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دیوان محاسبات بایدمکلف به نظارت بر نحوه
هزینه کرد شرکت های غیردولتی شود

...

یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

ضرورت بررسی کاهش نرخ سود بانکی
درساختمان شیشه ای
س��ال  95نفس ه��ای آخ��ر را می کشد و معموال درپایان
هرسال زمان بررسی برخی از شاخص های اقتصادی و
ازجمله نرخ سود بانکی فرا می رسد؛موضوعی که در هر
نظام بانکی ازحساسیت و ظرافت های خاصی برخوردار
است و طی سال های اخیر روندی نزولی و مورد تحسین
کارشناسان بانکی و اقتصادی داشته است اما نشست
خبری اخیر معاون اقتصادی بانک مرکزی نشان داد که
ظاهرا بانک مرکزی هنوز تصمیمی ب��رای ادام��ه کاهش
نرخ سود بانکی اتخاذ نکرده است .دکتر پیمان قربانی
دراین نشست خبری در پاسخ به پرسشی درب��اره کاهش
نرخ سود بانکی براین نکته تاکید کرد که باید نرخ سود
واقعی مثبت باشد و به عبارت دقیق تر نرخ سود سپرده ها
باید همواره چند درصدی باالتر از نرخ تورم باشد تا سپرده
گذار درسیستم بانکی درنهایت سود کند و دچار خسارت
نشود؛ معاون سیف درای��ن نشست ،خبر جدیدی درباره
کاهش نرخ سود بانکی نداد اما به دستیابی نرخ تورم 8.6
درصدی در پایان دی ماه اشاره و البته بر این نکته نیز تاکید
کرد که پیش بینی می کنیم سال  95را با تورم تک رقمی به
پایان برسانیم.با بررسی روند نزولی نرخ سود بانکی و تورم
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون و رسیدن
نرخ سود از رقم  22درصد به نرخ فعلی  15درصد از یک
سو و کاهش نرخ تورم از رقم باالی  40درصد به ارقام تک
رقمی فعلی اوال باید از عملکرد هماهنگ نظام بانکی کشور
و بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد و ثانیا این نکته را مدنظر
داشت که هرچه زمان می گذرد شکاف میان نرخ تورم و نرخ
سود سپرده ها بیشتر می شود .واقعیت این است که نهضت
خوبی برای کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم به راه
افتاد که هم مورد تاکید شرع و بانکداری اسالمی است و هم
مورد تحسین کارشناسان بانکی و اقتصادی واکنون بهترین
زمان برای بررسی تداوم این نهضت است ؛ تاثیر کاهش نرخ
سودبانکیبرکاهشنرختورم،کاهشهزینهتمامشدهتولید
و رونق گرفتن سایربازارها مثل بازار بورس و مسکن وغیره بر
هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست .ماه گذشته نیز مدیرعامل
بانک مسکن درپاسخ به پرسش نگارنده درباره علت رکود
طوالنی مدت بخش مسکن و ارتباط آن با نرخ سود بانکی بر
تاثیرگذار بودن کاهش نرخ سود بانکی درحل مسئله رکود
بخش مسکن تاکید کرد .حال که به روزهای پایانی سال
نزدیک می شویم جای آن است که مسئوالن ساختمان
شیشه ای میرداماد با درنظر گرفتن همه خوبی های کاهش
نرخ سود بانکی بار دیگر تداوم آرام و تدریجی کاهش این
شاخص مهم اقتصادی را بررسی کنند تا شاید حداقل برای
اوایل سال آینده به تصمیمی مناسب دست یابند.

...
خبر

آغاز اجرای بخشودگی سود و جرایم
تسهیالت زیر  100میلیون در بانک کشاورزی

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم
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تاکید چند باره  2مرجع تقلید برحرام بودن جریمه دیرکرد

راهکار مجلس برای حل معضل جریمه دیرکرد همچنان روی میز
آیت ا ...مکارم شیرازی و نوری همدانی بار دیگر بر حرام
بودن جریمه دیرکرد بانک ها تاکید کردند .آیت ا ...مکارم
گفته است «:اخیرا چیز عجیبی دیدم و آن اینکه بیشترین
درآمدبرخیبانکهاازهمینجریمهدیرکرداست».گزارش
روز دو شنبه روزنامه خراسان نشان می دهد که  54درصد
درآمدهای یک بانک از محل جریمه دیرکرد است.آیات
عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی اعالم کردند جریمه
دیرکرد بانک ها حرام است .آیت ا ...مکارم گفتند «:اخیرا
چیزعجیبیدیدموآناینکهبیشتریندرآمدبرخیبانکها
ازهمینجریمهدیرکرداستوگاهیتاسالی6هزارمیلیارد
تومان از همین ناحیه میگیرند که خالف شرع است».
به گزارش ایسنا ،این مرجع تقلید با بیان اینکه این مسئله
ربای آشکار است ،ادامه داد «:به هر حال برخی با صراحت
و برخی در لفافه این مبالغ را دریافت میکنند که به نظر من
کسانی که توجیه میکنند ،گناهشان بیشتر است؛ زیرا هم
گناه کرده و مال حرام خوردهاند و هم ریاکاری میکنند».به
گزارش مهر ،آیت ا ...نوری همدانی نیز در درس خارج فقه
خود تاکید کرد  «:اسالم به شکل جدی با ربا مخالف است
و این جریمه دیر کردها هم ربا است و هر کسی که از ما در
این زمینه سوال میکند ما میگوییم که جریمه دیرکرد ربا
است اما بانکها گوش نمیدهند و کار خود را میکنند که
همه اینها باعث فقر میشود».صحبت های مراجع عظام
در حالی مطرح می شود که به گفته برخی کارشناسان



...
بانک

برداشت اجباری هزینه خدمت الکترونیک
از حساب مشتریان ممنوع است

هادی محمدی  -رئیس کل بانک مرکزی اعالم
ک��رد :هیچ بانکی نباید هزینه ان��ج��ام خدمات
الکترونیک را به صورت اجباری دریافت کند .به
گزارش خراسان وی در خصوص برخی مبالغ که
بابت خدمات الکترونیک بانکی از مشتریان گرفته
می شود نیز گفت :انجام خدمات الکترونیکی
بانکی هزینه هایی دارد اما هیچ بانکی نباید به
صورت اجباری برای مشتریان هزینه ای در نظر
بگیرد .هر مشتری که این خدمات را نخواهد می
تواند به بانک اعالم کند و بانک حق دریافت هیچ
وجهی را ندارد .الزم به ذکر است که طی روزهای
اخیربرخیبانکهابابتخدماتالکترونیکبدون
اطالع مشتری از حساب وی مبالغی را برداشت
کرده بودند .وی همچنین درباره عرضه اسکناس
های شب عید گفت :از یک هفته دیگر اسکناس
های نو در اختیار بانکها قرار میگیرد.

محل اصلی درآمد بانک ها در دوره رکود به جریمه دیرکرد
اختصاص یافته اس��ت .همچنین برخی معتقدند که در
صورت حذف جریمه دیرکرد ،وام گیرندگان انگیزه ای
برای پرداخت وام نخواهند داشت .لذا ،بانک ها چاره ای
جز اخذ جریمه دیرکرد ندارند.با وجود این انتقادات برخی
کارشناسانمیگویند:اخذجریمهدیرکردازطرفحکومت
اشکال شرعی ندارد اما اگر جریمه دیرکرد توسط یکی از
دو طرف قرارداد دریافت شود ،حرام است .برای حل این
مشکل،کمیسیوناقتصادیمجلسطرحیبرایبانکداری
بدونرباارائهکردهاست.دراینطرح،بهجایاینکهبانکها
جریمهدیرکرددریافتکنند،بانکمرکزیجریمهرادریافت
کردهوخرجمصارفمشخصیمیکند.بهاینترتیبانگیزه
بانک ها برای عقب افتادن اقساط و اخذ جریمه دیرکرد از
بین می رود و مسئله انگیزه وام گیرنده نیز حل می شود.



...
هواپیما

وزیر انرژی روسیه :ایران  12فروند
سوخو مسافری از روسیه میخرد

وزیرانرژیروسیهگفت:ایراندرآیندهنزدیکقصد
دارد تا  12سوخو سوپرجت  100از روسیه بخرد و
روسیه پیشنهاد کرده است تا قطعات هواپیماهای
روس در ای��ران تولید ش��ود .به گ��زارش ف��ارس،
الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه پس از بازگشت
از ایران در مصاحبه با کانال 24روسیه گفت ایران
تاییدکردهاستکهدرآیندهنزدیکقصدداردتا12
سوخو سوپرجت  100از روسیه بخرد .وی افزود:
«ما تاییدی دریافت کردهایم که ایران تمایل دارد
تا در آینده نزدیک  12سوخو سوپرجت  100از
روسیهبخرد».اینمقامروسهمچنینخاطرنشان
ک��رد که روسیه تمایل دارد تا تاسیسات تولید
قطعات برای هواپیماهای روس در ایران را احداث
کند .همچنین به گفته وی ،روسیه به همتای
ایرانی برای همکاری در تولید مشترک هواپیمای
با موتور توربیندار  114-Ilپیشنهاد داده است.

ادامه بررسی جزئیات الیحه بودجه  96در مجلس

قیمت بنزین در سال  ۹۶افزایش نمی یابد
برداش��تازصندوقتوس��عهبهکمیس��یونارجاعدادهش��د

محمد حقگو-بانک کشاورزی به صورت رسمی اجرای
بخشنامه بخشش سود تسهیالت و جریمه دیرکرد وام های
زیر  100میلیون تومان را آغاز کرد .همزمان نیز رئیس کل
بانک مرکزی مجدد از اجرای بخشنامه مذکور در بانک ها
خبر داد.به گزارش خراسان ،علی دشت بیاضی مدیر شعب
بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی روز گذشته در
نشستی خبری اعالم کرد :کلیه مشتریان این بانک که
اصل بدهی آن ها کمتر از  100میلیون تومان باشد ،در
صورت تصفیه نقدی اصل بدهی تا پایان سال ،از پرداخت
سود تسهیالت و وجه التزام معاف می شوند.دشت بیاضی
به اولویت های در نظر گرفته شده در این راستا اشاره کرد
و گفت :خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه و
بدهکارانتسهیالتمسکنروستاییونیزآسیبدیدگاناز
حوادث غیر مترقبه ای که بدهی آن ها استمهال شده است،
در اولویت قرار دارند و سایر بدهکاران این بانک با در نظر
گرفتن شرایط این دستورالعمل ،در اولویت های بعدی قرار
می گیرند.وی با بیان این که تنها یک فقره از تسهیالت زیر
 100میلیون تومان مشتری در کل سیستم بانکی مشمول
مزایای این دستورالعمل خواهد شد ،گفت :این بخشودگی
بر اساس تبصره  35قانون اصالح بودجه سال  1395کل
کشور انجام می شود .دشت بیاضی در ادام��ه به تشریح
بخشودگی جرایم برای اقساط عقب افتاده پرداخت .وی با
بیان این موضوع مبنایی که هر بدهی شامل سه جزء اصل،
سود و جریمه تاخیر است ،اظهار داشت :سود تسهیالت
نیز دو نوع است .اول سود تا سررسید که بر اساس قرارداد
مشتریان با بانک مشخص شده و جزئی از مبلغ هر قسط
است .اما نوع دوم ،مربوط به سودی است که اگر به عنوان
مثال مشتری قسط عقب افتاده داشته باشد ،به آن قسط یا
اقساط به میزان نرخ پیمان (که االن  18درصد است) تعلق
می گیرد .لذا بر اساس دستورالعمل اخیر ،برای افرادی که
قسط عقب افتاده داشته باشند ،این سود پس از سررسید
به همراه جریمه تاخیر که با نرخ  6درصد به اقساط عقب
افتاده تعلق می گیرد ،نیز بخشیده خواهد شد .این مشروط
به بازپرداخت اصل بدهی است که پس از مراجعه مشتری
به بانک ،به وی اعالم می شود .مدیر شعب بانک کشاورزی
در استان خراسان رضوی ،اجرایی شدن این دستورالعمل
را در سال های اخیر بی سابقه عنوان و ابراز امیدواری کرد
تا کشاورزان بتوانند با استفاده از مزایای آن ،بدهی خود را
یکبار برای همیشه ،تعیین تکلیف کنند .اظهارات این مقام
مسئولدرحالیاستکهرئیسکلبانکمرکزیکشورمان
نیز در خصوص مصوبه بخشودگی سود و جریمه وامهای
زیر صد میلیونی اظهار داشت  :قبال بخشنامه ابالغ شده
اما اینکه هر بانکی با توجه به بودجه ای که دارد و چه میزان
عمل کند کمی تاخیر داشت اما فکر می کنم دو روز است که
به بانک ها ابالغ شده و می توانند عمل کنند .

خبرگزاری خانه ملت -تاجگردون ،رییس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس ،با بیان اینکه نحوه نظارت بر کمک به اشخاص
حقوقی غیر دولتی در بودجه ها مش��خص نیس��ت و باید تعیین تکلیف ش��ود ،تصریح کرد:این صندوق ه��ا اجازه ورود به دیوان محاس��بات
نمیدهند ،که باید دیوان محاسبات را مکلف به نظارت و حسابرسی بر نحوه هزینه کرد اشخاص حقوقی غیر دولتی در این باره کرد.

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بررسی
بخش در آمدی الیحه بودجه در دستور کار صحن علنی
مجلس قرار گرفت که در جریان آن مصوب شد  5درصد
از افزایش قیمت بنزین در سال های گذشته را به وزارت
نفت اختصاص دهند .البته نمایندگان تاکید کردند که
بنزین در سال آینده گران نمی شود .همچنین موضوع
برداشت از صندوق توسعه ملی که در الیحه پیشنهاد
شده بود به دلیل مغایرت با برخی اسناد باالدستی به
کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا بیشتر بررسی شود.
▪ ▪در سال آینده افزایش قیمت بنزین نداریم

به گزارش مهر ،نمایندگان با تصویب ماده ای از الیحه
بودجه مقرر کردند  ۵درصد از در آمد افزایش قیمت
بنزین در سال های گذشته را به وزارت نفت اختصاص
دهند تا برای توسعه زیر ساخت های خود اقدام کند.
بر اساس این بند از الیحه بودجه ،وزارت نفت از طریق
شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و
توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام اقدام کرده
و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصدبه قیمت
هر لیتر فرآورد ههای نفتی شامل بنزین ،نفت سفید،
نفتگاز ،نفتکوره ،گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین
کند .البته این  5درصد مربوط به افزایش قیمت حامل
ها در سال های گذشته است و قیمت بنزین در سال آینده
افزایش نمی یابد .در این رابطه پزشکیان نایب رئیس
مجلس که ریاست جلسه دی��روز را در غیاب الریجانی
بر عهده داشت ،اعالم کرد ،قیمت بنزین در سال ۹۶
افزایش نمی یابد .به گزارش پایگاه شبکه خبر ،محمد
مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
 96در توضیح این بند گفت :هیچ افزایش قیمتی در
ف��رآورده های نفتی صورت نمی گیرد؛ در واقع قیمت
واقعی بنزین همان یک هزار تومان باقی می ماند ،اما
الزم است بدانید  700تومان از این قیمت هزینه بنزین
و مابقی مالیات بر ارزش افزوده است ،لذا با وجود آنکه
افزایش قیمت نداریم 5 ،درصد از این هزینه که شامل
درآمدهای حاصل از فروش نفت است" ،برای توسعه" در
اختیار وزارت نفت قرار می گیرد.
با مصوبه دیروز مجلس و تاکید پزشکیان نایب رئیس

مجلس در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه ،96
وزارت نفت درص��ورت افزایش تولید گاز به یک هزار
میلیون متر مکعب در روز موظف شد نسبت به صادرات
گ��از به کشورهای همسایه و اروپ��ا که در ح��ال حاضر
مشتری گاز ایران نیستند ،اقدام کند .در بند ( )1الحاقی
تبصره  1الیحه بودجه سال آینده آمده است :به منظور
اجرایی نمودن سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی،
وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به
یک هزار میلیون متر مکعب در روز ،با استفاده از امکانات
و توانایی بخش خصوصی نسبت به ص��ادرات گ��از به
کشورهای همسایه و اروپ��ا که در حال حاضر ق��رارداد
خرید گاز از جمهوری اسالمی ایران را ندارند ،اقدام
نماید .درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این
وزارت نزد خزانهداری کل واری��ز میشود .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،بخش هزینهای موجود
در این بند پس از پایان رسیدگی مجلس به امور هزینهای
الیحه بودجه سال ، 96در صحن علنی مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
▪ ▪ برداشت از صندوق توسعه به کمیسیون ارجاع
داده شد

در ادامه بررسی الیحه بودجه در مجلس ،نمایندگان به
دولت اجازه دادند تا  20هزار میلیارد تومان اوراق مالی
اسالمی و  10هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر
کند .نمایندگان سقف اخذ فاینانس را  50میلیارد دالر
تعیین کردند و «برداشت از صندوق توسعه ملی» را به
کمیسیون تلفیق ارجاع دادند .به طور معمول موادی که
نیاز به بررسی و اصالح دارد به کمیسیون تلفیق بودجه
ارجاع داده می شود.

پرتقال جنوب در تهران به  10هزار تومان رسید

پیش بینی کاهش قیمت پرتقال ،همزمان با آغاز عرضه تنظیم بازاری و واردات
در حالی که قیمت پرتقال جنوب در تهران به ده هزار تومان
رسیدهاست،رییساتحادیهبارفروشانمیوهوترهبار،ازآغاز
توزیعپرتقالداخلیذخیرهشدهبرایشبعیدونیزواردات
 20تنپرتقالمصریبهکشورخبردادوگفت:پرتقالهای
وارداتی از  20تا  25اسفند توزیع خواهد شد.در شرایطی

که پس از سرمازدگی باغ های مرکبات شمال در سال
جاری ،سهم پرتقال جنوب از بازار بیشتر شد ،اما با این حال
بارش های چند روز اخیر موجب شد تا ورود این محصول از
جنوب کشور به سایر نقاط ،کاهش یافته و در مقابل قیمت
آن افزایش یابد .به طوری که هم اینک خبرگزاری مهر ،به

شاخص کل

عکس و شرح

قرارداد فروش  100هزار بشکه نفت ایران توسط روسیه درآستانه امضا

قیمت باالی  55تا  6٠دالر به نفع اعضای اوپک نیست
وزیر نفت از توافقی با روسیه برای صادرات روزانه 100
هزار بشکه نفت به این کشور و فروش آن به مشتریان
توسط شرکت روسی خبر داد.به گزارش شانا ،مهندس
بیژن زنگنه عصر سه شنبه (س��وم اسفندماه) پس از
دیدار با الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه در جمع
خبرنگاران ضمن تشریح برخی مذاکرات با طرف روسی
گفت :بخشی از مذاکرات با آقای نواک مربوط به موضوع
فروش نفت ایران به روسیه بود که اکنون مراحل پایانی
خود را پشت سر میگذارد .وی افزود :فکر کنم ظرف١٠
تا  ١5روز آینده فروش نفت ایران به روسیه نهایی شود،
یک شرکت روس ،نفت ایران را برای مقاصد مشخص
خارج از روسیه صادر میکند و در مقابل ما  5٠درصد از
پول محمولههای فروخته شده را در موعد مقرر که یک
ماهه خواهد بود ،تحویل می گیریم و  5٠درصد بقیه هم
صرف خرید کاال و خدمات از روسیه میشود .وزیر نفت با
تاکید بر این که این معامله تهاتر نیست ،بلکه خرید کاال و
خدمات با پول فروش نفت است ،گفت :قرار است ١٠٠
هزار بشکه در روز به روسیه نفت صادر کنیم و فکر می
کنم حداکثر ظرف  ١٠روز آینده قرارداد آن امضا و روند
اجرایی آن آغاز شود .وی درباره همکاری روسیه با اوپک
برای تنظیم بازار نفت ،تصریح کرد :روسیه اعالم کرده
است که به طور کامل تا زمان تعیین شده به تعهد خود
پایبند میماند و با اوپک همراهی خواهد کرد .وزیر نفت



...

نظام بانکی

گزینه ادغام بانکها روی میز بانک
مرکزی

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
گفت:برایحلمشکلاگرراهیجزادغامبانکها
وجود نداشته باشد این کار انجام خواهد شد.
کمرهای در گفتوگو با ف��ارس ،در پاسخ به این
سوال که بانک مرکزی برای حل بحران زیاندهی
بانکها چه برنامهای دارد ،اظ��ه��ارداش��ت :با
اصالحاتی که در ص��ور ته��ای مالی س��ال 94
بانکهارخداد،عمقمشکالتبانکمشخصشد،
مدیران و سهامداران به ضرورت اصالحات واقف
شدند .وی در پاسخ به این سوال که بانکهایی که
حجم زیان آنها مدام در حال افزایش است ،نباید
به سمت ادغام و انحالل بروند؟ گفت :راهکارهای
گوناگونیوجود دارد که ادغام یکی از آنها است،اما
راهکاراولوآخرنیست.اگربانکیازطریقکاهش
هزینهها ،افزایش بهرهوری و اصالحات ساختاری
خودش را سودآور کند ،نیازی به ادغام نیست.

مدارک فارغ التحصیالن بر زمین،
اشتغال روی هوا

گفت :این نخستین بار در تاریخ اوپک است که روسیه
برای مدیریت وضع بازار و باز گرداندن ثبات به بازار با
این سازمان همکاری کرده است.
▪ ▪قیمتباالی 55تا 6٠دالربهنفعاعضایاوپکنیست

وزیر نفت کشورمان با اشاره به احتمال افزایش تولید
نفت خام آمریکا در پی رشد قیمت نفت ،گفت :قیمت
نفت در عین حال که درآمد اوپکیها را زیاد می کند
اما سرانجام به ضرر کشورهای عضو هم عمل می کند،
به دلیل این که رقیبان اوپک تولید را باال می برند .وزیر
نفت گفت :همانطور که من و دیگران در اوپک گفتهایم
افزایش قیمت به باالی محدوده  55تا  6٠دالر برای
هر بشکه در میان مدت سبب تکرار یک دوره کاهش
قیمت می شود.



...
خودرو

مهلت  2ساله به خودروسازان برای
افزایش استانداردهای اجباری

هادی محمدی – وزیر صنعت  ،معدن و تجارت
کشورمان در پاسخ به سوالی در مورد استاندارد
خودروها اظهار داشت  :یکی از مواردی که چند
ماهی است به اتفاق سازمان ملی استاندارد روی
آن کار می کنیم ارتقای استاندارد خودروهای
قدیمی به سطح امروز اروپاست.نعمت زاده در
حاشیه نشست هیات دولت افزود :در نظر داریم
استاندارد اجباری را از 50مورد فعلی به  83مورد
برسانیم و برنامه ریزی کردیم تا اواخر سال 97
باید این استانداردها را در خودروهای خود ایجاد
کنیم.نعمت زاده ضمن رد این مطلب که تولید
پراید و پژو  405تا آخر امسال متوقف می شود،
اظهار داشت :ممکن است این خودرو ها آخرین
استانداردهای  83گانه را تا سال  97نتوانند
پاس کنند اما در مجموع اینکه کدام خودرو خود را
تطبیق دهد با خودروسازان است.

در واکنش به نامه انتقادی جمعی ازصنعتگران

بانک مرکزی عملکرد خود درحمایت ازتولید
را موفق ارزیابیکرد

بانک مرکزی در واکنش به نامه انتقادی منتسب به جمعی
از صنعتگران خطاب به این بانک به عملکرد موفقیت آمیز
بانکمرکزیدرتامینمالیبخشهایمختلفاقتصادی،
اشاره کرد .این بانک هم چنین بر در نظر گرفتن منافع
تمام اقشار جامعه در تنظیم سیاست های پولی و بانکی
تاکید کرده و لزوم بهبود بهره وری در بنگاه ها را یادآور
شده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی،
یکی از روزنامه های کشور در اوای��ل این هفته ،نامه ای
منتسب به جمعی از صنعتگران کشور را منتشر کرد که
در آن طی  26بند ،درخ��واس��ت هایی از بانک مرکزی
در راستای حمایت شبکه بانکی از تولیدکنندگان درج
شد .صنعتگران در این نامه اقداماتی نظیر ایجاد تنوع در
عقود تسهیالت اعطایی ،تغییر روش محاسبه نرخ سود
تسهیالت اعطایی ،ایجاد مرکز داوری در اتاق بازرگانی در
خصوص قراردادهای بانکی ،امکان استمهال و تقسیط
مجدد تسهیالت ،کاهش 50درص��دی شعب بانکها و
اختصاصوجوهحاصلهبهتوسعهسیستمهایالکترونیکی
وتسهیالت،منعپرداختتسهیالتبهشرکتهایوابسته،
منعبانکهاازدریافتاسنادوقراردادهایالزماالجرا،عدم
ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی ،تسهیل در برخی از
نسبتهایاعتباریبرایدریافتتسهیالتتولیدکنندگان
و ...را از بانک مرکزی خواستار شده بودند.در پاسخ به این
نامه ،دیروز بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش
نشان داد و جوابیه ای منتشر کرد.بر اساس این گزارش،
بانک مرکزی با اشاره به توجه ویژه این بانک به حمایت از
واحدهای تولیدی ،به روند فزاینده سهم سرمایه در گردش
از کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی طی سال های
اخیر اشاره کرده و افزوده است :این رقم از  53.9درصد
در سال  92به  63.7درصد در ده ماهه سال  95رسیده
که سهم بخش صنعت و معدن در سال  95از این منظر
بیش از  81بوده است .هم چنین بر اساس دستورالعمل
تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط از ابتدای سال
 95تا  23بهمن این س��ال151.1 ،ه���زار میلیارد ریال
تسهیالت در اختیار  21.8هزار بنگاه تولیدی کشور قرار
گرفته که انتظار میرود تا پایان سال جاری ،این رقم به
بیش از 160هزار میلیارد ریال برسد.بانک مرکزی در این
جوابیه به اثربخشی این سیاست های اعتباری اشاره کرده
نقل از مهاجران رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار،
از رسیدن قیمت پرتقال جنوب به کیلویی  10هزار تومان
در بازار خبر داده است .به گفته وی ،در حال حاضر قیمت
هرکیلوگرمپرتقالجنوبدرتهرانبین ۴۰۰۰تا۱۰۰۰۰
تومان ،پرتقال تامسون شمال آبدار  ۳۰۰۰تومان و نوع کم
آب آن ۵۰۰ ،تومان است .با این حال ،مهاجران در گفتگو
با تسنیم ،با بیان این که قیمت باالی پرتقال و نارنگی در
بازار کاذب است ،پیش بینی کرد که نرخ میوه از سه شنبه
ارزانمیشود.اگرچهویبهصراحتدرخصوصدلیلاین

تصویر ،جوانی را نشان می دهد که در اعتراض به
بیکاری خ��ود ،همه م��دارک تحصیلی و سوابقش را
در جلو یک شرکت نفت بر زمین گذاشته است .بنا بر
اظهارات ازوجی ،مدیر کل سیاست گذاری و توسعه
اشتغال وزارت کار ،ساالنه حدود 700تا 800هزار نفر
دانشآموخته دانشگاهی متقاضی شغل هستند و نرخ
بیکاری فارغ التحصیالن در جامعه به باالی  ۱۸درصد
رسیده است( .منبع عکس :آخرین خبر)

...

بازار خبر
تجمع رانندگان تاکسی رم در اعتراض به
تاکسییابهای اینترنتی

فارس -بعد از آنکه پارلمان ایتالیا اجرای
مقررات کنترل خدمات مربوط به کرایه و
به اشتراک گذاری خودرو را تا پایان سال
ج���اری م��ی�لادی ب��ه ت��ع��وی��ق ان��داخ��ت،
رانندگان تاکسی یک هفته اعتصاب کردند و همچنین با
تجمعدرمقابلپارلماناینکشورنسبتبهاینتصمیمابراز
نگرانیکردند.معترضانمیگویند:تصمیمپارلمانبه نفع
اپلیکیشنهای تاکسی یاب خواهد بود .به گفته رانندگان
تاکسی ،دولت ایتالیا از سال ها پیش باید برای محدود
کردن فعالیت شبکه های رقیب تدابیری می اندیشید .از
سوی دیگر رانندگان شبکه هایی مانند اوبر در رم همچون
رانندگان تاکسی دارای مجوز دولتی هستند.

تخفیفهای ۴۰درصدیفرشغیرواقعیاست

ایسنا -رییس اتحادیه فروشندگان فرش
ماشینی و موکت ضمن انتقاد از تبلیغات
پخش ش��ده در ص��داوس��ی��م��ا در م��ورد
تخفیفهای بیسابقه در بعضی از بازارها
برای فرش خاطر نشان کرد :در بعضی از تبلیغات تخفیف
 ۴۰درص��دی برای فرش اعالم میشود ،در صورتی که
تعرفه ما (سود روی هر واحد)  ۱۰درصد است .این تبلیغات
غیرواقعی است و سود فروش فرش ماشینی نمیتواند ۴۰
درصد باشد.

هشدار سازمان استاندارد درباره
المپهای  LEDوارداتی

مهر -دفترارزیابی کیفیت کاالهای
صادراتی و واردات��ی این سازمان اعالم
کرد :المپ های  LEDوارداتی با کالهک
 GU5.3با ولتاژ  ۲۳۰ول��ت (بیش از
۱۲ولت) غیراستاندارد است .این دفتر با تاکید بر برخورد
قانونی با واردکنندگان ،توزیع کنندگان و تولید کنندگان
متخلف،ازخریدارانومصرفکنندگاندرخواستمیکند
در صورت مشاهده کاالی ذکر شده در سطح بازار ،مراتب را
به سازمان ملی استاندارد ایران و یا ادارات کل استاندارد
استان ها اطالع دهند.

دالیل گرانی این روزهای مرغ و تخم مرغ

است .به طوری که رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ
صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ،در فصل اول و
دوم سال  1395به ترتیب  2.9و  4.1درصد و در نیمه اول
سال  1395به  3.5درصد رسیده است که در کنار رشد
اقتصادی 7.4درصدی در 6ماه ابتدایی سال جاری نشان
از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه سال
قبل دارد.این بانک در ادامه ،با توجه به پیشنهادات ارائه
شدهدرنامهصنعتگران،اجرایبخشیازاینپیشنهاداترا
در حیطه وظایف شورای پول و اعتبار دانسته است .بخشی
دیگر را نیز با توجه به تنگنای اعتباری موجود و در مقابل
اعمال تکالیف جدید بر نظام بانکی ،غیر سازنده و دارای
تبعاتزیانباربرسالمتوثباتشبکهبانکی،دستاوردهای
تورمی کشور و لطمه دیدن قدرت خرید آحاد جامعه عنوان
کرده است.بانک مرکزی در خاتمه ،خاطرنشان کرده که
از فعاالن اقتصادی انتظار میرود به جای انتساب و احاله
مشکالت مدیریتی و عدم کارایی در واحدهای خود به
نظام بانکی ،در جهت ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی،
کاهش هزینه تولید ،کاهش قیمت محصوالت ،بهبود
بهرهوری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات
داخلی در برابر کاالهای خارجی ابتکار عمل به خرج
دهند و در پایان دادن به پدیده ناخوشایند رانتجویی و
رانتطلبی در اقتصاد ایران ارائه طریق کنند.نامه نگاری
تولیدکنندگان و بانک مرکزی در حالی صورت می گیرد
که از سال های قبل ،این چالش بین تولیدکنندگان و
نظام بانکی وجود داشته است .تولیدکنندگان انتظار
ارائ��ه تسهیالت بیشتر و توزیع نقدینگی از نظام بانکی
داشته و در مقابل ،نظام بانکی با توجه به محدودیت
ه��ای م��وج��ود و نیز ل���زوم اص�ل�اح ساختار بنگاه های
صنعتی ،بهبود بهره وری بنگاه ها را خواستار شده است.
ارزانیصحبتنکردهاست،اماشایدبتوانعلتآنراجدای
از امکان عرضه محصوالت جنوب ،در واردات پرتقال هایی
دانست که با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار ،قرار است
وارد کشور شود .در این رابطه ،دیروز صابری رییس اتحادیه
بارفروشان در گفتگو با خبرگزاری فارس ،از رسیدن 20
هزار تن پرتقال وارداتی از مصر به کشور خبر داد و گفت
که این پرتقال ها قرار است از  20تا  25اسفند توزیع شود.
گفتهمیشوداینپرتقالهادربازاردرحدودکیلویی 5هزار
تومان خواهد بود.

ایرنا -رئیس اتحادیه صنف فروشندگان
پرنده و ماهی تهران ،کاهش جوجه ریزی
در دی ماه و معدوم سازی برخی مرغداری
ها ب��رای کنترل آنفلوآنزای ف��وق حاد
پرندگان را از دالیل گرانی مرغ و تخم مرغ در این روزها
اعالم کرد.

کشمکش دالالن و «بازارساز»
بر سر نرخ ارز

اقتصادنیوز -در حالی که قیمت دالر
میرود تا در بازه قیمتی  ۳۷۰۰تومان
تثبیت شود ،سفته ب��ازان تالش زیادی
دارن��د تا دالر را به باالی  ۳۸۰۰تومان
بازگردانند .با این حال حضور بازارساز (صرافی ها و افرادی
که ارز را با نرخ موردنظر سیاستگذار ارزی عرضه می کنند)
در روز سه شنبه ملموس تر بود و اج��ازه ن��داد رفتارهای
هیجانی تداوم یافته و به تقاضای مصرفی سرایت کند.

شاخص

دخل دولت در یک نگاه؛ روند نزولی
درآمدهای نفتی ادامه دارد
مالیات و نفت دو منبع اصلی دخل دولت است .گزارش
بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت تا پایان
آذر امسال حکایت از آن دارد که درآمدهای مالیاتی
دولت بیش از دو برابر درآمدهای نفتی بوده است.
مقایسه این ارق��ام با سا لهای قبل نیز حکایت از آن
دارد که از سال  93تا  ،95درآمدهای مالیاتی  15هزار
میلیارد تومان افزایش یافته است اما درآمدهای نفتی
حدود  9هزار میلیارد تومان کاهش یافته است .یعنی
افزایش دوبرابری صادرات نفت در سال جاری ،هنوز
در بودجه دولت نمودی نداشته است.
CMYK

