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رئیس کل بانک مرکزی آمارهای مقدماتی رشــد اقتصادی بهار امسال را اعالم کرد

ممنوعیت افزایش قیمت بیش از  ۱۰درصد کاالها

اخبار

کشاورزی و صنعت؛ دو پیشران اقتصاد
سیاوش رضایی
خبرنگار

 13روز پس از انتشــار گزارش نرخ رشــد
اقتصــادی و تولیــد ناخالــص داخلــی
فصــل بهــار امســال توســط مرکــز آمار
ایــران ،روز گذشــته رئیــس کل بانــک
مرکزی دریک پســت اینستاگرامی آمار
اولیه نرخ رشد محاسبه شده توسط این
بانک را منتشــرکرد تا همچون زمستان
گذشــته گــزارش کامــل آن بــر روی
تارنمای بانک مرکزی قرار گیرد.
درنگاه نخست ،اختالف باالی میان
آمار اعالم شــده توسط این نهاد آماری
یعنی مرکــز آمار ایــران و بانک مرکزی
به چشــم میخورد که همانند فصول و
سالهای گذشته همچنان پابرجاست.
همانند آمار اعالم شده فصل آخر
و کل ســال  98نتایــج ایــن دو گزارش
تصویــر متفاوتــی از اقتصــاد ارائــه
میدهد .براســاس اعــام عبدالناصر
همتــی ،رئیــس کل بانــک مرکــزی،
نرخ رشــد اقتصــادی با نفــت و بدون
نفــت به ترتیب در بهار امســال منفی
 2.8و منفــی  6دهم درصد محاســبه
شــده اســت .این درحالی است که در
گــزارش  13روز قبــل مرکز آمــار ایران
نرخ رشــد اقتصــاد بدون نفــت منفی
 1.7درصــد اعــام شــده کــه  1.1واحد
درصــد از عدد اعالمــی بانک مرکزی
پایینتــر اســت .همچنیــن نرخ رشــد
بــا نفت نیــز که توســط بانــک مرکزی
منفــی  2.8درصــد اعــام شــده در
گــزارش مرکز آمــار ایــران منفی 3.5
درصد اســت که  7دهــم درصد باالتر
از بانک مرکزی است.
درگروههــای اصلــی نیــز شــاهد این
اختــاف آمــار هســتیم بــه طــوری کــه
نــرخ رشــد گــروه کشــاورزی کــه پیش از
این توســط مرکــز آمار ایــران یک دهم
درصــد اعــام شــده بــود در آمــار اولیه
رئیــس کل بانــک مرکــزی مثبــت 3.8

درصــد بیــان شــده اســت کــه اختــاف
 3.7واحــد درصــدی بــا یکدیگــر دارد.
نرخ رشــد گروه صنایــع و معادن نیز در
گــزارش اولیه رئیــس کل بانک مرکزی
مثبت  2.5درصد اعالم شــده درحالی
کــه مرکــز آمار ایــران این عــدد را منفی
 4.4درصد اعالم کرده که دارای تفاوت
 6.9درصــدی اســت .بخــش خدمــات
نیــز از نــگاه این نهــاد آمــاری  1.9واحد
درصد اختالف دارد .طبق اعالم رئیس
کل بانــک مرکــزی نرخ رشــد ایــن گروه
در بهــار امســال منفــی  1.6درصد بوده
درحالــی که مرکز آمــار ایران این نرخ را
منفی  3.5درصد اعالم کرده است.
براســاس اعــام مســئوالن ایــن دو
نهــاد عمده دلیل اختــاف آماری این
دو نهاد در روشهای آمارگیری نهفته
اســت چرا کــه دیتــای اصلــی و مبنای
کار هــر دو نهاد یکســان اســت .به طور
عمــده بانک مرکــزی از آمارهای ثبتی
دســتگاهها بهــره میبــرد درحالــی که
مرکز آمار ایران عالوه برآمارهای ثبتی
از طرحهــای آمارگیــری نیــز اســتفاده
میکند.
حــال جــدای از اختالفی کــه در آمار
نــرخ رشــد اقتصــادی میــان دو نهــاد
وجــود دارد ،در صورتــی کــه در تحلیــل
به آمارهــای بانک مرکــزی تکیه کنیم،
آمار اولیه اعالم شده از سوی رئیس کل

بانک مرکزی ســیگنالهای بســیاری به
اقتصاد ارسال میکند.
در شــاخص نرخ رشــد اقتصــادی با
نفــت ،که طبــق اعالم همتــی درفصل
بهار امسال به منفی  2.8درصد رسیده
اســت ،گویای بهبود شــرایط نســبت به
فصل قبل یعنی زمســتان  98هســتیم.
براســاس گــزارش بانــک مرکــزی نــرخ
رشــد اقتصــادی بــا نفــت در بهار ســال
گذشــته منفی 11درصد بــوده که با روند
صعــودی ایــن نــرخ در ســومین فصــل
سال گذشته به مثبت 1.7درصد رسیده،
امــا در آخرین فصل ســال قبل این نرخ
دوباره به منفی 6.4درصد رسیده است.
اما با یک بهبود قابل توجه آمار اعالمی
رئیس کل بانک مرکزی نشــان میدهد
کــه نــرخ منفــی  6.4درصدی زمســتان
 98به منفی  2.8درصد در بهار امســال
بهبود یافته است.
اما برخالف این شــاخص ،نرخ رشد
اقتصادی بدون نفت نســبت به فصول
گذشــته تنزل کــرده اســت .درحالی که
ایــن نــرخ بــرای بهــار امســال از ســوی
رئیــس کل بانک مرکــزی منفی  6دهم
درصد اعالم شــده اســت ،در بهار سال
گذشــته بــا نرخ رشــد  4دهــم درصدی
و در زمســتان ســال قبــل بــا نــرخ رشــد
یک دهــم درصــدی ایــن گــروه مواجه
بودیــم .عمــده دلیــل افــت نرخ رشــد

ایــن بخش کــه درحدود نیمــی از تولید
ناخالص داخلی را دربرمی گیرد ،شیوع
کروناســت که با تعطیلی و افت فروش
واحدهــای خدماتی ارزش افــزوده این
بخش از اقتصاد را تحدید کرد.
درهمیــن راســتا رئیــس کل بانــک
مرکزی در یادداشــت خود با بیان اینکه
اقتصــاد در مســیر بازگشــت بــه تعادل
بعد از شوک کرونا است ،اظهار کرد :در
مقایســه با کشورهایی که مواجه با هیچ
تحریمی نبودند و اقتصادشان صرفاً با
ویروس کرونا درگیر بوده ،عملکرد رشد
اقتصادی کشور امیدوارکننده است.
همتی یادآور شد :تنها بخش منفی
غیــر نفــت ،بخش خدمات بوده اســت
کــه به دلیل محدودیتهای بهداشــتی
ناشــی از کرونــا کامــاً قابل پیــش بینی
بــود .لــذا بازیابــی رشــد در بخــش غیر
نفتــی همراســتا بــا ارقــام رشــد تیــر و
مردادمــاه شــرکتهای صنعتــی دور از
دسترس نیست.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در پایــان
تأکیــد کــرد :منفــی بــودن رشــد نفتــی
در مقایســه بــا بهــار  ،۹۸هــم بــه دلیل
فشــار تحریمهــا و هم بــه دلیل کاهش
تقاضای جهانی ناشی از کرونا ،طبیعی
اســت؛ امید این است که این بخش نیز
بــا رونــد اخیر صــادرات نفت به مســیر
رشد خود بازگردد.

ëëبررسیفصلینرخرشدگروههایاصلی
عــاوه بر شــاخصهای اصلــی نرخ
رشــد اقتصادی ،بررسی گروه کشاورزی
نشــان دهنده محدود شــدن نرخ رشــد
اقتصــادی ایــن بخــش اســت .در بهــار
ســال گذشــته نرخ رشــد این گــروه 8.5
درصــد بــوده کــه در دومیــن فصــل به
 9.8درصــد و در ســومین فصل به 7.2
درصــد رســیده اســت .امــا در آخریــن
فصل ســال قبل نرخ رشــد کشاورزی به
 7.8درصد افزایش یافته و درمجموع
نــرخ رشــد کشــاورزی در ســال  98را به
 8.8درصد رسانده است .این در حالی
اســت کــه بررســی نرخ رشــد ایــن گروه
براســاس فصل نشــان دهنــده محدود
شدن نرخ رشد این گروه است.
در گــروه صنایــع و معــادن امــا
وضعیت به گونه دیگری است به طوری
کــه میتــوان گفــت این گــروه بــه دلیل
چهــار فصــل پیاپی بــا نرخ رشــد مثبت
از رکود خارج شــده اســت .طبــق اعالم
بانــک مرکــزی نــرخ رشــد این گــروه در
بهار سال گذشته منفی یک دهم درصد
بوده که از فصل دوم این سال نرخ رشد
صنایــع و معــادن وارد فاز مثبت شــده
است به طوری که در دومین فصل سال
قبــل به رشــد 4دهم درصدی رســیده و
در فصل ســوم با اختالف باالیی به رشد
 7.1درصدی دست یافته است .البته در

آخرین فصل ســال قبل رشــد این گروه
بــه  2.2درصــد رســیده اســت .اما طبق
اعالم رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد
این گروه در بهار امســال نســبت به بهار
سال قبل به  2.5درصد رسیده که نشان
دهنده تداوم رشد و بهبود این بخش از
اقتصاد کشور است.
بررســی نرخ رشــد اقتصــادی گروه
خدمــات از بهار ســال گذشــته تــا بهار
امســال نیــز نشــان میدهــد کــه در
اولیــن فصــل ســال گذشــته نرخ رشــد
ایــن گــروه منفــی  3دهم درصــد بوده
اســت که در فصل بعدی این ســال به
منفی  1.7درصد نــزول میکند .اما در
ســومین فصــل ســال قبل یعنــی پاییز
ایــن گروه بــه رشــد  2درصدی دســت
مییابــد که یک بــار دیگر در زمســتان
ســال گذشــته نرخ رشــد گروه خدمات
بــه منفــی نیــم درصــد کاهــش یافتــه
اســت .بدیــن ترتیــب درمجمــوع نرخ
رشــد گروه خدمات درکل ســال  98به
منفی  2دهم درصد میرســد .حال در
بهار امسال نرخ رشــد این گروه توسط
بانک مرکــزی منفــی  1.6واحد درصد
محاســبه شــده که نشــان دهنــده افت
نرخ رشد و سهم آن درتولید ناخالص
داخلی کشور است.
درمجموع با تکیه برآمارهای ارائه
شــده از ســوی بانک مرکــزی میتوان
گفــت با وجــودی کــه هر دو شــاخص
اصلــی تولیدناخالــص داخلــی یعنی
نــرخ رشــد بــا نفــت و بــدون نفــت در
بهار امســال منفی اســت ،اما با تداوم
رشــد مثبت گــروه کشــاورزی و صنایع
و معادن بــه تدریج میتوانیم شــاهد
بهبــود این شــاخص در فصــول آینده
باشــیم .همچنین با کاهش دامنه آثار
کرونــا براقتصــاد ایــران بــه خصــوص
گروه خدمات میتــوان امیدوار بود که
شــاهد عملکرد بهتری در ادامه ســال
جاری باشیم.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت :پیشنهاد شد ،هرگونه افزایش قیمت بیش از
۱۰درصد با مجوز سازمان حمایت و ستادتنظیم بازار انجام شود.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص این موضوع که چرا
افزایش قیمت قبل از دریافت مجوز به یک رویه تبدیل شــده است و برخی از
تولیدکنندگان از این طریق قصد تحت فشار قرار دادن دستگاههای مربوطه را
دارند ،اظهار داشــت :اینکه این موضوع به یک رویه تبدیل شــود اصالً درست
نبوده و نباید رخ دهد زیرا غیر قانونی است .وی ادامه داد :در راستای جلوگیری
از افزایــش قیمت قبــل از دریافت مجــوز از مراجع مربوطه از جمله ســازمان
حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار  ،پیشنهاد شد که هر
گونه افزایش قیمت بیش از 10درصد باید ابتدا توسط سازمان حمایت و سپس
ستاد تنظیم بازار به تصویب برسد و بعد اعمال شود/.تسنیم

کاهش  ۶۰۰هزار تومانی اقساط وام ودیعه مستأجران

بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا ،زمان بازپرداخت
وام ۵۰میلیون تومانی ودیعه مسکن به  ۵سال افزایش یافته که به تبع آن
میزان اقساط ماهانه این وام  ۶۰۰هزار تومان کاهش مییابد.
بــر اســاس مصوبــه جدید ســتاد ملــی مبارزه بــا ویــروس کرونــا وام ودیعه
مســکن با نرخ ســود  12درصد و تقســیط 36ماهه (برای حداکثر تسهیالت
تا  30میلیون تومان) و برای تســهیالت بیش از 30میلیون تومان با تقسیط
60ماهــه اســت کــه البتــه در صــورت تمایــل متقاضــی مــدت بازپرداخت
تســهیالت میتواند کاهش یابد .پیش از این و بر اساس مصوبه قبلی ستاد
مذکــور بازپرداخت وام ودیعه مســکن برای وامهــای  30 ،15و  50میلیون
تومانــی  36ماهــه بود .به عبــارت دیگر برای وام  30میلیــون تومانی مبلغ
اقســاط ماهانــه مســتأجران ســاکن در کالنشــهرها  996هــزار و  429تومــان
اســت .کل بازپرداخــت این وام حــدود  36میلیون در  36مــاه خواهد بود.
همچنیــن میــزان اقســاط ماهانــه وام  15میلیــون تومانــی در بازپرداخــت
36ماهه 498 ،هزار و  200تومان اســت .کل بازپرداخت این وام  17میلیون
و  935هزار تومان در ماه آخر خواهد بود /.تسنیم

طال در مدار افزایش

بهای جهانی طال که در دو هفته گذشته ،روند کاهشی بهخود گرفته بود ،از روز
گذشته با افزایش قیمت روبهرو شده است.
در پی کاهش ارزش جهانی شــاخص دالر ،بهای فلز زرد از روز سهشــنبه شاهد
افزایــش بــود و با چهار دهم درصد رشــد به ســطح یک هــزار و  ۹۶۳دالر و ۲۲
سنت رسید .همچنین بهای طال در بازارهای امریکا با  ۵دهم درصد افزایش به
یک هزار و  ۹۷۳دالر صعود کرد .در دو هفته گذشته بهای طال به سبب تقویت
ارزش دالر در بازارهــای جهانــی رو بــه کاهش گذاشــته بود .از دیگر ســو به باور
کارشناسان اقتصادی ،باوجود افزایش شمار مبتالیان و قربانیان بیماری مرگبار
کرونا ،ســرمایه گذاران ترجیح میدهند همچنان به بازار جهانی طال بهعنوان
ســرمایهای قابل اطمینان نگاه کنند و نقش فعاالنهتری را در این بازار داشــته
باشند .کارشناسان همچنین میگویند نرخ پایین بهره و امکان اتخاذ تدابیری
جدید مانند سیاست انبساطی بلندمدت از سوی بانک مرکزی امریکا ممکن
است سبب کاهش بیشتر ارزش شاخص دالر شود که این مسأله ،مسیر را برای
افزایش بیشــتر بهای جهانی طال هموارتر میســازد.گزارشها نشان میدهد،
بهای جهانی طال از آغاز سالجاری میالدی تاکنون به سبب اتخاذ سیاستهای
محرک مالی بانکهای مرکزی جهان بیش از  ۲۸درصد رشد داشته است.

