر، آماری از بازار کار این کشور ارائه داد که حاکی 
از عملکرد کم نظیر اشتغال زایی در این کشور، بعد از رکود سال 
۲00۸ و ۲00۹ میالدی است؛ به نحوی که بیش از ۲ میلیون نفر 

جذب بازار کار آمریکا شده اند .
فروش در چین؛ اشتغال زایی در آمریکا

ش��رکت تج��ارت الکترونیکی علی بابا قرار اس��ت با عرضه 
محص��والت آمریکایی به داخل چی��ن، زمینه ایجاد یک میلیون 
فرصت ش��غلی در آمریکا را مهیا کند. جک ما ، موس��س گروه 
تج��اری عل��ی بابا در مالقات��ی با دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
منتخب آمریکا اعالم کرد، در مورد طرح ایجاد یک میلیون شغل 
در آمریکا با یکدیگر گفت وگو کردیم. همچنین موسس شرکت 
عل��ی باب��ا تصریح کرد، اجرای این طرح به اینگونه اس��ت که به 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط آمریکایی کمک می شود 
تا تولیدات خود را به چین بفروش��ند. قرار است شرکت علی بابا 
ب��ا کمک ب��ه بنگاه های اقتص��ادی کوچک آمری��کا و همچنین 
کشاورزان آمریکایی، زمینه فروش محصوالت آنها را به بازار 
چی��ن فراه��م کند که از این طریق می ت��وان یک میلیون فرصت 

شغلی در آمریکا به وجود آورد. 
واگذاری نظارت بر شبکه های مجازی

سرپرست مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از بررس��ی طرح واگذاری نظارت بر ش��بکه های 
مجازی به شرکت های شناسنامه دار خصوصی این حوزه خبر داد و 
گفت: مالیات ش��امل همه درآمدها از جمل��ه درآمدهای تجارت 
الکترونیک می شود و مالیات کسب وکارهای اینترنتی مربوط به 
ش��بکه بانکی اس��ت.رمضانعلی صادق زاده  با اشاره به گسترش 
کس��ب وکارهای نوین در فض��ای مجازی گفت: مرکز توس��عه 
تج��ارت الکترونیک ب��ه صورت های مختلف س��عی می کند از 
کسب وکارهای نوین و شرکت های دانش بنیان حمایت کند که از 

جمله این حمایت ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است.

صادرات ۲۵ میلیون دالری خودرو در سال ۹۵
بر اساس آمار گمرک در ۹ ماهه نخست 
س��ال ۹5، بیش از ۲5 میلیون دالر درآمد، 
با صادرات خودرو نصیب کشور شد و در 
این میان تع��دادی خودرو به آلمان صادر 
شده اس��ت. با صادرات این تعداد خودرو 
ح��دود ۲5 میلیون و 6۸ هزار و 10۹ دالر 
ارز نصیب کشور ش��ده که ارزش ریالی 
آن بی��ش از 7۸3 میلیارد ری��ال در آمار 
گم��رک به ثبت رس��یده اس��ت. از جمله 
خودروهای صادراتی به کش��ورهای مختلف جهان می توان به دنا، پراید، سورن، 
رانا، انواع پژو، برلیانس، دانگ فنگ، تندر، آریو، تیبا، چانگان و ساینا اشاره کرد. 
در این میان به ۲۲ کش��ور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، بلژیک، فرانس��ه، لبنان، 
رومانی، چین، مالزی و مجارستان از ایران خودرو صادر شده است. براساس این 
گزارش عراق بزرگترین خریدار خودرو از ایران بوده و در ۹ ماهه نخس��ت س��ال 

جاری تعداد هزار و 7۲۸ خودرو از ایران به این کشور صادر شده است.
آلمان تولیدات صنعتی را افزایش می دهد

افزایش تولیدات صنعتی آلمان نش��ان می دهد بزرگترین اقتصاد اروپا س��ال 
گذشته میالدی را با قدرت به پایان رسانده است. وزارت اقتصاد آلمان اعالم 
کرده اس��ت، تولیدات صنعتی آلمان در پایان س��ال ۲016 نس��بت به ماه اکتبر 
0/4 افزایش را نشان می دهد؛ در حالی که گزارش دفتر آمار فدرال هم حاکی 
از افزایش 3/۹درصدی صادرات و 3/5درصدی واردات این کش��ور در ماه 
نوامبر اس��ت. این آمار در پی انتشار گزارش های هفته گذشته مبنی بر تقویت 
اقتصاد آلمان در آستانه سالی است که با چالش هایی همچون انتخابات پاییز و 

مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( همراه خواهد بود. 
مرسدس بنز بزرگترین خودروساز لوکس

انتظار می رود مرس��دس بنز از ب ام و س��بقت گرفته و چهار س��ال زودتر از 
هدفش به عنوان بزرگترین خودروس��از لوکس جهان دس��ت پیدا کند. معرفی 
طراحی شیک و جذاب و شناخته شدن به عنوان یک پیشگام در فناوری های 
جدی��د مانن��د رانندگی اتوماتیک، کمک کرد برند مرس��دس بنز احیا ش��ود. 
تحلیلگ��ران می گوین��د ای��ن روند کمک خواهد کرد مرس��دس بن��ز در میان 
رقیبانش پیش��تاز باش��د. این دستاورد موفقیت چش��مگیری برای دیتر زتچه، 
مدیرعامل دایملر است که به دنبال جدایی پرهیاهو از برند بازار انبوه کرایسلر 

در سال ۲007، به سختی برای احیای شرکت تالش کرد. 

امتیازی که صنعت هوایی از توافق برجام گرفت 
 ش�رکت های هوایی ایران به دنبال 
اج�رای تواف�ق برج�ام از دی س�ال 
گذش�ته مذاکرات مستقیم خود را با 
ش�رکت های س�ازنده هواپیما آغاز 
کردند و باالخره نتیجه این مذاکرات 

در سال جاری به ثمر نشست. 
تردیدی نیست که توافق برجام، یک توافق راهگشا برای اقتصاد ایران بود. توافقی که سبب 
ش��د در بخش های بس��یاری از اقتصاد ایران گشایش هایی حاصل شود. بعد از گشایش های 
بانکی و بازگش��ت س��رمایه گذاران به صنعت نفت، مذاکرات وزارت راه و شهرسازی برای 
خرید هواپیما به ثمر نشست. به طوری که ایرالین های ایرانی موفق شدند، خرید ۲50 هواپیما 
ملکی را به ثبت برسانند. ایرالین هایی که عملکرد آن ها در طول سال های گذشته به پیرسالی 

رسیده و برخی ها در آستانه بازنشستگی یا حتی وررشکستگی قرار داشتند. 
عالوه بر مشکالت اقتصادی ایرالین ها، کهنسالی هواپیماها امنیت روانی مسافران را به 
خطر می انداخت. زمین گیربودن نزدیک به 100 فروند هواپیما ش��رکت هواپیمایی ایرانی 
نش��ان از آن دارد ک��ه نزدیک به 40 درص��د از کل ناوگان امکان پرواز ندارد. اطالعات به 
دست آمده حاکی است که از این 100 فروند هواپیما نزدیک به 50 فروند باید برای همیشه 
با پرواز کردن خداحافظی کنند، اما از این رقم 50 فروند باقی مانده هنوز امکان آن را دارند 
که به پرواز در آینده امید داشته باشند. جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه با امضای 
قرارداد خرید بیش از ۲00 فروند هواپیمای مسافری دور، متوسط و کوتاه برد با بیش از50 
ه��زار صندل��ی جدید ارتقا می یابد و فرصت های اش��تغالزایی بس��یاری را فراهم می آورد. 
ش��رکت های هوایی ایران با اجرای برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( از دی ماه پارس��ال 
مذاکرات مستقیم را با شرکت های سازنده هواپیما آغاز کردند؛ به طوری که اواخر پارسال 
پس از س��فر رئیس جمهوری اس��المی ایران به فرانس��ه، پیش قرارداد خرید بیش از یکصد 

فروند هواپیما بین شرکت ایرباس و هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در پاریس امضا شد.
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اقتصادی
خبر

خودرو

گروه اقتصادی: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمداری 
که پیش از آنکه سیاس�تمدار باش�د، بین اقتصادی ها به 

داشتن ایده های نو و دیدگاه های توسعه ای معروف بود. 
اقتصاددان های لیبرال، او را سیاس��تمداری با دیدگاه های 
نزدیک به اقتصاد بازار آزاد می شناختند. او به شدت بخش 
خصوصی را تش��ویق می کرد و تمای��ل به حضور پررنگ 
بخش خصوصی در اقتصاد ایران داش��ت. در دوران ریاست 
جمه��وری او اتاق های بازرگان��ی دوباره پا گرفتند و برای 
بازنگری در سیاست های کلی اصل 44 تالش های بسیاری 
انج��ام داد. دو دهه بعد از پایان جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران 
به طور مستقیم و غیرمستقیم مدیون تالش های اوست؛ چه 
در بُع��د اجرای��ی و چ��ه اندیش��ه ای. سیاس��تمداری ک��ه 
اقتصاددانان او را تئوریس��ین اقتصاد پس از جنگ می دانند 

و سیاستمداران او را سکان دار اعتدال در سیاست. 
پا گرفتن نهاد برنامه ریزی

هاشمی رفسنجانی ذهن بسیار برنامه ریز و خالق در مسایل 
اقتصادی داش��ت. اعتقاد عمیق او به برنامه ریزی سبب شد تا 
نه��اد برنامه ریزی در ایران پس از انقالب دوباره جایگاه مهم 
خود را بازیابد. پایه گذار برنامه های توسعه ای بعد از انقالب 
در ایران، هاش��می رفسنجانی اس��ت. اگرچه این برنامه ها تا 
پایان برنامه س��وم به طور جدی پیگیری ش��د و پس از روی 
کار آم��دن محمود احمدی ن��ژاد، توجه به این برنامه ها نیز به 
فراموش��ی س��پرده ش��د، اما او هرگز از پای ننشست و برای 
احیای برنامه های توسعه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تالش بسیاری کرد. در تمام سال هایی که برنامه های توسعه 

- چهارم و پنجم - مورد بی توجهی قرار داش��ت، 
هاش��می رفس��نجانی چ��راغ مجم��ع را برای 
برنامه ریزان روشن نگه داشت. ذهن برنامه ریز 
و خالق هاش��می رفس��نجانی س��بب ش��د تا 
سیاس��ت های کلی اصل 44 با تالش های او در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بازطراحی شود.

 او ب��رای تم��ام گره های اقتص��ادی، راهکار 
داشت. دولتمردان دو دهه گذشته، همواره او 
را به عنوان قاضی اقتصاد می دانند، چه آنکه 
برای مشکالت الینحل اقتصاد همیشه راهکار 

داشت. هاشمی رفسنجانی به شدت به توسعه ایران 
عالقه من��د بود. او هم��واره در مثال های خ��ود از مالزی به 
عنوان کشوری که می تواند الگوی ایران باشد، یاد می کرد. 
عالقه من��د بود، ای��ران در مقام اقتصاده��ای نوظهور قرار 

بگیرد. اقتصادهایی که رشدهای اقتصادی دو رقمی دارند و 
در کوتاه مدت توانس��تند توسعه یافته شوند. به توصیه های 

اقتصاددانان بسیار توجه می کرد. 
در مس��یر این تالش برای توسعه ایران، منتقدان و دشمنان 
بس��یاری هم داش��ت. اگرچه منتقدان او منک��ر فعالیت های 
زیربنایی در هش��ت س��ال دولت سازندگی نبودند، اما معتقد 
بودند که س��بک و شیوه فعالیت اقتصادی دولت هشت ساله 
 هاش��می، فرهنگ نظام سرمایه داری را در کشور پیاده کرده 
است. دیدگاهی که حاال بعد از یک دهه آنچنان نتایج اصرار 
بر چنین دیدگاهی ناکارآمدی خود را نشان داده و خود همان 
منتقدان به دنبال اجرای دیدگاه های هاشمی رفسنجانی هستند 

و تغییر موضع داده اند. 
هاشمی، به روایت آمار

دولت هاش��می به دولت س��ازندگی مشهور بود؛ بیش از 
60 س��د مخزن��ی در دوران 

ریاس��ت جمه��وری او 
س��اخته شد و توسعه 
شبکه های آبیاری و 
زهکش��ی و س��ایر 
بخ��ش  اقدام��ات 

کشاورزی سبب شد که 
محصوالت��ی نظیر گندم و 
محصوالت زراعی رش��د 
ساالنه ای حدود 60  درصد 

را تجرب��ه کنن��د. در دولت 
هاشمی رفسنجانی یعنی از 

س��ال 6۸ جمعی��ت 
کشور از 53. 17 

میلیون نفر به 
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میلیون نفر رس��ید که در این دوره متوس��ط نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی حدود 3/۹درصد و رش��د س��رمایه گذاری 
در ای��ن دوره به طور متوس��ط 5/۹ درص��د بود. در همین 
دوره زمان��ی نرخ تورم ب��ه طور میانگین ۲۲/۸درصد بود 
که بیش��ترین ن��رخ تورم در س��ال 74 ب��ا 4۹/3درصد و 

کمترین آن در سال 6۹ با ۸/۹درصد بوده است. 
همچنی��ن متوس��ط درآمد ص��ادرات نف��ت و گاز حدود 
15/۸میلیارد دالر بوده اس��ت که سال 6۸ درآمد صادرات 
نفتی 1۲ میلیارد دالر و س��ال 75 ب��ه 1۹/۲7میلیارد دالر 
رس��ید. دولت س��ازندگی در شرایط دش��وار، شاخص های 
اقتصادی مثبتی برای کش��ور رق��م زد. هرچند که برخی ها 
ت��ورم 50 درص��دی دوران او را ب��ه عن��وان یک کارنامه 
ناموفق مثال می زنند، اما هاش��می در همان دوران بیشترین 
ش��غل را در کش��ور ایجاد کرد و در عین حال رش��د تولید 
ناخال��ص داخلی 14/1 درصدی، رش��د س��رمایه گذاری 
۸/3 درص��دی، رش��د اقتص��ادی 1۲/1 و ن��رخ بیکاری 
۹/1 درصدی از اعدادی بود که در دولت او به ثبت رسید. 
ای��ن در حالی اس��ت که متوس��ط نرخ بی��کاری در دولت 
هاشمی رفسنجانی 10/5درصد بوده است و تنها سالی که 
ن��رخ بی��کاری در این دولت تک رقمی ش��ده س��ال 75 با 
۹/1درصد بوده اس��ت و در نهایت اینکه هاش��می همیشه 

دغدغه رفاه اجتماعی داشت.
 او می گفت:  اگر تامین اجتماعی درس��ت باشد، بسیاری از 
مش��کالت نخواهد بود، ما از این مس��یر خواس��تیم معضل 
اساس��ی مردم را حل کنیم؛ زیرا اگر مشکل مسکن، 
تحصیل و ش��غل مردم در جامعه نباش��د و حتی 
مقرراتی برای بیکاری وجود داشته باشد، در 
جامعه انسان مستأصل نداریم، مردم با هم 
رقاب��ت می کنن��د و به زندگ��ی رونق 
می بخشند، آن وقت دیگر کسی نیست 
بگوی��د نان نداریم یا مس��کن نداریم. 
ع��الوه بر این موض��وع خوداتکایی 
خانواده ه��ای نیازمن��د نی��ز در این 
سیاست ها لحاظ شده، این موضوع، 
همه برنامه جامعی می خواهد و باید 
کس��انی را که استعداد کار دارند، 
اما س��رمایه ای ندارند، با تشکیل 
تعاونی به ش��غل برسانیم و آنها را 

به نیروهای مولد بدل کنیم. 

 اعالم جزئیات قرارداد کشتی سازی ایران و کره
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بیان جزئیات 
قرارداد کشتی س�ازی میان ایران و کره از تامین برخی قطعات این 

قرار داد از ایران خبر داد. 
منصور معظمی اظهار کرد: برای دستیابی به اهداف 1404 نیاز به 37 
میلیارد دالر سرمایه است که این رقم بسیار واقع بینانه تعیین شده و باید 
گفت که توان تامین داخلی آن بدون بهره گیری از سرمایه  خارجی وجود 
ندارد. وی در ادامه با اشاره به جزئیات نیازهای تعیین شده برای اهداف 
بلندمدت صنعت کشتیرانی، تشریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده 
تا حدود 10 سال دیگر ایران نیاز به 1۲3 فروند شناور در حوزه انرژی، 

134 شناور تجاری، ۲3۸ شناور صیادی، 6۸0 شناور ارائه کننده خدمات دریایی و 447 
شناور کوچک که اعتبار مورد نیاز برای تامین این موارد به 37 میلیارد دالر می رسد. 

اعتبار الزم برای توسعه دریایی در برنامه ششم دیده نشده
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان این که نیازهای تعیین شده در زمان 
برنامه ۲0 ساله برای حوزه دریا نه تنها آرزو نیست بلکه نیاز است، گفت: متاسفانه در برنامه 

شش��م توس��عه س��هم دریا و صنایع دریایی به طور مناسب دیده نش��ده است و طرحی جهت 
اصالح آن به مجلس ارائه شده است تا با بررسی که بر روی برنامه ششم صورت می گیرد 

این خال برای تامین منابع الزم صنایع دریایی پر شود. 
کره ۵۰ نفر متخصصان ایرانی را آموزش می دهد

معظمی بعد از عقد قرارداد شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 
شرکت هیوندای کره در رابطه با ساخت کشتی که متعلق به سال ۲00۸ 
بود، گفت: قرار بر این ش��د که لیس��تی از تجهیزات ساخت کشتی که در 
داخل تولید می ش��ود برای پیمانکار کره ای ارس��ال شده و در صورتی که 
در رنج اس��تانداردهای جهانی قرار داش��ت در پروژه ساخت کشتی ها به 
کار رون��د. وی اف��زود: همچنین در حوزه آموزش قرار ش��د تا 50 نفر از 
متخصص��ان ایرانی به ک��ره بروند و در حوزه ه��ای مختلف به خصوص 
طراحی توس��ط هیوندای مورد آموزش قرار گیرند. در ادامه با بیان اراده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران براین است که از حداکثر توان 
ممکن برای تقویت تولید داخلی اس��تفاده ش��ود، افزود: نمی ش��ود کشتی که 30 ماهه باید 
س��اخته شود س��اخت آن 1۲0 ماه به طول بینجامد که اگر خود را به جای بنگاهدارانی که 

سفارش کشتی می دهند متوجه می شویم که آنها نیز از این روند متضرر می شوند. 

تمایل به حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد؛

هاشمی برای اقتصاد ایران چه کرد؟

افت معامالت مسکن به صعود دالر ربطی ندارد
رئیس انجمن انبوه س�ازان تهران با بیان این که افت معامالت مسکن ناشی از رکود 
اقتصاد کالن است، گفت: نوسانات نرخ ارز در شرایطی که بازار مسکن در خواب به سر 

می برد تاثیر چندانی در تشدید رکود یا رونق این بخش ایجاد نمی کند. 
حس��ن محتش��م اظه��ار کرد: قض��اوت درباره تاثی��ر نرخ ارز در بازار مس��کن 

مقداری عجوالنه اس��ت. بازار مسکن سهم 15درصدی در اقتصاد کالن کشور 
دارد و طبیعتا تغییرات این بازار تابع تغییرات ناش��ی از اقتصاد کش��ور است. 
ت��ا زمان��ی که در اقتص��اد کالن رونق پیش نیاید این بخ��ش هم نمی تواند به 

رون��ق برس��د ول��ی تفاوت بخش مس��کن با س��ایر بخش ها خاصی��ت مولد و 
پیش��رانی اس��ت، زی��را اکثر صنایع تولی��دی با این بخش مرتبط هس��تند. 
زمانی که بخش مس��کن دچار رکود می ش��ود آنها هم به تبع این مس��اله 
دچ��ار کس��ری تولید می ش��وند و تبعات بیکاری در پ��ی دارد. این تبعات 

باعث برجستگی نقش مسکن می شود. 
وی افزود: اقتصاد بازار حکم می کند که هم اکنون سرمایه ها به بخش ارز و 

طال برود. مزیت نقدش��وندگی دالر از یک س��و و افزایش قیمت آن از 
سوی دیگر باعث جذب سرمایه ها به این بخش شده است، سرمایه هایی 

که قبل از آن هم در بازار مس��کن وجود نداشت؛ بنابراین عامل 
رکود حاکم بر بخش مس��کن، نوسانات نرخ ارز نیست، بلکه 

موضوعی طبیعی است. درست است که ارز در دو - سه ماه اخیر روند صعودی داشته اما 
دولت اخیرا تصمیم گرفته آن را از طریق عرضه دالر در بانک ها مدیریت کند.

رئیس انجمن انبوه سازان تهران تصریح کرد: با اقدامات موردی و تسکینی مثل پرداخت 
وام می توان کارهایی برای بخش مسکن انجام داد؛ کما این که در سه سال اخیر تالش دولت 
این بوده که با روش های متفاوت تامین مالی به این بخش کمک کند اما بخش مس��کن با 
این تالش ها از رکود کامل خارج نمی شود. ممکن است کاهش نرخ 
س��ود تس��هیالت خانه اولی ها یا اوراق تسهیالت مسکن در رونق 
واحدهای کم متراژ و ارزان قیمت موثر باش��د اما قطعا نس��خه ای 

کامل و جامع برای تمام بخش مسکن نیست.
 محتشم، تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی طبق  طرح جامع 
مس��کن  را ضروری دانس��ت و گفت: س��الیانه حدود 700 هزار 
ازدواج صورت می گیرد اما ازدواج فقط یکی از آیتم هاست، چرا 
که بخش��ی از طالق های صورت گرفته نیز باعث ایجاد تقاضای 
مس��کن می شود. امروزه وقتی طالق صورت می گیرد یک نفر در همان 
خانه می ماند و نفر دوم اگر خانه مس��تقل نگیرد در صف تقاضای خانه دار ش��دن 
می ایستد. وی ادامه داد: مورد دیگر، نوسازی خانه های فرسوده است. هم چنین باید 
در نظر داشت که در حال حاضر با کمبود مسکن مواجه هستیم که باید جبران شود. 
مجموع این عوامل باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کند اگر تا سال 

1404 سالیانه یک میلیون مسکن تولید کنیم به نقطه سر به سر می رسیم.

تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت
معاون شرکت نفت از تولید روزانه 3/۹تا چهار میلیون بشکه نفت ایران خبر 
داد. غالمرضا منوچهری در حاشیه بازدید از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت 
و ان��رژی، درباره می��زان تولید کنونی نفت ایران، گفت: آمار دقیق تولید باید از 
معاونت بین الملل ش��رکت گرفته ش��ود اما روزانه حدود 3/۹تا چهار میلیون 
بش��که تولید نفت ایران اس��ت. وی همچنین با اشاره به قرارداد MOU ایران با 
شرکت اینپکس ژاپن در مورد چند میدان از جمله آزادگان، اظهارکرد: ژاپنی ها 
نتایج اولیه مطالعاتش��ان را ارائه کرده اند و ظرف س��ه هفته آینده نیز مرحله دوم 
مطالع��ات آن ه��ا را که در واقع از دید کار MOU مرحله نهایی اس��ت را ارائه 
می کنند که این ش��رکت ها از ش��رکت کنندگان صاحب صالحیت در مناقصات 
آتی ایران خواهند بود. معاون توسعه و مهندسی شرکت نفت، افزود: ما تاکنون 
ب��رای می��دان آزادگان با حدود پنج ش��رکت بین المللی ق��رارداد mou امضا 
کرده ایم، ولی با توجه به اینکه این شرکت ها به صورت کنسرسیوم در مناقصه 

شرکت خواهند کرد، باید دید که چگونه با همدیگر مشترک می شوند. 
امضای ۲ تفاهم نفتی بین ایران و عراق

مع��اون وزی��ر نف��ت از توافق ایران و ع��راق برای 
توس��عه دو میدان نفتی به صورت مشترک خبر داد و 
گف��ت: در ص��ورت بازگش��ایی اعتبارات اس��نادی 

ص��ادرات گاز به عراق آغاز 
می ش��ود. امیرحسین زمانی 
نیا در تشریح جزئیات توافق 

جدی��د نفت��ی ای��ران و عراق، 
گفت: در س��فر هیات ایرانی به بغداد 

دو تفاه��م نامه مش��ترک نفتی بین دو 
طرف امضا شد. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اعالم اینکه در 
این س��فر تفاهم نامه نخس��ت ۲ کش��ور درباره همکاری در توسعه میدان های 
مش��ترک پرویز )نفت خانه جنوبی( و دیگری  خرمش��هر )سندباد یا سیبه( است، 
تصریح کرد: تفاهم نامه دوم را در بقیه بخش های صنعت نفت از جمله نفت خام، 
س��اخت تجهیزات، صادرات گاز، نوسازی پاالیشگاه های عراق از سوی بخش 
خصوص��ی ایران و آموزش امضا ش��ده اس��ت. این مقام مس��وول همچنین در 
خصوص زمان بندی از س��رگیری صادرات گاز به عراق هم توضیح داد: ایران 
هم اکنون آماده صادرات گاز به بغداد و این کشور نیز آماده دریافت گاز است. 

مشارکت نفتی ایران-چین کلید خورد
معاون وزیر نفت از بازگش��ایی اولین فاینانس طرح های جدید پاالیشگاهی 
ایران توس��ط ش��رکت های چینی به ارزش 1/3میلی��ارد دالر خبر داد. عباس 
کاظمی ر با اش��اره به بازگش��ایی اولین فاینانس چینی در صنعت پاالیش نفت 
ای��ران در دوران پس��ابرجام، گفت: فاز اول خ��ط اعتباری یک میلیارد و 300 
میلیون دالری طرح توس��عه و بهینه س��ازی پاالیشگاه نفت آبادان توسط یک 
ش��رکت چینی به طور رس��می بازگشایی شده اس��ت. معاون وزیر نفت با بیان 
اینکه فاینانس طرح توسعه و بهینه سازی پاالیشگاه نفت آبادان توسط شرکت 
فاینانسور سایناش��ور تامین شده است، تصریح کرد: مهمترین هدف اجرای این 
طرح پاالیش��گاهی کاه��ش ظرفیت تولید نفت ک��وره و تولید محصوالتی با 
ارزش افزوده باالتر همچون بنزین و گازوئیل اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اخیرا در گفت وگو با مهر اعالم کرده است: 
برای اجرای فاز اول توس��عه، بهینه س��ازی و بهبود فرآیند تولید در پاالیشگاه 
آبادان، طرف ایرانی 15 درصد و طرف چینی ۸5 درصد س��هم دارد که س��هم 

چینی توسط فاینانسورهای این کشور تامین و به پروژه تزریق می شود. 

انرژی
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مهارت آموزی موجب پایداری مشاغل می شود
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز بازار کار 
خب�ر داد و گف�ت: با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیالن و تنوع نیازهای بازار کار، 

برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر تقاضا را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم. 
محمد امین س��ازگارنژاد اظهارکرد: مهارت افزایی موجب پایداری مش��اغل می شود و 
اف��راد جوی��ای کار برای آنکه بهتر و س��ریع تر جذب بازار کار ش��وند، باید آموزش های 
مهارتی را فرا بگیرند. وی ادامه داد: در حال حاضر آموزش های غیر رس��می کوتاه مدت 
جزو ماموریت های س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای اس��ت و این س��ازمان با داشتن 700 
مرکز دولتی و ۸000 آموزش��گاه آزاد خصوصی متولی امر آموزش کش��ور است. وی با 
انتق��اد از مغف��ول ماندن مهارت آموزی در نظام آموزش کش��ور، افزود: مهارت یک نیاز 
عمومی با ارزش است از این رو جامعه و خانواده ها باید به سمت مهارت آموزی بروند و 
نگاه دستگاه های نظارتی نسبت به سازمان آموزش فنی و حرفه ای نگاهی آموزشی باشد. 
س��ازگارنژاد درعین حال یکپارچه نبودن نظام آموزش و بیکاری فارغ التحصیالن را دو 
چالش مهم آموزش دانس��ت و گفت: در قانون اساس��ی داش��تن شغل حق همه آحاد جامعه 
است و آموزش های مهارتی باید پیوند میان کار و دانش را مستحکم تر کند لذا امروز بیش 
از هر زمان دیگر الزم اس��ت پاس��خ روشنی به نیاز جامعه در زمینه کار و تولید بدهیم و از 
همکاری تمام دستگاه ها برای گسترش مهارت آموزی در بخش های مختلف استفاده کنیم. 

همچنان بیش از ۹۰ درصد آیفون ها قاچاق است
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی گفت که از میان شرکت هایی که برای واردات 
رس�می آیفون مجوز گرفته اند تنها هش�ت تا ۹ ش�رکت موفق به واردات شده اند و 

همچنان بیش از ۹۰ درصد این بازار در اختیار کاالی قاچاق است. 
غالمحسین کریمی در باره وضعیت این روزهای آیفون در بازار ایران اظهار کرد: متاسفانه 
با وجود اینکه شرکت های مجوز گرفته برای واردات رسمی این برند دست به کار شده اند اما 
حجم کاالی قاچاق در این بازار هنوز بس��یار باالس��ت و تنها 7 تا ۸ درصد در اختیار واردات 
این شرکت ها قرار دارد. وی با بیان اینکه برای انجام واردات رسمی هزینه نهایی حدود 10 تا 
1۲ درصد بیش از نمونه های قاچاق تمام می شود، گفت: مشتری نیز معموال ترجیح می دهد که 
کاالیی با قیمت پایین تر و گارانتی غیررسمی را خریداری کند. بر همین اساس رقابت میان 
ش��رکت های واردکننده رسمی با واردکنندگان قاچاق دشوار ش��ده و کار را برای این گروه 
سخت تر می کند. وی همچنین عنوان کرد: اکنون قیمت یک آیفونی که از مبادی رسمی وارد 
ش��ده و با فاکتور رس��می و گارانتی مناس��ب ارائه شود حدود سه میلیون و 400 هزار تومان 
می شود اما همین کاال را می توان در بازار قاچاق با قیمتی معادل سه میلیون و 100 هزار تومان 
نیز تهیه کرد. وی در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر لزوم جلوگیری از واردات 
آیفون به کشور نیز بیان کرد: در این خصوص نمی توان وارد بحث های سیاسی شد اما نکته ای 

که باید مورد توجه قرار گیرد آنکه نمی توان به جنگ با تکنولوژی رفت. 

نرخ طال و ارز در بازار آزاد
سکه بهار قدیم           11.600.000

سکه بهارجدید            790.000. 11

نیم سکه بهار                  6.060.000

ربع سکه بهار                3.200.000

سکه گرمی                      2.050.000

یک گرم طالی18عیار            1.146.710

یک اونس طالدر جهان)به دالر(                1174

دالر مبادله ای          32.370ریال

دالر آزاد                    39.5300ریال

یورو مبادله ای       34.082ریال

یورو آزاد                       42.780ریال

پوند مبادله ای       39.633ریال

پوند آزاد                     48.880ریال

درهم آزاد                    11.100ریال


