
 اقتصاد و توسعه

 از ابتدای فروردین ماه تا انتهای اردیبهش��ت ماه س��ال  گذش��ته حدود 4/9 میلیارد دالر ثبت 
س��فارش ارزی انجام شد همچنین این س��فارش در مدت مشابه سال جاری به حدود دو برابر یعنی 

9/8 میلی��ارد دالر در کش��ور رس��ید )معاون ریی��س جمهور ایران و رییس س��ازمان ام��ور اداری و 
استخدامی کشور(

جمعیت کش��ور در سال 1430 در کمترین سطح به 95/3 میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود 
112/5 میلیون خواهد رس��ید؛ با توج��ه به روند موجود و اجماع کارشناس��ی اعضای کمیته آمارهای 
بخشی جمعیت، محتمل ترین سناریو کاهش تدریجی نرخ باروری و رقم 101/3 میلیون نفر جمعیت 

در سال 1430 است )مرکز آمار ایران(
براساس سالنامه آماری سال 95، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار در مجموع 2,341,726 نفر بودند 

که نس��بت به س��ال 80، شش در هزار رشد داشته اس��ت که تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان سال 1380 نبوده است 
)تسنیم(

طبق پیش بینی های انجام ش��ده و باتوجه به میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران و همچنین عوامل دیگری ازجمله نوسانات 
ش��دید ارز، ش��اخص قیمت مصرف کننده در سال جاری به سطوحی بسیار باال خواهد رسید، با این حال مرکز آمار با انتشار نرخ 

تورم 8/1 درصدی برای فروردین ماه سال 97، این پیش بینی ها را ناکام گذاشته است )بنکر(
در سال گذشته 797 هزار نفر وارد بازار کار شده اند که از این تعداد 790 هزار نفر مشغول به کار و هفت هزار نفر باقی مانده 

به جمعیت سه میلیون نفری بیکاران کشور اضافه شده اند )رییس سازمان برنامه و بودجه(
ش��اخص کل )100=1395( در اردیبهش��ت ماه سال جاری به  عدد 114/1 رسید که نس��بت به ماه گذشته 1/1 درصد افزایش 

داشته است؛ در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته 8/3 درصد بوده است )مرکز آمار ایران(
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری به هشت درصد رسید که نسبت به ماه گذشته با 0/1 درصد کاهش 

مسکن و عمران

 چنانچ��ه زوج متقاض��ی 
تس��هیالت خری��د مس��کن 

ب��رای دومی��ن ب��ار، به دنبال 
اخذ تسهیالت از محل اوراق 
گواه��ی حق تق��دم اس��تفاده 
ی��ا  مس��کن  تس��هیالت  از 
تسهیالت مشارکت مدنی از 

محل صندوق پس انداز ساخت 
مسکن باش��د، محدودیتی در تعداد دفعات استفاده 

از تسهیالت وجود ندارد )اقتصاد آنالین(
 عرض��ه و تقاض��ا در قیمت مس��کن تأثیرگذار اس��ت و 
تغیی��رات در بازارهای م��وازی چون ارز، س��که و طال جو 
روان��ی را ایجاد می کند و س��رمایه ها از بانک ها به س��مت 
بخش مس��کن سرازیر می شود که این امر موجب افزایش 

قیمت مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری شد )سنا(
 متوس��ط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در 
فروردین ماه س��ال جاری پنج میلی��ون و 528 هزار تومان 
اس��ت و در صورت احتس��اب متوس��ط 75 متر برای یک 
واح��د مس��کونی، س��هم وام 80 میلیون تومان��ی از قیمت 
مس��کن 14/4 درص��د و س��هم وام 160 میلی��ون تومانی 

38/5درصد است )فارس(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در بررس��ی معام��الت 
هفته گذشته منتهی به 16 ماه 

می س��ال جاری میالدی در میان 
دنیا،  بورس ه��ای  بزرگ تری��ن 
بورس هنگ کنگ با رش��د 1/9 
درص��دی ش��اخص هنگ س��نگ 
توانست لقب پربازده ترین بازار 

را در مدت مزبور به خود اختصاص دهد )سنا(
 مقررات بین المللی درباره سوخت های مورد استفاده 

در کش��تیرانی، ممکن است عرضه بازار نفت را محدودتر 
کرده و قیمت ها را در دو س��ال آینده ب��ه 90 دالر در هر 

بشکه برساند )ایسنا(
 بس��یاری از ش��رکت های کارآفری��ن و اس��تارتاپی ب��ا 
اس��تفاده از تأمین مالی جمعی توانس��ته اند به موفقیت های 
بزرگی دس��ت پیدا کنن��د؛ تأمین مالی جمع��ی که در واقع 
جمع آوری نقدینگ��ی از عده کثیری قلمداد می ش��ود، در 
چند س��ال گذش��ته محبوبی��ت بس��یاری را در بین جوامع 
اقتصادی به خصوص مالزی به عنوان یک کشور پیشرفته 

اقتصادی با رویکرد اسالمی باز کرده است )سنا(
 کس��ری بودجه ف��درال رزرو تا س��ال 2021 میالدی از 
825 میلیارد دالر کنونی که 4/1 درصد از تولید ناخالص 
ملی اس��ت، ب��ه 1/25 تریلیون دالر ی��ا 5/5 درصد تولید 
ناخالص ملی خواهد رسید و پیش بینی می شودکه این رقم 
تا سال 2028 به 2/05 تریلیون دالر یا هفت درصد تولید 

ناخالص ملی ارتقا یابد )اس ان بی سی(
 پیش بینی می ش��ود که در ایاالت متحده امریکا به لطف 
هزینه کردهای باال و قانون مالیاتی جدید، ظرف یک دهه 
میزان بدهی عمومی با تولید ناخالص ملی برابر خواهد شد 
که از جن��گ جهانی دوم تاکنون، چنین س��طحی از بدهی 
بی س��ابقه بوده اس��ت و میزان بدهی عمومی به بانک ها تا 
پایان س��ال 2028 میالدی به 28/7 تریلیون دالر خواهد 
رسید )جان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد بانک گلدمن ساچ(

 ب��رای مقابله ب��ا محافظه کاری تجاری امری��کا، هند در 
اقدامی تالفی جویانه برای لیس��تی از کااله��ای آمریکایی 
تعرفه  وارداتی تا 100 درصد وضع کرده اس��ت که از ماه 

ژوئن اجرا خواهد شد )اسپونتیک(
 هند و امریکا بر سر وضع تعرفه های سنگین بر واردات 
فوالد و آلومینیوم توس��ط دولت ترام��پ در نهم ماه مارچ 
سال جاری، با مکانیزم حل وفصل مناقشات تجاری سازمان 
تجارت جهان��ی، با هم روبه رو می ش��وند که این تعرفه ها 
ح��دود 1/5 میلی��ارد دالر از صادرات هن��د را تحت تأثیر 

خود قرار داده است )اقتصاد آنالین(

بازار سرمایه

 نرخ بازده مؤثر اوراق اجاره مبتنی بر س��هام ش��رکت مخابرات، برای خریدارانی که در زمان 
پذیره نویس��ی اقدام به خرید کنند و در سررسید یک س��اله اوراق را بفروشند، 21 درصد ماهیانه 

و ن��رخ مؤثر س��ود 23 درص��د خواهد بود؛ در صورت فروش اوراق قبل از سررس��ید یک س��اله نیز 
مطابق مظنه بازارگردانی اعالم ش��ده، معادل 20 درصد س��االنه روزش��مار است )مدیرعامل شرکت 

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 شاخص بورس با متوسط نرخ رشد ساالنه نزدیک به 24 درصد در 15 سال گذشته شاهد بیشترین 
میزان رش��د بوده است، رقمی که نشان می دهد س��رمایه گذاران بورس در سال های گذشته بیشتر از 

حوزه های دالر، سکه، قیمت مسکن و قیمت زمین سود کرده اند )سنا(
 احتماالً دولت ارز حاصل از صادرات شرکت های بورسی و فرابورسی را با توجه به عدم امکان کنترل قیمت تمامی محصوالت 
واردات��ی ب��ه قیمتی بی��ش از 4,200 تومان تخصیص دهد، مخصوصاً برای کاالهایی که جزو نیازهای ضروری کش��ور نیس��ت 

)مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در اردیبهشت ماه سال جاری به طور میانگین روزانه 269 میلیون ورقه به ارزش یک هزار و 948 میلیارد ریال در بازارهای 
نه گانه فرابورس ایران نقل وانتقال یافته است که روز 24ام اردیبهشت ماه با میزبانی از دادوستد یک هزار و 74 میلیون ورقه 

رکورددار، بیشترین حجم در بین روزهای معامالتی این ماه بود )فرابورس(
 تک نرخی شدن ارز یک پیشرفت قابل توجه برای رسیدن به بازاری منسجم و متشکل همانند بورس ارز است و از میزان 

رانت و فسادی که دالر آزاد یا مبادله ای ایجاد کرده بود، می کاهد )اقتصاد آنالین(
 حضور با اطمینان معامله گران در بازار آتی و گواهی سپرده کاالیی که به واسطه وجود بازارگردان قطعاً تقویت خواهد شد 
این امکان را برای کش��اورزان و تجار بازار زعفران فراهم خواهد س��اخت تا با اطمینان از وجود یک بازار عمیق و نقدش��ونده، 

همواره قیمت های بورس را مبنای معامالت خود قرار دهند )مدیرعامل شرکت زرین زعفران مشرق زمین(
 یکی از امتیازهای ما در بازار کاالی کش��ور، وجود بورس کاال اس��ت که نخس��تین مزیت و امتیاز این بازار شفافیت باالی آن 
است و محصوالت در بازاری معامله می شوند که همه مردم و مسؤالن می توانند از قیمت ها و روند معامالت آگاه باشند که این 

یک امتیاز ویژه است )موسی الرگانی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسالمی(
 در اردیبهشت ماه سال جاری در میان معامالت خرد بازار سهام، گروه محصوالت شیمیایی با ثبت ارزش یک هزار و 319 
میلی��ارد ریال��ی و در نتیجه در اختیار گرفتن 16 درص��د از ارزش کل این معامالت، در صدر جدول ارزش معامالت خرد بازار 

سهام و اختیار سهام به تفکیک گروه های صنعت قرار گرفت )سنا(
 به دنبال ادامه نوسانات بازار آتی سکه و جهت کنترل این بازار از التهابات موجود بورس کاال در اقدامی برای چندمین مرتبه 
در چند ماه گذش��ته، مبلغ وجه تضمین را در این قراردادها به ش��ش میلیون و 550 هزار تومان افزایش داد که از اول خرداد 

اجرایی می شود )مدیر توسعه بازار مشتقه(
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طال و سکه

 میانگی��ن قیمت جهانی 
طال در سه ماهه دوم و چهارم 

س��ال ج��اری میالدی ب��ه کمتر 
از 1,307 دالر خواه��د رس��ید 
تحلیلگ��ر  لون��ی،  )کریس��توفر 

برجسته مؤسسه آر بی سی(
 قیمت جهانی طال تا پایان سال 

2019 می��الدی به بی��ش از 1,350 دالر خواهد 
رسید؛ یعنی زمانی که وضعیت سیاست های پولی فدرال 

رزرو امریکا کامالً روشن شده و برنامه افزایش نرخ بهره 
احتماالً متوقف خواهد ش��د )س��یمونا گامبارینی، تحلیلگر 

برجسته مؤسسه کاپیتال اکونومیکس(
 میانگی��ن قیم��ت هر اونس طال در س��ال جاری میالدی 
به 1,345 دالر خواهد رس��ید و این رقم در س��ال 2019 
ب��ه کمت��ر از 1,260 دالر کاه��ش خواه��د یاف��ت )بانک 

سرمایه گذاری ناتیکسیس فرانسه(
 گرچه تنش های سیاسی می تواند موجب حمایت قیمت 
طال در کوتاه مدت ش��ود ولی از سوی دیگر تقویت ارزش 
دالر و افزای��ش به��ره اوراق قرضه خزان��ه داری امریکا و 
احتم��ال افزایش نرخ به��ره فدرال رزرو فش��ار زیادی را 
بر قیمت طال وارد می کند؛ س��طح مقاومت��ی قیمت طال در 
کوتاه مدت 1,300 دالر و س��طح حمایتی آن نیز 1,280 

دالر خواهد بود )مارکت واچ(
 س��طح حمایتی قیمت طال در کوتاه م��دت 1,284 دالر 
است و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز گرانبها 
ت��ا 1,280 دالر کاه��ش خواه��د یافت؛ همچنین س��طح 
مقاومتی قیمت طال در روزهای آینده 1,300 دالر خواهد 
بود و اگر این سطح شکسته شود قیمت طال تا 1,308 دالر 

افزایش خواهد یافت )مؤسسه اف سی استون(

بازار پول و ارز

 اتحادی��ه اروپ��ا در واکنش به خروج امریکا از توافق هس��ته ای با ایران تصمیم گرفته اس��ت 
مب��ادالت خ��ود را به جای دالر با ی��ورو انجام دهد، اما ای��ده کنار گذاش��تن دالر از توافق نامه های 

بین المللی موضوع جدیدی نیست )آر تی(
 ارزش بیت کوین طی روزهای گذشته با کاهش محسوسی مواجه شد و چنانچه این روند ادامه یابد 

طی روزهای آتی ارزش بیت کوین به زیر 9,000 دالر خواهد رسید )ایندیپندنت(
 پس از اوکراین، کش��ورهای آرژانتین، برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی، روس��یه، هند، مجارس��تان، 
فیلیپین و قزاقستان در بین 10 کشوری هستند که بیشترین آسیب پذیری را نسبت به تغییر نرخ دالر 

دارند؛ افزایش نرخ بهره می تواند مش��کالت بس��یار زیادی برای کشورهای وام گیرنده در صورت افزایش قیمت دالر ایجاد 
کند )مؤسسه رتبه بندی فیچ (

صنعت، معدن و انرژی

 کل مبادالت تجاری ایران با منطقه یورو در س��ال گذشته میالدی با رشد 53 درصدی نسبت 
به سال گذشته از آن بالغ بر 21 میلیارد یورو ثبت شده بود )اقتصاد آنالین(

 ه��ر گونه عملی��ات حفاری بدون دریافت پوش��ش بیمه ای برای دکل حف��اری و همه تجهیزات و 
امکانات مستقر در کارگاه عملیات حفاری، از پایان تیرماه سال جاری ممنوع است )وزیر نفت(

 رش��د واردات اتحادیه اروپا از ایران در س��ال گذشته میالدی بیشتر از رشد صادرات اتحادیه اروپا 
به ایران بود، البته تراز تجاری دو طرف به میزان 600 میلیون یورو به نفع اتحادیه اروپا بود )اقتصاد 

آنالین(
 حدود 24 تا 25 هزار مگاوات مصرف برق در زمان پیک، مربوط به بخش خانگی اس��ت که اگر بخش خانگی در 

حد 10 درصد در مصرف برق صرفه جویی کند و یک خانه در زمان پیک مصرف خود را کاهش دهد، ذخیره در حد دو تا سه  
هزار مگاواتی را در پی خواهد داشت )معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر(

 4,500 مگاوات برق تولید شده در نیروگاه های برق آبی کشور در سال جاری به دلیل خشکسالی از مدار خارج شده و پیش بینی 
می شود 6,000 مگاوات کمبود تولید در اوج مصرف وجود داشته باشد )مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان(

 کاه��ش می��زان تولیدات میدان نفتی ونزوئال و هم چنین ترس از تحریم ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت در 
خاورمیانه موجب برهم زدن تعادل در بازار این کاال شد )سنا(

 ب��ا توج��ه این ک��ه تحریم های پیش از برج��ام متوجه بخش دولتی بود ب��ه همین دلیل بخش خصوصی آس��یب جدی از این 
تحریم ها ندید و از سویی دیگر پس از برجام هم بخش قابل توجهی از ثمرات این توافق متوجه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

و توسعه میادین پارس جنوبی بود که در اختیار دولت است )سنا(
 دولت آلمان تا جایی که بتواند به ش��رکت های آلمانی که در ایران تجارت می کنند کمک خواهد کرد، اما نمی تواند کامالً از 

آن ها در برابر تحریم های امریکا دفاع کند )وزیر اقتصاد آلمان(
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تأثیرات زمان رویداد

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده 
طی ماه گذشته در امریکا

تغییر در تعداد افراد شاغل امریکا طی ماه گذشته 
به استثنای بخش کشاورزی و دولتی

اعالم برآورد مقدماتی 
از تولید ناخالص داخلی در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید
کارخانه ها طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید در بخش 
خدمات طی ماه گذشته در چین 

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

شاخص خرید مدیران شیکاگو 
طی ماه گذشته در امریکا

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته 
در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی

اعالم نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران  خرید کارخانه ها 
طی ماه گذشته در امریکا

بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر 5,000 خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس بودن 
نیروی کار، شرایط کسب وکار و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می دهد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سالمت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار را نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه معکوس با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال را نشان می دهد.

اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اکر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه معکوس با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 400 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

بانک و بیمه

 مصوبه کمیس��یون پولی 
و بانکی بان��ک مرکزی، از این 

پس ایران  چک های تحویلی به 
بانک ه��ا بدون درج مهر ش��عبه 
در اختیار مشتریان قرار خواهد 

گرفت )بانک مرکزی(
 در اس��فند ماه س��ال گذش��ته 

54/4 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در 
سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده 

اس��ت که به ترتیب با 36/9 درص��د، 9/6 درصد و 7/9 
درصد بیشترین س��هم را در مقایسه با سایر استان ها دارا 

بوده اند )بنکر(
 تعداد بیمه ش��دگان اجباری س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 
نزدی��ک به ن��ه میلی��ون و 500 ه��زار نفر اس��ت که 19 
درصد آنان را زنان تشکیل می دهند؛ سهم زنان از جامعه 
تحت پوش��ش این س��ازمان رو به افزایش اس��ت و درصد 
زنان بیمه شده از 12 درصد در سال 85 به 19 درصد در 

سال 95 رسیده است )سازمان تأمین اجتماعی(
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