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اقتصادی

چرا طال گران شد؟
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن تحلیل بازار جهانی و داخلی طال عنوان کرد
که تنشهای سیاسی بین آمریکا و کره شمالی در هفته گذشته باعث افزایش قیمت
جهانی طال و به تبع آن افزایش قیمت در بازار داخلی شده است.به گزارش ایسنا ،محمد
کشتیآرای ادامه داد :یعنی این تنشها به طور متوسط  ۳۰دالر در هفته گذشته باعث
افزایش قیمت جهانی طال شد.

خبرتلگرامی

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

س�لام میخواس��تم موضوع��ی را
باهات��ون درمیان بذارم که قالیباف دیگه
هیچ انگیزه کاری نداره و سیستم 1888
اصال پاسخگو نیست و رسیدگی نمیکنه
و موارد فراوان دیگر از قالیباف.
خط دو بی آر تی
چهارراه مولوی
پرشیا ،سوناتا ،تاکسی و...
درخط ویژه در مرکز شهر
هیچ کنترل و نظارتی نیست
قالیباف که دیگه انگیزهای نداره
راهنمای��ی و رانندگی ه��م فقط به فکر
جریم��ه از طری��ق دوربینه چ��ون پول
عزیزه!
912...

 Dمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی
ای�ران از پرداخ�ت بخش�ی دیگ�ر از
مطالبات گن�دم کاران در هفته جاری
خبر داد و گفت :از آغاز فصل برداشت
تاکنون بیش از  8میلیون و  500هزارتن
گندم به ارزش  110هزار میلیارد ریال از
 31استان کشور خریداری شده است.
 Dمع�اون وزیر جه�اد کش�اورزی و
رئیس س�ازمان ش�یالت ای�ران گفت:
ایران امروز رتبه نخست تولید قزلآال
و ماهی�ان خاوی�اری در جه�ان را در
اختیار دارد.
 Dوزی�ر تع�اون ،کار و رفاه اجتماعی
از افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی
از  ۴درصد به  ۶درصد طی چهار س�ال
گذشته خبر داد.
 Dیاران�ه نق�دی خانواره�ای ایرانی،
بیس�ت و شش�م مردادماه به حساب
سرپرستان خانوار واریز میشود.

بانک و بیمه

باس�لام .اینک��ه منتقدی��ن برجام
را آرزومن��د نابودی برجام نش��ان دهیم
آدرس غل��ط دادن به مردم اس��ت .آنها
میگویند چرا کشور معطل عهد نامهای
ش��ده که با ش��ناخت قبل��ی از آمریکا
مش��خص اس��ت که به نتیج��ه نخواهد
رس��ید .چیزی که س��ال  94منتقدین
گفتند و امروز خود امضاکنندگان برجام
هم این را میگویند ک��ه آمریکا بدعهد
است .خب کسی که بد عهد است شما
چه انتظاری دارید قراردادش را اجرا کند
و ب��ا علم به این قضیه چرا اینقدر زود ما
همه تعهداتمونو اجرا کردیم.
س�لام .مگه برجامی هم باقی مونده
که دول��ت بخواه��د آن را پی��ش ببرد.
آمریکا برجام پاره نمیکند اما با کارهاش
دقیقا برجامو تبدیل به یک عهد غیرقابل
اجرا کرده .اگر در این میان ما هزینهای
نمیدادیم ایرادی نداشت اما ما در دو جا
هزینه دادیم:
 -1خ��ود برجام که تعهداتی داش��تیم و
باید اجرا میکردیم که خیلی زود انجام
دادیم.
 -2ع��دم توج��ه ب��ه ت��وان داخل��ی و
فرصتس��وزی ف��راوان ب��رای داخلیها
بهخاط��ر اطمینانی که بی��ش از حد به
برجام داشتیم.
مردم پیش��برد اهداف آق��ای روحانی رو
نمیخواهند بلکه پیش��رفت خودش��ون
و کشورش��ونو میخواهن��د .در واقع اگر
ببینن��د اهداف آق��ای روحان��ی به اون
مسئله دوم رسیدگی نمیکنه به راحتی
عبور میکنن��د .حاال چ��ه وزرا اصولگرا
باشند چه اصالح طلب.
م��ردم اصال این اس��مها رو قبول ندارند
بلکه عملکردرو نگاه میکنند.
آقای روحانی اگر میخواهد موفق باشد
باید ببیند کدام راه پیش��رفت کش��ور و
مردم را در خ��ود دارد .اصرار بر راه خود
بدون پیشرفت کشور و مردم برای او یک
شکست است.
متاسفانه جهش  100تومانی قیمت
میلگ��رد در ی��ک روز موجب تش��دید
نابس��امانی بیش��تر بازار گردید .بیش��تر
فعاالن بازار شمش معتقدند این افزایش
قیمت نورد هدفمند و در جهت تشدید
نارضایتی از توزیع ش��مش در بازار بوده
اس��ت تا تعرفه واردات کاهش یابد "...با
توجه به انتحار مجدد و امروز نوردکاران
که در نهایت با وجود افزایش متوس��ط
 80تومانی نرخ ای��ن حوزه و با تحریک
بازار شمش و پیامد آن افزایش متوسط
 90تومانی امرور شمش ،منجر به کاهش
متوسط  -15تومانی حاشیه سود حوزه
نورد نسبت به روز گذشته گردید؛ (چون
قیمت شمش بیش از نرخ متوسط امروز
میلگرد افزایش پیدا کرد) پر واضح است
ک��ه ای��ن فعالیتها هدفمند ب��وده و به
طور حتم هدفی پش��ت این خودزنیها
پنهان اس��ت .متاس��فانه در آستانه گذار
از دول��ت یازدهم ب��ه دوازدهم ش��اهد
برخی شیطنتها و دامن زدن به برخی
آشفتگیها در حوزه فوالد کشور هستیم
ک��ه باز هم متاس��فانه به نظر میرس��د
که این تح��رکات در نتیجه فقدان یک
نظارت کارآمد در حال رخ دادن است.

افزایش  140درصدی
واگذاریشرکتهای
تحت مدیریت بانک ملی

ب��ه دنب��ال تاکیدات دول��ت محت��رم درباره
خ��روج بانکها از بنگاهداری،بانک ملی ایران
اجرای ای��ن سیاس��ت را در راس برنامههای
خ��ود قرار داده اس��ت به گون��های که ارزش
واگذاریهای این بانک در س��ال  95نس��بت
به س��ال  ،94حاکی از رش��د  140درصدی
واگذاری شرکتهای تحت مدیریت بانک ملی
ایران است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی
ایران ،جمع واگذاریها در این بخش در سال
،94چهار هزار و  158میلیارد ریال بوده است
که در س��ال  95به نه ه��زار و  746میلیارد
ریال رسیده است .الزم به ذکر است بخشی از
این شرکتها را دولت به دلیل بدهی خود به
بانک ملی ایران واگذار کرده است .هدف بانک
ملی ایران این است که این دسته از شرکتها
را بهس��ازی کرده و به بهره وری برساند و در
نهایت این شرکتها را واگذار کند.

بازدید مدیر عامل بانک رفاه
از شرکت فوالد مبارکه

مدیر عامل بانک رفاه گفت :بانک رفاه میتواند به
مشتریان فوالد مبارکه در سراسر کشور خدمات
بانکی ارائه دهد.به گزارش روابط عمومی بانک
رفاه ،دکتر س��همانی مدیرعامل بانک رفاه در
دیدار با مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان
با اعالم این مطلب گفت :بانک رفاه آمادگی الزم
را دارد ت��ا به عنوان بانک عامل ش��رکت فوالد
مبارکه به تمامی مشتریان این شرکت خدمات
بانکی ارائه دهد.در این نشست رئیس اداره امور
شعب اس��تان اصفهان نیز از آمادگی بانک در
تاسیس شعبه در محل شرکت خبر داد.

استان

مدیرعاملشرکتآبوفاضالبروستایییزد:

تنشآبیدرروستاهاییزد
بهبحرانآبیتبدیلشدهاست

آفتاب یزد -ابوالفضل انتشاری :مدیر عامل
ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی یزد در جمع
خبرنگاران اس��تان گفت:کمبود آب در اس��تان
یزد به ویژه در روستاها در حال تبدیل به بحران
از تنش آبی شده اس��ت .وی با اشاره به کاهش
بارندگی در چند س��ال اخیر بیان کرد :اکثر آب
شرب روستاهای استان از سفرههای زیر زمینی
اس��ت و تنها 67روس��تا از آب انتقالی استفاده
میکنند.محم��د فاتح��ی گف��ت :از یکهزار و
200روستایاستانیزد700،روستاتحتپوشش
ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی هس��تند و
422منبع آبی333،حلقه چاه15،دهانه چشمه و
48رشته قنات تامین آب شرب روستاهای استان
را به عهده دارند.وی اظهار کرد :نیاز آبی روستاهای
اس��تان یک هزار و  200لیتر در ثانیه است که
متاس��فانه آبی که در اختیار داریم 800لیتر در
ثانیه است و 400لیتر در ثانیه کمبود داریم که
بیشترینکمبودآبمربوطبهمناطقکوهپایهای
(شهرستانهای تفت و مهریز) میباشد.فاتحی
ادامه داد :در حال حاضر آب ش��رب 330روستا
از طریق آبرس��انی س��یار تامین و 400روستا با
نوبت بندی آبرسانی انجام میشود.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید

سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی

هر گرم طالی  18عیار
نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

شنبه -قیمت (تومان)
1228600
1194500
637700

377800
254200
119542
3813
4567

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کش��اورزی،آب و منابع
طبیعی مجلس،گفت :اختالف نرخ گوشت در مناطق
مختلف نش��ان از ضعف وزارت کشاورزی در تنظیم
بازار دارد و همچنین حضور واسطهها در بازار گوشت
نی��ز به این موضوع دامن میزند .جالل محمود زاده
درگفتگو با خانه ملت ،درباره وضعیت بازارگوشت،گفت :عدم ثبات
بازارگوشت نتیجه عدم ایجاد دامهای جایگزین برای دامهایی است
که بر اثر تب برفکی در سالهای گذشته از بین رفته اند و ایندرحالی

سازمان تعزیرات حکومتی با گرانفروشان گوشت برخورد کند

است که وزارت کشاورزی برای جبران این خأل باید
تس��هیالت و امکانات الزم را دراختیار دامداران قرار
بدهد .وی تصریح کرد :زمانی که در تولید گوشت در
کشور با مشکل روبرو هستیم و نمیتوانیم به اندازه
نیاز جامعه گوشت را روانه بازار مصرفی کنیم بنابراین
گوشت با نرخ گران بهدست مصرف کننده میرسد.محمودزاده افزود:
اختالف نرخ گوش��ت میان مغازهها و تفاوت نرخ این کاالی غذایی
درجه یک در شهرهای مختلف نتیجه عدم توزیع مناسب گوشت

در بازار مصرفی اس��ت و به نظر من اگر وزارت کش��اورزی توسط
تعاونی روس��تایی ،میادین میوه و ترهبار عرضه مستقیم گوشت را
دستور کار قرار دهد؛ عالوه برحذف واسطهها میتوان نرخ گوشت را
نیز در بازار به تعادل رساند و از همین رو متاسفانه ،حضور واسطهها
در بازار گوش��ت نیز به این موضوع دامن میزند .وی یادآور ش��د:
سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با گرانفروشان گوشت برخورد
جدی کنند اما متاسفانه در بازارگوشت دو معضل تولید و نظارت به
نحو اصولی اجرایی نمیشود.

افشای ابعاد تازهای از ماجرای دکلهای نفتی توسط زنگنه

قرارداد  30دکل در یک شب
با ترک تشریفات
انعقاد قرارداد تمامی این دکله ا توسط یک فرد انجام شده است.. .این فرد با
سفارش احمدی نژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است...
دفتر احمدی نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد
انجام شود
آفت�اب ی�زد -گ�روه اقتص�ادی :ه��ر روز که
میگ��ذرد ابعاد بیش��تری از ماج��رای دکلهای
نفتی در دولت گذش��ته روشن میشود .بخشی از
ای��ن ماجرا در دولت گذش��ته مربوط به دکلهای
گمش��ده اس��ت؛ دکلهایی که پول آنها پرداخت
شده اما هیچ گاه به کشور نرسیدند .یک ماه پیش
بود که وزیر نفت با بیان اینکه دکلهای گمش��ده
در زمان دولت گذشته هنوز پیدا نشده اند ،افزود:
هیچ چی��ز از پرونده دکلهای نفت��ی عائد وزارت
نفت نش��ده و همچنان این پرون��ده به قوت خود
باقی است .زنگنه تصریح کرد:پکیج و مجموعهای
از دکلهای گمش��ده وجود دارد که پشت هر یک
فساد وجودی دارد و تاکنون تعیین تکلیف نشده
اس��ت.در تازه ترین روشنگریها در این خصوص،
وزی��ر نفت ،جزییات انعقاد قرارداد  ۳۰دکل نفتی
در دولت دهم را تشریح کرد.بیژن نامدار زنگنه در
گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به پرونده دکلهای
نفتی در دولت نهم و دهم ،گفت :قرارداد 30دکل
ش��امل  20دکل خش��کی و  10دکل دریای��ی
در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد،

که پرونده مفصلی درباره این دکلها تشکیل شده
است تا خس��ارت و میزان ضرر و زیان این پرونده
مشخص ش��ود.عضو کابینه دولت یازدهم با بیان
اینکه دکل گش��مده یک پرون��ده جداگانه دارد،
افزود :انعقاد قرارداد تمامی این دکلها توسط یک
فرد انجام ش��ده اس��ت که این فرد سه کار انجام
داده است؛ نخست اینکه یک میلیارد دالر قرارداد
خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده ،دوم اینکه
 30دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل
نفتی گمش��ده را منعقد کرده است که در هر سه
اقدام تخلف رخ داده است.وزیر نفت دولت یازدهم
و پیشنهادی کابینه دوازدهم ،با بیان اینکه این فرد
با س��فارش احمدی نژاد برخ��ی اقدامات را انجام
داده که سوابق آن موجود است ،تصریح کرد:دفتر
احمدی نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این
اقدامات توسط این فرد انجام شود.
ساماندهی تمام میادین مشترک

وزیر پیش��نهادی نفت در دولت دوازدهم تصریح
ک��رد :یک��ی از اولویتهای مه��م وزارت نفت در

4س��ال آینده ،س��اماندهی تمام میادین مشترک
است ،البته بنده نگفتم که کار توسعه همه میادین،
تمام میش��ود ،بلکه اظهار کردم در همه میادین
برنامههای توس��عهای ش��روع میش��ود و اینگونه
نخواهد بود که رس��یدگی به میادین بدون سامان
بمان��د .نکته دیگر اینکه باید از س��وختن گازهای
هم��راه نفت جلوگیری ش��ود.وی اف��زود :افزایش
بازیافت نفت یا برداشت از میادین به عنوان اولویت
مهم در وزارت نفت است که روی آن تاکید شده،
همچنین به موض��وع ال ان جی و صادرات گاز از
دیگر برنامههای وزارت نفت در 4سال آینده است.
زنگنه گفت :راه اندازی بندر نفتی در دریای عمان،
گازرس��انی روستایی و تکمیل ش��بکه گاز کشور،
به اتمام رس��اندن کار پارس جنوبی در فاز تخلیه
طبیعی و توجه به بحث بهبود س��اختار مدیریتی
و نیروی انس��انی و رس��یدگی به موضوع پرسنل
وزارت نفت و اش��تغالزایی نی��ز از دیگر برنامههای
مدنظر وزارت نفت در 4سال آینده است که البته
انجام این مهم در ذیل اقتصاد مقاومتی اس��ت که
باید با همدلی و همکاری تمامی قوا و س��ازمانها

قرارداد  30دکل
شامل  20دکل خشکی
و  10دکل دریایی
در یک شب با ترک
تشریفاتمناقصه
منعقد شد که پرونده
مفصلی درباره این
دکلها تشکیل شده
است تا خسارت و
میزان ضرر و زیان
این پرونده
مشخص شود
تحت هدایت مقام معظم رهبری به توسعه کشور
دست یابیم.

«ترند» گزارش داد

آقتاب ی�زد – علی اکبر س�میعی :رکود در
بازار مسکن تنها موجب کسادی خرید و فروش
ی��ا افزایش اجاره بها نش��ده اس��ت بلکه یکی از
مهمترین آثار رکود در مسکن ،تسری این رکود
به صنایع مرتب��ط با این بخش از جمله صنعت
فوالد ،آهن ،س��یمان و سایر مصالح ساختمانی
اس��ت .در همین رابط��ه ،خبرگ��زاری ترند در
گزارش��ی به بررس��ی رکود در ب��ازار آهن ایران
پرداخت .محم��د آزاد رئیس اتحادیه آهنآالت
ته��ران به ترند گف��ت :بهرغم آنک��ه قیمتهای
جهانی آهن و س��نگهای معدنی در چند هفته
اخیر در بازاره��ای جهانی افزایش یافته اما این
موض��وع کمکی به خ��روج بازار آه��ن ایران از
رکود نکرده اس��ت .آزاد گفت :بخش مس��کن و

رکود در بازار آهن ایران

>

س��اختمان سازی در ایران همچنان در رکود به
سر میبرد و شمار پروژههای ساختمانی در ایران
هر س��اله رو به کاهش اس��ت .بنابراین افزایش
قیمتهای جهانی نیز کمکی به خروج بازار آهن
از رکود نکرده اس��ت .زیر این افزایش قیمت اثر
مستقیمی روی عرضه و تقاضا نداشته است .وی
در عین ح��ال گفت :افزایش قیمتهای جهانی
به نفع تولید کنندان ایرانی اس��ت تا محصوالت
خود را با قیمتهای باالت��ری صادر کنند .آزاد
گفت :قیمت شمش آهن در بازار ایران از اواخر
ماه ژوئن تا  40درصد افزایش یافته و همین امر
موجب افزایش قیمت محصوالت آهن نیز شده
است.هر کیلو آهن در بازار ایران  0/6دالر است
در حالی که چن��د ماه قبل  0/49دالر بود .آزاد

> بخش مس�کن و س�اختمان س�ازی در ایران همچنان در رکود به س�ر میبرد و شمار
پروژههای س�اختمانی در ایران هر س�اله رو به کاهش است .بنابراین افزایش قیمتهای
جهانی نیز کمکی به خروج بازار آهن از رکود نکرده زیرا این افزایش قیمت اثر مستقیمی
روی عرضه و تقاضا نداشته است
>قیمت شمش آهن در بازار ایران از اواخر ماه ژوئن تا  40درصد افزایش یافته و همین امر
موجب افزایش قیمت محصوالت آهن نیز شده است

رئیس سابق اتاق ایران:

بیایید طبیب تورم را بد بدرقه نکنیم

آفت�اب یزد -گروه اقتص�ادی :علی طیب نیا
ک��ه روزهای پایان��ی وزارت��ش را میگذراند این
روزها با موج تحس��ین فعاالن بخش خصوصی و
کارشناس��ان به خاطر عملکرد چهار ساله اش در
وزارت اقتصاد روبروست.آفتاب یزد روز گذشته به
واکاوی دالیل نبودن طیب نیا در دولت دوازدهم
پرداخت.در همین حال ،محسن جالل پور رئیس
س��ابق اتاق ایران در کانال تلگرام خود با اشاره به
ویژگیهای علی طیب نیا وزیر اقتصاد نوش��ت:
در طول چهارسال حضور علی طیبنیا در وزارت
اموراقتصادی و دارایی ،همواره با او در ارتباط بودم.
امروز که میدانم وزیر اقتصاد نیست و احتماال دیگر
هیچ پستی را قبول نخواهد کرد ،میخواهم کمی
راحتتر دربارهاش بنویسم.آن روز که نمایندگان
مجلس نهم به حکم «طبیب تورم» با بیشترین
رأی اعتماد به اس��تقبالش رفتند ،تصورم این بود
که آکادمیس��ین ج��وان ،ب��ه زودی از راهروهای
تودرتوی عمارت بابهمایون ،گیج و سرگردان به
خانه بازخواهد گشت .تورم باال ،رشد منفی ،خزانه
خالی ،بازارهای بی ثبات و انتظارات زیاد .او چگونه
میتوانس��ت بر این مشکالت فائق آید؟رفتهرفته
وزیر دانش��گاهی بر اوضاع مس��لط شد .در ستاد
اقتص��ادی دولت ،حرفهای زی��ادی برای گفتن
داش��ت .در وزارتخانه هم ج��زو یکی دو انتصاب
اشتباه ،خطایی مرتکب نشد .در سیاستگذاری،
ن که برای
معق��ول و منطقی نش��ان داد جز ای�� 
امضای برخی مصوبات ،وس��واس نشان داد.علی
طیبنیا در مجموع به سهم خود در کاهش تورم
و بازگردان��دن ثبات به اقتصاد ایران تالش زیادی

کرد .او قبل از این که وزیر ش��ود ،تنها یک استاد
اقتصاد کالن بود .امروز اما یک اقتصاددان با تجربه
است .اجازه بدهید کمی از خصلتهایش بنویسم.
مردی ساده و موقر با دانشی انبوه و سعه صدری
مثال زدنی .در این س��الها کمتر عصبانیتش را
دیدم و کمتر حرف غیرمنطقی از او ش��نیدم .در
دورانی که مس��ئولیت برگزاری شورای گفتگو را
داشتم ،همواره خوشقول و منظم بود .از شورای
گفتگو تا شورای اقتصاد ،ستاد اقتصاد مقاومتی،
شورای عالی صادرات ،شورای عالی بورس ،شورای
عالی خصوصی سازی ،شورای واگذاری اصل ۴۴
و کمیته مقررات زدایی و دهها جلسهای که وزیر
اقتصاد محکوم به شرکت در آن است ،همواره سر
س��اعت حاضر میشد.شنبهها با نشست شورای
عال��ی واگذاری اصل ۴۴ش��روع میش��د .حرص
خوردنهایش را هرگز فراموش نمیکنم .هر دو بعد
از جلسه قرص میخوردیم .دوشنبهها در نشست
شورای اقتصاد یا ستاد اقتصاد مقاومتی ،همدیگر را
میدیدیم .نشستهای متعدد دیگری هم داشتیم.
تا آنجا که شاید ماهی شش یا هفتبار میدیدمش
و هم��واره از خود میپرس��یدم چگونه میتواند
اینقدر منظ��م و دقیق برنامههای��ش را تنظیم
کند؟ تنها ایراد طیب نیا شاید کمتجربگیاش در
تنظیم برخی مناسبات بود .شاید حرفهایی را زد
که نباید میزد .شاید دست به قلمهایش به موقع
نبود و ش��اید هم از دید بزرگان ،کم «هماهنگ»
بود.هرچه هست علی طیب نیا دیگر وزیر نیست.
او وزیر خوبی بود .طبیب تورم را خوب اس��تقبال
کردیم .بیایید بد بدرقه اش نکنیم.

تصریح کرد :افزایش قیمت سهام صنایع فوالدی
و معدنی نیز نتوانس��ته است به خروج بازار آهن
از رکود کمک کند.
افزایش قیمت آهن به رکود صنایع منجر میشود

در همین حال ،عضو کمیس��یون صنایع مجلس
درب��اره افزای��ش قیمت آه��ن در بازار کش��ور،
اظهار داش��ت :رانت و بورسی که در کشور وجود
دارد مانع از رقابتی ش��دن آهن در بازار میشود.
عب��داهلل رضیان در گفتگو با خان��ه ملت ،با بیان
اینکه شرایط خوبی در بازار ساخت مسکن نداریم،
گف��ت :این افزای��ش قیمت آهن باع��ث افزایش
قیمت خودرو و محصوالت دیگر صنایع از جمله
لوازم خانگی که منشاء مواد اولیه آنها از آهن است
میشود .رضیان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت
آهن ب��رای اقتصاد و صنعت کش��ور خبر خوبی
نیس��ت ،بیان کرد :افزایش قیم��ت آهن در بازار
التهابات زیادی را ایجاد میکند و به افزایش رکود
بیش��تر دامن میزند ،دالی��ل این افزایش قیمت
باید پیگیری ش��ود.این نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی در خصوص نظارتها بر افزایش
قیمت آهن ،اظهار داش��ت :جلسهای حدودا یک
ماه گذشته با حضور متولیان ذوبآهن اصفهان در

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
برگزار شد ،ذوبآهن اصفهان به شرکت شستا که
زیر مجموع��ه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
واگذار ش��ده که حدود 5هزار میلیارد بدهی دارد
و باید این مسئله که آیا این افزایش قیمت ناشی
از این موضوع است یا خیر ،باید بررسی شود.وی
با اش��اره به اینکه با توجه به رکود بازار مسکن و
عدم افزایش می��زان هزینهها و قیمت مواد اولیه
در بازار جهانی ،باید دید دالیل چنین افزایشی در
محصول نهایی چیست و این موضوع نگرانکننده
است ،بیان کرد :این افزایش قیمت آهن میتواند
به افزایش رکود بازار مسکن و دیگر صنایع وابسته
ب��ه آهن کم��ک کند.عضو کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه
نیمی از صنعت کشور وابستگی شدیدی به آهن
دارند ،خاطر نش��ان کرد :افزایش قیمت آهن به
عنوان قس��مت عمده ماده اولیه بیش از نیمی از
صنعت کشور میتواند شرایط بسیار بدی را برای
مصرفکنندگان ایجادکند.

یک کارشناس اقتصادی:

کاهش نرخ سود به صالح بانکهاست

یک کارشناس اقتصادی گفت :هم به صالح و هم
به نفع بانکها است که نرخ بهره پایین آید ،چون
نرخ بهره باال اقتصاد کش��ور را قفل کرده است.
غالمرضا س�لامی در گفتوگو با خبرآنالین ،در
پاس��خ به این پرس��ش که چرا سیاست کاهش
نرخ س��ود بانکی هیچگاه اعمال نمیش��ود و با
وجود اینکه بانکها پیش��قدم برای کاهش نرخ
سود هستند ،اما هیچگاه آن را اجرایی نمیکنند؟
اظهار داش��ت :بانکها حتما موافق کاهش نرخ
سود هس��تند؛ چون آنها مارجین خود را درنظر
میگیرن��د ،یعنی تفاوت بین س��ود پرداختی و
دریافت��ی .وی افزود :هر چه نرخ س��ود س��پرده
بانکی پایینتر آید ،نرخ تس��هیالت نیز میتواند
کاهش یابد؛ بدون اینکه به س��ودآوری بانکها
لطمه بزند .نرخ بهره نیز وقتی پایین آید ،کسانی
که میخواهند تسهیالت بگیرند ،خیلی راحتتر
پول خود را میپردازند .به عبارتی ،نرخ بهره روی
بازپرداخت و عدم بازپرداخت تسهیالت بسیار اثر
میگذارد.این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد:
این در شرایطی اس��ت که اگر از کسی که به او
وام میدهی��د ،بخواهید  25تا  30درصد س��ود
بگیرید ،بازپرداخت آن خیلی سنگین میشود،
بنابراین در رابطه با کسانی که کسبوکار واقعی
دارند ،میبینند یک چنین درآمدی را نمیتوانند
ایجاد کنند.سالمی متذکر شد :کسانی که این وام
را میگیرند ،به طور معمول گروهی هستند که
در حالت اضطرار درخواس��ت ای��ن وام را دارند و
در عین حال نمیتوانند اقس��اط آن را پرداخت
کنند.وی تاکید کرد :بر این اساس ،هم به صالح

بانکها اس��ت که نرخ بهره پایی��ن آید و هم به
نفعش��ان .در عین حال به صالح اقتصاد کشور
اس��ت ،چون نرخ بهره باال اقتصاد کشور را قفل
کرده اس��ت.این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:
در رابطه با اینکه میگویید چرا سیاست کاهش
نرخ سود بانکی هیچگاه اجرا نمیشود ،باید بگویم
بانکها اساسا با تنگنای اعتباری مواجه شدهاند
و در حقیقت مطالباتش��ان وصول نمیش��ود.
این در ش��رایطی اس��ت که باید بدهیهایشان
را پرداخت کنند ،یعنی س��ود س��پردهها را باید
بدهن��د .این پول را هم باید از پولی تامین کنند
که از م��ردم و تس��هیالتگیرندگان میگیرند.
وقتی این پول پرداخت نمیشود و نقدینگی وارد
بانکها نمیش��ود ،بانکها با عدم توازن دریافت
و پرداختش��ان مواجه میشوند.سالمی تصریح
کرد :بر این اساس ،بانکها برای اینکه منابع خود
را بیشتر کنند ،نرخ س��ود سپرده را باال میبرند
تا منابع بیشتری جذب کنند و بتوانند تعهدات
خود را پرداخت کنند.وی ادامه داد :این میشود
که ما به اینجا میرسیم که بانکها از سپردهگذار
جدید پول میگیرند که سود سپردهگذار قدیم
را بدهند و از یک روش��ی اس��تفاده میکنند که
مردم نیز متوجه نمیشوند .این یک روشی مثل
گلدکوئیست است؛ غافل از اینکه بانکها همهاش
از س��پردهها میخورند.این کارشناس اقتصادی
گفت :بانکهایی که امروز دچار مشکل شدهاند،
به این خاطر اس��ت که میزان سپردههایشان در
دفاتر اگر فرض کنید  100بود ،در اثر همین کار
به  70رسیده است.

