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اگرچه برخی شــعب بانکی در واپســین دقایق جذب سپرده با 
نرخ های ســود باالتر از مصوبه ای که سال گذشته شورای پول و 
اعتبار داشــت، کار خود را چند ســاعتی تمدید کردند، اما باالخره 
رقابت تمام شد. ماراتن نظام بانکی برای جذب سپرده های بیشتر از 
مردم آن هم درســت در روزهایی که بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار دولت دوازدهم می خواهند ساماندهی نرخ های بهره را در 
نظام بانکی داشته باشند، باالخره به پایان رسید. از امروز قرار است 
که با بخشنامه بانک مرکزی، همه بانک ها ملتزم به اجرای نرخ های 
سود یکسان باشند؛ اگرچه هیچ تضمینی هم برای اجرای آن وجود 
ندارد و تا به حال هم که نظام بانکی ملزم به اجرای مصوبه شورای 
پول و اعتبار بوده اســت، چندان گوشش به نظارت و بخشنامه و 

مواردی از این دست، بدهکار نبود.
یکسالی می شود که شورای پول و اعتبار مصوب کرده که نرخ 
سود سپرده های بانکی بلندمدت یکساله 1۵ درصد و کوتاه مدت 10 
درصد باشد، اما بانک ها باز هم راه خود را می رفتند و با طرح هایی 
که ارایه می دادند و عناوین و ترفندهای مختلفی که راه را برای دور 
زدن این مصوبه هموار می کرد، تالش داشتند که کمبود نقدینگی 
خود را با منابع مالی در دســت مردم تامین کنند. اما رفتار بانک ها 
این بار اندکی متفاوت بود؛ آن ها به هر دری می زدند تا بتوانند سپرده 
بیشتری جذب کنند و حتی در رقابت های منفی با همتایان خود در 

نظام بانکی، مشتریان آن ها را از آن خود کنند. 
بسیاری از بانک ها بداخالقی در نظام بانکی را به اوج رساندند و 
با رفتارهای غیرمحترمانه با مشتریان خود، فقط به پول فکر کردند 
و اینکه بتوانند از این فرصت، حداکثر بهره برداری را داشته باشند؛ 
البته روی دیگر داســتان، خود مردم هستند که رفتار آن ها به طور 
قطع، ســازنده شیوه رفتار هر بخشی از کشور از جمله نظام بانکی 
است. برخی مشتریان هر نوع توهینی را پذیرفتند تا بلکه دو درصد 

سود بیشتر آن هم حداکثر در یکسال، نصیبشان شود.
برخی گزارش های میدانی از شــعب بانکی در روز پنجشــنبه 
)نهم شهریورماه( همزمان با بسته شدن پرونده گشایش سپرده با 
نرخ های باالتر از 1۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار، حکایت 
از صحنه های نامناســبی دارد که در برخی از شــعب بانک های 

عمدتا دارای مشکل ترازنامه ای رقم خورد. در عین حال شعب این 
بانک ها، طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه تا پاسی از 
شب به روی مردم باز بود و با ارسال پیامک های پیاپی، مشتریان را 
به سپرده گذاری بیشتر ترغیب می کردند. در برخی شعب، صف های 
طوالنی پشــت درهای بسته شعبه مشاهده می شــد و برخی از 
متصدیان شــعب، به دلیل فشــار باالی کاری بداخالقی هایی را 
صورت می دادند؛ ضمن اینکه مردم ساعت ها را باید برای سپردن 
پول خود به نظام بانکی در انتظار به سرمی بردند؛ بلکه بتوانند سود 
بیشتری بگیرند؛ غافل از اینکه باید حداقل بر روی صورت های مالی 
و ترازنامه برخی از بانک ها تمرکزی کنند یا از افراد مطلع در مورد 
وضعیت بانک هایی که پولشان را به آن ها می سپارند، تحقیق کنند.

در این میان شاید اشــکال کار این باشد که 10 روزی زمان به 
بانک ها داده شد تا بتوانند بخشــنامه سال گذشته شورای پول و 
اعتبار را رعایت کنند و نرخ های سود را به نرخ های معقول برسانند؛ 
اگرچه هنوز هم بیم دور زدن این نرخ از ســوی بانک ها وجود دارد 
و به همین دلیل است که بانک مرکزی از تدابیر سخت گیرانه برای 
نظام بانکی در صورت عدم رعایت این نرخ ها دارد. پیمان قربانی، 
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با هرگونه دور زدن 
بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز 
سود بیشتر و یا پرداخت ســود موثر باالتر از نرخ مصوب برخورد 
خواهد کرد به مهر می گوید: حسن اجرای این مصوبه را به شدت 
زیــر نظر داریم. وی ادامه می دهد: هیچ یک از بانک ها حق ندارند 
نرخی باالتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک 
مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد 
جدی مواجه خواهند شد. قربانی در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
دالیل اجرای این مصوبه از یازدهم شهریورماه گفت: هدف بانک 
مرکزی این بوده که بتواند هماهنگی الزم را میان شــعب بانکی 
برای اجرای موثر این بخشنامه صورت دهد چراکه اگر زمان اجرای 
این بخشنامه زودتر از 11 شهریور اعالم می شد آنگاه ممکن بود 
بخشنامه هنوز به دست برخی شعب در سراسر کشور نرسیده باشد و 
کار با بی نظمی پیش رود. به همین منظور با بهره گیری از تجارب 
قبلی یک هفته قبل از اجرا اطالع رسانی الزم صورت گرفت تا به 

نحو شایسته ای عملیاتی شود.
بخشنامهبانکمرکزیچهمیگفت؟

۳1 مردادماه بود که بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه 
بانکی، تدابیر هشــت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های 
ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، ابالغ 
کرد. بر اســاس این بخشنامه که از 11 شــهریورماه الزم االجرا 
است، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر 1۵ درصد و 
سپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعایت کنند.

از ابتدای روز شــنبه مورخ 1۳۹۶.0۶.11 بانک ها و موسســات 
اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعالمی در بخشنامه  شماره 
11۶۵۹۵ مورخ 1۳۹۵.0۴.1۴ حداکثر 1۵ درصدساالنه اعالم شده 
بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای 
سپرده های کوتاه مدت عادی )روز شمار( حداکثر 10 درصد ساالنه 

است.
برابر موازین بانکــداری بدون ربا، نرخ های ســود پرداختی به 
سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت 
قطعــی آن ها صرفا پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسســات 

اعتباری و انجام محاســبات ســود قطعی با کسر سودهای علی 
الحســاب پرداختی از آن ها الزامی است )موضوع بخشنامه شماره 

۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ 1۳۹۴.0۳.۲0(
شــیوه پرداخت ســود به سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار 
در هر حال باید به گونه ای باشــد که نرخ موثر ســود پرداختی در 
چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشــنامه شماره  
۳1۴۹۳1 مورخ 1۳۹۴.10.۳0 در خصوص نحوه تعیین نرخ ســود 
علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه 

صورت پذیرد.
ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها 
و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعالم نرخ موثر سود آن 
به بانک مرکزی )با جزئیات کامل( و اخذ تاییدیه از این بانک است.

نرخ های ســود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر 
بر قراردادهایی اســت که پس از تاریخ صدور این بخشــنامه بین 
بانک ها و موسســات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود 
علی الحســاب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت 
زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. 
قراردادهای منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه 
قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد 
خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفا در چارچوب 
مقررات و نرخ های ســود علی الحساب الزم االجرا در زمان تمدید 

قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب 

مقرر در این بخشنامه است.
در صورتی که ســپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به 
برداشــت و یا بستن حساب ســرمایه گذاری یک ساله خود کنند، 
نرخ ســود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت عادی)روز شمار( در نظر گرفته خواهد 
شد. ضمنا جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری 
 در حســاب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه 

است.

شاخص بورس در جریان معامالت هفته گذشته با ثبت رشد ۷۳1 واحدی به رقم ۸۳۲۷۲ واحد رسید. به گزارش تسنیم؛ در جریان معامالت هفته ای که گذشت تعداد ۴۵۳۵ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 1۳۲۲0میلیارد ریال در بیش از 
۲۶0 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۳۳ و ۶.۲ درصد کاهش و 10 درصد افزایش را نشان می دهد. این درحالی است که تعداد ۳۶ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 
۳۹۴ میلیارد ریال در این مدت مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با 1۸۸ و 1۸ درصد افزایش همراه شد. این گزارش می افزاید: شاخص بورس در پایان معامالت هفته منتهی به 10 شهریور امسال با ۷۳1 واحد افزایش به رقم ۸۳۲۷۲ واحد 

رسید. شاخص بازار اول هم در این مدت با ۷۴۶ واحد افزایش به رقم ۵۸۶۴1 واحد و شاخص بازار دوم با ۳۲۴ واحد افزایش به عدد 1۷۹۹1۸واحد رسیدند که به ترتیب با 1.۲۸۹ و 0.1۸ درصد افزایش مواجه شدند.
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نرخ سود بانکی از امروز کاهش می یابد
ردپای برخی اعمال نظرها در واگذاری معادن

۱۹۸هزار پرونده وام ازدواج در نوبت اقدام

برنامه های گازپروم نفت و لوک اویل برای 
توسعه میادین گازی ایران

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای موفقیت نظام بانکی در اجرای نظام بانکی بدون ربا 
نیازمند آموزش مفاهیم و مبانی به مردم هستیم. ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی در 
یک برنامه تلویزیونی درباره اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، افزود: ما به دلیل کاهش منابع 
مالی نتوانستیم وام های بانکی را به سرعت بدهیم لذا با همکاری 11 بانک طرح ضربتی وام 
ازدواج زده شد که بر اساس آمار ۲۸۸ هزار مورد پرداخت شده و بیش از 1۹۸ هزار پرونده هم 
در نوبت اقدام است و ما برای هر زوج 10 میلیون تومان در نظر گرفته ایم. برنامه هم این است 
که تا پایان شهریور بتوانیم پرداخت وام های ازدواج را به روز کنیم. سیف گفت: تورم، زمانی 
باالی ۴0 درصد بود که نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد بود به این معنا که سپرده گذران در پایان 
سال قدرت خریدشان 1۸ تا ۲0 درصد کاهش می یافت اما امروز با برنامه ریزی های صورت 
گرفته در جهت کاهش تورم نرخ سود هم کاهش یافته است و در حال حاضر سپرده گذاران 

1۵ درصد سود می گیرند اما تورم تنها 10 درصد است.
ســیف افزود: معوقات بانکی یکی از مشــکالت بانکداری ماست. گفته می شود ما دچار 
تنگنای مالی هستیم که یکی از دالیل آن مطالبات معوق است. در ابتدای کار دولت یازدهم 
این معوقات 1۵ و یک دهم درصد از کل تســهیالت را تشکیل می داد که اکنون به یازده 
درصد رسیده است. دولت مصمم است نسبت به سرمایه بانک ها اقداماتی انجام دهد و نسبت 
به تســویه بدهی دولت به بانک ها تصمیم هایی دارد. سیف افزود: واگذاری بنگاه ها از دولت 
به بانک ها موجب شد تا رویکرد بانک ها به سمت بنگاه داری تغییر کند که این روند در حال 
پیگیری اســت. هنوز استانداردهای ما با استانداردهای جهانی فاصله دارد اما در حال حاضر 
همچون گذشــته در مورد بانکداری در کشور نگرانی نداریم. وی افزود: در کاهش معوقات 
بانکی برای رســیدن به نورم جهانی نیاز به پیگیری های قضایی و حقوقی دارد که یکی از 
راه های کاهش معوقات وصول آن هاست یکی حذف آن ها از دفاتر از طریق ذخایری است 
که برای معوقات در نظر گرفته شده است بخشی هم با افزایش حجم عملیات بانک است که 
نسبت معوقات بانکی کاهش می یابد که این امور موجب تحقق یک نسبت مناسب خواهد 

شد. وی افزود: 110 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است که باید وصول شود. 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: وظیفه اصلی بانک واســطه گری وجوه، برخوردار بودن و 
مالکیت دارایی های مالی است. یعنی با تسهیالتی که پرداخت می کند منابع بانک باید صد در 
صد سیال باشد و بتواند صرف اعطای تسهیالت شود. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: 
یکی از دستاوردهای ما در دولت یازدهم ثبات و آرامش در اقتصاد است زیرا این امر موجب 
پیش بینی ها برای سرمایه گذاران می شود و میزان ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. 
وی افزود: یکسان سازی نرخ ارز در حال حاضر، اگرچه پیش نیازهایی دارد اما ممکن است. 
ما در برجام به دلیل کارشکنی آمریکا نتوانستیم به همه اهداف بانکی خود برسیم اگرچه با 
رایزنی های صورت گرفته این ارتباطات بین بانکی در سطح بین الملل در حال شکل گیری 
اســت اما در حال حاضر، این که چه زمانی صورت می گیرد نمی گوییم. سیف در ادامه افزود: 
اقتصاد ما شــرایط خاص خود را دارد یکی از اصول اقتصاد مقاومتی این است که در مقابل 
نوســانات نرخ ارز در بازار پیش گیری کند. اگر بر نرخ غلط اصرار داشته باشیم منابع کشور 
هدر می رود. جلوگیری از نوسانات نرخ ارز یکی از کارهای مهم دولت یازدهم بود. ما اجازه 
نمی دهیم که شوک های ارزی به اقتصاد کشور لطمه بزند. وی افزود: نقدینگی کشور یک 
هزار و ســیصد و چهارده میلیارد تومان که رقم درشت و باالیی است با برنامه ریزی صورت 
گرفته شده است. همچنین رشد ۵ درصدی اقتصادی در حال حاضر قابل پیش بینی است و 
امیدواریم محقق شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم نقدینگی می تواند تورم زا باشد 
لذا ما با اعمال روش هایی نمی گذاریم این امر محقق شود، برای مثال در رابطه با کاهش نرخ 
سود ما از 11 شهریور ۹۶ این طرح را عملیاتی خواهیم کرد که در این راستا حساب های کوتاه 
مدت روزانه را به یک ســاله تغییر می دهیم با نرخ سود ۲0 درصد که در صورتی که صاحب 
حساب بخواهد سرمایه اش را خارج کند با کاهش 10 درصدی سود از ابتدا روبرو می شود ما 

این اقدام را در جهت حفظ سرمایه های بانکی و کنترل نقدینگی اعمال کرده ایم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، گفت: نمایندگان بر این اعتقاد هستند که 
اعمال نظرهایی در واگذاری معادن صورت می گیرد و درخصوص اهلیت افراد شــک و تردیدی وجود 
دارد. عزیــز اکبریان در گفتگو بــا خانه ملت، درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول 
و هزینه کرد حقوق دولتی در برخی استان ها، اظهار داشت: برخی نمایندگان درخصوص واگذاری معادن 
ســواالتی از وزیر داشتند؛ این نمایندگان بر این اعتقاد هستند که اعمال نظرهایی در واگذاری معادن 
صورت می گیرد و درخصوص اهلیت افراد شک و تردیدی وجود دارد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه متاسفانه وزیر سابق صنعت و معاون معدنی ایشان نتوانستند 
نمایندگان را با وجود جلسات متعدد پیگیر اقناع کنند، گفت: در نهایت تحقیق و تفحص بعد از توضیحات 
معاون معدنی وزیر و وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و در کمیسیون به تصویب رسید، همچنین 
پس از ارائه شدن در صحن علنی مجلس شورای اسالمی نیز با رای نمایندگان تصویب شد. وی با اشاره 
به اینکه اگر پاسخ درستی به نمایندگان داده شود که نمایندگان قانع شوند با بحث تحقیق و تفحص 
روبه  رو نمی شــویم، اضافه کرد: زمانی که پاسخ درستی به نمایندگان مردم در مجلس داده نمی شود و 
در بعضــی موارد ابهاماتی وجود دارد و همچنین مطالباتی را مردم در این خصوص دارند نمایندگان از 
ابزار تحقیق و تفحص استفاده می کنند. اکبریان با تاکید بر اینکه این تحقیق و تفحص تصویب شده 
و به زودی مراحل اجرایی آن عملی می شــود، خاطرنشان کرد: امیدواریم یک اقدامات خوب، شفاف و 

روشن در رابطه با بحث واگذاری معادن را در سراسر کشور داشته باشیم.

شــرکت های گازپروم نفت و لوک اویل، برنامه هایی را برای توســعه میادین نفتی ایران 
به شــرکت ملی نفت ایران ارائه کردند. به گزارش اسپوتنیک، شرکت ملی نفت ایران در 
بیانیه ای اعالم کرد: گازپروم روسیه، برنامه پیشنهادی خود برای توسعه دو میدان چنگوله 
و چشمه خوش را ارائه کردند. قرار است برنامه این شرکت نفتی به طور جامع برای مدیران 
شرکت ملی نفت ایران توضیح داده شود تا آن را تحلیل کنند و در صورت تایید بر اساس 
شرایط و ضوابط شرکت ملی نفت ایران، گام هایی برای اجرایی کردن آن برداشته شود. در 
همین زمینه، امیرحسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت دیداری با مدیران اجرایی ارشد گازپروم 
داشت تا طرح توسعه پیشنهادی را مورد بحث قرار دهد. در دسامبر گذشته، وزارت نفت ایران 
ایران، گزارش داد که سرپرسن گازپروم نفت، الکساندر دیوکوفف، تفاهم نامه همکاری ای با 
شرکت ملی نفت ایران، برای توسعه میادین نفتی امضا کرده است. طبق اعالم شرکت ملی 
نفت ایران در همین زمان، لوک اویل روسیه و پترتامیناس اندونزی طرح هایی را برای توسعه 
میدان نفتی منصوری در جنوب غربی ایران ارائه کردند که توسط انجمن عالی ذخایر، مورد 
بررسی قرار گرفت. شرکت ملی نفت ایران در بیانیه جداگانه ای اعالم کرد: انجمن نظراتی 
را در مورد برنامه های دو شــرکت و بهبود کیفیــت مطالعات آن ها و کاهش نامعینی های 
موجود، ارائه کرد و در نتیجه نهایتا پایه و اساسی برای استخراج ذخایر منصوری تعیین شد. 
در آگوست گذشته، پرتامیناس تفاهم نامه همکاری ای با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد تا 
ظرف ۶ ماه مطالعاتی را برای توسعه میادین نفتی منصوری و آب تیمور انجام دهند. پیش تر 
در ماه آگوست وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه اعالم کرده بود که در آن زمان او امیدوار بود با 

لوک اویل یا پرتامیناس در مورد میدان منصوری به یک تصمیم نهایی برسند.

آغاز آزمون سخت نظام بانکی؛

اقتصاد و فرهنگ؛ 
مکمل توسعه یافتگی کشور

اســتاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: دولت دوازدهم باید 
برنامه هــای خود را با محوریت حضور پررنگ بخش خصوصی 
در اقتصاد هماهنگ کند. مهدی تقوی در گفتگو با خبرآنالین 
با اشاره به اینکه سیاست های نامناسب دولت های نهم و دهم 
ســبب شد تا اقتصاد ایران از مســیر توسعه یافتگی دور شود، 
اظهارداشــت: با این وجود معتقدم که ما نســبت به خیلی از 
کشـــورها شرایط خوبی از نظر توســعه یافتگی داریم و هربار 
که شاهد سیاست های درست از سوی دولت ها بودیم، فرآیند 
توسعه در ایران سرعت گرفته است. وی افزود: اگر سهم بخش 
خصوصی فعلی در اقتصاد بیشــتر شــود و کمتر تحت تاثیر 
سیاست های دولت قرار بگیرد، ســرعت توسعه در کشور نیز 
افزایش می یابد. این اقتصاددان با بیان اینکه در مسیر توسعه 
یافتگی نقش دولت بســیار برجسته اســت، تصریح کرد: اگر 
امروز خللی در ایفای نقش بخش خصوصی در توســعه ایران 
می بینیم، ناشــی از اتخاذ سیاســت های نامناسب دولت های 
قبلی است. او اضافه کرد: به نظر من نوسازی فرهنگی مقدم بر 
نوسازی اقتصادی است؛ اگر مقوله آموزش را در حوزه نوسازی 
فرهنگی تعریف کنیم، فرهنگ و اقتصاد می توانند مکمل هم 
باشند و فرآیند توسعه یافتگی را تسریع کنند. به گفته تقوی 
جمعیت تحصیل کرده و جـوان ایران، یک فرصت هستند که 

باید در راستای توسعه کشور از آن ها استفاده شود.

برنامه های وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اصــالح نظام بانکی، تامین 
منابع مالی، جذب ســرمایه گذاری خارجی از کارهای پیش 
روی اقتصاد کشــور باید باشــد. به گزارش ایسنا، مسعود 
کرباســیان اظهار کــرد: وزارت اقتصــاد در دولت یازدهم 
درحالی واگذار شــد که تورم بیش از ۴0 درصد، نابسامانی 
و نوســانات نرخ ارز و عدم ثبات پولی و مالی وجود نداشت. 
وابستگی به نفت موجب شــده بود که کشور نفت را بیش 
از 100 دالر می فروخت اما تراز تجاری کشــور منفی و نیز 
بدهی دولت به سیســتم های بانکی نیز بسیار زیاد بود. وی 
با بیان اینکه دولت یازدهم زحمات زیادی کشــید تا قطار 
اقتصاد به ریل اصلی بازگــردد، افزود: در حال حاضر تورم 
 تک رقمی شده اســت، تراز تجاری مثبت است و صادرات 
بر واردات غلبه کرده است. رشد اقتصادی کشور باالی 1۲ 
درصد بوده و موسسات غیرمجاز بانکی، نیز برچیده شده اند.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم در 
موضوع اقتصاد استمرار دولت یازدهم با برنامه های بهتری 
پیش خواهد رفت، تاکید کرد: جذب ســرمایه گذار خارجی، 
خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد و نه خصوصی سازی 
به معنای رد دیون، موجب شده تا مدیریت ارزی که در کنار 
این خصوصی ســازی انجام گرفته است، رشد اقتصادی را 
برای کشــور فراهم آورد. کرباسیان ادامه داد: کاهش تورم 
از اساســی ترین فعالیت هایی بوده که صورت گرفته و ادامه 
خواهد داشت. بهبود فضای کسب و کار نکته دیگری است 
که مدنظر اســت و در دولت دوازدهم بــر روی آن تمرکز 
خواهد شــد. کاهش تدریجی سود بانکی نیز در دستور کار 
بوده و از روز شنبه کلید خواهد خورد. وزیر اقتصاد و دارایی 
بــا بیان اینکه در دولت یازدهم کاهش وابســتگی به نفت 

رخ داد و ســهم مالیاتی از کل منابع عمومی در سال ۹۵ به 
۳۶ درصد رســید، اظهار کرد: ما به مرور شــاهد رشد تولید 
هســتیم و در بازه زمانی سال های ۹۲ تا ۹۵، یک میلیون و 
۹۶0 هزار شغل ایجاد کرده ایم که این نشان از روند پویایی 

اقتصاد دارد.
کرباسیان با اشاره به اینکه با کاهش سود بانکی و کاهش 
تورم نیــز ادامه خواهد یافت، بیان کــرد: زمانی که در این 
کشور تورم ۴0 درصدی داشــته ایم، سود بانکی ۲۲ درصد 
بوده اســت، اما امروز که تورم به کمتر از 10 درصد رسیده 
اســت چرا باید ســود بانکی روی ۲۲ درصد بماند. بنابراین 
تصمیــم گرفته ایم که این ســود کاهش یابــد. وی اضافه 
کرد: قرار نیســت قراردادهای قبلی بانکــی به هم بخورد، 
بلکه این کاهش ســود از روز شــنبه رخ خواهد داد و نباید 
جای نگرانی وجود داشــته باشد چرا که ۴ ساله اقتصاد آینده 
ایران بــا برنامه پیش خواهد رفت. وزیــر اقتصاد و دارایی 
ادامه داد: اصالح نظام بانکی،جلب ســرمایه گذاری خارجی، 
تامین منابع مالی، توســعه کار، توجه به سرمایه و بورس و 
 تامین اوراق عرضه بازار ثانویه از فعالیت های در دستور کار 

است.
کرباســیان ادامه داد: شفاف ســازی اقتصاد و برخورد با 
رانت ها بخصوص اقتصاد نفتی رانتی، و مبارزه با پولشــویی 
نیز از نکات دیگری اســت که باید به جد دنبال آن باشیم. 
همچنیــن در بهبود فضای کســب و کار و فضای اقتصاد 
کشــور حاضریم از نظرات همه کارشناسان استفاده کنیم تا 
کشور را به اهداف پیش رو ببرد. وی تصریح کرد: ما قدرت 
پــول ملی می خواهیم یا خیر؟ آیا به دنبال رشــد اقتصادی 
مثبت هســتیم یا خیر؟ امروز تورم تک رقمی وجود دارد یا 

خیر؟ چرا پس برخی در خصوص ثبات نرخ ارز و فشــردگی 
فنر در این قســمت صحبت می کنند. مــا به صرف اینکه 
برخی کاالها گران می شــود، نباید منابــع و ظرفیت خالی 
کشــور را نادیده بگیریم. ما باید در تالش باشیم که قدرت 
پول ملی مان افزایش یابد تا بتوانیم در تجارت ها بهتر عمل 
کنیم. من معتقد نیســتم که نرخ ارز باید ثابت بماند. هرچند 
که مدیریت ارز را بانک ها انجام می دهند و نرخ ارز نیز کمتر 
از تورم رشــد کرده اســت. هرچند در این سال ها نیز تورم 
کاهش یافتــه و تراز تجاری خارجی نیز با همین قیمت ارز 

مثبت بوده، من موافق قدرت پول ملی هستم.
کرباسیان پیرامون معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز 
اظهار کرد: به دلیل اینکه اولویت کشــور در دولت دوازدهم 
رشد اقتصادی اســت، هر تعداد افراد که بتوانند به پیشبرد 
اقتصاد کشور کمک کنند باید به کار گرفته شوند.این دولت 
همدلی بســیار باالیی دارد و افرادی که مسئولیت گرفته اند 
همگی صاحب نظر هســتند و این به لحاظ اولویت اقتصاد 
است که ریاســت جمهوری چنین تصمیمی گرفته اند. وی 
ادامه داد: دولت الکترونیک همواره مورد توجه دولت یازدهم 
بوده است و امروزه همه مباحث و همه موضوعات پیرامون 
شفاف ســازی به دولت الکترونیک ختم می شود و به همین 
دلیــل موضوع تکنولوژی، آی تی و دولــت الکترونیک در 

آینده بسیار مهم تلقی خواهد شد.
وزیــر اقتصاد و دارایی با بیان اینکــه درآمدهای گمرک 
به واســطه الکترونیکی شدن گمرک کشــور، افزایش قابل 
توجهی یافته اســت، ادامه داد: چندیــن اولویت اقتصاد و 
دارایی که از سوی دولت اعالم شده، خزانه داری الکترونیک 
و طرح جامع مالیاتی اســت که به شدت بر روی آن ها نیز 

تاکید شــده اســت و باید هر ۶ ماه یک بار درخصوص این 
موضوعات به رییس جمهور گزارش ارائه شود. کرباسیان با 
اشاره به اینکه در کنار سیستم بانکی بی شک باید بانکداری 
الکترونیکی توســعه یابد، تاکید کرد: در دولت قبل در این 
خصوص زیرساخت هایی فراهم شــد و در دولت دوازدهم 
این روند ادامــه خواهد یافت. هرچند که ما چیزی از غافله 
تکنولوژی در کشور کم نداریم و باید از ظرفیت های موجود 
بیشــترین بهره را ببریم. وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان 
کرد: کشــور ما درخصوص ذخیره ســازی اطالعات دچار 
مشکل است و در این زمینه باید زیرساخت های الزم فراهم 

شود.
کرباسیان با اشــاره به اینکه دولت دوازدهم به دنبال آن 
است که شبکه بانکی از بنگاه داری فاصله بگیرد، و سعی کند 
سرمایه هایش را به بخش صنعت و خدمات و اشتغال تزریق 
کند. دولــت آقای روحانی این تصمیــم را از دوره یازدهم 
گرفته بودند و این کار را نیز با پرداخت بخشی از بدهی های 
خود به شبکه بانکی آغاز کردند. وزیر اقتصاد و دارایی جذب 
ســرمایه های خارجی را برای کشــور و توسعه آن مهم و 
حیاتــی تلقی کرد و گفت : در زمینه جذب ســرمایه گذاری 
خارجی به تازگی خــط اعتباری به ارزش ۸ میلیارد یورو از 
طریق کره جنوبی برای سرمایه گذاری در کشورمان باز شده 
که امیدواریم فتح بابی برای سرمایه گذاری دیگر کشورهای 
جهان باشد. کرباســیان خاطرنشــان کرد: رشد اقتصاد ۸ 
درصدی که در برنامه ششــم توســعه کشور در نظر گرفته 
شــده است، نیازمند ایجاد زیرســاخت ها و بسترهایی است 
که همه این زیرساخت ها و بسترهای توسعه کشور نیازمند 

شبکه برقی کشور هستند.

مشــاور بانکی اتاق بازرگانی ایــران تاکید کرد: ما در 
تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها نباید 
نگاه بخشــی داشته باشــیم و به منافع ملی باید توجه 
کنیم. محمدمهدی رئیس زاده در گفتگو با خبرآنالین 
با اشاره به اولویت های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد 
اظهار داشــت: ما تاکنون در تصمیم گیری ها می دیدیم 
که به صورت بخشــی و حوزه ای عمل می  شــود؛ این 
در حالی ســت که برنامه ها به یک دید کالنی نیاز دارد 
کــه منافع ملــی را در نظر گیرد. وی افــزود: حتی در 
برخی از مصوبات شــاهد بودیم که گفته می شد برای 

مثــال، اگر فالن اتفاق بیفتد، کســری بودجه خواهیم 
داشــت، بنابراین چون دولت نمی تواند کسری بودجه 
را تحمــل کند، تولیدکننده باید تاوان کســری بودجه 
را بدهد. رئیس زاده تصریح کرد: چندین ســال به دلیل 
تحریــم از تکنولوژی های روز به دور بوده اند، هرچه هم 
به این صنایــع، منابع تزریق کنیم، به دلیل عقب بودن 
تکنولوژی شان، اتالف منابع خواهند داشت. مشاور بانکی 
اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با شــرایط کنونی این 
صنعت به رشدهای باال نمی رســد، عنوان کرد: بر این 
اســاس، باید در این حوزه یک جراحی داشــته باشیم، 

یعنی صنایعی که با تزریق منابع هم به دلیل ســاختار 
معیوب هرگز به بازدهی مطلوب نمی رسیدند، یک بخش 
ورشکسته و منحل بدانیم. رئیس زاده تاکید کرد: ما در 
این زمینه باید تصمیم اساسی بگیریم،  باید صنایعی را 
که وقتی منابع به آن ها تزریق می شود و رشد می کنند 
و بازدهی دارند،  نگــه داریم. وی با بیان اینکه صنایعی 
که زیان ده هستند، جزو خیلی از شرکت های خصولتی 
محسوب می شــوند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی 
زیان را -اما در یک دوره زمانی معین- تحمل می کند، 

بعد به یک جایی می رسد که تولید را تعطیل می کند.

در ماه جوالی واردات نفت کشــورهای آسیایی از 
ایران افزایش نســبی را تجربه کرد و عمال از ســطح 
پایین ماه ژوئن چند پله باال رفت. به گزارش فارس به 
نقل از رویترز، واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران 
در ماه جوالی نســبت به ماه ژوئن افزایش یافت. در 
ماه ژوئن واردات نفت آســیایی ها از ایران به کمترین 
میزان در 14 ماه گذشته رسیده بود. افزایش  درصدی 
واردات از سوی کره جنوبی و ثابت ماندن واردات نفت 
چین از ایران توانست کاهش واردات نفت ژاپن و هند 
را جبران کنند. ماه گذشــته میالدی 4 کشور چین، 
هند، کــره جنوبی و ژاپن در مجمــوع روزانه 1.52 
میلیون بشــکه نفت از ایران دریافت کرده اند. اگرچه 
واردات نفت این کشــورها از ایران نسبت به ماه ژوئن 
افزایش داشته اســت اما نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 7.1 درصد کاهش داشته است.
ایران در تالش است تا تولید نفت خود را به حدود 

4 میلیون بشــکه در روز تا پایان سال جاری برساند. 
ســطح تولید کنونی نفت ایران حــدود 3.8 میلیون 
بشــکه در روز اســت. آمارهای رسمی نشان می دهد 
واردات نفت کشــورهای آســیایی از ایران در 7 ماه 
نخســت سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
16.6 درصــد افزایش یافته و به 1.7 میلیون بشــکه 
در روز رسیده اســت. در اواخر سال 2016 میالدی 
ایران از اجرای توافق نامــه کاهش عرضه نفت اوپک 
مستثنی شــد که این مســئله پیروزی بزرگی برای 
تهران کــه به دنبال پس گرفتن ســهم خود از بازار 
جهانی اســت محســوب می شود. براســاس آخرین 
آمارهای ارائه شده واردات نفت کره جنوبی از ایران با 
26.7 درصد افزایش در ماه جوالی به 368.935 هزار 
بشکه در روز رسیده است. واردات نفت چین از ایران 
نیز افزایش نســبی را تجربه کرد و به 568.719 هزار 

بشکه در روز رسید.

براســاس آمار ارائه شده از ســوی وزارت بازرگانی 
ژاپن، واردات نفت این کشــور در ماه جوالی از ایران 
برای ســومین ماه پیاپی کاهش یافت. در ماه جوالی 
همچنین چین واردات نفت خود از ایران را نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته با حدود 21 درصد کاهش 
از 523 هزار بشکه به 414 هزار بشکه در روز کاهش 
داد. آمارهای رسمی همچنین نشان می دهد واردات 
نفت ژاپن اگرچه طی 3 ماه گذشته روندی کاهش را 
طی کرده است اما نسبت به ماه جوالی سال گذشته 
34.7 درصد افزایش داشته اســت. علی رغم کاهش 
واردات نفت ایران توســط هند طی ماه های گذشته 
اما هند در 7 ماه نخســت ســال جاری 41.5 درصد 
نفت بیشــتری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از ایران وارد کرده است. واردات نفت کره جنوبی نیز 
در ایــن مدت 54.2 درصد از ایران افزایش یافت و به 

414 هزار بشکه در روز رسید.

تولیدی که زیان می دهد، باید متوقف شود

افزایش نسبی واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران


