اقتصاد

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

چهارشنبه  26اردیبهشت 1397

سال چهارم شماره 874

توگو با صاحبنظران
ارزیابی باید و نبایدهای بهره بانکی درگف 

همدلی| فاطمه آقاییفرد -تعییــن نرخ ایدهآل
سود بانکی معمای پیچیدهای برای اقتصاد کشور است.
پیچیده از این حیــث که در تعیین آن یک نفر که نه،
بلکه دولت ،مردم و بانکها هر یک بر اساس سلیقه خود
نقش دارند .از همین جهت باید گفت که تعیین نرخ سود
بانکی در قالب مثلثی با اضالع مختلف است که مردم،
دولت و بانکها ســه ضلع تشکیل دهنده آن هستند.
بسیاری از کارشناســان اقتصادی بر این باور هستند
نرخ سود بانکی چه در بخش تسهیالت وچه در بخش
سپرده ،باید با میزان تورم تناسب داشته باشد زیرا این
تعادل و تناسب میان نرخ تورم با سودهای بانکی میتواند
از یک سو مانع تجمع نقدینگی و سرمایه های مردمی در
بانکها شود و از سوی دیگر زمینه هدایت سرمایه های
مردمی را به سمت تولید و صنعت مهیا می کند.
این در حالی اســت که بســیاری از بانکها با وجود
کاهــش دســتوری نرخ ســود بانکی از ســوی بانک
مرکزی ،هماکنون ســودهای روزشمار  18درصد را به
سپردهگذاران خود پرداخت میکنند.
حتی بســیاری از گزارشهای میدانــی حاکی از آن
اســت که برخی بانکها سپردهگذاران خود را تشویق
به افزایش مبلغ سپردههای بانکی میکنند تا بتوانند از
مزایای درصد ســود بانکی  18درصد به صورت پلکانی
برخوردار شوند.
بحران نقدینگی بانکها
در ایــن میان بحران نقدینگی بانکها هم موضوعی
مهم و قابل تامل است .تا جاییکه این موضوع تعیین
تکلیفهای دولتی برای بانکها را با مانع بزرگی مواجه
کرده است .اما این سهگانگی در اعمال نظر برای تعیین
نرخ سود بانکی تنها یک طرف این معمای پیچیده است.
واقعیت این است که هر اشتباهی در تعیین نرخ سود
میتواند فرآیند تولید و اشتغال را به شدت تحت تاثیر
قرار دهد .به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی ،نرخ
سود باال خسارتهای جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور
تحمیل میکند تا جاییکه بخش زیادی از منابع کشور
به سمت بانکها سوق پیدا میکند .اگر چه کارشناسان
دیگری هم بر این به باور بســیاری از کارشناسان نرخ
سود بانکی پایین نیز به همان اندازه تاثیر منفی در اقتصاد
کشــور داشته باشد؛ تا جاییکه با وقتی در شهریور ماه
سال گذشته بانک مرکزی بسیاری از بانکها را مکلف به
کاهش دستوری نرخ سود بانکی کرد ،این موضوع خیلی
زود تاثیــر خود را در بازارهای طال ،ارز و خرید و فروش
مسکن گذاشت و نوسانات این بازارها تبدیل به دغدغه
دیگری برای سیاستگذاران در حوزه اقتصادی و مساول
بانکی کشور شــد .آنطور که مجید رضا حریری ،نایب
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ســوم بهمن سال
گذشته به موج نیوز گفته بود« :برنامه کاهش پلکانی نرخ
سودبانکی نیز در راستای مهار تورم بوده است اما از آن
نیز به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید زیرا منجر به افزایش
قیمت برخی کاالها می شــود ».به گفته حریری« :در

نرخ سود ایدهآل ندارد

شرایط کنونی نرخ سودبانکی در بازار نزول خواری  ۳برابر
بانک ها است بنابراین کاهش نرخ سودبانکی نه تنها به
هدایت سرمایه ها به سمت تولید منجر نمی شود بلکه
این بستر را مهیا می کند که بازار نزول خواران تقویت
شود».
ابراهیم جمیلی ،رییس خانه اقتصاد ایران نیز در گفت
و گو با موج نیوز بر اثرات منفی کاهش نرخ سود بانکی
تاکید کرده بود « :کاهش پلکانی نرخ سود بانکی منجر
به ورود سرمایه های مردمی به سمت تولید و رسیدن
به اقتصادی شفاف نمی شود .شاید دولت با کاهش نرخ
سودبانکی قصد داشته باشد تا از این ابزار برای هدایت
سرمایه های مردمی به سمت تولید و حمایت از صنعت
بهره ببرد اما آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که با
کاهش سودبانکی شاهد بروز نوسانات جدی در بازارهایی
نظیر طال،ارز و سکه شده ایم».
نرخ ایدهآل وجود ندارد
به باور بسیاری از کارشناسان نرخ ایدهآلی برای تعیین
سود تسهیالت و ســپردهها وجود ندارد .علی حاتمی
یزد ،مدیر عامل اســبق بانک صادرات ،به «همدلی» در
اینباره گفت« :نرخ ایدهالی برای سود بانکی وجود ندارد.
بلکه سود بانکی باید تعادلی باشد ».حاتمییزد در ادامه
با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی باید بر اساس هزینههای
بانکی تنظیم شود ،افزود« :نرخ سود بانکی باید به گونهای
باشد تا هزینههای بانکی را پوشش دهد ».به گفته این
کارشــناس بانکی« :نرخ سود بانکی باید هزینه بانکها
یعنی حقوق ،استهالک ساختمانها و مطالبات معوق را

بازار

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهســازی
گفت :خودروســازان باید خروج آمریکا از
برجام را به فال نیــک گیرند و روند تولید
خودروهای ملی را تسریع کنند.
آرش محبینژاد در گفتوگو با ایســنا،
اظهار کرد :خوشبختانه در چند سا ل اخیر
به موازات همکاری با خودروســازان مطرح
جهان ،موضوع طراحی و تولید پلتفرمهای
ملی نیز از ســوی صنعت خودرو پیگیری
شده است.
وی بــا بیان اینکه دو خودروســاز بزرگ
هماکنــون مشــغول طراحی و توســعه
پلتفرمهای ملی خود هستند ،خاطرنشان
کرد :در این شرایط با توجه ب ه آنکه آمریکا
از برجام خارج شــده خودروسازان باید این
موضوع را به فرصتی برای تســریع در روند
طراحی و تولید خودروهــای ملی تبدیل
کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهســازی
ادامه داد :البته با توجه به تاکیدات و مواضع
کشورهای اروپایی به همراه چین و روسیه
در زمینــه لزوم حفظ برجــام ،تحریمهای
احتمالی آمریکا در آینده مشــکل خاصی
برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد زیرا
کشــورهای اروپایی ،روسیه و چین به این
تحریمهانمیپیوندند.
وی افزود :از آن سو نیز صنعت خودروی

احمد حاتمی یزد:
نرخ ســود بانکی بایــد هزینه
بانکها یعنی حقوق ،اســتهالک
ســاختمانها و مطالبات معوق را
پوشــش دهد و بر اساس این سه
نکته مهم تعیین شود.
پوشش دهد و بر اساس این سه نکته مهم تعیین شود».
نرخ سود بانکی در برخی از کشورها آزاد است
آنطور که این کارشناس اقتصادی از تجربه کشورهای
موفق در زمینه تعیین نرخ ســود بانکی میگوید« :در
کشــورهای خارجی نرخ سود آزاد اســت و بانکها در
شهرهای مختلف به سپردهگذاران نرخهای متفاوتی را
پرداخت میکنند و ممکن اســت این نرخ سود منفی
یا مثبت باشــد ».او در ادامه میگوید« :دربســیاری از
کشــورها وضعیت اقتصادی بانکها در تعیین میزان
نرخ سود بانکی بسیار موثر است ».به گفته حاتمییزد:

«درکشورهای توسعهیافته بانکها در صورت مواجه با
مشکل مالی ،از وامهای بازارهای بین بانکی یا تسهیالت
خود بانک مرکزی اســتفاده میکنند که این موضوع
میتواند مشــکل نقدینگی بانکها را رفع کند ».او در
جمعبندی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی ایدهآلی به
صورت تعریف شده در اقتصاد کشور وجود ندارد ،افزود:
«نرخ سود بانکی در کشورهای توسعهیافته با توجه به
ترازنامه و موقعیت اقتصادی هر کشوری تعیین میشود».
نرخ ایدهآل سود بانکی از نگاه مردم
چند روز گذشــته بود که خبرآنالیــن تحلیلهای
مختلفــی را درباره نرخ ایدهآل ســود بانکــی از زبان
کارشناسان مختلف کرده بود .این گزارش بهانهای بود
تا کاربران زیادی درباره رقم ایدهآل خود نظراتشــان را
به اشتراک بگذارند .امیر حسین نوشته بود« :نرخ سود
بانکی نباید کمتر از تورم مسکن و دالر باشد امسال نرخ
تورم ارز حدود  100بود که میانگین  4ساله  20است».
یکی دیگر از کاربران نوشته بود« :سود را باید بر اساس
میزان تعیین کنند .کسی که یک میلیارد دارد با کسی
که ده میلیون در بانک سرمایهگذرای کرده است نباید از
رقمهای یکسان نرخ سود بانکی استفاده کنند».
حمید نوشــته است « :مسکن تا جایی که جا داشت
گران شد و قطعا گرانتر نمیشــود؛ با توجه به شرایط
دالر هم قیمت دالر ارزش واقعیش حدود ۶۱۰۰تومان
است و بیشتر از آن ظرفیتی برای افزایش قیمت نداشت.
بنابراین باید گفت که با این وجود دیگر کسی در بخش
ارز ســرمایهگذاری نخواهد کرد .بنابراین باید گفت که

خبر
معاون وزیر راه پیشنهاد داد:

صنایع آببر از اطراف کالنشهرها
به اراضی بندری منتقل شوند

دولت باید نرخ سود بانکی را کاهش دهد زیرا حاال دیگر
بانکها بهترین گزینه برای سرمایهگذاری هستند .زیرا در
غیر اینصورت همه منابع به بانکها سر ریز خواهند شد
تــا جایی که راهی برای حمایت از تولید و جلوگیری از
ورود کاالی قاچاق به کشور باقی نمیماند ».کاربر دیگری
مینویسد« :دوباره دست به نرخ سود بانکی نزنید .اوراق
مشارکت هم چاپ میکنید یک درصد بیشتر و تضمین
شده باشــد مردم میخرند .باید مدام راههای جایگزین
طراحی کنید ».جواد میگوید« :شهریور سال  96دولت
با عجله نرخ سود بانکی را کاهش داد ،اما بهنظر میرسد
باید با صبر بیشتری این کار را میکرد زیرا بازارهای طال،
ارز با نوسان همراه شدند .بنابراین باید دولت نرخ سود را
کمی افزایش دهد تا مشکل ارز حل شود».
یکی هم نوشــته است« :با توجه به وضعیت بهوجود
آمده؛ گرانی دالر ،خــروج آمریکا از برجام و با توجه به
ایــن واقعیت که نه تنها اقتصاد ما بلکه اقتصاد کل دنیا
بر پایه دالر میباشــد ،باید بــرای جلوگیری از افزایش
قیمت دالر ســود مناسبی برای سپردهها وضع شود تا
مردم پولهایشان را بجای خرید دالر و سکه در بانکها
سرمایهگذاری کنند .ولی در حالت عادی باید متناسب با
نرخ تورم باشد».
کاظم گفته اســت« :نرخ ســود و بهره بانکی توسط
بانک مرکزی و مناسب با نرخ تورم تعیین میشود .این
در حالی اســت که سودهای موسسات غیر مجاز برای
بسیاری از مردم جذاب هستند .باالترین نرخ سود بانکی
نرخی نزدیک به نرخ تورم هست .درنظام بانکداری دنیا
نرخ بهره و سود نزدیک صفر هست  .باید از این تجربه
استفاده کرد که نقدینگی اقتصاد چگونه توسط سودهای
نجومی و غیر اســتاندارد بانکها و موسسات غیر مجاز
باالرفت و خودش را در بازار ارز نشان داد .سود نجومی
بدهید گرانی و تورم درپیش خواهد بود .ســود نجومی
بگیرید تولید و اشتغال از بین خواهد رفت».
یکی از کاربران هم میگوید« :به راحتی با گشــت
در بازار و نرخ ســکه و دالر متوجه میشوید که تورم
اعالم شــده از سوی بانک مرکزی غیر واقعی است .در
تمام دنیا در یک ســال قیمت طــا دو برابر و ارزش
پول ملی یک سوم نمیشود .بهترین مکان در تمام دنیا
برای پول بانکهاست اما در ایران با داللی در این چند
ماهی که دولت نرخ سود سپرده ها را اجباری کاهش
داده چه اشتغالی و تولیدی انجام شده جز افزایش تورم
و داللی؟»
داســتان نرخ سود بانکی به همین پیچیدگی است.
درصــد باالیی از مردم موافق نرخهای باالتر هســتند
از آنجایی که با این ســودهای جذاب حاال داســتان
موسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز نیز معضل
پیچیدهای در اقتصاد کشور بوده است .اینکه چه نرخ
ســودی برای بانکها مناسب است تا همه بخشهای
اقتصادی کشور از آن سود ببرند ،سوالی است که بهنظر
میرسد سالها بیپاسخ مانده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی:

روند تولید خودروهای ملی تسریع شود

ما ارتباطی با صنعت خودروی آمریکا نداشته
اســت که بخواهد از تحریمهای احتمالی
آمریکا متاثر شــود بنابراین نگرانی از این
جنبه برای صنعت خودرو وجود ندارد.
محبینژاد با بیان اینکه با این حال مواضع
آمریکا ضرورت خودکفا شدن صنعت خودرو
را مجددا بــه ما یادآوری کرد ،تصریح کرد:
در ایــن شــرایط از دو خودروســاز بزرگ
انتظار مــیرود در کنار ادامــه همکاری با
خودروسازان مطرح جهان ،طراحی و تولید
پلتفرمها و خودروهای ملی را با ســرعت
بیشتریپیگیریکنند.
او اظهــار کــرد :امیدواریــم بــا اقدام
خودروسازان در یکی دو سالآینده شاهد
عرضــه خودروهــای جدید ملی بــه بازار
باشیم .در این زمینه وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت باید با ارائه مشــوقهای الزم از
جمله تخصیص  ۳۲هــزار میلیارد تومان
تســهیالت وعده داده شده برای نوسازی و
بهسازی واحدهای صنعتی ،شرایط را برای
ارتقای صنعت قطعهسازی و خودروسازی
فراهم کند.
افزایش قیمت طــای جهانی از
سرگرفتهشد
قیمت طال در معامالت روز سهشنبه که
تقاضا برای این فلز ارزشمند به عنوان دارایی
امن باال رفــت ،اندکی افزایش پیدا کرد اما

گوشه
معــاون نظارت و اعمال مقــررات رگوالتوری
اعالم کرد :میزان پایداری شبکه اپراتورهای تلفن
همراه پس از قطعی ناگهانی برق پائینتر از حد
استاندارد است و اپراتورها موظف هستند طی سه
ماه آینده این مشکل را رفع کنند.
بــه گزارش ایســنا ،مجید حقی با اشــاره به
بازدیدهای میدانی این ســازمان از سایتهای

دالر قوی ،رشد بیشــتر بهای معامالت را
محدود کرد.
به گزارش ایســنا ،هر اونــس طال برای
تحویل فــوری در معامالت روز جاری بازار
ســنگاپور  ۰.۱درصد افزایــش یافت و به
 ۱۳۱۳.۵۴دالر رســید .در بازار آمریکا ،هر
اونس طال برای تحویل در ژوئن  ۰.۴درصد
کاهش یافت و به  ۱۳۱۳.۴۰دالر رســید.
بهای معامالت این بازار روز دوشنبه با ۲.۵۰
دالر یا  ۰.۲درصد کاهــش ،در ۱۳۱۸.۲۰
دالر بسته شد.
طال هفته گذشته حدود  ۰.۵درصد رشد
ثبت کرده بود که نخستین رشد هفتگی در
حدود یک ماه اخیر بود.

به گفته تحلیلگران گروه بانکی ،ANZ
افزایش تنشــها در غزه ،در اوایل معامالت
روز سهشنبه تا حدودی تقاضا برای خرید
طال به عنوان دارایی مطمئن ایجاد کرد .با
این حال دانیل هاینس ،تحلیلگر این بانک
خاطرنشان کرد که بازار منتظر دور بعدی
افزایش نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی
آمریکاســت و تصور میکنم قیمت طال تا
زمان تصویــب دور بعدی افزایش نرخهای
بهره ،تحت فشار منفی می ماند.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،انتظار
مــیرود بانک مرکزی آمریکا در نشســت
سیاســتگذاری خود در ژوئــن ،افزایش
نرخهای بهره را تصویب کند.

طال به افزایش نرخهای بهره آمریکا فوق
العاده حساس است زیرا نرخهای بهره باالتر
از ارزش دالر پشتیبانی میکند و به جذابیت
سرمایهگذاری در طال لطمه میزند.
ذخایــر طــای "اس پــی دی آر
گولد تراســت" کــه بزرگتریــن صندوق
سرمایهگذاری تحت پشتوانه طال در جهان
است ،روز دوشنبه  ۰.۱۷درصد کاهش یافت
و به  ۸۵۶.۱۷تن رسید.
به گفته وانگ تائو ،تحلیلگر فنی رویترز،
هر اونس طال بــرای تحویل فوری ممکن
اســت حمایت در محدوده  ۱۳۰۲دالر را
تست کند.
در بازار ســایر فلزات ارزشمند ،هر اونس
نقره بــرای تحویل فــوری تغییر چندانی
نداشــت و به  ۱۶.۵۰دالر رسید .هر اونس
پالتین برای تحویل فوری  ۰.۲درصد رشد
کرد و در  ۹۰۶.۵۰دالر ایســتاد و هر اونس
پاالدیم برای تحویل فــوری با  ۰.۱درصد
کاهش ،به  ۹۹۴.۵۰دالر رسید.
پیشبینی بانک جهانی برای طال و نقره
طبق جدیدترین گــزارش بانک جهانی،
بازار طال که ســه ماهه نخست را پشت سر
گذاشته ،ممکن است بهترین عملکرد ساالنه
را نشان دهد اما سرمایهگذارانی که بدنبال
قیمتهای باالتر برای نقره در سال جاری
هستند ،ممکن است مایوس شوند.

در گزارش نیم ساالنه بانک جهانی آمده
است شــاخص قیمت فلزات ارزشمند در
سه ماهه نخست چهار درصد رشد کرد ،در
حالی که در مدت مشابه سال  ۲۰۱۷رشد
اندکی داشــت .رشد سه ماهه این شاخص
به دلیل افزایش چهار درصدی قیمت طال
و افزایش شش درصدی قیمت پالتین بود.
به گفته تحلیلگران ،این دو فلز به دلیل
انتظارات برای باال رفتن فشارهای تورمی،
تنشهای ژئوپلیتیکی فزاینده و ضعیف شدن
ارزش دالر افزایش قیمت پیدا کردند.
قیمت نقره در ســه ماهه نخســت سال
 ۲۰۱۸در مقایســه با رشدی که در مدت
مشــابه سال گذشته داشــت ،اندکی رشد
داشت .قیمت نقره به دلیل افت تولید معدنی
و با وجود تقاضای ســرمایه گذاری نسبتا
ضعیف در مقایسه با دو فلز دیگر ،باال رفت.
تحلیلگران انتظــار دارند قیمت نقره در
ادامه سال رشد چندانی نداشته باشد .قیمت
هر اونس نقره فعــا در محدوده کوچکی
حبس شده و  ۲.۶درصد از آغاز سال کاهش
داشته است.
بانک جهانی پیشبینی کرد قیمت طال
در ســال  ۲۰۱۸ســه درصد رشد کند که
نشان میدهد بازار از قیمتهای فعلی صعود
چندانی نخواهد کرد .قیمت طال نیز در بازه
محدودی حبس شده است.

الزام اپراتورهای موبایل برای افزایش استاندارد شبکه تا سه ماه آینده
شبکه اپراتورهای تلفن همراه افزود :این سایتها از
نظر قطعی برق و مدت زمان پایداری باطریهای
پشتیبان و سیستم تغذیه پائینتر از استاندارد
قابل قبول هستند .این موضوع در زمان قطعی
برق ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه مانند زلزله،
بارش ســنگین برف ،پدیده ریزگردها و  ...باعث
عدم پایداری شــبکه تلفن همــراه و نارضایتی

مشترکینمیشود.
وی افزود :بررســی رگوالتوری نشان میدهد
درصدی از ســایتها حتــی توانائی تامین برق
تا  ۲ســاعت را نداشتهاند ،درصورتیکه بر اساس
استاندارد پس از قطعی برق باید پایداری شبکه
حداقل تا چهار ساعت تامین شود.
حقی با اشاره به ضرورت تامین پایداری شبکه

تلفن همــراه اپراتورها تصریح کرد :بر اســاس
نتایج بررســی ،تذکر الزم برای رفع اشــکاالت
موجود به اپراتورها داده شــده است تا طی سه
ماه آینده شرایط اســتاندارد در سایتها را ارتقاء
دهند رگوالتوری نیز پس از پایان مهلت سه ماهه
مجددا ًسایت اپراتورها را به صورت میدانی ارزیابی
میکند.
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معــاون نظارت و اعمال مقــررات رگوالتوری
تاکید کرد :همچنین به منظور ارزیابی دقیقتر
پایداری شــبکه اپراتورها پس از رفع اشکاالت
موجود ،مانورهای عملیاتی منطقهای و استانی از
سوی رگوالتوری انجام خواهد شد و نتایج حاصل
از آن نیــز در ارزیابــی اپراتورها مورد توجه قرار
خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :مشکل
اساسی صنعت کشــور در سطح کالن این است که
صنایع در پیرامون کالن شهرها که با معضل زیست
محیطی و کمبود آب مواجه هستند ،متمرکز شدهاند.
به گزارش مهر محمد راستاد با اشاره به اینکه باید
صنعتی شدن بنادر و نوار ساحلی کشور به عنوان یک
راهبرد مهم و جدی مدنظر قــرار گیرد ،اظهار کرد:
ســازمان بنادر و دریانوردی میتواند به عنوان یک
ساختار ،نقش محرک را در معرفی این مزیت بنادر
و نوارهای ساحلی کشور ایفا کند.
او ادامه داد :مشکل اساسی صنعت کشور در سطح
کالن این است صنایع در پیرامون کالن شهرها که با
معضل زیست محیطی و کمبود آب مواجه هستند،
متمرکز شده اند و این درحالی است که در نوار ساحلی
کشور پتانسیل بی نظیری برای ایجاد صنایع تولیدی و
ارزش افزودهای وجود دارد .مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردی با بیان اینکه در ایجاد صنایع در پس کرانه
بنادری همچون امیرآبــاد و امامخمینی (ره) موفق
عمل کرده ایم ،اظهار کرد :از سوی دیگر متاسفانه در
مهمترین بندر تجاری کشور یعنی بندر شهیدرجایی
کمتر موفق بودهایم.
او بــا تاکید بر اینکه حرکت به ســمت نوارهای
ســاحلی کشــور و نه الزاما درون حصارهای بندری
«هدفی مقدس» اســت ،گفت :باید عالوه بر اراضی
پس کرانه ای ،شــرایط لجستیکی را جهت استقرار
صنایع تولیــدی و ارزش افــزوده ای فراهم کنیم و
به دنبال عملیاتی کردن سیاســت های تببین شده
باشیم .معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید
ارتباط ارگانیکی بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
وزارت راه و شهرسازی برقرار شود ،عنوان کرد :نباید
به دنبــال ایجاد «صنایع آب بر» در درون و پیرامون
کالن شهرها باشیم و ادامه این روند منجر به رخداد
فجایع انسانی و زیستمحیطی خواهد شد و در این
راســتا الزم اســت که در ایجاد صنایع آببر اطراف
کالنشهرها تجدیدنظر کرد.
بر اساس اداره اطالعات انرژی آمریکا

تولید نفت شیل آمریکا رکورد زد

اداره اطالعــات انرژی آمریکا اعالم کرد که تولید
نفت شــیل این کشــور در ماه ژوئن امسال به رقم
بیسابقه  ۷میلیون و  ۱۸۰هزار بشکه در روز میرسد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از رویترز ،اداره
اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد انتظار میرود در ماه
ژوئن سال جاری میالدی تولید نفت شیل آمریکا با
حدود  ۱۴۵هزار بشکه افزایش ،به  ۷میلیون و ۱۸۰
هزار بشکه در روز برسد .از سوی دیگر ،انتظار میرود
تولید گاز طبیعی آمریکا در ماه ژوئن امســال نیز به
رقم بیسابقه  ۶۸میلیارد و  ۱۰۰میلیون فوت مکعب
در روز برســد اداره اطالعات انرژی آمریکا همچنین
اعالم کرد تولیدکنندگان نفت این کشور در ماه آوریل
امســال هزار و  ۲۹۷چاه حفر و هــزار و  ۲۴۲چاه را
تکمیل کردند .اکنون رقم چاههای کامل نشــده در
آمریکا به رقم بیســابقه  ۷هزار و  ۶۷۷چاه رسیده
است.
گوشت گوسفندی ۵۰هزار تومان شد
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه در آستانه ماه
مبارک رمضان در شهر تهران حدود  ۴۷تا  ۵۰هزار
تومان بهفروش میرسد که معادل یک چک مسافرتی
۵۰هزار تومانی اســت .به گزارش تسنیم ،قیمت هر
کیلوگرم گوشــت شقه گوســفندی ایرانی در بازار
مصرف (تهران) به حدود هر کیلوگرم  50هزار تومان
رسیده است بهطوری که هر کیلوگرم از این محصول
 47تــا  50هزار تومان بهصورت بدون دنبه بهفروش
میرسد ،هرچند که قیمت این محصول در برخی از
مناطق شمالی تهران حتی گرانتر است.
قیمت گوشت گوسفندی ایرانی در میادین میوه و
ترهبار تهران پایینتر است بهطوری که هر کیلوگرم از
این محصول  43هزار تومان بهفروش میرسد.
بنابراین گزارش ،شرکت پشــتیبانی امور دام نیز
برای تنظیم بازار گوشت قرمز اقدام به توزیع گوشت
گوســفندی گرم وارداتی بهقیمــت  33هزار تومان
در فروشــگاههای زنجیرهای و میادین میوه و ترهبار
میکند ،اما گزارشهای میدانی نشان میدهد که این
گوشت تنظیمبازاری همیشه در بازار موجود نیست
و حتی اینطور مطرح میشــود که برخی متخلفان
با جمعآوری این گوشــتهای وارداتی آن را بهجای
گوشت ایرانی و با قیمتی باالتر بهفروش میرسد.
سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با
اعالم اینکه «ذخیره مطمئن بیش از دو هزار و 500
تنی گوشت قرمز داریم» ،در این ارتباط گفت :عالوه
بر گوشت منجمد گوساله ،روزانه  100تن گوشت گرم
گوسفندی وارداتی بهمناسبت ماه مبارک رمضان در
سطح میادین میوه و ترهبار ،فروشگاههای زنجیرهای و
صنوف تحت نظارت سازمان تعزیرات در حال توزیع
است.
او با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله
منجمد  33هزار تومان ،گوشــت گرم گوســفندی
استرالیایی  33هزار تومان است اظهار داشت که مواد
پروتئینی در ماه مبارک رمضان با توجه به تمهیدات
صورتگرفته هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.
بنابراین گزارش رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
اما دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز را در بازار ،کمبود
گوشــت و افزایش صادرات و قاچــاق این محصول
میدانند که برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف
کنندگان الزم است که این امر کنترل شود.

