اقتصاد

10
شاخص
یک پنجم سرپرستان خانوار
سالمند ،فاقد مسکن

نرخ ارز

(سامانهسنا)

سه شنبه اول تیر ۱۴۰۰
 11ذی القعده .۱۴۴۲شماره ۲۰۶90

دالر

)1/242(236/561

پوند

یورو

321/129 278/861

نیم سکه

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

36/039

63/324

10/346/690

500/000(103/500/000

ربع سکه

35/500/۰۰۰ 56/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

124/137

86/500

برآوردبینالمللیازرشد 8درصدیاقتصادایران

یکی از  3موسسه برتر اعتبارسنجی جهانی از رشد اقتصادی  8درصدی و تورم  10درصدی اقتصاد ایران در  2سال آینده خبر داد

نتایج آخرین سرشماری در سال  95نشان
مــی دهــد کــه طــی  10ســـال ،سالمندان
سرپرست خانوار دارای مسکن از  88درصد
به  80درصد کاهش یافته که نشان دهنده
آن است که  20درصد سرپرستان خانوار با
گذشت سال های فراوان از زندگی و فعالیت
اقتصادی ،قادر به خانه دار شدن نبوده اند
و این نسبت با توجه به تورم سنگین بخش
مسکن در سال های گذشته و کاهش قدرت
خرید مسکن ،بدتر شده است.

گزارش خبری

رشد شاخص در آخرین روز
فصل پاییزی بورس!
اگرچه شاخص کل در بهار امسال
 11درصد ریزش کرد اما روند بازار
از خرداد ماه نشان دهنده متعادل
شدن بازار است
بازار سرمایه سومین روز هفته را نیز در وضعیتی
متعادل پشت سر گذاشت و شاخص کل باز هم
سبزپوش ماند .به این ترتیب فصل بهار در حالی
پایان یافت که همه شاخص های بورسی افت
قابل توجهی را تجربه کردند اما شاخص کل
در خرداد صعودی شد و روند صعودی خود در
روزهای اخیر را نیز حفظ کرد.
به گزارش خراسان ،آخرین روز معامالتی بهار
در بــازار سرمایه با رشد حدود  5هزار واحدی
شاخص کل و سبزپوشی مختصر شاخص کل
هم وزن پایان یافت تا شاخص کل به سطح یک
میلیون و  168هزار واحد برگردد .شاخص کل
در مجموع خرداد را با رشد پشت سر گذاشت اما
شاخص کل هم وزن در این ماه هم نزولی بود .در
مجموع سه ماهه بهار ،اما شاخص کل حدود 11
درصد و شاخص کل هم وزن حدود  16درصد
افت را ثبت کردند تا بهار ،فصل سبزی برای
بورس نباشد .با این حال روندهای خردادماه
نشان می دهد که روند ریزش حداقل درخصوص
نمادهای بزرگ متوقف شده و شاخص کل خود
را متعادل کرده است.
در معامالت دیروز ،دو گروه بانکی و خودرویی
در صدر توجهات بودند و حجم معامالت قابل
توجهی را بــه خــود اختصاص دادند.بیشتر
نمادهای این دو گروه نیز مثبت و بعضا صف خرید
بودند .دو گروه فلزات اساسی و پتروشیمی هم
متعادل ماندند اما پاالیشی ها که با فشار فروش
مواجه شدند در اثر حمایت حقوقی ها به صورتی
متعادل به کــار خــود پایان دادن ــد .در پی این
تحوالت ،صندوق های دولتی دارا و پاالیش یکم
درجا زدند .دارا یکم با وجود رشد مناسب بانکی
ها نتوانست رشد کند و پاالیش یکم هم حدود
یک درصد افت کرد .بین تک نمادها نیز ،شستا
همچنان صعودی است .گروه دارویی برکت هم
که از قراردادهای فروش واکسن رونمایی کرده
صف خرید شد .نمادهای سبز و صف خرید در
گروه های کوچک (مثل انبوه سازان ،کاشی و
سرامیک و  )...هم به تعداد مناسبی به چشم
می خــورد .به طور کلی تعداد سهم های صف
فروش در بورس به محدوده  20درصد کاهش
یافته و نشانه ای قوی از تعادل بازار و بازگشت
عقالنیت است.
باید دید در تابستان با روی کار آمدن دولت جدید
و اجرای سیاست های جدید در سطوح مختلف
اقتصادی و از جمله بورس  ،مسیر تاالر شیشه ای
به کدام سو خواهد رفت .رئیس جمهور منتخب
دیــروز در نشست خبری اعالم کرد که اعتماد
را به بورس باز می گرداند و از سهامداران خرد
متضرر نیز حمایت خواهد شد .رئیسی تصریح
کــرد کــه ورود شرکت هــا بــه بــورس را تسهیل
خواهد کرد و عمق بخشی به بازار را در دستور
کار قرار میدهد.

موسسه فیچ از قابلیت رشد باالی  8درصدی و تورم
 10درصدی اقتصاد ایران در سال های آینده خبر
داد .به گزارش ایسنا ،موسسه اعتباری فیچ -یکی
از سه موسسه برتر رتبه بندی جهان -با پیش بینی
احیای توافق برجام و اشاره به این که احتماال احیای
این توافق به ماه ها زمان نیاز خواهد داشت ،اعالم
کرد:پیشبینیمیکنیمکهرشداقتصادیایراندر
سال جاری 4/3درصد و در سال آینده 8/2درصد
باشد با این شرط که دولت بایدن به توافق هسته
ای بازگردد و معافیت های تحریمی صادر کند .در
این صورت صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد،
فشار روی ریال کمتر و افزایش نرخ تورم محدودتر
خواهد شد و در نتیجه به تدریج ،شاهد احیای
شاخص های اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی
سرانه تولید ناخالص داخلی (دالر)
جمعیت (میلیون نفر)
نرخ تورم
حجم ذخایر ارزی (میلیارد دالر)

تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری خواهیم بود .بر
اساس این گزارش ،همچنان اصلی ترین ریسک،
باال گرفتن تنش ها بین ایران و آمریکاست که می
تواند احیای توافق را غیرممکن سازد .بحران کرونا
در ایران نیز می تواند بیشتر از چیزی که انتظارش را
داریم طول بکشد در این صورت اخالل در فعالیت
های اقتصادی ایران تا سال  ۲۰۲۳طول خواهد
کشید و ریسک بی ثباتی های سیاسی هم ایجاد می
شود .این گزارش مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف
و فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران را فهرست
کرده است .همچنین پیش بینی مهم ترین شاخص
های اقتصادی ایران برای سال جاری میالدی و دو
سال آینده ارائه شده است.

2021
4.3
9412
85.03
16
87.9

2022
8.2
10299
86.02
12
91.4

2023
5.5
10315
86.98
10
95

دیگر شاخص های کالن اقتصادی ایران
 ۱۹۸هزار و  ۸۶۶کیلومتر راه جاده ای
 ۸۴۸۴کیلومتر شبکه راه آهن
تعداد کل فرودگاه های کشور ۱۴۰ :فرودگاه
شاخص ریسک سیاسی( 54/1 :دوازدهمین کشور منطقه از نظر ریسک سیاسی و  ۱۳۰در جهان)
شاخص ریسک اقتصادی کوتاه مدت( 48/5 :دهمین کشور منطقه و  ۱۰۱در جهان)
شاخص ریسک اقتصادی بلند مدت( 46/3 :نهمین کشور منطقه و  ۱۱۳در جهان)

فرصت های اقتصاد ایران
بخش گاز هنوز در حال توسعه است
و فضای قابل توجهی برای توسعه آن
و به حداکثر رساندن کسب درآمد از
آن وجود دارد.

ایران یک بازار بزرگ است که شرکت
های خارجی عالقه به حضور در آن
دارند.
در صــورت رفــع تحریم هــای آمریکا،
تجارت خارجی ایــران ظرفیت رشد
بسیار باالیی دارد.

نقاط ضعف اقتصاد ایران
نقاط قوت اقتصاد ایران
اقتصاد ایــران دارنــده دومین ذخایر تحریم های بین المللی به میزان زیادی
بزرگ نفت در جهان پس از عربستان باعث محدودیت در تجارت خارجی شده
و دومین ذخایر بزرگ در جهان پس از اند.
روسیه محسوب می شود.
به جز نفت و گــاز ،ایــران دارای منابع بخش بانکی در شرایط شکننده ای قرار
طبیعی دیــگــری نیز هست و بخش دارد و این موضوع روی در دسترس بودن
اعتبارات بانکی اثر گذاشته است.
کشاورزی نیرومندی دارد.
ایران شرایط جمعیتی بسیار مناسبی قانون گذاری نامناسب باعث ایجاد فضای
دارد .جمعیت بــه قــدر کــافــی بــاال و چالش برانگیزی شده که سرمایه گذاران
همچنین به میزان کافی تحصیل کرده خارجی را فراری داده است.
است.

 200میلیون بشکه نفت
ذخیره شده ایران آماده صادرات

ماکارونیدرمسیرگرانی
احتمال افزایش قیمت  70درصدی پس از گرانی  56درصدی طی یک سال اخیر
مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی
از احتمال افزایش بیش از  ۷۰درصدی قیمت ماکارونی
در سال 1400خبر داد و گفت که تولیدکنندگان برای
تعیینقیمتدقیقماکارونیدرامسال،منتظراعالمنرخ
گندم صنف و صنعت هستند و این تاخیر در اعالم قیمت
برای آنها مشکلساز شده است .این در حالی است که
قبل از اعمال این رشد ،ماکارونی نسبت به سال گذشته
تا  ۵۶درصد گران شده بود.به گزارش ایسنا ،به تازگی
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعالم
کــرده است که احتمال افزایش بیش از  ۷۰درصدی
ماکارونی در سال 1400وجــود دارد ،چرا که قیمت
خرید تضمینی گندم که ماده اولیه اصلی تولید ماکارونی
است از سوی دولت  ۱۰۰درصد افزایش یافته و این بر
افزایش قیمت تمام شده ماکارونی تاثیرگذار است.اما
در حالی ماکارونی به عنوان یکی از اقالم سبد مصرفی
خانوار ،قرار است گران شود که بررسی آمار مرکز آمار
درباره جریان قیمت این محصول نشان می دهد که در
اردیبهشت امسال در مقایسه با سال گذشته  ۵۶درصد
افزایش قیمت داشته است به طوری که قیمت یک بسته
 ۵۰۰گرمی این محصول در اردیبهشت سال گذشته به
طور متوسط حدود  ۴۰۰۰تومان بوده ولی در فروردین
امسال بیش از  ۶۲۰۰تومان و در اردیبهشت بیش از

تهدیدهای اقتصاد ایران
در نتیجه کاهش صادرات نفتی ،وضعیت
اقتصاد تحت تاثیر قــرار گرفته اســت .هر
چند صندوق توسعه ملی بــرای حفاظت
از اقتصاد در زمــان کاهش قیمت نفت
یا کاهش صــادرات نفتی ایجاد شــده اما
کارکرد آن به تازگی بیشتر محدود به تامین
مالی مخارج دولت شده است.
در صــورت به توافق نرسیدن با آمریکا و
اتخاذ یک سیاست هسته ای تهاجمی،
ریسک آسیب به تجارت خارجی از جمله
در تجارت با چین ،روسیه و هند وجود دارد.

 ۶۳۰۰تومان قیمت خورده است .این در حالی است
که هر بسته  ۵۰۰گرمی ماکارونی در ماه گذشته تا بیش
از  ۷۰۰۰تومان هم فروش رفته اســت.در همین حال
«رسول مژده شفق» ،مشاور انجمن صنفی کارفرمایان
کارخانجات ماکارونی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این
که دولت ،امسال قیمت خرید تضمینی گندم را که ماده
اولیه اصلی تولید ماکارونی است ۱۰۰ ،درصد افزایش
داده است ،اظهار کرد :سال گذشته دولت هر کیلو گندم
را  ۲۵۰۰تومان از کشاورز میخرید و  ۲۷۰۰تومان به
صنف و صنعت میفروخت اما امسال این قیمت ۵۰۰۰
تومان اعالم شده که با هزینههای تبعی حدود ۵۵۰۰
تومان به دست صنف و صنعت میرسد ،اما هنوز قیمت
قطعی اعالم نشده است.

منابع تجاری می گویند در صورت حصول توافق هسته ای ،ایران به عنوان
یک اقدام موقتی می تواند به سرعت میلیون ها بشکه نفت را که روی آب
ذخیره سازی کرده است صادر کند تا میزان تولید خود را افزایش دهد .به
گزارش فارس ،رویترز به نقل از چهار منبع تجاری و صنعتی مدعی شد در
صورت حصول توافقی میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته ای این کشور،
ایران می تواند به سرعت میلیون ها بشکه نفت را که روی آب ذخیره سازی
کرده است صادر کند .آن ها گفتند ایران نفت خود را به مکانهایی انتقال
داده و برای ازسرگیری احتمالی صادرات نفت آماده شده است.بنا بر اعالم
شرکت های مشورتی و رصد انرژی ،درحالی که ایران روی افزایش تولید
خود کار می کند ،انتظار می رود ،به عنوان یک اقدام موقتی ،شرکت ملی
نفت این کشور ،از ذخایر ساحلی و فراساحلی اش که تا  200میلیون بشکه
نفت در خود ذخیره دارد ،صادرات انجام دهد .این اقدام به ایران اجازه
میدهد تا برای بیش از شش ماه ،یک میلیون بشکه در روز (یا یک درصد
عرضه نفت در جهان) بیشتر از قبل نفت صادر کند.

یک مرکز مطالعاتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد در گزارشی به تشریح چگونگی رشد اقتصادی ترکیه از سال  2000تاکنون پرداخت

▪رشد تولید ناخالص داخلی

رشــد اقتصادی هــمــواره موضوع مهمی در
حکمرانی به شمار می آمده است .این اهمیت
در سال های اخیر جنبه حیاتی برای کشورها
به خود گرفته است و به همین منظور کشورها
به دنبال راه های گوناگون بــرای دستیابی
به این هدف هستند .از سوی دیگر ،کشورها
دریافته اند که ارزان ترین روش رشد اقتصادی
در هر کشور ،بهبود محیط کسب وکار و افزایش
سرمایه گــذاری ناشی از آن اســت.در میان

شرکت های با سرمایه بین المللی در ترکیه از
تعـداد  5600در سـال  2002بـه 74227
در انتهـای سـال  2019افزایش یافته است.
طبق اطالعات، Markets fDiدر سال2019
ترکیـه هفتمـین مقصـد محبـوب سـرمایه
گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است.
به خصوص این کشور محـل اسـتقرار 211
پـروژه بزرگ است کـه  3/5درصد کل پروژه
های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا
را تشکیل می دهد.
▪بهبود رتبه شاخص سهولت کسب و کار

شاخص های اقتصاد کالن ،تولید ناخالص
داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا
نه تنها به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد
اقتصادی در تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی ها
مورد استفاده قرار می گیرد ،بلکه بسیاری از
جنبی
دیگر اقالم کالن اقتصاد ،محصوالت
ِ
محاسبه و بــرآورد آن محسوب می شود.بر
اساس بررسی های معاونت اقتصادی وزارت
اقتصاد در نمودار شماره یک ،کشور ترکیه از
سال  2002شاهد افزایش چشمگیری در
میزان تولید ناخالص داخلی بــوده و در این

تالش برای ایجاد قطب استخراج
رمز ارز در آمریکا
تسنیم -شهردار میامی آمریکا با هدف تبدیل
شهر خود به قطب استخراج ارزهای رمزنگاری
شده در جهان ،این هفته از شرکت های خارجی
برای استخراج رمز ارز با استفاده از برق هسته
ای دعوت کرد .این دعوت همزمان با افزایش
فشارها بر این صنعت ،به ویژه در چین صورت
می گیرد.

شرایط بهره مندی مجردها
از وام اجاره
تسنیم -محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی
گفت :خانمهایی که بــاالی  35ســال دارنــد و
خودسرپرست هستند به مفهوم این که با خانواده
زندگی نمیکنند ،میتوانند از تسهیالت اجاره
استفاده کنند.همچنین به مــردان سرپرست
خانوار که به دلیل فوت همسر ،طالق و متارکه
مجرد هستند نیز وام اجاره تعلق میگیرد.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
مشاغل و خریداران سکه تمدید شد
ایسنا -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،
از تمدید مهلت ارائ ــه اظهارنامه مالیاتی و
ارســال فــرم تبصره مــاده  ۱۰۰قانون مالیات
های مستقیم تا  ۱۵تیر خبر داد .بر این اساس،
کلیه خریداران حقیقی سکه از بانک مرکزی در
سال گذشته هم که تا پایان دیروز برای پرداخت
مالیات فرصت داشتند ،تا  ۱۵تیر مهلت خواهند
داشت .گفتنی است ،خریداران سکه از بانک
مرکزی از سال  1397مشمول پرداخت مالیات
هستند و اگر مالیات خود را تا مهلت تعیین شده
نپردازند ،به مالیات متعلقه آن ها به ازای هر
ماه دیرکرد معادل  2/5درصد جریمه اضافه
میشود.

کاهش  ۲۱درصدی واردات نفت
چین از عربستان
ایسنا -آمار گمرکی نشان داد واردات نفت چین
از عربستان سعودی در ماه مه  21/5درصد در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت
اما این کشور برای نهمین ماه متوالی همچنان
بزرگ ترین صادر کننده نفت به چین باقی ماند.

تجربه ترکیه در بهبود فضای کسب وکار

حسین بردبار -مرکز ملی مطالعات معاونت
اقتصادی وزارت اقتصاد به تازگی با انتشار
گزارشی به بررسی ابزارهای استفاده شده در
کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب
و کار و سرمایه گذاری پرداخته که بر اساس
آن ،ایـن کشـور از سال  2002شاهد افزایش
چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی
بوده و در این زمینه موفق عمل کرده است.
رشد غیرمعمول جذب سرمایه گذاری مستقیم
خارجی از دیگر نقاط عطف این گزارش است
کــه بــر اســاس آن بین ســال هــای  1980تا
، 2002کل مبلغ سرمایه گــذاری مستقیم
خارجی در ترکیه فقط  15میلیارد دالر بود،
در حالی که این کشور از سال 2003تا2019
حـدود  217میلیـارد دالر سرمایه گــذاری
خارجی مستقیم جذب کرده است .توضیحات
بیشتر را در ادامه می خوانید:

بازار خبر

زمینه موفق عمل کرده است.
▪تحول چشمگیر در جذب سرمایه گذاری
خارجی

طبق گزارش مرکز مطالعات معاونت اقتصادی
وزارت اقتصاد بین سال های 1980تا2002
،کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در
ترکیه فقط  15میلیارد دالر بود ،در حالی که
این کشور از سال  2003تا  2019حـدود
 217میلیـارد دالر سرمایه گــذاری خارجی
مستقیم جذب کرده است .همچنین تعداد

طبق این گزارش ،ترکیه توانسته است با انجام
اصالحات ساختاری بهبود قابل توجهی در
رتبه شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک
جهانی (که مهم ترین شاخص ارزیابی محیط
کسب وکار کشورهای مختلف است) ایجاد
کند .به نحوی که رتبه این کشور از  93در
ســال  2006به  33در س ــال 2020بهبود
یافته است.این گزارش در پایان نتیجه گیری
می کند :می توان اذعان کرد که کشور ترکیه
توانسته است به موفقیت هایی در زمینه های
بهبود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار
نایل شود .از سوی دیگر بر اساس بررسی های
انجام شده ،این کشور از نظر ساختار فرهنگی،
جغرافیایی و اجتماعی شباهت هایی با کشور
ما دارد که باعث می شود استفاده از تجربیات
آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد.

بهبود  91/9درصدی کسری تراز
تجاری ایران با اوراسیا
مــهــر -ارزش صــــادرات و واردات ایـــران به
کشورهای اوراسیا در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰
بــه ترتیب  180/2میلیون دالر و 201/8
میلیون دالر بوده که نسبت به مدت زمان مشابه
سال قبل به ترتیب افزایش  ۶۶درصدی و کاهش
 ۴۶درصــدی را نشان می دهــد .به این ترتیب
کسری تراز تجاری ایران با این اتحادیه 91.9
درصد بهبود یافت.

پول پارک شده در صندوق های
با درآمد ثابت چقدر است؟
ایلنا  -رئیس سازمان بورس اظهار کرد :کسانی
که سهام خود را میفروشند ،برای مدت موقتی
پــول خــود را به صندوق با درآمــد ثابت منتقل
میکنند تا موقعیت بهتری برای خرید سهام پیدا
کنند و رقمی که هم اکنون در این صندوق وجود
دارد حدود  300هزار میلیارد تومان است اما این
که چقدر از این رقم تبدیل به سهام شود به طور
مستقیم به شرایط بازار سرمایه بستگی دارد.

موافقت شورای اقتصاد با فاینانس
هندی برای ریل
مهر  -شورای اقتصاد مصوبه موافقت با فاینانس
 ۱۵۰هــزار تن ریل راه آهن با فاینانس هندی
12/7میلیارد روپیه هند را به وزارت راه ابالغ
کــرد .بــر اســاس ایــن مصوبه ،اصــل تسهیالت
۸میلیارد و  ۱۰۹میلیون روپیه و سود ،کارمزد،
بیمه و دیگر هزینههای آن نیز  ۴میلیارد و ۶۴۵
میلیون روپیه تعیین شده است .این مبلغ معادل
 171میلیون دالر می شود.

