«ایران» عملکرد دولت سیزدهم در بخش حملونقل خارجی را تحلیل و بررسی کرد

سال بیست و هشتم شماره  7976پنجشنبه  20مرداد 1401
 13محرم Thursday 11 Aug 2022 1444

رشد  100درصدی ترانزیت در دولت سیزدهم
میزان ترانزیت از  13میلیون تن در سال  93به  5میلیون تن در سال  99کاهش یافته و درآمدهای
ارزی ناشی از آن نیز کاهشی است
تردد هر کامیون ترانزیتی ایرانی به کشورهای همسایه ب ه طور متوسط  3هزار دالر درآمد ارزی دارد

«ایران» از آخرین وضعیت بازار گزارش میدهد

«ایران» تغییر شاخصهای کالن را دریکسالگی دولت بررسی میکند

بهبود11شاخصکلیدی
اقتصاد در 12ماه
صادرات نفتی درسال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹
بیش از  ۸۴درصد افزایش یافته است

پایه پولی به عنوان یکی
از عوامل مؤثر بر رشد
نقدینگی و تورم در اوایل
دولت سیزدهم ۴۲.۱
درصد (مرداد ماه )۱۴۰۰
بود که در خرداد ماه
امسال به  ۲۷.۸درصد
کاهش پیدا کرده است

درحالیکه درمهرماه سال
گذشته و ابتدای آغاز به
کار دولت سیزدهم نرخ
رشد نقدینگی ۴۲.۸
درصد بوده است ،این
نرخ در خرداد ماه امسال
به  ۳۷.۸درصد
رسیده است
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گــروه اقتصــادی  /حــدود ســه ماهــی اســت کــه
بــازار خودرو بــه آرامش رســیده و دیگــر خبری
از نوســان قیمــت در آن نیســت؛ اکثــر خودروها
در قیمتهــای قبلــی خــود ماندهاند و بــازار در
انتظــار مشــتری اســت .در ایــن میــان دالالن و

واســطهها تمایــل دارنــد کــه بــازار خــودرو را در
رکــود به تصویر بکشــند و از صفر شــدن خرید و
فروشها صحبت کنند .اما واقعیت ماجرا چیز
دیگــری اســت؛ اول از همــه بایــد تأکیــد کرد که
مهمترین دلیلی که باعث شــده نوسان قیمت

از بازار خودرو فاصله بگیرد ،رشــد تولید خودرو
و افزایش تعهدپذیری خودروســازان بهواسطه
هشــت فرمانی است که رئیسجمهور در تاریخ
 11اسفند ماه سال گذشته ابالغ کرد.

12

با حمایت دولت و وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان صورت میگیرد

خودکفایی تولید گندم در سال آینده

9

1390

دروغ گازی
مخالفاندولت

14

ایسنا

گــروه اقتصادی  /دولت ســیزدهم یکســاله شــد و در این مدت یکســال بودجــهای مثــل بند الــف تبصره  ۱۸قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰تســهیالت
بــا وجود تمام موانع ســاختاری و تحریمــی ،کارنامه قابــل قبولی از خود بــا نــرخ ترجیحی را در اختیار ســرمایهگذاران و بنگاههــای اقتصادی قرار
برجای گذاشــته اســت .هرچند دوره یکســاله برای بررســی همه جانبه و داد .از ســوی دیگــر تســهیل صــدور مجوزهای کســب و کار هــم از جمله
علمــی عملکرد نهــاد دولت کوتاه و ناکافی اســت ،اما مقایســه برخی از فعالیتهایی بوده که در دستور کار دولت سیزدهم قرارگرفت.
شــاخصهای کالنی که به صورت منظم ازســوی مراجع رسمی و آماری
مهار تورم با وجود اصالح ارز ترجیحی
 2پس از اصالح قیمتی و اجرای طرح مردمیســازی یارانه افزایش
اعالم میشود ،میتواند گویای عملکرد دولت دراین دوره زمانی باشد.
در این گزارش تنها شــاخصهای کالن اقتصادی در قالب  11سکانس قیمتی ایجاد شــد.بر اســاس اطالعات مرکز آمار ایــران ،تورم دوازد ه ماه
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ شــاخصهایی کــه از رشــد اقتصادی ،منتهی به شــهریور  ۱۴۰۰حدود  ۴۶درصد بوده که قبل از اجرای سیاست
تجــارت خارجــی تا متغیرهــای پولــی را دربرمی گیــرد .نکتــه مهمی که ارز ترجیحی در اردیبهشــتماه به حــدود  ۳۸.۷درصد کاهش یافته بود
بایــد در بررســی عملکرد دولت ســیزدهم به آن توجه کرد این اســت که کــه بعــد از اجرای این سیاســت بــه  ۴۰.۵رســیده اســت .همچنین طبق
هماننــد ســالهای قبــل ،همچنــان محدودیتهــای تحریــم براقتصــاد گــزارش بانک مرکزی نــرخ تورم در خرداد امســال  ۴۱درصد بوده که ۱۸
واحــد درصــد از تــورم  59درصــدی ابتدای
کشــور اعمــال شــده اســت و دولــت درایــن
دولت ســیزدهم کمتر اســت .همانگونه که
مــدت کوتاه برنامههای بســیار مهمی مانند
اشــاره شــد ،بــا وجــود اصــاح ارزترجیحی،
اصالح سیاست ارز ترجیحی را اجرا کرده که
همچنان عملکرد دولت ســیزدهم نســبت
در کوتاهمــدت روی برخــی شــاخصها تأثیر
از اول شهریورماه سال ۱۴۰۰
بــه دولــت قبل مطلوبتــر بوده اســت ،چه
داشته است.
آنکه پیش از اجرای این سیاســت به مراتب
اقتصاد ایران بزرگتر شد
تا پایان تیرماه امسال۱۵۱ ،
 1یکی از شــاخصهای اساســی ،تولید
روند نزولی تورم با ســرعت بیشــتری انجام
میلیون و  ۴۹۶هزار تن کاال
ناخالص داخلی و رشــد اقتصادی اســت که
میشد.
بررســی آن در دوره کاری دولــت ســیزدهم
افت  14.3درصدی رشد پایه پولی
به ارزش  ۱۰۱میلیارد و ۸۲۰
 3پایــه پولی بــه عنوان یکــی از عوامل
نشــان از رشــد قابــل قبولــی دارد .بر اســاس
میلیون دالر بین ایران و سایر
مؤثــر بــر رشــد نقدینگــی و تــورم در اوایــل
اطالعــات بانــک مرکــزی تولیــد ناخالــص
دولــت ســیزدهم  ۴۲.۱درصــد (مــرداد ماه
داخلــی در ســال  ۱۴۰۰نســبت بــه  ۶ماهــه
کشورهای جهان تبادل شد
 )۱۴۰۰بــود کــه در خــرداد مــاه امســال بــه
نخســت افزایش داشته است .در ششماهه
که از لحاظ وزنی با رشد چهار
 ۲۷.۸درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت که
نخست سال گذشــته تولید ناخالص داخلی
نشــان دهنــده افــت بیــش از  14درصــدی
 ۳.۳درصــد بــود کــه در پایان بــه  ۴.۴درصد
درصدی و از لحاظ ارزش با
رشــد این شــاخص تأثیرگذار اســت .یکی از
رســید .تولیــد ناخالــص داخلی بــدون نفت
رشد  ۳۱درصدی نسبت به
سیاســتهای دولت این بود کــه بتواند پایه
 ۲.۴درصد بود.
پولــی را که محــل اصلی افزایــش نقدینگی
علــت عمــده افزایــش نــرخ رشــد تولیــد
مدت مشابه همراه بوده است
طی سالهای اخیر بوده کنترل کند.
ناخالــص داخلــی ،افزایــش ارزش افــزوده
ایــن درشــرایطی اســت که منشــأ اصلی
گــروه «خدمات» و گروه «نفــت و گاز» بوده،
افزایش پایه پولی مربــوط به بحث ناترازی
بهطــوری کــه ســهم هــر یــک در رشــد تولید
و اضافــه برداشــتهای بانکهــا اســت کــه
ناخالص داخلی به ترتیب  ۳.۶و  ۰.۸درصد
بوده اســت .در ســال  ۱۴۰۰بخشهــای خدماتی از جملــه «فعالیتهای دلیل آن مربوط به ســاختارهایی اســت که ســالهای گذشــته در اقتصاد
مربوط به تأمین جا و غذا» ،از رشــد قابل مالحظه ارزش افزوده معادل ایران شکلگرفته اســت .با این حال دولت سیزدهماصالح ساختارهای
 ۲۸.۲درصــد برخــوردار بودهاند که نشــان میدهد تبعــات منفی بحران غلط درسالهای گذشته را در دستور کارخود قرارداده است.دراین راستا
کرونــا بر حــوزه فعالیتهــای بخش خدمات تــا حد زیادی مرتفع شــده برای جلوگیری از خلق پول بانکها ،بانک مرکزی سیاســت سالمســازی
ترازنامه بانکها را پیگیری میکند.
است.
روند نزولی رشد نقدینگی
عالوه براین ،تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایهگذاری
 4درحالــی که در مهرماه ســال گذشــته و ابتدای آغاز بــه کار دولت
در شــش ماه اول ســال  ۱۴۰۰منفی  ۸.۹درصد بود اما در نیمه دوم ســال
بهبــود پیــدا کرده و در پایان ســال با رشــد بــه صفر درصد رســید .دولت ســیزدهم نرخ رشد نقدینگی  ۴۲.۸درصد بوده است ،این نرخ در خرداد
ســیزدهم با رویکرد حمایتــی و ارتقای ســرمایهگذاری از طریق ابزارهای ماه امسال به  ۳۷.۸درصد رسیده است.
ادامه در صفحه 8

0.3993

عقبنشینی داللها از بازار خودرو

صادرات گاز ایران به کشــورهای همســایه  25درصد افزایش یافته اما شایعهسازان در فضای مجازی میگویند
ایران در حال از دست دادن بازارهای صادراتی است!

در نخستین سال فعالیت
دولت سیزدهم یعنی سال
 ،1400ضریب جینی بهبود
محسوسی داشته است به
طوری که این ضریب از
 0.4006در سال 1399
به  0.3938در سال
گذشته بهبود یافته است

از زمان استقرار دولت
سیزدهم در  ۱۱ماه اخیر،
 ۱۲میلیون و  ۸۷۵هزار
تن کاالی خارجی از مسیر
جمهوری اسالمی ایران
عبور کرده که نسبت به
مدت مشابه  ۵۸درصد
افزایش داشته است
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«ایران» از روند هفتگی معامالت بازار سهام گزارش میدهد

 55درصد نمادهای بازار
سبزپوش شدند

هرچنــد کــه معامالت روز چهارشــنبه بــا افت خفیف شــاخص کل بورس
روبهرو شــد ،اما این شــاخص در مجموع معامالت هفته با رشــد  9هزار و
 600واحــدی (حــدود  0.66درصد) روبهرو شــد تا شــاخص هفتگی بورس
سبزپوش بماند.
10

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «ایران»

نزدیکی قیمتها به ارزش
ذاتی؛ بازار سهام را ارزنده کرد

در آخریــن روز کاری هفتــه بــا وجــود اینکه در آغــاز ،معامالت روند رو به رشــدی
داشت ،اما بعد از آن روند ریزشی به خود گرفت ،به گونهای که در پایان معامالت
با کاهش  3473واحدی شاخص کل به رقم یک میلیون و  448هزار و  469واحد
رسید.
10

گزارش «ایران» از یک وعده کارگری محقق نشده

کارگران باربر چرخ دستی
به رسمیت شناخته نمیشوند

13

نیازهای بازار مرغ در تاسوعا و عاشورا بدون محدودیت تأمین شد

قیمت مرغ کماکان کمتر از نرخ مصوب
هر کیلو مرغ در خردهفروشیها با قیمت کمتر از نرخ مصوب عرضه میشود و قیمت
کنونــی هــر کیلو مرغ زنده  ۳۲تــا  ۳۵هزار تومــان و مرغ گرم در خردهفروشــیها از 48
هــزار و  500تــا  ۵۰هزار تومان اســت که همچنان کمتــر از نرخ مصوب  59هــزار و 800

تومان عرضه میشــود .بررســیها از سطح بازار نشان میدهد که قیمت قطعه بندی
مرغ شامل سینه  ۱۰۰تا  ۱۱۰هزار تومان و فیله  ۱۲۰تا  ۱۳۰هزار تومان است که نسبت به
9
افزایش تقاضای محرم و تاسوعا و عاشورا تا حدودی کاهش یافته است.

