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اقتصاد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اولویت ایجاد سد در کشور را تامین آب شرب دانست و افزود :در قالب قانون برنامه توسعه غربالگری و اولویتبندی درستی بر روی سدهای موجود کشور انجام شده است .محمد حاجرسولیها با
تاکید بر اینکه در دولت یازدهم  34سد در کشور به بهرهبرداری رسیده ،بیان کرد :در طی این مدت در قالب برنامه پنجم توسعه ،غربالگری درستی بر روی سدهای موجود کشور انجام شد و باعث گردید تا سدهایی که منفعت کمتری دارند و
اولویت
احتماال مشکالتی را در حوزه آبریز به همراه داشته باشند از اولویت خارج کنیم .مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه در این زمینه باید نگاه ما کارشناسانه و متخصصانه باشد ،خاطرنشان کرد :بر این اساس سدهایی که صرفا
ایجاد سدها،
تامین آب شرب برای توسعه سطح زیرکشت و یا صنعت بودند را از اولویت خارج کرده و تامین آب شرب را در اولویت اصلی خود قرار دادیم .وی یادآور شد :با کمک سازمان برنامه و بودجه توانستیم  50درصد از سدهایی که در مرحله اجرا و یا مطالعات بود را
به درستی متوقف و یا اهداف آن را به سمت تامین آب شرب تغییر دهیم و از طرفی طرحهای اولویت دار با محوریت تامین آب شرب اجرایی کنیم.

جزئیات توافقنامه نفتی ایران ،روسیه و ترکیه؛

توسعه میادین نفتي همزمان با دسترسی به بازارهای جهاني
براساس مدل جدید قراردادهای نفتی که توسط وزارت نفت
تهیه و نهادهای عالی کشور نیز آن را تایید کردهاند ،با هدف
توسعه میدانهای نفت و گاز ،جذب سرمایهگذاری و دستیابی
به فناوریهای جدید ،از مشارکت شرکتهای بینالمللی در
صنعت نفت ایران اســتقبال میشود ،اما در کنار شرکتهای
خارجی باید یک شرکت اکتشاف و تولید داخلی نیز قرار بگیرد
تا از این طریق ،شــرکتهای ایرانی نیز ارتقا یابند .توافقنامه
مشــارکت و سرمایهگذاری سهجانبه برای توسعه میدانهای
نفت و گاز ،میان شرکت اکتشاف و تولید غدیر ،شرکت زاروبژ
نفت روسیه و شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در  18مرداد
امســال در مسکو امضا شد .این نخستین توافقنامه سهجانبه
مشارکت و سرمایهگذاری میان شرکتهای اکتشاف و تولید
ایرانی و شرکتهای خارجی به شمار میرود .این توافقنامه با
حضور مقامهای ارشد شرکتهای نامبرده امضا شد .شرکت
اکتشاف و تولید غدیر به عنوان رهبر مشارکت به شمار رفته
و ســهم سرمایهگذاری هر یک از شرکتها به میزان مساوی
درنظر گرفته شــده است .این توافقنامه به منظور همکاری و
سرمایهگذاری مشترک در طرحهای توسعه میادین نفت و گاز
داخلی به امضای طرفین رسیده است و طرفین توافق کردهاند
همه فعالیتهای فنی و اقتصادی اجرای طرحهای توســعه
میدانهای نفت و گاز را با همکاری یکدیگر و تشکیل تیمهای
راهبری فنی-اقتصادی پیگیری کنند .عبدالرضا حسیننژاد،
مدیرعامل هلدینگ اکتشــاف و تولید غدیر در گفتگو با ایرنا
جزئیات این تفاهمنامه را تشــریح کرد و گفت :مشارکت در
ســرمایهگذاری و توسعه میادین نفت و گاز در داخل کشور و
دسترسی به بازارهای بینالمللی از اهداف امضای این توافقنامه
است .مدیرعامل هلدینگ اکتشاف و تولید غدیر با بیان اینکه
از برنامههای خوب دولت یازدهم ایجاد شرکتهای اکتشاف
و تولید( )E&Pداخلی اســت ،گفت :این طرح از یادگارهای
وزارت مهندس زنگنه اســت که ثمرات آن داخل کشــور در
آینده مشــاهده خواهد شد .حسیننژاد با بیان اینکه تاکنون
در کشــور ،به معنای واقعی شرکت اکتشــاف و تولید وجود

نداشته است ،ادامه
داد :امــا اکنــون
فرصت خوبی برای
رشــد و پیشــرفت
شرکتهایی فراهم
شده که توانایی ورود
به حوزه اکتشــاف
و تولیــد را دارنــد.
وی دربــاره نقش و
حضور شرکتهای
اکتشاف و تولید در
قراردادهــای جدید
نفتی افزود :از شــرایط قراردادهای جدید نفتی این است که
در میدانهای کوچک و متوســط ،شرکتهای ایرانی باید با
یک شرکت خارجی صاحب فناوری شریک شوند همچنین
جهت توسعه میادین بزرگ ،به شرکتهای خارجی نیز تکلیف
شــده که برای فعالیت در ایران ،باید یک شریک اکتشاف و
تولید( )E&Pداخلی با خود همراه کنند.
حسیننژاد یادآور شد :این تعامل با شرکتهای بینالمللی
باعث رشد و پیشرفت شرکتهای داخلی و استانداردهای فنی
و اجرایی آنها خواهد شد .مدیرعامل هلدینگ اکتشاف و تولید
غدیر افزود :شــرکتهایی که توسط شرکت ملی نفت تایید
صالحیت شدهاند ،ظرفیت تبدیل شدن به شرکت اکتشاف و
تولید را دارند و بر این اساس ،در آینده قادر خواهند بود در داخل
کشــور و خارج ،در اجرای طرحهای توسعه میدان مشارکت
کنند .حسیننژاد خاطر نشان کرد :تنوع شرکای بینالمللی در
صنعت نفت و انتخاب شرکتهای متعدد از کشورهای متنوع،
باعث ایجاد امنیت بیشــتر جهت ســرمایهگذاری میشود.
وی گفت :شــرکت زاروبژ نفت روســیه که به عنوان شرکت
صاحب صالحیت خارجی در حوزه اکتشاف و تولید از طرف
شــرکت ملی نفت ایران مورد تایید قرار گرفته ،از تجربههای
بینالمللــی و فنی خوبی در صنعت نفت برخوردار اســت و

نیازها و کمبودهای
تکنولوژیــک ما در
زمینه مهندســی
و بهره بــرداری از
مخــزن را مرتفع
میکند.
حســین نژ ا د
افزود :این شرکت
تجربیــات موفقی
در زمینــه افزایش
ضریب برداشــت،
روشهــای جدید
حفاری ،مقابله با پدیده آسفالتین و اقتصادیکردن طرحهای
توسعه میدان داشته است .مدیرعامل هلدینگ اکتشاف و تولید
غدیر افزود :همچنین از آنجا که سرمایهگذاری در طرحهای
باالدستی صنعت نفت به مبالغ زیادی نیاز دارد شرکت یونیت
اینترنشنال ترکیه به عنوان عضوی از مشارکت جهت تامین
مالی و سرمایه گذاری این طرحها حضور دارد .وی گفت :پس
از طی مراحل مختلف و پذیرش شروط یکدیگر با شرکتهای
فوق  ،اقدام به امضای اصول اولیه قرارداد مشــارکت کردیم.
حســیننژاد اضافه کرد :شرکتهای روســی و ترکی طرف
قــرارداد با ما آمادگی دارند تا در صــورت واگذاری هریک از
میادین با ما همکاری کنند.
منتظر نظر شرکت ملی نفت هستیم
حســیننژاد گفت :درصورت واگذاری توســعه هر یک از
میادین گازی کیش و میادین نفتی فاز  3دارخوین ،ســپهر
و جفیر به این کنسرسیوم ،اعضای این کنسرسیوم در توسعه
آنها مشــارکت خواهند کرد .مدیرعامل هلدینگ اکتشاف و
تولید غدیر با بیان این که شــرکت ســرمایهگذاری غدیر در
فروردین ماه سال جاری تفاهمنامه همکاری برای تهیه طرح
جامع توســعه میادین فوق را با شرکت ملی نفت ایران امضا
کرده است ،اضافه کرد :با توجه به توان فنی و مهندسی بسیار

خوب کارشناسان داخلی ،همه فعالیتهای طراحی و مهندسی
تحتاالرضــی و تهیه طرح جامع توســعه میدان ()MDP
توسط کارشناسان داخلی انجام خواهد شد .وی بیان داشت:
همچنیــن برای ارزیابی طرح ،با هدف تقویت توان داخلی ،از
خدمات شرکت «بیســیپ فرنلب» ()BeicipFranlab
فرانسه که تخصص و تجربه خوبی در زمینه مطالعات مخزن
و روشهای ازدیاد برداشت نفت و گاز دارند استفاده کردهایم.
مبلغ توافق هنوز مشخص نشده است
مدیرعامل هلدینگ اکتشاف و تولید غدیر درباره هزینههای
تعهد شده توســط طرفین در این توافق سهجانبه نیز گفت:
هنوز مبلغی را در این توافق اولیه مشــخص نکردهایم و تنها
اعالم کردهایم که همکاری مربوط به چهار میدان ذکر شــده
اســت .حسیننژاد ادامه داد :قرار شــده است که هر کدام از
اعضا یک ســوم بودجه را تامین کنند که البته ســهم طرف
ایرانی به عنوان رهبر کنسرســیوم به میزان یک دهم بیشتر
است .مدیرعامل هلدینگ اکتشاف و تولید غدیر درباره میزان
تولید نفت و گاز ناشی از توسعه این چهار میدان گفت :میدان
دارخوین بر اســاس اطالعــات اولیه  70تا  75هزار بشــکه
و میدانهای جفیر و ســپهر نیز در مجموع  30هزار بشــکه
نفت تولید خواهند کرد که براســاس بــرآورد اولیه ،مجموع
آن 100تا  105هزار بشکه نفت خواهد شد .وی خاطر نشان
کرد :در تالش هســتیم در مطالعات طرح توسعه میادین که
طی روزهای آینده به شــرکت ملی نفت ایران ارائه میشود
با اســتفاده از روشهای ازدیاد برداشــت ( )EOR/IORو
تکنولوژیهای جدید حفاری ،ضریب برداشت از این میادین
را بــه حد مطلوبی افزایش دهیم .حســیننژاد افزود :میدان
گازی کیش دارای سه فاز است که هر فاز روزانه  25میلیون
مترمکعب گاز تولید میکند که معادل  75میلیون مترمکعب
گاز در روز است .مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و توسعه
نفت (متن) افزود :همچنین  30تا  35هزار بشکه نیز میعانات
گازی از میدان گازی کیش تولید میشــود که کیفیت آن از
میعانات گازی عسلویه بیشتر و بهتر است.

اطالعات  ۱۰۰میلیون حساب بانکی در راه سازمان مالیاتی
با کاهش نرخ ســود بانکی ،نظام بانکی کشــور قرار
اســت در معرض دومین آزمون بــزرگ خود در طی
سالهای اخیر قرار گیرد .ماده  169مکرر مالیاتهای
مســتقیم ،ســازمان امور مالیاتی را مکلف به دریافت
اطالعــات مالی بــا هــدف جلوگیــری از فرارهای
مالیاتی کرده اســت .سیســتم بانکی به عنوان یکی
از زیربناهــای اصلی اقتصاد کشــور نقش مهمی در
شفافســازی اطالعات مالی و مقابلــه با فرار مالیاتی
دارد .در ســالهای گذشــته بحثهــای مختلفی در
خصوص بررســی حســابهای بانکی مطرح شد که
بررسی اطالعات مربوط به سپردهها را با چالش روبه
رو میکرد ،اما بعد از ابالغ قانون مالیاتهای مستقیم
و همچنــان ایجاد یک وفاق عمومی بــرای مبارزه با
فرار مالیاتی به نظر میرســد ســازمان امور مالیاتی
قصد دارد اینبار بــه تکلیف قانونی خود برای وصول
اطالعات مالی از سیستم بانکی عمل کند.
در حــال حاضر حــدود 100هزار میلیــارد تومان
مالیات وصول میشــود و در حــدود نصف این رقم
نیــز فرار و معافیت مالیاتی در کشــور وجود دارد .از
ســوی دیگر بانکها از روز شنبه نرخهای سود جدید
را تجربه میکنند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی،
هیچ بانکی نمیتواند بیش از نرخ مصوب شورای پول
و اعتبار سود پرداخت کند .پس از این جراحی اولیه،
بانکها باید خود را برای شفافســازی اطالعاتی نیز
آماده کنند ،چراکه ســازمان مالیاتــی برای دریافت
اطالعات مالی از سیســتم بانکی اصــرار دارد و البته
قانون نیز در این حوزه پشتیبان سازمان امور مالیاتی

میباشــد .در همین خصوص علی رستمپور مدیر کل
اطالعــات مالیاتی در گفتگو با تســنیم با بیان اینکه،
تالش میکنیم در ســال جاری حسابرسی مبتنی بر
ریسک را در ســازمان مالیاتی پیاده کنیم گفت :اگر
به هر دلیل موفق به اجرای این فرآیند نشــویم مانند
ســالهای قبل و ادوار گذشته به صورت سنتی اما با
اطالعات بیشــتر فرآیند حسابرسی را انجام خواهیم
داد.
ضرورت حسابرسی مبتنی بر ریسک
ایــن مقام مســئول ســازمان مالیاتــی در توضیح
ضرورت جمــعآوری اطالعــات بانکــی تاکید کرد،
جمعآوری تمام اطالعات مالیاتی به این علت در ماده
 169مکرر ذکر شــد که سیستم حسابرسی مبتنی بر
ریسک در ســازمان مالیاتی پیاده شــود .امروز برای
اینکه فرآیند راســتیآزمایی اطالعات اظهارنامههای
مالیاتی انجام شــود باید سراغ تکتک مودیان برویم
کــه اظهارنامــه به ســازمان ارائه کردهانــد .این در
حالی اســت که قرار نیســت در آینده سراغ تکتک
اظهارنامههــا برویم چراکه ســالیانه حدود  4میلیون
اظهارنامه از سوی سازمان مالیاتی دریافت میشود.
با بررسی فقط  400هزار اظهارنامه در  5سال آینده
قرار است در یک روند  5ســاله به نقطهای برسیم
که تنها  10تا  15درصد کل اظهارنامه مورد بررســی
قرار گیرد .در واقع این دسته از اظهارنامهها بر اساس
معیارهای ریسکی که تعریف شده پرمخاطره هستند
و ارزش رســیدگی دارنــد .اگر اظهارنامههــا بتوانند
فرآیند سنجش ریسک سازمان مالیاتی را پاس کنند

حمایت همهجانبه مجلس از
کاهش نرخ سود بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در صورتی بخشنامه بانک
مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ســود بانکی محقق میشود که الزامات
چهارگانه مدیریت نرخ تامین مالی بیــن بانکی از جمله مدیریت بازار
بدهی و مدیریت عدم ورود منابع به موسســات غیرمجاز اجرایی شود.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفتگو با خانه ملت گفت :با توجه به
آغاز اجراییشــدن مصوبه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود
سپرده بانکی به نظر میرسد انجام این مهم علیرغم تاخیر دو ساله از
مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار نیازمند الزامات اساسی و مهمی است
که در صورت عدم رعایت این الزامات فرآیند اجرایی شــدن مصوبه با
چالش جدی روبرو میشــود .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه
داد :یکی از چالشهای مصوبه اجرای کاهش نرخ سود بانکی در رابطه
با مدیریت نرخ تامین مالی بازار بدهی ایجاد شده توسط دولت است؛ در
حال حاضر بازار بدهی به دلیل نیازهای تامین مالی دولت فاقد مدیریت
منسجم جهت همراهی نرخ تامین مالی با مصوبات شورای پول و اعتبار
است ،به عبارت دیگر مهمترین عامل بر هم زننده موضوع کاهش نرخ
سود ،نرخ تامین مالی بازار بدهی است .پورابراهیمی داورانی افزود :یکی
از چالشهای دیگر برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی مربوط
به نرخ تامین مالی بازار بین بانکی اســت که اگرچــه ظاهرا این بازار
توســط بانک مرکزی مدیریت میشود اما خالهای جدی در خصوص
الزام کاهش نرخ بین بانکی متناسب با مصوبه کاهش نرخ سود وجود
دارد .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :وجود موسسات غیرمجاز
در بازار پول ســومین چالش در این حوزه است؛ علیرغم اقدامات اخیر
بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز به نظر میرسد
کماکان موسســات مذکور میتوانند با روشهای خاصی در خصوص
جذب منابع مالی اقدام و موجبات عدم اجرایی شــدن مصوبه را فراهم
کنند .رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس افزود :مجلس و کمیسیون
اقتصادی آماده هرگونه همکاری با دولت برای اجراییشــدن مصوبه
کاهش نرخ سود بانکی است.

نیازی به بررســی آنها نیست و عملکرد ابرازی آنها
واقعی یا نزدیک به واقعیت اســت .ســازمان مالیاتی
این دســت از اظهارنامههــا را میپذیرد و اقعیت این
است که مردم نیز این روش را قبول دارند .اگر مردم
بدانند ســازمان مالیاتی اشراف اطالعاتی کامل دارد،
سعی میکنند اظهارنامه مالیاتی واقعی را ارائه کنند.
با اجرای حسابرســی مبتنی بر ریسک برخورد مودی
و ممیز به حداقــل میزان ممکن کاهش یافته و البته
فسادهایی که در این زمینه ایجاد شده بود به حداقل
خواهد رســید .در این مــدل مودیان ســالی یکبار
اطالعــات اظهارنامه خود را ارائــه میکند و در قبل
آن از سازمان مالیاتی خدمت میگیرند .بر این اساس
بهدنبــال آن هســتیم که بتوانیــم در اظهارنامههای
مالیاتی راستیآزمایی سیستمی انجام دهیم.
تالش برای اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک
به گفته رســتم پور ،فصل رسیدگی به اظهارنامهها
در ســازمان مالیاتی از شهریور و مهرماه آغاز میشود
و اگر بتوانیم در این مدت اطالعات بانکی ســپردهها
و همچنان اطالعات مربوط به دســتگاههای دیگر را
دریافت کنیم ،شاید بتوانیم امسال فرآیند حسابرسی
مبتنی بر ریسک (اظهارنامههای عملکرد سال  )95را
برای اولین بار در ســازمان پیاده کنیم .این مسیری
اســت که ســازمان مالیاتی آغاز کــرده و باالخره به
نتیجه خواهد رســید .وی در پاسخ به سوالی درمورد
تعداد حســابهای بانکی که قرار اســت به سازمان
مالیاتی ارائه شــوند گفت :برآوردهای ســال گذشته
ســازمان مالیاتی نشــان میداد سیســتم بانکی باید

اطالعات  420میلیون حســاب بانکــی را در اختیار
این ســازمان قرار دهــد .این درحالی اســت که در
برآوردهای مربوط به سال جاری متوجه شدیم تعداد
این حســابها از مــرز  500میلیون حســاب بانکی
عبور کرده اســت .مدیر کل ســازمان مالیاتی با بیان
اینکه اگر قرار باشــد با معیار گردش مالی باالی 500
میلیون تومان ،این حســابها را مــورد تفکیک قرار
دهیم ،باید حدود  20درصد این حسابها به سازمان
مالیاتی ارائه شــود گفت :اگر این معیار رعایت شود و
از تمرکز یک پایگاه اطالعاتی مادر مثل ســامانههای
بانک مرکزی اســتفاده شده و ارســال از این طریق
صــورت گیرد ،حدود  100میلیــون رکورد اطالعاتی
از ســمت بانکها بهواســطه بانک مرکزی بایستی به
سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

ش حذف برچسب قیمت از روی کاالها
چال 
عضو هیئت رئیســه کمیسیون اقتصادی مجلس ،از
بازگشت به سیستم سنتی فروش کاال و حذف برچسب
قیمتــی از روی محصــوالت انتقاد کرد .سیدحســن
حسینی شاهرودی در گفتگو با خانه ملت ،با اشاره به
ابالغیه دولت مبنی بر حذف قیمت از روی کاال ،گفت:
مسئوالن وزارت صنعت باید در قبال حذف برچسب از
روی کاال پاسخگو باشند ،چراکه این اقدام هیچ مبنای
علمی و عقلیای ندارد و اکنون نیز دوران ســنتی که
مشتری وارد بقالی شده و از یک یا چند تعداد محدود
کاالی مشابه پیدا کند گذشته است .وي افزود :اکنون

کاالهای مشابه بســیار زیادی در فروشگاههای بزرگ
و بازار وجود دارند که هیچ شــخصی حتی حسابدار و
صندوقدار این مجموعهها نیز نمیتواند پاســخگوی
قیمت این همه کاال باشد .حسینی شاهرودی ادامه داد:
مشــتریان اگر بعد از خرید کاال از قیمت مطلع شوند،
قدرت انتخاب از آنها گرفته میشــود و به نوعی دیگر
کاالی رقابتی در کشــور وجود ندارد ،لذا حذف قیمت
بسیار اشــتباه بوده و مشکل را حل نمیکند .حسيني
شــاهرودي با بیان اینکه درج قیمتها برای کاالها با
کیفیتهای مختلف الزامی است ،افزود :در تمام نقاط

دنیا درج قیمت روی کاال وجود دارد و این تصمیم دولت
غیرکارشناسی بوده و وزارت صنعت باید در این زمینه
پاسخگو باشد .وي با تاکید بر اینکه برای ایجاد رقابت،
مصرفکننده باید قیمت کاال را ببیند و با سایر کاالها
مقایســه کند ،تصریح کرد :فروشگاههای بزرگ و بازار
کسب و کار را با چند بقالی سنتی زمان قدیم اشتباهش
گرفتهاند ،چگونه مصرفکننده در فروشگاههای بزرگ
که شخصی پاسخگوی قیمت نیست میخواهد قیمت
کاالها را مقایسه و متناسب با قدرت خرید خود اجناس
را خریداری کند.

اتمام حجت نرخ سودی بانک مرکزی با مدیران بانکی
قائــم مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیرانعامل
بانکها خبر داد و افزود :بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید،
در چارچوب قانون و اختیارات این بانک اقدام به تنبیه بانکهای متخلف
خواهد کرد .به گزارش تســنیم ،بانک مرکزی  31مردادماه سال جاری
بخشنامهای هشتبندی برای کاهش نرخ سود بانکی با تاکید بر اجتناب
از رقابتهای ناموجه بین بانکها و موسسات اعتباری در جذب سپردهها
به شــبکه بانکی ابالغ کرد .براساس این بخشــنامه که از ديروز (11
شــهریورماه) الزم االجراست بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ
سودعلی الحساب سپردههای سرمایهگذاری مدت دار یکساله حداکثر
 15درصد و سپردههای کوتاه مدت را حداکثر  10درصد محاسبه و رعایت
کنند .اما پس از اعالم جزئیات این بخشنامه ،پایبندی سیستم بانکی به
نرخهــای جدید و جلوگیری از وقوع تجربیات گذشــته و برهم خوردن
نظم سیســتم بانکی ،از جمله مباحثی است که مورد توجه بود و اغلب
برعدم رعایت این نرخ از ســوی برخی بانکها تاکید میشد .برهمین
اساس بانک مرکزی اواخر هفته گذشته ،جلسهای با حضور مدیران عامل
و اعضــای هیئت مدیره بانکها برگزار کرد و در این جلســه چگونگی

اجرای بخشــنامه و پایبندی بانکها به نرخ سودهای جدید مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
در همین راستا ،اکبر کمیجانی درباره جزئیات این جلسه به ایبنا گفت:
در جلســه مذکور که با حضور مدیران عامــل و اعضای هیئت مدیره
بانکها برگزار شــد ،سیاست اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
سپردهها از جوانب مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد .وی افزود :از
آنجایی که اهداف این بخشــنامه که همان ساماندهی نرخ سود بانکی،
سپرده و تسهیالت است ،به آنها توضیح داده و انتظارات بانک مرکزی
از سیســتم بانکی نیز تشریح شــد .قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد:
قرار است با اجرای این سیاست ،نرخ سود تسهیالت و هزینههای مالی
بنگاهها به حدی کاهش یابد که این ارقام در یک میزان و جایگاه منطقی
قرار بگیرد .کمیجانی افزود :همچنین در این که نرخ ســود تسهیالت
به عنوان یک شــاخص مهم در تولید کشور قرار دارد ،شکی نیست اما
دسترسی به منابع تامین مالی نیز از موضوعات بسیار مهم در امر تولید
اســت .وی ادامه داد :برهمین اساس تمام تالش ما بر این است که در
کنار ساماندهی نرخ سودها ،منابع مالی کافی در اختیار تولیدکنندگان و در

جهت حمایت از رونق تولید و افزایش اشتغال قرار گیرد.
اجرای سیاستهای تنبیهی ،بدون هیچگونه مالحظهای
قائــم مقام بانک مرکــزی درباره اقدامات بانــک مرکزی در مقابل
بانکهای متخلف ،گفت :قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانکها
گذاشته شد تا این بانک ،در جهت حفظ این نرخها و افزایش نظارت بر
اجرای صحیح این بخشــنامه اقدام کنــد .وی با توضیح اینکه اقدامات
تنبیهی برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است ،اظهار داشت:
طبق صحبتهای انجام شــده ،سیاستهای تنبیهی و محدودیتهایی
در فعالیتهای بانکهای متخلف در نظر گرفته شــده است .کمیجانی
دراین باره گفــت :بانکها مجوزهای متفاوتی از بانک مرکزی دریافت
میکنند ،همچنین در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی خطوط اعتباری در
اختیار آنها میگذارد و بسیاری از موارد دیگر که بانک مرکزی میتواند
در صــورت تخطی هریک از بانکها درباره قطع و لغو آنها اقدام کند.
قائــم مقام بانک مرکزی توضیح داد :این پیشبینیها انجام شــد تا در
صورت تخطی هریک از بانکها ،بخش نظارت بانک مرکزی بدون هیچ
مالحظهای اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند.
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حاشیه بازار
اقتصاد جهان در مسیر رشد پایدار

عملکرد بازارهای نوظهور طی چهاردوره ســهماهه متوالی منتهی به 30
ژوئن  9( 2017تیر  )1396از پایان رکود دوســاله در این بازارها حکایت
دارد .ســود بنگاههــای اقتصادی جهان نهتنها از روند نزولی خارج شــده،
بلکه به نرخهای دورقمی رســیده است .این تغییرات ،سرمایهگذاری را نیز
بار دیگر در مســیر صعودی قرار داده اســت .بااینحــال ،آخرین آمارهای
منتشرشــده در مورد شــاخص قیمت مصرفکننده در جهان ،از یک افت
فراتر از انتظار در نرخ تورم حکایت دارد .ســرعت حرکت تورم مواد غذایی
و انرژی به ســمت ارقــام پایینتر ،بیش از آن چیزی بــود که پیشبینی
میشــد و میزان کاهش تورم هسته ( )core inflationحتی از آن هم
غیرمنتظرهتر بود .البته ســیگنالهای صادره از افــت نرخ تورم جهانی را
حداقل در برهه کنونــی نباید بیش از حد موردتوجه قرار داد ،زیرا کاهش
تورم همیشــه به معنی کاهش قدرت بنگاهها در قیمتگذاری نیســت .در
مقابل ،شــاخصهایی که نشان از رشد قابلتوجه در بخش فیزیکی اقتصاد
جهانی دارند ،میتوانند وضعیت امروز اقتصاد جهان را بهتر تشــریح کنند.
مخارج انجامشده بر روی کاالهای مصرفی در جهان طی سهماهه دوم سال
جاری میالدی در قیاس با دوره مشابه سال گذشته حدود  5.5درصد رشد
داشته است و مخارج سرمایهای نیز برای دومین دوره سهماهه متوالی ،نرخ
رشــدی باالتر از  4درصد را در قیاس با دورههای مشابه سال قبل ،به ثبت
رسانده است.

رخداد

حضور شرکتهای داخلی
درفاز ۱۱پارس جنوبی

معاون بخش فراســاحل شرکت تاسیســات دریایی میگوید :برای انجام
باقــی مانده عملیات لولهگذاری فاز  ۱۴پــارس جنوبی قصد داریم تا برای
نخســتین بار از شناور اوشنیک  ۵۰۰۰اســتفاده کنیم که منحصربه فرد
است.
محمدرضا بهاری ،معاون بخش فراســاحل شــرکت مهندسی و ساخت
تاسیسات دریایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعالم اینکه تنها حدود
 ۳۵کیلومتــر ازلولهگذاری فاز  ۱۴بی باقی مانده اســت ،گفت :لولهگذاری
بخش اول فاز  ۱۴پارس جنوبی با استفاده از شناور سی مستر به طور کامل
انجام شده است که رقمی حدود  ۱۰۰کیلومتر خط لوله دریایی را به خود
اختصاص میدهد .او ادامــه داد :برای انجام باقیمانده عملیات لولهگذاری
فاز  ۱۴پارس جنوبی قصد داریم تا برای نخســتین بار از شــناور اوشنیک
 ۵۰۰۰اســتفاده کنیم .گفتنی اســت که قابلیت لولهگذاری این شــناور
منحصر به فرد اســت .به این معنا که خط تولید ( لولهگذار)fire line -
آن در بخش میانی شــناور قرار دارد که همین ویژگی موجب میشــود تا
عملیات لولهگذاری در شرایط مختلف آب و هوایی به خوبی انجام شود .این
در حالی است که خط تولید سایر شناورهای لولهگذار در بخشهای کناری
قرار دارد که همین امر عملیات لولهگذاری را با سختی مواجه میکند.
این مقام مســئول با بیــان اینکه لولهگذاری فــاز  ۱۳بی پارس جنوبی
انجام شــده است ،اضافه کرد :قرار است تا عملیات لولهگذاری فاز ۱۳ای به
تاسیسات دریایی سپرده شود .به گفته بهاری ظرفیت تولید میعانات گازی
هــر یک از فازهای  ۱۳و  ۱۴پارس جنوبــی معادل  ۲۵میلیون مترمکعب
در روز اســت .این در حالی اســت که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده
ترمیم خط لوله فاز  ۱۶در اولویت قرار دارد.معاون بخش فراساحل شرکت
مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با اشاره به اینکه ساخت جکت فاز ۱۳
بی پارس جنوبی به این شــرکت داخلی سپرده میشود ،تصریح کرد :برای
ساخت جکتهای فاز  ۱۱در مناقصه شرکت کردیم .البته تاسیسات دریایی
در این مناقصه تنها نیست و ســایر پیمانکاران این حوزه نظیر ایزوییکو و
قرارگاه خاتم االنبیا نیز از بخش داخلی حضور دارند .همچنین قرار اســت
پروپوزال بخش خط لوله و سکو را نیز برای شرکت در مناقصه ارائه دهیم.

خبر آخر
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان:

چرا رکود ۵ساله مسکن تمام نشد؟

عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان معتقد است :یکی از دالیل افزایش اجارهبها ،کاهش
قدرت خرید مسکن مردم و حرکت آنها به سمت بازار اجاره است .اقتصاد آنالین :ایرج رهبر
درباره دالیل ادامه رکود مسکن ،اظهار داشت :ما حرکتهای سینوسی از  25 ،20سال قبل
داشتیم و آمارها خیلی روشن مسائل را بیان میکند.
وی افزود :به طور معمول هر  5 ،4سال یکبار یک رکود یا رونق داشتهایم و رکود حداکثر
 2ســال طول میکشید .این در حالی است که در حال حاضر رکود کنونی مسکن  5سال
طول کشیده است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهســازان تصریح کرد :علت رکود را باید ریشهیابی کنیم.
مگر جمعیت کشــور با سابق فرق کرده اســت؟ مگر آمار  850هزار ازدواج کم شده است
یا اصال تغییری در جامعه به وجود آمده که رکود 5ســاله مسکن همچنان ادامه دارد .رهبر
عنوان کرد :بارها گفتهام که اگر موضوع را آسیبشناسی کنیم ،یک مسئله عمده است؛ یکی
اینکه مردم پول ندارند که خانه بخرند .شــما فکر میکنید چرا اجاره گران شده است؟ به
دلیل اینکه کســانی که میخواهند خانه بخرند ،توانایی مالی ندارند ،بنابراین باید به سراغ
واحدهای اجارهای بروند.
وی متذکر شد :زمانیکه مردم به سمت بازار اجاره هجوم میآورند ،نرخ اجاره باال میرود،
زیرا عرضه محدود است .عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان اظهار داشت :معتقدم که باید
هزینه ساخت مسکن کاهش پیدا کند .رهبر افزود :قانونی از سال  1387تحت عنوان حمایت
از عرضه و تولید مسکن داشتیم که مصوبه مجلس است .در این قانون تعریف شده که از
بخش مسکن چگونه حمایت شود؛ اینکه زمینهای دولتی را در اختیار سازنده بگذارید و با
اقساط پول را برگردانید.

