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رئیس کل بانک مرکــزی گفت :بانک مرکزی اجازه نمیدهد
اخبار نوســان گیرها و کســانی که دنبــال منافع کوتاه مدت هســتند،
بتوانند از بازار ارز استفاده کنند.
بــه گــزارش ایرنــا ،عبدالناصــر همتــی در حاشــیه نشســت هیــأت دولــت در جمع
خبرنگاران ،در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر اینکه «با نزدیک شــدن به اســفندماه،
نگرانیهایــی از نوســانهای ارزی پیــش میآیــد» گفــت« :اصالً نگران نباشــد ،بازار
همچنان در تعادل و در کنترل بانک مرکزی اســت».وی در پاسخ به این پرسش که
آیا روند نرخ ارز کاهشی است؟ افزود« :چندین بار گفتهام که روند دست من نیست
و من در امور بازار دخالت نمیکنم؛ بازار این کار را خودش انجام خواهد داد».رئیس
کل بانک مرکزی در مورد ادامه پرداخت سود سپرده باالتر از میزان قانونی در برخی
بانکها ،گفت« :آنطور که شنیدهام بانکها دیگر باالی  20درصد سود نمیدهند».
برای همه بانکهایی که خالف مصوبه شــورای پول و اعتبار عمل کردهاند ،پرونده
تشکیل شده و در جریان بوده و ممکن است در هیأت انتظامی مطرح شود.

پیشبینی امیدوارکننده بانک جهانی از اقتصاد ایران

تکمیل طرحهای نیمه تمام مسکن شروع شده است

محمــد اســامی وزیر راه و شهرســازی گفت :تکمیل واحدهای نیمه تمام شــروع
شــده اســت و امیدواریم که شــتاب بگیرد .به گزارش ایرنا وزیر راه و شهرســازی در
حاشــیه جلســه هیأت دولت در پاســخ به پرسشــی در مورد قیمت مسکن و اجاره
بها اظهار کرد :اتفاقات اخیر حوزه مســکن عمدتاً ناشــی از بخش مســکن نیست،
بلکه تحت تأثیر عوامل دیگری اســت .برنامه ما تولید مسکن برای اقشار متوسط
و کم در آمد است.وی ادام ه داد :این برنامه ما شروع شده است و واحدهای نیمه
ل تکمیل هستند و از توقف و بالتکلیفی خارج شده و امیدوارم که این
تمام در حا 
برنامه شتاب بگیرد.

هزار مسکن مهر
هر سال واگذار شد

احمد اصغری مهرآبادی  ،قائم مقام وزیر راه و
شهرسازی گفت :بهطور متوسط در دولت تدبیر
و امید ساالنه  200هزار واحد مسکن مهر تحویل
مردم شده که کار بزرگی است.

محمدرضا بختیاری  ،مدیرعامل آبفای استان
تهران گفت :عملیات ساخت  9تصفیهخانه
و شبکه فاضالب در شهرهای استان تهران سال
آینده آغاز میشود.

واحد
رشدشاخصبورس

شاخص بورس در جریان معامالت
دیروز بازار سرمایه  ۸۶۲واحد رشد کرد.
و در ارتفاع 164هزار و  829واحد
قرار گرفت.

ایرانبعداز خودکفایی،بهحاشیهامنتولیدبنزیندستیافت

جنگ ستاره با تحریم
عطیه لباف
خبرنگار

فــاز ســوم پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس روز
گذشــته وارد مــدار شــد و  ١٢تــا  ١٥میلیــون متــر
مکعــب بــه ظرفیــت تولید بنزیــن کشــور افزود.
امــا این اتفــاق ،تنها یک خبر ســاده نبود .معنی
آن مبــارزه با تحریم از طریــق خودکفایی ،ایجاد
حاشیه امن در زمینه تأمین بنزین مصرفی کشور
و حتــی امکان صادرات اســت .همینطــور ایجاد
محلی برای مصرف میعانات گازی اســت که در
فصل زمســتان تولید آن اجنتاب ناپذیر است اما
تحریمها اجازه صادرات بدون محدودیت آن را
نمیدهد.
ســتاره خلیج فارس امــروز میتواند  ٣٦میلیون
لیتــر بنزیــن یــورو  ٥یــا  ٤٥میلیــون لیتــر بنزیــن
معمولــی تولیــد کنــد کــه اگــر نبــود ،اآلن ایــران
واردکننده بزرگ بنزین بود و قطعاً با ممنوعیت
ناشی از تحریمها دچار بحران جدی میشد.
 ëëتوقف واردات بنزین از مهرماه
اگرچه فاز ســوم پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فارس
روز گذشــته در مدار تولید قرار گرفت اما با کمک
فــاز اول و دوم آن میزان واردات بنزین کشــور در
مهرماه امسال به صفر رسید .فاز اول آن دی ماه
 ٩٦و فاز دوم خرداد  ٩٧به مدار تولید آمد.
اکنون علیرضا صادق آبادی ،مدیرعامل شرکت
ملی پاالیش و پخش میگوید« :با به مدار آمدن
فــاز ســوم ســتاره خلیــج فــارس ،در هر فــاز این
پاالیشــگاه ١٢ ،میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو  ٤یا ١٥
میلیون لیتــر بنزین معمولی تولید میشــود .به
کمــک این فازها میزان تولید بنزین کشــور از مرز
 ١٠٥میلیون لیتر در روز عبور کرد .حجم مصرف
بنزین در ایران طبــق آخرین برآورد  ٨٧میلیون
لیتــر در روز اســت .بــا ایــن حســاب حاشــیه امن
خوبی در زمینه تولید بنزین ایجاد شده است».
او در حاشــیه بازدیــد از پاالیشــگاه و در پاســخ به
ایــن ســؤال «ایــران» کــه این حاشــیه امــن تا کی
باقــی خواهد ماند ،میگویــد« :اگر اصالح الگوی
مصرف صورت نگیرد ،ایران دوباره به واردکننده
بنزیــن تبدیل میشــود .فاصله تولیــد و مصرف

در کشــور١٥ ،تا ٢٠میلیون لیتر در روز است .کافی
اســت کــه هر ســال یــک جهــش مصــرف مانند
سالجاری داشته باشیم ،دوباره نیازمند واردات
خواهیم شد».
او درباره تبعات افزایش مصرف بنزین در ایران
اظهار کرد« :اگر این روند مصرف ادامه پیدا کند،
در افــق  ،١٤١٢تفــاوت مصرف و تولیــد بنزین در
ایــران ،بــه  ١٩٠میلیون لیتر خواهد رســید .یعنی
کمبود بنزین روزانه ١٩٠میلیون لیتر .اگر بخواهیم
تفاوت تولید و مصرف را از طریق واردات جبران
کنیم ،با قیمتهــای فعلی به روزی  ۱۰۰میلیون
دالر نیاز داریم».
او از مــردم میخواهــد کــه مدیریــت مصــرف
انجــام دهنــد .البته معتقد اســت خودروســازان
نیز باید به اصالح تولیدات و ساخت خودروهای
کــم مصــرف بپردازنــد و ایــن موضــوع بایــد بــه
جــد پیگیری شــود.معاون وزیر نفت بــا انتقاد از
مصرف باالی بنزین در کشــور گفــت« :در کجای
دنیا با  ٢٠میلیون خودرو ،روزانه  ٨٧میلیون لیتر
بنزین مصرف میشود؟»
او همچنیــن درمــورد اســتفاده از کارت ســوخت
میگویــد« :اســتفاده از کارت ســوخت زمانــی
معنا پیــدا میکند کــه بنزین ســهمیهبندی و دو
نرخی شود .درحال حاضر که تصمیمی درمورد
دونرخــی شــدن و ســهمیهبندی گرفتــه نشــده،
استفاده از کارت سوخت توجیهی ندارد».
ëëفاز  ٤ستاره در راه است
یک زمین خالی در حال ســاخت در کنار ســه فاز
ســتاره وجود دارد که به گفته مدیرعامل شرکت
ملی پاالیــش و پخش فرآوردههــای نفتی محل
احداث فاز  ٤پاالیشگاه است.
امــا در ادامــه دربــاره زمــان افتتــاح فــاز چهــارم
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس صــادق آبادی
توضیــح میدهد« :فاز چهارم مشــابه فاز ســوم
است؛ بهعبارت دیگر  ١٢٠هزار بشکه به ظرفیت
تولیــد ایــن پاالیشــگاه اضافــه میشــود .همــه
تجهیــزات ایــن فاز هم آماده اســت امــا درمورد
اینکه چه زمانی افتتاح میشود ،باید گفت زمانی
که منابع مالی تضمین شده وجود داشته باشد،
این فاز افتتاح خواهد شد».

مزیت ستاره خلیج فارس
واردات بنزیــن در ســالهای اخیــر تبدیــل بــه
یک پاشــنه آشــیل بــرای اقتصاد ایران شــده بود
یادداشت و هــر بــار که دشــمنان بــه دنبال فشــار آوردن به
کشــور بودند ،دســت روی این نقطــه ضعف نیز
میگذاشــتند .بهطوری که محمود احمدینژاد،
رئیــس دولتهای نهم و دهم هــم برای مبارزه
بــا ایــن تحریمهــا خودکفایــی بنزین را در ســال
مرتضی بهروزی فر
عضو هیأت علمی  ٩١جشــن گرفــت ،البتــه خودکفایــی آن ســالها
مؤسسه مطالعات مانند امروز نبود و با ریفورمیت پتروشیمیها که
بینالمللی انرژی مادهای آالینده ،ســمی و ســرطان زا بــود ،انجام
شد و تقریباً فقط یک ژست بود.
اما اآلن با به تولید رسیدن سه فاز از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس،
ظرفیــت تولید بنزین کشــور از  ١٠٥میلیون لیتر در روز عبور کرده و
بــا توجــه به میانگیــن  ٨٧میلیون متر مکعبی مصــرف در هر روز،
میتوان ادعا کرد که ایران به واسطه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
خودکفا شده و حتی میتواند صادرات را نیز آغاز کند.

ëëصادرات بنزین برای نخستین بار
اگر مصرف مدیریت شود ،مازاد تولید بنزینی که
امروز ایجاد شــده ،به ایران نیز فرصت حضور در
بازار صادراتی بنزین را خواهد داد .صادق آبادی

اما در این مورد اگر مدیریت مصرف انجام نشود در سالهای آتی
دوباره به واردات بنزین نیازمند خواهیم شد .لذا نیازمند مدیریت
جــدی مصــرف از طریــق یــک برنامــه میــان مــدت و بلنــد مدت
هســتیم .باید بــا ابزارهای قانونی قاچاق مهــار و تولید خودروهای
پرمصرف داخلی متوقف و اصالحات انجام شود.
موضــوع دوم بــه تولیدات میدان گازی مشــترک پــارس جنوبی
بازمی گردد .مصرف گاز کشور در فصل زمستان به  ٨٠٠میلیون
متــر مکعــب در روز نزدیک میشــود و درحالی که همــراه تولید
گاز بایــد میعانــات گازی نیــز به اجبار تولید شــود ،نیاز اســت که
بــرای آن مصرف هم تعریف شــود .از این رو یا باید صادر ،یا در
انبارها و نفتکشها ذخیره و یا در پاالیشــگاههای داخلی مصرف
شود.
از آنجایــی کــه تحریمهــا اجــازه صــادرات آزادانه میعانــات گازی
هماننــد نفت خــام را به ایران نمیدهد ،پاالیشــگاه ســتاره خلیج
فارس به کشــور این فرصت را داده اســت تا  ٣٦٠هزار تا  ٤٠٠هزار
بشکه در روز میعانات گازی را پاالیش و تبدیل به بنزین کند.

میگویــد« :داریــم بــه ســمت صــادرات حرکت
میکنیم .ایــن اتفاق یا از طریق قــرارداد صورت
میگیــرد یــا در رینگ بورس عرضه خواهد شــد.
این برنامه ما در سالجاری است».

بــه گفتــه ایــن معــاون وزیــر نفــت دو مقولــه
ذخیرهســازی و صــادرات بنزیــن هــر دو مد نظر
است که در حال نهاییسازی قیمت فرآوردههای
نفتی و تطبیق آن با قیمت جهانی است.

افزایش  10میلیون تومانی محصوالت پرتیراژ یک خودروساز

رونمایی از قیمتهای جدید خودرو

گــروه اقتصادی /پیش از آن که ســازمان حمایت
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان قیمتهــای
جدید خودرو را اعالم کند ،سهشنبه شب شرکت
ایران خــودرو قیمــت جدید محصــوالت پرتیراژ
خــود را کــه افزایــش حداقــل  10میلیــون تومانی
نسبت به قیمتهای قبلی دارد اعالم کرد.پیش
از این رئیس ســازمان حمایــت مصرفکنندگان
و تولیدکننــدگان اعــام کــرده بــود کــه قیمــت
خودروهــای پرتیراژ داخلی نهایی شــده و بزودی
اعــام خواهد شــد.در حالی که روز گذشــته ایران
خــودرو قیمت محصــوالت کمتــر از  45میلیون
تومــان خــود را اعــام کــرد ،متقاضیــان خریــد
خــودرو بر این بــاور بودند که ســیر نزولی قیمت
خــودرو آغــاز خواهــد شــد و قیمــت خودروها در
بازار به قیمت کارخانه نزدیک میشــود .اما بازار
جریان دیگری را برای مشــتریان خود ثبت کرد و
آن ثبات قیمتهایی اســت کــه از چهارماه پیش
روند رشــد آن آغاز شــده بود .فعاالن بازار خودرو
میگویند :تا زمانیکه عرضه خودرو اصالح نشود
احتمــال کاهــش قیمتها وجــود نــدارد .از آنجا
که خودروســازان ثبت نام جدیــد ندارند و مردم
نمیتوانند با قیمت کارخانهای خودرو خریداری
کننــد ،قیمت خــودرو کاهش پیــدا نمیکند .آنها
اظهار داشتند :اگر خودروسازان همزمان با اعالم
قیمتها که تقریباً  10میلیون تومان افزایش پیدا
کــرده و گفته شــده اســت پلکانی گرانتــر خواهد
شد ،فروش فوری را آغاز میکردند قیمت خودرو
در بــازار کاهش قابل توجهی پیدا میکرد.اما این
اتفــاق رخ نــداد و بــازار به همین جهــت واکنش
مثبتی نشان نداد.
ëëتدوین بســته افزایش تولیــد و کاهش قیمت
خودرو
درهمیــن حــال وزیر صنعــت ،معــدن و تجارت
از تدوین بســتهای خبر داد که بــه افزایش تولید،
کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی منجر
خواهد شد.

به گزارش ایسنا ،رضا رحمانی روز چهارشنبه و در
حاشیه جلســه هیأت دولت در جمع خبرنگاران
دربــاره نهایی شــدن قیمــت خودروهــا گفت :در
حــال پیگیــری بســتهای هســتیم کــه در نهایــت
منجــر به افزایــش تولید ،کیفیت ،تیــراژ و کاهش
قیمت خودرو خواهد شد.وی با اشاره به برگزاری
نمایشــگاه تولید قطعات خودرو در شــهر آفتاب
اظهار داشــت :ما از تولید قطعات ساخت داخل
حمایت میکنیم زیرا بخشــی از مشکالت فعلی
خودروسازان هم ناشی از واردات قطعات است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین با دفاع
از حاشــیه ســود خودرو بیــن کارخانه و بــازار آزاد
تصریــح کرد :مــا در حال حاضر بــه دنبال حفظ
تولیــد هســتیم و از خودروســازان بــرای افزایــش
تولیــد برنامه گرفتهایــم .رحمانی اعــام کرد که
براســاس برنامــه وزارت صمــت ،خودروســازان
مکلف شــدهاند تــا  ۸۰درصد تولید خــود را برای
تحویــل به خریداران قبلی اختصــاص دهند و تا
سقف  ۲۰درصد دیگر را در بازار عرضه کنند.وزیر
صمت با بیان اینکه بر روی پایبندی به تعهدات
حساسیت باالیی وجود دارد ،گفت :خودروسازان
میگویند شرایط تغییر کرده اما ما این موضوع را
نمیپذیریم و تأکیــد داریم بویژه خودروهایی که
بهطور قطعی فروش رفته باید تحویل شوند.
وی دربــاره خودروهــای وارداتــی نیــز گفــت:
خریداران خودروهای وارداتی تخلفی نداشتهاند
و اگــر واردکننــده نیــز تخلفــی داشــته بایــد بــا او
برخورد شود.رحمانی ادامه داد :با مصوبه کنونی
وضعیت خریداران خودرو تعیین تکلیف شد ه و
کسانی که تخلف کرده یا پرونده قضایی دارند نیز
براساس روال اداری تعیین تکلیف خواهند شد.
وزیر صنعــت دربــاره موضوع ترخیــص 13هزار
خودرو از گمرک ،گفت :بخشــی از اینها قبالً رفته
و دســت مــردم اســت ،بــه هرحــال آن کســی که
خریــده اســت گناهی نــدارد و تخلفی نکــرده اما
بعــد معلوم شــده کــه واردکننده تخلف داشــته

قیمت جدید محصوالت پرتیراژ ایران خودرو (قیمتها به تومان)

خودروهایداخلی
پژو  207اتومات

 113میلیون

دنا

 81میلیون

رانا

 60میلیون

سایپا 132

 37میلیون

کیا سراتو اتومات

 185میلیون

خودروهایخارجی
رنوتلیسمان

 510میلیون

تویوتاپریوس

 370میلیون

نیسان ایکس-تریل

 550میلیون

دیاس DS5

480میلیون

بیام و 023

 850میلیون

اســت که حــاال مصوبــه اخیر فحوایش ایــن بوده
که تخلفکننده باید مجازات شــود و خودروها به
دست خریدار برسند.
ëëبازار آرام است
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان و نمایشــگاه داران
خــودرو گفت :علی رغم افزایش قیمت از ســوی
خودروســازان خبــری از افزایــش قیمــت در بازار
خودرو نیست.ســعید موتمنی دربــاره وضعیت

خودرو

قیمت قبل

قیمت جدید

پژو  405بنزینی جی ال ایکس با ترمزضد قفل و کیسه
هوای راننده و سرنشین و یورو 4

 32میلیون و  945هزار
و 600

 42میلیون و  829هزار
و 200

پژو  405دوگانه سوز جی ال ایکس با ترمزضد قفل و
کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4

 34میلیون و  746هزار
و 200

 45میلیون و  170هزار

پژو  405دوگانه سوز جی ال ایکس با ترمزضد قفل و
کیسه هوای راننده و سرنشین تریم بژ و یورو 4

 34میلیون و  746هزار
و 200

 45میلیون و  170هزار

 35میلیون و  106هزار
و 800

 45میلیون و  638هزار
و 800

 33میلیون و  536هزار
و 400
 36میلیون و  83هزار
و 200

 43میلیون و  597هزار
و 300
 46میلیون و  903هزار
و 100

سمند ال ایکس مدل ای اف  7پایه گازسوز مالتی پلکس
با مخزن  100لیتری

 36میلیون و  615هزار

 47میلیون و  603هزار
و 400

سمند ال ایکس مدل ای اف  7بنزینی با کیسه هوای
راننده
پژو  206تیپ  2با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و
سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو 4

 34میلیون و  339هزار
و 200
 36میلیون و  287هزار
و 900

 44میلیون و  640هزار
و 900
 47میلیون و  174هزار
و 200

پژو  206تیپ  5با کیسه هوای راننده و سرنشین و
سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه
باالبر عقب برقی و یورو 4

 41میلیون و  943هزار
و 600

 54میلیون و  526هزار
و 600

پژو  206صندوق دار وی  8با کیسه هوای راننده و
سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی
و شیشه باالبر عقب برقی و یورو 4

 42میلیون و  764هزار
و 100

 55میلیون و  593هزار
و 300

رانا ال ایکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4

 39میلیون و  510هزار
و 100

 51میلیون و  363هزار
و 100

پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و
سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو 4
پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و
سرنشین و غربیلک فرمان جدید و یورو 4

 40میلیون و  775هزار
و 800
 40میلیون و  596هزار
و 700

 53میلیون و  85هزار

پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و کیسه هوای
راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو 4

 42میلیون و  242هزار

پژو  405دوگانه سوز اس ال ایکس با موتور  16سوپاپ تی
یو  5و ترمزضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4
سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس
سمند ال ایکس مدل ای اف  7پایه گازسوز مالتی پلکس

بازار خودرو پس از اعالم قیمتهای جدید ایران
خــودرو اظهار کــرد :بــازار خــودرو در وضعیت با
ثباتی قرار دارد و قیمتها تغییر آنچنانی نداشته
اســت.وی افــزود :با وجود اعــام افزایش قیمت
خودروهــای زیر  ۴۵میلیون تومانی توســط ایران
خــودرو امــا ،در بــازار خبــری از افزایــش قیمــت
نیســت و حتی برخی خودروها بــا کاهش حدود
 ۵۰۰هزار تا یک میلیون تومانی مواجه شدهاند.

 52میلیون و  775هزار
و 700
 54میلیون و  914هزار
و 600

سایت ایران خودرو

بانــک جهانــی رشــد اقتصــادی ایــران در ســال  ۲۰۱۸را منفــی  ۱.۵بــرآورد و
پیشبینــی کرد اقتصاد ایران در ســال  ۲۰۱۹رشــد منفــی  ۳.۶درصدی را تجربه
کنــد .به گــزارش خبر آنالین بانــک جهانی در جدیدترین گزارش خود موســوم
بــه دورنمای اقتصادی جهان برآورد خود از رشــد اقتصادی ایران در ســالهای
 2018و  2019را کاهــش داد.ایــن نهــاد بینالمللــی کــه در گــزارش ژوئــن 2018
پیشبینــی کــرده بود اقتصاد ایــران در ســال  2018بالغ بر  4.1درصد رشــد کند
در گزارشــی کــه امروز منتشــر شــد رشــد اقتصاد ایــران طی ســال  2018را منفی
 1.5درصــد برآورد کرده اســت .بانــک جهانی همچنین پیشبینی خود از رشــد
اقتصــادی ایــران در ســال  2019را کاهش داده اســت .بر اســاس پیشبینی این
نهاد بینالمللی اقتصاد ایران در ســالجاری میالدی رشــد منفی  3.6درصدی
را تجربــه خواهد کرد .در گزارش ژوئن این رقم  4.1درصد پیشبینی شــده بود.
بانــک جهانی پیشبینی کرده اســت اقتصاد ایران در ســال  2020از رکود خارج
شــود و رشد  1.1درصدی را در این سال تجربه کند.

خسرو محمودیان  ،دبیر انجمن صنفی صنعت تایر
گفت :با وجود شرایط تحریم مجموع تولید تایر در
مدت هشت ماهه منتهی به آبان برابر با رقم 162
هزار تن شد و رشد حدود  4/5درصدی را رقم زد.
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رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:
شهروندان به کاهش
سود سپردههای بانکی امیدوار باشند
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســامی ،گام
گفت و گو
بعدی شــورای پول و اعتبار در کاهش نرخ ســودهای بانکی را
حرکت به سمت پایین آمدن نرخ سود تسهیالت دانست .او
در این زمینه معتقد است تبدیل سود روزشمار به ماهشمار،
زمینه را برای کاهش هزینههای تأمین مالی فراهم میکند.
محمدرضــا پورابراهیمــی ،در خصــوص تبدیــل ســود
ســپردههای بانکی از روزشــمار به ماهشمار میگوید« :حتی
افرادی که با تبدیل نرخ ســود روزشــمار به ماهشمار ،ترجیح
میدهند که وارد بازارهای موازی از جمله ارز و طال شوند ،باالخره نقدینگی خود
را به دست عدهای دیگر از فعاالن کسب و کار میسپارند که آنها باز هم به طرق
دیگــر ،پــول را به بانــک برمیگردانند ،پس میتــوان مطمئن بــود اگرچه ممکن
اســت ایــن تصمیم بــه صورت کوتــاهمدت بــر روی خــروج ســپردهها از بانکها
اثرگذار باشد ،بلکه باز هم در یک چرخه ،پول به بانکها بازخواهد گشت».
رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی با اشــاره به چرخــه پول در
جامعه اضافه میکند« :حتی فرد فروشنده طال و ارز نیز که کاالی خود را به فردی
که سپرده خود را از بانک خارج کرده ،میفروشد ،پول حاصل از فروش را به بانک
برمیگرداند و این چرخه مدام در حال حرکت است».
وی در مــورد نگرانــی موجود در زمینه ســپردههای شــهروندان ادامه میدهد« :بر
همین اساس جای نگرانی نیست که سپردههای شهروندان از بانکها خارج شده
و دوباره به بانک برنگردد؛ بلکه مکانیزم گردش پول در این میان به نحوی اســت
که بهطور قطع ،ایستگاه آخر تمامی پولها ،شعب بانکی خواهد بود».
پورابراهیمــی بــا بیان اینکه تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل ســود ســپردههای
کوتــاه مــدت ،از روزشــمار بــه ماهشــمار بســیار تصمیم درســتی بود و کمیســیون
اقتصادی مجلس نیز با قوت ،از آن حمایت میکند ،میگوید« :این تصمیم باعث
کاهش هزینه نظام بانکی خواهد شد و این کاهش هزینه ،اثر خود را در کاهش نرخ
تأمین مالی وامها به جای خواهد گذاشت».
ایــن نماینده مجلس با تأکید بر دغدغه بخش تولیــد ادامه میدهد« :به هر حال
کاهش نرخ تأمین مالی یکی از دغدغههای بخش تولید و واحدهای صنعتی است
و بســیاری از تولیدکننــدگان از این نرخها آزرده هســتند ،به ایــن معنا که تمایل به
کاهش نرخ ســود تســهیالت بانکی دارند و معتقدند که باید نــرخ کمتری را بابت
تأمین مالی بپردازند تا تولید آنها رقابتی شود».
توگوی دولت و بخشخصوصی اضافه میکند« :زمانی نرخ سود
عضو شورای گف 
تسهیالت بانکی میتواند کاهش پیدا کند که هزینه پرداخت سود سپرده کاهش و
بهای تمام شده پول نیز تقلیل یابد ،در این میان یکی از مباحثی که سبب شده تا
هزینه ســود تسهیالت افزایش پیدا کند ،این است که ما بدون دلیل نرخ باالیی که
به سپردههای جاری میدهیم».
پورابراهیمی با بیان اینکه شــهروندان نباید انتظار داشــته باشــند که به ســپرده
جــاری ســود تعلق بگیــرد خاطرنشــان میکنــد« :هیچ جــای دنیا بابت ســپرده
جــاری ،ســود پرداخــت نمیکننــد .اما باید توجه داشــت که شــاید مــردم از این
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تبدیل ســود روزشــمار به ماهشمار ،ناراحت شده
باشند ،اما باید به این موضوع توجه کرد که اثر این تغییر در رویکرد کالن کشور،
بــه همه مــردم کمک خواهد کــرد تا بتوانند بــا نرخهای کمتــری از بانکها ،وام
دریافت کنند».
پورابراهیمی با اطمینان دادن در مورد تصمیم بانک مرکزی و با اشــاره به اینکه
این تصمیم در ماههای آینده ســبب کاهش نرخ سود وامها خواهد شد ادامه داد:
«این تضمین وجود دارد که نرخ ســود وامها بعد از کاهش نرخ ســود ســپرده هم
کاهش یابد و این موضوع در دســتور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد .طبیعتاً این
یــک فرآیند اســت؛ به این معنــا که با کاهش نرخ ســود ســپردهها ،هزینه بانکها
کاهــش یافتــه و آنهــا خدمات خــود را ارزانتر میدهند .ما هــم در مجلس نظارت
کافی در این رابطه خواهیم داشت».
پورابراهیمی در پایان میگوید« :مرحله بعدی تصمیم شــورای پول و اعتبار الزام
بیشــتر بانکها به کاهش نرخ ســود خواهد بود ،از مردم اگر سؤال شود که آیا مایل
هستید که وام ازدواج فرزند یا وام خرید کاال و مسکن ارزانتر باشد یا اینکه نرخ سود
سپرده بیشتری دریافت کنند ،حتماً با کاهش نرخ سود وامها بیشتر موافق هستند.
مردم حاضر هســتند که نرخ بیســت درصدی وامها به  10درصد برسد ،اما زمانی
میتوان به ســمت نرخ پایین وام برویم که نرخ ســود سپرده را مدیریت کرده و به
روش منطقی به سپردهها سود پرداخت کنیم».
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رئیــــــــــــــــــــــــــــــس اتحادیــه فروشــندگان و
نمایشــگاه داران خودرو گفت :اگر عرضه خودرو
توســط خودروســازان افزایش یابد قطعاً شــاهد
کاهــش بیشــتر قیمتهــا خواهیــم بود.موتمنی
تصریح کرد :با توجه به اینکه قیمتها در سطح
باالیی قرار دارد و خریداران کمتر به بازار مراجعه
میکنند شــاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم
بود.

