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چشم اندازمثبت بانک جهانی ازاقتصاد ایران

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده بهبود یافت ،ارقام اعالم شده با رشد هدف گذاری شده توسط دولت چه مقدار فاصله دارد؟

پنج شنبه گذشته بــود که رئیس جمهور با
اشــاره به راهکارهای دولــت بــرای دور زدن
تحریم ها گفت« :صادرات نفتی ایران به حدی
افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن
نیستیم ،صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰
درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات
نیز در حــال بازگشت بــه کشور اس ــت ».در
واکنش به این اظهارات ،همتی ،رئیس اسبق
بانک مرکزی ،نقش دولــت سیزدهم در بی
اثرکردن تحریم ها را بی تاثیر خواند و گفت:
«...نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت
و فرآوردههای نفتی در سال  2021نسبت
به سال  2020بیش از  60درصــد افزایش
داشته است .سوال این است که سهم تالش
دولت سیزدهم در  ...افزایش  40درصدی
درآمدهاینفتیچقدربودهاست؟»بااینحال
به نظر می رسد وی دچار اشتباه شده و «رشد
ارزش صادرات» را با «رشد میزان صادرات»
نفت اشتباه گرفته اســت .در ایــن خصوص
اوجی ،وزیر نفت در یادداشتی آورده است:
«ریاست محترم جمهور به درستی از افزایش
 ۴۰درصدی «میزان» صادرات نفت در دولت
سیزدهم خبر دادهاند .در تایید این موضوع،
بررسی گزارشهای ماهانه اوپک نشان می
دهد در شرایطی که رقم دقیق صادرات نفت
ایران در دوران تحریم محرمانه باقی مانده،
صــادرات نفت ایــران از کمتر از روزانــه 400
هزار بشکه در دی ماه  99به حدود  800هزار
بشکه درآبان امسال رسیده است.

بازار خبر

حذف تدریجی  2خودروی
ایران خودرو کلید خورد
تــجــارت نــیــوز  -مــعــاون بــازاریــابــی و فــروش
ایرانخودرو اعالم کرد این شرکت خودروسازی
قصد دارد بهتدریج سمند و پژو  ۲۰۶را از چرخه
تولید حذف کند.

کدام گروه از مجردها برای ثبتنام
مسکن به شرط تاهل نیاز ندارند؟
ایرنا -مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت را ه
گفت :زنان خودسرپرست  ۳۵سال به باال ،مردان
مجردباالی ۴۵سال،زنانمطلقهونخبگانعلمی
با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی
از وزارت بهداشت نیاز به ارائه شرط تاهل برای
ثبتنامدرنهضتملیمسکنندارند.ایندرحالی
است که طبق شرایط این طرح ،سایر مجردهای
در رده سنی  ۲۳تا  ۴۵سال ،به دلیل تاکید قانون
مبنی بر داشتن شرط تاهل ،باید هنگام واگذاری
واحد مسکونی عقدنامه خود را ارائه دهند.

اقساط مسکن حمایتی از چه
زمانی باید پرداخت شود؟
اقتصادآنالین -معاون وزیر راه و شهرسازی
گــفــت :ش ــروع پــرداخــت اقــســاط نهضت ملی
مسکن پس از تحویل واحد مشخص و (میزان
آن) متناسب با دهک درآمــدی و از آن مهم تر،
متناسب با زمانی است که واحد به متقاضیان
تحویل میشود.محمود زاده گفت :اقساط
تسهیالت نهضت ملی مسکن بــرای قشرهای
کم درآمد جامعه  ۲میلیون تومان نیست و هنوز
میزان دقیق این اقساط مشخص نشده است.وی
گفت:ازهم اکنون متقاضیان یا ثبت نام کنندگان
نباید نگران میزان اقساط این تسهیالت باشند،
چراکه تالش دولت آن است که متناسب با دهک
درآمدی این اقساط تعیین شود.

بانک جهانی در جدیدترین به روز رسانی
گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» برآورد
خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2021
را از  2.1به  3.1و این رقم را در سال 2022
از  2.2به  2.4درصــد افزایش داده است.
موضوعی کــه بــا رون ــد کلی اقتصاد ایــران
همسوست ،اما با انتظارات مسئوالن دولتی
از رشد اقتصادی  8درصدی برای سال آینده
فاصله دارد .به گزارش فارس ،بانک جهانی
در جدیدترین به روز رسانی گــزارش «چشم
انداز اقتصادی جهان» ،بــرآورد خود از رشد
اقتصادی ایران را افزایش داد .این بانک در
گــزارش خــرداد امسال ،نرخ رشد اقتصادی
ایــران در سال  2021و  2022را به ترتیب
 2.1و  2.2درصــد پیش بینی کــرده بــود .با
این حال ،در گزارش اخیر این بانک ،این دو
رقم اصــاح شده اســت .بر این اســاس پیش

بینی شده است نرخ رشد اقتصادی کشور در
سال  2021به  3.1درصد و در سال 2022
به  2.4درصــد برسد .پیش بینی نــرخ رشد
اقتصادی ایران در سال گذشته میالدی در
شرایطی به  3.1درصد رسیده که کشور ما

تشکیل کارگروهی برای مشارکت در معادن افغانستان
بردبار -کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران
دیروزمیزبانمعاونوزیرصمتوجمعیازفعاالن
حوزه معدن کشور بود ،جلسه ای که رسیدگی به
نحوه تعامل برای فعال سازی معادن افغانستان
توسط معدن کاران ایرانی یکی از محورهای مهم
بحث در آن بود و یکی از معدن کاران کشورمان با
اشاره به سخت تر شدن شرایط کار در افغانستان
خواستار تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به
مشکالت در این بخش شد.به گزارش خراسان،
پاکدل  ،معدن کــار کشورمان کــار در معادن
افغانستان را هم اکنون سخت تر از قبل دانست
و با اشاره به برنده شدن در مناقصه بین المللی
یکی از معادن سنگ آهن در هرات گفت :با وجود
برنده شدن در این مناقصه پس از تحمل سختی
های فراوان اما هنوز کار اجرایی شروع نشده و
اکنون بحث شرکت های دیگر نیز مطرح است.
کیوان جعفری تهرانی ،از فعاالن حوزه معدن

نیز با اشاره به سخت تر شدن کار در معادن
افغانستان در دوره طالبان گفت :بزرگ ترین
معدن سنگ آهن هرات بیش از یک میلیارد و
 850میلیونتنذخیرهداردکهفرصتخوبی
را برای کار فراهم کرده و تقریبا دست نخورده
باقی مانده است.محتشمی پور ،معاون امور
معادن وزیر صمت نیز در این جلسه با اشاره به
مشکالت فراوانی که پیش روی کار در معادن
کشور وجود دارد ،افــزود 69 :هزار ماشین
معدنی در کشور داریم که  57هزار دستگاه از
آن ها در حوزه برداشت و حمل در معادن کار
می کنند که عمر متوسط  18سال دارند ؛ این
یعنیاگربخواهیمهمینعمر 18سالرابرای
ماشین آالت حوزه معادن کشور حفظ کنیم و
هیچ عملیات معدنی جدیدی را شروع نکنیم
و در همین نقطه بمانیم  ،سالیانه باید سه هزار
ماشین جدید تولید یا وارد کنیم.

همچنان تحت تحریم های موسوم به تحریم
های حداکثری آمریکا و نیز محدودیت های
ناشی از شیوع کرونا قرار داشته است.گزارش
اخیر بانک جهانی در شرایطی منتشر شده که
دیگر نهاد اقتصادی بین المللی یعنی صندوق

بین المللی پول مهرماه امسال برآورد دیگری
از نرخ رشد اقتصاد ایران را ارائه کرده بود.
طبق اعالم این صندوق ،در شرایطی که پیش
بینی شده نرخ رشد اقتصادی کشور برای
سال  2021به  2.5درصد برسد ،این رقم
برای سال  2 ،2022درصد خواهد بود .از
سوی دیگر این آمار و ارقام در شرایطی مطرح
می شود که رئیس کل بانک مرکزی از پیش
بینی رشد  8درصدی اقتصاد در سال آینده
سخن گفته اســت .به نظر می رسد رسیدن
به این سطح از رشد اقتصادی ،آن هم با توجه
به تفاوت ها نسبت به ارزیابی های ذکر شده،
مستلزم اتخاذ راهکارهای اساسی ،همه جانبه
و متفاوت از گذشته برای جلب سرمایه گذاری
است .در این خصوص موضوع ارتقای سطح
روابط اقتصادی ایران و چین به عنوان یکی از
این راهکارها می تواند مطرح باشد.

واکنش بانک ها به اخبار توقف پرداخت تسهیالت
دبیر شورای هماهنگی بانکها گفت :انتشار
ادعاهایی مبنی بر توقف پرداخت تسهیالت
در برخی بانکها نه تنها رد میشود ،بلکه
گزارشها از رشد منابع و تسهیالت بانکها
در سال جاری حکایت دارد.بــه گزارش مهر،
قیطاسی با تاکید بر توقف نیافتن پرداخت
تسهیالت در بانکها اظهار کرد :بانکها در
طول سال با توجه به منابع و مصارفی که دارند
و بر اساس سیاست اعتباری خود ،به پرداخت
تسهیالت میپردازند و توقف در تسهیالت
معنی ندارد .ممکن است منابع بانکی کاهش
یابدیازماناعطایتسهیالتکمیبیشترشود
اما توقفی وجود نــدارد.وی با اشاره به میزان
منابع و تسهیالت بانکها اظهار کرد :مجموع
منابع بانکهای عضو شــورای هماهنگی در
پایان آبان امسال رشد  ۴۰درصدی داشت که
در همین مدت زمان شاهد رشد  ۴۱درصدی

تسهیالتاینبانکهانیزبودیم.بهگفتهقیطاسی،
بانکها با توجه به مدیریت منابع و مصارف،
متناسب با منابع خود تسهیالت را پرداخت و به
تقاضای مشتریان رسیدگی میکنند؛ اما اگر
در یکی از شعب بانکها اعالم شود که پرداخت
تسهیالت متوقف شده است ،مشتری باید حتم ًا
بهواحدرسیدگیبهشکایتبانکمدنظرمراجعه
و ثبت شکایت کند.این اظهارات در حالی است
که بسیاری از فعاالن اقتصادی و مردم در تماس
با روزنامه خراسان از توقف پرداخت تسهیالت
در تعداد قابل توجهی از بانک ها گالیه داشتند
و بر این مبنا خراسان در گزارش روز شنبه خود
با تیتر «پشت پــرده قفل بانک ها بر تسهیالت»
به این موضوع پرداخته بود.ضمن این که عمده
تجربیات فعاالن اقتصادی به ماه های اخیر به
ویژه آذرماه به بعد مربوط است و تاکید آمارهای
مسئوالنبرکلسالبهنوعیدقیقنیست.

خبر

رئیس کل بانک مرکزی:

سیم کارت ،یارانه و سهام عدالت،
وثیقه دریافت وام می شود
رئیس کل بانک مرکزی در برنامه ای تلویزیونی به
تشریح برنامه های خود پرداخت که مهم ترین آن
ها تسهیل در پرداخت وام های خرد به قید وثیقه
هایی همچون سیم کارت اشخاص بود .به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی ،مهم ترین محورهای
اظهارات علی صالح آبادی به این شرح است:
* تورم نقطه به نقطه ماه به ماه کاهش یافته و اگر
آذر را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه
به نقطه  ۱۷.۵درصد کاهش پیدا کرده است.
* نرخ ارز امروز نسبت به زمانی که چند ماه قبل
کارمان را شروع کردیم پایین تر آمده و نسبتا هم
باثبات بوده است.
* دولت گذشته در نیمه نخست امسال حدود
 ۵۴هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از بانک
مرکزی استقراض کرد.
* از ابتدای امسال تاکنون  ۶۸هــزار میلیارد
تومان وام ازدواج پرداخت شده است .تا پایان
سال نیز  ۱۲هــزار میلیارد تومان دیگر در این
بخش پرداخت خواهد شد.
* در حال بسترسازی این امر هستیم که رتبه
اعتباری را در اختیار بانکها قرار دهیم تا هر فرد
بر اساس رتبه اعتباری خود تسهیالت دریافت
کند .در این طرح درصدد هستیم تا فرد حتی با
سیم کارت تلفن همراه خود به عنوان وثیقه بتواند
وام دریافت کند .همچنین یارانه یا سهام عدالت
هر فرد هم میتواند به عنوان وثیقه لحاظ شود.
* به جای این که درآمد بانکها از محل تفاوت
سود سپرده و تسهیالت تامین شود باید به سمت
درآمدهای ناشی از ارائه خدمات برویم ،بنابراین
این را باید به عنوان یک برنامه دنبال کرد ،البته نه
به صورت یک دفعه ولی بانکها باید در طی یک
برنامه چند ساله به این سمت حرکت کنند که
نرخ خدمات بانکی را واقعیتر سازند.
* به لحاظ ارزشی حدود  ۷۰درصد کارتخوانها
تعیین تکلیف شدهاند و فقط  ۳۰درصد باقی مانده
اند و تا پایان سال کارتخوانی نخواهیم داشت که
سامان دهی نشده باشد .ضمن این که کسانی
که کارتخوان در اختیار دارنــد حتما باید پرونده
مالیاتی داشته باشند و دستگاه کارتخوان کسانی
که از قانون تمکین نکنند هم قطعا قطع خواهد شد.

