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بهمني :از بانکها برداشت کردیم
اما نه برای پرداخت یارانه

فارس :رييسكل بانك مركزي گفت :پس از بيپاسخ
ماندن درخواستهاي مكرر كميته ساماندهي بازار ارز از
برخي بانكها براي ارايه مستندات نحوه توزيع ارز ،مبلغي
كه مستندات آن ارايه نش��ده بود از حساب واسطه آنها
كسر شد .محمود بهمني اظهار داشت :كميته پنج نفره
ساماندهي بازار ارز از مدتها پيش خواستار روشن شدن
نحوه و محل فروش ارزهايي بود كه توسط بانك مركزي
در اختيار بانكها قرار گرفته بود ،بر همين اساس مكاتبات
مكرري با بانكها انجام شد و تعداد زيادي از بانكها هم
مس��تندات خود را ارايه دادند .محمود بهمني ادامه داد:
در اين ميان متأسفانه برخي از بانكها در ارايه مستندات
تعلل كردند و همين تعلل باعث شد تا اين احتمال براي
اعض��اي كميته پنج نفره ارزي تقويت ش��ود كه ارزهاي
توزيع ش��ده ميان اين بانكها در محلهايي غير از آنچه
كه بايد ،صرف شده ،بنابراين با محاسبه مابهالتفاوت ارز
اختصاص يافته از سوي بانك مركزي و قيمت ارز در بازار
آزاد در مقاطعي كه بانكها از ارايه مستندات اختصاص ارز
در آن زمانها خودداري كرده بودند ،اين ارقام از حساب
واس��ط بانكها به عنوان بدهكاري به بانك مركزي كسر
شد .رييسكل بانك مركزي در ادامه با بياساس دانستن
گمانههايي كه ارقام كسر ش��ده از حسابهاي واسط را
منبع تامين بخشي از يارانه نقدي اسفند ماه دانستهاند،
گفت :اين اقدامات كميته پنج نفره و نامهنگاري بانكها
به اوايل بهمن ماه بازميگردد و انتشار اخباري در اينباره
در زمان توزيع يارانه نقدي بيشتر به يك شيطنت شبيه
اس��ت .وي گفت :به بانكها اع�لام كردهايم كه االن هم
اگر مستندات توزيع ارزها را ارايه كنند ،مبالغ كسر شده
به حسابش��ان باز گردانده خواهد شد .رييسكل بانك
مركزي در پايان افزود :به هر حال اين اقدام در پي ابهام
ب��راي كميته پنج نفره ارزي انجام ش��ده و از آنجايي كه
بانك مركزي نهاد مرتبط و ناظر بر بانكهاست ،طبيعي
است كه پيگيري موضوع به اين بانك محول شده باشد.

عبور بدهي دولتيها به بانكها
از مرز 55هزار ميليارد تومان

فارس :بدهي دولت ،ش��ركتها و موسس��ات دولتي
به سيس��تم بانكي در پايان س��ال  89به م��رز 55هزارو
340ميليارد تومان رس��يد كه نسبت به پايان سال 88
بيش از 51/8درصد رش��د داشته است .نگاهي به بدهي
دولت ،ش��ركتها و موسس��ات دولتي به سيستم بانكي
طي چهار س��ال گذشته نشان ميدهد كه اين رقم طي
اين چهار س��ال تقريبا دوبرابر شده و از 28هزار ميليارد
تومان در پايان سال  86به بيش از 55هزار ميليارد تومان
در پايان س��ال  89رسيده است .بنابراين گزارش ،بدهي
دولت ،شركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي در
پايان سال  87بيش از 29هزار ميليارد تومان و در پايان
س��ال  88نيز بالغ بر 36هزار ميليارد تومان بوده اس��ت.
از مجم��وع 55هزار و 340ميلي��ارد تومان بدهي دولت،
ش��ركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي در پايان
س��ال  ،89بيش از 17هزارو 303ميلي��ارد تومان بدهي
دولت به بانك مركزي29 ،هزارو 589ميليارد تومان بدهي
دولت به بانكها4961 ،ميليارد تومان بدهي شركتها و
موسسات دولتي به بانك مركزي و 3486ميليارد تومان
نيز بدهي شركتها و موسسات دولتي به بانكها است.
بر اساس اين گزارش ،بدهي بخش غيردولتي به بانكها
در پايان سال  89نيز 292هزار ميليارد تومان بوده است.
بدهي 500ميليون دالري عراق به ايران

احتمال تهاتر كاال به جاي پول برق

مهر :وزير نيرو با اشاره به بدهي 500ميليون دالري
برقي عراق به ايران از احتمال تهاتر كاال به جاي پول برق
از اين كش��ور همسايه خبر داد .مجيد نامجو در پاسخ به
سوالي مبني بر اينكه عراق از بابت واردات برق از ايران چه
ميزان به ايران بدهكار اس��ت ،توضيح داد :در مجموع در
سه سال گذشته عراق از محل واردات برق از ايران حدود
نيمميليارد دالر به ايران بدهكار است .نامجو با تاكيد بر
اينكه اخيرا مذاكراتي براي دريافت اين بدهي 500ميليون
دالري برقي از عراق انجام ش��ده است ،تبيين كرد :يكي
از روشها گرفتن بخشي از اين بدهيهاي برقي از عراق،
تهاتر كاال به جاي پول نقد از اين كشور همسايه است.

پرداخت عيدي كارگران
در اصالحيه قانون كار تغييري نكرد

ايس�نا :نمايندگان كارگري در رون��د اصالح قانون
كار توانستند شركاي اجتماعي را متقاعد كنند كه بحث
پرداخت عيدي و پاداش پايان سال كارگران به همان روال
س��ابق بوده و در قان��ون كار جديد تغييري در آن لحاظ
نش��ود .غالمرضا عباس��ي دبير كانون عالي انجمنهاي
صنفي كارگران سراسر كش��ور درباره عيدي كارگران با
توجه به نزديك ش��دن به روزهاي پايان سال اظهار كرد:
نحوه تعيين و پرداخت عيدي مش��خص است و از سوي
مراكز ذيصالح و وزارت كار پرداخت آن به كارفرمايان از
طريق ارسال بخشنامه اعالم شده است.
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كالبدشكافي
يك «برداشت»

حميد حسيني در تشريح پيامد سود باالي تسهيالت بانكي اعالم كرد

23هزارميليارد تومان سود خالص 9ماهه بانكها
ش�رق :بيش از يك ماه از افزايش سود سپردههاي بانكي و
تكرقم��ي كردن نرخ ارز به مبل��غ  1226تومان ميگذرد.
ش��وراي پول و اعتب��ار طي جلس��هاي در اوايل بهمن ماه
س��الجاري س��ود س��پردههاي بانكي را افزايش داد و يك
هفته بعد نيز بانكها به رياست شوراي هماهنگي مديران
عامل بانكهاي دولتي و كانون بانكهاي خصوصي بر سر
نرخهايي توافق كردند كه سقفش��ان 20درصد بود .با اين
اتفاق ،سقف س��ود س��پردههاي بانكي از  15به 20درصد
رس��يد تا شايد نقدينگي س��رگردان از بازارهاي ارز و سكه
جمع ش��ود و از تالطم اين بازارها دس��ت بردارد .اما عمال
اين اتفاق نيفتاد و دالر همچنان بر عددهايي حدود 1900
تومان ايستاده است و خيال پايين آمدن هم ندارد ،جز آن
س��ه روزي كه بازار تحتتاثير سخنان رحيمي ،معاون اول
رييسجمهوري عقب كش��يد و به زي��ر  1800تومان هم
رس��يد .البته افزايش سود س��پردهها منجر شد بخشي از
نقدينگ��ي مازاد به بانكها برگردد و منابع بانكي را افزايش
دهد .البته بانكها نيازي به بازگش��ت منابع نداشتند و كار
خود را ميكردند و سودآوري هم داشتند ،افزايش نرخ سود
سپردهها خواست بانك مركزي و البته كارشناساني بود كه
ميگفتند س��ود بانكي بايد براساس نرخ تورم تعيين شود.
اما نرخ س��ود فعلي كه به تازگي و بعد از كش و قوسهاي
فراوان بين رييسكل بانك مركزي و ش��وراي پول و اعتبار
و در مقاطعي با رييسجمه��ور افزايش يافت كمتر از نرخ
تورمي است كه هماكنون به 21درصد رسيده است .حميد
حسيني ،عضو هياترييسه اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو
با شرق سياست بانك مركزي در افزايش نرخ سود سپردهها
را درست ميداند اما ميگويد نبايد با افزايش سود سپردهها،
سود تسهيالت افزوده ميشد .او براي اين ادعاي خود دليل
هم م��يآورد كه ش��نيدنش
خالي از لطف نيست .مشروح
اين گفتوگوي كوتاه در پي
ميآيد:
Á Áش�وراي پول و اعتبار
نرخ سود س�پردهها را با
هدف هداي�ت نقدينگي
مازاد ب�ه بانكها افزايش
داد .در واق�ع اي�ن بانك
ميخواست افرادي كه پولهاي خود را از بانكها خارج
كرده بودند و با آنها دالر ميخريدند ،به س�پردهگذاري
در بانكها ترغيب كند .اين اتفاق كه بيش�تر براي مهار
نوسانهاي دو بازار طال و ارز بود عمال ناكام ماند .چرا اين
سياست نتوانست نرخ دالر در بازار آزاد را كاهش دهد؟

هنوز زود است كه درخصوص اثرات اين سياست قضاوت
كنيم .بانك مركزي با افزايش سود سپردههاي بانكي به دنبال
هدايت نقدينگي مازاد به بانكها بود .سپردههايي كه بهتدريج
و در اين چند سال از بانكها خارج شده و سر از بازارهاي ارز
و سكه در آورده بودند .بنابراين بانك مركزي تصميم گرفت
نرخ سود سپردهها را كاهش دهد .اين سياست كارگر افتاد
و منابع سرگردان به بانكها برگشتند .حتي اوراق مشاركتي
كه در سالهاي گذشته به دليل پايين بودن نرخ سود ،مورد
استقبال قرار نميگرفت با افزايش نرخ سودشان به 20درصد
مورد استقبال قرار گرفتند .اين سياست نتوانست قيمت دالر
را پايين بياورد اما در مقابل در تثبيت نرخ دالر تاثيرگذار شد.
يعني افزايش سود سپردهها نوسانهاي دالر را كنترل كرد
و ما ديگر شاهد آن نوسانهاي شديد در بازار ارز نيستيم كه
بسيار مخربتر از افزايش قيمت دالر بود.
Á Áاما بانك مركزي بيشتر به دنبال كاهش قيمت دالر
بود و ميگفت با افزايش نرخ س�ود سپردهها سوداگري
اي�ن بخش ك�م ش�ده و در نتيجه قيم�ت دالر كاهش
مييابد؟

اگ��ر بانك مركزي ميخواهد ن��رخ دالر را كاهش دهد
بايد مجموعهاي از دس��تورالعملها را در پيش گيرد .يكي
از مهمترين سياس��تهايي كه بانك مركزي ميتواند اجرا
كند حل مش��كالت نقل و انتقال پول اس��ت .افزايش سود

ليبي ،آنگوال و عراق افزايش دادند
بيش��ترين ميزان افزايش تولي��د را در ماه فوريه
ادامهاز (ماه گذش��ته ميالدي) ليبي داش��ته است .اين
صفحه اول
كشور با 180هزار بش��كه افزايش در روز ،توليد
نفتش را به يكميليون و 188هزار بش��كه در روز رسانده است.
آنگوال با 76هزار بش��كه و عراق با 23هزار بشكه افزايش روزانه
در رتبههاي بعدي كش��ورهايي هس��تند كه توليد نفتش��ان
را در م��اه فوريه افزاي��ش دادهاند .توليد نفت عراق به دوميليون
و 694هزار بش��كه در روز رس��يده اس��ت كه يك ركورد است.
وزي��ر نفت عراق چند روز پيش اعالم كرد كه صادرات نفت اين
كشور به مرز 2/1ميليون بشكه در روز رسيده است .كارشناسان
بازار نفت معتقدند عراق در صادرات نفت خام (بدون ميعانات و

س��پردهها به تنهايي در كاهش قيمت دالر موثر نيست .به
تازگي رحيمي ،معاون اول رييسجمهور از بمب ارزي خبر
داد كه قرار بود قيمت دالر را كاهش دهد .همين حرف نرخ
دالر را كاهش داد اما فقط براي سه روز و بازار زماني كه ديد
دولت سياستي براي كنترل بازار ارز ندارد دوباره قيمتها باال
كشيد و به بيش از  1900تومان رسيد.

Á Áش�وراي پول و اعتبار زماني كه س�ود س�پردههاي
بانكي را افزايش داد براي كاهش شكاف ميان نرخ سود
سپردهها و تسهيالت ناچار شد برخالف نظر دولت ،نرخ
سود تسهيالت را نيز افزايش دهد .بنابراين تسهيالتي
كه بانكها به بخشهاي توليدي و اقتصادي ميدادند با
افزايش مواجه شد .البته بانكها هرگز با نرخ سودهاي
دس�توري ك�ه بيتوجه به ن�رخ تورم تعيين ميش�ود
تس�هيالت پرداخت نكردهاند .اين افزايش ،سود واقعي
بخش توليد را چقدر باال برد؟

افزايش نرخ س��ود تس��هيالت ب��دون ش��ك افزايش
هزينههاي توليد را در ب��ر دارد .بانكها تا پيش از افزايش
نرخ سود س��پردهها ،حدود  17تا 18درصد سود از فعاالن
اقتص��ادي دريافت ميكردن��د كه با اين اتفاق نرخ س��ود
تسهيالت بخشهاي توليدي و صنعتي به بيش از 25درصد
افزايش يافت .به نظر من شوراي پول و اعتبار نبايد نرخ سود
تسهيالت را باال ميبرد.

Á Áاين تصميم شوراي پول و اعتبار كارشناسي است و
پيش از اين بس�ياري از كارشناسان اقتصادي به دولت
خرده ميگرفتند كه چرا نرخ س�ود بانك�ي را بدون در
نظر گرفتن تورم و به صورت دس�توري كاهش ميدهد.
چرا ش�ما برخالف كارشناس�ان معتقديد كه نرخ سود
تسهيالت نبايد افزايش مييافت؟

بانكها ب��ا ضري��ب فزاينده
 4/5خلق پول ميكنند .آنها
تنها ب��ه منابع خ��ود متكي
نيس��تند و خيلي بيش��تر از
منابع جذب شده تسهيالت
پرداخت ميكنند .يعني آنها
خلق پول ميكنن��د و از اين
بابت به س��ودهاي كالن نيز
ميرسند .به همين دليل هم
نبايد سود تسهيالت افزايش

داده ميشد.

Á Áمگر اين سود چقدر بوده كه آن را كالن ميدانيد؟

بانكها در سال  89حدودا 13هزارميليارد تومان سود به
دست آوردند .اين رقم در مقايسه با سالجاري بسيار كمتر
هم هست .براساس آخرين آمار موجود ،در  9ماه سالجاري
بانكها به 23هزارميليارد تومان سود رسيدند كه رقم قابل
مالحظهاي است.
Á Áمنبع اين آمار كجاست؟

اين آمار در بس��ياري از جاها منتشر شده است .شما به
آماري كه من گفتم مطمئن باشيد.
Á Áاش�كال به دس�ت آوردن اين ميزان سود در شبكه
بانكيچيست؟

اش��كالش اين اس��ت كه اين س��ود در شرايطي كسب
ميش��ود ك��ه ركود ،كش��ور را در بر گرفته اس��ت .تمامي
بخشهاي توليدي و صنعتي زيانده شدهاند و تنها بانكها
س��ودآورند .بانكها از راه دريافت سود باال از محل پرداخت
تسهيالت سودهاي قابل توجه به دست ميآورند .بخشي از
آن را صرف افزايش سرمايه كردند و بخشي را به سهامداران
بابت س��ود دادن��د .در واقع س��رمايه كل بانكها هفت تا
هش��تهزارميليارد تومان بيشتر نيست و آنها با اين ميزان
سرمايه توانستهاند به 23هزارميليارد تومان سود برسند.
Á Áدر مقابل سود بخش توليد چقدر است؟

ح��دود 10درصد ك��ه آن هم باه��زار زور و زحمت به
دست ميآيد .بنابراين نتيجه ميگيريم كه در شرايط فعلي
تنها بانكداري سودآور است و ساير بخشها همگي زيانده
هستند .اين سودآوري نيز به دليل دريافت سود باال حاصل
شده است.

عباس رضاييان

كارشناس پولي و ارزي

باالخره كميته ارزي دولت يك كار درس��ت و اصولي
انجام داد و دالرهايي را كه به باد رفته بود ،دوباره به خزانه
بازگرداند .پايان هفته گذشته ،كميته پنجنفره ارزي به بانك
مركزي دس��تور داد تا مابهالتفاوت نرخ ارز را از بانكهاي
عامل دريافت كند .اين دستور اواسط هفته گذشته اجرا
ش��د .يعني زماني كه بانكها به روال سابق حساب خود
نزد بانك مركزي را چك كردند متوجه كسر مبالغ كالني
شدند كه در صورت نداشتن موجودي كافي منجر به قرمز
شدن حسابشان نزد اين بانك ميشد .اين اتفاق در لحظه
نخس��ت غيرمنطقي و حتي غيرقانوني قلمداد شد اما در
واقع تصميم كميته پنجنفره ارزي اقدام كامال درستي بود.
وقتي بانكهاي خارجي از قبول السي بانكهاي ايراني
خودداري كردند از اين پس انتقاالت ارزي از طريق حواله
در دستور كار شبكه بانكي ما قرار گرفت و بانك مركزي به
عنوان تامينكننده ارز ،روزانه سهميهاي در اختيار بانكها
ميگذاشت تا نقل و انتقاالت ارزي بازرگانان از اين طريق
انجام ش��ود .بانكها ريال را ميگرفتن��د و ارز دولتي را با
حواله به حس��ابهاي مدنظر واردكنندگان در بانكهاي
تركيه و چين واريز ميكردند .عالوه بر واردكنندگان واقعي
افرادي نيز از اين ارز ارزانقيمت بهرهمند شدند كه نه تاجر
بودند و نه در طول عمر خود چند قلم كاال وارد كرده بودند.
اين دالره��ا به نرخ  1226توم��ان در اختيار به اصطالح
واردكنندگان قرار گرفت اما اغلب ،با قيمت باالتري كه در
بازار آزاد رايج اس��ت سر از حساب افرادي درآورد كه تنها
مزيتشان ،داشتن حسابي در ساير كشورها بود .در نتيجه
وارداتي به كش��ور انجام نش��د و بانكها در مقابل ادعاي
حواله اين حجم از دالر براي واردات هيچ مدرك و سندي
ندارند .اين دالرها كه بايد در مقابل ثبت سفارش در اختيار
فعاالن اقتصادي قرار ميگرفت بيهيچ سندي در اختيار
افرادي خارج از اين بخش ق��رار گرفت .از اين اتفاق ،هم
بانكها منتفع شدند و هم خريداران ارز .حاال بانك مركزي
در مقابل ارزهاي دولتي ،سند و مدركي دال بر ورود كاال به
كشور ميخواهد و تا زمان ارايه مدرك دالرها را به قيمت
آزاد با بانكها حس��اب كرده است .در صورتي كه بانكها
نتوانند اثبات كنند كه دالرهاي  1226توماني را براي امر
واردات حواله كردهاند بايد مابهالتفاوت نرخ ارز را به بانك
مركزي بازگردانند در غيراين صورت بدهي بانكها به بانك
مركزي با نرخ دولتي محاس��به خواهد شد .عالوه بر اين
بايد صحت و سقم قيمت كاال و هزينه حمل براساس نرخ
واقعي توسط واردكنندگان نيز روشن شود.
هر كااليي در هر كشوري توسط هر فروشندهاي با يك
سفارش قابل قيمتگيري است .خريدها نقدي و با حواله
بوده .در اين بازار كساد كه دنيا با كاهش مصرف و تقاضا
مواجه است واردات كاالها بعضا تا 50درصد با اضافهقيمت
در اسناد خريد خارجي روبهرو است .واردكنندگاني كه ارز
حواله گرفتند و كاال نياوردند ،وضعشان روشن است و اين
وجوه بايد برگردانده شود.
خريد حوالهاي حتي در عهد قاجار هم مرسوم نبود.
اين نوع خريد بدترين و خطرناكترين نوع تجارت خارجي
است .قبل از مرسوم شدن اعتبار اسنادي (السي) برات
تجار ايراني در هندوس��تان ،روس��يه ،تركيه و لبنان به
راحتي دريافت ميشد .اين روش خريد با فشار سوداگران
به نظام بانكي جا افتاد تا حساب عدهاي در خارج با دالر
و يورو و در داخل با ريال پر ش��ود .دولت و بانك مركزي
هم با انگيزه نش��ان دادن قدرت خود و بياعتبار كردن
تحريم تن به اين كار دادند تا بار رواني تحريم بياثر شود
اما متاسفانه عدهاي كه بس��يار زيادند ميلياردها تومان
به جيب زدند كه اين وجوه بايد بازگردانده ش��ود .تمام
اقالم صنعتي به دليل ركود بازار جهاني با كاهش قيمت
مواجه شد اما اسناد خريد واردكنندگان افزايش قيمت را
نشان ميدهد .كاغذ تحرير با ارز  1226توماني با ماليات

آخرین گزارش «اوپک» مشخص کرد

كاهش 109هزار بشكه توليدنفتايراندر2ماه
فرآوردههاي سبك) توانسته است جاي ايران را در صادرات نفت
در اوپك بگيرد.
اوپك بازهم متعهد نماند
مجموع توليد نف��ت خام اوپك در م��اه فوريه 30ميليون و
968هزار بشكه در روز بوده كه نسبت به ماه قبل ژانويه144 ،هزار
بشكه افزايش داشته است .وزراي اوپك در دسامبر  ،2011توافق
كرده بودند كه مجموع توليد نفت اين س��ازمان از ابتداي ژانويه،
30ميليون بشكه در روز باشد .اين براي دومين ماه متوالي است

كه اوپكيها به تعهد خود پايبند نبودهاند .اين درحالي است كه
يكي از موسس��ان اوپك (ايران) تحت فشارهاي بينالمللي براي
نخريدن نفت قرار دارد .عربستان سعودي پيش از اين اعالم كرده
بود چنانچه با خروج نفت ايران از بازار ،تقاضايي وجود داشته باشد،
توليدش را افزايش خواهد داد .موضوعي كه با ترديد كارشناسان
براي توليد بيش از ميزان فعلي در طوالنيمدت روبهرو است.
افزايش  5دالري قيمت سبد نفتي اوپك
در حالي كه قيمت نفت سبك آمريكا روز پنجشنبه با 42

جدول توليد نفت ايران از سال 2010

سال 2010

گذر

7700ميليارد تومان
كسري بودجه 89

و هزينه حمل  16هزار تومان تمام ميشود در حالي كه
در ب��ازار  45هزار تومان اس��ت ،اين ربطي به تورم ندارد
س��وداگري و سوءاس��تفاده ميداندار است .با اين نرخ ارز
كاالهاي خارجي را با نصف قيم��ت ريالي امروز در بازار
ايران ميتوان عرضه كرد .كشور ما سازوكار درستي براي
س��ازماندهي امور اقتصادي ندارد .مس��ابقه خالي كردن
جيب مردم توسط سوداگران به عنوان واردكننده ،دالل و
هزار عنوان ديگر مدتهاست راه افتاده است .هدف غرب
از تحريم بانك مركزي ايجاد همين فضا بوده اس��ت .ما
مردم در حال خودزني هستيم.
ما درگير جنگ تمام عيار اقتصادي هس��تيم .مهمات
اي��ن جنگ پول و صدمات آن ،پسانداز و س��فره مردم و
خالي شدن خزانه مملكت اس��ت .پول مثل انرژي كه از
بين نميرود و از شكلي به شكل ديگر در ميآيد ،از بين
نميرود بلكه از جيب و حساب 70ميليون ايراني به جيب
و حس��اب چند صد ايراني م��يرود و صد البته به جيب
و حس��اب ع��دهاي خارجي كه برخ��ي از ايرانيها با آنها
همدست شدهاند.
بعد از ش��يخهاي امارات نوبت پاشاهاي تركيه است.
عدهاي از كس��اني كه با ارز دولتي واردات انجام ميدهند
با طرف خارجي دستبهيكي كردهاند ،در صورتي كه بايد
رودررو و مقابلش��ان باشند ،آنها سرباز اقتصاد ما هستند
نه اينكه مهمات ما را دو دس��تي تحويل خارجي بدهند
تا منافع ببرند .دس��ت عموم اين عده ،به ناروا توي سفره
مردم اين كشور است و لقمهاي ناخنك ميزنند حاال براي
خارجي هم از س��فره مردم لقمه ميگيرند .اين اسمش
تجارت نيست ،خجالت و شرمآور است.
نگاهي به قيمتهاي كاالهاي بورس��ي دنيا بيندازيد،
هم��ان كاال حتي با دالر  2000توماني صددرصد باالتر از
نرخ تمامش��ده دست مردم ميرسد .كجاي اين كار و اين
نرخ اسمش تورم و كاهش ارزش پول ملي است؟ ما مردم
در حال خوردن هم هستيم .قويترها ،قويتر و ضعيفترها
ضعيفتر ميشوند ،در همين چند ماه عدهاي ميلياردها
تومان به ثروتشان افزوده شد .رصد و پيدا كردنشان كار
س��ختي نيست .من مدل و روش مورد نظرم را به مراجع
ذيص�لاح كه قادر به عمل هس��تند ،اعالم ك��ردهام و با
استقبال هم مواجه شد اما هنوز عملياتي نشد.
البته كارشناسان بانك مركزي چون عمال با سوداگران
در ارتباط نيس��تند ،كمتر در معرض آسيب قرار دارند اما
كارشناسان و مديران بانكهاي تجاري در معرض تطميع
جدي اين افراد قرار دارند ،بايد به هر طريقي شده از آنها
حمايت و از بروز آسيب به آنها جلوگيري كرد.
از طرف ديگر در شرايط فعلي نميتوان فقط با اتيكت
ي براي شكستن
رسمي در خارج از ايران با بانكهاي خارج 
تحريم كنار آمد ،شكستن تحريم پولي و بانكي ،تخصص و
هزينه خاصي دارد .اما نه به هر ميزاني .اگر در جنگ تصرف
تپهاي كه با 10نفر تلفات بايد انجام شود با صد نفر تلفات
تصرف شود ،اسمش پيروزي نيست .حداكثر هزينههاي
ما در هر بخشي چه تجارت ،چه تامين ارز و چه مبادالت
اسنادي نبايد از دو درصد تجاوز كند .در هر صورت بابت
درگيري غرب با ما طي شش سال گذشته نفت به باالترين
قيمتش رسيده است كه اگر اين سروصداها نبود به طور
حت��م قيمت نفت به اين ميزان نميرس��يد .پس هزينه
يكي ،دو درص��دي با توجه به همين افزايش قيمت يك
ماهه گذشته ناش��ي از قطع صادرات نفت به اروپا توسط
ايران جبران ميش��ود اما افزايش چندين برابري قيمت
كاالهاي وارداتي هدفي اس��ت كه غرب به دنبالش است.
ش��كاف دروني و نارضايتي عمومي احتمالي را به همراه
دارد عدهاي بر س��ر شاخه نشس��تهاند و بن ميبرند .ارز
هست .نفت فروش ميرود ،ايران كشور بزرگي است از هر
طرف دست دراز كنيم كاال و جنس به داخل كشور سرازير
ميشود ،هر چند دستگاههاي نظارتي بايد سر وقت اسناد
بانكي مرتبط با فعاالن تجاري كه سروكارش��ان با واردات
و ارز اس��ت ،بروند .عدهاي طي چند ماه از فرش به عرش
رسيدهاند .بايد مردم باشيم؛ با هم و متحد.

سنت افزايش به  106دالر و 58سنت رسيده و بهاي نفت برنت
هم براي تحويل در ماه آوريل با  125دالر و  44سنت معامله
شده است ،اوپك ديروز در گزارش ماهانهاش اعالم كرد كه سبد
نفتي اين س��ازمان در ماه فوريه نسبت به ماه ژانويه ،پنج دالر
و  72س��نت رشد داشته و به طور ميانگين به 117دالر و 48
سنت رسيده است .سبد نفتي اوپك مخلوطي از نفت خامهاي
كشورهاي عضو است .تقاضاي جهاني نفت هم در ماه فوريه به
 88ميليون و 600هزار بش��كه رس��يده است كه از اين ميزان
52ميليون و 900هزار بشكه آن تقاضا براي نفتخام غيراوپك
اس��ت .با کاهش نفت ایران در دوماهه اول  2012با احتساب
نفت صددالری ،ای��ران حدود 10میلی��ون و 900هزاردالر از
دست داده است.

منبع :گزارش ماه مارس اوپك به نقل از منابع ثانويه بازار نفت

سال 2011

سه ماهه دوم 2011

 3ماهه سوم 2111

دسامبر 2011

سه ماهه چهارم 2011

فوريه 2012

ژانويه 2012

3ميليون و  706هزار بشكه  3ميليون و  621هزار بشكه 3ميليون و  658هزار بشكه 3ميليون و  607هزار بشكه 3ميليون و  563هزار بشكه 3ميليون و  533هزار بشكه 3ميليون و  461هزار بشكه 3ميليون و  424هزار بشكه
كاهش توليد نفت ایران در ماه فوريه نسبت به ژانويه 2012

كاهش توليد نفت ایران در فوريه  2012نسبت به دسامبر 2011

37هزار بشكه

109هزار بشكه

حيات زايندهرود در گرو سرمايه (سرمايهگذاري) مردم
دو هزار و صد ميليارد ريال اوراق مش��اركت طرحه��اي تامين و انتقال آب به
خبر
فالت مركزي ايران از تاريخ  16اسفند سالجاري در شعب منتخب بانك ملي
ویژه
سراسر كشور فروخته شد .به نقل از آقاي مهندس طرفه ،مديرعامل شركت آب
منطقهاي اصفهان ،با توجه به خسارتهاي فراوان ناشي از خشكساليهاي اخير در منطقه و لزوم
اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب جهت برآوردهكردن نيازهاي آبي ساكنان حوضه زايندهرود و
فالت مركزي ايران و جهت تسريع در اجراي اين طرحها ،مجوز فروش اوراق مشاركت مربوطه
پس از تالشها و پيگيريهاي مس��تمر اخذ ش��ده و اين اوراق از  16اسفند  90به مدت شش
روز كاري قابل عرضه است .او حمايت و پشتيباني مسووالن ،صنعتگران ،كشاورزان و تمامي

اقشار جامعه را جهت خريد اين اوراق و كمك به پيشبرد هر چه سريعتر اجراي طرحهاي تامين
آب خواستار شد و مشاركت همهجانبه را موجب توسعه و پيشرفت هر چه بيشتر در حوضه
زايندهرود و منطقه فالت مركزي ايران و در نهايت توسعه و پيشرفت ملي دانست .الزم به ذكر
است اين اوراق چهارساله ،بينام و قابل انتقال به غير بوده و داراي سود عليالحساب 20درصد
به صورت روزشمار و معاف از ماليات است .نرخ بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد براي سال
اول 18درصد و از يكسال تا قبل از سررسيد 19/5درصد است .اميد است هموطنان گرامي با
خريد اين اوراق ضمن تبديل پول خود به سرمايهاي ملي و ماندگار ،در احيا و حفظ حيات دايمي
رودخانه زايندهرود بهعنوان قلب تپنده فالت مركزي ايران سهيم شوند.

طال و سكه

قيمت

(تومان)

تغيير

(تومان)

ارز

قيمت

(تومان)

تغيير

(تومان)

طرح قديم

۷۹۸۰۰۰

+8000

دالر آمريكا

۱۹۱۵

+۵

طرح جديد

790000

+7000

يورو

۲۵۵۰

-

م سكه
ني 

387000

+2000

پوند انگليس

۳۰۲۰

-

ربعسكه

206000

+1000

دالر كانادا

۱۹۴۰

-

سكه يك گرمي

109000

-

يكصد ين ژاپن

۲۳۲۰

-

يك گرم طالي  18عيار

78695

+800

درهم امارات

۵۲۰

-

لير تركيه

۱۱۲۰

۱۰

يك اونس طال

 1697دالر +16دالر

فارس :تراز عملياتي و سرمايهاي بودجه  89به منفي
 7711ميليارد تومان رس��يد كه نشان از كسري بودجه
دولت در اين سال دارد .مجموع درآمدهاي دولت شامل
درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها در سال  89به بيش
از 38هزارو 428ميليارد تومان رس��يد كه در مقايسه با
هزينههاي جاري 65هزارو 934ميليارد توماني دولت در
اين سال بيش از 27هزارو 505ميليارد تومان كسري دارد
كه نشان از منفي بودن تراز عملياتي بودجه است .گزارش
بانك مركزي حاكي اس��ت ،مجموع واگذاري داراييهاي
س��رمايهاي دولت (درآمد نفت) نيز در س��ال  89بيش
از 43هزارو 578ميليارد تومان بوده اس��ت .در اين سال
بودجه تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) به بيش از
23هزارو 784ميليارد تومان رسيد كه با اين حساب تراز
حس��اب سرمايهاي دولت در بودجه  89با مازاد 19هزارو
793ميليارد تومان مواجه ش��ده اس��ت .مجم��وع تراز
عملياتي و سرمايهاي بودجه  89منفي است و از كسري
بودجه 7711ميليارد توماني خبر ميدهد.
مركز آمار اعالم كرد

نرخ بیکاری 13/5درصد

فارس :مركز آمار متوس��ط نرخ بيكاري كشور را در
س��ال گذش��ته 13/5درصد اعالم كرده است .مركز آمار
ايران متوسط نرخ بيكاري سال  89را بر اساس ميانگين
فصول مختلف سال 13/5درصد اعالم كرده است كه در
مقايس��ه با نرخ بيكاري 11/9درصدي سال  88بيش از
1/6درصد افزايش نش��ان ميدهد .بر اساس اين گزارش،
ن��رخ بي��كاري در س��الهاي  87و  86ني��ز ب��ه ترتيب
10/4درصد و 11/9درصد بوده است .در حالي متوسط
نرخ بيكاري كشور در سال گذشته 13/5درصد اعالم شده
است كه مركز آمار ايران نرخ بيكاري سال  89را در فصل
بهار 13/5درصد ،تابستان 13/6درصد ،پاييز 12/1درصد و
زمستان 14/6درصد اعالم كرده است .نرخ بيكاري كشور
در فصل بهار س��ال  90نيز 12/3درصد ،تابستان امسال
11/1درصد و پاييز 11/8درصد اعالم شده است.

افزايش  20تا 50درصدي
قيمت آجيل شب عيد

ايلن�ا :رييس اتحاديه آجيل و خش��كبار از افزايش
قيمت سبد آجيل شب عيد به واسطه نوسانات اخير نرخ
ارز خبر داد .عليرض��ا ارزانيممقاني گفت :طي ماههاي
اخير به واس��طه نوسانات ش��ديد نرخ ارز در بازار ،قيمت
برخي خش��كبار با افزايش روبهرو شده است .اين امر به
علت واردات بيرويه برخي محصوالت چون بادام هندي،
بادام زميني ،تخمه آفتابگردان و تخم كدو طي ماههاي
اخي��ر اس��ت .وي ضمن تاكيد بر مخالف��ت صريح اين
اتحاديه با واردات انواع خش��كبار به كشور اعالم كرد :ما
هيچ نيازي به واردات خشكبار نداريم .البته اخيرا واردات
اين محصوالت ممنوع ش��ده اما وارداتي كه طي ماههاي
اخير صورت گرفت ،منجر به رشد قيمتها در بازار شد .از
سوي ديگر با توجه به افزايش قيمت دالر ،صادركنندگان
ب��ه افزايش صادرات ترغيب ش��دند كه اي��ن امر نيز به
نوبه خود منجر به رش��د نس��بي قيمتها در بازار شد.
ارزانيممقاني درخصوص تغيير قيمت آجيل شب عيد به
تبع نوسانات اخير قيمتي ،مطرح كرد :در طول يكي ،دو
ماه اخير ،قيمت برخي محصوالت داخلي و خارجي بين
 20تا 50درصد افزايش يافت كه بر اين اس��اس ميتوان
اعالم كرد آجيل ش��ب عيد نس��بت به سال گذشته به
همين ميزان رشد قيمت خواهد داشت.

نرخ  5درصدي
ماليات بر ارزشافزوده در سال 91

فارس :س��ازمان امور مالياتي اعالم كرد :نرخ ماليات
بر ارزشافزوده از ابتداي س��ال  ۹۱بر اساس قانون برنامه
پنجم ،پنجدرصد خواهد بود .سازمان امور مالياتي كشور
اع�لام كرد :نرخ ماليات و ع��وارض ارزش افزوده كاالها و
خدمات عمومي در س��ال  1391بر اساس قانون برنامه
پنج��م پنج درصد اس��ت .بر اس��اس تبص��ره ( )2ماده
( )117قانون برنامه پنج س��اله پنجم توسعه جمهوري
اس�لامي ايران كه مقرر ميدارد ،ن��رخ ماليات و عوارض
بر ارزشافزوده از س��ال اول برنامه (سال  ،)1390ساالنه
ب��ه ميزان يك درصد افزايش يابد ،بنابراين نرخ ماليات و
ع��وارض ارزشافزوده كاالها و خدمات عمومي از ابتداي
سال  1391از چهار درصد به پنجدرصد افزايش مييابد.

حذف كارمزد فروش بنزين
در فاز دوم هدفمندي

مهر :با موافقت ستاد هدفمندي يارانهها پيشبيني
ميش��ود در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها با
حذفكارمزدفروشبنزينوگازوييلنظامحقالعملكاري
براي فروش فرآوردههاي نفتي در جايگاههاي سوخت در
دس��تور كار دولت قرار بگيرد .همزمان با آغاز شمارش
معكوس براي جمعبن��دي دولتمردان به منظور تعيين
قيمت جديد بنزين و س��ناريوهاي عرض��ه اين فرآورده
اس��تراتژيك نفتي در فاز دوم اج��راي قانون هدفمندي
يارانهه��ا ،حذف كارم��زد فروش بنزين در دس��تور كار
دولت قرار گرفته اس��ت .در حال حاضر به طور متوسط
س��االنه بيش از 300ميليارد تومان كارمزد براي فروش
بنزي��ن آزاد و نيمه يارانهاي بنزي��ن و گازوييل مطابق با
نظام درجهبندي مجاري عرضه به جايگاهداران سوخت
سراسر كشور پرداخت ميشود .بر اين اساس با توجه به
ضرورت ارتقاي كيفيت خدمات ارايه شده در جايگاههاي
سوخت كشور اخيرا وزارت نفت پيشنهاد حذف پرداخت
كارمزد فروش بنزين به ستاد هدفمندي يارانهها را ارايه
كرده است.

