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 اقتصاد و توسعه

 ه��ر خانوار ایرانی در س��ال گذش��ته به طور متوس��ط درآمدی ح��دود 39 میلیون و 237 
هزار تومان داش��ته که این رقم نس��بت به مجموع درآمد ساالنه در سال 1394 حدود 11/3 

درصد افزایش دارد، این در حالی اس��ت که 69/3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی 
ناخالص و 30/7 درصد را درآمد غیرپولی که ش��امل ارزش اجاره خانه ش��خصی می شود تشکیل 

داده است )ایران(
 ش��اخص قیمت ها در ایران از س��ال 68 تا سال گذش��ته حدود 109 برابر افزایش یافته است؛ با 
وجود همه این جهش ها نرخ دالر از س��ال 68 تا 95 تنها حدود 50 برابر افزایش داش��ت این یعنی 

کاالی ایرانی گران اما کاالی خارجی ارزان ش��د )مدیرعامل ش��رکت توس��عه و کس��ب و کار س��با، عضو کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران(

 می��زان ج��ذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح های س��رمایه ای در ایران، در طول دول��ت یازدهم 11 میلیارد و 800 
میلیون دالر بوده است )بانک مرکزی(

 میزان س��رمایه خارجی وارد ش��ده به کشور در سال 2015 میالدی مبلغ دو میلیارد و 50 میلیون دالر و در سال 2016 مبلغ 
سه میلیارد و 372 میلیون دالر می باشد که نشان از رشد 65 درصدی دارد )آنکتاد(

 در س��ال گذش��ته میانگین سنی مردان برابر 30/9 و زنان 31/3 س��ال بوده است؛ میانه سنی جمعیت ایران در سال گذشته 
برابر 30 سال است که در مقایسه با سال 90 حدود سه سال افزایش داشته است )مرکز آمار ایران(

 تورم تولیدکننده در ایران در تیر ماه سال جاری نسبت به خرداد ماه سال 86 بالغ بر 439 درصد، تورم جهانی 18 درصد و 
اختالف تورم داخلی با خارجی 421 درصد بوده است )محمدحسین ادیب، اقتصاددان(

 در س��ال گذش��ته جمعیت کشور 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر بود که از این تعداد 66 میلیون و 421 هزار و 989 
نفر معادل 83/1 درصد جمعیت کش��ور در س��ن کار و 13 میلیون و 504 هزار و 281 نفر نیز خارج از س��ن کار قرار دارند 

)وزارت کار(

مسکن و عمران

واحده��ای  تع��داد   
پروانه ه��ای  در  مس��کونی 

س��اختمانی ص��ادر ش��ده در 
فصل زمس��تان س��ال گذشته 
با 9/9 درصد رش��د نس��بت 
به زمس��تان سال 94 به رقم 
102 هزار و 22 واحد رسید 

و در ش��هر تهران نیز این تعداد 
ب��ا 25/5 درصد رش��د ب��ه رقم 18 ه��زار و 508 واحد 

مسکونی افزایش یافته اس��ت )معاون طرح های آماری و 
آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران(

 در چهارماهه نخس��ت سال جاری به طور متوسط ماهانه 
37 هزار واحد مس��کونی در کش��ور به فروش رفته است 
ک��ه مقایس��ه آن با س��ال های 89 تا 91، نش��ان از کاهش 
69 درصدی معام��الت امالک دارد )محمدحس��ین ادیب، 

اقتصاددان(
 سقف فردی تس��هیالت خرید از محل گواهی حق تقدم 
اس��تفاده از تسهیالت مسکن در تهران 600 میلیون ریال، 
در مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر 500 
میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است 

)سنا(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 ملبورن واقع در استرالیا 
ب��رای هفتمی��ن س��ال پیاپی 

عنوان قابل زندگی ترین ش��هر 
از میان 140 شهر مورد بررسی 

را کسب کرد )دنیای اقتصاد(
 در سال 2018 میالدی عرضه 
نفت ایاالت متحده امریکا نسبت 

به سال 2017 که 15/13 میلیون 
بش��که در روز ب��ود به میزان 840 هزار بش��که در روز 

افزایش خواهد یافت و همچنین تولید نفت روسیه نیز با 
افزای��ش 130 هزار بش��که ای در روز به 11/24 میلیون 

بشکه خواهد رسید )ایسنا(
 نفت ش��یل امری��کا به دلی��ل انعطاف پذی��ری در برابر 
قیمت ه��ای پایین، اوپک و اس��تراتژی کاه��ش تولید این 
سازمان را شکست خواهد داد )گروه بانکی سیتی گروپ(

 می��زان بدهی چین در ماه می میالدی به 304 درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.؛ پیش بینی می شود 
میزان بدهی این کش��ور تا پایان س��ال ج��اری میالدی به 
هفت تریلیون و 600 میلیارد دالر برسد که از آن به عنوان 
بدهی بد یا بدهی که توان بازپرداخت آن وجود ندارد، یاد 

می شود )فایننشال تایمز(
 اعضای اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا 2/2 تریلیون دالر 
تولی��د ناخال��ص داخل��ی و 1/3 تریلی��ون دالر تولی��دات 
صنعتی دارند و همچنین تجارت خارجی کشورهای عضو 
به خارج از اتحادیه بال��غ بر 877 میلیارد دالر یعنی برابر 
3/7 درص��د ص��ادرات و 2/3 درص��د واردات کل جهان 

است )اقتصاد آنالین(
 کره شمالی برای جلوگیری از تحریم های شورای امنیت 
س��ازمان ملل که ه��دف آن محدود ک��ردن برنامه اتمی و 
موشکی این کشور است، شروع به صادرات زغال سنگ به 

کشورهای جنوب شرقی آسیا کرده است )سازمان ملل(
 جه��ان با بزرگتری��ن بحران غذایی در 70 س��ال اخیر 
مواجه است و 20 میلیون نفر در چهار کشور شمال شرقی 
نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن در خطر قحطی قرار 

گرفته اند )فائو(

بازار سرمایه

 روند پرداخت نرخ باال برای س��پرده های بانکی یک��ی از عوامل تأثیر گذار بر رکود فضای 
کس��ب و کار در کشور اس��ت، تا جایی که س��رمایه گذاران به جای روانه کردن نقدینگی خود به 

بازار س��رمایه و رونق بخش��یدن به اشتغال، س��پرده خود را بدون هیچ دردسری در بانک ها قرار 
داده و ماهیانه سود دریافت می کنند )میزان(

 کارمزد ش��رکت های تأمین سرمایه بابت انتشار اوراق و هزینه های تأمین مالی معاف از مالیات 
خواه��د ش��د که این امر جذابیت های انتش��ار در بازار س��رمایه را افزایش خواه��د داد )رییس کل 

سازمان امور مالیاتی(
 ارزش خرید  و فروش س��رمایه گذاران خارجی در چهار  ماه اول س��ال جاری نس��بت به دوره مش��ابه سال گذشته 47 

درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ مقایس��ه معامالت از نظر حجمی نش��ان می دهد که 103 درصد حجم خرید و فروش آن ها 
افزایش پیدا کرده است )مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

 تاکن��ون 878 ک��د س��هامداری برای س��رمایه گذاران خارجی صادر ش��ده اس��ت که از ای��ن تعداد 209 ک��د در اختیار 
سرمایه گذاران حقوقی خارجی قرار گرفته است )مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

 سهامداران در هفته پایانی مرداد ماه سال جاری به ترتیب در بازارهای اول و دوم تعداد 106 و 753 میلیون سهم را به 
ارزش 165 و 10 ه��زار و 628 میلی��ارد ریال معامله کردند که نمایانگر افزایش 21 و 55 درصدی حجم معامالت اس��ت 

)شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 برای نخستین بار در معامالت آتی سکه  طال در بورس کاالی ایران، تحویل سکه به جای تحویل فیزیکی از طریق اوراق 

بهادار مربوطه یعنی گواهی سپرده کاالیی انجام خواهد شد )مدیر توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کاالی ایران(
 تاکنون 72 کمیته عرضه و 27 هیأت پذیرش تشکیل شده، که نتیجه آن 189 مورد پذیرش در بازار فیزیکی و 16مورد 

قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد در بازار مشتقه بوده است )رییس اداره پذیرش و بازاریابی بورس انرژی ایران(
 حجم معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به 27 مرداد ماه سال جاری بیش از 378 میلیون و 510 هزار 
برگه اوراق بود؛ هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تس��هیالت مس��کن در این ش��رکت فرابورس ایران معامله می ش��ود 

)شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

عید سعید قربان مبارک عید سعید قربان مبارک 
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بانک و بیمه

نخس��ت  چهارماه��ه  در   
سال جاری بیش از 150 هزار 

و 300 میلیارد تومان تسهیالت 
از سوی بانک ها پرداخت شد که 
ح��دود 24 هزار میلی��ارد تومان 
نس��بت  درص��د   18/4 مع��ادل 
به م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته 

افزایش داشته است )ایسنا(
 س��هم بانک ها از س��پرده گذاری در س��ال گذشته در 

بخش بانک های خصوصی 14.608,194 میلیارد ریال با 
سهم 47 درصد و میانگین نرخ سود 19/58 درصد بوده 

است )بانک مرکزی(
 در هفته دوم ش��هریور ماه س��ال جاری کلیه بانک ها و 
مؤسس��ات اعتباری موظفند که نرخ س��ود علی الحس��اب 
یک س��اله خود را بر اس��اس ضوابط اعالم��ی 15 درصد و 
سود س��پرده های کوتاه مدت را 10 درصد پرداخت کنند 

)معاون اقتصادی بانک مرکزی(

طال و سکه

 قیمت جهانی طال تا سه 
ماه آینده به بیش از 1,300 

)بان��ک  رس��ید  خواه��د  دالر 
ای ان زد(

 طال برای ادامه روند افزایشی 
خ��ود ط��ی ماه ه��ای آین��ده باید 
س��طح مقاومتی 1,330 دالری را 

بشکند، اگر این سطح مقاومتی شکسته شود قیمت این 
فلز زرد ب��ه زودی ت��ا 1,400 دالر افزایش خواهد یافت 

)اینوستینگ هیون(
 نگرانی های مرب��وط به توانایی دولت ترامپ در اجرای 
برنامه ه��ای اقتصادی و مالی، فش��ار زی��ادی را بر ارزش 
سهام وارد خواهد کرد و این مسأله در نهایت به نفع قیمت 

طال خواهد بود )کیتکو نیوز(
 انتش��ار و تزریق پول از سوی بانک های مرکزی جهان 
با هدف تحریک رش��د و رونق اقتص��ادی، تأثیر زیادی بر 
افزایش نرخ تورم طی سال های آینده خواهد داشت و این 
عامل می تواند قیمت طال را با افزایش چش��مگیری روبرو 
کند )مارک فابر، تحلیلگر و استراتژیست ارشد اقتصادی(

 در ش��رایطی ک��ه تنش ه��ای سیاس��ی بی��ن امری��کا و 
کره ش��مالی طی روزهای گذش��ته تشدید ش��ده، تقاضای 
مکان امن سرمایه گذاری برای طال در بازارهای بین المللی 
پس از حمالت تروریستی اس��پانیا با افزایش چشمگیری 

روبرو شده است )کامرز بانک آلمان(
 پ��س از این ک��ه رییس جمه��ور امری��کا تهدی��د ک��رد 
در صورتی ک��ه بودج��ه الزم ب��رای س��اخت دی��وار مرزی 
پیشنهادی او با مکزیک، تأمین نشود فعالیت های دولت را 
تعطیل می کند، ارزش طال و ین ژاپن به عنوان بهشت امن 

سرمایه گذاران  جهش کرد )اقتصاد آنالین(
 با توجه به شرایط سیاسی امریکا، پایین بودن نرخ تورم 
این کشور و کاهش گمانه زنی ها درباره افزایش نرخ بهره 
فدرال رزرو، به نظر می رسد قیمت طال با افزایش بیشتری 

روبرو خواهد شد )آدریان دی، تحلیلگر ارشد اقتصادی(

بازار پول و ارز

 دالر امریکا در مرداد ماه سال جاری پرنوسان ترین ماه خود را طی کرد و در این بازه زمانی 
54 تومان نوس��ان و تغییر قیمت داشته اس��ت که این میزان نوسان رکوردی برای دالر در سال 

جاری محسوب می شود )ایسنا(
 تحلیل گران در بازار بورس وال استریت امریکا پیش بینی کرده اند که قیمت هر واحد بیت کوین 
تا اواس��ط س��ال 2018 میالدی به شش هزار دالر افزایش پیدا خواهد کرد، همچنین تا سال 2022 
میالدی به دنبال پلت فورم های تراکنش��ی بهتر و اقبال بیش��تر مردم به این ارز دیجیتالی، قیمتش به 

حدود 25 هزار دالر خواهد رسید)بلومبرگ(
 از ابتدای س��ال جاری میالدی تاکنون در پی اعالم سیاس��ت های انقباضی بانک مرکزی اروپا، ارزش یورو در 

برابر دالر امریکا 11 درصد افزایش یافت که باالترین میزان از حدود سال 2015 تاکنون است )بلومبرگ(

صنعت، معدن و انرژی

 در ایران شدت مصرف انرژی از تمام کشورها باالتر است و چهار برابر متوسط مصرف انرژی 
در دنیا ش��دت مصرف انرژی بیشتری داریم؛ در این میان شدت مصرف انرژی الکتریکی سه برابر 

این مقدار بوده و این ناشی از یک مشکل در مصرف انرژی کشور است )آژانس بین المللی انرژی(
 مجموع محصوالت صادراتی پتروش��یمی ایران از ابتدای س��ال جاری تا پایان تیر ماه بالغ بر هفت 

میلیون تن و به ارزش بیش از سه میلیارد و ۴96 میلیون دالر رسید )شانا(
 در س��ال 2016 میالدی، ایران دهمین کش��وری بود که بیش��ترین مازاد تجاری را با کش��ور چین 
داشت؛ ایران با صادرات عمدتاً سوخت به چین در سال 2016 بالغ بر 6/5 میلیارد دالر مازاد تجاری 

با این کشور داشته است )بانک جهانی(
 در چهارماهه سال جاری ۴35 هزار و 99 دستگاه انواع خودرو تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد 

افزایش داشته است )سخنگوی شورای سیاست گذاری صنعت خودرو(

تقویم اقتصادی هفته جاری )4 تا 10 شهریور ماه  1396(
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اینجلسهباحضوربانکدارانمرکزی،وزیرانامورمالی،دانشگاهیانوافرادبرجستهدربازارمالی،
ازسراسرجهانبرگزارخواهدشد.جلساتسمپوزیومشاملمقاله،تفسیروبحثاست.

نظراتوسخنرانیهایبانکدارانمرکزیودیگرمقاماتبانفوذمیتواندنوساناتقابلتوجهدر
بازارهایجهانایجادکند.

اینشاخصنظر5,000خانوادهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهازجملهدردسترسبودن
نیرویکار،شرایطکسبوکاروبهطورکلیوضعیتاقتصادینشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

وسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجهاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

اینشاخصنظر3,000مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر1,200مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکاررانشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر200مدیرخریددرشیکاگورانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،
سفارشاتجدید،قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایکاال،سهام،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر400مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،سفارشاتجدید،
قیمت،تحویلوموجودیکاالرانشانمیدهد.

اعالماینرقمبیشازدورهقبلنشاندهندهرونقدربخشتولیداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

برگزاریسمپوزیومجکسونهول

اعالمضریباطمینانمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

بررسیشدهتوسطمؤسسهمدیریتعرضه

تغییردرتعدادافرادشاغلامریکاطیماه
گذشتهبهاستثنایبخشکشاورزیودولتی

اعالمبرآوردمقدماتیازتولید
ناخالصداخلیدرامریکا

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمشاخصمدیرانخرید
کارخانههاطیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصمدیرانخریددربخش
خدماتطیماهگذشتهدرچین

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

شاخصخریدمدیرانشیکاگو
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادخانههایپیشفروششده
طیماهگذشتهدرامریکا

بهاستثنایساختوسازهایجدید

تغییردرتعدادافرادشاغلدرطولماهگذشته
درامریکا،بهاستثنایصنعتکشاورزی

اعالمنرخبیکاریطیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصمدیرانخریدکارخانهها
طیماهگذشتهدرامریکابررسیشده

توسطمؤسسهمدیریتعرضه


