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رئیس کنفرانس توسعه نظام مالی در
صنعت نفت:

شدت مصرف انرژی در ایران
 6برابر متوسط جهانی است
حسین بــردبــار :رئیس کنفرانس توسعه نظام
مالی در صنعت نفت با اشاره به مصرف روزانه
شش میلیون بشکه نفت در داخل کشور ،گفت:
متاسفانه شدت مصرف انــرژی در ایــران شش
برابر متوسط جهانی و حــدود  10تا  12برابر
کشورهای پیشرفته مثل ژاپن است.
بــه گــــزارش خـــراســـان ،دکــتــر «عــلــی مبینی
دهکردی» ،صبح دیــروز در نشستی خبری که
به مناسبت تشریح برگزاری کنفرانس توسعه
نظام مالی در صنعت نفت در موسسه مطالعات
بین المللی انرژی برگزار شد ،افزود :هم اکنون
 9.5میلیون بشکه نفت و گاز در کشور تولید می
شود که حدود شش میلیون بشکه از این رقم در
داخل کشور مصرف می شود که می توان با در
نظر گرفتن راهکارهایی صرفه جویی های یک تا
چند میلیون بشکه ای و نه چند 10هزار بشکه ای
در این رقم به وجود آورد.
«حسین عبده تبریزی» ،دبیر این کنفرانس نیز
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی براین که آیا
درعمل می توان نقدینگی را از بازارهای غیرمولد
به بخش انــرژی و نفت سوق داد؛ گفت :تغییر
عادت جامعه برای پس انداز پول در قالب هایی
مثل طال و سکه زمان بر است ولی دراین که بخش
نفت و گاز ظرفیتی برای دادن سودهای باالتر از
سکه و طال را دارد ،شکی نیست.

نوبخت 3 :برنامه عمرانی ،اشتغال
و یارانه همراه با بودجه تقدیم
مجلس می شود
رئیسسازمانبرنامهوبودجهازارائهسهبرنامههمراه
با الیحه بودجه به مجلس خبر داد .برنامه هایی که
شامل برنامه عمرانی ،اشتغال و یارانه های پنهان
و آشکار است .به گزارش صدا و سیما ،محمدباقر
نوبخت با بیان این که امسال سه برنامه دوساله به
همراه الیحه بودجه تقدیم مجلس میشود ،افزود:
بر این اســاس،قــرار شد الیحه بودجه سال  99به
صورت دوساالنه تنظیم شود؛ یعنی هم ارقام و پیش
بینیهای منابع و مصارف سال  ۱۳۹۹و هم پیش
بینیسال ۱۴۰۰راباهمداشتهباشیم.
ویگفت:دراینالیحههمهمنابعیکهحاصلفروش
نفتاستخارجمیشودبنابراینالیحهبودجهسال
 ۱۳۹۹و ۱۴۰۰بدونانعکاسدرآمدهاینفتیدر
منابعبودجهخواهدبود.
نوبختبابیاناینکهمایکبرنامهدوسالهتهیهکرده
ایم که برنامه عمرانی دولت برای سال  ۱۳۹۹و
 ۱۴۰۰است،افزود:بهغیرازآنبرایسال ۱۳۹۹و
 ۱۴۰۰یکبرنامهاشتغالدوساالنهنیزداریمودرآن
هرسال،حدودیکمیلیونفرصتشغلیپیشبینی
کردیم.ویگفت:بهجزاینهابرنامهیارانههارانیزبه
مجلستقدیممیکنیمکهبراساسآنبرایمجلس
و جامعه شفاف مشخص میکنیم که در اقتصاد ما
چه مقدار یارانه میدهیم و آنها را چگونه تفکیک
میکنیم و چه مقدار به صورت بودجه قرار است به
دستگاههای مختلف بپردازیم که به صورت جزء در
برنامهمشخصشدهاست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :امکان
حذف کامل یارانه سه دهک پردرآمد جامعه تاکنون
وجود نداشته است و نیاز به زمان بیشتری دارد تا با
اطالعاتدقیقتریاینکارصورتگیرد.
ویگفت:دولتترجیحمیدهدبهکسیکهمشکوک
به پردرآمدی است یارانه بدهد ،ولی یارانه کسی
بیجهتقطعنشود.
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واکنشخودروسازانبهانتقادهایرئیسکلبانکمرکزی

بحرانخودرو
به«سرکوبقیمت»حوالهشد!

دو روز قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با اتاق بازرگانی ایران ،به
خودروسازان تاخت .وی با بیان این که  40سال است ما را مجبور می کنند
از خودروسازان فشل حمایت کنیم ،اما درست نمی شود ،اظهار کرد :سال
قبل چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی و  844میلیون یورو نقدینگی
ارزی در اختیار خودروسازان قرار داده و بخشی از آن پرداخت شد اما آن ها
(درخصوصتسهیالتارزی)حتیحاضرنبودندریسکآتینرخارزرابپذیرند
چرا که شاید طی این مدت ارز گرانتر شود...
دیروز خودروسازان و قطعه سازان در قالب یک نشست خبری به این اظهارات
واکنش نشان دادند .به گزارش خبرگزاری فارس ،در این نشست «احمد
نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان با بیان این که سال گذشته هر کدام
از شرکت های بزرگ خودروساز هفت تا هشت هزار میلیارد زیان داشتهاند،
افزود :طی شش ماه امسال نیز هر کدام از این شرکتها چهار تا پنج هزار
میلیارد تومان زیان دیدهاند .آقای همتی باید پاسخ دهد که اگر تولید خودرو
در کشور متوقف شود قادر به تامین  12تا  15میلیارد دالر ارز برای واردات
خودرو خواهد بود یا خیر.
نعمتبخشدرادامهازسرکوبقیمتخودروسازانوقیمتگذاریدستوری
ضمن افزایش هزینه ها انتقاد کرد .به گفته وی ،از سال گذشته تاکنون قیمت
مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته است .به طور مثال ورق فوالدی از١٨٠٠
تومان به  ۶٧٠٠تومان ،فوالد از کیلویی  ١٩هزار تومان به  ۶۵هزار تومان و
فوالد آلومینیومی از  ٢٨٠٠تومان به  ٩۵٠٠تومان رسیده است .ضمن این
که هزینه حمل کاال سه برابر شده ،قیمت کاتالیزورهای ٣٠٠هزار تومانی به
دو میلیون تومان رسیده است .نرخ ارز  ٣٨٠٠تومانی نیز هم اکنون بیش از
 9هزار تومان است که آن نیز به خودروسازان تعلق نگرفته و این واحدها باید
با نرخ آزاد ارز تهیه کنند .نعمتبخش پیشنهادی نیز ارائه کرد و گفت :دولت
باید تقاضای افزایش قیمت خودرو را بپذیرد .حتی نمیخواهیم تعرفه را نیز
کاهش دهد؛ تعرفه همان  ٢۵درصد بماند اما ما را از قیمتگذاریها معاف
کنند تا مشکالت ما حل شود.
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چگونگی پاک سازی وام های معوق از سود مرکب
جزئیات نحوه محاسبه وجه التزام وام های معوق اعالم شد
مصوبه شهریور شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیالت
مرکبحاکیاز آناستکهازاینپس،بانکهاحقدریافت
سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند .اما این مصوبه
دقیق ًابهچهمعناست؟
«یاسر مرادی» کارشناس حقوق بانکی در این خصوص به
خبرگزاریمهرتوضیحداد:درگذشته،بهایندلیلکهقانون
عملیات بانکداری بدون ربا درخصوص بدهکاران بانکی
مسکوتبود،برخیبانکهاازاینفرصتاستفادهمیکردند
وپسازسررسیدتسهیالتبانکی،مدتافزایشبازپرداخت
را برای مشتریان افزایش می دادند و در قبال این کار ،سود
بیشتریراازمشتریاندریافتمیکردند.ایندرحالیاست
که این رفتار بانک ها درباره عقود مشارکتی درست است و
اگر موضوع مشارکت باقی باشد ،می توان مدت قرارداد را
افزایشدادوسودبیشتریازتسهیالتگیرندهدریافتکرد
امااگرعقودمبادلهایمنعقدشدهباشد(مث ً
الخریداقساطی
کاال) ،این موضوع دارای اشکال شرعی و قانونی است .چرا
که اگر یک کاال یک بار فروخته شده باشد ،امکان این وجود
نداردکهآنرامجددمبادله ودرقبالاینکار،سودبیشتری
ازمشتریطلبکرد.بههمیندلیلهمشورایپولواعتبار
مصوبهایراصادرکردتااینموضوعراساماندهد.بنابراین
طبق دستورالعملی که بانک مرکزی در شهریور  ۹۶ابالغ
کرده،شیوهجامعامهالمطالباتبانکیبیانشدهوبانکها
اجازهندارندکهوجهالتزامراتقسیطکنندومجددازآنسود
مطالبهوبهعبارتدیگرربحمرکبدریافتکنند.
به عبارت دیگر ،بانک ها برای امهال وامها ،ابتدا باید وجه
التزام را تعیین تکلیف و آن را نقد ًا یا اقساطی از مشتری
دریافت کنند و سپس به سمت امهال بروند .لذا بانک اجازه
دریافتسودمجددازاینوجهالتزامراندارد.
▪وجهالتزامفقط 6درصدنیست

وی توضیحی نیز دربــاره وجــه التزام داد که شاید برای
خوانندگان تازگی داشته باشد .بنا بر اظهار وی ،وجه التزام
تعبیهشدهبررویتسهیالتفقط ۶درصدنیست؛درحالی
کهعموممردمفکرمیکنند(صرف ًا)اینرقمرابهعنوانوجه
التزام میپردازند .در حالی که این وجه التزام ،مرکب از
سودپسازسررسید،بهعالوه ۶درصداست.یعنیمث ً
الاگر
مشتریتصمیمبگیردتسهیالتیراکهبایددرمدتزمان12
ماهبازپرداختمیشدپسازگذشتسهسالپرداختکند،
باید برای سال اول ،اصل و سود وام را بپردازد اما برای دو
سالبعد،بهاصلوام،سودپسازسررسید(بهازایدوسال)
تعلق خواهد گرفت .همچنین  6درصد نیز به اصل بدهی
(وام) تعلق می گیرد که با توجه به دو سال عقب افتادگی

بازپرداخت،ضربدردوخواهدشد.
بهعنوانمثالفرضکنیدشخصیبراساسقراردادفروش
اقساطی ،مبادرت به دریافت تسهیالت خرید وسایل و
تأسیساتکشاورزیازبانکمیکند.مهلتاینقراردادنیز
یکسالهوباسود 12درصداست.چنانچهمبلغتسهیالت
 50میلیون ریــال باشد ،سود یک ساله آن معادل شش
میلیونریالخواهدبود.اگروامگیرندهظرفدوسالپساز
سررسیدازپرداختوامخودداریکندودادخواستمطالبه
علیهویاقامهشود،بایدبهازایهرسالدیرکرد،مبلغشش
میلیونریالوبهازایدوسالدیرکردمبلغ 12میلیونریال
به عنوان سود پس از سررسید بپردازد .لذا مجموع سود و
سود پس از سررسید نیز مبلغ 18میلیون ریال خواهد بود.
افزونبرآن،خسارتتأخیرتأدیهمعادل 6درصداصلبدهی
پرداختنشدهازتاریخسررسیدتاتسویهکامل( 2سال)که
معادلمبلغششمیلیونریالاستبرایویلحاظمیشود.
بنابراین مجموع کل بدهی و خسارات که شخص ملزم به
پرداختبهبانکخواهدشد 74میلیونریالاست.

▪بانک ها مجاز به دریافت سود از تقسیط وجه التزام
نیستند

مرادی افزود :از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از
سوی مشتریان ،بانک ها اجــازه ندارند که بر روی تقسیط
احتمالی که انجام میدهند ،سود دریافت کنند؛ چراکه در
بسیاری از پروندههای مطالبات معوق ،وجه التزام از اصل و
سودتسهیالتبیشترمیشود.بههمیندلیلاکنونممکن
است که بانک ها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته باشند
و مشتریان را الزام می کنند تا به صورت نقدی این وجه التزام
را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است .بنابراین
پیشبینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ
را پرداخت کنند .این استاد دانشگاه با اشاره به این که این
دستورالعمل به نفع مشتریان است ،گفت :پرداخت نقدی
وجهالتزامفشارزیادیرابهمشتریانواردخواهدآورد؛امانکته
مهمآناستکهربحمرکبازتسهیالتمعوقجمعمیشود.

تسهیل شرایط دریافت وام برای تولیدکنندگان
بانک مرکزی :پیشنهاد کاهش نسبت مالکانه به ۱۵درصد را ارائه کرد
بانکمرکزیپیشنهادکردهاستبرایتسهیالت
دهی ،نسبت مالکانه از  ۲۵درصد به  ۱۵درصد
کاهشیابد.بهاینترتیبشرکتهاهنگامدریافت
وام مشارکتی جهت انجام یک پروژه مشخص،
صرفا کافی است  15درصد از منابع را خودشان
تامینکنندوباقیماندهراوامبگیرند.اینسیاست
اگرچه به نفع شرکت ها و تسهیل تامین مالی
و اجــرای پــروژه های اقتصادی است اما ریسک
اعتباریبانکهارابهخاطرافزایشاحتمالنکول
وامیاتاخیردراجرایپروژهبیشترمیکند.
«پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت» ضمن
اعالم این خبر در گزارشی نوشته است که اگرچه
نسبت  25درصدی فعلی برای مدیریت ریسک
اعتباری بانک ها موثر است اما تامین آن از توان

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

برخی بنگاه ها خارج است و به نظر می رسد در
راستای حصول رونق تولید و خروج بنگاههای
اقتصادی از رکــود ،نیاز به تمهیداتی به منظور
کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی
بنگاههایاقتصادیوجوددارد.
▪مخاطرات کاهش نسبت مالکانه

گفتنی است طبق مصوبه  26مهر  93هیئت
وزیراننسبتمالکانه 25درصدتعیینشدهبود.
البته کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر کردن
نسبت مالکانه میتواند واجد مخاطراتی برای
بانک باشد چرا که این موضوع میتواند از سویی
باعث افزایش احتمال نکول تسهیالت گیرنده
شــده و از ســوی دیــگــر بــه جهت کــاهــش سهم

تسهیالت گیرنده در تامین مالی طرح مد نظر،
واجدبرخیمخاطراتاخالقینظیرعدماهتمام
تسهیالت گیرنده برای اتمام طرح در سررسید
مقرر شود .تجربه نشان می دهد در برهههایی
از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا
بخشهای خاص اقتصادی ،حــدود و الزامات
احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع کرده است،
ایفانشدنتعهداتمشتریانافزایشیافته وزمینه
برایبیشترشدنمطالباتغیرجاریشکلگرفته
است .بنابراین از آن جا که جلوگیری از افزایش
مطالبات غیرجاری بانک ها یکی از اهداف بانک
مرکزی محسوب می شــود ،هرگونه تصمیم به
منظور کاهش این نسبت باید با توجه به مالحظه
مذکورصورتپذیرد.

تداوم روند صعودی
درآمدهای مالیاتی دولت
دولت که در بهار  96حدود  16هزار میلیارد
تومان درآمد مالیاتی کسب کرده بود این رقم را
دربهار 97بهحدود 19ودربهارامسالبه24.2
هزارمیلیاردتومانرساندهاست.کلدرآمدهای
مالیاتیساالنهدرسال 97همبرایاولینباربه
بیش از 100هزار میلیارد تومان رسیده بود که
انتظارمیرودامسال بازهمرشدکند.

بازار خبر

رشدقیمتپژو ۲۰۶وسمند
تسنیم-گزارشهاحاکیازآناستکهدراولینروز
هفته جاری بازار خرید و فروش خودرو هنوز رونقی
نداشته و کمتر معامله ای انجام شده است .عالوه بر
اینروندکندصدورفاکتورتوسطخودروسازانباعث
شد تا در برخی از محصوالت ،شاهد افزایش قیمت
باشیم .به عنوان نمونه خانواده سمند و پژو 206در
هفته گذشته با افزایش قیمت بیش از پنج میلیون
تومانی روبه رو بودند .پراید نیز در هفته گذشته با
رشدیکمیلیونتومانیقیمتهامواجهودیروز48
میلیونو 300هزارتومانقیمتگذاریشد.

بخشودگی 8هزارمیلیاردیخوش
حسابهایمالیاتی
مهر -رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به بخشنامه
اینسازمانمبنیبربخششمودیانیکهاصلبدهی
خود را تا پایان مهر بپردازند ،گفت :تاکنون حدود
 ۲۰۰هزار مودی بیش از چهار هزار و ۵۰۰میلیارد
تومانمالیاتخودراپرداختکردهوازحدودهشت
هزارمیلیاردتومانبخشودگیبرخوردارشدهاند.

خروج  ۷۰درصد تقاضای
سرمایه ای از بازار مسکن
تسنیم -نایب رئیس اتحادیه امالک با اشــاره به
خروج ۷۰درصد تقاضای سرمایهای از بازار مسکن
یکی از دالیل کاهش  ۳۰درصدی قیمت مسکن را
ظرفیتبسیارپایینخریداراناعالمکرد.

