اقتصاد

۱۴

نرخ ارز

شاخص

چراتسهیالتبانکینسبت
بهسپردهافتکردهاست؟

یکی از راههــای اصلی کسب درآمــد بانک ها،
تسهیالت دهی سپرده هاست .با این حال،
نسبت تسهیالت به سپرده در سالهای اخیر
روند نزولی داشته و این رقم در پنج ماه امسال
به  79.2درصد رسیده که حداقل در  13سال
گذشته بی سابقه است .کارشناسان دو دلیل
اصلیرابرایاینموضوعذکرکردهاند:اولاین
کهبانکهانگراناحتمالمعوقشدنتسهیالت
اعطایی هستند .برای همین و به عنوان مثال،
سپردههاییراکهامکاندخلوتصرفدارند،در
خریداوراقبهاداربهکارگرفتهاندامادلیلمهم
دیگر این است که سپردهها به دلیل تراز نبودن
دخل و خرج بانک ها ،صرف هزینههای جاری
نظیرحقوقشدهاست(.خبرگزاریفارس)

بازار خبر

کاسبی آمریکا از تحریم نفت ایران
فــارس  -در حالی که واردات نفت کــره جنوبی
از آمریکا در  11مــاه نخست امــســال 165.3
درصد افزایش یافته اما خرید نفت از ایران از ماه
میهمچنان صفر مانده و سئول در این مدت در
مجموع 3.87میلیونتننفتازایرانخریدهاست.

رکورد تولید برنج ایران زده شد
ایسنا  -سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت:
رکــورد تولید برنج در طول تاریخ امسال زده شد.
عباسکشاورزدرنشستخبریگفت:کشوردرسال
زراعیگذشتهبااتفاقاتاقلیمیخاصیمواجهشدو
بهرغمخسارتهاامابهتولیدهمکمکشدبهطوری
که در شش ماه اول سال رشد تولید حدود  5درصد
بود و رکورد تولید برنج در طول تاریخ امسال زده
شدکهآنهمبهدلیلفراوانیآبمخازنسدهابود.

نیمیاز تهرانیهاجزو ۳دهکباال
مهر  -رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهرانگفت:نیمیازتهرانیهاجزودهکهای۹،۸
و  ۱۰درآمدی محسوب میشوند .نعمت ا ...ترکی
در نشست خبری در پاسخ به این ســوال که طبق
طرح یارانه بنزین که وزارت رفاه انجام داد بیش از
 ۵۱درصد تهرانیها مشمول یارانه بنزین نشدند،
آیاجزوسهدهکباالیدرآمدیهستند؟گفت:بله،
این موضوع قابل تایید است نیمی از تهرانیها جزو
دهکهای ۹،۸و ۱۰درآمدیمحسوبمیشوند.

(سامانهسنا)
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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 1/500(125.500

138.500

167.113

19.527

32.208

4.471.560

) 900/000( 44.100.000

نیم سکه

ربع سکه

14.300.000 23.300.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

92/013

70.854

مخالفت مجدد زنگنه با پاالیشگاهسازی

وزیر نفت با بیان این که راهحل مسئله سوخت را
نباید فقط در ساخت پاالیشگاه جستوجو کرد،
افزود :ساخت پاالیشگاه بسیار گران است و برای
هربشکهتصفیهنفتخامحداقل ۲۰هزاردالردر
یکپاالیشگاهمتعارفبایدسرمایهگذاریشود.
دو هفته قبل بود که رسانهها از مصوبه شورای
اقتصاد مبنی بر پرداخت  6500میلیارد تومان
کمک بــاعــوض دولـــت بـــرای گــازســوز کــردن
خــودروهــای عمومی خبر دادنــد .در این زمینه
دیروز مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی طرح
«توسعهوتولیدکارخانهایوکارگاهیخودروهای
دوگانهسوز» بین شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی و بانک ملت و با حضور وزیــر نفت برگزار
شد .به گزارش فارس ،بیژن زنگنه وزیر نفت در
این مراسم با اشاره به این که هماکنون دو هزار و
 ۶۰۰جایگاه عرضه سیانجی در کشور وجود
دارد ،افزود :هماکنون حدود  ۲۰تا  ۲۲میلیون
مترمکعب گاز تحویل مصرفکننده میشود که
این جایگاهها توان افزایش حداقل تا دو برابر این
میزانتحویلسوخترادارند.البتهاگرالزمباشد
جایگاههای جدید هم ایجاد میکنیم،اما به نظر

منفع ً
الالزمنداریمومیتوانیمازهمینجایگاهها
استفاده کنیم.بیژن زنگنه در ادامه سخنان خود،
درخصوص مصرف باالی بنزین در کشور اظهار
کرد:راهحلمسئلهسوخترانبایدفقطدرساخت
پاالیشگاه جستوجو کــرد .ساخت پاالیشگاه
بسیارگراناستوبرایهربشکهتصفیهنفتخام
حداقل ۲۰هزاردالردریکپاالیشگاهمتعارفباید
سرمایهگذاری شود .یعنی با فرض یک پاالیشگاه
 ۳۰۰هزار بشکهای که مازوت آن حتی زیر ۱۰
درصدنیاید،ششمیلیارددالربایدهزینهشودکه
چهارتاپنجسالنیززمانمیبردوتنها ۲۵درصد
آنبنزینخواهدبود.ویبابیاناینکهراهحل
مسئلهمصرفبنزینرابایددرتولیدخودرو
جستوجوکرد،ادامهداد:بخشیمربوط
به ساخت کارخانهای خودروهاست
که مقدار مصرف سوخت پایین
آید و بخش دیگر هم همین کار
است که بــرای سیانجی
انجامشدهاست.
وزیــر نفت با اش ــاره به
این که سوخت ملی ما

سیانجی است ،گفت :گاز فراوان داریم و همه
جاشبکههایگازایجادشدهاست.هیچکشوری
در دنیا مانند ایران نیست که  ۹۴تا  ۹۵درصد
جمعیت آن مستقیما در خانههایشان از گاز
طبیعیاستفادهکنندوهیچکشوریهمنیستکه
یسوزداشتهباشد.
بهتعدادماخودرویسیانج 
▪مزیت و امکان پذیری افزایش تولید بنزین
درچیست؟

اگر چه به گفته وزیر نفت ،معضل موجود بر سر
راه تولید بنزین در کشور ،محدودیتهای تولید
است و وی به درستی بر اصالح فناوریهای
خودرویی و گران بودن ساخت پاالیشگاه
برای دولت تاکید کرده است ،باید گفت
مسئلهبنزینکالنترازاینحرف
هاست .در درجــه اول باید
توجه داشــت در شرایطی
ک ــه صــــــادرات نــفــت با
انواع محدودیتهای
تــحــریــمــی مــواجــه
اســـــت ،صـــــادرات

بنزینمحدودیتهایکمتریداشتهولذاتوسعه
تولید فــرآوردههــای این چنینی گام مهمی در
شکست تحریمها محسوب میشود .در درجه
دوم،امابایدبهتوسعهنیافتگیصنایعپاییندست
نفت و میعانات گازی و لزوم چارهاندیشی جدی
مسئوالن وزارت نفت در این حوزه اشاره کرد .در
این زمینه و با توجه به این که این صنایع ،به شدت
سرمایه بر است ،تاکنون ایده استفاده از سرمایه
گذاریهای داخلی مطرح شده است .این ایده
هماینکتبدیلبهقانوننیزشدهودرتیرامسالبا
عنوان«قانونحمایتازتوسعهصنایعپاییندستی
نفتومیعاناتگازیبااستفادهازسرمایهگذاری
مردمی»درمجلسبهتصویبرسید.بهاینترتیب
به نظر میرسد انگاره انحصار و فراکالن بودن
پروژههای پاالیشگاهی و پتروشیمی که به نظر
میرسد وزیــر نفت با توجه به آن ،گــران بودن
ساختپاالیشگاهوتولیدبنزینرامطرحکرده،در
حال شکستن است .در این زمینه میتوان طرح
قرارگاه خاتم برای ساخت  10پتروپاالیشگاه را
مقدمهخوبیدانستخبریکهدیروزفرماندهاین
قرارگاهآنرااعالمکرد.
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آمارنهاییاعتراضبهپرداختنشدنیارانهبنزینی

درحالیکهیکهفتهازارائهالیحهبودجهسال 99کلکشوربهمجلسمیگذرد،موضوعترازبودناین
بودجهوامکانوصولدرآمدهایپیشبینیشده،محلبحثاست.دراینخصوصمدیربودجهمرکز
پژوهشهایمجلسمیزانکسریبودجهرا 100هزارمیلیاردتومانورئیساتاقبازرگانیایرانهمآن
را 200هزارمیلیاردتومانبرآوردکرد.بهگزارشمهر،مدیرکلبودجهمرکزپژوهشهایمجلسبابیان
اینکهبودجهسال ۹۹بیشاز۱۰۰هزارمیلیاردتومانکسریخواهدداشت،افزود:جلوگیریازفرار
مالیاتی،سالمترینراهتناسببودجهاست.ابوحمزه،درنشستبررسیالیحهبودجه،۹۹دربارهکسب
درآمدازمحلفروشاوراقنیزگفت:دربرنامهششمتوسعهقیدشدهکهدولتدرسال ۹۹میتواند۵۰
هزارمیلیاردتوماناوراقمنتشرکندوالبتهمجموعبدهیهایدولتدربخشاوراقوغیراوراقرانیز
مشخص کرده اما هم اکنون دولت برای خودش ۸۸هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه تدارک دیده
است.همزمان ،غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز ،در جلسه هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران با طرح این ادعا که الیحه بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری دارد ،افزود :دولت
ازمحلبرآورددرآمدهاینفتی 53هزارمیلیاردتومانوازمحلاجرایسیاستهایحمایتینیز58
هزارمیلیاردتومانکسریدارد.رئیساتاقبازرگانیایراناظهارکرد :یکیازمحلهایتامینمنابع
دولتدرالیحه،مولدسازیاستکهرقم۴۹هزارمیلیاردتومانبرایآنپیشبینیشدهاست کهباتوجه
بهعملکردپایین درسالهایگذشتهبهنظرنمیرسداینردیفعملکردقابلتوجهیداشتهباشد.

طبقآخریناطالعیهوزارتکار،حدود 6.2میلیوناعتراضدربارهپرداختنشدنیارانهبنزینیثبت
شده است که از این میزان  1.1میلیون نفر یارانه را دریافت کرده بودند و اشتباهی اعتراض کردند!
همچنین از 4.5میلیون نفری که کد رهگیری برای آنها ارسال شده ،حدود سه میلیون نفر ،شرایط
مطرحشدهواجازهدسترسیبهاطالعاتمالیراپذیرفتند.بهگزارشفارسوبراساساطالعیهستاد
شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی وزارت کار ،شش میلیون و  263هزار و  861نفر در کد
دستوری*6369#ثبتدرخواستکردهاند .ازاین 6.2میلیوننفر 1.1،میلیوننفریارانهرادریافت
کرده بودند اما به دلیلی (مثال ارسال نشدن پیامک واریز از سوی بانک) اقدام به ثبت اعتراض کرده
بودند.برای 71.8درصد (یعنی 4میلیونو 496هزارو)472ازسرپرستانخانواریکهدرفهرست
مشموالنبستهحمایتمعیشتینبودندنیزکدرهگیریارسالشدهاست.همچنین666هزارو774
نفر( 10/6درصد)ازسرپرستانخانواردرفهرستیارانهبگیراننقدینبودهومیتواننددربازهزمانی
کهمتعاقبااعالمخواهدشد،اطالعاتخانوارخودرابرایدریافتبستهحمایتمعیشتیثبتکنند.
برایناساس،ازحدود 4.5میلیوننفریکهکدرهگیریدریافتکردهاند،تاپایانروزچهارشنبه20
آذر،سهمیلیونو 70هزارو 531متقاضیپسازپذیرششرایطمطرحشدهوتاییداجازهدسترسیبه
اطالعاتمالی،اقدامبهثبتقطعیدرخواستکردهاند کهازاینتعداددومیلیونو 701هزارو486
نفرباکدرهگیریو 369هزارو 45نفرباشمارهحسابثبتدرخواستکردهاند.
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گزارش خبری

مسیرترانزیتریلیایرانوچینفعال
شد

گاممهمایراندرپروژههزارمیلیارد
دالریچین
حسین بردبار -مسیر ترانزیت ریلی به چین فعال
شــده اســت .محمد اســامــی در حاشیه مراسم
افتتاحیه چهارمین نمایشگاه حمل و نقل در جمع
خبرنگارانافزود:باهرکشوریکهدرمسیرترانزیت
ما قرار دارد به خصوص کشورهای همسایه ،هم
اکنونهیچگونهعدمتفاهمینداریم.دربخشریلی
نیز تفاهم نامههای چهار و پنج جانبه با کشورهای
منطقه و آسیای میانه به خصوص در مسیر حمل
ریلی کاال از چین به اروپــا از مسیر ایــران به امضا
رساندهایم،فعالیتدراینمسیرآغازشدهوبهصورت
واقعی و زنده از این خط بهرهبرداری میکنیم .با
ایجاد تعرفههای یکسان ،حجم ترانزیت ما متحول
خواهد شد .ابرپروژه جاه طلبانه یک کمربند ،یک
راه که از سال  ۲۰۱۳کلید خورده و  ۶۵کشور را در
سه قاره آسیا ،اروپا و آفریقا در بر میگیرد که بیش
از  ۶۲درصد جمعیت جهان حدود  ۳۹درصد از
مساحت زمین و  ۳۰درصد از تولید ناخالص جهان
را شامل میشود .بنا بر آمار رسمی دولت چین،
سرمایهگذاری کلی طرح برابر رقمی حــدود یک
تریلیون دالر یا هزار میلیارد دالر خواهد بود .در
این میان ،ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه
و دسترسی به آبهــای آزاد و مسیر اتصال شرق و
غرب ،جایگاه مهمی در این ابرپروژه خواهد داشت
و میتواند بخشی از سرمایه گذاری هزار میلیارد
دالریاینمسیررابهسمتخودجذبکند.
▪عذرخواهی وزیر از مردم برای تاخیر در تکمیل
آزاد راه تهران -شمال

وزیــر راه که پیشتر وعــده اتمام عملیات عمرانی و
راهاندازی آزاد راه تهران-شمال تا پایان تابستان را
مطرح کرده بود همچنین از مردم به خاطر تحقق
نیافتن آن عذرخواهی کرد و این بار وعده داد که
قطعهیکاینآزادراهتادههفجرگشایشمییابد.به
گزارش خراسان ،محمد اسالمی در حاشیه مراسم
افتتاحیهنمایشگاهحملونقلدرجمعخبرنگاران
گفت :سامانه دریافت عــوارض آزادراه بر اساس
پیمایش افتتاح شده و از خودروها بر اساس میزان
ترددیکهدرآزادراهدارند،عوارضدریافتمیشود.

