
اقتصاددانان تخمي�ن مي زنند وضع عوارض 
فعلي امريكا ب�ر كاالهاي چين�ي باعث 0/2 
درص�د كاهش رش�د ناخال�ص داخلي چين 
در سال جاري ميالدي و 0/4 درصد در 202۱ 
شود. در اين ميان اما تحليل بانك مريل لينچ 
نشان مي دهد كه ايران در اين جنگ تجاري 
مي تواند به عنوان عاملي اثر گذار به شمار آيد. 
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در پاريس 
طي گزارشي كه چند روز پيش منتشر شده بود، 
هشدار داد كه تبعات جنگ تجاري امريكا و چين 
نه تنها دامنگير اقتصاد اين دو كشور خواهد شد، 
بلكه رشد اقتصادي جهان را نيز تحت تأثير قرار 

خواهد داد. 
اين سازمان كه گفته مي شود يكي از اثرگذارترين 
اتاق فكر هاي اقتصادي جهان است، چندي پيش 
اعالم ك��رده بود جنگ تعرفه ها مي��ان امريكا و 
چين مي تواند طي دو س��ال آينده آهنگ رشد 
اقتصادي جه��ان را 0/7 درصد كاهش دهد كه 

اين ميزان برابر ۶00 ميليارد دالر است. 
به گفته كارشناس��ان اقتص��ادي چيني جنگ 
تعرفه اي و آس��يبي كه به زنجي��ره صنعتي در 
سراسر دنيا وارد می كند مسئله اي جدي است 
و شروع كننده آش��فتگي اقتصادي خواهد بود. 
همچنين تغيير در پيش بيني هاي انجام ش��ده 
براي تورم كه تعرفه ها عامل آن هس��تند قطعاً 
باعث مي ش��ود روندي كه بانك مركزي امريكا 

براي افزايش نرخ سود در پيش مي گيرد سريع تر 
شود و همين امر نوسانات در بازار مالي جهاني را 

سبب خواهد شد. 
»گوآن تائ��و«، عضو مؤسس��ه 40 انجمن مالي 
  (China Finance 40 Forum)چي��ن
نيز معتقد اس��ت: »با اعمال تعرفه ه��ا، اعتماد 
سرمايه گذارها و مصرف كننده ها نيز تحت تأثير 
قرار مي گيرد. همچنين اين اقدام باعث مي شود 
رشد مالي امريكا در آينده تحت تأثير قرار گيرد. 
از اين رو تأثير واقعي چنين اقدامي اين است كه 
به راه انداختن جنگ تج��اري عليه چين فقط 
آسيب زدن به اين كشور نيست، بلكه به امريكا 
و جهان نيز آسيب وارد مي شود. اين كار بسيار 

خطرناك است.
   افت 0/2 درصدي رشد چين 

بلومبرگ نيز روز گذش��ته در گزارش��ي نوشته 
اس��ت كه نزاع تجاري بين چي��ن و امريكا طي 
اين هفته هم ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان 
در تالشند بفهمند 10 درصد عوارض اضافي بر 
300 ميليارد دالر واردات چيني چه تأثيري بر 

رشد اقتصاد جهان مي گذارد. 
اقتصاددانان تخمين مي زنند عوارض فعلي باعث 
0/2درصد كاهش رشد ناخالص داخلي چين در 
س��ال جاري و 0/4 درصد در 2021 مي ش��ود، 
چون قيمت ها افزاي��ش مي يابد. ب��ه گفته تام 
اورليك، اقتصاددان ارشد، عوارض اضافي امريكا 

و پاسخ چين به آن اين رقم را تا 0/۶ درصد باال 
خواهد برد.   اورليك گفت: »اگر جنگ تجاري 
تمام عيار همچنان به تج��ارت و اطمينان بازار 
ضربه بزند، تخمين مي زنيم فدرال رزرو تا پايان 
س��ال نرخ بهره را 75 واحد ديگر پايين بياورد و 
بانك پيپل چين هم مجبور ش��ود همين كار را 

انجام دهد.« 
اين در حاليست كه اطالعات اقتصادي منطقه 
يورو همچنان نااميدكننده است و تأكيد مي كند 
كه سياست گذاران آن بايد هر چه زودتر اقدامي 
در اين باره انجام دهن��د. در اين هفته اطالعات 
توليد صنعتي آلمان به مش��خص شدن شرايط 
اقتص��اد در اين منطقه در پايان س��ه ماهه دوم 
س��ال جاري كم��ك مي كند. بر خالف بيش��تر 
كشورهاي منطقه يورو، بزرگ ترين اقتصاد اروپا 
هنوز مشخص نكرده طي س��ه ماهه دوم سال 
چه اتفاقي براي رش��د اقتصادي آن افتاده، ولي 

احتماالً ركود داشته است. 
كارشناسان اين وضعيت فعلي منطقه يورو را در 
ارتباط با اقتصاد ايران به عنوان اهرمي مي دانند 
كه مي تواند بر صادرات نفت ايران و واردات اين 

كشور اثري ولو كوچك بگذارد. 
   احتمال خري�د نفت بيش�تر چيني ها 

از ايران 
بنك آو امريكا مريل لين��چ اعالم كرد: »آخرين 
دور تعرفه ه��اي اعمالي امري��كا عليه كاالهاي 

چيني، تقاض��ا را براي نف��ت در جهان تضعيف 
مي كند و مي تواند پك��ن را وادار كند به عنوان 
تالفي نفت بيش��تري از ايران بخ��رد و اين امر 
قيمت نفت برنت را 20 تا 30 دالر در هر بشكه 

كاهش خواهد داد.« 
تحليلگران اين بانك در يادداش��تي نوشته اند: 
»رشد مصرف نفت در جهان در كمترين سطح 
نزديك به يك دهه گذش��ته قرار دارد. سيستم  
حمايت  از توليدات  داخلي ، هزينه زيادي براي 
فعاليت هاي صنعتي در جهان ايجاد كرده است. 
برآورد ما اين اس��ت كه آخرين دور تعرفه هاي 
امريكا عليه كاالهاي چين��ي مي تواند تقاضا را 
براي نفت در جهان 250 تا 500 هزار بشكه در 

روز بيشتر كاهش دهد.«
اين بانك افزود: »همچنين تصميم چين براي 
دوباره از سرگرفتن خريد نفت از ايران مي تواند 

قيمت نفت را كاهش دهد.« 
بنا بر گزارش بن��ك آو امريكا »تركيب تقاضاي 
ضعيف و بازگش��ت بيش از 1/5ميليون بشكه 
نفت ايران، توازن ما را بيش از 2 ميليون بشكه در 

روز بر هم خواهد زد.«
   تيغ دو لبه!

اگر چه نفت ايران به عنوان ابزاري جدي در جنگ 
تعرفه اي بين چين و امريكا به ش��مار مي رود و 
مي تواند به عنوان فرصتي براي فروش بيش��تر 
نفت به ش��مار آيد، اما در عين حال بايد مراقب 
بود و پيش بيني ه��اي الزم را لحاظ كرد كه اين 
فرصت ممكن است به عنوان محلي براي معامله 
قرار نگي��رد.  حميد وفايي، اس��تاد زبان چيني 
دانشگاه تهران در اين باره در توئيت خود نوشت: 
»منابع چيني، تحليل بانك مريل لينچ را با آب 
و تاب پوشش داده اند. گزارش بانك مبني بر آن 
است كه وضع تعرفه هاي جديد در جنگ تجاري 
با چين، پكن  را بيش از پيش به خريد نفت ايران 
ترغيب مي كن��د كه اين به معن��ي تحريم نفت 
ايران روي ميز مذاكرات پكن -  واش��نگتن در 

زمينه جنگ تجاري بوده و خواهد بود.« 
ترامپ روز پنج ش��نبه اعالم كرده ب��ود كه 10 
درصد تعرفه بيش��تر بر 300 ميلي��ارد دالر از 
كاالهاي واردات��ي از چين اعم��ال خواهد كرد 
و مي توان��د اي��ن تعرفه ه��ا را در صورت��ي كه 
رئيس جمهور چين س��ريعاً ب��راي توافق اقدام 
نكند، افزايش دهد. چين نيز اعالم كرده اس��ت 

كه اقدامات متقابل انجام خواهد داد.
گفتني اس��ت، در جن��گ تج��اري، دو طرف با 
پافشاري بر مواضع و خواسته هاي خود راه را بر 
دستيابي به هر توافقي مي بندند و تنش سياسي 
ميان آنها افزايش مي يابد. در اين صورت دو طرف 
به اعمال تعرفه هاي سنگين عليه كاالهاي مورد 
تجارت مابين خود اق��دام مي كنند. همچنين 
موانع تجاري غيرتعرفه اي ني��ز ميان دو طرف 

تشديد مي شود.
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پاسخ چین به جنگ تعرفه ای ترامپ با خرید نفت ایران

مهدی فتحی 

يك استاد دانشگاه: در جنگ تجاري امريكا، چين  بيش از پيش به خريد نفت ايران ترغيب مي شود، يعني تحريم نفت 
ايران روي ميز مذاكرات پكن- واشنگتن در زمينه جنگ تجاري است

 مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

 پاس كاري حذف 3 دهك یارانه بگیر
 در دولت!

باالخره بعد چند س��ال دولت تن به حذف يارانه نقدي غير نيازمندان 
داد، اما آنطور كه از مصاحبه محمد شريعتمداري بر مي آيد، ظاهراً قرار 
است سرنوشت حذف يارانه بگيران متمول كه حذف آنها ضروري است، 

پاس كاري شود. 
طبق مصوبه اي كه 1۶ تير ماه در هيئت دولت به تصويب رسيد وزارت 
تعاون و رفاه اجتماعي مكلف شده اس��ت با همكاري وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات و س��ازمان هدفمن��دي يارانه ها و وزارت كش��ور 
(استانداران) طي دس��تورالعملي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين 
آيين نامه (1۹ تيرماه) تهيه مي كند نسبت به شناسايي و حذف يارانه 
نقدي س��ه دهك باالي درآمدي خانوار ها در اولي��ن نوبت اقدام كند. 
همچنين سازمان هدفمندي يارانه ها موظف است پس از اعالم وزارت 
كار و رفاه اجتماعي نسبت به حذف يارانه خانوار هاي اعالمي در اولين 
نوبت اقدام نمايد. به اين ترتيب باي��د آيين نامه حذف افراد در كمتر از 
پنج روز كاري ديگر آماده و با مشخص شدن ليست حذفي يارانه بگيران 

متمول از شهريور يارانه هايشان قطع شود. 
در تبصره دو اين ماده به وضوح وزارت كار و رفاه اجتماعي و س��ازمان 
هدفمندي يارانه ها مكل��ف به تب��ادل اطالعات با يكديگر ش��ده اند. 
همچنين بر اس��اس اين آيين نامه بهره مندي متولدين جديد از يارانه 
نقدي و غير نقدي منوط به وجود منابع و رعايت قوانين مربوط مشمول 

دريافت يارانه شده است. 
اما روز گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: »آيين نامه اجرايي 
حذف دهك هاي باالي درآمدي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در 

دولت تصويب شده و به زودي ابالغ و اجرا مي شود.« 
محمد شريعتمداري در گفت وگو با خانه ملت طوري سخن گفته كه 
انگار بايد س��ازمان برنامه و بودجه اين بخش��نامه را تهيه كند و گفته 
كارگروهي براي حذف دهك هاي باالي درآمدي با مسئوليت سازمان 
برنامه و بودجه تشكيل شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و وزارت كش��ور در اين كارگروه عضو هس��تند و با همكاري سازمان و 

وزارتخانه ها آيين نامه اجرايي مي شود. 
اين اظهارات در حالي بيان ش��ده كه ماده ۶ آيين نامه اجرايي تبصره 
14 ماده واحده قانون بودجه س��ال ۹8 كل كش��ور به صراحت وزارت 
تحت تابعه محمد ش��ريعتمداري را مكلف به تهيه دستور العمل كرده 
كه با اس��تفاده از ابزار هاي در اختيار وزارت ارتباطات و وزارت كش��ور 
ليست حذف شدگان آماده شود و خود اين وزارتخانه رأساً به سازمان 
هدفمندي يارانه ها اعالم كند كه  پرداخت سه دهك از يارانه بگيران در 

شهريور ماه قطع شود. 
به نظر مي رس��د در ص��ورت هر گونه پ��اس كاري، تعلل و ي��ا اهمال 
عمليات ح��ذف يارانه بگيران با نزديك ش��دن ب��ه انتخابات مجلس 
با دس��ت اندازي هايي مواجه ش��ود كه ب��ه هيچ وجه جايز نيس��ت و 
البي هاي هاي بي مورد ب��راي به تعويق افتادن اي��ن مصوبه مهم فعال 
خواهد ش��د، در حالي كه منابع محدود بودجه اي در سال جاري نياز به 

تصميمات سريع، منطقي و كم هزينه است. 
اكنون بايد ديد شريعتمداري با اين مصاحبه اي كه با خانه ملت كرده 
است آيا تن به اين تصميم منطقي خواهد داد و يا اينكه مانند سال هاي 
گذشته باز هم حذف دهك هاي پردرآمد و غير نيازمند به تعويق خواهد 
افتاد و دود اين رودربايس��تي با ثروتمندان به ش��كل تورم به چش��م 

دهك هاي پايين درآمدي خواهد رفت ؟ 

 بانك مركزي انگلستان: خطر بروز 
ركود اقتصادی  به 33 درصد رسید

بانك مرك�زي انگلس�تان هش�دار داد كه ب�ه احتمال ۱ ب�ه ۳، تا 
آغاز س�ال 2020 انگلس�تان دچار رك�ود اقتصادي خواهد ش�د. 
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنيك، در آخرين گزارش تورم سه ماهه 
انگلستان كه درست موقعي منتشر شد كه نرخ پوند در برابر ارزهاي مهم 
جهان، به پايين ترين سطح دو ساله خود رسيد و تقريباً بدترين عملكرد 
را در بين ارزهاي جهان به خود تخصيص داد، پيش بيني ش��ده است 
كه 33 درصد احتمال اين وجود دارد كه تا سال جديد رشد اقتصادي 

انگلستان منفي شود. 
در نتيجه كميته ۹ نفره سياستگذاري بانك مركزي انگلستان به اتفاق 
آرا نرخ بهره را در 0/75 درصد ثابت نگه داشتند تا افت سرمايه گذاري 

خنثي شود و تورم در سطح هدف 2 درصدي خود باقي بماند. 
از زمان نخست وزير شدن بوريس جانسون در 24 جوالي، پوند انگليس 
در برابر دالر امريكا تا نرخ 1/22 س��قوط كرد ت��ا بدترين عملكرد ماه 

جوالي را در بين ارزهاي مهم به خود اختصاص دهد. 
در گزارش بانك مركزي انگلستان، نامشخص بودن و مبهم بودن شرايط 
برگزيت، عامل افت سرمايه گذاري اعالم شده كه اين روند با تنش هاي 

تجاري و كند شدن رشد اقتصادي جهان، تشديد شده است.

 نزول یك پله اي هند
 در رده بندي بزرگ ترین اقتصادهاي جهان

هن�د در 20۱۸ ي�ك رتب�ه در رتبه بن�دي تولي�د ناخال�ص 
داخل�ي جه�ان ك�ه توس�ط بان�ك جهان�ي منتش�ر مي ش�ود 
پايي�ن آم�د و ح�اال هفتمي�ن اقتص�اد ب�زرگ جه�ان اس�ت. 
 به گزارش تس��نيم به نقل از اليو مينت، هن��د در 2018 يك رتبه در 
رتبه بندي توليد ناخالص داخلي جهان كه توسط بانك جهاني منتشر 
مي ش��ود پايين آمد و حاال هفتمين اقتصاد بزرگ جهان اس��ت. طبق 

گزارش بانك جهاني، انگلستان و فرانسه جلوتر از هند قرار دارند. 
در 2018، تولي��د ناخال��ص داخلي هن��د 2/72 تريلي��ون دالر بود، 
در حالي كه توليد ناخالص داخلي انگلستان 2/82 تريليون دالر و فرانسه 
2/77 تريليون دالر ثبت ش��د. چهار اقتصاد برتر دنيا در ليس��ت بانك 
جهاني در 2018 عبارت بودند از اياالت متحده با توليد ناخالص داخلي 
20/5 تريليون دالر، چين (13/۶تريلي��ون دالر)، ژاپن (4/۹تريليون 

دالر) و (آلمان 3/۹ تريليون دالر). 
اين اطالعات زماني منتشر شد كه هند قصد دارد تبديل به يك اقتصاد 
5 تريليون دالري از نظر توليد ناخالص داخلي تا 2024 و يك اقتصاد 3 

تريليون دالري در سال مالي جاري شود. 
در 2017 هند جلوتر از فرانسه در رتبه ششم بزرگ ترين اقتصادهاي 
جهان قرار داشت. طبق گزارش��ات، هند مدت كوتاهي هم انگلستان 
را پشت سر گذاشته بود.  در 2017، توليد ناخالص داخلي هند 2/۶5 
تريليون دالر، انگلستان 2/۶4 و فرانس��ه 2/5۹ تريليون دالر بود. ولي 

انگلستان و فرانسه در 2018 هند را پشت سر گذاشتند. 
در اوايل سال جاري هند عنوان س��ريع ترين اقتصاد رو به رشد جهان را 
از دست داد و آن را تقديم چين كرد. نرخ رشد اقتصادي هند طي دوره 
زماني ژانويه تا مارس در س��ال مال��ي 1۹- 2018، 5/8 درصد بود كه 
كندترين سرعت آن طي پنج سال گذشته بوده است. رشد اقتصادي 
هند طي 1۹- 2018 به ۶/8 درصد رسيد كه نسبت به 7/2 درصد سال 
قبل كاهش داش��ت.  نوسانات ارزي و كند ش��دن رشد توليد ناخالص 
داخلي داليل اصلي س��قوط هند در رتبه بندي توليد ناخالص داخلي 
جهان بودند. صادرات هند هم كاهش يافته و همچنان منفي اس��ت. 
تقاضاي داخلي پايين آمده است و هند براي احياي رشد اقتصادي نياز 

به محرك هاي قابل توجه مالي دارد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

شوراي پول و اعتبار و وزارت اقتصاد مي گويند 
كه بانك ه�ا نبايد بي�ش از ۱۵درصد س�ود به 
س�پرده ها پرداخ�ت كنند، اما بان�ك مركزي 
برخورد جدي با بانك ها را مربوط به بانك هايي 
دانس�ته كه بيش از 20 درصد س�ود پرداخت 
مي كنند و ب�ه نوعي با بانك ها م�دارا مي كند. 
به گزارش ايس��نا، افزايش نرخ سود سپرده كه از 
سوي بانك ها به مردم ارائه شد، از آنجايي شكل 
گرفت كه بانك ها براي جذب منابع بيشتر رقابتي 
را با يكديگر آغاز كردند كه به گفته بس��ياري از 
كارشناسان پولي و بانكي رقابتي باخت باخت بود 

و در نهايت همه آنها متضرر شدند. 
بانك ها براي جذب س��پرده بيش��تر از مشتريان 
خود نرخ سود را افزايش دادند و اين در حاليست 
كه گفته مي شود سودهايي كه بعضي از بانك ها 
نسبت به پرداخت آن اقدام مي كردند، سبب اضافه 
برداشت آنها از بانك مركزي و در نهايت ناترازي 

بانك ها می شود. 
در سال 138۶، ش��وراي پول و اعتبار سقف نرخ 
س��ود س��پرده  را براي بانك ها مش��خص كرد تا 
بانك ها نتوانند سودهاي بدون حساب و كتاب به 
مشتريان خود ارائه كنند، اما در اين ميان بانك ها 
همواره راه هاي��ي براي دورزدن قوانين ش��وراي 
پول و اعتبار و بانك مركزي يافته اند و به كار خود 

ادامه دادند. 
تا اينكه از س��ال گذش��ته بانك مركزي به طور 
جدي تري به اين موضوع ورود كرد و عبدالناصر 

همتي، رئيس  كل بانك مرك��زي بانك هايي كه 
سودهاي بيش از 20 درصد را ارائه مي كنند را به 

جريمه و حتي ادغام تهديد كرد. 
اين در حاليس��ت كه بر اس��اس آخري��ن قانون 
مصوب ش��وراي پول و اعتبار، س��قف نرخ سود 
براي س��پرده هاي كوتاه مدت 10 درصد و براي 

سپرده هاي بلندمدت 15 درصد است. 
با توجه به تهديد بانك مركزي، بانك ها تا حدودي 
اين موضوع را اجرايي كردند، ام��ا اين بار وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي به بانك ه��ا تأكيد كرده 

كه بايد مصوبات ش��وراي پول و اعتبار را رعايت 
كرده و بيش��تر از 15 درصد س��ود به س��پرده ها 

پرداخت نكنند. 
اين اقدام با ارس��ال نامه اي توس��ط معاون امور 
بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد 
به مدي��ران عامل 13 بانك دولت��ي انجام گرفته 
و از آنها خواسته ش��ده كه قوانين شوراي پول و 
اعتبار را اجرايي كرده و بيشتر از 15درصد سود 

پرداخت نكنند. 
حال آنكه اه��رم نظارتي براي اج��راي مصوبات 

ش��وراي پول و اعتب��ار، بانك مركزي اس��ت كه 
مي تواند با نظ��ارت بر نرخ س��ودهاي پرداختي 
بانك ها به مشتريان، از پرداخت سودهاي بيش از 

نرخ مصوب جلوگيري كند. 
اما نكته اينجاست كه با توجه به باال بودن نرخ تورم 
به ويژه در يك سال اخير، كاهش نرخ سود بانكي، 
ممكن است اين منابع را از بانك ها خارج كرده و به 

سمت ساير بازارها بكشاند. 
با اين وجود ممكن است وزارت امور اقتصادي و 
دارايي با تأكيد ويژه بر اي��ن مهم، برنامه ديگري 
را براي بانك ها داشته باشد كه الزمه آن كاهش 

نرخ سود است. 
البته بانك مركزي نيز با كاهش نرخ سود به دنبال 
اصالح ناترازي بانك ه��ا و در نهايت اصالح نظام 
بانكي كشور است، اما اين كار را بسيار با احتياط 

انجام مي دهد. 
بانك مركزي به نوعي با بانك ه��ا مدارا مي كند، 
چراكه پرداخت نرخ س��ود 20 درصدي از سوي 
بانك ها به مردم، عماًل موضوع��ي فراتر از قانون 
اس��ت، زيرا قانون مصوب ش��وراي پول و اعتبار 
مي گوي��د كه حداكثر س��ود پرداخت��ي بايد 15 
درصد باش��د، اما بانك مركزي در س��ال گذشته 
اعالم كرد كه برخورد جدي با بانك هايي كه بيش 
از 20 درصد سود پرداخت كنند، انجام مي شود. 
بنابراين اگر قرار است بانك ها بتوانند تا 20 درصد 
نرخ سود را باال ببرند، اين موضوع بايد به تصويب 

شوراي پول و اعتبار برسد. 

مداراي ۵ درصدي بانك مركزي با سودهاي غيرمجاز!
   گزارش 2

وزي�ر ام�ور اقتص�ادي و داراي�ي گف�ت: 
4ميلي�ون ت�ن كاالي  در ح�ال حاض�ر 
اساس�ي در بن�ادر كش�ور وج�ود دارد. 
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند با اشاره به 
نامه رئيس جمهور به چهار وزير درباره تعيين 
تكليف تخصيص ارز دولتي به شركت ها اظهار 
داش��ت: فرآيند تخصيص و تأمين ارز، واردات 
كاال و ترخي��ص و توزيع آن ي��ك فرآيند آني 

نيست و يك پروسه را طي مي كند. 
 وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي با بي��ان اينكه 
در حال حاض��ر 4 ميليون تن كاالي اساس��ي 
در بنادر كش��ور وجود دارد، اف��زود: در چنين 
ش��رايطي نمي توان گفت كه ارز در كشور گم 
شده است، بلكه بايد در حوزه فرآيند تخصيص 
ارز و ترخيص كاال اطالع رساني دقيق صورت 

گرفته و شفاف سازي شود. 

4 میلیون تن كاالي اساسي در بنادر
      خبر

سخنگوي وزارت نفت، وقوع آتش سوزي 
در س�اختمان مرك�زي وزارت نف�ت را رد 
ك�رد و گف�ت: دود ناش�ي از  اتصال�ي برق 
در طبق�ه منفي يك س�اختمان از مس�ير 
آسانس�ور به تمام طبقات منتقل شده بود 
كه با اقدامات صورت گرفته مشكل حل شد. 
»كسري نوري« با اش��اره به اينكه در زمان 
وقوع دودگرفتگ��ي وزير نفت ني��ز در دفتر 

كار خود حاضر ب��ود، ادام��ه داد:  بعد از اين 
حادثه وزير و س��اير كاركنان از س��اختمان 

خارج شدند.
  وي افزود:  در بررسي هاي اوليه مشخص شد 
كه اتصال برقي در طبقه منفي يك ساختمان 
مركزي وزارت نفت و در ات��اق باغباني اتفاق 
اتفاق افتاده و دود ناشي از آن به ساير طبقات 

منتقل شده است. 

اتصال برق ساختمان وزارت نفت را دودی كرد


