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سفیر جدید کره جنوبی:
به نفت ایران وابسته ایم

...

گزارش خبری

مجوز ورود بخش خصوصی به صادرات نفت صادر شد

پاتک به تحریم نفتی

ورشکستگی سکه ثامن خطر فعالیت
اقتصادی غیرقانونی برخی سایت ها
در فضای مجازی را گوشزد کرد:

درس های تلخ خرید مجازی سکه
دام هــای ســرمایه گــذاری اغواکننــده کمــاکان قربانــی
میگیرد .هنوز ســابقه شــرکت های هرمی برای ســرمایه
گذاری در طال ،یا برخی موسسات ســهام فروش که سهام
شــان فقط صعود می کــرد و ایــن اواخــر موسســات مالی
غیر مجاز که ســودهای آن چنانی به ســپرده ها میدادند،
از خاطــره هــا محــو نشــده اســت کــه هفتــه گذشــته خبر
ورشکستگی یکی از شــرکت های خرید و فروش اینترنتی
در حوزه سکه طال منتشــر شد .شــرکتی که احتما ًال منجر
به زیان مالی حدود سه هزار نفر شده و حاال مراجع نظارتی
با اعالم غیر مجــاز بودن آن  ،درباره حواشــی اش هشــدار
میدهند.به گــزارش ایرنا در این زمینــه ،ماجرای این نوع
جدید مال باختگی ،به شرکتی به نام «بازرگانی آریو پرگاس
آیلین» باز می گردد که با عنوان «سکه ثامن» و (طبق ادعای
تارنمای این شرکت) از سال  95در بازار پولی کشور فعال
شــد و مدعی ایجاد دروازه تجارت و خریــد و فروش آنالین
انواع مســکوکات طــا و طالی آب شــده بــود.آن گونه که
در تارنمای این شــرکت آمده ،در سیســتم معامالتی ثامن
تمامی افراد با اســتفاده از اینترنت و حساب بانکی متصل
به شبکه شتاب می توانند به آسانی وارد بازار خرید و فروش
طال شــوند.امکان انجام معاملــه در هر نقطــه از جهان و با
نرخ جهانی ،شارژ ریالی حســاب خود حتی در ایام تعطیل
و دریافت اعتبار تا ســقف دو میلیارد تومــان از خدمات این
شــرکت بود که ادعا می کرد افــراد میتواننــد حتی با یک
گرم طالی آب شده تجارت خود را آغاز کنند و سپس کسب
و کارشــان را با خرید و فروش آنالین سکه و طالی آب شده
و اونس توسعه دهند.این شــرکت در دو سال و نیم گذشته
توانسته بود برخی شهروندان (طبق برآوردها سه هزار نفر)
را با خود همراه کند تا سرمایه های خود را به سمت بازار طال
سرازیر کنند اما از ابتدای هفته قبل (یعنی بیست و چهارم
شــهریور) به صورت ناگهانــی بخش معامــات آنالین این
شرکت به دلیل آن چه «انتقال سرور و امور فنی» اعالم شد،
قطع شد.ســرانجام  27شــهریور ماه و در آستانه تعطیالت
ماه محرم ،ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طال و جواهر
از ابالغ دســتور پلمب ســکه ثامن از ســوی اتحادیــه طال و
جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و اعالم کرد:
از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طال و
جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد.
▪هیچ سایت خرید و فروش آنالین سکه و طال از این
اتحادیه مجوز ندارند

به گفته وی ،از نظر اتحادیه این شــرکت از ابتدا هیچ گونه
مجوزی برای فعالیت نداشته اســت و اکنون نیز اجازه ای
برای فعالیــت نــدارد .وی همچنیــن افزود :هیچ کــدام از
سایتهای خرید و فروش آنالین سکه و طال از این اتحادیه
مجوز ندارند و به آنها مجوزی نمیدهیم و مردم هم نباید
در این مراکز ســرمایهگذاری کنند .در هر حال بر اســاس
اطالعیه ای که عصر همان روز منتشر شد ،سکه ثامن اعالم
ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پولهای خود
را بدون دریافت ســودهای غیــر متعارف ثبــت کنند و تنها
همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش برسانند
و درخواست واریز کنند.
▪«آریو پرگاس آیلین» دقیق ًا چه کاره است؟

این اعالم ورشکســتگی در حالی صورت می گیرد که این
شرکت توانسته بود پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی
و نماد اعتماد الکترونیکی  2ســتاره ( eنماد) را از سازمان
صنعت ،معــدن و تجارت دریافــت کند و حتــی از خدمات
شــبکه شــتاب و شــاپرک نیز برای پرداخت های کاربران
بهرهگیــرد .با این حال ،بــر خالف ماده  11قانــون پولی و
بانکی کشور ،این شرکت باید برای انجام معامالت سکه از
بانک مرکزی مجوز می گرفت که فاقد آن بود .ضمن این که
در اساسنامه این شرکت بازرگانی ،اثری از «خرید و فروش
طال»دیده نمی شــود و بر اســاس اطالعاتی که در روزنامه
رسمی به چاپ رسیده ،خرید و فروش طال در حیطه وظایف
و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف
نشــده بلکه مجوز آن در تاریخ  24آبان  96با موضوع ارائه
فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی صادر شده است.
▪مسئول سایت متواری است

محمدولی رئیس اتحادیه طال و جواهر اظهار کرد  :در هفته
گذشته ،بازرســانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه و
گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی ،محل و منطقه
فعالیتآنتهیهکردهاند؛مسئولسایتنیزمتواریشدهودر
دسترس نیست و گاه در فضای مجازی ،حتی طی روزهای
گذشتهتحرکاتیبرایمعامالتسکهداشتهاستکهازپلیس
فتا درخواست شده است این موضوع را پیگیری کند.در این
باره رئیــس پلیس فتای تهران بــزرگ نیز از بررســی پرونده
سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داد و تاکید کرد که
شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیریهای
بیشتر به دادسرای جرایم رایانهای مراجعه کنند.

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف
متنوعســازی روشهای فــروش نفت ،طرح
عرضه نفت خــام در رینــگ صادراتی بورس
انــرژی در داخــل کشــور را به صــورت ارزی
تصویب کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاستجمهوری ،براســاس مصوبه شورای
عالــی هماهنگــی اقتصــادی ،وزارت نفــت
میتوانــد بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش
خصوصــی بــرای صــادرات ،نفــت خــام و
فراوردههای نفتــی را به قیمــت رقابتی ،در
بورس داخل کشور به فروش برساند.
▪جزئیات عرضه نفت خام در بورس انرژی

در همین حــال ،مدیــر عامل بورس انــرژی با



اشــاره به تصویب عرضــه نفت خــام در رینگ
صادراتی تاالر ســبز از ســوی دولــت گفت :به
نظر میرسد عرضه نفت خام بر مبنای قیمت
پایه و در حــدی تعیین شــود که امــکان مانور
امور بینالملل شرکت ملی نفت برای تخفیف
فراهم شود .حسینی در گفت و گو با فارس ،با
اشاره به مصوبه مهم شورای عالی هماهنگی
اقتصــادی بــرای عرضه نفــت خــام در بورس
انرژی گفت :برای اعالم سازوکار اجرایی این
طرحبایدمنتظرابالغیهآنازسویوزارتنفت
به سازمان بورس و بورس انرژی باشیم .وی با
منتفیدانستنمعامالتبورسنفتبراساس
ریال ایــران ،مبنای معامــات در این بــازار را
ارزی دانست و افزود :مقرر شده جزئیات این

...
خودرو



مصوبه در کارگروههای ویژه بررســی شــود و
کارشناسی صورت گیرد.
▪بایدها و نبایدهای تشکیل بورس نفت

عضو کمیســیون انرژی مجلس ،توضیحاتی
درباره عرضــه نفت در بــورس و آماده ســازی
زیرســاخت هــای آن ارائــه کــرد .بــه گزارش
تســنیم ،ســید علی ادیانی با تاکید بر این که
عرضه نفــت و میعانــات گازی در بــورس یک
تکلیف قانونی بــرای دولت اســت و در برنامه
ششم توســعه و قانون تنظیم مقررات مالی 2
دولت و دســتگاه های مربوط به عرضه نفت و
میعانات گازی در بازار بورس مکلف شده اند،
افزود:دربرنامهپنجمتوسعهمشابهاینتکلیف

...
مالیات



سفیر کره جنوبی اعالم کرد :بسیاری از شرکتهای کرهای به نفت ایران وابسته هستند .به گزارش مهر ،سفیر کرهجنوبی در دیدار با معاون بینالملل اتاق
تهرانمدعیشد:اخباریکهبهتازگیمبنیبرقطعروابطتجاریشرکتهایکرهایباایراندررسانههابهچشممیخورد،بیاساسوجعلیاست.بسیاری
از شرکتهای کرهای به نفت ایران وابسته هستند .ما در حال مذاکره با آمریکا هستیم تا بتوانیم معافیتهای الزم را برای خرید نفت از ایران کسب کنیم.

برای دولت قرار داده شــده بود ،اما متاسفانه
دولت دهم ،یازدهم و دوازدهم اقدام جدی و
قابل قبولی در تقویت بازار بورس نفتی انجام
نداده اند .وی اظهار کرد :بخش خصوصی در
صورتی به خرید و فروش نفت و فراورده های
نفتی در بورس ورود می کند که حجم عرضه
نفت کاهش یابد و به جای  500هزار بشــکه
به 30هزار بشکه برسد و حجم عرضه کوچک
تر شــود چرا که بخش خصوصی توان خرید و
عملیات  500هزار بشــکه را ندارد .نماینده
مردم قائمشهر ،ســوادکوه ،جویبار و سیمرغ
در مجلس دهم ،با بیان این که عرضه نفت در
بورس باید نقدی باشــد ،تاکید کرد :اگر نفت
و میعانات گازی تحویل داده و گفته شــود که
پول آن پس از فروش پرداخت می شود ،قطعا

موضوعی فســادآور و خالف شــفافیت است،
چراکه تجربه تحریم ســال  90و  91به اندازه
کافی هشــدارهای الزم را به مســئوالن داده
و مدیــران در ایــن بخــش تجربه دارنــد  ،نبود
شــفافیت ها بابک زنجانی را ایجــاد کرد پس
نبایــد بابــک زنجانی هــای جدیدی بــه بهانه
تحریم کاسبی کنند .وی افزود :به کشورها و
شرکتهاییکهبهصورتسنتیبهآنهانفت
و میعانات گازی فروخته می شود ،دیگر نفت
عرضه نشود ،بلکه بازار جدید در داخل کشور
با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ایجاد
و همچنین مشتریان جدید در خارج از کشور
پیداشود.اینموضوعدقیقابهمعنایدورزدن
تحریم ها و خنثی سازی بخشی از تحریم های
نفتی آمریکاست.

فرا خبر

مقاومت شرکت ملی نفت ایران در برابر تغییر روش فروش نفت
به رغم ضــرورت اســتفاده از روش های مختلف بــرای جلوگیری از کاهــش صادرات نفت
در دوران تحریــم ،امــور بین الملل شــرکت ملی نفــت به عنوان فروشــنده انحصــاری این
محصوالت ،هیچ تمایلی به استفاده از توان بخش غیردولتی در این زمینه ندارد .به همین
دلیل هم با همکاری نکردن ،جلوی عرضه موفق نفت در بورس را در ســال های  90و 93
گرفت و در ماه های اخیر هم از پیشــنهاد جهانگیری مبنی بر عرضه نفت در بورس با هدف
بی اثر کردن تحریم های نفتی آمریکا ،اســتقبال نکرد و اقدامی در زمینه اجرایی شدن آن
انجام نداد تا این راهکار مهم و موثر مقابله با این تحریم ها همچنان روی زمین باقی بماند.

...
ارز



...

قاچاق کاال

فولکس واگن خبر قطع همکاری
با ایران را تکذیب کرد

تشکیل  ۴۵پرونده تخلف برای
کارمندان مالیاتی در سال ۹۷

ایران و ترکیه بانک مشترک
تاسیس می کنند

ضرب االجل  24ساعته ستاد مبارزه با
قاچاق کاال به  8فروشگاه زنجیره ای

ســاعتی پس از آن که ســفیر آمریــکا در آلمــان از
انتشار خبر خروج فولکس واگن از ایران استقبال
کرد ،مدیر این شرکت بیانیهای صادر و خبر خروج
ایــن شــرکت از ایــران را تکذیب کرد .بــه گزارش
فارس روز گذشته «بلومبرگ» به نقل از منابع آگاه
نوشــت :مقامهای آمریکایی توانستهاند فولکس
را متقاعد کنند که از بازار ایران خارج شود و خود
را در معرض تحریمهای آمریکا که تــا دو ماه دیگر
اعمال میشوند ،قرار ندهد .سفیر آمریکا در برلین
هم از شنیدن این خبر استقبال کرده بود .فولکس
البته اعالم کرد که برنامهای برای سرمایهگذاری
عمده در ایــران نــدارد و ارتبــاط با ایــران ،در حد
مطالعه بر سر ایجاد یک شبکه فروش خودروهای
س در ایران بوده است.
فولک 

مدیــرکل ارزیابی عملکــرد و رســیدگی به هیئت
های تخلفات اداری ســازمان امور مالیاتی کشور
گفت :از ابتدای ســال تاکنــون  ۴۵پرونده تخلف
کارمندان مالیاتی ثبت شده است .محمد حسن
بازیار در گفتوگو با فارس ،درباره آرای صادر شده
در این هیئت گفت :در سالهای  ۹۵و  ۹۶حدود
 ۹۰پرونده منجر به رأی شده که در آن ها اخراج و
انفصــال از خدمت نیز وجــود دارد .وی به زمینه و
بستر بروز تخلفات اداری اشاره کرد و گفت :یکی از
دالیلارتکابتخلفبحثرسیدگیبهپروندههای
مالیاتی اســت که میــان کارمند و مــؤدی ارتباط
برقرار میشــود و اگر فرایندها سیســتمی باشد و
مستندات و اطالعات کافی در پروندهها استفاده
شود تخلفات اداری کاهش خواهد یافت.

رئیس نمایندگی شــورای تجاری ایــران و ترکیه
گفت :دو کشــور قصد دارند در آینــده ای نزدیک
یک بانک مشــترک تاســیس کنند؛ اقدامی که با
هدف دور زدن تحریم های آمریکا انجام میشود.
به گزارش تســنیم به نقل از پرس تــی وی ،ترکیه
به دنبال ایجاد یک بانک مشــترک بــا ایران برای
کمک بــه دو کشــور در تجــارت بــا ارزهــای ملی
اســت .امیــد کیلــر ،رئیــس نمایندگــی شــورای
تجاری ایــران و ترکیــه در مقاله ای که در رســانه
های داخلی ترکیه منتشر شد نوشت« :ایجاد یک
بانک مشترک که دو طرف از طریق آن بدون نیاز
به دالر به مبادالت تجــاری و بازرگانی بپردازند،
گام نهایی برای توســعه روابط اقتصــادی ایران و
ترکیه است».

معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،در بخشنامه ای با قید آنی خطاب
به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل فروشگاه های
مهم زنجیره ای شامل شهروند ،رفاه ،اتکا،شاهد،
افق کوروش ،هایپراستار ،هایپرمی و جانبو ،از آن
ها خواســت آمار دقیقی از تعداد مشتری ،میزان
فروش به شــکل کلــی ،تفکیک گروه هــای عمده
کاالیی و ارزش ،به این ســتاد ارائه دهند .در نامه
عبدا ...هندیانی تاکید شــده این آمار باید در بازه
زمانی ابتدای امســال تا روز ارسال این نامه یعنی
 24شهریورماه و مدت مقایسه ای سال گذشته آن
فروشگاه ،به همراه گزارش تحلیلی ،پیش بینی و
پیشنهاد ،تهیه شود و حداکثر ظرف  24ساعت در
اختیار ستاد قرار بگیرد.
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شاخص

نرخ رشد  1.9درصدی بهار به روایت
مرکز آمار
مرکز آمــار ایران ،نرخ رشــد اقتصــادی بــدون نفت در
بهار امســال را  1.9و با نفــت را  1.7درصد اعالم کرد.
بر اســاس برآورد این مرکز ،گروه کشاورزی در بین سه
گــروه عمده فعالیــت هــای اقتصــادی دارای کمترین
رشد (منفی  )0.8بوده و گروه خدمات بیشترین رشد را
داشته است .چندی پیش بانک مرکزی ،نرخ رشد بدون
نفت را  0.7و با نفت را  1.8درصد اعالم کرده بود.

...

بازار خبر
افت شدید معامالت مسکن در شهریور ماه
ایســنا  -دادههــای اولیــه از تعــداد قراردادهــای خرید و
فروش مسکن شــهر تهران حاکی از آن اســت که معامالت
در شــهریورماه نســبت به ماه مشابه ســال قبل  ۴۵درصد
کاهش یافته اســت و اوضاع بازار مســکن چندان مناســب
نیســت .از طرفی قیمتها در شــهر تهران دچار رشــد ۶۲
درصدی شــده و معامالت  ۳۳درصد کاهش یافته اســت.
همچنین سرعت رشد ماهانه قیمت که به طور وحشتناکی،
به ســمت صعود پیش میرفت ،در مردادماه کاهش یافت.
رشــد ماهان ه قیمت در تیرماه  ۱۳۹۷معــادل  7/1درصد
بود که در مردادماه به  6/1درصد رسید .وجود حداقل سه
نشــان ه خروج ســفتهبازان ،رکود معامالتی و ناتوانی طرف
تقاضا حاکی از آن اســت که در ماههای پیش رو شاهد افت
معامالت و کاهش سرعت رشد قیمت خواهیم بود.

ورود دالر از افغانستان شدت گرفت
مهر  -رئیس انجمن صنایع افغانستان از شدت گرفتن ورود
دالرازافغانستانبهایرانخبرداد.سخیاحمدپیمانگفت:
باتوجهبهاینکهوارداتکاالهایچهارگروهصنعتیازایران
به افغانستان در حال جریان است ،حتی اگر آمریکا بخواهد
فشارهای خود را بیشتر کند در عمل این اتفاق نخواهد افتاد
چونماجایگزینیبرایآننداریم.درهمینزمینهرئیسکل
بانک مرکزی چندی پیش در نامه ای به وزیر کشور با توجه به
مصوبه دولت خواستار تسهیل ورود ارز به کشور شد.

بزرگ ترین پول شویی تاریخ اروپا در غول
بانکی دانمارک
مهر – بزرگ ترین رسوایی تاریخ پول شویی اروپا در دانسکه
بانک دانمــارک با رقــم  ۲۰۰میلیــارد یورو رقم خــورد .به
گزارش گاردیــن ،کمیســیون اروپــا اعالم کرد کــه پرونده
پولشویی  ۲۰۰میلیارد یورویی در شــعبه استونی بزرگ
ترین بانک دانمارک ،بزرگ ترین کالهبرداری در اروپاست.
ورا ژورووا ،عضو بخــش عدالت کمیســیون اروپا ،گفت که
وزیران دانمارک و اســتونی را احضار خواهد کرد تا درباره
اینکه چطور مدیران و ناظران دانســکه بانــک متوجه این
کالهبرداری نشدهاند ،توضیح دهند .بر همین اساس ،به
دنبال انتشار این پیام ســهام دانسکه بانک حدود  ۸درصد
سقوط کرد و احتمال عدم دسترسی بانک های آمریکایی
به دانسکه و کوتاه شدن دســت بزرگ ترین بانک دانمارک
از شبکه مالی جهانی وجود دارد.

 70درصد سپرده های مردم در بانک های
خصوصی است
ایســنا  -مجموع ســپردههای بخش غیردولتی در شــبکه
بانکــی در آخرین آمارهــا به حــدود  ۱۵۶۰هــزار میلیارد
تومان میرسد که این رقم عمده نقدینگی بیش از ۱۶۰۰
هزار میلیاردی را تشــکیل میدهد .این در حالی است که
از بین سپردههای شبکه بانکی که در سه بخش بانکهای
خصوصــی ،تخصصی و تجــاری قــرار دارند،عمــده آن در
بانکهای خصوصی سپردهگذاری شــده است؛ به طوری
که در پایان تیرماه مجموع سپردههای بانکهای خصوصی
به حدود  ۱۰۷۷هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با
رقم  ۷۵۷هزار میلیارد تومانی تیرماه  ۱۳۹۵حدود ۳۰۰
هزار میلیارد تومان رشد را در دو سال اخیر نشان میدهد.

▪درس های سکه ثامن؛ از فراموشکاری
سرمایه گذاران تا عقب ماندگی نهادهای نظارتی

سرمایهگذارانموسسهمذکوراحتما ًالبافراموشکاریتاریخی
درباره پدیده های ســوء اســتفاده مختلف که در ابتدا نیز به آن
اشــاره شــد ،دچار زیان مالی شــده اند .دراین رابطه ،می توان
به نکات هشداری زیر اشــاره کرد :اول این که صرف ادعاهای
مطرحشدهدرفضایمجازی،بههیچعنوانشایدنتواندتضمین
کنندهاصالتیکشرکتباشد.دیگراینکهبرایورودسرمایه
به بازی سرمایه گذاری شــرکت ها ،باید در درجه اول از اصالت
فعالیتآنشرکتوانطباقفعالیتهایآنبااساسنامه،اطالع
حاصلکرد.دروهلهبعدنیزبهشدتبایدازرفتارسرمایهگذاری
کهاهالیبازارسرمایهبهآن«رفتاررمهای»اطالقمیکنندپرهیز
کردوجوانبمختلفآنراسنجید.اماجدایازهشدارهاییکه
متوجهمالباختگاناست،اعالموهشداردیرهنگامنهادهای
نظارتیدرنوعخودقابلتوجهاست.اقداماتحادیهطالبهتازگی
منجر به پلمب این موسسه شده اســت و پلیس( ،طبق اخبار تا
لحظهتنظیماینخبر)بهتازگیواردموضوعشدهاست،ضمن
این که طبق رســم این چند ســاله ،خبری از نهاد نظارتی بانک
مرکزی در این زمینه نیســت .به نظر می رســد این ضعف های
نظارتیریشهدرگسستگیموجوددرنظامبازرگانیالکترونیک
کشورونیزضعفهایمالیاتیدارد.
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