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نهاوندیان :فرمانده اقتصادی دولت
رئیس جمهور است

...
بازارخبر

اقدامات «ترامپ» علیه ایران و چین
شرکتهای آلمانی را عصبانی کرد
تســنیم -اتحادیه های تجاری آلمان گفتند ،شرکت های
آلمانی به نحو فزاینده ای در حال آســیب دیدن از سیاست
های تحریم دولــت ترامپ از جمله تحریم هــای ضد ایرانی
این کشور و همچنین تعرفه هایی هستند که وی با اعمال آن
ها موجب ایجاد جنگ تجاری با چین شده است .به گزارش
رویترز ،هولگر بینگمن ،رئیس اتحادیه تجاری بی جی ای
آلمان در این باره گفت « :شرکت ها به شدت از این سیاست
ها متاثر شده اند».

آشتی برای خط لوله صلح
ایســنا -صــادرات گاز از ایران به پاکســتان بــه توافقنامه
با عنوان «خــط لوله صلــح» بازمیگردد که با خــروج هند،
نیمهتمــام مانــد و فصــل جدیــد صــادرات گاز از ایــران به
پاکســتان گشــوده شــد؛ فصلــی کــه بعــد از  ۱۰ســال بــه
سرانجامی نرسیده است اما به نظر میرسد با اعالم آمادگی
دو طرف ،ورقهای جدید از آن نوشته خواهد شد.

هدف دست نیافتنی آمریکا برای صفر کردن
درآمد نفتی ایران
فــارس -بلومبــرگ نوشــت :دو منبــع آگاه بــه تالشهــای
واشنگتنبرایتوقفصادراتنفتایرانگفتند،دولتترامپ
پیشبینی میکند که بتواند مشــتریان نفت ایران را از زمان
اعمال تحریمهای نفتی ،به کاهش خرید نفت از این کشــور
به میزان یک میلیون بشکه در روز متقاعد کند .موضوعی که
بسیار با هدف واشنگتن برای متوقف کردن کامل صادرات
نفت این کشور فاصله دارد .واشنگتن پیشتر اعالم کرده بود
که صادرات نفت خام ایران را به صفر خواهد رساند.

واردات  3.7میلیون دالر کارواش خانگی
میزان -براســاس آمار گمرک در  ۱۲ماهه سال  ۹۶بیش
ت وشــوی خودرو از نوع خانگی
از  ۹۲۶تن دســتگاه شســ 
از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است .گفتنی
اســت دســتگاه شستوشــوی خــودرو از نــوع خانگــی از
کشــورهای آلمان ،امارات متحــده عربی ،ایتالیــا ،ترکیه،
چین و دانمارک وارد ایران شده است.

...

گزارش خبری
موضع گیری غیردقیق یک نماینده
درباره « 9میلیارد دالر» خبرساز شد

« 9میلیارد دالر» در  4خان واردات
توضیحات بانک مرکزی نشــان می دهد که خبر گم شدن
 9میلیارد دالر ارزی که در چند روز اخیر ،راجع به واردات
با ارز دولتی مطرح شده بود ،صحت نداشته و اعالم آمار در
این باره نیازمند گذر زمان طبق فرایند واردات کاالست.
هنوز اخبار اوج گیری مجدد ارز و ســکه فروکش نکرده بود
که اعالم یــک نماینده مجلس ،مجدد آتــش التهاب ذهنی
مردم را برافروخت .به گزارش تســنیم ،یوسفیان مال عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که سرنوشت۹
میلیارد دالر ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص
نیست بر شــفاف ســازی تاکید کرد و آن را اولین گام برای
جلوگیری از رانت با ارز  ۴۲۰۰تومانی دانست.
وی گفت :هیچ دلیلی ندارد کســی ارزی را بــرای واردات
گندم یا کاالهای ضروری مانند دارو گرفته باشد و محرمانه
بماند .یوسفیان با اشاره به اختصاص  11میلیارد دالر ارز
دولتی اظهار کرد« :از این مقدار تنها  2.5میلیارد دالر افشا
شده و متاسفانه مشخص نیســت نزدیک به  9میلیارد دالر
چه شده است».این اظهارات آن هم از یک نماینده مجلس
که طبع ًا در اذهان عمومی اخبار موثق و مستندی را منتشر
میکند،منجربهواکنشانتقادیکاربراندرفضایمجازی
شد .یکی از کاربران نوشت« :راجع به  9میلیارد دالر دزدی
عرض کنم کل برج خلیفه و متعلقات اطرافش۲/۱میلیارد
دالر هزینه شده براش یعنی به تعداد هزینه ساخت هفت تا
و نصفی برج خلیفه توی یک روز توی ایران غیب می شــه».
کاربر دیگری نوشــت ۹« :میلیــارد ارز دولتی که گم شــده
رو می شــه پیدا کرد ،ولی  ۹میلیارد ارز دولتی که خودشو
زده به گم شدن ،نه».اما این تمام ماجرا نبود و در ادامه ،این
اظهارات با واکنش بانک مرکزی مواجه شــد و توضیح این
بانک نشــان داد که اصل موضوع بر ســر تفاوت تخصیص و
تامین ارز است .این بانک با اشاره به مراحل مختلف فرایند
وارداترسمیکاالبه کشورتوضیحداد«:ثبتسفارشهای
صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش
ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رســند .از سوی
دیگر تخصیص ارز توســط بانک مرکزی به معنــی تامین و
فروش ارز به وارد کننده نیست و صرف ًا به معنی مجوز خرید
ارز از بانــک مرکزی یا ســامانه نیما در صــورت تامین ریال
الزم با اعتبار یک ماهه اســت .در صورت تامین ارز ،مطابق
مقررات ارزی ،واردکننده حداکثر شــش ماه فرصت دارد
به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعالمیه تامین
ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند .همچنین از زمان
دریافــت اعالمیه تامیــن ارز (ارائه اســناد حمــل) نیز وارد
کننده حداکثر ســه ماه فرصت دارد به ارائه پروانه گمرکی
ورود کاال مطابق ثبت ســفارش صادره و اســناد حمل ارائه
شده به بانک عامل اقدام کند(.در مصوبه جدید دولت این
مهلت ها به ترتیب به سه و دو ماه تقلیل یافته است).نتیجه
این که آمار ثبت ســفارش اعالم شــده تا این تاریخ لزوم ًا به
معنی ارز تخصیص یافته ،ارز تامین شده و وارد نشدن کاال
به کشــور و همچنین ارز تخصیص یافته لزومــ ًا به معنی ارز
تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمیتواند
به مفهوم وارد نشــدن کاال به کشــور تلقی شــود.بر اساس
پاســخ مشــروح بانک مرکزی ،در خصوص  9میلیارد دالر
اشاره شده در مصاحبه آقای یوســفیان مال تنها در صورتی
می توان اظهار نظر قطعی کرد که سه ماه مهلت ارائه پروانه
ورود کاال پس از حداکثر شش ماه مهلت ارائه اسناد حمل،
منقضی شده و کاالیی به کشور وارد نشده باشد».
به این ترتیب باید منتظر ماند تا مشــخص شــود از رقم 11
میلیارد دالر ،چه میزان ،واردات قطعی صورت گرفته است
و سرنوشــت کاالهای وارداتی و نرخ گــذاری آن با توجه به
دریافت ارز  4200تومان چگونه بوده است؟

معاوناقتصادیرئیسجمهوردرپاسخبهاینسوالکهآیااکنونهمفرماندهتیماقتصادیدولتشماهستید؟گفت :فرماندهاقتصادیآقایرئیسجمهور
توگو با تسنیم ،درخصوص تغییرات ایجاد شده در مدیریت بانک مرکزی و بسته جدید ارزی دولت گفت :هدف از تغییرات
هستند .محمد نهاوندیان در گف 
هماهنگی بیشتر و خدمت کیفیتر به مردم و اقتصاد کشور است .وی افزود  :هرگاه تغییر در افراد الزم باشد رئیسجمهور تصمیم میگیرند.

تدبیر بانک مرکزی برای اطالع رسانی نرخ ارز آزاد

واعظی با اشاره به واگذاری برخی شرکت های وابسته
به نهاد های نظامی به بخش خصوصی خبر داد:

سامانه سنا تابلوی نرخ ارز صرافی ها شد
بانک مرکزی «سامانه سنا» را برای اعالم نرخ ارز صرافی
ها مجدد فعــال کــرد .در این حــال ،خبرهای بــازار غیر
رسمی و بازار رسمی ارز که در سامانه سنا منعکس شده،
نشــان دهنده افزایش مجــدد نرخ ارز در کشــور اســت.
وزیر صنعت نیز از پیشــنهاد برخی اعضــای دولت ،برای
واردات کاالهای اساســی بــه نــرخ دالر  ۳۵۰۰تومانی
خبر داد و گفــت که در صورت ضرورت ممکن اســت نرخ
 4200فعلی کاهش یابد .پس از آن که انتقادات به اعالم
نرخ دالر مبادله شده در شــبکه ارزی کشور توسط بانک
مرکزی ،باالگرفت ،این بانــک در اطالعیه ای اعالم کرد
میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه
«میانگین موزون ســنا» بــه آدرس www.sanarate.ir
برای اطالع عموم منتشر می شود .بر اساس این گزارش،
نرخ های اعالم شده در این سایت ،بیانگر میانگین وزنی
نرخ خریــد و فروش ارز بــر مبنای معامالت ثبت شــده در
سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز کشور
اســت .از آن جا که نــرخ های اعالمــی در این ســایت ،بر
اساسمعامالتقطعیهستند،بنابراینایننرخهابرایند
واقعی نرخ ارز در کشــور است و مبنای عمل برای فعاالن
اقتصادی خواهد بود.پیشــتر و بر اســاس «دستورالعمل
خرید و فــروش ارز در شــبکه صرافیهای مجــاز»« ،نرخ
فروش ارز صرافیهای مجاز معتبر حداکثر تا یک درصد
باالی نرخ خرید مندرج در ســامانه «نیما» و «سنا» تعیین
شــده بود ».لذا می توان گفت کــه نرخ هــای اعالمی در
ســامانه ســنا ،تا حد زیادی به قیمــت واقعــی ارز در بازار
ساختاریافته کنونی ،نزدیک است.

 10هزار تومان رسید .هر یورو نیز در کل کشور به باالی
 10هزار تومان و در بازار تهران به باالی  11هزار و 900
تومان بازگشت .نرخ ســکه طال نیز به تبع روند افزایش
نرخ ارز ،صعودی شد و به حدود سه میلیون و  843هزار
تومان رسید.

▪تداوم رشد قیمت ها در بازار ارز و طال

خبر مرتبط

دالر دولتی  ۳۵۰۰تومان میشود؟

وزیر صنعت ،معدن و تجــارت در خصوص دلیل کاهــش  ۲۱۲تومانی نرخ دالر دولتی و حرکــت آن از  ۴۴۱۲به
 ۴۲۰۰تومان ،گفت :پیشنهاد برخی اعضای دولت ،دالر  ۳۵۰۰تومانی برای واردات کاالهای اساسی است .به
گزارش مهر ،محمد شریعتمداری افزود :پیشنهاد برخی از اعضای دولت ،اعطای دالر  ۳۵۰۰تومانی به واردات
کاالهای اساسی بود که فع ً
ال در این مرحله دولت تصمیم گرفت که نرخ دالر را تا  ۴۲۰۰تومان که مصوبه دولت
در فروردین ماه امسال بود ،تقلیل دهد ،اما در صورت ضرورت ،مجدد این نرخ ممکن است کاهش یابد .هرچند
ســاعتی بعد روابط عمومی وزارت صنعت در توضیح این بخش از اظهارات شــریعتمداری اعالم کرد که کاهش
قیمت ارز کاالی اساسی در دستور کار دولت نیست.

...



آغازخروج نهاد های نظامی
از اقتصاد کشور

اما نرخ ارز که پس از فرود قابل توجه هفته گذشته ،مجدد
اوج گرفته بود ،در انتهای هفته قبل روند صعودی خود را
نیز ادامه داد .بر این اساس ،هر دالر در بازار آزاد رسمی
به باالی  9هزار تومــان و در بازار داللی تهران به بیش از



مسکن

همکاری بانک مسکن با انبوه سازان برای ساخت
واحدهای مسکونی کوچک
مدیرعامــل بانــک مســکن گفــت :درصددیــم به منظــور رفع شــکاف
عمیق بین عرضه و تقاضای مســکن مورد نیاز جامعه هــدف از ظرفیت
انبوهســازان و ســازندگان حرفهای برای ســاخت واحدهای مسکونی
کوچک متــراژ و میان متراژ اســتفاده کنیم .به گزارش فــارس به نقل از
پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی ،ابوالقاسم رحیمی انارکی اعالم
کرد :به زودی جلسات مشــترک با انبوهسازان کشــور برای همفکری
درخصوص ساخت واحدهای مســکونی برگزار خواهد شد .وی افزود:
درصددیم به منظور رفع شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای واحدهای
مســکونی مورد نیــاز جامعه هــدف (خانــه اولی هــا و ســایر متقاضیان
مصرفی) از ظرفیــت انبوه ســازان برای ســاخت واحدهای مســکونی
کوچک متراژ و میان متراژ استفاده کنیم.

شاخص

...

کاالی اساسی

بسته های تامین ،توزیع و نظارت بر قیمت کاالهای
اساسی در دولت
فارس -وزیرانصمت،جهادوبهداشتبستههایتامین،توزیعونظارت
کاالهای اساســی و دارو را در جلســه ســتاد اقتصادی دولت به ریاست
رئیس جمهور ارائه کردند .براســاس این بسته ها ،که در تکمیل «طرح
سامان دهی ارز» تهیه شده است ،واردات و توزیع اقالم 20گانه کاالهای
اساسی که از ارز دولتی اســتفاده می کنند ،مورد نظارت قرار می گیرد
و با شفافیت کامل اطالع رسانی عمومی می شــود .واردکنندگان این
کاالها باید از پیشــینه مثبــت عملکرد برخــوردار باشــند و رعایت کلیه
ضوابط قیمت گــذاری ،عرضــه به موقــع و نحــوه توزیع را تعهــد کنند.
همچنین وزارت صنعت ،قیمت این کاالها را برای مصرف کننده نهایی
اعالم می کند.



رئیس دفتر رئیــس جمهوردر گفــتو گو بــا روزنامه ایــران از
آغاز واگذاری بنگاه های اقتصادی نهادهــای نظامی و ادغام
بانک های ایــن نهادها خبر داد .بــه گــزارش اقتصادنیوز ،در
بخشــی از گفت و گوی محمود واعظی با روزنامــه ایران آمده
اســت :واگذاریهای بنگاه هــای اقتصادی ســپاه و ارتش به
بخش خصوصی شــروع شــده اســت .این امر مصوبه شورای
عالیهماهنگیاقتصادیومصوبهسرانسهقوهاستورهبر
معظم انقالب نیــز آن را تأیید کردهاند .اکنون بســیاری از این
شــرکتها در بورس عرضه شده اســت .نیروهای نظامی این
کار را آغاز کردند و واگذاری آنان در حال انجام و بانکهای آن
ها نیز در حال ادغام است .چندی پیش وزیر دفاع از واگذاری
بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح از جمله ناجا ،ارتش و
سپاه خبر داده و گفته بود که رهبر انقالب نیز نظر موافق خود
را اعالم کــرده اند .هر چند «امیر ســرتیپ حاتمــی» جزئیات
بیشتریرااعالمنکردهبودامایادآورشدهبود،نیروهاینظامی
از امور نامرتبط اقتصادی باید کنار بکشند و تنها بخش هایی
که دولت برای ســازندگی بخواهد باقی می ماند .وی افزوده
بود«:مسئولیتاینکارازطرفمقاممعظمرهبریبهستادکل
نیروهایمسلحواگذارشدهوستادکلدرکلنیروهایمسلح
اینموضوعرادنبالمیکندتاایننیروهاازکارهایاقتصادی
غیرمرتبط به هر دلیل ،خارج شوند» .به این ترتیب پیش بینی
می شود که به جز قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا (ص)  ،بقیه
فعالیتهایاقتصادیازجملهبنیادهایتعاوننیروهایمسلح
بهبخشخصوصیواگذارشوند.

...
چک

فرصت تعویض چک های موجود با دسته چک های
صیادی تا پایان مرداد
صاحبان دســته چک فقط تا پایان مرداد فرصت تعویض آن و تبدیل به
چکهای صیادی را دارند .به گزارش ایسنا ،در روزهای گذشته اغلب
بانکها با ارســال پیامک به مشــتریان خــود تاکید کردهانــد که طبق
دستورالعمل بانک مرکزی واگذاری چک ســایر بانکها با طرح قدیم
فقط تا آخر مرداد امکانپذیر است .شهریور سال گذشته سامانه صیاد
به عنوان سامانه صدور یکپارچه چک راهاندازی شد .با توجه به وسعت
این طــرح ،زمان تغییر دســته چکها تا اردیبهشــت ماه امســال اعالم
شــد؛ اما از آن جایی که در این فاصله هنوز به طور کامل دسته چکها
تغییر نکرده بود ،بانک مرکزی اعالم کرد که تا شهریور این زمان تمدید
شده است.

روی دیگر سکه پتروشیمی ها
پتروشیمی یکی از ارزآورترین اقالم صادراتی کشور به
شــمار می رود .با این حال ،توجه به طیف گسترده این
محصوالت با درصد فراوری متفاوت نشان می دهد که
ارزش هر واحد وزنی واردات این کاالها در ســال های
متمادی ،بسیار بیشتر از ارزش واحد وزنی صادرات آن
ها بوده است .آمارهای نمودار فوق که بر اساس ارزش
هر تــن صــادرات/واردات ایــن محصول به هــزار دالر
تهیه شــده ،نشــان می دهد که با فرض شــرایط فعلی،
اگر واردات و صادرات پتروشیمی ایران برابر باشد ،چه
میزان تراز تجاری این محصوالت منفی خواهد بود!

...
خبر

ورود مجلس به قیمت گذاری فوالد در بورس
در حالی که هفته قبل سهام داران شرکت های تولید کننده
فوالدی و معدنی در نامه ای خطاب به اســحاق جهانگیری از
قیمت گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فوالد انتقاد
کرده بودند و جلسه ای هم در این باره در مجلس برگزار شده
بود ،رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفــت :نمایندگان
به ســرعت وارد بررســی مقوله قیمتگــذاری فــوالد در بازار
رسمی کاال می شوند و در صورت لزوم از طریق شورای عالی
هماهنگــی اقتصادی موضــوع را مطرح می کننــد و احتمال
بازنگــری و تغییر مصوبــات قیمتگــذاری در ســطوح عالی
وجود دارد .گفتنی اســت قیمت گذاری فعلی با وجود فشار
بــر تولیدکنندگان ،به دلیل ســوء اســتفاده دالالن ،ســودی
هم نصیب مصــرف کنندگان نمــی کند .به گزارش تســنیم،
پورابراهیمــی گفت که قیمــت گذاری وظیفــه وزارت صمت
اســت اما نه قیمت گذاری کــه به ضرر تولیدکننده باشــد و به
نفع واسطه ها .به گفته وی ،برآورد میشــود حدود  30هزار
میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه
محصوالت فــوالدی حاصلشــود که اگــر به مــردم و مصرف
کننده نهایی برســد ،کمک شــرکتهای فوالدی بــه مردم و
رعایت حقوق دولتی اســت ،امــا بر مبنای گــزارش ها ظاهرا
بخشنامهاخیرصمتشرایطرابهنفعواسطههارقمزدهاست.

با اشاره به پیش افتادن اقتصاد ایران از اسپانیا ،عربستان و کانادا

صندوق بین المللی پول :ایران  ۳سال دیگر پانزدهمین
اقتصاد بزرگ جهان می شود
صندوق بین المللی پول پیش بینی کــرد ایران با کنار زدن
سه کشور اســپانیا ،عربســتان و کانادا پانزدهمین اقتصاد
بزرگ دنیا در ســال  ۲۰۲۱شود .گفتنی اســت طبق آمار
صندوقبینالمللیپول،ایرانهماکنون،براساسشاخص
برابری قدرت خرید ،با  1644میلیارد دالر تولید ناخالص
داخلی در رده هجدهم جهان قرار دارد اما تا ســال 2020
با رشــد تولید ناخالص به  2095میلیارد دالر فراتر از ســه
کشــور ذکرشــده قرار خواهد گرفت.به گزارش تسنیم ،بر
اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی،
ایران در سال های  2019 ،2018و  2020نیز همچنان
هجدهمین اقتصاد بــزرگ دنیا باقی می ماند اما در ســال
 2021با پشت سر گذاشتن سه کشــور اسپانیا ،عربستان

و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود می کند .پیش بینی شده
است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری
قدرت خرید در ســال  2021به دو هزار و  95میلیارد دالر
برسد که بیشتر از تولید ناخالص داخلی اسپانیا ،عربستان
و کانادا خواهد بود.

فرا خبر

 4برابر شدن تولید ایران با شاخص برابری قدرت خرید

تولید ناخالص داخلی هر کشور (که برابر با درآمد ناخالص فرض می شود) از مجموع ارزش تمام تولیدات یک کشور در
یک سال به دست می آید .این ارزش بر اساس پول ملی هر کشور محاسبه می شود .مثال تولید ناخالص کشور به قیمت
جاری در سال گذشته 1480هزار میلیارد تومان بوده است که با احتساب دالر 3800تومانی (متوسط سال گذشته)
حدود  390میلیارد دالر خواهد شــد .اما در گزارش صندوق ،تولید ناخالص داخلی کشور در سال  2017میالدی،
 1644میلیارد دالر اعالم شده است؛ یعنی حدود 4برابر! دلیل این موضوع هم لحاظ برابری قدرت خرید است .لحاظ
انواع یارانه های انرژی و قیمت گذاری ها و  ...در داخل کشور باعث شده است قدرت خرید یک دالر در ایران (و کشورها
با ساختار مشابه مثل چین ،عربستان ،عراق و  )...بسیار بیشتر از کشورهایی مثل ژاپن ،آمریکا ،کانادا و اسپانیا باشد.
در واقع تبدیل پول کشورها به نرخ رسمی این تغییرات قدرت خرید را نمایش نمی دهد .مثال فرض کنید که در سال96
یک دالر در اختیار داشــتید .اگر در ایران این یک دالر را تبدیل به ریال کرده و خرج می کردید می توانستید حدود نیم
کیلوگرم پنیر بخرید .اما اگر همان یک دالر را به آمریکا می بردید حدود  100گرم پنیر (با همان کیفیت) نصیبتان می
شد .همین مسئله درباره کرایه تاکسی ،اجاره منزل ( و عمده کاالهای غیرقابل تجارت) هم برقرار است .لذا شاخص
برابری قدرت خرید ،تولید ناخالص کشورها را بر اساس قدرت خرید پول (و در واقع قدرت ایجاد رفاه) تعدیل می کند.
حواستان باشد این به معنی قدرت خرید پول/ارز ملی نیست بلکه به دلیل ساختار اقتصاد است.
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