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حجتی :تولید شکر
درآستانه خودکفایی است

عکس و شرح

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که نباید در شرایط تحریم انتظار داشته باشیم دیگران غذای ما را تولید کنند ،افزود :اگر از ظرفیتهای فراوان
کشور در حوزه کشاورزی به خوبی استفاده کنیم هیچ نیازی به واردات نخواهیم داشت .محمود حجتی در مراسم معرفی نمونههای ملی بخش
کشاورزی اعالم کرد :کشور در تولید شکر به آستانه خودکفایی رسیده که در سالهای گذشته کام ً
ال به آن وابسته بودیم.

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

(سامانهسنا)

) 1/604(108.190

) 9/461 ( 125.866

) 501(138.451

16.942

29.780

مشهد

3.335.000

35.000.000

) 800 /000( 36.600.000

11.800.000 18.800.000

شاخصکلبورس

) 435( 161.840

هرگرمزعفراننگین

123/823

هرگرمزعفرانپوشال

84/119

تهران

3.319.620

35.000.000

) 1/150/ 000(36.300.000

12.000.000 18.900.000

نرخ ارز

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نیم سکه

سکه طرح جدید

ربع سکه

شاخص

تازه ترین گزارش سازمان ملل از شاخص توسعه انسانی در سال  2017منتشر شد

ایران درآستانه ورود به جمع کشورهای با توسعه انسانی بسیار باال
گام اول برای کاهش
صفرهای پول ملی

بانک مرکزی از اسکناس ایــران چک
جدید  50هــزار تومانی (پانصد هــزار
ریالی) رونمایی کرد .در این اسکناس
جدید ،بر خالف ایران چک های آبی رنگ
کنونی ،رقم 50هم به صورت جداگانه در
قسمت پایین و سمت راست درج شده و
هم رقم  50در عدد  ،500000با رنگ
دیگرچاپشدهاست.بااینحساب،شاید
بانک مرکزی به دنبال زمینه چینی برای
حذف چهار صفر از پول ملی است!

...

یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

جای خالی اقدام بانک مرکزی
برای سپرده های بلندمدت

اکثریتقریببهاتفاقکارشناساناقتصادی
و حتی فقهی ،مصوبه اخیر شــورای پول
و اعتبار دربــاره ممنوعیت پرداخت سود
روزشــمــار بــرای سپرده هــای کوتاه مدت
را اقدامی مثبت و قابل ستایش توصیف
کردند؛ امــا بر هیچ کسی پوشیده نیست
که اثــرات چنین اقــدامــی بیشتر مشمول
طبقات متوسط و ضعیف جامعه می شود
که کمتر سپرده بلندمدت دارند و اغلب با
سپرده های کوتاه مدت سروکار دارند اما
جای اقدام موثر و سریع شورای پول و اعتبار
بــرای سپرده های کالن بانکی که بیشتر
طبقات ثروتمند جامعه را هدف می گیرد،
همچنان خالی است.این که شــورای پول
و اعتبار چگونه اقدامی درباره سپرده های
کالن بانکی انجام دهد محل بحث و مداقه
بسیار است اما تردیدی نیست که در شرایط
کنونی که فاصله طبقاتی به دلیل افزایش
حدود سه برابری نرخ ارز و طال طی چند ماه
گذشته ،بیشتر شده است ،بیش از هرزمان
دیگری نیاز به چنین اقدامی احساس می
شود ،در چنین شرایطی برخی پیشنهادها
درباره کاهش نرخ سپرده متناسب با حجم
آن مطرح است و برخی پیشنهادهای دیگر
بر اعمال مالیات بر سپرده های کالن بانکی
تاکید مــی کند .مالیات بــر ســپــرده های
کالن بانکی روشی است که در بسیاری از
کشورهای جهان آزموده شده است .چندی
پیش نتایج پژوهشی متعلق بــه معاونت
پژوهشی سازمان امــور مالیاتی نیز نشان
داد مالیات بر عایدی سرمایه در  187کشور
جهاناجراییشدهاستکهمالیاتبرسپرده
های کالن بانکی نیز یکی از انواع این نوع
مالیات است .اکنون جای اقدامی هرچند
تعاملی و فرابخشی دربــاره ســپــرده های
کالن بانکی که سهم بسیار بیشتری نسبت
به سپرده های کوتاه مدت در کل سپرده
های بانکی دارند؛ خالی است و امیدواریم در
آینده نزدیکشاهد چنینعملکردیاز سوی
قلب سیاستگذاری پولی کشور باشیم.

طبق آخــریــن گ ــزارش ســازمــان ملل
متحد از وضعیت توسعه انسانی 189
کشور جهان ،ایــران با کسب امتیاز
 ،0.798باالتر از کشورهایی چون
ترکیه ،چین ،مصر ،هند ،مکزیک،
پاناما ،برزیل ،گرجستان و تایلند ،در
صدر کشورهای "با توسعه انسانی باال"
و در آستانه ورود به جمع کشورهای
بسیار توسعه یافته قــرار گرفت.به
گـــزارش خــراســان ،شاخص توسعه
انسانی بر اساس سه شاخص کلیدی
درآمد سرانه (بر اساس شاخص برابری
قدرت خرید به صورت سرانه) ،آموزش
(متوسط تعداد ســال هــای تحصیل
اف ــراد جامعه) و بهداشت (متوسط
امید به زنــدگــی) ،محاسبه می شود



و در نهایت نمره کشورها از نظر این
شاخص به صورت عددی بین صفر و
یک محاسبه و گزارش می شود .طبق
آخرین به روزرســانــی سازمان ملل،
کشور نروژ با نمره  0.953در صدر و
کشورهای سوئیس ،استرالیا،ایرلند و
آلمان در رده های بعدی از نظر شاخص
توسعه انسانی ( )HDIقرار گرفتند.
ایران نیز با نمره 0.798در رده شصتم
دنیا و در صدر فهرست کشورهای با
توسعه انسانی باال (HIGH HUMAN
 )DEVELOPMENTقــرار گرفت.
گفتنی است به طور معمول کشورهای
با نمره  0.8تا  1کشورهای با توسعه
انسانی بسیار بــاال (VERY HIGH
 )HUMAN DEVELOPMENTو

...
بنزین

کشورهای دارای نمره  0.7تا 0.8
کشورهای با توسعه انسانی باال قلمداد
می شوند .هم اکنون ایــران با کسب



نمره  0.798در صدر فهرست دوم و
در آستانه ورود به فهرست کشورهای
با توسعه انسانی بسیار باال قرار گرفته

...
بودجه



است .ایران در گزارش قبلی مربوط
به ســال  2016با نمره  0.774در
رتبه  69جهان و رتبه  18فهرست دوم
قرار داشت.
ایران با پشت سر گذاشتن کشورهایی
چون پاناما ،صربستان و کوبا در رتبه
شصتم کشورهای با توسعه انسانی باال
قرار گرفته است.
گفتنی است بین اقتصادهای در حال
ظهور نیز رتبه ای ــران از چین و هند
همیشه باالتر بــوده اســت .از برزیل و
آفریقای جنوبی نیز به ترتیب در سال
های  1385و  1375عبور کردیم و هم
اکنون تنها از کشور روسیه پایین تریم.
متن کامل ایــن گــزارش را می توانید
در  /hdr.undp.orgمالحظه کنید.

...

نظام بانکی

ظرفیت تولید بنزین تا پایان هفته به 105
میلیون لیتر در روز می رسد

درخواست مرکز پژوهش های مجلس برای
تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری

آغاز به کار ساز و کار مبادله بانکی
ایران و هند

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فــراورده های نفتی
گفت :با راهاندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در
پایان هفته ،ظرفیت تولید بنزین کشور به  ۱۰۵میلیون لیتر
در روز می رسد.به گزارش مهر ،علیرضا صادقآبادی ،ظرفیت
تولید بنزین در نیمه نخست امسال را  ۹۵تا  ۹۷میلیون لیتر
در روز بیان و تاکید کــرد :هم اکنون در حــال آمــاد هســازی
برای افزایش ظرفیت تولید بنزین و یک جهش بزرگ برای
آخر هفته جاری هستیم .با تولید روزانــه  ۱۰۵میلیون لیتر
بنزین در کشور افزون بر تامین نیاز داخل ،حدود  ۲۰میلیون
لیتر نیز تفاوت تولید و مصرف در شش ماه دوم سال خواهیم
داشت.صادقآبادی افزود :همه مراحل راهانــدازی فاز سوم
پاالیشگاه ستاره خلیج از سوی نیروهای داخلی و بدون حضور
شرکتهای خارجی انجام شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس برخی اصالحات بودجه ای پیشنهاد
دادکه عبارتند از :سامان دهی معافیتهای مالیاتی  ،تفکیک
حسابهای بانکی شخصی و تجاری بــرای جلوگیری از فرار
مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه ،مالیات بر مشتریان پرمصرف
آب ،برق و گاز و اصالح سازوکار پرداخت یارانه انرژی ،پلکانی
کردن مالیات بر حقوق کارکنان ،تفکیک هزینههای اجباری
(ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیمگیری) در بودجه ،کنترل
هزینههایعمومیدولتوتهیهبرنامههایعملیاتیکاهشهزینه
برای دستگاههای پرهزینه ،آغاز اصالحات پارامتریک در حوزه
بازنشستگی و بیمهای ،افزایش بازدهی شرکتهای در اختیار
صندوقها ،تمرکز کلیه منابع شرکتها در خزانه ،مالیات بر سود
سپردههای بانکی ،مالیات بر عایدی سرمایه ،مالیات بر خانههای
لوکس ،جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد.

رئیس کل بانک مرکزی و سفیر هند در ایران با ارزیابی آخرین
وضعیت روابط بانکی و تجاری میان دو کشور از آماده شدن
ساز و کار مالی بین دو کشور خبر دادند .پیش از این اخباری
در خصوص تجارت با هند براساس روپیه منتشر شده بود .به
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در دیدار عصر دوشنبه
سوراب کومار سفیر هند با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک
مرکزی ،آخرین وضعیت روابــط بانکی و تجاری دو کشور
بررسی شد .در این دیدار سفیر هند اعالم کرد :ساز وکار مالی
بین دو کشور آماده شده و طرفین بر اساس معافیت دریافتی
دولت هند ،فعالیت تجاری و بانکی خود را طی روزهای آینده
انجام خواهند داد .همچنین در این جلسه درباره تسهیل امور
بانکی و عملیاتی ساختن سرمایه گذاری هند در چابهار بحث
وتصمیم گیری شد.

جزئیات جدید برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

«عملیات بازار باز» با ممنوعیت ورود «بانک های بد»
یک روز پس از آن که همتی رئیس کل بانک مرکزی از در راه بودن
تغییرات مهم در نظام بانکی خبر داد ،دیروز خبرگزاری فارس،
جزئیاتی از یک برنامه بانک مرکزی یعنی عملیات بازار باز را تشریح
کرد .عملیاتی که مبنای آن رتبه بندی بانک ها و تفکیک بانک های
بد از خوب است.
این برنامه ،اضافه برداشت بانک ها را از بانک مرکزی که منشأ
خلق پول بی ضابطه بانک ها ،پایین نیامدن نرخ سود بانکی ،رشد
نقدینگی و در نتیجه تورم است ،هدف قرار می دهد .تا کنون ،یکی
از راه های تامین کسری منابع بانک ها ،اضافه برداشت از بانک
مرکزی بوده است که به طور خودکار انجام شده و نتیجه آن در
صورت های مالی بانک ها و بانک مرکزی منعکس می شد .بر این
اساس ،نرخ سود اضافه برداشت بانک ها (به عنوان جریمه) ،بسیار
باالتر از نرخ سود بانکی بود.
اما نبود سازوکار واقعی کنترلی ،این اقدام را برای بانک ها توجیه
پذیر می کرد و از سوی دیگر ،با افزایش هزینه های تامین مالی،
مقاومت بانک ها برای کاهش نرخ سود را باال می برد.هم اینک و

در چارچوب «برنامه عملیات بازار باز» بانک مرکزی که به نظر می
رسد تدوین آن تا پایان امسال به پایان می رسد ،اضافه برداشتهای
بانکها از بانک مرکزی در گرو ارائه اوراق مالی از سوی بانک به
بانک مرکزی خواهد بود .بهعنوان مثال بانک برای  100واحد
اضافه برداشت ،اوراق متناسب با آن (ارزش اوراق ،درصدی باالتر

از میزان اضافه برداشت خواهد بود) به بانک مرکزی میدهد و بانک
مرکزی این اوراق را تا مقطعی مشخص نزد خود نگه خواهد داشت.
اگر بانک در زمان تعیین شده بدهی خود را تسویه کند ،اوراق مالی
به وثیقهگذاشته شده را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد .اما در
صورتی که بانک در زمان تعیین شده اضافه برداشت خود از منابع
بانک مرکزی را تسویه نکند ،بانک مرکزی میتواند این اوراق را در
بازار بفروشد و وجه آن را به حساب خود در بانک بگذارد و بدهی
باقی مانده را طی فرایندی از بانک وصول کند.
در این چارچوب ،با توجه به این که ارزش اوراق مالی از میزان
بدهی بانک بیشتر است ،بازپرداخت اضافه برداشت از زمان
تعیین شده از لحاظ اقتصادی صرفه بیشتری دارد و به همین
دلیل انگیزه بانک بازپرداخت بدهی در موعد مقرر خواهد بود.
جزئیات دستورالعمل یادشده همچنین حاکی از این است که
بانک ها قرار است رتبه بندی شوند و بانک هایی که در این رتبه
بندی ،جزو بانک های «بد» قرار بگیرند ،امکان حضور در فرایند
عملیات بازار باز را نخواهند داشت.

تورم (نقطه به نقطه) کدام
استان ها به  40درصد رسید؟
با گذشت چند ماه از شوک ارزی ،افزایش
قیمت ها بیشتر خود را نشان میدهد.
به طوری که در آذر ،شاخص قیمت ها
نسبت به آذر 96در  9استان به بیش از
 40درصــد افزایش یافت .همان گونه
که مشاهده می شود در این فهرست،
استان های خراسان شمالی و جنوبی
هم قرار دارند .از سوی دیگر استان های
آذربایجان شرقی ،خوزستان و تهران نیز
با نرخ بین  39تا  40درصد در آستانه
ورود به بازه یادشده قرار گرفتند .تورم
نقطه به نقطه استان خراسان رضوی در
این مدت 36.9 ،درصد بوده است.

...

بازار خبر
احتمال تثبیت قیمت کارخانهای
پراید ،تیبا ،پژو و سمند
ایسنا -حسینیکیا ،عضو هیئت رئیسه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :با
تصویب نهایی طرح سامان دهی بازار خودرو
در مجلس قیمت کارخانه ای خودروهای
پرتیراژ شامل پراید ،تیبا ،پژو و سمند مشمول
قیمتگذاری شورای رقابت باقی مانده و از
قاعده ثابت ماندن قیمتها تبعیت می کند.

کاهش  ۲۵۰۰تومانی قیمت
تخممرغ در  45روز

مهر -رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ
تخمگذار استان تهران ،از کاهش چشمگیر
قیمت تخممرغ خبر داد و گفت :هم اکنون
میانگین قیمت هر کیلو گرم تخم مرغ در
مــرغــداری ،بین  ۶۴۰۰تا  ۶۵۰۰تومان
است .نبی پور با بیان این که نرخ تخم مرغ
نسبت به  ۱۰روز گذشته ،حدود هزار تومان
کاهش یافته است ،افــزود :قیمت این کاال
نسبت بــه یــک مــاه و نیم گذشته ،حــدود
 ۲۵۰۰تومان ارزان شده است.

واردات مواد اولیه به مناطق
آزاد بدون ثبتسفارش مجاز شد
ایسنا -معاون گمرک ایران در بخشنامهای
به گمرکات سراسر کشور اعــام کــرد که
واردات مــواد اولــیــه و قطعات مــورد نیاز
تولید به مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و
ویــژه اقتصادی بــدون ثبت سفارش مجاز
اســت و نیاز به ثبت سفارش نــدارد .طبق
اعالم گمرک ،این بخشنامه شامل گمرکات
اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش ،قشم،
چابهار ،اروند ،انزلی ،ارس و ماکو و تمامی
مناطق ویژه اقتصادی میشود.

