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ارزان فروشی آب ،کل  66آبفای کشور را
ورشکسته کرده است

...
اخبار

سودواممسکنسرانجامکاهشیافت
 6درصدبرایبافتفرسوده 8،درصدبرای
سایرمناطقشهری
درحالیکهچندماهازطرحمباحثیدرخصوصتغییرشرایط
وام مسکن می گذرد و این موضوع بارها تایید و تکذیب شد،
شبگذشته،سرانجامشورایپولواعتبارمصوبکردکهنرخ
سودتسهیالتمسکن 8و 9.5درصدبه 6و 8درصدبهترتیب
برایخریدمسکندربافتفرسودهوسایرمناطقتعیینشود.
بهگزارشروابطعمومیبانکمرکزی،شورایپولواعتباردر
جلسهسهشنبهشبخود،درادامهتصمیمهایاینشورابرای
تحرک بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه اولی ها و نیز
نوسازیوبازسازیبافتهایفرسودهروستایی،دوتصمیمرا
بهتصویباعضایشورارساند.اینشورادریکیازتصمیمات
خود،باکاهشنرخسودتسهیالتصندوقپساندازمسکن
یکم بانک مسکن درچارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری
یدربافتهایفرسوده
برایاستفادهسپردهگذارانخانهاول 
ونامناسبشهریاز 8به 6درصدوبرایسایرمناطقشهری
از 9.5به 8درصدموافقتکرد.
▪کاهش 100و 130هزارتومانیاقساط

بهگزارشخراسان،باتوجهبهتصمیماتجدید،شماباسپرده
گذاریهرمبلغیدربانکمسکندرقالبصندوقپسانداز
یکم ،بعد از شش ماه به همان میزان ( و بعد از یک سال) دو
برابر وام دریافت می کنید .حال اگر با این وام خانه ای در
محدوده های مشخص شده به عنوان بافت فرسوده یا همان
درحالبازآفرینیبخرید،نرخسودوامشما 6درصدودرغیر
اینصورت 8درصدخواهدبود.اینصندوقمخصوصخانه
اولیهاست.
با توجه به اینکه بازپرداخت این تسهیالت  12ساله است
چنانچه شما  120میلیون تومان ( سقف تسهیالت در
شهرهایبزرگمثلمشهدبرایزوجین)وامبگیرید،درروش
پرداختساده،ماهانهباید 1.4میلیونتومانقسطپرداخت
میکردیدکهباکاهشنرخسودبه 8درصد،مبلغقسط100
هزارتومانکاهشیافتهوبه 1.3میلیونتومانمیرسد.البته
در بافت فرسوده ،میزان کاهش اقساط  130هزار تومان
استوبهحدودیکمیلیونو 170هزارتومانمیرسد.
▪تسهیالتمسکنروستاییافزایشیافت

تصمیمدیگرشورایپولواعتبارهمدربارهوامروستاییبود.
بر این اساس ،شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی
تسهیالت یارانهای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ،با
نرخ  5درصد ،تا مبلغ  250.000.00ریال ( 25میلیون
تومان) و با اخذ وثیقه سفته زنجیرهای موافقت کرد .براین
اساس تسهیالت مورد اشــاره ،با معرفی متقاضیان توسط
بنیادمسکنانقالباسالمیبهبانکهایعاملطیامسال
قابلاعطاست.

جزئیاتچهارمینهمایشتجاریو
بانکیایرانواروپا
رئیسپژوهشکدهپولیوبانکی:مذاکرات
بانکیایرانواروپادرتهرانبرگزارمیشود
حسین بردبار:رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به
تالشبانکمرکزیبرایتغییرمبنایمحاسباتارزیکشور
ازدالربهیوروگفت:اینتغییربرایاقتصادمانمبارکاستو
تضادناشیازاینراکهبادالرکارنمیکنیمولیمحاسباتمان
برمبنایدالراستبهتعادلمیرساند.
به گزارش خراسان ،علی دیواندری دیروز درنشست خبری
چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با بیان این
که ایران به سامانه تارگت  2در اروپا برای انجام مبادالت به
یورو اتصال دارد؛ افزود:اروپا از شرکای بزرگ ایران است و
مراودات زیادی با کشورمان دارد و تغییر مبنای ارزی به یورو
میتوانددربهبوداینشرایطکمککند.
▪نمایندگان 35بانکوشرکتاروپاییدرراهتهران

علیدیواندریدربارهبرگزاریهمایشایرانواروپانیزگفت:
چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا نهم و دهم
اردیبهشتدرتهرانبرگزارمیشودونمایندگان ۳۵بانک،
شرکتوموسسهمالیاروپاییدرآنشرکتمیکنند.بهگفته
ویهمایشتجاریایرانواروپادرحالیبرگزارمیشودکهدر
هرسالمیالدیدوهمایشدرفرانکفورتوایرانبرپامیشود
بر این اساس دو دوره در اروپا برگزار شده و امسال نیز دومین
بخشایرانیقراراستدرنهمودهماردیبهشتبرگزارشود.
ویتصریحکرد:درسههمایشقبلیاینتبادالتوهمفکری
ها دستاوردهای خوبی داشته است ،در عین حال چهارمین
همایشحولدومحوراصلی«روندپیشرفتفرایندهایمالی
وبانکی»و«فرصتسرمایهگذاریدرایران»برگزارمیشود.
به گفته دیواندری ،ایران در حوزه تطبیق با استانداردهای
بین المللی و نظارت بر سیستم بانکی کارهایی را انجام داده
واتصالسیستمبانکیایرانبهسیستمبانکیدنیاموردبحث
قرارخواهدگرفت؛البتهتوسعهشبکهکارگزارینیزدردستور
کار قرار دارد که با توجه به توسعه شعب خارجی بانک ها در
ماههایآیندهنیزگزارشهاییارائهخواهدشد.دیواندریبا
اشارهبهرهنمودهایصندوقبینالمللیپولوبانکجهانی
برای نظام بانکی ایران گفت :در عین حال IFRSنیز به عنوان
یک پیش نیاز برای ارتباطات بین المللی با نظام بانکی دنیا
موردبررسیقرارخواهدگرفت؛ضمناینکهدرحوزهتوسعه
سرمایهگذاریدرایران،تامینمالیموردبحثوبررسیقرار
میگیردبهخصوصاینکهبرخیشرکتهاییدراینهمایش
حضور دارند که در حوزه تامین مالی در دنیا اثرگذار هستند.
بنابراینباتوجهبهحضوراروپاییها،حوزههایسرمایهگذاری
درحوزهمسکن،راهوشهرسازیوانرژینیزمعرفیمیشوند.
▪مذاکرات ایران و اروپا درباره سامانه تارگت2

ویمباحثمرتبطبابانک،بورسوبیمهراازجملهمحورهای
این همایش دانست و گفت :کشورهای بلژیک ،انگلیس،
فرانسه ،ایتالیا ،هلند و سوئیس در این همایش حضور دارند
و درباره حوزه سامانه تارگت ٢که سامانه مهمی در تبادالت
بانکی حــوزه یــورو هست نیز بحث خواهد شد.دیواندری
گفت:ایران انتظارات بانک مرکزی اروپــا را در جلسات
مشترک دریافت کرده و نگرانی های آن ها با توضیحات
مدیران بانکی برطرف شده است؛ ضمن این که پروژه های
مشترکی هم در بانک مرکزی و بانک ها در حال اجراست و
ایران به لیست متخصصان درجه یک بین المللی در حوزه
تطبیق،شفافیتوپولشوییدسترسیپیداکردهاست.
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روسیه توافق پیوستن ایران به
اتحادیه اوراسیا را امضا کرد

دبیرکل بانک مرکزی اعالم کرد:

قیمت سازی دالالن ،عامل توقف
حراج سکه

طبق اعالم دبیرکل بانک مرکزی
با پیش فــروش پنج میلیون قطعه
سکهطیدوماهاخیر،حدود6800
میلیارد تومان نقدینگی از سطح
جامعه جمع آوری شــده است .به
گـــزارش ف ــارس و ایسنا ،محمود
احمدیدیروزبااشارهبهپیشفروش
پنج میلیون قطعه سکه ،اظهار کرد:
از این تعداد سهم سررسیدهای یک ماهه حدود یک میلیون قطعه است و بقیه به
سررسیدهایباالتراختصاصدارد.احمدیدربارهبرخیشایعاتمبنیبرتحویل
ندادن سکه در سررسید گفت :حتما بانک مرکزی درباره تعهدی که برای تحویل
سکه داده غیر از این عمل نمیکند و ازتحویل سکه عقب نشینی نخواهد کرد.
احمدیدربارهعلتتوقفحراجسکهگفت:درجلساتحراجیچوندریکنقطه
جلسهحراجبرگزارمیشد،چندنفرقیمتسازیمیکردندوبعضاسکههاباقیمت
باالترازبازارفروختهمیشد.ویافزود:موردیداشتیمکهبسته 100تاییسکهرا
باالترازنرخبازارخریدوازاینروبرایجلوگیریازسوءاستفادهها،جلساتحراج
لغو شد.دبیر کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره خبرهایی
مبنی بر احتمال ورود سکه به بورس کاال ،این موضوع را تایید کرد و گفت که در
حال رایزنیهایی با سازمان بورس برای ورود سکه به بورس کاال هستیم چرا که
این کار میتواند با توجه به شرایطی که در بورس وجود دارد فروش انحصاری
سکه را تعدیل کند.

...

6.653

11.437

تغییر کانال اصلی ارزی ایران
از امارات به قطر

نخست وزیر روسیه موافقت نامه موقت ایجاد منطقه اقتصادی
میان ایران و اوراسیا را امضا کرد.
به گزارش خبرنگار ایبنا به نقل از تاس نیوز ،وب سایت دولتی
روسیه اعالم کرد که «دمیتری مدودف» نخست وزیر این کشور
موافقت نامه موقتی با یک دوره چهار ساله به منظور ایجاد
یک منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران
با تمرکز روی یکسری کاالها امضا کرده است .در این بیانیه
آمده که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران در  ۵۰۲قلم کاال،
تخفیف تعرفه ای می دهد .بر اساس قانون فدرال در خصوص
معاهدات بین المللی فدراسیون روسیه ،این قرارداد مشروط
به تایید بعد از امضاست و علت آن هم وجود برخی از موارد که
ممکن است مغایر با قانون روسیه باشد ،اعالم شده است.
بر همین اساس در ماه گذشته میالدی ،مهدی سنایی سفیر
ایــران در روسیه در مصاحبه ای با تــاس نیوز گفته بــود که
مذاکراتی بر سر ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و
اتحادیه اوراسیا انجام گرفته و در آستانه تکمیل شدن است.
کار روی این توافق نامه در سال  ۲۰۱۵میالدی شروع شد؛ اما
امضای آن چندین بار به تعلیق درآمد .اتحادیه اوراسیا شامل
ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان و روسیه می شود.

یــک مــقــام ارشـــد بــانــک مــرکــزی از
گسترش روابــط ارزی ایــران و قطر
خبر داد و گفت :چند بانک ایرانی نزد
بانک ملی قطر حساب باز کردهاند و
مبادالت حوالههای ارزی از این مسیر
انجام میشود.یک مقام ارشد بانک
مرکزی در گفتوگو با فارس ،درباره
تغییر شرکای ارزی کشور با توجه به
محدودیتها و تحریمهای اعمال شده در کشور امارات ،اظهارکرد :با توجه به
مشکالتی که برای نقل و انتقال ارز با دبی به وجود آمده است ،روابط ارزی با کشور
قطر گسترش مییابد.وی افزود :تاکنون بانکهای ملی و پارسیان نزد بانک ملی
قطر حساب باز کردهاند و براساس برنامهریزیهای انجام شده بانک صادرات
نقش جدیدی را در حوزه حوالههای ارزی بر عهده خواهد گرفت.این مقام مسئول
بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با این تصمیم ،قطر خالء دبی را در گلوگاه
ارزی کشور پرکرده و به هاب ارزی ما تبدیل میشود؟ گفت :تالش ما این است که
این اتفاق بیفتد.ریشه اولیه این تصمیمات را که مرتبط با نوسانات ارزی در داخل
کشور در ماه های اخیر نیز است می توان اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در
امارات دانست که منجر به افزایش هزینه صرافی ها در امارات شده است و با توجه
به همکاری های امارات با عربستان و همچنین آمریکا در راستای رصد اقدامات
ضد تحریمی ایران در یکی دو سال گذشته ،شرایط برای همکاری صرافی های غیر
رسمی اماراتی با ایران در جهت انتقال ارز به داخل بسیار سخت شد.

...

ارز

...
دولت

فساد اقتصادی

نفت  75دالری شد؛ طالی سیاه در
سودای  80دالر

جایگزین های پیشنهادی رشیدپور
برای سامانه نیما!

برگزاری اولین جلسه رسیدگی به
پرونده تعاونی ثامن الحجج

آیین نامه پیشنهادی سامانه ثبت
حقوق و مزایا روی میز دولت

در حالی که قیمت نفت روز گذشته یک پله دیگر
جهش کرد و به  75دالر در هر بشکه (برای نفت
برنت) رسید ،برخی پیش بینی ها حکایت از آن
دارد که طالی سیاه به زودی قله  80دالر را هم
فتح خواهد کرد .نفت بعد از شروع روند نزولی
شدید از پاییز سال  93تا کنون ،چنین قیمت
هایی به خــود ندیده بــود .تشدید بحرا نهای
ژئوپلتیکی در خاورمیانه ،تثبیت کاهش عرضه
نفت و تالش عربستان برای رشد قیمت ها از مهم
ترین عوامل گرانی طالی سیاه برشمرده شده
اســت .به گــزارش فــارس به نقل از راشــاتــودی،
هم اکنون صندوقهای سرمایهگذاری نفتی به
شدت در زمینه جذب سرمایه فعال شدند چرا که
پیشبینیها نشان میدهد در آینده نه چندان
دور قیمت نفت از مرز  80دالر عبور خواهد کرد.

سامانه «نظام یکپارچه معامالت ارزی-نیما» که
دو روز قبل برای سامان دهی عرضه و تقاضای
ارز در بانک مرکزی افتتاح شد ،دیروز دستمایه
طنز رضا رشیدپور در برنامه بامدادی سیما قرار
گرفت.رضا رشیدپور صبح روز گذشته در برنامه
بامدادی شبکه  3سیما ،با اشاره به سامانه «نظام
یکپارچه معامالت ارزی-نیما» ،و با بیان این که
به نظر می رسد کار ما با این سامانه راه نمی افتد،
پیشنهاد کرد که دو سامانه «اسکندر» به معنای
«ابر سامانه کنترل نرخ دالر» و نیز «اقــدس» به
معنای« انجمن قیمت گذاری دم به دقیقه سکه»
طراحی شوند .در مجموع نیز ،این دو سامانه در
یک سامانه واحد به نام «سماق» به معنای سامانه
مشترک اسکندر و اقــدس به مــدد نظام ارزی
کشور بیایند.

سرپرست دادگاههای کیفری یک استان تهران
از رسیدگی به پرونده تعاونی ثامن الحجج در 28
خردادماهامسالخبرداد.بهگزارشایسنا،محسن
افتخاری با بیان این مطلب اظهار کرد :این پرونده
حدود  370شاکی دارد .افتخاری  -اول آبان ماه
سال- 96بااشارهبهارجاعپرونده«ثامنالحجج»به
دادسرابرایرفعنواقصگفتهبودکهکیفرخواست
اینپروندهایراداتیداشتکهبرایباردومبهدادسرا
ارجــاع شد تا ایــرادات مد نظر رفع شود و ایــرادات
گرفته شــده به ایــن پرونده بیشتر شکلی است.
جعفری دولتآبادی دادستان تهران  -دوم آبان
ماه سال - 96با اعالم این که پرونده مؤسسه مالی
واعتباری ثامنالحجج در دادگاه کیفری یک تحت
رسیدگیاست،تعدادسپردهگذاراناینصندوقرا
یکمیلیونو 257هزارنفراعالمکرد.

ایسنا -جمشید انصاری معاون رئیس جمهور
در نامه ای به دبیر هیئت دولت ،خواستار بررسی
آیین نامه پیشنهادی سامانه ثبت حقوق و مزایا در
هیئت وزیران با قید فوریت شد .براساس یکی از
بندهای پیشنهادی این آیین نامه کلیه دستگاه
های اجرایی مشمول مــاده  ۲۹برنامه توسعه
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
موظفند از ابــتــدای ســال  ۱۳۹۷کلیه اقــام
پرداختی شامل حقوق ،فوق العاده ها ،هزینه
ها ،رفاهی ،کارانه ،پرداخت های غیرماهانه و
مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر،
غیرمستمر ،نقدی و غیر نقدی( معادل ریالی)
و سایر مزایا به هر یک از مقامات ،کارکنان و
مدیران و کسورات قانونی آن ها را در سامانه
ثبت کنند.

وی ادامه داد :این که اموال بانک ها به جای
فــروش با دیــون دیگر طاق زده شود صحیح
نیست چــرا که ایــن مشکل در اجــرای اصل
 44نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر
قانونی است و باید امــوال به بانک ها واگذار
می شد.وی تصریح کرد :این که شرایط کشور
رونق نمی گیرد یک مقدار آن مربوط به وضع
بانکهاستقدرتمانوربانکهابهخاطراین
شرکت ها پایین آمده است البته با این همه
مشکالتشانحلنمیشوداینبخشیاستکه
بایدحتمامحققشود.وزیراقتصادضمنارائه
گزارشیبااشارهبهاینکهدرخصوصواگذاری
اموال مازاد بانک های خصوصی عمدت ًا باید
از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می شد،
افزود :هم اکنون میزان مطالبه مالیاتی برای
سال 95بانکهایخصوصیحدود 90هزار
میلیارد ریال است ،زیرا بــرآورد این است که
دارایی هایی مازاد در بانک ها بوده است که
بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می
کردند.مسعودکرباسیانادامهداد:درارتباط
با بانک های دولتی جمع فروش اموال و سهام
شرکت ها حــدود  13هــزار و  500میلیارد
تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است.
ایناموالدردولتیازدهم 9هزارو 900هزار
میلیارد تومان و در دولت دوازدهم سه هزار و
 500میلیارد تومان بوده است .کار به صورت
جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه
های اولیه سال این رقم به  30هزار میلیارد
تومانبرسد.

▪امــوال مــازاد بانک هــا  ،25سهام غیر
بانکی  29هزار میلیارد تومان

اکبر کمیجانی ،قائم مقام بانک مرکزی نیز در
این جلسه گفت :در سال  ،۹۵میزان اموال
مازاد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و
عملکردفروشآنهاشامل ۲۵۱هزارمیلیارد
ریال ارزش دفتری امــوال مــازاد بــرآوردی و
خوداظهاری بانکهاست .در این بین ارزش
دفتری امــوال فــروش رفته بانکها ،در این
دوره  ۸۰هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری
فروش رفته اموال بانک براساس عملکرد ۹
ماهه سال  ۲۸ ،۹۶هزار میلیارد ریال بوده
است .این میزان نشان میدهد که ۴۴درصد
اموال به فروش رفته است .کمیجانی درباره
سهام غیر بانکی بانکها و موسسات در پایان
سال  ،۹۵گفت :بهای تمام شده سهام غیر
بانکی در پایان سال مالی  ۲۹۲هزار میلیارد
ریال شناسایی شده است .بهای تمام شده
سهام فــروش رفته در ســال  ۴۹ ،۹۵هزار
میلیارد ریال بوده که بهای تمام شده سهام
فروش رفته طی  ۹ماهه سال  ۴۲ ،۹۶هزار
میلیارد ریال بوده است.
▪اطــاعــات واگـــذاری ام ــوال  18بانک،
همچنان نامشخص

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس نیز درپایان ارائه گزارش
وزیر امور اقتصادی و قائم مقام بانک مرکزی
گفت :واگذاری بخشی از بنگاهها و شرکتها
که عملیات غیربانکی انجام میدهند ،از
وظایف بانک مرکزی بوده است ،هیچ آیین

گزارشمرکزآمارایراننشانمیدهدکهدرفروردینماه،
سبدهزینهخوراکیبرایدهکهایمختلفبین1.88
درصد (برای دهک اول یعنی فقیرترین) و 2.57درصد
(برای دهک دهم یعنی ثروتمندترین) افزایش قیمت
داشته است .در کاالهای غیر خوراکی نیز سبد هزینه
کم درآمدترین خانوارها  0.69درصد بوده که این رقم
با بهبود وضعیت درآمدی خانوارها در دهک های باالتر،
افزایش یافته و در دهک دهم (ثروتمندترین خانوارها)
به 1.05درصد رسیده است .به طور طبیعی ،با افزایش
سطحدرآمدخانوارهادردهکهایباالتر،تنوعانتخاب
آنهانیزبیشترمیشود.اینموضوعمنجربهامکانجای
گرفتن جایگزین های گران تر به جای ارزان تر در سبد
مصرفی خانوارها و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت سبد
کاالیمصرفی خانوارخواهدشد  .

...

بازار خبر
فعالیتاولینبانککامالاسالمیدرافغانستان

ایسنا -بانک مرکزی افغانستان مجوز
فعالیتبانکاسالمیاینکشورراکهقرار
است با نرخ بهره صفر درصد فعالیت کند
صادر کرد .این بانک از ماه ژانویه به منظور
تطبیق فعالیتهای خود با قوانین اسالمی نظیر ممنوعیت
قمار ،الکل و اعمال نرخ بهره روی بدهی ها ،شروع به تبدیل
داراییها و حسابهای خود مطابق قوانین شرعی کرده
است".بانکاسالمیافغانستان"بادارابودن ۵۹شعبهو۲۵
میلیوندالرسرمایهموفقبهجذب ۱۸۷میلیونسپردهازماه
دسامبرتاکنونشدهاست.

ایسنا -تغییرات هرم سنی جمعیت باعث
افزایشنگرانیهاازثباتوضعیتصندوق
های بازنشستگی شده است .به گزارش
اسپوتنیک ،تــازهتــریــن گـــزارش مجمع
جهانیاقتصاددراینباره،نشانمیدهدبدهیصندوقهای
بازنشستگیجهانمیتواندتاسال ۲۰۵۰به ۴۰۰تریلیون
دالر برسد که خطر بسیار بزرگی برای اقتصاد جهانی بوده و
ممکن است رکودی را که شبیه به رکود بزرگ سال ۲۰۰۷
استایجادکند.

معاون مرکز پژوهش های مجلس :برخی بانک ها اموال مازاد را بین خود خرید و فروش کرده اند
روز گذشته مجلس میزبان وزیر اقتصاد ،قائم
مقام بانک مرکزی و معاون مرکز پژوهش
های مجلس بود ،تا وضعیت اجرای قانون
رفع موانع تولید در خصوص واگذاری اموال
م ــازاد بانک هــا بــررســی شــود .امــوالــی که
براساس اعالم قائم مقام بانک مرکزی ،در
سال  95حدود  25هزار میلیارد تومان بود
که هشت هزار میلیارد تومان از آن واگذار
شده است.
بــراســاس اعـــام رئــیــس مجلس ،میزان
واگــذاری در هر سال باید یک سوم میزان
اموال مازاد می بود ،که در عمل کمتر واگذار
شده است .هرچند بخشی از این واگذاری
در قالب تهاتر اموال برخی بانک ها با یکدیگر
بوده است.
به گــزارش خبرنگار پارلمانی خراسان،
رئیس مجلس پس از ارائه گزارش وزیر امور
اقتصادی و قائم مقام بانک مرکزی درباره
رفع موانع تولید گفت :گزارشی که ارائه شد
نشان می دهد که قانون درست اجرا نشده
است چرا که باید هرسال حداقل  33درصد
از اموال و امالک بانک ها واگذار می شد که
به اندازه ای که قانون گفته اجرا نشده است.
رئیس مجلس با انتقاد از تاخیر دو ساله در
تدوین آیین نامه های قانون تصریح کرد:
اشکال دیگر در خصوص اختصاص منابع
حاصل از فروش اموال مازاد بانک ها به بحث
افزایش سرمایه بانک هاست چرا که براساس
گفته آقای فوالدگر تنها  500میلیارد تومان
از منابع  13هزار میلیارد تومانی به افزایش
سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافت.

سبد هزینه دهک ها در فروردین ماه
چقدر گران شد؟

دردسرهایافزایشعمربرایاقتصادجهانی!

انتقاد مجلس از واگذاری صوری اموال مازاد برخی بانک ها
▪الریجانی :چرا بانک ها اموال خود را با
یکدیگر طاق می زنند؟!

شاخص

یک مقام ارشد بانک مرکزی خبر داد:

مسیر پیوستن ایران به اتحاد تجاری
استراتژیک با اوراسیا هموار شد

...

نفت

معاونبرنامهریزیوتوسعهآبفایکشورباتاکیدبراینکهاختالفقیمتتمامشدهآببافروشآنموجبورشکستگیوزیاندهیشرکتهایآب
وفاضالبشدهاست،گفت 66:شرکتآبوفاضالبشهریوروستاییتمامشانزیاندههستند.بهگزارشخبرگزاریفارس،علیاصغرقانع
گفت:اختالفقیمتتمامشدهوفروشموجبورشکستگیوزیانانباشتهشرکتهایآبوفاضالبشهریوروستاییشدهاست.
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نامه ای در ایــن زمینه وجــود نــدارد و بانک
مرکزی در ایــن زمینه قصور کــرده است.
وی با بیان این که براساس گزارش ارائه شده
از سوی بانک مرکزی  15بانک و موسسه
اطالعات آن ها حسابرسی و تایید شده است،
یــادآور شد :براساس گزارش بانک مرکزی
اطالعات  18بانک و موسسه که حسابرسی
آن ها انجام شده ،تایید نشده است .در چنین
شرایطی ،چگونه می توان درباره واگذاری ها
اقدامی انجام داد ،لذا بانک مرکزی در این
باره کوتاهی کرده است.
▪بانک ها بین خود اموال را خرید و فروش
می کردند

مــحــمــد قــاســمــی ،مــعــاون پــژوهــش هــای
اقتصادی مرکز پژوهش هــای مجلس ،در
خصوص بررسی گــزارش وزارت اقتصاد و
بانک مرکزی دربــاره مواد  16و  17قانون

رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه های
اقتصادی بانک ها در صحن علنی مجلس
گــفــت :بــایــد چــهــار کــار مشخص در حــوزه
واگــذاری اموال بانک ها صورت می گرفت
که بر این اساس باید ساالنه  33درصد اموال
مازاد و مستغالت بانک ها واگــذار می شد.
همچنین باید بانک ها از کلیه فعالیتهای
غیربانکی خارج شوند.قاسمی گفت :باید
توجه داشت که بسیاری از شرکت های بانک
ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آن ها
واگذار شده است که عمدت ًا شرکت های کم
بــازده محسوب می شود که به طور طبیعی
خیلی این شرکت ها خریدار ندارند .نکته
دیگر این که گاهی بانک ها اموال را بین خود
خرید و فروش می کردند که باید این موضوع
اصالح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی
بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت
های مالی صورت گرفت.

ایرنا  -گمرک ایــران با انتشار جزئیات
واردات و صــادرات  20کــاالی عمده در
نخستین ماه سال  1397اعالم کرد :در
اینماه 138میلیاردتومانهندوانهصادر
و 285میلیاردتومانبرنجبهکشورواردشد.

مستاجراناسیرجوسازیهانشوند
تسنیم-نایبرئیساولاتحادیهمشاوران
امالک با تشریح وضعیت بازار اجارهبهای
مسکن ،گفت :عــدهای در ایــن بخش به
دنبال سوداگری هستند که باید با ارائه
اطالعاتشفافبازارمسکنازاینسوداگریجلوگیریکرد.

کاهش تعداد شعب بانکی در زمستان 96
تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند
ماه سال  ۱۳۹۶نسبت به پایان آذر ماه  ،۱۳۹۶کاهش
یافت .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی،
تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند
ماه سال  ۱۳۹۶به  ۲۰۷۲۳شعبهرسید که در مقایسه با
آذرماه همان سال ۵۲ ،شعبه معادل  0.3درصد کاهش
یافته است.
بر ایــن اســاس تعداد شعب بانک هــای دولتی ۸۷۶۵
(مــعــادل  42.3درصــد کل تعداد شعب) ،بانک های
خصوصی شده ( ۶۵۰۹معادل  31.4درصد تعداد شعب)
و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری  ۵۴۴۹شعبه
(معادل  26.3درصد تعداد شعب) بوده است .همچنین
تعداد کل شعب ریالی ـ ارزی شبکه بانکی  ،۳۷۶۰تعداد
شعب شهری  ۱۹۸۶۰و شعب روستایی  ۸۶۳شعبه بوده
است .این گزارش می افزاید که در زمستان  ،96بانک
های کشور ،تعداد  47شعبه خارج از کشور داشته اند.

تعداد باجه های بانکی کشور نیز در پایان این مدت،
 ۲۲۳۹باجه بوده است .بر اساس گزارش بانک مرکزی،
در پایان اسفند  ۱۳۹۶استان های تهران ،اصفهان و
خراسان رضوی به ترتیب با ۱۴۴۶ ،۴۰۶۰و ۱۳۳۴
شعبه بیشترین شعب بانکی را داشته اند.

CMYK

