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وزير نفت:

تخفيف قيمت نفت
ايران بر اساس عرف
خواهد بود

وزير نفت درباره ادعاي ارائه تخفيف هاي جذاب از س��وي ايران براي پس گرفتن بازار
در پساتحريم گفت :پس از رفع تحريمها ،براساس ُعرف بازار نفت تخفيف ميدهيم .به
گزارش ش��انا ،بيژن زنگنه با اش��اره به اينكه اولويت ايران پس از رفع تحريمها ،افزايش
صادرات نفت اس��ت و قصد دارد ميزان آن را به پيش از دوران تحريم برس��اند ،گفت:
در روزهاي گذش��ته برخي منابع خبري از برنامه اي��ران براي ارائه تخفيفهاي زياد به
مش��تريان نفت خود خبر داده بودند .ايران تا پيش از تشديد تحريمها ،روزانه بيش از

دو ميليون بشكه نفت خام صادر ميكرد ،اما پس از رفع تحريمها ناگزير ،ميزان صادرات
را به يك ميليون بشكه در روز كاهش داد .در سالهايي كه حضور ايران در بازار جهاني
نفت كمرنگ شده بود ،ديگر توليدكنندگان مانند عربستان ،روسيه و عراق سهم ايران را
در بازار تصاحب كردند؛ اما در هفتههاي گذشته و پس از موفقيت مذاكرات هستهاي و
با نزديك شدن به زمان لغو تحريمها ،وزير نفت به شركتهاي توليدكننده نفت دستور
آمادگي براي افزايش توليد و صادرات نفت پس از لغو تحريمها را صادر كرده است.

رئيس کل بانک مرکزي به بانکها هشدار داد

گروه اقتص�ادی فاصله گرفتن نرخ
س��ود بانکي از تورم ج��اري روز به روز
بيشتر خود را نشان ميدهد .درحالي که
براساس عرف نظام بانکداري دردنيا نرخ
سود س��پرده بايد حداکثر  2تا  3درصد
از نرخ تورم اعالمي باالتر باش��د ،اما هم
اکنون درايران س��ودي ک��ه بانکها به
سپردههاي بلند مدت پرداخت ميکنند
حداق��ل  7درصد بيش��تر از نرخ تورمي
اس��ت که درح��ال حاض��ر در محدوده
 13درصد ايستاده است.
هرچن��د بانکه��ا خود از ب��اال بودن
نرخ س��ود س��پردهها زي��ان زي��ادي را
متحمل ميش��وند ،ولي نگران��ي آنها از
فرارس��پردههاي بانکي به س��اير بازارها
باعث شده است آنها همچنان به نرخهاي
س��ود باال پايبند باشند .درهمين زمينه
درحالي که مدي��ران عامل بانکها طي
ماهه��اي اخير با کاهش دو درصدي نرخ
سود سپرده از  20به  18درصد به توافق
رس��يدهاند ،اما روزبعد اعالم شد که اين
توافق منتفي اس��ت .دراي��ن ميان بانک
مرکزي ني��ز که نميخواه��د به صورت
دس��توري وارد تعيين نرخ س��ود بانکي
شود ،به بانکها درخصوص تبعات منفي
باال بودن نرخهاي س��ود هشدار ميدهد.
اما به نظر ميرسد کاهش نرخهاي سود
بانکي درقالب انضباط و پايبندي بانکها
به مقررات بانکي کليد خورده اس��ت ،به
طوري که روزگذشته در همايش انجمن
مالي اس�لامي ،رئيس کل بانک مرکزي
اعالم کرد که بزودي با ابالغ بخشنامهاي
ب��ه بانکه��ا آنه��ا موظفند نرخ س��ود
عليالحساب را به گونهاي براي مشتري
در طول يک س��ال پيشبيني کنند که
بيش از سود قطعي پايان سال نباشد.
ولياهلل سيف در اين باره توضيح داد:
در گذش��ته شاهد اين بوديم که بانکها
در طول س��ال س��ودهاي عليالحساب
را به مش��تريان خود پرداخ��ت کرده و

کاهش معوقات بانکی و نوسان ارزی

در پايان دوره س��ود قطعي را محاس��به
و مابهالتف��اوت آن را ب��ه مش��تري
ميپرداختن��د ،اما در حال حاضر خبري
از پرداخت مابهالتفاوت نيست و دليل آن
است که بانکها اغلب ارقامي بسيار باالتر
از آنچه سود قطعي يک مشتري در طول
يک سال است به آن پرداختهاند.
وي با بيان اينک��ه رقابت بانکها در
پرداخت سودهاي بيشتر موجب شده تا
در پايان س��ال ميزان سود عليالحسابي
که ميپردازند بيش از سود قطعي باشد،
گف��ت :چرا بايد وقت��ي بانکها بيمحابا
نس��بت به پرداخت س��ود عليالحساب
در طول سال اقدام ميکنند ،ضرر آن را
سهامداران بپردازند ،بنابراين ما تصميم
گرفتيم اين موضوع را س��اماندهي کرده
و با صدور بخشنامهاي به بانکها آنها را
موظف به حرک��ت در چارچوب قانوني
کرده و حاشيه امني را هم براي بانکها
و هم براي سهامداران آنها ايجاد کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي گفت :براين
اساس مديران بانکها موظفند در ابتداي
سال به گونهاي محاسبات دقيق را انجام
داده و پيشبين��ي کنند که نرخ س��ود
عليالحساب بيش از سود قطعي که قرار
است تا پايان سال پرداخت کنند نباشد
و اگر بانکي در ميانه سال متوجه شد که
ممکن است نرخ سود عليالحساب مازاد
بر سود قطعي باشد ،بايد نسبت به رويه
خود اصالحات انجام دهد.
ëëنرخ س�ود بانک�ي افراطي مثبت
است
س��يف در همين رابطه به نرخ سود
بانکي ب��االي موج��ود در نظ��ام بانکي
و اينکه چ��را نميتواني��م آن را کاهش
دهيم ،اش��اره داش��ت و گف��ت :در کنار
موضوع پرداخت سودهاي عليالحساب
ب��اال و هزينههايي ک��ه در اين رابطه به
بانکها تحميل ميش��ود بايد در سويي
ديگر انجم��اد  45درصد از منابع بانکي

نیم نگاه

ëëمديران بانکها موظفند در ابتداي سال به گونهاي محاسبات دقيق را انجام
داده و پيشبيني کنند که نرخ سود عليالحساب بيش از سود قطعي که قرار
است تا پايان سال پرداخت کنند نباشد
ëëبهطور حتم بانک مرکزي و شبکه بانکي مصمم به کاهش نرخ سود بانکي است
ëëميزان مطالبات معوق در گذش�ته  15درصد بود ک�ه اکنون به  12/8درصد
رسيده است

را م��ورد توجه ق��رار داد اي��ن در حالي
اس��ت که در حال حاضر ب��ه اين ميزان
بايد سود سپرده پرداخت شده و بانکها
هزين ه آنها را متحمل ش��وند و از سويي
ديگر ميتوانند  55درصد از منابع خود
را تسهيالت دهند و واضح است که اين
نظ��ام بانک��ي نميتوان��د از کارايي الزم
برخوردار باشد.
رئي��س کل بان��ک مرکزي ب��ا بيان
اينکه نميتوان نرخ سود بانکي را بهطور
دس��توري کاه��ش داد چرا ک��ه تبعات
منفي آن بس��يار باال خواهد بود ،يادآور
ش��د :با اين حال طي اقدامهايي که در
اين رابطه انجام دادهايم توانس��تهايم در
اهم آنها نرخ سود بين بانکي را از حدود
 29ب��ه  21درصد کاهش دهيم که اين
موضوع ميتواند عامل��ي براي تغيير در
نرخ سود بانکي براس��اس مکانيزم بازار
باشد.س��يف گف��ت :بهطور حت��م بانک

مرکزي و شبکه بانکي مصمم به کاهش
نرخ سود بانکي است.
ëëآمارهاي تاز ه از متغيرهاي کالن
بانکي
وي در بخش ديگري از اظهارات خود
به دستاوردهاي بانک مرکزي در يکي دو
سال گذشته اشاره داشت و به ارائه آماري
از ميزان نقدينگي ،پرداخت تس��هيالت
بانکي و کنترل بازار ارز پرداخت.آنطور
که رئيس کل بانک مرکزي از آمار پايان
آبانم��اه امس��ال خبر داد ميزان رش��د
نقدينگي نس��بت به ابتداي سال جاري
به  16درصد رسيده است.
سيف اعالم کرد که در پايان آبانماه
حج��م نقدينگي به  907ه��زار ميليارد
تومان رس��يده که نس��بت به رقم 580
هزار ميليارد توماني پايان س��ال 1392
حدود  56درصد رشد دارد.
وي در اين رابطه به انتقاداتي که مبني

بر دستکاري آمار نقدينگي از سوي بانک
مرکزي مطرح ميشود پاسخ داد و اظهار
کرد :بانک مرکزي به هيچ عنوان نسبت به
ارائ ه آمار غيرقابل قبول و مخدوش اقدام
نميکند و ما مصمم به اعالم آمار دقيق
و اصولي هستيم.رئيس کل بانک مرکزي
توضيح داد :آنچه درباره رش��د نقدينگي
و دس��تکاري آماري آن مطرح ميشود،
درست نيس��ت و اين افزايش مربوط به
پوشش آماري  10بانک و مؤسسه جديد
است که در اين دوره ميزان نقدينگي آنها
به حجم کلي اضافه شد .رئيس کل بانک
مرک��زي همچنين در خصوص مطالبات
معوق گفت :مي��زان مطالبات معوق در
گذشته  15درصد بود که اکنون به 12/8
درصد رسيده است که با جهتگيري که
بانکها انجام دادهان��د ميتوان به نتايج
مثبتي رسيد.
ëëنوس�ان نرخ ارز  20درصد کاهش
يافت
وي در ادامه به کاهش نوسان نرخ ارز
در يکي دو س��ال گذشته اشاره داشت و
يادآور ش��د :ديگر از نوسان شديد ارزي
که در دورههاي گذشته شاهد آن بوديم
خبري نيس��ت به طوري که توانستهايم
در آخرين آمار در هش��ت ماهه امس��ال
نسبت به هشت ماه مشابه سال گذشته
نوس��ان قيمت ارز را ح��دود  20درصد
کاهش دهيم که البته مقايسه دورههاي
مختلف نش��ان ميدهد کاهش نوس��ان
گاهي به  60درصد هم ميرسد.
ëëدرب�اره کارتهاي اعتباري زود
قضاوت نکنيد
س��يف همچني��ن در حاش��يه اي��ن
هماي��ش در رابط��ه ب��ا عملک��رد طرح
ارائ��ه کارتهاي اعتباري ب��راي فروش
کااله��اي داخلي نيز گف��ت :در اين باره
نبايد زود قض��اوت کرد ،بلکه بايد اجازه
داد محص��والت به مرور وارد بازار ش��ده
و نتيجه اجراي اين طرح مشخص شود.

اين در حالي است که قضاوتهاي پيش
از موعد موجب التهاب خواهد ش��د.وي
گفت :بايد حداقل ش��ش تا هشت ماه از
اجراي طرح کارتهاي اعتباري بگذرد تا
بتوان عملکرد آن را مورد نقد و بررس��ي
ق��رار داد .آنط��ور که رئي��س کل بانک
مرکزي اعالم کرد :براساس بخشنامهاي
که از سوي بانک مرکزي به بانکها ابالغ
شده اکنون صدور کارتهاي اعتباري از
س��وي آنها براساس دستورالعمل تعيين
شده در حال انجام است.
ëëموافقت با راهاندازي بازار مشتقه
ارزي پس از برجام
همچنين رئيس کل بانک مرکزي از
موافقت کامل بانک مرکزي با راهاندازي
بازار مش��تقه ارزي در بورس کاال پس از
برجام خبر داد .سيف گفت :در خصوص
راهاندازي بازار مش��تقه ارزي در شوراي
عال��ي بورس بح��ث کرديم ک��ه پس از
مطرح ش��دن موارد کارشناس��ي به اين
نتيجه رس��يديم که بازار مش��تقه ارزي
به طور حتم ميتواند به ثبات بازار مالي
کشور کمک شاياني کند.
ëëپيگير برداشت  1/7ميليارد دالر
دارايي بلوکه شده هستيم
رئيس ش��وراي پ��ول و اعتبار گفت:
اين بانک از طري��ق وکيل خود در حال
اقدام و پيگيري درباره مصوبه برداش��ت
 1/7ميليارد دالر توسط کنگره امريکا از
داراييهاي بلوکه شده ايران است.
س��يف ،در پاس��خ به پرسشي مبني
بر اقدامات بان��ک مرکزي درباره مصوبه
کنگره امريکا درباره برداش��ت حدود 2
ميليارد دالر ازحساب بلوکه شده ايران،
افزود :رقم  2/5ميليارد دالر شامل سود
اضافه ش��ده به رقم اصل��ي  1/7ميليارد
دالر است؛ اين پرونده همچنين ازطريق
دفتر نهاد رياس��ت جمه��وري و وزارت
امور خارجه در حال پيگيري اس��ت که
اميدواريم نتيجه آن را دريافت کنيم.

اقتصادی
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گزارش

مسکن در تهران ارزان و اجاره بها گران شد
بانک مرکزي اعالم کرد متوس��ط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد
مس��کوني معامله شده از طريق بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران در آذر امسال
با کاهش  1/2درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و اجاره بها 10/5
درصد گران شد .گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال  1394که
برگرفته از آمار خام س��امانه ثبت معامالت امالک و مس��تغالت کشور است ،توسط
اداره بررس��يها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد .بر اساس
اين گزارش در آذرماه  1394تعداد معامالت آپارتمانهاي مس��کوني شهر تهران به
 12638واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل 4/8درصد افزايش و نسبت به ماه
مشابه سال قبل  2/8درصد کاهش نشان ميدهد .همچنين در آذرماه متوسط قيمت
خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي
معامالت ملکي شهر تهران  38/8ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل با 0/6درصد
افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با  1/2درصد کاهش همراه بوده است .در اين
ماه از ميان مناطق  22گانه ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ قيمت يک ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ مسکوني معامله شده ﻣﻌﺎﺩﻝ  77/2ميليون ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ آن با
 20/6ميليون ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  18تعلق داشته است .بر اساس اين گزارش در  9ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ  ،1394ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺁﭘﺎﺭﺗم��ان ﻫﺎﻱ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ب��ه 108/8
ﻫﺰﺍﺭ واحد ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ در مقايس��ه با ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ قبل  14/7ﺩﺭﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ميﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ متوسط قيمت ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ بناي واحد ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ
ﻣﻌﺎمله شده در بنگاههاي معامالت ملکي در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ  38/7ميليون ريال بوده ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ قبل با کاهش 1/1ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ.
ëëتحوالت اجاره بهاي مسکن
در آذر ماه سال  1394شاﺧﺺ ﮐﺮﺍﻳﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺍﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ در کل ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ب��ه ماه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ به ترتي��ب  10/5درصد و  11/5ﺩﺭصد ﺭﺷﺪ
ﻧﺸﺎﻥ ميﺩﻫﺪ .ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺎﺭه مسکن ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒاً يک ساله ﺗﻨﻈﻴﻢ ميﮔﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺛﺮﭘﺬي��ري ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺟﺎﺭه ﺑﻬﺎي مس��کن ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﻮﺭﻡ،
ﺳﺒﺐ ﺭﺷﺪ متناس��ب ﺍﺟﺎﺭه ﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ .خاط��ر
ﻧﺸﺎﻥ ميﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻬﺎﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎ و خدمات
ﻣﺼﺮﻓﻲ معادل 28/4درصد است.

تک خبر

اعطاي عالي ترين نشان روابط عمومي ايران به پتروپارس
عاليترين نش��ان روابط عمومي کشور و
تنها م��دال دوازدهمي��ن کنـــــفرانس
بين المللي روابط عمومي ايران به روابط
عمومي و امور بين الملل گروه پتروپارس
اعطا ش��د .اين کنفرانس شش��م ديماه با
حضور حجت االسالم شهيدي محالتي،
نماينده ولي فقيه ،معاون رئيس جمهوری
و رئيس بنياد ش��هيد ،دکتر حسام الدين
آشنا ،مش��اور رئيس جمهوری ،استادان
ارتباطات و روابط عمومي و بيش از  300روابط عمومي از س��ازمانها و نهادهاي
دولتي و خصوصي برگزار شد و روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پتروپارس
ب��ا موضوع برگ��زاري رويداد افتتاح ف��از  12پارس جنوبي در آن حضور داش��ت.
ارزيابان ،کارشناسان و هيأت داوران کنفرانس پس از انجام ارزيابي رويداد افتتاح
فاز  12پارس جنوبي و مصاحبه با مديرعامل گروه پتروپارس ،شرکت را شايسته
دريافت تنها مدال روابط عمومي ايران دانستند که توسط معاون رئيس جمهوری
به مهندس س��يدهادي ميرباقري ،مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل گروه
پتروپارس اهدا شد.

