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اقتصاد

صحبت بر سر
تمدید توافق
کاهش تولید نفت
زود است

وزیر انرژی روسیه گفت :تولید کنندگان باید شرایط بازار را بررسی کنند و صحبت کردن در مورد تمدید توافق کاهش تولید در حال حاضر زود است .به گزارش رویترز« ،الکساندر نواک» افزود :اظهار نظر در مورد تمدید
توافق جهانی کاهش تولید نفت برای نیمه دوم سال جاری میالدی اکنون زود است .وی تصریح کرد :در مورد تمدید احتمالی این توافق صحبت کرده ایم که بر اساس آن ،روسیه وعده کاهش تولید  ۳۰۰هزار بشکه
ای خود در روز را داده است که این مهم با کمک تولید کنندگان نفت داخلی و دولت انجام می گیرد« .نواک» گفت :تصمیم بر سر تمدید توافق کاهش در اواخر ماه جاری میالدی یا اوایل ماه آینده میالدی مشخص
خواهد شد؛ ضمن اینکه تولید کنندگان نفت نیازمند ارزیابی بازار در ماه مارس ،آوریل و می هستند تا بتوانند درمورد تمدید یا عدم تمدید توافق کاهش تولید نفت تصمیم بگیرند .کاهش تولید نفت از سوی اعضای اوپک
و برخی کشورهای غیر اوپکی در اول ژانویه سال جاری میالدی با هدف تقویت بهای جهانی نفت کلید خورده است.

مهلت  ۱۱ماهه به شرکتهای بیمه برای افزایش سرمایه
رئیس کل بیمه مرکزی امسال را سال توانمندی صنعت
بیمه اعالم کرد و گفت :االن که صنعت بیمه در مســیر
رشد و شکوفایی قرار دارد باید از رفتن به مسیرهای اشتباه
همچون وضعیت کنونی بیمه درمان تکمیلی پرهیز کرد
چراکه تبعات ســنگینی برای صنعت بیمه خواهد داشت.
عبدالناصــر همتي درخصوص مصوبــه هیات وزیران در
خصوص افزایش ســرمایه شــرکتهای بیمه گفت :ما
تالش خود برای کاهش میزان سرمایه اولیه شرکتهای
بیمه را انجام دادیم و شــرکتهای بیمــهای که نیاز به

تكليف بانك
مركزي به بانكها
براي بازسازي
مالي

افزایش ســرمایه دارند فقط تا  ۱۱مــاه دیگر زمان دارند،
در غیر این صورت باید به ادغام و یا کاهش رشــتههای
فعالیت خود باشند .همتی در خصوص گفت :اجرای این
برنامه برای شــرکتهای بیمه ضروری اســت و ما فقط
بهعنوان نهاد ناظر بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد .وی
با وضعیت نابســامان نرخهای درمان تکمیلی گفت :اگر
شرکتهای بیمه در سندیکا به وحدت رویهای نرسند ما
مجبور به تعیین حداقل نرخ خواهیم شــد .همتی با اشاره
به توسعه ظرفیتهای سامانه سنهاب گفت :شرکتهای

بیمه با ارائه اطالعات صحیح در بهرهگیری از ظرفیتهای
این ســامانه بیمه مرکزی را یاری کنند .رئیس کل بیمه
مرکزی بر توانمندسازی مدیران و کارشناسان صنعت بیمه
تاکید کرد و از شرکتهای بیمه خواست در زمینه آموزش
و بروز رســانی دانش نیروی انسانی صنعت بیمه بیش از
پیش فعالیت کنند .همتی وصول مطالبات شــرکتهای
بیمه را امری ضروری دانســت و گفت :شرکتهای بیمه
بدون دریافت حق بیمه ،نســبت به صدور بیمه نامه اقدام
نکنند.

رئیس ســازمان حسابرســی با بیان اینکه صورتهای مالی بانکها دارای اشکال بود و همین امر ،بانک مرکزی را بر آن داشت که دستور اصالح صورتهای مالی را بدهد ،گفت :بانکها باید بازسازی مالی
شــوند .اکبر ســهیلیپور در گفتگو با مهر گفت :بانک مرکزی سال گذشته بانکها را مکلف کرده که بندهای گزارش سازمان حسابرسی را در صورتهای مالی خود اعمال کنند؛ چراکه صورتهای مالی آنها
دارای اشکاالتی بود که همراه با عدم رعایت استانداردهای حسابرسی میشد؛ البته نمیتوان گفت این عدم تطبیق جرم است ولی نوعی تخلف است .رئیس سازمان حسابرسی افزود :در هر حال ،استانداردهای
حسابرسی در گزارش صورتهای مالی بانکها مراعات نشده بود و البته بر اساس بندهایی که سازمان در گزارشهای خود نوشته بود ،بر روی سود و زیان بانکها اثر میگذاشت؛ اما به هر جهت ،بانک مرکزی
همان اطالعاتی را که سازمان حسابرسی درخواست کرده ،از بانکها خواست و آنها را ملزم کرد تا براساس این ضوابط ،صورتهای مالی خود را گزارش کنند .وی تصریح کرد :البته بحث بانکها این بود که
ش صورتهای مالی ،براساس استانداردهای تدوین شود و برای انجام این کار مقاومت میکردند.
چرا بانک مرکزی در طول  10ســال گذشــته این کار را انجام نداده و اکنون به یکباره درخواست کرده تا گزار 
سهيليپور اظهار داشت :اصرار بانک مرکزی بر سر این بود که این اصالحات را در گزارشهای مالی سال گذشته بگنجانند و بنابراین ممکن بود که بسیاری از آنها ،با صورتهای مالی منفی روبرو بشوند.

عبور زنگنه از پرسش بهارستان

نمايندگان از پاسخهاي وزير نفت قانع شدند

در جلسه علنی روز گذشته مجلس حسینعلی حاجی دلیگانی و
 13نفــر از نمایندگان مجلس از بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت در
خصوص قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی سوال کردند که زنگنه توانست با پاسخ های خود
مجلس را قانع کند 14 .نفر از نمایندگان مجلس در سوالی خطاب
به وزیر نفت از وی پرســیدند چرا بــا وجود عدم اصالح ایرادات
اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و طی نشدن
تشریفات قانونی و در نظر نگرفتن منافع ملی ،وزارت نفت در پی
اجرایی کردن این قراردادها است.
وزیــر نفت هــم در پاســخ به این ســوال با تشــریح روند
مشــورتخواهیها و مذاکــرات انجام شــده در خصوص این
قراردادها ،گفت :ســاختار قراردادهای جدیــد نفتی به گونهای
اســت که بیشــتر از  70درصد ظرفیت صنعت نفــت در اختیار
شرکتهای ایرانی قرار میگیرد و اگر به سرعت عمل شود بیش
از  80میلیارد دالر ســرمایه خارجی جذب تولید و اشتغال کشور
میشــود .پس از توضیحات وزیر نفت وارد بودن ســوال توسط
مسعود پزشــکیان به رأی گذشته شد که از  225نماینده حاضر
در جلســه  56نماینده سوال را وارد دانسته و  125نفر این سوال
را وارد ندانستند .بدین ترتیب مجلس شورای اسالمی توضیحات
وزیر نفت را قانع کننده تشخیص داد.
پرسش از زنگنه درباره قراردادهاي جديد نفتي
روز گذشــته نماینده مردم شاهینشهر در مجلس گفت :چرا
وزارت نفــت قبل از تصویب بنــد  8قراردادهای جدید نفتی در
شــورای عالی امنیت ملی این قراردادها را اجرایی کرده اســت.
حســینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی ديروز مجلس شورای
اسالمی به نمایندگی از  13نماینده دیگر از وزیر نفت پرسید :چرا با
وجود عدم اصالح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای
جدید نفتی و تضاد آن با سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی و
ســایر قوانین و طی نشدن تشــریفات قانونی و در نظر نگرفتن

منافع ملی ،وزارت نفت در پی اجرایی کردن این قراردادها است؟
وی اظهار کرد :به دلیل استفاده نشدن از نظرات کارشناسان ،به
ویژه کارشناسان حوزه نفت توسط وزارت نفت به ویژه در برداشت
از میادین مشــترک دچار ضرر شدهایم .حاجی دلیگانی با تأکید
بر این ادعا که قراردادهای جدید نفتی در شــورای عالی امنیت
ملی مصوب نشــده است ،گفت :بر اســاس آخرین بررسیهایم
مصوبهای از شــورای عالی امنیت ملی در خصوص قراردادهای
جدید نفتی به تصویب نرسیده است در حالی که اظهار نظر درباره
این قراردادها حق این شــورا است .این عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس مدعی شد :قراردادهای نفتی اطالعات حوزه نفت و
گاز کشور را به کشورهای خارجی همچنین شرکت توتال فرانسه
درز داده اســت که این مسأله موجب وارد شدن ضرر و زیان به
منافع ملی شده است؛ ما نمایندگان در دفاع از منافع ملی سوگند
یاد کردهایم.
جذب  ۸۰میلیارد دالر سرمایه خارجی با قراردادهای
جدید نفتی

پایان كارتل نفتي
اوپک نزدیک
است

کارشناسان بر این باورند که اگر اعضای اوپک مجدد
با یکدیگر متعهد نشــوند ،این کارتل نفتی با شکست
رو به رو خواهد شــد .اوپک بیش از عمر متوسط یک
کارتل دارد؛کارتلی که حاال گفته می شــود به شکست
نزدیک شده است .در ســالهای گذشته شکست ها و
ضربه هایی که از بحران قیمت نفت به این کارتل وارد
شده از محبوبیت آن کاسته و قدرتش را کم کرده است
بــا این حال این گروه همچنان تالش می کند که فرو
نپاشــد و استقامت کند .اکنون این سناریو مطرح است
که برای موفقیت اوپک الزم است توافق اعضای اوپک
که منجر به کاهش تولید نفت شــد ،یکبار دیگر تکرار
شود تا آینده این کارتل را مشخص کند.
کارتلی گروهی است که تولید همفکر دارند .به طور
جمعی برای هدف افزایش منافع و ســود شــان اقدام
میکنند .مانند اســتفاده از محدود کردن عرضه ،تغییر
قیمت یا از بیــن بردن رقابت با اســتفاده از راه های
غیرقانونی .به طور میانگین عمــر کارتل ها بین 3.7
سال الی  7.5سال بود است .در دو دهه گذشته کارتلها
توانستند قیمت ها را به اندازه میانگین  25درصد تحت
تاثیر قرار دهند.
از آغاز شــکل گیری کارتل اوپک،کشورهای عضو
توانسته اند با تصمیم هایی که در این گروه گرفته اند،
به افزایش قیمت نفت کمــک کنند؛ هرچند که رفتار
اوپک بیشتر به طور مستقیم به نفع اعضای خود اوپک
بوده اســت .اگرچه تحریم نفت به دالیل سیاســی در
سال  ، 1973اوپک توانســت از طریق کاهش تولید،
قیمــت نفــت را از  3دالر در  1973بــه  12دالر در
 1974برساند،اما در ســال  1979بحران انرژی زاییده
افکار اوپک نبود .جنگ میان ایران و عراق تولید نفت
را کاهش داد بــه طوری که حدود  12ماه قیمت نفت
افزایــش پیدا کرد تا دوباره ایــن موضوع به نفع اعضا
شود .اوپک همانند سایر کارتلها ،از دو استراتژی برای
افزایش قیمت نفت در بازار اســتفاده می کند؛ البته هر
دو اســتراتژی برای این کارتل ناموفق بوده است .در
 ،2014عربستان ســعودی رهبر بالفعل اوپک ،تالش

روز گذشــته در جلسه ســوال  ۱۴نفر از نمایندگان مجلس از
بیژن زنگنه ،وزیر نفت که در جلســه علنی مجلس پرسیده شد
که چرا با وجود عدم اصالح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی
قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاســتهای کلی اقتصاد
مقاومتی و ســایر قوانین و طی نشدن تشــریفات قانونی و در
نظر نگرفتــن منافع ملی ،وزارت نفت در طی اجرایی کردن این
قرارداها اســت ،زنگنه با اشاره به مشکل وزارت نفت در میادین
نفتی و توســعه این میادین ،گفت :مهمترین مشکل در میادین
نفتی و توســعه این میادین این اســت که برای افزایش ضریب
بازیافت به فناوریهای جدید نیازمندیم .با فناوریهای موجود،
ضریب بازیافت  ۷درصد است .وزیر نفت ادامه داد :در میدانهای
نفتی آزادگان ،یادآوران و کارون غرب  ۷۰میلیارد بشکه نفت درجا
داریم که باید از طریق قراردادهای جدید نفتی اســتخراج شود.
وی متذکر شــد :هر حرفی زده میشود باید با دلیل و سند اثبات
شود .گفته میشود با فالن شرکت که فالن کار را انجام داده کار
میکنید .اگر به بنده ابالغ شود با فالن شرکت کار نشود بنده آن

شــرکت را کنار میگذارم .هرچه فکر کنید طی دو سال قبل به
بنده نسبت دادند و بنده نیز با سینه باز و گوش شنوا آنهارا شنیدم
و امروز اجماع ملی حاصل شده است .بنده در کوچکترین کاری
که مقام معظم رهبری در آن دغدغه داشته باشند قدم برنخواهم
داشت .زنگنه از نمایندگان پرسید آیا برای شما قابل قبول است
همســایهای که کمتر از یک میلیون بشــکه در روز تولید نفت
داشت و نصف ما نفت صادر میکرد اکنون بیش از یک میلیون
بیشتر از ما نفت صادر کند؟ آیا نباید به توازن تولید نفت در منطقه
توجه داشته باشیم؟
وزیر نفت خطاب به نمایندگان گفت :از بنده نمیپرســید چرا
قراردادهای نفتی هنوز امضا نشــده است؟ ساختار این قراردادها
به گونهای اســت که بیشتر از  ۷۰درصد ظرفیت صنعت نفت در
اختیار شــرکتهای ایرانی قرار میگیرد که اگر به سرعت عمل
شود بیش از  ۸۰میلیارد دالر سرمایه خارجی نیز جذب می شود
و ایــن یعنی رونق در تولید و اشــتغال کشــور .امیدوارم کمک
کنید تا سیاســت اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم .زنگنه عنوان
کرد :هیچ اصراری در واگذاری این میدان به شرکت خاصی وجود
ندارد بلکه وزارت نفت ضمن برگزاری مناقصه ،توسعه این میدان
را به هر شــرکتی چه داخلی یا خارجی که توان فنی و مالی آن
برای وزارت نفت اثبات شــود ،خواهد سپرد که البته با توجه به
حجم منابع مالی مورد نیاز چندین میلیارد دالری و نیز پیچیدگی
فنی این میدان که موجب شده ضریب بازیافت آن زیر  5درصد
باشد ،طی سالیان گذشته هیچ شرکت داخلی نتوانسته موفقیتی
در این امر داشته باشــد .وزیر نفت در مقابل سوال دیگر حاجی
دلیگانی در خصوص علت معرفی  52میدان مستقل و مشترک
برای واگذاری در قالب مــدل جدید قراردادهای نفتی ،گفت :ما
این میادین را صرفا معرفی کــرده ایم و با توجه به اینکه برای
همه میادین ما مشــتری وجود ندارد ،بنابراین ناچاریم میادینی
را عرضه کنیم که درخواســت کننده ای برای آن وجود داشــته
باشد.

نخستین بوئینگ برجامی به ایران میآید

کرد برای خفه کردن رقیب خود تولید خود را در رقابت
با نفت شیل امریکا کاهش ندهد.در نتیجه قیمت نفت
به کمترین میزان خود در فوریه  2016بشــکه ای 27
دالر رســید .این کاهش قیمت ،موجب ورشکســتگی
شرکتهای نفتی آمریکای شمالی در سال  2015شد.
تولید نفت آمریکا نیز به اندازه  883هزار بشــکه در
روز پس از بیشترین تولیدی که در آوریل 2015؛ 9-7
میلیون بشکه داشت ،در آگوست  2016کاهش یافت.
بــه همین ترتیب قیمت نفت بــه پایین تر از آنچه که
اعضای اوپک پیش بینی می کردند ،رســید .در همین
حال بســیاری از تولیدکننده شــیل نفتی با استفاده از
تکنولوژی های جدید تولید مــی کردند .هنگامی که
اســتراتژی که در خصوص شیل نفتی آمریکا شکست
خــورد ،اعضای اوپک در  30نوامبر جلســه ای برگزار
کردنــد و در رابطه با کاهش تولید گفت و گو کردند .با
توجه به کاهش تولیدی که اتفاق افتاده بود ،قیمت نفت
به  53دالر رســید و انتظار نفت  60دالری که اعضای
اوپک انتظار داشتند ،محقق نشد.
ایــن روزها بازار انتظار دارد که قیمت نفت به باالی
 50دالر برسد.اما در عین حال تولید نفت شیل آمریکا
در حال افزایش اســت .به همین دلیــل اوپک دنبال
راهکاری تازه اســت .اوپک در حــال حاضر بازار را به
نفت شیل امریکا باخته اســت و به همین دلیل دیگر
تصمیم های اوپک تاثیــری بر قیمت نفت نمی تواند
بگذارد .عربســتان ســعودی که رهبر اوپک بوده ،هم
نقش خود را از دســت داده است .حتی حاال که تولید
این کشور کاهش یافته ،بقیه اعضا به این موضوع توجه
ویژه ای نمی کنند و تاثیرگذاری عربستان هم در اوپک
رنگ باخته اســت .آنطور كه کارشناســان می گویند،
اگــر اعضای اوپک دوباره متعهد نشــوند و با یکدیگر
همکاری نکنند ،این کارتل به پایان خود نزدیک خواهد
شد.

پس از آنکه مقامات ایرانی موفق شدند با پیگیری هم زمان مذاکرات خود با ایرباس و بوئینگ شرایط را برای نهایی کردن قرارداد
خرید هواپیما از این دو شرکت بزرگ به طور همزمان فراهم کنند ،این بار به نظر میرسد رقابت این دو هواپیماساز بر سر تحویل
هواپیماهای خود به ایران آغاز شده است.
ایرباس در طول هفتههای گذشــته ســه فروند هواپیمای خریداری شده ایران ایر را رسما به ناوگان ایران اضافه کرد تا در این
زمینه گوی سبقت را از رقیب آمریکاییاش برباید .در چنین شرایطی به نظر میرسد که بوئینگ نیز احساس خطر کرده و به دنبال
آن است تا تغییری هر چند محدود در اجرای قرارداد خود با هما به کار بندد.
همانطور که ایرباس نیز موفق شــد با جابجایی قراردادهای اقتصادی خود شــرایط را بــرای ورود جدیدترین هواپیماهایش به
ناوگانهای ایران فراهم کند ،این بار بوئینگ نیز به دنبال آن است تا از فضای به وجود آمده نهایت استفاده را ببرد و به این ترتیب
نخستین هواپیمای ایران را تا حدود یک ماه آینده تحویل دهد.
در قرارداد ابتدایی بسته شده میان ایرانایر و بوئینگ بنا بر آن بود که نخستین هواپیماهای خریداری شده ایران در اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹۷تحویل شود اما به نظر میرسد با شرایطی که برای یکی از قراردادهای شرکت بوئینگ به وجود آمده امکان آن وجود
داشته باشد که آغاز اجرای این قرارداد بزرگ یک سال جلو بیفتد.
یک مقام آگاه در این زمینه به ایسنا گفت :شرکت هواپیمایی ترکیش ایرالین به دلیل حوادث سیاسی و ناامنیهای به وجود آمده
در ترکیه زیانهای اقتصادی قابل توجهی را متحمل شده است و به همین دلیل بعضی از قراردادهای خود برای خرید هواپیماهای
جدید را یا کاهش داده یا به تعویق انداخته است.
به گفته وی این تغییرات هم در قراردادهای این شرکت ترکیهای با ایرباس و هم در تعامل با بوئینگ شکل گرفته است.
به دنبال این اتفاقات شرایطی فراهم شده تا ایران ایر و بوئینگ مذاکراتی را برای جابهجایی زمان اجرای قرارداد انجام دهند تا به
این ترتیب نخستین هواپیمای ایران ظرف هفتههای آینده به ناوگان ایران اضافه شود.
البته هنوز مذاکرات مربوط به این حوزه نهایی نشده و نمیتوان به طور قطع درباره آن اظهارنظر کرد اما در صورتی که مشکلی
پیش نیاید میتوان به ورود نخستین هواپیما در هفتههای آینده امیدوار بود.

50درصد تخفیف تعرفه حمل بار کریدور
شمال -جنوب از مسیر جمهوری آذربایجان

رئیس کمیته ترانزیت راهآهن گفت :در جلسه  ۳جانبهای که با حضور مسئوالن راهآهن ایران ،آذربایجان و روسیه در مسکو برگزار
شــد ،زمانبندی سیر قطارها در هر یک از کشورها مشــخص و تعرفههای مسیر بندرعباس به مسکو از مسیر آذربایجان ،برای سال
 ۲۰۱۷میالدی با تخفیف  ۵۰درصدی تعیین شد .حسین عاشوری داشت :در دیدار اخیر با «ادوینس برزینس » رئیس راهآهن لتونی،
بر راهاندازی قطار باری از بندر ریگا (پایتخت کشور لتونی) به بندر عباس برای جابهجایی بار در کریدور شمال جنوب توافق شد.
وی توضیح داد :در این جلسه راهآهن لتونی جهت ایجاد و گسترش همکاریها در همه زمینههای ریلی با راهآهن ایران بر اهمیت
و تمایل استفاده لتونی از پتانسیل بالقوه کریدور شمال جنوب تاکید کرد.
وی افزود :پیرو استقبال از تمایل راهآهن لتونی جهت گسترش همکاریهای ریلی ،گزارشی از اقدامات صورت گرفته راهآهن ایران
جهت فعال کردن کریدور شمال  -جنوب با همکاری راهآهنهای روسیه و آذربایجان ارائه شد .عاشوری بیان کرد :در جلسه  3جانبهای
که با حضور مسئوالن راهآهن ایران ،آذربایجان و روسیه در مسکو برگزار شد ،زمانبندی سیر قطارها در هر یک از کشورها مشخص
و تعرفههای مسیر بندر عباس به مسکو از مسیر آذربایجان برای سال  2017با تخفیف  50درصدی تعیین شد.
عضو هیأت مدیره راهآهن با استقبال از پیوستن لتونی به کریدور مذکور گفت :در این جلسه مقرر شد تا پیشنویس یادداشت تفاهم
چهار جانبه ایران ،آذربایجان ،روســیه و لتونی در خصوص حمل و نقل ترکیبی از بندر عباس به ریگا و بالعکس توسط راهآهن ایران
تهیه شود .وی ادامه داد :این پیشنویسدر جلسه چهارجانب های با حضور رؤسای راهآهنهای روسیه ،ایران ،آذربایجان و لتونی در اواخر
اردیبهشت ماه  1396در مسکو مورد مذاکره قرار گرفته و نهایی خواهد شد .رئیس کمیته ترانزیت راهآهن افزود :همچنین طرفین از
راهاندازی قطار آزمایشی بندرعباس ریگا در آینده نزدیک استقبال کردند
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رخداد

نقدینگی  ۱۲۰۰تریلیونی شد

مجموعه نقدینگی در اقتصــاد ایران در
پایان بهمنماه ســال گذشته از مرز ۱۲۰۰
تریلیــون نیز عبور کرد .به گزارش ایســنا،
تازهترین آماری که بانک مرکزی در قالب
صورتهــای مالی بانکها منتشــر کرده،
نشــان میدهد که حجم نقدینگی در پایان
بهمنماه سال گذشته با رشد  ۲۴.۷درصدی
در مقایســه با بهمن  ۱۳۹۴به  ۱۲۱۱هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت .این
رقم نســبت به دی ماه همین دوره تا  ۱۵هزار میلیارد تومان رشد دارد .در مجموع
از ابتدای ســال  ۱۳۹۵تا پایان  ۱۱ماهه آن ،حدود  ۲۰۰هزار میلیارد تومان بر حجم
نقدینگی افزوده شد.
از رقم  ۱۲۱۱تریلیونی نقدینگی بالغ بر  ۱۰۵۸هزار میلیارد تومان به شبه پول که
عمده آن را سپردههای بانکی تشــکیل میدهد ،تعلق دارد .این بخش بیش از ۲۴
درصد نســبت به بهمن سال  ۱۳۹۴و تا  ۲۰.۲درصد در مقایسه با اسفند همان سال
رشــد دارد .همچنین حدود  ۱۵۲هزار میلیارد تومان مربوط به پول در گردش بوده
که بیش از  ۱۱درصد رشد داشته است .این در حالی است که در پایان دی ماه سال
 ۱۳۹۵نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد  ۲۶درصدی به ۱۱۹۶
هزار میلیارد تومان رسیده بود .پایه پولی نیز نسبت به دی ماه  ۱۷.۳ ،۱۳۹۴درصد
و ضریب فزاینده  ۷.۴درصد رشــد داشت .همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان
دی  ۱۳۹۵برای بخشهای مختلف شامل خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی
منفی  ۳.۶درصد ،سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد و
ســهم مطالبات بانک مرکزی از بانکها  ۱۶.۷درصد و سایر اقالم منفی  ۳.۸درصد
گزارش شده بود.
رشــد فزاینده نقدینگی در حالی رخ می دهد کــه قربانی-معاون اقتصادی بانک
مرکــزی -در آخرین اظهارات خود عنوان کرده بود که این بانک درصدد اســت با
تقویت انضباط پولی و مالی از رشــد فزاینده نقدینگی ،جلوگیری و دستاورد تورمی
دولت را حفظ کند.

افزایش  ۳۰۰درصدی قیمت سیب از تولید تا عرضه

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت :قیمت تولید سیبی که شب عید
عرضه شد بیش از  ۲۰۰۰تومان نبود ،اما عرضه کنندههای آن سیب را با قیمت  ۶۰۰۰و
 ۷۰۰۰تومان روانه بازار کردند و از توان خرید مردم کاستند .حسین مهاجران در گفتوگو
با اقتصادآنالین در خصوص قیمت میوه در ســال  96گفت :پرتقال بهعنوان اصلیترین
میوه در این فصل دارای بیشــترین قدرت اثرگذاری بر بازار میوه است و سال گذشته به
دلیل آسیبی که پرتقالهای ایرانی دید ،وضعیت بازار میوه در شب عید با تنش همراه بود
و بسیاری از محصوالت گران تر از حد طبیعی به بازار رسید .رییس اتحادیه فروشندگان
میوه و ســبزی تهران ،گفت :واحدهای صنفی برای خرید میوه مورد نیاز خود ،مجبور به
پرداخت قیمت های اضافی هستند که این قیمت های اضافی وزن سبد میوه و کارتنهای
میوه را شامل میشود .از طرفی هم میوه کاالی بادوام نیست و میزان تلفات باالیی دارد
و این دو عامل سبب میشود که واحدهای صنفی در گرانفروشی ترغیب شوند .مهاجران
اعــام کرد :ظرف چند روز آینده میوه های فصل جدید روانه بازار میشــود که در این
میان توت فرنگی زودتر به بازار خواهد رســید و تا  20روز آینده هم اولین زردآلوها وارد
بازار میشود .با ورود این میوهای نوبرانه برخی اقالم مجلسی میوه مانند سیب و پرتقال
ارزانتر خواهند شــد .وی یادآور شد :در بازار شب عید امسال عرضه کنندههای سیب به
بازار بیشترین اجحاف را در حق مردم روا داشتند ،چراکه قیمت این میوه در داخل برای هر
کیلو بیشتر از  2000تومان نیست و با یک سود منطقی این قیمت می توانست به 2200
تومان برسد ،اما سوداگران بازار این محصول را به قیمت  6000تا  7000تومان فروختند.
آخرین خبر

نرخ سود بانکی امسال کاسته نمیشود

مدیر گروه بانکداری اســامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت :احتمال اینکه نرخ
سود بانکی باز هم کاسته شود بسیار کم است .کامرانندری در گفتگو با ایلنا در مورد
احتمال کاهش نرخ ســود بانکی اظهار داشت :در سال جاری ممکن است نرخ سود
بانکی اعالم شده در سال  ۹۵به صورتدستوری اجرا شود اما در واقع احتمال اینکه
نرخ سود بانکی باز هم کاسته شود زیاد نیست .وی افزود :با توجه به اینکه مشکالت
بانکها هنوز ادامه دارد و بانکها کما فیالســابق با مشکل کسری نقدینگی مواجه
هستند ،برای جبران این کمبود یک راه حل این است که به رقابت قیمتی خود ادامه
دهند و نرخ سود باالتری را به سپردهگذاران برای جذب منابع پیشنهاد دهند .ندری
تصریح کرد :موضوع بعدی نرخ تورم است که در سال  ۹۶نرخ تورم بیش از سال ۹۵
خواهد بود و پایین آوردن نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه خواهد
شد .مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود :اگر روند کاهش
نرخ سود در سال  ۹۶ادامه پیدا کند بانکها با کسری منابع مواجه میشوند .کسری
منابع یا باید از ســوی بانک مرکزی تامین شــود و یا این این که بانکها مجبورند
نرخ سود سپرده را افزایش دهندتا سپرده گذاران تمایلی به خارج کردن سپرده ها از
بانک نداشته باشند.

سهام عدالت وارد فاز دریافت شماره حساب شد

اعالم شناســه حساب بانکی ایران (شِ ــبا) مربوط به هر یک از مشمولین سهام
عدالت میباشد و هر یک از دارندگان این سهام باید به صورت مجزا اقدام به ارائه
شماره حساب خود کنند .در پی فاز اول ساماندهی سهام عدالت که به موضوع راه
اندازی سامانه این سهام و ارائه صورتحساب به مشمولین اختصاص دارد ،فاز دوم
ساماندهی این سهام توسط سازمان خصوصیسازی آغاز شد.
براســاس این گزارش ،در این فاز مشموالن ســهام عدالت باید شناسه حساب
بانکی ایران (شِ ــبا) خود را از طریق سامانه این سهام به سازمان خصوصی سازی
جهت دریافت سود سهام عدالت اعالم کنند که در آینده در خصوص چگونگی این
کار ،اطالع رسانی خواهد شــد .همچنین اعالم شناسه حساب بانکی ایران (شِ با)
مربوط به هر یک از مشــمولین سهام عدالت می باشد و هر یک از مشمولین باید
به صورت مجزا اقدام به ارائه شــماره حساب و شِ بای خود کنند .بر این اساس هر
یک از مشموالن سهام عدالت که دارای شماره حساب معتبر نزد یکی از بانکها
یا مؤسســات مالی و اعتباری مورد تأئید بانک مرکزی(عضو شبکه شتاب بانکی)
هستند؛ باید با مراجعه به شعب بانک یا مؤسسه مزبور یا از طریق سایت اینترنتی و
دستگاه های خودپرداز (دستگاه های ) و سایر امکانات بانک ها نسبت به دریافت
شناســه حساب بانکی ایران(شِ ــبا )  24رقمی مربوط به حساب بانکی خود اقدام
کنند و این شناســه را به شــیوهای که به زودی در همین سامانه توسط سازمان
خصوصی سازی اطالع رسانی خواهد شد ،به این سازمان ارایه نمایند تا از طریق
آن در آینده ای نزدیک ســود سهام عدالت به حساب بانکی هر یک از مشمولین
(مطابق شماره شِ با اعالم شده) واریز گردد.
همچنین مشمولین سهام عدالت که شخص ًا دارای حساب معتبر بانکی نیستند،
میبایســت با مراجعه به یکی از بانک ها یا مؤسســات مالی و اعتباری نسبت به
افتتاح حساب و سپس اخذ شناسه حساب بانکی ایران( شِ با )  24رقمی آن حساب
اقدام کنند .گفتنی اســت هر یک از مشــمولین ســهام عدالت باید صرف ًا شناسه
حســاب بانکی ایران( شِ ــبا ) که حساب بانکی مرتبط آن به اسم شخص وی می
باشــد را در اختیار داشته باشــد و امکان اعالم شناسه حساب بانکی ایران( شِ با )
مربوط به ولی ،قیم ،وکیل یا فرد دیگری وجود ندارد .گفتنی است ،شناسه حساب
بانکی ایران که به اختصار «شِ با» نامیده می شود  ،شماره ای است  24رقمی که
یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص
می کند و پیش از آن واژه آمده است.

