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رئيس اتحاديه مش�اوران ام�اك از كاه�ش 4۸ و ۳۱ درصدي 
معامات ملك به ترتيب در شهر تهران و كل كشور طي يك ماه 
گذش�ته خبر داد و گفت: با توجه به پايين آمدن قيمت مسكن، 
خريداران در انتظار افت بيش�تر نرخ هاي پيشنهادي هستند. 
مصطفي قلي خسروي در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: در آبان ۱۳۹۹ 
تعداد ۵هزارو۷۲ فقره قرارداد خريد و فروش ملك در شهر تهران به 
امضا رسيده كه نسبت به ماه گذشته ۴۸ درصد كاهش نشان مي دهد. 
وي افزود: در كل كشور نيز طي آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۳۹ 

مبايعه نامه )قرارداد خريد و فروش( منعقد شده كه از افت ۳۱ درصدی 
نسبت به مهرماه امسال حكايت دارد. 

رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران درباره تعداد قراردادهاي اجاره 
نيز گفت: با توجه به آمار سامانه ثبت امالك و مستغالت كشور، آبان 
ماه امسال ۱۶ هزار و ۵۸۳ اجاره نامه در شهر تهران به ثبت رسيده كه 
نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۶ 
درصد افزايش يافته است. خسروي تصريح كرد: در كل كشور نيز طي 
آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۳۳ هزار و ۹۶ قرارداد اجاره به امضا رس��يده 

كه ۹ درصد كمتر از مهرماه سال جاري و ۲۷۳ درصد بيشتر از آبان 
سال گذشته بوده است. 

وي درباره علت كاهش معامالت مس��كن در آبان ماه گفت: با توجه 
به اميدواري هايي كه نسبت به آينده اقتصاد كشور ايجاد شده، افت 
قيمت ارز و كاهش نرخ هاي پيشنهادي مسكن شاهد افزايش عرضه 
و كاهش تقاضا در بازار امالك بوديم كه به افت معامالت منجر شد. 
تقاضاي بالقوه اي در بازار وجود دارد، اما بسياري از متقاضيان در انتظار 

افت بيشتر قيمت ها هستند.

افزايش فايل هاي فروش براي خروج از بازار مسكن

بهناز قاسمي 
رشد اقتصادي با نفت در بهار منفی2/8 درصد 

بدون نفت منفی 0/6 درصد
رش�د تولي�د ناخال�ص داخل�ي ب�ا نف�ت در س�ه ماهه نخس�ت 
س�ال ۱۳۹۹  ب�ه رق�م 2/۸ - درص�د و رش�د تولي�د ناخال�ص 
داخل�ي ب�دون نفت ني�ز ب�ه رق�م  0/6- درص�د رسيده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، در جديدترين گزارش بانك مركزي 
در بخش خارجي، ص��ادرات كاال )FOB( رقم ۸ه��زارو۹۳۸ ميليون 
دالر در برابر ۹هزارو۱۵۰ ميليون دالر واردات كاال )FOB( اس��ت كه 
نشان مي دهد تراز بازرگاني )حس��اب كاال( به رقم ۲۱۲ -ميليون دالر 
رسيده است. در بخش نرخ رش��د متغير هاي بخش پولي نيز نقدينگي 
در خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به پايان سال قبل، ۷/۵ درصد رشد داشته 
و رشد پول و ش��به پول نيز در اين مدت، به ترتيب ۱۷/۵ و ۵/۴ درصد 
ب��رآورد شده اس��ت. همچنين جديدتري��ن گزارش بان��ك مركزي از 
شاخص هاي عمده اقتصادي در سه ماهه نخس��ت سال ۱۳۹۹ نشان 
مي دهد كه در بخش جمعيت و نيروي انس��اني، جمعيت فعال كشور 
در اين بازه زماني، ۲۵/۵ ميليون نفر بوده است. همچنين نرخ بيكاري 
در بهار امسال، به رقم ۹/۸ درصد رسيده است. بر اساس گزارش بانك 
مركزی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رشد توليد ناخالص داخلی با 
نفت به رقم ۲/۸ - درصد و رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز به 

رقم  ۰/۶- درصد رسيده است. 
........................................................................................................................

 چقدر كاالي متروكه
 در سازمان بنادر وجود دارد؟

در ش�رايطي كه گمرك به صاحبان كاالهاي وارداتي هش�دار داد 
در صورت ترخيص نش�دن، كااله�اي آنها متروكه خواهد ش�د، 
معاون س�ازمان بنادر و دريانوردي گفت: در حال حاضر حدود ۱۹ 
هزار كانتينر و ۵۵0 هزار تن كاالي متروك�ه در گمرك وجود دارد 
و از مس�ئوالن دس�تگاه هاي مختلف مي خواهيم هر چه سريع تر 
اقدم�ات الزم را براي خروج آنه�ا از انبارهاي بن�ادر انجام دهند. 
مدت هاست مسئله انباش��ت كاال در انبارهاي بنادر و گمركات كشور 
مطرح و دس��تورات الزم نيز براي تس��ريع در خروج اين كاالها صادر 
شده اس��ت، اما اين مش��كل آنقدر ادامه پيدا كرد تا نهايت��اً گمرك به 
صاحبان كاالي دپو شده هش��دار داد كه بعد از اجراي مصوبات اخير 
در رابطه با رفع موانع ترخيص كاال هاي دپو شده و تسهيل فرايند، در 
صورت عدم ورود صاحبان كاالهاي مشمول گمرك نسبت به متروكه 

كردن كاالها اقدام مي كند. 
فرهاد منتصر كوهساري - معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر 
و دريانوردي- در اين باره به ايسنا گفت: حدود ۱۹ هزار كانتينر و حدود 
۵۵۰ هزار تن كاالي متروكه در انبارهاي بنادر كشور وجود دارد كه بر 
اساس قانون سازمان جمع آوري اموال تمليكي بايد نسبت به تخليه و 

خروج آن از بنادر كشور اقدام كند. 
وي افزود: بر اس��اس قانون زماني كه دو ماه از دپوي يك كاال در بنادر 
مي گذرد به صاحب كاال براي ترخيص هشدار داده شده و نهايتاً يك ماه 
ديگر فرصت به صاحب كاال مي دهيم، اما پس از اتمام موعد مقرر آن را 

به عنوان كاالي متروكه اعالم مي كنيم. 
معاون امور بندري و اقتصادي س��ازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به 
اينكه فهرست كاالهاي متروكه مذكور براي گمرك ارسال شده است، 
گفت: در اين مرحله گمرك فهرست مورد نظر را به سازمان جمع آوري 
اموال تمليكي ارسال مي كند، اين س��ازمان يك هفته فرصت دارد تا 
كاالهاي مورد نظر را از بنادر تخليه و خارج كند كه البته در مورد اين 
كاالها با توجه به برگزاري مناقصه قدري زمان آن طوالني تر شده است. 
منتصر كوهساري اعالم كرد: از دستگاه هاي متولي در خواست داريم 
تا نس��بت به تخليه اين كاالها از بنادر اقدام كنند ت��ا بتوانيم عملكرد 
بهتري در تخليه و بارگيري كاال داشته باشيم و از افزايش هزينه دموراژ 

كشتي ها جلوگيري كنيم. 
........................................................................................................................

 رشد 16هزارو690 واحدي
 شاخص بورس تهران

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�ات 
دي�روز ب�ا افزاي�ش ۱6ه�زار و 6۹0 واح�د روب�ه رو ش�د.

 به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران ديروز هم روند رو به رشد 
به خود گرفت و به نظر مي رس��د، س��هامداران به خريد سهام ارزنده 
روي آورده اند، به گونه اي كه شاخص كل در پايان معامالت با افزايش 
۱۶هزارو۶۹۰ واحد به نقطه يك ميليون و ۳۷۵ هزار و ۵۳۸ واحد رسيد. 
همچنين ش��اخص كل بورس با معيار هم وزن كه بيش��تر مورد توجه 
معامله گران قرار مي گيرد، دي��روز با افزايش ۴ ه��زار و ۹۲۳ واحد به 
رقم ۳۸۷ هزار و ۶۱۴ واحد رسيد. ارزش بازار در بورس تهران به بيش 
از ۵ ميليون و ۳۰۱ هزار ميليارد تومان رس��يد. معامله گران در بورس 
تهران بيش از ۱۱/۸ ميليارد س��هام حق تق��دم و اوراق مالي در قالب 
۱/۴ميليون نوبت معامله و به ارزش ۱۱ هزار و ۷۳۵ ميليارد تومان داد 

و ستد كردند. 
ارزش معامالت فرابورس روز دوشنبه به بيش از ۳ هزار و ۹۷۸ ميليارد 
تومان رسيد، مجموع ارزش معامالت  بورس اوراق و فرابورس ايران به 
بيش از ۱۵ هزار و ۷۱۳ ميليارد تومان رسيد. همه شاخص هاي بورس 
س��بز رنگ بوده كه حكايت از رشد ش��اخص ها دارد، گرچه رشد اين 
شاخص ها حداكثر ۱/۷ درصد بوده اس��ت كه در بازار اول بورس روي 
داد. شاخص كل بورس و همچنين شاخص قيمت با معيار وزني � ارزشي 
سهام هر كدام ۱/۲ درصد رشد كردند. همچنين شاخص كل بورس با 

معيار هم وزن ۱/۲ درصد رشد كرد.

 »جوان« از اختاف فوالدسازان و نوردكاران
در تدوين شيوه نامه بازار فوالد گزارش می دهد

اختالف فوالدی
در پي تدوي�ن ش�يوه نامه نرخ گذاري ف�والد در دول�ت و مجلس، 
فوالد س�ازان ناراضي و ن�وردكاران راضي هس�تند؛ اتفاقي كه در 
اين مي�ان رخ داده اين اس�ت كه فوالد س�ازان ب�ه محدوديت هاي 
صادرات�ي و نظ�ارت ب�ر عملكردش�ان در توزيع ف�والد در بورس 
كاال و ب�ازار آزاد انتق�اد دارن�د، ام�ا ن�ورد كاران ك�ه معتقدند در 
س�ال جاري ش�مش آهن ۱۷ تا 22 درص�د گران ت�ر از قيمت هاي 
جهان�ي در ب�ورس كاال فروخت�ه ش�ده، از ش�يوه نامه جدي�د 
و اعم�ال محدوديت ها رضاي�ت دارن�د و از آن حماي�ت مي كنند. 
پس از يك دوره صادرات و خام فروشي فوالد سازان، طي چند ماه گذشته 
با پيگيري هاي مجلس، صادرات ش��مش فوالد به مدت كوتاهي ممنوع 
اعالم شد و دولت نرخ گذاري محصوالت فوالدي را تصويب كرد. در پي 
اين اقدام البي فوالدي ها كليد خ��ورد و وزير جديد وزارت صمت تحت 
فشار فوالد س��ازان نرخ گذاري را تعليق كرد و دستور ادامه صادرات را تا 
زمان تدوين شيوه نامه جديد و تصويب در مجلس صادر كرد. اكنون اين 
شيوه نامه بين دولت و مجلس در حال رد و بدل و رفع ايرادات و اشكاالت 
اس��ت، اما فوالد كاران با انتقاد از اين ش��يوه نامه، نامه اي به معاون اول 
رئيس جمهور نوشتند و اصالح و تعديل اين شيوه نامه را خواستار شدند. 
براساس اين ش��يوه نامه همچنان صادرات ش��مش محدود شده است؛ 
نوردكاران با حمايت از اين روش قيمت گذاري به دنبال تأييد و تصويب 

آن در مجلس هستند. 
رئيس انجمن نوردكاران معتقد اس��ت كه بس��ياري تا قبل از ابالغ اين 
شيوه نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردكاران مي گرفتند و حاال كه دولت 
در يك دس��تورالعمل در حال پايان دادن به منافع رانتي در بازار فوالد 
است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار مي دهند و به بهانه هاي 
واهي و حتي افت ش��اخص معامالت بورس، در حالي كه اين شيوه نامه 

هنوز اجرا نشده سعي در ممانعت از اجراي آن دارند. 
رضوي مي گويد: با شيوه نامه مشترك دولت و مجلس، رانت بسياري از 
افراد در بازار فوالد محدود مي شود، اما برخي از افراد معلوم الحال با شانتاژ 
رس��انه اي هم دولت، هم مجلس و هم منفعت و مصلحت مردم را با يك 
چوب مي رانند و آن را قرباني منافع و مصالح خود مي كنند. فوالدسازان با 
واژگوني و دستكاري در بازار و قيمت  محصوالتشان، آگاهانه يا ناآگاهانه 
)ارادي يا غيرارادي( در حال تضييع حقوق و منافع عمومي هستند و اين  
درحالي است كه آنها تنها در راستاي خدشه  واردكردن به دولت و مجلس 

به دنبال حفظ رانت ها و منافع قبلي موجود در بازار هستند. 
متأس��فانه اتفاقي كه در اين آش��فته بازار در صنعت فوالد افتاده، اين 
است كه صادرات شمش و تعيين قيمت از سوي فوالدي ها سال هاست 
كه رواج يافته و هرگونه تغييري در اين روند با مخالفت طيف عظيمي 
از فعاالن اين حوزه مواجه مي ش��ود، به طوري كه روز گذش��ته،ر ئيس 
انجمن فوالد در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور، اجراي شيوه نامه 
ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فوالد را عاملي براي ايجاد امضاهاي 
طاليي، توزيع ران��ت، كاهش صادرات فوالد و همچني��ن ريزش بازار 

سرمايه عنوان كرد و خواستار اصالح آن شد. 
به گفته رضوي، تعيين قيمت فوالد در بورس كاال اوالً گران تر از نرخ بازار 
تعيين مي شود و دوم اينكه با پرداخت پول بايد دو ماه ديگر كاال را تحويل 

نورد كاران و توليد كنندگان ميلگرد داد كه مقرون به صرفه نيست. 
وي به اعتراض فوالدي ها و عدم اس��تقبال نورد كاران از عرضه فوالد در 
بورس اشاره مي كند و مي افزايد: هفته گذشته همزمان با كاهش نرخ ارز، 
توقع داشتيم كه قيمت فوالد در بورس كاهش يابد، اما شمش در بورس 
با قيمت ۹ هزار و ۹۹۶ تومان كشف قيمت شد، در حالي كه ما ميلگرد را 
با قيمت ۹ هزار و ۹۰۰ عرضه كرديم. به عبارت ديگر كاالي توليد ش��ده 
از شمش ۶ تومان ارزان تر قيمت گذاري ش��د، بنابراين در چنين فضايي 
از خريد شمش با قيمت گران استقبال نكرديم و فوالدي ها اين موضوع 
را در بوق و كرنا كردند كه فوالدسازان متضرر شدند و شمش خريداري 
نداشت. رضوي به شيوه نامه جديد دولت اشاره مي كند و مي گويد: مجلس 
معتقد اس��ت كه معافيت صادراتي فوالد و محصوالت مياني حذف شود 
و ايرادي كه به شيوه نامه دولت گرفته ش��ده همين نكته است، در حالي 
كه بايد بر صادرات ش��مش ماليات و عوارض وضع شود، اما براي ميلگرد 
و س��اير محصوالت فوالدي كه ارزش افزوده دارند، معافيت مالياتي در 

نظر گرفته شود. 
   فروش شمش 42 درصد گران تر از قيمت صادراتي 

رئيس انجمن نوردكاران از فروش ش��مش در ب��ورس كاال ۴۲ درصد 
گران تر از قيمت صادراتي آن خبر مي دهد و مي گويد: ش��مش ايران 
براس��اس قيمت فوب صادراتي خليج فارس ۵ تا ۱۰ درصد ارزان تر از 
قيمت cis صادر مي شود. به عبارت ديگر، شمش صادراتي از در كارخانه 
تا بندرعباس حمل و بار كشتي مي شود و شركت واسطه اي كه كاال را 
خريداري كرده تا به عراق ، قطر، امارات و عربستان بفروشد، حدود ۳۳۷ 
تا ۴۰۵ دالر قيمت گذاري مي كند، اما همين ش��مش در كشور مقصد 
۲۵ درصد گران تر معامله مي ش��ود و همزمان همين كارخانه فوالدي 
ش��مش را در بورس كاال ۴۰۰ دالر عرضه مي كند. به عبارت ديگر، در 
بورس كاال ۴۲ درصد باالتر از نرخ پايه صادراتي به كارخانجات داخلي 
و نورد كاران مي فروش��ندكه البته ۴۰ روز تا دو ماه آينده تحويل داده 
مي شود. وي مي افزايد: در سال جاري شمش ۱۷ تا ۲۲ درصد به طور 
ميانگين گران تر از بازار هاي جهاني در داخل كشور عرضه شده است. 
رضوي تأكيد مي كند،روز گذشته قس��متي كه در بورس تعيين شده 
براي شمش آهن ۹ هزار و ۹۰۰ تومان بوده اس، در حالي كه در بازار آزاد 

۹ هزار و ۵۰۰ تومان خريد و فروش شده است.

 »جوان« علت برخورد چكشي بانك ها با واحدهاي اقتصادي بدهكار را بررسي مي كند

بانك ها 1460 كارخانه را تخته كردند!
 كفايت سرمايه پايين بانكداران موجب شده آنها از طريق پرداخت سود بانكي بيش از ۷0 درصد حجم نقدينگي اقتصاد را جمع آوري كنند 

و در حوزه تسهيات به كار گيرند، در اين بين وقتي اصل و سود تسهيات ارائه شده به خطر مي افتد بانك ها از ترس سوخت شدن اصل و سود 
وام ارائه شده با فشار حداكثري تاش مي كنند وثايق را ضبط كنند

كفاي�ت س�رمايه پايي�ن نظ�ام بانك�ي موجب 
ش�ده اغل�ب مناب�ع بانك ه�ا در مح�دوده 
2هزارهزارميليارد تومان  از محل س�پرده هاي 
مدت دار و  س�وددار م�ردم تأمين ش�ود. بدين 
ترتيب بانك ها در كش�ور يك�ي از بزرگ ترين 
بدهكاران به شمار مي روند. در اين بين از آنجايي 
كه منابع بانك ه�ا گران تأمين ش�ده و گران) با 
نرخ بهره مؤثر بي�ش از 22 درصد در س�ال( به 
دس�ت وام خواهان مي رس�د، وقتي وام گيرنده 
به هر دليل�ي نتواند اقس�اط خ�ود را پرداخت 
كند، بانك ها از ترس س�وخت شدن تسهيات 
پرداختي سريعاً وثايق بانكي را به اجرا مي گذارند 
و اين رون�د به تعطيل�ي بس�ياري از واحدهاي 
اقتصادي بدهكار به بانك ها منتج ش�ده است.

يكي از مشكالت بزرگ اقتصاد ايران، آن است كه 
بانكداران بدون كفايت سرمايه الزم و كافي به عرصه 
بانكداري ورود كرده اند. از اين رو براي تأمين منابع 
به اخذ سپرده بانكي از مردم با سودهاي پرداختي 
يك الي ۲ درصد در ماه روي آورده اند و همين امر 
موجب شده ۷۰ الي ۸۰ درصد حجم نقدينگي در 
اقتصاد ايران جمع آوري در پاركينگ بانك ها قرار 
گيرد، چون بانك ها اين منابع را از مردم اخذ كرده و 
بدهكار مردم هستند، وقتي در زمان ارائه تسهيالت 
بانكي ريسك معوق شدن يا سوخت شدن تسهيالت 
را حس مي كنند بالفاصله مكانيز ضبط وثايق بانكي 

وام گيرنده را فعال مي كنند.
    مش�كل پايين بودن س�رمايه سيس�تم 

بانكي
بر اس��اس گزارش هاي بانك مرك��زي در رابطه با 
خالصه دارايي هاي سيستم بانكي مربوط به پايان 

شهريور ماه سال ۹۹، حساب س��رمايه نظام بانكي 
تنها بالغ بر ۲۲هزار ميليارد تومان بوده اس��ت كه 
سهم بانك مركزي از رقم فوق با احتساب اندوخته 
قانوني و احتياطي حدود ۱۰ ه��زار ميليارد تومان 
است كه الباقي آن مربوط به حساب سرمايه بانك ها 

و مؤسسات اعتباري غيربانكي است.
براي درك پايين بودن كفايت سرمايه نظام بانكي 
در ايران كافيست بدانيم كه مانده سپرده هاي بانكي 
در مرداد ماه س��ال ۹۹ بيش از ۳ هزار هزارميليارد 
تومان است كه احتماالً حدود ۲ هزار هزار ميليارد 
تومان از رقم فوق تحت عنوان سپرده هاي مدت دار 
و سوددار در اختيار بانك هاست كه بر پايه اين منابع 
بانك ها اقدام به پرداخت تس��هيالت و تأمين مالي 

اقتصاد مي كنند.
    خ�روج نقدينگ�ي از جامعه و رش�د نرخ 

بهره بانكي 
وقتي خود بانك ها به دليل كفايت س��رمايه بسيار 
پايي��ن و رقابت هاي مخ��رب اقدام ب��ه جمع آوري 
منابع با پرداخت س��ود يك ال��ي ۲ درصدي در ماه 
مي كنند، نرخ بهره بانك��ي و تأمين مالي در اقتصاد 
نيز باال م��ي رود و اصاًل پول ارزان ديگ��ر در اقتصاد 
يافت نمي شود، چراكه بانك س��ود تضمين شده و 
علي الحساب به سپرده ها مي دهد و براي جمع آوري 
پس اندازهاي مردم شهر و روس��تا بيش از ۲۳هزار 

شعبه در سراسر كشور تأسيس كرده است.
 چ�را بانك ه�ا در برابر معوق�ات كم طاقت 

هستند
پس كفايت سرمايه پايين نظام بانكي هم بانك ها 
را  در جاده تأمين مالي گران به واسطه جمع آوري 
سپرده هاي مردم با پرداخت س��ود باال انداخته 

اس��ت و هم اينكه آنها را وارد حوزه بنگاهداري 
و گاهاً فعاليت هاي داللي كرده كه در اين ميان 
چون منابع بانك ها ناكافي و گران تأمين ش��ده، 
بانك نمي تواند به اش��خاصي كه براي پرداخت 
اقساط وام دريافتي از بانك به مشكل خورده اند 

مهلت كافي بدهد.
    دولت بانكدار، بدهكار به سيستم بانكي 

گفتني اس��ت، چون دولت خود يك بانكدار است 
و از طرف ديگ��ر مجموع بدهي هاي دول��ت اعم از 
بخش دولت و شركت هاي دولتي به سيستم بانكي 
طبق گزارش هاي مربوط به شهريور ماه سال جاري 
بيش از ۵۰۰هزار ميليارد تومان است، بدين ترتيب 
سيستم بانكي نيز تحت فشار بخش بودجه و دولت 
جهت تأمين مالي اس��ت. از اين رو با توجه به فشار 
تحميلي از س��وي دولت به سيس��تم بانكي شايد 
بانك ها ديگر نتوانند به بخش ه��اي غيردولتي در 
 مواقع تأخير در پرداخت اقساط بانكي آسان بگيرند.

از سوي ديگر بايد توجه داشت در اغلب كشورهاي 
دنيا بانكداري از شكل سنتي خود خارج شده است، 
از اين رو بانكداري سنتي ايران بايد به سمت كاهش 
هزينه ها با اس��تفاده از فناوري ه��اي الكترونيكي  
ارتباطات��ي و اطالعاتي م��درن قدم بردارن��د، زيرا 
هزينه هاي جاري خود بانك ها با ۲۳ هزار شعبه بانكي 
آنقدر باالست كه چندي پيش معاون وزير اقتصاد 

گفته بود نيمي از شعبه هاي بانكي مازاد است. 
    ارتباط توليد بدون پشتوانه نقدينگي 

با سيستم بانكي
يكي از مش��كالت اقتصاد ايران افزايش ممتد حجم 
نقدينگي در برابر كاهش ممتد حجم توليد كاالست. 
همين موضوع تورم در اقتصاد را ش��دت مي بخشد 

و در ش��رايط تورمي بانك ها براي تأمي��ن منابع به 
افزايش نرخ س��ود بانكي يا گواهي س��پرده متوسل 
مي شود. روند فوق حجم نقدينگي را به محدوده ۳ 
هزارهزار ميليارد تومان رسانده كه حدود ۲ هزار هزار 
ميليارد تومان آن سپرده بانكي مدت دار )شبه پول( 
است كه بانك ها بايد ماهانه يك الي ۱/۵ درصد سود 
به اين حجم از منابع پرداخ��ت كنند. از آنجايي كه 
منابع بانك ها گران است، وقتي وام گيرندگان اعم از 
بخش مصرف و توليد نتوانند اقساط خود را پرداخت 
كنند، بانك ها بدون مالحظه وثايق بانكي را به اجرا 
مي گذارند. از همين رو شاهد بسته شدن دومينووار 

واحدهاي توليدي از سوي بانك ها هستيم.
هرچند نظام مالي اقتصاد ايران با توجه به توضيحات 
فوق نياز به اصالح دارد، اما اصالح نظام بودجه ريزي و 
بانكداري از اهميت قابل مالحظه اي برخوردار است، 
زيرا هم اكنون پول و انواع مشتقات آن مسير غلطي را 
در اقتصاد ايران در پيش گرفته اند كه هم مصرف كننده 
و هم توليد كننده را نقره داغ مي كنن��د. از اين رو اگر 
حوزه مالي اصالح نشود حوزه توليد، به ويژه بنگاه هاي 
خرد و متوس��ط كه نيازمند سياس��ت هاي حمايتي 
اقتصادي، به خصوص از بخش پولي و مالي هستند، 
عماًل توسط مركزي كه بايد مورد حمايت قرار گيرند، 
يعني بانك ها، مورد بي مهري و بس��ته شدن به دليل 

تأخير در پرداخت معوقات بانكي قرار مي گيرند.
     هزار و 460 واحد اقتصادي به دليل بدهي 

بانكي بسته شدند 
خبرگزاری بسيج نيز گزارش داد در تيرماه امسال 
مسئول سازمان بسيج كارگران و كارخانجات كشور 
در گفت وگويی اعالم كرد ك��ه هزار و ۴۶۰ كارخانه 
توسط بانك های كشور تعطيل شده اند: بانك ها هزار 
و ۴۶۰ كارخانه و مراكز توليدی را به دليل بدهی و 
عقب افتادگی اقساط تسهيالت دريافتی به تملك 
خود درآورده اند و همين امر موجب تعطيلی كارخانه 
توليدی و بيكاری عده زيادی از كارگران شده است.

بسياری از اين كارخانجات مشكل خاصی نداشته 
و توان توليد را داش��ته اند و بعضاً دس��تگاه های 
به روز برای توليد فراهم كرده اند. مشكالت مالی 
بانك باع��ث تعطيلی، پلمب و مصادره ش��ده و 
عالوه بر اينكه توليد متوقف شده، تعداد زيادی 
از كارگر ها مس��تقيم و غيرمس��تقيم در چرخه 
توليد آس��يب  ديده اند و بيكار شده اند. آيت اهلل 
رئيسی، رئيس قوه قضائيه بارها تأكيد كرده است 
كه نبايد اجازه داد هيچ كارخان��ه ای تعطيل يا 
نيمه تعطيل شود و توليدكنندگان زمين بخورند. 
حال با توجه به گذش��ت چند ماه هن��وز اقدام 
مؤثری ب��رای مقابله با اين اق��دام بانك ها انجام 
نشده و مشكالت تعداد زيادی از اين كارخانه ها 

به قوت خود باقی است.
خبر گزاري بس��يج  اس��امي واحدهاي اقتصادي 
را كه توس��ط بانك هايي چون  بان��ك ملی،بانك 
صنع��ت و مع��دن، بانك تج��ارت بانك توس��عه 
و تعاون،بانك ص��ادرات، بانك كش��اورزی،بانك 
مس��كن و بانك ملت تعطيل شده اند منتشر كرده 
 اس��ت كه مي توان فايل اكس��ل آنها را در آدرس

 /۹۲۹۶۱۵۶/https://basijnews.ir/fa/news 
مالحظه كرد .
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