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خبر
سقف پرداخت نقدی به مشتریان
ک آینده 15 :میلیون تومان
در بان 

بانک مرکزی ج.ا.ایران ،با ابالغ بخشنامهای به بانکها،
سقف مقرر پرداخت وجه نقد ریالی به مشتریان را از
سوی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال
 ۹۹را  ۱۵۰میلیون ریال تعیین کرد.

پرداخت  273فقره تسهیالت مرتبط
با شیوع کرونا توسط بانک آینده

کســبوکارهایی که بهدلیل شرایط ناشی از شیوع
ویروس کرونــا در فعالیت اقتصادی خود ،آســیب
دیدهاند ،میتوانند از تسهیالت حمایتی بانک آینده،
بهرهمند شوند .بانک آینده با هدف کمک به صاحبان
کسبوکارهای آسیبدیده ناشی از همهگیری کرونا
و بهمنظور حفظ رونق اشــتغال و جبران بخشی از
خســارات عملیاتــی واحدهای تولیدی کشــور از
 ،1399/04/19نســبت به پرداخت تســهیالت به
معرفیشــدگان از طریق سامانه وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی (کارا) اقدام نموده ،تا ،1399/05/07
با اعطای  273فقره تسهیالت حمایتی ،بیش از 41
میلیارد ریال پرداخت کرده است.
بررسی یک هفته اخیر بازار سکه و طال

حباب سکه  ۲۵۰هزار تومان
کاهش یافت

نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان
اینکه در یک هفته اخیر بیشــترین تاثیر قیمتها
در بازار ســکه و طالی داخلی و نوســان قیمتها،
ت طالی جهانی بوده اســت گفت که
تابعی از قیم 
در یک هفته اخیر نوســان در بازار ارز ،بســیار کم
بود .محمد کشــتیآرای در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :در یک هفته اخیر بیشــترین نوسان و افزایش
قیمت انس جهانی را شــاهد بودهایم؛ بهطوری که
قیمــت انس جهانی از  ۱۹۰۲دالری ابتدای هفته تا
 ۱۹۷۷دالر افزایش پیدا کــرد که رکود قیمتی در
تاریخ انس جهانی بوده و تاکنون چنین رقمی سابقه
نداشته است .آخرین رقم ثبت شده در روز گذشته
(پنجشــنبه)  ۱۹۶۱دالر بوده که به نسبت ابتدای
هفته به طور متوسط ۵۹ ،دالر افزایش قیمت را نشان
میدهد .نایب رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران
تاکید کرد :طبیعتا ایــن افزایش قیمت  ۵۹دالری
میتواند تاثیر شاخصی بر روی قیمتها داشته باشد.
در حالی که در اوایل هفته ،قیمتها تاحدودی نسبت
به هفته پیشتر کاهش پیــدا کرده بود اما در طول
هفته مجدد قیمتهای به دلیل افزایش قیمت انس
جهانی افزایش یافت؛ این در حالی است که نرخ ارز
در داخل در طول هفته در محدوده  ۲۳هزار و ۲۰۰
تومان تا  ۲۳هزار و  ۳۰۰تومان نوســان داشت .وی
در رابطه با تغییرات قیمتی در طول یک هفته اخیر
گفت :قیمت هر قطعه ســکه طرح قدیم در ابتدای
هفته  ۱۰میلیون و  ۲۰۰هزار تومان بود که با افزایش
قیمت انس جهانی ،هر قطعه آن  ۳۵۰هزار تومان در
طول هفته افزایش پیدا کرد و به  ۱۰میلیون و ۵۵۰
هزار تومان رســید .همچنین قیمت هر قطعه سکه
طرح جدید نیز بــا  ۸۵۰هزار تومان افزایش قیمت
از  ۱۰میلیون و  ۵۵۰هزار تومان در ابتدای هفته به
۱۱میلیون و  ۴۰۰هزار تومان در آخر هفته رســید.
کشــتیآرای افزود :نیم سکه نیز با  ۴۰۰هزار تومان
افزایــش از پنج میلیــون و  ۲۰۰هزار تومان به پنج
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان رســید ،ربع سکه هم از
سه میلیون و  ۱۵۰هزار تومان با افزایش  ۱۵۰هزار
تومانی با ســه میلیون و  ۳۰۰هزار تومان هفته را به
پایان رســاند .این در حالی است که سکههای یک
گرمی در طول هفتهای که گذشــت هیچ تغییری
نداشته و با ارزش یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان در
طول هفته بدون تغییر بوده است .وی افزود :قیمت
هر مثقال طالی آب شده نیز حدودا  ۵۱۰هزار تومان
افزایــش طول هفته ،از چهار میلیــون و  ۲۰۰هزار
تومان به چهار میلیون و  ۷۱۰هزار تومان رسید.
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در گفتوگوی «همدلی» با میثم رادپور ،تحلیلگر مسائل اقتصادی ،تاثیر انتخابات آمریکا بر تورم و شاخص کل بورس ارزیابی شد

بهبود حال ریال ،در انتظار تضعیف جایگاه بینالمللی دالر
همدلی| فاطمه آقاییفرد«:ایرانیها بدون
توجه بــه بدهیهای خارجی ترکیــه ،در این
کشــور خانه میخرند»« ،خاموشیهای مکرر
در گرمترین روزهای ســال ،مثــل باال رفتن
قیمت دالر و کاالهای اساســی ،همه را کالفه
کرده»« ،چیزی تا ترکیدن حباب بورس باقی
نمانده»« ،قیمت آهن و فــوالد با وجود مازاد
تولید در داخل کشــور گران شده»« ،وضعیت
خانه ،خودرو ،ســکه یا ارز آشــفته شــده»،
« 250صــادر کننده هنوز ارزهــای صادراتی
را به چرخه اقتصادی بازگشــت ندادهاند» ،و..؛
اینها فقط خالصهای از حکایتهای اقتصادی
در رسانههای داخلی اســت .این گزارشهای
نگرانکننــده در حالی از حــال و روز ناخوش
معیشت اقشــار متوســط و ضعیف حکایت
میکننــد که از آنســوی مرزها نیز خبرهای
خوبی از وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای
دنیا به گوش نمیرســد .حال و روز اقتصاد ،نه
فقط در ایران که در بسیاری از کشورهای دنیا
به قدری بحرانی شــده که اینروزها حساب و
کتاب قیمتهای واقعی یا حتی مسئله حبابی
بودن نرخها از دست تحلیلگران هم در رفته
و انگار کســی به درســتی نمیداند بازارها به
کدام ســمت میروند؛ از یک ویروس ذرهبینی
گرفته تا دعوای کشدار آمریکا و چین یا حتی
انتخابات ایاالت متحده؛ همه اینها برای شلوغ
کردن سر تحلیلگران داخلی و خارجی کافی
است تا اظهارنظرهای گنگ درباره علت اصلی
سقوط بورسهای جهانی یا حتی داخلی روی
کار آید .همین دیروز بود که رسانههای خارجی
از ســقوط دوباره بورسهــای جهانی بعد از از
سرگیری دوباره تنشهای دو اقتصاد قدرتمند
دنیا یا حتی حرفهای جنجالی رئیسجمهوری
آمریکا نوشتند .آنطور که بلومبرگ در اینباره
نوشــت ،دونالد ترامــپ در اظهاراتی جنجالی
خواهان به تعویق افتادن تاریخ انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا ،به دلیــل آن چه وی آن را
غیر قابل اطمینان بودن نتایج آرای صندوقهای
پستی خوانده ،شده اســت .از طرف دیگر اما
نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
در واکنش به اظهارات ترامپ گفته است اختیار
تصمیمگیری در خصــوص تاریخ انتخابات بر
عهده کنگره اســت و انتخابات در تاریخ مقرر
خود برگزار خواهد شــد .گفته میشــود ،جو
بایدن ،معاون اول دوره ریاست جمهوری اوباما
و نامزد دموکراتها در بیشتر نظرسنجیها از
ترامپ پیش است و با توجه به رویکردهای کامال
متفاوت وی در مســایل بودجهای و سیاست
خارجی ،پیــروزی وی میتواند تاثیر بســیار
زیادی روی عملکرد شاخصهای مالی بگذارد.
در همین زمینه ،برنی سندرز ،سناتور آمریکایی
نیز در حســاب توئیتری خود نوشت« :اقتصاد
در حال غرق شــدن است و  ۳۰میلیون کارگر
در معرض از دست دادن امکان تمدید مزایای
بیکاریشــان هســتند .مجلس (نمايندگان)
تکلیف خود را انجام داده اســت .روسای حزب
جمهوریخواه در مجلس سنا باید اقدام کنند.
ما اکنون باید از خانوادههای کارگران مراقبت
کنیم» .این اظهارات در حالی مطرح است که
گزارشها از دور جدید تنشهای میان آمریکا
و چین حکایت کــرده و تعطیلی یکی پس از
دیگری کنسولگریهای این دو اقتصاد نخست
جهان در کشورهایشان وضعیت رشد اقتصادی
دنیا و بازارهای مالی را حسابی تحت تاثیر قرار
داده ،بهطوریکــه از زمانی کــه این بحرانها
شدت گرفته ،معاملهگران مدام از نگرانیهای
خود درباره آینده رشد اقتصادی جهان سخن
میگویند؛ مخصوصا حاال کــه ویروس کرونا،
اقتصاد جهانی را در وضعیت بسیار شکنندهای
قرار داده و رفتار ســازمان بهداشت جهانی در
زمینه مقابله با کرونا این نــگاه را ایجاد کرده
که دستکم در کوتاه مدت ،کشورهای دنیا با
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پیامدهای اقتصادی و بهداشتی کرونا دست به ریزش شاخص بورس در این کشور اتفاقی دور
گریبان خواهد بود .هر چه هست ،همین دیروز از ذهن نیســت» .رادپور در ادامه افزود« :بعد
بعد از ســخنرانی ترامپ ،بورسهای جهانی ،از بحــران کرونا 33درصــد از تولید ناخالص
سقوط آزاد دیگری را بعد از بحرانی شدن کرونا داخلــی آمریــکا کاهش یافت و این مســئله
در جهــان تجربه کردند و نگاههــا دوباره گره شــاخص بورس این کشــور را نیز تحت تاثیر
خورد به تاثیر همه این اتفاقات بر وضعیت تورم قرار داد ،در واقع یکی از علتهای اصلی رشــد
و شــاخص کل بورس در تاالر شیشهای؛ حاال شاخص بورس آمریکا حمایتهای بانک فدرال
سوالی که با این خبرها در میان اذهان عمومی رزرو از بازار سرمایه این کشور است ،در حالی
ایجاد شده این است که انتخابات آمریکا یا حتی که به دلیل کاهش GDPاین شــاخص اصوال
اتفاقاتی که اینروزها با قرارگیری در آستانه این باید کاهشــی میشد» .این تحلیلگر در ادامه
تحول سیاسی در کشــورهای دیگر میافتد ،صحبتهای خود با «همدلی» افزود« :کاهش
چقدر روی تورم یــا حرکت رو به باال و پایین قابلتوجه تولید ناخالص داخلی از یک ســو و
بحران کرونا از سوی دیگر دالیل محکمی برای
بورس کشور تاثیرگذار است؟
هزارویک تحول داخلی و خارجی برای سقوط بورس این کشور است ،اما بانک مرکزی
این کشور به هر دلیلی
تاالر شیشهای
پشــت این بازار ایستاد
سقوط آزاد بورسهای
و از ریــزش بیشــتر
جهانی بعد از سخنرانی
جلوگیری کرد».
ترامپ در حالی دیروز
کرونا اقتصاد را به
ســروصدا کــرد کــه
ســمت پولی شدن
شــاخص بــورس در
پیش برد
هفتهای که گذشــت،
رادپــور در ادامــه به
تعریفی نداشت و بازار
«همدلی» گفت« :بعد
در بســیاری از ساعات
میثم رادپور
از بحران کرونا ،اقتصاد
کاری قرمــز پوش بود؛
تحلیلگرمسائلاقتصادی:
دنیــا به ســمت پولی
روز
بهطــوری که تــا
برای ما که در شرایط تحریمی به
شــدن حرکــت کرده
چهارشــنبه ،شاخص
سر میبریم ،بخشی از سقوط ریال
و با چنیــن رویکردی
کل فقــط 0.16درصد
به همین دلیل است و همین مسئله
سیاستگذاریهای ما را نیز تحت
بانک مرکــزی آمریکا
رشــد کــرد و ارزش
تاثیر خود قرار داده ،اما با این همه در
شروع به تزریق پول به
هفتگی معامالت نسبت
صورت تضعیف جایگاه دالر در میان
بازار سرمایه این کشور
به هفتههای گذشــته
سرعت
ارزهای جهانی ،نظام پولی ما با
کرد ،در واقع کشورهای
رشــد قابلتوجهــی
کمتری تضعیف خواهد شد و این نکته
دنیا در حرکت به سمت
را از خــود بــر جای
مثبتی برای مسائل اقتصادی ایران
سیستم پولی مثل یک
بازار
نگذاشــت .حــاال
است ،البته در بلندمدت میتوان این
کارتــل عمل کردند ،تا
که
وضعیتی
سرمایه در
انتظار را داشت
جایی که بعد از کرونا،
حمایتهای مسئوالن
به صورت بیمالحظهای
از ایــن بازار هــر روز
خبرســاز میشــود و مراحل آزادسازی سهام تزریق پول به بــورس آمریکا صورت گرفت و
عدالت یکــی پس از دیگری از راه میرســد ،در کنار این تزریــق پول ،نرخ بهره آمریکا نیز
یا حتی تنشهای سیاســی در دنیا به مراحل افت کرد ،اینها باعث شــد تا بازار ســهام این
حساستری رسیده ،این سوال در میان اذهان کشور رشــد کند و بهصورت حبابگونه رشد
عمومی ایجاد شده که بورس در روزهای آینده در بازار ســرمایه این کشور اتفاق افتاد و بعدها
چه وضعیتی خواهد داشت و آیا انتخابات آمریکا نیز شاید به دلیل نگرانیهایی که با سخنرانی
میتواند در کنار مســائل داخلی ،شاخص کل ترامپ درباره چشمانداز نامعلوم اقتصاد و عدم
را تحت تاثیر قرار دهد؟ این ســوال در حالی اطمینان به بازارها ایجاد شد ،بورسهای جهانی
مطرح اســت که هنوز هم صدای تحلیلگران شــروع به ریزش کردند» .رادپور افزود« :این
اقتصادی را از رسانههای داخلی میتوان شنید ریزشها در واقع رشد حبابی را تعدیل کرد؛ در
که میگویند مسئوالن باید مراقب حباب بورس واقع به دلیل کرونا و چشمانداز نامعلوم بازارهای
باشند تا مردم از این بازار آسیب نبینند .میثم جهانی ،بورس باید به تناســب این اتفاقات به
رادپور ،تحلیلگر مسائل اقتصادی ،درباره این یــک وضعیت تعدیلی میرســید کــه بعد از
مســائل اینطور به «همدلــی» گفت« :تاثیر سخنرانی ترامپ این تعدیل در بورسهای دنیا
سخنرانی رئیسجمهوری آمریکا بر بورسهای اتفاق افتاد».
پاســخ بورس ایران بــه جنجالهای
جهانی موضوعی قابل بررسی است ،اما واقعیت
این اســت که ارزش سهام شرکتهای آمریکا اقتصادی
در ماههای اخیر به اندازه کافی رشــد کرده و این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه افزود:

«بورس کشور ما نیز در وضعیتی قرار گرفته که
شرکتها ارزش بیشتری از حالت واقعی به خود
گرفتهاند و بازار ســرمایه کشور ما نیز بازدهی
حقیقی را ندارد ،یکــی از عوامل تاثیرگذار در
زمینه این رشــد نیز وضعیــت تورمی اقتصاد
ایران است که در بازدهی غیرواقعی بازار سهام
تاثیرگذار بوده است ،در واقع شاخص بورس در
جایی قرار گرفته که گرانتر از ارزش واقعی این
بازار اســت و دالر و تورم در ایجاد این وضعیت
نقش قابلتوجهی را داشتهاند» .به گفته رادپور:
«ارزش سهام شرکتهای بورسی ایران با دالر
 50تا  60هزار تومانی تعیین شــده و این در
حالی است که کشور ما با یک ریسک تجاری
مهمی همراه شــده و نســبت  P/Aبر همین
اساس بسیار باال است».
رادپور در ادامه گفت« :با توجه به اینکه بورس
ما در ماههای اخیر بازدهی واقعی را نداشــته،
پیشبینی میشود که بورس یک روزی از تورم
عقب میافتد ،اما با این همه به نظر میرسد که
بورس ما ربطی به فعالیتها و ســخنرانیهای
دونالد ترامپ نداشته باشد و بیشتر تحت تاثیر
مســائل داخلی مثل وضعیت تولید شرکتها
تحت تاثیر قرار بگیرد».
تاثیر انتخابات آمریکا بر تورم داخلی
کاهش رشد اقتصادی ،دعوای آمریکا و چین و
حتی پیروزی یا عدم پیروزی ترامپ در انتخابات
آمریکا ،اینروزها سواالت مهمی را درباره مسائل
کالن اقتصادی روی کار آورده است .اینکه با
وجود معضالت داخلی و فشارهای بینالمللی،
انتخابات آمریکا و کاهش رشد اقتصادی ناشی
از ویروس کرونا ،چه تاثیری روی تورم کشــور
میتواند داشــته باشــد؟ مخصوصا حاال که
چکیده خبرهــای اقتصادی از معضل گرانی و
تورم حکایت میکند این پرسشها ذهنها را
درگیر کرده .میثم رادپور در پاسخ به این سوال
به «همدلی» گفت« :واقعیت این است که در
سالهای اخیر نظام پولی آمریکا بسیار شکننده
شــده و انتظار تورمی بســیار جدی برای این
کشور وجود دارد ،به لحاظ سیاسی و اقتصادی
این کشــور اوضاع خوبی ندارد و این موضوع
یک نکته مثبت برای کشــور ما دارد» .رادپور
افزود« :به نظر میرسد با بحرانی شدن وضعیت
اقتصادی آمریــکا ،ارزش دالر در میان ارزهای
بینالمللی سقوط کند و این موضوع از سقوط
ناجــور ارزش ریال در برابــر دالر بکاهد» .این
کارشــناس اقتصادی در ادامه افزود« :برای ما
که در شرایط تحریمی به سر میبریم ،بخشی
از ســقوط ریال به همین دلیل است و همین
مسئله سیاستگذاریهای ما را نیز تحت تاثیر
خود قرار داده ،اما با این همه در صورت تضعیف
جایگاه دالر در میان ارزهای جهانی ،نظام پولی
ما با سرعت کمتری تضعیف خواهد شد و این
نکته مثبتی برای مسائل اقتصادی ایران است،
البته در بلندمدت میتوان این انتظار را داشت».

خبر
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

علت افزایش قیمتها در بهار امسال

رئیس کل بانک مرکزی گفت :همه افزایش قیمتها
در بهار امســال ،صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی
مربوط نمیشــود .افزایش انتظارات تورمی ،متأثر از
عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش
فشــارهای تورمی نقش داشتهاند .به گزارش ایسنا،
عبدالناصر همتی در پســتی اینســتاگرامی درباره
متغیرهای پولی نوشــت :بانک مرکزی تمام تالش
خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشــد
متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود ،برای کنترل و
مهار تورم بکارگرفته است و با وجود تمامی موانع و
محدودیتها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق تورم
هدفگذاری شــده ،برای یکســال آینده استفاده
میکنــد .وی ادامه داد :قضاوت درخصوص عملکرد
بانک مرکزی ،بایســتی در چارچوب محیط اقتصاد
کالن و شــوکهای وارده بــه اقتصاد و همچنین بر
مبنای ابزارهــا ،اختیارات و درجه اســتقالل بانک
مرکزی باشــد .همتی افزود :خرید بخشی از منابع
ارزی صندوق توســعه ملی ،جهت تأمین کســری
بودجه توســط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه
سال  ۹۸تکلیف شد) در شــرایط تحریمی ،تأمین
کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش ،در
کوتاه مدت ،همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد
بود.لذا ،بانک مرکزی به حکم وظیفه ،نظر کارشناسی
خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش
تأمین بودجه ،گزارش کرده بود.
در ادامــه رئیس کل بانک مرکــزی روشهایی که
امســال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از
طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی
بکارگرفته اســت ،در شرایط تداوم فشار حداکثری،
روشهای مناسبی برای تأمین منابع الزم از نقدینگی
موجود در جامعه و بدون فشــار به پایه پولی است
و درصــورت تداوم ،کمک خوبی به بانک مرکزی در
نیل بــه هدف مهار تورم خواهد بــود .وی در پایان
گفت :همه افزایش قیمتها در بهار امسال ،صرفاً به
رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود .افزایش
انتظارات تورمی ،متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد
ســایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش
داشتهاند.
هشدار به متقاضیان مسکن ملی
درحالی که پس از طی مراحل اولیه ،متقاضیان طرح
مســکن ملی به مراحل واریز وجه رسیدهاند ،واریز
نشدن قســط اولیه در موعد مقرر به منزله انصراف
از پروژه تلقی خواهد شد .به گزارش ایسنا ،مدیرکل
راه و شهرسازی استان تهران بر تکمیل و واریز هرچه
سریعتر متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تاکید کرد
و گفت :متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن حداکثر
تــا تاریخ  ١۵مــرداد فرصت دارند تا بــا مراجعه به
ســامانه  tem.mrud.irنسبت به تکمیل مدارک
خود از قسمت مشاهده درخواست ،اقدام کنند .الزم
به ذکر است عدم بارگزاری مدارک به منزله انصراف
تلقی میشود .محبت خواه اظهار داشت :آن دسته از
متقاضیان تایید شده طرح اقدام ملی مسکن استان
تهران که تا تاریخ  ٢۵مرداد  ٩٩نسبت به واریز آورده
اولیه به مبلغ  ۴۰میلیون تومان به حســاب افتتاح
شده نزد بانک مسکن اقدام نکردهاند عدم واریز وجه
به منزله انصراف تلقی شــده بالتبع تاریخ  ۲۵مرداد
فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام ملی
استان تهران اعالم میشود.

بورس مقصر گرانی مصالح ساختمانی؟

کارشناســان معتقدند حباب ایجاد شده در بورس،
افزایش نــرخ ارز ،احتکار فوالد و صادرات نهادههای
ساختمانی از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن در
ماههای اخیر بوده اســت .به گزارش ایسنا ،یک اثر
مثبت و دو اثر منفی ناشــی از حباب بورس در بازار
مسکن شناسایی شد .شارژ مالی بازار ملک از طرف
سهامداران بورس به عنوان عامل رونق بخش از جمله
اثرات مثبت بورس بر حوزه مسکن ارزیابی میشود.
بررسیها نشان میدهد طی هفت ماه گذشته بخشی
از ســرمایههای بورس به بازار مســکن ورود کرده
است .با این وجود افزایش مداوم شاخص بورس طی
حدود یک سال اخیر به شکل رشد قیمت نهادههای
ســاختمانی که در بورس کاال عرضه میشوند خود
را نشــان داده که به چالشــی برای بخش ساخت و
ساز تبدیل شده است .روند صعودی قیمت نهادههای
ساختمانی طی ماههای گذشته نیز گالیه سازندگان
را در پی دارد .با توجه به اینکه مصالح ســاختمانی
تولید داخل به کشــورهای همسایه صادر میشود،
بعضی تولیدکنندگان انتظار دارند با توجه به رشــد
قیمت ارز ،قیمت فروش خود در بازارهای داخلی را
نیز با نرخ ارز همتراز کنند .از طرف دیگر بنابر ادعای
سازندگان ،میلگرد به عنوان یک کاالی تاثیرگذار در
قیمت نهایی مســکن به دلیل احتکار شرکتهای
بزرگ تولید کننده این محصول ،با قیمت مناسبی
عرضه نمی شود .این در حالی است که کشور ایران
از نظر تولید فوالد در وضعیت مناســبی قرار دارد و
صادرات فوالد نیز در سال گذشته  ۴۶درصد کاهش
یافته است.
ســازندگان :قیمت فوالد و ســیمان پایین نیامده
اســت پس از همفکری اخیر دولت و مجلس که به
نرخ گذاری وزارت صمت منجر شد و اعالم کرد هر
پاکت ســیمان را بیش از  ۱۷هــزار و  ۵۰۰تومان و
هر کیلوگرم میلگــرد را باالی  ۸۵۰۰تومان نخرید،
رئیس کانون انبوه ســازان گفت هر پاکت سیمان تا
پیش از این نیز حدود همین قیمتها فروخته میشد
و تعیین قیمت توجیهی نــدارد .اما روز  ۹مرداد هر
کیلوگرم میلگرد  ۱۱هزار تومان فروخته میشد که
نشان میدهد دستورالعمل جوابگو نیست.

