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ابالغیه بانک مرکزی به بانک ها برای مسدود
کردن حساب بدهکاران مالیاتی

...

گزارش خبری
بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی
اقتصاد مشخص شد:

نزول  ۲پله ای جایگاه ایران در
شاخص نوآوری جهانی
بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران
در شاخصنوآوریوپیشرفتهبودندرسال 94بادوپلهنزول
به 76رسیدهاست.اینشاخصیکیازشاخصهایسهگانه
بررسی رقابت پذیری است .به گزارش مهر ،مجمع جهانی
اقتصاد به بررسی و مقایسه کشورها پرداخته که این گزارش
توسطدفتربررسیهایفنیاقتصادیمعاونتبرنامهریزیو
نظارتراهبردیوزارتارتباطاتمنتشرشدهاست.شاخص
رقابت اقتصادی جهانی ( )GCIکشورهای جهان را در ۳
بخش اصلی الزامات بنیادین ،افزایشدهندههای کارایی و
عواملمؤثردرنوآوریوپیشرفتهبودنارزیابیمیکند.
▪رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری و زیرشاخص های آن

در همین حال موضوع پیشرفته بودن کسب و کار و نوآوری ،به
عنوان زیرشاخص نوآوری و پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفته
است .بررسی ها نشان می دهد که در شاخص کلی رقابت
پذیریجهانیدرمیان ۱۳۸کشور،سوئیسکشوراولجهان
است و امارات رتبه اول منطقه را در میان  ۱۹کشور کسب
کرده است .در این رده بندی ،رتبه ایران در جهان  74و رتبه
منطقه ای ایران  ۱۳است .در زیرشاخص «الزامات بنیادین»
قطر کشور اول منطقه و سنگاپور کشور اول جهان است و در
این زیرشاخص که مربوط به تامین زیرساخت های ارتباطی
و استفاده از فناوری اطالعات می شود ،ایران در رتبه ۶۱
جهان و  ۱۱منطقه قرار دارد .در زیرشاخص «عوامل نوآوری و
پیشرفتهبودن»سوئیسکشوراولجهانورژیمصهیونیستی
در منطقه خاورمیانه اول است .ایران در این زیرشاخص رتبه
 ۸۹جهانی و رتبه  ۱۵منطقه را در اختیار دارد.
▪نزول ۲پله ای رتبه جهانی ایران در شاخص نوآوری و رقابت
اقتصادی

بــرآوردهــا نشان می دهــد که اگرچه وضعیت ایــران در
زیرشاخص «الزامات بنیادین» از متوسط جهانی بیشتر
است ،اما در زیرشاخص های «افزایش دهنده های کارایی»
و «عوامل نوآوری و پیشرفته بودن» ،از متوسط جهانی کمتر
است و بیشترین اختالف از مقدار متوسط منطقه و جهانی،
مربوط به عوامل نوآوری است .در همین حال در سال 94
نیز رتبه جهانی ایران در این شاخص و زیرشاخص های
مربوط به آن ،با  ۲پله نزول نسبت به سال  ،۹۳به رتبه ۷۶
رسیده است.
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خبر
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ورود 4فروند  ATRبه ایران

یارانههاینقدیدرنقشوثیقهبانکی

خرید هواپیما فعال نقدی؛ مناقصه برای جذب فاینانسر به زودی

تسهیالتبانکیدرقالب«یاراکارت»اعطامیشود

 4فروند هواپیمای  ATRمربوط به قرارداد  20فروندی
هما با این کمپانی ،دیروز وارد ناوگان هوایی کشور شد.
در این حال مدیرعامل ایرانایر گفت ۳ :فروند هواپیمای
ایرباس و  ۴فروند  ATRکه وارد ناوگان هوایی کشور شد از
مصوبه ۳۳۰میلیوندالریصندوقتوسعهملیوبهصورت
ل به
نقد خریداری شده است و پس از اخذ فاینانسر این پو 
عنوان پیشپرداخت چندین هواپیما لحاظ میشود.به
گزارش خبرگزاری فارس ،دیروز 4فروند هواپیمای جدید
 ATRخریداری شده توسط هما در قالب قــرارداد خرید
 20فروندی این شرکت از کمپانی ایتالیایی ،وارد ناوگان
هوایی کشور شد .این هواپیماها که به گفته مسئوالن
ایران ایر ،ظرفیت جابه جایی  70نفر را دارند ،سرعتی در
حدود  600کیلومتر خواهند داشت و در مسافت هایی
با حداکثر  1500کیلومتر فاصله به کار گرفته خواهند
شد.در این رابطه ،فرهاد پرورش مدیر عامل ایران ایر با
بیاناینکه 3فروندهواپیمایایرباسو 4فروندهواپیمای
( )ATRاز مصوبه  330میلیون دالری صندوق توسعه
ملی و به صورت نقد خریداری شده است ،اظهار کرد :از
آن جایی که مذاکرات با فاینانسرها برای خرید هواپیما
هنوز قطعی نشده است ،قرار گذاشتیم که خرید  3فروند
هواپیمای ایرباس و  4فروند هواپیمای  ATRاز محل این
مصوبه انجام شود و پس از آنکه موضوع فاینانسر نهایی و
فاینانسر برای خرید این هواپیماها جذب شد این مقدار
پولی که بابت خرید نقدی به دو کمپانی سازنده  ATRو

بر اساس ابالغیه بانک مرکزی خانوارها می توانند
از این به بعد به پشتوانه یارانه نقدی خود تا  5میلیون
تومان وام دریافت کنند .نرخ سود آن  18درصد است.
البته بانک مرکزی گفته که بانک ها می توانند به
منظور پوشش ریسک انواع وثیقه متعارف را نیز اخذ
کنند.
آن گونه که روابط عمومی بانک مرکزی گزارش کرده،
بانک مرکزی از امکان صدور کارتهای اعتباری به
پشتوانه یارانه واریــزی به حساب خانوارها خبر داد
و دربــاره شرایط آن توضیح داد که تمام سرپرستان
خانوارها که مشمول اخذ یارانه میباشند ،میتوانند
با ارائــه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به
بانک یا مؤسسه اعتباری مراجعه کنند.عالوه بر آن،
به هر خانوار مشمول دریافت یارانه ،صرف ًا یک فقره
یاراکارت اعتباری اعطا و کارت مزبور به نام سرپرست
خانوار صادر می شود .همچنین تاکید شده که صدور
یاراکارت اعتباری به پشتوانه حسا بهای یارانهای
اشخاص مشمول انجام میپذیرد.
بر اساس سایر شرایط این طرح ،بازپرداخت تسهیالت
اعطایی بــه صــورت خــودکــار از محل حسا بهای
یارانهای اشخاص انجام میپذیرد .سقف تسهیالت
اعطایی به اشخاص مشمول با توجه به میزان یارانه
خانوار تعیین می شود .در هر حال ،در مرحله اول
سقف پرداخت تسهیالت از طریق این سازوکار پنجاه



...

حمل و نقل

ایرباس دادهایم به عنوان پیشپرداخت 15تا 20درصدی
چندین فروند هواپیما در نظر گرفته شود و فاینانسها
پس از آن اعمال شود.به گزارش تسنیم 21 ،اسفند سال
گذشته فخریه کاشان ،قائم مقام وزیر راه و شهرسازی
گفته بود که از وام  ۳۳۰میلیون دالری صندوق توسعه
ملی برای پیش پرداخت خرید حدود  ۳۰فروند هواپیما
استفاده می شود.پرورش درباره ورود دیگر هواپیماهای
نو به ناوگان هما گفت که  5فروند  ATRدیگر تا پایان سال
 2017و  11فروند باقیمانده در سال  2018تحویل
هما میشود .درباره ایرباسها نیز تا پایان سال ،2017
 3فروند و در  9 ،2018فروند تحویل میشود.پرورش
در خصوص هواپیماهای بوئینگ نیز اظهار کرد :اولین
بوئینگ اردیبهشت سال  97تحویل میشود و در آن سال
 3فروند بوئینگ دیگر را تحویل می گیریم .همچنین قرار
است تا سال  2020میالدی نیز  15فروند بوئینگ 777
دیگر تحویل هما شود.



...

بانک مرکزی

شاخص کل

شاخص



...

چک برگشتی

رتبه های بین المللی اقتصاد ایران؛
عمدتا سه رقمی

میلیون ریال است.
بر این اساس ،یاراکارت اعتباری دارای ویژگی گردان
است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضا ،همواره به میزان
مابهالتفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیالت تسویه
نشده توسط مشتری ،دارای اعتبار است.
همچنین مهلت بازپرداخت تسهیالت نسیه اقساطی،
به تشخیص بانک یا مؤسسه اعتباری ،حداقل  ۳۶ماه و
حداکثر  ۶۰ماه میباشد.
دربــاره نرخ سود این تسهیالت نیز اعالم شده که بر
اساس نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در مورد
عقود غیرمشارکتی محاسبه میشود .یعنی نرخ سود
آن  18درصد خواهد بود.
به منظور پوشش ریسک ناشی از قطع یارانه خانوارها،
بانک یا مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به اخذ سفته
و یا سایر تضامین متعارف قابل ارائه از سوی اشخاص
مشمول به تشخیص خود ،اقدام کند.



...
قاچاق

مدیرعامل واگن پارس :برخی واگنسازها
در نبود تقاضا واردکنند ه شدهاند

تراکنشبینکارتهایبانکیایرانو
روسیهکلیدخورد

روزانه  8تا  10هزار چک برگشت
می خورد

رئیس کل گمرک :روش برآورد حجم
قاچاق مثل قبل است

مدیرعامل واگ ـن پــارس گفت :ایــن شرکت ریلی
در سال گذشته به دلیل نبود تقاضا و عدم تأمین
نقدینگی ،فقط با  ۳۰درصد ظرفیت خود کار کرد.
به گزارش فارس ،محمدرضا مختاری در پنجمین
نمایشگاهبینالمللیحملونقلریلیگفت:متأسفانه
به دلیل نبود تقاضا و وجود تعداد زیــادی شرکت و
مشکالت مالی شرکتهای ریلی در سال گذشته
 70درصد ظرفیت واگنپارس بدون استفاده ماند.
ویادامهداد:درچندسالگذشتهدرکنارواگنپارس
چندینشرکتسازندهدیگرهمتأسیسشددرحالی
که تقاضا افزایش نیافت .مختاری افــزود :در نبود
تقاضا برخی شرکتهای واگنساز کشور ظرفیت
خودراکاهشدادندوحتیواردکنندهواگنشدهاند.

کلید اتصال سوئیچ کارتهای بانکی ایران و روسیه
در ادامــه گسترش ارتباطات بانکی در سطح بین
المللی ،زده شد.به گــزارش روابــط عمومی بانک
مرکزی ،با توجه به مذاکرات چند ماهه اخیر و توافق
برای اتصال سامانه کارت جمهوری اسالمی ایران
با سامانه کارت کشور روسیه از  ۲۵اردیبهشتماه
سالجاری،ارسال،دریافتوپردازشتراکنشهای
آزمایشی بین دو کشور آغاز شده و مطابق با برنامه
زمانبندی از اواخر مرداد سال جاری ،دارندگان
کارتهای شتابی و همچنین دارندگان کارتهای
اعتبار روسی میتوانند در فاز اول ،از خودپردازهای
دو کشور و در فاز بعد ،از سایر درگاههای پذیرش به
صورت مشاع استفاده کنند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،با انتقاد از
رشد چشمگیر آمار چک های برگشتی در سال
های اخیر ،گفت :دولت برای مقابله با رشد آمار
چک های برگشتی باید الیحه ای مبنی بر ارائه
دسته چک به افراد متناسب با دارایی های آن ها به
مجلس ارائه کند .عزت ا ...یوسفیان مال در گفت
وگوباخبرگزاریخانهملت،افزود:بهطورمیانگین
در طول روز حدود  8تا  10هزار چک برگشتی در
کشور داریم .وی تصریح کرد :متاسفانه بانک ها
در مقابل چک برگشتی هیچ احساس مسئولیتی
ندارند و تا زمانی که ارائه دسته چک بدون در نظر
گرفتن تمکن مالی افراد صورت بگیرد رشد چک
های بالمحل را شاهد خواهیم بود.

در حالی که برخی رسانه ها نسبت به نحوه برآورد
و محاسبه قاچاق انتقاد و تاکید کــرده بودند که با
استفاده از روش های معتبر ،میزان قاچاق بیش از
 21میلیارد دالر است نه  12میلیارد دالر ،رئیس
کل گمرک با تشریح 4روش برآورد قاچاق تاکید کرد
که اکنون نیز با همان روش ها به محاسبه قاچاق می
پردازد .کرباسیاندرگفتوگوبامهرباتشریح 4روش
توازن عرضه و تقاضا ،اقتصادسنجی ،توازن صادرات
و واردات و توازن ارز تصریح کرد :در این ۴روش پاسخ
نهاییکامالهمخوانیداردوبهیکرقممشخصمی
رسد .وی تاکید کرد که با همین  4روش محاسبه،
قاچاق در سال  92حدود  25میلیارد دالر و اکنون
نیزبراساسهمانروشها 12میلیارددالراست.

نهادهایبینالمللیاقتصادیمثلبانکجهانی،مجمع
جهانی اقتصاد و بنیادهای مختلف ارزیابی های مختلفی
از وضعیت شاخص های اقتصادی در کشورهای جهان
انجاممیدهندکهبراساسآنرتبهکشوردرسالگذشته
در اکثر شاخص ها همچنان باالتر از 100است.

...

بازار خبر
بورس با  214واحد رشد به استقبال
انتخابات رفت
ایسنا -در آخرین روز معامالتی تاالر
شــیــشـهای در ایــن هفته شــاخــص کل
توانست بیش از  ۲۱۴واحد رشد کند .در
اینروزتعدادزیادیازنمادهایگروهمواد
غذایی رشد کردند ،ولی قندی ها بر خالف روز قبل از آن در
کانال کاهشی قرار گرفتند .این در حالی است که در آستانه
انتخابات بازار دچار نوسانات و احتیاط معامله گران است.

شرکت رجا  50واگن نو از شرکت های
اروپایی اجاره می کند
ایرنا -مدیرعاملشرکتحملونقلریلی
رجا گفت :این شرکت برای توسعه ناوگان
ریلی در نظر دارد  50واگن مسافری نو را
از شرکت های معتبر اروپایی اجاره کند.

قیمت نفت دوباره کاهش یافت
ف ــارس -بــه گ ــزارش رویــتــرز ،علیرغم
تالشهایعربستانوروسیه،قیمتنفت
دیروز پس از اینکه آمارها نشان داد که
ذخایر نفت آمریکا در حال افزایش است،
کاهش یافت و نگرانیها در مورد فزونی عرضه در بازار
شدت گرفت .نفت دیروز با کاهش یک دالری به بشکهای
 51.33دالر رسید.

فارس -قیمت طال در معامالت دیروز با سقوط بازارهای
آسیایی و کاهش ارزش دالر به باالترین رقم  2هفته گذشته
رسید و هر اونس طال ۱۲۵۸دالر فروخته شد.
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