
اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه :

دولت آینده با فضای بسیار دشواری 
در اقتصاد روبرو خواهد بود

نماینده مجلس :

افزایش حقوق بازنشستگان
 به دلیل تاخیر دولت اجرا نشده است

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

صفحه۴
یک  شنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۷شعبان۱۴۳۸ - شماره۲۱۶۲۲ 

قیمت بازارنوع سکه
1/208/000سکه تمام طرح جدید
1/175/000سکه تمام طرح قدیم

660/000نیم سکه
377/000ربع سکه

263/000گرمی
113/643هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3758دالر
4179یورو
4860پوند

1080لیر ترکیه
1036درهم امارات

پول  بین المللی  صندوق 
دولت یازدهم را پرخرج ترین 
دولت ایران معرفی کرده و از 
افزایش 90 درصدی ریخت و 
دولت  این  در  هزینه ای  پاش 
نســبت به ابتدای این دولت 

خبر داد.  
آمارهای منتشر شده از سوی 
بین المللی پول نشــان  صندوق 
می دهد دولت یازدهم پرخرج ترین 
دولت ایران بــوده و هزینه های 
ســاالنه آن با رشــد محسوسی 

افزایــش یافتــه اســت.مجموع 
هزینه های دولت یازدهم در سال 
95 بــه 233 هزار میلیارد تومان 
رســیده که باالترین هزینه کرد 
ســاالنه در بین دولت های ایران 

محسوب می شود.
به گزارش تسنیم، هزینه کرد 
ساالنه دولت یازدهم در سال اول 
فعالیــت این دولــت، 141 هزار 
میلیارد تومان بوده که نســبت 
بــه آخرین ســال فعالیت دولت 
دهم 36 درصد رشــد داشــته 

است. همچنین هزینه کرد دولت 
یازدهم در سال دوم فعالیتش با 
22 درصد افزایش به 173 هزار 
میلیارد تومان، در ســال سوم با 
15 درصد افزایش به 199 هزار 
میلیارد تومان و در سال چهارم با 
17 درصد افزایش به 233 هزار 

میلیارد تومان رسیده است. 
این دولــت در مجموع چهار 
ســاله فعالیت خــود 746 هزار 
میلیــارد تومان هزینــه کرده و 
چنانچه در باال نیز آمد، مجموع 

رشد هزینه های جاری این دولت 
طی چهار ســال اخیر 90 درصد 

رشد کرده است. 
پیش تــر نیز جعفــر قادری، 
بودجه  برنامه و  عضو کمیسیون 
مجلــس نهم در ایــن خصوص 
نوشته بود: براساس احکام برنامه 
پنجم توسعه، دولت مکلف بوده 
رشــد هزینه های جــاری را به 
میــزان دو درصد کمتــر از نرخ 
تــورم محدود کند. اگر نرخ تورم 
اعالمی دولت در این چهار ساله 

را هر ســال کمتــر از 10 درصد 
مبنای عمل قرار دهیم دولت در 
مجموع مجاز به افزایش حداکثر 
32 درصــد در هزینه های جاری 
خود در این چهار ساله بوده است. 
اگــر به رشــد هزینه های جاری 
دولت در این چهارســاله توجه 
کنیم شاهد رشدی230  درصدی 
هســتیم که هشت برابر بیش از 
حد مجاز در برنامه پنجم اســت.
وی خاطرنشــان کرده بود: یکی 
دیگر از شاخص هایی که وضعیت 

سالمت بودجه را می رساند، نسبت 
هزینه های عمرانی به کل بودجه 
اســت که در دولت یازدهم این 
نسبت به شدت کاهش یافته، به 
گونه ای که این نسبت در دولت 
یازدهم بدترین حالت را در بین 
دولت های گذشــته داشته است. 
کاهش سهم بودجه های عمرانی 
باعث می شــود تا روند شروع و 
تکمیل طرح هــای عمرانی روند 
مناسبی نباشد و به تشدید رکود 

در جامعه دامن بزند. 

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول

دولت یازدهم پرخرج ترین دولت ایران معرفی شد

به گزارش تسنیم قیمت انواع میوه در نقاط 
مختلف شهر تهران سرگردان است و هیچ مالکی 
برای قیمت گذاری انواع میوه در نقاط مختلف 

شهر وجود ندارد. 
هر کیلوگرم گوجه فرنگی 1350 تا 3500 تومان، 
ســیب زمینی 1700 تا 2600 تومان، پیاز 1700 تا 
3500 تومــان، خیار 1400 تا 2800 تومان و باقالی 
500 تومان تا 700 تومان در شــهر تهران به فروش 

می رسد.
قیمت سیب درختی قرمز 3500 تا 5000 تومان، 
سیب سفید 4900 تا 6000 تومان، کیوی 4800 تا 

5500 تومان پرتقال تامســون شمال 4800 تومان، 
پرتقال آبگیــری 2900 تومان، موز 4200 تا 4500 
گوجه ســبز 8000 تا 18000 تومان و توت فرنگی 

8700 است.
هر کیلوگرم هندوانه 1100 تا 2000 تومان، طالبی 
2500 تا 4500 و ملون در محله های مختلف تهران 

حدود 2800 تومان است.
بنابرایــن گزارش قیمت روز هر کیلوگرم مرغ در 
خرده فروشی 7 هزار و 100 تومان، تخم مرغ 30 عددی 
10 هزار تومان گوشــت شقه نر بدون دنبه 37 هزار 

تومان و ماده آن 35 هزار تومان به فروش می رسد.

در سایه ضعف نظارت دولت رخ داد

سرگردانی قیمت میوه در نقاط مختلف شهر

وزیر سابق اقتصاد مطرح کرد

تخریب مبانی آماری برای پوشش ضعف مفرط کابینه یازدهم

برای  بازرگانان  رئیس سازمان چای کشور گفت: 
خرید چای ایرانــی در صف می مانند چرا که کیفیت 

این محصول افزایش یافته است.
محمدولی روزبهان در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در 
مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار 
داشــت: تاکنون 26 هزار تن برگ سبز چای از باغات چای 

شمال به ارزش 65 میلیارد تومان خریداری شده است.
وی با اشــاره به کارهای به سازی که طی دو سال اخیر 
در باغات چای کشــور در راستای بهســازی و جوان سازی 
انجام شــده، خاطرنشان کرد: این امر باعث شده که امسال 
96 درصد از  چای برداشــت شــده درجه یک و تنها چهار 

درصد درجه دو باشد.
به گفته رئیس ســازمان چای کشور همان چای ایرانی 
که ســال های گذشته خریداری نداشــت و همواره دغدغه 
کشاورزان، فروش آن بود، طی امسال و سال گذشته با صف 

خریداران مواجه شده است.
روزبهــان علت افزایش کیفیت چــای داخلی را کف بر 

نمودن باغات قدیمی، هرس بوته ها، استفاده از دستگاه های 
مکانیزه و همچنین تقویت قدرت چای کاران برای خرید کود 
بهتر عنوان کرد و افزود: امسال چای کاران بیش از چهارهزار 
تن کود برای تقویــت بوته های چای خریداری کرده اند که 
ارائه تسهیالت بدون بهره در این راستا بسیار موثر بوده است.
وی در مورد نحوه خرید تضمینی چای ایرانی هم گفت: 
امسال پرداخت 40 درصد از پول چای برعهده کارخانجات 
و 60 درصد برعهده دولت اســت که از این هفته پرداخت ها 

را آغاز خواهیم کرد.
به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت خرید تضمینی 
هر کیلو چای درجه یک ایرانی 26 هزار و 242 ریال و هی 
کیلو چای درجه دو 14 هزار و 695 ریال است که نسبت به 

سال گذشته هفت درصد افزایش قیمت داشته است.
روزبهان همچنین از افزایش تعداد کارخانجات چای در 
کشــور خبر داد و گفت: بیش از 20 برند خوب چای ایرانی 
در بازار موجود اســت و شعار ما هم در سال جدید افزایش 

کیفیت است، تا جایگزین چای های وارداتی شود.

پوشــاک  تولیدکنندگان 
معتقدند بــه راحتی می توان با 
جلوگیــری از 20درصد قاچاق 
پوشاک برای جمعیت کثیری از 

بیکاران شغل ایجاد کرد.
تولیدکننده  شــابختی  مسعود 
برند »جامــه بافــت« در رابطه با 
مهم ترین موانع تولید و اشتغال در 
حوزه پوشــاک به »فرصت امروز« 
می گوید: در حال حاضر بزرگ ترین 
مانع اشتغال در حوزه پوشاک، قاچاق 
بی رویه و بی ضابطه است که اگر تنها 
حدود 10 تا 20 درصد در سال 96، 
جلوی آن گرفته شود قطعاً اشتغال 
در حوزه پوشــاک حدود 25درصد 
اضافه می شود. طبق آمارهای صنعت 

و معــدن در حــال حاضــر حدود 
نفر در صنعت پوشــاک  260هزار 
مشغول هستند که با جلوگیری از 
ورود 20درصد کاالی قاچاق حدود 
60هــزار نفر در این صنعت صاحب 
شــغل می شوند. عالوه بر این مزایا، 
اخذ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده و 
هزینه های بیمه توسط دولت به خود 
دولت هم کمک خواهد کرد.شابختی 
با بیــان اینکه ایجــاد یک فضای 
نامتوازن در کشور مانع از توسعه و 
گسترش واحدهای تولیدی می شود 
ادامه می دهد: زمانی که کاالی قاچاق 
با پرداخت نکردن عوارض گمرکی، 
حق بیمه و مالیات ها به لحاظ قیمت، 
گــوی رقابــت را از تولیدکنندگان 

داخلــی می رباید دیگر نمی توان به 
تولید و اشتغال این حوزه امیدوار بود.

شابختی با بیان اینکه به راحتی 
می توان برای 600 هزار نفر در این 
صنعت شــغل ایجاد کرد، می گوید: 
اگر شــرایط برای کار مهیا باشــد 
و دولــت در این راســتا به کمک 
تولیدکننــده بشــتابد می توان در 
عرض دو ماه از ســرمایه گذاری به 
اشتغال رسید و برای این مهم برای 
هر نفــر حدود 27میلیــون تومان 
ســرمایه گذاری الزم است.ســعید 
قدیری، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان نساجی و پوشاک 
هــم با بیــان اینکه حــدود 12 تا 
14میلیارد دالر آمار مصرفی پوشاک 

کشور اســت، می گوید: اگر در نگاه 
خوشبینانه حدود 50درصد پوشاک 
از طریق واردات تأمین شــود رقم 
پوشاک وارداتی به حدود 6 میلیارد 
دالر در ســال می رســد که تنها با 
جلوگیری از ورود یک میلیارد دالر 
آن حدود 100هزار شغل جدید در 
صنعت پوشاک کشور ایجاد می شود.
وی با اشاره به اشتغال زا و زودبازده 
بودن صنعت پوشاک اضافه می کند: 
این صنعت نیاز به سرمایه گذاری های 
عظیم و زیرساخت های بزرگ ندارد 
بلکه با سرمایه های اندک نیز می توان 
شروع به کار کرد.علیرضا حائری یکی 
از کارشناسان مطرح حوزه پوشاک 
هم بــا ارائه آمارهایــی از وضعیت 

صنعت پوشاک کشور ادامه می دهد: 
در حــال حاضر طبــق اعالم دفتر 
وزارت صنعت 1500واحد  نساجی 
صنعتی پوشــاک با اشــتغال زایی 
30هــزار نفــری و 20هــزار واحد 
صنفی در قالب کارگاه های کوچک، 
با اشتغال زایی 250هزار نفر در این 
بخش مشغول فعالیت هستند. این 
واحدها با ظرفیتی معادل 340هزار 
تن در سال احداث شده و ظرفیت 
عملــی فعلــی آنها بالغ بــر حدود 
300هزار تن انواع پوشاک در سال 

تخمین زده شده است.
این کارشناس صنعت پوشاک با 
بیان اینکه ارزش بازار کشور ایران با 
سرانه مصرف ساالنه حدود 147دالر، 

بالغ بر 11/5میلیارد دالر است ادامه 
می دهد: حدود 2/5 تا 3میلیارد دالر 
این ارزش در اختیار رقبای خارجی 
بوده که از طریق مبادی رسمی و غیر 
رسمی وارد کشور می شود و مابقی 
آن نیز توسط تولیدکنندگان داخلی 
تولید و تأمین می شود.ذکر این نکته 
خالی از لطف نیســت که باالترین 
سرانه مصرف پوشاک در جهان در 
اختیار مصرف کنندگان استرالیایی 
با سرانه مصرف 1050 دالر در سال 
است. پس از این کشور، کشورهای 
ژاپن، کانــادا، ایاالت متحده آمریکا 
و اتحادیه اروپا به ترتیب با ســرانه 
مصرف 831، 814، 686 و 663 دالر 
در رده های بعدی مصرف قرار دارند.

بنکداران  رئیس اتحادیه 
مواد غذایی گفت: قیمت برنج 
ایرانی در عمده فروشی ها از 
9500 تا 14 هزار تومان عرضه 
می شود که البته همین برنج 
درب مغازه ها تا 17 هزار تومان 

نیز به فروش می رسد.

عباس کرباسی در گفت وگو 
با »نســیم آنالین« بــا بیان این 
مطلب که بسیاری از اقالم بی سر 
و صدا گران شده اند، گفت: قیمت 
برنج ایرانی در عمده فروشی ها از 
9500 تــا 14 هزار تومان عرضه 
می شود که البته همین برنج در 

درب مغازه هــا تا 17 هزار تومان 
نیز به فروش می رسد.وی افزود: 
نوشابه و دلســتر هم 10 درصد 
افزایش قیمت داشته اند به طوری 
که بر روی هر باکس نوشابه هزار 
تومان افزوده شده است، دستمال 
کاغــذی هم 7 درصــد افزایش 

قیمت داشته است.رئیس اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی با گالیه از 
وضعیت بازار بیان داشــت: رکود 
بیــداد می کند و فروش بســیار 
ضعیف اســت، از طرفی بسیاری 
از برندها محصوالت خود را گران 
کرده اند و هیچ کس هم نظارتی 

بر روی آن ندارد. مدتی قبل یک 
برند عسل را گران کرده بود که با 
اعتراض برخی خریداران آن را به 

قیمت قبلی بازگرداند.
کرباسی خاطرنشان کرد: رکود 
موجــود در بازار باعث شــده تا 
بســیاری از همکاران ما شــغل 

خــود را عوض کرده و مغازه های 
خــود را برای اجــاره بگذارند به 
طوری که در دو ســال گذشته 
حداقــل 30 درصد از مغازه های 
بنکداران تعطیل شده و بقیه نیز 
با کمترین فروش فعالیت خود را 

ادامه داده اند.

تولیدکنندگان پوشاک:

قاچاق بی رویه بزرگ ترین مانع اشتغال در حوزه پوشاک است

30 درصد مغازه های بنکداران به دلیل رکود تعطیل شده است
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی: 

نماینده اصالح طلب مجلس بابیان اینکه با ابالغ نشدن 
برنامه ششم توسعه، افزایش حقوق بازنشستگان اجرا نشده 
است گفت: برنامه ششم باید یک تا دو ماه پیش ابالغ می شد 

اما دولت به خاطر انتخابات دست نگه داشته  است.
مسعود رضایی در گفتگو با تسنیم در ارتباط با وضعیت ابالغ و 
اجرای برنامه ششم توسعه توسط دولت اظهار کرد: کار برنامه ششم 
پیش از عید تمام شد و مجلس آخرین نظر خود را در این خصوص 
ارائه داد و بر این اساس به شورای نگهبان رفت و این شورا نیز در 

فرصت ده روزه پاسخ خود را ارائه داد.
وی افزود: پاســخی که شــورای نگهبان در این باره ارائه داد، 
تغییرات زیادی با آن چیزی که مجلس ارائه داده بود نداشت و تنها 
در جزئیاتی مانند جایگزینی کلمات التین به جای فارسی آن چنان 
ایراد چشم گیری نداشت. بر این اساس این ایرادات نیز ظرف مدت 
2 تا 3 روز رفع شــد و مجدد به شــورای نگهبان فرستاده شد و تا 
آنجا که ما در جریان هســتیم دیگر مشــکلی نبود و موضوع تمام 
شــد.نماینده شیراز در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به دالیل 
تأخیــر در اجرای این برنامه ادامه داد: با توجه به تعطیالت عید و 
ســایر تعطیالت موجود ما متوجه نشدیم که اصاًل به دولت اعالم 
شده است و یا دلیل خاصی دارد که اعالم نشده یا ایراد خاصی دارد.
وی در واکنش به اینکه برنامه ششم باید بیش از 2 ماه پیش ابالغ 
می شــد گفت: قاعدتاً باید ابالغ می شد تا برخی از تغییرات مانند 
تغییر حقوق بازنشســتگان و برخی از موارد که به عینه روشن بود 
اعمال می شــد. یک تا دو ماه از )فرصت( آن گذشــته اما صحبتی 
نشده است و جای سؤال دارد.رضایی در پاسخ به این سؤال که چرا 
مجلس خود موضوع ابالغ برنامه ششــم را از دولت پیگیری نکرده 
اســت اظهار کرد: مجلس با توجه به موضوع برگزاری انتخابات و 
تعطیالت وسط هفته ای فرصتی برایش پیش نیامده است.وی گفت: 
بعد از این هفته و برگزاری انتخابات که وضعیت ریاست جمهوری 
مشخص می شود دوباره این بحث مطرح می شود.رضایی افزود: بنده 
حدس می زنم که شاید دولت منتظر است تا تکلیف خود برای دور 
بعدی ریاست جمهوری مشخص شود )تا برنامه ششم را ابالغ کند(.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: دولت 
آینده در مورد اقتصاد با فضای بســیار دشــواری روبه رو 

خواهد بود.
مهدی طغیانــی، در گفتگو با مهر اظهار داشــت: به صراحت 
می تــوان گفت که نقطه قوت دولــت یازدهم، در بخش اقتصادی 
نیست و خود دست اندرکاران نیز بیشتر نقاط قوت خود را در عرصه 

سیاست می دانند.
وی با اشاره به موارد مطرح شده توسط کاندیداهای دولت گفت: 
دولتمردان حاضر در مناظره، تنها در بحث تورم اعتقاد دارند که تورم 
را تک رقمی کرده اند؛ این اگرچه کار بزرگی اســت؛ اما در موضوع 
رشــد اقتصادی 8 درصدی با توجه به نکات مطرح شده باید گفت 
بخش اعظمی از رشد به دلیل تولید و صادرات نفت است و در مورد 
خروج از رکــود هم، تنها می توان گفت یک خروج از رکود خیلی 
ضعیف و رقیق داشتیم که نمی توان از آن به عنوان دستاورد نام برد.
طغیانــی افزود: جمع بندی ما در نهایت این اســت که مردان 
دولت یازدهم نقطه قوت خود را در عرصه اقتصاد نمی دانســتند و 
همانطور که در ابتدای این دولت هم مطرح شــد، امیدوار بودند از 
مسیر گشایش های اقتصادی و توافقات هسته ای دستاورد اقتصادی 

کسب کنند که محقق نشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تنها دستاورد دولت یازدهم 
که کاهش تورم است اضافه کرد: در مورد مهار تورم هم با توجه به 
افزایش نقدینگی بیش از 1200 میلیارد تومان به نظر می رسد این 
دستاورد در مخاطره است و به راحتی می تواند به حالت قبل بازگردد.

وی در پیش بینی اقتصاد کشور در دولت بعدی گفت: اگر دولت 
آینده در حوزه اقتصاد برنامه های عملی، جدی و مطالعه شــده و 
مدون ارائه ندهد و نتواند از روز اول روی کار آمدن به اجرا بگذارد، 
4 سال دیگر در محل همین سؤاالت و بازخواست ها گرفتار خواهد 
شد.طغیانی در پایان تاکید کرد: عرصه اقتصاد در کشور ما عرصه 
بسیار پیچیده و دشواری اســت و نمی توان ساده انگارانه در مورد 
آن برنامه پیشــنهاد داد و توقع داشت که بتوان آن را اجرا کرد. به 
همین دلیل، دولت آینده در مورد اقتصاد با فضای بسیار دشواری 

روبرو خواهد بود.

گروه اقتصادی-
در حالی که رئیس جمهــور وعده جذب 30 میلیارد 
دالری ســرمایه گذاری خارجی در پسابرجام را داده و 
برای سال 95 نیز حدود 11 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی مصوب شده بود، آمار های رسمی نشان می دهد 
تنها 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته 

جذب شده است! 
شاید بتوان رشد سرمایه گذاری خارجی در این دولت را رویای 
برباد رفته رئیس جمهور در پسابرجام دانست. زمانی نه چندان 
دور بود که روحانی حتی آب خوردن ما را هم وابسته به توافق 
هســته ای اعالم می کرد. از همه این ها که بگذریم، آنچه که به 
عنوان بزرگترین دســتاورد برجام در حوزه اقتصاد می توانست 
رخ دهد، افزایش سرمایه گذاری خارجی بود که بررسی های این 
نوشته نشان می دهد که رویکرد تعاملی این دولت در این چهار 
سال خصوصا با در نظر گرفتن یک سالی که از برجام گذشت، 

نتیجه ای جز شکست برای دولت روحانی حاصل نشده است. 
چند روز پیش بود که آمار کاهش ســرمایه گذاری خارجی 
در ســال 1395 )معادل 2016 میالدی( منتشر شد. آماری که 
نشان می داد در این ســال نسبت به سال قبل، سرمایه گذاری 
خارجی 51 درصد ســقوط کرده اســت. پس از آن نیز روزنامه 
معروف فایننشال تایمز اعالم کرد: »زمانی که توافق هسته ای در 
سال گذشته منعقد و تحریم ها علیه ایران برداشته شد، حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران گفت قصد دارد تا حداقل 30 میلیارد 
دالر در سال سرمایه گذاری خارجی جذب کند.«فایننشال تایمز 
تصریح داشــت: »امید می رفت که بانک های بین المللی تامین 
مالی تجارت در این کشور را آغاز کنند، سرمایه گذاری خارجی 
افزایش یابد و رشد اقتصادی باال رود. اما با گذشت بیش از یک 
ســال از اجرایی شدن توافق تهران با آمریکا، انگلیس، فرانسه، 
چین، روسیه و آلمان، تالش ایران برای جلب نظر سرمایه گذاران 

خارجی ثمره اندکی داشته است.
به گفته فرهاد دهدیالنی، مشــاور امور بین الملل ســازمان 
خصوصی سازی که بخشی از وزارت اقتصاد و امور دارایی ایران 
اســت، سال گذشــته 400 هزار بازدیدکننده اقتصادی و 300 
نماینده ســرمایه گذاران خارجی به ایران ســفر کرده اند. اما در 
عین حال وی افزود علی رغم این بازدیدها ایران تنها 3/6 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی در سال 2016 جذب کرده است.«

اما این تمام ماجرا نیست، هر چند گزارش این روزنامه قدیمی 
هم تایید کننده شکست دولت روحانی در جذب سرمایه گذاری 
خارجی است اما عدم رجوع به آمار های رسمی و معتبرتر باعث 
شده باز هم عمق فاجعه به خوبی روشن نشود. چه اینکه احتماال 
فایننشال تایمز نمی دانسته مسئولین این دولت به آمار سازی 
و دروغ گویی های آماری عادت دارند، چه اینکه فریال مستوفی 
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو 
با فارس در رابطه با وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی اعالم 
کــرده بود: از 11 میلیارد و 800 میلیون دالر ســرمایه گذاری 
خارجی مصوب شــده پس از برجام تا پایان سال 95 فقط 1/5 

میلیارد دالر عملیاتی شده است. 
به عبارت دیگر وضع خراب سرمایه گذاری در پسابرجام حتی 
از چیزی که گفته می شــود نیز خراب تر است. حتی آمار های 
تخصصی هم موید همین موضوع است. بر اساس اطالعاتی که 
مرکز آمار چند روز قبل از ســال 96 منتشر کرده، رشد منفی 

سرمایه گذاری در دولت یازدهم همچنان ادامه یافته است.
چنانچه گزارش رســمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل )آنکتاد( نیز نشان می دهد، در سال 2016 در ایران تنها دو 
میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب شده که هم از رقم فایننشال 
تایمز کمتر اســت و هم از آخرین ســال دولت قبل که حدود 
4/5 میلیارد دالر )دو برابر پســا برجام( بود، کمتر می باشد. لذا 
آمارهای رســمی به خوبی نشان می دهد که گالبی های برجام 

ثمره ای نداشته است. 
سرمایه گذاری در این دولت بدتر شد!

در حالی که شــاخص تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص در 
دولت هــای نهــم و دهم )به قیمت های ثابــت 1376( به طور 
میانگیــن در هر فصل 47/915 میلیارد ریال بوده،  این رقم در 
دولت حســن روحانی با سقوط 24 درصدی به میانگین فصلی 

36/275 میلیارد ریال رسیده است.
موضوعی که حتی واکنش رهبر انقالب را هم در پی داشت: 
برخی شاخص های اقتصادی کشور خوب و برخی منفی هستند؛ 
درحالی که شاخص تورم کاهش نشان می دهد اما شاخص بیکاری 
افزایش یافته است و درحالی که شاخص ها رشد اقتصادی را مثبت 
نشان می دهند اما رشد سرمایه گذاری منفی است و درحالی که 
در بخش نفت پیشرفت داشتیم در بخش هایی همچون معدن 

و مسکن، پس رفت داشته ایم.
چنان که مشــرق نیز به این موضوع پرداخته بود، این دولت 
کــه مدعی بود با رفع ســوءمدیریت دولت قبل، لغو تحریم ها، 
بهبود فضای کســب و کار و استفاده از مدیران ژنرال، در زمینه 
سرمایه گذاری رکوردشکنی خواهد کرد، عملکرد فاجعه باری در 

این زمینه داشته است.
روند نزولی ســرمایه گذاری در دولت روحانی حتی در سال 
1395 که به اصطالح اولین ســال اجرای برجام و لغو تحریم ها 
بود هم متوقف نشــد که نشانگر بی فایده بودن برجام در زمینه 
ســرمایه گذاری در کشور بوده است. ضمن اینکه طبق گزارش 
بانک مرکزی نرخ تشــکیل سرمایه ثابت در سال 94 منفی 12 
درصد و در 9 ماهه سال 95 منفی 8/9 درصد بوده است. یعنی 
سطح سرمایه گذاری در دو سال گذشته حدود 20 درصد کاهش 

داشته است. 
حسین ســلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق 
بازرگانی ایران در رابطه با موضوع مذکور به فارس گفت: ثبات 
سیاســی و اقتصادی در همه دنیا یکی از عوامل افزایش تقاضا 
برای ســرمایه گذاری است، در حالی که با توجه به تحریم های 
بین المللی علیه ایران در گذشــته هنوز هم شک و شبهه برای 

متقاضیان سرمایه گذاری در ایران وجود دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت که بدلیل شرایط بازار، 
هرکسی که می خواسته تاکنون از بازار خارج شده و اضافه 

کرد: وضع بازار سرمایه از این بدتر نخواهد شد.
محمد حسن ابراهیمی سرو علیا در گفت وگو با »نسیم آنالین« 
پیش بینی کرد که شــاخص کل بازار به سختی به باالی 80 هزار 
واحد حرکت کند و گفت که مالک سنجش وضعیت بازار، شاخص 

کل نیست چرا که این عدد یک برآیند از اوضاع سهم است.
وی افزود اگر نرخ ســود بانکی در محــدوده 4 درصد کاهش 
یابد بخش مهمی از نقدینگی به ســمت بازار سرمایه سرازیر شده 
و وضع بازار هم بهتر خواهد شد. به تازگی، رئیس کانون بانک های 
خصوصی از بررسی کاهش نرخ سود بانکی سپرده و تسهیالت خبر 
داده است. وی اعالم داشت که بازار سرمایه معلول وضعیت کنونی 
اقتصاد اســت و اگر وضع صنایع خودرویی، سیمان و حتی صنعت 
بانکداری مناسب نیست بنابراین وضعیت سهام آنها در بازار سرمایه 

هم نمی تواند خوب باشد.
به گفته ابراهیمی ســرو علیا، فارغ از انتخاب هر گزینه ای برای 
ریاســت جمهوری اما برای خروج از رکود، ایجاد تورم در شرایط 
فعلی ضروری است و افزود که کنترل فعلی نقدینگی باید رها شود 

تا نرخ تورم به محدوده 15 درصد برسد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی گفت که علیرغم نگرش 
بازار به ســهام خودرویــی، اما با توجه به عقد قرارداد مشــارکت 
خودروســازان داخلی با خارجی ها، امســال سال بدی برای سهام 

خودرویی ها نخواهد بود.
ولی سهام بانکها در بازار سرمایه فعلی خوب نیست زیرا بانک ها 

از وضعیت خوبی برخوردار نیستند.
گفتنی است طی 3 سال اخیر بورس تهران به شدت سقوط کرد 
و بسیاری از سهامداران بدلیل عدم تحقق شعارهای حسن روحانی 

به خاک سیاه نشستند و زیانهای هنگفتی کردند.
این در حالیست که روحانی سال 92 به مردم وعده رونق بورس 
را داده بود، اما پس از پیروزی در انتخابات و از دیماه ســال 92 به 
یکباره بورس را رها کردند و از آن زمان تاکنون جز شــعار و وعده 

کار خاصی برای سهامداران انجام نشده است.
برخی از ســهامداران دیروز در تماس با گروه اقتصادی روزنامه 
کیهان خواستار پاسخگویی روحانی به این مسئله شدند و از رقبای 
وی نیز خواستند به موضوع سقوط شدید بورس در دولت روحانی 

اشاره کنند.

گالبی های برجام ثمر نداد

از وعده جذب 30 میلیارد دالری 
سرمایه گذاری خارجی درپسابرجام 

تا تحقق2 میلیارد دالری!

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی:

وضع بازار سرمایه 
بدتر ازاین امکان نداشت

قیمت خرید تضمینی چای ایرانی اعالم شد

شــمس الدین حسینی، با 
اشاره به چند نمونه از آمارهای 
مخفی شده توسط این دولت، 
از  بســیاری  آماری  مبانــی 
آمارهای ارائه شــده در دولت 
و  دانست  مخدوش  را  یازدهم 
مهمتریــن کار دولت بعدی را 
آماری«  »ویرانه  از  آواربرداری 

این دولت اعالم کرد.
به گزارش تسنیم، وزیر سابق 
اقتصاد درباره ابهامات آماری دولت 
یازدهم گفت: دولت حاضر داستان 
جدیدی به اسم اشتغال خالص را 
باب کرد. این معنی از اساس محل 
بحث اســت و به دلخواه استفاده 
می شود. یعنی به فصلهایی از سال 
که اشــتغال مثبت باشــد ارجاع 
می دهند. در این مدل جدید آماری 
که می شــود گفت آماربازی است، 
آمار اشــتغال خالــص بزرگنمایی 
می شــود، امــا آمــار افزایش نرخ 
بیکاری کتمان می شــود. درواقع 
ســاختار آماری کشــور در حال 

نابودی اســت تا عملکــرد دولت 
توجیه شود.

سایر  وضعیت  درباره  حسینی 
بخش ها نیز گفت: سایر بخشها هم 
در امان نیســتند. از یک طرف از 
خزانه خالی و تنگنای مالی صحبت 
می کننــد و از طرف دیگر مصارف 
دولــت را از 104 هــزار میلیارد 
تومــان در ســال 1391 به 282 
هزار میلیارد تومان در سال 1395 
رسانده اند، یعنی بیش از 2/5 برابر. 
از افزایش پرداخت بودجه عمرانی 
نمی گویند  اما  صحبت می شــود، 
آن را به صــورت اوراق بدهی انجام 
داده اند. از 42 هزار میلیارد تومان 
عملکرد عمرانی سال 1395 تنها 
10 هــزار میلیارد تومان به صورت 
نقدی بوده اســت. گفته نمی شود 
که چــه میزان بدهی جدید ایجاد 

شده است.
وی افزود: تاسف آور اینکه مدام 
آمارهای متناقض و غیرحسابرسی 
شده اعالم می شــود. یک مقایسه 

درخصوص تــراز دارایی های مالی 
نشــان می دهد که در هشت سال 
دولــت نهــم و دهــم 26/4 هزار 
میلیارد تومان بوده درحالی که در 
4 ســال اخیر این رقم حدود 70 
هزار میلیارد است. عملکرد اعتبارات 
هزینه ای در ســال 1391 نشــان 
می دهد که 89 هزار میلیارد تومان 
بوده و این رقم در ســال 1395 به 
208 هزار میلیارد تومان رســید و 
این رشد کتمان می شود. کل منابع 
در دولت قبل برای هشت سال به 
417 هزار میلیارد تومان رسیده بود 
که این رقم در 4 سال دولت اعتدال 
به 806 هزار میلیارد تومان رسیده 
است.وزیر سابق اقتصاد درباره شعار 
ایجاد انضباط پولی و مالی این دولت 
هم اظهار کرد: بنده دالیلم را عرض 
می کنم و منتظر پاســخ مقامهای 
محترم دولت یازدهــم می مانم و 
اگر پاســخی داده نشــد مشخص 
می شود که پاسخی وجود ندارد و 
ادعای بنده صحیح است. در سال 

1392 گفته شد که به دلیل پیشی 
گرفتن ضریب فزاینده پولی به رشد 
پایه پولی دولت سالم سازی نقدینگی 
کرده اســت، اما در سال های اخیر 
که این روند عکس شــده حرفی 
زده نمی شود. به طور مثال در سال 
1395 رشــد پایه پولی حدود 18 
درصد و رشد ضریب فزاینده حدود 
6 درصد بوده است، ولی حرفی زده 

نمی شود.
حسینی خاطرنشان کرد: آمار 
رشــد نقدینگی ســال 1392 در 
همایش پولی سال 1393 عدد 30 
درصد اعالم می شود و گفته می شد 
که این رشــد به دلیل سالم سازی 
)رشد ضریب فزاینده( بوده است. 
در ســال 1394 رشــد نقدینگی 
ســال 1393 حــدود 22 درصد 
اعالم و گفته می شــود که کنترل 
رشد نقدینگی شده است، غافل از 
اینکه عدد نقدینگی ســال 1392 
را افزایش دادند تا رشــد نقدینگی 
ســال 1393 را کم کنند. درصد 

رشد نقدینگی سال 1393 در سال 
1394 از 30 درصــد به حدود 40 
درصد افزایش داده اند تا عدد رشد 
نقدینگی سال 1393 درست شود.
وی افزود: به رغم این همه فراز 
و نشیب ها متوسط رشد نقدینگی 
در چهار سال گذشته 28/5 درصد 
اســت که در دولت قبــل 24/7 
درصــد بوده اســت. نقدینگی در 
مرداد ماه سال 1392 حدود 490 
هــزار میلیارد تومــان بوده که در 
پایان اسفندماه ســال گذشته به 
باالی 1250 هــزار میلیارد تومان 
رســیده اســت و با ایــن روند تا 
پایان ســال 1396 به 1400 هزار 
میلیارد تومان خواهد رسید. رشد 
نقدینگی از 24/7 درصد به 28/5 
درصــد در دولت یازدهم و رشــد 
اقتصادی بدون نفــت از 5 درصد 
در دولت قبــل به حدود 1 درصد 
در دولت یازدهم رســیده اســت.

وزیر سابق اقتصاد درباره آمار تورم 
نیز گفت: هنگامی که بودجه دولت 

در چهار سال حدود سه برابر شده 
و متوســط رشــد اقتصادی بدون 
نفت در خوشبینانه ترین حالت به 
صفر درصد رسیده چگونه تورم به 
دلیل سیاست گذاری کاهش یافته 
است؟ تنها یک جواب وجود دارد 
و آن رکود اســت. سرعت گردش 
پــول کاهش یافته و توزیع بودجه 
و نقدینگی به شــدت خراب شده 
اســت که هم در شــاخص توزیع 
درآمد و هم در شــاخص رفاه خود 
را نشــان می دهد.حسینی تأکید 
کرد: بی عملی و ضعف مفرط کابینه 
یازدهم باعث شده است به تخریب 
مبانی آماری کشور روی بیاورند که 
اقتصاد  به  بی سابقه ای  آسیب های 
کشور وارد می کند که رهبر معظم 
انقــالب در بیانات مربوط به حرام 
دانستن آمارسازی به آن اشاره ای 
داشتند. به نظر می رسد نخستین 
کار دولــت دوازدهم آواربرداری از 
ویرانه آماری باشد که دولت روحانی 

از خود بر جای گذاشته است.


