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اقتصاد

دخالت دولت
خودروهای وارداتی
را ۳۰درصد گران کرد

رئیس انجمن کارفرمایی وارد کنندگان خودرو با اعالم اینکه حذف شرکت های غیرنماینده زمینه ساز انحصار و گرانی خودروهای وارداتی می شود ،دخالت دولت را موجب گرانی  ۱۵تا ۳۰درصدی خودرو دانست و گفت:
گزارش ناقصی از میزان ثبت سفارش به معاون اول رئیس جمهور دادند .میثم رضایی با انتقاد از دخالت دولت در روند واردات خودرو و تاکید بر حذف شرکتهای وارد کننده فاقد نمایندگی رسمی گفت :ادامه این روند
در نهایت به زیان مصرف کننده خواهد شد .رضایی با بیان اینکه هم اکنون  150شرکت وارد کننده خودرو به صورت غیر نماینده در کشور فعالیت می کنند  ،افزود  :عمده فعالیت این شرکتها در زمینه واردات قطعات
خودرو است و حذف این شرکتها از بازار هم بر قیمت قطعات و هم بر قیمت خودرو تأثیر خواهد گذاشت .رئیس انجمن کارفرمایان واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد  :در شرایط کنونی که برخی وارد کنندگان تا مرداد
امسال ثبت سفارش خودرو دارند زمزمه حذف وارد کنندگان غیر نماینده موجب افزایش  10تا  15درصد قیمت خودروی وارداتی شده است و اگر این روند ادامه دار باشد و دولت محدودیت شرکت های غیر نماینده را
رفع نکند  20تا  30درصد به قیمت خودروهای وارداتی افزوده می شود.

شروط پيش روي موسسه اعتباری کاسپین برای دریافت مجوز

جدال بانک مرکزی با تعاونیهای اعتباری غیرمجاز

شورای پول و اعتبار با صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری
کاســپین در صورتی موافقــت کرد که اولیــن ماموریتش،
ساماندهی تعاونیهای اعتبار فرشتگان ،امیدجلین ،بدرتوس،
پیونــد ،الزهراء ،حســنات اصفهان ،دامداران و کشــاورزان
کرمانشــاه ،عام کشــاورزان مازندران توسط سهامداران آنها
باشــد .بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی و بانکی بارها
با درج اطالعیه و نیز قرار دادن لیســت بانکها و موسسات
مجاز بر روی وب سایت خود از سپرده گذاران خواسته بود که
هوشیارانه در حفاظت از اموال و داراییهای بکوشند .اما آنچه
از ســالیان قبل آغاز شد این بود که بسیاری از سپرده گذاران
به طمع سود بیشتر به سمت سرمایه گذاری در این موسسات
روی آوردند .اما همانطور که بارها ولیاهلل ســیف ،رییس کل
بانک مرکزی نیز تاکید کرده اســت ،هیچ بانک و موسســه
اعتباری ،بی دلیل اقدام به ارائه نرخ های ســود باال نمیکند.
به بیان بهتر سود باالتر نه تنها عایدی برای سپرده گذار ندارد،
بلکــه منافع او را نیز در طوالنی مدت به خطر می اندازد و در
این بین بانکها و موسســات غیرمجازی که از سوی بانک
مرکزی ،مجوزی را کســب نکردند ،به هیچ وجه مکانی امن
برای سپرده گذاران و حفاظت از پول آنها نیستند.
ساماندهی بازار غیر متشکل پولی
اما بانک مرکزی با توجه به مشکالتی که از سوی فعاالن
غیرمجاز در بازار پول به وجود می آمد در راســتای تکالیف
قانونی و قانون بازار غیرمتشــکل پولی مصوب سال  ۱۳۸۳و
آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال  ۱۳۸۶و مصوبه
مورخ  ۱۳۹۰.۲.۲۷شــورای پول و اعتبــار ،اقدامات الزم به
منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی های
اعتبار غیرمجاز را از سنوات گذشــته در دستور کارخود قرار
داده است.
با این حال ذکر این نکته ضروری اســت که شورای پول
و اعتبار با صدور مجوز فعالیت موسســه اعتباری کاســپین
در صورتــی موافقت کرد که اولین ماموریتش ،ســاماندهی
تعاونیهای اعتبار فرشــتگان ،امیدجلیــن ،بدرتوس ،پیوند،

الزهراء ،حســنات اصفهان ،دامداران و کشاورزان کرمانشاه،
عام کشــاورزان مازندران توسط ســهامداران آنها باشد .به
گفته معــاون نظارتی بانک مرکزی در پی این امر و انحالل
تعاونیهای یادشده ،مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین
با هدف ســاماندهی تعاونیهای اعتبار منحله هشــت گانه
یادشده در بیش از یک سال پیش صادر شد .بر همین اساس،
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسســه اعتباری کاسپین
موظف شدند در راســتای وظایف خود با طی فرآیند الزم و
انجام مراحل حسابرســی ،کارشناســی و ارزیابی الزم برای
تعیین ارزش و انتقال داراییها و بدهی ها و همچنین برآورد
میزان مازاد یا کســری هریک از تعاونی های منحله هشت
گانه اقدام کنند.
اما با توجه به گستردگی کار و همکاری نامناسب و تعللهای
صورت گرفته ،فرآیند انحالل و انتقال داراییهای تعاونیهای
هشت گانه منحله به موسسه اعتباری کاسپین طوالنی شد.
معــاون نظارتی بانک مرکزی درباره طوالنی شــدن فرایند
ساماندهی این موسسات اعالم کرده بود که با توجه به اینکه
تعاونیها در سراســر کشور فعالیت میکردند و بیش از ۴۵۰
شــعبه و دهها هزار ســپرده گذار و تسهیالت گیرنده داشتند
طبیعی اســت شناسایی ،ارزیابی و تقویم دارایی و بدهی آنها
زمانبر باشــد .از طرفی در برخی از این تعاونیها تخلفاتی از
جمله معامالت صوری ،مخدوش و پرداخت نرخهای سود غیر

واقعی و بسیاری تخلفات دیگر صورت گرفته است .همچنین
دخل و تصرفهای غیر قانونی صورت گرفته در برخی از این
تعاونی ها پیچیدگی کار را دو چندان کرده است.
پرداخت سود از محل وجوه سپردهگذاران جدید!
اما یکی دیگر از مشکالتی که موسسه اعتباری فرشتگان
با آن مواجه است ،کســری دارایی است .بنا به گفته معاون
نطارتی بانک مرکزی ،مســئولیت پاســخگویی به کسری
احتمالــی دارایی های انتقــال یافته در هر یــک از آنها با
سهامداران ،مسئولین و مدیران تعاونی های منحله مذکور بوده
و نقل و انتقال داراییها و بدهیها به معنی عدم مســئولیت
تعاونیهای منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و
موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی
نسبت به طرح دعوی علیه تعاونی های یادشده -که کسری
دارایی دارند -اقدام کند .این در حالی اســت که حدود ۸۶۰۰
میلیارد تومان سپردهای که در مجموع ،فرشتگان جذب کرده
بود ،رقمی نزدیک به  ۳۰۰۰میلیارد تومان را ســودهایی در
برمیگیرد که وجود خارجی نداشــته و ماهیتی ندارند .به این
صورت که نرخهای ســود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی
تعاونی نبوده بلکه از محل وجوه سپرده گذاران جدید ،سود به
سایر سپرده گذاران پرداخت می شده است.
از ایــن رو بانک مرکزی این ارقــام را نپذیرفته و با حذف
کــردن این وجوه غیرواقعی ،مجموع اصل و ســود ســپرده
ســپردهگذاران تعاونی غیرمجاز منحله فرشــتگان به حدود
 ۵۶۰۰میلیارد تومان میرسد .تاکنون از اموال فرشتگان حدود
 ۳۱۰۰میلیارد تومان شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته که
 ۱۷۰۰میلیارد آن را داراییهای غیرمنقول و تا  ۱۴۰۰میلیارد
تومان دارایی منقول تشکیل میدهند .در این بین در صورتی
که به منابعی نیاز باشــد ،بانک مرکزی در مقابل داراییهای
تضمین شده فرشتگان خط اعتباری را در اختیار کاسپین قرار
خواهد داد.
پیش از این فرشــاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی
اعالم کرده بود که تا امروز حدود  ۱۷۰۰میلیارد تومان دارایی

های غیرمنقول این تعاونی غیر مجاز شناسایی شده است و
حدود  ۱۴۰۰میلیارد تومان هم دارایی این تعاونی به صورت
تسهیالت پرداختی است که در مجموع این دو حدود ۳۱۰۰
میلیارد تومان است .همچنین با همکاریهای پلیس آگاهی و
مرجع قضایی در دو هفته گذشته حدود  ۳۰ملک مدیران این
تعاونی غیرمجاز منحله را که به نحو غیرقانونی از این منابع به
نفع خود استفاده و امالکی را به نام نزدیکان خود تهیه کرده
بودند ،شناسایی شدهاند.
تعیین تکلیف سپردهگذاران زیر  10میلیون تومان
براســاس آخرین تصمیم بانک مرکزی و قوه قضاییه که
در اردیبهشت ماه اتخاذ شــد ،از  ۲۸اردیبهشت ماه تا امروز،
ابتدا ســپردههای زیر  ۱۰میلیون تومان پرداخت میشود ،در
این مرحله و با توجه به اینکه ســپرده گذاران تعاونی منحله
غیرمجاز فرشــتگان ،بالغ بر  ۴۵۰هزار نفر هستند؛ براساس
برآوردها حدود  ۴۰۰هزار نفر یعنی  ۸۷درصد آنها ( زیر ۱۰
میلیون تومان سپرده ) تعیین تکلیف میشوند.
 ۸خــرداد آخرین مهلت تعیین شــده برای تعیین تکلیف
وضعیت سپردهگذاران زیر  ۱۰میلیون تومان در مرحله ابتدایی
است .تاکنون حدود  ۱۳میلیارد تومان تنها بابت تعیین تکلیف
سپردهگذاران تا سقف  ۱۰میلیون تومان پرداخت شده است.
که این رقم در مقایســه با تعداد حــدود  ۴۰۰هزار نفری
که برای این مرحله پیشبینی شــده بود رقم اندکی اســت.
البته در این میان تعداد شعب دارای مجوز کاسپین در سراسر
کشور تنها حدود  ۲۰مورد است که نمیتواند پاسخگوی نیاز
مشتریان باشد و در همان حال پراکندگی شعب نیز یکی دیگر
از مشکالت است.
البته پیش بینی شــده است که کاســپین مجوز تاسیس
تا  ۸۰شــعبه را از بانک مرکــزی دریافت کند .البته اخذ این
مجــوز منوط به این امر اســت کــه در ازای تعطیلی هر ۵
شعبه تعاونیهای موجود ،یک شعبه جدید در اختیار موسسه
اعتباری کاسپین قرار گیرد.

داللي  ۹۰درصد نمایندگی شرکتهای خارجی تجهیزات نفت
رئیس پیشــین هیات مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات
صنعت نفت (اســتصنا) با تاکید بر اینکه شــرکتهایی که به
عنوان نماینده شــرکت های خارجی در زمینه تجهیزات نفتی
هستند کار مهندسی انجام نمیدهند ،افزود :این شرکتها کار
واســطهگری انجام میدهند .شاید  ۱۰درصد شرکتهایی که
نمایندگی خارجی هســتند به صورت حرفهای عمل میکنند و
 ۹۰درصد دیگر کار داللی میکنند .رضا پدیدار در گفتوگو با
ایســنا ،با بیان اینکه سیستم جامع و یکپارچه کاال و تجهیزات
مورد نیاز صنعت نفت در حال طی مراحل تکمیلی خود بوده و
هنوز پایدار نشــده است ،اظهار کرد :تعداد شرکتهای سازنده
تجهیزات صنعت نفت هنوز به ســطح مــورد نظر که بیش از
 ۱۸۰۰شرکت است نرسیده .شرکتها درصدد تکمیل مدارک
خود ،گرفتن کد رمز از دفاتر اســناد رســمی و ثبت در سامانه
کاال هستند .طبق آخرین آمار  ۱۴۰۴شرکت در آخرین مرحله
فراخوان این ســامانه به عنوان شرکت سازنده ثبت نام کردند.
وی افــزود:اداره کل سیاســتگذاری و ســامانه کاالیی نفت
اقدامات خود را انجام میدهند و تاکید دارند که این ســامانه
در کلیه واحدها ،شرکتها ،موسسات و بدنه کارفرمای وزارت

احیای تولیدنفت بعد از
 ۹سال

به دنبــال توافق برجــام و بازپس گیری ســهم
ایران از بازارهای از دســت رفته،تولید نفت ایران به
چهار میلیون بشــکه در روز نزدیک شد .به گزارش
خبرآنالین ،آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک
مرکزی نشــان می دهد در پایان پاییز سال گذشته
میزان تولید نفت به ســه میلیون و  963هزار بشکه
در روز رسید .افزایش تولید نفت در پاییز سال گذشته
برابر با  8.9درصد برآورد شــده است .در حالی تولید
نفت ایران بار دیگر به چهار میلیون بشــکه در روز
نزدیک شده است که  9سال است حجم تولید نفت
ایران نتوانســته است به چهار میلیون بشکه نفت در
روز برسد .ایران در سال  1384روزانه چهار میلیون
و  106هزار بشــکه نفت تولید می کــرد اما با آغاز
دولت نهم  ،روندی کاهشــی بر میــزان تولید نفت
ایران حکمفرما شد به طوری که در پایان دولت دهم
 ،تولید نفت ایران به  3میلیون و  481هزار بشکه در
روز رسیده بود .در حال حاضر ایران توانسته است به
تولید  3میلیون و  963هزار بشکه در روز دست یابد
این در حالی اســت که پیش از این در آغاز فعالیت
دولت یازدهم میزان تولید نفت با سه میلیون و 481
هزار بشــکه در روز برابر بود .ایران در دهه هشتاد
تنها ســه سال شــاهد تولید چهار میلیون بشکه ای
نفت در هر روز بود و پس از آن،حتی پیش از تحریم
ها نیز نتوانســت موقعیت خود را در این حوزه حفظ
کند .میزان افزایش تولید نفت در سال  1393نسبت
به سال  1394برابر با  5.5درصد و میزان افزایش در
سال  1395نسبت به سال  1394برابر با  8.9درصد
برآورد شده اســت .دولت یازدهم اقدامات مناسبی
را در حــوزه نفت  ،خصوصا پس از برجام در کارنامه
خود ثبــت کرد به طوری که برخــی معتقدند بازی
نفت پــس از برجام،برای صنعت نفــت بازی با برد
کامل بود اما با این حال توســعه بازارهای صادراتی
و همچنین افزایش ظرفیت صنایع وابســته به نفت
به منظور دوری از خام فروشــی در دستور کار قرار
دارد .برخی پیش بینی ها حکایت از آن دارد که بعد
از پایان  9ماه توافق اوپک،قیمت نفت رو به افزایش
بگذارد.اگر چنین اتفاقی بیفتد،ســهمیه بندی اوپک
تغییر خواهد کرد.

نفت عملیاتی شــود .این موضوع هنوز اتفــاق نیفتاده اما قرار
است کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت ،کلیه پروژهها و بدنه
کارفرمای وزارت نفت از این سامانه استفاده کنند .در صورتی
که در حال حاضر از ســامانههای خودشان استفاده میکنند و
به نظر من این ایرادی است که وزارت نفت باید برای رفع آن
همت کند .امیدوارم با شــروع کار دولــت دوازدهم این نقص
برطرف شود.
رئیس پیشــین هیات مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات
صنعت نفت (استصنا) با اشــاره به شرکتهایی که به عنوان
نماینده شــرکتهای خارجی فعالیت میکنند تصریح کرد :در
حال حاضر شــرکتهایی که به صورت واســطه و به عنوان
نمایندگی شــرکتهای بزرگ و خارجــی فعالیت میکنند از
فاصلــه به وجود آمــده بین بدنه کارفرمایی و ســامانه اصلی
کاالی نفــت بهــره میبرند .بــه عبارت دیگــر از آنجایی که
فعالیت این سامانه هنوز به طور کامل آغاز نشده ،برخی گمان
میکنند کاالی مورد نظرشــان یا در کشــور تولید نمیشود یا
اســتانداردهایی که گواهی کیفــی کاال را طلب میکند ندارند
به همیــن دلیل به ســراغ نمایندگی شــرکتهای خارجی

میرونــد .به نظر من این نمایندگیهــا زمانی نمایندگی فنی
تخصصی بود ،اما در حال حاضر فعالیت آن ها داللی اســت.
پدیدار با تاکید بر اینکه شــرکتهایی که بــه عنوان نماینده
هســتند کار مهندســی انجام نمیدهند ،افزود :این شرکتها
کار واســطهگری انجام میدهند یعنی واسطه فروش هستند.
البته برخی از نمایندگیها کار تخصصی انجام میدهند ،یعنی
کامال به صورت حرفهای و تخصصی ارزیابی میکنند ،کاال را
شناسایی میکنند و با اســتانداردها تطبیق میدهند .اما تعداد
این شــرکتها کم است و شــاید  ۱۰درصد شرکتهایی که
نمایندگی خارجی هســتند به صورت حرفهای عمل میکنند و
 ۹۰درصد دیگر کار داللی میکنند.
براســاس این گزارش ،رئیس پیشــین هیات مدیره استصنا
پیش از ایــن با تاکید بر اینکه هنوز اراده ملی در وزارت نفت
برای اســتفاده سراسری از این ســامانه ایجاد نشده است ،به
ایســنا اعالم کرده بود در بدنه میانــی و اجرایی وزارت نفت
هنوز مقاومت وجود دارد و شــرکتهای زیرمجموعه ســامانه
خودشــان را ترجیح میدهند .پدیدار با اشاره به شناسایی ٢٢
هــزار دالل نفتی در ایران ادامــه داد :داللها خود به خود به

وجــود نمیآینــد و مصرفکننده تعیینکننــده حضور یا عدم
حضور داللها در بازارها هســتند .تا زمانی که مصرفکنندهها
از داللها خریــد کنند فعالیت داللها در بــازار ادامه خواهد
داشت.
وزارت نفــت باید شــرکتهای تابعه خــود را توجیح کنند
کــه به جای مراجعه به داللها ســراغ تولیدکننده برود و اگر
تولیدکننده داخلی توانایی ساخت کاالی مذکور را نداشت سراغ
شرکتهایی بروند که نماینده شــرکتهای خارجی در ایران
هستند .همچنین در اواســط آبان ماه سال گذشته محمدرضا
مقدم ،معاون ســابق امور مهندســی و پژوهــش وزارت نفت
اعالم کرد از  ٢٥هزار اســمی که شرکتهای نفتی بهعنوان
تأمینکننده تجهیزات ثبت کرده بودند ،تنها ســه هزار عنوان،
وجود خارجی داشته است و بقیه ،دالالن بینام و نشان بودند.

رشد  ۸.۳درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۵

طبق اعالم مرکز آمار ایران ،رشد اقتصادی
ســال  ۱۳۹۵با احتســاب نفت  ۸.۳و بدون
نفــت  ۶.۳درصد بوده اســت .بــه گزارش
اقتصــاد آنالین ،محصول ناخالص داخلی به
قیمت ثابت ســال  ۱۳۷۶در سال  ۱۳۹۵به

رقم  ۶۷هزار و  ۳۰۹میلیارد تومان با نفت و
 ۶۴هزار و  ۱۳۷میلیارد تومان بدون احتساب
نفت رسیده اســت ،در حالی که رقم مذکور
در ســال قبل با نفت  ۶۲هزار و  ۱۲۳میلیارد
تومــان و بدون نفت  ۶۰هزار و  ۳۴۹میلیارد

تومان بوده که نشــان از رشد  ۸.۳درصدی
محصــول ناخالــص داخلی با نفــت و ۶.۳
درصــدی محصول ناخالــص داخلی بدون
نفت در سال  ۱۳۹۵دارد .محصول ناخالص
داخلی به قیمت ثابت ســال  ۱۳۷۶در سال
 ۱۳۹۵به رقم  ۶۷هزار و  ۳۰۹میلیارد تومان
با نفت و  ۶۴هزار و  ۱۳۷میلیارد تومان بدون
احتساب نفت رسیده است ،در حالی که رقم
مذکور در ســال قبل با نفت  ۶۲هزار و ۱۲۳
میلیــارد تومان و بدون نفت  ۶۰هزار و ۳۴۹
میلیارد تومان بوده که نشــان از رشــد ۸.۳
درصــدی محصول ناخالص داخلی با نفت و
 ۶.۳درصدی محصول ناخالص داخلی بدون
نفت در سال  ۱۳۹۵دارد .نتایج مذکور حاکی
از آن اســت که در سال جاری رشته فعالیت
های گروه کشاورزی  ،۵گروه صنعت (شامل:
معدن ،صنعت ،انرژی و ســاختمان)  ۱۱.۳و
گروه خدمات  ۷.۱درصد نسبت به سال قبل،

رشد داشته است.
الزم به ذکر اســت رشــد گــروه صنعت
عمدت ًا ناشــی از افزایش صادرات نفت خام و
گاز طبیعی بوده اســت .محاسبات فصلی در
مرکز آمار ایــران در قالب  ۱۵بخش اصلی
متشکل از  ۴۲رشــته فعالیت انجام میشود
که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر
بخشهای زراعت و باغداری ،دامداری ،جنگل
داری و ماهیگیری ،گروه صنعت شــامل زیر
بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی،
استخراج ســایر معادن ،صنعت ،تأمین آب،
برق و گاز طبیعی و ساختمان میباشد و گروه
خدمات شــامل زیر بخشهای عمدهفروشی
و خرده فروشــی ،هتل و رستوران ،حمل و
نقل و ارتباطات ،واســطه گری های مالی،
مســتغالت ،امور عمومی ،آموزش ،بهداشت
و مددکاری و سایر خدمات است.
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در سال گذشــته حدود  ۱۲هزار  ۷۰۰میلیارد تومان از چکهای
مشتریان بانکها برگشت خورده است ،عمده دالیل برگشی به کسری
و فقدان موجودی حســاب برمی گردد .به گزارش ایسنا ،تازهترین
گزارش بانک مرکزی از آمار مربوط به دادوستد چک در سال ۱۳۹۵
نشان میدهد که تا پایان اسفند ماه در کل کشور بالغ بر  ۱۰میلیون
فقره چک به مبلغی بیــش از  ۶۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان مبادله
شده است که نسبت به دوره قبل از نظر تعداد  ۴.۲درصد و از لحاظ
مبلغ تا  ۱۶.۳درصد افزایــش دارد .از این میزان حدود  ۸.۶میلیون
فقره چک به مبلغی بالغ بر ۵۱هزار میلیارد تومان وصول شده است.
آمار وصولیها از این حکایت دارد که بالغ بر  ۵۱هزار میلیارد وصول
شده که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد  ۵.۲درصد و مبلغ تا ۱۷.۲
درصد رشد دارد.
از چکهای مورد معامله میزان چکهای برگشــتی ،بالغ بر ۱.۴
میلیــون فقره به مبلغی حدود  ۱۲هــزار و  ۷۰۰میلیارد تومان بوده
اســت .تعداد چکهای برگشــتی  ۱.۲درصد کاهش و مبلغ آن تا

 ۱۲.۶درصد افزایش دارد .این در حالی است که  ۹۷.۴درصد از نظر
تعداد و  ۹۷درصد از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده
است .باید یادآور شد که در بین استانهای کشور ،تهران باالترین حد
چکهای برگشتی را با بیش از  ۴۸۷هزار فقره و ۷۳۰۰میلیارد تومان
به خود اختصاص داده است .همچنین اصفهان با  ۱۵۰هزار فقره و
مبلغ حدود  ۷۵۶میلیارد تومان و خراسان رضوی با  ۱۱۸هزار فقره و
 ۸۱۴میلیارد تومان در رتبه های بعدی چکهای برگشتی قرار دارند.
امــا طبق توضیحات احمدي ،دبیرکل بانک مرکزی این افزایش
 ۱۲.۶درصدی چک برگشتی در اســفند ماه را از نظر مبلغ باید در
کنار افزایش  ۱۷.۲درصدی مبلغ کل وصولیها تحلیل کرد که نشان
میدهد علت افزایش چک برگشــتی نسبت به دوره قبل ،افزایش
چکهای مبادالتی بوده اســت .در مجموع در اسفند ماه  ۱۳۹۵در
کل کشور حدود  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار فقره چک وصول شده است
که از این تعداد حدود هشت میلیون و  ۵۰۰هزار فقره چک عادی و
بالغ بر یک میلیون و  ۱۳۰هزار فقره چک رمزدار بوده است .بر این

اســاس  ۸۸.۴درصد از کل تعداد چکهای وصولی ،چک عادی و
 ۱۱.۶درصد چک رمزدار بود .از نظر مبلغی حدود ۲۰۴هزار میلیارد
تومان چک وصول شــده که بالغ بر  ۵۱هزار میلیارد تومان چک
عادی و بالغ بر  ۱۵۳هزار میلیارد تومان چک رمزدار است ،به عبارتی
 ۲۵درصد از کل مبلغ چکهــای وصولی عادی و  ۷۵درصد از آن
رمزدار بود.

چهارشنبه
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حاشیه بازار

صادرات تخم مرغ ازسر گرفته شد

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران با بیان اینکه صادرات تخم مرغ از سرگرفته
شده ،گفت :قیمت این محصول نسبت به روزهای گذشته مقداری بهبود یافته و مرغداران
کمتر زیان میکنند .سید فرزاد طالکش در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرات تخم مرغ
ی از این محصول
به افغانستان از سر گرفته شده ،اظهار کرد :در  ۱۰روز گذشته مقدار کم 
به افغانســتان صادر شده اما کشور عراق هنوز گمرک خود را به روی محصول ایرانی باز
نکرده اســت .وی اضافه کرد :تجار مرغ پیگیر این موضوع هستند که چرا گمرک عراق
باز نشــده ولی درباره تخم مرغ ما پیگیری نکردیم چون توجیه قیمت هم برایمان ندارد.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را نیز
بین  ۳۹۰۰تا  ۴۰۰۰تومان اعالم و اضافه کرد :نســبت به روزهای گذشــته قیمت تخم
مرغ مقداری بهبود یافته البته در هفته اول ماه مبارک رمضان هیچچیز قابل پیشبینی و
قضاوت نیســت چون از هفته دوم مصرف پایین میآید و به تبع آن قیمتها نیز کاهش
مییابد .طالکش ادامه داد :االن قیمت تخم مرغ برای مرغدار مناســب است چون ضرر
نمیکند یا میزان ضرر او پایین اســت چراکه هماکنون قیمت تمام شده هرکیلوگرم تخم
مرغ برای تولیدکنندگان حدود  ۴۲۰۰تومان اســت .وی درباره شرایط صادرات تخم مرغ
نیز اظهار داشت :ما برای  ۶ماه اول سال خوشبین نیستیم که صادرات خوبی داشته باشیم
و باید تمرکزمانرا روی  ۶ماه دوم قرار دهیم.

رخداد

بخشخصوصی باید میداندار اقتصاد کشور باشد

نشســت ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با قرائت گزارش وزارت اقتصاد از مدیریت
جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران برگزار شد .اسحاق جهانگیری
در جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نباید از حالت
رقابتی خارج شــود گفت :بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد .به گزارش
ایبنا ،جهانگیری با اشــاره به دستور کار این جلسه ستاد مبنی بر مدیریت جایگاه و نقش
نهادهای عمومی غیردولتــی در اقتصاد ایران ،اظهارداشــت :در خصوص دامنه فعالیت
نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید همواره یکسری از الزامات مدنظر باشد از
جمله اینکه اقتصاد کشور باید همواره رقابتی باشد و از حالت رقابتی خارج نشود .موضوع
مهم دیگر این اســت که بر اساس سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های
اصل  ۴۴قانون اساسی ،بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش
خصوصی که توانمندی اجرای طرح ها و پروژه ها را نیز داشته باشد.
معــاون اول رییس جمهور ادامــه داد :همچنین باید از توانمنــدی نهادهای عمومی
غیردولتی نظیر ظرفیت های نیروهای مسلح در اقتصاد کشور استفاده شود به نحوی که
اصل رقابتی بودن اقتصاد کشــور لحاظ شود .جهانگیری همچنین یکی از وظایف ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام ،نهادها و دستگاه
های مختلف برای پیشــبرد برنامه های اقتصادی کشور دانست و گفت :ستاد با استفاده
از این ظرفیت می تواند نقش موثر و تعیین کننده ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و
پیشــرفت کشور ایفا کند .وی گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی
در خصوص دامنه فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را
گزارشی مثبت ارزیابی کرد و افزود :الزم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه
های اجرایی و وزارتخانه های مرتبط مورد بررســی کارشناسی دقیق قرار گیرد و نظرات
کارشناســی دستگاه ها ،برای تصمیم گیری در کارگروه مربوطه در خصوص تعیین سهم
نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مســلح در اقتصاد کشور به این کارگروه ارسال و
نهایتا برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.
در این جلســه که وزرای دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ،صنعت ،معدن و تجارت،
نفت ،فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،جهاد کشــاورزی ،امور اقتصادی و دارایی ،تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،نیرو ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،روســای سازمان های برنامه و بودجه
ی کشــور ،امور اداری و استخدامی کشور و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،
معــاون حقوقی رییس جمهور ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور ،مشــاور اقتصادی
رییس جمهور ،رییس کل بانک مرکزی و رییس صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند،
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی
غیردولتی در اقتصاد ایران ارائه کرد و به تشــریح تجربه ســایر کشورهای در این زمینه،
برآورد ســهم این نهادها در اقتصاد ایران ،تطابق فعالیت آنها با محورهای اصلی اقتصاد
مقاومتی و مروری بر فعالیت اقتصادی نیروهای مســلح و نهادهای عمومی غیردولتی در
ایران پرداخت و مقرر شد گزارش تدوین شده ظرف دو هفته از سوی دستگاه های ذیربط
مورد بررســی قرار گیرد و پس از ارائه نظرات دستگاه ها به کارگروه مربوطه ،جمع بندی
مطالب برای تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.

آخرین خبر

ورود مجلس به موضوع فروش رایگان گاز به ترکیه

موضوع صادرات رایگان گاز ایران به ترکیه پای مجلس شــورای اسالمی را نیز
به این موضوع باز کرده و تعدادی از نمایندگان خواســتار چاره جویی زنگنه در این
زمینه شــدند .به گزارش تسنیم ،با تعدیل  13.3درصدی قیمت گاز صادراتی ایران
بــه ترکیه از  2012تا  2016با رأی دادگاه بیــن المللی ،ایران  1.9میلیارد دالر به
ترکیه بدهکار شــده که توافق دو کشور مبنی بر این است که در قالب صورتهای
جدید فروش گاز به این کشــور این رقم رفته رفته محاســبه و کم شود .تصور بر
این بود که در صورتهای جدید فروش گاز ایران به ترکیه ،بخشــی از پول فروش
گاز از ســوی ترکیه بهعنوان اقســاط طلب جدید  1.9میلیارد دالری این کشور از
ایران ،پرداخت نمیشــود؛ اما وضعیت بهگونهای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی
پول خریــد گاز از ایران را بهبهانه طلب خود ناشــی از جریمه  1.9میلیارد دالری
ایران پرداخت نمیکند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال میکند.
ارســال گاز به این کشــور حدود  30میلیون مترمکعب در روز است .این روزها در
رســانه های مختلف بررسی می شــود ،پای مجلس را نیز به موضوع صادرات گاز
ایران به ترکیه باز کرده و تعدادی از نمایندگان خواستار چاره جویی زنگنه در این
زمینه شــدند .شنیده ها حاکی از این اســت که وزارت نفت هم به دنبال مذاکره با
مســئوالن ترکیه مبنی بر کسر بخشی از پول فروش روزانه گاز و پرداخت بقیه آن
از سوی ترکیه است.
بــه عبارتی ترکیه اقســاط جریمه ایــران را بلندمدت تر در نظــر بگیرد .علی
گلمرادی ،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفتوگویی از تذکر
مجلس به وزارت نفت در مورد صادرات رایگان گاز به ترکیه خبر داد و گفت :وزارت
نفت در حال رایزنی این موضوع با مقامات کشور ترکیه است تا این مسئله حل کند.

