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جدیدترین پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از منطقه خاورمیانه ،شمال آفریقا،
افغانستان و پاکستان ،پیش بینی خود را از نرخ رشد تولید ناخالص ...

اقتصاد

 18محرم 1438

Oct 20, 2016

سال بیست و یکم شماره 5895

 ۲۹استاندارد برای تولید خودرو اضافه شد
با وجود تمام انتقادات به کیفیت خودروهای داخلی ،معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی
استاندارد از افزایش استانداردهای تولید خودرو از  ۵۲مورد به  ۸۱مورد ...

ماجرای یک بدهی

نامهای نیست؛اما  ۲۰۰هزار میلیارد درمیان است!
زمانــی کــه فضــای رســانهای درگیــر شــایعات
اســتعفای چنــد وزیــر کابینــه دولــت بــود ،ادعــای نامــه
تامــل برانگیــر رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه رئیــس
جمهــوری نیــز مطــرح و ماجــرای حواشــی روز دولــت
را کامــل کــرد .خبــری کــه گرچــه درنهایــت "ســیف"
را بــه واکنــش واداشــت و وجــود آن را تکذیــب کــرد؛
امــا ایــن نمیتوانســت بــه معنــای رد تمامــی محتــوای
ایــن نامــه باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،روز سهشــنبه رســانهای مدعــی
شــد کــه رئیــس کل بانــک مرکــزی طــی نامـهای بــه
روحانــی درخواســت بازپرداخــت بدهیهــای دولــت
بــه شــبکه بانکــی خاصــه بانــک مرکــزی را مطــرح
کــرده اســت.
عنــوان شــده بــود کــه ولیالــه ســیف گفتــه «در
شــرایطی کــه بانــک مرکــزی همــواره بانکهــای
دولتــی و خصوصــی را تحــت فشــار قــرار میدهــد
تــا ترازنامــه خــود را هــر ســاله منتشــر کنــد ،ایــن
بانــک در دو ســال گذشــته ترازنامــه مالــیاش را
منتشــر نکــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
اگــر ترازنامــه ســالهای  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴منتشــر شــود
اســتقراضهای دولــت و بانــک مرکــزی و مبالغــی
کــه دولــت ملــزم بــوده بــه حســاب خزانــه واریــز
کنــد ،امــا نکــرده اســت مشــخص میشــود کــه ایــن
بــه نفــع دولــت نیســت».
ایــن خبــر در شــرایطی بــه ســرعت در فضــای
رســانهای پیچیــد کــه از دو جنبــه قابــل بررســی
بــود ،اول اینکــه درخواســت ســیف از روحانــی
بــرای بازپرداخــت بدهــی خــود بــه دولــت را مطــرح
میکــرد کــه البتــه ماجــرای جدیــدی نبــود و از
ســویی دیگــر بــه موضوعــی تاکیــد داشــت کــه اگــر
صحــت آن تاییــد میشــد اتفــاق خوشــایندی بــرای
دولــت و بانــک مرکــزی نبــود .آن هــم ایــن موضــوع
کــه عنــوان شــده بــود اگــر ترازنامــه دو ســال گذشــته
منتشــر شــود اســتقراضهای دولــت از بانــک مرکــزی
و عــدم واریــز مبالــغ دریافــت شــده بــه حســاب خزانــه
از ســوی دولــت رونمایــی میشــد .ایــن همانــی اســت
کــه بارهــا دولــت تاکیــد کــرده در حــدود ســه ســال
گذشــته و بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم هیـچگاه
از بانــک مرکــزی اســتقراض نکــرده و فشــاری بــرای
دریافــت پــول پرقــدرت ایــن بانــک نداشــته اســت ،بــا
تاکیــد بــر اینکــه بــا ادعــای دولــت ،بانــک مرکــزی

فعلــی تکرارکننــده ماجــرای اســتقراضها از ایــن
بانــک نبــوده و ماننــد دولــت گذشــته برخــورد نکــرده
اســت.
بــه هــر صــورت چنــد ســاعت بعــد رئیــس کل بانــک
مرکــزی صحــت ایــن نامــه را تاییــد نکــرد و گفــت
کــه ارســال چنیــن نام ـهای بــه رئیــس جمهــوری را
تکذیــب میکنــد.
آمارهــا وجــود بدهــی  ۲۰۰هــزار میلیــاردی

بــه حــدود  ۶۳هــزار میلیــارد تومــان مــی رســد کــه از
ایــن رقــم دولــت  ۳۴هــزار میلیــارد تومــان تــا پایــان
مردادمــاه و بــا رشــد  ۴۲درصــدی نســبت بــه پایــان
ســال گذشــته بــه بانــک مرکــزی بدهــی دارد .در
عیــن حــال کــه شــرکتها و موسســات دولتــی هــم
حــدود  ۲۸هــزار میلیــارد تومــان از ایــن رقــم  ۶۳هــزار
میلیــاردی را بــه خــود اختصــاص دادنــد ،بنابرایــن
حتــی اگــر وجــود نامـهای بــه رئیــس جمهــوری بــرای

را تاییــد میکنــد
گــر چــه ســیف ،وجــود چنیــن پیامــی در قالــب نامــه
بــه رئیــس جمهــوری را تکذیــب کــرده ،امــا در ایــن
میــان وجــود بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی و
شــبکه بانکــی و درخواسـتهای ایــن بانــک از رئیــس
جمهــوری و معاونــان وی قابــل رد نیســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس آخریــن
گزارشــی کــه بانــک مرکــزی از میــزان داراییهــا و
بدهیهــای مجموعــه نظــام بانکــی منتشــر کــرده در
حــال حاضــر و تــا پایــان مردادمــاه ســال جــاری مبلــغ
بدهــی بخــش دولتــی بــا رشــد  ۱۵.۲درصــدی نســبت
بــه پایــان ســال گذشــته از مــرز  ۲۰۰هــزار میلیــارد
تومــان عبــور کــرده اســت .از ایــن رقــم  ۱۶۸هــزار
میلیــارد تومــان متعلــق بــه دولــت و  ۳۲هــزار میلیــارد
دیگــر متعلــق بــه شــرکتها و موسســات دولتــی
خواهــد بــود.
بدهــی مــورد تاکیــد در ایــن نامــه کــه بــه بانــک
مرکــزی تعلــق دارد نیــز قابل بررســی اســت ،براســاس
ایــن آمــار بدهــی بخــش دولتــی بــه بانــک مرکــزی

دریافــت بدهیهــا و یــا مجموعــه بدهــی آنهــا رد
شــود ،بدهــی تاملبرانگیــز دولــت بــه بانــک مرکــزی
کــه در ســه ســال گذشــته حــدود  ۴۰هــزار میلیــارد
تومــان افزایــش یافتــه اســت ،قابــل رد نیســت.
درخواســت بدهــی بارهــا مطــرح شــده
آنهــم قابــل انــکار نیســت
امــا درخواســت پرداخــت بدهــی هــم ماجــرای جدیدی
بیــن دولــت و بانــک مرکــزی نیســت .در مجمــع
پنجاهوچهــارم بانــک مرکــزی (دو ســال پیــش) بــود
کــه رئیــس کل بانــک مرکــزی در حضــور رئیــس
جمهــوری از وی درخواســت تســویه بدهیهــای
دولــت را کــرد و در ادامــه بارهــا ایــن موضــوع مــورد
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت .بــا ایــن حــال گرچــه دولــت
همــواره قــول مســاعد بــرای پرداخــت طلــب خــود را
داده و حتــی در نهایــت بــا پافشــاری در بودجــه ســال
جــاری توانســت از طریــق دو تبصــره راه پرداخــت
بدهــی را از طریــق تســعیر نــرخ ارز و همچنیــن انتشــار
اوراق در بــازار بدهــی را بــاز کنــد ،امــا همچنــان رونــد
تغییــر بدهــی صعــودی بــوده و تســویهای اتفــاق

آن سو
معاون سازمان استاندارد اعالم کرد

 ۲۹استاندارد برای تولید خودرو اضافه شد
بـا وجـود تمـام انتقـادات بـه کیفیـت خودروهای
داخلـی ،معـاون ارزیابـی کیفیـت سـازمان ملـی
اسـتاندارد از افزایش اسـتانداردهای تولید خودرو
از  ۵۲مـورد بـه  ۸۱مـورد خبـر داد.
جهانبخـش سـنجابی شـیرازی در گفتوگـو بـا
ایسـنا ،بـا بیـان ایـن کـه اسـتانداردهای موجـود
تولیـد خـودرو منطبـق بـر اسـتانداردهای اتحادیه
اروپا اسـت ،گفـت :امـروز میتوان مدعـی بود که
خودروهـای داخلـی ماننـد پرایـد با ارتقـای کیفی
و کمـی ماننـد تغییراتـی کـه در پلتفـرم خودروهـا
و در طراحـی داشـتند نسـبت بـه  ۱۰سـال پیش کیفیـت تولید بهتـری دارد ،امـا سـئوال اصلی این
اسـت کـه آیـا رضایت بخشـی مشـتری را هم به همراه داشـته اسـت یا خیر .کـه البته جـواب منفی
اسـت به ایـن دلیل کـه درعرصه رقابـت ،مصرف کننـده قابلیت و قدرت مقایسـه محصـوالت داخلی
و خارجـی را دارد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بر این که اسـتانداردهای خـودرو هم در تولیـد و هم واردات کنترل میشـود،
گفـت ،عنـوان کـرد :تمـام خـودرو هایـی کـه بیـش از سـه سـال از تولیـد نوعشـان گذشـته بود و
مـدارک خـود را بـر اسـاس قانـون تاییـد نـوع جدید ارائـه نـداده بودنـد از پایان سـال گذشـته از
سـامانه ثبـت سـفارش حـذف شـدند و در حـوزه واردات اسـتاندارد بـا جدیت بـه وظیفه خـود عمل
میکنـد.
معـاون ارزیابـی کیفیـت سـازمان ملـی اسـتاندارد همچنیـن یـادآور شـد :بـه موجـب قانـون بایـد
خودروهایـی کـه  ۱۰سـال از تولیـد آنهـا مـی گـذرد از خـط تولیـد کارخانههـا خـارج شـوند کـه
خودروهایـی همچـون پرایـد و پـژو  ۴۰۵را شـامل میشـود.
وی دربـاره دیگـر قوانیـن اسـتاندارد تولیـدی اظهـار کـرد :قانون ،جامـع و مانـع بوده و اجـرای آن
مهمتـر از خـود قانـون اسـت و اگـر بنـدی دربـاره خـارج شـدن خودروهـا بعـد از مدتی مشـخص
از مـدار تولیـد اسـت ،ناظـر بـر عملکـرد وزارت صنعـت ،معدن تجـارت و خودرو سـازان اسـت .در
موضـوع تولیـدات داخـل نیز مجموعه مالحظاتی اسـت کـه به موضوع ارتقـای توان تولیـد و حمایت
از تولیـد داخلـی برمـی گردد و جهت گیری سـازمان اسـتاندارد ،حمایتی اسـت که البتـه در این باره
دو موضـوع احقـاق حقـوق مصـرف کننـده و ارتقای توان تولیـد ملی از طریـق ارتقا کیفیـت و ارتقای
اسـتاندارد را مد نظر سـازمان اسـت.
سـنجابی شـیرازی گفـت :در ایـن حوزه در شـورای ملـی اسـتاندارد ،اسـتاندارد خـودرو را بازنگری
کرده و اسـتانداردهای آن را از  ۵۲اسـتاندارد به  ۸۱اسـتاندارد افزایش دادیم .خودروسـازان داخلی
مکلـف هسـتند کـه ایـن اسـتانداردهای  ۸۱گانـه را رعایت کننـد که در ایـن صورت می تـوان گفت
کـه بـه لحـاظ کیفی تولیـدات آنهـا افزایش داشـته اسـت و خودروهای آنهـا امکان پالک گـذاری را
دارنـد و در غیـر ایـن صـورت از دایـره تولید خارج خواهند شـد.
معـاون سـازمان اسـتاندارد با بیـان این که اسـتانداردهای تعریف شـده منطبق بر اسـتاندارهای روز
اتحادیـه اروپاسـت ،اضافـه کرد :اکنـون در اسـتانداردهای  ۸۱گانهای کـه تمام خودرو سـازان ملزم
بـه رعایـت آنهـا هسـتند ،فاکتور سـوخت بـه طـور کامل دیـده شـده اسـت و خودروهـای تولیدی،
گواهـی تاییـد نـوع آن ها را دارند کـه این یعنی میـزان مصرف خودرو ،بر پایه سـوخت اسـتانداردی
کـه بایـد در آن مصـرف شـود و دیگر فاکتورهـا خودرو هـای تولیدی قابلیـت تایید «ای مـارک» اروپا
را دارنـد و چیـزی کـه پیشتـر اتفـاق میافتـاد بـه کیفیت سـوخت مصرفی بر میگشـت.
وی همچنیـن بـا بیـان ایـن کـه بی شـک رضایتمنـدی مـردم از کیفیـت خودروهـای داخلی نسـبت
خودروهـای خارجـی کمتـر اسـت ،گفـت :نارضایتـی مـردم از خودروهـای داخلـی بیـش از ایـن که
از محـل اسـتانداردهای  ۵۲گانـه باشـد ،بـه موضوعـات ،رفاهـی ،روانـی و رضایتمنـدی مشـتری و
فرسـودگی کاری خریـد کاال برمیگـردد و شـاید در خدمـات پـس از فـروش بیشـتر لنـگ میزنیم
تـا خدمـات تولید.
معـاون سـازمان اسـتاندارد ادامـه داد :در خصوص خدمـات پس از فـروش نیز ،مسـئولیت و نظارت
بـر آن بـه وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت بـر میگـردد ولـی با اسـتناد بـه مـاده  ۴قانونـی هرجا
کـه بحـث ایمنـی و رفـاه حـال مـردم در میـان باشـد اسـتاندارد ورود خواهد کـرد .در همین راسـتا
مـا پیشنویـس خدمـات فنی پـس از فـروش را تدویـن کردیـم و در اختیـار وزارت صنعـت ،معدن
و تجـارت قـرار دادیـم کـه خوشـبختانه تـا جایـی کـه اطلاع دارم وزارت صنعـت نیـز آن را بـه
خودروسـازان ابلاغ کرده اسـت.
سـنجابی شـیرازی مشـکل اصلـی نارضایتـی مـردم را عدم آگاهـی به حقوق خـود دانسـت و افزود:
آییـن نامـه ارتقـای کیفـی خـودرو هـم تکالیـف قانونـی مکـرری را بـرای خدمـات پـس از فروش
را تعییـن کـرده اسـت .مشـکل اصلـی در ایـن حـوزه ایـن اسـت کـه عمدتا مـردم به حقوقشـان
آگاه نیسـتند کـه ایـن باعـث میشـود گاهـی از ایـن جهل مـردم سـوء اسـتفاده شـود و از آنجا که
متاسـفانه منطـق اقتصـادی منطبق بر سـود اسـت ،ایـن عدم آگاهـی به خـود مصرف کننده آسـیب
می زند.

نیفتــاده اســت.
بایــد بــه ایــن موضــوع عــدم پذیــرش ارقــام منتشــره
بانــک مرکــزی بــه عنــوان بدهــی بخــش دولتــی بــه
شــبکه بانکــی را نیــز از ســوی دولــت اضافــه کــرد،
زمانــی کــه دولتیهــا مدعــی هســتند آنچــه کــه
بانــک مرکــزی اعــام میکنــد از ســوی آنهــا قابــل
پذیــرش نیســت و تنهــا ارقــام حسابرســی شــده را
پرداخــت خواهنــد کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه براســاس آنچــه کــه محمــد
باقــر نوبخــت -رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه –
چنــدی پیــش اعــام کــرد بــه اعتقــاد آنهــا تــا جایــی
کــه حسابرســی انجــام شــده بدهــی دولــت بــه شــبکه
بانکــی بــه حــدود  ۶۴هــزار میلیــارد تومــان میرســد
و ارقــام بالــغ بــر  ۱۰۰هــزار تــا  ۲۰۰هــزار میلیــاردی
پذیرفتنــی نیســت ،بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد
حتــی بانــک مرکــزی بــه پرداخــت همیــن ارقــام
نصــف شــده هــم رضایــت داشــته باشــد ،چــرا کــه
اکنــون بدهــی  ۲۰۰هــزار میلیــاردی دولــت بــه شــبکه
بانکــی بــه همــراه مجموعــه  ۱۰۰هــزار میلیــاردی
معوقــات بانکــی حجــم قابــل توجهــی از منابــع بانکــی
را قفــل و از دســترس خــارج کــرده اســت.
و اما تراز نامه...
عــدم انتشــار گــزارش کامــل ترازنامــه بانــک مرکــزی
در دو ســال گذشــته نیــز در نامــه مــورد توجــه اســت،
حتــی اگــر دلیــل قابــل ادعــا دربــاره ایــن تاخیــر یعنــی
وجــود اســتقراض از بانــک مرکــزی بــه عنــوان مانــع
انتشــار ایــن ترازنامــه رد شــده باشــد.
ترازنامــه بانــک مرکــزی از ســال  ۱۳۹۲تاکنــون
یعنــی بــرای ســالهای  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴منتشــر نشــده
و اخیــرا در حــد خالص ـهای از داراییهــا و بدهــی بــر
روی ســایت ایــن بانــک قــرار گرفتــه اســت .ایــن تاخیر
موجــب ایجــاد گمانههایــی مبنــی بــر وجــود نقایصــی
در منابــع و داراییهــای خــارج شــده از بانــک مرکــزی
شــده اســت .بــا ایــن حــال توضیــح ایــن بانــک از
ایــن حکایــت دارد کــه گــزارش مبســوط ترازنامــه
بانــک مرکــزی بــه زودی در قالــب دو گــزارش
اعــام خواهــد شــد ،اولیــن گــزارش بالفاصلــه پــس
از برگــزاری مجمــع ســاالنه بانــک مرکــزی و دومیــن
گــزارش هــم بــا نهایــی شــدن تدریجــی اطالعــات و
ارقــام بــا اندکــی تاخیــر نســبت بــه ترازنامــه نخســتین
منتشــر مــی شــود.

موتور اقتصاد زنگ زده؟!
کارشناسان اقتصادی معتقدند که استفاده از راه های علمی برای تحریک تقاضا و
هزینه های واقعی خانوار می تواند موتور زنگ زده اقتصاد را به حرکت ...

اقتصاد امروز

استقبال وزارت ارتباطات از تولید گوشی ویژه مسووالن
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری ،تلوزیـون اینترنتی و پیامهای چندرسـانهای را مسـیری دانسـت که کشـورها
بـه آن وارد شـدهاند و در ادامـه صدا و سـیما را به سـعه صـدر در برخورد بـا تولیدکننـدگان محتوا دعوت
کر د .
محمـود واعظـی در پاسـخ بـه سـوال ایسـنا دربـاره تولیـد گوشـی تلفـن همـراه مخصوص مسـئوالن و
اظهـارات رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامل کشـور در این بـاره اظهار کرد :مـا همواره گفتیم کـه مقامات
دولتـی نبایـد برای مطالب طبقهبندی شـده و حسـاس از تلفـن همراه عادی اسـتفاده کننـد و این همواره
توصیـه ما بوده اسـت.
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ادامـه داد :بنابرایـن اگـر بتوانیم گوشـیهایی بـه وجـود بیاوریم که
مسـئوالن بتواننـد راحتتـر بـا هم صحبـت کننـد ،قطعـا وزارتخانه مـا اسـتقبال میکند و اگر بخشـهای
ذیربـط کـه روی ایـن گوشـیها کار میکننـد ،نیـاز به حمایت بیشـتر داشـته باشـند ،مـا آمادگـی خود را
اعلام میکنیم.
مخابرات با مردم مدارا کند
واعظـی بـا اشـاره به قبضهـای مخابـرات و شـنیدههایی مبنی بـر دریافت هزینههـای مربوط به دو سـال
گذشـته بیـان کـرد :مخابـرات اگر می خواسـت طلب خـود را بگیرد بایـد از قبل اطلاع مـیداد ،زیرا همه
مـردم از نظـر مالـی شـبیه هم نیسـتند ،بـه همین خاطـر ما به آنهـا پیغـام دادیـم در رابطه بـا طلبهای
گذشـته بـا مـردم مـدارا کننـد.وی در ادامه بـا بیـان اینکه در حـال حاضـر حدود هفـت میلیـون تلفن در
سراسـر کشـور وجـود دارد که از آن اسـتفادهای نمیشـود ،گفت :شـرکت مخابرات بارها اعلام کرده که
اگـر افـراد تلفن هایی را که از آنها اسـتفاده نمیکننـد بازگرداننـد ،میتوانند آنها را به افـراد جدید بدهند.
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات همچنین با بیـان اینکه در گذشـته خطهای تلفن هزینه ای نداشـت،
افـزود :مـا کمیتـه ای تشـکیل داده و بررسـی کردیـم و متوجـه شـدیم هـر خط تلفن چـه از آن اسـتفاده
شـود و چـه اسـتفاده نشـود ،بـرای شـرکت مخابرات ایـران رقـم قابل توجهـی هزینـه نگهـداری دارد.
مردم تلفنهایی که استفاده نمیکنند را پس بدهند
واعظـی ادامـه داد :مـا هزینـه نگهـداری تلفنهایـی که اسـتفاده نمیشـود را در شـهرها که رقـم باالتری
دارد و در روسـتاها کـه رقـم پایینتـری دارد حسـاب و اعلام کردیـم هـر خـط تلفـن در طول مـاه باید
حداقـل حـدود  ۱۴۸۵تومـان در شـهرها و حدود  ۹۰۰تومان در روسـتاها اسـتفاده شـود.
وی بـا تاکیـد بـر عـدم تصمیم بـرای گرفتن پـول مازاد بـر هزینـه مکالمات اظهار کـرد :ما اعلام کردیم
کـه افـراد بایـد حـدود  ۳۳۰دقیقـه در شـهر و حـدود  ۲۰۰دقیقـه در روسـتا بـه صـورت رایـگان ،بدین
معنـا کـه تنهـا هزینـه مکالمـه را بپردازنـد ،اسـتفاده کنند.وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در ادامه
خاطرنشـان کـرد :بنابرایـن خواهش من این اسـت اگر مـردم بیش از یک تلفـن دارند که از آن اسـتفاده
نمیکننـد ،آنهـا را پـس دهنـد تـا دیگران اسـتفاده کننـد و در غیر ایـن صورت بایـد  ۱۴۸۵تومانـی را که
حداقـل هزینه نگهـداری اسـت ،بپردازند.
صداو سیما سعه صدر داشته باشد
او بـا اشـاره بـه تلویزیـون اینترنتـی و شـرایط آن بیـان کـرد :در دنیـای امـروز ایـن اتفاقات با سـرعت
پیـش مـیرودOTT .هـا و سیاسـت اسـتفاده از چندرسـانهای هـم در ایران و هم سـایر کشـورهای دنیا
بـه سـرعت در حال گسـترش اسـت .بنابرایـن سیاسـتهایی که در گذشـته بـوده و اینکـه بخواهیم مانع
شـویم ،صحیـح نیسـت ،بلکـه بایـد فضا را بـاز کنیم کـه تولیـد محتوای سـالم انجام شـود.
وی بـا اشـاره بـه نقـش سـازمان صـدا و سـیما در راهبـرد تلویزیـون اینترنتـی اظهار کـرد :وقتـی افراد
از صـدا و سـیما بـرای  IPTVاسـتفاده میکننـد ،خاطرمـان جمع اسـت محتـوای سـالم دارد ،البتـه باید
سـازوکاری باشـد کـه ایـن کار بـا حمایت صدا و سـیما بیـن ارائه دهنـده و این سـازمان صـورت گیرد و
از ایـن محتـوا کـه متعلق به صدا و سیماسـت ،اسـتفاده شـود.
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا بیـان اینکـه ایـن موضـوع در حـال رواج یافتـن اسـت و هرچه
تاخیـر در آن باشـد ،در نتیجـه مـردم محروم میشـوند ،گفـت :لذا ما توصیـه میکنیم اوال هرچه سـریعتر
مرکـز ملـی فضـای مجـازی سیاسـت تولید محتـوا را بـه شـورای عالی فضـای مجـازی ببرند تـا درباره
آن تصمیمگیـری شـود و دوم اینکـه صـدا و سـیما نیـز سـعه صدر بیشـتری در برخـورد با شـرکت های
تولیدکننـده محتـوا داشـته باشـد کـه امروز پیـام را به جـای متن و عکـس ،با ویدیـو برای مردم ارسـال
میکنند.واعظـی همچنیـن بـا اشـاره بـه سیاسـتهای تولید محتـوا اظهار کـرد :تولیـد محتوا در دسـتور
کار مرکـز ملـی فضـای مجازی اسـت و جلسـات متعـددی در ایـن زمینـه برگزار میشـود .انشـااهلل این
موضـوع در شـورای عالـی فضـای مجـازی مطـرح شـود و هر سیاسـتی که شـورا تصمیـم بگیـرد ،برای
همه الزماالجراسـت.

جدیدترین پیشبینی صندوق بینالمللی
پول از اقتصاد ایران

صنــدوق بیــن المللــی پــول در جدیدتریــن گــزارش
خــود از منطقــه خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا ،افغانســتان
و پاکســتان ،پیــش بینــی خــود را از نــرخ رشــد تولیــد
ناخالــص داخلــی واقعــی و تــورم و ســایر شــاخصهای
اقتصــادی ایــران را ارائــه کــرد.
بــر اســاس گــزارش ایســنا ،طبــق جدیدتریــن گزارش
صنــدوق بینالمللــی پــول ،بــا وجــود افزایــش اخیــر
قیمتهــای نفــت کــه عامــل اصلــی تاثیرگــذار بــر
دورنمــای صادرکننــدگان نفــت در منطقــه خاورمیانــه
و شــمال آفریقــا (منــا) بــه شــمار مــی رود ،انتظــار
مــی رود نــه تنهــا قیمتهــای نفــت در ســالهای
آینــده پاییــن بمانــد بلکــه بــا وجــود گســترش تولیــد
هیدروکربــن نیــز انتظــار مــی رود فعالیــت اقتصــادی
در منطقــه خلیــج فــارس در ســال جــاری پاییــن
بمانــد .تحکیــم سیاســت مالــی و کاهــش نقدینگــی
در بخــش مالــی ،رشــد غیرنفتــی در منطقــه خلیــج
فــارس را در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته
کمتــر مــی کنــد.
بــا ایــن همــه پیــش بینــی رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی واقعــی ایــران بــه دلیــل افزایــش ســریعتر
از حــد انتظــار تولیــد نفــت و صــادرات در دوران
پســاتحریم ،تحــت بازبینــی صعــودی قــرار گرفتــه و
 ۴.۵درصــد در ســال جــاری میــادی و  ۴.۱درصــد در
ســال  ۲۰۱۷بــرآورد مــی شــود کــه رشــد چشــمگیری
در مقایســه بــا نــرخ  ۰.۴درصــد در ســال  ۲۰۱۵نشــان
میدهــد.
تولیــد نفــت ایــران بــه  ۳.۶میلیــون بشــکه در روز
افزایــش یافتــه و در اقتصــاد غیرنفتــی تاثیــر مثبتــی

داشــته اســت ،بــا ایــن همــه پیشبینــی میشــود
بهبــود تولیــد نفــت ایــران در ســال آینــده بــه میــزان
چشــمگیری کاهــش پیــدا کنــد زیــرا تولیــد نفــت
ایــران بــه ســطح پیــش از دوران تحریمهــا نزدیــک
مــی شــود .رشــدی کــه از برداشــته شــدن تحریمهــا
انتظــار میرفــت ،بــه تدریــج محقــق میشــود
زیــرا ســرمایهگذاران محتــاط ماندهانــد و بازگشــت
ایــران بــه بازارهــای مالــی و اصالحــات داخلــی بــه

آهســتگی انجــام میگیــرد.
چشــم انــداز رشــد پاییــن در منطقــه خلیــج فــارس،
نــرخ تــورم را پاییــن نگــه خواهــد شــد و اگــر چــه
انتظــار مــی رود اصالحــات قیمــت انــرژی ،تــورم کل
در ســال جــاری را بــه حــدود  ۳.۵درصــد افزایــش
دهــد ،انتظــار مــی رود نــرخ تــورم در ســال ۲۰۱۷
بــه  ۲.۵درصــد کاهــش پیــدا کنــد .ایــران در برنامــه

کاهــش تــورم از ســایر کشــورها پیــش افتــاده و رشــد
قیمــت مصرفــی را برای نخســتین بــار از ســال ۲۰۰۰
تــک رقمــی کــرده اســت .طبــق پیــش بینــی صندوق
بیــن المللــی پــول ،تــورم قیمــت مصــرف کننــده
در ایــران از  ۱۱.۹درصــد در ســال  ،۲۰۱۵بــه
 ۷.۴درصــد در ســال  ۲۰۱۶و  ۷.۲درصــد در ســال
 ۲۰۱۷مــی رســد .همچنیــن تــراز مالــی دولــت از
منفــی دو درصــد در ســال  ،۲۰۱۵بــه منفــی ۱.۱
درصــد در ســال  ۲۰۱۶و منفــی یــک درصــد در
ســال  ۲۰۱۷مــی رســد .طبــق پیــش بینــی صنــدوق
بیــن المللــی پــول ،تــراز حســاب جــاری ایــران در
مقایســه بــا نــرخ  ۲.۱درصــد در ســال  ،۲۰۱۵بــه
 ۴.۲درصــد در ســال  ۲۰۱۶و  ۳.۳درصــد در ســال
 ۲۰۱۷مــی رســد .بــر اســاس گــزارش ایــن وام
دهنــده جهانــی ،بدنبــال واقعیتهــای جدیــد بــازار
نفــت و کوچــک شــدن بخــش دولتــی ،کشــورها
بایســتی اصالحــات ســاختاری را بــرای متنــوع
کــردن اقتصادشــان از هیدروکربنهــا و افزایــش نقــش
بخــش خصوصــی تســریع کننــد .ایــن اصالحــات کــه
اجــرای موفــق آنهــا بــدون شــک زمانبــر خواهــد
بــود ،بــرای تضمیــن فرصتهــای شــغلی بــرای نیــروی
کاری کــه بــه ســرعت در حــال رشــد هســتند ،حیاتــی
خواهــد بــود .بیشــتر صادرکننــدگان نفــت برنامههــای
توســعه اســتراتژیک را فرمــول بنــدی کردهانــد ماننــد
عربســتان ســعودی کــه اخیــرا چشــم انــداز  ۲۰۳۰را
اعــام کــرده اســت .ایــران هــم در حــال حاضــر
ســرگرم گســترش برنامههــای خصوصــی ســازی
اســت.

ایران کنسروماهی به روسیه صادر می کند
ســازمان دامپزشــکی کشــور موفــق بــه اخــذ مجــوز صــادرات آبزیــان و
فــرآورده هــای شــیالتی ،محصــوالت لبنــی و تخــم مــرغ نطفـهدار به روســیه شــد.
بــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجو ،ســازمان دامپزشــکی کشــور،
حســن اختیــارزاده مدیــر کل دفتــر ســازمان هــای تخصصــی ،روابــط عمومــی
و امــور بیــن الملــل ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه اخــذ مجــوز
صــادرات کنســرو ماهــی بــه کشــور روســیه ،اظهــار داشــت :بــا پیگیریهــای
ســازمان دامپزشــکی کشــور ،ســرویس فــدرال نظــارت دامپزشــکی و بهداشــت
گیاهــی روســیه مجــوز صــادرات کنســرو ماهــی بــه روســیه را از تاریــخ 24
مهرمــاه ســال جــاری صــادر کــرد.
وی افــزود :در طــی دو ســال اخیــر بــا مذاکــرات و جلســات برگــزار شــده بــا
طــرف روســی  ،ســازمان دامپزشــکی کشــور موفــق بــه اخــذ مجــوز صــادرات
آبزیــان و فــرآورده هــای شــیالتی ،محصــوالت لبنــی و تخــم مــرغ نطف ـهدار بــه
روســیه شــده بــود.
اختیــارزاده تصریــح کــرد :در حــال حاضــر مشــخصات دو شــرکت
متقاضــی صــادرات کنســرو ماهــی بــه کشــور روســیه در ســایت رســمی
ســرویس فــدرال نظــارت دامپزشــکی و بهداشــت گیاهــی روســیه
ثبــت شــده اســت و صــادرات محصــول مذکــور بــا رعایــت ضوابــط و
مقــررات بهداشــتی و اخــذ گواهــی بهداشــتی دامپزشــکی امــکان پذیــر
است.
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موتور اقتصاد زنگ زده؟!

کارشناسـان اقتصـادی معتقدند که اسـتفاده از راه های
علمـی بـرای تحریـک تقاضـا و هزینـه هـای واقعـی
خانـوار مـی توانـد موتور زنـگ زده اقتصـاد را به حرکت
دربیاورد.
ابراهیـم پورفـرج در گفتگو بـا خبرنگار اقتصـاد و انرژی
گروه اقتصـادی باشـگاه خبرنگاران جـوان ،در خصوص
سـیر نزولـی مصـرف خانوارهـا در سـالیان اخیـر گفت:
پاییـن بـودن سـطح درآمـد دهک هـای اول تـا چهارم
و رکـود حاکـم بر بـازار منجر شـده تا مصـرف خانوارها
سـیر نزولی داشـته باشد.
وی بـا اشـاره بـه نبـود تقاضـای موثـردر بـازار ،افزود:
خانوارهـا بدنبـال پـس انـداز هسـتند تـا در صـورت
مواجهـه بـا مشـکل از آن اسـتفاده کننـد و همیـن امـر
کاهـش تقاضـا را رقـم زده اسـت.
پورفـرج ضمـن نقـد آمارهـای موجـود بیـان کـرد :تراز
بودجـه ای خانـوار دهـک هـای  5بـه باال معمـوال مثبت
بـوده ولـی در خصـوص دهـک هـای پاییـن ایـن گونه
نیسـت و ارائـه میانگیـن آمـار نمـی توانـد واقعـی و
کاربـردی باشـد.
ایـن کارشـناس اقتصـادی در پاسـخ بـه ایـن سـوال
کـه آیـا پاییـن آوردن نـرخ سـود بانـک هـا مـی تواند
راه حلـی بـرای افزایـش هزینـه مصرفـی خانوارهـا
باشـد ،اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه ایـن کـه سـبد
کاالیـی مسـکن،خودرو و بـورس بـرای پـس انـداز و
سـرمایه گـذاری قابـل اعتماد نیسـتند و منابـع درآمدی
نیـز محسـوب نمـی شـوند ترجیـح خانوارهـا علیرغـم
پاییـن آمـدن نـرخ سـود بانک،پـس انـداز بـه جـای
مصـرف اسـت.
وی در پایـان تاکیـد کـرد :رونـق بازارهـای سـود ده،
دسترسـی خانوارهـا بـه اقلام متنـوع و مطلـوب تـر،
افزایـش هزینـه مصرفـی خانـوار و بـه تبـع رونـق
اقتصـادی را بـه همـراه خواهـد داشـت.
موتور اقتصاد زنگ زده است
مجیـد صوفـی کارشـناس اقتصادی و اسـتاد دانشـگاه
شـهید بهشـتی نیـز در گفتگـو بـا خبرنـگار اقتصـاد و
انـرژی گـروه اقتصـادی باشـگاه خبرنـگاران جـوان،
در خصـوص تـراز بودجـه ای خانوارهـا در سـال هـای
اخیـر گفـت :افزایـش قیمـت کاالهـای وارداتـی ،افـت
درآمـد سـرانه بدلیـل تحریـم هـا  ،افزایش نـرخ ارز و
تـورم درکنـار رکود موجب شـد تا بـازار اقتصاد کشـور
وضعیـت مطلوبـی نداشـته و بـه تبـع آن میل بـه هزینه
در خانوارهـا کاهـش یابـد.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم تحریـک تقاضـا بـرای بهبـود
رونـد بـازار افـزود :بـاال بـردن قـدرت خریـد مـردم و
نیـز سیاسـت گـذاری و برنامه ریـزی کالن در راسـتای
افزایـش تقاضـا و از طرفـی ایجـاد اشـتغال مـی تواند
از راهکارهـای مناسـب بـرای جلوگیـری از رونـد سـیر
نزولـی هزینـه هـای خانوارها باشـد.
وی درپایـان تاکید کرد :اسـتفاده از راه های علمی برای
تحریـک تقاضـا و هزینـه های واقعـی خانوار مـی تواند
موتور زنگ زده اقتصاد را به حرکت دربیاورد.

