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اخبار کوتاه

اعالم اسامی دفاتر مجاز فروش بلیت پروازهای اربعین
سازمان هواپیمایی کشوری ،اســامی  24دفتر خدمات مسافرت هوایی مجاز
به فروش بلیت پروازهای اربعین حسینی (ع) را اعالم کرد.به گزارش سازمان
هواپیمایی کشوری ،در تهران دفاتر خدمات مسافرت هوایی پیام توسعه صبا،
تک ســتاره ،بهشاد گشت ســفیران ،سفیر آســمان ملل ،کاریار ،آدم و حوا،
سورینت پرواز ،نسیم بهشت امین ،محراب گشت سبز ،دنیای دیدنی ،آسمان
پرستاره ،ســفرهای کیش ،راه تمدن پارسیان ،گیتی رز ،بعثت کیش ،شمسا،
مهد براق ،نهرین پرواز مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین هستند.همچنین
در مشــهد شاد شرق ،پیشگامان ،رهبال آســمان ،در اصفهان پرستیژ تور ،در
شــهر یزد پرشین پرواز کویر و در شــیراز همگامان سفر قشم ،دفاتر خدمات
مسافرت هوایی مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین در مسیر نجف و بغداد
به شمار میروند.سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیت تهران  -نجف  -تهران،
تهران  -بغداد  -تهران را یک میلیون و  200هزار تومان و مشــهد  -نجف -
مشــهد ،مشهد  -بغداد  -مشهد را یک میلیون و  500هزار تومان اعالم کرده
است.بر این اساس بهای بلیت یکسره از مبداء تهران  500هزار تومان و یکسره
مشهد به دو مقصد نجف و بغداد  750هزار تومان است.بر اساس این گزارش،
پروازهای اربعین حســینی از  13آبان آغاز و تا  22آبان ماه سال جاری ادامه
خواهد داشت.

تامین ارز شرکتهای بیمه به نرخ بازار ثانویه
شــرکتهای بیمه میتوانند جهــت تامین ارز پرداخت حق بیمه ،خســارت
و هزینههای اتکایی ،موضوع بند  ۱۵قســمت «ب» از بخش ســوم مجموعه
مقررات ارزی ،به نرخ بــازار (بازار ثانویه) اقدام کنند.به گزارش بیمه مرکزی،
شــرکتهای بیمه میتوانند جهت تامین ارز پرداخت حق بیمه ،خســارت و
هزینههــای اتکایی ،موضوع بند  ۱۵قســمت «ب» از بخش ســوم مجموعه
مقــررات ارزی ،به نرخ بــازار (بازار ثانویه) اقدام کنند.در نامه ای که توســط
ســیدامید میرآقازاده ،مدیرکل حســابها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی برای
شــرکتهای بیمه ارسال شده آمده است :با عنایت به تغییرات نرخ ارز و لزوم
اتخاذ رویه ای ثابت در ثبت درآمدهــا ،هزینهها ،داراییها و بدهیهای ارزی
شــرکتهای بیمه ،با استعالم صورت گرفته از بانک مرکزی و پاسخ آن بانک
طی نامههای شــماره  ۹۷/۲۱۹۳۸۰مورخ  ۲۶شــهریور  ۹۷و ۹۷/۲۲۸۹۸۰
مورخ چهارم مهرماه  ۱۳۹۷مقرر شــد که شــرکتهای بیمه جهت تامین ارز
پرداخت حق بیمه ،خسارت و هزینههای اتکایی ،موضوع بند  ۱۵قسمت «ب»
از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی ،به نرخ بازار (بازار ثانویه) اقدام کنند.

بانک اطالعاتی  3.5میلیون کاالی ایرانی تهیه شد

مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران (ایران کد) گفت :بانک
اطالعاتی  2.5میلیون قلم کاالی ایرانی تهیه شــده اســت و به زودی اطالعات
یک میلیون قلم کاالی وزارت نفت نیز به آن اضافه میشود.سیدحسین پاریاب
در گفــت وگو با ایرنا افــزود :با راه اندازی این بانــک اطالعاتی میتوان کاالها
را در هــر لحظه از زمان در هر کجا ردیابی کرد.وی یادآور شــد :از ســال 74
زیرســاخت این کار در ایران فراهم شــد و کاالهای ایرانــی با بارکد اختصاص
یافته از ســوی این مرکز در جهان شناخته میشوند.وی گفت :این مرکز دارای
 45نمایندگی در استانهاســت و دریافت کد از آن ،یکی از پیش نیازهای اخذ
آرم اســتاندارد محسوب میشود .مدیرعامل ایران کد بیان داشت :هماهنگی با
ش شرطهای ورود ایران به سازمان
کدهای «جی .اس  »1بینالمللی یکی از پی 
جهانی تجارت ( )WTOاســت و با تحقق بارکدهای یادشــده ،ردیابی کاالها
در داخل یا خارج کشور به ســهولت میسر میشود.به گزارش ایرنا ،جی .اس1
( )GS1یک ســازمان جهانی غیرانتفاعی ،غیرسیاسی و غیردولتی باسابقه 45
ســاله و متشکل از  150کشور است که اســتانداردهای بینالمللی درخصوص
مدیریت زنجیره تامینجهانی را وضع کردهاست.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد

بدهی خارجی 11میلیارد و  885میلیون دالری ایران

تــازه ترین آمار بانک مرکزی گویــای بدهی 10میلیارد و
 441میلیون دالر ایران است که اگر به آن معوقهها را هم
بیفزاییم ،به رقم  11میلیارد و  885میلیون دالر میرسیم
که البته در مقایســه با حجم درآمدهای ارزی کشور قابل
توجه نیست.بر اساس نماگرهای اقتصادی بهار  97که روز
چهارشنبه منتشر شد ،در سه ماهه نخست امسال ،میزان
تولید روزانه نفت ایران به طور متوسط به  3میلیون و 805
هزار بشکه در روز رسید که از این میزان  2میلیون و 390
هزار بشکه صادر میشــد.همچنین در مدت یاد شده رقم
صادرات غیرنفتی ایران به  10میلیارد و  60میلیون دالر و
میزان واردات به  11میلیارد و  253میلیون دالر رسید؛ بر
این اساس و با احتساب صادرات نفتی ،ایران در بهار امسال
 29میلیــارد و  336میلیون دالر کاال صادر کرد و کل رقم
واردات آن  16میلیــارد و  253میلیون دالر بود.در بخش
بدهیهای خارجی آنگونه کــه بانک مرکزی گزارش داده،
در پایان خرداد امسال ایران  3میلیارد و  957میلیون دالر
بدهی کوتاه مــدت و  6میلیارد و  484میلیون دالر بدهی
میان مدت و بلندمدت داشــته است که اگر به آن رقم یک
میلیارد و  444میلیون دالر معوقه این بدهیها را بیفزاییم
به رقمی بالغ بر  11ملیارد و  885میلیون دالر میرسیم.بر
اساس نظر کارشناسان اقتصادی ،افزایش بدهی یک کشور
از منظــر بینالمللی ،برخالف تصــور رایج ،ب ه منزله اعتبار
و توان مالی مناســب آن کشور محسوب میشود؛ سرعت
گرفتن افزایــش بدهی خارجی ،چنانچه با مدیریت موثر و
تخصیص بهینه تسهیالت همراه باشد ،نشانگر چشم انداز
مثبت تعامالت تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواهد
بود.بدهــی خارجی شــامل بدهیهای یک کشــور به وام

رضایت رئیسجمهور از واگذاری اموال مازاد بانکها
در جلســه مدیران عامل بانکها با سرپرســت وزارت
اقتصاد ،مقرر شــد تا کمیتهای برای تسهیل و تسریع
در واگذاری شرکتهای بانکی تشکیل شود.به گزارش
وزارت اقتصــاد ،مدیــران عامل بانکها در نشســتی
با سرپرســت وزارت امور اقتصــادی و دارایی ،درباره
تشــکیل کمیتهای برای تسهیل و تسریع در واگذاری
شرکتهای بانکی به توافق رسیدند.
در این جلســه مقرر شــد برای تســهیل و تسریع در
واگذاری شــرکتها ،کمیته ای حسب مورد با حضور
نمایندگان بانکها ،ســازمان بــورس و اوراق بهادار و
معاونت امور بانکی ،بیمه و شــرکتهای دولتی وزارت
اقتصاد تشکیل شود.موضوع واگذاری برخی شرکتهای
زیرمجموعه بانکها از طریق سازمان خصوصی سازی
بــه طور وکالتی و بــا رعایت قوانیــن و واگذاریها و
واگذاری جدی داراییهای مــازاد مطابق برنامه زمان
بنــدی مورد توافق با وزارت اقتصــاد از دیگر مصوبات

بازار

افزایش قیمت سکه طال در بازار
در حالــی که بهای فلز طال در بازارهای جهانی روندی کاهشــی دارد ،فعاالن
بازار ارز و سکه روز چهارشنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی را چهار میلیون
و  621هزار تومان فروختند .به گزارش ایرنا ،روزگذشــته هر قطعه سکه تمام
بهار آزادی طرح قدیم  3میلیون و  760هزار تومان ،هر نیم ســکه دو میلیون
و  200هزار تومان و هر قطعه ربع سکه یک میلیون و  200هزار تومان عرضه
میشد و بهای سکه گرمی به  643هزار تومان رسیده بود.این در حالیست که
بهای هر اونس در بازارهای جهانی یک هزار و  188دالر و  57ســنت تعیین
شــده که نســبت به روز قبل بیش از یک دالر کاهش داشت.معامله گران در
بــازار طال ،هر مثقال طال را یک میلیــون و  860هزار تومان و هر گرم طالی
خام  18عیار را  429هزار و  410تومان فروختند.صرافی ملی ایران ،دیروز هر
دالر آمریــکا را  14هــزار و  500تومان و هر یورو را  16هزار و  600تومان از
شهروندان میخرید و در مقابل هر دالر را  14هزار و  600تومان و هر یورو را
 16هزار و  700تومان میفروخت.
بورس

چشم سهامداران به ریسکهای بازار سهام
این روزها بیش از گذشــته معامله گران بازار ســهام چشــم به ریســکهای
سیســتماتیک بازار دارند .قیمت ارز و بررسی لوایح  FATFبر تصمیم بازیگران
بورســی تاثیرگذار است.روز چهارشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با
نوســانهانهای زیادی مواجه شــد به طوری که در  ۱۰دقیقه ابتدایی معامله
با شــیب تندی رشــد کرد و در ادامه با کاهش مواجه شــد و بعــد از آن نیز
فرازونشــیبهایی را تجربه کرد و در نهایت با  ۱۶۸واحد رشــد نســبت به روز
گذشــته در تراز  ۱۸۱هزار و  ۱۵واحدی قرار گرفت.شاخص کل هم وزن نیز با
 ۵۴۹واحد افت تا رقم  ۲۹هزار و  ۴۳۹پایین رفت .شــاخص آزاد شــناور نیز با
 ۲۴۱واحد کاهش مواجه شــد و رقم  ۱۹۳هــزار و  ۸۴۴واحدی را تجربه کرد.
شــاخص بازار اول نیز با کاهشــی  ۱۰۲واحدی مواجه شد و شاخص بازار دوم
رشــد  ۱۴۲۱واحدی را تجربه کرد.گروه مپنا ،مخابــرات ایران ،بانک صادرات
و کشتیرانی جمهوری اســامی ایران هر یک به ترتیب با  ۸۴ ،۹۴ ،۳۸۱و ۸۲
واحد تاثیری کاهنده روی شــاخص کل سعی کردند شــاخصهای بازار را به
سمت پایین هدایت کنند ،اما پاالیش نفت اصفهان ،معدنی و صنعتی چادرملو،
سرمای ه گذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تامین و پتروشیمی پارس بیشترین تاثیر
افزاینده را روی شــاخص کل داشتند .این نمادها به ترتیب  ۱۸۳ ،۲۰۶ ،۲۱۱و
 ۱۵۶واحد تاثیر افزاینده روی شــاخص داشتند.بانکها و موسسات اعتباری به
صورت یکدســت شاهد کاهش قیمت سهامشان بودند .در این گروه سهامداران
برای فروش سهمهایشان به صف شدند.به گزارش ایسنا،ارزش معامالت بورس
تهران دیروز به ۱۳۱۷میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست
شدن  ۳.۳میلیارد سهم و اوراق مالی بود .آیفکس نیز با  ۱۸.۶مواجه شد و به رقم
 ۲۱۲.۴رسید .ارزش معامالت این بازار رقم  ۶۰۹میلیارد تومان را تجربه کرد و
حجم معامالت از رقم  ۱.۳میلیارد سهم و اوراق مالی گذشت.

قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت در فصل تابستان

این جلسه بود.این گزارش میافزاید :سرپرست وزارت
امور اقتصادی و دارایی در این نشست از رضایت رییس
جمهوری نســبت به گزارش وزارتخانه درباره واگذاری
شرکتها و اموال مازاد بانکها در آخرین جلسه هیات
دولت خبر داد و گفت :رییس جمهوری در عین حال
ســرعت عمل بیشــتر نظام بانکــی در واگذاریها را
خواستار است.
ســیدرحمت اهلل اکرمی افزود :رضایت رئیس جمهور
وظایف ما را سنگینتر میکند ،چرا که نشان میدهد
دولتمردان به صورت جدی ،روند واگذاریها را پیگیری
میکنند.بنــا بر این گزارش ،امیر باقــری معاون امور
بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد نیز در
این جلسه ،با تقدیر از تالش مدیران بانکی برای انجام
وظایف قانونی در ارتباط با واگذاری شرکتها و اموال
مازاد بانکها ،برخی مشــکالت پیش روی واگذاریها
را تشریح کرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:
در ســه ماه گذشته بیش از یک میلیارد لیتر سوخت
به شــکلهای مختلف قاچاق شــده است.به گزارش
ایرنا« ،علی مویدی خرم آبادی» در نشســت خبری
که در حاشیه «نشست دبیران کمیسیونهای برنامه
ریــزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کاال و ارز
استانها» برگزار شد ،اختالف قیمت سوخت را عامل
اصلی قاچاق سوخت ذکر کرد.
وی با بیان این که تا این اختالف قیمت وجود داشته
باشد ،همچنان شــاهد به تاراج رفتن بخش عظیمی
از ســرمایه مردم خواهیــم بود ،افــزود :باید توازنی
بین قیمتهای داخلی ســوخت با قیمت کشورهای
همســایه ایجاد شود تا جلوی این پدیده گرفته شود.
رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز در
مــورد نقش احیای کارت ســوخت در میزان قاچاق
سوخت گفت :اگر میخواهیم از تاراج سرمایه سوخت

جلوگیری شــود ،یکی از گامهای اولیه احیای کارت
ســوخت اســت.وی اعالم کرد :بحث ارز در شرایط
جدید با سه ماه قبل تفاوت کرده است.مویدی اظهار
داشــت :در پنج ماه اخیر  ٢٧٢پرونــده در بحث ارز
تشکیل شد.
رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیش از این
(شانزدهم تیرماه) اعالم کرده بود :در سه ماه نخست
امسال  400فقره پرونده مرتبط با قاچاق ارز تشکیل
شــد.مویدی در مورد آمار کل کشفیات نیز گفت :از
آغاز امســال تا شــهریور ماه ٧٤ ،هزار و  ١٤٠پرونده
در حوزه مقابله با قاچاق تشــکیل شــد که نسبت به
مدت مشــابه  ٢٦درصد افزایش داشت.وی ارزش این
پروندهها را  ٤٦هــزار میلیارد ریال ذکر کرد و بدون
ذکر ارزش پروندهها در مدت مشــابه پارسال ،گفت:
ارزش پروندههای مقابله با قاچاق ،رشــد چشمگیری
داشته است.

دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه خبر داد

عرضه محصوالت جدید سایپا تا پایان سال
مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به تاثیر کاهش نرخ دالر در قیمت
محصوالت این گروه خودروسازی ،اظهار کرد :تابع سیاستهای وزارت صنعت،
معدن و تجــارت و تصمیم انجمن حمایت از مصرفکننــده در مورد اصالح
قیمت محصوالت با توجه به کاهش قیمت دالر هستیم.محســن جهرودی در
حاشیه نمایشــگاه بین المللی خودرو ،قطعات و صنایع وابسته در یزد درباره
تاثیر افت نرخ دالر در کاهش قیمت محصوالت این شــرکت خودروســازی،
اظهار کرد :خودروســازی ابتدای فرایند نیســت بلکه در انتهای فرایند است
و متاســفانه حاملهای تولید خودرو مانند آلومینیم ،فوالد و مواد پتروشیمی
افزایش چشمگیری داشــته که قطعاً روی قیمت خودرو تاثیر گذاشته است.
جهــرودی در خصوص وضعیت تولید محصوالت ســایپا در آینده گفت :گروه
خودروسازی ســایپا ،محصوالت جدیدی را در برنامه سبد عرضهی خود دارد
که در این باره امیدواریم بخشــی از آنها را تا پایان ســال آماده ارائه به بازار
کنیم.مدیر عامل ســایپا به نمایش محصول جدید این گروه با عنوان «روهام»
در نمایشگاه یزد ،اشــاره و در مورد زمان عرضه این خودرو به بازار نیز اظهار
کرد:تولید قطعات این محصول به ویژه گیربکس اتوماتیک آن با کندی ،تولید
و مشکالتی مواجه شد که خوشــبختانه در هفتههای اخیر موفق به رفع این
مانع شدیم.

دهندگان خارجی گفته میشود و میتواند شامل وامهای
دریافتی از بانکهای خصوصی خارجی ،دولتهای دیگر و
موسسههای مالی بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق
بینالمللی خارجی باشــد.با رفع تحریمها و ایجاد گشایش
در مراودات مالی و بانکی پس از برجام ،ایران سال گذشته
توانســت در مذاکره با بانکها و موسسات مالی معتبر در
کشورهای مختلف ،قراردادهای مختلفی با کشورهای چین،
کره جنوبی ،اتریش ،دانمارک ،روســیه و ایتالیا منعقد کند
که ارزش آنها به بیش از معادل  40میلیارد دالر میرســد
که البته جذب این میزان فاینانس و خط اعتباری و هزینه

کرد آن در طرحهای عمرانی زمان بر است .از این رو ،حفظ
ســطح مناسبی از بدهیها ،متناسب با ابعاد اقتصاد نهتنها
منفی تلقی نمیشود بلکه در هر اقتصاد متعامل و پویایی،
طبیعی و مطلوب و حتی الزم اســت؛ طبق بررســیهای
بانک مرکزی همچنان نسبت بدهی خارجی کشورمان در
مقایســه با حجم صادرات کمتر از پنج درصد است .نگاهی
کلی به شــاخصهای اقتصاد ایران در بهار امسال از رشد
 1.8درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت حکایت
دارد که این شاخص بدون محاسبه نفت  0.7درصد است؛
در پایان خردادماه نرخ تورم  13.7درصد ،رشــد نقدینگی

 3.4درصد و نرخ بیکاری  12.1درصد محاسبه شده است.
نرخ  ۳.۴درصدی رشد نقدینگی در بهار ۹۷
همچنین بر اساس اعالم بانک مرکزی ،نرخ رشد نقدینگی
در بهار  ۹۷معادل  ۳.۴درصد بوده اســت.اداره بررسیها و
سیاســتهای اقتصادی بانک مرکزی ،نماگرهای اقتصادی
کشــور مربوط به بهار  ۱۳۹۷را منتشــر کرده اســت که
براســاس آن تغییرات شــاخص بهای کاالهــا و خدمات
مصرفــی (نرخ تــورم) در دوازده ماهه منتهی به خردادماه
 ۱۳۹۷نســبت به دوره مشابه ســال قبل (نرخ تورم) ۹.۴
درصد ،خرداد  ۹۷نســبت به ماه قبــل از آن  ۴.۳درصد و
خرداد  ۹۷نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۱۳.۷درصد بوده
اســت.براین اســاس تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
عملکرد ســه ماهه نخست سال ( ۹۷به قیمتهای جاری)
 ۳هزار و  ۹۸۸هزار میلیارد ریال ،تشــکیل ســرمایه ثابت
ناخالص  ۵۸۴هزار میلیارد ریال ،هزینههای مصرفی بخش
خصوصی یک هزار و  ۹۹۱هزار میلیارد ریال و هزینههای
مصرفی بخش دولتی  ۴۶۹هزار میلیارد ریال اعالم شــده
است.شــاخص کل بورس اوراق بهــادار تهران نیز در دوره
بهار  ۹۷رقم  ۱۰۸۸۷۳و ارزش ســهام و حق تقدم معامله
شده نیز  ۱۲۲.۲هزار میلیارد ریال اعالم شده است .در این
دوره حجم سهام و حق تقدم معامله شده نیز  ۵۷.۶میلیارد
سهم بوده است.
براســاس این گزارش متوسط نرخ دالر آمریکا در بازار بین
بانکی  ۴۱هزار و  ۱۵۹ریال بوده است .همچنین نرخ رشد
نقدینگی در خرداد  ۱۳۹۷نســبت به پایان سال قبل ۳.۴
درصــد ،حجم پول  ۵.۸درصد ،شــبه پــول  ۳.۱درصد و
سپردههای بخش غیردولتی  ۳.۸درصد بوده است.

احتمال راهاندازی بانک مشترک میان ایران و ترکیه
در جهــت افزایش حجم مبادالت بازرگانی ایران و ترکیه و
تسهیل آن ،دبیر شــورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه
از احتمال راهاندازی بانک مشــترک میان دو کشــور خبر
داد و اعالم کرد :نقشــه راهی برای همکاریهای اقتصادی
دو کشور آغاز شده و دو کشــور خواستار توسعه همکاری
در زمینــه داروهای بیوتکنولــوژی و همکاری در مبادالت
دارویی هستند.سید جالل ابراهیمی  -مدیر مرکز مطالعات
و پژوهش ایران و ترکیه  -در گفتو گو با ایســنا ،گفت :در
مرحله اول برای ســرعت بخشــی در امر مبادالت تجاری،
تشــکیل صندوق ضمانت صادرات ایــران -ترکیه ضروری
اســت و ایران اخیرا پیشنهاد تشــکیل یک بانک مشترک
برای توسعه روابط تجاری بین ایران و ترکیه کرده است که
البته این پیشنهاد مورد توجه و نیاز است ،چرا که میتواند
گرهگشــای مشکالت تجاری و آسانســازی روابط بین دو
کشور باشد.وی افزود :برای ایجاد بانک مشترک بین ایران و
ترکیه حداقل شش ماه وقت الزم است سهامداران و کثرت
سهام دو طرف در بانکهای مرکزی دو کشور تثبیت شود.
از طرفی ایجاد صندوق مشــترک سرمایهگذاری و ضمانت

صادرات که هرگونه خرید و فروش را تضمین کند و دارای
پیغام خاص فیمابین باشــد یکی از روشهای خوب برای
اجراســت همانطور که در حال حاضر از پیشنهادات آلمان
برای حفظ روابط تجاری به روش تهاتر یا پایاپای اســت.
ابراهیمی اظهار کرد :ایران و ترکیه تالشهای مضاعف برای
افزایش حجم مبــادالت تجاری صنعتی خود آغاز کردهاند
و در حــوزه اقتصــادی ،بانکی و خرید مواد پتروشــیمی،
مواد معدنــی و همچنین قطعات صنعتــی روابط خود را
توسعه میدهند.وی افزود :ایران و ترکیه برای حل مسائل
تجاری و توســعه روابط کمیسیونهای مشترک ،نقشه راه
همکاریهای اقتصــادی را برای طرح پروژههایی با قابلیت
اجرا در اقتصاد مشترک آغاز کردهاند که کمیسیون تجارت
ترجیحی ،تجارت مرزی ،کمیســیون حمل و نقل گمرکی،
روابط بانکی و  ...از آن جمله اســت .بــه طور مثال ایجاد
شــهرک صنعتی مشترک در حوزه مرزی که برای استقرار
صنایع ،ایجاد صنایع مشترک المنافع و همچنین استفاده
از فرصتهای مشــترک که مورد نیاز هر دو کشور است از
جمله این اهداف اســت .جلب و جذب ســرمایه از هر دو

انتشار جدیدترین  ردهبندی ریسک پولشویی کشورها
طبق شــاخص پولشــویی « ۲۰۱۸بازل» ،ترینیداد و
توباگو بیشــترین پیشــرفت در مبارزه با پولشویی در
جهان را دارد.موسسه سوئیسی بازل هفتمین گزارش
خود از ریسک پولشویی کشــورهای جهان را منتشر
کــرد .این گزارش مبتنــی بر  ۲اســتاندارد مقابله با
پولشــویی و تامین مالی تروریســم است که دو مورد
از لوایــح  ۴گانه کارگروه FATFدر ارزیابی ریســک
کشــورها نیز محسوب میشوند .شــاخصههایی نظیر
فســاد ،شــفافیت و حاکمیت قانون در این رتبهبندی
موثر اســت.در این رده بندی  ۱۲۹کشور مورد بررسی
قرار گرفتهاند و  ۱۰کشور از جمله ایران و تاجیکستان
بــه دلیل کمبود اطالعات از رده بندی کنار گذاشــته
شــدهاند .به گفته این موسســه ،بین  ۵۰۰تا ۱۰۰۰
میلیارد دالر پولشــویی در سطح جهان انجام گرفته و
وضعیت بســیاری از کشــورها در مقایسه با سال قبل
یــا تغییری نکرده یا پیشــرفتها بســیار جزئی بوده

سو و جلب ســرمایهگذاری خارجی در پروژههای صنعتی
در شهرک صنعتی مشترک یکی دیگر از اهداف این پروژه
است.ابراهیمی با بیان این که مدیر کل شهرکهای صنعتی
ترکیــه در بازدید و مذاکره با رایزن اقتصادی ایران و ترکیه
خواستار ادامه مذاکرات و به نتیجه رسانیدن هرچه سریعتر
این پروژه شدهاند ،گفت :این مذاکرات عالوهبر شکوفا کردن
صنعت و تجارت در حوزه مرزی دو کشــور ،تاثیر شگرفی
در شــهرهای اطراف مرز هر دو کشــور به وجود میآورد.
همچنین قرار اســت که به زودی کمیســیون مشــترک
اقتصادی در شهر آنکارا برگزار شود که نقشه راه آن بررسی
جوانب مختلف اقتصادی در توســعه بازرگانی دو کشور از
طریق تعرفههای ترجیحی ،حذف دالر از سیستم مبادالت
بازرگانی ،استفاده از سوآپ ارزی ،استفاده از پولهای ملی
دو کشــور ،بررســی نحوه ضمانت نامههــای تجاری برای
جایگزین ســوییفت (پیغامگیر بانکی) یا نحوه اســتفاده از
پیغامهای جدید به جای ســوییفت و ایجاد مراکز اعتباری
مشترک از جمله اهداف است.مدیر مرکز مطالعات ایران و
ترکیه با اشاره به پیشــنهاد مدیر کل شهرکهای صنعتی

ترکیه که برای سرعت بخشی به امر فوق ،مبنی بر این که
هیاتی از کارفرمایان مطرح ترکیه ،صنعتمردانی از مناطق
مختلف ترکیه به ایران اعزام شــود تــا با ایجاد ارتباط بین
صنعتگران شهرکهای صنعتی ایران و شناخت کمبودها،
ارتباط بین صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی در کشور
را میسر سازند.ابراهیمی افزود :با توجه به نقش شهرکهای
صنعتــی در توســعه تجارت حــوزه  ،SMEهمایشهای
مشترک شــهرکهای صنعتی میتوانند نقش اساسی در
باالرفت مبادالت تجاری دو کشــور و توسعه صنعت شود.
وی تاکید کرد :این در حالی است که رایزن اقتصادی ایران
در آنــکارا در دیدار با رئیس ســندیکای کارفرمایان تولید
داروی ترکیه ،از آنها خواســت به همراه هیاتی از واحدهای
دارویی از ایران بازدید کنند و برای توســعه همکاریهای
تولیــد و همچنین بازار مشــترک دارو مذاکراتی در تهران
انجام دهند که طرف ترک از این موضوع اســتقبال کرده
است .لذا هر دوطرف خواســتار توسعه همکاری در زمینه
داروهای بیوتکنولوژی و همکاری در مبادالت دارویی بین
دو کشور شدند.

اختصاص  159میلیارد تومان اعتبار به سیل زدگان شمال کشور

اســت.به گفته این موسســه ،در  ۸۳کشــور از ۱۲۹
کشــور مورد بررسی ،نمره ریســک پولشویی باالی ۵
بوده اســت و میانگین نمره کشــورها در سال ۲۰۱۸
معادل  ۵.۶۳عنوان شــده است .تنها در  ۴کشور نمره
ریســک پولشویی بیش از یک نمره بهبود یافته است.
از بین کشــورهای مورد بررســی ۷۷ ،درصد کشورها
نتوانســتهاند به اهداف تعیین شده مقابله با پولشویی
توســط کارگروه  FATFبرســند .ترینیداد و توباگو،
بیشــترین بهبود در مقابله با پولشویی را داشته است
و پس از این کشور ،تانزانیا ،بولیوی ،غنا ،گرانادا ،مونته
نگرو ،برزیل و مقدونیه قرار دارند .بیشــترین افزایش
ریسک مرتبط به پولشویی نیز متعلق به دانمارک بوده
و پس از این کشــور ،ایسلند ،اسلوونی ،تایوان ،فنالند،
لهســتان ،قبرس ،آفریقای جنوبی ،پرتغال و هلند قرار
دارند.موسسه بازل هم چنین فنالند را دارای کمترین
ریسک پولشویی جهان معرفی کرده است .

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :براساس مصوبه
اخیــر هیات وزیــران  9میلیارد تومــان برای تامین
نیازهــای فوری ســیل زدگان 50 ،میلیــارد تومان
برای امــور هزینه ای و یکصد میلیــارد تومان برای
امــور زیربنایی و تملک دارایی مناطق ســیل زده در
اســتانهای گیــان و مازندران اختصــاص یافت.به
گزارش ایرنــا« ،محمدباقر نوبخت» روز چهارشــنبه
در حاشــیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران
در خصــوص اختصاص اعتبار ســیل اخیر در گیالن
و مازنــدران ،افزود :امروز پس از اینکه گزارش بازدید
به هیات وزیران ارائه شــد ،این اعتبارها برای مرمت
زیرســاختها به ویژه پلها کــه موجب قطع ارتباط
برخی روستاها با شهر مصوب شد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه بیان کرد :سیل اخیر
دو ویژگی داشت یکی حجم نزوالت جوی برابر برخی
گزارشها در نیم اخیر بی ســابقه بود و بین  250تا

 350میلیمتر بارش را در شاهد بودیم .نوبخت اضافه
کرد :این بارشها در  2روز متوالی ( 13و  14مهرماه)
بود و بنابراین امکان ساماندهی روستاها در این مدت
کوتاه وجود نداشــت به همین جهت خســارتهایی
را به ســاکنان حاشــیه رودخانهها ،بانیه و زیرساخها
همچون پل و راهها وارد کرد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه همچنین درخصوص
نامه جمعــی از اقتصاددانان به دولت ،گفت :نامه آنها
دیده شد و تالش میکنیم از نظراتی که جنبه اجرایی
دارد استفاده کنیم .رییس سازمان برنامه و بودجه با
اشــاره به دریافت نامه اخیر تعــدادی از اقتصاددانان
اظهار کرد :ان شــاءاهلل از نظرات و پیشــنهاداتی که
جنبه اجرایی داشــته باشند ،اســتفاده خواهیم کرد.
نوبخت در پاسخ به پرســش مکرر خبرنگاران درباره
بسته حمایتی دولت به اقشار کم درآمد گفت« :راجع
به بسته حمایتی نپرسید».

شرکت ملی نفت اعالم کرد

آغاز فروش نفت خام صادراتی در بورس تا پایان مهر
شــرکت ملی نفت ایران اعالم کرد :تا پایان مهرماه امســال یک میلیون بشکه
نفت خام را در تاالر بینالملل بورس انرژی عرضه میکند.
به گزارش ایرنا ،شــرکت ملی نفت ایران روز چهارشنبه با انتشار اطالعیه اعالم
کرد :عرضه نفت خام در بورس انرژی در راســتای تحقق سیاســتهای کلی
اقتصاد مقاومتی ابالغی از ســوی رهبر معظم انقــاب مبنی بر ایجاد تنوع در
روشهای فروش نفت و مشارکت بخش خصوصی و اجرای قانون برنامه ششم
توســعه کشور انجام میشود.فروش نفت خام به صورت  20درصد ریالی و 80
درصد ارزی خواهد بود که تســویه بخش ریالی (براســاس نرخ تســعیر سنا)
بصورت نقدی قبل از تحویل محموله و تســویه بخش ارزی به صورت اعتباری
با ارائه ضمانتنامه بانکی تعهــد پرداخت ریالی معتبر از بانکهای مورد قبول
شرکت ملی نفت ایران ،پس از تحویل محموله انجام میشود.
خریدار بایســتی بخش ارزی را در مدت زمان مشــخص شده بعد از بارگیری،
بر اساس ســازوکار مورد تائید شــرکت ملی نفت که در اطالعیه عرضه اعالم
خواهد شد ،واریز و تسویه کند.متقاضیان خرید برای شرکت در معامله باید 10
درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت قبل از عرضه
به حســاب اعالمی شرکت ســپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
واریز کنند که در صورت انجام معامله ،بخشــی از  20درصد ریالی محســوب

خواهد شد.خریداران بر اســاس قیمت پایه اعالمی شرکت ملی نفت ایران که
مطابق قیمتهای معامالتی امور بینالملل این شرکت خواهد بود ،روی قیمت
نفتخام رقابت میکنند که انتظار میرود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به
کشف قیمت مناسب و شفاف شود.

تحویل نفتخام به خریــداران در محمولههای حداقل پنج هزار تنی (معادل
حدود  35هزار بشکه استاندارد) قابل انجام بوده و البته خریداران میتوانند با
تجمیع قراردادهای خرید ،نســبت به برداشت محمولههای بزرگتر اقدام کنند.
فروش محمولهها به صورت مقصد آزاد به جز رژیم صهیونیســتی خواهد بود.
ساز و کار اجرایی و سایر شرایط عرضه شامل قیمت پایه ،نحوه تحویل محموله،
تســویه حساب موقت و نهایی ،شــرایط ضمانتنامه تعهد پرداخت و غیره در
اطالعیه عرضه اعالم خواهد شــد.اطالعیه عرضه مربوط به عرضه نفت خام در
بورس انرژی هفته آینده از طریق پایگاه اینترنتی شــرکت بورس انرژی منتشر
میشود.
بــه گزارش ایرنا ،هرچند طرح عرضه نفت خام در بورس ،بارها مطرح اما ناکام
مانده اســت اما در تیرماه امســال با حمایت دولت و تاکید اسحاق جهانگیری
معــاون اول رئیس جمهوری جنبه عملیاتی یافت.جهانگیری در این باره گفت:
نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شــد و بخش خصوصی میتواند
به طور شفاف نفت بخرد و صادر کند .تالش ما این خواهد بود که برای کاهش
فروش نفت کاری کنیم که شعار آمریکا را به شکست بکشانیم و دولت در این
زمینه برنامه ریزی کرده اســت.با عرضــه نفت خام در بورس ،بخش خصوصی
میتواند به صورت شفاف در فروش و صادرات نفت خام مشارکت کند.

