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رخداد

آخرین خبر

7
اقتصاد

سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در گفتگو با ایلنا با اعالم این مطلب گفت: کامیون های مورد اشاره حامل مشتقات هیدروکربوری تولید شده توسط مینی پاالیشگاه های غیردولتی در ایران 
بوده که تمامی این تولیدات از ابتدا با فرمول مورد تایید استاندارد ایران تولید شده و در روند صادرات آن نیز استانداردهای قانونی با نظارت گمرک جمهوری اسالمی ایران، رعایت شده است. وی خاطرنشان کرد: ده ها کارآفرین 
ایرانی با ایجاد و سرمایه گذاری در  مجموعه های صنعتی مینی ریفاینری )پاالیشگاه در مقیاس کوچک(  از طریق فرمول های انحصاری تایید شده توسط استاندارد در چهارچوب برنامه ملی استانداردسازی، اقدام به تولید فرآورده های 
هیدروکربوری پایین دستی نموده اند. حسینی گفت: صادرات انواع هیدروکربنها ، صرفا در صورت اخذ کد استاندارد، قبل از اظهار در گمرک مقدور است که این موضوع به خوبی توسط گمرکات اجرایی کنترل می گردد. وی یادآور 
شد: با توجه به ایجاد مشکل در کشور افغانستان، وجود استانداردهای متفاوت در کشور مقصد باید بخوبی برطرف و مبنای کنترل قرار گیرد. وی افزود: ضروری ست که سفارت ایران در افغانستان و اتاق مشترک بازرگانی ایران و 

افغانستان پیگیری الزم جهت حل و فصل موضوع اقدام کنند، ضمنا سازمان ملی استاندارد در راستای یکسان سازی استاندارد دو کشور تالش نماید.

ســه نماینده مجلس با حضــور در یک برنامه 
تلویزیونــی، تیم اقتصادی پیشــنهادی دولت 
دوازدهم را مورد بحــث و تبادل نظر قرار دادند. 
فراکسیون  کاتب عضو  گزارش صداوســیما،  به 
مستقلین مجلس، زارع عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس و موســوی عضو فراکسیون امید 
مجلس با حضــور در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دو ســیما تیم اقتصادی پیشنهادی دولت 
دوازدهم را کارشناسی و درباره آن بحث و تبادل 

نظر کردند.
غالمرضا کاتب عضو فراکســیون مســتقلین مجلس 
شورای اسالمی در پاســخ به این پرسش که مهم ترین 
مشکالت تیم اقتصادی یازدهم چیست؟ افزود: در نگاه 
کارآمدی دولت، دو عامل نقش بسیار اساسی دارد یکی 
ساختار منسجم و یکپارچه دولت است که باید کارهای 
موازی کاری در درون دولت شکل نگیرد و یک ساختار 
تیمی دولت اســت که اعضای کابینه دولت می باید تیم 
منسجم، متعهد و دلسوز، هم گرا و هم افزا باشند. وی با 
اشــاره به اینکه در دولت یازدهم در هر دوی این بخش 
با مشکل مواجه بودیم، ادامه داد: دولت پیش از معرفی 
کابینه بنا داشــت در بخش ساختار خود تغییراتی دهد 
و الیحه ای را هم درباره اصالح ساختار دولت به مجلس 
شــورای اســالمی تقدیم کرد که تعداد وزارتخانه ها را 

افزایش می داد و برخی ها را اصالح می کرد. 
کاتب افزود: احساس مجلس این بود که این الیحه به 
علت اینکه از کارشناســی مستحکمی برخوردار نیست 
اگر دولت می خواهد ایــن نقیصه را حل کند باید همه 
بخش های دولــت را ببیند تا ایــن موازی کاری ها حل 
شود به همین علت اکثر کمیسیون های مجلس موافق 
نبودند و این الیحه رای نیاورد. وی اضافه کرد: امیدواریم 
دولت در آینــده نزدیک پس از آغاز بــه کار خود این 
مشــکل را حل کند زیرا یکی از بحث های اساســی ما 
در کشور چالش های ساختاری است به عنوان مثال در 
بیمه، بهداشت و درمان همیشه درگیری های ساختاری 
داشــتیم و این موضوع وقت زیادی را در تدوین برنامه 
ششــم صرف کرد. عضو فراکســیون مستقلین مجلس 
گفت: در همــه دولت ها بخشــی نگری و خودمحوری 

حاکم بود. 
تداخل در وظایف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه

در ادامه رحیم زارع عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس با اشاره به اینکه یک اصل بنیادی در هر دولتی 
وجــود دارد و آن اصل هماهنگی اســت، گفت: وظایف 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تداخل دارند. 
وی افزود: هماهنگی سیاســت های پولی، ارزی، تجاری 
، ســرمایه گذاری و کنتــرل تورم وجود نداشــت برای 
مثال روالی که ســازمان مدیریت در پیش گرفته روال 
فرسوده ای است. زارع اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه 
برای جبران کاهش بودجه، بودجه های عمرانی و اوراق 
را در تراز سرمایه ای و تراز عمرانی آورد در حالی که باید 
آن را در تراز مالی دولت مــی آورد. وی افزود: اوراق در 
تراز سرمایه ای آمده در حالی که یک سوم آن مربوط به 
بدهی های گذشته است و پیمانکاران حوزه های عمرانی 
با نــرخ تنزیل ۴۰ درصد کار می کننــد در حالی که از 
یک طرف نرخ ســود سپرده ها را ۱۵ درصد و نرخ سود 
تسهیالت را ۱۸ درصد قرار دادیم و این موضوع در بازار 
سرمایه و سیستم بانکی اثر گذاشت. زارع ادامه داد: در 

دولت یازدهم وزیر امور اقتصــادی و دارایی در کنترل 
موفق بوده امــا از آن جایی که تیم اقتصادی هماهنگ 
نبود و جزیره ای عمل شــد، خروجی و اثربخشی الزم را 

نداشت البته این دولت نکات مثبتی هم داشت.
ناهماهنگی در سیاست های مالی و پولی کشور

در ادامه ســیدفرید موســوی عضو فراکسیون امید 
مجلس درباره ناهماهنگــی دولت یازدهم گفت: تقریبا 
در همــه دولت ها پس از انقــالب، این ناهماهنگی ها را 
می بینیم و بخشــی از منشــا آن به نگــرش و تفکرات 
اقتصادی اعضای تیــم اقتصادی دولت و بخش دیگری 
از آن به ساختارهای اداری و تشکیالتی نظام اقتصادی 
کشــورمان مربوط است. وی افزود: هر قدر بخواهیم در 
خصوص هماهنگی تفکر و نگرش اعضای تیم اقتصادی 
عمل کنیم تا زمانی که بحث های تشکیالتی اداری باقی 
بماند این تعارض ها و ناهماهنگی ها را خواهیم داشــت. 
موســوی اضافه کرد: اگر بخواهیــم به صورت مصداقی 
درباره اختالف هایی که در دولت یازدهم وجود داشــت 

صحبت کنیم بحث ناهماهنگی ها میان سیاســت های 
پولی و سیاســت های مالی در برخی موارد مشکالتی را 
ایجاد می کرد. وی گفت: دســتاوردهای اقتصادی دولت 
یازدهم ناشــی از ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت بود 
که شــکل گرفته بود و تبعات و آثار مثبتی را در دولت 
یازدهم شــاهد بودیم و امیدواریم ضمن تقویت ساز و 
کارهای اجرایی این ستاد هماهنگی در دولت دوازدهم 
نسبت به همسوسازی نگرش ها و تفکرات و اصالح برخی 

از ساختارها و تشکیالت اداری اقدام شود.
در ادامه کاتب عضو فراکســیون مســتقلین مجلس 
گفت: ساختار تشکیالتی در ایجاد هماهنگی و هم گرایی 
و هم خود افراد نقش دارند. وی افزود: بار ســنگینی بر 
دوش دولت وجود دارد اولویت اقتصادی اســت که هم 
خود رئیس جمهور در روز تنفیذ به چند نکته اساسی از 
جمله رشد شتابان تولید و اشتغال کشور و همچنین این 
موضوع که ریشه کن کردن کامل فقر در جامعه ایران و 
تیم اقتصادی که در این زمینه بیش ترین نقش را دارند، 
اشاره کرد. کاتب گفت: تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی 
کشــور می تواند ناهماهنگی میان افراد را حل کند. وی 
افزود: حضور آقای کرباســیان برای تصدی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی از آن جایی که تعامالت کاری، اداری 
و اجرایی میان آقایان سیف و شریعتمداری و وی وجود 

دارد می تواند بخشی از مشکالت را حل کند.
در ادامــه زارع عضو فراکســیون نماینــدگان والیی 
مجلس شورای اســالمی گفت: نبود نگاه سیستمی در 
تیم اقتصادی دولت و ترجیح منافع ســازمانی بر منافع 
ملی از جمله مشــکالت بود. وی افــزود: با بحران های 
جدی تری در دولت دوازدهم مواجه هســتیم. در ادامه 
موسوی عضو فراکســیون امید مجلس گفت: در دولت 
دوازدهم مشکالت ساختاری را خواهیم داشت بنابراین 
نمایندگان مجبورند سواالت خود را از وزیر امور اقتصادی 
و دارایی بپرسند حتی اگر سوال مربوط به بانک مرکزی 
و یا عملکرد ســازمان مدیریت و برنامه و بودجه باشد. 
وی ادامــه داد : آقای کرباســیان گزینه پیشــنهادی 
رئیس جمهور برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
دولت دوازدهم کارنامه موفقی را در مدیریت بنگاه های 
اقتصادی دارد. عضو فراکسیون مستقلین مجلس گفت: 
طیب نیــا ایده پرداز بود اما کرباســیان یک مدیر خوب 

است.
گزینه وزارت اقتصاد نباید در دقیقه ۹۰ انتخاب 

می شد
زارع در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما 
ادامه داد: تیم اقتصادی تغییر چندانی پیدا نکرده است، 
وزیر اقتصاد باید برنامه ششم توسعه و سیاست اقتصاد 
مقاومتی را به عنوان راهبرد در نظر بگیرد. او با اشاره به 
اینکه دوران سعی و خطا گذشته است ادامه داد: انتظار 

این بود که دولت وزیــر اقتصاد را در دقیقه۹۰ انتخاب 
نمی کرد. عضو فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به 
اینکه بازار سرمایه، یکسان ســازی نرخ ارز، بازار پول و 
مالی از بحران های آینده به حســاب می آیند افزود: در 
ســال ۹۲ شــاخص بورس ۹۵ هزار بود اما تا یک سال 
گذشــته این رقم به۶۰ هزار رســید یعنی در شاخص 
بورس ۳۵ هزار تزلزل داشــتیم و اکنون این شــاخص 
۸۲ هزار شــده است. زارع با اشاره به اینکه بازار سرمایه 
اشــتغال زا و بازاری حالل اســت گفت: در ساختارهای 
تولید و توســعه- اقتصادی و زیربنایی مشکالتی وجود 
دارد. او با اشاره به اینکه کاهش اتکای بودجه به نفت از 
حســن های این دولت بود عنوان کرد: دولت به تنهایی 
و بــه صورت جزیره ای عمل می کند لذا، ســتاد اقتصاد 

مقاومتی باید به صورت فراقوه ای تشکیل شود.
این عضو فراکســیون مســتقلین مجلس با تاکید بر 
ضرورت توجه به معیشت مردم و اشتغال جوانان ادامه 
داد: سیاســت اقتصاد مقاومتی بــه دلیل اینکه دیدگاه 
سیســتمی وجود ندارد روند کندی را در پیش گرفته 
اســت. کاتب در ادامه برنامه با اشــاره به اینکه اولویت 
اول وزرا باید اقتصاد باشد افزود: رتبه ما در بحث فضای 
کســب و کار۱۵۰ بود که االن این رتبه به حدود۱۱۸ 
رســیده اســت. او با اشــاره به اینکه باید قدرت رقابت 
پذیری را افزایش داد گفت: رتبه ما در بحث شــفافیت 
در ابتــدای دولــت نزدیک به ۱۳۱ بــود. کاتب با بیان 
اینکه فســاد در اقتصاد برای کشــور ما آســیب جدی 
اســت، گفت: یکی از چالش های جدی ما رســیدن به 
کاهش نرخ بیکاری اســت ، معموال نرخ بیکاری۱۱.۹، 

۱۲ و یا ۱۲.۳ درصد بوده اســت لــذا میانگین افزایش 
و کاهــش نرخ بیکاری یک درصد را نشــان می دهد. او 
با بیان اینکه همه دولت ها بخشــی نگر بودند گفت: نگاه 
باید اشــتغال محور باشد ، لذا باید تا پایان برنامه ششم 
نرخ بیکاری ۴ درصد کاهش یابد. این عضو فراکســیون 
مســتقلین مجلس با تاکید بر اینکه باید اشتغال محور 
بخش تولیدی و خدماتی کشور باشد ادامه داد: باید در 
راســتای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و از 

ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت.

نگاه بهارستان به تیم اقتصادی دولت

محموله های  متوقف شده
 در مرز ماهیرود  

استاندارد ایران است

خروج ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسودهنمایندگان درباره اعضای اقتصادی کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم چه نظری دارند

۵۲درصد رشد اقتصادی از نفت است
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معاون حمل و نقل ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به 
اینکه سال گذشته ۲۴۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد، گفت: 
با توجه به مصوبه جدید، امســال حدود ۷۰۰هزار خودروی فرسوده از 

رده خارج می شود. 
به گزارش مهر، علیرضا احمدی با حضور در بخش خبری ۲۱ شــبکه یک ســیما 
درباره تفاوت مصوبه جدید هئیت دولت در خصوص نحوه اسقاط خودروهای فرسوده 
با مصوبه پیشین افزود: تفاوت اصلی در این است که تمرکز این مصوبه روی کاهش 
مصرف ســوخت و کاهش آلودگی هواســت به این ترتیب که ســعی شده به ازای 
خودروهایی که مصرف ســوخت آن ها کمتر اســت تعداد کمتری خودرو اسقاط شود 
و در ازای خودروهایی که مصرف ســوخت آن ها بیشــتر اســت و تاثیر بیشتری در 
افزایش آلودگی دارند خودروهای بیشتری اسقاط شوند. وی با اشاره به اینکه در ازای 
خودروهای وارداتی در ســال گذشته ۲۴۰ هزار خودرو را اسقاط کردیم، ادامه داد: اگر 
مصوبه جدید اجرایی شود این تعداد به حدود ۴۰۰هزار خودرو در سال افزایش می یابد. 
احمدی گفت: در خودروهای داخلی هم برای تشــویق خودروسازان داخلی براساس 
میزان مصرف سوخت از۸ و نیم لیتر به باال از ابتدای ابالغ این مصوبه و از ۸ لیتر به 
باال از ابتدای سال آینده امیدواریم بتوانیم به ازای هرخودرو یک خودرو اسقاط کنیم. 
احمدی با بیان اینکه در سال حدود ۱۶۰ هزار خودروی متفرقه اسقاط می شوند، افزود: 
بنابراین امسال در مجموع، ۷۰۰ هزار گواهی اسقاط خودرو انجام می شود یعنی تعداد 

خودروهای اسقاطی حدود سه برابر افزایش می یابد. 

تغییر ندادن وزیر نفــت و انتخاب مجدد بیژن 
زنگنه یکی از اقداماتی بود که با تایید کارشناسان 
رو به رو شــد؛ به نظر می رســد هیچ جایگزینی 
برای زنگنه برای مدیریت این وزارتخانه نیست. 
یکی از ۱۰ وزارتخانه ای که در لیست پیشنهادی 
البته  بود.  رئیس جمهور تغییر نکرده، وزارت نفت 
این گونه نیز پیش بینی می شد که »شیخ الوزرا« 

مجدد در مدیریت وزارت نفت قرار بگیرد.
در ۴ ســال گذشــته بیژن زنگنه، همزمان با چهار مشکل 
اساســی در این وزارتخانه رو به رو شد. نخستین مانع زنگنه، 
میادین مشترک نفتی بود. طی ۸ سال دولت های نهم و دهم 
که بیژن زنگنه خانه نشــین بود، این میادین دســت نخورده 
باقی ماند و ۴ سال پیش که زنگنه دوباره وزارتخانه را برعهده 
گرفت، با یک ســری میادین مشترکی مواجه شد که به اسم، 
ایران نیز در آن شراکت داشت، ولی در برداشت هیچ توسعه ای 
پیدا نکرد. از سوی دیگر در سال های آغاز دولت یازدهم قیمت 
نفــت از کانال ۱۰۰ دالر به کانال ۲۰ دالر رســید. این اتفاق 
باعث شــد که این وزارتخانه با بودجه کمتری روبه رو شود، 
طوری پول نداشته باشد تا بتواند میادین خود را توسعه دهد و 

یا تجهیزات کشور را ارتقا دهد.
یکــی از یادگاری های دولت های نهــم و دهم، پروژه های 

نیمه تمــام بود. این پروژه ها در بخش نفتی کشــور نیز دیده 
می شــد که کلنگ آن زده شــده بود، ولی پیشرفتی نداشت. 
آخرین مرحله نیز قراردادهای نفتی بیع متقابل بود که جذابیت 
ســرمایه گذاری را از میادین کشــور گرفته بود. شرکت های 
خارجی چندین بار به طور واضح گفته بودند که براساس مدل 

قرارداد بیع متقابل دیگر نمی خواهند با ایران همکاری کنند.
گام های نفتی زنگنه

زنگنه بعد از ۴ سال همه این چالش ها را پشت سر گذاشت. 
در روزهای نخســت کار خود در دولت یازدهم، سهمیه بندی 
بنزین را کنار گذاشــت و توانســت ۷۰ درصد قاچاقی را که 
از طریق کارت ســوخت در کشور انجام می شد، متوقف کند. 
همراه با این کار، پاالیشــگاه ها تولید بنزین با استاندارد یورو 
۵ را در دســتور کار قرار دادند. وی همچنین پارس جنوبی را 
نامی آشــنا در صنعت نفت کرد. او در برنامه خود در سال ۹۲ 
وعده داد که با توســعه پارس جنوبی و افتتاح تمامی فازهای 
آن، تولید گاز کشــور را به قطر برســاند و این چنین هم شد. 
ســتاره خلیج فارس هم افتتاح شــد؛ به گونه ای که کشور در 

بنزین خودکفا شد.
یکی از نقاط قوت زنگنه از دید کارشناسان حوزه، دیپلماسی 
قوی اوســت. او با همین دیپلماسی قوی توانست سهم تولید 
نفت در اوپک را که در ســال های اخیر از دست رفته بود، به 

دســت آورد؛ به گونه ای که در آن زمان این اتفاق را رسانه ها 
»برجام نفتی« نام گذاری کردند. در آخر، بزرگ ترین انقالب 
او در این دوره، توسعه قراردادهای بیع متقابل و ایجاد قرارداد 
IPC بود. این قراردادها از نخســتین روز نقدهای زیادی را از 
سوی مخالفان داشت، اما بعد از گذشت کمتر از دوسال زنگنه 
توانســت با قانع کردن مجلسی ها در عرصه بین المللی، این 
قرارداد را ارائه دهد و باالخره توتال مجدد با ایران برای توسعه 

میادین کشور همکاری کند. 
تقویت جایگاه ایران در اوپک

در برنامه ای که بیژن زنگنه به مجلس ارائه داد اولین اولویت 
او توجه به میدان های مشــترک است. طبق برنامه بخشی از 
برنامه توســعه و افزایش بازیافت نفت از میدان های نفتی و 
گازی در قالب قراردادهای جدید نفتی عملی خواهد شد و این 
اتفاق منجر به تقویت جایــگاه ایران در اوپک و بازار جهانی 

نفت و گاز می شود. از سوی دیگر، بر اساس برنامه در صنعت 
پتروشــیمی، در دولت دوازدهم، تعداد ۴۵ طرح پتروشیمی با 
ســرمایه گذاری قریب ۳۵ میلیــارد دالر و ارزش تولید قریب 
۲۳  میلیارد دالر به قیمت ســال پایه ۱۳۹۰ به بهره برداری 
خواهد رســید.  با تمام این برنامه ریزی ها و عملکرد پرتجربه 
وزیر نفت، انتقادی که به او وارد شــده، منحصر به فرد بودن 
اوســت. کارشناســان می گویند که باید در این ۴ سال آینده 
»زنگنه«های دیگری زیر دست او ایجاد شوند و از او کار یاد 
بگیرند. تاکنون جایگزینی در این وزارتخانه برای بیژن زنگنه 
پیدا نشــده و به نظر می رسد که این تجربه باید به نسل های 
جوان تر نیز انتفال پیدا کند. در ۴ سال آینده از او توقع می رود 
دانش و تجربه او به نســل های جوان تر کشور منتقل شود و 

دیگر تنها یک زنگنه در کشور نباشد. 
 متین دخت والی نژاد

پشت سر گذاشتن ۴ مانع نفتی در دولت 
یازدهم 

 افزایش تولید نفت ایران

کمبود نقدینگی ارزی
مانع یکسان سازی نرخ ارز

افزایش سرمایه گذاری درحوزه مسکن 
با کاهش نرخ سود بانکی

طبــق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در ژوئیه 
سال میالدی جاری به ۳.۸۲۴ میلیون بشکه در روز رسید. 

به گزارش ایســنا، گزارش اوپک بر مبنای منابع ثانویه نشان می دهد تولید نفت 
ایران در ماه میالدی گذشــته به ۳.۸۲۴ میلیون بشــکه در روز رســیده است که 
۶.۹ هزار بشکه در روز نســبت به نرخ ۳.۸۱۷ میلیون بشکه در روز افزایش نشان 
می دهد. متوســط تولید نفت خام ایران در ســه ماهه دوم سال میالدی جاری به 
۳.۷۹۴ میلیون بشــکه در روز بالغ شد که در مقایســه با ۳.۷۹۶ میلیون بشکه در 
روز تولید ســه ماهه اول دو هزار بشــکه در روز کاهش داشت. آمار تولید اوپک بر 
مبنای اطالعاتی که از ســوی ایران ارائه شده است، نشان می دهد تولید کشور در 
ژوئیه سال میالدی جاری ۳.۹۰۰ میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ۳.۸۸۰ 
میلیون بشــکه در روز در ماه ژوئن ۲۰ هزار بشــکه در روز افزایش داشــت. طبق 
آمار پنج منبع ثانویه، مجموع تولید اوپک که متشــکل از ۱۴ عضو است، به ۳۲.۸۷ 
میلیون بشــکه در روز در ماه ژوئیه رسید که ۱۷۳ هزار بشکه در روز نسبت به ماه 
پیش از آن افزایش داشــت. تولید نفت خام در لیبی، نیجریه و عربســتان سعودی 
افزایش یافت در حالی که در عراق، آنگوال و ونزوئال با کاهش روبه رو بوده اســت. 
براســاس گزارش ماهانه اوپک، ارزش ســبد مرجع اوپک بر مبنای ماه به ماه در 
ژوئیه ۱.۷۲ دالر یا ۳.۸ درصد افزایش یافت و به ۴۶.۹۳  دالر در هر بشکه رسید. 
ارزش ســبد مرجع اوپک در مقایســه با سال گذشــته ۳۳.۷ درصد یا ۱۲.۵۵ دالر 
افزایش داشــت و ۴۹.۷۵ دالر در هر بشــکه بود. قیمت نفت سنگین ایران در ماه 
ژوئیه ۴۶.۰۱ دالر بود که در مقایســه با ماه ژوئن ۱.۳۹ دالر یا ۳.۱ درصد افزایش 
داشــت. متوسط قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون 

۴۹.۳۶ دالر در هر بشکه بوده است.

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره اینکه چرا نرخ ارز یکسان نمی شود گفت: یکی از دالیل عمده 
اش کمبود نقدینگی ارزی بانک مرکزی اســت. به گزارش صداوسیما ، غالمرضا مصباحی مقدم گفت: اگر بنا باشد 
یکسان ســازی ارز صورت بگیرد باید بانک مرکزی بتواند هر مقدار تقاضای ارز را بر اساس نرخ تنظیم شده پاسخگو 
باشــد. وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط به گونه ای نیست که بانک مرکزی مقدار نقدینگی ارزی کافی در اختیار 
داشته باشد تا بتواند از پس تقاضای بازار برآید، بر همین اساس با احتیاط قدم بر می دارد، چرا که اگر نتواند پاسخگو 
تقاضای احتمالی باشد بازگشت مجدد به نظام دو نرخی اجتناب ناپذیر است. نماینده سابق مجلس با ارائه راهکاری 
گفت: در این باره ما نیازمند به اســتفاده از ارز مازاد صادرکنندگان هستیم که بیش از مقداری را که معادلش واردات 
می کنند، به نظام اقتصادی تزریق کنند که همین می تواند کمک بزرگی باشد و نقطه تعادلی در نرخ ارز و شکل گیری 
ارز تــک نرخی به وجود آید. در همین باره ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس هم گفت: البتــه در حال حاضر برای 
یکسان سازی نرخ ارز اجباری وجود دارد و بانک مرکزی با سازوکارهایی که دارد آن را اعمال می کند. بهروز نعمتی 
اظهار داشت: با این حال اگر بخواهیم نرخ ارز را یکسان سازی کنیم و منطقی شود ناچاریم نرخ تولید را افزایش دهیم، 
آن هم با تولید محصوالتی با کیفیت و صادرات محور تا مجموعه تولید بر مجموعه صادراتمان غلبه کند. وی ادامه 
داد:  بر اساس آمار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تقریبا تراز تجاری ما امسال مثبت شده که نسبت به سال های گذشته 
اگرچه شرایط بهتری را نوید می دهد اما اگر بخواهیم آن را واقع بینانه بررسی کنیم نقص های جدی بر آن وارد است.

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید: با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، سرمایه گذاری 
در حوزه اقتصادی و بخش مسکن افزایش می یابد. حامد مظاهریان درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش 
اجاره بهای واحدهای مســکونی گفت: با افزایش سرمایه گذاری، تولید مسکن در کشور بیشتر می شود و با افزایش 
عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مســتاجران می توانند در بلند و میان مدت واحدهای مناســبی را انتخاب کنند. به 
گزارش ایرنا، وی افزود: هر چند در کوتاه مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی سبب افزایش نرخ 
اجاره بها شود و موجران تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اما در بلند و میان مدت به نفع مستاجران خواهد 
بود. مظاهریان با بیان اینکه وزارت راه و شهرســازی همواره از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی حمایت می کند، 
گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک می کند هزینه های ســاخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد. 
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در صورتی که سرمایه های سپرده شده در بانک ها وارد 
حوزه مسکن شود، سرمایه گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد 
کرد. معاون وزیر راه و شهرســازی بیان کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی حمایت از مصرف کنندگان است و ما 
مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن کشور هستیم. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی 
اظهار داشت: پیش بینی ما این است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش 

قیمت شدید مسکن را ندارد.

مرکز آمار ایران جزئیات رشــد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را بر مبنای 
سال پایه ۱۳۹۰ منتشر کرده است که طبق اطالعات این مرکز ۵۲ 
درصد از رشــد اقتصادی کل مربوط به بخش نفت است و همچنین 
نرخ تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص نیز معادل ۵.۸ - درصد بوده 

است. 
براساس اعالم مرکز آمار در زمینه نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران 
بر مبنای ســال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد اقتصادی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۵، ۱۱.۱ 
درصد بود که از این میزان نرخ رشــد گروه کشــاورزی دو درصد، نرخ رشد گروه 
صنعت ۱۸.۱ درصد، نرخ رشد گروه خدمات ۵.۸ درصد و نرخ رشد محصول ناخالص 
داخلی بدون نصب معادل ۶.۴ درصد بوده اســت. به این ترتیب ســهم بخش نفت 
معادل ۵۲ درصد رشد اقتصادی کشور را دربرمی گیرد. به گزارش اقتصاد آنالین به 
نقل از ایسنا، همچنین براســاس اعالم مرکز آمار ایران درباره سهم ارزش افزوده 
رشــد فعالیت های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت های جاری 
ســهم بخش کشاورزی ۸.۸ درصد بوده است که در این گروه سهم خود کشاورزی 

۸.۳ درصد و سهم ماهیگیری نیم درصد بوده است.
ســهم گروه صنعت ۳۸.۵ درصد بوده که در این گروه معدن سهمی معادل ۱۴.۷ 
درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی سهمی معادل ۱۳.۸، سایر معادن سهمی معادل 
۰.۹ درصد، صنعت سهمی معادل ۱۴.۶ درصد، تأمین آب، برق و گاز طبیعی سهمی 
معادل ۶.۲ درصد و ســاختمان ســهمی معادل ۲.۹ درصد داشــته است. همچنین 
گروه خدمات ســهمی معــادل ۵۱.۹ درصد که در این گروه ســهم عمده و خرده 
فروشی هتل و رستوران ۱۴.۶درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ۸.۹ درصد، 
واســطه گری های مالی ۱.۶ درصد، مســتغالت، کرایه و خدمات کسب و کار ۱۳.۳ 
درصد، امور عمومی، آموزش بهداشت و مددخواهی ۱۲.۳درصد، خدمات اجتماعی، 
شخصی و خانگی ۱.۳ درصد سهم داشتند. جمع ارزش افزوده رشته فعالیت ها ۹۹.۲ 

درصد بوده و همچنین خالص مالیات بر واردات ۰.۸ درصد برآورد شده است.
همچنین براساس اطالعات مندرج در جداول مرکز آمار ایران سهم اجزای هزینه 
نهایی از محصول ناخالص داخلی کشــور به قیمت جاری نیز در سال ۱۳۹۵ به این 
ترتیب اســت: هزینه مصرف نهایی خصوصی معــادل ۵۲.۷ درصد، هزینه مصرف 
نهایی دولت معادل ۲۱.۶ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۲۴.۵ درصد، 
تشکیل سرمایه در ماشــین آالت معادل ۱۸.۳ درصد، تشکیل سرمایه در ساختمان 
معادل ۶.۲ درصد، خالــص صادرات کاالها و خدمات معادل ۱۰.۶ درصد، صادرات 
کاالهــا و خدمات معادل ۲۷.۴ درصد، واردات کاالها و خدمات معادل ۱۶.۸ درصد 
بوده است. در جدول مربوط به رشد محصول ناخالص داخلی کشور و اجزای هزینه 
نهایی به قیمت ثابت سال پایه ۱۳۹۰ نیز آمده است: هزینه مصرف نهایی خصوصی 
معادل ۳.۴ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت معادل ۳.۵ درصد، تشــکیل سرمایه 
ثابت ناخالص معادل ۵.۸ - درصد، تشــکیل ســرمایه در ماشــین آالت ۱.۳درصد، 
تشــکیل سرمایه در ساختمان معادل ۱۱.۳ -درصد، خالص صادرات کاال و خدمات 
معــادل ۸۸.۹ درصد، صادرات کاالها و خدمات معادل ۶۰.۶ درصد و واردات کاال و 

خدمات معادل ۳.۴ درصد بوده است.


