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اقتصاد

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد تولید نفت اوپک در ماه ژوئیه امسال به باالترین حد امسال رسیده است .به گزارش ایلنا از خبرگزاری ایتارتاس ،آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت
افزایش بیسابقه (اوپک) در ماه ژوئیه سال  ۲۰۱۷میالدی با  ۲۳۰هزار بشکه افزایش به  ۳۲میلیون و  ۸۴۰هزار بشکه در روز رسیده است .بازسازی تولید نفت لیبی ،مهمترین عامل در افزایش چشمگیر تولید نفت اوپک بوده است .لیبی و نیجریه دو عضو
تولید نفت اوپک اوپک هستند که از توافق جهانی کاهش تولید نفت مستثنی شده اند .افزایش تولید نفت اوپک به آن معناست که در ماه ژوئیه میزان پایبندی اعضای اوپک به توافق جهانی کاهش تولید نفت به  ۷۵درصد رسیده که دو درصد کمتر از ماه ژوئن
است .با وجود افزایش تولید نیجریه و لیبی در ماههای گذشته ،آژانس بین المللی انرژی با اشاره به استمرار درگیریها در این دو کشور ،نسبت به توان آنها برای افزایش بیشتر تولید ،ابراز تردید کرد .در ماه ژوئیه ،تولید روزانه نفت لیبی با ۱۷۰
در ماه ژوئیه
هزار بشکه افزایش به یک میلیون بشکه و تولید نفت نیجریه با  ۳۰هزار بشکه افزایش به یک میلیون و  ۶۰۰هزار بشکه رسید.

تكميل پروژههاي نيمه تمام وزارت نفت در دولت دوازدهم

قطر مشترک شــود ،باید در دولت دوازدهم نیز مورد
توجه قرار بگیرد .براساس اولویتبندی انجام شده در
فاز آخر توســعه میدان گازی پارس جنوبی با تخلیه
طبیعی ،فازهــای  ۲۲ ،۱۴ ،۱۳تا  ۲۴در مراحل آخر
توســعه قرار دارند که در ســال  1397به میزان یک
میلیارد فوت مکعب ،از هر یک از این سه فاز به تولید
میرســد و در سال  1398نیز توسعه  ۲۷فاز متعارف
تعریف شده (بجز فاز  )۱۱در مرحله تخلیه طبیعی به
اتمام میرسد.
احداث خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک،
مخازن ذخیرهســازی و اســکله همراه بــا جانمایی
تاسیســات پاالیشــی و پتروشــیمیایی از طرحهای
راهبردی وزارت نفت اســت که در حــال حاضر نیز
بخشهای مقدماتی این کار آغاز شده و در این دولت
عملیاتی خواهد شد.
ادامه اجــرای جهش دولت صنعت پتروشــیمی با
هدف تکمیل زنجیره ارزش ،افزایش تولید و صادرات
محصوالت پتروشــیمی از مواردی اســت که باید در
دولت دوازدهم مورد توجه قر ار بگیرد .در این راســتا
با برنامهریزیهای انجام شــده و با توجه به طرحهای
در دست اجرا در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی در
دولت دوازدهم  ۴۵طرح پتروشیمی با سرمایهگذاری
نزدیک به  ۳۵میلیــارد دالر و ارزش تولید نزدیک به
 ۲۳میلیارد دالر به قیمت سال پایه  ۹۰به بهرهبرداری
خواهد رسید.
تغییــر رویکرد از صــادرات نفت خام بــه صادرات

فرآوردههــای با ارزش افزوده باال بــا افزایش ظرفیت
پاالیشــی کشــور و بهبــود الگوهــای پاالیشــی در
پاالیشــگاههای موجود با هدف تکمیل زنجیره ارزش
هدف دیگری است که وزارت نفت در دولت دوازدهم
باید به آن بپردازد .تکمیل فاز اول پاالیشــگاه ستاره
خلیــج فارس و به مــدار آوردن فازهــای  ۲و  ۳این
پاالیشــگاه اجرای طرح توســعه و نوسازی پاالیشگاه
آبــادان بــه بهرهبرداری رســاندن طــرح  ۴۸۰هزار
بشــکهای فراگیر پاالیشی ســیراب ،کمک به اجرای
طرحهای پاالیشگاهی جاسک و آناهیتا و تبدیل شدن
به صادرکننده بنزین بــه صورتی که ظرفیت پاالیش
کشــور از حدود  ۱.۷میلیون بشــکه فعلی با افزایش
یک میلیون بشــکه در روز به  ۲.۷میلیون بشــکه در
روز برسد .همچنین با بهبود الگوی پاالیشی پاالیشگاه
موجود و کاهش تولید نفت کوره و اســتاندارد کردن
محصــوالت تولیدی باید آمادگــی الزم برای مواجهه
با محدودیتهای زیســتمحیطی آتی برای صادرات
فرآوردههای نفتی کسب شود.
یکی از اقداماتی که پس از سالها در دولت یازدهم
به نتیجه رســید ،اجرای آماک و خاموش کردن فلرها
بود .اجرای این طرح در دولت دوازدهم باید به صورتی
باشــد کــه در پایان این دولت بخــش عمده و اصلی
گازهای همراه نفت در دریا و خشــکی در مشــعلها
ســوزانده نشــود .اجرای طرحهــای،۳۱۰۰ NGL
 ۳۲۰۰و  ۲۳۰۰و  NGLخارگ و پاالیشگاه بیدبلند
 ۲از جمله اقداماتی اساسی در این حوزه است.

طبق آخرین آماری که منابع رسمی اعالم کردهاند،
ایران دارنده بزرگترین مخازن گازی در دنیا اســت اما
ســهم ایران از بازارهای جهانی گاز بســیار کم بوده
که برخی کارشناســان دلیل اصلــی آن را عدم ثبات
سیاسی در منطقه عنوان کردهاند .پیشبینی میشود
که با تاکید بر روابط حســنه با همســایگان در پایان
دوره دوازدهــم صــادرات گاز کشــور از  ۱۰میلیارد
مترمکعب ســاالنه فعلی (به ترکیه) به رقم نزدیک به
 ۴۰میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کند .عالوه بر این
با راهاندازی کارخانــه ایران  LNGظرفیت کامل به
معنای صادرات معادل  ۱۸میلیارد مترمکعب در سال
خواهــد بود .به عبارتی دیگــر ظرفیت صادرات ایران
از  ۱۰میلیــارد مترمکعب ســاالنه فعلی به حدود ۷۰
میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.
با توســعه پارس جنوبی ایــن گاز باید برای مصرف
داخلی و صادرات از مبــادی تولید به مناطق مصرف
منطبق شــود که خطوط فعلی جوابگوی این موضوع
نیســت .بــا اتمام خط ششــم ،خــط یازدهم و خط
هفتم سراسری در چهار ســال آینده زیرساختهای
الزم برای انتقال گاز به سراســر کشــور برای مصرف
داخلی و صادرات تکمیل خواهد شد .اجرای طرحهای
بهینهسازی مصرف ســوخت در چهارچوب ماده ۱۲
قانــون رفع موانع تولید مصوب شــورای اقتصاد برای
بخشهــای مختلــف و پیگیری اجــرای دیگر موارد
جمعبندی شــده مانند کمک به توســعه و نوسازی
ناوگان حمل و نقل جادهای و ریلی و توســعه خطوط
متــرو در کالنشــهرها و نوســازی نــاوگان کوچک
مسافری (تاکســی) از اولویتهای این بخش خواهد
بود .همچنین در راســتای تغییر در ســاختار توزیع
کشــور و کاهش تصدی دولــت در این بخش ارتقای
کیفیت خدمات ارائه شــده به مــردم در جایگاههای
توزیع ســوخت و فرودگاهها با بهرهگیری از روشهای
متعارف همراه بــا کاهش تصدی دولت در این زمینه
از اهــداف وزارت نفــت در دولــت دوازدهم خواهد
بود.
با توجه بــه نیاز صنعت نفت به حدود  ۲۰۰میلیارد
دالر منابع مالی فقط برای ســرمایهگذاری در برنامه
ششم حمایت از جذب سرمایه و سرمایهگذاران داخلی
و خارجی همراه با جذب فناوریهای نو از راهبردهای
اساسی وزارت نفت در دولت دوازدهم خواهد بود.

نرخ بهره باال اقتصادکشور را قفل کرده است
یک کارشناس اقتصادی گفت :هم به صالح و هم به
نفع بانکها اســت که نرخ بهره پایین آید ،چون نرخ
بهره باال اقتصاد کشــور را قفل کرده اســت .غالمرضا
سالمی در گفتگو با خبرآنالین در پاسخ به این پرسش
که چرا سیاست کاهش نرخ سود بانکی هیچگاه اعمال
نمیشــود و با وجود اینکه بانکهــا پیشقدم برای
کاهش نرخ ســود هســتند ،اما هیچگاه آن را اجرایی
نمیکنند؟ اظهار داشــت :بانکها حتما موافق کاهش
نرخ ســود هستند؛ چون آنها مارجین خود را در نظر
میگیرند ،یعنی تفاوت بین سود پرداختی و دریافتی.
وی افزود :هر چه نرخ سود سپرده بانکی پایینتر آید،
نرخ تسهیالت نیز میتواند کاهش یابد؛ بدون اینکه به
سودآوری بانکها لطمه بزند .نرخ بهره نیز وقتی پایین
آید ،کســانی که میخواهند تسهیالت بگیرند ،خیلی
راحتتــر پول خود را میپردازند .به عبارتی ،نرخ بهره
روی بازپرداخت و عدم بازپرداخت تســهیالت بسیار
اثر میگذارد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریح کــرد :این در

شــرایطی است که اگر از کسی که به او وام میدهید،
بخواهید  25تا  30درصد سود بگیرید ،بازپرداخت آن
خیلی سنگین میشود ،بنابراین در رابطه با کسانی که
کسبوکار واقعی دارند ،میبینند یک چنین درآمدی
را نمیتوانند ایجاد کنند .ســامی متذکر شد :کسانی
که این وام را میگیرند ،به طور معمول گروهی هستند
که در حالت اضطرار درخواســت این وام را دارند و در
عین حال ،نمیتوانند اقساط آن را پرداخت کنند .وی
تاکید کرد :بر این اســاس ،هم به صالح بانکها است
کــه نرخ بهــره پایین آید و هم به نفعشــان .در عین
حال ،به صالح اقتصاد کشور است ،چون نرخ بهره باال
اقتصاد کشور را قفل کرده است.
این کارشــناس اقتصــادی عنوان کــرد :در رابطه
بــا اینکه میگویید چرا سیاســت کاهش نرخ ســود
بانکــی هیچگاه اجرا نمیشــود ،بایــد بگویم بانکها
اساسا با تنگنای اعتباری مواجه شدهاند و در حقیقت
مطالباتشــان وصول نمیشــود .این در شــرایطی
است که باید بدهیهایشــان را پرداخت کنند ،یعنی

چین به دنبال رشداقتصادی
بیشتر در جاده ابریشم
اقتصاددانها بر این باورند که مشکالت اقتصادی چین و راهکاری
که دولت این کشور رائه داده موجب افزایش رشد مجدد چین خواهد
شد .به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،کمشدن سرعت رشد اقتصادی
چین ،نقش این کشور را در اقتصاد جهانی پررنگتر کرده است.
وزیر امور خارجه این کشــور گفته است حل اختالفها در دریای
چین جنوبی باعث ناهماهنگی در تجارت چین شده و دولت به فکر
راهکار برای این موضوع است .گذشته از رشد اقتصادی خیره کننده
چین ،نفوذ رو به رشد چین در خارج از کشور موجب اعتماد به نفس
چین شده است .کارشناسان بر این باورند که دولت چین برای اینکه
بتواند تسلط بیشتری بر همسایگان خود داشته باشد ،سیاستی مانند
راه ابریشــم را مجدد در دســت کار قرار داده است .تغییراتی که در
چین ایجاد شده موجب کاهش رشد اقتصادی این کشور شده است.
این کشــور در حال حاضر برای اصالح شرکتهای دولتی و کاهش
هزینههای اضافی در تالش است.
به نوعــی اقتصاددانها بر این باورند که مشــکالت چین دقیقا
دالیلی برای گســترش نفوذ جهانی این کشور شده است .این کشور
برای حفظ رشــد اقتصادی  ۶.۵درصدی باید بازارهای جدید را پیدا
کند و از شــرکتهای دولتی خود نگهداری کند .اکثر شــرکتهای
دولتــی چین در بخش صنعتی دخالت دارند .این شــرکتها پس از
ســالها رشد باســرعت ،حاال رشدشــان در حال کاهش است و با
ظرفیتی بیش از حد و بدهیها باال روبرو شــده اند .به همین ترتیب
چین روش فوق العادهای را هم برای پرداخت بدهیهایش در دستور
کار دارد و آن هم اســتفاده از ظرفیتهای خالی از طریق راه ابریشم
است .البته راه ابریشــم به طور جهانی به سود همه کشورها نیست
وکارشناسان می گویند باید به عواقب اجرا این طرح توجه کرد .زیرا
ســرمایهگذاری چین به کشورهای همسایه و رقبای خود یعنی کره
جنوبی و ژاپن نیز کمک خواهد کرد و به همین دلیل رقابت بین این
کشورها افزایش پیدا می کند.

ســود ســپردهها را باید بدهند .این پول را هم باید از
پولی تامین کنند که از مردم و تســهیالتگیرندگان
میگیرند .وقتی این پول پرداخت نمیشود و نقدینگی
وارد بانکها نمیشود ،بانکها با عدم توازن دریافت و
پرداختشان مواجه میشوند .سالمی تصریح کرد :بر
این اســاس ،بانکها برای اینکه منابع خود را بیشتر
کنند ،نرخ سود سپرده را باال میبرند تا منابع بیشتری
جــذب کنند و بتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند.
وی ادامه داد :این میشــود که ما به اینجا میرسیم
که بانکها از سپردهگذار جدید پول میگیرند که سود
ســپردهگذار قدیم را بدهند و از یک روشــی استفاده
میکننــد که مردم نیــز متوجه نمیشــود .این یک
روشی مثل گلدکوئیست است؛ غافل از اینکه بانکها
همهاش از سپردهها میخورند.
این کارشــناس اقتصادی گفت :بانکهایی که امروز
دچار مشــکل شــدهاند ،به این خاطر است که میزان
سپردههایشــان در دفاتر اگر فرض کنید  100بود ،در
اثر همین کار به  70رســیده است .با این حال ،وقتی

بانکها به اســتیصال میرسند ،تبلیغ میکنند و نرخ
سود ســپرده را باال میبرند؛ اتفاقی که امروز میافتد.
بانک مرکزی نیز میگوید این کار را نکنید ،اما مساله
مرگ و زندگی برای بانکها است .سالمی خاطرنشان
کرد :بانک برای اینکه اعتبار خود را حفظ کند ،سود
ســپردههای باال میدهد .بر این اســاس ،یک کالف
ســردرگم اتفاق افتاده و این ناشی از رکودی است که
بر اقتصاد حاکم است.

تحقق برجام نفتی در زمان وزارت زنگنه
بهرام پارسایی ،سخنگوی کمیسیون اصل نود در
گفتگو با ایلنا گفت :در دولت یازدهم بعد از برجام
موفقیتهای گســترده ای با مدیریت و دیپلماسی
نفتی زنگنه حاصل شــد .وی با بیان اینکه زنگنه
در دوره مدیریت خود بســیار خــوب عمل کرده
اســت ،افزود :زنگنه دیپلماســی نفت را میداند و
کامال به این صنعت اشــراف دارد ،با اینکه ســهم
صادرات ما در اوپک کاهش پیدا کرده بود ایشــان
توانســت ســهم ایران را افزایش دهد ،در مخازن
مشترک با کشــورهای همسایه توانستیم تا اندازه
ای به حق خودمان برســیم .پارســایی قرارداد با

توتال را نشان از توانمندی زنگنه در جذب سرمایه
خارجی و اســتفاده از تکنولوژی روز دنیا عنوان و
تصریح کرد :گرچه همه شــعار صادرات غیر نفتی
را میدهیم ولی در حال حاضر وابستگی کامل به
نفت داریم بنابراین اگر وزیر نفت ضعیف باشد همه
وزارتخانهها بهترین هم باشــند باز هم نمیتوانیم
به نتیجه مطلوب برســیم .ســخنگوی کمیسیون
اصل نود خاطرنشــان کرد :قــرارداد با توتال فقط
قرارداد با یک شرکت بین المللی درجه یک نیست
بلکه ایجاد احساس امنیت در سایر سرمایهگذاران
اســت ،ورود شــرکتهای تراز اول به کشور برای

سرمایهگذاری باعث حل مشکالت اصلی جامعه از
جمله بیکاری و رکود اقتصادی میشــود .نماینده
مردم شــیراز در مجلس تاکید کــرد :ما در بخش
نفت توفیقــات بزرگی حاصل کردیــم که باید از
آن بــه عنوان برجام نفتی یاد کرد و الزم اســت
قوای ســهگانه ،دیگر دستگاهها و نهادها همگی به
وزارت نفت جهت دستیابی به اهداف تعیین شده
کمــک کنند چرا که فعال ما به نفت وابســتهایم و
این مسئله قابل اغماض نیست که البته این مسیر
نیز بــا تداوم حضور زنگنــه در وزارت نفت دولت
دوازدهم میسر خواهد بود.

فراخوان دوباره بانک مرکزی از متقاضیان وام ازدواج

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بر اســتفاده هرچه
ســریعتر زوجهای جوان از فرصت استثنایی و بسیج
نظام بانکی کشــور برای وام ازدواج تاکید کرد و گفت:
متقاضیان دریافت وام ازدواج هرچه زودتر تشکل پرونده
دهند .علی اصغر میرمحمدصادقی در گفتگو با خبرنگار
مهر با اشاره به مهلت باقیمانده برای استفاده متقاضیان
دریافت وام ازدواج گفت :نظام بانکی کشور اکنون آماده

پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سهلترین شرایط
به متقاضیان است و به همین دلیل یک فرصت مناسب
پیش روی زوجهای جوان قــرار گرفته تا در کمترین
زمان ممکن و با شــرایط مناسب ،هر یک ده میلیون
تومان از شــبکه بانکــی ،وام ازدواج دریافت نمایند.
مدیرکل اعتبارات بانــک مرکزی با بیان اینکه اجرای
این طرح تا پایان شــهریورماه ادامه خواهد داشــت،
افزود :بر اســاس آمارهای رسمی هر یک از بانکهای
مشارکتکننده در این طرح ،اکنون شرایط خوبی برای
پرداخت تسهیالت مهیا است و آمارهای نظام بانکی نیز
گویای آن اســت که بالغ بر  ۱۲۰هزار فقره تسهیالت
ازدواج در همین مدت زمان کوتاه پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه سود این وامها  ۴درصد است ،تصریح
کرد :اقساط  ۳۶ماهه در نظر گرفته میشود و با توجه
به اینکه تا پیش از اجرای طرح ۵۰۰ ،هزار نفر در صف

حاشیه بازار

ماجرای واردات خودرو با ارز دارو تکرار نشود

ادامه اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی
دنیای طالی ســیاه پس از سالها تاریکی ،در دولت
یازدهم با افزایش میزان تولید ،احیای مشــتریان در
بازارهای جهانی ،توســعه میادین مشــترک نفتی و
گازی و معرفــی قراردادهای جدیــد نفتی کم کم رو
به روشــنی رفت .اقدامات مهمی که پرونده بسیاری
از آنان هنوز بســته نشده و انتظار میرود وزارت نفت
در دولت دوازدهم با پیگیری روند اجرای قراردادهای
جدید نفتی ،توســعه میادین نفتــی و گازی ،افزایش
ضریب بازیافت ،اجرای جهش دوم پتروشیمی و نقش
آفرینی جــدی در صادرات گاز آینده روشــنتری را
برای صنعت نفت کشــور رقم بزند.به گزارش ایســنا،
یکــی از اهدافی که مســئوالن وزارت نفــت باید در
دولــت دوازدهم مورد توجه قرار دهند ادامه توســعه
میدانهای مشــترک گازی و نفتی است به طوری که
در دولــت دوازدهم هیچ یک از میدانهای مشــترک
کشــف شده در خشــکی و خلیج فارس از نظر برنامه
توســعه و یا افزایش بازیافت بالتکلیف نماند .در این
راستا عقد قرارداد توســعه میدانهای مشترک نفتی
و گازی آزادگان ،یــادآوران ،یــاران ،الیه نفتی پارس
جنوبــی و میدانهــای آذر ،دهلــران ،پایــدار غرب،
اروند ،ســهراب ،فرزاد  Aو  ،Bفاز  ۱۱پارس جنوبی،
اسفندیار ،بالل ،فروزان ،ســلمان و میدانهای حوزه
دریای خزر در اولویت خواهند بود.
عقــد قراردادهــای جدیــد نفتی با هدف توســعه
میدانهای مشــترک و نیز افزایــش ضریب بازیافت
از مخازن نفت کشــور از دیگر اهدافی اســت که باید
در دولت دوازدهم مورد توجه قرار بگیرد .بخشــی از
برنامه توســعه و افزایش بازیافــت نفت از میدانهای
نفتی و گازی باید در قالــب قراردادهای جدید نفتی
عملی شــود .هدف افزایش تولید به میزان حدود یک
میلیون بشکه در روز نفت خام همراه با افزایش ضریب
برداشت نفت از میدانهای هدف و توسعه میدانهای
گازی با هدف افزایش تولید گاز به میزان حدود ۱۰۰
میلیــون مترمکعب در روز از مواردی اســت که باید
در ایــن دولت به نتیجه برســد و قراردادهای آنها با
بهترین شرکتهای بینالمللی با همکاری شریکهای
ایرانی منعقد شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شود.
میــدان گازی پارس جنوبی که در دولت یازدهم در
اولویت قرار گرفت و با به بهرهبرداری رسیدن پنج فاز
آن باعث شــد میزان برداشــت ایران از این میدان با
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تقاضا قرار داشــتند ،تالش شده تا در قالب اجرای این
طرح ،صف متقاضیان از بین بــرود و پروندهها به روز
بررسی شود .به گفته میرمحمدصادقی ،چنانچه زوجها
توامان در بانکهای مشابه ثبت نام داشته باشند ،می
توانند با ارائه تنها یک ضامن و حتی پشتوانه قرار دادن
یارانه نقدی حساب سرپرست خانوار به عنوان ضامن،
از تســهیالت بیست میلیون تومانی زوجین بهره مند
شــوند .وی با بیان اینکه اجرای ایــن طرح از ابتدای
مردادماه شروع شــده و تا انتهای شهریورماه در قالب
طرح ضربتــی ادامه دارد ،اظهار داشــت :به نظر می
رســد بهترین فرصت برای دریافت وام ازدواج از سوی
متقاضیان فراهم شده و افرادی که صاحب صالحیت
برای دریافت این وام هستند ،باید هر چه زودتر از این
فرصت استفاده کرده و با شرایط مناسب ،وام خود را از
شبکه بانکی دریافت کنند.

عضــو هیات علمی دانشــگاه علم و صنعت با اشــاره به افزایش شــدید
واردات خودرو در ســال جاری ،به وزارت صنعت ،معدن و تجارت هشــدار
داد بــا ســاماندهی واردات این محصول از تکرار مجــدد ماجراهایی چون
واردات خودرو با ارز دارو پیشــگیری کند .امیرحسن کاکایی در گفتوگو
با ایسنا ،اظهار کرد :در سال  ۱۳۹۱شاهد بودیم که به دلیل ضعف نظارت
سازمانهای مسئول در دولت دهم ،برخی واردکنندگان خودرو در بحبوحه
مشــکالت داخلی و خارجی ،ارز اختصاص یافته بــه دارو را صرف واردات
خــودرو کردند و بــه دنبال آن واردات این محصــول افزایش یافت .وی با
بیان اینکه در ســال جاری نیز این موضوع در حــال تکرار بوده و واردات
خودرو افزایش شــدیدی داشــته و ارز زیادی برای واردات این محصول از
کشــور خارج شده است ،خاطرنشــان کرد :این درست نیست ارز ناشی از
فروش نفت به عنوان منابــع ملی صرف واردات کاالهای لوکس و مصرفی
همچون خودرو شود .این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد :این وضعیت
در حالی است که منابع کشور و ارز ناشی از فروش نفت باید صرف تقویت
و توســعه اقتصاد ملی و صنایع داخلی و در نتیجه توسعه اشتغال و کاهش
نابرابریهای اجتماعی شود نه اینکه با افزایش واردات خودرو نابرابریهای
اجتماعی تشــدید شــود .وی افزود :در این شرایط وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت به عنوان متولی صنعت و تجارت کشــور باید دقت کند که ادامه
روند فعلی در واردات خودرو باعث میشــود نرخ ارز و تورم افزایش یافته و
فشــار آن به اقشار کم درآمد و آسیبپذیر وارد شود .کاکایی با بیان اینکه
ما مخالف تجارت و ســود واردکنندگان خودرو نیســتیم ،تصریح کرد :اما
کسب سود از سوی واردکنندگان خودرو نباید به بهای آسیبدیدن جامعه،
تضعیف اقتصاد ملی ،افزایش نرخ تورم و نرخ ارز تمام شود.

رخداد

تمامی کارتهای بانکی در قالب یک کارت

براســاس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع  ۴۱۲میلیون و  ۶۵۱هزار و ۱۶۱
کارت توســط بانکها صادر شده که در نتیجه سهم هر ایرانی بیش از پنج کارت
است .براساس آمار بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه سال جاری  271میلیون و
 333هزار و  921کارت برداشــت ،یک میلیون و  470هزار و  96کارت اعتباری و
 139میلیون و  847هزار و  144کارت خرید/هدیه توسط بانکها صادر شده است،
بنابراین در مجموع  412میلیون و  651هزار و  161کارت تا این تاریخ در کشــور
صادر و توزیع شــده اســت .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم ،اگر تعداد
کارتهای صادر شده را بر  79میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم سهم هر ایرانی
حدود  5.22کارت میشــود ،یعنی به طور میانگین بیش از پنج کارت بانکی به نام
هر ایرانی ثبت شده است.
همچنین براســاس آمار شــاپرک در خرداد ماه  ،1396تعداد کارتهای بانکی
تراکنشدار در ســوییچ شــاپرک مجموعا  79میلیون و  683هزار و  91عدد بوده
اســت که بیشترین تعــداد آن با حدود  75میلیون عدد و ســهم تعدادی 94.35
درصدی مربوط به کارت برداشــت و کمترین تعداد آن با حدود  103هزار عدد و
ســهم  0.13درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است .این اطالعات در جدول
زیر ارائه شده است .همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،تعداد کارتهای
بانکی تراکنشدار در خرداد ماه  96نســبت به اردیبهشت ماه رشد نرخ رشد معادل
 0.23درصدی داشــته و نرخ رشــد در کارتهای هدیه و بن کارت منفی و در دو
دســته دیگر از کارتها مثبت بوده اســت .طبق جدول فوق در این ماه نسبت به
ماه گذشــته ،کارتهای هدیه و بن کارت رشد منفی تعدادی معادل منفی 19.51
درصدی ،کارتهای برداشــت رشــد تعدادی معادل 66/1درصدی و کارتهای
اعتباری رشد تعدادی معادل  24.64درصدی را تجربه کردهاند.
همچنیــن با این فرض که تعــداد کارتهای بانکی صــادره از فروردین ماه تا
خردادماه تفاوت محسوسی نداشته باشــد ،با مقایسه این دو آمار متوجه میشویم
که حدود  333میلیون کارت در خردادماه ســال  96هیچگونه تراکنشی نداشتهاند
و ســرانه کارتهای بانکی تراکنشدار به ازای هر فرد حدود یک کارت است .این
آمار نشــان میدهد که تعداد کارتهای بانکی بهطور نسبی در کشور باال است و
حدود  80درصد کارتهای بانکی طی یکماه هیچگونه تراکنشــی نداشتهاند که
به طور طبیعــی ضرورتی به این میزان تنوع و تعداد کارتهای بانکی وجود ندارد
و باید کارتهای بانکی مختلف در شبکه بانکی کشور در قالب یک کارت تجمیع
شوند که البته انجام این مهم مشروط به تقویت زیرساختها است.

آخرین خبر

م و امیدهای قرارداد با رنو
بی 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشــور گفت :قرارداد اخیر سازمان
گســترش و نوسازی صنایع ایران با شــرکت رنو برای تولید مشترک خودرو
در ایران همراه با بیم و امیدهایی اســت کــه امیدواریم نقاط امید آن اجرایی
شــود .آرش محبینژاد در گفتگو با ایسنا،اظهار کرد :خوشبختانه در قرارداد
اخیر با رنو منافع ملی در نظر گرفته شــده و چنــد موضوع حیاتی از جمله
آغاز تولید خودروهای مشــترک با  ۴۰درصد ســاخت داخــل ،صادرات ۳۰
درصــدی خودروهای تولیدی ،انتقال دانش فنی و ســرمایه از ســوی طرف
خارجی و همچنین تبدیل ایران به مرکز تحقیق و توســعه رنو در منطقه به
درســتی در قرارداد نظر گرفته شده اســت .وی با بیان اینکه اجرای درست
و کامل این قرارداد باعث دسترســی مصرفکنندگان به خودروهای جدید و
بهروز جهان خواهد شد ،خاطرنشان کرد :با وجود تمام این نقاط مثبت اما این
نگرانی وجود دارد که مفاد قرارداد از ســوی دو طرف به خوبی اجرایی نشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهســازی کشور ادامه داد :در این زمینه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باید بر آغاز تولید خودرو با داخلیســازی  ۴۰درصد
پافشــاری کرده و اجازه ندهد حتی یک خودرو با درصد داخلیسازی کمتر از
این تولید شــود .وی افزود :همچنین در قرارداد پیشبینی شده که ظرف سه
سال درصد داخلیسازی خودروهای تولیدی در ایران به  ۷۰درصد افزایش یابد
که امیدواریم با همکاری دو طرف در روند اجرای این قرارداد این مدت زمان به
نصف کاهش یافته و ظرف یک سال و نیم داخلیسازی به  ۷۰درصد افزایش
یابــد .وی ادامه داد :عالوه بر این بهتر بود در کنار امضای قرارداد با رنو ،انعقاد
قرارداد همکاری چند قطعهســاز برتر رنو با قطعهسازان برتر ایرانی پیشبینی
میشد تا روند سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی برای تولید قطعات خودروهای
مشــترک تولیدی از سوی شرکت مشــترک رنو و ایدرو از ابتدای انعقاد این
قرارداد آغاز میشد.

