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خبر اقتصادی

وام قرض الحسنه ۳ تا ۵ میلیونی
به زائران حسینی بدون مراجعه به بانک

وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی گفت: تسهیالت تا 
سقف ۵ میلیون تومان برای 
حضور زمینی زائران اربعین 
حسینی )ع( در بزرگترین 

اجتماع بشری جهان پیش بینی شده است.  سید احسان 
خاندوزی اظهــار کرد: به منظور پرداخت تســهیالت 
برای حضور زمینی زائران اربعین حســینی)ع(، پس از 
هماهنگی هایی که با سازمان برنامه و بودجه، سازمان حج 
و زیارت، ستاد مرکزی اربعین، پلیس گذرنامه و بانک ها 
صورت گرفت، زائران سرپرست خانواری که یارانه دریافت 
می کنند پس از درخواست این تسهیالت در سامانه حج 
و زیارت )سماح( در صورتی که از مرزهای زمینی خارج 
شوند، مبلغ این تسهیالت به صورت خودکار و بدون نیاز 
به مراجعه به بانک ها به حساب یارانه آنها واریز شده و با 
اقساط یک ساله از یارانه آنها کسر خواهد شد. وی افزود: 
در خصوص زائرانی که سرپرست خانوار نیستند امکان 
بهره مندی از این تسهیالت با رضایت سرپرست خانوار 

فراهم خواهد شد.
خاندوزی بیان کرد: این تسهیالت به طور ویژه برای 
آن دســته از هموطنانی پیش بینی شــده که به دلیل 
مشکالت مالی توان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی 
را نداشــتند. وزیر اقتصاد میزان این تسهیالت را برای 
سرپرســت خانوار ۳ میلیون تومان، سرپرست خانوار 
همراه با یک نفر از اعضای خانوار تحت پوشش او ۴ میلیون 
تومان و سرپرست خانوار و ۲ نفر یا بیشتر از اعضای خانوار 

تحت پوشش او ۵ میلیون تومان اعالم کرد.
    

پارسال فقط ۱۳ درصد متقاضیان
موفق به دریافت وام شدند

تسنیم- عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از 
ورود سازمان اســتاندارد به موضوعات بی ربط در حوزه 
مسکن، گفت: پارســال فقط ۱۳ درصد متقاضیان وام 
ودیعه موفق به دریافت وام شدند و این به معنای فاجعه 
است.  اقبال شاکری گفت: سال گذشته از یک میلیون و 
800 هزار تقاضا برای وام ودیعه مسکن، تنها ۲۳0 هزار 
نفر توانســتند وام را دریافت کنند، یعنی ۱۳ درصد که 
این یک فاجعه است. وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی، یکی از پتانسیل های بزرگ کشور در 
حوزه مسکن است اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد به 
موضوعاتی وارد می شود که هیچ ربطی به آن ندارد، ضمن 
اینکه خواهش می کنیم رئیس مرکز تحقیقات یک سال 

به کارش ادامه دهد و تغییر نکند.
    

دولت آخر شهریور درباره قیمت
تخم مرغ تصمیم گیری می کند

مهر- رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران با اشاره به کاهش شدید قیمت تخم مرغ درب مرغداری 
گفت: دولت آخــر ماه جاری دربــاره قیمت این محصول 
تصمیم گیری می کند. ناصر نبی پور با اشاره به کاهش شدید 
قیمت تخم مرغ درب مرغداری ها گفت: میانگین قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۳۴ هزار تومان است در 
حالی که دولت قیمت آن را ۳۵ هزار و ۵00 تومان اعالم کرده 
بود. وی با اشاره به ۶ برابر شدن قیمت نهاده های تولید اظهار 
داشت: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم 
تخم مرغ بیش از ۵0 هزار تومان است و به همین جهت تولید 

کنندگان در زیان بسیار شدید هستند.
    

ماجرای تقدیم پاکت دربسته همتی
به رئیسی چه بود؟

قرن نــو- همتــی به 
اظهارات رئیس جمهور در 
خصوص عدم بازگشت ارز 
صادراتی در دوره ای که در 
مسند ریاست قوه قضائیه 

حضور داشت پاسخ داد. رییس جمهوری در نشستی که 
با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و دیگر مقامات بانکی و اقتصادی حضور داشتند، 
تأکید کرد: وقتی من در دســتگاه قضایی بودم بحث از 
برگشت ارز صادراتی بود. وی ادامه داد: آنجا اعالم کردند 
که ۲۷میلیارد دالر از ارز صادراتی برنگشته است. حاضر 
نبودند اسم چهار بدحساب را اعالم کنند و بگویند این ها 
بدحساب اند. در پاکت می بستند و می گفتند در این را باز 
کن و ببین چه کسانی هستند. همتی در صفحه شخصی 
خود نوشته است: جهت یادآوری. اسامی رسماً در چند 
مرحله به قوه قضائیه ارســال شــد. برخی از متخلفین 
بازداشت شدند و بخشی از ارزها برگشت. بخشی بیشتری 
از ارزها نیز در تعامل با صادرکنندگان محترم به چرخه 
اقتصاد برگشــت. وی تأکید کرده است: پاکت دربسته 
در مناظره تقدیم شما شد، لیست بدهکاران دانه درشت 
بانکی بود نه صادرکنندگان.اعالم عمومی اسامی اشخاص 
صرفاً با تشــخیص و مجوز مقام قضایی ممکن اســت. 
جزئیات قباًل به مراجع امنیتی و قضایی اعالم شده بود. 
وی در پایان تأکید کرده است : امیدوارم حداقل وعده های 

اصلی در مناظره ها فراموش نشود.

 دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در نشستی با اصحاب رسانه موضوعات 
مهمــی را مطرح کــرد؛ اظهاراتی که 
شایعات در خصوص اختالف نظرها را 
تایید کرد. این بار نه در کابینه، در درون 

وزارتخانه.
اول شهریور ماه بود که سخنگوی 
وزارت صمت؛ امید قالیباف که پیش تر 
در کســوت مجری تلویزیونی منتقد 
وزارت صمــت ایفای نقــش می کرد 
خبر ویژه ای درباره لــوازم خانگی داد. 
وی تاکید کــرد: واردات کاالهایی که 
تولید باال دارند و رقابت پذیر هستند، 
مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این 
موضوع در دســت بررسی و در پروسه 
تصمیم گیــری اســت. واردات تا ابد 
نمی تواند ممنوع بماند. خط قرمز این 
است که به تولید داخل ضربه نخورد. اما 
اگر واردات کاال منجر به بهبود کیفیت و 
قیمت بهتر شود، اقدام به لغو ممنوعیت 

واردات می کنیم.
این اظهارات در حالی رسانه ای شد 
که حتی اعضای انجمن تولیدکنندگان 
لــوازم خانگــی نیــز پذیرفته اند که 

کیفیت لوازم خانگــی تولیدی ایرانی 
کاهش یافته است. در صدا و سیما نیز 
گزارش هایی پخس شــده که نشان 
می دهد لــوازم خانگی دســت دوم را 
رنگ کرده و به جای لوازم خانگی نو به 
مردم می فروشند. افزایش شدید قیمت 
لوازم خانگی در کنار کاهش کیفیت و 
ضعف شدید خدمات پس از فروش این 
نگرانی را برای بسیاری از کارشناسان 
ایجاد کرده است که مبادا مسیری که 
صنعت خودرو طی کرده است، پیش 

روی صنعت لوازم خانگی باشد.
با این حال وزیر صمت در نشست 
خود این موضوع کــه احتمال واردات 
لــوازم خانگی وجــود دارد را تکذیب 
کرد. وی گفت: اتفاقا با رشد تولید ۱۷ 
درصدی لوازم خانگــی در پنج ماهه 
امســال روبرو بودیم. برنامه ای برای 
واردات لوازم خانگی نداریم، بلکه برنامه 
برای صادرات داریم. در این راســتا در 
چند کشــور از جمله روســیه، عمان 
و ارمنســتان برای ســرمایه گذاری 
مشــترک صحبت شــده و قرار است 
قطعه و فناوری ارسال و کاالی نهایی 

تولید شود.

حــال روشــن نیســت چگونه 
ســخنگوی وزارتخانه در کمتر از دو 
هفته سخنانی معکوس در این زمینه 

را بر زبان آورده است. 

ابهامات خودرو ادامه دارد
یکی دیگــر از مــواردی کــه در 
این نشست از ســوی وزیر نتوانست 
توضیحات قانع کننــده دریافت کند 
ماجرای واردات خودرو و عدم تعیین 
عــوارض بــرای آن بود. مقرر اســت 
خودروها در بورس عرضه شــوند و در 
مکانیزمی از پیش تعیین شده، تعرفه 
بر مبنای قیمت خودرو در بورس کاال 
روشن شود. از سوی دیگر محدودیت 
۲0 هــزار دالری بــرای خودروهای 
وارداتی و اولویت دادن به خودروهای 
۱0 هزار دالری با انتقادات گسترده اهل 
فن و کارشناسان همراه شده است. اما 
وزیر توجیهات عجیبی در این خصوص 
داشت. وی گفت: تعرفه واردات خودرو 
شناور اســت، چون ممکن بود بخاطر 
نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین 
عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده 
ســود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین 

قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای 
سود بازرگانی، میزان سود واردکننده 

تعیین شود.
وی افزود:  نکته دوم این بود که بازار 
تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختالف 
دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده 
خودرو تبدیل به کاالی سرمایه ای شود. 
دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی 
با کیفیت در سبد شرکت ها داخلی بود 
و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱8 

ماه زمان می برد.
فاطمی امین که زمزمه  استیضاحش 
در مجلس به گوش می رســد، تاکید 
کرد: چون چهار ســال واردات ممنوع 
بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم 
آیین نامه بسیار حســاس بود. یکی از 
نکات انتقال فناوری است. همچنین 
هر خودرویی که وارد می شــود، باید 
خدمات پس از فروش داشته باشد، اما 
به این معنی نیست که واردکننده باید 
خدمات پس از فــروش ایجاد کند، اما 
می تواند با مجموعــه خدمات پس از 
فروش هماهنگ کند. پــس این بند 

محدودیت نیست.
این مقام مســئول با بیــان اینکه 

عرضه و تقاضا متناســب نیست و به 
همین دلیــل ممکن اســت در بازار 
خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب 
فروخته شود، تصریح کرد: مثال ممکن 
است خودرو ۴00 میلیون تومان برای 
واردکننده تمام شود و ۶00 میلیون 
تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این 
شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد 
خودروی وارداتی در بورس کاال عرضه 
شود که شفاف باشد و رقابت منجر به 
کاهش قیمت شــود. همچنین قرار 
شد این سود برای جلوگیری از رانت 
به خزانه دولت واریز شود. پس آیین 
نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده 

و به نفع مردم است.
فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه 
وزارت صمت به عنوان حاکمیت با هیچ 
شرکتی برای واردات مذاکره نکرده و 
نمی کند، گفــت: موافق عرضه کاالها 
در بورس و شــفافیت عرضه هستیم. 
اولین عرضه با هماهنگی صمت نبود 
و به همین دلیل مخالــف بودیم، اما 
بعدا اعالم کردیم با وجود اینکه بورس 
بیشتر برای کاالهای پایه است، از این 
سازکار استفاده شــود، چون نرخ ها را 

کم می کند.

از 8 صفحه تا 300 صفحه 
فاطمی امین در مورد تخلفات فوالد 
مبارکه نیز گفت: ششــم مهرماه سال 
قبل به این نتیجه رسیدیم که اقدامات 
نادرستی انجام شده از این رو مدیرعامل 
فوالد مبارکه تغییر کــرد و تخلفات 

مربوط به دوره مدیریت قبلی است.
وی افزود: گزارش رســمی منتشر 
شــده در مورد تخلفات فوالد مبارکه 
در مجلس 8 صفحه اســت اما گزارش 
غیررسمی منتشر شــده در رسانه ها 

۳00 صفحه است.
وزیر صمت یــادآور شــد: به نظر 
کارشناسی من بخشی از تخلفات ذکر 
شده تخلف نبوده اند. اما باید دستگاه 

قضا نظرش را اعالم کند.

تفکیک، کدام تفکیک؟
سومین موضوعی که با پاسخ عجیب 
وزیر صمت همراه شد، ماجرای تفکیک 
وزارت صنایع و معــادن و بازرگانی از 
یکدیگر بــود. پیــش از ایــن وقتی 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
قصد استیضاح فاطمی امین را داشتند، 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با 
پادرمیانی شرایط را تغییر داد. 

 در شــرایطی که روز هفتم تیرماه 
بایــد وضعیت طرح اســتیضاح وزیر 
صمت و اعــالم وصــول آن، تعیین 
تکلیف می شد، رئیس مجلس شورای 
اســالمی از درخواست رئیس جمهور 
بــرای ارائــه الیحه تفکیــک وزارت 
صمت خبر داد و خطاب به نمایندگان 
متقاضی استیضاح فاطمی امین گفت: 
از نمایندگان درخواســت دارم چون 
دولت تصمیم به اقــدام دارد و با الیحه 
به دنبال اصالح هســتند، فرصت دو 
ماهه به دولت بدهیم و مطمئنیم که 
این کار انجام می شــود. به این ترتیب 
پرونده استیضاح فاطمی امین با مهلت 
۲ ماهه برای تعییــن تکلیف تفکیک 
بازرگانی از وزارت صنعت فعال بســته 
شد. ســخنگوی دولت نیز از موافقت 

دولت با این تفکیک خبر داده بود. 
حاال این مهلــت دو ماهــه پایان 
یافته و فاطمی امین دربــاره نظر این 
وزارتخانه درباره طرح تفکیک وزارت 
صمت گفت: تفکیکی وجــود ندارد، 
بلکه طرح تشــکیل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانی مطرح شــده که به 
معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد 
یک وزارتخانه جدید است که بخشی 
از وظایف وزارت جهاد کشــاورزی و 
صمت به آن منتقل می شود. این طرح 

پیشنهاد مجلس است.
به نظر می رسد تالش فاطمی امین 
برای پیاده نشدن از قطار کابینه جدی 
است اما معلوم نیست در این مسیر با 
تفکیک دو وزارتخانه صنایع و معادن و 
بازرگانی یا تشکیل وزارتخانه جدید، 
فاطمی امین ماندگار خواهد بود یا خیر.

وزیر در نشست خبری اظهارات سخنگویش را تکذیب کرد

برنامه ای برای واردات لوازم خانگی نداریم

ایمان   ربیعی 

  وزیر صمت
 سخنان سخنگوی  وزارت 

تحت تصدی اش در خصوص 
این که احتمال واردات لوازم 
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بودیم و برنامه ای برای واردات 
لوازم خانگی نداریم، بلکه 
برای صادرات برنامه داریم

 معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی با بیان 
اینکه از بین ۵00 شرکت برتر ایران، بانک ها بیشترین درآمد و 
پتروشیمی ها بیشترین صادرات را دارند، گفت: شاخص بازده 
فروش یا حاشیه سود نشان می دهد که حاشیه سود شرکت های 
سرمایه گذاری مالی 8۲ درصد، محصوالت کانی و غیر فلزی ۵0 
درصد، فلزات اساسی مثل فوالد مبارکه ۴۴ درصد و متوسط 

حاشیه سود کل شرکت ها ۲۴ درصد است.
به گزارش ایسنا، مجید درویش در نشست خبری بیست 
و پنجمین سال رتبه بندی شرکت های برتر، اظهار کرد: همه 
بنگاه های اقتصادی شامل شــرکت های تولیدی و خدماتی 
در این رتبه بندی بررسی می شــوند. روش رتبه بندی مشابه 

فورچون است که ۵00 شــرکت برتر دنیا را معرفی می کند. 
بررسی ها نشــان می دهد فقط یک یا دو کشور تولید ناخالص 

داخلی بیشتر از حجم فروش شرکت اول فورچون دارند.
به گفته وی در ســطح جهانی از نظر میزان درآمد بررسی 
سهم کشورها در فهرســت فورچون ۵00 نشان می دهد  ۳0 
درصد شرکت های بزرگ دنیا در آمریکا، ۲8 درصد در چین، ۹.۳ 
درصد در ژاپن و ۵.8 درصد در آلمان هستند و فرانسه و بریتانیا 
در رتبه های بعدی قرار دارند. رتبه بندی تولید ناخالص داخلی 
کشورها هم به همین ترتیب است که نشان می دهد کشورهایی 
که شرکت های بزرگ دارند، تولید ناخالص داخلی بیشتر و توان 

اقتصادی باالتر دارند.

درویش با بیان اینکه ســهم باالیی از صادرات غیرنفتی و 
اشتغالزایی مربوط به ۵00 شــرکت برتر کشور است، تصریح 
کرد: بر اساس رتبه بندی سال قبل ارزش افزوده ۵00 شرکت، 
۲0 درصد تولید ناخالص داخلی و فروش آن ها نیز ۵۲ درصد 

تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
همچنین به گفته وی بر اســاس عملکرد ســال  ۱۳۹۹ 
شرکت ها، رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران یک درصد 
بود، اما رشد واقعی فروش ۵00 شرکت برتر، یعنی با حذف اثر 
تورم که نشان دهنده رشد تولید باشد، ۲۵.۶ درصد بوده است. 
این وضعیت نشان می دهد ۵00 شرکت برتر مثل لوکوموتیو 

برای اقتصاد کشور عمل کرده اند.

معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی در ادامه 
درباره وضعیت برخی رشته های صنعتی گفت: بررسی ها نشان 
می دهد در ۵00 شرکت برتر، شرکت بزرگ در صنعت نساجی 
وجود ندارد و در توریسم هم ضعیف هستیم. همچنین مقایسه 
گروه ها نشان می دهد، بانک ها و پتروشیمی ها قوی ترین گروه 
هســتند که ۱۶.۵ و ۱۵.۳ درصد درآمد این ۵00 شــرکت را 
تشــکیل می دهند. گروه های بعدی به ترتیب فلزات اساسی، 

شرکت های چندرشته ای و فرآورده های نفتی هستند.
به گفته وی در شاخص صادرات نیز پتروشیمی اول است که 
۵0 درصد صادرات ۵00 شرکت  را به خود اختصاص داده است.

درویش با بیان اینکه فروش اولین شرکت ترکیه ۲.۵ برابر و 
اولین شرکت دنیا ۷۹ برابر ایران است، اظهار کرد: شاخص بازده 
فروش یا حاشیه سود نشان می دهد که حاشیه سود شرکت های 
سرمایه گذاری مالی 8۲ درصد، محصوالت کانی و غیر فلزی ۵0 
درصد، فلزات اساسی مثل فوالد مبارکه ۴۴ درصد و متوسط 

حاشیه سود کل شرکت ها ۲۴ درصد است.

از بین ۵00 شرکت برتر ایران

بانک ها بیشترین درآمد و پتروشیمی ها بیشترین صادرات را دارند

گزارش

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: به دلیل البی  
بورســی ها و نفوذ این جریان، خواسته های آنها را مسئوالن 
می پذیرند. البته باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی نرخ 
بهره بین بانکی را به صورت دستوری تعیین نمی کند. بانک 
مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته و هر هفته نرخ رشد 
پایه پولی را پایش می کند و همین کنترل، باعث شده کمبود 
منابعی در بازار بین بانکی به وجود بیاید که نتیجه آن افزایش 

نرخ بهره بین بانکی است.
به گزارش ایلنا، طبق تصمیم شــورای پــول و اعتبار و با 
خواسته وزارت اقتصاد قرار بر شــده که نرخ بهره بین بانکی 
باالتر از ۲0 درصد نرود اما حدود ۲ ماه گذشــته این نرخ به 
۲۱.۳۱ درصد هم رســید و باال رفتن نرخ بهره داد عده ای از 
جمله سازمان بورس و فعاالن بازار سرمایه را درآورد و »احسان 
خاندوزی« وزیر اقتصاد اعالم کرد که در جلسه شورای پول 
و اعتبار درباره نرخ بهره بین بانکی تصمیم می گیریم که پس 

از آن نرخ به ۲0 درصد کاهش پیدا کرد اما روند صعودی آن 
متوقف نشد به طوری نرخ بهره به بیش از ۲0.۷0 درصد رسیده 

و گفته می شود به زودی باز هم از ۲۱ درصد عبور می کند.
کامران ندری، کارشــناس اقتصادی در گفت وگو با ایلنا 
درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و سیگنال هایی که به بازارها 
می دهد، اظهار داشت: افزایش نرخ بهره بین بانکی تهدیدی 
برای اقتصاد نیست بلکه در شرایطی که اقتصاد گرفتار نرخ 
تورم باالیی است، افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه خلق پول 
در شبکه بانکی را افزایش می دهد در نهایت خلق پول کاهش 
پیدا می کند و در شــرایطی که خلق پول کمتر شود طبیعتا 

فشارهای تورمی هم کمتر می شود.  
وی افزود: بنابراین افزایش نرخ بهــره در بازار بین بانکی 
جلوی رشــد قیمت های کاال و خدمات را می گیرد و  فرقی 
نمی کند این کاالها از دسته کاالهای عرفی مورد استفاده مردم 

باشد یا دارایی های مانند سهام، اوراق بدهی و سایر دارایی ها.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله زمانی اثرگذاری 
افزایش نرخ بهره بین بانکی در کاال و انواع دارایی گفت: افزایش 
نرخ بهره باعث افت رشــد قیمت کاالها می شــود که زمان 
تاثیرگذاری آن متفاوت است و ابتدا بر روی دارایی های مالی 
اثر دارد و بعد از وقفه و تاخیری بر رشد قیمت کاال و خدمات اثر 
می گذارد. اثر آن بر روی تورم کاال و خدمات با وقفه ای مشاهده 
می شود اما اثرگذاری آن بر روی قیمت سهام یا دارایی های 

مالی سریع تر و فوری تر است.
ندری درباره اعتراض بازار سرمایه به افزایش نرخ بهره بین 
بانکی ادامه داد: به دلیل البی های بورسی ها و نفوذ این جریان، 
خواسته های آنها را مســئوالن می پذیرند. البته باید توجه 

داشته باشیم که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را به صورت 
دستوری تعیین نمی کند. بانک مرکزی سیاست انقباضی را 
در پیش گرفته و هر هفته نرخ رشد پایه پولی را پایش می کند 
و همین کنترل، باعث شده کمبود منابعی در بازار بین بانکی 

به وجود بیاید که نتیجه آن افزایش نرخ بهره بین بانکی است.
این کارشناس اقتصادی درباره گفته وزیر اقتصاد مبنی بر 
اینکه در شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ بهره تصمیم 
گرفته می شود و پس از آن نرخ به ۲0 درصد برگشت، گفت: 
این به معنای مداخله دولت در نظام پولی و بانکی است یعنی 
وزیر اقتصاد به جای اینکه وضعیت کالن اقتصاد را مد نظر قرار 
دهد و نگاه بخشی به اقتصاد نداشته باشد؛ دغدغه حوزه تحت 
مســئولیت خود یعنی حوزه بورس را دارد. متاسفانه درگیر 
این گرفتاری هستیم که مسئوالن نگاه بخشی و حوزه ای در 
تصمیمات دارند و اقتصاد کالن را در نظر نمی گیرند و زمانی 
که از استقالل بانک مرکزی حرف می زنیم دقیقا به این دلیل 
است که وزیر اقتصاد نتواند بر روی تصمیمات سیاست  گذاری 

پولی اثر بگذارد. 
ندری تاکید کرد: توافق برای تعیین نرخ بهره بین بانکی 
نشانه آشــکار مداخله وزارت اقتصاد در امور پولی است و با 

استقالل بانک مرکزی در تعارض است.

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایلنا:

هزینه البی بورسی ها را مردم می پردازند

گفت وگو


