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ضرورت اصالح قوانین علیه تخلفات مالی
در شبکه های اجتماعی

...
اخبار

ادامه سریال قهر و آشتی شرکت های خارجی

تداوم همکاری رنو با ایران ،احتمال تعلیق
همکاری بزرگ ترین بانک هندی
آخرین خبرها از وضعیت همکاری شرکت های خارجی با
ایران پس از خروج آمریکا از برجام ،حاکی از آن است که
ماندن رنو در ایران قطعی است ،اما ایرباس و یک بانک بزرگ
هندی روابط خود را با ایران قطع خواهند کرد.به گزارش
تسنیم ،خبرگزاری فرانسه به نقل از کارلوس قوسن مدیر
عامل رنو گفت که این شرکت با وجود تحریم های آمریکا
در ایران خواهد ماند .وی که در نشست ساالنه سهام داران
این شرکت سخن می گفت ،اظهار کرد :حتی اگر مجبور به
کاهش شدید حجم تولید باشیم ،آن را رها نخواهیم کرد.
▪اقدام دولت آلمان برای تعامل تجاری با ایران

در این حال ،رسانه های آلمانی ،روز جمعه گزارش دادند
که دولت آلمان دفتری ویژه برای مشاوره به شرکتهایی
که نگران معامالت تجاری خود با ایران به دلیل تحریمهای
آمریکا هستند ،راهاندازی کرده است .وزارت دارایی آلمان
همچنین تأکید کرده ،برلین کماکان به کاهش تحریمهای
ایران به عنوان یکی از تعهدات این کشور در توافق هستهای
با ایران متعهد است و ضمانتهای اعتباری مورد حمایت
دولت ،هنوز در دسترس هستند.
▪ایرباس :بعید است 97هواپیمای دیگر را تحویل دهیم

از سوی دیگر خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری آئرو
گزارش داد که شرکت هواپیمایی ایرباس ،انتظار دارد که
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران ،به قرارداد این شرکت
با ایران پایان دهد .ایران قرارداد خرید  100هواپیما را
با این شرکت امضا کرده که تاکنون این شرکت سه فروند
از هواپیماها را به ایران تحویل داده است.بر اساس این
گزارش ،گوئالم فائوری ،مدیر بخش غیرنظامی ایرباس به
روزنامه آلمانی هامبورگر آبند بالت گفته است« :درحالی
که ما هنوز در انتظار جزئیات تحریمهای جدید هستیم
اما بعید است که بتوانیم  97هواپیمای باقی مانده از
سفارشهای ایران را تحویل دهیم.
▪توقف پرداخت پول نفت ایران توسط بانک هندی

در این حال ،رویترز نیز به نقل از یکی از مدیران شرکت ملی
نفت هند ،اعالم کرد :پس از آن که یک بانک دولتی هندی
به پاالیشگاههای هندی اعالم کرده است از ماه نوامبر به بعد
پرداخت پول نفت وارداتی از ایران را متوقف میکند ،واردات
نفت از ایران به هند از اواخر ماه آگوست کاهش خواهد یافت.
بانک اسبیآی هند بزرگ ترین بانک هند محسوب می شود
و دلیل این اقدام ،اعالم دولت آمریکا مبنی بر اعمال دوباره
تحریمهای نفتی علیه ایران بیان شده است.

معاون وزیر اقتصاد بر ضرورت اصــاح قوانین از جمله قانون بانک داری و حتــی قانون مدنی برای برخورد با تخلفات مالی که در شــبکه های
اجتماعی صورت می گیرد ،تاکید کرد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،ندیمی بوشهری ،درباره شیوه های نظارت بر فناوری های نوین مالی
و فین تک ها از سوی نهاد ناظر ،افزود :این موضوع از جمله خألهای قانونی است که در کشور با آن مواجه هستیم.

آمار مشابه و همزمان بانک مرکزی و مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته منتشر شد

شاخص

رشد  3.7درصدی اقتصاد در سال 96
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در اقدامی کم سابقه ،رشد
اقتصادی کشور در سال  ۹۶را  3.7درصد اعالم کردند.
در حالی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی عموما آمار
متفاوتی از شاخص های کالن اقتصادی به ویژه رشد
اقتصادی ارائه می دهند اما این دو نهاد به تازگی برآورد
یکسانی از میزان رشــد اقتصادی کشور در ســال 96
داشته اند .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مرکز آمار ایران
اعالم کرد :نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ایران با
نفت (به قیمت بازار) در سال  3.7 ،١٣٩٦درصد و رشد
بدون نفت هم  4.3درصد بوده است.نتایج مذکور حاکی
است رشته فعالیت های گروه کشاورزی یک درصد ،گروه
صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی ،دیگر
معادن ،صنعت ،انرژی و ساختمان)  1.6و فعالیت های
گــروه خدمات  6.8درصــد رشد داشته اســت.از سوی
دیگر بانک مرکزی هم اعالم کرد :تولید ناخالص داخلی
کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1390
در سال  1396نسبت به سال  1395به میزان 3.7
درصد افزایش یافته است.با این حال این بانک ،نرخ رشد



اقتصادی بدون نفت کشور در سال  96را  4.6درصد
اعالم کرده است که از رقم مشابه در گزارش مرکز آمار،
 0.3درصد بیشتر است .بر اساس برآورد بانک مرکزی
بــرای ســال  ،96گــروه کــشــاورزی رشــد  3.2درصــدی،
گروه نفت رشد  0.9درصدی و گروه صنایع و معادن رشد
 5.1درصدی را تجربه کردهاند .گفتنی است رشد گروه
خدمات در سال قبل حدود  4.4درصد بوده است.
نرخرشدسال( 96درصد)

نام بخش

مرکز آمار بانک مرکزی

کشاورزی

یک

خدمات

6.8

تولید ناخالص داخلی

3.7

1.6

صنعت
نفت

-

تولیدناخالص داخلی 4.3
بدون نفت

...
نفت



3.2
5.1
4.4
0.9
3.7
4.6

▪سه فصل رشد مداوم بخش مسکن

بخش ساختمان هــمــواره یکی از بخش هــای مهم و
تاثیر گذار بر دیگر بخش ها بوده است .طبق گزارش
بانک مرکزی ،رشد ارزش افزوده ساختمان در بخش
خصوصی 1.4 ،درصــد رشد داشته اســت .این رقم با
احتساب ارزش افزوده ساختمان های بخش دولتی به
 1.2درصد تقلیل می یابد.اما بررسی رشد فصلی این
بخش حاکی از آن است که بخش ساختمان در سه فصل
پایانی سال  ،96با رشد مثبت مواجه شده است .این
بخش در حالی فصل بهار  96را با رشد منفی  3.5درصد
آغاز کرده بود که سال قبل از آن رکود عمیق منفی 13.1
درصدی داشت .گزارش بانک مرکزی حاکی از این است
که بخش ساختمان در فصل تابستان  ،96رشد فصلی
 3.1درصدی ،در فصل پاییز ،رشد فصلی  1.4درصدی
و در فصل زمستان سال گذشته رشد فصلی  2درصدی
داشته است .طبق تعاریف اقتصادی ،در صورتی که یک
بخش ،در چهار دوره متوالی با رشد مواجه شود ،می توان
نسبت به پایدار بودن روند مثبت آن امید بیشتری داشت.

...

تجارت خارجی

اوج گیری جنگ روانی در بازار جهانی نفت

ترامپ جنگ تجاری با چین را از سر گرفت

تشر ترامپ به اوپک ،موضع مشترک روسیه و عربستان

تک و پاتک  50میلیارد دالری واشنگتن و پکن

رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار در چند ماه اخیر از اوپک برای دست
کاری قیمتهای نفت انتقاد کرد .همزمان وزیران انرژی روسیه و نفت
عربستان از توافق این دو غول نفتی برای افزایش تولید نفت خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از اویل پرایس ،دونالد ترامپ در توئیتی نوشت:
"قیمت های نفت بسیار زیاد و اوپک همچنان مسئول آن است .این اصال
خوب نیست ".این دومین انتقاد ترامپ از اوپک در ماه های اخیر است.
توئیت ترامپ با واکنش نماینده ایران در اوپک مواجه شد .کاظمپور
اردبیلی نماینده ایران در اوپک طی بیانیهای که در رویترز منتشر شد،
با اشاره به دو کشور ایران و ونزوئال اعالم کرد« :شما نمیتوانید دو بنیان
گذارعضواوپکراتحریمواوپکرابهنوساناتقیمتنفتمتهمکنید».در
همین حال و یک هفته پیش از نشست مشترک اوپک و دیگر کشورهای
نفتی ،عربستان و روسیه از توافق برای افزایش تولید نفت حمایت کردند.
به گزارش رویترز ،نواک ،وزیر انرژی روسیه پس از گفتوگو با همتای
سعودی خود گفت :اوپک و متحدانش ممکن است توافق کنند که از
ابتدای ماه جوالی بهصورت تدریجی تولید نفت خود را افزایش دهند.

ساعاتی پس از انتشار خبر رسانه آمریکایی مبنی بر احتمال آغاز جنگ
تجاری واشنگتن علیه چین ،دولت آمریکا رسما تصمیم خود را برای
اعمال تعرفههای اضافی علیه چین اعالم کرد که بالفاصله با واکنش
چین مواجه شد .به گــزارش فــارس ،دولت آمریکا اعمال تعرفههای
اضافی علیه کاالهای چینی به ارزش  ۵۰میلیارد دالر را اعالم کرد.
بامداد روز جمعه بود که یک رسانه آمریکایی خبر داد دونالد ترامپ
درصدد اعمال تعرفه اضافی بر کاالهای چینی و شروع جنگ با این
کشور است؛ خبری که با واکنش و هشدار شدید چین هم مواجه شد.
حاال با گذشت ساعاتی پس از انتشار خبر اولیه قصد دولت آمریکا برای
آغاز جنگ تجاری با چین ،خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که
دولت ترامپ تصمیم خود را برای اعمال تعرفهها علیه چین اعالم کرد.
در همین حال دولت چین اعالم کرد که بر ۶۵۹قلم از کاالهای وارداتی
آمریکا  ۲۵درصد تعرفه گمرکی اضافی با ارزشی حدود  ۵۰میلیارد
دالر وضع می کند .پیش از این و در پی دور قبلی جنگ تجاری آمریکا و
چین ،دو کشور بر سر رفع اختالفات تجاری با یکدیگر توافق کرده بودند.



▪خروج تشکیل سرمایه ثابت از رشد منفی

تشکیل سرمایه ثابت یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری ،از
دیگر مولفه های کلیدی رشد اقتصادی است .این نرخ از
منفی  3.7در سال  ،95به 1.4رسیده که نشان میدهد
از وضعیت رکود خارج شده است .تشکیل سرمایه ثابت از
دو بخش ساختمان و ماشین آالت تشکیل شده است .نرخ
رشد در هر یک از این زیربخش ها در سال  ،96به ترتیب
 0.9و  2.5درصد بوده است.
▪پیشرانه های رشد اقتصادی در سال 96

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال ،96
ارزش افــزوده فعالیت های «حمل و نقل ،انــبــارداری و
ارتباطات»« ،صنعت»« ،خدمات مستغالت و خدمات حرفه
ای تخصصی»« ،بازرگانی ،رستوران و هتل داری»« ،برق،
گاز و آب» به ترتیب با سهمی معادل ،0.6 ،0.6 ،0.7
 ،0.5و  0.5واحد درصد از رشد اقتصادی ،نقش عمده
ای را در افزایش روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی
ایفا کرده اند.

...
اقتصاد

توضیح کرباسیان درباره توصیف بحث برانگیزش
از وضعیت اقتصادی کشور
وزیر اقتصاد نباید پالس های منفی و غیرواقعی ارائه دهد

چندی پیش گزیده ای از سخنان کرباسیان در گفت وگو با خبرگزاری
صدا و سیما منتشر شد که واکنش های زیــادی در فضای مجازی
داشت .در آن جا ،کرباسیان با خوب توصیف کردن اوضاع اقتصادی،
گفته بود :درباره گرانی ها سازمان حمایت و تعزیرات از رئیس جمهور
دستورالعملی گرفته اند که کار را دنبال کنند .وی با بیان این که نباید
دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود داشته باشد ،گفته بود :در این
مدت ،واردات کاهش نیافته ،ارز تغییر و صادرات کاهش نداشته،
تولید تغییر نکرده و اتفاق ًا قیمت ارز تثبیت شده است ...وی سپس در
یادداشتی اینستاگرامی با بیان این که در این مصاحبه از من درباره
وضعیت عمومی اقتصاد سوال شده بود ،از مردم خواست تا ضمن
توجه به شاخصهای کالن اقتصادی ،در نظر داشته باشند که وزیر
اقتصاد ،این اجازه را ندارد که در اظهارنظرهای عمومی کلمات یاس
آور و گزارشهای غیر فنی به مخاطب ارائه دهد .چرا که این واکنش از
سوی یک مقام اقتصادی ،پالس به بازارهای مالی است که میتوانند
آشفته شوند.

بخش خصوصی مجدد در مسیر کوچک شدن
یکی از بهترین وضعیت هــای اقتصادی بــرای هر
کشوری ،حضور حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد
است .در این باره یکی از شاخص های کمکی ،سهم
هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از محصول
ناخالص داخلی است که توسط مرکز آمار منتشر می
شود .با این حال ،روند سال های اخیر این شاخص
حاکی از کوچک شدن پیاپی این بخش در سه سال
گذشته ،پس از افزایش در سال  94است.

...
بازارخبر

بخشودگی جرایم اقساط معوق وام مسکن
روستایی و مسکن مهر
مهر  -با اجرای یک طرح ویژه در نظام
بانکی ،امکان بخشودگی جرایم اقساط
معوق بــرای بازپرداخت بدهی معوق
تسهیالت مسکن روستایی ،مسکن مهر
و اقشار خاص فراهم شد .در قالب این طرح که اجرای آن تا
پایان مرداد ماه امسال ادامه خواهد داشت ،تسهیالت
گیرندگانی که به دلیل معوق شدن اقساط مشمول جریمه
شــد هانــد ،میتوانند با شرایطی از بخشودگی جرایم
برخوردار شوند.

صادرات محصوالت لبنی ایران به آمریکا

تسنیم  -مدیرکل صادرات محصوالت
کــشــاورزی و صنایع تبدیلی گفت :هم
اکنون بسیاری از برندهای کشاورزی و
غذایی تولیدی کشورمان در آمریکا به نام
ایران ثبت شدهاند.محمود بازاری اظهار کرد :در حال کار
روی بازار آمریکا هستیم زیرا صادرات به این کشور ارزش
ی که به تازگی
افزوده خیلی مناسبی برای ما دارد بهطور 
نیز صادرات برخی محصوالت لبنی از جمله بستنی به این
کشور آغاز شده است.
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