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مسعود خوانساری
در سمت رئیس اتاق بازرگانی تهران باقی ماند

...
اخبار

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

نرخ طال

هرگرم طالی18عیار

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

(سامانهسنا)

) 5/000(138.000

)0( 157.000

) 0(175.799

11.674

37.386

مشهد

4.363.000

46.500.000

)0( 48.800.000

26.700.000

16.700.000

شاخصکلبورس

) 1/464( 202.857

هرگرمزعفراننگین

123.890

هرگرمزعفرانپوشال

96.363

تهران

4.339.980

46.500.000

)0(48.400.000

26.500.000

17.000.000

نرخ ارز

مدیرعامل بخش نفت و گاز مپنا:

نگاهی به سهم  27درصدی نفت از بودجه دولت با توجه به تحریم اخیر آمریکا

مپنا می تواند نیازهای فنی و
مهندسی منطقه را تامین کند

استقالل ۷۳درصدی از نفت

حسینبردبار-مدیرعاملبخشنفتوگازگروهصنعتیمپنا
با اشاره به این که اکنون این گروه صنعتی از نظر ظرفیت های
فنیومهندسیجلوترازتولیدکنندگاندیگرکشورهایمنطقه
استگفت:مپنامیتواندنیازهایفنیومهندسیکشورهای
منطقهرادرتولیدتوربین،ژنراتور،انواعکمپرسورهاوبهتازگی
ساخت لکوموتیو و ماشین های دوار مورد نیاز صنعت نفت و
موارد مشابه تامین کند .به گزارش خراسان ،دکتر مجتبی
غروی ،ظهر دیروز در نشست اهالی رسانه با روابط عمومی
گروه صنعتی مپنا با یادآوری این که  15سال پیش اراده ای
برایساختتوربینوژنراتوردرمسئوالنوجودنداشت،افزود:
اکنون این اراده ،با همت نیروهای متخصص ایرانی به وجود
آمده است و این ظرفیت آماده است و مپنا می تواند نیازهای
فنی و مهندسی را در منطقه پاسخ گو باشد .غروی با طرح این
کنایه که «در خرید لذتی است که در تولید نیست» گفت :ما به
دنبال ترویج این لذت نیستیم؛ تولید داخلی نیازمند حمایت
استودرهمهجایدنیابرایتوسعهتولیدداخلیشاهدحمایت
دولت ها و رسانه ها بوده ایم .به عنوان مثال شرکت زیمنس
آلمانبرایتوسعهطرحهایخود 40میلیونیوروازدولتاین
کشورکمکهایپژوهشیدریافتمیکندتاقبلازتولیدیک
محصول بتواند آن را با فناوری دقیق تر و علمی تر بسازد ولی
اینجابرعکساستومابایدخودمانبرایتولیدیکمحصول
دانشبنیانسرمایهگذاریوهزینهکنیموبعدبهدنبالفروش
آنبهبخش هایمختلفدولتیوغیردولتیباشیم.

کلیدواژه اصلی دولتمردان آمریکا این است که با صفر کردن صادرات نفت
ایران" ،مهم ترین منبع درآمدی دولت" را قطع می کنیم .این جمله را طی
همین چند روز اخیر از ترامپ ،پمپئو و جان بولتون بسیار شنیده ایم .اما آن
ها در این باره هم اشتباه می کنند .هم اکنون وابستگی بودجه دولت ایران
به نفت به کمتر از  30درصد رسیده است که برخی از مصارف آن نیز حیاتی
نیست و قابل کاهش است .توضیح این که در قانون بودجه سال  1398کل
منابع عمومی دولت  448هزار میلیارد تومان تعیین شده است که از این
میزان  158هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی سرمایه ای است.
با حذف دیگر درآمدهای غیرنفتی از واگذاری دارایی های سرمایهای ،درآمد
دولت از نفت خام هم حدود  140هزار میلیارد تومان است یعنی وابستگی
منابع عمومی بودجه به نفت حدود  31درصد است .اگر درآمدهای
اختصاصی دولت ( 71هزار میلیارد تومان) را هم اضافه کنیم ،سهم نفت از
کل منابع بودجه عمومی ( 520هزار میلیارد تومان) به کمتر از  27درصد
کاهش می یابد .اما این همه ماجرا نیست .باید توجه کنیم که همه درآمد
نفتی صرف امور ضروری و حیاتی کشور نمی شود بلکه حدود  67هزار
میلیارد تومان به مباحث عمرانی اختصاص می یابد که نوعی سرمایه گذاری
است .بنابراین اگر این رقم را هم از  140هزار میلیارد تومان منابع نفتی کم

با پیشی گرفتن  1.7میلیارد دالری صادرات
غیرنفتی از واردات در سال  1397رقم خورد

ثبت بهترین تراز تجاری کشور در
 50سال اخیر
صادرات ایران به عراق جهش  36درصدی داشت
با انتشار گزارش تجارت خارجی کشور در سال  97از سوی
گمرک کشورمان ،مشخص شد که تراز تجاری کشور با ثبت
رقم مثبت  1.7میلیارد دالر ،بهترین رقم تراز تجاری کشور
در طول 50سال اخیر را ثبت کرد .براساس گزارش گمرک،
صادرات ایران در سال  ۹۷با افت  ۵درصدی مواجه شده که
در این بین صادرات میعانات گازی ۳۰درصد کاهش داشته
است .در مجموع کل صــادرات در سال  ۹۷به میزان ۴۴
میلیارد و  ۳۱۰میلیون دالر بود در حالی که این عدد در سال
 ۴۶ ،۹۶میلیارد و  ۹۸۲میلیون دالر بود ،بنابراین میزان
صادرات کشور در سال  ۹۷نسبت به سال  ۹۶با افت 5/69
درصدی مواجه شده است .براساس این گزارش ،واردات
کشور با افت  22درصــدی به  42.6میلیارد دالر کاهش
یافت تا نقش پررنگی در مثبت شدن تراز تجاری کشور داشته
باشد .هرچند این افت را باید ناشی ازتحریم و جهش نرخ ارز
دانست که البته با کاهش واردات فرصتی برای تولید داخل
فراهم آورده است .همچنین چین در سال گذشته نخستین
بــازار صادراتی ایــران بود و  9.2میلیارد دالر از صــادرات
کشورمان به مقصد این کشور شرقی صورت گرفت که رشد
 2.3درصدی را نشان می دهد .در این میان ،رشد صادرات
به عراق قابل توجه است .این کشور به عنوان دومین مقصد
صادرات کاالهای ایرانی با رشد  36درصدی نسبت به سال
،96پذیرای 8.9میلیارددالرکاالیایرانیبودهاست.شایان
ذکر است که عراق در سال جدید قرار است نقش مهمی در
نقل و انتقاالت ارزی کشور ایفا کند.
سال

97
96
95
94
93
92
91
90

صادرات

غیرنفتی

44.3
46.9
44
42.4
50.5
41.8
41.4
43.9

واردات

تراز تجاری

42.6
54.4
43.7
41.5
53.6
49.7
53.4
61.8

1.7
-7.5
0.3
0.9
-3.1
-7.9
-12
-17.9

اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی تهران انتخاب شدند .به گزارش فارس ،اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در اولین جلسه
دوره نهم این اتاق ،مسعود خوانساری را که تنها نامزد ریاست اتاق بازرگانی تهران بود ،به عنوان رئیس این اتاق انتخاب کردند .عالء میرمحمدصادقی و محمد
اتابک به عنوان نایب رئیس اول و دوم اتاق و فاطمه مقیمی و ناصر ریاحی به عنوان منشی و خزانهدار اتاق تهران انتخاب شدند.

گزارشمرکزپژوهشهاازافتشاخصامنیتسرمایهگذاری

احساسناامنیشدیدسرمایهگذاراناز
خلفوعدههاوفساداداری

سومینگزارشمرکزپژوهشهایمجلسازسنجشفصلیشاخصامنیت
سرمایهگذاری در ایران حاکی از این است که این شاخص در تابستان 97
نسبت به بهار  97وضعیت بدتری پیدا کرده است .دراین زمینه ،بدقولی
مسئوالنوفساداداری(تبانیورشوه)مولفههاییاستکهفعاالناقتصادی
بیشترین نظر منفی را درباره آن داشته اند .بر اساس نتایج این گزارش،
کمیت6/32
شاخصکلامنیتسرمایهگذاریدرایراندرتابستانّ ۱۳۹۷
از ۱۰( ۱۰بدترینحالت) ارزیابیشدهاست.مقدارعددیاینشاخصدر
کمیتامنیت
مطالعهبهارگذشته6/15محاسبهشدهبودکهنشانمیدهد ّ
سرمایهگذاریدرتابستان ۱۳۹۷نسبتبهفصلقبلازآنبهمیزان0/17
واحدافزایشیافته(نامناسبترشده)است.
بر اساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش ،در
تابستان  ۱۳۹۷چهار مؤلفه زیر (از میان  21مولفه پیمایشی) به عنوان
نامناسب ترینمؤلفههایامنیتسرمایهگذاریارزیابیشدهاند:
-1عملمسئوالناستانیومحلیبهوعدههایاقتصادیدادهشده
-2عملمسئوالنملیبهوعدههایدادهشده
-3اعمالنفوذوتبانیدرمعامالتاداراتحکومتی
-4میزانشیوعرشوهدرادارات

شاخص

بی توجهی بازار ارز به تحریم نفتی

دالر ،کماکان در کانال  13هزار تومان

کنیم ،وابستگی بودجه به نفت به رقم  73هزار میلیارد تومان می رسد که
فقط  16درصد از کل منابع عمومی و  14درصد کل منابع بودجه عمومی
است .رقمی که به هیچ وجه نمی تواند "مهم ترین منبع درآمدی دولت"
باشد .گفتنی است سال ها درآمد مالیاتی دولت از درآمد نفتی فاصله گرفته
که در کنار دیگر درآمدهای دولت به حدود  2برابر درآمد حاصل از نفت می
رسد .البته این ،فقط درآمدهای بالفعل غیرنفتی دولت است .چندین منبع
درآمدی بالقوه هم در اختیار دولت است که در مواقع ضروری به راحتی قابل
حصول است .در این باره به مطلب شاخص مراجعه کنید.

بازارارزاززماناعالمکاخسفیددربارهتمدیدنشدنمعافیتهاینفتیایران،تا
لحظهتنظیماینگزارش(روزگذشته)،کماکانثباتخودراحفظکردهوتالطم
زیادینداشتهاست.بنابراطالعاتارائهشدهدرسامانهسنا،ازمیانگینموزون
نرخ ارز معامله شده در صرافی ها و نیز نماگرهای مشابه ،نرخ ارز تا بعد از ظهر
دیروز تنها با حدود 100تومان افزایش به حدود 13هزار و 800تومان رسید.
این در حالی است که بانک مرکزی نیز در این مدت سعی کرد بازار ارز مدیریت
شود .بر این اساس فارس گزارش داد :بانک مرکزی کنترل نرخ در بازار نقدی
ارز را با روش خرید و فروش ادامه داده است .از سوی دیگر ،با توجه به این که
منابعدرهمیبانکمرکزیدردبیدرسطحمناسبیقرارداردوبااینکهانتظار
میرفتتقاضایجدیدواردبازارارزدبیشود،پسازمشخصشدنسطحباالی
منابعدرهمیبانکمرکزیوامکانتزریقآنبرایکنترلنسبتبرابریدرهم
به ریال ،تقاضای کاذبی وارد این بازار نشد .از این طریق نیز منشأ نرخ سازی در
بازار ارز از کانال دبی تحت مدیریت قرار گرفت .ورای همه این ها ،پیش خور
شدن افزایش نرخ ارز نیز عامل دیگری در تالطم نیافتن بازار ارز در یکی دو روز
اخیراست.بهطوریکهبررسیاقتصاددانانپولینشانمیدهدحداکثرنرخ
واقعی ارز۷هزار تا 7500تومان است و نرخ 13هزار تومان فعلی فاصله قابل
توجهیبانرخارزواقعیدارد.

موج واکنش ها به تحریم نفتی آمریکا علیه ایران
انتقاد تند چین و تالش کره برای دریافت مجدد معافیت

در حالی که طبق اعالم روز دوشنبه دولت آمریکا ،این
کشور معافیت خرید نفت از ایران را تمدید نخواهد
کرد ،کشورهای چین ،کره ،ترکیه ،عراق و هند به
این موضوع واکنش نشان دادند .چینی ها واکنشی
تند به آمریکا نشان دادند و دولت کره جنوبی هم از
ارسال هیئتی به آمریکا برای دریافت معافیت با وجود
اظهارات اخیر آمریکایی ها خبر داد .گنگ شوآنگ،
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت :آمریکا در
اعمال تحریم یک جانبه علیه کشورها در حال اقدام
خارجازقلمروحاکمیتیخوداست.ویافزود:تعامالت
بینالمللیبینایرانودیگرکشورهاهممنطقیبودهو
همقانونیاستوبایدموردحفاظتقرارگرفتهومحترم
شمرده شود .گنگ ادامه داد :چین برای حفظ منافع
شرکتهای متبوع خود اقدام خواهد کرد .انتشار
این خبر در هند هم تبعات و واکنش هایی داشت .این
تصمیم آمریکا باعث شد ارزش روپیه هند از 60.37
روپیهدربرابردالربه 69.82روپیهکاهشیابد.برخی

مقامات هندی نیز در واکنش به این اقدام آمریکا از
بررسیعواقبآنخبردادندوگفتند:درموقعمناسب
بیانیهایدراینبارهصادرمیکنیم.اماازکرهجنوبیهم
خبرمیرسدکهاینکشورهمچنانبهدنبالتداومخرید
نفتازایراناست.دراینباره،خبرگزارییونهاپکره
گزارشدادکههفتهجارییکهیئتسیاسیاینکشور
برایرایزنیدربارهتصمیمجدیدآمریکامبنیبرتمدید
نکردنمعافیتهایوارداتنفتازایرانعازمواشنگتن
خواهدشد.دولتکرهجنوبیدوشنبهشبوبالفاصله
بعدازاعالمتصمیمآمریکادربیانیهایاعالمکردکهبه
تالش های خود برای تمدید معافیت ها تا پایان مهلت
آمریکاادامهخواهدداد.رسانههایکرهاینوشتندکه
کرهجنوبیبهشدتبهمیعاناتگازیایرانبرایتولید
فراوردههای پتروشیمی وابسته است .مولود چاووش
اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه نیز گفت« :ترکیه تحریمهای
یکجانبه(آمریکاعلیهایران)وتحمیلچگونگیروابط
با همسایگان را نمیپذیرد ».در واکنش به تصمیم

آمریکا،وزیرنفتکشورمانهمدیروزدرمجلسگفت:
تصور یا رویای به صفر رساندن صادرات نفت ایران به
یاریخداهرگزتعبیرنمیشودوتحققنخواهدیافتو
باهمهتوانبرایشکستنتحریمآمریکاتالشخواهیم
کرد .وی این اقدام آمریکا را بازی خطرناکی خواند که
دودشبهچشمخیلیهاخواهدرفت.
▪پتروشیمیایرانقابلتحریمنیست

گفتنی است دوشنبه شب ،مارک دوبو ویتز مدیر بنیاد
دفاع از دموکراسی از تحریم پتروشیمی ایران بعد
از تحریم نفت سخن گفته بود .این موضوع واکنش
مقامات ایرانی را در پی داشت .از جمله مهدوی،
دبیرکلانجمنصنفیکارفرماییپتروشیمیدرگفت
وگوبافارس،بااشارهبهاینکهپتروشیمی،نفتنیست
و شرایط صادرات آن متفاوت از نفت است ،اظهار کرد:
در سختترین شرایط نیز صادرات پتروشیمی ایران
متوقفنشدوارزپتروشیمیواردکشورشد.

 5راه برای جایگزینی منابع نفتی بودجه
درآمدهای نفتی دولت در بودجه ،معادل 142.5
هــزار میلیارد تومان اســت .با این حــال ،یک حساب
سرانگشتی ،نشان می دهدکه با چند حرکت مشخص
برای بهره ورتر کردن اقتصاد کشور ،می توان حتی کل
این منابع حاصل از درآمدهای نفتی را جبران کرد.
در راس این اقدامات ،اصالح  10درصد از نظام یارانه
های آشکار و پنهان ،فروش و مولد سازی یک درصد از
دارایی های دولت ،یک درصد مالیات بر مسکن خالی،
وضع مالیات بر درآمد دهک دهم و اصالح نرخ تسعیر
ارز در بودجه به  8500تومان بــرای محاسبه دیگر
درآمدها از جمله خوراک پتروشیمی ها جزو این موارد
به شمار می رود( .منبع :دنیای اقتصاد)

...

بازارخبر

روزهای بهتر از پیشبینیها در انتظار
مستاجران
فارس -رشد  ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در یک سال این
تصور غلط را در بازار مسکن ایجاد کرد که رشد اجاره بها در
سال  ۹۸بیش از حد خواهد بود اما امالکی ها معتقدند که
رشد اجاره بها امسال حداکثر ۲۰درصد است و نباید اجاره
بها به رشد قیمت مسکن گره بخورد.

مشتریان فاقد کد شهاب سریع تر به شعب
بانک مراجعه کنند
ایرنا -مهلت بانک مرکزی برای مشتریان بانکی فاقد کد
شهاب در اول اردیبهشت ماه به پایان رسیده است که بر
اساس آن ،عالوه بر مسدود شدن حساب ،ارائه همه خدمات
بانکیازجملهساتنا،پایاوچکاوکنیزمتوقفمیشود.براین
اساس ،مشتریان فاقد کد شهاب برای رفع نواقص هویتی،
سریعتربهشعببانکمحلافتتاححسابخودمراجعهکنند.
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