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نقدینگی به ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان رسید

بر اســاس اعالم بانک مرکزی نقدینگی در دیماه به  ۱۴۶۳هزار میلیارد
تومان رسید که سهم پول در آن  ۱۸۰هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول
 ۱۲۸۲.۹هزار میلیارد تومان است.
بر این اســاس ،نقدینگی در دی  ۱۳۹۶نســبت به دیماه  ۱۳۹۵معادل
 ۲۲٫۳درصد افزایش یافت .آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان
میدهد :بدهی بخش دولتی به سیســتم بانکی در دیماه سال جاری ۲۵۵
هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند  ۱۳۹۵حدود  ۱۶.۴درصد رشد
داشته است.
بدهی بخش غیردولتی به سیســتم بانکی نیز در دیماه به  ۱۰۲۷میلیارد
تومان رســیده که نســبت به اســفند  ۱۳۹۵حدود  ۱۲درصد رشد داشته
است .همچنین آمارهای بانک مرکزی از رشد  ۱۲درصدی مانده تسهیالت
اعطایی از ســوی بانکها و مؤسسات اعتباری در دیماه سال جاری نسبت
به اســفند سال گذشته حکایت دارد .بر این اساس ،مانده تسهیالت اعطایی

بانکها و مؤسسات اعتباری کشور از حدود ۹۱۰هزار و  ۱۱۰میلیارد تومان
در پایان اسفند  ۹۵به ۱۰۱۸هزار و  ۹۸۰میلیارد تومان در پایان دیماه سال
جاری افزایش یافته است.
در این میان ،مانده تســهیالت اعطایی از ســوی بانکهای تجاری کشور
بیشترین افزایش را تجربه کرده و به ۱۶۲هزار و  ۷۲۰میلیارد تومان رسیده
است که نسبت به اسفندماه سال قبل ۱۹ ،درصد رشد دارد.
بر اساس این آمارها ،از مجموع مانده تسهیالت اعطایی بانکها و مؤسسات
اعتباری تا ایــان دیماه ،حدود ۵۷هزار میلیارد تومــان معادل  ۵٫۶از کل
تسهیالت اعطایی قرضالحسنه بوده است.
بررســیها نشــان میدهد عقود اســامی «مشــارکت مدنی» با سهم
۳۷٫۸۷درصدی و «مرابحه» با ســهم  ۲۵٫۷۷درصدی ،بیشــترین سهم از
کل مانده تسهیالت اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری را شامل شدهاند.
همچنین آمارهــای مربوط به خالصه داراییهــا و بدهیهای بانکها ئ

خبر

مؤسســات اعتباری غیربانکی از افزایش  ۱۷٫۸درصدی بدهی آنها به بانک
مرکزی نســبت به اســفند  ۹۵حکایت دارد .بر این اســاس مجموع بدهی
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دیماه  ۹۶حدود۱۱۷هزار و ۴۸۰
میلیارد تومان بوده است آمارهای مربوط به خالصه داراییها و بدهیهای کل
بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشان میدهد رقم بدهی
این بنگاهها به بانک مرکزی در دیماه  ۹۴با ۷۶٫۱درصد افزایش نســبت به
اسفند سال قبل ،به ۶۷هزار و ۳۳۰میلیارد تومان در دیماه  ۹۶رسیده است
بررسیهای نشــان میدهد بدهی بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری
غیربانکــی به بانک مرکزی در دیماه ۱۲ ۹۴هزار و ۵۵۰میلیارد تومان بوده
که با شتابی فزاینده رشد کرده است.
در این میــان اما ،بدهی بانکهای تجاری و تخصصی به بانک مرکزی در
دیماه ســال جاری کاهش یافته و به ترتیــب افت ۴۲٫۳درصدی و ۱۲٫۶
درصدی را تجربه کرده است.

روایت رئیس اتاق بازرگانی از ریشه بحران های اقتصادی در ایران؛

 70درصد اقتصاد دست کسانی است که فقط ضرر زدهاند

همدلی| «تا دولت فربه است ،تا این دولت دست
از ســر اقتصاد کشــور برندارد ،تــا بخش خصوصی
واقعی تقویت نشود ،فضای اقتصادی به همین اندازه
خاکستری است ».این چکیده حرفهای غالمحسین
شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی  ،صنایع و معادن ایران،
در سی و چهارمین نشســت هیات نمایندگان اتاق
بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران در روز
گذشته بود .شافعی با نقد برخی سیاست ها و عملکرد
برخی افراد که سال هاســت به اقتصاد ایران آسیب
میزنند افزود ۷۰ «:درصد اقتصاد در اختیار کسانی
اســت که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشتهاند و
لطمه آن را بخش خصوصی متحمل شده است».
اما در این فضای اقتصادی دردناک بیکاری فاجعهای
دردناکتر بود که دیروز در میان صحبتهای شافعی
به آن اشاره شد .قصهای تلخ ،تکراری و حتی کهنه ،که
بیشتر از بیکاری جوانان روستایی روایت کرد .مرور
آمار خاکخورده در آرشیو رسانهها ،در پایان هر فصل
این روایت دردناک را از جوانان تحصیلکرده ســاکن
در روســتاها و شهرها به گوش میرساند؛ جوانانیکه
در بهترین ســالهای زندگی ،افسرده هستند و بعد
از سالها دوندگی ،هنوز هم گوش به زنگ خبرهای
خوبی از شغلی که هیچ وقت برایشان مهیا نشد.
تلختر اینکه هر سال نیز بر تعداد این جوانان افزوده
میشــود .بر اساس گزارشــی که مرکز آمار ایران از
وضعیت بازار کار در بهار همین امسال منتشر کرده
اســت ،نرخ بیکاری در سال  ،95نسبت به سال ،94
افزایش قابلتوجهی داشته است .بر همین اساس ،نرخ
بیکاری سال 95در حالی با  1,4درصد افزایش نسبت
به ســال 94به عدد  12,4درصد رسیده است که در
همین دوره زمانی ،نرخ بیکاری جوانان 15تا 24سال
 3,1درصد افزایش داشته و رقم  29,2درصد را ثبت
کرده اســت .همچنین نرخ بیکاری جوانان  15تا 29
سال نیز با  2,6درصد افزایش به  25,9درصد رسیده
است .اما در این میان حال و روز جوانان روستایی نیز
دست کمی از شهریها نداشته و حاال درصد باالیی
از این بیکاری مختص همین جوانان روستایی است.
آنطورکه محمد باقر نوبخت ،ســخنگوی دولت ،در
مهرماه همین امسال ،در چهارمین همایش ملی روز
روستا و عشــایر ،گفته بود« :نرخ بیکاری جوانان 15
تا  29ســاله در روستاها از  18,8درصه به  22درصد
افزایش یافته است؛ در حالیکه جمعیت بیکار افزایش
یافته است.
حــاال آنطورکه دیروز غالمحســین شــافعی در
یوچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،
س
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گفت « :دولت بودجه

قابلتوجهی برای اشتغال روستایی اختصاص داده و
نگرانیم که این منابع به سمت توزیع پول حرکت کند.
امیدواریم در اجرای برنامههای تدوین شده بتوان به
اشتغال پایدار روستایی کمک کرد».
به گفته شــافعی« :ه م اکنون ایجاد اشــتغال و به
خصوص اشتغال مولد را میتوان بهعنوان مهمترین
و حیاتیترین موضوع اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی
و حتی امنیتی کشــور عنوان کرد .افزایش اشتغال
مولد در بخش خصوصی واقعی میتواند منشاء اثرات
مثبتی مانند کاهش فشــارهای ســنگین بودجهای
دولــت ،افزایش درآمد ملی ،رشــد اقتصادی پایدار،
کاهش نابرابریهای اجتماعی ،برطرف شدن بسیاری
از معضالت اجتماعی و فرهنگــی و ارتقای رضایت
عمومی باشــد ».آنطور که سایت اتاق بازرگانی ایران
گزارش کرده است« :در این راستا سیاستگذاریها،
برنامهها و روند رشد اقتصادی کشور بایستی مبتنی بر
ایجاد مشاغل مفید و مولد باشد و با اقدامات اورژانسی
نمیتوان اشتغال مولد ایجاد کرد».
توصیههای بخش خصوصی
پشتیبانی از اشتغال در بخش کشاورزی یکی دیگر
از مهمترین توصیههای شافعی برای افزایش اشتغال
در مناطق روســتایی بود .به گفته او« :پشتیبانی از
اشتغال بخش کشــاورزی و بازسازی و نوسازی آن از
طریق ارتقای بهرهوری و بهینهسازی مصرف آب؛ به

نگاه
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان
اینکه موضوع «ارزش پول ملی» به نگاه سیاسی آلوده
شده است ،گفت :کاهش ارزش پول ملی و یا تقویت
آن هیچکدام افتخار نیست بلکه این موضوع به شرایط
اقتصادی هر کشور بستگی دارد.
«سیدکمال سیدعلی» در تبیین چرایی وضعیت
کنونی بازار ارز ایران و نوسان های اخیر در گفتوگو
با ایرنا گفت وگو می کرد ،درباره اینکه گفته میشود
بانک مرکزی با هدف حفظ ارزش پول ملی در بازار
ارز دخالت می کند ،اظهار داشت :نمیشود گفت که
اگر پول ملی تضعیف شد ،پس هزار تا گرفتاری بوجود
می آید یا وقتی پول ملی تقویت شده ،مشکلی پیش
نخواهد آمد .معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تاکید
کرد :بانک مرکزی باید کل سیاست های پولی کشور
را تدوین کند و با حفظ استقالل وظایف خود را انجام
دهد تا اقتصاد در نقطه تعادل بماند.
مدیرعامل صنــدوق ضمانت صادرات ایران تاکید
کرد :حفظ ارزش پول ملی فقط بــا ابزار فروش ارز
امکان پذیر نیست بلکه با حرکت نرخ تنظیم مجدد،
نرخ ســود در بازار و مدیریت بازار بین بانکی ریالی
میســر می شود به شــکلی که پول در زمینه های
مختلف در بازارهای موازی بازده متناســب خود را
داشته باشد.
این کارشناس ارزی اظهار داشت :وقتی می گوییم
پول ملی تضعیف شده است ،یعنی این واحد پولی در
مقایسه با سایر ارزها تضعیف شده است؛ اما پرسش
این است که چرا از سال  92تا همین چند ماه پیش،
ارزش پول ملی از نوســان ها آسیب ندید در حالی
که به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی،
بســیاری از کشورها مجبور به تعدیل نرخ پول ملی
خود شدند.

خصوص باتوجه به کمبارشی و ادامه رویه خشکسالی
از هماکنون باید چارهاندیشــی کرد و نباید با آنکه
پیشبینیهایــی در این زمینه کامال محرز اســت،
بیتفاوت ماند تا وقتی که فاجعه اتفاق بیفتد به فکر
چارهاندیشــی افتاد ».به گفته شافعی« :آمارها نشان
میدهد بیش از آنکه مساله کمبود آب مطرح باشد،
میزان بهرهوری آن قابل طرح است .زمینهای تجهیز
شده برای زراعت آبی در ایران  9میلیون و  600هزار
هکتار و میزان صادرات کشاورزی آن  6.4میلیارد دالر
اســت .این زمینها به ترتیب در ترکیه ،کره جنوبی
و مالزی معــادل  5میلیون و  215هکتار 753 ،هزار
هکتار و  380هزار هکتار اســت؛ درحالیکه میزان
صادرات محصوالت کشــاورزی ترکیه  16.6میلیارد
دالر ،کره جنوبــی  11.2میلیارد دالر و مالزی 25.5
میلیارد دالر است».
توسعه را از روستاها آغاز کنیم
یکی از مهمترین دغدغههای دولت درباره جوانان
روستایی جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها است.
بر همین اساس برنامههایی که برای ایجاد اشتغال در
نظر گرفته شده است ،به اشتغال جوانان در روستاها
تاکید دارد .به گفته شافعی« :برنامههای توسعه کشور
باید از روســتا آغاز شود .پشتیبانی از اشتغال بخش
کشاورزی ،رونق اقتصاد روستایی ،کند کردن مهاجرت
از روستاها و جلوگیری از افزایش حاشیهنشینی شهرها

موضوعی فراتر از موضوع اقتصادی بوده و باید اولویت
دولت باشد ».شافعی افزود« :رشد بخش ساختمان با
بازســازی و نوسازی مناطق مرکزی شهری از طریق
ســاخت واحدهای اقتصادی کوچک و ارزان قیمت
توسط بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت مورد
توجه اســت .این اقدام ضمن خــروج از رکود بخش
ساختمان و صنایع مربوطه ،نوسازی بافت شهری ،رفع
مشکل بدمســکنی ،کاهش نابرابریهای اجتماعی و
کسب رضایت عمومی را به همراه دارد».
تولید را از رکود خارج کنیم
خروج از رکود و ایجاد اشــتغال از طریق تولید ،در
کنار توسعه فعالیتهای کشاورزی در روستاها یکی
دیگر از محورهای نشست دیروز شافعی بود .شافعی
خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک
و متوســط و ایجاد اشــتغال تولید را مستلزم انجام
فعالیتهای زیر دانست« :تامین مالی بخشخصوصی
واقعی و صنایع کوچک و متوسط از طریق سازوکارهای
جدیدی مانند ایجاد صندوقهای دولتی مشترک با
بخش خصوصی با نرخهای بهره رقابتی.
رقابتیســازی هزینههای مواد اولیــه با تامین به
بهای جهانی ،به عنوان مثال معافیت پلکانی مالیات و
عوارض بر روی واردات مواد اولیه تولید ،سطح فناوری
و فرآوری از مواد خام تا مواد واسطهای.
توازنسازی حلقههای زنجیرههای عرضه صنعتی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات:

«ارزش پول ملی» به نگاه سیاسی آلوده شده است
معــاون اســبق ارزی بانک مرکــزی تاکید کرد:
کشورهای مختلف در مورد تولید و صادرات خود به
موضوع ارزش پول ملی توجــه ویژه دارند؛ برخی از
کشورها حتی ارزش پول ملی را ضعیف نگه می دارند
تا قدرت صادراتی بیشتری داشته باشند.
وی افزود :نه تقویت و نه تضعیف پول ملی افتخار
نیست بلکه بستگی به سایر متغیرهای اقتصادی دارد؛
شــما نمی توانید به تولید و اشتغال توجه نکنید و
بگویید که می خواهم ارزش پول ملی را تقویت کنم.
ســیدعلی با بیان اینکه مقوله ارزش پول ملی به
بحثی سیاسی تبدیل شده اســت و در هر دوره ای
دولت ها می خواهند بگویند که تاثیری بر پول ملی
داشــته اند ،ادامه داد :اگر تورم داشته باشید ،به این
معنی اســت که با تثبیت نرخ ارز صادرات ،تولید و
اشتغال را سرکوب می کنید.
وی افــزود :خوب اســت که دولت هــا با تقویت
بهرهوری ،تولید و ایجاد اشــتغال کامل بازار و پول
ملی را تقویت کنند زیرا وقتی تولید ناخالص داخلی
افزایش یابد ،خود به خود پول ملی تقویت می شود.
سیدعلی با تاکید بر اینکه باید مکانیسم ارزی خود
را برای مدیریت مداخله در بازار تغییر دهیم ،گفت:
می دانید بانک مرکزی دامنه مجاز نوسانات نرخ ارز
دارد؛ یک دامنه احتیاطی ،یک دامنه غیرمجاز و یک
دامنه غیرمجاز که باید تصمیم به مداخله بگیرد.
این مدیر ســابق ارزی تاکید کرد :اگر بخواهیم از
اول ســال تا آخر ســال در بازار مداخله کنیم ،این
دیگر مداخله نیست بلکه فروش ارز به شکل جاری

و روزمره است.
باید تفاوت تورم داخلی و خارجی را در نرخ
ارز اعمال کنیم
سیدعلی یادآور شــد :از نظر اصول سیاست های
پولی ،بین رابطه برابری ریال با هر ارز با نرخ ســود
همان پول محلی یک رابطه مستقیم و مشخص وجود
دارد .مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه
داد :در روزگاری نرخ سود در ترکیه  60درصد و حتی
بیشــتر بود و به همان نسبت پول لیر ترکیه نسبت
به ارزهای جهانروا کاهش می یافت؛ اگر این اصل را
بپذیریم که تبدیل پول محلی به ارز ارتباط مستقیمی
با نرخ سود آن پول دارد ،تصمیمات منطقی تری می
گیریم.
معاون اســبق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد :اگر
تفاوت نرخ تــورم داخلی و خارجی را اعمال نکنیم،
همین نوسان ها در بازار ارز بوجود می آید.
سیدعلی خاطرنشــان کرد :وقتی می گوییم نرخ
تورم داخلی در محدوده  20درصد است ،به این خاطر
است که نرخ سود پول  20درصد است؛ بنابراین باید
این فاصله را با تضعیف پول محلی اعمال و در نرخ ارز
متبلور کنیم وگرنه مشکالت اخیر در بازار بوجود می
آید .او تاکید کرد :ابتدای دولت یازدهم هم گفتم که
اقتصاد ما را تنبیه خواهد کرد؛ این فرمول همیشگی
باید در بازار اعمال شود.
در بحران نفتی سه سال پیش ارزش پول
برخی کشورها یک سوم شد
سیدعلی در پاسخ به اینکه چرا در سه سال گذشته

و با وجود افت قیمت نفت در بازارهای جهانی چنین
نوسانی مشهود نبود ،توضیح داد :چون برخی کشورها
ذخایر ارزی باالیی دارند ،بازار را با خرج کردن ذخایر
مدیریت می کنند و اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و
خارجی را کنار می گذارند اما در نهایت منابع ارزی
خارج می شود.
مدیرعامل صندوق ضمانــت صادرات ایران یادآور
شد :دو سه سال پیش وقتی قیمت نفت از  100دالر
به  30دالر رسید ،همه کشورهای نفتی ،نرخ ارزهای
خود را تعدیل کردند؛ کانادا در حد  28درصد و نروژ
پول خود را  25درصد تضعیف کرد.
ســیدعلی اظهار داشت :روبل روسیه حدود  30تا
 40درصد تضعیف شد و حتی جمهوری آذربایجان
 50درصد تا 60درصد پول ملی خود را تضعیف کرد
تا اقتصادش آسیب نبیند اما چنین اتفاقی در ایران
نیفتاد نه به این دلیل که تضعیف پول نداشتیم بلکه
به این خاطر که با ذخایر ارزی ،این تضعیف به تاخیر
افتاد.
اثر نرخ سود گواهی های سپرده ریالی بر
بازار
مدیرعامل صندوق ضمانــت صادرات ایران درباره
صدور گواهی ســپرده ریالی بانکی با نرخ  20درصد
و اثر آن بر بــازار ارز توضیح داد :این روش در کوتاه
مدت جــواب می دهد و در ماه هــای دیگر باید با
ابزارهای دیگر وارد شــد .ســیدعلی اظهار داشت:
وقتی در گذشته نرخ سود را کاهش دادیم ،منابع از
بانکها به ســمت بازار ارز هدایت شد زیرا این بازار
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کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر باالدستی
و تخصیص منابع جهت توسعه صنایع پاییندستی
معافیتهای مالیاتی صنایع کوچک و متوسط جهت
ایجاد اشــتغال ،افزایش بهرهوری انرژی و نوسازی و
بازسازی صنایع .اگر با سیاستهای تشویقی اقدام به
نوســازی و بازسازی صنایع نکرده و آنها را مجهز به
تکنولــوژی روز نکنیم ،هیچگاه در بازارهای داخلی و
خارجی به میدان رقابت بازنمیگردیم.
تنظیم بازار کار و تشویق اشتغالزایی از طریق تعیین
حداقل حقوق و دستمزد و حق بیمه تامین اجتماعی
بر اســاس مناطق ،رشتههای فعالیت و نوع اشتغال و
برقراری معافیتها برای صنایع اشتغالزا.
کلیه مشوقها و کمکها بر مبنای شاخصهای تاثیر
میزان اشغال ،ایجاد ارزشافزوده ،نقش در زنجیرههای
عرضه اقتصادی ،توان صادراتی و موارد مشــابه باید
تنظیم شود.
برقراری عدالت مالیاتی ،اخذ مالیات از بخشهای
ســودآور غیررســمی و غیر شــفاف اقتصاد ،حذف
معافیتهای مالیاتی از نهادها و ســازمانها و کشف
منابع درآمدی جدید مانند عاید ســرمای ه یا ســود
ســپردههای بانکی از جمله موارد موردتوجه اســت.
توســعه اقتصادی و صنعتی بر مبنــای موهبتها و
مزیتهای منطقهای و اجتناب از تعیین اولویتهای
توســعه اقتصاد کلی و حمایــت از راهحلها و ابتکار
عملهای منطقهای و محلی مورد توجه باشد».
به گفته شافعی ،رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت و
به تبع آن ایجاد اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی
در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصالحات ساختاری
و اساسی ،به خصوص در ســه حوزه بازارهای مالی،
تجاری و نیروی کار اســت .بازارهای مالی و تجاری
با تغییر جهت از ســمت فعالیتهای ســفتهبازی و
رباخواری به ســوی خدمات پشــتیبان تولید مسیر
توســعه مبتنی بر نیروی کار و خالقیــت را هموار
خواهد ساخت .تاکید میشــود که ب ه جای افزایش
حضور بخش خصوصی واقعی و مردمی کردن اقتصاد،
چنانچه کماکان اقتصاد کشــور به صادرات منابع و
بدتر از آن صادرات مواد خام متکی باشــد ،این روند
نه تنها منجر به رشــد اقتصادی با کیفیت و پایدار و
ایجاد اشــتغال مفید نخواهد شد که در پایه و اساس
همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب و
معیوب دولتهای پیشین خواهد بود .برآورد میشود
 70درصد درآمد کشور را دولت مدیریت میکند که
ضرردهی آن بســیار زیاد است .تا دولت دست از سر
اقتصاد برندارد امیدی به تغییر روند اقتصادی کشور
وجود ندارد.

توان نقدشوندگی باالتری نسبت به سایر بازارها دارد.
وی گفت :ســه عامل شــامل کاهش نرخ ســود
در شبکه بانکی از شــهریور ماه ،تزریق بیش از 11
هزار میلیارد تومان پول به سپرده گذاران موسسات
غیرمجاز و در نهایت سیاست های ارزی بر بازار ارز و
قیمت های آن اثر می گذارد.
سیدعلی در مورد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز
اظهار داشــت :کسی که مدتها دوندگی کرده تا پول
خود را پس بگیرد ،دیگر دنبال ســپرده گذاری در
بانکها نمی رود؛ این فرد دنبال سرمایه گذاری جدید
یا ایجاد واحد تولیدی نیست بلکه یا سراغ بورس می
رود یا ارز؛ حتی بازار مسکن هم در مقایسه با این دو
نقدشوندگی کمی دارد.
بازار ارز با اســتقالل بانک مرکزی مرتبط
است
معاون اســبق ارزی بانک مرکزی اظهار داشــت:
مســئوالن باید به این موضوع توجه کنند که اگر به
دالیل سیاسی می خواهند به بازار ارز عالمت بدهند
اما خالف اصول برنامه چهارم توسعه مبنی بر مدیریت
شناور بازار ارز و نیز اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و
خارجی عمل کنند ،موفق نخواهند شد.
سیدعلی در عین حال مدیریت صحیح بازار ارز را با
موضوع استقالل بانک مرکزی مرتبط دانست و گفت:
در تمام این ســال ها بانک مرکزی را در چارچوب
دولت تصور کرده ایم و حالل مشــکالت دولت بوده
است در حالی که نباید چنین باشد.
وی افزود :اگر بخش تولید مشــکل داشته یا بهره
وری پایین بوده ،به بانک مرکزی فشــار آمده است
تا با تسهیالت دهی مشکل را حل کند؛ یعنی بانک
مرکزی را در کنار بودجه دولت ها و تامین مالی آن
گذاشتهایم که این غلط است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

 100هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانکها
واگذار شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی ،از واگذاری بیش از  ١٠٠هزار
میلیارد ریال مازاد اموال بانکها به صورت قانونی خبر داد و
افزود :در دولت یازدهم و دوازدهم واگذاری سهام دولت بابت
رد دیون نداشتیم.
به گزارش ایرنا« ،مسعود کرباسیان» ،در آیین نکوداشت
ساماندهی سهام عدالت که در سالن اجالس سران در حال
برگزاری است ،گفت«:سهام عدالت را نباید به دریافت سود
تقلیل داد ،زیرا یک میلیون تومان ســهم واگذار شده است،
بدون اینکه پولی از فردی گرفته شود».
او با بیان اینکه ســود سهام دهکهای پایین درآمدی به
صورت کلی واریز شده است ،ابراز امیدواری کرد که تا پایان
سال ،بقیه سود خود را به صورت کامل دریافت کنند.
وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه اجرای اصل  44واگذاری
بنگاهها از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است ،اظهار
داشت« :از دولت یازدهم و دوازدهم ،بیش از یک تا دو بنگاه
فقط به صورت رد دیون واگذار شده که آن نیز در قالب قانون
بودجه بوده است» .
او بــا تاکید بر اینکه رد دیون جزو سیاســتهای دولت
نیســت ،افزود« :واگذاری دارایی مــازاد بانکها و بنگاههای
غیرمرتبط در دســتور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و تاکنون
1٠٠هزار میلیارد ریال در قالب قانونی از اموال بانکها واگذار
شــده است تا دولت بتواند جایگاه حاکمیتی خود را داشته
باشــد و از رقابت با بخش مردمی و خصوصی اقتصاد دست
بردارد .به گزارش ایرنا ،آیین نکوداشــت ســاماندهی سهام
عدالت با حضور «اســحاق جهانگیری» معاون اول رییس
جمهوری« ،مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی،
«میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی» معاون وزیر اقتصاد
و رییس کل ســازمان خصوصی سازی ،مدیران و مقامهای
کشــوری و بیش از  ١٣٠٠مشمول سراسر کشور در سالن
اجالس سران برگزار شد.

قیمت نفت ایران از مرز  ۶۳دالر
برای هر بشکه گذشت

نفت خام ایران ،ماه مارس را با افزایش قیمت آغاز کرد و
بر این اساس ،نرخ هر بشکه نفت سبک ،از مرز  ۶۳دالر فراتر
رفت .نفت خام ایران ،ماه مارس را با افزایش قیمت آغاز کرد
و بر این اســاس ،نرخ هر بشکه نفت سبک ،از مرز  ۶۳دالر
فراتر رفت .به گــزارش مهر به نقل از وزارت نفت ،میانگین
قیمت نفت خام ســبک ایران در هفته منتهی به  ۲مارس
(جمعه ۱۱ ،اسفندماه) با  ۷۹سنت افزایش به  ۶۳دالر و ۱۸
سنت برای هر بشکه رسید .میانگین قیمت نفت خام سبک
ایران از ابتدای سال  ۲۰۱۸تاکنون ۶۵ ،دالر و  ۴۳سنت برای
هر بشکه بوده است.
میانگین قیمت نفت خام ســنگین ایــران در دوره مورد
بررســی  ۳۰سنت برای هر بشــکه افزایش یافت و به ۶۲
دالر و سه سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت
خام ســنگین ایران نیز از ابتدای امسال تاکنون  ۶۳دالر و
 ۹۶ســنت برای هر بشکه بوده است .میانگین قیمت سبد
نفتی سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز در
هفته منتهی به  ۲مارس ،به  ۶۳دالر و  ۵۸ســنت رســید
که نسبت به هفته گذشته ،با  ۴۹سنت افزایش همراه بوده
اســت .میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیو تیآی در
هفته منتهی به دوره مورد بررسی۱۲ ،سنت کاهش یافت و
به  ۶۲دالر و ۱۶سنت برای هر بشکه رسید .در هفته مورد
بررسی ،قیمت نفت خام شاخص برنت با  ۶۲سنت افزایش،
بشکهای  ۶۵دالر و ۸۴سنت معامله شد .میانگین قیمت نفت
خام شاخصهای دوبی و عمان نیز در دوره مورد بررسی به
 ۶۵سنت برای هر بشکه افزایش یافت و هر بشکه  ۶۲دالر و
 ۵۷سنت و  ۶۳دالر و یک سنت معامله شد.
در  ۱۰ماهه سال ۹۶؛

ارزآوری  ۴.۵میلیارد دالری صادرات
محصوالتکشاورزی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
اعالم کرد :بیش از  ۴.۷میلیون تن محصوالت کشاورزی به
ارزش حدود  ۴میلیارد و  ۵۴۲میلیون دالر از ابتدا تا دی ماه
96صادر شــده است .به گزارش صداوسیما از پایگاه اطالع
رسانی وزارت جهاد کشاورزی،عبدالمهدی بخشندهگفت:
این میزان صادرات  ۴.۵درصد از نظر وزنی و  ۱۲.۲۹درصد
از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد.
او افزود :بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ
وزنی مربوط به زیربخش های زراعی با سهم  ۶۲.۳۶درصد،
باغی با ســهم  ۲۲.۸۸درصد و دام و طیور با ســهم ۱۱.۸۲
درصد بوده است .بخشنده ادامه داد :از لحاظ ارزشی بیشترین
میزان صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به زیربخش
باغی با سهم  ۴۸.۶۲درصد ،زراعی با سهم  ۲۴.۷۷درصد و
دام و طیور با سهم ۱۶.۶۱درصد می باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :در مدت یاد شده ۱.۱
میلیــون تن محصوالت باغی بــه ارزش دو میلیارد و ۲۰۸
میلیون دالر ۲.۹ ،میلیون تن محصوالت زراعی به ارزش یک
میلیارد و  ۱۲۵میلیون دالر ۵۵۸،هزارتن محصوالت دام و
طیــور به ارزش  ۷۵۴میلیون دالر و  ۹۰هزارتن محصوالت
شیالتی به ارزش  ۳۲۷میلیون دالر از کشور صادر شده است.
بخشنده اظهار داشــت :در ۱۰ماهه اخیر ۱۰۹ ،هزار تن
پسته به ارزش  ۹۷۲میلیون دالر ۱۸۵ ،تن زعفران به ارزش
 ۲۵۵میلیون دالر ۱۹۴ ،هزار تن خرما به ارزش  ۱۹۱میلیون
دالر ۳۴۷ ،هزارتن سیب درختی به ارزش  ۱۴۲میلیون دالر
و  ۹۱هــزار تن انگور به ارزش  ۱۳۸میلیون دالر از ایران به
سایر کشورها صادر شده است .او با اشاره به این که در مدت
یاد شده ،صادرات محصوالت لبنی  ۵۱۷میلیون دالر ،گوجه
فرنگی (تازه یا سردکرده)  ۲۶۸میلیون دالر و سیب زمینی
(تازه یا ســردکرده)  ۲۱۳میلیون دالر برای کشور ارزآوری
داشته است،اظهار داشت:در  ۱۰ماه سال جاری ۲۳۶ ،هزار
تن گندم به ارزش  ۸۴میلیون دالر از ایران صادر شده که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۱۳۱۷درصد از نظر وزنی
و  ۷۲۴درصد از نظر ارزشی افزایش نشان می دهد.

