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بازار سرمایه
روند نزولی شاخص بورس
متوقف شد

استاد ایرانی دانشگاه جان هاپکینز درباره چالشهای اقتصاد ایران و راههای خروج پیشنهاد داد

 3راه جذب مغزها به جای فرارمغزها
راه بازگشت به اقتصاد سالم ،تمرکز بر کشاورزی است

شهروند| در پایان معامالت بازار روز سهشنبه
س��هام ش��اخص بورس به روند نزول��ی روزهای
گذش��ته پای��ان داد و با تأثیر مثبت ش��رکتهای
بانکی ،پتروشیمی و خودروییها 137واحد مثبت
ش��د و به رقم 72هزار و  258واحد رس��ید .ارزش
معامالت بازارهای سهام ازجمله بورس بازار تهران
و فراب��ورس به بیش از 465میلیارد تومان رس��ید
که نس��بت به دوران رکود بازار افزایش قابل قبولی
داش��ته اس��ت .در جریان معامالت این روز باز هم
معامالت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی (فارس)
بحثبرانگیز و با معامله بلوکی این سهم تا بیش از
3درصد مثبت هم دادوستد ش��د و به این ترتیب
این نماد بزرگ بورسی بیش از 190واحد به تنهایی
تأثیر مثبت بر شاخص گذاشت .به دنبال این نماد
شرکتهای سرمایهگذاری گروه توسعه ملی ،بانک
تجارت ،بانک ملت ،س��یمان فارس و خوزس��تان،
بانک صادرات ،ایرانخودرو تأثیر مثبت بر شاخص
داشتند.
شاخصها
عنوان شاخص
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از تاالر چه خبر
در خری�د و فروش عجله نکنید | حس��ن
قالیبافاص��ل مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس ب��ه
سهامداران توصیه کرد که در خرید و فروش عجله
نکرده و با مطالعه نس��بت به خرید و فروش اقدام
کنند .همچنین سهامداران از طریق صندوقهای
س��رمایهگذاری اق��دام به خرید و ف��روش کنند و
اثرات اخب��ار مختل��ف را روی وضع ش��رکتها و
صنایع تحلیل و براس��اس تحلیل دقی��ق در بازار
سهام تصمیمگیری کنند و دید بلند داشته باشند
تابتوانندبازدهقابلقبولیبهدستبیاورند.
نرخ به�ره مالکانه در بودج�ه  ۹۴اصالح
شود | محمود نوریان مدیرعامل شرکت چادرملو
اصالح نرخ به��ره مالکانه معادن س��نگآهن را در
الیحه بودجه ۹۴خواستار شد .وی افزود :در بودجه
 ،93رقم باالیی برای بهره مالکانه معادن سنگآهن
تعیین ش��د که این اقدام باعث ضرر ش��رکتهای
سنگآهنیشدهاست.
چش�مانداز بازار مثبت است | محمدرضا
پورابراهیمی عضو شورایعالی بورس گفت :اکنون
بازار ما رفتارهای غیرحرفهایاش بیش��تر از رفتار
حرفهای و منطقی اس��ت ،چرا که زمانی که اخبار
مثبتی منتشر میش��ود ،یک نوع فراواکنش به آن
در بازار وجود دارد؛ این رفتار در بازارهای س��رمایه
دنیا اینگونه نیس��ت و نس��بت به اخب��ار اگرچه
واکنش نشان میدهند ،اما منطقی و حسابشده
است .همچنین چشمانداز بازار با توجه به تغییرات
اقتصادیمثبتخواهدبود.

اتفاق روز
«السی» روسی هم باز میشود

آغاز بهکار بانک ایرانی در روسیه
مجتب��ی خس��روتاج قائممقام وزی��ر صنعت از
رایزنی بانک مرکزی با یک بانک روس��ی به منظور
تس��هیل واردات از روس��یه خبر داد و گفت :امروز
بانک «میل بیزینس» بهعنوان یک بانک ایرانی در
روسیه پاسخگوی صادرکنندگان ایرانی است .وی
با اشاره به افت شدید ارزش پول ملی روسیه گفت:
امروز هر دالر 46 ،روبل اس��ت که نش��ان میدهد
 30تا 40درصد ظرف چندم��اه اخیر از ارزش پول
ملی روسیه کاسته شده که این البته برای صادرات
ایران نیز کار را مش��کل میکند.خسروتاج گفت:
دولت وظیفه دارد که بس��تر حرکت را فراهم کند
که موضوع اول در رابطه با افزایش روابط تجاری با
روسیه و حل مسائل بانکی بود .وی در توضیح این
مطلبخاطرنشانکرد:امروزبانک«میلبیزینس»
بهعنوان یک بانک ایرانی در روس��یه پاس��خگوی
صادرکنندگان ایرانی است .خس��روتاج افزود :هر
صادرکنندهای که به صورت رس��می با روسیه کار
میکند،درقالباینبانکمیتوانداقدامبهگشایش
اعتبار اسنادی کند و هیچمش��کلی در این زمینه
وجود ندارد .قائممقام وزیر صنعت معدن و تجارت
ادامه داد :برای واردات از روس��یه نیز طرف روسی
بانکیمشخصکردهکهرایزنیهایبانکمرکزیبا
آن در حال انجام است و بهزودی شاهد آن خواهیم
بود که «الس��ی» از ایران برای واردات از روس��یه
باز شود.

دولت مخالفان سرمایهگذاری خارجی را توجیه کند

دربررسیمشکالتاقتصادایراندیدگاههایمختلفی
حمیدرضاطهماسبیپور وج�ود دارد ام�ا در برخی محورها اش�تراک نظر دیده
دبیرگروهاقتصادیشهروند میشود.اینکهبیماریاقتصادایرانریشهدررانتهای
نفت و بیتوجهی دولتها به اقتصاد پویا و ثروتس�از
است ،مورد تأیید بسیاری از صاحبنظران اقتصادی است اما اینکه چگونه میتوان چنین دولتهایی را که
در صدسال اخیر با پول نفت ارتزاق کردهاند را از این پول بیزحمت جدا کرد خود داستانی است مجزا .این
معضلازیکسوراهکارهایعملیمیخواهدوازسوییدولتیمیخواهدکهمعتقدبهچنینکارزیرساختی
باش�د .در این مقوله نقد برخی کارشناسان به تکراری خاص دچار ش�ده و کمتر کسی است که ریشههای
مشکلراباراهکارپیوندبزند.
درتحلیلاینمشکلچندیاستکهگفتوگوهاییباچهرههایایرانیکمترشناختهشدهدرمطبوعاترا
کلیدزدهایم.کسانیکهدردانشگاههایمعتبرجهانمشغولندوتئوریهایاقتصادیراباواقعیتهاکههمانا
ارایه راهکار باشد ،پیوند میزنند .صحبت از دکتر علیرضا نقوی کارشناس ایرانی اقتصاد است که در حال
ن هاپکینز است.
حاضر دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه بولونیای ایتالیا و استاد میهمان در دانشگاه جا 
یبینالمللیچاپشدهودرزمینههایپژوهشی
متخصصیکهمقاالتمهمیازاودرمجالتونشریاتعلم 
چون،تجارتبینالمللومهاجرت،نوآوریوحقوقمالکیتمعنویو اقتصادسیاسیوتوسعه صاحب ایده
ی شدن شبکههای
است .وی برای3سال مدیریت پروژه بزرگ پژوهشی کمیسیون اروپا در رابطه با «جهان 
ی و۴کشور نوظهور بود .دکتر نقوی کارشناسیارشدش
نوآوری» را برعهده داشته که شامل۷کشور اروپای 
را از دانشگاه کنستانز (آلمان) ،دکترای اقتصاد را از دانشگاه دوبلین (ایرلند) و فوقدکترایش را از دانشگاه
ی مالکیت فکری (ویپو) بوده و در دانشگاههای
اقتصاد پاریس گرفته است .او سابقا مشاور س�ازمان جهان 
زیادی همچون دانش�گاه اقتصاد برگن (نروژ) ،دانش�گاه کوب (ژاپن) ،دانشگاه نیوس�اوت ولز (استرالیا)،
دانش�گاه لیل (فرانسه) و دانشگاه س�ینیکا (تایوان) پژوهشگر میهمان بوده اس�ت .در ادامه گفتوگوی
«شهروند»بااینمحققوپژوهشگرایرانیرادربارهچالشهایاقتصادایرانمیخوانید.

سالهاستکهازبیماریهلندیدراقتصادایران
یاد میش�ود؛ آیا تنها بیم�اری اقتصاد ما همین
استیابهدردهایمزمندیگری،پرداختهنشده
است؟چرانتوانستهایموابستگیبهدرآمدنفتی
راکاهشدهیم؟

بررس��ی اقتصاد ای��ران موی��د این نکته اس��ت
که اقتصاد ایران از مشکل نفرین منابع رنج میبرد.
(توضیح «شهروند» :رش��د اقتصادی پایین با منابع
طبیعی گسترده نسبت به س��ایر کشورها را نفرین
منابع میگویند) همانطور که گفتید این بیماری
اقتصاد ایران بخش��ی از بیماری هلندی محس��وب
میشود.
اما در این میان نوس��انهای درآم�� د نفتی نی ز از
ی بر اقتصاد ما
طریق تغییرات تقاضا در ب��ازار جهان 
اثرگذار شده اس��ت؛ به عبارت دیگر ،اقتصاد ایران را
بسیاربهتحریمهایاقتصادیحساسکردهاست.
هرچن��د در این میان نباید از مدیریت نادرس��ت
مناب��ع و نهاده��ای ضعیف��ی عبور کرد ک��ه باعث
ی توس��ط گروههای مختل��ف در قدرت
رانتجوی 
شده است.
با ش�رحی ک�ه ش�ما داش�تید و وضعیت�ی که
هماکنون در عرصه جهانی قیم�ت نفت داریم،
ش�ما اقتصاد ایران ب�دون نف�ت را یک فرصت
میبینید یا تهدی�د؟ در کل ایران را در تالش�ی
میدانید که به س�وی اقتصاد بدوننفت حرکت
کند؟

درخصوص پرس��ش ش��ما که اقتصاد بدوننفت
برای ای��ران چه تصویری میس��ازد ،باید بگویم که
اقتصاد ایران بدوننفت ،یک فرصت طالیی اس��ت.
خوش��بختانه دولت کنونی ایران هم برای اولینبار
ی برمیدارد که
(بعد از سالها کمتوجهی) گام بزرگ 
جای خوشحالی است و باید تأکید کرد که دولت به
این مسیر ادامهدهد.
شفافترپرسشمرامطرحمیکنم؛چقدربهاین
موضوع معتقدید که اقتصاد ایران با دولتهای
رانتی�ر عجین ش�ده و نیت�ی برای جداس�ازی
دولتها از رانت وجود ندارد؟ در این بخش تفکر
دولتی و اعتقاد ش�عاری به بخش خصوصی چه
اثریبراقتصادایرانداشتهاست؟

اصوال ایران همراه با کش��ورهای دیگر خاورمیانه
مثل عربستان ،قطر ،کویت و عمارات در دستهبندی
است که از آنها بهعنوان یک دولت رانتیر یاد میشود
(توضیح «ش��هروند» :دولتهای وابسته به منابعی
که برای آن رنجی نبردهاند و بهجز مالیات است و با
قدرت آن دیدگاه دولتی خ��ود را دیکته میکنند).
دقیقا همین مشکل هم باعث مشکل نفرین منابع
در ایران شده است.
دههه��ای طوالنی اس��ت ک��ه دول��ت در ایران
ی اس��ت و عده
ی درآمدهای نفت 
دریافتکننده اصل 
ی در بهوجود آوردن این
ی از جمعیت ،نقش 
ی کم 
خیل 
رانتدارند.
بر همین اساس است که شما در ایران نمیتوانید
ی قوی در کشور بیابید اما اگر
یک بخش تولید داخل 
به تفاوتهای ایرانی بخواهید توجه کنید باید فرق
ایران با دولتهای رانتیر را در این بخش بدانید که ما
ی هستیم که با وجود چنین
سرشار از سرمایه انسان 
مدلاقتصادیای بههدرمیرود.
دولت نهم و دهم با بیش�ترین درآمدهای نفتی
صدس�ال اخیر ،این تصور را داش�ت ک�ه با پول
میتوانهرکاریکردامادراینسالهانقدینگی
ب�ه 600هزارمیلی�ارد توم�ان رس�ید و ضریب
ورشکستگی تولیدکنندگان هم به دلیل کمبود
نقدینگی بیش�تر از قبل شد .رش�د اقتصادی
از 6درصد مثبت ب�ه منفی 5.8درصد رس�ید.
پرسش این اس�ت که این پول و پولمحوری از
کجا نش�أت گرفت و برای مقابله ب�ا آن چه باید
کرد؟ چگونه در ای�ن اقتصاد پولمحور میتوان
تجدیدنظرکردوسیاستتولیدیوبهینهسازی
ش�اخص صنعت و کش�اورزی را به جای توسعه

در حالیک�ه پدیده دالل�ی ،نگاه کاس�بکارانه
ش�بکه بانکی ،دخالت بخشه�ای غیرمرتبط
در اقتصاد و مدیریتهای غیرمتخص�ص و ...را
شاهدیم ،به نظر ش�ما در کدام صنایع میتوان
با س�رمایهگذاری ب�ه نتیجه مطل�وب در حوزه
صادراترسید؟

برای جبران گذشته و کس��ب نتیجه مطلوب در
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اقتصاد جهان

پیش��نهادی که میتوانم به دولت بدهم این اس��ت
که بر موضوع اضافه کردن مخارج پژوهش و توسعه
توجه کند .دولت باید برای بهوج��ود آوردن انگیزه
نوآوری درون کشور اهتمام داشته باشد و تأکید کند.
این مقوله کمک زیادی به رش��د پایدار اقتصادی
در طوالنیم��دت میکن��د .ب��ا در نظ��ر گرفت��ن
فعلوانفع��االت در سراس��ر دنیا باید ما ه��م در این
بخش کار جدی صورت بدهیم تا کش��ور تحولی را
شاهدشود.
بهطور مثال میتوانم از ی��ک کار مرتبط و خوب
دولت کنونی یاد کنم که در برنامه تأميناجتماعی
با این نگاه مرتبط اس��ت .برنامه تأمیناجتماعی که
دولت در پیش گرفته ،هم دارای سیس��ت م باثباتی
اس��ت و هم اولینبار اس��ت که نمونهاش در کشور
دیده شده است .برای اولینبار است که میبینیم یک
نظاممالیاتیسازگارپدیدآمدهکهوابستگیدولتبه
یراکاهشمیدهد.
درآمدهاینفت 

دردنیایتجارتمدرننبایدفقطبهتجارتکاالفکرکرد

دولتبرایایجادانگیزهنوآوریدرپژوهشوتوسعههزینهکند
مدیری�ت نادرس�ت مناب�ع و نهاده�ای ضعی�ف باع�ث

یشد
رانتجوی 

یقویبودند
دولتهایرانتیرایرانمانعبخشتولیدداخل 
اقتصادایرانازمشکلنفرینمنابعرنجمیبرد

اگ��ر بخواهیم نگاهی بلندمدت داش��ته باش��یم

نيم سکه

478000

نوع

بهسیاستهایکنونیدولتاعتقاددارموبهنظرمموفقعملکرد

ش�فاف نب�ودن وضعیته�ای مال�ی یک�ی از
مشکالت اقتصاد ایران شده چه راهکاری برای
ش�فافیت در اقتصاد ای�ران و صورتهای مالی
ارایهمیدهید؟

سکه طرح جديد

958000

تغییر

بازارجهاني

یاست
فرقایرانبادولتهایرانتیردیگرداشتنسرمایههایقویانسان 

در یک تحلیل و نگاه کلی بای��د بگویم که من به
سیاس��تهای کنونی دولت اعتق��اد دارم و به نظرم
موفق عمل کرده اس��ت .نتایج مثب��ت رویکردهای
دولت یازدهم به مرور زمان واضحتر و آشکار میشود
و در اقتصاد کشور و زندگی مردم پررنگ خواهد شد.

سکه طرح قديم

957000

دالر آمریکا

شدولتروحانیبرایساختتصویرمثبتترازایرانتحسینبرانگیزاست
تال 

دولت یازدهم در یکسال اول مهار تورم و مقابله
با رکود تورمی را اولویت داد .آیا سیاس�تهایی
که دولت اتخاذ کرد مناس�ب بود یا میتوانست
سیاس�تهای بهتری را در پیش بگیرد؟ کنترل
تورم و رشد ایجادشده فعلی اقتصاد از پایداری
الزمبرخورداراست؟

نوع

قیمت

نوع ارز

تفکربازار«تجارتوظایف»برایحضورشرکتهایچندملیتیضروریاست

صادرات بخش کشاورزی و صنعت باید برنامهریزی
ی این مهم بدان معنا و دلیلی
و آن را پیگیری کنیم ول 
بر این نیس��ت که بخش خدمات را نادیده بگیریم.
به عبارت دیگر در دنی��ای تجارت مدرن نباید فقط
به تجارت کاال فکر کرد .باید به تجارت وظایف فکر
یبرای«برونسپاری»از
کنیمتا قادرشویمبازارخوب 
طرفشرکتهایچندملیتیپدیدآوریم.
راه ساده و اصولیتر این است که این پدیده اول در
بخش خدمات بسترسازی و اجرا شود چرا که با توجه
ی کشورمان همین موضوع
ی و مل 
به سرمایه انس��ان 
میتواند به بخش پژوهش و توس��عه انتقال یابد .در
طوالنیمدت این روش کارآمدی الزم را برای اقتصاد
ایران دارد.

بازار سکهوطال

بازار ارز

بخشخدماتمدنظرقرارداد؟

دولت آقای احمدینژاد شاید بهترین مثال علم 
ی
برای پدیده نفرین منابع باشد چراکه در این پدیده
هرچه درآمد و رانت حاصل از نفت بیشتر شود ،شاهد
بدبختیهای بیشتری از نظر رشد اقتصادی خواهیم
بود .برای درک بهتر این موض��وع باید به این بحث
توجه داش��ت که اگر درآمد ،به جای سرمایهگذاری
ی ش��ود حاصلش
در بخ��ش تولید اب��زار رانتجوی 
در اقتصاد افت خواهد ب��ود که همین نکته ،ضریب
ورشکستگی تولیدکنندگان را بیشتر و گستردهتر
میکند .کش��اورزی اولین بخش در لیس��ت است
که برای دس��تیابی به اهداف اقتصادی کوتاهمدت
(بازگش��ت به یک اقتصاد س��الم و قابل قبول) باید
رویشتمرکزکنیم.

نرخنامه

به نظر ش�ما دول�ت روحانی در بخ�ش تولید و
اش�تغال با چه اجبارهای�ی مواجه اس�ت و چه
میتوان ک�رد تا بخ�ش مول�د احیا ش�ود؟ آیا
فک�ر میکنی�د روشه�ای دولت ب�رای جذب
سرمایهگذاری خارجی به اندازه کافی جذاب بود
وآیادولتبارویکردهایکنونیموفقمیشود؟

تالشهای دولت آقای روحانی برای ساختن یک
تصویر مثبتتر از ایران (در سراس��ر جهان) بسیار
قابل تحسین است اما باید تأکید داشت که کارهای
زی��ادی در ای��ن ح��وزه باقی اس��ت .ب��رای اینکه
ی در ایران به صورت مستمر و
سرمایهگذاری خارج 
مطمئنبیاید،دولتبایدبرخیراقانعکند.
آنهایی که منافع و دارایی خود را با بازکردن اقتصاد
ی در خطر میبینند
در مقابل سرمایهگذاران خارج 
باید توجیه شوند که اینچنین نیس��ت و حتی این
حضوربهنفعآناننیزهست.
در ای��ران ،ما نهتنه��ا باید باعث جذب س��رمایه
ی ش��ویم ،بلکه ب��ه آنه��ا اجازه
مس��تقیم خارج�� 
ورود دهیم .ب��ه نظر م��ن در ش��رایط فعلی جذب
ی کلی��د حل بس��یاری از
س��رمایهگذاری خارج�� 
مشکالت و از اولویت زیادی برخوردار است .انتقال
تکنولوژی که موتور رشد پایدار اقتصادی است ،فقط
در این صورت امکانپذیر میشود .در نهایت هم باید
گفت که این نکته کمک میکند نیروهای سرمایه
ی در ایران بهکار گرفته شوند و مشکالتی چون
انسان 
اشتغالحلشود.
درخصوص ج�ذب س�رمایههای ایرانیان مقیم
خ�ارج و آوردن دانش آنها به ایران چگونه عمل
کردهایم و آیا توان موجود را درس�ت دیدهایم؟
پیشنهادشماچیست؟

به نظر میآید که این مسأله در دستور کار دولت
ی فعال در آوردن دان��ش ایرانیان مقیم
ق��رار دارد ول 
خارج از کشور توفیقی دیده نش��ده است .زیرا باید
ابتداشرایطفراهمشود.
در این ح��وزه بای��د توصیه کرد ک��ه در مجموع
شرایطی فراهم ش��ود تا فرارمغزها به جذب مغزها
تبدیل ش��ود .ب��ه ص��ورت خالص��ه گامهایی که
میش��ود برای بهوجود آوردن این وضع برداشت در
این فاکتورها تجمیع میش��ود -1 :بهبود نهادها و
موسس��ات برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی
 -2مهیا کردن سیستم آموزشی سالم و شیوههای
مدیریت��ی  -3برانگیختن حس ن��وآوری از طریق
بهوجود آوردن ارتباط میان محققان و دانشمندان
داخل و خارج از کشور.
بحثبومیسازیاقتصادوخودکفاییدراقتصاد
را تا چه حد درست میدانید؟ آیا در دنیای امروز
اقتصاد خودکفا معنی گذشته را دارد؟ در چنین
دنیایی بحث صادرات و واردات کشورها با کدام
دیدگاهتوجیهمیشود؟

امروز دنیا در حال تبدیل شدن به یک بازار جهان 
ی
یکپارچهاست .خودکفاییدیگرمفهومیندارد،بلکه
ی رقابت
هر کشوری برای اینکه بتواند در بازار جهان 
کند نیاز به تجارت دارد .جغرافی��ای نوآوری نیز در
یاست.دسترسی
حالگرفتنیکشکلجدیدجهان 
به دانش و اطالعات ضروری برای رش��د اقتصادی با
جداییازبقیهجهاندیگرممکننیست.
در بح�ث الحاق ای�ران ب�ه  WTOبارها تأکید
شده که ایران زیرس�اختهای الزم را ندارد .آیا
بیرون ماندن بزرگترین اقتصاد خارج از تجارت
جهانی (ایران) به اقتصاد ایران ضربه وارد نکرده
است؟تحلیلوراهکارهایتانرابفرمایید.

آمارها در سراسر دنیا نشان داده که تجارت عامل
رش��د اقتصادی اس��ت .هر کش��وری بدون در نظر
گرفتن اینکه در چه مرحلهای از توسعه قرار دارد از
ی که با تجارت ممکن میشود
ی از کارای 
عواید ناش�� 
سود میبرد .بیرون ماندن از سازمان تجارت جهانی
ی به ایران وارد کرده و باعث عقبافتادگی
ضربه بزرگ 
اقتصادی کشور ش��ده است .حل این مسأله شاید با
ادام��ه کار دول��ت در عوض کردن دی��دگاه جهانی
نسبت به ایران آسانتر شود اما برای الحاق به سازمان
ی ایران باید یک جهش بزرگ نسبت به
تجارت جهان 
حفاظت کردن از حقوق مالکیت معنوی بردارد ،در
ی از زیرساختهای کلیدی
غیر این صورت فاقد یک 
الزم است.
در نهای�ت فکر میکنی�د میتوان ب�رای امروز
اقتصاد ایران و بهبود وضع نس�خهای کارآمد و
کوتاهپیچید؟

یداشته
درپایان میخواستمیکنتیجهگیریکل 
باشم .نتیجهای که نکتههای مختلف این مصاحبه
را ب��ه هم وص��ل میکند .ب��ه نظرم یک سیاس��ت
سهبعدی زمینه را برای پیشرفت اقتصادی ایران در
طوالنیمدت ممکن میکند .امیدوارم دولت با مرور
این محورها سرمایههای بزرگ درون کشور را ببیند
وبهتراستفادهکند.
 -1گس��ترش بخش خدمات برای جذب فعالیت
برونس��پاری از س��وی ش��رکتهای چندملیتی
بهعنوان یک قدم ا ّولیه و همزمان.
 -2اضافه کردن مخارج پژوهش و توسعه.
 -3حفاظ��ت از حقوق مالکیت معن��وی با هدف
یو
انتقال تکنولوژی از طریق سرمایهگذاری خارج 
عضویتدرسیستمتجارتبینالمللی.
ی ایرانیان مقیم
 -4جذب دانش س��رمایه انس��ان 
خارج از کشور و بهوجود آوردن انگیزه نوآوری برای
ی داخل
بهکار گذاش��تن س��رمایههای عظیم انسان 
کشور.

تثبیت نرخ س�ود بانکی در هن�د :برخالف
انتظار کارشناس��ان ،بانک مرکزی هند نرخ سود
بانکی را تغییر نداده است .روند کند رشد اقتصادی
هند دولت تازهتأس��یس نارندا مودی ،نخستوزیر
این کش��ور را نگران کرده اس��ت و به همین دلیل
خواهانکاهشنرخسودبودهاست(.رویترز)
دزدی اطالع�ات آنالی�ن ش�رکتها در
کانادا :گروهی به نام  FIN4از یکس��ال گذشته
تاکنون با کمک کارشناسان وال استریت اطالعات
دستیابی و ادغام بیش از 80شرکت را دزدیده است.
(گلوباندمیل)
تبعات افزایش هزین�ه درمانی در آمریکا:
تحقیقات موسس��ه «گالوپ» نش��ان میدهد به
دلیل افزایش هزینههای درمانی در آمریکا حدود
38درصد از خانوارهای طبقه متوس��ط با درآمدی
معادل  30ت��ا 75هزار دالر درس��ال مراقبتهای
پزش��کی خود را با تأخیر انجام میدهند( .بیزنس
اینسادر)
پای�ان جنگ خ�ط لول�ه گاز :روز گذش��ته
والدیمیر پوتین اعالم کرد برنامههای روسیه برای
خط لوله تأمین گاز جنوب اروپا تمام شده است .به
اینترتیبیکیازعجیبترینجنگهایخطلوله
گاز جهان میان آمریکا و روسیه باالخره پایان یافت.
دلیل این تصمیم تحریمهای غرب بر روسیه است.
(کوارتز)
خان�واده س�لطنتی ش�رکت نس�اجی
میخرد :خانواده س��لطنتی قطر تصمی��م دارد
برند Pepe Jeansرا بخرد اما برای تهیه س��رمایه
550میلیونپون��دی آن مش��غول رایزنی اس��ت.
(رویترز)
رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته با کاهش
قیمت نفت :ب��ه گفته کریس��تین الگارد رئیس
صندوق بینالمللی پول ،اگرچه کاهش قیمت به
برخی کشورهای صادرکننده آس��یب میزند اما
احتماالاکثراقتصادهایپیشرفتهبا0.8درصدرشد
اقتصادیبیشترروبهروخواهدشد(.رویترز)
َ
کاه�ش۷دالری قیمت گندم :روز گذش��ته
قیمت هر کیس��ه گندم در بازاره��ای جهانی با 7
دالر کاهش به قیمت  599دالر و  75سنت معامله
شد .قیمت هر کیس��ه ذرت هم کاهش یک دالر و
 75سنتیرا تجربهکرد(.اگریمانی)

اظهارنظر
نوسان ارزی به دلیل
نرخ پیشنهادی دالر در بودجه 94
یحییآلاسحاقرئیساتاقبازرگانیتهرانبابیان
اینکه مذاکرات هس��تهای مثبت بوده است ،دلیل
نوس��انات اخیر ارز را نرخ دالر در بودجه  ۹۴دانست
وگفت:بایدنگاهبهبودجهوبودجهنویسیتغییرکند.
دولت قیمت نفت را در بودجه  ۹۴بشکهای  ۷۰دالر
تعیین کرده است .وی اظهار کرد :در هفته گذشته
مس��ائل مهمی همچون مذاکرات ،بودجه و الیحه
خ��روج از رک��ود در مجلس مطرح بوده اس��ت .وی
خاطرنشان کرد :انتظار میرفت فضای روانی کشور
بعد از مذاکرات دچار تغییر ش��ود که اینطور نشد و
نوسانات نرخ ارز به دلیل آن بود که دولت میخواهد
ارز 2650تومان��ی را در بودج��ه 200تومان افزایش
دهد که ذات آن اثر روانی دارد .

