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گزارش

ايران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنيا

سازمان اطالعات مركزي امريكا با معرفي ايران به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا
در سال  ۲۰۱۴اعالم كرد توليد ناخالص داخلي  ۱۲۸۴ميليارد دالري ايران (براساس
شاخص قدرت خرید) در اين سال يك چهاردهم بزرگترين اقتصاد دنيا و حدود نصف
فرانسه و انگليس بوده است.
اداره اقتصادي سازمان اطالعات مركزي امريكا با بررسي كشورهاي جهان از نظر توليد
ناخالص داخلي(بر اساس شاخص قدرت خريد) ايران را هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا
معرفي كرده است .بر اساس اين گزارش ،توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2014
بالغ بر يك تريليون و  284ميليارد دالر بوده و تنها  17كشور توليد ناخالص داخلي
بيشتري نسبت به ايران در اين سال داشتهاند.
چين با توليد ناخالص داخلي  17تريليون و  630ميليارد دالر ،بزرگترين اقتصاد دنيا
در اين س��ال شناخته شده اس��ت و امريكا پس از چين با توليد ناخالص داخلي 17
تريليون و  460ميليارد دالر ،در رتبه دوم و هند با  7تريليون و  277ميليارد دالر در
رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته است.

انرژی
سفراي ايران در پكن و آنكارا اعالم كردند

صادرات گاز ايران به چين و اروپا در دستور كار

س��فراي ايران در پكن و آنكارا از بررسي و
مذاكره براي ص��ادرات گاز به چين و اروپا
خبردادند .سفير ايران در چين گفت :ایران
به دنبال توسعه ش��بكه انتقال انرژي خود
به چين بر اس��اس طرح عظيم موسوم به
«يك كمربند ،يك جاده» است .علي اصغر
خاجي ك��ه در گفتوگو با روزنامه س��وث
چاينا مورنينگ سخن ميگفت افزود :ايران
بر اساس يك طرح توسعه  5ساله بخشهاي ريلي ،جادهاي ،بندري و مخابراتي خود
را توس��عه خواهد داد« .ايجاد يك شبكه توسعه يافته از خطوط لوله انتقال انرژي به
امنيت و توس��عه منطقه كمك خواهد كرد».ايران قب ً
ال ي��ك خط لوله انتقال گاز به
مرز خود با پاكس��تان ايجاد كرده است .اما پاكستان به بهانه موانع ناشي از تحريمها
از س��اخت ادامه اين خط لوله در خاك خود خودداري كرده است .اما گفته ميشود
اكنون اسالم آباد به دنبال تأمين هزينه خط لوله از چينيهاست .هدف از اين طرح،
ايجاد يك كريدور اقتصادي بين ش��هر بندري گوادر پاكس��تان و منطقه غربي شين
جيانگ چين است.
ëëصادرات گاز ايران به اروپا در مرحله مذاكره
همچنين س��فير ايران در تركيه با اش��اره به تمايل ایران براي صادرات گاز به اروپا
گف��ت« :زمينه انتق��ال گاز ايران (به اروپ��ا) از طريق تركيه ايجاد ش��ده و جزئيات
همچنان موضوع مذاكره است».
عليرض��ا بيگدل��ي كه در گفتوگو با خبرگزاري آناتولي س��خن ميگفت ،افزود :در
صورت لغو تحريمهاي غرب ،ايران ميتواند فرصت سرمايهگذاري بهارزش 30ميليارد
دالر در بخش انرژي خود ايجاد نمايد.
ëëرشد صادرات نفت ايران به تركيه و چين
واردات نفت تركيه از ايران در نخستين ماه  2015با رشد  52درصدي نسبت به ماه
قبل از آن مواجه ش��د و به  515هزار تن رس��يد .پايگاه خبري كميسيون اروپا (يورو
استات) اعالم كرد تركيه كه در دسامبر  2014بالغ بر  338هزار تن نفت از ايران وارد
كرده بود در ژانويه  2015واردات نفت از ايران را به  515هزار تن افزايش داده است.
همچنين صادرات نفت ايران به چين در ماه مارس به باالترين ميزان خود در  ۱۰ماه
اخير رس��يد .به گزارش رويترز ،صادرات نفت ايران به چين در ماه مارس نس��بت به
مدت مشابه سال گذشته از افزايش  15درصدي برخوردار بود و در  ۱۰ماهه اخير به
باالترين ميزان خود رسيد.

وزير نيرو دستور داد

اتخاذ تدابير اضطراري
تأمين آب در تابستان

editorial@iran-newspaper.com

وزير نيرو با اعالم اينكه كش��ور  ۱۴سال است كه درگير خشكسالي شده است ،گفت:
مديران آبفا بايد برنامههاي اضطراري كوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت تأمين آب در
تابستان را تدوين كنند .حميد چيت چيان با بيان اينكه امروز اولويت اول ما آمادگي
براي مديريت فصل گرما اس��ت ادامه داد :زماني گفته ميش��د متوس��ط بارش كشور
 ۲۵۰ميليمتر اس��ت ،اما هماكنون اين ميزان بارش به  ۲۰۵ميليمتر كاهش يافته ،بر
اث��ر افزايش دما و تبخير ،آب تجديدپذي��ر از  ۱۳۰ميليارد مترمكعب به  ۱۰۵ميليارد
متر مکعب کاهش یافته اس��ت .اين آمار مربوط ميانگين كش��وري است؛ در حالي كه

درخواست وزير اقتصاد برای تنظیم نرخ سود تسهیالت

قوه قضائيه با مؤسسات غيرمجاز
برخورد کند
وزير اقتصاد خواس��تار برخورد قاطع قوه قضائيه
با مؤسس��ات مالي و اعتباري غيرمجاز شد و با اعالم
اينكه سياست اقتصاد دولت امسال بر پايه رونق است،
گفت :بهطور قطع نرخ سود بانكي كاهش مييابد.
علي طيبنيا اظهار داش��ت :يك��ي از زمينههاي
رونق س��اماندهي نرخ سود تس��هيالت است كه در
اين زمينه دولت يازدهم در نخس��تين جلسه پول و
اعتب��ار ،تصميمات خود را براي س��اماندهي اين امر
مطرح ميكند و برخي از بانكها داوطلبانه پيشنهاد
كاهش نرخ سود بانكي را دادهاند .وي در مورد كاهش
نرخ س��ود بانكي گفت :در يك سال اخير ،حدود ۲۵
واحد كاهش تورمي داش��تهايم و طبيعي اس��ت نرخ
سود سپرده و تسهيالت بانكي متناسب با آن كاهش
پيدا كند .وزير اقتصاد و امور دارايي خاطرنشان كرد:
در تالش هس��تيم كه كاهش س��ود نرخ تس��هيالت
بانكي براي اقتصاد عوارض منفي نداش��ته باش��د تا
مناب��ع از بانكها به بازارهاي ارز و طال يا مؤسس��ات
مالي غيرمجاز و غيرمنضبط كه سود بااليي پرداخت
ميكنند ،منتقل نشود .طيبنيا با اشاره به درخواست
از ق��وه قضائي��ه براي برخ��ورد با مؤسس��ات مالي و
اعتب��اري غيرمجاز بيان كرد :بايد با اين مؤسس��ات
مال��ي غيرمجاز ب��ا قاطعيت تمام و ف��ارغ از مالكيت
برخورد شود ،زيرا پرداخت سودهاي غيرمعمول سبب
پرداخت تسهيالتي با سود بيشتر ميشود.
وي با بيان اينكه منابع مالي اين مؤسسات غيرمجاز
امكان حضور در تولي��د را ندارد ،افزود :پولهاي اين
مؤسسات بهس��مت داللي و خدماتي و فعاليتهايي
ك��ه فارغ از توجيه هس��تند ،م��يرود ،چراكه بخش
توليد توان پرداخت س��ود اين تسهيالت را ندارد و بر
اين اساس برخورد با مؤسسات مالي كه بيش از نرخ
مصوب سود پرداخت ميكنند ،ضرورت دارد.
ëëشناس�ايي پُردرآمدهاي�ي ك�ه مالي�ات
نميدهند
طيبني��ا افزود :قرار اس��ت س��امانهاي در دولت
راهاندازي ش��ود تا اطالعات مؤديان مالياتي و فعاالن
عرصه صادرات و واردات را ثبت كند و به اين ترتيب

در برخي اس��تانها تا  ۷۰درصد كاهش بارش داش��تهايم و اين شرايط را براي كنترل
سخت كرده است .وي با اشاره به توسعه فعاليتهاي آبرساني به روستاها گفت :تا سال
 ۹۲اعتبار متمركزي براي آب روس��تايي وجود نداش��ت ،اما در بودجه سال  ۹۳حدود
 ۳۴۰ميليارد تومان اختصاص يافت .وزير نيرو با اش��اره به  ۶برابر ش��دن اعتبار اجراي
مجتمعهاي آبرساني افزود :در بودجه سال  ۹۴عالوه بر افزايش رديف به  ۴۰۰ميليارد
توم��ان ،با موافق��ت مجلس  ۵۰۰ميليون دالر از صندوق ملي به توس��عه مجتمعهاي
آبرساني روستايي اختصاص يافت.

شاخص تورم پس از  18ماه روند نزولي خود را حفظ كرد

كاهش  15/7درصدي نرخ تورم
دريكسال گذشته
گزارش روز

گزارش خبری

راه براي هرگونه فرار مالياتي بس��ته ش��ود .هدف ما
شناسايي افراد پُردرآمدي است كه ماليات نميپردازند.
طيبنيا با بيان اينك��ه مقابله با فرار مالياتي تا چهار
براب��ر درآمدهاي مالياتي را افزاي��ش ميدهد ،افزود:
كساني هستند كه با درآمدهاي باال ماليات پرداخت
نميكنند و اشخاصي هستند كه درآمدهاي مالياتي
دريافتي را به حس��اب دول��ت واريز نميكنند .وي از
اجراي طرح جامع مالياتي بهعنوان پايلوت در استان
كرمانشاه خبر داد و گفت :مطالعات گستردهاي براي
اجراي اين طرح انجام ش��ده تا مالياتها را براساس
درآمد واقعي دريافت كنيم كه استان پايلوت اجراي
اين طرح نقاط ضعف آن را مشخص ميكند.
ëëرفع تحريمهاي ظالمانه بزودي
وزي��ر اقتصاد با بي��ان اينكه ب��زودي تحريمهاي
ظالمانه عليه ايران برداشته ميشود ،خاطرنشان كرد:
با وجود تغيير در ش��رايط هنوز سقف درآمد و توليد
به س��ال  1390نرسيده ولي رش��د مثبت اقتصادي
و كاهش ش��يب تورم عالمتهاي تغيير وضعيت در
كشور است.
ëëبدهي  ۷ميليارد دالري نفتي هند به ايران
وزي��ر اقتص��اد از برنامههاي دول��ت براي كاهش
وابس��تگي به درآمد نفتي س��خن گفت و تأكيد كرد
هم��ه درآمد ناش��ي از فروش نفت در دس��ترس ما
نيس��ت و هماكنون  ۷ميليارد دالر بابت صدور نفت
به هندوس��تان از اين كشور طلب داريم .وي تصريح
ك��رد :دولت براي كاهش وابس��تگي ب��ه درآمد نفت
در حوزههاي ديگري برنامهري��زي كرده كه افزايش
 65درصدي درآمد گمركي ،رش��د  95درصدي سود
سهام دولت و رشد  ۴۲درصدي درآمدهاي مالياتي از
جمله اين برنامهها بوده است.
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تازهترين گزارش مركز آمار ايران نش��ان ميدهد
ك��ه در نخس��تين ماه س��الجاري نيز رون��د نزولي
نرخ تورم س��االنه پس از  18ماه حفظ ش��ده اس��ت
و هرچند س��رعت كاهش آن كمترش��ده است ولي
دورنماي روش��ني براي دستيابي به تورم تك رقمي
نشان ميدهد .بنابر گزارش مركزآمار از شاخص نرخ
تورم فروردين  94در مناطق ش��هري ،تورم  12ماهه
منتهي به فروردين (س��االنه) به  14/5درصد رسيده
است كه نسبت به اس��فند ماه سال قبل  0/3درصد
كمتر شده است .شاخص تورم نقطه به نقطه (نسبت
به ماه مشابه سال گذشته) نيز در فروردين امسال با
رسيدن به رقم  14درصد  0/2درصد نسبت به اسفند
ماه كاهش يافته است.
پس از آنكه نرخ تورم نقطه به نقطه از تيرماه سال
 92يعن��ي  22م��اه قبل روند نزول��ي به خود گرفت
تاكنون اين روند كاهش��ي پايدار مانده است .سه ماه
بعد از كاهشي شدن شيب تورم نقطهاي شاخص تورم
ساالنه نيز از آبان ماه سال  92با افت مداوم همراه شد
كه اين رويه در  18ماه گذش��ته تكرار و حفظ ش��ده
اس��ت .در تيرماه  92نرخ تورم نقطه به نقطه معادل
 39/1درصد اعالم ش��ده بود كه در فروردين امسال
اين رقم به  14درصد كاهش يافته است.
همچنين  18ماه قبل يعني در آبان  92نرخ تورم
س��االنه نيز برابر با  35/9درصد اعالم ش��ده بود كه
در نخس��تين ماه امسال اين شاخص به  14/5درصد
رس��يده اس��ت .بدين ترتيب از زماني كه روند نزولي
نرخ تورم س��االنه در س��ال  92آغاز شده تا فروردين
امسال اين ش��اخص با  21/4درصد افت همراه شده
اس��ت .حال اگر ش��اخص تورم فروردين امسال را با
فروردين سال  93مقايس��ه كنيم شاهد آن هستيم
ك��ه اين نرخ در يكس��ال  15/7درصد كاهش يافته
است .همچنين نرخ تورم نقطهاي كه در فروردين 93
معادل  17/6درصد بوده در فروردين امس��ال به 14
درصد رس��يده است .درحالي كه شيب صعودي نرخ
تورم نقطه به نقطه از  22ماه پيش يعني تيرماه سال
 92آغاز و پس از آن از آبان ماه  92نرخ تورم ساالنه
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نيز نزولي شد .مركز آمار ايران نرخ تورم شهري كشور
در دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه امسال را 14/5
درص��د و تورم نقطه به نقطه را  ۱۴درصد اعالم كرد.
بدين ترتيب بايد اميدوار بود كه تا پايان س��الجاري
به رقمهاي پايينتر نرخ تورم دست يابيم.
ëëجزئيات تورم فروردين 94
براس��اس گزارش مركز آمار ايران شاخص كل بر
مبناي سال پايه  ۱۳۹۰در فروردين ماه سال ۱۳۹۴
عدد  207/9را نش��ان ميدهد كه نسبت به ماه قبل
 1/2درصد افزايش داشته است.
ش��اخص ت��ورم س��االنه در گ��روه خوراكيه��ا،
آش��اميدنيها و دخانيات در فروردين امسال به 9/2
درصد رس��يده اس��ت .در حالي كه در اس��فند سال
گذش��ته اين عدد  9/7درصد بوده اس��ت .همچنين
ت��ورم گروه كااله��اي غيرخوراكي و خدم��ات نيز از
 17/2درصد در اسفند  92به  17درصد در فروردين
 93كاهش يافته است.

خبرهای کوتاه
پيشنهاد كاهش قيمت خودروهاي
چيني در ايران
عضو هيأت مديره انجمن قطعهسازان
ايران گف��ت :پس از توافق هس��تهاي
و ورود خودروس��ازان جهان��ي ،بق��اي
خودروسازان چيني در بازار ايران منوط
به كاهش قيمت ميانگين  20درصدي
محص��والت آنها خواهد بود .ساس��ان
قرباني در گفتوگو با ايسنا ،اظهار كرد:
خودروسازان چيني محصوالتشان كپي
شده خودروهاي كرهاي ،ژاپني ،اروپايي
و امريكايي است.
مرغهای پیر تخمگ�ذار همچنان
خمیر مرغ میشوند
ناص��ر نبيپ��ور ش��يري  ،رئيسهيأت
مدي��ره اتحاديه م��رغ تخمگذار گفت:
بع��د از ممنوعي��ت تولي��د خميرمرغ
توس��ط وزارت بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزش��كي باز هم اين محصول
توليد ميشود ،زيرا واسطهها مرغهاي
چرب��يدار را خريداري و پ��س از ذبح
غيرمجاز به مراك��ز توليد فرآوردههاي
گوشتي منتقل ميكنند.
رون�د كاهش�ي واردات گوش�ت
منجمد بوفالو
رئيس سازمان دامپزشكي كشور از روند
كاهشي واردات گوشت منجمد بوفالو
خبر داد و گفت :س��ال گذشته بين 4
تا  5هزار تن گوش��ت بوفالو هندي به
منظور تهيه سوس��يس و كالباس وارد
كشور شده اس��ت .مهدي خلج افزود:
گوش��ت منجمد بوفال��و (گاوميش) از
دهه  70از هندوس��تان وارد ميش��ده
است.
اس�امي  130ش�ركت در فهرست
واگذاري سال 94
معاون س��ازمان خصوصيسازي گفت:
اس��امي حدود  120تا  130ش��ركت
در س��ال  94در فهرست واگذاريهاي
س��ازمان خصوصيس��ازي قرار خواهد
گرفت .داود خاني افزود :آگهي واگذاري
اين شركتها پس از آمادهسازي ،اصالح
ساختار و قيمتگذاري و نيز تأييد هيأت
واگذاري در روزنامهها درج ميشود.

