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{ اقتصاد}

خبر

نشست بزرگ تجاری ایران -اروپا
در اواخر آذرماه برگزار میشود

بخش اقتصاد -مشاور امور بینالملل و توافقنامههای تجاری
سازمان توسعه تجارت گفت :همایش بزرگ تجاری ایران -اروپا با
هدف ایجاد بستر الزم برای همکاریهای تجاری ،علمی و فنآوری
در جهت افزایش صادرات غیرنفتی ایران ،در اواخر آذرماه سال
جاری به صورت وبینار برگزار میشود.
به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران ،میرهادی سیدی،
اظهار داشت :با همکاری مرکز بینالمللی  ITCو حمایت اتحادیه
اروپا ،همایش بزرگ تجاری ایران-اروپا Iran-Europe
 Business Forumبا هدف ایجاد بستر الزم برای همکاریهای
تجاری ،علمی و فنآوری در جهت افزایش صادرات غیرنفتی ایران،
در روزهای  ۲۵ ،۲۴و  ۲۶آذرماه سال جاری صورت وبیناری برگزار
میشود.
وی افزود :در این همایش که با کمک موسسه آمبروزیتی ایتالیا
برگزار خواهد شد ،شرکتهای ایرانی و اروپایی حضور داشته و
نشستهای تجاری دوجانبه برگزار خواهند کرد.
وی خاطر نشان کرد :این همایش و نشستهای  B to Bمربوط به
آن ،در راستای استراتژی ملی صادرات جمهوری اسالمی ایران در
جهت کمک به شرکتهای ایرانی برای ورود به بازار اروپا و ایجاد
امکان برای تعامل اقتصادی و تجاری آنها با شرکتهای اروپایی
صورت میگیرد.
مشاور امور بین الملل و توافقنامه های تجاری سازمان توسعه
تجارت ایران ادامه داد :شرکتها برای برگزاری نشستهای B
 to Bخود در سایت اینترنتی اختصاصی این نشست بیش از ۲۰
روز (از ۱۱آذر تا اول دیماه) فرصت خواهند داشت تا نسبت به
هماهنگی و برگزاری این نشستها با شرکای تجاری خود اقدام
کنند .همچنین در سایت اختصاصی این نشست ،جستجوی
شرکتهای موجود و ارسال تقاضا برای برگزاری نشستها از ۱۱
آذر ماه (اول دسامبر) امکانپذیر خواهد شد.

قیمت مرغ تا  ۱۰روز آینده
تعدیل میشود

بخش اقتصاد -دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :تولید روغن جامد
افزایش و روند توزیع آن سرعت یافته است و قیمت مرغ نیز تا ۱۰
روز آینده تعدیل میشود.
به گزارش ایرنا از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،
«عباس قبادی» با بیان اینکه روغن خام به عنوان ماده اولیه تولید
روغن جامد به وفور در کشور وجود دارد ،اظهار داشت :هم اکنون
 ۴۰۰هزار تن روغن خام موجودی در بازرگانی دولتی و  ۳۰۰هزار
تن نیز در مسیر واردات قرار دارد و بخش خصوصی نیز دارای
موجودی مطلوبی از این محصول است.
وی با اشاره به اینکه مصرف روغن خام کشور ماهانه  ۱۰۰هزار تن
است ،خاطرنشان کرد :برای تعادل بخشی به بازار ،واردات افزایش
یافته و تولید نیز بیشتر شده است و برنامه داریم تا به روند توزیع
این محصول نیز سرعت بیشتری ببخشیم.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه
حمل و نقل مشکل اصلی شرایط موجود روغن است ،افزود :تانکرهای
خاصی ،امکان جابهجایی روغن را از مخازن جنوب به کارخانههای
کشور دارند که با هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای سرعت
بخشی به توزیع روغن از طریق تانکرهای خاص اقدام کردیم .دبیر
کارگروه تنظیم بازار با بیان اینکه تا یک هفته آینده روغن جامد در
بستهبندی  ۵کیلویی نیز به وفور در سطح خرده فروشیها توزیع
میشود ،اظهار داشت :درخواست می کنم مصرفکنندهها نسبت به
فراوانی محصول اطمینان داشته باشند و فقط به اندازه مورد نیاز برای
تهیه این محصول اقدام کنند .همچنین قبادی تصریح کرد :یک هفته
تا  ۱۰روز آینده شرایط قیمتی مرغ نیز با رسیدن تولیدات جدید به
بازار مناسب و مساعد میشود.

آغاز اجرای نرخهای جدید
کارمزد خدمات بانکی

بخش اقتصاد -بانک مرکزی در اوایل آبان ماه به شبکه بانکی
ابالغ کرد تا افزایش کارمزد خدمات بانکی را از ابتدای آذرماه اجرا
کنند که بنابراین ،نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی از امروز
اجرا میشود.
به گزارش ایسنا ،پس از مدتها درخواست بانکها برای افزایش
کارمزد خدمات بانکی به عنوان یکی از منابع درآمد آنها سرانجام
بانک مرکزی با آن موافقت کرد و کارمزدهای جدید از دیروز
اجرا شد که در این راستا ،بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر ،حداکثر تا  ۳۰درصد و برای
افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ،مستمری بگیران و
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا  ۱۰۰درصد
مبالغ مندرج در جداول ابالغی نرخهای کمتری را اعمال کنند.
از این پس کارمزد عملیات کارت به کارت به عنوان یکی از
پرکاربردترین خدمات بانکی از  ۵۰۰به  ۶۰۰تومان به ازای هر یک
میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون
تومان در فرایند کارت به کارت معادل  ۲۴۰تومان به این مبلغ
افزوده خواهد شد.
همچنین ،هزینه اعالم مانده کارت و در صورت حساب  ۱۰گردش
آخر معادل  ۲۴۰تومان و اعالم مانده کارت از طریق خودپردازها
به قیمت  ۱۲۰تومان است .عالوه بر این ،در حال حاضر کارمزد
اعالم  ۱۰گردش آخر کارت شناسایی ،صدور انواع کارت مغناطیسی
و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ،۶۰۰۰ ،۱۵۰
 ۲۴۰۰و  ۱۲۰تومان است .از شنبه مشتریان بانکها به ازای
صدور دسته چک برای هر برگ معادل  ۲۰۰تومان کارمزد پرداخت
میکنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاسبه شده و پیش از
این ،کارمزد صدور دسته چک  ۱۲۰تومان بوده است .از سوی دیگر،
ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه  ۶۰۰و برای سالهای
گذشته به ترتیب  ۶۰۰و  ۷۲۰تومان هزینه دارد که این ارقام پیش
از این ۵۰۰ ،و  ۶۰۰تومان بودهاند.
طبق این گزارش ،باید برای صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه
 ۱۰۰۰تومان پرداخت کرد و نکته حائز اهمیت در این زمینه این
است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت
خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابالغ نکرده بود اما
حاال طبق مصوبهای که از امروز اجرا میشود ،کارمزد انتقال وجه
بینبانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف  ۲۰۰تومان و تا سقف
 ۲هزار و  ۵۰۰تومان است .همچنین ،کارمزد انتقال وجه بینبانکی
ساتنا نیز  ۲صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف  ۲هزار و  ۵۰۰تومان
تعیین شده است.
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پیشی گرفتن هزینهها از درآمدها

ماجرای دخل و خرجی که با هر ضرب و زوری نمیخواند

بخش اقتصاد -افزایش نرخ تورم در سال  ۹۹موجب افزایش هزینههای
خانوار شده است هزینه کاالهای اساسی و مسکن چندین برابر شده است
آن هم وقتی که درآمدها چندان فرقی نکرده است.
به گزارش فرارو ،پژوهشی صورت گرفته در سال  ۹۸نشان میدهد متوسط
هزینه کل خالص ساالنه یک خانوار شهری  ۴۷میلیون و  ۴۳۷هزارتومان
بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ( ٢٠.٦ )۱۳۹۷درصد
افزایش نشان میدهد .از هزینه کل ساالنه خانوار شهری ۱۱میلیون و
 ۷۵۲هزار تومان با سهم  ٢٤.٨درصد
مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی
و  ۳۵میلیون و  ۶۸۵هزار تومان با
سهم  ٧٥.٢درصد مربوط به هزینههای
غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینههای خوراکی و دخانی،
بیشترین سهم با  ٢٢.٠درصد به
هزینه گوشت و در بین هزینههای
غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸
درصد مربوط به هزینه مسکن،
سوخت و روشنایی اختصاص دارد.
هر چند هنوز آماری راجع به میزان
هزینهها در سال  ۹۹منتشر نشده
است ،اما شواهد نشان میدهد این
رقم نسبت به سال گذشته خیلی
بیشتر شده است .آن هم در شرایطی
که میزان حقوق تنها  ۲۰درصد نسبت
به سال گذشته افزایش داشته است.
اما برای کاهش شکاف بین هزینهها
و مخارج چه باید کرد؟ افزایش حداقل
دستمزد راه مناسبی است یا خود
تورمزاست و راهحل را باید در جای
دیگری جستجو کرد؟
مخارج مصرفی باال رفته ولی سبد مصرفی مردم کوچک شده است
محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره گفت :مسئله
تورم که باعث کاهش ارزش پول میشود ،قدرت خرید مردم را کاهش
داده است .اما آن هزینهای که مردم متقبل میشوند به لحاظ کمیت
عددی بیشتر از گذشته است؛ زیرا مشمول تورم روز افزون شده؛ بنابراین
افزایش هزینههای مردم به این معنا نیست که واقعاً تقاضای شان برای
خرید کاالها بیشتر شده است .این فقط و فقط مربوط به کاهش ارزش
پول و افزایش تورم است .یعنی اگر مثال یک کاالیی را پارسال  ۱۰هزار
تومان میخریدند حاال بابت همان کاال باید  ۲۰یا  ۲۵هزار تومان بپردازند.
پس مخارج به لحاظ کمیت باال میرود ،اما قدرت خرید در تامین مایحتاج
زندگی و تأمین ضروریات زندگی شیب نزولی دارد.
وی افزود :ما نمیتوانیم فقط با اعداد بازی کنیم .باید تحلیل کنیم چرا
مخارج مصرفی باال رفته است؟ مخارج مصرفی باال رفته ،اما سبد مصرفی
کوچکتر شده است .این یک بحث بسیار مهم است .این کوچک شدن
سفره مردم و بیارزشی پول است .چون کاهش ارزش پول باعث افزایش
قیمت ارزهای معتبر جهان به ویژه دالر میشود .افزایش دالر هم بر
افزایش قیمتها تاثیر میگذارد و از نظر روانی ،پیش بینی ناپذیری آینده
و بیمناکی مردم از کاهش ارزش پول شان قیمتها را باال میبرد و اگر هم
به دالیلی مث ً
ال با سیاستهای مدیریت شناور ارزی ،مبالغی از دالر به بازار
تزریق شود و قیمت دالر تا حدودى تعدیل گردد از قیمت کاالها به سبب
چسبندگى قیمتها به نسبت کاهش دالر کاسته نمیشود.
این کارشناس اظهار کرد :کاهش ارزش دالر اخیر که زمانی تا آستانه ۳۰
هزار تومان هم رسیده بود هیچ دلیل اقتصادی ندارد و دولت نقشی در این
قضیه نداشته است ،اما آن را مصادره به مطلوب کرده و چنین القاء نموده
که کاهش  ۴۰۰۰تومانى دالر در یک روز نتیجه سیاستهاى ارزى بوده
است .در حالیکه جو روانى ایجاد شده تحت تاثیر پیروزى زوج جو بایدن
و کامال هریس و امیدوارى بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریمها سبب
ساز کاهش نرخ دالر بوده است کما اینکه در ابتداى شمارش آراء که ترامپ
پیشتاز بود دالر حتى از مرز  ۳۰هزار تومان هم عبور کرد .گرچه تغییر و
تحوالت سیاسى آمریکا بعنوان اولین قدرت اقتصادى و سیاسى جهان بر
کثیرى از کشورهاى جهان اثر گذار است ،اما هیچ کشورى همچون ایران
پیگیر روند انتخابات آمریکا نبودند.
وی تصریح کرد :تصور بر این است که بزودى بایدن به برجام باز میگردد و
با برداشتن تحریمها ،اقتصاد ایران از اضمحالل نجات مىیابد که به باور من
این تصور خوش خیاالنه و بسیار تردید آمیز است و اندک زمانى نخواهد
گذشت که دوباره ارزش دالر صعود خواهد کرد .زیرا هیچ دور نمایی براى
کاهش تورم و تقویت پول ملى وجود ندارد؛ بنابراین این بار هم به دالسل
اقتصادى و هم سیاسى و جو روانى و انتظارات تورمى و بیمناکى از کاهش

ارزش پول ملى ،روند افزایش قیمت دالر دور از انتظار نیست .متاسفانه
سیاستهاى داخلى و خارجى دولت که کشور را در عرصه جهانى در
انزوای سیاسى و اقتصادى قرار داده و اسباب فقر و فالکت کثیرى از آحاد
جامعه را فراهم نموده سبب ساز افول اعتماد جامعه که بزرگترین سرمایه
اجتماعى است شده و از میزان مشارکتهاى اجتماعى و اقتصادى عمومى
جامعه در ارتباط با دولت تدبیر و امید کاسته است.
جامساز درباره افزایش حداقل دستمزد به عنوان راهکاری برای کاهش فاصله

بین هزینه و درآمد افزود :اصوالً افزایش دستمزد یکی از سیاستهای مالی
دولتهاست .وقتی که دستمزد افزایش مییابد طبیعتا بسرعت مصروف
رفع نیازهاى فورى حقوق بگیران شده که به مفهوم افزایش تقاضاست .این
در حالی است که رشد اقتصادى منفى و عرضه رو به افول است و واردات
نیز کاهش یافته ،لذا دیرى نمیگذرد که هم به سبب کاهش عرضه و هم
تورم مزمن قیمتها افزایش مییابد که طبقات حقوق بگیر هزینه آن را
بیش از اضافه حقوق دریافتى پرداخت میکنند .سیاست افزایش حداقل
دستمزد در کوتاهمدت ممکن است طبقه آسیبپذیر را راضی کند ،اما بنا
بر استدالل فوق این رضایت بخشی ناپایدار است .مث ً
ال در سال جاری۲۰ ،
درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه شد در حالیکه تورم اعالمى در
پایان سال گذشته  ۴۱.۲درصد بود یعنی از همان ابتدای سال  ۲۱.۲درصد
قدرت خرید آنها از تورم عقب ماند .اینک از ابتداى سال تا کنون که وارد
هشتمین ماه سال شدیم تورم هنوز اعالم نشده است که چند درصد است.
اما قدر مسلم به همان میزانی که تورم افزایش مییابد از ارزش پول ملى
و قدرت خرید آن کاسته میشود؛ لذا سیاست افزایش دستمزد یک راه
اصولی و منطقی در راستاى تامین یا تقویت قدرت خرید عامه مردم نیست.
وی اضافه کرد :راه اساسی ،راهی مبتنی بر استراتژی درست و صحیح و
منطبق بر الزامات علم اقتصاد است که در قالب یک استراتژی بلندمدت
در جهت تقویت تولید و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی است که باعث
افزایش درآمد ملی میشود .آن زمان تورم خودبهخود کاهش پیدا خواهد
کرد و پول ملی تقویت میشود.
این اقتصاددان عنوان کرد :اگر قرار شود با توجه به شرایط پیش آمده و
افزایش ظرفیتهای اعتراضی عامه مردم ،سیاستهای مقطعی مالی و پولی
را برای آرام کردن مردم به کار گیریم مثل این است که دید سیاستگذار
تا نوک بینی او محدود است .بایستی سیاستهای ما آیندهنگر و طوری
باشد که بتواند آینده ملت و رفاه جامعه را تأمین کند .با کاهش تولید
نمیتوانیم رفاه جامعه را تامین کنیم .مثال گفتند  ۱۰۰هزار تومان به ده
میلیون سرپرست خانوار میدهیم .این کارساز نیست .حساب کنید این
ده میلیون تومان به دالر امروز که  ۲۶هزار و  ۳۰۰تومان است میشود
روزی  ۱۲سنت .االن درآمدها با ریال است ،ولی هزینهها به دالر .شما
حساب کنید یک خانواده با  ۱۲سنت افزایش درآمد در روز چه میتواند
بکند؟ تازه این در یک زمان کوتاهی باز تغییر خواهد کرد و تورمافزایش
پیدا میکند .با افزایش تورم و کاهش ارزش پول باز قیمت ارز باال خواهد
رفت .چون منشأ اولیه افزایش قیمت دالر ،کاهش ارزش ریال است یعنی
رابطه علی بین این دو متغیر از ریال به سمت دالر است .ولی وقتی
دالر افزایش مییابد ،بازخوردش سطح عمومى قیمتها را باال میبرد.
وی افزود :بههرحال تأثیرات روانی از پیش بینى افزایش ارز و نگاه مردم
به آینده اقتصاد و بیمناکی آنها از ارزش پولشان و ترس از کاهش سبد

مصرفیشان باعث میشود که روز به روز وضع بدتری را تجربه کنند و
دولت نمیتواند هر شش ماه یک بار حقوقها را اضافه کند .این سیکل
معیوب نمیتواند استمرار یابد .باید به یک راهکار اساسی براساس یک
استراتژی بلندمدت اندیشید که مستلزم تغییرات و تحوالت کلی در این
رانتی سیاسی است .از
دولتی
ساختار یا در این مجموعه بینظم اقتصاد
ِ
ِ
ریشه باید این مسئله حل شود وگرنه این راهکارهای موقتی بههیچوجه در
سیر زمان قادر به تقویت بنیه اقتصادى و رضایت مردم نیست.
این ارقامی که به عنوان حداقل
حقوق مطرح است اصال وجهه
انسانی ندارد
حسین محمودیاصل در گفتگو با
فرارو با اشاره به ارقام منتشرشده در
این گزارش گفت :عدد  ۲۱در صد
برای افزایش هزینههای در سال ۹۸
نسبت به  ۹۷عدد پایینی است .چون
گرانیها از سال  ۹۷شروع شد .ما
نمیدانیم معیار سبد هزینه ومعیشت
خانوار در این پژوهش بر چه اساسی
تهیه شده است .وقتی تورم  ۴۰درصد
است میانگین  ۳۰۰کاال در این بسته
قرار میگیرد .خیلی از این کاالها
کم مصرف است یا خیلی از هزینهها
را خانوادهها نمیتوانند تامین کنند
یا ارزان هستند .اگر بگوییم سبد
پرمصرف خانوادهها که خانوادههای کم
درآمد و متوسط مد نظرمان است این
هزینه باالتر است .چون این هزینهها
مربوط به کاالها و هزینههای ضروری
است .اعداد خیلی بزرگتر از این است.
وقتی خط فقر در تهران چند میلیونی
میشود و در کالنشهرها کمی پایینتر است.
وی افزود :در مجموع با یک حساب سرانگشتی هزینه صبحانه یک خانواده
چهار نفره ماهانه  ۵۰۰هزار تومان میشود .این خانواده اگر هزینه آب و
برق نداشته باشد خانه هم مال خودش باشد حداقل هزینهها برای زنده
ماندنش در سطح دو میلیون تومان است .یعنی یک خانواده چهار نفره برای
زنده ماندن یعنی اینکه یک جا بنشیند وحرکت نکند تا کالری کمترمصرف
کند حدود  ۱۲۰۰تا  ۱۵۰۰کالری نیاز دارد تا زنده بماند .این خانواده بدون
نیاز به پوشاک از نظر غذایی حداقل دو میلیون تومان هزینه دارد؛ بنابراین
این ارقامی که به عنوان حداقل حقوق مطرح است اصال وجهه انسانی
ندارد .او ادامه داد :حاال اگر هزینه پوشاک و خریدهای متفرقه و  ..هم
افزوده شود این دو میلیون کافی نیست با آن حتی نمیتواند به طور کامل
ویتامینها و کالریهای الزم را به بدن برساند .فقط میتواند زنده بماند تا
بتواند به حقوق باال برسد و ترکیب مواد غذاییاش از ضعیف به عالی برسد.
این به راهحل اساسی نیاز دارد.
محمودیاصل اظهار کرد :کشور ضعیفتر از آن است که بتواند کمک
معیشتی بدهد .توانایی مالی در شرایط تحریم اجازه این کار را نمیدهد.
توصیه این است که تدابیر بایستی در مرحله اول برای خنثی کردن تحریم
و تورم باشد .بخش اعظم مشکالت ما ناشی از تحریمهاست و این تحریمها
باعث میشود فقرا ضعیفتر وثروتمندان ثروتمندتر شوند .این اقتصاددان
در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حداقل دستمزد راهحل است یا خیر؛
بیان کرد :ببینید یک جاهایی میگوییم چارهای نیست باید کمک معیشتی
داد تا افراد ضعیف زنده بمانند .جایی هم میگوییم همین میزان پول هم
که میدهیم همانقدر تورم زا است و این پول خنثی میشود .هر دو وجه را
باید لحاظ کرد .نمیتوان به امید رفع تحریمها وغیرتمندتر شدن مسئولین
نشست شاید تا بهتر کار کنند و ما بتوانیم به وضعیت عادی برسیم .هم
افزایش حقوق کمک ساز است و از طرفی کنترل نرخ تورم.
وی افزود :به هرحال کشور از نظر اقتصادی دچار ناترازیهای مختلفی
است که این ناترازیها باید به مرور زمان از بین برود ،اما تحریم این
اصالح را عقب انداخته است و تالش ما این است که با این تحریمهای
ظالمانه چرخه اقتصادی کشور را تا حدودی کنترل کنیم .به نظر من یک
بسته اقتصادی مناسب میخواهد که از نظر مالیات بر عایدات ثروت هم
بتواند دراداره کشور به درآمدهای غیرنفتی و پایدار کمک بکند وهم بتواند
فاصله فقیر و غنی را کمتر کند .در هیچ کجای جهان در بحثهای مالیات
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به این صورت نسبت به اخذ
مالیات از عایدات ثروت بیتفاوت نیستند .در کشور ما اشخاص کمتراز
 ۱۵درصد مالیات را میدهند در کشورهای دیگر  ۴۷درصد مالیات را
میدهند .ما خیلی کار داریم تا به شرایط عادی برسیم و نباید فرصتها
را از دست بدهیم.

فرجام افزایش نرخ سود بانکی چه شد؟

بخش اقتصاد -رئیس کل بانک مرکزی با اعالم موافقت با
افزایش سقف صندوقهای با درآمد ثابت تا مبلغ  ۳۰هزار
میلیارد تومان ،گفت :بانکها نیز توافق کردهاند با توجه به
شرایط برخی از بانکهای ناتراز ،نرخ سود بین بانکی را حداکثر
 ۲۰درصد تعیین و عملیاتی کنند.
عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود
نوشت :با توجه به نرخ سیاستی اعالم شده ،بانک مرکزی نسبت
به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند و برنامه ریزی الزم در
همین رابطه انجام داده است .بانکها نیز توافق کرده اند با
توجه به شرایط برخی از بانکهای ناتراز ،نرخ سود بین بانکی را
حداکثر  ۲۰درصد تعیین و عملیاتی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عدم رعایت نرخ سود
مصوب شورای پول و اعتبار به هیچ وجه مجاز نیست ،اضافه
کرد :بانکها ملزم به رعایت نرخهای مصوب سود سپردهها شده
اند ،بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی تخلفات گزارش شده
در بانکها را از روز شنبه شروع به رصد کرده اند و برای اعمال
قانون گزارش خواهند داد.
احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با
اشاره به اینکه با تثبیت نرخ سود بانکی در محدوده  ۲۰درصد،
همچنان نرخ واقعی بهره در اقتصاد ملی منفی خواهد بود ،گفت:
درحال حاضر نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی حدود  ۴۰درصد است،
در حالی که اگر نرخ سود بانکی  ۲۰درصد تعیین شود ،نرخ بهره واقعی
به منفی  ۲۰درصد خواهد رسید که این مسئله به زیان کسانی است که

در بانک سپرده گذاری کرده اند .وی افزود :اینکه فردی پول خود را در
بانک سپرده گذاری کند ۲۰ ،درصد از ارزش پول او کاسته میشود ،این در
حالی است که اگر بانک مرکزی نرخ سود را باالتر نیز ببرد ،با توجه به رکود
تورمی که در اقتصاد وجود دارد ،تولیدکنندگان نیز نمیتوانند تسهیالتی که

دریافت میکنند ،را تسویه کنند ،زیرا که هزینه تامین مالی آنها
با افزایش همراه میشود.
حاتمی یزد اظهار داشت :به نوعی میتوان گفت ،بانک مرکزی
بین سپره گذاران که خواستار افزایش نرخ سود هستند ،با توجه
به نرخ تورم باالیی که در اقتصاد کشور وجود دارد و گیرندگان
تسهیالتی که عمدتا از تولیدکنندگان هستند ،قرار گرفته و
نمیتواند ،نه نرخ را زیادی باال ببرد و نه اینکه نرخ سود را به طرز
معناداری افزایش دهد ،به بیان دیگر ،بانک مرکزی سعی کرده
با تعیین حداکثر سود  ۲۰درصدی حد وسط را بگیرد ،تا اثرات
تعیین چنین نرخی کنترل شده باشد.
این کارشناس امور بانکی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته
میشود ،روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهورآمریکا
و تعدیل انتظارات تورمی باعث عدم افزایش نرخ سود بانکی شد،
بیان داشت :آن تاثیری که مدنظر نظر همه است ،برای بهبود
شرایط اقتصادی ناشی از ریاست جمهوری جو بایدن ،حداقل یک
سال طول خواهد کشید ،زیرا که باید تحریمهای بانکی و نفتی
رفع شود ،تا شرایط اقتصادی عادی شود.
وی اضافه کرد :درحال حاضر اکثر مشکالت اقتصادی که کشور با
آن دست و پنجه نرم میکند ،ناشی از تحریمهای ظالمانهای است
که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا آنها را طی چهار
سال گذشته وضع کرده ،بنابراین نمیتوان انتظار داشت که یک شبه یا حتی
یک ماهه معجزه شود و تمام مشکالت اقتصادی کشور حل شود ،بلکه در این
رابطه نیاز به گذر زمان است ،تا شرایط به مرور بهبود یابد.

