اقتصاد
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تهاتر  70هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به
بانک ها در سال آینده

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

)0(128.500

)0( 148.000

)0(168.917

20.120

35.353

مشهد

4.137.000

43.500.000

شاخصکلبورس

) 1.205( 169.115

هرگرمزعفراننگین

116.830

هرگرمزعفرانپوشال

81/138

تهران

4.213.010

) 1/850/000(46.500.000 44.000.000

خودکفایی
با شکستن انحصار جهانی
 3شرکت چند ملیتی

ایراندرتولیدکاتالیستپلیاتیلن
کالس 100خودکفاشد

حسین بردبار -فناوری تولید کاتالیست
پی 100-کهنوعیپلیاتیلنپرکاربرددرلوله
های انتقال آب و گاز است و پیشتر در انحصار
تنهاسهشرکتچندملیتیقرارداشت،بومی
شد و متخصصان شرکت پژوهش و فناوری
پتروشیمی توانستند این کاتالیست را در
داخل کشور تولید و کشور را از واردات این
محصولبینیازکنند.
علی پژوهان ،مدیرعامل شرکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی در مراسم رونمایی از این
محصول در گفت و گو با خبرنگار ما در تشریح
این کاتالیست گفت :این کاتالیست برای
تولیدپلیاتیلنکالس 100استکهدرلوله
های انتقال آب و گاز کاربرد دارد  ،به همین
دلیلحساسیتخاصیداردوبایدبتواند50
سالسرویسدهیکند.
ویبابیاناینکهبایدویژگیوخواصمنحصر
بهفردیدرکاربرداینکاتالیستباشدتابتواند
در گاز و آب تحت فشار سرویس دهی کند،
ادامهداد:مهمترینگلوگاهکشوربرایتامین
اینلولهها،موضوعتامینکاتالیستآناست
چوناگرکاتالیستنبود،دچارمشکلبودیم.
وی تصریح کرد :مواد اولیه در دسترس است
ولی کاتالیست دانش فنی پیچیده ای دارد
به همین دلیل شرکت های بزرگ دنیا هرگز
لیسانس تولید کاتالیست را به کسی نمی
دهند و در انحصار خودشان است.مجموعه
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بیش از
 10سالرویاینموضوعکارکردهاستوبعد
از کارهای مطالعاتی و پژوهشی سرانجام این
دانشتکمیلوهمهریسکهایشبررسیشد.
وی ادامه داد :با همکاری پتروشیمی شازند،
این دانش فنی به آن ها واگــذار شد و حدود
ششماهپیشاینکاتالیستراتولیدکردندو
حدودیکهفتهاستکهمحصولپلیاتیلنرا
از کاتالیست داخلی تامین می کنند.به گفته
وی ،این کاتالیست حــدود  45تن در سال
ظرفیتمصرفوحدود 15میلیونیوروارزش
دارد که می تواند حدود یک میلیون و100
هزار تن درسال تولید کند.وی افزود :فناوری
تولید این کاتالیست در انحصار سه شرکت
بود که مهم ترین آن ها شرکت چندملیتی یا
اروپایی–آمریکاییبازلاست.

...
نفت

یکتحلیلگر:آمریکامجبوربه
تمدیدمعافیتهندوچینمیشود
در حالی که وزیر امور خارجه آمریکا تالش
می کند با تشویق شرکت های نفتی برای
تولید بیشتر ،جایگزینی مناسب برای عرضه
نفت ایران ،چین و روسیه ایجاد کند و مجدد
ادعای به صفر رساندن صادرات نفت ایران
را مطرح کرده است ،دیگر مقامات آمریکایی
معتقدند،بهصفررساندنصادراتنفتایران
به چین و هند غیر ممکن است.به گزارش
خبرگزاری هــا ،وزیرخارجه آمریکا در یک
نشست با روسای شرکتهای بزرگ نفتی،
ازآنهاخواستبافعالیتهایهرچهبیشتر،
صـــادرات نفتی و گــازی خــود را جایگزین
صــادرات ایــران ،روسیه و چین کنند .پمپئو
گفت« :ما قصد داریم صادرات نفت ایران را
هرچهسریعتربهصفربرسانیم».
این اظهارات در حالی است که مشاور سابق
تحریم ها در وزارت خزانهداری آمریکا گفت:
آمریکامعافیتچینوهندراازخریدنفتایران
تمدیدمیکندچونازنظراقتصادیوسیاسی
صفر کردن واردات نفت آن ها از ایران دشوار
است.بهگزارش اسپیگلوبالپلتسالیزابت
روزنبرگ مدیر برنامه انرژی در مرکز امنیت
جدیدآمریکاومشاورسابقتحریمهادروزارت
خزانهداری آمریکا افزود :شرایط هند سخت
است .این کشور هنوز صدها هزار بشکه نفت
ایرانراواردمیکندچونپاالیشگاههایشاین
نفت سنگین را میخواهند.همزمان رویترز
در یک گــزارش تحلیلی دربــاره فروش نفت
ایران در دوران تحریم تصریح کرد که ایران
تکاپوهای گسترده ای برای تامین کشتی
الزم به منظور صــادرات نفت داشته و طبق
گزارشهایرسیده،ایرانبهدنبالکشتیبه
ویتنامهمرفتهودرجستوجویواسطهایدر
بازاریوناناست.

معاون سازمان برنامه با اشاره به برنامه تهاتر ۱۰۰هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت ،گفت :از این میزان ۳۰هزار میلیارد تومان انجام و بقیه
به سال بعد موکول شد .پورمحمدی در گفت وگو با مهر با اشاره به مصوبه تهاتر بدهی های دولت در بودجه امسال گفت :امسال تهاتر ۱۰۰هزار
میلیارد تومان بدهی بین دولت ،بخش خصوصی ،بانکها و بانک مرکزی پیش بینی شده بود.

نرخ ارز

سکه طرح جدید

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

) 500/000( 45.200.000

نیم سکه

ربع سکه

15.500.000 24.500.000

شاخص

16.000.000 25.200.000

تعیین دستمزد سال  98کارگران به هفته پایانی  97موکول شد

تقویت احتمال افزایشترکیبی حقوقکارگران

در حالی که جلسه اخیر شورای عالی کار برای
تصمیم گیری دربـــاره مــیــزان افــزایــش حقوق
کارگران در سال آینده ،نتیجه ای در خصوص
درصد و میزان افزایش در بر نداشت اما خبرها
حکایت از پیشنهاد افزایش ترکیبی حقوق در
سال آینده از سوی نمایندگان کارگری دارد.
این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان کارفرمایی و
استقبال دولت مواجه شده است.
گفتنی است پیش از این نیز با تصمیم مجلس،
حقوق کارکنان دولت به صورت ترکیبی (400
هزار تومان ثابت و تا  10درصد رشد) افزایش
یافتهبود.بنابرایناحتمالتکرارچنینسناریویی
دربارهکارگرانبخشخصوصینیزوجودداشت.
اکنون با طــرح موضوع در جلسه و مخصوصا



موافقت نماینده دولــت احتمال ایــن موضوع
افزایش یافته است .گفتنی است طی امسال نیز
رشد حقوق کارگران به صورت ترکیبی انجام
شده بود به این ترتیب که به حقوق حداقل بگیران
ماهانه 84هزار تومان و 10.4درصد افزوده شد.
البته امسال مقدار ثابت باید به مراتب بیشتر از
این رقم باشد.
درباره کم و کیف جلسه اخیر شورای عالی کار
که سه شنبه شب با حضور نمایندگان دولت،
کارگری و کارفرمایی برگزار شد ،خبرگزاری مهر
گزارش کرد که تنها تصمیم گرفته شده در جلسه
رد پیشنهاد تعیین منطقه ای مزد و تعیین یک
نرخ واحد برابر سراسر کشور به صورت ملی بوده
است .بر این اساس ،در جلسه مذکور ،پیشنهاد

...



واردات

درخواستاضافهشدن 8کاالبهفهرستارز4200

وزیرجهادکشاورزیخواستارافزودهشدنهشتقلمکاالبهگروه
یک کاالیی برای تنظیم و مدیریت بازار شب عید شد .به گزارش
تسنیم ،بر اساس مکاتبه وزیر صنعت با رئیس کل بانک مرکزی
درباره سامان دهی و مدیریت بازار ارز ،شاهد تغییر مجدد گروه
کاالییهشتردیفتعرفه(کرهبستهبندی،لپه،نخودرسمی،لوبیا
قرمز،لوبیاچیتی،عدس،چایکوبیدهوانواعچایسیاه)ازگروه2
بهگروهیککاالییخواهیمبود.درمکاتبهرحمانیباهمتیآمده
است:باتوجهبهدرخواستمجددوزیرجهادکشاورزی،باموضوع
تغییر گروه کاالیی هشت ردیف تعرفه برای مدیریت و تنظیم بازار
شبعیدخواهشمنداست،دستورفرماییدگروهکاالییاقالمزیر
مانندگذشتهدرگروهیککاالییقرارگیرند.

امکان دریافت همزمان دو نوع وام جعاله مسکن

امکان پرداخت دو نوع تسهیالت جعاله تعمیرات مسکن با وثیقه
ملکی ،فراهم شده است .به گزارش مهر ،بانک مسکن مانند
دیگر بانکهای تجاری تسهیالت تعمیر یا تکمیل مسکن را در
قالبعقد جعاله،اعطامیکند.تسهیالت جعاله دربانکمذکور
هم اکنون دو نوع دارد که در نوع اول ،تسهیالت جعاله با سپرده
پرداخت می شود که رقم آن هم اکنون ۱۰،میلیون تومان است.
اما نوع دوم تسهیالت جعاله که به دلیل سقف باالتر ،استفاده از
آن رواج بیشتری در میان مشتریان بانک عامل بخش مسکن
دارد ،تسهیالت جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده
از تسهیالت مسکن (تسه) است که حداکثر تا سقف ۲۰میلیون
تومان برای تعمیر واحد مسکونی میسر است.

ردیابی چک های برگشتی در آینده ای نزدیک

یکپارچه بانک مرکزی ،ثبت فوری و ظرف ۲۴
ساعت به تمام بانکها ابالغ میشود؛ ضمن
این که بانکها نیز موظف اند به اندازه کسری
مبلغ چک ،از حساب صادرکننده ،مسدود
کنند و از افتتاح حساب جدید ،ارائه تسهیالت
بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی نیز
جلوگیری به عمل آورنــد که این موضوع ،به
پیشگیری از صدور چکهای برگشتی بعدی
منجر خواهد شد.
مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی با
اشــاره به نحوه ظهرنویسی در قانون چک،
گفت :تــا دو ســال آیــنــده بــرای صــدور چک،
صادرکننده باید مشخصات گیرنده به همراه
تاریخ و مبلغ چک را در سامانه ثبت کند .فرد
گیرنده هم اگر بخواهد چک را به فرد دیگری
بدهد ،باز هم باید مشخصات و شناسه یکتا را
ثبت کند.
ویبابیاناینکهامکانصدوراجراییهمستقیم
وجــود دارد ،در خصوص سهولت پیگیری
قضایی در این قانون نیز اظهار کرد :نکته مهم
دیگر قانون ،صدور اجراییه از طریق دادگاه
صالحه است که به سهولت و تنها اگر مشمول
دوسهشرطخاصنباشد،امکانصدوراجراییه
وجود دارد؛ ضمن این که بین ادارات بانک
مرکزی برای اجرای قانون ،تقسیم کار صورت
گرفته است.

روایت رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از دستاوردهای اقتصادی
سفر روحانی

از موافقت نامه تجارت ترجیحی تا مبادالت
براساس ریال و دینار

رئیس اتــاق مشترک ایــران و عــراق با اعالم
ارزیابی مثبت از سفر رئیس جمهور کشورمان
به عراق ،دستاوردهای اقتصادی این سفر را
برشمرد.یحیی آل اسحاق در گفتوگو با فارس
دربــاره دستاوردهای سفر روحانی به عراق
گفت :این سفر به امضای پنج موافقتنامه
در حــوزه های مختلف اقتصادی منجر شد،
ضمن این که تقریبا تمام مسائلی که درباره
عراق وجود داشت ،سامان یافت که از جمله
آن میتوان به امنیت فراگیر منطقهای اشاره
کرد .آل اسحاق به امضای موافقت نامه برای
ایجاد سه شهرک مشترک صنعتی  -اقتصادی
بین دو کــشــور اشـــاره کــرد و گــفــت :مسئله
مــراودات بانکی بین دو کشور در سفر رئیس

...

وام مسکن

یک مقام بانک مرکزی خبر داد :
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید
کــد رهگیری بــرای هــر چــک برگشتی خبر
داد و گفت :الزمه رسیدگی به وضعیت چک
برگشتی در مراجع قضایی ،وجود این کداست
که حتم ًا باید روی گواهی نامه عدم پرداخت
درج شود .اجرایی شدن این کد در حال انجام
است و به زودی اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایبنا ،غنی آبادی ،مدیر کل مقررات،
مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک
مرکزی با اشاره به قانون چک و با بیان این که
بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی ،برای
هر چک برگشتی ،یک کد رهگیری تولید
میشود ،افــزود :الزمه رسیدگی به وضعیت
چک برگشتی در مراجع قضایی ،وجــود کد
رهگیریاست .طبق این قانون ،برای هر چک
برگشتی ،یک کد رهگیری تولید میشود که
این کد رهگیری حتم ًا باید روی گواهی نامه
عدم پرداخت ،درج شود .به گفته وی ،موضوع
کد رهگیری در حوزه فناوریهای نوین و حوزه
اعتباری بانک در حال انجام است و به نظر
میرسد یکی از عواملیاست که به سرعت به
اجرا گذاشته خواهد شد.
وی در خصوص ثبت فوری تمامی چکهای
برگشتی در سامانه اطالعات یکپارچه بانک
مــرکــزی ،گــفــت :ب ـه مــوجــب قــانــون ،تمامی
چ ـکهــای برگشتی در ســامــانــه اطــاعــات

نمایندگان کارگری افزایش دستمزد به صورت
ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» بود .در عین
حال ،نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش

کل بانک مرکزی تکمیل شد و تجار دو کشور
میتوانند براساس دینار و ریال به صورت بسیار
روان با هم تجارت داشته باشند.
رئیس اتاق مشترک ایــران و عراق همچنین
به زمینه سرمایهگذاریهای مشترک بین دو
کشور اشاره کرد و گفت :ایجاد راهآهن شلمچه
 بصره و فعال کردن کمیسیون مشترک بیندو کشور از دستاوردهای دیگر این سفر بوده
است .وی افزود :صدور ضمانتنامه دیناری
بــرای فعالیتهای خدمات فنی و مهندسی
هم از دیگر مسائل مطرح شده در این سفر بود.
آل اسحاق بیان کــرد :در حــوزه نــرم افــزاری
و آی تی هم زمینههای خوبی برای همکاری
بین دو کشور وجود دارد.



دستمزد به روش درصدی ثابت را مطرح کردند
که مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت.
اما ظاهر ًا پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر
افزایش ترکیبی مزد از سوی وزیر کار به عنوان
یکی از نمایندگان دولتی شورای عالی کار نیز
مورد پذیرش بود اما به دلیل اختالف نظر اعضا در
نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد.
بــه گـــزارش مهر ،همچنین در ایــن نشست با
استعالم از وزارت اقتصاد در خصوص میزان تورم
اسفندماه ،تورم  12ماهه منتهی به اسفند ۹۷
بیش از  ۳۰درصد اعالم شد .قرار است نشست
بعدی شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده ۲۷
اسفند برای تصمیم گیری نهایی درباره حداقل
دستمزد برگزار شود.

...

تلفن همراه
عرضه گوشی های وارداتی توقیفی با نرخ نیمایی

خبرها حکایت از آن دارد که گوشیهای موبایل وارداتی توقیفی با
ارز ۴۲۰۰درحالعرضهبهبازاربرپایهنرخدالرسامانهنیماست.به
گزارشایرنا،بهگفتهرئیساتحادیهدستگاههایمخابراتیباتوجهبه
دونرخیشدنقیمتارزمقررشدتلفنهایتوقیفشدهبامعادلارز
نیماییبهبازارعرضهشوندومابهالتفاوتقیمتآنهاهمبهحساب
سازمانحمایتازمصرفکنندگانواریزشود.دلیلتاخیردرعرضه
اینگوشیهابهجمعبندینرسیدندستگاههایتصمیمگیرواعالم
نشدنشمارهحسابازسویسازمانحمایتبهشرکتهابرایواریز
مابهالتفاوتقیمتوارداتگوشیاعالمشدهاست.سرانجامپساز
چندماهانتظاربرایگوشیهایتوقیفی،اینگوشیهاطیروزهای
اخیربهشکلمحدودواردبازارشدهاند.

مهــم ترین اقــام وارداتی کشــور
کداماند؟

طبق گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت
اقالم عمده وارداتی ،ماشین آالت و لوازم
برقی و اجزا و قطعات آن ها مهم ترین اقالم
وارداتی کشور است که بیش از یک چهارم
واردات کشور را به خــود اختصاص می
دهد .مواد فلزی و شیمیایی در رده های
بعدی قرار دارند .بین اقالم خوراکی نیز
محصوالتنباتیبا 7.7ودیگرموادغذایی
با 4.2درصد،درمجموعحدود 13درصد
ازوارداترابهخوداختصاصدادهاند.

...

بازار خبر
بانک مرکزی سقف تراکنش های
کارتی اپ ها را اعالم کرد

اقتصادنیوز -طبق الزامات بانک مرکزی،
سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در
اپلیکیشنهای موبایلی یک میلیون تومان
است و انجام انتقال وجه با مبالغ باالتر تخلف
به شمار میرود.

ادامه بایکوت بوئینگ 737مکس
فارس-درپیسقوطهواپیمایبوئینگ737
در اتیوپی ،قزاقستان ،ترکیه و فیجی اعالم
کردند که پــرواز بوئینگهای  737مکس را
ممنوع کــرده اند و از طرف دیگر کشورهای
آمریکایالتینهمدرحالارزیابیشرایطبرای
ممنوعکردنفعالیتاینهواپیماهاهستند.

