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وزیر کشور خبر داد :تشکیل کارگروه  ۲۴ساعته برای
حل  48ساعته مشکالت اقتصادی

...
اخبار

در روزهایی که شایعات بی اساس درباره
کمبود بنزین برخی را راهی پمپ بنزین ها
کرده است:

رکورد تولید بنزین ایران شکسته شد
با تثبیــت تولید بنزیــن از فاز دوم پاالیشــگاه عظیم ســتاره
خلیــج فــارس ،پایــان تعمیــرات تابســتانی و عرضــه ماده
افزودنی اکتان افزا و تثبیت و افزایش تولید در پاالیشــگاه
های بندرعبــاس و اصفهان ،میــزان تولید بنزین کشــور از
 90میلیون لیتر عبور کرده و در آستانه ثبت رکورد 95.5
میلیــون لیتر در روز قرار گرفته اســت .مســئوالن شــرکت
پاالیش و پخش فراورده های نفتی هم اعــام کرده اند که
با راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،تولید
بنزین طی امسال تا 107هزار لیتر هم خواهد رسید که می
تواند تمام مصرف را پوشش دهد.به گزارش فارس ،با وجود
این نکته جالب این جاست که در چنین شرایطی در برخی
از شهرستانها به خصوص شهرهای شمالی شایعه کمبود
بنزین مطرح شــده و مردم بــرای دریافت ســوخت به پمپ
بنزین ها هجوم آورده اند.متوسط تولید روزانه بنزین کشور
 ،مرداد سال گذشــته در حدود  63میلیون لیتر بوده است
که این رقم مرداد امسال از مرز  90میلیون لیتر در روز نیز
گذشته است به طوری که با تامین آب مورد نیاز پاالیشگاه
نفت اصفهان و افزایش ظرفیت تولید در پاالیشــگاه ستاره
خلیج فارس ،تولید روزانه بنزین در اوج مصرف تابســتانی
به رقم بیسابقه  93میلیون لیتر در روز از ابتدای مرداد ماه
امسال رسیده است.علیرضا آرمانمقدم مدیر برنامهریزی
تلفیقی شــرکت ملی پاالیــش و پخــش فراوردههای نفتی
درباره آخریــن وضعیــت افزایش تولیــد بنزین در کشــور،
گفت :بــهزودی و بــا تامیــن ( )MTBEمــورد نیاز از ســوی
پتروشیمیها ،تولید بنزین کشور به روزانه  95.5میلیون
لیتر میرســد .به گزارش مهر ،دادور مدیرعامل پاالیشگاه
ســتاره خلیج فــارس ،از رســیدن مقــدار تولیــد بنزین این
پاالیشگاه به  ۲۷میلیون و  ۵۰۰هزار لیتر در روز خبر داد و
گفت که تولید این پاالیشگاه تا پایان شهریور به  30میلیون
لیتر در روز خواهد رســید .در همین حال ،علیرضا صادق
آبادی معاون وزیر نفت ،تاکید کرده اســت :تا پیش از پایان
امسال با فعال شدن فاز ســوم خط تولید ستاره پاالیشگاه
میعانــات گازی خلیج فــارس ظرفیت نهایــی تولید بنزین
کشــور به حدود  107میلیون لیتر در روز میرسد.گفتنی
است اگرچه در برخی روزهای خاص مصرف بنزین کشور
از  100هزار لیتر فراتر رفتــه و بعضا تا  121هــزار لیتر در
روز ( 31تیرماه امسال) هم رسیده است اما در ماه گذشته
میانگین روزانه مصرف بنزین  91میلیون و  700هزار لیتر
بوده اســت که کمتر از میزان تولید کنونی اســت .طی 10
روز نخست مرداد بارها متوسط مصرف روزانه بنزین از مرز
 100میلیون لیتر در روز عبور کرده است.

وزیر کشور از تشکیل کارگروه  ۲۴ساعته تولید و اشتغال در وزارت کشور با حضور نمایندگان هشت دستگاه مرتبط با فعالیت های اقتصادی خبر داد .به
گزارش صداوسیما ،رحمانی فضلی در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان آذربایجان غربی گفت :با تشکیل این
کارگروه تمامی مشکالت طی  ۴۸ساعت قابل حل است .وی افزود :مسئله تشکیل این کارگروه را با شخص رئیس جمهور مطرح کردم که وی پذیرفت.

گمانه ها از سیاست ارزی جدید

یکمقامآگاهبهخبرگزاریفارس،ازاحتمال
تعویق راه انــدازی بازار ثانویــه ارز به انتهای
این هفته خبر داد .در این حال برخی اخبار
حکایت از خروج بخشی از واردات کاالهای
واســطه ای خوراکی و ماشین آالت و صنایع
غذایی از شمول ارز گروه اول وارداتی دارد.
در آســتانه راه اندازی بازار ثانویه ،همچنین
به نظر می رسد ســه ابهام اساسی در این راه
وجود دارد.در فضایی که سیاست های ارزی
جدید دولت هنوز معرفی نشده است ،گمانه
زنی ها و اظهارات درباره ابعاد این سیاســت
ها کماکان ادامه دارد .در این زمینه ،فارس
به نقل از یک مقام آگاه گفت :قرار اســت ارز
حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی و
فوالد که رقم قابل توجهی را شامل میشود
در بــازار ثانویــه ارزی عرضه شــود و از طرف
دیگر گروه کاالیــی دوم نیاز ارزی خــود را از
این بازار تامیــن کند.این مقــام آگاه تصریح
کرد :هم اکنون  50درصد از واردات کشور
را کاالهــای گــروه اول در بــر میگیــرد و به
همین دلیل یکی از برنامههــا که هم اکنون
در حال بررســی کارشناسی است این است
که بخشی از کاالهای گروه یک به گروه دوم
منتقل شود تا تعداد بیشتری از کاالها با ارز



شاخص

به نرخ قیمت رسمی تعیین شود.

فرا خبر

▪کــدام کاالها از گــروه اول ارزی خارج
می شوند؟

همان گونه که اعالم شد ،بخشی از کاالهای
گــروه اول قرار اســت بــه گــروه دوم منتقل
شــوند .در این بــاره ،این ســوال مطرح می
شــودکه کدام کاالها مشــمول این موضوع
خواهند شــد؟ خبرگزاری ایســنا به نقل از
دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی،
گفتــه اســت :دولــت قصــد دارد کاالهــای
واســطه ای خوراکــی و همچنیــن ماشــین
آالت و صنایــع غذایی را از شــمول ارز گروه
اول خارج کند .کاوه زرگران با انتقاد از این
تصمیم دولــت (در صورت تحقــق) ،اظهار
کرد :به محض خروج کاالهای واســطه ای
خوراکی و ماشین آالت مصرفی از فهرست
گروه اول ،اثر افزایشــی آن را بر بازار شاهد
خواهیم بود.همچنیــن در این میان برخی
ابهام هــا نیــز وجــود دارد .بارزتریــن ابهام
موجود ،نحوه کشــف قیمت ها در این بازار
اســت .اگر قرار باشــد در این بازار ،به مانند
سامانه نیما که امکان دسترسی محدودی،
تنها برای معامله گران وجود داشــته باشد،

...
نفت



 3ابهام بازار ثانویه ارز

به نظر می رسد باز عملکرد بازار ثانویه برای
خط دهی بــه کل اقتصــاد ،محــل چالش و
اشکالخواهدبود.نحوهمداخلهدولتبرای
تعیین و هدایت نرخ در این بــازار نیز ابهام و
چالش بعدی اســت .در حالی که سیســتم
ارزی در قوانین کشور ،شناور مدیریت شده
اســت ،هنوز به درســتی معلوم نیست که با
توجه به شــرایط کنونی ،ایــن قانون چگونه
می خواهد به مدیریت بازار ارز بینجامد؟

...
مسکن



بازار ثانویه در شــرایط کنونی را می توان نتیجه یک آزمون و خطای پر هزینه در اقتصاد ایران از
ابتدای امســال اعالم کرد .زمانی که در پی افزایش قیمت ارز تــا  22فروردین ماه ،دولت ارز را
روی  4200تومان تک نرخی کرد و با قوت از تامین همه نیازهای ارزی برای کنترل تورم داخلی
خبر داد.این رقم در ابتدا به نظر می رسید که بتواند بر التهاب نرخ تقریب ًا پنج هزار و  800تومانی
دالر در آن زمان اثر بگذارد ،امــا گویا انتظارات برای افزایش نرخ ارز به گونه ای بود که بر فشــار
عرضه مجدد غلبه کرد .در نتیجه دولت ،دســت به تفکیک و طبقه بندی کاالها برای تامین ارز
زد و همچنین واردات گروهی از کاالهای غیر ضروری را به کلی ممنوع اعالم کرد .این ها همه
در شرایطی بود که شــاکله بازار ارز با دو منظور کنترل قیمت ها یا کنترل مقدار تقاضای ارز ،به
شدت تخریب شد .طبیعی اســت هنگامی که دولت تا این حد آشکار ،در بازار دخالت می کند،
امکان تخلف ،قاچاق و  ...طبق قاعده های بدیهی اقتصادی افزایش می یابد.
همین طور هم شد .از یک سو تامین کنندگان عمده ارز در داخل کشور که پتروشیمی ها هستند
از عرضه ارزهای صادراتی خود به نرخ  4200تومان خودداری کردند و از ســوی دیگر ،شــکل
گیری بازار سایه ،تامین نیازهای بخشی از تقاضای ارز شامل بخشی از واردکنندگان ،مسافران
خارجی و نیز سوداگران بازار ارز را بر عهده گرفت .در نتیجه بازار طبق سامانه نیما قوام الزم را
نیافت و در نهایت جهش بزرگ نرخ ارز ،تا نرخ های فضایی  11هزار تومان رخ داد.با وجود این ،
در حالی قرار است بازار ثانویه ارز متولد شود که برآورد می شود نرخ ارز تعادلی در آن ،در حول
و حوش  7500تا  8500کشــف شــود .البته این موضوع هم اینک نگرانی هایی را درباره آثار
تورمی افزایش نرخ ارز برخی کاالها از  4200به  7500تا  8500برانگیخته اســت که به نظر
می رسد تعلل دولت در اعالم آن نیز برای بر طرف کردن این نگرانی باشد.

...

نظام بانکی



...
ارز

چین درخواست آمریکا برای
تحریم نفت ایران را رد کرد

 2پیشنهاد جدید درباره وام مسکن
روی میز بانک مرکزی

بانک ها مکلف به عرضه سهام خود در
بنگاه های اقتصادی در بورس شدند

پاسکاری فهرست گیرندگان ارز دولتی
از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد

اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی که برای همراه
کردن چین بــرای تحریم نفتی ایران به این کشــور
ســفر کرده بودنــد ،اعالم کردنــد که عملیاتشــان
ناموفــق بــوده اســت .خبرگــزاری هــای رویترز و
بلومبــرگ به نقــل از مقامات آگاه اعــام کردندکه
دولت چین درخواســت آمریکا برای توقف واردات
نفت از ایران را رد کــرد .با این حال قبــول کرد که
خرید نفت از ایران را افزایــش ندهد .این در حالی
است که برخی پاالیشــگاه های چینی اعالم کرده
بودند که در صورت تشــدید جنگ تجــاری آمریکا
مجبــور خواهند شــد واردات از ایــران را جایگزین
واردات نفــت از آمریــکا کنند .همچنیــن رویترز از
افزایش واردات نفت هنــد از ایران خبر داد و اعالم
کرد که در ماه جوالی صادرات نفت ایران به هند با
رشد 85درصدی به 768هزار بشکه در روز رسید.

مدیرعامل بانک مســکن از دو پیشــنهاد پرداخت
وام صندوق پسانداز مســکن یکم به خانه های با
عمر  ۲۰سال و نیز افزایش سقف تسهیالت اوراق
از  ۶۰بــه  ۸۰میلیون تومان خبــر داد .به گزارش
ایسنا ،رحیمی انارکی اظهار کرد :به بانک مرکزی
پیشنهاد دادیم شــرط حداقل مدت صدور پروانه
ســاختمانی را از  ۱۵بــه  ۲۰ســال افزایش دهد.
با این طــرح دامنــه واحدهایی کــه مــی توانند از
تسهیالت مسکن یکم استفاده کنند افزایش می
یابد .وی گفت :کار دیگری که در دستور قرار داده
ایم این است که رقم تسهیالت از طریق اوراق را به
ســطح وام خانه اولی ها برسانیم .بدین ترتیب که
سقف این وام از  ۶۰به  ۸۰میلیون تومان افزایش
پیدا کند .این پیشــنهاد هم به بانک مرکزی ارائه
شده است.

طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی،
بانک ها موظف شدند کلیه ســهام در اختیار خود
در بنگاه های اقتصــادی را از طریــق بورس برای
واگــذاری عرضه کنند .بــه گزارش مهر ،شــورای
عالــی هماهنگی اقتصــادی متشــکل از مقامات
ارشــد ســه قوه در جلســه مــورخ  97.3.29این
موضــوع را مصوب کرده اســت .به گــزارش بانک
مرکزی و بر اســاس بخشــنامه ای که این شورا به
مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی ابالغ
کرده ،بانک ها و موسســات اعتبــاری غیر بانکی
و شــرکت های تابعه آن ها موظف بــوده اند ظرف
مدت ســه ســال از زمان الزم االجرا شــدن قانون
مذکور (خرداد  )97شــرکت های تابعــه ای را که
بیش از  ۵۰درصد ســهام آن ها به طور مستقیم یا
غیر مستقیم متعلق به بانک ها ست واگذار کنند.

بانک مرکزی در نامه ای به وزارت اقتصاد ،فهرست
کامل شــرکت ها و افراد دریافت کننــده ارز به نرخ
رســمی را اعــام کــرد .ایــن واردکننــدگان از ۲۲
فروردین تا کنــون ارز به نرخ رســمی دریافت کرده
اند .در این نامه آمده است :بانک مرکزی بر اساس
مصوبه ســتاد اقتصــادی دولت مســئولیت احصا و
اســتخراج افراد و شــرکت های دریافت کننده ارز
به نرخ رســمی را بر عهــده دارد .بر ایــن مبنا رئیس
کل بانک مرکزی اســامی (مزبــور) را بــه وزیر امور
اقتصادی و دارایی ارسال کرد تا اقدامات بعدی از
سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران انجام گیرد.
گفتنی است پیشتر رئیس جمهور بر اعالم شفاف و
عمومی این لیست تاکید کرده بود و حتی دو لیست
در این باره منتشر شــد که حدود سه میلیارد از 10
میلیارد دالر واردات با ارز دولتی را شفاف کرده بود.

قیمت ها تا کجا باال خواهد رفت؟
در روزهای اخیر ،این که افزایش قیمت ها تا کجا ادامه
می یابد ،سوال بیشتر خانوارهای ایرانی است .یکی از
شــاخص های پیش بینی کننده در این زمینه ،شاخص
قیمتتولیدکنندهاستکهبیانگرافزایشقیمتسبدی
از کاالهای مورد نیــاز تولیدکننــدگان در جریان تولید
اســت .تورمی که این شــاخص نشــان می دهد ،با یک
فاصله زمانی به بازار منتقل می شود .با توجه به نمودار
فوق (تــورم ماهانه تولیدکننــدگان در تیرمــاه) ،انتظار
میرود تولیدات گروه های تولیدی یادشده در دور های
آتی عرضه ،با رشد قیمتی اعالم شده در نمودار به دست
مصرف کنندگان برسد( .آمار :بانک مرکزی)

...
بازارخبر

تقاضای ایرانیها برای خرید سکه و طال
 ۳برابر شد

مهر  -شورای جهانی طال اعالم کرد  :فروش سکه و طال در
ســه ماه دوم ســال جاری میالدی در ایران با سه برابر رشد
به  15.2تن رسیده است که در چهار سال اخیر بی سابقه
گزارش می شود.

کاالهای چینی  ۲۰درصد گران شد
ایســنا  -کاالهای وارداتــی از چیــن در چهار ماه نخســت
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش قیمت
 ۲۰درصدی همراه بوده است .آمار گمرک نشان میدهد
که واردات از این کشور در چهار ماه نخست امسال از لحاظ
وزنی با  7.93درصد کاهش همراه بوده ،اما از نظر ارزش
با رشد  11.05درصدی مواجه شده است.
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