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یک منبع آگاه نزدیک به دولت:
سیف ماندنی است

...
اخبار

با اشاره به ارائه نکردن اطالعات از سوی
برخی بانک ها به سازمان مالیاتی مطرح شد:

ضرب االجل  10روزه وزیر اقتصاد برای
انتشار اسامی بانک های متخلف
وزیراقتصادگفت:بارئیسکلبانکمرکزیتوافقنامهایبه
امضارسیدهکهبرمبنایآن،بانکهاموظفبهارائهاطالعات
مالیاتی شدهاند .به گزارش مهر ،کرباسیان ،دوشنبه شب
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ادامه داد :اگر بانک ها تا
 ۱۰روزدیگرهمکاریالزمرادراینخصوصنداشتهباشند،
سازمان مالیاتی اسامی بانک ها را اعالم خواهد کرد؛ بر این
اساس بانک هایی که در این حوزه همکاری الزم را نداشته
باشند،بدونشکنبایدمنتظرحمایتوزارتاقتصادباشند.
وی با بیان این که در تعامل با مجلس و کمیسیون اقتصادی،
اولین الیحه قبل از بررسی بودجه ارائه خواهد شد ،گفت:
الیحه صندوقهای مکانیزه فروش ،نهایی خواهد شد و در
فرصتباقیمانده،اصنافآموزشهایالزمراخواهنددید.
وی در بخش دیگری ،واگذاری اموال مازاد بانک ها را یک
تکلیف دانست و گفت :کمیتهای ویژه ،با زمانبندی خاص
برای واگــذاری اموال مازاد بانک ها تشکیل شده است که
بر این اساس ،گزارش برنامه زمانبندی برای فروش اموال
بانکهادردستورکارقرارگرفتهاست؛دراینمیانطییک
سالباید ۱۵هزارمیلیاردتومانازایناموالبهفروشبرسد
که این کار انجام شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی،
با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود
بانکیافزود:سودتسهیالتبینبانکی،نظمدهیشدهواین
امر ،جزو وظایف شورای پول و اعتبار است .البته کاهش نرخ
سودتسهیالتبانکینیزدردستورکارقرارگرفتهاستکهبه
عنوانوزیراقتصادآنراپیگیریمیکنم.

تالش برای واردات غیرقانونی گندم
ناکام ماند
گمرک ایران در بخشنامه ای تاکید کرد از هر گونه ترخیص
«گندم وارداتـــی» اکیدا خـــودداری شــود .در ایــن حال،
خبرگزاری مهر مدعی شد مستندات حاکی از آن است
که میزان زیادی گندم مدتی است به گمرکات وارد شده و
صاحباناینمحمولههادرتالشندبازیرسوالبردنکیفیت
گندمداخلی،اجازهترخیصمحمولههایشانراازگمرکات
بگیرند.به گزارش تسنیم ،دفتر واردات گمرک در بخشنامه
ای به گمرک های اجرایی ،بر ممنوعیت واردات گندم تاکید
کرد.اینبخشنامه،باتوجهبهنامهمعاونجهادکشاورزیدر
خصوص خودکفایی گندم و مواجهه با مازاد تولید و ذخایر
کاالهای مزبور ،صادر شده است .بر این اساس ،هم اکنون
واردات گندم تنها برای ورود موقت با مقاصد صادراتی
انجام می شود.در این حال خبرگزاری مهر مدعی شد که
مستندات نشان می دهد میزان زیادی گندم مدتی است
به گمرک ها وارد شده و صاحبان این محموله ها در تالشند
با زیر سوال بردن کیفیت گندم داخلی ،اجــازه ترخیص
محمولههایشانراازگمرکهابگیرند.دراینزمینهعلیقلی
ایمانی ،رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور اظهار
کرد :وقتی گفته می شود نیازی به واردات نداریم ،کشور
در زمینه تولید گندم خودکفا شده و ثبت سفارش واردات
نیز انجام نمی شود ،چرا عده ای گندم را تا پشت گمرکات
کشور آورده اند؟وی با بیان این که افراد مذکور مدتی فضای
کشور را با مطرح کردن مباحثی در زمینه کم کیفیت بودن
گندم داخلی ،آغشته بودن آن به خاک و مواردی از این قبیل
درگیر کردند ،گفت :واردات چیها می خواستند از این
طریق روزنه امیدی برای واردات باز کنند .ایمانی اضافه
کرد :گندمی که در گمرکات وجود دارد یا باید به کشور
مبدا ،عودت داده شود یا این که آن قدر بماند تا از بین برود
و امیدواریم مسئوالن قاطعانه پای این ممنوعیت بایستند.
یک مقام مسئول در حوزه کشاورزی هم در این زمینه با
طرح مجدد این سوال که چرا با وجود ممنوعیت ،عده ای،
گندم را تا پشت دروازه گمرک آورده اند ،ادعاهای مطرح
شده در خصوص کم کیفیت بودن گندم های داخلی و لزوم
وارداتگندمخارجیراباگندمهایموجوددرگمرکاتبی
ارتباط ندانست .وی ادامه داد :ابالغیه اخیر نشان می دهد
احتماال فشارها یا تحرکاتی در گمرکات برای ترخیص این
محموله ها وجود دارد که مدیرکل گمرک تاکید کرده اجازه
ترخیص داده نشود.

آمار تولید  ۸ماهه خودروسازان

بانک ملی افزایش کارمزد خدمات بانکی را کلید زد

حذف پراید کلید خورد

دریافت کارمزد از برخی تراکنش های کارتی ،به زودی

جدیدترین آمــار تولید خــودروهــای داخلی از ســوی وزارت
صنعت،معدن و تجارت منتشر شد .به گزارش اقتصادنیوز،
براساس آمار اعالمی که به هشت ماه امسال مربوط میشود،
ایرانخودرو ،سایپا و پارسخودرو در مجموع ۸۱۷هزار و۷۱۵
دستگاه انواع محصوالت سواری را به تولید رسانده و نسبت به
مدت مشابه سال گذشته 16.7 ،درصد افزایش تیراژ را تجربه
کردهاند.ازجملهنکاتمهمآمارتولیدهشتماههخودروسازان
میتوان به تداوم افت تیراژ دوگانه سوزها اشاره کرد .همچنین
تیراژ بیشتر خودروهای مونتاژی در هشت ماه امسال روندی
به شدت صعودی داشته و در این بین ،چینیها توانستهاند
نقشی محوری را در این رشد ایفا کنند .براساس این گزارش
تولید پراید روند نزولی داشته است ،پرتیراژترین خودروی
داخلی که به احتمال فــراوان تا زمستان سال آینده با جاده
مخصوص وداع خواهد کرد .بر این اساس ،در مجموع ۱۴۱
هزار و  ۵۲۲دستگاه پراید در سایپا و پارس خودرو طی هشت
ماه امسال تولید شده که نشاندهنده کاهش  14.1درصدی
تیراژ این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
نارنجیهای جاده مخصوص در مقابل اما به میزان تولید تیبا
افزودهاند ،چه آن که این خودرو قرار است جای خالی پراید را
طیسالآیندهپرکند.طبقآماراعالمی،تیبا ۱۰۶هزارو۳۳۳
دستگاه تیراژ داشته که در مقایسه با هشت ماه سال گذشته
رشدی  ۶۲درصدی را نشان میدهد.



...
بانک

یک منبع آگاه نزدیک به دولت ،ضمن تکذیب شایعات مربوط به تغییر رئیس بانک مرکزی ،این اقدامات را واکنشی از جانب افرادی دانست که در برنامه سامان
دهی موسسات غیرمجاز مالی متضرر شدهاند .به گزارش ایسنا ،این مقام مسئول نزدیک به دولت تاکید کرد :برنامه های رئیس کل بانک مرکزی با هدف سامان
دهی تعاونیهای غیر مجاز و موسسات مالی با قوت دنبال میشود .وی همچنین مطرح شدن نام نهاوندیان به عنوان جایگزین سیف را تکذیب کرد.

بانک ملی ایران اعالم کرد که به زودی دریافت
کــارمــزد  25تومانی از برخی تراکنش های
مبتنی بر کــارت هــای بانکی ایــن بانک (ملی
کارت) را اجرایی خواهد کرد.به گزارش پایگاه
اطالع رسانی بانک ملی ،این بانک اعالم کرد که
مطابق بخشنامه های صادر شده از سوی بانک
مرکزی ،دریافت سیستمی کارمزد را در تعدادی
از خدمات خود عملیاتی خواهد کرد.
▪کارمزد  25تومانی برای برخی تراکنش های
مبتنی بر کارت

طبق ایــن گــزارش و در مرحله اول ایــن طرح،
این کارمزد در تراکنش های مبتنی بر کارت ،با
کارمزد  25تومان به زودی اعمال خواهد شد.
بر این اساس ،تراکنش های منتخب مبتنی بر
کارت (ملی کارت) که از طریق خودپرداز ،سامانه

سبا ،همراه بانک ،کیوسک ،تلفن بانک و سامانه
بام انجام شــود ،مشمول دریافت این کارمزد
خواهند بود.
▪بــام  ،سبا ،تلفن بانک و همراه بانک ملی
مشمول کارمزد می شود

طبق این اعالمیه  ،قرار است تراکنش های کارت
به کارت (ملی به ملی) ،کارت به حساب ،پرداخت
قبض ،خرید شارژ و اعالم مانده از طریق درگاه
خودپرداز مشمول کارمزد شــود .در خصوص
درگاه های سبا ،همراه بانک ملی ،تلفن بانک و
سامانه بام نیز ،کارمزد یادشده به پرداخت قبض
کارتی و خرید شــارژ ،تعلق می گیرد .خدمات
کارت به کارت (ملی به ملی) ،پرداخت قبض،
خرید شارژ و اعالم مانده از طریق کیوسک نیز
مشمول کارمزد  25تومانی خواهد شد.

فرا خبر
اتکا به درآمد کارمزد خدمات به جای نرخ سود باال
بروز رقابت های ناسالم بین برخی بانک ها در سال های اخیر ،موجب شده است برخی از آن ها برای
جلب رضایت مشتریان ،از دریافت هزینه برخی خدمات بانکی خودداری و در عوض ،هزینه های خود
را از طریق نرخ های سود باالی تسهیالت جبران کنند .این موضوع به گونه ای بود که بهمن سال
گذشته ،اعتراض ولی ا ...سیف رئیس کل بانک مرکزی را نیز در پی داشت .به گزارش ایسنا ،وی به
صراحت اعالم کرد که بانکهای ایرانی اکنون به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیالت رفته اند
و در رقابتی مخرب با یکدیگر درآمد ناشی از کارمزد را حذف کردند .در این زمینه ،برخی از گزارش
ها حاکی از آن است که در کشورهای پیشرفته ،بیش از  40درصد مجموع درآمد بانک ها به دریافت
کارمزد اختصاص دارد .این در حالی است که این رقم در ایران کمتر از 10درصد است .چند روز قبل
نیز حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران ،با اشاره به این که سهم درآمدهای کارمزدی در بانک
ملی ایران بسیار پایین است ،گفت :این درآمدها در سال های  94و  95تنها دو و نیم درصد از کل
هزینه های بانک را پوشش داده است.



...

بانک مرکزی



...

سهام عدالت

عبور آرام دالر از  4200تومان

وزیر اقتصاد :نرخ ارز از دی ماه کاهش می یابد

در حالی که نرخ دالر در ادامه روند صعودی که از شهریورماه
امسال شروع شده ،برای اولین بار در روز سه شنبه به بیش
از چهار هزار و  200تومان رسید ،وزیر اقتصاد می گوید این
افزایش هرسال در پایان سال میالدی رخ می دهد و پس از
دی ماه نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
دالر روز سه شنبه بــرای اولین بار به بیش از چهار هــزار و
 200تومان رسید .نرخ نهایی دالر در روز سه شنبه در برخی
بازارها چهار هزار و  204و در برخی دیگر چهار هزار و 202
تومان بود .سامانه سنا نیز که متوسط نرخ ارز در طول روز
در صرافی های مجاز را گزارش می کند ،چهار هزار و 181
تومان را برای دالر ثبت کرد که نسبت به روز دوشنبه بیش
از  20تومان رشــد نشان می داد .گفتنی اســت نــرخ دالر
هرسال در پاییز رشد می کند .البته امسال روند صعودی،
آرام و پیوسته است و مثل سال های قبل هیجانی نیست.وزیر
اقتصاد دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در این
زمینه گفت :معمو ًال در دو ماه پایانی سال میالدی ،جهش
قیمتی داریم اما برآورد این است که پس از دی ،قیمت ارز
شیب نزولی را طی کند و در عمل ،مدیریت نرخ ارز در حال
انجام است .به گزارش تسنیم ،کرباسیان با ابراز این که "وزیر
امور اقتصادی و دارایی حافظ پول ملی کشورمان است"،
تأکید کرد :دولت اص ً
ال در پی افزایش نرخ ارز نیست و بر ارز
مدیریت خواهیم داشت.

نمودار فوق نشان می دهد نرخ بازدهی در بازار سرمایه
(بورسوفرابورس)،ارز(دالربهعنواننمونه)،طال(سکه
بهارآزادیبهعنواننمونه)وبازارمسکنچقدربودهاست.
این بازدهی با بازدهی فعلی بازار پول یعنی نرخ سود
بانکی مقایسه شده است .بازدهی دالر ،سکه ،بورس و
فرابورسبراساسقیمتیاشاخصبازدهیدرآذرامسال
نسبتبهآذرگذشتهمحاسبهشدهاستوبازدهیمسکن،
براساسبرآوردهایموسسهنیاورانتامردادماهامسال.
برایناساسفرابورسوسکهبیشترینبازدهیراداشته
اندامااینبهمعنایتداومبازدهیباالیآنهانیستبلکه
محتمل تر این است که بازارهای عقب مانده ،در سال
گذشتهموردتوجهقراربگیرند.

...

وام مسکن برای دهکهای  ۴به باالست



...
مسکن

الزام بانک ها به ارائه یک نسخه از
قرارداد تسهیالت به مشتریان

افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه
مدت تا پایان سال ممنوع شد

پرداخت سود سهام عدالت معطل
برخی مسائل اداری!

فــارس  -بانک مرکزی با هــدف ایجاد شفافیت
در روابط بین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به
فرهنگ مشتری مداری ،در بخشنامهای بر لزوم
استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه
از قرارداد به مشتریان توسط بانک ها تاکید کرد.
بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف
شــدنــد ضمن اســتــفــاده از فر مهای یکنواخت
قراردادهای تسهیالتی عقود بانکی که پیش
از ایــن به تصویب شــورای پــول و اعتبار رسیده
اســت ،پس از انعقاد و امــضــای قــرارداد ،نسخه
ای از آن را در اختیار تسهیال تگیرنده ،ضامن
و وثــیــقـهگــذار قـــرار دهــنــد .همچنین بانکها
موظفند قبل از انعقاد قرارداد تسهیالت بانکی،
تمهیداتی بیندیشند تــا مــشــتــری ،ضــامــن و
وثیقهگذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کنند.

بانک مرکزی در اطالعیهای اعالم کرد :افتتاح و
 ۹ماهه
تمدید سپردههای کوتاهمدت ویژه  ۶ ،۳و 
تا پایان سال  ۱۳۹۶ممنوع است .روابط عمومی
بانک مرکزی با اشــاره به ایــن که استعال مهای
مختلف و متعددی از جانب بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی درباره امکان افتتاح حساب
و نــرخ ســود سپرد ههای کوتا همدت ویــژه 6 ،3
و  9ماهه صــورت گرفته ،تأکید کــرده اســت :تا
پایان امسال ،صرف ًا امکان افتتاح حساب سپرده
سرمایهگذاری مــد تدار یکساله و کوتا همدت
عـــادی بــا شــرایــط و نــر خهــای بخشنامه مــورخ
56 /( 1396/حــداکــثــر  15درصــــد بــرای
سپرد ههای سرمایهگذاری مــد تدار یکساله و
حداکثر 10درصد برای سپردههای کوتاهمدت
عادی به صورت علیالحساب) فراهم است.

رئیس ســازمــان خصوصی ســازی گفت :بــرای
پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی
 ۱۳۹۵فقط برخی از مسائل اداری مانده که پس
از انجام آن ها ،سودها واریز می شود .علیاشرف
عبدا...پــوری حسینی در گفتوگو با ایسنا در
پاسخ به این که آیا دربــاره زمان واریــز سود سال
مالی  ۱۳۹۵سهام عدالت به جمع بندی نهایی
رسیده اید و برای این موضوع با سازمان خاصی در
حال مذاکره هستید؟ اظهار کرد :ما در این زمینه
با کسی مذاکره نمی کنیم .مسیر پرداخت سود به
مشموالن در حال طی شدن است .وی در پاسخ به
این که تخمین می زنید چه زمانی سود به حساب
مشموالن واریز شود گفت :در این باره قولی نمی
دهم که بدقول نشویم .پیش از این چند نوبت وعده
پرداخت سود سهام عدالت به تعویق افتاده بود.

رئیس اتحادیه کشوری امالک گفت :بازار مسکن
از دوران رکود خارج شده و نشانه های پیش رونق
مسکن در این بازار دیده می شود .حسام عقبایی
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص آمار
معامالت مسکن در هفته اول آذرماه گفت :تعداد
معامالتبازارمسکندرشهرتهراننشانمیدهد
سه هزار و  783قرارداد خرید و فروش و  10هزار
و  977قرارداد در این بخش در کشور انجام شده
است .این آمارها نشان می دهد در حوزه خرید و
فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان
معامالت رشد داشته است .وی افــزود :در نیمه
دوم سال  96شاهد رشد معامالت مسکن بوده
ایم و میزان معامالت نشان دهنده خروج از دوران
رکوداست.پیشازاینآماربانکمرکزینیزحاکی
از افزایش معامالت مسکن در تهران بود.

مهر  -بانک مسکن در پاسخ به گزارش
خبرگزاری مهر با عنوان «اعــطــای وام
مسکن به شیوه دولت دوازدهم /اقساط
2.7میلیونتومانی»اعالمکرد:تسهیالت
خرید مسکن که از سوی این بانک پرداخت می شود ،ویژه
قشرهایمیاندرآمدیودهکهایچهارمبهباالتراست.

گامجدیدروسیهوچینبرایحذفدالر
مهر  -قــرار اســت روسیه به زودی شش
میلیارداوراققرضهروسیرابهیوانمنتشر
کند تا به تدریج سیستم انحصاری تسویه
حـــســـاب بــــه دالر حـــــذف شــــــود .به
گزارش راشاتودی،قراراستبورساوراقبهادارمسکودرماه
دسامبر یا ژانویه به ارزش شش میلیارد یوان اوراق قرضه
روسی معادل تقریبا ۹۰۰میلیون دالر با موعد پرداخت پنج
سالهمنتشرکند.

حضورداللهادرحراجسکه
تسنیم  -گشت و گذار خبرنگار تسنیم در
پنجمینحراجسکهدربانککارگشاییکه
بافروشبیشاز ۴هزارقطعهسکهبهاتمام
رسید ،حاکی از این مسئله بود که پشت
بیشترخریدهاییکهازسویداللهاانجاممیشد"،یکنفر"
حضورداشت.مردممیگویند:داللهاقیمتهاراخودشان
باال می برند و اجازه نمی دهند مردم با قیمت پایین ،خرید
کنند .این درحالی است که دالل ها معتقدند :مردم نباید به
حراجبیایندوبازاررابههمبزنند.

ترفندمادوروبراینجاتپولملیونزوئال

یک سال پس از قطع گاز صادراتی به ایران با ادعای طلب  1.8میلیارد دالری

اختالفات گازی ایران با ترکمنستان به دادگاه کشید
در حالی که یک سال از اوج گرفتن اختالفات گازی ایران
و ترکمنستان می گذرد و مذاکرات بی نتیجه مانده ،دولت
ترکمنستان با پیشنهاد ایران برای ارجاع پرونده گازی به
دادگاه موافقت کرد.
به گزارش فارس« ،مراد آرچایوف» رئیس شرکت ملی
«ترکمن گاز» ترکمنستان در جلسهای با «قربانقلی
برد یمحمداف» رئیس جمهور این کشور ،گزارشی از
وضعیت بدهی شرکت ملی گاز جمهوری اسالمی ایران
ارائه داد .رئیس شرکت ملی گاز ترکمنستان تصریح
کرد :در مذاکرات با طرف ایرانی توافقی دربــاره این
بحث حاصل نشده و ایران پیشنهاد کرده برای دستیابی
به راه حل قابل قبول به دادگــاه داوری بینالمللی
مراجعه کنند .قربانقلی بردیمحمداف پس از استماع
گزارش و استدالل رئیس شرکت ملی گاز این کشور،
دستور داد پیشنهاد شرکت ملی گاز جمهوری اسالمی
ایران در زمینه ارجاع پرونده مذکور به دادگاه داوری
بینالمللی پذیرفته و اسناد و مذاکرات مورد نیاز آماده
شود.
گفتنی است ،شرکت ملی گاز ترکمنستان از  11دی

نرخ سود در کدام بازارها بیشتر بود ،در
کدام بیشتر خواهد بود؟

بازار خبر

رئیس اتحادیه کشوری امالک :بازار
مسکن از رکود خارج شده است

ماه  95به بهانه بدهی طرف ایرانی انتقال گاز به ایران
را متوقف کرد .طرف ترکمن مدعی طلب حدودا 1.8
میلیارد دالری از ایران است اما شرکت ملی گاز ایران می
گوید که بدهی خود را پرداخت کرده و موارد باقی مانده
از گذشته باید "با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت
کمی و کیفی" بررسی شود .مذاکرات درباره این موارد
در دی ماه گذشته به توافق نزدیک شده بود که به یک
باره طرف ترکمن ضمن رد تفاهمات ،گاز ایران را قطع
کرد .طرف ایرانی این رفتار را در ادامه امتیازخواهی این
کشور و تالش برای افزایش قیمت گاز صادراتی به ایران،
در آستانه فصل سرد تفسیر کرد.
چندی بعد «حمیدرضا عراقی» مدیر عامل شرکت ملی
گاز کشورمان ،از آماده بودن مدارک ایران برای شکایت
از ترکمنستان به دیوان بینالمللی داوری خبر داده و
گفته بود که قیمت گاز ،خسارت وارد شده بابت قطع
گاز در زمستان و کیفیت گاز ارسالی سه موضوع مورد
شکایت از سوی ایران خواهد بود.قرارداد دریافت گاز
از ترکمنستان  20سال قبل بین دو طرف امضا شد .بر
اساس این قرارداد  25ساله ،ترکمنها باید حدود ٢٣

شاخص

اقتصادنیوز  -افــزایــش فــشــار بحران
اقتصادی ونزوئال که میراث سیاستهای
پوپولیستی «هــوگــو چــــاوز» محسوب
میشود،باالخرهرئیسجمهوریفعلیاین
کشور را به پذیرش حیات نباتی بولیوار (واحد پول ونزوئال)
وادارکرد.درحالیکهارزشدالردربازارسیاهکاراکاسطی
چهار ماه اخیر۱۰برابر شده ،ارز ملی این کشور در بازارهای
داخلینیزبدوناستفادهشدهاست.

ارسالمحمولههایصادراتیهندبهروسیهاز
طریقایرانازدیماه

میلیون متر مکعب در روز گاز به ایران صادر کنند.
به نظر می رسد طرف ایرانی با توجه به تجربه سال گذشته
از مذاکره بیشتر ناامید شده و می خواهد با طرح موضوع

در دادگــاه ،هم خسارت های کمی و کیفی گذشته را
جبران کند و هم طرف مقابل را به دلیل توقف ناگهانی
مذاکرات و قطع گاز جریمه کند.

فارس-دهلینوازنیمهماهژانویه،صادرات
محمولههایکانتینریبهروسیهراازطریق
ایــران و آذربایجان آغــاز خواهد کــرد .به
گزارشپی تی آی ،اس کومار،مامورعالی
رتبه گمرک هند گفت :دهلی نو از مــاه آینده ،صــادرات
محمولههایکانتینریبهروسیهراازطریقایرانوآذربایجان
آغاز خواهد کرد .این حرکت ،عملیاتی شدن کریدور بین
المللی شمال  -جنوب را به پیش خواهد برد .وی افزود :این
اقدام ،زمان ارسال این محمولهها را به نصف کاهش خواهد
یرساند.
دادواز 35روزبه 17روزم 

رسیدگیبهاولینپروندهپولشوییباپولدیجیتالدرانگلیس
فارس  -واحد سایبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار
انگلیس بــرای اولــیــن بــار بــه یــک پــرونــده پــول شویی با
سوءاستفادهازارزدیجیتالرسیدگیمیکند.متهماصلی
دراینپروندهپولشوییباسوءاستفادهازارزهایدیجیتال
شرکتی به نام  PlexCorpsاست که توسط فردی به نام
دومینکالکروئیکسوشریکویسابریناپارادیستاسیس

شدهاست.ایندونفرمتهمهستندباسوءاستفادهازارزهای
دیجیتالبرایپولشوییارزهایمتعلقبهسرمایهگذاران
خوداقدامکردهاند.بررسیهانشانمیدهداینشرکتاز
طریقپولشوییهایخود 15میلیوندالربهجیبزدهوبه
سرمایهگذارانوعدهسود 13برابرینسبتبهرقمسرمایه
گذاریشاندادهاست.
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