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معاون رئیس جمهور  :تامین اجتماعی
فعال وضعیت مالی سربه سر دارد

...

ارز وطال

اخبار

رئیس پلیس پایتخت خبر داد:

دستگیری  85دالل سابقه دار ارز
در یک هفته اخیر
سردار رحیمی :هر گونه خرید و فروش ارز
در خیابان ممنوع است

در جدیدتریــن طرح شناســایی و دســتگیری دالالن ارزی
 ۴۰نفر دستگیر شــدند .در این حال ،رئیس پلیس پایتخت
از دســتگیری  85دالل ارزی طی یک هفتــه اخیر خبر داد
که تمامی این افراد ســابقه دار بوده اند .ســردار رحیمی با
بیان این که هر گونه خرید و فروش ارز در خیابان ،چهارراه،
معبر ،میدان و ...ممنوع اســت ،گفــت :برخوردهای پلیس
با دالالن در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشــت.رئیس
پلیس پایتخت ،از دستگیری مجدد  85دالل فعال ارز خبر
داد .به گزارش ایســنا ،ســردار حســین رحیمی در حاشیه
اجرای طرح رعد اظهارکرد :همکاران من بنا به درخواست
بانک مرکزی و هماهنگی با دستگاه قضا از چهارشنبه هفته
گذشــته تاکنون  ۸۵نفر از دالالن و مخالن بازار ارز را که با
وقاحت تمــام اقدام به قیمــت گذاریهــای کاذب و خرید و
فروش غیر مجاز ارز کرده بودند ،دستگیر کردند .وی با بیان
این که تمامی این افراد سابقه دار بودند ،خاطرنشان کرد:
این افراد در طرحهای قبلی جمعآوری دالالن و مخالن بازار
ارز نیز دستگیر شده بودند؛ اما متاسفانه آزاد شده و دوباره
به این کار روی آورده بودند.رئیس پلیس پایتخت با اشــاره
به موارد کشــف شــده از این افراد گفت ۲۴۰ :هــزار دالر،
 ۱۷۵هزار دینار ۵۷۷۵ ،لیر و  ۴۵۲۰یورو به همراه هشت
کیلوگــرم طالی آب شــده از جمله مواردی اســت که از این
افراد کشف و ضبط شد.رحیمی همچنین با تاکید بر این که
هر گونه خرید و فروش ارز در خیابان ،چهارراه ،معبر ،میدان
و ...ممنوع است ،ادامه داد :تنها صرافیهای مجاز و بانکها
اجازه خرید و فروش ارز را دارند و با افرادی که اقدام به خرید
و فروش غیر مجاز ارز کرده و در این فضا اخالل ایجاد کنند
پلیس برخورد خواهــد کرد .طــی روزهای آینــده نیز برای
دســتگیری دالالن و مخالن نظم و امنیــت اقتصادی اقدام
خواهیم کرد.همچنین به گزارش خبرگزاری فارس به نقل
از مرکز رســانه قوه قضاییه ،در جدیدترین طرح شناسایی و
دستگیری دالالن ارزی که دو روز قبل و در سطح بازار انجام
شد  ۴۰متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درپاسخ به خراسان:

پیمان سپاری به معنای تحویل فیزیکی
ارز نیست
حســین بردبار-رئیس ســازمان توســعه تجارت ایــران از
افزایش 21درصدی ارزش صادرات غیرنفتی و 4درصدی
وزن این صادرات در شش ماه ابتدای امسال نسبت به مدت
مشــابه ســال گذشــته خبرداد که البته این آمار با محاسبه
میعانات گازی 13درصد به لحاظ ارزش ،رشــد نشان می
دهد امــا به لحــاظ وزنی  3.3درصــد کاهش یافته اســت.
مجتبی خسروتاج همچنین با بیان این که صادرکنندگان
درقبال بازگشت ارز به کشور تعهد می دهند که این موضوع
با پیمان سپاری ارزی در گذشــته تفاوت هایی دارد ،از این
تصمیم جدید دفاع کرد.به گزارش خراســان ،خسروتاج،
معاون صادراتی وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت
ایران در نشست خبری دیروز که به مناسبت تشریح برنامه
های روز ملی صادرات برگزار شــده بود ،با اشــاره به تعهد
بازگشــت ارز حاصل از صــادرات از ســوی صادرکنندگان
گفت :این موضوع با پیمانســپاری ارزی گذشته متفاوت
است ،به این معنا که راهکارهای متفاوتی برای بازگشت ارز
حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است ،صادرکنندگان
نباید ارز را به صورت فیزیکی به دولت تحویل بدهند ،این در
حالی است که صادرکنندگانی که در سامانه نیما فروش ارز
دارند ،میتوانند امتیاز ارز خود را که در صرافی ،نزد شرکت
خریدار یا حســاب خارج از کشــور وجــود دارد ،بــه صراف
یا واردکننده یا ســامانه نیما عرضــه کنند یا بــرای واردات
کاالهای مد نظر خودشان در صورتی که نیاز داشته باشند،
اســتفاده کنند.وی همچنین درپاسخ به خراســان درباره
اعالم نگرانی صادرکنندگان مبنی بر قطع شدن صادرات
حرفه ای پس از اعالم پیمان سپاری ارزی و استفاده بیشتر
از کارت های بازرگانی یک بار مصــرف گفت :این موضوع
تاحدی صحت دارد .ما باید فهرست شرکت های صادراتی
را دربیاوریم و ببینیم طی یک ماه اخیر که بحث تعهد ارزی
مطرح شده است ،کسانی که وارد عرصه صادرات شده اند و
هیچ وقت نبوده اند چه افراد و چند درصد هستند؟
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با وجود اعالم یکمیلیون بشکه نفت در بورس در  6آبان

ساز ناکوک زنگنه برای عرضه نفت بورسی

با وجود آن کــه بورس انــرژی دیــروز جزئیات
مربوط به نحــوه عرضه نفت در بــورس و حتی
تاریخوقیمتپایهعرضهیکمیلیونبشکهنفت
را اعالم کــرد ،وزیر نفت گفت کــه این موضوع
صدها مســئله کوچک دارد که باید حل شود و
بهطور کلی شش ماه زمان نیاز دارد تا عملیاتی
شود.دیروز بورس انرژی اطالعیه عرضه نفت
خام ســبک شــرکت ملی نفت ایران در رینگ
بینالملل این بورس را اعالم کرد که بر اساس
آن عرضه یک میلیون بشکه ای نفت خام کشور
بــا قیمــت پایــه  79.15دالر در تاریــخ  6آبان
امسالانجامخواهدشد.متقاضیانخریدنفت
باید 10درصد ارزش معامله را به صورت ریالی
قبلازمعاملهدرحسابسپردهگذاریمرکزی
ســپرده کننــد .در مجمــوع  20درصــد مبلغ
خرید به صــورت نقــدی و در قالب ریــال و 80
درصد به صورت اعتبــاری (ارائه ضمانت نامه
معتبر بانکی) دریافت می شــود کــه در نهایت
باید تــا  50روز بعــد از تحویل محموله تســویه
شــود.در اطالعیه بــورس انرژی بــرای عرضه
نفت خام سبک ،آمده است خرید توسط کلیه



شرکتهایداخلیوخارجی،فاقدمحدودیت
اســت و ارائه حداقل اطالعات خریدار (شامل
شمارهتلفنشرکت-ناموشمارهتلفننماینده
خریدار -ایمیل رسمی -فکس  -شماره ثبت-
آدرس -کد اقتصادی  -شناســه ملی و شماره
فراگیــر اشــخاص حقوقــی خارجــی) الزامی
اســت.به گــزارش خبرگــزاری نفــت و انرژی
(شــانا) ،متقاضیــان خریــد بــرای شــرکت در
معامله ،بایــد  ۱۰درصد ارزش ســفارش را به
صورت ریالی به میــزان پیشپرداخت پیش از
عرضهبهحساباعالمیشرکتسپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز کنند
کهدرصورتانجاممعاملهبخشیاز ۲۰درصد
ریالی محسوب خواهد شــد .خریداران طبق
قیمت پایه اعالمی شــرکت ملی نفت ایران که
براساس قیمتهای معامالتی امور بینالملل
این شــرکت خواهد بود ،روی قیمت نفتخام
رقابت میکنند که انتظار میرود ایجاد چنین
فضای رقابتی منجر به کشــف قیمت مناسب
و شفاف شود .بر این اســاس تحویل نفت خام
به خریداران در محمولههــای حداقل  ۵هزار

...

تنی (معادل حدود  ۳۵هزار بشکه استاندارد)
قابل انجام بوده و البته ،خریــداران میتوانند
با تجمیــع قراردادهای خرید ،برای برداشــت
محمولههای بزرگتر اقدام کنند.در اطالعیه
بورس انرژی تاکید شده است که تسویه بخش
ریالی به صورت نقدی و بخش ارزی به صورت
اعتبــاری اســت و مبلــغ ضمانت نامــه معادل
 125درصــد وجه باقــی مانــده ( 80درصد)
خواهد بــود .همچنین تاکید شــده اســت که
خریدار باید حداکثــر تــا  50روز تقویمی پس
از تاریخ بارگیری محموله تســویه بخش ارزی
مبلغ صورت حساب نهایی را بر اساس شرایط
وروشاعالمیشرکتملینفتایران(ازجمله
نوع ارز پرداختی) انجام دهد.در این اطالعیه
قیمت پایه  79.15دالر و دامنه نوسان قیمت
نامحدود اعالم شده اســت .به این ترتیب باید
منتظر ماند و دیــد در  6آبان ماه و درســت یک
هفتهقبلازشروعتحریمهاینفتیآمریکاعلیه
ایران ،چه میــزان از عرضه یک میلیون بشــکه
ای فروش خواهد رفــت .قطعا انعطاف پذیری
شــرکت نفت در قیمــت نهایی عرضــه با توجه



تجارت جهانی

ترکیب مقاصد صادرات نفت ایران
در  9ماه 2018
به تقاضاهای ایجادشــده در این زمینه تعیین
کننده خواهد بود.
▪شک و تردیدهای زنگنه درباره عرضه
نفت در بورس

با این حال ،وزیــر نفــت در اظهاراتی عجیب،
صریحا عرضه نفت در بورس را در آینده نزدیک
منتفی دانست .به گزارش ایسنا ،بیژن زنگنه
دیروز در حاشــیه چهارمین کنگــره راهبردی
و نمایشــگاه نفت و نیرو با اشاره به عرضه نفت
خــام در بــورس ،گفت :باید بررســی کــرد که
بورس چگونه با صنعت نفت کار خواهد کرد.
اینکه نفــت خــام را در بــورس عرضــه کنیم،
حرف خوبی اســت ،اما صدها مسئله کوچک

...
نفت

قرارداد نفتی با کنسرسیوم انگلیسی ِپ َ
رگس نهایی شد

تنزل یک پله ای ایران در شاخص
رقابت پذیری جهانی
مهر -جدیدترین ســنجش شــاخص رقابتپذیری جهانی که توسط
مجمع جهانی اقتصاد انجام شــده ،حاکی از آن است که ایران در این
شاخص با یک رتبه نزول ،به رتبه  ۸۹در میان  ۱۴۰کشور دست یافته
اســت .در گزارش رقابتپذیری ســال جاری میالدی ،ایران با کسب
امتیاز ( 54.9از مقیاس صفر تا  )۱۰۰در رتبه  ۸۹رتبهبندیها جای
گرفته است .گزارش رقابتپذیری جهانی ،میزان پیچیدگی اقتصاد
کشورها ،موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور
را در قالب  ۱۲رکن نشان میدهد .با این حال ،در گزارش  ۲۰۱۸با
تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی به کشورها مقیاس جدیدی برای
ســنجش رقابتپذیری جهانی بازطراحی و تنزل رتبه کشورمان نیز
با احتساب رتبه ایران در ســال گذشــته با توجه به نماگرهای جدید،
محاسبه شده است.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت :قرارداد توســعه میدان کرنج
با کنسرسیوم انگلیسی پرگس نهایی شده است .به گزارش مهر ،علی
کاردر در کنگره راهبردی نفت و نیرو با اعالم این که قرارداد توسعه ای
برای میدان کرنج با کنسرســیوم انگلیســی پرگس نهایی شــده است،
افزود :توسعه سه میدان دیگر را در دست بررسی داریم؛ به این منظور با
سه شرکت خارجی در حال مذاکره هستیم و طی دو هفته آینده درباره
آن ها که قرار است در قالب  قراردادهای IPCامضا شوند ،اطالع رسانی
می کنیم .وی از عقد یک قرارداد و برگزاری هشــت مناقصه در اجرای
طرح های نگهداشت و افزایش توان تولید میادین نفتی خبر داد و گفت:
اسناد دیگر طرح های افزایش توان تولید نیز در حال نهایی شدن است.
وی همچنین درباره منبع تامین مالی طرح ها توضیح داد :با همکاری
بورس ،مدل اوراق منفعت را طراحی کردیم که طی دو تا سه هفته آینده
در بازار بورس عرضه می شود.



دارد که باید حل شــود که کســی اگــر در این
معامله شــرکت میکند ،بداند در یک معامله
بدون ابهام شــرکت کرده اســت .بایــد به جزء
جزء سواالت جواب داده شود تا بتوان اوراقی
را در بورس عرضه کرد .این بهانهگیری نیست،
بلکه باید تکلیف مردم روشــن شود .وزیر نفت
بیان کرد :باید همه مســائل را حل کنیم ،اگر
همفکری بیشتری باشــد ،این فرایند سریعتر
رخ میدهد .بهطور کلی شــش مــاه زمان نیاز
دارد تا عملیاتی شــود .گیر ما قانون نیســت،
اینکه بخواهیــم از پول فرد دیگری اســتفاده
کنیم ،مجوزهای آن ســریع جور میشــود و از
پول دولت راحت میتوان اســتفاده کرد۸۵ .
میلیون کاسه دور دولت است.

...

وزارت کار

سرپرست وزارت کار :همه افراد با درآمد کمتر از
 3میلیون در ماه مشمول بسته حمایتی می شوند
سرپرســت وزارت کار با اشــاره به این که همه افراد با درآمد کمتر از سه
میلیون تومان در ماه مشمول بسته حمایتی دولت می شوند ،گفت :بسته
حمایتی و جمعیتی که باید از این حمایت اجتماعی بهرهمند شوند ،یک
شنبه آینده به تصویب نهایی میرسد .به گزارش فارس ،محسنی بندپی
در حاشیه مراسم تجلیل از تالشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید
رجایی وزارت کار افزود :جمعیت بهرهمند از این حمایتهای اجتماعی
نهایی نشده و پیش بینی ما این است تمام کسانی که درآمد ماهانه آن ها
زیر سه میلیون تومان باشد از این حمایت اجتماعی برخوردار شوند.وی
درباره علت تاخیر در تصویب بســتههای حمایتــی اظهار کرد :یک علت
این که در ارائه بســتههای حمایتی تاخیر افتاده این اســت که اطالعات
ما اطالعات جامعی نیســت ،اگر سیستم جامعی داشــته باشیم تصمیم
سخت نیست .از استراتژی های ما تکمیل پایگاه اطالعات ایرانیان است.

نگاهی به ترکیب مقاصد صادرات نفت ایران از ابتدای
سال جاری میالدی تا شهریورماه نشان می دهد که در
این مدت ،کره از مقاصد حذف و ســهم ژاپن بســیار کم
شده است .نقش سایر مقاصد در ماه های اخیر زیادتر
شده و سهم اروپا نیز تقریب ًا قابل توجه باقی مانده است.
با وجود این ،چین و هند در حجم نسبت ًا باال مشتری نفت
ایران هستند( .منبع :بلومبرگ)

...

بازار خبر
درآمد تضمین شده گاز ،جایگزینی برای
درآمد فروش یک میلیون بشکه نفت
فارس  -وجــود بــازار متقاضی بیش
از صد میلیــارد متــر مکعبــی گاز در
منطقه ،برای ایران فرصت مناســبی
است تا با صادرات بیشتر گاز ،درآمد
حاصل از صادرات این حجم از گاز را
جایگزین درآمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه صادرات
نفت خــام خود کند .کشــورهای هنــد ،پاکســتان ،عمان،
کویت ،عراق و ترکیه همگی متقاضی بیش از  100میلیارد
مترمکعب گاز هستند.

تولید  ۱۸کاالی صنعتی کاهش یافت
ایسنا  -تا پایان مرداد امسال نسبت
به مدت مشابه سال قبل ،از بین ۳۱
کاالی منتخب صنعتــی ۱۸ ،کاال با
کاهش تولید روبه رو شدند .براساس
جدیدترین آمار وزارت صنعت ،معدن
و تجارت درخصوص تولید کاالهای منتخب صنعتی تا پایان
مردادماه ،کمباین با کاهش تولید  66.1درصدی ،ماشین
لباس شــویی با کاهش  32.3درصدی و انواع تلویزیون با
کاهش  24.7درصدی با بیشترین کاهش مواجه شدهاند.

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به نتایج پایش محیط کسب وکاراعالم کرد:

بدترین فضای کسب و کار  2سال گذشته در تابستان 97
اعالمنتایجنظرسنجیازفعاالنکسبوکارتوسطدوتناز
مسئوالن اتاق بازرگانی ایران و تهران حکایت از نامناسب
بودن فضای کســب و کار در تابســتان امســال نســبت به
هشــت فصل قبل از آن و نیز خوشــبین نبودن  70درصد
از فعاالن اقتصادی در ابتدای ســال  ،97نسبت به آینده
اقتصاد دارد.به گزارش مهر ،مســعود خوانســاری رئیس
اتاق بازرگانی تهــران ،افزایــش نــرخ ارز را فرصتی برای
اقتصاد کشــور خواند و گفــت :به جای این که مشــکالت
پیش روی صادرات را برداریم ،با توجه به مســائل داخلی
که تصورمان بر این است که افزایش نرخ ارز ،مشکل آفرین
خواهد بود ،صادرات را دچار مشــکل کــرده ایم .به گفته
وی  ۵۷۰میلیارد دالر واردات کشورهای همسایه ایران
است که ایران تنها  ۱۸میلیارد دالر آن را تامین میکند،
در حالی که ظرفیت صادراتــی ایران بســیار باالتر از این
ارقام است.خوانساری با اشــاره به تنوع نرخ ارز در کشور
گفت :هم اکنون بیش از پنج نوع نرخ ارز در کشــور وجود

دارد که از سوی دولت اعالم شده اســت که البته باید ارز
اربیل و ســلیمانیه را نیز بــه آن اضافه کــرد؛ بنابراین باید
مقوله ارز را از اقتصاد جــدا کرد تا به ایــن ترتیب ،اقتصاد
راحت تــر راه خود را بــرود.وی گفــت :بعد از نــوروز  ۹۷و
همزمان با جهش ناگهانی نرخ ارز ،اتاق بازرگانی با انجام
پژوهشی ،نظرسنجی خوبی را درباره مسائل اقتصادی و
اتاق بازرگانی انجام داد که مهم ترین نکات آن نشان می
دهد که بیش از  ۷۰درصــد از فعاالن اقتصــادی به آینده
اقتصاد خوشبین نیستند ،بنابراین باید امید را در مردم به
ویژه در محیط کسب و کار افزایش داد.در این حال ،پدرام
ســلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشــتی
از نتایج نامطلوب پایش محیط کســب و کار در تابســتان
امسال خبر داد و نوشــت :نتایج پایش محیط کسب وکار
کشور توسط اتاق ایران در تابستان ،97رقم شاخص ملی
را  6.40نشــان می دهد که نامطلوب ترین رقم از ابتدای
انجام این پایش طی هشت فصل گذشته تاکنون است.

طرح های ضد دالری روسیه به اروپا رسید

خیز روسیه برای حذف دالر از تجارت با انگلیس
اگر چه ایران بیش از هر کشــوری طی ســال های اخیر،
هدف تحریم های بی سابقه آمریکا قرار گرفته است ،اما
گویا تحرک کشــورهای دیگری همچون روسیه که چند
ســالی اســت مغضوب غرب و آمریکا شــده ،در خصوص
رهایی از وابستگی به دالر ،این روزها بیش از پیش شدت
گرفته اســت .به طــوری که رســانه های روســی از طرح
دولت این کشــور برای حذف حداکثــری دالر از اقتصاد
روسیه خبر دادند.به گزارش فارس به نقل از راشاتودی،
دولت روسیه همان طور که در ماه اکتبر اعالم کرده بود،
هم اینک در حال کار روی جزئیات حذف دالر از اقتصاد
خود است .بخش اصلی این طرح افزایش بازدهی مالی
برای صادر کنندگان روس است که از روبل به جای دالر
اســتفاده میکنند .این صادرکنندگان به احتمال زیاد
با مشــوقهایی نظیر معافیت مالیاتــی و دیگر محرکها
برای کنار گذاشتن دالر روبه رو خواهند بود .هم اکنون
وزارتخانههای اقتصاد ،بازرگانی و بانک مرکزی روسیه
در حــال کار روی جزئیــات ایــن طرح هســتند .مقامات
روسی پیشتر گفته بودند این طرح به معنای ممنوع شدن
اســتفاده از دالر در این کشــور نخواهد بود بلکه شــامل
اقداماتی میشود که شرکتها را بر آن خواهد داشت تا
به جای دالر از ارز ملی این کشور استفاده کنند .مویسیف
افزود :بانک مرکزی روســیه به ســمت کاهــش بازدهی
مالی وامهــای دالری در مقایســه با وامهایــی بر مبنای
روبل خواهد رفت.
▪حذف دالر از معامالت روسیه و انگلیس کلید خورد

در ایــن حــال ،نماینــده تجــاری روســیه در انگلیس در
اظهاراتیبابیاناینکهبنابرضرورتسیاسیواقتصادی
باید معامله با واحــد پول آمریکا را کنار گذاشــت ،گفت:
شرکت های روســی و انگلیســی می توانند معامله های
خود را با روبل و پوند انجام دهند.به گزارش خبرگزاری
تسنیمبهنقلازراشاتودی،ویتاکیدکردکهشرکتهای

روســی معامله کننده بــا انگلیس میتوانند بــرای نقل و
انتقال های مالی خود ،در صورت لزوم از پوند اســتفاده
کننــد .آبراموف افــزود« :پوند انگلیس مثــل دالر آمریکا
و یــورو آزادانه قابــل تبدیل اســت» .وی توضیــح داد که
شرکتهای روســی به راحتی میتوانند حسابی با پوند
در یک بانک روسی یا خارجی باز کنند .حتی می توانند
از مرکز فروش ســهام و اوراق بهادار پوند دریافت کنند.
با این حال ،به نظر می رســد هنــوز اســتفاده از روبل در
معامالت برای شرکتهای انگلیسی راحت نیست چون
هیچ حسابی به روبل در انگلیس وجود ندارد و بانک ها از
میزان ثبات این پول روسی خبر ندارند.
▪تجلیل پوتین از اقــدامــات ضد تحریمی رئیس
بانک مرکزی روسیه

از سوی دیگر ،خبرگزاری ها از تمجید والدیمیر پوتین از
 78نفر در این کشــور خبر دادند که نام رئیس کل بانک
مرکزی روسیه نیز در آن دیده می شود .به گزارش اقتصاد
نیوز به نقل از ایرنا ،این تجلیل از «الویرا نبیولینا» به دلیل
توسعه و تقویت سیستم بانکی روسیه با وجود تحریم های
گســترده غرب و آمریکا بوده اســت .چرا که او توانست با
وجود بسته های تحریمی پی در پی آمریکا علیه روسیه،
تورم در این کشور را به میزان قابل توجهی کنترل کند و
اجازه ندهد تحریم های آمریکا تاثیر چندانی بر وضعیت
مردم داشته باشد.
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