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رئیس جمهوری در بهرهبرداری طرحهای صنعتی کشور عنوان کرد

ضرورت برقراری فضای تعامل سازنده بین همه قوا و بخش خصوصی
صفحه 8

محرکهایی برای اقتصاد امروز

یادداشت

 3خانواده ای که از رشد قیمت جهانی طال
 2/8میلیارد دالر سود بردند

رکورد تاریخی قیمت طال زده شد

در ارتباط با محرکهایی برای بیرون آمدن از
شــرایطـ و وضعیت اقتصادی امروز شناسایی
دو مشکل اهمیت فراوانی دارد .نخست اینکه
وضعیــت اقتصاد کشــور مــا با وجود داشــتن
فریال مستوفی
پتانســیلهای بســیار بــاال بهدلیل مشــکالتی
رئیس کمیسیون
از جملــه عــدم مدیریــت صحیــح اقتصادی
بازار پول و سرمایه
بــدون در نظــر گرفتــن توصیــه اقتصاددانها
اتاق تهران
در شــرایط و وضعیت نامناســبی قــرار دارد و
با مشــکالت فراوانی روبهروســت .عالوه بر این در حال حاضر تحریمها
و مشــکالت بینالمللی فشــار بیشــتری بر اقتصاد وارد کردهاند و این دو
دلیل باعث شدهاند که اقتصاد ما در رکود بسیار به سر ببرد.
ادامه در صفحه 8

گزارش «ایران» از تحوالت فوالد و قیمتگذاری آن

فوالد در کوره تصمیم های مدیریتی

صفحه 9

گزارش

بازار فوالد از اواخر سال گذشته و بخصوص در ماههایی که از سالجاری
گذشته است ،با رشد قیمتی قابل توجهی همراه شده است .درواقع این
بازار نیز همپای ســایر بازارها تحت تأثیر رشــد نــرخ ارز ،افزایش قیمت
را تجربــه کــرده اســت .با توجه به اینکــه فوالد و محصوالت پتروشــیمی
جزو محصوالت اساســی محســوب میشــوند کــه در بســیاری از صنایع
دیگر تأثیر دارند ،از ســالها پیش روشهای مختلفی برای ســاماندهی
این بازار و جلوگیری از افزایش قیمت آن تدوین و اجرا شــده اســت .اما
از سال  1382که بورس فلزات راهاندازی شد ،پای فوالد به بازار سرمایه
باز شــد ،اتفاقی که از ســال  84و با تأســیس شــرکت بورس کاالی ایران،
جدیتر و پررنگتر دنبال شــد .از آن زمان با شــدت و ضعف بخشــی از
محصوالت فوالدی براساس مکانیزمهای بورسی عرضه میشود.
صفحه 10

رئیس کل بانک مرکزی:

انتظارات تورمی؛ عامل رشد تورم

خبر

نــرخ تــورم بیــش از  26درصــدی تیرماه ،رئیــس کل بانــک مرکزی را
مجبــور کرد تا اعالم کند که ریشــه ایــن نرخ نه متغیرهــای پولی بلکه
عوامل دیگری غیر از نقدینگی هستند.
مرکــز آمار ایران درهفته گذشــته شــاخص مصرفکننــده یا همان
نــرخ تــورم مربوط به مــاه تیر را منتشــر کرد .براســاس این آمار رشــد
قیمــت مصرفکننــده در تیرمــاه نســبت به ماه های گذشــته بشــدت
افزایــش داشــت .تــورم خوراکیهــا در تیرمــاه نســبت بــه مــاه خرداد
نزدیک به  7درصد وغیرخوراکیها بیش از  6درصد بود این در حالی
اســت که این نرخ در خرداد ماه کمتر از  3درصد بود .در همین حال
تــورم نقطــهای در تیرماه بــه حدود  27درصــد رســید در حالی که در
خرداد ماه 22.5درصد بود.
صفحه 9

