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ادعای مقامات هندی درباره سرمایه گذاری
ایران در بزرگ ترین پاالیشگاه این کشور

شاخص

شتاب نگران کننده رشد
نابرابری درآمدی در روستاها

اگـــر چــه شــاخــص ضــریــب جــیــنــی در
روستاها هنوز کمتر از شهرهاست که این
موضوع به معنی برابری درآمدی بیشتر
در این مناطق نسبت به شهرهاست ،اما
مقایسه رشد شاخص ضریب جینی در
این دو منطقه نشان می دهد که نابرابری
در روستاها با سرعت زیــادی در حال
گسترش است .به طوری که در سال 96
نسبت به  ،95ضریب جینی (نابرابری)
کل کشور  2.08درصد ،ضریب جینی
در مناطق شهری  1.69درصد و ضریب
جینی در مناطق روســتــایــی5.86 ،
درصد رشد داشته است .ضریب جینی
شاخصی برای برآورد نابرابری و رقمی
بین صفر و یک است.

...
اخبار

توضیحات سخنگوی سازمان برنامه
درباره دلیل افزایش چشمگیر
بودجه شرکت های دولتی

جهش  44درصدی بودجه
شرکت نفت با دالر  8هزار تومانی
در الیحه بودجه  ،98حــدود  1270هزار
تومان به عنوان بودجه شرکت های دولتی در
نظر گرفته شده که این رقم ،بیش از سه برابر
بودجه عمومی دولــت اســت .مقایسه رشد
بودجه این شرکت ها با رشد بودجه عمومی
دولــت نشان مــی دهــد کــه بــودجــه شرکت
های دولتی در الیحه بودجه سال آینده با
افزایش حدود  57درصدی رشد یافته که
بسیار بیشتر از افزایش حدود  11درصدی
منابع عمومی دولت است .در میان شرکت
های دولتی ،شرکت ملی نفت با اختصاص
سهم حدود  50درصدی از بودجه شرکت
های دولتی قابل توجه است که بودجه این
شرکت نیز در الیحه بودجه سال آینده ،رشد
 44درصدی را نشان می دهد .در این زمینه،
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در گفت
وگو با خبرگزاری تسنیم ،یکی از عوامل مهم
رشــد بودجه شرکت هــای دولتی از جمله
شرکت نفت را مربوط به افزایش نرخ تسعیر
ارز از  ۳۵۰۰به هشت هزار تومان دانست.
خانلو درخصوص درآمدهای شرکت ملی
نفت گفت :در الیحه بودجه سال  ،98درآمد
شرکت ملی نفت شامل درآمد حاصل از نفت
خام و میعانات گازی صادراتی به میزان254
هــزار میلیارد تومان با رشــد  44درصــدی
نسبت به مصوب سال  1397پیش بینی
شده که به واسطه افزایش نرخ تسعیر ارز
است .همچنین درآمد حاصل از فروش نفت
خام و میعانات گازی داخلی به پاالیشگاه ها
و پتروشیمی ها به میزان  330هزار میلیارد
تومان نسبت به امسال  172درصــد رشد
دارد .این موضوع نیز به دلیل افزایش میزان
فروش به میزان  279هزار بشکه و همچنین
افزایش نرخ تسعیر منظور شده است .رئیس
امور پایش تعهدات دولت در پاسخ به سوالی
دربــاره دلیل باال بودن هزینه های شرکت
نفت گفت :طبق قانون 85.5 ،درصــد از
درآمد مذکور به حساب درآمد عمومی واریز
میشود .بنابراین به همین میزان به عنوان
هزینه شرکت نفت درج می شــود .شرکت
نفت مکلف است هزینههای جاری و اجرای
طرح های سرمایهگذاری خود را از محل
 14.5درصد باقی مانده تأمین کند.

بازرگانان رتبه بندی می شوند

مهر -مــعــاون وزیــر صمت ،از رتبه بندی
بازرگانان خبر داد و گفت :برای این منظور،
سه گروه شاخص شامل شاخص های مربوط
به مسئولیت پذیری بازرگانان ،توانمندی
های مالی و کسب و کار بازرگانان در نظر
گرفته شده است .امیری اظهار کرد :با این
کار ،عالوه بر افزایش شفافیت ،نظار تها
بیشتر و بهتر میشود.

در حالی که پرداخت پول نفت ایران به روپیه از سوی پاالیشگاه های هندی از مالیات معاف و امکان استفاده از این نوع پرداخت فراهم
شده ،بزرگ ترین پاالیشــگاه هند اعالم کرده ایران به دنبال این است که در پروژههای این پاالیشــگاه سرمایهگذاری کند .به گزارش
فارس ،رئیس شرکت نفت هند اعالم کرد طبیعتا پرداخت به روپیه ،باید برای خرید از هند یا سرمایه گذاری در این کشور استفاده شود.

سقوط بورس های جهانی این بار با سیگنال َا ِپل

بزرگ ترین شرکت جهان ،قربانی جنگ تجاری آمریکا با چین
در حالی که انتشار گزارش مالی جدید شرکت
اپل مبنی بر کاهش  9میلیارد دالری درآمدها،
بــورس هــای جهانی را در ابــتــدای ســال جدید
میالدی قرمزپوش کرد ،مدیرعامل این شرکت
علت کاهش شدید درآمدها را کاهش فروش در
چین اعالم کرده است .او درباره علت این موضوع
به جنگ تجاری ترامپ با این کشور اشاره کرده
است و برخی خبرگزاری ها نیز تحریم محصوالت
آمریکایی در چین را علت این موضوع دانسته اند.
به گــزارش فــارس و ایبنا ،بیشتر بــورس های
اروپایی و آسیایی و البته آمریکایی ،در  ۲۴ساعت
گذشته به دلیل پیش بینی شرکت اپل مبنی بر
کاهش سطح درآمــد خود روند نزولی داشت و
این پیش بینی نگرانی سرمایه گذاران برای روند
کند رشد اقتصاد جهانی را در بر داشت .بر همین
اساس شرکت اپل اعالم کرد که انتظار می رود
درآمد این شرکت در سه ماه نخست سال جاری



میالدی تا  ۹میلیارد دالر کاهش یابد که علت
اصلی آن به روند نزولی رشد اقتصادی در چین
بر می گردد که فروش محصوالت اپل در چین کم
رونق خواهد شد.

▪انتقام دستگیری مدیر هواوی؟!

تــیــم کـــوک مــدیــرعــامــل اپـــل طــی ن ــامــهای به
سرمایهگذاران این شرکت گفت :در حالی که
ما انتظار برخی چالشها در بازارهای اصلی

...



تجارت

شگرد وارداتچی ها برای فشار به دولت

خود را داشتیم اما فکر کاهش رشد اقتصادی در
بازارهایی نظیر چین را نکرده بودیم .وی ادامه
داد :ما معتقدیم که اوضــاع اقتصادی در چین
بیش از پیش تحت تأثیر مناقشات تجاری با آمریکا
قرار گرفته است.
راب اندرله یک تحلیلگر مستقل بازار تجهیزات
الکترونیکی گفت :وقتی که آمریکا به دنبال
گرفتن مدیر ارشد مالی هواوی بود دولت چین
نیز به فکر ضربه زدن به اپل افتاد و بنابراین فروش
این شرکت آمریکایی باید به میزان قابل توجهی
کاهش یابد.
پیشتر بانک معروف مروگان استنلی هشدار داده
بود که در سال  2019باید از سرمایه گذاری
در بورس های آمریکایی دوری کرد و به سمت
اقتصادهای نوظهور رفت .در پی این تالطمات
در بازارهای جهانی ،ارزش طال نیز به بیش از
 1290دالر رسید.

...
مجلس

همتی :کمیته مدیریت نقدینگی و بازار پول تشکیل شده است
رئیسکل بانک مرکزی از تشکیل کمیته مدیریت نقدینگی و بــازار پول خبر داد و تاکید کرد
اصالحات بانکی به تدریج اجرایی خواهد شد .پیش از این شهریور ماه ،رهبر انقالب در دیدار
با اعضای هیئت دولت با اشاره به لزوم مدیریت نقدینگی اعالم کرده بودند :باید مجموعهای
تماموقت ،فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن (نقدینگی) شود .به گزارش مهر ،همتی
افزود :طی سه ماه گذشته براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تشکیل
کمیته نقدینگی و بازار پول متشکل از جمعی از صاحبنظران اقتصادی ،پولی و بانکی و مسئوالن
بانک مرکزی و طی جلسات متعدد برنامههای الزم برای این موضوع خطیر طراحی شده است و به
تدریج اجرایی خواهد شد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت :برخی افراد قبل از ثبت سفارش ،واردات انجام میدهند
و در داخل گمرکات به حدی دپو قرار میدهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آن ها تصمیم
گیری کند .محمدرضا مودودی در گفت وگو با تسنیم ،درباره رسوب کاالها در گمرک ،اظهار کرد:
برای ما تولید بسیار اهمیت دارد و اگر مواد اولیه تولید در گمرک رسوب کرده باشد حتی با کمک
قوهقضاییه مسائل آن ها را حل و فصل میکنیم اما مشکل از آن جا آغاز میشود که برخی افراد
قبل از ثبت سفارش ،واردات انجام میدهند و در داخل گمرکات به حدی دپو قرار میدهند تا
دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آن ها تصمیم گیری کند ،اما ممکن است این کاال ها ضروری
نباشند که ما بخواهیم به آن ها ارز اختصاص دهیم.

...
گزارش

ماجرای مجتمع گوشت اردبیل و ابهاماتی که همچنان پابرجاست

تناقض های پوری حسینی

روابط عمومی سازمان خصوصی سازی اعالم
کــرده اســت که خبرهای منتشرشده مبنی بر
استعفای پوری حسینی ،رئیس این سازمان،
سوء برداشت رسانه ای بوده است .به گزارش
خراسان ،پوری حسینی رئیس این سازمان هفته
گذشته در گفت وگو با رادیو با اشاره به تجمعات
صورت گرفته مقابل این سازمان و درخواست
استعفا از وی ،گفته بود که به «وا ...استعفا کردم،
مکتوب هم استعفا کردم» .اما طبق توضیحات
جدید پــوری حسینی ،این درخواست استعفا
مربوط به زمان تغییر وزیر اقتصاد و «از روی ادب!»
بوده است و ربطی به تجمعات اخیر ندارد .ضمن
این که درخواست مربوط رد شده است.

گفتنی است ،مجتمع گوشت اردبیل در اواسط
سال  84و دوران مسئولیت پوری حسینی به
مزایده گذاشته می شود اما بدون خریدار میماند
و در دور بعد مزایده در اسفند همان سال که پوری
حسینی برکنار شده بــود ،اقــدام به شرکت در
مزایده و خرید مجتمع می کند .با وجود اظهارات
دو طرف ،همچنان ابهامات بسیاری درباره نقش
سازمان خصوصی سازی در فرایند واگذاری این
مجتمع (با توجه به این که زیرمجموعه بانک ملی
بوده و نه دولــت) ،میزان و نحوه پرداخت بهای
مجتمع توسط خریدار و به خصوص نحوه قیمت
گذاری آن وجود دارد.

▪مــنــاظــره غــیــر مستقیم رئــیــس ســازمــان
خصوصی سازی و دادستان اردبیل

▪اتهاماتی که نماینده اسبق تبریز در مجلس
به پوری حسینی وارد کرد

پــوری حسینی بعد از رسانه ای شدن موضوع
خرید مجتمع گوشت اردبیل در سال  84توسط
خودش ،موردانتقاد قرار گرفته است .او  2دی
ماه امسال در برنامه متن حاشیه شبکه  3سیما
در این باره گفته بود«:مجتمع گوشت اردبیل
دولتی نبوده و از ســوی دیگر توسط سازمان
خصوصیسازی هم عرضه نشده است».این
مجموعه متعلق به بانک ملی است .اما منتقدان
پوری حسینی می گویند که بانک ملی هم یک
مجموعه کامال دولتی است .پوری حسینی آن
موقع گفته بود که آقای عتباتی ،دادستان بعد از

▪ماجرای مجتمع گوشت اردبیل

بررسی هایی ،واگذاری مجتمع گوشت اردبیل را
قانونی اعالم کردند .پوری حسینی تصریح کرد:
«در مجموع پس از توضیحات ارائه شده ،آقای
عتباتی گفتند که اگر در آن زمان چهار میلیارد
تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید،
االن حدود  100میلیارد تومان ارزش دارد که
حقتان است و نوش جانتان باشد».
▪دادستان اردبیل :پوری حسینی بدهکار
بانکی است

اما عتباتی ،چهارشنبه شب گذشته در گفت وگو

بــا بخش خبری  20:30صریحا ایــن اظــهــارات
پوری حسینی را تکذیب کرد و گفت ایشان یکی از
بدهکاران محسوب می شوند و ما پیگیر موضوع
هستیم .وی اظهارات پوری حسینی را مبنی بر این
که«عتباتیگفتهنوشجانت»تکذیبکرد.دادستان
اردبیل پیشتر ( 7دی ماه) نیز در گفت وگو با میزان
گفتهبود«:اینمجتمعکهدرسال 85بهرقمیکمتر
از چهار میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران
تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک
ملی را پرداخت نکردهاند ،هم اکنون ارزشی بیش
از  100میلیارد تومان پیدا کرده است».

برخی منابع دیگر ،از جمله اکبر اعلمی نماینده
تبریز در مجلس ششم در گزارشی تحلیلی در
این باره موضوع پرداخت نشدن بهای معامله را
رد کرده و گفته است که دو طرف (یعنی پوری
حسینی و بانک ملی) در این باره ملکی را تهاتر
کرده اند اما وی موضوعاتی نظیر ثبت شرکت
خریدار یک سال بعد از واگذاری را مورد انتقاد
قرار داده و درباره نقش سازمان خصوصی سازی
هم گفته است«:مقدمات انتقال «مجتمع گوشت
اردبیل»در زمان ریاست وی (پوری حسینی) بر
سازمان خصوصی سازی مهیا شده است».

...

یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

رتبه بندی بازرگانان ،وعده ای
همچنان درحد حرف
موضوع رتبه بندی بازرگانان چند سالی
است که از سوی برخی مسئوالن وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و همچنین اتاق
بازرگانی ایران ،مطرح می شود اما باوجود
فواید بسیاری که دارد و تاثیرات خوبی
که می تواند در کاهش برخی از تخلفات
داشته باشد ،همچنان درحد حرف باقی
مانده اســت و عملیاتی نمی شــود.دیــروز
نیز به نقل از معاون تسهیل تجاری مرکز
توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در
خبرها خواندیم که از رتبه بندی بازرگانان
با سه معیار مسئولیت پذیری ،دارایــی و
کسب و کار و دربــاره فواید این رتبه بندی
گفته اســت ...«:شاخص های اطالعاتی و
این رتبه بندی به شفافیت کمک می کند
و در نتیجه ارزیابی فعالیت های تجاری،
تسهیل میشود و بازرگانان ،زودتر ارزیابی
میشوند و فرایند برای بازرگانان معتبر،
آسان می شود».جدا از فواید اشاره شده،
اجرایی شدن رتبه بندی بازرگانان تاثیر
بسزایی در کاهش استفاده از کارت های
بازرگانی یک بار مصرف نیز میتواند داشته
باشد ،زیرا با اعمال رتبه بندی بازرگانان،
ایــن موضوع در کــارت بازرگانی آنــان نیز
نمود خواهد داشت و درنتیجه امکان سوء
استفاده از شخصیت حقوقی بازرگانان
حرفه ای دارای کارت های بازرگانی رتبه
باالتر سخت تر و دارای تبعات بیشتری
خواهد شد .از سوی دیگر اگر افراد حرفهای
و دارای سابقه در صــادرات و واردات نیز
بخواهند تخلفی کنند و استفاده ای از
کارت های یک بارمصرف داشته باشند ،به
دلیل ترس از مخدوش شدن رتبه بازرگانی
که در کارتشان نمود خواهد یافت،احتمال
این تخلف کمتر میشود.البته شکی نیست
که همزمان با این فواید پیشگیرانه ،رتبه
بندی بازرگانان نیز میتواند فواید خوبی
درخصوص اعطای مشوق های صادراتی
و تسهیالت تجاری و ...پیدا کند ،البته به
شرطی که از حد حرف و وعــده مسئوالن
خارج و هرچه سریع تر عملیاتی شود.

...

بازار خبر
طال در اوج  6ماهه

ایسنا -قیمت طال در معامالت روز جمعه
بازار جهانی تحت تاثیر آمار ضعیف آمریکا که
به نگرانیها درخصوص کندی رشد اقتصاد
جهانی دامن زد و نوسان بازارهای سهام که
تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را تقویت
کرد ،به باالترین حد در بیش از شش ماه و نیم
گذشته صعود کرد.

آمار عجیب از صادرات فرش
تسنیم -براساس اعالم سازمان توسعه و
تجارت ،در هشت ماه ابتدای امسال ۱۱
هزار تن فرش و صنایع دستی کشور صادر
شده که در مقایسه با رقم شش هزار تن مدت
مشابه سال قبل  ۶۴درصد رشد دارد؛ اما
این میزان به لحاظ ارزش صادراتی ۱۹
درصد کاهش را تجربه میکند.

عراق در صدر تجارت با ایران

مهر -بررسی تجارت خارجی ایران در  ۹ماه
امسال نشان میدهد که در این مدت ۱۵
میلیون و  ۴۸۵هزار تن کاال به ارزش شش
میلیارد و  ۹۲۹میلیون دالر به عراق صادر
شده و بدین ترتیب ،کشور عراق همچنان در
صدر فهرست دریافت کنندگان کاال از ایران
قرار دارد.طبق این آمارها ،میزان صادرات
ایران به عراق طی  ۹ماه امسال ،نسبت به
مــدت مشابه ســال گذشته از لحاظ وزنی
 59.17درصد و از لحاظ ارزشی 48.70
درصد افزایش یافته است.

امکان تک نرخی شدن ارز
در ایران بسیار ضعیف است

فارس-موسسهرتبهبندیفیچمدعیشد،با
تشدید تحریمها احتماال ایران تعریف خود را
ازکاالهایاساسیتغییرخواهددادوباتوجه
به فاصله  62درصدی نرخ رسمی و آزاد دالر
امکانتکنرخیشدنارزبهحداقلمیرسد.

