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معاوناولرئیسجمهور:
ساماندهی رودخانه کارون

 باید تسریع شود
معاون اول رئیس جمهور گفت: برنامه ریزی 
بــرای مدیریــت منابــع آب کشــور نیازمند 
پیش بینی های دقیق و جامع سازمان هواشناسی 
است و الزم اســت اطالعات کافی در خصوص 
احتمــال ورود به دوره ترســالی و یا اســتمرار 

خشکسالی در اختیار داشته باشیم.
به گزارش وزارت نیرو، اسحاق جهانگیری در 
جلسه دیروز شورای عالی آب با اشاره به مصوبه 
پیشــین شــورا مبنی بر اینکه رودخانه کارون 
باید تا پایان برنامه ششم توسعه به لحاظ کیفی 
ساماندهی شود، گفت: براساس این مصوبه قرار 
بود واحدهای صنعتی که موجب آالیندگی این 

رودخانه بودند روند کاری خود را اصالح کنند.
جهانگیری با اشاره به اینکه هر چقدر دیرتر 
وضعیــت رودخانه کارون را ســاماندهی کنیم 
شرایط سخت تر می شود، اظهار داشت: وضعیت 
این رودخانه به گونه ای اســت که گاهی آب آن 
برای مردم اهواز نیز قابل اســتفاده نیست و این 
یعنی اســتفاده از این آب برای مردم شهرهای 

اطراف غیرممکن خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به گزارش رئیس سازمان 
هواشناسی کشور در خصوص میزان بارش های 
امسال در جلسه تصریح کرد: برنامه ریزی برای 
مدیریت منابع آب کشور نیازمند پیش بینی های 
دقیق و جامع اســت و الزم است اطالعات کافی 
در خصوص احتمال ورود به دوره ترســالی و یا 
استمرار خشکسالی در اختیار داشته باشیم که این 
موضوع ضرورت جمع بندی نظرات و دیدگاه های 

کارشناسی و علمی را نیاز دارد.
    

هند واردات نفت از ایران را 
از سر می گیرد

منابع آگاه در دولت هند از احتمال از سرگیری 
واردات نفت از ایران خبر دادند.

به گزارش رویترز، منابع آگاه در دولت هند در 
مورد از سرگیری واردات نفت از ایران اعالم کردند: 
دولت نارندا مودی درصدد است مذاکراتی با ایران 
برگزار کنند تا بتوانند واردات نفــت از ایران را از 

سر بگیرند.
یک مقام ارشد دولت هند که نخواست نامش 
منتشر شود، در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران 
گفت: دولت هند از این تحریم استقبال نمی کند، 

ما می خواهیم واردات نفت از ایران ادامه یابد.
این مقام هنــدی در ادامه افزود: این احتمال 
وجود دارد که بانک پاسارگاد ایران که مجوز الزم 
برای احداث شعبه در بمبئی را گرفته بود، برای این 
کار مورد استفاده قرار بگیرد و هزینه های واردات 
نفت به حساب این بانک وارد شود. اما الزم است در 
این خصوص مذاکراتی انجام شود تا تصمیم نهایی 

در این زمینه اتخاذ شود.
    

گران فروشی
بیشترین تخلف اصناف

بررسی عملکرد نظارت و بازرسی اصناف تهران 
در اردیبهشت ماه حکایت از آن دارد که بیشترین 
تخلف صنفی در این ماه گران فروشی و عدم درج 

قیمت و نرخنامه بوده است.
به گزارش ایسنا، در اردیبهشت ماه سال جاری 
اتاق اصناف تهران ۲۴ هزار و ۳۴۵ مورد بازرسی 
انجام داده که از این تعداد ۱۸ هزار و ۴۴۸ مورد در 
سطح خرده فروشی، ۲۵۰۰ مورد در سطح عمده 
فروشی، ۳۰ مورد در ســطح انبار، ۴۷ مورد در 
سطح سردخانه ها و ۳۳۲۰ مورد در زمینه صنوف 

خدماتی انجام شده است.
در ۲۴ هزار و ۳۴۵ مورد بازرســی انجام شده 
تعداد ۴۷۴۹ برگه جریمه صادر شده که ۳۷۹۵ 
مورد در سطح خرده فروشی، ۲۹۰ مورد در سطح 
عمده فروشــی و ۶۶۴ مورد در صنوف خدماتی 

بوده است.
در سطح خرده فروشی بیشترین حجم تخلف 
به میزان ۱۸۶۳ مورد به علت گران فروشی بوده که 
در سطح عمده فروشی نیز بیشترین حجم تخلف 

عدم درج قیمت و نرخنامه بوده است.
همچنین در سطح صنوف خدماتی بیشترین 
تخلف به میزان ۳۲۹ مورد در زمینه گران فروشی 
بوده که در مجموع به ترتیب بیشــترین میزان 
تخلف اصناف تهران در زمینه گران فروشی و عدم 

درج قیمت و نرخنامه بوده است.

خبر اقتصادی
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محمودنوروزیه

براساس آمار اعالم شده سپرده های 
بانکی در حجم قابل توجهی در تمرکز 
بخش کوچکی از ســپرده  گذاران قرار 
گرفته است به طوری که تنها در استان 
تهران ۵۰ درصد کل سپرده های بانکی 

در دست ۲ درصد سپرده  گذاران است.
براســاس این آمار در اســتان های 
خراســان رضوی، فارس، آذربایجان 
شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، مازندران، 
سمنان، خوزستان و قم نیز ۵۰ درصد کل 
سپرده های نظام بانکی در دست کمتر از 

۴ درصد سپرده گذاران قرار دارد.
همچنین در اســتان های لرستان، 
کردســتان، یزد و خراسان شمالی که 
باالترین میزان عدم تمرکز سپرده های 
بانکی وجــود دارد، حــدود ۵۰ درصد 
سپرده های بانکی در دســت ۸ تا ۱۰ 

درصد از سپرده گذاران است.
96درصدسپردههایحقوقی
برای۳درصدسپردهگذاران

احمــد توکلــی، عضــو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در مراسم 
گرامیداشت آزادســازی خرمشهر با 
بیان اینکه ۴۰۳ میلیون حساب بانکی 
در کشــور وجود دارد، عنــوان کرد: 
»۵۲ درصد مبلغ ســپرده های بانکی 
کشــور تنها در اختیــار ۰.۴ درصد 
مشتریان است یعنی ۹۶ درصد مبلغ 
ســپرده های حقوقی تنها در اختیار 
۳ درصد ســپرده گذاران اســت. این 
اعداد و ارقام فاجعه بار، مایه خجالت 
و شــرمندگی و نمایانگر فقر جامعه 

است«.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت 
و عدالت با تاکید بر اینکه کنار گذاشتن 
امر بــه معروف و نهــی از منکر موجب 
این بی عدالتی ها شده و وضع کنونی را 
ساخته است، گفت: »یک فرد قمه کش 
تنها به یک نفر آسیب   می رساند، اما یک 
مدیر بانکی که ۲ هزار میلیارد تومان وام 
  می دهد بدون خونریزی به هزاران نفر 

آسیب   می زند«.

85درصدسودبانکی
برای2.5درصدسپردهگذاران
تیرماه سال ۹۷ مدیر دفتر اقتصادی 
مرکــز پژوهش های مجلس با اشــاره 
به اینکه  ۲.۵ درصد ســپرده  گذاران، 
مالک ۸۵ درصد ســپرده های بانکی 
هستند هشدار داد که در شرایط کنونی 
پیوند زدن جریان مالی این افراد به نظام 
مالیاتی ضروری است زیرا سود بانکی از 
مالیات معاف است و پرداخت سود باال از 
سوی بانک ها به سپرده  گذاران موجب 
انحراف جدی در ترازنامه بانک ها شده 
زیرا آمارها نشــان از توزیــع نامتقارن 

سودها بین بعضی از افراد   دارد.
سید احسان خاندوزی، اقتصاددان 
و مدیــر دفتر امــور اقتصــادی مرکز 
پژوهش های مجلس یادآورشد: »اگر ما 
در حوزه  عالج مسئله  نقدینگی در شرایط 
تحریم نگران هستیم که چه اتفاقی بعد 
از بازار ارز، طال و سکه برای قسمت های 
دیگر اقتصاد رخ خواهد داد باید به این 
موضوع توجه کنیم که مقام ناظر باید 
برای رگولیت )تنظیــم( کردن چنین 

بازارهایی خود را آماده کند.«
خانــدوزی از ایــن منظــر بــه 
سیاســت  گذاران توصیه کــرد: »نیاز 
نیست برای این که از یک خطر جدی 
پیشــگیری کنید، با اکثریت مراودات 
پولی و مالی و ســپرده گذاران کشــور 
مواجه شــوید. چراکــه درصد خیلی 
مشخصی هستند که اگر زودتر در دام 
ابزارهای شفافیت ســاز می افتادند ما 
می توانســتیم برای کسانی که شفاف 
شدند چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی 
نظام نامه  تنظیم مراودات مشــخص 
کنیم، آن گاه منافع ملی ما حفظ   می شد 
ولو این که آن سپرده گذار یا مدیر بانکی 

مایل نباشد در ابتدا به آن تن بدهد.«
خانــدوزی ایــن خطر را گوشــزد 
کرد کــه در کنــار تحریم هــا، جنگ 
بزرگ تری در داخل داریم و آن در مقابل 
بوروکرات هایی است که منافع شخصی 
خود را بر منافع ملــی مقدم می دانند و 
نتوانسته ایم سال ها آن ها را به این انتظام 

بکشیم. بدین شکل که اگر در جایی منافع 
ملی اقتضا کرد باید محدودیت های ویژه 
ای اعمال شود و این افراد حتماً منفعت 
ملی را مقدم کنند. با این حال این مسئله 
اساساً در دستور کار دولت ها و بانک های 
مرکزی ما و مقامات پولی کشــور قرار 
نگرفته است. البته منظورم خدشه وارد 
کردن به حقوق مالکیت این افراد نیست 
اما می توانســتیم در زمینه قاعده مند 
کردن و پیونــد زدن این ها به نظام های 
مالیاتی کار کنیم. زیرا در خارج از کشور 
افراد ناچار هستند برای ارقام بسیار کمتر 
از این چند لیست پر کنند که از کجا و بر 
اساس چه مستندی و برای چه کسی پول 

واریز یا دریافت می کنند. 
در این زمینه، برخی محاسبات نشان 
  می دهد که در ســال ۹۶، نظام بانکی 
حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود به 
صاحبان سپرده های بانکی و نیز صاحبان 
اوراق سپرده پرداخت کرده که حدود 
پنج برابر کل یارانه نقدی پرداختی به 
ایرانیان در یک ســال )حدود ۴۰ هزار 
میلیارد تومان( اســت. اگر ۸۵ درصد 
سودهای بانکی را طبق آمار پیش گفته، 
متعلق به ۲.۵ درصد ســپرده  گذاران 
کالن بانکــی بدانیم،   می تــوان گفت 
که سهم این افراد از ســود توزیع شده 
بانک ها، رقمی معادل ۱۷۰ هزار میلیارد 

تومان خواهد بود.
همچنین در شــهریور ماه ســال 
گذشته غالمرضا مصباحی مقدم عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
این زمینــه یادآورشــد »یک درصد 
ســپرده گذاران بزرگ بانک کســانی 
هستند که ۷۴درصد ســپرده ها را در 
اختیار دارنــد و این شــکاف فقر و غنا 
را نشــان می دهد که حاصل سیستم 
بانکداری ماســت، حــدود ۶۰ درصد 
نقدینگی کشور به سمت فعالیت های 
نامولد رفته و فقط ۴۰ درصد نقدینگی 
در بخش مولد اقتصــادی به کار گرفته 
شده است زیرا نرخ سود بانکی به گونه ای 
است که تولید کنندگان سعی می کنند 
تولید را متوقف کنند و سرمایه را بدون 

ریســک در بانک قرار دهند و ســود 
کنند، دلیلش این است که سرمایه در 
تولید ریسک پذیرتر اســت و مالیات 

و هزینه های نیروی انسانی نیز دارد.«
رشد5درصدی
نرخسودبانکی

تازه تریــن آمارهای اعالم شــده از 
سوی بانک مرکزی نشــان از افزایش 
چشــمگیر حجم معامالت بین بانکی 
  می دهد که طبق آن خبررشد ۵ درصدی 

نرخ سود بانکی نیز مطرح شده است. 
در این گزارش آمده اســت: حجم 
معامالت بازار بین بانکی در سال ۹۷ در 
حالی با رشد بیش از ۶۷ درصدی نسبت 
به سال ۹۶ همراه بوده که نرخ سود این 
بازار نیز افزایش بیــش از ۵ درصدی را 

تجربه کرده است. 
براســاس گزارش بانــک مرکزی 
عملکرد بــازار مالی در ســال ۱۳۹۷ 
مجموعا ۴۰ هزار و ۶۶۳ فقره معامله به 
ارزش ۱۰هزار و ۷۱۵ هزار میلیارد تومان 
انجام شده است. محدوده نرخ معامله 
در بازه ۱۶ تا ۲۳ درصد قرار داشــته و 
میانگین نرخ معادل ۱۹/۷ درصد بوده 
است. میزان رشد حجم معامالت نسبت 
به سال ۹۶ پررنگ و معادل ۲/ ۶۷ درصد 
گزارش شده است. تعداد معامالت نیز 
در سال ۹۷ با رشد ۶/۷ درصدی روبه رو 
بوده که بســیار کمتر از رشــد حجم 
معامالت است. میانگین نرخ سود در این 
بازار نیز از ۷/ ۱۸ به ۷/ ۱۹ درصد رسید. 
نگاهی به آمار ماهانه ارزش معامالت در 
این بازار نشان می دهد ارزش معامالت از 
دی ماه سال گذشــته اوج گرفته است. 

روند ماهانه حاکی از این اســت که در 
اســفند ۹۶، ارزش معامــالت معادل 
۸۵۸ هزار میلیارد تومــان بوده ولی در 
آذر ۹۷ ارزش معامالت بــه ۸۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. اما در ۳ ماه 
انتهایی سال گذشته، ارزش معامالت 
ماهانه به بیــش از ۱۴۶۴ هزار میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرد. متوسط ارزش 
معامالت روزانه نیز از ۳۰/۴ هزار میلیارد 
تومان در اردیبهشت ماه، به ۵/ ۵۸ هزار 

میلیارد تومان در اسفندماه رسید.
براین اصل بررسی روند تغییرات نرخ 
سود حاکی از این است که در سال ۹۶، 
یک روند نسبتا کاهنده را سپری کرده 
و در زیر ۱۹ درصد تثبیت شــده است 
سال گذشــته نرخ سود میانگین بیش 
از ۱۹ درصد بوده است. حتی نرخ سود 
در یک روند افزایشی در نیمه دوم سال، 
در محدوده ۲۰ درصد معامالت را انجام 
می داد اما نرخ سود در نهایت باالی ۵/ ۱۹ 

درصد در اسفندماه بسته شده است.
آمارهای بانک مرکزی همچنین از 
میزان تسهیالت دهی بانک ها به یکدیگر 
نشــان می دهد که بانک های دولتی با 
حجم سپرده گذاری حدود ۴ میلیون و 
۶۳۷ هزار میلیارد تومان و سهم  ۴۳.۲۸ 
درصدی، بیشترین سهم را در مداخالت 
بین بانکی به خــود اختصاص داده اند، 
البته این در حالی است که در سال ۹۶ 
بانک های دولتی سهم ۶۱.۹۹ درصدی 
را از سپرده گذاری در این بازار داشته اند.

عالوه بر این حجم ســپرده گذاری 
بانک های مشــمول اصــل ۴۴ برابر ۳ 
میلیون و ۸۲۵ هزار میلیــارد تومان، 
بانک های خصوصی ۲ میلیون و ۳ هزار 
میلیارد تومان و موسســات اعتباری 
۲۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که 
مقایسه این آمار با سال ۹۶ نشان دهنده 
رشد چشمگیر نقش بانک های مشمول 
اصل ۴۴ در سپرده گذاری در بازار بین 

بانکی است.
بررسی آمار سپرده پذیری بانک ها 
نیز بیانگر افزایش میل بانک های دولتی 
به استقراض از بانک های دیگر و تغییر 
نقش بانک های مشــمول اصل ۴۴ در 
بازار بین بانکی بوده اســت. بانک های 
خصوصــی نیــز همچون گذشــته 
بیشترین ســهم از اســتقراض در این 
بازار را داشــته اند. سهم سپرده پذیری 
بانک های خصوصی در سال ۹۷ معادل 
۶ میلیون و ۱۰۰ هــزار میلیارد تومان 
بوده که حدود ۵۷ درصد از کل معامالت 
را به خود اختصاص داده است. این عدد 
در سال ۹۶ بالغ بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان بوده که حدود ۵۱ درصد 

معامالت این بازار را شامل می شد.
همچنین ســهم ســپرده پذیری 
بانک های دولتی از ۸۷۸ هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۶ به بیش از دو میلیون 
و ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این 
موضوع باعث شده درصد سپرده پذیری 
این بانک ها از ۱۳ درصد در سال ۹۶ به 
بیش از ۱۹ درصد در سال ۹۷ افزایش 
یابد. سهم ســپرده پذیری موسسات 
اعتباری نیز یک میلیــون و ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان بوده که بالغ بر ۱۰ درصد 
معامالت را به خود اختصاص داده است. 
این ســپرده ها در ســال ۹۶ بیش از ۸ 

درصد معامالت را شامل می شد.
جابهجایینقدینگی
درشبکهبانکی

تأثیر ریل گذاری پولی بانک مرکزی 
از نیمه دوم بهمن ماه ســال گذشــته 
تاکنون با اجرای سیاســت هایی چون 
جذب پول ها با گواهی سپرده ۲۰ درصد، 
پیش فروش سکه های طال و البته اندکی 
جذب نقدینگی با تشویق دارندگان ارز 
به سمت سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها 
موجب شد تا ترکیب اجزای نقدینگی 

دستخوش تغییراتی شود. 
تازه تریــن آمارهای رســمی بانک 
مرکزی از وضعیت شاخص های کالن 
پولی در بهمن ماه ســال گذشته نشان 
می دهد از کل ۱۴۹۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی، ۱۲.۴ درصد آن در قالب پول 
شامل اسکناس، مسکوک و سپرده های 
دیداری بانک ها و ۸۷.۶ درصد آن شامل 
ســپرده های غیر دیداری نزد بانک ها 
ازجمله سپرده های ســرمایه گذاری 

مدت دار و قرض الحسنه بوده است. 
براساس این آمار از کل ۱۴۹۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی کل کشور در 
پایان بهمن ماه پارســال، ۴۴۱.۹ هزار 
میلیــارد تومان معــادل ۲۹.۷ درصد 
در قالب سپرده های ســرمایه گذاری 
کوتاه مــدت و ۷۵۶.۹ هــزار میلیارد 
تومان معــادل ۵۱.۴ درصــد در قالب 
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت 
نزد بانک ها سپرده گذاری شده است و 
۵.۱ درصد از کل نقدینگی کشور معادل 
۷۵.۴ هزار میلیارد تومان به سپرده های 
قرض الحســنه مردم اختصاص دارد. 
به این ترتیب بانک مرکــزی با اجرای 
سیاست های پولی خود ازجمله انتشار 
اوراق گواهی ســپرده با نرخ ۲۰ درصد 
و همچنین پیش فروش ســکه تالش 
کرده تا از خروج نقدینگی از شبکه بانکی 
به بازارهای ارز و سکه جلوگیری کند و 

مانع التهاب در این بازارها شود.
برآوردها نشان می دهد که عملیاتی 
شدن تهاتر بدهی ها و مطالبات بانک ها، 
موجب آزادی ۴۰ هزار میلیارد تومان 
از این محل شده که این امر به افزایش 
مراودات بین بانکی منجر اســت اما از 
سوی دیگر تمایل بیشــتر بانک ها به 
ســپرده  گذاری در بازار بیــن بانکی به 
جای تســهیالت دهی در قالب عقود 
مختلف، کــه هم از ریســک کمتری 
برخوردار بوده و هم نرخ مناسبی دارد 
موجب شده است که  بانک ها به جای 
تسهیالت دهی به بنگاه های اقتصادی 
و تقبل ریسک های گوناگون، تسهیالت 

را در اختیار همتایان خود قرار دهند.
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گفت وگو

عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی کرمانشاه 
گفت: انتظار داشــتیم با سفر نخست وزیر عراق 
برخی مشکالت در حوزه تجارت حل شود. گویا 
تفاهماتی نیز به خصوص در حوزه اســتاندارد 
مشترک صورت گرفته اما تا به امروز هنوز اجرایی 

نشده است.
بابک ترابی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در خصوص حجم مبادالت تجاری ایران با 
عراق گفت: امسال به دلیل محدودیت هایی که 

از ســوی دولت عراق اعمال شده شرایط برای 
فعاالن اقتصادی سخت تر شده و میزان تبادالت 
تجاری نسبت به سال قبل کاهش محسوسی 
داشته است. ضمن آنکه مســائل سیاسی نیز 
تاثیر خاص خودش را داشته است و مسئولین 
عراقی هر بار به بهانه ای مانع از صادرات کاالیی 

خاص می شوند.
ترابی ادامه داد: یک بار به بهانه اســتاندارد 
و بار دیگر به بهانه گواهــی SGS اجازه واردات 

نمی دهند و یا اینکه می گویند لبنیات شــما با 
اســتانداردهای ما همخوانی ندارد و جدیداً نیز 
برای صادرات کلینیکر سیمان محدودیت ایجاد 
کرده اند. ما انتظار داشــتیم با سفر نخست وزیر 
عراق این مشکالت حل شود. گویا تفاهماتی نیز 
به خصوص در حوزه استاندارد مشترک صورت 

گرفته اما تا به امروز هنوز اجرایی نشده است.
وی با اشــاره به افزایش گردشگران عراقی 
گفت: با توجه بــه تغییرات قیمت ارز شــاهد 

افزایش گردشگران عراقی به کشورمان هستیم 
که بیشتر آنها به عنوان توریسم سالمت به ایران 
سفر می کنند. این امر نشان می دهد که ما باید 
تمرکز ویژه ای در این حوزه داشته باشیم. نزدیکی 
فرهنگ دو کشور و اشــتراکات دینی و مذهبی 
باعث شده که عراقی ها ایران را برای انجام امور 
پزشکی انتخاب کنند اما نکته ای که در این بین 
مغفول مانده این است که یک توریسم سالمت 
ترجیح می دهد در کنار انجام کارهای درمانی از 

سایر امکانات تفریحی بهره ببرد.
وی افــزود: با وجــود هم مرز بودن اســتان 
کرمانشــاه با عراق و فعالیت چند بیمارســتان 
خصوصی اما به دلیل نبود زیرســاخت ها برای 
تفریحات و سرگرمی این استان نتوانسته آنطور 

که الزم است این توریســت ها را جذب کند در 
حالی کــه عراقی ها تمایل دارنــد برای کاهش 
هزینه ها در نزدیک ترین شهر امور درمانی خود را 
انجام دهند. اکنون نیز ساکنان استان دیالی عراق 
به دلیل قرابت های فامیلی و خویشاوندی که با 
مردم کرمانشاه دارند سعی می کنند امور درمانی 
خود را در این استان انجام دهند اما اکثریت پس 
از ورود به کرمانشاه به شهرهای مشهد مقدس، 

اصفهان و شیراز سفر می کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه در 
پایان تصریح کرد: برای گسترش تجارت با عراق 
ما نیازمند حضور دیپلماسی و سیاست خارجی 
قوی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت های خود کمال 

استفاده را ببریم.

عضوهیاترئیسهاتاقبازرگانیکرمانشاه:

برای گسترش تجارت نیاز به دیپلماسی فعال داریم


