اقتصاد

۱۴
اخبار

در پنجمین جلسه دادگاه متهمان
ایجاد گرانی در شیشه نوشابه و آب
معدنی مطرح شد

سود 190درصدی کارخانهداری که
بهجایتولید،سهمیهرافروخت

دیروز پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد
برگزار شد .در این پرونده سهمیه مواد پتروشیمی
از جمله پت (شیشه نوشابه و آب معدنی) از وزارت
صمت و بورس کاال دریافت می شده و در بازار آزاد
فروش می رفته است .در جلسه قبلی دادگاه اعالم
شد که برخی متهمان اعتراف کرده اند کارشان
موجبگرانینوشابهوآبمعدنیشدهاست.
▪عسگری:فقط 300میلیونسودکردم

به گزارش میزان ،قاضی مسعودی مقام از نماینده
دادستان خواست ادله اتهامی متهم ردیف یازدهم
مجتبی علی عسگری را قــرائــت کند .نماینده
دادســتــان گفت :نــام متهم عسگری در آن درج
شده و در پرونده موجود است ،بررسی متن بارنامه
پت نشان میدهد در  ۶۵بارنامه نام مجتبی علی
عسگری ذکر شده و همچنین مواد را در بازار آزاد
خریدوفروشکردهاست.اینمتهمدرجایگاهحاضر
شدوگفت:منفقطازیککارخانهکهمازادداشت،
خرید کرده و به جایی که نیاز داشت فروختهام .اگر
می دانستم این کار اخالل است انجام نمی دادم.
وی سود کسب شده از این محل را سود معمولی
واسطه گری دانست و گفت :سود من بین  ۱۰۰تا
 ۲۰۰هزار تومان در هر یک کیلو بوده و در کل بین
 ۲۴۰تا ۳۰۰میلیون تومان سود کرده ام .نماینده
دادستاندرپاسخبهعسگریگفت:چگونهسهمیه
مربوط به کارخانه را میخریدید و آن را در بازار آزاد
میفروختیدسپسمیگوییدنمیدانستماینعمل
خالفاست.
▪سود 190درصدیتولیدکنندهغیرواقعی

در ادامــه قاضی بعد از تفهیم اتهام به رضا رهبر و
اتهامویمبنیبرمشارکتدراخاللعمدهدرنظام
اقتصادی کشور از طریق  ۱۳۷۶تن خرید مواد و
 ۶۰میلیاردریالتحصیلمنفعت،ازمتهمخواست
دفاعیات خود را بیان کند .رهبر متهم است که
این میزان مواد را دریافت کرده اما به کارخانه اش
برای تولید نبرده است بلکه در بازار آزاد فروخته
است .متهم اتهامات را رد کرد و انحرافات گزارش
شده را مربوط به تغییر گرید مواد دانست اما قاضی
گفت :تمام این انحرافات را سازمان بورس کشف
میکندواینسازماناعالمکردهکهاینتولیدکننده
واقعی نیست و بارنامهها را گرفته است و تا ۱۸۹
درصدتفاوتقیمتبرایشمابهارمغانآمدهاست.
▪ضبطوثیقه 30میلیاردییکیازمتهمان

قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه دیروز دادگاه
پتروشیمی گفت :به وکیل متهم فــرزاد محبوبی
آذریان تذکر میدهم که در  98.5.23احضاریه
را ابالغ کردهایم ،ولی به احضاریه توجه نکرده و
در دادگاه حضور نیافته است .وی افزود :متهم به
قید وثیقه آزاد بوده و در پایان وقت امروز(دیروز)
وثیقه او ضبط میشود و به رغم تأکیدات صورت
گرفته ،امروز(دیروز) بازداشت خواهد شد و وثیقه
 ۳۰میلیاردیاش نزد دادستان تهران برای ضبط
ارسالمیشود.

کاهش  9درصدی تعداد نیروی
کار اتباع خارجی در سال 97
مطابقآماروزارتکار،تعدادنیرویکاراتباعخارجی
شناسایی شده غیر مجاز در سال  ۹۷کاهش 8.8
درصدی یافته است .به گزارش تسنیم ،تعداد اتباع
خارجی شناسایی شده غیر مجاز در سال 52 ،96
هزار و  914نفر بود که این رقم در سال  97به 48
هزار و  241نفر رسید .به گزارش خراسان به نظر
می رسد عالوه بر تشدید نظارت ها در این حوزه،
مهاجرت معکوس و بازگشت نیروی کار خارجی به
کشور خود نیز موثر بوده است ،کارگرانی که عمده
آنهاراافغانستانیهاتشکیلمیدهند.دلیلاصلی
این مهاجرت به کاهش ارزش ریال در برابر دالر و در
نتیجه افت قدرت خرید کارگران خارجی در کشور
خودشانبادستمزدریالیکسبشدهبرمیگردد.

تشییع پیکر اسد ا...
عسکراوالدی ،امروز در تهران
مراسم تشییع پیکر اســـدا ...عسکر اوالدی،
فعال اقتصادی کــه نقش مــوثــری در تشکیل
اتــاق بازرگانی پس از انقالب داشــت ،امــروز از
مسجد محله ای که سال ها در آن زندگی کرده،
برگزار می شود.به گزارش خراسان،بر اساس
اطالعیهای که حزب موتلفه دیروز منتشر کرد،
مراسم تشییع پیکر کهنه کار عرصه تجارت ،روز
یک شنبه  ۲۴شهریور ساعت  ٩صبح از مسجد
فرشته واقع در خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از
پل شهید چمران ،خیابان شهید فیاض (فرشته)
برگزار میشود .وی جزو اولین حلقه ای است که
با اجازه امام خمینی(ره) مسئولیت اتاق بازرگانی
را در ابتدای انقالب اسالمی عهده دار شد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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آتشبسموقت چینوآمریکا درجنگتجاری

توافق ایران و روسیه برای دور زدن
تحریمهاباجایگزینسوئیفت

در شرایطی که اقتصاد دنیا تحت تاثیر
جنگ تجاری آمریکا و چین قرار گرفته،
تازه ترین خبرها از کاهش مقطعی تنش
تجاری این دو کشور حکایت دارد .از
سویدیگریکمقامصندوقبینالمللی
پول نیز با اذعان به تاثیر درگیری تجاری
ایــن دو کشور ،پیش بینی رکــود برای
اقتصاد جهانی را در شرایط کنونی بعید
دانسته است .به گزارش ایرنا ،اگر چه
آمریکا در دور جدید جنگ تجاری اخیر
خودباچین،قراربودتعرفه 250میلیارد
دالر از کــاالهــای صــادراتــی چین را از
ابتدای ماه اکتبر ( 9مهر) افزایش دهد،
اما طبق تصمیم ترامپ ،این اقــدام به
 15اکتبر موکول شد .گفته می شود
این اقدام در پاسخ به درخواست معاون
نخست وزی ــر چین و مــذاکــره کننده
ارشد تجاری این کشور صورت گرفته
که بر اساس آن ،چین خواستار تعویق
این اقدام به دلیل فرارسیدن روز ملی
چین در اول اکتبر و هفتادمین سالگرد
تاسیس جمهوری خلق چین شده بود.
به دنبال این رویکرد آمریکایی ها ،پکن
نیز دیروز در پاسخ به تعلیق اعمال تعرفه
روی کاالهای چینی از سوی واشنگتن
اعالمکردبرخیازمحصوالتکشاورزی
آمریکا مانند سویا و گوشت خــوک را
از تعرفه هــای اضافی خــارج می کند.
بــر اســاس ایــن گـــزارش ،کارشناسان

آمریکا با هدف تشدید تحریم ها علیه ایران ،دسترسی بانک های
ایرانیبهسیستمپیامرسانیمالیجهانی(سوئیفت)رامحدودکرده
است .با این حال ،تازه ترین خبرها حاکی از این است که با هدف
کاستن از فشار تحریم ها در این بخش ،نظام بانکی ایران قرار است
بهشبکهپیامرسانمالیروسیهکهبهسوئیفتروسیمشهوراست،
متصل شود .به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،دستیار رئیس
جمهورروسیهدراینبارهبهخبرنگارانگفتکهایرانوروسیهدرحال
برنامهریزی بر سر استفاده از سیستم پیام رسان مالی روسی مشابه
سوئیفتوسیستمایرانی«سپام»بهعنوانجایگزینسیستمسوئیفت
و محافظت از روابط دوجانبه خود در برابر تحریمهای دیگر کشورها
هستند .این در حالی است که نوامبر (آبان) سال گذشته سیستم
پیامرسان سوئیفت تحت فشارهای آمریکا مجبور شد دسترسی
بانکهای ایرانی به این سامانه را که به دنبال توافق هستهای سال
 ۲۰۱۵مجدد برقرار شده بود ،قطع کند .سیستم سوئیفت یک
سامانه ارتباطی بین بانکی جهانی است که سال ۱۹۷۳در بلژیک
تاسیسوچهارسالبعدبهطوررسمیراهاندازیشد.دستیاررئیس
جمهورروسیههمچنینازارزیابیاقداماتینظیراستفادهازارزهای
ملی در تبادالت مالی بین دو کشور خبر داده است .موضوعی که به
نظرمیرسددرچارچوبپیمانپولیدوجانبهباشد.

صندوق بین المللی پول :اقتصاد جهان تا رکود فاصله زیادی دارد

معتقدند از آن جایی که دو کشور خود
را بــرای دور جدید مــذاکــرات تجاری
آماده می کنند ،این اقدام اهمیت زیادی
دارد .به گزارش تسنیم به نقل از رویترز،
مذاکرهکنندگانآمریکاوچینقراراست
هفته آینده در واشنگتن دیدار کنند تا
برای مذاکرات در سطح وزارتــی آماده
شوند .هدف از این مذاکرات آرام کردن
جنگ تجاری است که بازارهای مالی را
به هم ریخته و باعث نگرانی درباره رکود
جهانی شده است.
از سوی دیگر ،تغییر و تحوالت روابط
تــجــاری چین و آمریکا و تبعات آن بر
اقتصاد جهانی در حالی رخ داده است
که یک مقام صندوق بین المللی پول ،در
گفت وگو با رویترز اعالم کرده که ما هیچ
رکودیراباشرایطفعلیپیشبینینمی
کنیم و به نظر ما تا رکود (جهانی) فاصله

زیــادی وجود دارد .این در حالی است
که این صندوق پنج شنبه هفته گذشته،
اعالمکردهبودعوارضیکهتوسطآمریکا
و چین اعمال شده و عوارضی که به وضع
آن تهدید کرده اند ،می تواند 0.8درصد
تولید اقتصادی در جهان را در سال
 2020کاهش دهد و موجب خسارت
هایی در سالهای آینده شود .این مقام
صندوق بین المللی پول افزوده است:
«در حالی کــه فعالیت هــای تولیدی
ضعیف است ،شاهد رونق دوباره بخش
خدمات بوده ایم و اطمینان مشتریان در
حال افزایش است».
شــایــان ذکــر اســت دیـــروز خبرگزاری
فرانسه از تاثیر مثبت اقـــدام آمریکا
در تعویق مــوقــت تعرفه هــای جدید
محصوالت چینی ،بر بازارهای جهانی
و صعود این بازارها خبر داد.

دیـــروز ،قــراردادتــوســعــه میدان گــازی بــال به
ارزش  440میلیون دالر با یک شرکت ایرانی
امضا شد .منابع مالی این پروژه از طریق صندوق
توسعه ملی تأمین خواهد شد .این قــرارداد در
چارچوب نسل پیشین قراردادهای باالدستی
نفت و گاز یعنی بیع متقابل امضا شد و خبری از
قــراردادهــای جدید نیست.به گــزارش فــارس و
ایسنا ،دیروز قــرارداد توسعه میدان گازی بالل
با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایرانوهمچنینمدیرانعاملشرکتپتروپارسو
شرکتنفتوگازپارسبینایندوشرکتمنعقد
شد .هدف از توسعه این میدان رسیدن به تولید
روزانــه  500میلیون فوت مکعب گاز غنی طی
 34ماهباسرمایهگذاری 440میلیوندالراعالم
شدهاست.طبقگفتهزنگنهوزیرنفت،منابعاین
قراردادازصندوقتوسعهتامینخواهدشد.

▪تعیینتکلیففاز،11فرزادبتاپایانامسال

زنگنهدربارهدیگربرنامههایتوسعهوزارتنفت
هم گفت :امسال تکلیف توسعه فاز  ۱۱پارس
جنوبی و میدان گــازی فــرزاد ب مشخص می
شود.ویافزود:انتظارداریمتانیمهنخستسال
 ۱۴۰۰بخشیازگازفاز ۱۱بهمداربیاید.تااواخر
سال،تمامسکوهاوپاالیشگاههایپارسجنوبی
به جز پاالیشگاه فاز ۱۴به بهرهبرداری و ظرفیت

▪پتروپارسیکشرکت e&pترازاولاست

حمیدرضامسعودیمدیرعاملشرکتپتروپارس
در مراسم امضای این قرارداد اظهار کرد :شرکت
پتروپارستاکنون23میلیارددالرپروژهاجراکرده
و به عنوان یک شرکت تراز اول ( E&Pاکتشاف
و توسعه) شناخته میشود .به گفته وی ،این
قرارداد باعث فعال شدن شرکتهای باالدست
میشود.زنگنه،وزیرنفتهمدراینمراسمگفت:

بازدهی بازار
سرمایه در سال
 98به  70درصد
رسید

شاخص کل بــورس تهران دیــروز با جهش 4530
واحدی برای اولین بار از سطح 300هزار واحد فراتر
رفت .شاخص کل بورس تهران که ابتدای امسال در
سطح  178هزار و  660واحد قرار داشت ،اکنون با
ثبتبازدهی 70درصدیدرکمترازششماهبه304
هزارو 460واحدرسیدهاست.
مخابره سیگنال های نویدبخش بین آمریکا و چین
در انتهای ساعات کاری بازارهای جهانی وضعیت

ممنوعیتتوزیعبرنجوارداتیتاپایانفصلبرداشت
ابالغشد
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت از
ممنوعیت ثبت ســفــارش ،واردات و توزیع
برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت محصول
داخلی خبر داد .به گزارش خبرگزاری فارس
به نقل از صدا و سیما ،عباس قبادی گفت:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجازه توزیع
برنج وارداتی را تا پایان برداشت برنج داخلی
نخواهد داد .دبیر ستاد تنظیم بازار افزود:
برنجهای وارداتــی پس از برداشت و عرضه
برنج داخلی در کشور توزیع میشود و هیچ
ابهامیدراینزمینهبرایگمرکهایایرانبه
لحاظ واردات برنج وجود ندارد .وی همچنین
در خصوص محموله های برنجی که تا قبل از
زمان برداشت برنج وارد گمرک شده است،
گفت :این محموله ها طبق قوانین و مقررات

از گمرک ها خــارج و در انبارها نگهداری
میشود .به گفته وی ،مصرف ساالنه برنج
کشور حدود  3میلیون و  200هزار تن است
که از ایــن میزان بیش از دو میلیون تن در
داخــل تولید و بقیه از محل واردات تامین
مـیشــود .معاون بازرگانی داخلی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت همچنین در خصوص
بالتکلیفی پنج هزار تن برنج دارای پروانه در
گمرک چابهار نیز گفت :بالتکلیفی برنجهای
وارداتی در گمرکات به هیچ وجه صحت ندارد
و محمولههای مزبور شاید با مشکالت دیگری
مواجه باشند .در عین حال هیچ بخشی از این
مشکالت مربوط به تصمیم گیریهای کالن
در خصوص لغو ممنوعیت واردات برنج و
مواردی از این قبیل نیست.

این بازارها را بهبود بخشید و قیمت برخی کاالهای
اساسیراهمباالبرد.اینموضوعموجباقبالاهالی
بازارسرمایهبهبسیاریازشرکتهایکاالییدرگروه
فلزات و پتروشیمی شد .همزمان گروه خودرویی نیز
متاثرازاحتمالتخفیفدرتحریمهاوموضوعافزایش
سرمایه،صعودیشد.گروهفلزاترنگی(مسوروی)
نیز همچنان با قدرت خریده می شوند و تاثیر قابل
توجهی بر رشد شاخص گذاشته اند .دیروز ،شاخص

در حالی که امسال قیمت سکه و طال نزولی
بوده و قیمت مسکن هم بعد از یک رشد در
اردیبهشت ماه ،در تابستان اندکی کاهش
یافته ،شاخص های مختلف مربوط به بازار
سرمایه ،رشــدی قابل توجه را ثبت کرده
است .شاخص کل بورس و فرابورس تا پایان
معامالت دی ــروز بیش از  70درصــد رشد
کرد هاند .در همین حال ،شاخص هموزن
بورس تهران بازدهی خود را در شش ماه اول
امسال به بیش از  158درصد رسانده است
که نشان می دهد شرکت های کوچک بسیار
بیشتر از شرکت های بزرگ رشد کرده اند.
طال و ارز هم بیش از 10درصد افت کرده اند.

سخنگوی دولت از جدیدترین
مصوبات شورای هماهنگی  3قوه
خبر داد:

افزایشاختیاراتسازمانتعزیرات
برایمقابلهباگرانفروشی

زنگنه :با وجود تحریم ها ،هر 2هفته یک قرارداد امضا می کنیم
شرکت پتروپارس یک شرکت دانشبنیان است
به همین دلیل میتوانم روی این شرکت حساب
ویژ هایکنم.

بازدهی بازارهای مختلف
در سال 98

اخبار

امضایقرارداد 440میلیوندالریتوسعهمیدانگازیباللبایکشرکتایرانی
نهایی میرسد ،به گونهای که همه ظرفیتهای
دریا در  ۲۷فاز نهایی میشود .وزیر نفت ادامه
داد :از این به بعد هر دو هفته یک بار قــرارداد و
برنامه توسعه داریــم و نشان میدهیم توسعه
صنعتنفتدرشرایطتحریممتوقفنمیشود.به
گفتهویهرچههمکاریبینالمللیبیشترشود،
کارها بهتر پیش مـیرود اما اکنون نیز متوقف
نشدهایم.زنگنههمچنیندربارهوضعیتفاز11
پارس جنوبی گفت :تاکنون چینیها صحبتی
مبنی بر ترک این فاز نکردهاند اما رفتارشان
نشان میدهد که تمایلی برای حضور در این فاز
ندارند .هر چند که ما با آن ها در حال مذاکره

شاخص

هستیم و هنوز موضوعی قطعی نشده است.این
مقام مسئول همچنین دربــاره آخرین وضعیت
حضور کنسرسیوم انگلیسی پرگس اظهارکرد:
پرگساکنونفعالنیست.بهعبارتدیگر،برای
حل مشکل مالی خود ،جلو نیامده که آن را حل
و فصل کند و از نظر ما این قرارداد کنسل است.
گفتنیاستقراردادباپرگسدراردیبهشت97
و بعد از اعالم خروج آمریکا از برجام برای توسعه
میدانکرنجامضاشدهبود.
▪ماجرایانتشاراسنادمحرمانه

محمد مشکینفام ،مدیرعامل شرکت نفت و
گاز پارس هم در حاشیه مراسم امضای قرارداد
توسعه میدان گازی بالل در جمع خبرنگاران با
اشارهبهانتشاراسنادطبقهبندیشدهومحرمانه
نفتی درباره یک مناقصه عمومی توسط یکی از
رسانههاگفت:باتوجهبهاینکهانتشارایناسناد
روی آینده سرمایهگذاری ایران تاثیر میگذارد،
تقاضای ما این است که دستگاههای امنیتی
و حراستی به این موضوع ورود کنند .گفتنی
است در مناقصه اجاره بارج (سکوی) مسکونی
برای پارس جنوبی ،که برای سومین بار امسال
انجام شده یک شرکت اماراتی برنده شده که
موردانتقادیکنمایندهمجلسوبرخیرسانهها
قرار گرفته است.
کلهموزنهم 1700واحدمعادل 2درصدرشدکرد
که نشان می دهد ورود نقدینگی به بازار و خرید سهام
شرکت های کوچک ،در ادامــه روند چند ماه اخیر،
همچنان ادامه دارد .شاخص کل فرابورس نیز با33
واحد رشد به  3918واحد رسید تا بازدهی این بازار
هم در سال  98به  73.5درصد برسد .شرکت ذوب
آهن اصفهان و فوالد ارفع ،بیشترین تاثیر مثبت را بر
رشدشاخصکلفرابورسداشتند.

سخنگوی دولت گفت :با تصمیم شورای عالی
هماهنگی اقتصادی اختیارات سازمان تعزیرات
حکومتی در بــرخــورد بــا کــم فــروشــی و گــران
فروشی ،افزایش می یابد .به گزارش خبرگزاری
مهر ،علی ربیعی سخنگوی دولــت در گفت
وگویی از تصمیم سران سه قوه در جلسه دیروز
شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش
اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد
با کم فروشی و گران فروشی خبر داد .وی افزود:
بر همین اســاس مقرر شد یک هفته دیگر قوه
قضاییه و دولت یک الیحه یک فوریتی به مجلس
ارسال کنند .سخنگوی دولت گفت :براساس
این مصوبه ما اختیاراتی را به سازمان تعزیرات
حکومتی دادیم که در برخورد با مواردی مثل کم
فروشی ،گران فروشی ،خودداری از عرضه کاال به
میزان متعارف و تبعیض در فروش و مواردی از این
قبیل دستش باز میشود تا بتواند ثبات فعلی بازار
را بیشتر حفظ و کنترل کند .ربیعی اظهار کرد:
برای جلوگیری از چند قیمتی در بازار ،نظارت
بر قیمتها و مواردی از این قبیل ،در این مصوبه
بر الزام نصب برچسب قیمت روی کاالها تاکید
شد .بخش دیگری از بحث این جلسه هم درباره
ثبات ایجاد شده در اقتصاد و نیز حمایت از تولید
و رفع موانع آن بود.

تراز تجاری مثبت یک میلیارد
دالر شد
گمرک ایران از مثبت شدن تراز تجاری ایران در
یک سال منتهی به مرداد  ۹۸معادل یک میلیارد
دالر خبر داد .به گزارش خبرگزاری مهر ،آمار
گمرکی کشور نشان میدهد به رغم تحریمهای
آمریکا علیه ایران ،تراز تجارت خارجی کشور در
یک سال منتهی به مــرداد  ۱۳۹۸مثبت بوده
و به بیش از یک میلیارد دالر رسیده است .این
در حالی است که تراز تجاری ایران در  ۱۲ماه
منتهی به مرداد سال  ۹۷به میزان  ۳میلیارد و
 ۲۱۱میلیون دالر منفی ثبت شد .این گزارش
حاکی است در فاصله زمانی اول شهریور  ۹۷تا
 ۳۱مرداد  ۹۸ارزش واردات کاال  ۴۱میلیارد و
 ۸۶۷میلیون دالر و ارزش صادرات  ۴۲میلیارد
و  ۸۸۱میلیون دالر بوده است.

