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تبریک بارکیندو
به باسابقه ترین وزیر نفت اوپک

...

یادداشت
جواد غیاثی
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نرخسودبانکیوحلواحلواگفتنی
کهدهانراشیریننخواهدکرد
رئیس کل بانک مرکزی ،با نگاهی بسیار خوش بینانه می
گوید :همه موانع کاهش نرخ سود بانکی رفع شده است .به
اعتقاددکترسیف(یاشایدفقطبهبیانایشان)،همهبازیگران
مخرب روند نرخ سود از بازی خارج شده اند .خودروسازها
مهار شده اند و بر وضعیت بازار بدهی هم نظارت می شود!،
هزینههایاضافهبرداشتبانکهاازبانکمرکزیهمکاهش
یافتهاست.تجهیزمنابعتوسطبانکهاارزانقیمتترخواهد
بودوازهمهمهمترموسسهغیرمجازهمدیگرنداریم!
واقعیت این است که با این حلواحلوا گفتن ها دهان شیرین
نخواهد شد .دکتر سیف به خوبی تابستان دو سال قبل را
به خاطر می آورد ،وقتی که بانک مرکزی ،با تزریق منابع
قابل توجه نرخ سود بین بانکی را تا  17درصد کاهش داد.
روابط عمومی بانک مرکزی و رسانه های همراه هم هر روز
به نوعی این دستاورد بزرگ (!) را پوشش و هر بار به نوعی از
این سیاست کارآمد (!) برای کاهش نرخ سود گزارش می
دادندوالبتهبهاستقبالنرخسودپایینوپایینترمیرفتند.
اماناگهانهمهچیزبهکمارفت.نهتنهادراخبارچیزیدرباره
نرخسودبینبانکیگفتهنمیشد،بلکهبانکمرکزیهمدر
اقدامی عجیب رقم تزریق شده به بازار بین بانکی از سوی
بانکمرکزیراسانسورکرد!روزهاگذشتونرخسودنهتنها
کاهش نیافت بلکه اکنون به نرخ های ابتدای دولت یازدهم
یعنی  22درصد هم رسیده است .حاال بعد از دو سال آقای
رئیس کل دوباره از دستاورد کاهش نرخ سود بین بانکی به
 18.6درصدمیگوید!بگذریم.
سیف می گوید اوضاع بازار بدهی هم تحت کنترل است.
البته وی قطعا از شرایط عرضه اوراق بدهی جدید دولت،
یعنی سخاب خبر دارد .اگر ندارد کافی است سری به بانک
مرکزی در نقاط مختلف کشور بزند و به ما هم بگوید که نرخ
تنزیلایناوراقباالخره 35درصداستیا 40یا 50درصد.
ظاهرا بعضی پیمانکاران در برخی استان ها تن به نرخ های
عجیب و غریبی برای نقد کردن طلب خود از دولت در قبال
ایناوراقدادهاند.
اینموضوععالوهبراینکهحاکیازساماننیافتناوضاعبازار
بدهی است ،نشانه بسیار بد دیگری هم دارد .معموال اوراق
بدهیدولتبهعنوانبهترینابزاربرایکشفنرخسوددریک
اقتصاد است .چرا که این اوراق ریسک ندارد و آن چه هست
نرختنزیلواقعیاقتصاداست.نرخهایباالیتنزیلسخاب
یعنیعطشنقدینگیدراقتصادآنقدرباالستکهنمیتوان
بهکاهشواقعینرخسوددرکوتاهمدتامیدواربود.
در مورد ابراز خرسندی سیف از حذف غیرمجازها هم ،اگر
از هشدار خود ایشان مبنی بر بازگشت غیرمجازها بگذریم،
خطر "مجازها" قابل چشم پوشی نیست ،به عبارت دیگر
رئیسکلمحترمبانکمرکزیحتمامیدانندکهبانکهای
بزرگدولتی،اکنونطرحهاییدرانداختهاندبرایپرداخت
سودهایباالی 20درصد!باوجوداینواقعیتها،حلواحلوا
گفتندهانیراشیریننخواهدکرد.

...

گفت وگو

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

در حالی که زنگنه ،دیروز با دریافت رای اعتماد از مجلس برای چهارمین بار وزیر نفت کشور شد ،دبیر کل اوپک از او به عنوان با سابقه ترین وزیر نفت در
این سازمان یاد کرد .به گزارش ایسنا ،بارکیندو در پیامی ضمن تبریک به زنگنه ،نوشت :هم اکنون ،جنابعالی با سابقه ترین و با تجربه ترین وزیر در اوپک
هستید .وی تصریح کرد :بدون شک ،روابط سازنده بین جمهوری اسالمی ایران و اوپک در دوران مسئولیت شما با شکوفایی مستمر همراه خواهد بود.

ارز وطال
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یورو

پوند
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سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد
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تهران
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) 11.000( 12.074.000
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2.480.000
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حکم روحانی برای انتصاب نهاوندیان به سمت «معاون اقتصادی رئیس جمهور»

 4پادشاه برای اقلیم اقتصاد

تسهیالت کدام بخش ها ،بیشتر رشد کرد؟

رئیس جمهور در حکمی ناگهانی محمد نهاوندیان را
به عنوان «معاون اقتصادی» خود منصوب کرد تا محمد
نهاوندیان که در دولت یازدهم ،رئیس دفتر رئیس جمهور
بود و حتی به عنوان گزینه وزارت اقتصاد برای دولت
دوازدهم مطرح بود ،این بار حضوری متفاوت در دولت
داشته باشد .به ایــن ترتیب پست جدیدی به عنوان
«معاونت اقتصادی ریاست جمهور» در دولت تشکیل
شد و با وجود سمت هایی نظیر «فرماندهی ستاد اقتصاد
مقاومتی»« ،دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» و «وزارت امور اقتصادی و
دارایی» دولت با چهار پست کلیدی برای هدایت سیاست
های کالن اقتصادی مواجه است .حضور به ترتیب ،محمد
نهاوندیان ،اسحاق جهانگیری ،مسعود نیلی و مسعود
کرباسیان در ایــن چهار سمت ،چهار ضلعی سیاست
گذاری کالن اقتصادی دولت را ایجاد کرده است.
▪نگرانی نمایندگان و کارشناسان از هماهنگی تیم
اقتصادی

پیش از این بسیاری از کارشناسان به معضل هماهنگی



...

تیم اقتصادی کابینه انتقاد کرده بودند .همچنین نگرانی
بسیاری از نمایندگان درباره کابینه دوازدهم ،در زمینه
هماهنگی تیم اقتصادی دولت بود .حتی علی طیب نیا،
دلیل حضور نداشتن خود را در دولت دوازدهم هماهنگی
بیشتر در دولت اعالم کرده بود .عالوه بر این علی دینی
ترکمانی اقتصاددان و استادیار پژوهشکده بازرگانی چند
روز پیش در روزنامه اعتماد نوشته بود  :اقتصاد ایران در
سالهای گذشته درگیر مشکلی به نام تودرتویی نهادی
و تعدد مراکز تصمیمگیری بوده  ،این مشکل سبب شده
است هماهنگسازی سیاستی کشور با شکستهای
گوناگونی مواجه شود .غالمرضا سالمی ،عضو انجمن
حسابداران خبره و مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در گفت
و گو با مهر گفته بود« :متاسفانه هم اکنون اقتصاد کشور
متولی مشخصی ندارد .نه وزارت اقتصاد به صورت کامل
متولی است نه بانک مرکزی  ،نه سازمان برنامه و بودجه.
هر کدام از این بخشها کار خودشان را انجام میدهند
و بخشینگری سبب شده است که مرکز فرماندهی در
اقتصاد وجــود نداشته باشد .امــروز اقتصاد به وحدت
فرماندهی نیاز دارد تا تصمیم های درستی بگیرد که



بانکداری

توضیحات عضو کمیته فقهی بانک مرکزی
درباره مشروعیت جریمه دیرکرد
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به
اشکاالت برخی علما به دریافت جریمه دیرکرد یا
همان وجه التزام  ،درباره تفاوت نظر مراجع در این
زمینهگفت:باتوجهبهاینکهفقهایشوراینگهبان
معتقدند که وجه التزام اشکال ندارد و ربا نیست
بانک ها بر اساس دیدگاه فقهای شورای نگهبان
رفتار میکنند .وی در گفت وگو با تسنیم ،افزود:
کسانی که مقلد مراجعی هستند که وجه التزام
بانک ها را جایز نمی دانند آن افراد باید بدهیهای
خود را به موقع پرداخت کنند چراکه اگر تأخیر
کنند و بانک از آن ها وجه التزام دریافت کند برای
بانک اشکال ندارد چون بانک مقلد قانون است اما
آن شخص چون خودش مقلد مرجعی است که وجه
التزام را اشکال میداند برای او حرام خواهد بود.

ضمانت اجرایی داشته باشد».
نظر سنجی یک ماه پیش روزنامه دنیای اقتصاد از 100
اقتصاددان دربــاره عملکرد تیم اقتصادی دولــت نیز
موید هماهنگی نسبتا کم در دولت بود ،چنان چه نمره

هماهنگی تیم اقتصادی کابینه  5از  10ارزیابی شده
بود.حال سوال این است آیا با این انتصاب و ایجاد معاونت
جدید این هماهنگی تسهیل خواهد شد یا بر پیچیدگی
اوضاع در این بخش افزوده می شود ؟

روحانی اقدام  24سال پیش هاشمی را تکرار کرد
در سال ،1372دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی در مرداد ماه برای رای اعتماد به مجلس معرفی شد .آن گونه که در
کتابخاطراتایشانآمدهاست،درآنسال،پسازرایعدماعتمادمجلسبهمرحومنوربخشکهوزیرپیشنهادیمرحوم
هاشمیبرایوزارتاقتصادبود،ایشان،مرحومدکترمحسننوربخشرابهعنوانمعاوناقتصادیرئیسجمهورمنصوب
کردند .سمتی که قبل از آن در دولت سابقه نداشت و پس از آن نیز در دولت های بعد چنین سمتی نبود.در کتاب خاطرات
مرحوم هاشمی رفسنجانی آمده است :روز دوشنبه ۲۵مرداد (« :)1372جلسه رأی اعتماد به کابینه بود .از وزیران نفت
و جهاد سازندگی و معادن و فلزات ،بیشتر از دیگران دفاع کردم چون به نظر میرسید بخشی از جناح اکثریت مجلس
برای حذف آنها برنامهریزی کردهاند .سرانجام آنها رأی آوردند ،اما دکتر نوربخش که احتمال رد شدنش ضعیف بود،
رأی نیاورد (برای وزارت اقتصاد) .ساعت  3بعدازظهر نتیجهگیری اعالم شد .دکتر روحانی (نایب رئیس مجلس) هم
تلفنی خبر را داد .برای همه مایه تعجب بود ،چون در مذاکرات ،مخالفتی با او نبود ».در ادامه این خاطرات آمده است
که در نهایت ،نوربخش به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب و آقای محمد خان وزیر اقتصاد و دارایی شد.

...



تنظیم بازار

آغاز عرضه گوشت  33هزار تومانی
استرالیایی

مهر -رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به
این که افزایش قیمت این نوع گوشت متوقف شده
و بازار آرام است ،از عرضه گوشت استرالیایی به
قیمت  ۳۳هزارتومان در فروشگاههای زنجیرهای
خبر داد .ملکی قیمت هرکیلو شقه بــدون دنبه
داخلی تحویلی به مغازه دار را بین  ۳۹تا  ۴۰هزار
تومان اعــام کرد و افــزود :این نرخ در دو هفته
متوالی ثابت بوده است و با حدود  ۱۰درصد سود
به دست مشتریان می رسد .وی ابراز امیدواری
کرد نرخ این کاال در بازار کاهش یابد .در این حال،
خبرگزاری تسنیم به نقل از رکنی معاون وزیر
کشاورزی ،تغییر ذائقه 10درصد مردم از مصرف
گوشت سرد به گوشت گرم را دلیل اصلی نوسانات
قیمت گوشت قرمز در سال های اخیر اعالم کرد.

...
بورس



...
مالیات

شاخص بورس رکورد  42ماهه
را شکست

رانندگان اسنپ و تپسی نباید مالیات
پرداخت کنند

دیــروز و در دومین روز از معامالت ایــن هفته،
بازار سرمایه شاهد یک رکورد شکنی بود .بر این
اساس ،شاخص بورس با رشد  61واحدی ،پس از
حدود  42ماه توانست به کانال  82هزار واحدی
وارد شود و بر روی عدد  82هزار و  16بایستد .روز
گذشته معاملهگران بورس تهران شاهد معامالتی
متعادل و کم حجم در اغلب نمادهای معامالتی
بودند ،اما به طور کلی می توان گفت در یک ماه
گذشته ،رشد گروه های فلزات و پاالیشی در رشد
شاخص بازار سهام نقش عمده ای داشته است.
رشد گروه های فلزی نیز عمدت ًا بر اثر رشد شاخص
جهانی قیمت این محصوالت بوده است .پیش از
این شاخص بورس تهران درزمستان سال  92در
محدوده  82هزار واحد قرار داشت.

فــارس -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گفت :برخالف مواردی که در رسانهها رواج یافته
استمیزانمالیاتصاحبانیکتاکسیوصاحبان
یک وسیله نقلیه (مثل پراید ،پژو و )...که با آن به
حملونقل مسافر میپردازند برای سال 1395
صفر ریال تعیین شده و دستورالعمل آن نیز صادر و
ابالغ شده است .بنابراین در صورتی که یک راننده
یک تاکسی دارد و در یک آژانس یا از طریق اسنپ
و تپسی به حملونقل مسافر میپردازد نباید
مالیات پرداخت کند.تقوی نژاد ادامه داد :اما در
صورتی که یک راننده بیش از یک تاکسی یا وسیله
نقلیهداشتهباشد،تنهایکتاکسیمعافازمالیات
بوده و در ازای بقیه تاکسی ها یا خودروها ملزم به
پرداخت مالیات بر درآمد است.

حسین بردبار

economic@khorasannews.com

واکنش رئیس اتاق بازرگانی به انتخاب
کابینه جدید درگفت وگو با خراسان:

امیدواریم در تیم اقتصادی دولت
انسجام وجود داشته باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار امیدواری کرد که بین تیم
اقتصادی دولت انسجام وجود داشته باشد واز تفرق مثل
گذشته جلوگیری شود .غالمحسین شافعی درحاشیه
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درپرسش
و پاسخ با خبرنگار ما برنامه های وزیران اقتصادی را نیز
امیدوارکنندهتوصیفمیکندالبتهبهشرطیکهاینبرنامه
ها به اجرا درآید که درادامه می خوانید:
دیــدگــاه شما دربـــاره رای مجلس به وزیــران
اقتصادی کابینه چیست؟

برنامه هایی که وزیران اعالم کرده اند خیلی امیدوار کننده
است منتها یک شرط دارد که این برنامه ها به اجرا درآید که
اگر اجرا شود اتفاقات خوبی می افتد .درباره مجلس هم ما
دورادور شاهد هستیم و می دانیم که خیلی تالش کردند و
زحمت کشیدند و چند روز کار کردند که زودتر انجام شود.
آن چه درباره وزیران اقتصادی می شود گفت آن است که
امیدواریم یک انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت
وجود داشته باشد و از تفرق مثل گذشته جلوگیری کند که
اگر این کار انجام شود ما می توانیم شاهد وضعیت بهتری
در مقایسه با گذشته باشیم.
یکی از مسائلی که درجلسه هیئت نمایندگان
اشاره کردید این بود که سیاست باید بتواند از اقتصاد
تاثیرپذیری داشته باشد،دراین باره چه تعاملی را می
توان با کابینه دولت برقرارکرد؟

درطول سال های گذشته همواره اقتصاد به سیاست یارانه
داده و همیشه اقتصاد تحت تاثیر سیاست بوده است ،االن
با توجه به تحوالتی که صورت گرفته و شرایط جدیدی که
درکشور ایجاد شده است و با توجه به این که خود آقای
رئیس جمهور نیز به این موضوع اعتقاد دارد و اعالم کرده
است  ،تصورمی کنم االن نوبت آن است که سیاست به
اقتصاد یارانه بدهد و تحت تاثیر مسائل اقتصادی باشد .ما
درعمل هم این را می بینیم که درحقیقت روابط سیاسی
پایدارزمانیاتفاقمیافتدکهروابطاقتصادیقابلتوجهی
بین دوکشور وجود داشته باشد ،ارتباطات اقتصادی به
پایداری روابط سیاسی می انجامد و روابط اقتصادی می
تواند درنزدیکی فرهنگی میان مردم دوکشور تاثیرگذار
بشود.دولت هم به این قضیه اعتقاد دارد .دریکی دوسال
گذشته شاهد هستیم که بعداز این که رفت وآمدهای
هیئت ها شروع شد االن آقای رئیس جمهور و وزیرخارجه
نیز درهرسفری که دارند یک هیئت اقتصادی درکنارشان
اســت .یعنی واقعا احساس می کنیم که به دیپلماسی
اقتصادی توجه ویژه ای می شود.

شاخص

ازابهام اصنافتاپیشنهادجایگزینخانه صنعت

انتقادها و ابهام ها درباره مصوبه اخیر وزارت
صنعتمبنیبرحذفدرجقیمتبرخیکاالها
توسط تولیدکنندگان همچنان ادامه دارد .در
اینحال،عضوهیئتمدیرهخانهصنعتگفت:
برای جلوگیری از بی نظمی و عدم شفافیت،
قیمت های کارخانه را روی محصوالت درج
کنند .مسئول بسیج اصناف کشور نیز با بیان
این که تصمیم وزارت صنعت هنوز بــرای ما
مبهم است ،افزود :به نظر بنده این طرح اکنون
باید متوقف و کار کارشناسی روی آن انجام
شود.
به گزارش فارس ،تولیدکنندگان دلیل این
تصمیم را متفاوت بــودن قیمت تمام شده
کاال در شهرهای مختلف اعــام میکنند و
معتقدند هزینه حمل به نقاط مختلف بر قیمت
تمام شده اثرگذار است ،به همین دلیل نباید
قیمت واحدی برای یک کاال در نقاط مختلف

در نظر گرفته شود.
▪مخالفان این طرح چه می گویند؟

با این حال ،برخی از کارشناسان ،نظر کام ً
ال
متفاوتی دارند و معتقدند :زمانی میتوان در
این راستا عمل کرد که سیستم نظارتی قوی
بر نحوه عرضه و قیمت فــروش محصوالت
وجــود داشته باشد .حال آن که هم اکنون
نیز با وجود درج قیمت روی کاالها ،نظارت
کارآمدی بر بازار وجود ندارد.بر این اساس ،به
نظر می رسد خرده فروشان برای ماندگاری
در بازار و رقابت با یکدیگر ،ناچارند کاالها را با
قیمت پایینتر از رقبای خود عرضه کنند ،اما
باید گفت در واقع این مسئله به دو دلیل اتفاق
نخواهد افتاد.اول این که تعداد واحدهای
خرده فروش در کشور ما بسیار زیاد است و
نمیتوان گفت که درج نکردن قیمت بر روی

▪پــیــشــنــهــاد جــایــگــزیــن درج قیمت
تولیدکننده

آرمان خالقی ،عضو هیئت مدیره خانه صنعت
در این باره گفت :برای جلوگیری از بینظمی
در قیمتها میتوان قیمت کارخانه را روی
محصوالت درج کرد .در این صورت فروشنده
نمیتواند ارقام بی ربطی را برای قیمت کاال
به مشتری اعــام کند و در نهایت قیمتی
ارائــه میشود که نزدیک به نــرخ کارخانه
باشد .وی با بیان این که هم اکنون در برخی
صنایع از جمله شیرینی و شکالت رقابت

تولیدکنندگان بسیار شدید است ،میگوید:
تولیدکنندگان در فروش محصوالت خود
طوری عمل خواهند کرد که مالیات کمتری
شامل حالشان شود ،به همین دلیل امکان
تبانی تولیدکنندگان برای فروش با قیمت
باال ضعیف است.
در ایــن حــال ،خــبــرگــزاری تسنیم بــه نقل
از مسئول بسیج اصناف کشور نیز گفت:
تصمیم وزارت صنعت هنوز بــرای ما مبهم
اســت .به نظر بنده ایــن طــرح اکنون باید
متوقف و کار کارشناسی روی آن انجام شود.

اخبار
بااشارهبه 5عاملبرهمزنندهنرخسودمطرحشد:

...

بازار خبر
خرید تضمینی خرما و کشمش به یک سوم
قیمت!

ایسنا -رئــیــس ســازمــان مرکزی تعاون
روستایی از آغاز خرید تضمینی کشمش و
خرمابهصورتمشروطخبرداد.ویقیمت
خرید هر کیلو کشمش را دو هزار و خرما را
هزار و  400تومان اعالم کرد .این در حالی است که قیمت
خریداینمحصوالتازکشاورزاندربازارحدودسهبرابراست.

فائو :جهان با بزرگ ترین بحران غذایی ۷۰
سال اخیر مواجه است

مهر -سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد (فائو) اعالم کرد :امروزه جهان با
بزرگ ترین بحران غذایی در  ۷۰سال
اخیر مواجه است و  ۲۰میلیون نفر در
چهار کشور نیجریه ،سومالی ،سودان جنوبی و یمن در خطر
قحطی قرار گرفتهاند .اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد،
قحطی  ۱۰میلیون نفر دیگر را نیز تهدید خواهد کرد.

محکومیت مهندس فولکس واگن به حبس
ایسنا -دادستانی فدرال ایاالت متحده
آمریکا روز جمعه پیشنهاد داد مهندس
شرکت خــودروســازی فولکس واگــن به
اتــهــام تقلب و دســتــکــاری در مــیــزان
آالیندگی موتور خودروهای دیزلی این شرکت ،به سه سال
حبس محکوم شود .جیمز لیانگ  ،مهندس خودروسازی
شرکت فولکس واگن آلمان ،پس از افشاگریهایی که طی
آن مشخص شد نرمافزار مدیریت میزان آالیندگی موتور
خودروهای دیزلی این شرکت دستکاری شده است ،به
اتهام تقلب و فریب کاری در دادستانی دیترویت ایاالت
متحده آمریکا در  25اوت محاکمه خواهد شد.

بدهی چین به  ۳۰۰درصد تولید ناخالص
داخلی رسید
مهر«-موسسهفاینانسبینالملل»اعالم
کرد :مجموع بدهی های چین تا ماه «می»
سال جاری میالدی معادل  ۳۰۴درصد
تولید ناخالص داخلی این کشور است.
پیش بینی می شود میزان بدهی این کشور تا پایان سال
 2017به هفت تریلیون و  ۶۰۰میلیارد دالر برسد که از آن
به عنوان «بدهی بد» یا بدهی که توان بازپرداخت آن را
ندارد ،یاد می شود.

ادامه انتقادها به طرححذف برچسب قیمت برخیکاالها
کــاال مانند کشورهای دیگر باعث رقابتی
شدن بازار میشود ،زیرا در کشورهای دیگر
بیشتر فــروش ،توسط فروشگا ههای بزرگ
یا زنجیر های صــورت میگیرد.دلیل دوم
نیز به هزینه بر بــودن فرایند کشف قیمت
بهینه توسط مشتریان بر می گردد .به عنوان
مثال ،فــردی بــرای خرید مایحتاج خود به
یک سوپرمارکت مراجعه میکند و بخشی از
محصوالت مورد نیازش مانند ماست ،روغن
و شیر را می خرد ،حال برای خرید یک بسته
پفکبایدازچندمغازهقیمتبگیردوببیندکه
کدام مغازه این محصول را با قیمت پایینتری
عرضه میکند .از سوی دیگر ،فروشندگان
در برخورد با مشتریان دایمی و گذری خود
رفتار متفاوتی خواهند داشت و احتما ًال برای
مشتریان دایمی نرخهای پایینتری را لحاظ
میکنند.

براساسآمارهایبانکمرکزی،در4ماهنخستامسال،
تسهیالت پرداختی بانک ها در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته ،بیش از  18درصد افزایش یافته است .در
این حال ،رشد تسهیالت بخش های خدمات و مسکن،
کمتر از این میزان بوده و مابقی بخش ها ،رشد باالتری را
درمقایسهباسالگذشتهداشتهاست.رشدقابلتوجه51
درصدیتسهیالتمتفرقهدراینمیانقابلتوجهاست.

با انتقاد شدید از نظام بانکی

وعدهجدیدسیف برایاجرایمصوبهنرخسودبانکی 15درصد

ترکان :سود واقعی وام های بانکی بیشتر از  28درصد است

رئیس کل بانک مرکزی گفت :هم اکنون شرایط و زمینه های
الزم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود
علی الحساب بانکی ایجاد شده است .گفتنی است شورای پول
و اعتبار حدود یک سال قبل نرخ سود سپرده یک ساله را 15
درصد تعیین کرد اما این نرخ رعایت نشد و برخی بانک های
خصوصی و حتی دولتی ها نرخ سود خود را تا بیش از  23درصد
افزایش دادند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،ولی ا...
سیف در جلسه با مدیران عامل بانک ها ،عوامل مختلف تاثیرگذار بر کاهش نیافتن نرخ سود را تشریح کرد.
سیف موسسات غیرمجاز را یکی از این عوامل برشمرد و گفت :هم اینک موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت موسسات
غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.وی عامل دیگر را نرخ سود بازار بین بانکی دانست و گفت :هم اکنون شاهد روند
نزولی این نرخ هستیم که به محدوده  ۱۸درصد رسیده است .به گفته وی ،بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل
در نرخ سود استفاده می کند.سیف ،یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک ها اعالم کرد
و گفت :در مواردی که این اضافه برداشت ها به خاطر تکالیف ایجادشده بر دوش بانک ها بوده است ،بانک مرکزی،
اضافه برداشت ها را به خطوط اعتباری تبدیل می کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ های باال از بازار خارج شود.وی
درباره اوراق بدهی و نرخ سود آن هم گفت :کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان برنامه و
بودجه و بانک مرکزی ،به عرضه هرگونه اوراق در بازار نظارت و کنترل می کند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در
بازار جلوگیری شود.رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی را اقدامات
شرکت های خودروسازی اعالم کرد و افزود :برخی خودروسازها ،فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت
صنعت ،از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شد.

مشاور رئیس جمهور با انتقاد شدید از سیستم بانکداری کشور
گفت :عقبماندهترین سیستم بانکی دنیا را داریم .بزرگ ترین
رسالت دولت دوازدهم ،اصالح این سیستم معیوب است و اگر
دولت نتواند این سیستم معیوب را اصالح کند تولید در کشور با
مشکل مواجه خواهد شد.به گزارش تسنیم ،اکبر ترکان مشاور
رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی
گفت :در نظام بانکداری عقبماندهترین سیستم را داریم و فاصله
ها با دنیا زیاد است و مردم مجبورند برای دریافت تسهیالت بانکی سود  28درصد بپردازند.وی با بیان این که هیچ
کسب و کاری نیست که سود  28درصدی داشته باشد ،افزود :نظام بانکی ما اکنون مشوق تولید نیست .مشاور رئیس
جمهور با اشاره به این که سه پایه کج در بانکداری کشورمان وجود دارد تصریح کرد :این سه پایه در قانون بانکداری
بدون ربا نیز وجود نداشت اما اکنون شاهد آن هستیم .این سه پایه عبارت از :سود علیالحساب ،سود روز شمار و سود
بر حساب های جاری که باعث میشود بانک ها برای پرداخت آن ها خدمات اعطای تسهیالتشان را گران کنند.ترکان
با اشاره به این که سود  28درصد اعالمی بانک ها که برای پرداخت وام نیز اعالم میکنند غیر واقعی است و مقدار
واقعی بیشتر است ،گفت :زیرا برای دریافت تسهیالت باید مقداری از پول شما نزد بانک ها باقی بماند که اگر سود
آن نیز محاسبه شود سود بانک ها از اعطای وام به مراتب بیشتر خواهد بود.مشاور رئیس جمهور با بیان این که چنین
سیستمی که اکنون جاری است سیستم عقب مانده بانکداری است افزود :بزرگ ترینرسالت دولت دوازدهم اصالح
اینسیستممعیوباستواگردولتنتوانداینسیستممعیوبرااصالحکندتولیددرکشوربامشکلمواجهخواهدشد.
ویبابیاناینکهبهدنبالآوردنبانکهایبینالمللیبهمناطقآزادکشورهستیم،گفت :آوردنبانکهایبینالمللی
باعث ایجاد نظام مقایسهای و در نتیجه اصالح سیستم معیوب بانکی در کشور خواهد شد.

بانک ها بین خودشان با چه نرخی تسهیالت
می دهند؟
فــارس -در ســال گذشته در بــازار بین
بانکی  30میلیون و  956هزار و 920
معامله به ارزش  3095هــزار و 715
میلیارد تومان انجام شده که متوسط نرخ
سود آن  18.62درصد بوده است.

روبل روسیه پلیمری شد
ایرنا  -بانک مرکزی روسیه از آغاز چاپ
اسکناس های پلیمری در این کشور با
هــدف کاهش فرسودگی اسکناس در
گردش خبر داد.

...
خبر

انتقادازعرضهاوراقبدهیدولتیتوسطبانکها

بازار سیاه اوراق  35درصدی

روز گذشته مدیرعامل فرابورس ایران معامله اوراق بدهی
در بانک ها را بازار سیاه قلمداد کرد و گفت  :بهتر است این
اوراق در بورس معامله شود .گفتنی است اوراق بدهی به
منظور تسویه بدهی دولت به پیمانکاران به آنان داده می
شود و آن ها برای نقدکردن آن مجبورند اوراق را تا 35
درصد زیر قیمت تنزیل کنند.به گزارش فارس ،هامونی،
مدیرعامل بورس کاال که دیروز در یک نشست خبری از
ایجاد شفافیت در معامالت از طریق بورس و فرابورس و
حتی بــازار پایه فرابورس سخن می گفت ،معامله اوراق
توسط بانک ها را غیرشفاف دانست .وی با اشاره به تبعات
معامله سهام شر کت ها در بازار غیر متشکل و غیر شفاف
خارج از بازار سهام گفت :به عنوان نمونه هم اکنون شاهد
معامله اوراق خزانه بانکی خارج از بازار سرمایه هستیم که
قیمت آن در شهرهای مختلف متفاوت است و از هیچ قالب
مشخصی در قیمت گذاری و معامالت پیروی نمی کند .به
گزارش مهر ،هامونی این را هم گفت که اوراقی که در بانک
ها معامله می شود بازار سیاه است.
CMYK

