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بازار آتی را دوباره راه میاندازیم

بــا تصویب هیــأت وزیران و با هــدف تأمین نیازهای مصرف جامعــه ،واردات
گوشــت با ارز نیما و ســود بازرگانی صفر تعیین شــد .همچنین هیأت وزیران،
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی را موظــف کــرد بــا هماهنگــی وزارت جهــاد
کشاورزی نسبت به تسریع در مراحل ترخیص گوشت از بنادر اقدام کند .هیأت
وزیران در ادامه جلســه ،با هدف ایجاد شــفافیت و ابهام زدایی از صورتهای
مالی بانکها و نظام مند کردن نحوه محاسبه بدهیهای ارزی دولت به شبکه
بانکــی ،درخصوص مطالبات ارزی بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی از
دولت ،تصمیماتی را اتخاذ کرد / .پایگاه اطالعرسانی دولت

فروش سوخت  5برابر افزایش یافت

علیرضــا رجبپــور مدیــر بازرگانی شــرکت ملی پخــش فرآوردههــای نفتی
گفت :با هدف کمک به معیشــت مرزنشــینان روزانه حدود سه میلیون لیتر
ســوخت در نواحی مرزی فروخته میشــود که این میزان در سال  96بیش از
 600هــزار لیتــر بوده اســت.بدین جهت فروش ســوخت در مناطق مرزی 5
برابر افزایش یافت/ .وزارت نفت

خرید  0/9میلیون تن نفت خام ایران توسط هند

«وینــود اس شــنوی» مدیر شــرکت پاالیشــگاههای اچ پی ســی ال ()HPCL
گفت :این پاالیشــگاه هنــدی میتواند  ۰.۹میلیون تن نفت ایران را در ســال
مالی  ۲۰۱۹/۲۰۱۸خریداری کند.این شــرکت  ۰.۷میلیون تن نفت ایران را از
آوریل  ۲۰۱۸تا فوریه  ۲۰۱۹خریداری کرده است / .ایلنا

آغاز عرضه میعانات گازی در بورس انرژی

امیرحسین تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با اعالم
اینکه یک میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در محمولههای ۳۵
هزار بشکهای در بورس انرژی در تاریخ  ۲۴بهمن عرضه خواهد شد ،گفت:
محدودیتــی در مقصد ارســالی محموله وجود نــدارد .در این مرحله قیمت
به ازای هر بشکه  61.04دالر تعیین شده است / .شرکت ملی نفت ایران

ارائه تصویر 8ماهه اقتصاد ایران

ایران جای ترکیه را در عراق گرفت

نقدینگی  1725هزار میلیارد تومان شد

گروهاقتصادی :بانک مرکزی در تازهترین گزارشهای اقتصادی
خود مربوط به آبان ماه سالجاری تصویر اقتصاد ایران درپایان
هشتمین ماه سال  97را ارائه داد .براساس این گزارشها حجم
نقدینگی از  1725هزار میلیارد تومان گذشت ،درآمدهای نفتی
به  84.4هزار میلیارد تومان رسید و درآمدهای مالیاتی هم رقم
 67.1هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

1725

43/4

درصد رشد پول

میــزان رشــد پــول در آبانماه ســالجاری نســبت بــه ماه
مشــابه ســال قبل  ۴۳.۴درصد رشــد داشــته اســت؛ بهطوری
کــه میــزان پــول در آبان ماه ســال گذشــته بیــش از  ۱۷۰هزار
میلیــارد تومان بوده و در آبان ماه ســالجاری به بیش از ۲۴۴
هزار میلیارد تومان رسیده است .اما در بخش شبه پول ،رشد
نقدینگی نسبت به سال گذشته  ۱۵درصد گزارش شده است.
درصد رشد درآمدهای نفتی

براســاس آمارهــای بخــش مالــی و بودجه بانــک مرکزی
درآمدهای نفتی درپایان آبان ماه به  84.4هزار میلیارد تومان
رســیده اســت که  99.7درصد محقق شــده اســت .درهشــت
ماهه سالجاری درآمدهای نفتی کشور با رشد  57.4درصدی
همراه بوده اســت .این درحالی است که در مدت مشابه سال
قبل رشد درآمدهای نفتی  46.2درصد بوده است.

54

خبرنگار

هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی

حجم نقدینگی در آبان ماه سالجاری به بیش از ۱۷۲۵
هزار میلیارد تومان رســیده که نســبت به اســفندماه ســال
گذشــته  ۱۲.۸درصد و نســبت به ماه مشــابه سال قبل ۲۱.۱
درصد افزایش داشــته اســت .میزان نقدینگــی در آبانماه
ســال گذشته  ۱۴۲۴هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی
است که رشــد نقدینگی در این ماه نسبت به آبانماه سال
 ،۱۳۹۵برابــر  ۲۲.۶درصــد بــوده اســت و مقایســه این آمار
حاکی از آن اســت که شــتاب رشــد نقدینگی در سالجاری
نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

57

سهیال یادگاری

عکس :ایسنا

مجوز واردات گوشت با ارز نیما صادر شد

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با استقبال از توافق جدید بانکی دو کشور:

درصد افت صادرات فرآوردههای نفتی

درشــرایطی که درآمدهای نفتی کشــور در هشت ماهه
امســال با رشــد بیش از  57درصد مواجه بوده اســت ،اما
درصــادرات فرآوردههای نفتی شــاهد افــت  54درصدی
هســتیم .دراین مدت درمجمــوع  4.7هزار میلیارد تومان
صــادرات انــواع فراوردههای نفتی از کشــور داشــتهایم که
 5.6درصد از مصوب این دوره را محقق کرده است.

12/9

درصد رشد پرداختهای عمرانی

دربخش پرداخت بودجههای عمرانی در هشت ماهه
امســال نیز گزارشها از رشــد  12.9درصــدی حکایت دارد
که با رشد  95.8درصدی مدت مشابه سال گذشته کاهش
تفاوت زیادی دارد .دراین مدت  32.9هزار میلیارد تومان
برای طرحهای عمرانی کشــور پرداخت شــده اســت که با
مصوب  41.7هزار میلیارد تومانی همچنان فاصله دارد.

78/5

درصد تحقق درآمدهای مالیاتی

درهشــت ماهه امســال  78.5درصد از درآمد مالیاتی
مصوب محقق شده است .دراین مدت  67.1هزار میلیارد
تومان از محل مالیاتها درآمد نصیب دولت شــده است
که  11.7درصد رشــد نشــان میدهد .این مبلغ با رقمی که
برای هشــت ماهه امسال یعنی  95.7هزار میلیارد تومان
مصوب شده بود نیز فاصله دارد.

20/4

درصد رشد پرداختهای هزینه ای

درپرداختهــای هزینــهای  100درصــد از اهــداف
پیشبینی شــده محقق شده است .در هشت ماهه امسال
 173.3هزار میلیارد تومان بودجه پرداخت شده است که
 20.4درصد رشد داشته است.

298

هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانکها

در بخــش بدهیهای بخش دولتی به شــبکه بانکی در
هشــت ماهه امســال رقم این بدهــی به  298هــزار و 500
میلیــارد تومــان رســیده که نســبت به مدت مشــابه ســال
قبل  17.5درصد و درمقایســه با اسفند سال گذشته 15.5
درصد رشد داشته اســت .دراین میان بدهی دولت نیز به
بانکها به  265هزار میلیارد تومان میرســد که دریکسال
منتهی به آبان  17.4درصد بیشترشده است.

ابالغ بخشنامه بانک مرکزی به صادرکنندگان برای برگرداندن
ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخه اقتصادی ،مشــکالتی برای
صادرکننــدگان بویــژه صادرکننــدگان کاال به عــراق ،که بخش
بزرگــی از صادرکننــدگان را شــامل میشــود ،بــه وجــود آورد.
صادرکننــدگان بــه ایــن موضــوع اشــاره میکردنــد کــه وقتــی
معامــات بــا عراق براســاس ریال انجام میشــود بخشــنامه
بانــک مرکزی مبنی بــر الزام شــرکتهای ایرانی بــه صادرات
ش پای
محصــوالت به عراق بهطور ارزی ،مشــکالت دیگــر پی 
صادرکنندگان قرار داده است .برای حل مشکل انتقال ارز ناشی
از صادرات به عراق روز گذشــته رئیسان کل بانکهای مرکزی
ایــران و عراق عالوه بر تعیین مکانیــزم پرداخت مالی بین دو
کشــور ،توافق کردند تا مشــکالت مربوط به انتقال و بازگشــت
درآمدهــای ارزی صادرکننــدگان بــه عــراق نیز برطرف شــود.
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در تشریح ساز و کار
انجام معامالت با تجار عراقی گفت :طبق توافق انجام شده،
قرار اســت بانک مرکزی ایران ،حسابهای یورویی و دیناری را
داشته باشد و مبادالت گاز و نفت با این حسابها انجام شود.
شــرکتهای عراقی هم میتوانند در بانکهای ایرانی حساب
افتتاح کنند و مبادالت خود را با دینار انجام دهند.
سیدحمید حســینی ،دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران
و عــراق توافــق بانکی ایــران و عــراق را نویدبخــش ادامه روند
صعودی صادرات به عراق دانســت و گفــت :صادرات کاالیی
ایران به عراق از صادرات ترکیه پیشی گرفته است.
ëëصادرات رونق میگیرد
حســینی با اشاره به مشکالتی که صادرکنندگان در انتقال ارز
بهکشورداشتند،گفت:سیستمیکهبانکمرکزیتعریفکردهتا
بر اساس آن صادرکننده ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما
عرضــه کند و متقاضی پیــدا شــود و آن ارز را خریداری کند عمالً
برای تجارت با عراق کاربرد نداشــت چون سیستم بانکی عراق
با ما همکاری نمیکرد .بســیاری از صادرکننــدگان در بانکهای
عراقی حســابی نداشتند و کسی عالقهمند نبود ارز دینار را بخرد
چون دینار عراق جزء ارزهای رســمی کشــور نبود .حسینی افزود:
برایحلاینمشکلصادرکنندگانمعموالًارزشانرابهصرافیا
خریدار عراقی میدادند و صادرکننده ریالش را در ایران دریافت
میکرد .به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم اگر دنبال این هستید که
ارز حاصــل از صادرات برگردد باید برنامهریزی کنید خودتان ارز
را خریداری و جمعآوری کنید؛ بانک مرکزی در نهایت پذیرفت
تا بانکهای ایرانی در عراق فعال شوند و شعب بانکها نسبت
بــه خرید ارز دینار از صادرکننده ایرانی یا واردکننده عراقی اقدام

هشدار درباره سامانه جعلی یارانه نقدی

در اطالعیه ســازمان هدفمندی یارانهها آمده اســت :سامانه ثبت نام و اعالم
نیازمندی یارانه نقدی به نشانی  yaraneh.comکه اقدام به دریافت اطالعات
هویتی شــهروندان از جمله کدملی سرپرســتان خانوار ،تعداد اعضای خانوار،
میزان درآمد و همچنین اطالعات کارت بانکی شــامل :شــماره کارت ،شــماره
حساب ،رمز دوم ،تاریخ انقضای کارت و  cvv۲را میکند و پیامکهای ارسالی
از شــماره  ۵۰۰۰۱۴۵جعلــی بوده و هیچگونــه ارتباطی با ســازمان هدفمندی
یارانهها و پرداخت یارانه ندارد.شهروندان از هرگونه مراجعه به این سامانه و
ثبت اطالعات خانوار خود در آن جداً خودداری کنند.

افتتاح همزمان  40جایگاه عرضه CNG

حمیــد قاســمی مدیــر طــرح  CNGکشــورگفت :جایــگاه عرضــه ســیانجی
همزمــان بــا چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی به صــورت همزمان
در  ۱۶اســتان کشــور به بهرهبرداری میرســد که با راهاندازی ایــن جایگاهها در
مجمــوع روزانــه  ۶۰هــزار مترمکعــب بــه ظرفیت توزیع ســیانجی در کشــور
افزوده میشود / .ایسنا

عکس :بانک مرکزی

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شرط
راهانــدازی دوبــاره بازار آتی را ثبات قیمت ســکه عنوان و
اخبـــــار
اظهار کــرد :بانک مرکزی عهــدهدار راهاندازی معامالت
نقدی ارز در بازار ســرمایه اســت و اگر بازار نقدی ارز تأسیس شود بازار مشتقه
ارزی هــم راه میافتــد .بازار نقدی ارز در بازار پول ایران راهاندازی خواهد شــد
و بانــک مرکــزی در این زمینه اقدامــات خوبی انجام داده اســت.وی افزود :از
نظر تعداد ســهامداران اکنون حدود  ۱۳درصد از جمعیت کشور که حدود ۱۰
میلیون و  ۵۰۰هزار نفر میشــود ،کد ســهامداری دارند .از نظر شــفافیت بازار
سرمایه ،ایران جزو پنج کشور شفاف جهان است .همچنین تعداد شرکتهای
بورســی و فرابورســی به بیش از  ۶۰۰شرکت رســیده و تعداد نهادهای مالی تا
پایان ســال به  ۶۵۰نهاد مالی خواهد رســید .محمدی درباره احتمال افشــای
نــام خریداران نفت در بورس گفت :اطالعاتی که در بازار ســرمایه وجود دارد
محرمانه خواهد ماند و اگر یک خریداری خودش اعالم کرده باشد یا شخصی
از دســتگاه دیگری اطالعات را به دست آورده باشد ،نمیتوانیم اظهارنظری
کنیم .در مورد بازار سرمایه تمام اطالعات محرمانه است و اگر کسی بخواهد
اطالعات را جایی بازگو کند بشدت با آن برخورد خواهد شد / .ایسنا

editorial@iran-newspaper.com

کنند و در مقابل شــعبههای بانکهای ایرانی در عراق ریال را به
صادرکننده بدهند و تعهد صادرکننده با تحویل ارز ،عمدتاًدینار،
بــه بانکهــای ایرانی در عراق پاس شــود و باقــی ارزها در اختیار
بانکمرکزیقراربگیرد.
ëëبازگشت پول صادرات برق و گاز
طبق توافق انجام شــده میان بانــک مرکزی ایران و عراق،
قرار است بانک مرکزی ایران ،حسابهای یورویی و دیناری را
داشته باشد و مبادالت گاز و نفت با این حسابها انجام شود.
حســینی با اشــاره به این موضوع گفت:عراق بــرای پرداخت
بدهی خود به ایران آمادگی داشت؛ این کشور آمادگی داشت
بدهی را بهصورت دینار پرداخت کند اما ایران از پذیرفتن آن
اجتنــاب میکرد ما میگفتیم چــون قراردادهــای برق دالری
اســت و قــرارداد گاز یورویــی اســت پس عــراق بایــد بدهی را
بهصورت یورویی یــا دالری پرداخت کند اما بهخاطر موضوع
تحریم عراق نمیتوانست پول را بهصورت یورو بپردازد با ساز
و کار جدیــد دینار عراق را میگیریم و دینار عراق ارز معتبری
است و با همکاری بانکهای ایرانی و عراقی میتوانیم دینار را
در عراق تبدیل کنیم و برای واردات از آن استفاده کنیم.
ëëکاهش قاچاق با سازو کار جدید
حسینی با اشاره به مبادالت تجاری ایران و عراق گفت :در 10
ماه گذشته بیشتر از  7و نیم میلیارد دالر صادرات به عراق انجام
شده و میزان صادرات  44درصد نسبت به سال گذشته افزایش
یافته است .با توجه به آمار در سال  2018توانستیم در صادرات
کاال بــه عراق جای ترکیه را بگیریم که شــاهکار اســت .صادرات
کاالی ترکیه به عراق در این سال  7میلیارد و  355میلیون دالر
بــوده در حالــی که آمار مــا  8میلیارد و 755میلیون دالر اســت.
حســینی افزایش صــادرات به عــراق را اینگونه توضیــح داد که
ســهم ما در بازار عــراق روند صعودی دارد با حل مشــکالت ما
دوباره شــاهد اوجگیری صادرات به عراق در این ماه و ماه آینده
خواهیم بود .امیدواریم امسال به صادرات 9میلیون دالر برسیم
در حالی که این عدد ســال گذشــته  6میلیارد و  400میلیون دالر
یرسد.
بود به این ترتیب صادرات ما به عراق به  50درصد م 

تالش برای بهبود وضع معیشتی کارکنان دولت

جمشــید انصــاری رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی گفت :به رغم شــرایط
ســخت اقتصــادی تمــام تــاش دولــت بــر این اســت تــا وضعیت معیشــتی
مطلوبی را برای کارکنان دولت فراهم آورد که در این زمینه خبرهای خوشــی
نیز در آینده اطالعرسانی خواهد شد.
وی اظهــار کــرد :بعــد از گذشــت  ۴۰ســال ملــت ایــران در تحقــق اهــداف و
آرمانهای نظام اسالمی گامهای جدی برداشته بهطوری که ما در بازدیدی که از
شهرهای شمالی استان اردبیل داشتیم نمود و نشانههایی از این خدماترسانی
را بویژه در احداث بیمارســتانها و تالش برای تأمین ســامت مردم مشــاهده
کردیم .وی به  ۴۰سالگی انقالب به عنوان دوران بلوغ و دستاوردهای عظیم ۴۰
ساله اشاره و خاطرنشان کرد :در حوزه برقرسانی و آبرسانی بیش از  ۹۵درصد
ســاکنان مناطق شهری و روســتایی ،در حوزه آموزش و سوادآموزی تا  ۹۰درصد
مردم ایران بهرهمند از این خدمات شــدند و به لحاظ توســعه مراکز دانشگاهی
و همچنیــن فارغالتحصیــان دانشــگاهها جــزو  ۱۰کشــور برتر دنیا هســتیم و در
بخشهــای صنعــت ،معدن ،کشــاورزی و گردشــگری و همچنیــن فناوریهای
جدید دستاوردهای نظام اسالمی بینظیر بوده است / .ایسنا

