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توضيح مسووالن درباره چرايي نامحسوس بودن تاثيرات رشد 11 درصدي در زندگي مردم

 جاي خالي تجارب موفق 
در بخش انرژي 

از برنامه هاي اصلي وزارت نفت افزايش 
توليد بنزي��ن و خودكفاي��ي كامل در 
توليد و ص��ادرات اين محصول اس��ت؛ موضوعي كه 
موجب شد در سال هاي گذشته پااليشگاه هاي بزرگي 
همچون خليج فارس در دستور كار اجرا قرار گيردو در 
اين راستا نيز در سال هاي گذشته اقدامات قابل توجهي 
انجام شد و حتي اخبار ارسالي از سوي وزارت نفت هم 
خبر از صادرات بنزي��ن ايران مي داد. با اين حال ايران 
هنوز نتوانسته اس��ت با وجود منابع عظيم نفت و گاز، 
توان فني و مهندسي اما هنوز هم نواقصي وجود دارد.  
به نظر مي رس��د با توجه به تجرب��ه قابل توجه جهاني 
در كشوري چون ايران كه منابع عظيم گاز در اختيار 
دارد احداث واحد هاب GTL ضروري اس��ت چراكه 
اين واحدها به دليل حاش��يه س��ود باال، اشتغال زايي 
مناسب و اطمينان از تامين خوراك از مزيت هاي ويژه 
و متعددي برخوردار اس��ت و تاخير در اجراي آنها در 
تضاد با منافع ملي است. در حال  حاضر سه روش مهم 
براي توليد بنزين و گازوييل وج��ود دارد كه عبارتند 
از پااليشگاه هاي نفت، پااليش��گاه هاي با خوراك گاز 
ماي��ع و روش GTL كه تبديل گاز طبيعي به بنزين و 
گازوييل يورو ۵ است.  در پااليشگاه هاي نفت ابتدا نفت 
خام وارد پااليشگاه مي شود و خروجي پااليشگاه هاي 
نف��ت ايران بين ۵۰ ت��ا ۷۰ درصد محص��ول بنزين و 
گازوييل است. بيش از ۳۰ درصد محصوالت كم ارزش 
توليد مي ش��ود به همين س��بب اكثر پااليشگاه هاي 
نفت ايران از حاشيه سود اندكي برخوردار هستند در 
حالي كه هزينه احداث پااليشگاه ها بسيار كالن و هر 
يك چندين ميليارد دالر بوده است. روش دوم توليد 
بنزين و گازوييل با اس��تفاده از خوراك گاز مايع است 
از جمله پااليش��گاه بندرعباس و ستاره خليج فارس 
كه در اين تكنولوژي بين ۷۰ تا ۸۰ درصد گاز مايع به 
بنزين و گازوييل و مابقي به LPG و س��اير تركيبات 
كم ارزش تر تبديل  مي شوند.  اين گونه پااليشگاه ها از 
حاشيه سود چندان مناسبي برخوردار نيستند چراكه 
خوراك مايع تن��ي ۳۰۰ دالري را دريافت و محصول 
تني ۵۰۰ دالري تحويل مي دهند؛ بخشي از محصول 
نيز از قيمت خوراك ارزان تر است البته زماني كه قيمت 
بنزين و گازوييل افزايش مي يابد اين واحدها از حاشيه 
سود مناس��ب تري برخوردار خواهند شد.  روش سوم 
تكنولوژي GTL است؛ در اين تكنولوژي گاز طبيعي 
به بنزين و گازوييل يورو ۵ تبديل مي شود. براي توليد 
ميزان مش��خص محصول مثال ۱۰ ميليون تن بنزين 
و گازوييل حج��م س��رمايه گذاري GTL كالن تر از 
پااليشگاه است اما حاشيه سود آنها بسيار مناسب تر از 
پااليشگاه است. به عنوان مثال پااليشگاه ستاره خليج 
فارس با ظرفيت توليد حدود ۱۶ ميليون تن بنزبن با 
س��رمايه گذاري بيش از ۴ ميليارد دالر راه اندازي شد 
اما يك واحد GTLبا ظرفيت يك س��وم ستاره خليج 
فارس همين ميزان سرمايه گذاري نياز دارد. اما تفاوت 
اصلي و اساس��ي اينجاست كه در تكنولوژي GTL ما 
گاز طبيعي را به محصوالت ارزشمند بنزين و گازوييل 
تبدي��ل مي كنيم.   در اين تكنول��وژي ما ۱/2 ميليارد 
دالر گاز طبيعي را به ۵ ت��ا ۶ ميليارد دالر محصوالت 
ارزشمند تبديل مي كنيم لذا نسبت قيمت ماده اوليه 
به محصول حدود ۵ برابر اس��ت؛ مي��زان گاز مصرفي 
يك واحد ۴ ميليون تني GTL كمتر از ۵۰۰ ميليون 
دالر در سال است اما بيش از 2 ميليارد دالر محصول 
ارزش��مند بنزين و گازويي��ل يورو ۵ از آن به دس��ت 
مي آوريم لذا كل سرمايه گذاري انجام شده ظرف مدت 
۵ تا ۶ سال از محل سود بازگشت مي شود و تا ۵۰ سال 
اين واحد سود ده در خدمت توسعه اشتغال و افزايش 

درآمد و ثروت ملي است. 

  وزي�ر راه: فق�ط از آزادراه ه�ا ع�وارض دريافت 
مي شود. خبرگزاري ها

  سهم 1۰ درصدي بخش تعاون در اشتغالزايي طي 
سال ۹۵. وزارت تعاون 

  تف�اوت ۴۳درصدي قيمت تخم مرغ از مرغداري 
تا مغازه. مهر 

  هش�دار نس�بت به افزايش نقدينگي/هر لحظه 
امكان شكستن سد وجود دارد. بانك مركزي 

  توجه ويژه بازار سرمايه به سرمايه گذاران خارجي. 
صدا و سيما 

  واردات پوشاك منوط به اخذ نمايندگي از برندهاي 
اصلي شد. وزارت صمت 

  پرداخت تسهيالت به ۶۶ هزار متقاضي از صندوق 
كارآفريني اميد. مهر 

  ضوابط اجرايي بودجه ۹۶ كل كشور در دستور كار 
هيات دولت قرار گرفت. هيات دولت 

ربيعي:اليحهاصالحقانونكارراپسبگيريد
يك منبع آگاه از درخواست وزير كار براي بازگشت اليحه اصالح قانون كار از مجلس به دولت خبر داد و گفت: وزير كار به زودي طي نامه اي به دولت، اين درخواست را مطرح خواهد كرد. وي درباره آخرين وضعيت بازگشت 
اليحه اصالح قانون كار كه مدتي قبل در كميسيون اجتماعي مجلس در دست بررسي بود، گفت: در اين زمينه نامه اي با امضاي شخص وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كميسيون اجتماعي دولت ارسال خواهد شد تا به 

زودي اين اليحه تعيين تكليف  شود. 

معاون اول رييس جمهور با تاكي��د بر اينكه در اقتصاد 
مقاومتي همه بايد در صحنه بوده و احساس مسووليت 
كنند، گفت: قرار نيست كه يك عده فقط پاسخگو و عده 
ديگري پرسشگر باشند. اسحاق جهانگيري در مراسم 
افتتاح فاز ۱ مجتمع فوالد روهينا جنوب در شهرستان 
دزفول گفت: »هر كس بايد از خود سوال كند كه براي 
اقتصاد مقاومتي كه مهم ترين اولويت كش��ور اس��ت 
چه اقدامي انج��ام داده و تمام قواي س��ه گانه، بخش 
خصوصي و همه و همه بايد از خود سوال كنند كه براي 
اجراي اقتصاد مقاومتي چه كمك��ي كرده اند. به جاي 
آنكه دايما از ديگران بپرسيم كه براي اقتصاد مقاومتي 
چه كرده اند، بايد كاله خود را قاضي كنيم و ببينيم كه 
خودمان در اين مس��ير چه قدم هايي برداشته ايم و چه 
كمكي به اجراي اقتصاد مقاومتي كرده ايم.«جهانگيري 
افزود: »مهم ترين سياس��تي كه قادر اس��ت كشور را با 
س��ربلندي از چالش هاي پيش رو عب��ور دهد اقتصاد 
مقاومتي اس��ت اما نبايد تصور شود كه اين سياست ها 
با ساير سياست هاي اقتصادي متفاوت است. آنچه اين 
سياست ها را از ساير برنامه ها متمايز مي كند اتفاق نظري 
است كه اقتصاددانان و مسووالن كشور درباره اجراي آن 
دارند.« جهانگيري با تاكيد بر ضرورت حمايت از بخش 
خصوصي واقعي خاطرنشان كرد: »همه مكلف هستند 
از بخ��ش خصوصي حمايت كنند و اگر كس��ي در اين 
مسير كوتاهي كند بايد پيش وجدان خود شرمنده باشد 
چرا كه در مسير س��رمايه گذاري و اشتغال زايي كشور 
كوتاهي كرده است.«وي در ادامه سخنان خود عملكرد 
اقتصاد مقاومتي در سال 9۵ را بسيار درخشان ارزيابي 
ك��رد و گفت: »در بخش هاي مختل��ف از جمله بخش 
كشاورزي دستاوردهاي بزرگي در سال 9۵ حاصل شد 
كه مهم ترين آن خودكفايي در توليد گندم بود و امروز ۳ 

ميليون تن گندم مازاد براي صادرات داريم.«

ش��ركت جهان نوين آري��ا، نماينده رس��مي فروش و 
خدمات پس از فروش نيس��ان ژاپن در ايران، ش��رايط 
ف��روش نق��دي، ۳۰ و ۶۰ روزه خودروه��اي جوك و 
ايكس تريل را با تخفيف ه��اي ويژه آغاز كرد. بر مبناي 
شرايط فروش فوري، در تهران طي ۴۸ ساعت و در ديگر 
شهرها طي يك هفته پس از ثبت نام و تكميل وجه توسط 
مشتري، شماره گذاري و تحويل صورت خواهد گرفت. 

بر اساس آمار به دست آمده، بدهي جهان در سال گذشته 
ميالدي به 2۱۵ تريليون دالر افزايش پيدا كرد. بر اساس 
تازه ترين گزارش موسس��ه فاينانس بين الملل، بدهي 
كشورها در سال 2۰۱۶ ميالدي به ۳2۵ درصد رشد توليد 
ناخالص جهاني افزايش پي��دا كرد و در مجموع به 2۱۵ 
تريليون دالر رسيد. در همين حال بدهي جهاني در سال 
2۰۱۶ ميالدي در مقايسه با سال قبل از آن ۷/۶ تريليون 
دالر افزايش نشان مي دهد. همچنين بدهي در بازارهاي 
نوظهور در سال گذشته ميالدي به طرز قابل توجهي به 
۵۵ تريليون دالر افزايش پيدا كرد كه اين رقم معادل 2۱۵ 
درصد توليد ناخالص داخلي آنها را تشكيل مي دهد كه اين 
مقدار از بدهي عمدتا بدهي شركت هاي غيرمالي است. 
بر همين اساس، بدهي بازارهاي نوظهور بين سال هاي 
2۰۰۶ ت��ا 2۰۱۶ ميالدي در ح��دود ۴۰ تريليون دالر 
افزايش يافته و بين سال هاي ۱99۶ تا 2۰۰۶ ميالدي هم 
چيزي در حدود 9 تريليون دالر به بدهي آنها افزوده شده 
است. موسسه فاينانس بين الملل اعالم كرد كه بيش از ۷۰ 
تريليون دالر افزايش بدهي جهان در يك دهه گذشته به 
ركورد باال در بدهي اوراق قرضه بر مي گردد. البته در اين 
گزارش آمده كه سهم بدهي كشورهاي پيشرفته در بدهي 
جهان در سال 2۰۱۶ ميالدي ۱۶۰ تريليون دالر است. 
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نظركارشناسان
كارشناس�ان اما پيش تر 
درخصوص حس نش�دن  
رش�د اقتصاد در زندگي 
گفت�ه بودن�د ت�ا مادامي 
كه رش�د اقتصاد از محل 
ارتق�اي تولي�د در بخش 
ن  ختما س�ا  ، صنع�ت
ص�ورت  كش�اورزي  و 
نگيرد و هم�راه با كاهش 
بيكاري نباشد براي مردم 
محس�وس نخواهد بود. 
بيكاري س�بب مي ش�ود 
آثار مثبت رشد اقتصادي 
خود را در معيشت مردم 

نشان ندهد. 

طبق گزارش��ي كه سازمان 
برنامه و بودج��ه ارايه كرده 
است در س��ال ۱۳9۵ منابع عمومي دولت 
در حدود 2۸2 ه��زار ميليارد تومان بود كه 
س��هم درآمدها ۱۵۷ هزار تومان محاسبه 
ش��ده اس��ت. مصارف نيز بدون كس��ري و 
معادل 2۸2 هزار تومان صورت گرفته است. 
بر اساس گزارش ارايه شده از سازمان برنامه 
و بودجه درباره عملكرد بودجه سال ۱۳9۵، 
منابع عمومي در قانون بودجه سال ۱۳9۵ 
بالغ  بر 29۴ هزار ميلي��ارد تومان بود كه از 
اين رقم 2۸2 هزار ميليارد تومان يعني 9۶ 
درصد تحقق يافته است. همچنين از منابع 
عمومي در س��ال ۱۳9۵، مبل��غ ۱۵۷ هزار 
ميليارد تومان س��هم درآمدها، مشتمل بر 
درآمدهاي مالياتي، گمرك و س��اير بود كه 
در عمل ۱۴۸ هزار ميليارد تومان آن يعني 
9۴ درصد محقق ش��د ك��ه درصد تحقق 
درآمدهاي مالياتي و گم��رك 9۷ درصد و 

درصد تحقق ساير درآمدها ۸۸ درصد است. 
س��هم واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي از 
منابع عمومي در قانون بودجه سال ۱۳9۵ 
در حد ۷9 هزار ميليارد تومان بود كه عمال 
۷۴ هزار ميليارد تومان يعني 9۴ درصد آن 
تحقق يافته است. رقم واگذاري دارايي هاي 
مالي در منابع عمومي بودجه س��ال ۱۳9۵ 
نيز بالغ ب��ر ۵۸ هزار ميليارد تومان بود كه با 
توجه به عملكرد ۶۰ هزار ميليارد توماني آن 
۱۰۴ درصد تحقق يافته اس��ت. مصارف در 
قانون بودجه سال ۱۳9۵ معادل رقم منابع 
در حد 29۴ هزار ميلي��ارد تومان بود كه با 
توجه به عملكرد 2۸2 هزار ميليارد توماني 
آن، بودجه سال ۱۳9۵ با 9۶ درصد تحقق 
بدون كس��ري به صورت متوازن مديريت 
ش��ده اس��ت. س��هم اعتبارات هزينه اي از 
مص��ارف قان��ون بودجه س��ال ۱۳9۵ نيز 
بالغ بر 2۱۴ هزار ميلي��ارد تومان بود كه با 
عملكرد 2۰۸ هزار ميليارد تومان در حد 9۷ 
درصد تحقق يافته اس��ت. اعتبارات تملك 
دارايي هاي سرمايه اي در قانون بودجه سال 

۱۳9۵ بالغ بر ۵۷ هزار ميليارد تومان بود كه 
با عملكرد ۴2 هزار ميلي��ارد تومان در حد 
۷۴ درصد تحقق يافته است. همچنين رقم 
اعتبارات تملك دارايي هاي مالي در قانون 
بودجه سال ۱۳9۵ بالغ بر 2۳ هزار ميليارد 
تومان ب��ود كه به علت رعايت انضباط مالي 
در خريد اوراق سر رسيد شده عمال ۴2 هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي تملك شد و تحقق 
اين اعتبارات در حد ۱۸۱ درصد اس��ت. بر 
اساس گزارش ارايه ش��ده از سوي سازمان 
برنامه و بودجه در زمينه مقايس��ه عملكرد 
بودجه س��ال ۱۳9۵ نس��بت ب��ه عملكرد 
بودجه س��ال ۱۳9۴، منابع عمومي كه در 
سال ۱۳9۴ معادل 2۰2 هزار ميليارد تومان 
بود به رقم 2۸2 هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته اس��ت، يعني داراي ۴۰ درصد رشد و 
اعتب��ارات هزينه اي )ج��اري( از ۱۷2 هزار 
ميليارد تومان در سال ۱۳9۴ به رقم 2۰۸ 
هزار ميليارد تومان در س��ال ۱۳9۵ رسيد. 
به اين ترتيب ح��دود 2۱ درصد و اعتبارات 
تملك دارايي هاي سرمايه اي )عمراني( كه 

در سال ۱۳9۴ بالغ  بر 2۵ هزار ميليارد تومان 
بود در سال ۱۳9۵ به رقم ۴2 هزار ميليارد 
توم��ان افزايش يافته و رش��د ۶۸ درصدي 
را تجربه كرده اس��ت و اين رش��د اعتبارات 
عمراني طي يك سال، در برنامه هاي گذشته 

بي سابقه بوده است. 
در سال ۱۳9۵ به منظور اصالح نظام بانكي 
كشور و جهت افزايش قدرت تسهيالت دهي 
بانك هاي دولتي، با استفاده از مجوز تبصره 
۳۵ قانون اصالح قانون بودجه سال ۱۳9۵ 
بالغ  بر ۱۳ ه��زار و 2۰۰ ميلي��ارد تومان از 
بدهي دولت به نظام بانكي كاسته و مبلغ 2۴ 
هزار و 2۵۰ ميليارد تومان به سرمايه دولت 

نزد بانك هاي دولتي افزوده شده است. 
همچنين در سال ۱۳9۵ در راستاي كاهش 
بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي 
با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصالح 
قانون بودجه سال ۱۳9۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان از بابت مطالبات پيمانكاران، 
مبلغ 2 هزار و ۵۰۰ ميلي��ارد تومان صرفه 
تاديه بده��ي دولت به ش��هرداري ها، هزار 

ميليارد تومان بابت كمك به مس��كن مهر، 
هزار ميليارد تومان به بنياد مسكن و بنياد 
ش��هيد و ۴۰۰ ميليارد تومان براي آموزش 
عالي و 2۰۰۰ ميليارد تومان صرف پرداخت 
پاداش بازنشس��تگان فرهنگ��ي جمعاً ۱۵ 
هزار و ۴۰۰ ميلي��ارد تومان از بدهي دولت 
به طلبكاران پرداخت ش��د. گفتني اس��ت 
در سال ۱۳9۵ با اس��تفاده از مجوز تبصره 
۳۷ قانون اصالح قانون بودجه سال ۱۳9۵ 
مبلغ ۸ هزار ميلي��ارد تومان براي پرداخت 
بدهي هاي سازمان بيمه سالمت پرداخت 
شد. همچنين در اليحه بودجه سال ۱۳9۵ 
پيش بيني شده بود كه با اجراي آن در كنار 
س��اير فعاليت هاي اقتصادي كش��ور رشد 
اقتصادي با احتساب نفت به ۵ درصد و نرخ 
تورم به 9 درصد كاهش يابد، اما براس��اس 
گ��زارش رس��مي مرك��ز آمار ايران رش��د 
اقتصادي در 9 ماهه اول سال ۱۳9۵ با نفت 
در حد ۷/2درص��د و بدون نفت به ۵ درصد 
و نرخ تورم ۱2 ماهه منتهي به اسفند سال 

۱۳9۵ به ۶/۸ درصد كاهش يافته است.

سال ۹۵ بدون كسري بودجه
سازمان برنامه و بودجه عملكرد مالي سال گذشته را منتشر كرد

طيب نيا: سطح زندگي مردم هنوز پايين است

بودجه

پس از سقوط اقتصاد به زير 
صفر در سال ۱۳9۴، سال 
گذشته اقتصاد ايران دوباره رشد كرد. ۱۱ 
درصد، رشدي است كه براي 9 ماهه سال 
گذشته توسط بانك مركزي اعالم شده كه 
رقمي چشمگير است اما هنوز مردم اين امر 
را در زندگي خود احساس نكرده اند. ديروز 
دو مقام مسوول پولي و مالي در خصوص 
چرايي اين ماجرا توضيحاتي دادند كه قابل 
ذكر و بررسي است. طيب نيا وزير اقتصاد 
معتقد است اگرچه سال قبل رشد اقتصاد 
باال بوده اما هنوز س��طح زندگي مردم به 
درجه اي كه در س��ال هاي ۸۸ و ۸9 بوده 

بازنگشته است. 
بنابراين مردم به دلي��ل فاصله اي كه بين 
دخل و خرج شان وجود داشته و وضعيت 
نامناسب معيشت شان اين رشد را احساس 
نمي كنند. اما ولي اهلل س��يف توضيحاتي 
مي دهد كه بيش��تر به ميزان تورم ساالنه 
بازمي گردد. او در پاس��خ به خبرنگاري كه 
از او دليل احس��اس نش��دن رشد اقتصاد 
را مي پرس��د مي گويد: كاالهايي كه مردم 
خري��داري مي كنند، احتم��اال نرخ تورم 
بيش��تري از ميانگين تورم كش��ور دارند. 

كارشناسان اما پيش تر در خصوص حس 
نشدن رشد اقتصاد در زندگي گفته بودند 
تا مادامي كه رشد اقتصاد از محل ارتقاي 
تولي��د در بخ��ش صنعت، س��اختمان و 
كشاورزي صورت نگيرد و همراه با كاهش 
بيكاري نباشد براي مردم محسوس نخواهد 
بود. بيكاري سبب مي شود آثار مثبت رشد 
 اقتصادي خود را در معيش��ت مردم نشان 
ندهد. از سوي ديگر بخش مهم رشد سال 
گذشته كش��ور به بخش نفت بازمي گردد 
ك��ه رابطه پيش��ين و پس��ين چنداني با 
بخش هاي ديگر اقتصاد ندارد، حال آنكه 
بخش هاي��ي مانند س��اختمان، صنعت و 
معدن يا رش��د منفي داش��تند يا رشدي 
بسيار ناچيز. به بيان ديگر، بخش هايي كه 
مي توانند اشتغالزا باشند كماكان با ركود 
دس��ت و ۵ه نرم مي كنند و حوزه هايي كه 
اثرات چنداني بر معيش��ت جامعه ندارند، 

رشد كردند. 

زمان پرداختن به اصالحات بلندمدت 
ساختاري فرارسيده

وزي��ر اقتص��اد روز گذش��ته در دي��دار با 
مس��ووالن بانك ها و بيمه ها ب��ا طرح اين 
سوال كه چرا با وجود برخورداري از رشد 
۱۱ درص��دي اقتصاد، هنوز آث��ار مثبت 

آن در زندگ��ي مردم، چندان محس��وس 
نيست، گفت: جواب اين پرسش اين است 
كه س��طح زندگي مردم، در حال حاضر، 
هنوز به س��طح قبلي خود نرسيده است. 
علي طيب نيا در نخس��تين جلسه كاري 
س��ال جديد با مديران بانك ه��ا، بيمه ها، 
بازار سرمايه و ش��ركت هاي تابعه وزارت 
اقتصاد با بيان اينكه دولت توانس��ته است 
مشكالت كوتاه مدت اقتصادي را به خوبي 
ساماندهي كند اما با ايده آل هاي مان فاصله 
داريم، اظهار داشت: هم اكنون به مرحله اي 
رسيده ايم كه زمان پرداختن به اصالحات 

بلندمدت ساختاري فرا رسيده است. 
طيب ني��ا در نشس��ت هم انديش��ي ب��ا 
مديران بانك ها، بيمه ها، بازار س��رمايه و 
سازمان هاي تابعه وزارت اقتصاد در محل 
اي��ن وزارتخانه كه ريي��س كل و معاونين 
بانك مركزي و اعضاي ش��وراي معاونين 
اين وزارتخانه نيز حضور داش��تند با اشاره 
به تعيين شعار س��ال »اقتصاد مقاومتي؛ 
توليد و اش��تغال« از س��وي رهبر انقالب 
تاكيد كرد: همه ما بايد عزم مان براي انجام 
اقدامات اساسي در حوزه كمك  را به توليد 
و اشتغال زايي مولد جزم كرده و به عنوان 
راهبرده��اي اولويت دار به اي��ن دو مقوله 

اهتمام ورزيم. 

اقتصاد داراي ظرفيت هاي توليدي 
راكد است

وزير اقتصاد با اش��اره به شرايط نابسامان 
اقتص��ادي كش��ور در زمان ش��روع به كار 
دولت يازده��م، از جمل��ه همزماني تورم 
۴۵ درصدي و رش��د منه��اي ۶/۸ درصد 
اقتصادي، شرايط مذكور را در تاريخ معاصر 
اقتصادي كشور كم نظير خواند و گفت: در 
چنين وضعيتي و در شرايط كاهش شديد 
و طوالني م��دت قيمت نف��ت، آن هم در 
زماني كه امكان استفاده از دارايي ها و منابع 
خارجي وجود نداشت، دولت با به كارگيري 
سياست هاي اصولي موفق شد نرخ تورم را 
نزولي كرده و اين روند را كماكان حفظ كند. 
طيب نيا ادام��ه داد: در ش��رايط ركودي، 
مي توان توليد را بدون نياز به سرمايه گذاري 
جديد و با استفاده از ظرفيت هاي استفاده 
نش��ده موجود و تامين سرمايه در گردش 
افزاي��ش داد و  اقتص��ادي  بنگاه ه��اي 
دولت ه��م با كمك تدابي��ر بانك مركزي 
در اي��ن خص��وص، نس��بت به اي��ن كار 
مبادرت كرد و در حقيق��ت، اولويت خود 
را از س��رمايه گذاري جديد به اس��تفاده از 
سرمايه هاي موجود تغيير داد و نتيجه هم 
همين ش��د كه مي بينيم در شرايط رشد 
منفي س��رمايه گذاري، از رشد اقتصادي 

گروه اقتصادي

مثبت برخوردار ش��ده ايم. وزي��ر اقتصاد 
ب��ا طرح اين س��وال كه پس چ��را با وجود 
برخورداري از رش��د ۱۱ درصدي اقتصاد، 
هنوز آثار مثبت آن در زندگي مردم، چندان 
محسوس نيست، گفت: جواب اين پرسش 
اين است كه س��طح زندگي مردم در حال 
حاضر، هنوز به س��طح قبلي خود نرسيده 
و اقتصاد كشور هنوز پايين تر از خط رشد 
پايدار و بلندمدت كش��ور ق��رار دارد. وي 
تصريح كرد: وقتي كشور به دليل عملكرد 
نادرست گذشته، زير مسير رشد بلندمدت 
خود حركت مي كند و داراي ظرفيت هاي 
توليدي راكد اس��ت، مي توان با استفاده از 
امكانات و س��رمايه هاي موجود و افزايش 
بهره وري، رشد اقتصادي را افزايش داد اما 
در بلندمدت، اين امر امكان پذير نيس��ت.  
طيب نيا افزود: به همين خاطر است كه اگر 
ما خواهان پايداري و افزايش ضريب رشد 
اقتصادي فعلي در سال هاي آتي هستيم، 

نياز به افزايش سرمايه گذاري داريم. 
وزير اقتصاد ب��ا بيان اينك��ه هم اكنون به 
مرحله اي رسيده ايم كه زمان پرداختن به 
اصالحات بلندمدت ساختاري فرا رسيده 
است، گفت: االن وارد مرحله اي شده ايم كه 
اولويت ما اصالحات ساختاري و بلندمدت 
اقتصاد كشور است و خوشبختانه راه حل و 
برنامه عملياتي و زمان بندي ش��ده آن هم 
آماده اجرا است.  طيب نيا افزود: از مهم ترين 
حوزه هاي اين اصالحات ساختاري، اصالح 
نظام مالي آن هم در ش��رايطي اس��ت كه 
نظام مالي كشور شامل نظام بانكي و بازار 
سرمايه براي تامين نياز بنگاه هاي اقتصادي 

چالش هاي بسياري دارد. 

بانك ها با مشكالت جدي مواجه اند
طيب نيا خاطرنش��ان كرد: نظام بانكي با 
مشكالت جدي مواجه است ولي مي توان 
اين مشكالت را با به كارگيري بهينه منابع 
كش��ور حل كرد. وزير اقتص��اد در بخش 
ديگ��ري از س��خنان خود با بي��ان اينكه 
دولت خود را مقيد و مكلف به بازپرداخت 
بدهي خود به نظ��ام بانكي مي داند گفت: 
رقم 2۰ هزار ميليارد تومان از بدهي دولت 
به نظام بانكي در حال تسويه حساب است. 
طيب نيا در پايان تاكيد كرد: بايد قدم هاي 
موث��ري در جه��ت اص��الح نظ��ام مالي 
كشور برداش��ته و وظايف خود را در قبال 
ميهن مان ايران  برداريم. در پايان نيز برخي 
مديران به بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي 
خود پرداختن��د. ديروز ولي اهلل س��يف، 
رييس كل بانك مركزي نيز در حاش��يه 
جلسه هيات دولت در پاسخ به اين انتقاد 
كه چرا مردم رشد اقتصادي كه دولت بيان 
مي كند را احساس نمي كنند، تصريح كرد: 
پيش بيني ما رشد باالي ۱۱ درصدي در 
كل سال اس��ت، اما مساله اينگونه مطرح 
مي شود كه چرا مردم اين رشد را احساس 
نمي كنند. اين احس��اس رشد بستگي به 
نوع كااليي دارد كه خريداري مي شود زيرا 
واقعيت اين است كه تورم معدلي است از 

همه قيمت كاالها.

ويژه

دليل و انگيزه اين افراد از چنين صحنه آرايي مشخص 
نيست اما منتقدان هميشگي صنعت خودرو كشور، 
از اين فرصت اس��تفاده ك��رده و براي اي��ن ويديوها، 
تحليلگ��ري كرده و بر چس��ب اعت��راض به كيفيت 
خودروه��اي داخل��ي را چس��بانده اند. پايگاه خبري 
تحليل��ي انتخ��اب )Entekhab. ir(، ش��بكه هاي 
اجتماعي در ادامه انتش��ار افسارگس��يخته تصاوير و 
مطالبي كه اطالعات كامل و مش��خصي پيرامون آنها 
وجود ندارد، در روزهاي اخير حامل و منتش��ر كننده 
ويديوهايي از پرتاب ش��دن يك خودرو به يك دره در 
استان خراسان بوده است. اتفاقا همين نامعين بودن 
چند و چون رويدادها، مانند فيلم هاي سينمايي است 
كه پاياني باز دارند، دس��ت افراد و گروه هاي مختلف 
را ب��از مي گذارد تا هر كس��ي از ظن خود يار ش��ود و 
براساس منافع فردي يا گروهي خود، به آن تفسيري 
دلخواه بچس��باند. در دو ويديوي منتشر شده از اقدام 

چند ش��هروند در استان خراس��ان كه گفته مي شود 
در ارتفاعات نقندر بوده اس��ت، ابتدا فيلمبردار و ساير 
دوستانش در جايگاه مناسب مستقر شده و براساس 
برنامه ريزي صورت گرفته، يكي از آنها يك دس��تگاه 
خ��ودرو را راه��ي دره مي كند. خودرو نيز در مس��ير 
بيش از ۵۰متري واژگون ش��ده و پس از وارد ش��دن 
آس��يب هاي فراوان در انته��اي دره آرام مي گيرد. در 
ويديوي ديگري كه مشخصا لحظاتي بعد از ويديوي 
نخس��ت فيلمبرداري شده اس��ت، همان فيلمبردار 
و عده اي ديگر از دوس��تانش، اطراف خ��ودرو تقريبا 
منهدم شده حلقه زده اند و به شوخي و خنده و تمسخر 
مشغول هستند. دليل و انگيزه اين افراد از چنين صحنه 
آرايي مشخص نيست اما منتقدان هميشگي صنعت 
خودروي كش��ور، از اين فرصت استفاده كرده و براي 
اين ويديوها، تحليلگري كرده و بر چسب اعتراض به 

كيفيت خودروهاي داخلي را چسبانده اند. 

اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران اعالم كرد: همانطور كه پيش 
از اين درخصوص »خدمات مبتني بر محتوا« و »ساير هزينه ها« اطالع رساني 
ش��د و با توجه به اينكه در روزهاي اخير، تعدادي از مش��تركين در برخي از 
رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي در خصوص »درآمد عمومي دولت« اظهار 
بي اطالعي كرده اند، جزييات بيشتري از اين مورد ارايه مي شود تا موجبات رفع 
ابهام كاربران تلفن همراه به وجود آيد. براساس اين اطالعيه، اسفند سال 9۳ و 
در روند بررسي اليحه بودجه در مجلس شوراي اسالمي،  بندي به قانون بودجه 
سال 9۴ تحت عنوان تبصره ۱9 ماده واحده اليحه بودجه 9۴ الحاق شد كه 
اپراتورهاي موبايل كشور را ملزم كرد تا ۱۰ ريال مازاد بر تعرفه مصوب پيامك 
را به حس��اب دولت واريز كنند. بدين ترتيب از ابتداي فروردين ماه سال9۴ 
هزينه ارسال هر پيامك با افزايشي ۱۰ ريالي مواجه شده و اين رقم به صورت 
مجزا در قبض هاي تلفن همراه اعالم شده و اين موضوع نيز از سوي رسانه ها 
اطالع رساني شد. بدين ترتيب آنچه به عنوان درآمد عمومي دولت ياد شده، 
در واقع همان رقمي است كه مربوط به افزايش هزينه پيامك هاي كاربران 
بوده و اين رقم بر اساس تعداد پيامك هاي ارسالي افراد متفاوت است. طبق 
 اعالم، اين رقم در قالب درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف

۵۳۰۰۰۰ -۱۴۰به ش��رح زير به دس��تگاه هاي ذي ربط اختصاص مي  يابد: 
۳۵درصد به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران )2۰درصد جهت 
تامين، توليد و كمك  هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب  العالج 
و س��رطاني و ۱۵ درص��د جهت افزايش اعتبارات س��ازمان ام��داد و نجات 
جهت خريد تجهي��زات(، 2۰ درصد به كميته امداد امام خميني)ره( جهت 
توانمند سازي نيازمندان تحت پوشش، 2۰درصد به سازمان بهزيستي كشور 
جهت كمك به تامين هزينه هاي درماني و تجهيزات توانبخشي افراد تحت 
پوشش، ۵ درصد جهت تحت پوشش قرار دادن ۵۰ درصد حق بيمه تامين 
اجتماعي بسيجيان معسر، ۵ درصد به س��ازمان بيمه سالمت ايران جهت 
ارتقاي پوش��ش تعهدات خدمات دندانپزش��كي و خود مراقبتي كودكان و 
نوجوانان زير ۱۴ سال، ۵ درصد به دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي  هاي 
س��رمايه اي، ۵  درصد به سازمان پزشكي قانوني، ۵  درصد به سازمان انتقال 
خون ايران بابت تامين تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي. همراه 
اولي ها مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص جزييات قبض 
تلفن همراه خود به پرتال اينترنتي يا سامانه »همراه من« مراجعه كرده يا با 

مركز تماس مشتركين )999۰( اين اپراتور تماس بگيرند. 

همراه اول جزييات رديف »درآمد عمومي دولت« در قبوض تلفن همراه را تشريح كرد تاملي بر سناريوي ارتفاعات نقندر
درآمد عمومي دولت در قبوض تلفن همراه چيست؟معترضي كه مي خندد! 

گروه اقتصادي

نظرات خود را 
برای ما پيامك 

كنيد

۳۰۰۰۴۷۵۳

با قدردانی از دوستان، سروران و آشنايانی كه در مراسم 
تشييع و ترحيم روانشاد 

آقایحاجمحمدهادیهاشمنيا
بزرگخاندان

 در مش�هد مقدس شركت نمودند باطالع ميرساند كه مراسم 
 يادبود ايش�ان در ته�ران روز جمعه، 18 فروردين از س�اعت
 1۰ لغايت  1۲ در مسجد نور، ميدان فاطمی برگزار خواهد شد.

با عنايت ب�ه تاكيد زنده ي�اد بر جلوگيری از اس�راف از كليه 
بزرگواران اس�تدعا ميگردد ك�ه از ارس�ال گل و هرگونه بنر 

خودداری فرمايند. 

بازگشتهمهبسویاوست

خانواده های هاشم نيا، اميدوار تهرانی، بهروزيان، علوی، 
قنادان، فاميلی، نجفيان رضوی، قرآنی و فاميل های وابسته

حسين ميرافضلي
كارشناس انرژي 

خبرگزاري مهر


