انارکی :نقدینگی به جای بازار ارز به سمت مسکن و تولید هدایت شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به تغییرات قیمتها در بازار ارز بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن و تولید تاکید کرد .احمد انارکی محمدی در گفتوگو با ایسنا ،مدیریت دولت ،تالش دستگاهها و شورای هماهنگی سران
سه قوه و همچنین همدلی و همراهی مردم را در کاهش نرخ ارز موثر دانست و گفت :سوداگران بازار ارز مشخص هستند؛ اگر چه گاهی برخی از مردم مانند آنها وارد بازار میشوند اما نهایتا این سوداگران هستند که قیمتها را تعیین میکنند و خرید و فروش هم
دست آنهاست .وی با بیان این که با تداوم مدیریت بازار ارز امکان کاهش مجدد قیمت در این بازار وجود دارد یاد آور شد :مردم باید بدانند بازاری که یک شبه به این شکل باال و پایین میشود در آن سوداگران سود میبرند و و مردم در آن ضرر میکنند.

سود 1400درصدی در جیب قاچاقچیان

بهای بنزین در کشورهای همسایه ایران
نگاهی به قیمت بنزین در بازارهای جهانی و کشورهای همسایه،
به خوبی علت جاذبه باالی قاچاق بنزین را نشان می دهد.
باالترین قیمت بنزین در میان همسایگان ایران به ترکیه
اختصاص دارد که در تاریخ اول اکتبر ( 9مهر) ،بنزین لیتری یک
دالر و  16سنت به فروش رسیده است؛ بهای بنزین در عراق ،دیگر
همسایه غربی کشورمان نیز  63سنت بوده است.
بهای بنزین در همسایگان شرقی ایران یعنی پاکستان و
افغانستان نیز لیتری  75سنت به فروش رسیده است.
در همسایگان شمالی یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان
نیز بنزین به ترتیب لیتری  47و  43سنت بوده است.
یاد آور می شود که مهم ترین مقصد قاچاق بنزین ،کشورهای
ترکیه ،عراق ،پاکستان و افغانستان هستند و به سایر همسایگان
(جمهوری آذربایجان ،ارمنستان و ترکمنستان) قاچاق این نوع
سوخت کمتر انجام می شود.
سود  8تا  14برابری قاچاق بنزین
مقایسه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه نشان می

دهد که قاچاقچیان سوخت با در نظر گرفتن ریسک های مختلف،
سود سرشاری را از انتقال این فراورده استراتژیک به کشورهای
همسایه می برند.
بر این اساس هر قاچاقچی در صورت حمل یک گالن  20لیتری
بنزین قاچاق به ترکیه  23دالر و  2سنت کسب می کند که معادل
 276هزار تومان ارزش دارد در حالی که تنها  20هزار تومان در
داخل ایران خرج خرید این بنزین کرده است.
البته باید گفت قیمت دالر در زمان تنظیم گزارش در بازار آزاد
حدود  12هزار تومان بوده است.
در صورتی که این سوداگران اقدام به قاچاق بنزین به عراق کنند
هشت برابر و در صورت قاچاق بنزین به پاکستان و افغانستان تا
 10برابر سود کسب می کنند.
مقصران قاچاق سوخت
مهم ترین علت افزایش قاچاق سوخت در کشور ،باال رفتن نرخ
ارز و ارزانی قیمت بنزین و سوخت در ایران نسبت به کشورهای
همسایه است.
بنابراین تا زمانی که این  2معضل رفع نشوند ،چالش قاچاق

کاهش قیمت ارز ،سیگارها را از پستو بیرون کشید

بنزین و انواع دیگر سوخت همچنان ادامه داشته و ثروت های
کشور را روانه جیب همسایگان می کند.
بر اساس برآوردها ،پرداخت یارانه انرژی و پایین بودن قیمت
سوخت در ایران ،عالوه بر بار مالی  480هزار میلیارد ریالی برای
دولت ،آسیب های زیست محیطی غیرقابل جبرانی را در پی داشته
و موجب شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.
راه حل کنترل قاچاق :احیای سهمیه بندی و کارت
سوخت
برای کنترل قاچاق سوخت انواع ابزارهای قیمتی ،جریمه ،مالی
و سهمیه بندی وجود دارد که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار
گیرد.
تجربه سال های گذشته نشان داده که کارت سوخت و سهمیه
بندی ،بهترین کارآمدی را در کنترل و مدیریت مصرف سوخت
داشته اند.
از طریق احیای کارت سوخت ،میزان مصرف همه دارندگان
خودرو مشخص شده و امکان قاچاق گسترده سوخت از بین می
رود.

رئیس بانک مرکزی:

رئیس کل بانک مرکزی ایران اعالم کرد :خرید دالر و ارزهای خارجی سرمایه
گذاری خوبی نیست و بانک مرکزی به دنبال جایگزین های بهتر برای سرمایه
گذاری مردم است.
به گزارش روز جمعه ایرنا ،عبدالناصر همتی در گفت وگوی با خبرگزاری روسی
اسپوتنیک فارسی گفت :مردم باید توجه کنند که خرید دالر و ارزهای خارجی،سرمایه
گذاری خوبی نیست.
وی ابراز امیدواری کرد که کسی وارد این سرمایه گذاری ریسکی نشود و در عین
حال گفت :بانک مرکزی در حال طراحی برنامه هایی است تا مردم بتوانند گزینه های
بهتری برای سرمایه گذاری داشته باشند.
همتی به جذاب کردن بازار بورس و ارایه محصوالتی از سوی بانک مرکزی که بتواند
جایگزین بهتری برای سرمایه گذاری باشد و مردم بتوانند با ریسک کمتری در آنها
سرمایه گذاری کنند ،اشاره کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این مصاحبه به ارزیابی عملکرد های آتی آمریکا بر
بازار ایران پرداخت و گفت :از پنج نوامبر ( 13آبان) که آمریکا سری دوم تحریم های
یکجانبه خود علیه صنعت نفت و گاز و بخش بانکی ایران را به مرحله اجرا خواهد
گذاشت ،فاجعه ای رخ نخواهد داد.
همتی افزود :دولت آمریکا هرکاری که می خواست انجام داد ،آمریکا شبانه روز کار
می کند تا جلوی فعالیت های مالی ایران و همچنین صادرات نفت ایران را بگیرد؛ به
نظر من ،دیگر بعد از شش نوامبر اتفاق خاصی نمی افتد.
رئیس بانک مرکزی افزود :نتوانستند محدودیت هایی برای مبادالت مالی و صادرات
نفتی ایران ایجاد کنند و زمینه ای نیز برای موفقیت آنها وجود ندارد و تالش دولت
جمهوری اسالمی ایران برای یافتن راه هایی برای حل این مشکل به نتیجه رسیده و
اتفاق مهمی در نوامبر نخواهد افتاد.
توافقات خوبی با روسیه و ترکیه برای حذف دالر صورت گرفت
رئیس بانک مرکزی ایران در پاسخ به این پرسش که ایران برای عدم استفاده از دالر
در معامالتش با روسیه و ترکیه کدام گام های مشخص را برداشته یا خواهد برداشت؟
گفت :با بانک مرکزی ترکیه و رئیس بانک مرکزی روسیه مالقات داشتم و توافقات
خوبی کردیم برای اینکه بتوانیم دالر را حذف کنیم و بر اساس پول ملی مبادله کنیم.
وی افزود :نزدیک  30درصد مبادالت بین ایران و روسیه به پول ملی است و
امیدواریم که روز به روز افزایش پیدا کند؛ اراده بانک مرکزی روسیه و ایران این است
که این روند را توسعه دهیم ،با ترکیه هم به توافقات اولیه دست یافتیم که امیدواریم
در عمل هم بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم.
در حال بررسی ارز رمزی هستیم
رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به این پرسش که آیا ایران واقعا بطور
جدی در حال بررسی استفاده از ارز رمزی به عنوان وسیله محاسبات متقابل است؟
گفت :در مورد ارز رمزی بحث های مفصلی در بانک مرکزی ،دولت و در مجلس در
جریان است ،االن هم در کمیسیون اقتصادی دولت موضوع ارز رمزی بطور جدی در

نایب رییس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای اعالم کرد
که اگر نرخ مصوب کاالها و حتی تخفیفهایی که برای
خرید آنها از سوی فروشگاههای زنجیرهای در نظر گرفته
میشود ،رعایت نشود ،تخلف است و مردم میتوانند به از
طریق اتحادیه شکایت خود را بررسی کنند.
به گزارش ایسنا ،افزایش قیمت کاالهای مختلف و فروش آنها
باالتر از نرخ درج شده روی کاالها از جمله مشکالتی است که
طی هفتههای گذشته در بازار به وجود آمده و مردم نسبت به آن
معترض هستند ،اما این تخلف در فروشگاه زنجیرهای که حتی
برای یک خرید کاال تخفیف هم قائل میشوند ،عجیب و قریبتر

خرید دالر سرمایه گذاری خوبی نیست
حال بحث و بررسی است.
وی تصریح کرد :نتایج آن را در صورتی که به جمع بندی برسد به اطالع مردم
خواهیم رساند؛ قطعا در این زمینه به فکر انجام و اقدام هستیم و جمع بندی ها به
زودی اعالم خواهد شد.
ارز درحال کنترل است
همتی در پاسخ به این پرسش که دلیل سقوط شدید نرخ دالر چیست؟ ،افزود :دلیل
این مساله به نظر من یک مقدار روانی بود ،آثار روانی ایجاد کرده بودند که خوشبختانه
کنترل شد و برنامه هایی داریم برای کنترل بیشتر ارزش پول ملی کشورمان؛ ظرف
چند روز گذشته بانک مرکزی اقداماتی را در این باره شروع کرد.
وی ادامه داد :آمادگی این را داریم که بتدریج کنترل الزم را انجام دهیم ،من فکر
می کنم آن تالشی که آمریکا به اتفاق متحدانش برای ضربه زدن به ارزش پول ملی
انجام داد ،نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
امیدورایم بانک های روسیه و ایران از نظر نرم افزاری به توافق برسند
وی در پاسخ به این پرسش که بحث اتصال سیستم بانکی روسیه و ایران در چه
مرحله ای قرار دارد؟ گفت :این نیاز به زیرساخت هایی دارد ،مباحث جدی بین دو
کشور انجام شده است.
همتی اظهار داشت :امیدواریم که بتوانیم به نتایج خوبی در این زمینه برسیم ،این
کاری شدنی است و می توانیم آن را عملیاتی کنیم؛ الزمه اجرای آن این است که بانک
های دو کشور از نظر نرم افزاری بتوانند به توافق برسند.
به گفته وی ،یکی از دالیلی که این موضوع به عقب افتاده است ،بحث اختالف نظری
بود که بین سیستم دو بانک مرکزی وجود داشته است.
همتی ابراز امیدواری کرد که این اختالف نظرها به سمت همگرایی بیشتر رفته و
موضوع حل شود.
تهران و مسکو مشکلی در پرداخت های بانکی ندارند
وی در واکنش به این پرسش که میان تهران و مسکو چه مشکالتی برای راه اندازی
سیستم پرداخت های بانکی وجود دارد؟ گفت :مشکلی وجود ندارد ،تنها مشکل ،نرم
افزاری است که اگر حل بشود ،این سیستم راه خواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به این پرسش که همگرایی سیستم پرداختی
میان دو کشور تا چه اندازه فشار تحریمی آمریکا را کاهش خواهد داد ،گفت :می دانیم
که هر چقدر بتوانیم با کشورهای همسایه از جمله روسیه روابط خود را گسترش
دهیم و روابط بر مبنای دالر و ارزهای غیر ملی نباشد ،حتما می توانیم بر این نوع
تحریم ها غلبه کنیم.
وی افزود :با رئیس بانک مرکزی روسیه در این باره به توافق رسیدیم ،با کشورهای
دیگر هم همین روند را طی خواهیم کرد ،امیدواریم بتوانیم با ارزهای ملی خودمان
مبادله کنیم ،پوتین به تازگی گفته است که آمریکا عمال با اعمال تحریم ها ،خودش
در حال حذف دالر از معامالت بین المللی است و ما از این موضوع استقبال می کنیم.
حجم مبادالت تهران و مسکو افزایش خواهد یافت

کاالها را گرانتر از قیمت درج شده نخرید

است .منصور عالیپور نایب رییس اتحادیه فروشگاه زنجیرهای در
این باره به ایسنا گفت چنین تخلفی در فروشگاه زنجیرهای اتفاق
نمیافتد ،چراکه آنها باید نرخ مصوبی برای عرضه همه کاالهای
خود داشته باشند و تخفیفهایی که برای عرضه کاال در نظر
میگیرند کامال مشخص و واضح است.
وی افزود :اگر چنین اتفاقی در فروشگاهی افتاده باشد نه تنها
تخفیف اعالم شده ،اعمال نشود بلکه باالتر از نرخ درج شده روی
کاال ،آن را به مردم بفروشند این اقدام کامال تخلف و سهلانگاری
است و مردم میتوانند آن را به اتحادیه اعالم کنند تا بازرسان مورد
نظر با متخلفان احتمالی برخورد کنند.
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پروژه های ملی تشنه بودجه

سوداگران در حالی با قاچاق روزانه حدود  10میلیون لیتر
بنزین و کسب سود  8تا  14برابری ،منابع و ثروت های ملی
را در گالن های سوخت به آن سوی مرزها می برند که پروژه
ها و طرح های متعدد اقتصادی کشور به علت کمبود بودجه
و اعتبار نیمه کاره مانده اند.
به گزارش ایرنا ،وضعیت قاچاق بنزین و انواع دیگر سوخت به
صورت غیر قابل کنترلی در حال افزایش است ،به طوری که روزانه
ده ها میلیارد تومان از منابع و ثروت های کشور در داخل گالن
های بنزین به آن سوی مرزها قاچاق می شود.
در حالی که پروژه های متعدد اقتصادی کشور به علت
کمبود بودجه و اعتبار نیمه کاره رها شده اند ،حجم عظیمی
از منابع ملی صرف تامین بنزینی می شود که قرار است سود
آن عاید قاچاق چیان و کشورهای همسایه شود .بنابراین باید
فکری برای مقابله با این معضل ملی شود ،زیرا در غیر این
صورت ،باید ادامه مشاهده خروج منابع ملی در گالن های
بنزین قاچاق باشیم.
قاچاق روزانه  10میلیون لیتر بنزین
آمار دقیق و رسمی از میزان قاچاق بنزین و انواع سوخت در
کشور وجود ندارد ،اما بر اساس برخی تخمین ها و پس از در نظر
گرفتن شرایط و عوامل مختلف ،تخمین زده می شود که میزان
قاچاق بنزین حدود  10میلیون لیتر در روز باشد.
مصرف روزانه بنزین در فصل تابستان که به روزانه بیش از
 100میلیون لیتر رسیده بود ،پس از ورود به فصل پاییز و کاهش
سفرهای تابستانی به حدود 90میلیون لیتر در روز کاهش یافته
است.
بر این اساس می توان گفت که اکنون حدود  80میلیون لیتر از
بنزین عرضه شده در داخل کشور مصرف شده و بقیه به کشورهای
همسایه صادر می شود.
البته باید توجه داشت که رقم روزانه  10میلیون لیتر به قاچاق
بنزین اختصاص دارد و میزان قاچاق گازوییل بحثی جداگانه دارد
که باید در جای خود بدان پرداخت.
ایران دارنده دومین بنزین ارزان جهان
ایران دارنده دومین بنزین ارزان جهان است؛ جایگاه نخستین
بنزین ارزان به ونزوئال (با نرخ یک سنت) اختصاص دارد که اکنون
با مشکالت و چالش های بی سابقه اقتصادی مواجه است
در حالی که بنزین معمولی در ایران لیتری یک هزار تومان
(معادل هشت سنت) به فروش می رسد ،میانگین قیمت این
سوخت در جهان در اول اکتبر امسال ( 9مهر) حدود یک دالر
و  17سنت بود.
جایگاه سوم ارزان ترین بنزین جهان به سودان تعلق دارد که در
آن بنزین معادل لیتری  34سنت به فروش می رسد.

5

اقتصادی

با توجه به تبدیل سیگار از یک کاالی مصرفی به کاالیی سرمایهای ،کاهش
قیمت ارز موجب شده محتکران محصوالت دخانی به دلیل ترس از کاهش
شدید قیمت ارز محصوالت خود را روانه بازار کنند که این مساله کاهش
قیمت سیگار را در واحدهای فروش به دنبال داشته است.
محمد تاجدار  -رئیس انجمن تولیدکنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان
محصوالت دخانی  -در گفتوگو با ایسنا و در ارتباط با آخرین وضعیت قیمت
محصوالت دخانی از جمله سیگار و کاهش قیمتها به دلیل کاهش قیمت ارز
اظهار کرد :با توجه به اینکه سیگار به یک کاالی سرمایهای تبدیل شده و دیگر
یک کاالی مصرفی نیست ،کاهش قیمت ارز موجب شده است تا افرادی که برای
حفظ ارزش پول خود سیگار انبار کرده بودند به دلیل ترس از کاهش شدید
قیمتها محصوالت خود را روانه بازار کنند که این مساله موجب کاهش قیمت
سیگار شده است.
وی ادامه داد :با توجه به تبدیل از سیگار از کاالی مصرفی به کاالی سرمایهای
در کشور به هر دلیل که شاهد کاهش قیمت ارز باشیم ،بالفاصله این اتفاق در بازار
سیگار هم رخ میدهد و قیمتها پایین میآید.
رئیس انجمن تولید کنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی
با اشاره به اینکه افراد غیرمرتبط ،واسطهها و دالالن با انبار سیگار و احتکار آن
به عنوان یک کاالی مصرفی سعی در کسب سود و درآمد مناسب دارند ،گفت:
کاهش قیمت ارز موجب شد تا سیگارها از انبارها و پستوها بیرون بیاید و علت آن
ترس ناشی از کاهش شدید قیمت ارز در روزهای آتی است.
تاجدار همچنین درمورد نبود نظارت کافی بر شبکه توزیع سیگار و فروش
محصوالت با برند مختلف و با ارقامی متفاوت از یکدیگر در واحدهای فروش بیان
کرد :همان نظارتی که در مورد سایر کاالها و محصوالت در کشور وجود دارد در
بخش سیگار نیز مطرح است اما علت اصلی نبود نظارت کافی در جهت عرضه
سیگار این است که بخشی از حاکمیت به این مساله باور دارد که گران شدن
محصوالت دخانی میتواند میزان مصرف را کاهش دهد اما نکته حائز اهمیت در
این بخش سودی است که دالالن و واسطهها به جیب میزنند و سود حاصل از
گران فروشی سیگار یا گران شدن قیمتها به جیب تولیدکننده نمیرسد.
رئیس انجمن تولید کنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی
ادامه داد :به طور حتم اگر سیگار گران شود و نتیجه آن کاهش قیمتها باشد،
تولیدکنندگان خوشحال هستند اما متاسفانه سود حاصل از گران شدن یا گران
فروشی سیگار به جیب دالالن و واسطهها میرود و در این بخش تولیدکنندگان
بهرهای از مابهالتفاوت قیمتهای ایجاد شده نمیبرند .در عین حال مساله
دیگری که در سطح عرضه به وجود میآید این است که با افزایش قیمت سیگار،
سیگارهای قاچاق در شبکه توزیع جایگزین میشود که از لحاظ کیفی سالمت
مصرف کنندگان را نیز به خطر میاندازد.
گفتنی است ،چندی پیش رئیس انجمن تولیدکنندگان ،واردکنندگان و
صادرکنندگان محصوالت دخانی در گفتوگو با ایسنا از ورود پولهای سرگردان
به خرید سیگار توسط افراد غیرمرتبط خبر داده و اعالم کرده بود که سیگارهای
خریداری شده به پستوها و انبارها منتقل شدند و شاهد التهاب و گرانی در بازار
محصوالت دخانی هستیم.

گزارش جدید بانک جهانی از اقتصاد ایران

وی در واکنش به این پرسش که آیا راه اندازی سیستم پرداختی جدید حجم
مبادله کاال بین روسیه و ایران را افزایش خواهد داد؟ گفت :حتما افزایش خواهد یافت،
توافقاتی در تهران بین دو رئیس جمهوری صورت گرفت ،مبادالتی پیش بینی شده
است که بزودی عملیاتی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران ابراز اطمینان کرد که با عملیاتی شدن این پیش بینی
ها که در واقع درباره گسترش روابط مبادالتی است ،به تدریج حجم مبادالت ایران و
روسیه افزایش چشم گیری پیدا کند.
همتی درباره تعامالت ایران و افغانستان و قاچاق ارز از این کشور به ایران نیز
گفت :حجم عظیمی از کاال بین دو کشور مبادله می شود و مبادله کاالیی بین ایران
و افغانستان خیلی گسترده و در سال چند میلیارد دالر است .بنابراین صادرکنندگان
طبیعی است که دالرهای خود را برگردانند.
وی ادامه داد :به این موضوع نمی توان گفت قاچاق؛ ما هم در ایران اجازه ورود ارز
به کشورمان را داده ایم فقط به شرط رعایت مقررات پولشویی.
همتی افزود :بنابراین ارزهایی که این افراد وارد کشور می کنند در واقع در مقابل
کاالهایی که دارند به آن کشور می برند صورت می گیرد ،عراق و هم افغانستان به
کاالهای ایران نیاز دارند و این مبادله در سال در حد  10میلیارد دالر است.
وی گفت :این مبادالت بین ایران و افغانستان و ایران و عراق اتفاق می افتد بنابراین
فکر می کنم ورود ارز از این کشورها به ایران قاچاق نباید باشد اما به هر حال اینکه
از آن طرف چگونه بیاید بستگی به تدابیر دولت و بانک مرکزی افغانستان دارد که
تشخیص بدهند کدام درست است و کدام درست نیست.
همتی ادامه داد :از نظر ما این ارزها بیشتر در مقابل کاالهایی است که به این
کشورها صادر می شود.

نایب رییس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای همچنین در
خصوص کمبود کاال در برخی مغازهها و سطح عرضه اینکه آیا
چنین مشکلی در فروشگاههای زنجیرهای هم وجود دارد یا خیر
اینگونه توضیح داد که شاید در ماههای گذشته چنین مشکلی
وجود داشت ،اما هماکنون هیچ کمبودی وجود ندارد که البته
در ماه گذشته به دلیل نوسانات قیمتی ماندن برخی کاالها در
گمرک و اینکه به آنها اجازه ترخیص نمیدادند کمبود مقطعی
به وجود آمد .عالیپور با اشاره به اینکه هیچگاه برای کاالهای
اساسی مورد نیاز مردم کمبودی نداشتیم و اگر مشکلی در این
زمینه وجود داشته ،برای کاالهای غیراساسی بوده است ،گفت:

هماکنون هیچ مشکلی در فروشگاه زنجیرهای از نظر موجودی
و تامین کاال وجود ندارد و به غیر از لوازم خانگی ،در زمینه
محصوالت غذایی ،بهداشتی ،شویندهها و دیگر کاالهای مورد نیاز
مردم کمبودی ندارند .وی با بیان اینکه همه کاالهای وارداتی که
در فروشگاهها عرضه میشود از همه مجاری رسمی مختلف عبور
میکند و مشکلی ندارد ،اظهار کرد :با تفاهمنامهای که با دانشگاه
علوم پزشکی تهران امضاء کردهایم به دنبال افزایش آگاهی و دانش
پرسنل فروشگاههای زنجیرهای برای شناسایی و تشخیص اصالت
کاالهای وارداتی هستیم که کارگاههای مختلفی در این زمینه
برگزار کردهایم.

بانک جهانی پیشبینی کرد رشد اقتصادی ایران از سال  ۲۰۲۰مجددا در
مدار صعودی قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا ،بانک جهانی در گزارش خود از چشمانداز اقتصاد ایران ،اعالم
کرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال  ۲۰۱۷به  ۳.۸درصد کاهش یافته است .این
بانک از تورم باال ،نوسانات نرخ ارز و تحریمهای آمریکا بهعنوان عواملی نام برده
است که باعث خواهند شد رشد اقتصادی دو سال آینده کشور منفی باشد.
بانک جهانی گفته است میزان اثرگذاری این ریسکها بر رشد اقتصادی ایران،
کامال به میزان مختل شدن تجارت جهانی این کشور و جدی گرفته شدن
اصالحات ساختاری اقتصادی بستگی دارد .بانک جهانی با بیان این که بیش از
نیمی از رشد اقتصادی سالهای پیشرو برعهده بخش غیرنفتی خواهد بود ،رشد
بخش خدمات را  ۴.۴درصد پیشبینی کرده است .بانک جهانی همچنین رشد
بخشهای کلیدی نظیر ساخت و ساز ،تجارت ،رستوران و خدمات هتلداری را در
دو سال اخیر خوب ارزیابی میکند.
بانک جهانی در ادامه با اشاره به این که صدور اوراق بدهی توسط دولت هنوز
رقم باالیی است ،اعالم کرده که این رقم از  ۱۹درصد سال گذشته به ۱۳.۹
درصد کاهش یافته است .در عین حال مازاد حساب جاری از  ۳.۹درصد به ۳.۵
درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی  ۲۰۱۸-۲۰۱۷کاهش یافته است .رشد
صادرات کاال و خدمات در همین مدت به  ۱.۸درصد رسیده است که در مقایسه
با  ۴۱.۳درصد سال گذشته ،افت بسیار شدیدی را نشان میدهد .با این حال خبر
خوب این است که صادرات بخش غیرنفتی از شش درصد سال  ۲۰۱۳به ۱۰
درصد تولید ناخالص داخلی در سال  ۲۰۱۷افزایش یافته است.
بانک جهانی با انتقاد از سیاست تکنرخی کردن دستوری ارز که از فروردینماه
به اجرا گذاشته شد ،نوشت :این اقدام به انتظار کمبود دالر در بازار آزاد دامن زد و
باعث افزایش نرخ تورم به  ۱۸درصد در ماه ژوئیه شد که از مارس  ۲۰۱۴تاکنون
بیسابقه بوده است .این گزارش نوشته است که نرخ بیکاری ایران تا پایان سه ماهه
منتهی به ژوئن به  ۱۲.۱درصد کاهش یافته و  ۷۹۰هزار شغل ایجاد شده است .نرخ
مشارکت بازار کار ایران در این مدت  ۴۱.۱درصد بوده است که باالترین نرخ یک
دهه اخیر محسوب میشود .برای جوانان  ۱۵تا  ۲۴سال ،نرخ بیکاری  ۲۸.۳درصد
است که در مقایسه با میانگین منطقهای و دورههای قبلی رقم باالیی است .با این
حال نرخ مشارکت زنان در بازار کار به  ۱۹.۸درصد افزایش یافته است و ایران از این
نظر در کنار کشورهایی قرار میگیرد که فضای شغلی را برای بانوان بهبود دادهاند.
بانک جهانی همچنین گفته است جمعیت زیر خط فقر (درآمد روزانه کمتر از ۵.۵
دالر) بین سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳از  ۱۳درصد به  ۸درصد کاهش یافته است،
با این حال این رقم تا پایان سال  ۲۰۱۴مجددا به  ۱۰.۵درصد افزایش یافته است.
بانک جهانی به دولت توصیه کرده است اصالحات اقتصادی به ویژه در بخش مالی را
در اولویت قرار دهد و از ظرفیت خدمات مدرن بیشتر بهره بگیرد .بانک جهانی نرخ
تورم ایران را برای سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹به ترتیب  ۲۳.۸درصد و  ۳۱.۲درصد
و برای سال  ۲۰۲۰معادل  ۱۹.۶درصد تخمین زده است .رشد اقتصادی نیز در این
سه سال به ترتیب  - ۱.۵درصد - 3.6 ،درصد و مثبت  ۱.۱درصد برآورد شده است.
تا سال  ،۲۰۱۷جمعیت ایران  ۸۰.۶میلیون نفر ،تولید ناخالص داخلی  ۴۴۷.۷میلیارد
دالر ،ضریب جینی  ۳۸.۸و متوسط امید به زندگی  ۷۶سال بوده است.

