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اقتصاد

جعفر سبحانی در گفتگو با ایلنا در مورد واگذاری چهار بنگاه اقتصادی و یک جایگاه سوخت اظهار داشت :از چهار بنگاه اقتصادی که واگذار شد دو بنگاه به فروش رفت .ویافزود :برای واگذاری دو شرکت کشت و
صنعت مغان و شرکت حمایتی خدمات کشاورزی به دلیل باال بودن قیمت ،پاکتی به سازمان خصوصیسازی نیامد .سبحانی خاطرنشان کرد :همچنین سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی کردستان به مبلغ  ۱۰میلیارد و
 ۴۰۰میلیون تومانعرضه و به بخش خصوصی واقعی واگذار شد و در اقساط هفت ساله تسویه خواهد شد ،ضمن آنکه سهام جایگاه سوخت حدود  ۳میلیارد تومان به فروش رفت .وی گفت :شرکت قند دزفول به عنوان
چهارمین شرکت دولتی به قیمت پایه  ۱۰میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان عرضه شد که در نهایت با رقم  ۱۱میلیارد تومان به فروش رفت .مشاور رییس سازمان خصوصی سازی در مورد علت فروش نرفتن شرکت کشت و
صنعت مغان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت :از آنجا که برای شرکت در مزایده خریداران باید  ۳درصد حصه نقدی را به صورت نقد سپرده گذاری کند ،تامین مالی آن برای بخش خصوصی واقعی مشکل است
زیرا برای نمونه شرکت کشت و صنعت مغان  ۲.۵هزار میلیارد تومان قیمت پایه دارد که  ۳درصد آن حدود  ۷۵میلیارد تومان میشود.

از چهار بنگاه
اقتصادی واگذار
شده ،دو بنگاه به
فروش رفت

یارانه بده ،کاال بگیر

فاز جدید اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاال
مدتی از طرح موضــوع کارت اعتباری خرید کاالی
ایرانی میگذرد اما با وجود وعده اجرایی شــدن این
طــرح در ماه آتــی ،برخی مســئوالن مربوطه بر این
نکتــه تاکید دارند کــه هنوز منابع مالــی اجرای آن
تامین نشــده اســت .خرید اقســاطی کاال از سالها
پیش در بازار مرســوم بوده و به شــیوههای متعددی
چون دریافت چک ضمانتی جریان داشته است ،حال
دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران
داخلی مدتی اســت بحث اعطای کارت خرید ایرانی
را مطــرح کرده که به اعتقاد برخی کارشناســان ،فاز
اول این طرح را میتوان شکست خورده دانست .طرح
توزیــع کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در ســال
گذشــته در ابتدا با سقف شــش و در نهایت با سقف
 ۱۰میلیــون تومان مد نظر قرار گرفــت اما در ادامه
با حواشی مختلفی همراه شــد تا شاهد ایجاد برخی
اختالفها بین مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و بانک مرکزی در زمینه لیست کاالهای مورد فروش
و نیز تسهیالت ارائه شده در طرح مذکور باشیم.
حال در فاز دوم ،ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در ســال جاری اجرای طرح جدیــد کارت اعتباری
خریــد کاالی ایرانی را بــا ایجاد تغییــر و اصالح به
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و بانــک مرکزی
تکلیف کرده اســت .اما اینکه اجرای چنین طرحهایی
چه میزان اثرگذار خواهد بود ،موضوعی اســت که به
کار کارشناســی نیاز دارد .در فاز اول اجرای این طرح
الزامی که نسبت به خرید کاالی ایرانی وجود داشت از
جمله مواردی بود که موجبات دلسردی و بیانگیزگی
مردم را فراهم میآورد.
صادرات لوازمخانگی ایرانی تا دو سال آینده
در ایــن زمینه رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم
خانگــی بحث کیفیــت کاالی ایرانــی را مدنظر قرار
داده و در گفتوگو با ایســنا اعالم کرد :طی سالهای
گذشــته کیفیت لوازم برقی ایرانی رشد قابل توجهی

پیــدا کرده و با توجه به این کــه در این مدت برخی
از برندها در ایران بــه تولید پرداختهاند ،وضعیت این
بخش به مراتب بهتر از قبل شده است .محمد طحان
ی مشترک ایران
پور در عین حال با اشــاره به همکار 
و برندهای مطرح دنیا عنوان کرد :طی دو سال آینده
برخــی برندها نیز در ایران کاالهایی با هدف صادرات
تولیــد خواهد کــرد و در چنین شــرایطی به وضوح
مشــاهده میشود که اگر تولید در ایران از حالت زیر
پلهای خارج شده و شــرایط مناسبی را تجربه کند و
افراد به جــای هزینهکرد وامهای تولید در بخشهای
غیــر مولد ،آن را صرف واردات تکنولوژی کنند امکان
رقابت با تولیدکننــدگان مطرح دنیا نیز وجود خواهد
داشت.
باید سود این طرح کمتر از حالت عادی باشد
رئیس انجمــن تولیدکنندگان لــوازم خانگی دیگر
فردی اســت که طی این مدت دربــاره اجرای طرح
مذکور به اظهــار نظر پرداخته و آن را نیازمند اصالح
در قیاس با دوره قبل میداند .محمدرضا دیانی دراین

باره تاکید دارد :در این طرح باید ســود در نظر گرفته
شــده برای بازپرداخت به بانکها پایینتر از نرخهای
عادی باشــد و تسهیالت با ســود کمتری در اختیار
متقاضیان قرار گیرد .از ســوی دیگر الزم اســت بازه
زمانی بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته
شود تا متقاضیان رغبت بیشــتری نسبت به طرح از
خود نشــان دهند .وی در عین حال معتقد است :اگر
در این حوزه کارتی به شکل عمومی ارائه شود ،منجر
به سود نخواهد شد چرا که مردم میتوانند این هزینه
را صرف خرید کاالهای خارجی کنند اما اگر نهادهای
متولی این بخش مانند بانک مرکزی ،سازمان برنامه و
بودجه و  ...با سعه صدر ،تعامل و جدیت بیشتر مسیر
تحقیقات پیرامون این نوع طرحها را طی کند ،با توجه
به اینکه چنین تجربیاتی در کشــور حالت اولیه دارد،
ممکن است تاثیرگذاری این نوع طرحها بیشتر شود.
اما دبیــر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی
نظری متفــاوت در این باره داشــته و عنوان کرد :ما
برای اجرای چنیــن طرحهایی آرزوی موفقیت داریم

اما اینکه چنیــن آمالی تا چه حد قابل تعبیر اســت
داســتانی دیگر است .محمدرضا شــهیدی ادامه داد:
تولیدکننده ،مصرفکننده و نظام بانکی را میتوان سه
ضلع اجرای طرح مذکور دانست اما در شرایطی که هر
ســه این بخشها دارای مشکالت مالی هستند ،اینکه
آیا بتوانند در بستر این طرح موجبات رونق اقتصادی
را فراهم آورند جای سوال دارد.
اما در این میان وزیر تعاون با تاکید بر اینکه اجرای
طــرح کاال کارت میتواند موجبــات تحریک تقاضا و
رونق بازار را به همراه داشــته باشــد ،گفت :براساس
حقوق افراد میزان اعتبار ایــن کارت رقمی بین  ۵تا
 ۱۰میلیون تومان تعیین خواهد شــد .علی ربیعی در
گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این سئوال که اختصاص
یارانه خانوار برای پرداخت اقســاط کارت خرید کاال
را چگونــه ارزیابی میکند ،اظهار کــرد :این روش از
پیشــنهادات خــود ما بود کــه کاال کارت را به نوعی
تضمین حقوق در نظر بگیریم .بر این اســاس اکنون
کاال کارت تضمیــن حقوق اســت تا حقــوق بگیران
صندوقهای بازنشستگی بتوانند با دریافت این کارت
بر اساس حداقل حقوقی که دارند رقمی بین  ۵تا ۱۰
میلیون ریال را کارت کاال دریافت کنند.
وی ادامــه داد :تضمین پرداخت این کارتها نیز بر
عهده ما خواهد بود و به طور مداوم خدماتی که با این
کارتها قابلیت ارائه می شوند ،افزوده خواهد شد .در
ســال  ۱۳۹۵نیز با اینکه تنها چنــد ماه از اجرای فاز
اول این طرح گذشــت ،ما  ۶۰میلیارد تومان پرداخت
داشتیم.
حال با تمام این تفاســیر همچنان اجرای این طرح
در روزهای پایانی دولت بیفرجام مانده و مردم با این
سوال مواجهند که آیا باید نسبت به خرید کاالی مورد
نظــر خود اقدام کنند یا همچنــان مدتی را در انتظار
بمانند تا شــاید این بار تالشها برای اجرای این طرح
به سرانجام بنشیند.

ت دوازدهم
مهمترین اولویتهای دول 
هادی حق شــناس کارشــناس اقتصــاد ایران در
ارزیابی کارنامه چهارسال دولت یازدهم ،می گوید«:
توفیق دولــت یازدهم در کنترل تــورم ،تمام بخش
هــای اقتصــادی ایران را تحــت تاثیــر مثبت قرار
داد».
حقشناس ،در گفتگو با خبرآنالین درباره کارنامه
چهار ســال دولت حســن روحانی در حوزه اقتصاد
گفت« :بررســیها نشــان میدهد دولت یازدهم در
عرصه اقتصاد کارنامه موفقی را به جا گذاشــته است؛
اما آنچــه در این حوزه از اهمیت باالیی نســبت به
ســایر بخش های برخوردار است ،مهار تورم در این
دوره بــود که نه تنها اقتصاد کــه خلق و خو و رفتار
اجتماعی ایرانیان را نیز تحت تاثیر قرار داد».
او عملکرد صنعت نفت را درخشــان ترین عملکرد
در میان وزارتخانه هــای دیگر توصیف کرد و گفت:
«وزارت نفت،بهتریــن دوران خود را در چهار ســال
گذشته پشت سر گذاشته است؛ البته اگر برجام نبود
امروز ایران به جای صادرات  2میلیون و پانصد هزار
بشــکه نفت  ،باید به صادرات  300هزار بشــکه ای
نفت بســنده می کرد .طبیعی اســت که می توان با
مقایسه ای میان این دو رقم ،حجم درآمدهای ارزی
کشور را حدس زد» .
این کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه هم اکنون
میــزان درآمــد نفتی حاصــل از صــادرات نفت 2
میلیون و پانصد هزار بشــکه نفت در روز است،عنوان
کــرد« :باوجود این رشــد در صــادرات هنوز برای
ســرمایهگذاری درگیر معضالت ســاختاری هستیم،
حال آنکه بهتر اســت منتقدان پاسخ بدهند که اگر
صادرات ایران  300هزار بشــکه نفت در روز بود ،چه

وضعیتی داشتیم ».این نماینده پیشین مجلس شورای
اســامی ،خاطرنشــان کرد« :در چهارسال گذشته،
نــه تنها بازپس گیری بازارهای از دســت رفته نفت
اتفاق بســیار مهمی بود ،بلکه افزایش تولید در پارس
جنوبی و رسیدن به شریک ایران در این میدان،یعنی
قطر از منظر ســطح تولید ،نیز اتفاق سرنوشــت ساز
دیگری محســوب می شــود کــه باید بــدان توجه
کرد».
حق شــناس همچنیــن انعقاد اولین قــرارداد در
فاز 11پارس جنوبی با شــرکت توتال ،از پس ســال
هــای طوالنی تحریم را نیــز اتفاق مهمی نه فقط در
عرصه نفت که در حوزه سیاســت خارجی دانست و
با تاکید بــر اینکه نقد عملکرد دولــت ها با در نظر
گرفتن دو پارامتر امکان پذیر است،یادآورشــد« :اگر
بخواهیم عملکرد دولت یازدهم در مقایسه با وضعیت
موجود و شرایط حاکم بر کشور ارزیابی کنیم به این
نتیجه میرسیم که اتفاقات بزرگی در کشور رخ داده
و اقتصــاد از پس دوره ای متالطم و رشــد منفی به
وضعیتی با ثبات رسیده است».
او در ادامه این مطلب افــزود« :اما اگر مبنا آنچه
باید باشــد ،قرار گیرد ،می بینیم هنوز کارهای نشده
بســیاری وجود دارد و دولت دوزادهــم باید خود را
آماده اجرای آنها کند».
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا تاکیدبــر اینکه
دولــت یازدهــم مهمترین توفیق خــود را در حوزه
سیاســتخارجی و اقتصاد بهدست آورد ،خاطرنشان
کرد« :البته الزم اســت در سال های پیش رو دولت
برنامــه ای برای کاهش مداخالت گســترده در بازار
ارز را در دســتور کار قــرار دهد چرا که مشــخصا

توجه به معیشت اولویت اول
اقتصادی دولت دوازدهم
عضو هیــات نمایندگان اتاق ایران ،درباره برنامه اقتصادی
دولت دوازدهمگفت :توجه به معیشــت مــردم باید اولین
اولویت باشد؛اما برای توجه به همین اولویت الزم است بستر
جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم شود.
یحیی آل اســحاق اظهارداشــت :مــا نبایــد اقتصاد را
سیاســتزده کنیم؛ حتی اگــر دیدگاه سیاســی متفاوتی
داشته باشیم باید در گفتن از اقتصاد ،منطق آن را فراموش
نکنیم.
عضــو هیات نمایندگان اتــاق ایران اضافــه کرد :دولت
یازدهم خیلی از راههای دشــوار را هموار کرده است؛ تورم،
رکود ،حل پرونده هســتهای با توافــق برجام؛ حاال وقت آن
است که دولت دوازدهم گامهای بلندتری بردارد.
وی افزود :اصل تالش برای توافق برجام ،تالشــی اســت
قابلتقدیر که بارها و بارها از طرف دولت و مقامهای رسمی
کشــور مورد تأیید قرار گرفته است .اما برخی از مشکالتی
که پابرجاســت .باید در این دوره با دیپلماســی سیاســی،
عمومی و اقتصادی برطرف شــود .آلاســحاق درباره برنامه
دولت گفت:دولت دوازدهم باید اولویتهای خود را مشخص
کنــد؛ به نظر میرســد باید اولین اولویــت دولت توجه به
معیشــت مردم باشــد .باید برای بیکاری چارهاندیشی کرد.
این مســئلهای است که غیر از مشــکالت اقتصادی ،عواقب
سیاســی-اجتماعی دارد .وی افزود :رفع مشکل بیکاری به
برنامــه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مــدت نیاز دارد .در
میان مدت باید بتوانیم از مســیری کــه برجام فراهم کرده
برای رفع این مشکالت بهره بگیریم.

تداوم این سیاســت ممکن اســت تبعــات اقتصادی
منفی را برای کشــور به همراه بیاورد ».او ادامه داد:
«عملکرد دولتیازدهم در دو ســال ابتدایی فعالیت
خود ،در بازار ارز بســیار مثبت بود چرا که توانســت
ثبات را به این بازار برگرداند اما در دو ســال پایانی
فعالیت  ،مداخالتی برای پیشــگیری از رشــد قیمت
در این بازار اتفاق افتاد.به نظر می رســد الزم اســت
دولت شــرایط را برای واقعی شدن قیمت ارز فراهم
آورد».
حق شــناس به انتقــادات فراوانی کــه به عملکرد
اقتصادی دولت وارد می شــود ،اشــاره کرد و گفت:
«رفتار مردم ،جهت گیری اقتصادی دولت را نشــان
مــی دهد .به عنوان مثال به دلیل ثبات ایجاد شــده
در کشــور  ،دیگر کسی به دنبال آن نیست که برای
حفــظ ارزش پول خود دائما دســت به خرید طال و
ســکه و ارز و  ...بزند بلکه همه این اطمینان را دارند

که ثبات بر کشــور حاکم است و جایی برای نگرانی
نیست».
وی ادامــه داد« :ایــن اعتماد به دولت  ،ســرمایه
کمی نیســت چرا که دیدیم بی اعتمادی نســبت به
آینده چگونه در سال های ابتدایی دهه نود زمینه را
برای جوالن سرمایه های سرگردان در اقتصاد فراهم
کرد و چگونه بازارهای کشور را از حالت عادی خارج
نمود».
این کارشناس مســایل اقتصاد ایران ،تالش برای
اصالح نظام بانکی کشور را از مهمترین اولویت های
پیش روی دولت دوازدهم خواند و گفت« :اتفاقاتی که
در چهار سال گذشته رخ داد ،فضا را برای اصالحات
ســاختاری در اقتصاد آماده کرده اســت؛ از این رو
می توان امیدوار بود که دولــت دوزادهم بتواند این
جراحی مهم را در ســال های فعالیت خود به انجام
برساند».

موافقت وزیر نفت با اجرای قانون حق العمل کاری

رئیس اتحادیه جایگاه داران عرضه ســوخت کشور گفت:
وزیر نفت با اجرای قانــون حق العمل کاری درجایگاه های
عرضه سوخت موافقت کرده است.
بــه گزارش ایرنا ،بیژن حاج محمدرضــا افزود :قانون حق
العمــل کاری اکنون و پس از موافقــت وزیرنفت با آن وارد
مرحله اجرایی خواهد شــد .رئیس اتحادیه جایگاه داران به
مذاکره های وزیر نفت درخصوص اجرای این قانون اشــاره
کرد و گفت :امید اســت امسال بتوانیم به اجرای آن نزدیک
شویم .وی به فشــارهای وارد شده به جایگاه داران سوخت

کشور در دو سال گذشته اشاره و ابراز امیدواری کرد :امسال
خواسته های جایگاه داران برآورده می شود .حاج محمدرضا
با اشاره به طرح برندینگ جایگاه های سوخت کشور اظهار
داشت :مسئله برندسازی مشکلی از جایگاه داران حل نمی
کند و ما طرح طیجاک را برای برطرف شدن همه مشکل ها
معرفی می کنیم.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور اظهار امیدواری
کــرد :اگر بتوان در هر منطقه نماینــده ای از جایگاه داران
انتخاب شود در سراســر ایران حدود  ٣٧هیات موسس در

طــرح طیجاک حضور خواهند داشــت و چارچــوب آن را
طراحی خواهند کرد .نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس نیز گفت :هیچ خدمتی مقدس تر از این نیســت که
وقت خود را صرف همنوعان خود کنیم و شما جایگاه داران
در همه اتفاق ها و حوادث کمر خدمت به خلق اهلل داشتید و
این ادعایی است که می تواند دنیا و اخرت ما را تضمین کند.
یحیی کمالی پور افزود :گرفتاری ها و مشکل های شما را
در این نشست شنیدم و این گرفتاری ها را در مجلس شورای
اسالمی پیگیری خواهم کرد.

اختالف دولت عراق و کرکوک بر سر انتقال نفت به ایران
عــراق و دولت نیمــه مختار کردســتان عراق ،بر
ســر انتقال نفت به پاالیشــگاه های ایران با یکدیگر
به مشــکل جدی خورده اند .بــه گزارش مهر به نقل
از بلومبرگ ،مقامات رســمی اســتان کرکوک عراق
گفتند :به دلیل اینکه دولــت مرکزی عراق در مورد
انتقــال نفت به ایران با آنها مشــورت نکرده اســت،
هیچگونه همکاری برای انتقال طالی ســیاه به ایران
از طریق این استان را با دولت مرکزی عراق نخواهند
داشــت .این در حالی اســت که دولت مرکزی عراق
در بغــداد و دولت نیمه مختار منطقه ای کردســتان
عراق ،هر دو از میادین نفتی مختلفی در کرکوک نفت
اســتخراج می کنند که در مــورد کنترل این مناطق
اختالفاتی را هم با یکدیگر دارند .نیروهای کردستان
عراق در جوالی ســال  ۲۰۱۴میــادی بعداز اینکه
ارتش عراق از دســت نیروهای داعش عقب نشــینی

کــرد ،کنترل برخی از میادیــن نفتی در کرکوک را
به عهده گرفتند؛ امــا دولت مرکزی در بغداد کنترل
مناطق در دســت کردستان عراق را به رسمیت قبول
نکرد.
در همین حال« ،احمد العســکری» ،رئیس کمیته
انرژی در شــورای اســتان کرکوک گفت :کرکوک با
دولت مرکزی عــراق برای انتقال نفتش از طریق این
استان به پاالیشگاه های ایران ،همکاری نخواهد کرد
و علت آن هم عدم مشــاوره مقامــات دولت مرکزی
عراق اســت .همچنین دفتر فرمانــداری کرکوک در
ایمیلی اعالم کرد ،هر گونه قرار داد نفتی ،مذاکره در
باره تولید نفت بــدون دخالت دادن مقامات کرکوک
و شــورای اســتانی آن ،موفقیت آمیز نخواهد بود .بر
همین اســاس« ،جبــار العیبی» ،وزیــر انرژی عراق
چنــد روز پیش با همتای ایرانی خود بمنظور مطالعه

طرح ها برای احداث خــط لوله انتقال نفت کرکوک
به پاالیشــگاهی در ایران ،به توافق رسیده بود .البته
بــه دنبال اعالم همهپرســی برای اســتقالل منطقه
کردســتان عراق از جمله کرکوک در بیست و پنجم
سپتامبر ،این موضوع با انتقاد مقامات ایرانی و ترکیه
ای روبرو شــد .بر پایه این گزارش ،طرح پیشنهادی
خط لوله بعنوان یک «ترفند سیاســی» برای افزایش
اهرم فشار دولت مرکزی قبل از برگزاری همه پرسی
احتمالی بمنظور اســتقالل کردستان عراق است .این
خط لوله نفت را به ایران انتقال می دهد و از مســیر
صادراتی به مدیترانه از طریق کردستان عراق و ترکیه
دور می کند و از سویی دیگر اجرای این پروژه ،درآمد
نفتی قابل توجه کردستان عراق را زمین گیر می کند
و می تواند منطقه کردستان عراق را به نقطه شکست
مالی بکشاند.
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حاشیه بازار

تولید خودرو  ۲۴درصد افزایش یافت

تیر ماه امسال تولید انواع خودرو در خودروسازان داخلی به طور میانگین
 ۲۴درصد افزایش یافت .به گزارش ایســنا ،در این مدت تولید انواع خودرو
از  ۱۰۳هزار و  ۲۰دســتگاه در تیر ماه ســال گذشته به  ۱۲۷هزار و ۷۰۹
دستگاه افزایش یافت .تولید انواع سواری نیز با افزایش  ۲۶درصدی همراه
بوده و از  ۹۵هزار و  ۴۳۴دســتگاه در تیر ماه سال گذشته به  ۱۲۰هزار و
 ۲۱۲دستگاه رسید .تیر ماه امسال تولید انواع وانت نیز  ۰.۵درصد افزایش
یافته و از  ۶۳۲۵دستگاه در تیر ماه  ۱۳۹۵به  ۶۳۵۹دستگاه افزایش یافت.
تولید انواع ون اما برخالف این خودروها کاهشی بوده و با افت  ۱۵درصدی
از  ۶۰دســتگاه در تیر ماه سال گذشته به  ۵۱دستگاه کاهش یافت .تولید
انواع مینیبوس و میدلبــاس نیز با افت  ۵.۸درصدی همراه بوده و از ۸۶
دســتگاه در تیر ماه  ۱۳۹۵به  ۸۱دستگاه رسید .در این مدت تولید انواع
اتوبوس اما صعودی بوده و با رشد  ۵۰.۹درصدی از  ۱۱۰دستگاه در تیر ماه
سال گذشته به  ۱۶۶دستگاه افزایش یافت .تولید انواع کامیونت ،کامیون و
کشنده نیز  ۱۶.۴درصد کاهش یافته و از  ۱۰۰۵دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵
به  ۸۴۰دستگاه کاهش یافت.

رخداد

صادرات نفت ایران به چین رکورد می زند
منابــع آگاه می گویند ،صادرات نفت ایران به چیــن در ماه جاری میالدی ،به
بیشترین رقم در یکسال اخیر می رسد؛ ضمن اینکه این کشور قصد دارد  ۲میلیون
بشکه نفت خود را ذخیره کند .به گزارش مهر به نقل از رویترز ،دو منبع آگاه که
خواســتند نامی از آنها برده نشود در مصاحبه ای با رویترز گفتند :انتظار می رود
صادرات نفت ایران به چین در ماه جاری میالدی ،یعنی آگوســت به دلیل اعمال
تخفیف از ســوی ایران بر روی نفت خود و نیز افزایش تقاضا برای نفت سنگین
ایران ،به بیشترین رقم در  ۱۱ماه اخیر برسد .همچنین برآورد می شود ،به دلیل
کاهش تولید نفت اوپک و نیز کاهش عرضه نفت خام سنگین در منطقه آمریکای
التین ،ایران قادر خواهد بود در نیمه دوم ســال جاری میالدی سهم بازار چین را
از آن خود کند.
در همین حال یکی از منابع آگاه گفت :در حال حاضر خریداران چینی ،بیشتر
واردات خــود را به دلیل کاهش قیمت نفت دوبــی در برابر نفت برنت از منطقه
خاورمیانه انجام می دهند .البته ایران به منظور جذب مشــتری بیشــتر ،قیمت
فروش رسمی را برای گرید نفت سنگین و «فروزان بلند» در سه ماه سوم جاری
میالدی در هر بشکه  ۲سنت در مقایسه با سه ماه دوم سال  ۲۰۱۷میالدی کاهش
داده است .همچنین منبع آگاه دیگر گفت :مجموع صادرات نفت خام ایران در ماه
جاری میالدی ،به کشورهای آسیایی به  ۱.۳میلیون بشکه در روز کاهش خواهد
داشــت و در مقایسه با ماه قبل از آن  ۳دهم درصد روند نزولی دارد .وی در ادامه
گفــت :مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه جاری میالدی به
بازارهای جهانی ۲.۳ ،میلیون بشکه در روز خواهد بود که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل ۴ ،درصد کاهش نشان می دهد.
این در حالی اســت که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به آسیا ،از ماه
گذشته میالدی به بعد تقریبا به  ۱.۶۵میلیون بشکه در روز افزایش یافته است؛ اما
این رقم برای کشورهای اروپایی در ماه جاری میالدی در مقایسه با ماه قبل از آن،
با  ۱۵درصد کاهش رقم  ۶۱۳هزار بشکه در روز را به خود اختصاص خواهد داد.
صادرات نفت ایران به هند در ماه آگوســت در مقایسه با ماه قبل از آن ،به دلیل
مناقشه بر سر میدان گازی «فرزاد بی» با رسیدن به  ۳۱۰هزار بشکه در روز۲۵ ،
درصد کاهش خواهد داشت و کمترین رقم از فوریه سال  ۲۰۱۶میالدی محسوب
می شود .یکی از منابع آگاه گفت :کره جنوبی در ماه جاری میالدی ،عنوان دومین
مشتری بزرگ نفتی ایران را از آن خود می کند؛ عنوانی که پیش از این در اختیار
هندی ها بوده است و این برای اولین بار از ژانویه سال  ۲۰۱۶میالدی خواهد بود
که کره جنوبی ،به دومین مشتری بزرگ نفتی ایران تبدیل خواهد شد و صادرات
نفت ایران به این کشور در حدود  ۳۸۰هزار بشکه در روز می رسد.
بر پایه این گزارش ایران قصد دارد تولید خود را در حدود  ۲۰۰هزار بشکه در روز
افزایش دهد تا مجموع تولید نفت این کشور تا پایان سال جاری میالدی ،به تقریبا
 ۴میلیون بشکه در روز برسد .همچنین تایوان در ماه آگوست به جمع مشتریان
نفتی ایران از ماه آوریل به بعد اضافه می شود و سایر کشورهای آسیایی از جمله
ژاپن هم واردات نفت ایران را در مقایســه با ماه قبل از آن با  ۶درصد افزایش به
 ۱۵۷هزار بشکه در روز خواهند رساند .در میان کشورهای اروپایی صادرات نفت
به ترکیه و ایتالیا هر کدام به ترتیب  ۲۵۸هزار و  ۱۲۹هزار بشکه در روز خواهد بود
که صادرات نفت به ترکیه رشــد  ۷درصدی نشان می دهد و این رقم برای ایتالیا
تقریبا بدون تغییر است .بر همین اســاس ،صادرات نفت ایران به امارات متحده
عربی در ماه جاری میالدی در مقایسه با ماه قبل با  ۳درصد افزایش به  ۱۱۱هزار
بشــکه در روز خواهد رســید؛ ضمن اینکه ایران  ۲میلیون بشکه نفت خود را در
خشکی ذخیره خواهد کرد.

آخرین خبر

بانکها در بانکمرکزی چقدر سپرده دارند؟
در حال حاضر بانکها بیش از  ۱۳۱هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی
ســپرده دارند .مبلغی که بانک مرکزی از بانکها و موسســات اعتباری در
قالب ســپرده دریافت میکند به عنوان ابزاری برای اعمال سیاســتهای
پولی این بانک اســت .در این بین نسبت سپردههای قانونی با دو کارکرد
احتیاطی در قالب حمایت از سپردهگذاران در مواقع بروز هجومهای بانکی
و همچنین کارکرد سیاســتگذاری پولی بــرای کنترل حجم نقدینگی از
طریق ضریب فزاینده نقدینگی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی محسوب
میشــود .به گزارش ایسنا ،گرچه طبق قانون پولی و بانکی ،دامنه دریافت
ســپرده از بانکها بین  ۱۰تا  ۳۰درصد تعیین شــده ،اما نســبت سپرده
قانونی برای تمام ســپردههای بخش غیردولتی در بانکهای غیرتخصصی
در حدی بین  ۱۰تا  ۱۳درصد تعریف شــده اســت که این درصد در دو
تا ســه سال اخیر برای آزاد سازی بخشــی از سپردههای قانونی به منظور
افزایش نقدینگی بانکها حتی کمتر شــد .بــا این حال آخرین گزارش از
عملکرد مالی بانکها نشــان میدهد حجم سپردههای بانکها و موسسات
اعتبــاری در پایان فروردینماه ســال  ۱۳۹۶به بیش از  ۱۳۱هزار میلیارد
تومان رسیده که بالغ بر  ۱۲۵هزار میلیارد آن متعلق به سپردههای قانونی
آنها است .مجموع سپردههای بانکها و موسسات اعتباری در فروردینماه
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  ۱۷درصد افزایش دارد ،اما
در مقابل نســبت سپردههای بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی
در پایان فروردینماه ســال  ۱۳۹۵به فروردینماه سال  ۱۳۹۴بیش از ۲۵
ن دهنده کاهش رشد
درصد افزایش داشــته است .مقایســه این ارقام نشا 
سپردهگذاری در بانک مرکزی است که میتواند ناشی از کمتر شدن درصد
سپردههای قانونی باشد .این در حالی است که آخرین اعالم بانک مرکزی
از این حکایت داشت که نسبت عملکرد سپرده قانونی بانکها و موسسات
اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان ســال گذشــته به  ۱۰.۳درصد کاهش
یافته که در این باره نســبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها
به بانک مرکزی به حدود  ۱.۲درصد رسیده است.

