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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

949000

950000

498000

275000

189000

97140

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1175.00

15.68

59.14

65.28

تغييرقيمت )دالر(

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.0875

1.5187

3.6732

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3318

3618

5048

908

2833

3081

4302

771

-

-

-

-

حسام مهدوی، شهروند|  از اواسط  سال گذشته که 
نرخ تورم به زیر 20 درصد رسید، زمزمه های کاهش نرخ 
سود سپرده های بانکی )که هم اکنون حداکثر 22 درصد 
است( شنیده شد. براساس استدالل دولت و بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی میان نرخ س��ود و تورم باید رابطه 
منطقی برقرار باشد و درواقع نباید سود پرداختی بانک ها 
به س��پرده گذاران خیلی باالتر از نرخ تورم باشد چراکه 
به موازات آن نرخ س��ود تس��هیالت هم باال رفته و باعث 
افزایش هزینه های تولید می شود. برهمین اساس و پس 
از تأکید بانک مرکزی بانک های دولتی و خصوصی درباره 
کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده به توافق رسیدند که 
در صورت تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار اجرایی 
خواهد شد. حال پرسش این اس��ت که اگر کاهش نرخ 
توافقی ش��بکه بانکی ب��رای س��پرده های بلندمدت به 
حداکثر 20 درصد برسد، چه آثاری در اقتصاد ملی بر جای 
می ماند؟ این موضوعی است که » شهروند« در گفت وگو 
با چهار کارشناس اقتصادی از جنبه های مختلف مورد 
تحلیل و بررسی قرار داده است تا دو روی سکه نرخ سود 

بانکی آشکار شود. 
رشد  فعاليت های قاچاق

»حسین فتاحی« عضو کمیس��یون صنایع مجلس 
درخصوص کاه��ش نرخ س��ود بانکی و تبع��ات آن به 
»ش��هروند« می گوید: پایین آمدن نرخ بهره بانکی باید 
موجب حمایت بیش��تر از بخش تولید شود اما در عمل 
این اتفاق رخ نمی دهد و شاهد حمایت چندانی از بخش 

تولید نیستیم. این موضوع حتی باعث کاهش 
انگیزه سرمایه گذاری در بانک ها نیز می شود، 
چرا که وقتی س��ود بانک ها با کاهش همراه 

می شود مردم نیز ترجیح می دهند 
در فضای��ی س��رمایه گذاری کنند 
که سود بیشتری کسب کنند. این 
نماینده مجلس در ادامه می افزاید: 
بانک ها نیز در این شرایط با کاهش 
جذب س��رمایه روبه رو می شوند و 
و زمانی که نتوانند س��رمایه جذب 
کنند مس��لما قادر به اعط��ای وام 
و تس��هیالت نیز نخواهند بود. به  
گفته وی در این شرایط دولت باید 
به بانک ها کمک کرده تا بتوانند با 
پول دولت وضع خود را سروسامان 
دهند. فتاحی خاطرنشان می کند: 

این وضع ممکن اس��ت بازارهای دیگر مانند ارز و طال را 
فعال و البته زمینه های دالل��ی را فراهم کند. همچنین 
در صورت کاهش نرخ سود تس��هیالت استفاده از رانت 

ب��رای گرفت��ن وام ازجمله مواردی اس��ت 
که در ص��ورت ع��دم نظارت دقی��ق رونق 

خواهد گرفت. البت��ه این اتفاق در 
صورت س��ود بیش��تر در بازارهای 
ثانوی��ه رخ خواه��د داد و مردم اگر 
ناچار ش��وند پول و س��رمایه خود 
را به سمت س��ایر فعالیت ها سوق 
خواهند داد. در این ش��رایط حتی 
ممکن اس��ت فعالیت های قاچاق 
نیز رشد بیش��تری پیدا کند. این 
عضو کمیس��یون صنایع مجلس 
درخصوص رشد بخش صنعت در 
صورت سوق یافتن احتمالی منابع 
بانکی به بخش تولید تأکید می کند: 
سوق یافتن این سرمایه به سمت 

تولید و صنعت منوط به حمایت دولت اس��ت که البته 
دولت حمایت چندانی از تولید انج��ام نمی دهد. دولت 
قصد دارد سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت انجام 
شود اما در عمل حمایتی از این سرمایه گذاری نمی کند.

صندوق های س��رمایه گذاری نیز به همی��ن دلیل و در 
راستای جذب سرمایه و اختصاص آن به بخش صنعت 

نمی توانند موفق باشند. 
وام دهی بانک ها سخت می شود

»بهن��ام بهزادفر« کارش��ناس ب��ازار س��رمایه نیز در 
گفت وگو با »شهروند« به سخت ترشدن شرایط وام دهی 
بانک ها پس از کاهش نرخ سود اش��اره کرده و می گوید: 

کاهش نرخ سود بانکی مسلما برای شرکت های تولیدی 
مفید خواهد بود و باعث رونق در تولید می ش��ود چرا که 
بس��یاری از فعاالن اقتصادی و صنعتگران 
 با توجه به ش��رایط مناسب به سمت تولید
 باز می گردند که مجدد شاهد رونق 
کسب و کار و تولید خواهیم بود اما 
این اتفاق ممکن اس��ت که باعث 
سخت ش��دن ش��رایط اعطای وام 
ش��ود. در این وضع بانک ها ترجیح 
می دهند وام کمتری بپردازند چرا 

که برایشان سود کمتری دارد. 
سوددهی پایين بازارهای 

دیگر
وی در م��ورد احتم��ال خ��روج 
س��رمایه مردم از بانک ه��ا یادآور 
می ش��ود:   البته احتم��ال خروج 
س��رمایه مردم از بانک ه��ا با توجه 
به تورم موجود کم اس��ت و با توجه به عدم سوددهی در 
بازارهای دیگر باز هم مردم ترجیح می دهند که پول خود 
را در جایی مطمئن مانند بانک، سرمایه گذاری کنند چرا 
که در حال حاضر نرخ س��ود بانکی از تورم بیشتر است و 
سرمایه گذاران در بانک از یک سود به نسبت 
منطقی منتفع می شوند. این کارشناس بازار 
س��رمایه می افزاید:   ع��الوه بر این 
بازارهای دیگر مانند طال، ارز و حتی 
بازار مسکن نیز سوددهی پایین تری 
نسبت به س��ود بانکی دارند. حتی 
نهایت س��ودی که برای این بازارها 
متصور اس��ت از نرخ س��ود بانکی 

پایین تر است.
منابع بانک ها کاهش 

نمی یابد
»احم��د مجتهد« اقتص��اددان 
و کارش��ناس مس��ائل بانکی دیگر 
صاحب نظری است که در گفت وگو 
با »ش��هروند« به بررس��ی شرایط 
کاهش نرخ س��ود بانکی می پ��ردازد. وی به لزوم نظارت 
دقیق بانک مرک��زی بر این مصوبه تأکی��د دارد و اظهار 
می دارد: نکته مهم در این میان ملزم بودن تمام بانک ها به 
اجرای قانون و مصوبه است. برخی از بانک ها و موسسات 
مالی اقدام به پایین آوردن نرخ سود تسهیالت نمی کنند 
که در اینجا نظارت و برخورد دقیق بانک مرکزی ضروری 
است. البته بانک مرکزی باید بتواند برای مواقع ضروری و 
الزم منابعی را در جهت کمک به بانک ها اختصاص دهد 
تا بانک ها با کمبود منابع مالی مواجه نشوند.این کارشناس 
بانکی درخصوص احتم��ال کاهش منابع بانکی معتقد 
است: به  نظر نمی رس��د که بانک ها با کمبود منابع مالی 

زیادی مواجه شوند، چرا که منابع داخلی خود بانک ها از 
یک سو و کمک های منابع تزریقی بانک مرکزی و دولت 

از دیگر س��و مانع کاهش و کمب��ود منابع 
بانک ها می ش��ود. درواقع بانک مرکزی به 

دلیل این که قصد مقابل��ه با تورم را 
دارد اجازه کاهش مناب��ع بانکی را 
نمی دهد و دول��ت نیز منابعی برای 
افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی 

کرده است. 
ریسک در بازارهای دیگر

وج��ود ریس��ک در بازاره��ای 
دیگ��ر ازجمله مواردی اس��ت که 
س��پرده گذاری بانکی را همچنان 
س��ودده تر و مطمئن ت��ر از س��ایر 
می کن��د.  س��رمایه گذاری ها 
مجته��د در ای��ن م��ورد تصریح 
می کن��د: درواقع ریس��ک پایین 

سرمایه گذاری در بانک باعث می شود که مردم درنهایت 
ب��ه س��رمایه گذاری در بانک ها رغبت نش��ان دهند تا 
بازارهای دیگر. البته درحال حاضر بازارهای دیگر مانند 
طال و ارز نیز سوددهی بیشتری نسبت به بانک ها ندارند 

اما در ص��ورت باالتربودن این س��وددهی 
بازهم س��رمایه گذاری بانکی مطمئن تر به  

نظر می رس��د. اینکه کاهش نرخ 
س��ود بانکی تا چه اندازه در توسعه 
و رشد تولید موثر است موضوعی 
است که مجتهد به آن اشاره کرده 
و خاطرنشان می کند: رشد بخش 
تولید و صنعت به عوامل مختلفی 
بس��تگی دارد و پایین آم��دن نرخ 
سود تس��هیالت تنها عامل برای 
رشد بنگاه های اقتصادی و تولیدی 
نیست. هزینه های مربوط به وام و 
تس��هیالت بانکی تنها 6 درصد از 
هزینه های یک بن��گاه تولیدی را 
ش��امل می ش��ود. در این شرایط 

کاهش 2 درص��دی از ای��ن رقم نمی تواند چن��دان در 
رشد بخش صنعت تاثیرگذار باشد. کاهش هزینه های 
تولید را باید در عوامل دیگری مانند کاهش هزینه های 
کارگری، م��واد اولی��ه و واردات آن و حت��ی قیمت ارز 

جست وجو کرد. 
دولت از رانت خواری جلوگيری کند

همچنین »ایرج ندیمی« عضو کمیسیون اقتصادی 
مجل��س درخصوص تأثی��ر کاهش نرخ س��ود بانکی 
بر اقتصاد می گوید:   موضوع نرخ س��ود بانکی از سوی 
سپرده گذار به دلیل دریافت س��ود متناسب با تورم و 
همچنین از س��وی کارآفرین و تولید کننده به منظور 

تولید همراه با توجیه اقتصادی مدنظر است و از اهمیت 
باالیی برخوردار است. کاهش نرخ سود بانکی از یک سو 
ممکن اس��ت کاه��ش س��رمایه گذاری را 
در پی داش��ته باش��د و از دیگر سو ممکن 
اس��ت رویکرد مناسبی در جهت 
کارآفرین��ی و توس��عه صنعتی 
محسوب ش��ود اما نکته مهم تر 
در این بی��ن ل��زوم جلوگیری از 
رانت خ��واری و سوءاس��تفاده از 
منابع مالی و بانکی است. به  گفته 
وی کاهش نرخ س��ود بانکی باید 
به نحوی انجام شود که کمترین 
رسوب را داشته باش��د و از سوی 
دیگر باعث ایجاد اشتغال، تولید 
و صادرات در پروژه های مورد نظر 
شود. این نماینده مجلس در مورد 
احتمال خروج سرمایه از بانک ها 
در پی کاهش نرخ س��ود معتقد است: بانک خودش به 
تنهایی که پولی ندارد. منابع مالی بانک ها از سپرده هایی 
اس��ت که از س��وی مردم ن��زد بانک س��رمایه گذاری 
می شود. هر چه این میزان سپرده گذاری بیشتر شود، 
مسلما بانک ها نیز منابع بیشتری در اختیار 
خواهند داشت. رش��د میزان سپرده های 
بانکی هم به سودده بودن بانک ها و 
همچنین جذاب نبودن بازارهای 
دیگر برمی گ��ردد. وی می افزاید:   
وقتی بازاره��ای دیگر مانند طال 
و ارز با س��ود پایی��ن، جذابیتی 
برای سرمایه گذار نداشته باشد، 
س��پرده گذاری بانک��ی حتی با 
حاش��یه س��ود کم بازه��م برای 
س��رمایه گذاری مطمئن به  نظر 
می رسد اما نکته نگران کننده در 
این بین جریان خروج سرمایه از 
بانک به بیرون است. در این شرایط  
فعالیت های داللی و رانت جویی 
برای دستیابی به منابع بانکی بیشتر شده و وظیفه دولت 
اس��ت که با نظارت دقیق تر زمینه شکل گیری آن را از 
بین ببرد. ندیمی در ادامه به اتخاذ سیاست منسجم از 
س��وی دولت برای جلوگیری از ایجاد رانت اشاره کرده 
و یادآور می شود: برای رسیدن به توسعه صنعتی دولت 
باید یک سیاست منس��جم و دقیق را در پیش بگیرد. 
تنها کاهش سود بانکی برای رشد صنایع کافی نیست. 
دول��ت برای این که ب��ازار داللی و رانت خواری ش��کل 
 نگیرد بای��د نظارت دقیقی بر روند اعطای تس��هیالت

 داشته باشد اما این نظارت نباید باعث مزاحمت و مانع 
اعطای  تسهیالت شود. 

آثار تغيير نرخ بهره بانکی در بخش توليد گفت وگو با 4صاحبنظر اقتصادی

نفع تولید از کاهش نرخ سود بانکی کجاست؟
  دو روی سکه؛ از سناریوی»خروج سپرده ها« تا »رشد صنعت«                      کاهش نرخ بدون نظارت دقيق آثار منفی دارد

از تاالر چه خبر 

  ادامه عرضه اوراق سلف نفت کوره| مدیر 
سرمایه گذاری شرکت ملی نفت از استقبال ویژه 
خریداران از اوراق س��لف نفت کوره در بورس خبر 
داد و تأکی��د کرد عرض��ه ای��ن اوراق ادامه خواهد 
یافت.عل��ی کاردر در این ب��اره گفت: اس��تقبال از 
اوراق س��لف نفت ک��وره در بورس بس��یار خوب 
بود و ظرف 2.5 روز هم��ه 50 میلیارد تومان اوراق 
عرضه شده به فروش رفت. ما به دلیل این که برای 
پروژه های توس��عه میادین به مناب��ع مالی زیادی 
 نیاز داریم، به عرضه اوراق سلف نفت کوره در بازار

 ادامه خواهیم داد.

   بورس کاال سدی در مقابل فرار مالياتی| 
روح اهلل میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس 
و اوراق به��ادار گفت: جلوگیری از ف��رار مالیاتی از 
برنامه های دولت در  سال جاری است که در صورت 
اصالح فرآیند دریافت مالی��ات در تمام نهادهای 
اقتصادی، به مرور شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی 
و به تبع آن شفافیت بیشتر در بازارها خواهیم بود. 
وي با بیان این که ب��ورس کاالی ایران می تواند به 
سازمان امور مالیاتی در این زمینه کمک کند، افزود: 
یکی از رس��الت های اصل��ی بورس ها به خصوص 
بورس کاالی ایران، ایجاد شفافیت و جلوگیری از 
فرار مالیاتی است و تمامی فرآیندها و دادوستدها 

در بورس کاال روشن و قابل رصد است.

   خارجيان متقاضی کد سهامداری بورس 
تهران| حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی گف��ت: ۷ س��رمایه گذار 
خارج��ی در دو هفته گذش��ته، کد س��هامداری 
دریافت کردند و ۴ اروپایی درحال تکمیل مدارک 
برای دریافت کد هس��تند. او افزود: درخواس��ت 
کارگ��زاران از ابتدای امس��ال ب��رای دریافت کد 
سهامدار خارجی افزایش یافته است به طوری که 
۴ اروپایی نیز درحال تکمیل م��دارک خود برای 
دریافت کد سهامداری هستند. سرمایه گذارانی از 
انگلیس، کره جنوبی، کویت و افغانس��تان )۴ نفر( 
در دو هفته گذش��ته با پشت سر گذاشتن مراحل 
قانونی، کدهای سهامداری خود را دریافت کردند و 
به جمع سهامداران بازار سرمایه ایران ملحق شدند. 

 سقوط دوباره بورس با افت
 331 واحدی

شهروند| شاخص کل بورس دیروز نیز در روند 
سقوط قرار گرفته و با کاهش 331 واحدی به رقم 
66 ه��زار و 208 واح��د رس��ید و ارزش روز بازار به 
29۴ هزار  میلیارد تومان رسید. معامله گران بورسی 
بیش از 38۴ میلیون برگه به��ادار در قالب ۴6 هزار 
و ۴29 نوبت معامله و ب��ه ارزش 82 میلیارد تومان 
دادوستد کردند. ش��اخص قیمت )وزنی- ارزشی( 
دیروز با 1۴1 واحد کاهش به 28 هزار و 325 واحد 
رسید. ش��اخص کل )هم وزن( با 2 واحد کاهش به 

10 هزار و 15۴ واحد رسید. 

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

30 شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

66208.9

3070.9

76913.5

48589.6

131400.6

54114.9

)331.7(

)21.7(

)422.2(

)211(

)872.4(

)246.4(

)0.5(

)0.7(

)0.55(

)0.43(

)0.66(

)0.45(

درصدتغييرمقدار

نرخ نامه

س�بد نفتی اوپک درحال شکستن رکورد 
2015| قیمت س��بد نفتی اوپک همگام با افزایش 
قیمت نفت در جهان، یک دالر و 5 س��نت افزایش 
یاف��ت و بش��که ای 59.1۴ دالر معامله ش��د که با 
باالترین قیمت این کاالی اساس��ی در  سال 2015 
فاصله چندان��ی ندارد.به این ترتیب قیمت س��بد 
نفتی اوپک با باالترین قیمت این نوع نفت در سال 
2015 فاصله چندانی ندارد. بیشترین قیمت سبد 
 نفتی اوپک در  س��ال جاری میالدی روز دوش��نبه

دالر  آوری��ل( 59.50   20( فروردین م��اه   31  
رقم خورد. )سازمان اوپک(

مخالفت یون�ان ب�ا نس�خه های ریاضتی 
اتحادیه اروپا| با ادامه سیاست ضدریاضتی دولت 
یونان و عدم اعتنای دولت این کش��ور به هش��دار 
و نس��خه های اقتصادی اتحادیه اروپا، سایه بحران 
اقتصادی بر سر قاره سبز افکنده شده است.اتحادیه 
اروپا با توجه به رفتار دولت جدید یونان، کمک های 
مالی بیش��تر را قطع کرده و در این ح��ال، کابینه 
آتن نش��ین هم برای پرداخت حق��وق کارمندان و 
مستمری بازنشستگان با مشکالت دست و پنجه 

نرم  می کند. )بلومبرگ(

فراخوان ف�ورد ب�رای 390 هزار خ�ودرو| 
شرکت خودروسازی فورد برای 390هزار خودروی 
فیس��تا، فیوژن و لینکولن MKZ سدان فراخوان 
صادر کرده اس��ت. دلیل این امر اشکالی در قفل دِر 
خودرو است که سبب می ش��ود هنگام رانندگی، 
درِ آن به طور کامل باز ش��ود. ف��ورد اعالم کرده این 
مش��کل مربوط به مدل های محدودی است که در 
کارخانه مکزیکو  ساخته  شده اند. )یو اس آ تودی(

بدهی خارجی ایران کمتر از 103 کشور جهان| 
س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا ب��ا معرفی آمریکا 
به عنوان بدهکارترین کشور جهان در  سال 201۴ اعالم 
کرد بدهی خارجی ایران در این  س��ال از 103کش��ور 
جهان کمتر بوده است. آمریکا با بدهی 15.68 تریلیون 
دالری به عنوان بدهکارترین کشور جهان شناخته شده  

است. )سازمان اطالعات آمریکا(

اقتصاد جهان

معاون ارزی بانک مل��ی ایران از امکان انتق��ال وجوه حاصل از ص��ادرات کاال 
و خدمات به کشور روس��یه از طریق میر بیزینس بانک روسیه بدون محدودیت 
مبلغی خبر داد. غالمرضا پناهی گفت: خوشبختانه در حال حاضر این امکان فراهم 
شده است که صادر کنندگان کش��ور، وجوه حاصل از صادرات به روسیه را بدون 

هیچ مشکلی از طریق میر بیزینس بانک روسیه انتقال دهند. 
وی افزود: ش��عب ارزی بان��ک ملی ایران در داخل کش��ور و ش��رکت صرافی 
 ملی ایران نیز آماده حمایت و پش��تیبانی از صادر کنندگان ب��رای دریافت وجوه 
حاصل از صادرات توسط میر بیزینس بانک روس��یه هستند. وی بر آمادگی میر 
بیزینس بانک روسیه برای ارائه خدمات مختلف در چارچوب ضوابط کشور روسیه 
به صادر کنندگان کشورمان تاکید کرد و گفت: این بانک به جز انتقال وجه، امکان 
گشایش اعتبارات اس��نادی و فراهم نمودن ش��رایط و امکانات تامین مالی را به 
نفع صادر کنندگان ایرانی دارد. عضو هیأت مدیره بان��ک ملی ایران گفت: صادر 
کنندگان کشورمان وجوه دریافتی از طریق میر بیزینس بانک روسیه را می توانند 
از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران و ش��رکت صرافی ملی به یکی از روش های 
فروش به قیمت بازار و دریافت معادل ریالی آن، انتقال به ش��خص ثالث، دریافت 
وجوه ارزی به سایر اسعار در داخل کشور و همچنین واردات کاال و خدمات توسط 

خود یا اشخاص ثالث مورد استفاده قرار دهند. 
وی اعالم کرد: صادر کنندگان کشورمان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
از طریق سایت اینترنتی میر بیزینس بانک روسیه یا مراجعه به شعب ارزی بانک 

ملی ایران، شرکت صرافی ملی ایران و اداره کل خارجه این بانک اقدام کنند.

بانک ملی ایران خبر داد: امکان انتقال وجوه 
حاصل از صادرات کاال و خدمات به کشور روسیه 

برای صادر کنندگان فراهم است

ويژه

در اولین کنفرانس ملی برند پایدار با رویکرد مس��ئولیت اجتماعی بنگاه های 
اقتصادی، نشان مسئولیت پذیری اجتماعی به بانک رفاه کارگران اهدا شد.

به گزارش اداره روابط عموم��ی بانک رفاه کارگران، در ای��ن کنفرانس که دوم 
اردیبهشت ماه سال جاری، در محل مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و 
سیما و با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، مسئوالن اتاق بازرگانی، صنایع 
معادن و کشاورزی و جمعی از مدیران عالی کشور برگزار شد، از بانک رفاه کارگران 
به عنوان سازمان مس��ئولیت پذیر اجتماعی تجلیل شد و حبیب پور رئیس اداره 

روابط عمومی به نمایندگی از بانک، نشان ویژه این کنفرانس را دریافت کرد.
در این کنفرانس به مباحثی از جمله ارتباط مس��ئولیت اجتماعی در پایداری 
برند، توس��عه کس��ب و کار با تکیه بر تعهدات اجتماعی و نقش س��رمایه گذاری 
مالی، انسانی، پژوهشی در ایجاد و توسعه برند پرداخته شد. این کنفرانس توسط 
موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد. 

بانک شهرسعی دارد تا در همه این موارد، سرآمد باشد.

بانک رفاه کارگران نشان مسئولیت پذیری 
اجتماعی دریافت کرد

ويژه

 بهنام  بهزادفر 
کارشناس بازارسرمایه:  
   وام دهی بانک ها سخت تر 

می شود
   سوددهی بازارهای دیگر از 

بانک  پایين تر است 

 احمد   مجتهد 
کارشناس بانکی:   

   دولت باید با بانک های متخلف 
برخورد کند

   هزینه های مربوط به وام، فقط 
6 درصد هزینه توليد است

-

-

-

-

-

-

-

-

 حسين فتاحی
 عضو کميسيون صنایع:   
   سرمایه ها به سمت بازارهای 

دیگر می رود
   هدایت سرمایه به سمت توليد 

منوط به حمایت دولت است

ایرج ندیمی عضو 
کميسيون اقتصادی   مجلس:   

   دولت جلوی رانت خواری
 را بگيرد

   کاهش نرخ سود به تنهایی
 برای رشد صنعت کافی نيست


