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ایرانچندمیناقتصادجهاناست؟

گزارش خراسان از مرکز عرضه مواد
پروتئینی در پایتخت نشان داد:

در حالی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بهمن سال 99رتبه اقتصاد ایران را هجدهم اعالم کرده بود ،بررسی ها چیز دیگری را نشان می دهد

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  15ساله
و بیشتر در شرایطی در سال  99به 41.3
درصد رسیده که مقایسه آن با نرخ مشارکت
در سال  ،98از افت  2.8درصدی حکایت
دارد .بدین ترتیب مالحظه می شود که سهم
جمعیت فعال کشور (شاغالن یا افرادی که
درجست وجــوی کار هستند) در سال 99
به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است.
توجه به ایــن موضوع شیرینی کاهش نرخ
بیکاری در سال  99به  9.6درصــد را تلخ
می سازد( .منبع آمار :معاونت بررسی های
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران)

بازار خبر

اقتصاد چین بیش از  ۱۸درصد
رشد کرد!
ایسنا  -رشد اقتصادی چین در نخستین فصل
امسال نسبت به فصل قبل حدودا سه برابر شد.
اقتصادچیندرسهماههنخستسال ۲۰۲۱رشد
 18/3درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با
فصل قبل  11/8درصد بیشتر شده است .این
رشد اقتصادی همچنین  0/3درصد کمتر از نرخ
پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است
و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول
دو سال اخیر محسوب می شود .در سال ۲۰۲۰
چینتنهااقتصادبزرگبودکهباوجودشیوعکرونا
و تعطیلی گسترده کسب و کارها توانست رشد
مثبت اقتصادی خود را حفظ کند.

ورود اوراق تسهیالت مسکن
به کانال ۴۰هزار تومان
مهر  -برگه های حق تقدم تسهیالت مسکن در
معامالت دیروز در بازه  ۴۵تا  ۵۵هزار تومان در
حال خرید و فروش است .در پی افزایش رکود
مسکن ،تعطیلی دو هفتهای بنگاههای معامالت
ملکی و افزایش قیمت مسکن در هفتههای اخیر
کهبهکاهشقدرتخریدمسکنازسویخانوارها
منجرشد،نرخاوراقتسهیالتمسکننیزکاهشی
بوده و به کانال  ۴۰هزار تومان بازگشته است.

گام رو به جلوی ایران برای
خودکفایی در صنعت پتروشیمی
فـــارس  40 -گـــروه کاتالیست در صنعت
پتروشیمی وجود دارد که تا کنون  19گروه آن
بومیسازی شده اند و طبق برنامهریز یها 9
گروه دیگر آن نیز تا پایان سال  1400به ساخت
داخل میرسند 12 .گروه کاتالیست باقیمانده
در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارند.

وعده افتتاح  6آزادراه درسال ۱۴۰۰
ایسنا  -معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح
شش محور آزادراهی اولویت دار در سال ۱۴۰۰
خبر داد که همه آ نهــا هم اکنون بیش از ۷۰
درصد پیشرفت فیزیکی دارند .خیرا ...خادمی
افزود :فاز دوم آزادراه تهران  -شمال (باند غربی)،
آزادراه خرم آباد  -اراک ،آزادراه شیراز  -اصفهان،
آزادراه منجیل  -رودبــار ،آزادراه مرند  -تبریز
و آزادراه حرم تا حرم (گرمسار  -سمنان) جزو
آزادراه های اولویت دار و مهم در سال ۱۴۰۰
هستند که همه آنها بیش از  ۷۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشتهاند و امیدواریم امسال به بهره
برداری برسند.

قیمت نفت تا  ۲۰۵۰احتما ً
ال به
 ۱۰دالر میرسد
تسنیم  -شرکت مشاوره انــرژی وود مکنزی
پیشبینی میکند رسیدن به اهــداف قــرارداد
اقلیمیپاریستقاضابراینفتراکاهشمیدهد
و قیمت نفت برنت را تا  ۲۰۵۰تا ۱۰دالر در هر
بشکه پایین میآورد.

سرمایه گذاری  ۵۴۳میلیون دالری
چین در صنعت و معدن ایران
مهر  -بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی
کشور در بخش صنعت و معدن در ســال ۹۹
نشان می دهد که دو میلیارد و  ۴۶۹میلیون دالر
سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم که سهم
چین  ۵۴۳میلیون دالر بوده است.

ایران چندمین اقتصاد دنیاست؟ این سوالی
است که به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل
شده است .این را که ایران هجدهمین اقتصاد
بــزرگ دنیاست ،زیــاد شنیده ایــم .امــا باید
گفت پیشینه اعالم این رقم به اعالم صندوق
بینالمللی پول در سال  95بر می گردد و تازه
ترین آمارهای جهانی آن را  22و  23اعالم
می کنند.
به گزارش خراسان ،بهمن سال  95بود که
داده هــای صندوق بین المللی پــول نشان
مــــیداد اقــتــصــاد ایــــران در رده هجدهم
اقتصادهای بــزرگ دنیا قــرار گرفته است.
رتــبــهای کــه بــه مـــدد فـــروش نــفــت و البته
ظرفیتهای عظیم کشور غیر قابل باور نبود.
با این حال ،پس از آن تاریخ و به رغم تحوالت
بسیار رخ داده در عرصه اقتصاد ایران این رقم
خیلی تکرار شد.
البته در این میان نباید از اظهارات دولتی ها
و به خصوص نوبخت در این زمینه غافل شد.
وی در شرایطی که به عنوان رئیس سازمان
برنامه ،باید به روزترین آمارها و داده ها را
در خصوص روند توسعه اقتصادی کشور در
دست داشته باشد ،عالوه بر اعالم این رتبه در

نشان می دهد ،ایران بر حسب تولید ناخالص
داخلی با (معیار برابری قدرت خرید) در رتبه
بیست و دوم قرار دارد .از سوی دیگر آخرین
داده های بانک جهانی نیز با این معیار ،اندازه
اقتصاد ایران را  1072میلیارد دالر برآورد و
ایران را از این منظر در جایگاه  23دنیا گزارش
کرده است.
▪چرا رتبه اقتصاد ایران تغییر کرد؟

بهمن سال  ،95در بهمن سال گذشته (سال
 )99نیز به طور رسمی آن را تکرار کرد! به
نظر می رسد همین موضوع نیز باعث تصحیح
اخیر رهبر معظم انقالب در خصوص اظهارات
نوروزیشان شــد .ایشان در دیــدار تصویری
اخیر خود با قاریان ،با اشاره به آماری که در
سخنرانی روز اول فروردین درخصوص رتبه
اقتصادی کشور بیان کردند ،فرمودند« :بعد از
بیان این آمار ،برخی افراد تذکر دادند که این
آمار صحیح نیست ،برهمین اساس موضوع

گزارشوزارتصمتازافزایشقیمتکاالهایاساسیطییکسالنشانداد:

افزایش ۴۰تا۱۱۳درصدیقیمتکاالهایاساسیدر۹۹

بررسی جدیدترین آمار منتشر شده از سوی
وزارت صمت حاکی از افزایش  ۴۰تا ۱۱۳
درصدی برنج ،گوشت و شکر در اسفند سال
 ۹۹نسبت به ماه مشابه سال  ۹۸است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس این آمار بیشترین
افــزایــش قیمت در اسفند  ۹۹مــربــوط به
برنج پاکستانی باسماتی بوده که با 113.6
درصد افزایش از  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان در
اسفند   ۹۸به  ۲۴هزار و  ۶۰۰تومان در ماه
مشابه سال قبل رسیده اســت .قیمت برنج
تایلندی نیز در این مدت با  111.1درصد
افزایش ،از  ۷۴۰۰به  ۱۵هزار و  ۷۰۰تومان
رسیده است.
البته قیمت برنجهای داخــلــی طــارم اعال
و داخلی هاشمی درجه یک نیز در این مدت به
ترتیب  46.2و  43.5درصد افزایش داشته و
در اسفند   ۹۹به حدود  ۳۴هزار و  ۳۰۰و ۳۳
هزار و  ۴۰۰تومان رسیده است.
قیمت گوشت مرغ هم با  ۸۷درصد افزایش از
 ۱۲هزار و  ۷۰۰تومان در اسفند  ۹۸به حدود
 ۲۳هزار و  ۸۰۰تومان در اسفند  ۹۹رسیده
است.سال گذشته قیمت مصوب مرغ در
ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در
نهایت قیمت مصوب آن  ۲۰هــزار و ۴۰۰
تــومــان شــد امـــا در اسفند قیمت هــر کیلو
گوشت مرغ به بیش از  ۴۰هزار تومان هم
رسید .در نهایت با وجود این که دبیر ستاد
تنظیم بــازار اعالم کرده بود قیمت مصوب
مــرغ تا پایان مــاه رمضان تغییر نمیکند،
دوازدهـــم فــروردیــن قــرارگــاه سامان دهی

مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی
و با حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف
از جمله قــوه قضاییه و وزارت صمت در
آخرین جلسه خــود مسئول سامان دهی
تولید گوشت مــرغ شد و در اولین جلسه
کاری خود نرخ مصوب مرغ را  ۴۵۰۰تومان
افزایش داد .بر این اساس حداکثر قیمت
مصوب مرغ گرم برای مصرف کنندهکیلویی
 ۲۴هزارو  ۹۰۰تومان تعیین شده است.
قیمت شکر سفید و شکر  ۹۰۰گرمی نیز در
اسفند  ۹۹به ترتیب  72.1و  74.7درصد
نسبت به ماه مشابه سال  ۹۸افزایش یافته
است ،به طوری که قیمت هر کیلوگرم شکر
سفید و هر بسته  ۹۰۰گرمی شکر در اسفند
 ۹۹به حدود  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان رسیده
اســت.در این میان کمترین افزایش قیمت
مربوط به گوشت گوساله و گوسفندی است
که قیمت هر کیلو از این دو محصول با 45.2
و  ۴۰درصد افزایش در اسفند  ۹۹به حدود
 ۱۰۸هزار تومان و  ۱۲۴هزار تومان رسیده
اســت .قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و
گوساله در ماه مشابه سال  ۹۸حدود  ۷۴هزار
تومان و  ۸۹هزار تومان بوده است   .
بررسی قیمت ایــن اقــام اساسی طی یک
ماه نیز نشان میدهد به جز برنج تایلندی
با کاهش  1.8درصدی ،قیمت همه اقالم
یاد شده در اسفند  ۹۹نسبت به ماه قبل از
آن افزایش یافته و میزان افزایش قیمتها طی
یک ماه هم بین  1.1درصد (برنج پاکستانی)
تا  13.8درصد (شکر بسته بندی) بوده است.

بررسی و مشخص شد آمــار مربوط به رتبه
هجدهم کشور صحیح نیست و مربوط به چند
سال قبل است که الزم است از افرادی که این
موضوع را متذکر شدند ،صمیمانه تشکر کنم».
▪رتبه اقتصاد ایران در دنیا

با این اوصاف ،این سوال مطرح می شود که
اقتصاد ایران در بین کشورهای جهان چندم
است؟ در این باره گزارش خبرگزاری تسنیم
به نقل از آمارهای صندوق بین المللی پول

رئیس سازمان بورس :بازار سرمایه ،کشور را از مصیبت بزرگ تورم نجات داد

▪پاسخ ســکــا ندار بــورس به پرسشهای
فعاالن بازار سرمایه در کالب هاوس

دهقان دهنوی ،رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار نیز پس از چند مسئول دیگر در نرم
افــزار تعاملی کالب هــاوس حضور یافت و به
پرسش های حاضران پاسخ داد که مهم ترین
محورهای آن عبارتند از:اگر بازار سرمایه نبود
دولت ناچار به افزایش پایه پولی میشد .بازار
سرمایه دولت را از مصیبت بزرگ تورم نجات
داد.ســال گذشته ۲۲۰هــزار میلیارد تومان
اوراق در بــازار سرمایه منتشر شد که حدود

هشداردربارهبرگزاریانتخاباتشرکتهایاستانیسهامعدالت

خاندوزی :ضوابط نظارت بر شرکت های استانی 200هزار میلیاردی سهام عدالت مشخص نیست

در شــرایــطــی کــه طــی مــاه آیــنــده قـــرار است
انتخابات هیئت مدیره شرکت های استانی
ســهــام عــدالــت بــرگــزار شـــود ،نــایــب رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که
آیین نامه ش ــورای عالی بــورس درخصوص
آزادســــازی سهام عــدالــت چند نقطه ضعف
جدی دارد ،گفت :سازوکار نظارت و ضوابط
هزینهکرد شرکت های سهام عدالت استانی
مشخص نیست.سید احسان خــانــدوزی در
گفت وگو با تسنیم  ،با بیان این که سهام عدالت
فراگیرترین مجموعه سهامداری کشور است
که از بیش از  49میلیون نفر از مردم تشکیل
شده،اظهارکرد :در روز 20اسفندسالگذشته
مقرر شده بود انتخابات سهام عدالت استانی
توسط مجموعه وزارت اقتصاد برگزار شود که
متاسفانه این فرایند با کمترین اطالع رسانی
در حال انجام بود و از طرف دیگر با توجه به وجود
برخی ابهامات در این انتخابات کمیسیون
اقتصادی مجلس به موضوع ورود کــرد و
وزیر اقتصاد موظف شد تا انتخابات را برای
رفع این ابهامات و اطالع رسانی دقیق تر به
منظورافزایشمشارکتبهتعویقبیندازد.بر
این اساس از وزارت اقتصاد انتظار میرفت با
اصالح آیین نامه اجرایی و فرایند مشارکت،
زمینه را برای تحقق حداکثری اهداف قبل
از اجرای انتخابات در ابتدای سال 1400

فراهم کند .نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس گفت :رهبر انقالب در روز  9اردیبهشت
 99ابالغیه  3بندی آزادسازی سهام عدالت را
صادر کردند .شورای عالی بورس آییننامهای
را در این خصوص تهیه کرد که چند مشکل و
نقطه ضعف جدی داشت ،در حالی که شورای
عالی بورس تنها مجاز به تدوین مقررات است
و این مقررات نمی تواند به گونه ای باشد که با
قوانین باالدستی تغایر و تضاد داشته باشد .حاال
با برگزاری این انتخابات و تعیین هیئت مدیره
های شرکت های سهام عدالت استانی ،عمال
باید شاهد انحالل شرکت های تعاونی سهام
عدالت شهرستان ها باشیم که این موضوع
یک نقیصه جدی محسوب می شود و در این
خصوص تدبیر الزم لحاظ نشده است.به گفته
این نماینده مجلس ،ارزش سهام در اختیار
شرکت های تعاونی سهام عدالت استانی تا

بــرای پاسخ به ایــن ســوال باید به شاخصی
توجه کرد که در سنجش رتبه بندی اقتصادها
استفاده می شود .این شاخص ،تولید ناخالص
داخلی بر اساس برابری قدرت خرید است.
به طور خالصه این شاخص بدین معناست
که ابتدا کل تولید ناخالص داخلی کشور که
بر حسب ریال است ،به دالر تبدیل می شود.
سپس از آن جایی که قــدرت خرید یک دالر
نیز در کشورهای مختلف برابر نیست ،رقم
حاصل بر اساس قدرت خرید برابر دالر تعدیل
و تصحیح می شود .بنابراین میزان تغییر در
تولید ناخالص داخلی و نیز نرخ دالر در تعیین
این رقم تعیین کننده هستند و همین موضوع
سبب تغییر در اندازه اقتصاد ایران شده است.

افت  9هزار واحدی بورس در شروع هفته

بــازار سرمایه هفته جدید را هم مانند هفته
گذشته با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل
بورس بیش از  ۹۰۰۰واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس با ۹۶۳۴
واحد کاهش به رقم یک میلیون و  ۲۳۳هزار
واحد رسید .شاخص کل با معیار هم وزن هم
با  ۱۱۲۱واحد کاهش رقم  ۴۳۳هزار و ۳۳۶
واحد را ثبت کرد.
در این بازار  ۱۴۱هزار معامله به ارزش ۱۵
هــزار و  ۲۰۸میلیارد ریــال انجام شد.فوالد
مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایــران،
سرمایه گــذاری تامین اجتماعی ،معدنی و
صنعتی چادرملو ،سرمایه گــذاری صنایع
شیمیایی ایران و پاالیش نفت اصفهان نسبت
به دیگر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل
صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به دیگر
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس
گذاشتند.

 200هزار میلیارد تومان برآورد شده که این رقم
نشاندهندهاهمیتویژهانتخاباتهیئتمدیره
شرکت های مذکور است .این درحالی است
که ضوابط هزینه کرد و نظارت بر عملکرد این
شرکت ها هنوز تدوین نشده است .همچنین
ســازوکــار اطــاع عامه مــردم و سهامداران از
تصمیمات هیئت مدیره مشخص نیست.نایب
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در
آیین نامه اجازه داده شده تا  30درصد از سهام
توسط شرکتهای سهام عدالت استانی در
بازار به فروش برسد و منابع به دست آمده صرف
سرمایه گذاری در پروژه ها و صندوق پروژه های
استان شود .همین موضوع زمینه رانت و فساد
و داللی را ایجاد خواهد کرد .از یک طرف عرضه
و فروش 60هزار میلیارد تومان سهام برای بازار
سهام که این روزها در شرایط اسف باری به سر
می برد ،بسیار خطرناک است.

گزارش خبری

 ۱۸۰هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت
و ۳۶هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق
شرکتها بــود .در واقــع انتشار اوراق بدهی
شرکتها  ۴۰۰درصد و اوراق دولت 100
درصــد نسبت به سال گذشته افزایش یافته
است.
حــقــوق ســــهــــامداران فــعــالــیــت اقــتــصــادی
شرکتهاست و کسی حق نــدارد با قیمت
گذاری دستوری حقوق سهامداران را به جیب
دالالن بریزد .از نظر من بــازار خوب بــازاری
است که یا دامنه نوسان نداشته باشد یا دامنه
آن گسترده باشد.
این خبر (تزریق پول از صندوق توسعه ملی به
صندوق تثبیت بازار سرمایه) اثر مثبتی روی
بازار گذاشت اما تاثیر منفی انجامنشدن آن
 ۱۰برابر تاثیر مثبت آن بود .باید به این قول
عمل شود.
آقای نوبخت قولهای خوبی در این زمینه داده
است و مبالغ قابل توجهی در حال پیگیری
است.نرخ بهره بانکی جریان نقدینگی بین
بازارهای مالی را تنظیم میکند و باالرفتن نرخ
برای هر دو بازار سرمایه و بازار پولی سم است.

سوء استفاده برخی دالالن از بازار
مرغ پایتخت

حسین بردبار -باوجود فراوانی عرضه مرغ گرم
در کشتارگاه مرکزی تهران در میدان بهمن،
برخی شواهد میدانی حاکی از سوء استفاده
برخی از دالالن برای ورود و سودجویی بیشتر
از این بازار است .این شرایط موجب شده است
که برخی از فروشندگان واقعی مرغ و دارندگان
فروشگاه های عرضه مــواد پروتئینی در نقاط
مختلف شهر تهران برای دریافت سهمیه یا مقادیر
معمول مرغ بعضا دچار مشکالتی شوند.
یکی از صاحبان فروشگاه هــای پروتئینی در
گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به حضور برخی
از دالالن در بازار عرضه مرغ پایتخت در میدان
بهمن گفت :متاسفانه در این بــازار این دالالن
مانع از عرضه مــرغ به خــریــداران همیشگی و
صاحبان فروشگاه های شهر می شوند.
وی افــزود :مرغ گرم فــراوان است اما به دلیل
مزاحمت هــای ایــن دالالن به مشتری واقعی
نمیرسد و بعضا این مرغ ها به دلیل ماندگاری
بیش از حد مجاز در مراکز عرضه بو می گیرد.این
فرد با طرح این پرسش که نمی دانم به چه دلیل
عده ای نمی گذارند مرغ به دست مشتری واقعی
برسد ،ادامه داد :ما به نماینده تعزیرات که در این
مکان مستقر است نیز برخی از این مشکالت را
انعکاس داده ایم ولی معلوم نیست به چه دلیل به
سرعت رسیدگی نمی شود.
به گفته وی هم اکنون مرغ گرم تریلی تریلی از
مراکز تولید آن عمدتا از شمال کشور وارد پایتخت
می شــود امــا عــده ای دالل تــاش می کنند در
عرضه درست آن مزاحمت ایجاد کنند.این فرد
خواستار شناسایی و برخورد فوری با دالالن سوء
استفاده کننده از این بازار شد و گفت :این عده که
معلوم نیست چگونه به این بازار راه یافته اند باید
هرچه سریع تر شناسایی شوند و با آنان برخورد
قضایی صورت گیرد.
درخور ذکر است ،از اواخر سال گذشته به دلیل
افزایش تقاضای مرغ گرم در شب عید با ورود عده
ای دالل شاهد مشکالتی در عرضه و گرانی مرغ
تا  40هزار تومان بودیم که با ورود اتحادیه و اتاق
اصناف و تعیین قیمت 24هزار و 900تومان برای
عرضه هر کیلومرغ گرم مشکل تاحدی برطرف شد
اما گویا این دالالن قصد دارند از فضای افزایش
تقاضا در آستانه ماه مبارک رمضان نیز بار دیگر
سوء استفاده و سودجویی و عرضه این محصول
غذایی مردم کشورمان را دچار اختالل کنند.

