
مشکل انتقال وجوه از طریق روابط بانکی در کشور چین، 
همچنان، پابرجاست

گذشــت چنــد مــاه از وقــوع مشــکل نقل وانتقــال  گــزارش// بــا 
وجــوه حاصــل از فــروش محصــوالت پتروشــیمی، امــا هنــوز ایــن 
کــه  معضــل برطــرف نشــده اســت. خبرهــا حکایتگــر آن اســت 
نیــز  ایــران  از  پتروشــیمی  محصــوالت  واردات  بــرای  چینی هــا 
دلیــل  بــه  و  می دهنــد  انجــام  را  شــدیدی  ســختگیری های 
آنکــه نمی تواننــد پــول محصــوالت خریداری شــده را بــه ایــران 
کار ممکــن یعنــی عــدم خریــد محصــوالت  بپردازنــد، ســاده ترین 
گاه  آ مقــام  یــک  پیش گرفته انــد.  در  را  ایــران  از  پتروشــیمی 
اعمــال  از  پــس  متأســفانه  اســت:  داشــته  اظهــار  دراین بــاره 
فشــارهای آمریــکا و اتحادیــه اروپــا مبنــی بــر فشــارهای اقتصــادی 
ــا ایــران، ایــن  بــه بانک هــای چینــی بــه دلیــل همــکاری مالــی ب
را  پتروشــیمی  فروخته شــده  محصــوالت  پول هــای  بانک هــا 
ایــن  از طریــق صرافی هــا  مــا مجبــور هســتیم،  کــرده و  بلوکــه 

بازگردانیــم. را  منبع خبر: فارسپول هــا 

دستورالعمل جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه ابالغ شد
دســتورالعمل محاســبه نســبِت کفایــت ســرمایه ابــاغ شــد. نســبت 
کفایــت ســرمایه مؤسســه اعتبــاری عبــارت اســت از نســبت ســرمایه 
نظارتــی بــه کل دارایی هــای مــوزون بــه ریســک. ایــن نســبت طبــق 
دســتورالعمل بانــک مرکــزی، حداقــل بایــد معــادل 8 درصــد باشــد. 
در اباغیــه جدیــد، هــم در نحــوه محاســبه  صــورت ایــن کســر و هــم 
در نحــوه محاســبه مخــرج، تغییراتــی ایجادشــده اســت. در صــورت 
کســر، ســرمایه نظارتــی متشــکل از دو جــزء شــده اســت: ســرمایه الیــه 
اول و ســرمایه الیــه دوم. در مخــرج کســر نیــز، در نظــر گرفتــن انــواع 
ریســک همچون ریســک های عملیاتــی و بــازار بــرای مــوزون کردن 

منبع خبر: دنیای اقتصاددارایی هــا اســت.  

مدیرکل نظارتی بانک مرکزی: سود ساالنه بانک ها در صورت 
پایین بودن کفایت سرمایه، صرف بهبود آن می شود

ــرمایه  ــت س کفای ــبت  ــاندن نس ــه رس ــف ب ــا مکل ــی: بانک ه کمره ئ
بــه نســبت های مقــرر هســتند امــا به هرحــال افزایــش ســرمایه 
بــه وضعیــت بــازار ســرمایه و وضعیــت ســودآوری بانک هــا مرتبــط 
کار  کــه بانــک مرکــزی از ایــن بــه بعــد بــه  اســت. یکــی از ابزارهایــی 
گــر بانک هــا در صورت هــای مالــی خــود،  کــه ا می بــرد، ایــن اســت 
کننــد، بایــد ایــن ســود را صــرف افزایــش ســرمایه  ســود شناســایی 

کفایــت ســرمایه مناســب برســند. کننــد تــا بــه نســبت 
منبع خبر: فارس

۱۲ بانک بورسی، نمی توانند، سود را بین سهامداران در مجمع 
عمومی سال 96، تقسیم کنند

گــزارش// بــا توجــه بــه قیــد تعیین شــده از ســوی بانــک مرکــزی، 
12 بانــک بورســی در صــورت شناســایی ســود در صورت هــای مالی 
بیــن ســهامداران  را  به دســت آمده  ســود  نمی تواننــد  ســال 95، 
کفایت ســرمایه در بانک های اقتصاد نوین،   کنند. نســبت  توزیع 
گردشــگری، پســت بانک، ایران زمیــن و بانک هــای ســامان و دی 
ــه  گفت ــق  ــل، طب ــن دلی ــه همی ــت. ب ــد اس ــر از 8 درص کمت ــده  و آین
کمره ئــی مدیــرکل نظــارت بــر بانک ها و مؤسســات اعتبــاری بانک 
مرکــزی، ایــن بانک هــا بــه دلیــل آنکه نســبت کفایت سرمایه شــان 
کمتــر از 8 درصــد اســت، نمی تواننــد ســود شناسایی شــده ســالیانه 
کننــد و ایــن ســود را بایــد بــه افزایــش  را بیــن ســهامداران تقســیم 

منبع خبر: فارسســرمایه اختصــاص دهنــد.

معاون وزیر اقتصاد: هزینه مبادالت در نظام بانکی در پسابرجام 
کاهش یافت

کاهــش  و  بانکــی  مبادالتــی  هزینه هــای  کنتــرل  قضــاوی: 
ارتباطــات  افزایــش  و  سیاســی  موانــع  نســبی  رفــع  آن،  شــدید 
بین المللــی موجــب اتفاق هــای مثبــت در نظــام بانکــی شــده 
اســت.  مشــکاتی ماننــد  نبــودن ســوئیفت و عــدم دسترســی بــه 
کــه دیگــر  اســتانداردهای جهانــی بانکــی از جملــه مســایلی اســت 

گریبانگیــر نظــام بانکــی نیســت. در دوران پســا تحریــم 
منبع خبر: ایبنا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: باوجود الحاق به 
FATF محدودیت های مراودات بانکی باقی است

وجــود  بــا  بانکــی  مــراودات  محدودیت هــای  پورابراهیمــی: 
گــروه اقــدام مالــی همچنــان باقــی اســت و هنــوز  الحــاق ایــران بــه 
کارشــکنی ها وجــود دارد. بــا توجــه بــه همیــن شــرایط،  بعضــی 
گزارشــی را در دســت تهیــه داریــم  در خصــوص ایــن موضــوع 
ــه  ــزارش را ب گ ــن  ــه زودی ای ــت و ب ــدن اس ــی ش ــال نهای ــه در ح ک
 FATF صحــن علنــی مجلــس ارائــه می دهیــم تــا در خصــوص

کنیــم. منبع خبر: مهرتصمیم گیــری 

اخبار برگزیده بانک و اقتصاد
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به گفته ســخنگوی کمیســیون سیاســت خارجی و امنیت ملی، ســیف در جلســه غیرعلنی با نمایندگان مجلس اظهار نمود که 
مشــکالت مؤسســات غیرمجاز )کاســپین و آرمان( تا دو الی ســه ماه آینده رفع می شــود. شــایان ذکر اســت که اواســط فروردین ماه 
امســال حیــدری، معــاون نظارتــی بانــک مرکزی، اعالم نموده بود که مشــکل مؤسســه کاســپین تــا آخر خردادماه مرتفع می شــود. 
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۷6۰ هزار نفر از شاغالن جدید در بهار 96، در بخش کشاورزی 
هستند

در حالــی دولــت از اشــتغال 960 هزارنفــری در بهــار 96 خبــر داده 
گــزارش مرکــز آمــار نشــان می دهــد، 760  کــه بررســی دقیــق  اســت 
کشــاورزی شــاغل شــده اند  هــزار نفــر از تعــداد مذکــور، در بخــش 
کشــاورزی در نیمــه نخســت ســال، احتمــال  کــه بــا پایــان فصــل 
بیــکار شــدن مجــدد آنهــا زیــاد اســت. تعــداد شــاغان در بخــش 
کشــاورزی از 3میلیــون و 597 هــزار و 126 نفــر در زمســتان 95 
بــه 4 میلیــون و 359 و 545 نفــر در بهــار 96 رســیده اســت یعنــی 
کشــاورزی در ایــن بــازه زمانــی 762 هــزار و 419  تعــداد شــاغان 
نفــر اضافه شــده اســت کــه دلیــل اصلــی ایــن رشــد جمعیت شــاغل 
کشــاورزی  بــه فصــل  بهــار، ورود  کشــاورزی در فصــل  بخــش 

منبع خبر: تسنیماســت.  

درآمدهای مالیات دولت در سال 95 نسبت به سال94، ۲9 
درصد رشد داشت

با تحقق 101 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در ســال 95، 
درآمــد دولــت از ایــن محــل نســبت بــه ســال 94 رشــد 28 درصــدی را 
کــرده اســت. گفتنــی اســت در ســال گذشــته درآمــد دولــت از  تجربــه 
محــل مالیــات بــر مشــاغل حــدود 4000 میلیــارد تومــان بــوده اســت. 
مالیات هــای  محــل  از  دولــت  درآمدهــای  مجمــوع  همچنیــن، 
مســتقیم 49 هزار میلیارد تومان بود که نســبت به بودجه مصوب 

ســال 95حــدود 1000 میلیــارد تومــان عقب ماندگــی دارد. 
 منبع خبر: تسنیم

بنا بر آمارهای بانک مرکزی، اثر مثبت نفتی در رشد اقتصادی 
تخلیه شده است

ــادرات  ــد و ص ــزان تولی ــد می ــان می ده ــزی نش ــک مرک ــای بان آماره
نفــت در زمســتان ســال 1395 نســبت بــه فصــل قبــل کاهش یافتــه 
ــد تولیــد و  کــه 5 فصــل قبــل از آن، رون ــی اســت  اســت. ایــن در حال
صــادرات مثبــت ثبت شــده بود. این موضــوع حکایــت از آن دارد که 
اثــر مثبــت نفتــی در رشــد اقتصــادی تخلیــه شــده و در ســال جــاری 
عمــده رشــد اقتصــادی بایــد از بخش هــای غیرنفتــی حاصــل شــود. 
کارشناســان پیشــنهاد می دهنــد سیاســت گذار  ایــن اســاس،  بــر 
اقتصــادی بــرای تحقــق رشــد 5 درصــدی بایــد بــه موضوعاتی نظیر 
ــی اقتصــاد«، »بهبــود دیپلماســی  »بهره گیــری از ظرفیت هــای خال
اقتصاد و اســتفاده از ظرفیت برجام« و »زمینه ســازی برای اســتفاده 

منبع خبر: دنیای اقتصاداز تأمیــن مالــی خارجــی« توجــه کنــد.   

مشاور مالی وزیر راه: بخش عمده ای از خانه های خالی متعلق 
به بانک ها است

کنــون 2 میلیــون و600 هــزار واحــد مســکونی  عبــده تبریــزی: هم ا
کــه مطابــق بــا برآوردهــای  کشــور وجــود دارد  خالــی از ســکنه در 
صــورت گرفتــه بر اســاس متوســط قیمت مســکن در شــهرها، حدود 
250 میلیارد دالر ســرمایه در این واحدها حبس شــده اســت. بخش 
عمــده ای از خانه هــای خالــی متعلــق بــه بانک هــا اســت و در حــال 
حاضــر بانــک مرکــزی فشــار زیــادی از بابــت عرضــه امــاک مــازاد و 

ــر بانک هــا اعمــال می کنــد.    دارایی هــای ملکــی ب
منبع خبر: دنیای اقتصاد

تحوالت جمعیتی در سال های اخیر و حساسیت جامعه به 
جمعیت جوان از علل ایجاد شکاف ذهنی بین درک جامعه و 

آمارهای اشتغال زایی است
گــزارش، بــه بررســی علــل  مرکــز پژوهش هــای مجلــس در یــک 
ایجــاد شــکاف ذهنــی بیــن درک جامعــه و آمارهــای اقتصــادی 
حــوزه اشــتغال پرداختــه اســت. پژوهشــگران ایــن گــزارش معتقدند 
کــه 9عامــل ســبب تردیــد جامعــه درخصــوص تعــداد شــاغان شــده 
ــروی  ــازل نی ــر پ ــزارش، مــوارد زی گ ــد پژوهشــگران ایــن  اســت. از دی
کار را شــکل می دهــد: تحــوالت  ــازار  ــا ب مقاومــت ذهنــی در رابطــه ب
جمعیتی در سال های اخیر، حساسیت جامعه به جمعیت جوان، 
افزایــش جمعیــت غیرفعــال، پاییــن بودن اشــتغال دولتــی، افزایش 
اشــتغال غیررســمی، افزایــش ســهم اشــتغال زایی بنگاه هــای خــرد، 
پاییــن بــودن ســطح دســتمزد، توزیــع جغرافیایی نامتوازن شــاغان 

منبع خبر: دنیای اقتصادو درنهایــت ایــرادات تعریــف نیــروی کار. 

کانون اصلی بانک هایی که با تنگنای اعتباری مواجه هستند، 
تعداد معدودی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی است 
گــزارش// بررســی دخل وخــرج بانک هــا در ســال 1395 از ســه رونــد 
پــرده برمــی دارد. نخســتین رونــد کاهــش دارایــی خارجــی بانک ها 
کــه نشــان از افزایــش تقاضــا در بــازار و از ســوی دیگــر عرضــه  اســت 
کنتــرل بهــای شــاخص بــازار ارز دارد. از ســوی دیگــر،  منابــع بــرای 
میــزان بدهــی بانک هــای غیردولتــی و مؤسســات اعتبــاری بــه 
کــه ایــن رونــد بــر  بانــک مرکــزی در ســال 1395 ســه برابر شــده 
کاهــش بدهــی بانک هــای دولتــی و تخصصــی بــه بانــک مرکــزی 
غلبــه کــرده و درمجمــوع باعــث افزایــش بدهــی بانک هــا به بانک 
کــه بــا  کانــون اصلــی بانک هایــی  مرکــزی شــده اســت. درواقــع 
تنگنــای اعتبــاری مواجــه هســتند، تعــداد معــدودی از بانک هــا و 
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