اقتصاد

۱۴
اخبار

رشد محسوس قیمت خودرو
در هفته گذشته
گزارش ها از بازار خودرو در هفته گذشته ،از رشد
محسوس قیمت خــودروهــای پر تیراژ خبر می
دهند .به گزارش مجله خودرو در این باره ،قیمت
پراید  131با افزایش یک میلیون و  800هزار
تومانی به  42میلیون و  800هزار تومان ،پراید
 111با افزایش  600هزار تومانی ،به  46میلیون
و  800هزار تومان ،تیبا صندوق دار با افزایش
یک میلیون تومانی به  50میلیون تومان ،ال 90
(بدون رینگ) با افزایش پنج میلیونی ،به 122
میلیون تومان ،رانا با افزایش دو میلیونی به 77
میلیون تومان ،پژو  405اس ال ایکس با افزایش
دو میلیون و  400هزار تومانی ،به  82میلیون و
 600هزار تومان ،سمند ال ایکس با افزایش سه
میلیون و  600هزار تومانی ،به  77میلیون تومان،
سمند دو گانه سوز با افزایش دو میلیون تومانی،
به  93میلیون تومان ،پژو  206تیپ ( 2ساده) با
افزایش سه میلیون تومانی به  78میلیون تومان
و پژو  206تیپ ( 5ساده) با افزایش سه میلیون
و  800هزار تومانی به  93میلیون و  300هزار
تومان رسید.

کاهش  2میلیارد دالری فروش
نفت عربستان پس از حمله
پهپادی
بــانــک جهانی پیشبینی ک ــرد ،پــس از حمله
پهپادی به عربستان که باعث نصف شدن تولید
نفت این کشور شد ،رشد اقتصادی عربستان،
امسال کاهش مییابد .همزمان فایننشال تایمز
اعالم کرد که عربستان در این حمله بیش از دو
میلیارد دالر درآمــد نفتی خود را از دست داد.
به گزارش فارس به نقل از رویترز ،بانک جهانی
در گزارشی اعالم کرد :حمالت ماه گذشته به
شرکت نفتی آرامکو بر رشد اقتصادی امسال
این کشور تأثیر خواهد گذاشت .بانک جهانی
در گزارش خود آورده است ،رشد تولید ناخالص
داخلی عربستان پیشبینی میشود امسال به
 0.8درصد برسد که این رقم نسبت به پیشبینی
قبلی بانک جهانی که در ماه آوریل  1.7درصد بود
کاهش یافته است.
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مجمع جهانی اقتصاد متوسـط رشـد اقتصادی
 ۱۰سـال اخیـر ایـران را  1.3درصـد بـرآورد
کرد .بـه گزارش ایسـنا ،مجمـع جهانـی اقتصاد
در گزارشـی بـه ارزیابـی شـاخص هـای کالن
اقتصـادی ایـران پرداخـت .طبـق گـزارش ایـن
نهـاد غیـر انتفاعـی سوئیسـی ،ایـران 82.4
میلیـون نفـر جمعیـت و  5491.4دالر درآمـد
سـرانه داشـته اسـت .رشـد اقتصـادی ایـران
در طـول  ۱۰سـال اخیـر  1.3درصـد انـدازه
گیری شـده کـه نسـبت ًا پاییـن ارزیابی می شـود.
همچنیـن ایـن نهـاد نـرخ بیـکاری در ایـران را
 ۱۲درصـد و ضریب جینـی ایـران را  0.4اندازه
گیـری کـرده اسـت .ضریـب جینـی بـه بررسـی
چگونگـی توزیـع درآمـد در یـک جامعـه مـی
پـردازد و هـر چـه مقـدار آن بـه صفـر نزدیـک تـر
باشـد ،بیانگر توزیع عادالنه تر درآمد است13 .
شـاخص دیگـر اقتصاد ایران به شـرح زیر اسـت.
در گـزارش یادشـده ،امتیـاز کشـورها از صفـر تا
 100بیان شـده که عدد 100بیانگـر بهترین و

عـدد صفـر بیانگـر بدتریـن عملکـرد اسـت.
▪ترین های اقتصاد ایران

بـر اسـاس گـزارش مجمـع جهانـی اقتصـاد از
شـاخص هـای کالن ارزیابـی اقتصـاد ایـران،
کشـور مـا بهتریـن رتبـه خـود را در شـاخص
تحقیـق و توسـعه کسـب کـرده اسـت .بـا ایـن
حـال ،ایـران در شـاخص هـای ثبـات بـازار
مالـی ،ثبـات کالن اقتصـادی ،بنـگاه هـای
دولتـی ،و بـه خصـوص موازنـه و نظـارت
بودجـهای جـزو  10کشـور عقـب مانـده دنیـا
قـرار دارد .در ایـن زمینـه اگـر چه سـهم تحریم
های تاریخی علیه کشـور ما قابل چشم پوشی
نیسـت ،امـا بـه نظـر مـی رسـد شـاخص هایـی
نظیـر موازنه و نظـارت بودجه ای و بنـگاه های
دولتـی ،مـواردی هسـتند کـه بـا وابسـتگی
کمتر بـه متغیرهـای تحریمـی ،قابـل مدیریت
بـوده و متاسـفانه با عملکرد مناسـبی از سـوی
دولـت همـراه نبـوده اند  .

امتیاز
ایران
42.5

رتبه ایران در
بین  141کشور

120

بهترین کشور
در شاخص
فنالند

سرمایه اجتماعی

52.8

56

نیوزیلند

موازنه و نظارت بودجه ای

24.7

138

فنالند

عملکرد بخش عمومی

34.8

124

سنگاپور

شفافیت

28

116

دانمارک

حقوق مالکیت

40.4

115

فنالند

شاخص
امنیت

بنگاه های دولتی

37

137

نیوزیلند

زیرساخت ها

64.8

80

سنگاپور

جاده و حمل و نقل

46.8

82

سنگاپور

دسترسی به آب و برق و گاز

82.7

76

ایسلند

ثبات کالن اقتصادی

52.2

134

مشترک بین  33کشور

ثبات بازارهای مالی

66

137

فنالند

تحقیق و توسعه

35.9

47

ژاپن

روایت همتی از پیشنهادهای انحرافی برای
کنترل بحران ارزی

شاخص

همتی :بدون از دست دادن ذخایر ارزی نرخ ارز کنترل شد
رئیسکلبانکمرکزیضمنبازخوانیبرخی
پیشنهادهای انحرافی بــرای کنترل بحران
ارزیدرسالگذشتهگفت:بدونازدستدادن
ذخایرارزینرخارزکنترلشد.
همتیدرکنفرانسبینالمللیاقتصادجهانی
و تحریم ها که در دانشگاه الزهرا برگزار شد ،به
بیان راه حل های پیشنهادی صاحب نظران
برایمقابلهبابحرانارزیسالگذشتهپرداخت
و گفت :با شروع سال  1397و تشدید فشار بر
نرخارزوشکلگیریحملهسفتهبازانهگسترده
به بازارها و بهویژه بازار ارز ،مسئوالن اقتصادی
و سیاست گــذاران با شرایطی روبــه رو بودند
کــه هرگونه خطای سیاست گ ــذاری سبب
پیامدهایزیانباربرایاقتصادکشورشود.
همتی افزود :افزایش نرخ سود بانکی ،محدود
ک ــردن شــدیــد دســتــوری تــجــارت خــارجــی و
جیرهبندی ارزی و کنترل نرخ ارز در سطوح
بسیار پایینتر از آن چه امــروز وجــود دارد و
جراحی بزرگی در نظام بانکی شامل مواردی
مــانــنــد تغییر
ساختار بانک
هـــا ،اعــمــال
مــحــدودیــت
بر سپردهها و

بهویژهسپردههایبزرگ،کنترلوامدهیبانک
ها و نوعی تخصیص تکلیفی تسهیالت بانکی
راهحلهایپیشنهادیازسویصاحبنظران
برایبرونرفتازمشکالتبودکههرکدامازآن
ها براساس بررسیهای بانک مرکزی موجب
ایجاد مشکالت جدیدی در وضعیت اقتصادی
کشور میشدند .رئیس کل بانک مرکزی در
تشریحراهبردهاواقداماتبانکمرکزیبرای
مقابله با بحران ارزی ،راهکار اصلی را مقابله با
خروجسرمایهازطرقیمانندمقابلهباصادرات
صوریبهکشورهایهمسایه،تقویتکنترلبر
ریال و تراکنشهای آن که به طرز غیر اصولی و
بدون نظارت در جریان بود ،بیان کرد .به گفته
وی ،توجه به عوامل بنیادی شکلدهنده نرخ
ارز در بازار و پرهیز از بی توجهی به نیروهای
بازار،بهرهمندساختنصادرکنندگانازمنافع
حاصلازدرآمدارزیآنهاوپرهیزازدادنرانت
حاصل از صادرات به عامالن اقتصادی غیر از
صادرکننده ،حضور دایمی و هدفمند بانک
مرکزیدربازارارزبهعنوانبازارسازواطمینان
ازتامینارزبرایتامیننیازواردکنندگانمواد
اولیه و واسط ،از دیگر راهبردهای اصلی بانک
مرکزیبرایمقابلهباتحریمهابودهاست.
ویبابیاناینکهراهحلیبهترازآنچهدرپیش
گرفتهشده،بالحاظکردنمحدودیتهاوجود
نداشت،اظهارکرد:مهمترازهمهایناستکه
بانک مرکزی بدون از دست دادن ذخایر ارزی
بهکنترلنرخارزوثباتبازارارزدستیافت.

افولتدریجیدالردرنظاممالیجهانی
بررسی روند تغییر سهم ارزهای مختلف از سبد ذخایر ارزی جهان نشان میدهد که سهم دالر
از ذخایر ارزی جهان از سال  ۲۰۰۴بدین سو همواره کاهشی بوده و از طرف دیگر ین و پوند
توانسته اند جای خود را در ذخایر ارزی مستحکم تر کنند .به گزارش ایسنا به نقل از ویژوال
کپیتالیست ،سهم دالر از کل ذخایر جهانی از  65.6درصد در سال  ،2004به  62.1درصد
در سال  2009یعنی اوج بحران مالی رسیده و هم اینک این رقم به  61.8درصد تنزل یافته
است .یورو نیز چنین روندی در پیش گرفته و از  24.7درصد از کل ذخایر جهانی در سال
 ،2004به  20.2درصد کنونی رسیده است .با این حال ،سهم پوند و یورو روندی مغایر با یورو
و دالر داشته و به ترتیب از  3.5و  4.3درصد به  4.5و  5.3درصد افزایش یافته اند.

قصه غم انگیز اشتغال
سیستان و بلوچستان
با وجود این که با افزایش نرخ مشارکت ،امکان
افزایش نرخ بیکاری نیز وجود دارد و بالعکس،
امادرتابستان،98نرخبیکاریومشارکتدقیق ًا
برعکسیدردواستانکشورمشاهدهشدهاست.
برایناساس،استانزنجانبهرغمثبتبیشترین
نرخ مشارکت ،کمترین نرخ بیکاری را داشته و
استان سیستان و بلوچستان ،به رغم کمترین
نرخ مشارکت ،بیشترین نرخ بیکاری را به ثبت
رساندهاست.

بازار خبر

رمز ۴رقمآخرکدملیبرایکارتهای
سوختتاپایانمهراعتباردارد
مهر  -شرکت پخش فراوردههای نفتی اعالم کرد
که تا پایان مهرماه ،افزون بر رمز جاری کارتهای
هوشمند سوخت ،چهار رقم پایانی سمت راست
کد ملی شخصی که نامش در پشت کارت سوخت
درج شده به عنوان رمز معتبر است.بنابراین چنان
چهمالکانخودروهابههردلیلیرمزکارتسوخت
خود را فراموش کردهاند ،میتوانند از این امکان
استفادهکنند.

روسیه روی نفت ۵۰دالری
حسابمیکند
ایسنا  -وزیر انرژی روسیه اعالم کرد این کشور که
یکی از بــزرگ ترین تولیدکنندگان انــرژی جهان
است ،پیشبینیهای اقتصادی خود را بر مبنای
قیمت ۵۰دالردرهربشکهنفتبنانهادهاست.

