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شیوه کاهش نرخ سود بانکی
هنوز نهایی نشده است

یادداشت
حبیب نیکجو

economic@khorasannews.com

مسائل مهم صادرات گاز

روز گذشته بزرگترین اجتماع صادرکنندگان گاز در تهران
برگزار شد .نشستی که به واسطه حضور سران  9کشور،
رنگ و بوی جدی به خود گرفته است .ایران نیز با دارا بودن
بیشترین ذخایر گازی جهان(براساس دادههای ،]1[)BP
بدون شک نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند .با این
حال ،صادرات گاز طبیعی به آسانی صادرات نفت نیست.
گاز طبیعی به دلیل ماهیت آن (گاز ب��ودن) ،با مشکالت
زیادی در زمینه صادرات مواجه است .چرا که برخالف نفت
نمیتوان آن را با بشکه جابه جا کرد .از این رو ،برای انتقال
گاز از کشور مبداء به مقصد ،دو روش وجود دارد :روش
اول ،انتقال از طریق خط لوله است .در این روش باید خط
لوله از کشور مبداء به سمت کشور مقصد کشیده شود که
دارای هزینه باالیی است و زمانی صرفه اقتصادی دارد که
انتقال گاز به صورت بلند مدت اتفاق بیفتد .در این شرایط
منافع کشورهای مبدا ،مقصد و مسیر خط لوله بسیار مهم
میباشد .چرا که در صورتی که هر یک از این کشورها ،از این
قرارداد امتناع بورزند ،منافع سایر کشورها با خطر مواجه
میشود .از این رو است که میگویند قراردادهای خط لوله
انتقال گاز بسیار سیاسی و استراتژیک است .روش دوم
انتقال گازطبیعی ،مایعسازی آن است .در این روش دمای
گازطبیعیرابهشدتپایینمیآورندتابهصورتمایعدرآید
و سپس آن را جابه جا میکنند .این روش ،دارای یک اشکال
اساسی است و آن هزینه باالی تجهیزات مایع سازی(در
کشور مبداء) و تبدیل آن به گ��از(در کشور مقصد)است.
هزینه باالی این روش سبب شده است که قیمت تمام شده
گاز مایع در مقابل سایر انرژی ها زیاد شود و از جذابیت آن
بکاهد.شایدوجوداینموانعصادراتگازاستکهیکسوال
اساسی را در مقابل کشورهای گازی قرار میدهد :استفاده
از گاز در داخل کشور و فرآوری آن یا صادرات؟
از این منظر برخی مسیر صادرات را در پیش می گیرند و
برخی بر استفاده حداکثری آن در داخل تکیه می کنند.
پاسخ به این س��وال ،می تواند مسیر آینده اقتصاد ایران
را عوض کند .شاید تا به امروز به دلیل نبود ظرفیت بهره
برداری مسیر اول انتخاب شده است اما در آینده با بهره
ب��رداری از فازهای مختلف پارس جنوبی ،می توانیم به
صورت جدی تر به صادرات گاز بیندیشیم.
[ ]1در برخی از گزارش ها ایران دومین کشور از این حیث است.

عکس و شرح

جذبگردشگر با استفاده ازآدامس!
در سال  1991زمانی که مردم فقیر نشین شهر سیاتل
در شمال غربی آمریکا جهت دریافت بلیت تئاتر در کنار
دیوار به صف می ایستادند ،آدامس های جویده شده
خود را به دیوار خانه ای متروک می چسباندند و بعد از
آن کسانی به تقلید از آنها این کار را تکرار کردند تا این
کار به صورت یک آیین درآمد .اکنون این دیوار به عنوان
مکانی دیدنی برای گردشگران محسوب میشود.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره کاهش نرخ سود بانکی گفت  :مسلما نرخ سود باید متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند .به گزارش
تسنیم ،علی طیبنیا پس از دیدار با وزیر اقتصاد ،کشاورزی و تجارت هلند در جمع خبرنگاران افزود :این بحثی است که در شورای پول و
اعتبار مطرح است .وی گفت :البته شیوهها و روش های تحقق آن بحثی است که االن راجع به آن گفتگو میکنیم.
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در بیانیه پایانی نشست سران مجمعکشورهای صادرکنندهگاز مطرح شد

ورود قدرتهایگازیبه موضوعقیمتگذاری

حسینبردبار -بیانیهپایانیسومیناجالس
س��ران دول��ت ها و کشورهای عضو مجمع
کشورهای صادرکننده گاز ( )GECFضمن
ِ
"اهمیت قائل شدن ارزش منصفانه
تاکید بر
و معقول برای منابع گاز طبیعی" و همچنین "
ضرورت دستیابی به قیمت منصفانه و معقول
برای گاز طبیعی به عنوان منبع تجدیدناپذیر"
بر لزوم اتخاذ روشی جدید برای تعیین قیمت
گاز تاکید کرده است .بدین ترتیب کشور های
صادر کننده گاز پس از مدت ها به موضوع
حساسوکلیدیقیمتگذاریگازورودکرده
اند .در بند هفتم این بیانیه بر "ضرورت اتخاذ
روشی مبتنی بر تسهیم مخاطرات در مقوله

تعیین قیمت و ساز و کار قیمت گذاری گاز
طبیعی مبتنی بر قیمت نفت خام" تاکید شده
است .این موضوع از آن جهت حایز اهمیت
است که صادرات گاز نیازمند لوله گذاری با
سرمایه گذاری باالست که نوسانات قیمت
نفت و گاز موجب از بین رفتن انگیزه های
سرمایه گ��ذاری بلندمدت و ک�لان در این
صنعت می گردد.به گزارش ایرنا ،متن این
بیانیهکهمحمدحسینعادلیدبیرکلمجمع
کشورهای صادرکننده گاز آن را قرائت کرد به
شرح زیر است:
ما سران دولت ها و کشورهای عضو مجمع
کشورهای صادرکننده گاز ( )GECFبر مبنای

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان از محل اجالس
* نیکوالس مادورو همراه با همسر ش وارد سالن اجالس شد وسپس همراه با دکتر روحانی

عکسیادگاریگرفتند.

* بیشازیکصدودهخبرنگارداخلیوخارجیازکشورهایگوناگونبهویژهازروسیه،کشورهای

آسیایمیانه،ترکیهوبرخیازکشورهایعربیاینرویدادراپوششخبریدادند.

* پوتین،رییسجمهورروسیهآخرینمقامعالیرتبهایبودکهبهدلیلدیداربامقاممعظمرهبری

پیش ازحضوردرمجمع،دیرترازسایرروسایجمهوربهمحلسالناجالسسرانواردشد.

* وزرایامورخارجهوانرژیروسیهنیزپوتینرادراینمراسمهمراهیمیکردند.

مسکن مهر

همبستگی و همکاری در تاریخ  23نوامبر
 2015به منظور شرکت در سومین اجالس
سران کشورهای عضو مجمع به دعوت جناب
آقای دکتر روحانی ،رییس جمهور اسالمی
ایران در تهران گرد هم آمدیم و موارد ذیل را
مورد عنایت قرار دادیم:
* تأکید مجدد بر حقوق حاکمیتی مطلقه و
دائمی کشورهای عضو مجمع بر ذخایر گاز
طبیعی شان و پایبندی به اص��ول و اهداف
اساسنامه مجمع
* تصدیق مجدد مفاد بیانیه های اجالس
های اول و دوم سران کشورهای عضو مجمع
که به ترتیب در تاریخ های 15نوامبر 2011و
 1ژوئیه  2013در دوحه و مسکو برگزار شد.
* آگاهی از توانایی های کشورهای عضو به
عنوان صادرکنندگان قابل اتکای گاز طبیعی
در زمینه برنامه ریزی و مدیریت مؤثر فرآیند
توسعهمنابعگازطبیعیومشارکتدرارتقای
امنیت عرضه گاز طبیعی
* اذع��ان به اهمیت ان��رژی گاز و ثبات بازار
مالی در تأمین سرمایه گذاری کافی در پروژه
های جاری و آتی گاز طبیعی
* تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی
بین کشورهای عضو مجمع از طریق تبادل

خودرو

کاهش قیمت جهانی طال
بهکمترین میزان 6سالگذشته

اطالعات در زمینه صنعت گ��از و استفاده
مشترکازبهترینروشهایکاریواقدامات
مشترک در راه ارتقای استفاده از گاز طبیعی
در کل دنیا
* تأکید بر مزایای گاز طبیعی به عنوان منبع
پاک و فراوان انرژی و امکان مشارکت بالقوه
آن در توسعه پایدار جهانی
* تأکید بر اهمیت قائل شدن ارزش منصفانه
و معقول ب��رای منابع گ��از طبیعی با توجه
به چالش ه��ای ناشی از نااطمینانی های
اقتصادی و سیاسی و نگرانی های زیست
محیطی
* اذعان به اینکه تقاضای فزاینده برای گاز
طبیعیناشیازرشدجمعیت،رشداقتصادی

بانک

و مالحظات زیست محیطی عنایت بیشتر
نسبت به امنیت تقاضا و عرضه و هم چنین
اعمال ساز و کارهای با ثبات قابل اتکا و ساز و
کارهای بازار شفاف عاری از محدودیت های
ناشی از مقاصد سیاسی و تصمیمات یک
جانبه و دخالت ها را طلب می کند.
در ضمن عزم جمعی خود را برای تحقق موارد
ذیل اعالم می داریم:
 -1حمایت از منافع مشترک کشورهای عضو
مجمع کشورهای صادرکننده گاز از طریق
اجرای سیاست ها و استراتژی های هماهنگ
در سطح بین المللی به منظور ارتقای منافع
اجتماعی و اقتصادی حاصل از منابع گاز
طبیعی شان . . .
ادامه در صفحه 15

کارت اعتباری

آخوندی :مسکن مهر
خانمان برانداز است

مدارک خودروسازان برای تامین
اعتبار  110هزار خودرو ناقص است

رفتار بانک ها در موضوع نرخ سود
نشانگر دور باطل ورشکستگی است

کارت اعتباری  10میلیونی
به تعویق افتاد

وزی��ر راه وشهرسازی طرح مسکن مهر را خانمان
برانداز و شهربرانداز توصیف کرد .آخوندی گفت:
دربازدیدهاییکهازکشورهایسوسیالیستیمانند
چین و روسیه هم داشتم در این حد افراطی کاالیی
کردن مردم که در مسکن مهر اجرا شد ،ندیدم ،هنوز
عدهایبهدنبالدفاعازآنهستندکهواقع ًاقابلدفاع
نیست.بهگزارشتسنیم،ویباابرازاینکههرلحظه
ممکناستعدهایبهدنبالاجرایطرح هاییمانند
مسکنمهربهعنوانطرحخانمانبراندازوشهربرانداز
باشند ،گفت :شهرداری هم شهرفروشی می کند
و از دهه  60گرفتار شهرفروشی شده ایم و با یک
سوداگری محض مواجه هستیم ،ک ً
ال در یک هرج و
مرجبرنامهریزیگستردهگرفتارآمدهایم.
وی با بیان اینکه «در بخش مسکن نیازمند نظامات
تأمین مالی برای خریدار و فروشنده هستیم» افزود:
وضع مسکن در اقتصاد تبدیل به یک چالش شده
است ،رکودبسیارشدیدیداردودرعینحالفرصتی
استکهمیتواندمهمترینمحرکبرایخروجازرکود
باشد.وزیرراهوشهرسازیبااصراربرادعاهایگذشته
خود ،گفت« :اگر جایگاه آن را داشتم با توجه به وضع
اقتصادوضعیتفوقالعادهاعالممیکردم»

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه
هیچمشکلیبرایتامینمنابعتسهیالت110هزار
خودرو وجود ندارد ،گفت :امروز هم به بانک های
عاملاعالمکردیمبهمحضدریافتکاملمدارک،
مرحله به مرحله برای پرداخت اعتبار اقدام کنند.
سید علی اصغر میر محمد صادقی در گفتوگو با
فارس ،با بیان اینکه در چند روز اخیر مشاهده شده
خ��ودروس��ازان برخی م��وارد از جمله ظهرنویسی
چک ها را رعایت نکرده اند ،اف��زود :ام��روز هم به
بانک های عامل اع�لام کردیم به محض دریافت
کامل مدارک ،قسمت به قسمت به پرداخت اعتبار
اقدام کنند .مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید
کرد:برایتامینمالیتسهیالت 110هزارخودرو
هیچ مشکلی نداریم اما خودروسازان باید موارد
تفاهم شده را رعایت کنند .شرکت سایپا به تازگی
در بخشنامهای به نمایندگیهای خود اعالم کرده
است هیچ خودرویی از محل فروش اقساطی به
مشتریان تحویل داده نشود تا تأمین اعتبار از سوی
بانک مرکزی تعیین تکلیف شود .بخشنامه ای با
اینمضمونازسویایرانخودروبهنمایندگیهای
مربوطههمابالغشدهاست.

مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی
تبعات کاهش ن��رخ س��ود بانکی پ��رداخ��ت .مرکز
پژوهشها در گزارش خود تصور برخی راجع به لزوم
کاهش نرخ سود با کاهش تورم را ناصحیح خوانده
و اف��زوده است :به نظر می رسد تا زمانی که برخی
بانکهابامشکالتمتعددوبعضابحرانورشکستگی
مواجهندامکانکاهشجدینرخسودوجودندارد.
اینمرکزپژوهشیبهبررسیخودراجعبه 20بانک
حاضر در بورس اشاره کرده و آورده است :بیشتر
بانکهایکشور،سودپرداختیبهسپردهگذارانرا
از محل سپرده دریافتی جدید تامین میکنند و این
نشانگردورباطلورشکستگیاست.دراینگزارش
ازموضوعاتیچونفعالیتتعدادزیادموسساتمالی
غیرمجاز،مشکالتمتعددترازنامهبانکهاوبحران
ورشکستگی غیررسمی به عنوان موانع کاهش
نرخ سود بانکی یاد شده و در مورد تبعات منفی این
اقدام گفته شده است که با کاهش نرخ سود بانکی،
روند افزایش بدهی بانکها به شدت ادامه می یابد.
ع�لاوه ب��ر آن اتخاذ تصمیماتی که تخلف بانک ها
از اج��رای آن محرز است هزینه های پنهانی چون
کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار را به همراه دارد.

در حالیکه گفته میشد ثبتنام برای طرح کارت
اعتباری خرید کاال با سقف  10میلیون تومان از
هفته جاری آغاز خواهد شد ،حال گفته می شود
که اجرای این طرح به تعویق افتاده و حتی امکان
تغییر نحوه اجرای آن وجود دارد .رییس انجمن
تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتوگو با ایسنا،
دربارهزماناجرایطرحخریدکاالباکارتاعتباری
اظهار کرد :اجرای این طرح عقب افتاده و هنوز در
بانک مرکزی مانده است .محمدرضا دیانی درباره
علتاینموضوع،توضیحداد:بهماهمنمیگویند؛
تنها چیزی که میگویند این است «فعال با بانکها
در حال بررسی طرح هستیم".دیانی در پاسخ به
اینکه چه زمانی این طرح اجرا خواهد شد؟ گفت:
هنوز مشخص نیست .باید ببینیم که بانک مرکزی
چه زمانی در این باره تصمیم می گیرد.به گزارش
ایسنا ،پیش از این انصاری ،دبیرکل انجمن صنایع
لوازم خانگی ،از بانک مرکزی نقل کرده بود که
« این طرح و ثبت نام آن از این هفته (ابتدای آذر)
آغ��از می شود» که بر اساس آخرین اظ��ه��ارات از
بخش خصوصی مرتبط با این امر ،به نظر میرسد
که اجرای طرح به تعویق افتاده است.

قیمت طال با افزایش ارزش دالر در بازارهای جهانی
 7.69دالر کاهش یافت و به کمترین رقم 6سال اخیر
و کانال  1000دالری نزدیک شد و  1070.32دالر
در هر اونس معامله شد .قیمت طال به علت تقویت
ارزش دالر و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا
(منبع:فارس)
به این رقم رسیده بود.

بازار خبر
مالیات خانه های خالی از س��ال آینده
مهر  -معاون سازمان مالیاتی کشور
گفت :مالیات بر خانه های مسکونی
خالی راهکاری برای جلوگیری از خالی
نگا هداشتن منازل مسکونی و افزایش
عرضه مسکن است .محمد قاسم پناهی با اشاره به اینکه
در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم قانونگذار
مقرراتی را برای مقابله با خالی نگه داشتن واحدهای
مسکونی تصویب ک��رده اس��ت ،گفت :قانون مالیات
بر خانه های مسکونی خالی از ابتدای سال  95اجرایی
میشود.

دینار عراق کمیاب شد؛ دبیرکل کانون
صرافان :زائران اربعین دالر بخرند
فارس  -با افزایش تقاضای دینار عراق
از سوی زائران اربعین ،نرخ این ارز در
ب��ازار داخلی افزایش یافته و دبیرکل
کانون صرافان به متقاضیان توصیه کرد
به ج��ای دینار ع��راق ،دالر خ��ری��داری کنند .ای��ن روند
افزایشی به گونه ای است که یکصد دینار عراق از 290
تومان به  315تا  320تومان رسیده است.

تصمیم قاطع برای مشترکان پرمصرف آب
در تابستان 95
تسنیم  -ستار محمودی ،قائم مقام وزیر
ن��ی��رو گ��ف��ت :تصمیمی ق��اط��ع ب��رای
مشترکان پرمصرف آب در تابستان 95
می گیریم و تالش می کنیم این تصمیم
تا پیش از آغ��از فصل گرمای سال  95و روزه��ای پیک
مصرف آب ،نهایی ش��ود .وی اف���زود :وزارت نیرو در
برنامه اش داش��ت که ب��رای تابستان  94بحث جریمه
مشترکان ُپرمصرف آب را اجرایی کند اما موفق به کسب
موافقت دولت و شورای عالی اقتصاد نشدیم.

 /٩٤٣٦٥١٣٧ف
/٩٤٣٦٥١٣٧

 /٩٤٣٦٥٦٧١ل
/٩٤٣٦٥٦٧١

 /٩٤٣٧٥٥٥٩ت
 /٩٤٣٧٥٥٥٩ت

CMYK

