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اقتصاد ترکیه
نونوار میشود؟
یادداشتهای امروز

تولید خودرو ارزان
شدنی است
مهندسی عرضه و تقاضا
در بازار فوالد
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تعدیل وضعیت مسکن
نیازمند راهکار بلندمدت است
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نقدینگی
میتواند مفید باشد
قولهای
بیاعتبار
گفت و گو

منابع معدنی عامل رشد
اقتصادی تا ۲۰۵۰
گزارش روز
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نظر کارشناسان درباره کنترل رشد نقدینگی را بررسی کرد
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یـک ادعای پرحـاشیه

برخی کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران به سمت ابرتورم و انفجار نقدینگی میرود
ولی بانک مرکزی این ادعا را رد کرده و معتقد است رشد نقدینگی را کنترل کرده است .چند
روز قبل ،عبدالناصر همتی از آنچه کنترل رش��د نقدینگی خواند ،ابراز خوشحالی کرد و گفت
در  ۵ماه نخس��ت س��ال  ۹۹فقط ۱۲درصد رشد نقدینگی داش��تهایم .این سخنان رئیسکل

بانک مرکزی در حالی مطرح ش��د که بارها و بارها کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از بروز و
ظهور پدیده ابرتورم ابراز نگرانی کرده و حتی برخی از اقتصاددانان لفظ «انفجار» را برای رشد
نقدینگی بهکار برده بودند .با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر میرسد بانک مرکزی
درصدد تغییر قواعد بازی اس��ت و میخواهد س��یگنالهای امیدوارکنندهای به جامعه ارسال

کند .اما اگر تنها به آمار و ارقام رش��د نقدینگی در ۲۰سال اخیر بنگریم ،درمییابیم که چنین
رش��دی (۱۲درصد در ۵ماه نخس��ت س��ال) تنها یکبار و آن هم در سال  ۸۵به وقوع پیوسته
است .به بیان دیگر به عقیده برخی کارشناسان امسال شاهد رکوردزنی در رشد نقدینگی در
اقتصاد ایران هستیم و چندان جای خرسندی باقی نمیماند.
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روند افزایشی قیمت مسکن همچنان ادامه دارد

آیا آرامش به خانه برمیگردد؟!
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عکس:

ابطال معامالت فوالد
باخت دوطرفه

 16صفحه قیمت 2000 :تومان

با تالش کارکنان واحد فوالدس��ازی و ریختهگری مداوم ش��رکت فوالد مبارکه ،کیفیت تختالهای بدون عیب
تولیدشده در این مجموعه در مرداد به  ۹۳.۵درصد افزایش یافت .رکورد قبلی تولید تختال بدون عیب در شهریور
 ۹۷و ب��ه می��زان  ۹۳.۴درصد ثبت ش��ده بود .برای جلوگیری از به وجود آمدن این عیوب الزم اس��ت کنترلهای
دقیقی در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم بر پارامترهای ذوب از طریق تنظیم آنالیز شیمیایی و ارسال ذوب
با س��وپرهیت مناسب از واحد متالورژی ثانویه و همچنین نظارت و کنترل بهتری بر پارامترهای ریختهگری انجام
ش��ود .براساس آمار با تالش کارکنان سختکوش واحد فوالدس��ازی و ریختهگری مداوم کیفیت تختالهای بدون
عیب در مرداد به  ۹۳.۵درصد افزایش یافت.
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