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گزارش خبری
تحلیل ها از اثرات استعفای نیلی در آرایش
تیم اقتصادی دولت

رفتن نیلی ،بازگشت طیب نیا یا قدرت
گرفتن نوبخت؟
استعفای مسعود نیلی ،از مقام مشاور ارشد اقتصادی رئیس
جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و پذیرش این
استعفا توسط رئیس جمهور در کنار بازگشت علی طیب نیا،
وزیرپیشیناقتصادبهتیماقتصادیباحضوردرشورایپولو
اعتبار(بهعنوانجانشیننیلی)موجیازگمانههاوتحلیلها
دربارهتفکرغالبوهمچنینآرایشجدیدتیماقتصادیدولت
ایجادکردهاست.برخیرسانههاجداییرسمینیلیبهعنوان
اقتصاددان نئوکالسیک و طرفدار اقتصاد بازار آزاد را نشانه
فاصله گرفتن دولت از سیاست های نئوکالسیکی و گردش
از راســت به چپ ،یعنی چرخش از سیاست های لیبرالی
طرفداربازارآزادبهسیاستهایکینزی(توصیهکنندهایجاد
محدودیت و مداخله در بازار آزاد) دانسته اند .روزنامه اعتماد
در گزارشی با عنوان اقتصاد از راست به چپ ضمن اشاره به
اینموضوع،استعفایآخوندی،وزیرمعتقدبهحاکمیتبازار
آزادرانیزدرهمینزمینهتفسیرکردهاست.آخوندیدرمتن
استعفای خود اختالف نظر با دولت و نقض احترام به حقوق
مالکیت و نقض اقتصاد بازار رقابتی را از دالیل استعفایش
برشمرده بود .طبق این گزارش در دولت دوازدهــم با روی
کار آمدن چهره های اجرایی (کرباسیان در وزارت اقتصاد و
شریعتمداری در وزارت صمت و باقی ماندن سیف در ریاست
کلبانکمرکزی)عمالتیماقتصادیازتئوریسینخالیشد
و انتظار می رفت نیلی به عنوان تنها تئوریسین و هماهنگ
کنندهاقتصادیدردولتعرضاندامکنداماباوقوعتنشهای
اقتصادی،اینموضوعمنتفیشدوبهمرورنیلیازدولتفاصله
گرفت.در این باره ،روزنامه ایران نیز در گزارشی نوشت :با
کمرنگشدنحضورنیلیدردولت،ایناحتمالوجودداردکه
تغییرپارادایمیدرمدیریتاقتصادکشوربهوجودآمدهباشد.
اینرسانهاظهاراتاخیرربیعیبهعنوانرابطدولتومردمرا
دراینبارهتفسیرکردهاست.ربیعیگفتهبود":اقتصادآزاددر
شرایطکنونینمیتوانددرمانکنندهدردهایاقتصادایران
باشدونیازاستتابرخیاصولنهادگراییکهدخالتبیشتر
دولت در اقتصاد را مجاز میشمرد ،مورد توجه قرار گیرد".
این روزنامه اشاره ای هم به نزدیکی طیب نیا با دژپسند وزیر
جدید اقتصاد کرده و نوشته است که هدف از تغییرات ایجاد
هماهنگیبیشتردرتیماقتصادیاست.روزنامهدولتتصریح
کرده است که نیلی از دولت حذف نمی شود و احتماال طرح
ویدرخصوصاصالحنظامبانکیبرایاجرابهدولتخواهد
آمد .برخی تحلیل های دیگر نیز حاکی است که کنار رفتن
نیلیبهمنزلهتقویتجایگاهنوبختونقشهمچنانمحوری
ویدرتصمیماتاقتصادیدولتاست.

رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای آمریکایی خود در پاریس ،از قیمت فعلی نفت اظهار رضایت کرد .به گزارش ایسنا ،والدیمیر پوتین
اظهار کرد :قیمت  ۷۰دالری هر بشــکه نفت کامال مناسب اســت .وی وعده نداد روســیه تولید خود را همان طور که برخی از اعضای اوپک
درخواست کردهاند ،به منظور حمایت از قیمتها کاهشدهد اما گفت قصد دارد به همکاری با اوپک برای تثبیت بازار نفت ادامه دهد.

خبرگزاری روسی اسپوتنیک اعالم کرد:

محدودیت تراکنش ها دست دالالن ارزی را بست

قرارداد ایران و روسیه برای توسعه شبکه مشابه سوئیفت

قفل بر کارت خوان های ارزی

خبرگزاری روسی اسپوتنیک خبر داد که اتحادیه صنعت
رمزنگاری و بالکچین روسیه ،یک توافق همکاری با
آزمایشگاه بالکچین ایران برای توسعه یک شبکه ایرانی
مشابه سوئیفت که تحت اجراست ،به امضا رسانده است.
به گزارش فارس ،اسپوتنیک نوشته است که بنا بر اعالم
شبکه اخبار آر بی کی روسیه ،اتحادیه صنعت رمزنگاری و
بالک چین روسیه یک توافق همکاری با آزمایشگاه بالک
چین ایران که یکی از سازمان های متخصص در زمینه
بالک چین و مسئول معرفی فناوری دیجیتال به اقتصاد
این کشور است ،به امضا رسانده است .این شبکه افزود:
یوری پریپاچکین ،رئیس اتحادیه صنعت رمزنگاری و
بالک چین روسیه گفت تجربه و تخصص شرکتش «می
تواند در ایران که وضعیت به علت قطع سوئیفت پیچیده
تر از روسیه است ،مورد استفاده قرار بگیرد ».پریپاچکین
خاطرنشان کرد« :بر اساس اطالعات ما ،توسعه فعال
یک شبکه ایرانی مشابه سوئیفت اکنون در حال انجام
است .ابزارهای رمزنگاری اقتصادی می تواند کامال به
طور موثر برای دور زدن محدودیت ها استفاده شود و به
همین دلیل است که از این ظرفیت باید در این موقعیت
ژئوپولیتیکی کنونی استفاده کرد».
گفتنی است در اوایــل ماه نوامبر ،عبدالناصر همتی،
رئیس بانک مرکزی ایــران اعــام کرد تهران از گزینه
های بانکی جایگزین به دنبال قطع سوئیفت استفاده
خواهد کرد .همچنین درباره اهمیت بالک چین ،آذری
جهرمی ،وزیر ارتباطات هم گفت :نظام اقتصادی و مالی
دنیا با استفاده از فناور یهای نوین و کارآمد از جمله
بالکچین دچار تغییر و تحوالتی شده است و مسئوالن

در حالی موج جدیدی از کاهش نرخ در روزهــای اخیر
بــه وقــوع پیوسته اســت کــه کارشناسان ،دلیل آن را
دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن
تراکنش های بانکی از طریق دستگاه های کارت خوان
می دانند.بعد از سقوط آزاد دالر از نرخ  19هزار تومان به
حدود  14هزار تومان ،روند روزهای اخیر نرخ ارز نشان
میدهدکهکاهشنرخهمچنانادامهداشتهباشدوحتی
شیب تندتری به خود گرفته است .به طوری که براساس
گزارش ایسنا و تسنیم ،نرخ دالر در روز پنج شنبه به 11
هزار و  900تومان رسید .به مــوازات کاهش نرخ ارز و
همچنینباکاهشنرخهایجهانیطال،قیمتطالنیزدر
بازارهایداخلی با افت قابل توجهی مواجه شده است .به
طوریکهدراینروزهاسکهطرحجدید 450هزارتومان،
نیم سکه  300هزار تومان ،ربع سکه  150هزار تومان
و هر گرم طالی  18عیار  66هزار و  930تومان نسبت
به  20آبان ماه (یک شنبه هفته گذشته) ،افت قیمت
داشت .بدین ترتیب هر قطعه سکه جدید سه میلیون و
 950هزار تومان معامله شد.اگر چه بانک مرکزی طبق
مصوبه شورای عالی سران قوا ،اختیارات بیشتری برای
مدیریت بــازار ارز پیدا کرده است ،اما هم اینک سوال
اصلی این است که به جز دخالت های مقطعی چند وقت
اخیر که به آرامش و کاهش نرخ ارز در بازار کمک کرد،
کدام اتفاق دیگری ،روند نزولی چند روز اخیر نرخ ها در
بازار ارز را رقم زده است .به عقیده کارشناسان در این
زمینه باید به ابالغ دستورالعمل اخیر بانک مرکزی برای
محدود کردن تراکنش های کارت خوان ها اشاره کرد.
بر اساس آن ،سقف روزانه تراکنش های کارت خوان ها



...

حمل و نقل

نظام اقتصادی و مالی ایــران نیز باید بال کچین را به
عنوان تکنولوژی و پروتکلی با نکات مثبت و در عین حال
دارای تهدیداتی ناشی از تغییر ،بررسی و از آن استفاده
کنند .به گفته وی ،بدون شک فناوری بال کچین در
چند سال آینده تحوالتی عظیم و زیرساختی در پیکره
ارتباطات و نظام مالی و اقتصادی ،اینترنت اشیا و دیگر
حوزهها ایجاد خواهد کرد.
▪کانون آزمایشگاه بالک چین ایران چیست؟

"آزمایشگاههای بالک چین ایران" ،یک کانون تحقیق،
مشاوره و نوآوری با تمرکز بر فناوری بالک چین است.
برای آشنایی با این کانون می توانید به پایگاه اینترنتی
آن به آدرس  /blockchainlabs.irمراجعه کنید .اما
به طور خالصه این آزمایشگاه ،توسط دانشگاه صنعتی
شریف و با همکاری با بانک مرکزی ایــران تأسیس
شده است .مأموریت این کانون نیز تعریف نقشه راه به
کارگیری فناوری بالکچین در کشور اعالم شده است.



...
مسکن



...

کشاورزی

شاخص

تا  50میلیون تومان محدود شد .یکی از کارکردهای این
دستورالعمل بانک مرکزی ،کمک به کاهش تقاضاهای
سفته بازانه در بازار ارز است .از شواهد این گونه بر می
آید که یک مدل از افزایش تقاضاهای سفته بازانه در ماه
های اخیر ،به این شکل بوده است که برخی متقاضیان
ارز ،از طریق دستگاه های کارت خوانی که به صورت غیر
قانونی از مرز خارج شده بودند و بدون هرگونه محدودیت
هرکارتمیتوانستچندینتراکنش ٥٠میلیونتومانی
روی آن انجام دهد ،اقدام به پرداخت معادل ریالی ارز می
کرد .سپس این افراد که عمده هدف آن ها خروج سرمایه
از کشور ،تسویه خرید قاچاق و ...بود ،ارز مورد نیاز خود
را از داخــل کشور دریافت می کردند .این موضوع به
افزایش تقاضا در بازار آزاد و غیر رسمی ارز منجر می شد.
بادستورالعملجدیدبانکمرکزی،هماینکعم ً
الامکان
گذاشتن سفارش های بزرگ خرید ارز بدون پرداخت
حضوری در شعبه بانک ها مسدود شده است .در نتیجه
با خــارج شدن بخشی از تقاضاهای سفته بــازی ،روند
کاهشنرخارزباسرعتبیشتریدراینچندروزهبهپیش
می رود .شایان ذکر است که طبق مقررات نهاد «شبکه
الکترونیکی پرداخت کارتی» یا همان شاپرک ،موارد
زیر جزو تخلفات پذیرندگان دستگاه های کارت خوان
محسوب می شود -1 :استفاده از دستگاه کارت خوان
برای کسب وکاری غیر از صنف ثبت شده در قرارداد بین
شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و پذیرنده -2.تغییر
آدرس محل بهره برداری از دستگاه کارت خوان بدون
رعایت مقررات و الزامات شاپرک یا مفاد توافق با شرکت
ارائه دهنده خدمات پرداخت.



...
خودرو

بررسی فروش سوخو به ایران پس از
کاستن از قطعات آمریکایی

رئیس کمیسیون عمران :وزیر راه
موافق افزایش وام مسکن است

انتقاد شدید مجری طرح گندم از
شورای اقتصاد

دستور وزیر صمت برای تدوین بسته
قیمت گذاری خودرو

مهر به نقل از اسپوتنیک -تولید کننده
هواپیماهای سوخو که بزرگ ترین شرکت هوافضا
در روسیه اســت اعــام کــرد تحویل هواپیمای
مسافربری «سوخو »۱۰۰-به ایران پس از کاهش
میزان قطعات آمریکایی در این محصول به کمتر از
 ۱۰درصد را در درست بررسی دارد.مدیر عامل
شرکت روس البته طی مصاحبه ای گفت این
شرکتتصمیمگرفتهمحصوالتمذکوررابهدلیل
تولیدشدن۲۲درصدازقطعاتآنهادرآمریکا،به
ایران تحویل ندهد.

فارس-رئیسکمیسیونعمرانمجلسگفت:نظر
وزیرشهرسازیایناستکهسقفتسهیالتمسکن
افزایشیابد.محمدرضارضاییادامهداد:وزیرراهو
شهرسازیمعتقداستکهبایدسیاستگذاریبرای
روان شدن و آسان شدن تولید مسکن و حمایت از
اقشار آسیب پذیر جامعه صورت گیرد .وی افزود:
تسهیالتکنونیمسکنجوابگویخریدمسکن
نیست،چراکهاینتسهیالتتاقبلازگرانیمسکن
میتوانست قیمت مسکن را تا حدودی پاسخ گو
باشد،درحالیکهقیمتمسکندوبرابرشدهاست.

مجری طــرح گندم بــا انتقاد از تاخیر حــدود ًا
دوماهه در اعالم نرخ خرید تضمینی گفت :وزارت
کشاورزی این نرخ را قبل از آغاز سال زارعی (به
شــورای اقتصاد) اعــام کرده  اما هنوز جوابی
از شورای اقتصاد و آقای نوبخت دریافت نکرده
است .اسفندیاری پور با بیان این که نرخ خرید
تضمینی امسال ،باید  30درصــد اضافه شود،
گفت :در آن صــورت باز هم کشاورزان در حال
کمک رسانی به مــردم بــرای خرید ارزان تر نان
هستند!

مدیر کل دفتر برنامهریزی  ،تامین  ،توزیع و تنظیم
بازار از تالش برای کاهش قیمت الستیک و مرغ
مصرفی خبر داد .به گــزارش شاتا محمد رضا
کالمی در زمینه قیمت خودرو گفت :وزیر صمت
الزام کرده است که بسته ای برای قیمت خودرو
تنظیم شود و باید خدمات پس از فروش و ارتقای
کیفیت خودرو نیز در آن دیده شود و موضوع قیمت
هم در کنار آن پرداخته خواهد شد که هنوز بسته
مصوب نشده و در حال طرح در کارگرو ههای
کارشناسی است.

بازگشت شکاف نرخ بیکاری استان ها
به اوایل دهه 90
در بین سال های  90تا  ،96شکاف نرخ بیکاری استان
ها (تفاضل بیشترین نرخ بیکاری استانی با کمترین
نرخ) در سال های  92تا  94به طور نسبی کاهش یافته
و این افت ،همزمان با کاهش بیشترین نرخ بیکاری
استان ها بوده است .در ادامه اما ،بیشترین نرخ بیکاری
استان ها افزایش یافته و همزمان ،شکاف نرخ بیکاری
در استان ها به حدود سال های  91رسیده است( .با
اقتباس از خبرگزاری مهر)

...

بازار خبر
توقیف  22تن گوجه فرنگی قاچاق
فارس  -ماموران گمرک پرویزخان با رصد یک محموله
تجاری و کنترل و رهگیری اطالعات محموله ازطریق
سامانه های هوشمند الکترونیکی ،به بررسی و ارزیابی
محموله اقدام کردند و پس از بازرسی مشخص شد 22
هزار و 200کیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای ،به نام گوجه
فرنگی گلخانه ای اظهار شده است.

 ۶۰هزار تن برنج هندی در راه ایران
ایسنا  -رویترز به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که تاجران
ایرانی قصد دارند در یک مناقصه بین المللی  ۶۰هزار
تن برنج هندی از این کشور خریداری کنند .شرکت مادر
تخصصی بازرگانی دولتی ایران ( )GTCبا برگزاری یک
مناقصه بین المللی ،خریداری دو محموله  ۳۰هزار تنی
و مجموع  ۶۰هزار تن برنج هندی از کشور هندوستان
را انجام داده که قرار است پرداخت آن به وسیله روپیه
انجام شود.
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