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زلزله در بازار طال؛ تقاضا برای خرید سکه و طال به کف رسید

اخبار

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :وزارت
صمت وزارتخانه خط مقدم است که موردهجمه
همه رانت خواران ،مفسدان و ویژه خواران قرار
گرفته است.
«علیرضا رزم حسینی» با اشاره به اینکه
وزارت صمت وزارتخانه خط مقدم است که
موردهجمه همه رانت خواران ،مفسدان و ویژه
خواران قرار گرفته ،تصریح کرد :این وزارتخانه
 40درصد جی دی پی 38 ،درصد اشتغال کشور
و مسئولیت معیشت و سفره مردم را به عهده
دارد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
اینکه این وزارتخانه در شرایط جنگ اقتصادی
نیز مورد حمله بدخواهان است ،بیان کرد :وزارت
صمت اگر بخواهد با صداقت با مردم گفت و گو
کرده ،مالحظه کاری نداشته باشد و سبک اداره
جدیدی دنبال کند نیاز به حمایت حکومت دارد
نه فقط حمایت دولت و رییس جمهور و حکومت
باید به کمک وزارت صمت بیاید و برای معیشت
مردم ،تولید کشور و تجارت خارجی تالش کند.
وی اظهار کرد :در حوزه تجارت خارجی هر
بخشنامه و قانونی با همکاری بانک مرکزی و
محوریت این وزارتخانه صادر می شود و در بحث
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و واردات کاالهای
اساسی و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات اقدام
خوبی صورت گرفت و در یک ماه و نیم گذشته
 5میلیارد دالر ثبت سامانه شده است.
رزم حسینی تصریح کرد :روز به روز برای
رفع موانع این حوزه کار می کنیم و حتما اتفاقات
خوبی باهمکاری رییس کل بانک مرکزی انجام
می دهیم تا صادرات افزایش و ارزآوری به کشور
بیشتر شود .وی در ادامه بیان کرد :در کل کشور
از  52هزار واحد صنعتی بالغ بر  10هزار واحد
راکد یا تعطیل است که اراده کردیم تا پایان
امسال  1500واحد را فعال کنیم.
وزیر صمت گفت :امروز اگر هر گروه و
شخصیت سیاسی که می خواهد کار کند،
سیاسی ترین کار ،فعالیت اقتصادی و معیشت
مردم است .چه سیاستی بهتر از اینکه دل مردم
را نسبت به انقالب و نظام نرم تر کنیم؟ باید
دل مردم را با کار و اقتصاد به دست بیاوریم.
وی اظهار کرد :ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
اختیارات خوبی دارد و برای تکمیل واحدهای
نیمه فعال  52هزار میلیارد تومان در قرارگاه
جهش تولید تصویب و به استان ها ابالغ شده و
فرصت خوبی است که واحدهای راکد و غیرفعال
از این تسهیالت استفاده کنند.
رزم حسینی بیان کرد :بروکراسی اداری
همه را خسته می کند و هر کس در جای خود
باید کمک کرده و از چسبندگی بروکراسی خود
را نجات بدهد و من تا جایی که بگذارند ،این کار
را خواهم کرد.
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کوچ سرمایهگذاران از بازار طال

وزیر صمت:

وزارت صمت موردهجمه رانت
خواران و مفسدان قرار گرفته است
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دکتر حسین زاده؛

امیدوارم تاریخ ارزنده ای را برای
بانک ملی ایران بسازید

ایمان ربیعی

با اعالم رسمی ریاست جمهوری بایدن در
آمریکا و پایان درگیریهای اخیر در این کشور،
دالر در برابر سایر ارزها تقویت شد و اونس طال
نتوانست قله قیمتی خود را در اختیار نگه دارد.
قیمت اونس طال در بازارهای جهانی با
کاهشی بیش از  ۲۱دالر به کانال یک  ۱۸۰۰دالر
بازگشت و در نتیجه هر اونس طال به قیمت ۱۸۹۳
دالر و  ۴۳سنت به فروش رسید .این در حالی است
که هر اونس طال در بازارهای جهانی طی دو روز
سه شنبه و چهارشنبه حتی تا محدوده  ۱۹۵۸دالر
در هر اونس پیشروی کرده بود.
به این ترتیب هر اونس طال در بازارهای
جهانی کاهش قیمتی  ۶۰دالری را در دو روز اخیر
تجربه کرده است و فعاالن بازار معتقدند که این
روند کاهشی در هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت
چرا که تقویت دالر در بازارهای جهانی زمینه را
برای بازگشت طال از قله قیمتی فراهم خواهد کرد.
بازار ایران به کدام سو میرود؟

محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طال و
جواهر در پاسخ به این سوال که آیا قیمت طال
و سکه در بازار ایران با توجه به تحوالت رخ داده
در بازارهای جهانی مستعد کاهش است یا خیر؟
گفت :در شرایط کنونی با توجه به نوسان محدود
قیمت دالر ،بازار سکه و طال تحت تاثیر فضای بازار
جهانی طال است.
او در توضیح این مطلب افزود :قیمت طال در
بازارهای جهانی تحتتاثیر تحوالت منتهی به اعالم
ریاست جمهوری بایدن در آمریکا رشد عجیب و
غریبی را تجربه کرد و همین امر زمینه را برای
رسیدن قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به
نرخ  ۱۲میلیون و  ۴۰۰هزار تومان فراهم کرد.
او ادامه داد :اما با عقب نشینی قیمتها در
بازارهای جهانی نرخ سکه در بازار ایران نیز کاهش
یافت.

وی گفت :بر اساس بررسیهای صورت
گرفته سکه و طال تحت تاثیر سه عامل ،تعیین
قیمت میشوند؛ اول قیمت اونس جهانی طال و
سپس نرخ دالر در بازار داخلی و در عین حال
میزان تقاضا.
کشتیآرای ادامه داد :میبینیم که محدود
شدن نوسان قیمت دالر از یک سو و همچنین
کاهش قابل توجه تقاضا از سوی دیگر سبب شده
است که طال در شرایط فعلی تنها تحت تاثیر قیمت
اونس در بازارهای جهانی باشد.
این فعال بازار تاکید کرد :به نظر من قیمت
طال در بازارهای جهانی نیز در شرایط فعلی بیش
از آن که تحت تاثیر تحوالت آمریکا باشد ،تحت
تاثیر واکسیناسیون سراسری علیه کروناست و
تحوالت امریکا تاثیر خود را بر بازار جهانی طال به
جا گذاشته است.
وی گفت :در شرایط فعلی نگاه
سرمایهگذاران به وضعیت واکسیناسیون و

پاسخی است که طرحهای واکسیناسیون برای
مهار کرونا می دهد.
به گفته وی در بازار داخلی طال نیز ما
شاهد کاهش شدید خرید سکه و طال هستیم
.کشتی آرای در توضیح این مطلب افزود:در شرایط
فعلی سرمایهگذاران به این نتیجه رسیدهاند که
سرمایهگذاری در بازار طال و سکه دیگر سود
چندانی در بر نخواهد داشت ،از این رو حجم
تقاضای خود را به شدت کاهش داده اند.
وی تاکید کرد :به هر حال در شرایطی ما
شاهد بودیم که حباب سکه حتی تا بیش از یک
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان پیشروی کرده بود اما
در شرایط کنونی حباب سکه به حدود  ۳۰۰هزار
تومان محدود شده است .پایین آمدن این حباب
نشانه کاهش تقاضا و کاهش خرید و میل به
سرمایهگذاری است.
وی گفت :این وضعیت بازار را در فاز انتظار
فروبرده است و قیمت های اعالمی واقعی است و

به نظر میرسد با خروج سرمایهگذاران ،خریداران
واقعی وارد بازار شوند.
وی در خصوص پیش بینی وضعیت بازار طال و
سکه گفت :همانطور که گفتم دو عامل تأثیرگذار
دالر و تقاضا فع ً
ال نقشی در تعیین قیمت ندارند و
اگر وضعیت کاهش نرخ طال در بازارهای جهانی
ادامه یابد قیمتها در بازار ایران نیز تعدیل خواهند
شد وارد این بازار شوند.
به گفته وی حجم خرید طال و مصنوعات طال
نیز در یکسال اخیر کاهش بسیار شدیدی را تجربه
کرده است.
خرید نقره به جای طال

برخی گزارشها نشان میدهد بسیاری از
خریداران مصنوعات طال تحت تاثیر باال رفتن
بیش از حد قیمت به خرید این فلز گرانبها ،نقره
و مصنوعات نقره را جایگزین کردهاند و همین امر
سبب شده است فروش مصنوعات نقره با رشد
محسوسی در ماههای اخیر روبرو شود.

همتی مطرح کرد :آرامش در بازارها و کاهش تورم در آینده نزدیک

صادرات نفت افزایش یافت

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :با فروکش کردن انتظارات
و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماههای اخیر،
امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر دربازارها ،ثبات قیمتها و
کاهش تورم باشیم.
عبد الناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در
شبکه اجتماعی اینستاگرام با عنوان «آنچه گذشت» نوشت :وعده
الهی تحقق یافت و دشمن شماره یک مردم ایران با آبروریزی
مطلق به انتهای پرونده رذالت بار خود رسید .از ۱۵مرداد ۹۷که
تحریم ها و فشار حداکثری آغاز شد،تا  ۱۵آبان که تحریم بانک
مرکزی و بانک های کشور را شامل شد ،بیسابقه ترین تحریم
غیر قانونی وضع شده علیه اقتصادکشورمان بود .تاحدی که هیچ
یک از بخشهای اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود که مشمول

تحریمها واقع نشده باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران ادامه داد :در سال  ۹۸و سال ( ۹۹
تاکنون ) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعاً کمتر از  ۲۰میلیارد
دالر و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود  .این در حالی
است که درآمد های ارزی ساالنه ناشی از صدور نفت،در سالهای
قبل ،همراه با دسترسی به آن ،ساالنه بیش از ۴۰میلیارد دالر بوده
است.بی شک ملت بزرگ ایران ،با مقاومت تحسین برانگیز و علیرغم
سختی ها و مشکالت ناشی از گرانی ها ،عمدتاً برخاسته از آثار تحریم
ها ،پیروز این میدان است.
وی در پایان نوشت :با فروکش کردن انتظارات و هیجانات
سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماههای اخیر ازیکطرف
و گشایش های آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی ،

همانگونه که قب ً
ال اعالم کردم ،امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر
دربازارها ،ثبات قیمتها و کاهش تورم باشیم.

مدیرعامل بانک ملی ایران در نشستی که
امروز به صورت ویدئو کنفرانس با همکاران تازه
استخدام داشت ،گفت :امیدوارم تاریخ ارزنده ای
را طی  ۳۰سال خدمتتان برای بانک ملی ایران
بسازید تا آیندگان بیش از پیش به این بانک افتخار
کنند.
دکتر محمدرضا حسین زاده در این ویدئو
کنفرانس که با حضور حبیب اله رشید ارده معاون
منابع انسانی بانک ،محمد رضایی رییس اداره کل
سرمایه انسانی ،مهدی لطیفی رییس اداره کل رفاه
و درمان ،نادر اکبری وند رییس اداره کل روابط
عمومی و همکاران جدید استخدامی در سراسر
کشور برگزار شد ،با اشاره بر نقش بی بدیل این
بانک در توسعه و سازندگی کشور گفت :سرمایه
اولیه این بانک از محل عرضه اوراق سهام و سرمایه
های مردمی فراهم شد و از این رو بانک ملی ایران،
یک بانک مردمی بوده و به این جهت نیز مردم،
مهم ترین دارایی بانک هستند.
وی با اشاره به  ۹۲سال قدمت و تاریخ بانک
ملی ایران افزود :امروز بیش از دو هزار و  ۷۶۰شعبه
و  ۱۸۱باجه فعال در داخل کشور و  ۱۴شعبه و
چهار سابسیدری در خارج از کشور داریم .همچنین
 ۳۱هزار کارمند شاغل ،بیش از  ۲۶هزار کارمند
بازنشسته و نزدیک به  ۷هزار وظیفه بگیر در بانک
ملی ایران وجود دارد.
حسین زاده تصریح کرد :بانک ملی ایران
یک بانک خوشنام در دنیاست و واحدهای خارج
از کشور ما  ،خدمات شایان توجهی را در دوران
تحریم ها به کشور ارایه کرد.
وی با بیان اینکه بانک ملی ایران تنها یک بانک
نبوده و همواره به عنوان یک موسسه نهادساز عمل
کرده است ،عنوان کرد :بانک کشاورزی ،بانک مسکن،
بانک مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،دانشکده
حسابداری نفت و ...از دل بانک ملی ایران شکل
گرفتند و امروز  ۳۰درصد تولید سیمان کشور توسط
شرکت های تابعه این بانک رقم می خورد .همچنین
بیش از  ۳۰درصد بزرگراه های کشور با منابع بانک
ملی ایران راه اندازی شده اند و این بانک در بسیاری
از پروژه های نفتی ،پتروشیمی ،قطعه سازی ،صنایع
غذایی و ...پای کار بوده است.
به گفته حسین زاده ،در گذشته بانک ملی
ایران یک بانک قدیمی در نگاه مردم بود که به
سختی نیز با تغییر و تحول همراه می شد اما
خوشبختانه امروز این نگاه وجود ندارد و حتی
استخدام نیروهای جدید نیز بخشی از برنامه تغییر
و تحول بانک بوده است و هم اکنون بانک ملی
ایران یک بانک پیشرو و مدرن شناخته می شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه
امروز شخصی با سواد تلقی می شود که بتواند با
دانش و تجارب خود تغییری در زندگی اش ایجاد
کند ،عنوان کرد :بانک ملی ایران از چندین سال
گذشته برنامه تغییر و تحول خود را در دستور کار
قرار داد و هر ساله آخرین محصوالت فناورانه و به
روز این بانک در قالب رویداد بزرگ «ملی شو» به
نظام بانکی کشور و جامعه عرضه می شود.

