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رتبه جهانی اقتصاد ایران 51یا 22؟!

تولید درکشور 60درصدگران شد

واردات برنج برای تعدیل قیمت
از مهر آزاد شود

بانک جهانی براساس یک معیار ایران را در رتبه 51بزرگ ترین اقتصادهای جهان و بر مبنای یک معیار دیگر در رتبه 22قرار داده است ،تفاوت این دو مبنا چیست؟

تازه ترین داده های مرکز آمار ایــران نشان
میدهد که در بهار امسال نرخ تورم تولید
کننده در کل سطح اقتصاد به  60.4درصد
رسیده است .بر این اساس ،تولیدکنندگان
بخش معدن با جهش  112درصدی هزینه
ها مواجه شده اند که بیشترین میزان در بین
بخش های اقتصادی است.

گفت و گو

توضیحات سخنگوی گمرک
درباره دالیل انهدام  500تن سرم
بردبار -سخنگوی گمرک با تاکید بر این که
هم اکنون به دلیل اختیاراتی که ستاد ملی
کرونا به این نهاد داده است برای ترخیص دارو،
سریع و گاهی کمتر از یک ساعت اقدام می کند،
توضیحاتی درباره علل متروکه شدن  500تن
سرم متعلق به واردات سال  95ارائه می کند.
جزئیات بیشتر درباره این موضوع را که به تازگی
در مجلس شورای اسالمی نیز مطرح و بررسی
شد ،در گفت وگو با لطیفی می خوانید:
به تازگی اخباری داشتیم مبنی بر دپو شدن
مقادیر زیادی دارو در برخی گمرکات از جمله
سازمان اموال تملیکی بیانیه ای داد مبنی بر
این که حدود 500تن سرم متعلق به سال های
 95و  96به دلیل متروکه شدن باید منهدم
شود ،آیا می شود با استفاده از راهکارهایی
جلوی این گونه آسیب ها را گرفت؟
دارو با سالمت مردم مستقیم در ارتباط است،مثل ذرت نیست که اگــر دپــو شد بــرای مصرف
ثانویه برود .نمی شود تعارف کرد و سالمت مردم
را به خطر انداخت .برای دارو در گمرک مسئله
حمل یکسره مطرح است .شما شاهد هستید که
رکوردهایی که االن برای سرعت ترخیص کاال
داریم برای دارو و اقالم کرونایی هاست .االن تنها
مجوزی که داروها و اقالم کرونایی می خواهند
مجوز وزارت بهداشت است که باید هم باشد چون
گمرک نمی تواند خودش نظر بدهد که در این
صورت از در گمرک با یک صورت جلسه در کمتر از
یک ساعت همه اقالم دارویی امکان ترخیص دارد.
ولی مــواردی اتفاق می افتد که کار خیلی
طول می کشد ،مثال برای همین مورد سرم
ها مسئله مربوط به سال های  95و  96است؟
این که کاال در اختیار سازمان اموال تملیکی قرارگیردخیلیطولنمیکشدولیاینموضوع کهزمان
ببرد ،باید از خودشان بپرسید .بنده به عنوان کسی
که تا حدی در جریان هستم می گویم که این سازمان
جدید است و نیروی کافی ندارد و از لحاظ ساختمان
اداری و انبار نیز دچار مشکل است .طبیعی است
که اولویت بندی کند ،مثال در سال  95که خطوط
تولید سرم در کشور راه افتاده بود ،صاحب کاال هم
مدعی نبوده ،یعنی اگر در بیرون هم بفروشد با پول
انبارش صرفه ندارد .این جا سازمان اموال تملیکی
می گوید این کاالی پرحجم کم ارزش است ،پس من
کاالهای کم حجم پرارزش را با این انبارهایی که دارم
در اولویت قرار می دهم تا بتوانم مزایده برگزار کنم.
بنابراین برای حل این موضوع یا باید وظایف سازمان
اموال تملیکی که قبال مربوط به گمرک بوده است،
به گمرک برگردد که گمرک این ابزار را دارد یا باید
سازمان اموال تملیکی را تقویت کنیم.

در روزهــای اخیر ،رتبه  51ایــران
در رده بندی بانک جهانی از تولید
ناخالص داخلی کشورها ،خبرساز
شــده اســت .موضوعی کــه بــه نظر
حاوی یک اشتباه فاحش در ارزیابی
رف ــاه در اقتصاد ایـــران نسبت به
کشورهایدیگراست.برایناساس،
بخش دیگر داده های این بانک و
نیز تحلیل های اقتصادی ،نشان
می دهد که تا چه حد این ارزیابی
دچــار خطا شــده اســت! بــرای پی
بردن به تازه ترین رده بندی رفاهی
اقتصاد ایــران نسبت به دنیا ،این
گزارش را تا آخر بخوانید.به گزارش
خراسان ،تازه ترین داده های بانک
جهانی از وضعیت تولید ناخالص
داخلی کشورهای دنیا نشان می
دهد که اقتصاد ایران در ادامه روند
نــزولــی خــود از ســال  ،2013در
ســال  2020توانسته اســت تنها
 191.7میلیارد دالر تولید ناخالص
داخلی داشته باشد .این در حالی
است که در سال  ،2013این رقم
 598.8میلیارد دالر بوده است .به
این ترتیب تولید ناخالص داخلی
کشورمان طبق این رده بندی در

رتبه  51دنیا ایستاده است .طبق
ایــن رده بــنــدی ،تولید ناخالص
داخلی کشورهای آمریکا و چین به
ترتیب با تولید ناخالص داخلی بیش
از  20هزار و  14هزار میلیارد دالر
در مکان های اول و دوم قرار دارند.
▪آیا ایران پنجاه و یکمین اقتصاد
بزرگ دنیاست؟

پاسخ به این سوال ،به هدفی که از
آن انتظار داریم ،بستگی دارد .اگر
هدف ،صرفا سنجش دالری ارزش
تولیدات کاال و خدمات تولید شده
در ایران با دیگر نقاط دنیا باشد ،باید
گفت پاسخ مثبت است اما به نظر
می رسد این موضوع هنگامی که
می خواهیم رفاه ایرانیان را با دیگر
کشورها بسنجیم ،چندان اهمیتی
نداشته باشد .چرا؟
بهتر اســت ابتدا نگاهی به تعریف
تولید نــاخــالــص داخــلــی ()GDP
بیندازیم .با اقتباس از یادداشت
اخــیــر دکــتــر «حــامــد قــدوســی»،
اقــتــصــاددان مــالــی ،جـی دی پی،
جمع کل کاالها و خدمات تولید
شــده در یــک کــشــور در یــک سال

است .با این حال اگر هدف و مقصد
ما از این حساب و کتاب ،مقایسه
تولید ناخالص داخلی کشورمان
با دیگر کشورها باشد ،گام بعدی
ایــن اســت کــه ارزش ریــالــی تولید
ناخالص داخلی را بر نرخ یک ارز
جهان روا مثل دالر تقسیم کنیم.
همان چیزی که االن در رده بندی
بانک جهانی ،ایران را اقتصاد 51
دنیا معرفی کرده است اما این اص ً
ال
کافی نخواهد بود .چرا؟ چون مث ً
ال
در مقایسه خدمتی مثل پیرایش
مردانه ،ممکن است نرخ این خدمت
در کشورهای مختلف مانند ایران و
آمریکا بر حسب دالر کام ً
ال متفاوت
باشد .در نتیجه واضح است که اگر

تغییرات درعرضه های اولیه بورس
بازار سرمایه در حالی آخرین روز کاری هفته
را پشت سر گذاشت که همه نماگرهای مهم
بــورس و فــرابــورس رشــد مختصری را تجربه
کردند و کلیت بازار هم متعادل بود .عرضه اولیه
های دیروز و هفته آینده نیز سواالت متعددی
برای کاربران ایجاد کرده است که در ادامه
توضیح می دهیم.به گزارش خراسان ،دیروز
قرار بود دو عرضه اولیه نیز انجام شود که عرضه
اولیه شرکت دارویی کیمیاتک در بورس تهران
انجام شد و به هر کد معامالتی  144سهم به
ارزش حــدود  332هــزار تومان تعلق گرفت
اما در خصوص عرضه اولیه شرکت مجتمع
فــوالد سیرجان با نماد فجهان در فرابورس
ایران که دیروز انجام شد فعال تخصیص نیافته
و طبق اخبار قرار است روز شنبه  20شهریور
تخصیص سهام مذکور به مشارکت کنندگان
انجام شود .این در حالی است که شامگاه سه
شنبه اعالم شد که طبق تصمیمات اتخاذ شده
از سوی شرکت فرابورس ایران ،شرکتهای
کارگزاری ملزم به حذف قرارداد خرید خودکار
عرض ه اولیه در خدمات خود شدهاند .به گزارش

ایرنا ،براساس تصمیمات اخیر فرابورس از این
پس خرید عرضههای اولیه از سوی کاربران
انجام خواهد شد و با توجه به محدودیتهای
اعمال شده ،کارگزاران قادر به خرید خودکار
عرضه اولیه بــرای کــاربــران نیستند.گفتنی
است قرار است هفته آینده نیز یک عرضه اولیه
انجام شود که البته به روشی جدید با عنوان
روش ترکیبی صورت خواهد گرفت .در این
روش سهام ابتدا به سرمایه گـــذاران واجد
شرایط یعنی صندو قهای سرمایهگذاری از
قبیل ETFها و صندوقهای صدور و ابطال یا
همان  Mutual Fundsتعلق می گیرد و بعد
از کشف قیمت توسط این گروه به عموم عرضه
می شود .طبق توضیحات «پارچینی «،معاون
نظارت سازمان بورس این روش برای شرکت
های کوچک یا شرکت های پرریسک استفاده
خواهد شد و با استفاده از آن امکان تسهیل در
ورود شرکت هایی که توسط ناظران پرریسک
ارزیابی می شوند نیز فراهم می شود چرا که
کشف قیمت و خرید ابتدا از سوی نهادهای
حرفه ای و سپس توسط عموم مردم خواهد بود.

این خدمت را در ایران مث ً
ال  50هزار
تومان معادل دو دالر کنونی محاسبه
کرده باشیم ،آن را چندین برابر کمتر
از آمریکا در محاسبه جی دی پی
لحاظ کــرده ایــم ،حــال آن که این
خدمت در دو کشور از نظر عملیات
و ماهیت ،یکسان بــوده انــد .البته
این مشکل بــرای کاالهای مبادله
پذیر مانند تلفن همراه ،کمتر است.
چون قیمت دالری این کاالها تقریب ًا
در تمام دنیا یکسان است .در نتیجه
مشکل در کاالها و خدمات محلی
است به خصوص کاالهایی که یارانه
هم می گیرند مانند برق و آب و . ...
در نتیجه اقتصاددانان و آماردانان،
در این مواقع بــرای مقایسه سطح

رفاهی که بخواهد در دو اقتصاد
بر اســاس تولید ناخالص داخلی
انــدازه گیری شــود ،از شاخصی به
نام برابری قدرت خرید استفاده می
کنند .این بدان معنی است که اگر
مث ً
ال یک سبد کاال در ایران  30دالر
و همان سبد کاال در آمریکا  90دالر
باشد ،در آن صورت با فرض درآمد
(تولید ناخالص داخلی) سه برابر
آمریکایی ها نسبت به ایرانی ها ،تازه
می توان گفت آمریکایی ها قدرت
خرید برابر با ایرانی ها پیدا کرده اند.
با این اوصاف و با توجه به هدفی که از
سنجش اقتصادهای دنیا گفته شد،
باید گفت که مقایسه رفاه اقتصادی
ایرانی ها با دیگر کشورها از منظر
صرف تولید ناخالص داخلی با دالر
اشتباه است و باید برابری قدرت
خرید را مد نظر قــرار داد .بر این
اساس داده های دیگر بانک جهانی
نشان می دهد که اقتصاد ایران در
ســال  ،2020رتبه  22دنیا را در
اختیار دارد .تفاوت دو رتبه  51و
 22به حجم گسترده یارانه آشکار
و پنهانی بر می گردد که در اقتصاد
ایران توزیع می شود.

وام مسکن جوانان میلیاردی شد
بنابر مصوبه شـــورای پــول و اعــتــبــار سقف
تسهیالت مسکن جــوانــان از  400میلیون
تومان به یک میلیارد تومان افزایش یافت.
جزئیات نحوه افتتاح حساب ،شرایط دریافت
وامومبلغاقساطاینوامبهشرحزیراست:برای
افتتاح حساب فرد باید به  ۱۸سال تمام رسیده
باشد یا دارای حکم رشد از دادگاه باشد.مبالغ
واریزی در حساب می تواند به صورت ماهیانه،
سالیانه و یک جا باشد .حداقل مبلغ واریزی
ماهیانه  200هزار تومان است.مدت زمان
سپردهگذاری بین  5تا  15سال است و در
شــرایــطــی کــه متقاضی  15ســال اقـــدام به
پرداخت ماهیانه  200هــزار تومان به بانک
کند میتواند از سقف میزان این تسهیالت
استفاده کند.سقف وام در پایتخت معادل یک
میلیارد ،شهرهای بزرگ  850و دیگر شهرها
 700میلیون تومان اســت.در شرایطی که
متقاضی تسهیالت بخواهد در حداقل زمان
سپردهگذاری یعنی پنج ســال از تسهیالت
استفاده کند در پایتخت میتواند تا سقف
 400میلیون تومان تسهیالت بگیرد.استفاده

بازار خبر

سقف تسهیالت یک میلیارد تومانی مسکن
جوانان برای متقاضیانی است که از تاریخ 17
شهریور 1400بهبعداقدامبهثبتنامکنند.در
شرایطیکهمتقاضیدرسال 1400بهشرایط
دریافت وام رسیده باشد ،باید سود  9درصدی
رابرایتسهیالتمسکنجوانانپرداختکند.
دوره بازپرداخت تسهیالت مسکن جوانان پس
از دریافت  20ساله در نظر گرفته شده است.

فارس  -رئیس انجمن وارد کنندگان برنج گفت:
تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار نه تنها به نفع بازار
و مصر فکننده نیست بلکه با این اقدام تیشه به
ریشه بخش خصوصی فعال در تجارت برنج زدهاند.
توکلیاظهارکرد:عرضه 100هزارتنبرنجذخیره
احتیاط کشور برای تعدیل قیمت برنج در بــازار
در زمــان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج نه
تنهابهتحققاینهدفکمکنمیکند،بلکهتبعات
منفی آن آسیبهای بیشتری به دنبال دارد.

 ۱۳هزار واحد صنعتی از چرخه
تولید خارج شده اند
مهر  -مهدی صادقی نیارکی ،معاون وزیر
صمت ،آسیب شناسی و ارزیابی وضعیت ۱۳
هزار واحد صنعتی غیر فعال را یکی از مهم ترین
برنامههای وزارت صمت برشمرد و تصریح کرد:
 ۸۵هزار واحد صنعتی در سراسر کشور مستقر
هستند که حدود  ۱۳هزار واحد صنعتی از چرخه
تولید خارج شده اند.

تمدید زمان دریافت وام مشاغل
آسیبدیده از کرونا تا پایان آذر ماه
تسنیم  -زمان پرداخت وام برای  ۱۴رسته شغلی
آسیب دیــده از کرونا تا پایان آذر امسال تمدید
شد .این تسهیالت بــرای شاغالن در واحدهای
کسب و کار آسیب دیده از کرونا با تعداد کمتر از 50
نفربهازایهرشاغل 120میلیونریالدردومرحله
به صاحب مجوز کسب و کار پرداخت میشود که
 70درصد آن برای پرداخت دستمزد شاغالن و30
درصد برای هزینههای عملیاتی واحد کسب و کار
آسیبدیده از کرونا اختصاص خواهد یافت .ضمن
این که این تسهیالت برای کسب و کارهایی که از
شیوع این بیماری بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله
با کرونا تعطیل شدهاند ،به ازای هر شاغل 160
میلیونریالدرنظرگرفتهشده است کهدردومرحله
به فاصله یک ماه پرداخت میشود و  50درصد
تسهیالت به منظور پرداخت دستمزد شاغالن و
 50درصدبرایهزینههایعملیاتیمرتبطباکسب
و کار در نظر گرفته شده است.

تعیین ساز وکارحمایت ازطرح های
کشاورزی و مدیریت اراضی
محمد اکبری -مجلسباتعیینسازوکارحمایت
دولت از طرحهای کشاورزی قــراردادی ،برای
یکپارچه ســازی مدیریت اراضــی کشاورزی به
وزارت جهاد کشاورزی مجوز اعطا و مسئولیت
تعیین سوخت مــورد نیاز ماشین و واحدهای
کشاورزی را به این وزارتخانه واگــذار کــرد.در
ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور
و رفع موانع تولیدات کشاورزی در صحن علنی
مجلس ،مــواد دیگری از ایــن طــرح به تصویب
نمایندگان رسید.به گــزارش خــراســان ،طبق
مصوبه مجلس ،وزارت جهاد کشاورزی مجاز
است با اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی
در راســتــای یکپارچهسازی مدیریت اراضــی
کشاورزی و بهبود بهر هوری و افزایش تولید،
درخصوص تهیه و ارائه بسته تشویقی و حمایتی
برای تجمیع و تبدیل مزارع و واحدهای کشاورزی
خرده مالکی و کوچک مقیاس به شرکت های
کشت و صنعت یا سهامی زراعی کوچک ترجیح ًا
با قابلیت عرضه و معامله در بــورس یا خــارج از
بورس تحت نظارت سازمان بورس اقدام کند.
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