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اخبار
نظر رزم حسینی درباره احتمال همکاری
خودروسازان ایرانی با چینی ها

ویر صنعت ،معدن و تجارت تاکید
کرد :در تالشیم امکانی فراهم شود تا
شرکتهایی که میتوانند ،خودروهای با
کیفیت و با قیمت مناسب در داخل تولید
کنند؛ ما گام به گام در جهت تحقق این
سیاست پیش می رویم.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت ،معدن
و تجارت درباره احتمال همکاری خودروسازان
ایرانی با شرکتهای چینی برای تولید خودرو که
در برخی رسانه ها مطرح شده است ،گفت :در
صنعت خودروسازی به دنبال شکست انحصار،
افزایش تولید و تقویت رقبای جدید در بازار
هستیم.
وی در گفت و گو با خانه ملت افزود :هر
شرکتی آمادگی داشته باشد که عمق ساخت
داخل را افزایش دهد ،مورد حمایت وزارت
صمت است.
مدیرعامل توانیر:

 ۱۰درصد صرفهجویی ،مصرف گاز را
 ۷۰میلیون مترمکعب کاهش میدهد

مدیرعامل توانیر گفت :در صورتی که
هموطنان تنها  ۱۰درصد در مصرف انرژی
(برق و گاز) صرفهجویی کنند ۷۰ ،میلیون
مترمکعب از مصرف گاز طبیعی کشور
کاهش مییابد.
محمدحسن متولی زاده ،گفت :تنها با
کاهش یک درجهای دمای هوای منزل یا
محیط کار ۶ ،درصد از مصرف انرژی کاهش
مییابد.
متولی زاده با بیان این که روزانه ۶۰۰
میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی و
تجاری مصرف میشود ،ادامه داد :همچنین در
کنار این میزان مصرف گاز ،روزانه  ۳۰۰میلیون
کیلووات ساعت مصرف برق در بخشهای خانگی
و تجاری است.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم مصرف برق
بر روند مصرفی گاز ،تاکید کرد :در صورتی که
هموطنان تنها  ۱۰درصد در مصرف انرژی (برق
و گاز) صرفه جویی کنند ۷۰ ،میلیون مترمکعب
از مصرف گاز طبیعی کشور کاهش مییابد .هم
اکنون به لحاظ ظرفیت نیروگاهی ،محدودیتی
در تولید برق نداریم ،اما تنها به دلیل روند
فزاینده مصرف گاز ،دچار محدودیتهایی در
تأمین سوخت نیروگاههای برق هستیم.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر
صنعت برق از خود شروع کرده و با کاهش
روشنایی معابر ،بزرگراهها ،پارکها و … سعی
در کاهش مصرف برق و تأثیرگذاری در مصرف
گاز دارد .با این حال مشترکان خانگی و تجاری
به عنوان مهمترین گروه مصرف کنندگان انرژی
در کشور ،تنها با کاهش اندک شعله بخاری یا کم
کردن یک درجهای دما هوا و یا خاموش کردن
روشنایی اضافی ،میتوانند در کاهش مصرف
انرژی کشور نقش بسزایی داشته باشند.
مدیرعامل توانیر در پاسخ به این که
آیا دچار التهاب و افزایش شدید مصرف برق
هستیم ،تاکید کرد :هیچ التهابی در مصرف برق
نداریم و همانطور که عنوان شد تنها به دلیل
مشکل کمبود سوخت ،دچار محدودیت هستیم.
در تابستان امسال صنعت برق پیک  ۶۰هزار
مگاواتی را تأمین کرد در حال حاضر مصرف
برق کشور در حدود  ۴۰مگاوات است که فاصله
بسیاری با ظرفیت قابل تأمین برق دارد .افزایش
مصرف برق و گاز به دلیل گرما یا سرمای شدید،
روندی است که در همه کشورها قابل مشاهده
است و تنها مختص ایران نیست.
در این برنامه همچنین محمدرضا جوالیی،
مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره
به افزایش شدید مصرف گاز در کشور گفت :در
حال حاضر شاهد افزایش  ۳۰درصدی مصرف
گاز نسبت به پارسال هستیم ۸۰ .تا  ۸۵درصد
گاز تولیدی کشور از میادین جنوبی تأمین و
حدود  ۷۰درصد از گاز تولیدی در شمال کشور
مصرف میشود.
مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز نیز با
تاکید بر این که تنها با  ۱۰درصد صرفه جویی،
مشکل تأمین گاز حل میشود ،ادامه داد :دمای
آسایش در زمستان بین  ۱۸تا  ۲۱درجه است
و در صورتی که دما را در همین محدوده نگه
داریم یا یک درجه دما را کاهش دهیم ،شاهد
رفع مشکل تأمین سوخت خواهیم بود.

تجمع بازندههای افت و خیزهای
بورس برای چندین بار

صبح دیروز همزمان با برگشت شاخص به
کانال یک میلیون و  200هزار واحد برخی از
زیاندیدگان این بازار که عمدتا از سهام داران
خرد بودند ،مقابل سازمان بورس برای چندمین
بار در ماههای اخیر ،تجمع کردند.
روز گذشته بیستم دی ماه ،برخی از
سهامداران بازار سرمایه که اغلب از سهام داران
خرد بودند ،برای چندمین بار در ماه های اخیر
مقابل سازمان بورس در ونک تجمع کردند.
خواسته این افراد اصالح سیاستها و
تصمیمات موثر بر بازار است و در بین شعارهایی
که سر می دادند خواستار استعفای رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار بودند.
از ابتدای سال جاری با تبلیغات گسترده
دولت و به ویژه رییس جمهوری ،مردم وارد بازار
سرمایه شدند و میلیونها کد جدید بورسی صادر
شد که اغلب این افراد بدون هیچ گونه آموزشی
و به صورت مستقیم در بورس سرمایه گذاری
کردند.
هر چند شاخص کل تا مردادماه صعودی
بود و حتی دو میلیون واحد را هم رد کرد اما
از اواسط مردادماه روند نزولی در پیش گرفت و
امروز شاخص به یک میلیون و  200هزار واحد
رسیده و در این میان ،سهام داران خرد و حقیقی
بیشترین زیان را دیدند و امروز خواستار اتخاذ
سیاستهای حمایتی برای برگشت شاخص به
اعداد اوج هستند.

شماره 3125

معاون اول رئیس جمهور خبر داد:

تهاتر نفت با اتوبوسهای ساخته و نیمهساخته

معاون اول رئیس جمهور از تهاتر نفت برای
خرید و تأمین اتوبوس تا پایان سال جاری خبر داد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در
حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی شارباغ حضرت
فاطمه زهرا (س) و فاز  2پروژه شهید نجفی رستگار
در جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :حضور در برنامه
امروز با دعوت شهرداری انجام گرفت و توفیقی بود
که برای ما حاصل شد هر زمان که از ما دعوت شود
قطعاً شرکت میکنیم و امروز شاهد اقداماتی توسط
شهرداری بودیم که فرصت خوبی را برای شهروندان به
ویژه در جنوب تهران فراهم میکند.
وی درباره بودجه شهرداری افزود :مدیریت
شهری بخشی از آن طبق قوانین در اختیار
شهرداری و بخش دیگر همچون آب و فاضالب در
اختیار دولت است و میتواند به شهرداری واگذار
شود که البته ساالنه میلیاردها تومان هزینه برای
تأمین آب سالم و ایجاد سد میشود.
معاون اول رئیس جمهور گفت :شهرداری
منابع مالی آن محدود است و در گذشته بخشی از
منابع از طریق تراکمفروشی که در واقع شهرفروشی
و قانون فروشی است حاصل میشد که اکنون این

قضیه متوقف شده است .البته بخشی از مشکالت
کنونی تهران نیز به دلیل تراکم فروشی بوده است.
جهانگیری درباره سرانجام اوراق مشارکت گفت:
شهرداری تهران سال گذشته  1200میلیارد تومان از
اوراق مشارکت را به دست آورد و با هماهنگیهایی که

توسط دولت و بانک مرکزی انجام گرفت این موضوع
به سرانجام رسید برای سال جاری نیز مشکالتی در
زمینه تأمین اجتماعی و بانک رفاه حاصل شد که
خوشبختانه اکنون مرتفع شده و به نظرمان تا پایان
سال این موضوع تأمین میشود.دولت هم کمک

میکند که اقدامات الزم حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت بودجه دولت
بهتر از شهرداری نیست گفت:بخش عمده درآمد
دولت از فروش نفت بوده و رقم مستقیم و
غیرمستقیمی در این زمینه در بودجه داشته است
که اکنون کاهش یافته ولی با این وجود دولت در
افزایش و توسعه حمل و نقل عمومی در کالنشهرها
از جمله تهران اقدامات زیادی انجام داده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود :زمانی که
در سالهای پیش تحریم برداشته شد  2میلیارد
دالر از منابع چین به مترو اختصاص یافت که یک
میلیارد دالر آن برای شهرداری تهران بود که البته
با تحریمهای جدید به مشکل خورد همچنین 315
واگن نیز در نظر گرفته شده بود و نمیتوان گفت
کمکهای دولت کمرنگ است.
جهانگیری به تراکم جمعیت در مترو و اتوبوس
اشاره کرد و گفت :باید اقدام جدی در جهت رفع
این مشکل حاصل شود که با همکاری ستاد مقابله
با کرونا تصویب شده که تا پایان امسال از طریق
تهاتر نفت اتوبوسهای ساخته و نیمه ساخته شده
از خارج وارد کنیم.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد؛

تزریق  ۲۵۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بورس

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق  ۲۵۰۰میلیارد تومان،
در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان سال ،خبر داد.
مرتضی شهیدزاده ،مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت :پیش
بینی میکنیم در مرحله دوم  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان ،تا پایان
سال ،از محل برگشت تسهیالت داده شده به سایر طرحها (در
سالهای گذشته) در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.
وی ادامه داد :در مرحله اول ،هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی
از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد.
این مقام مسئول ،افزود :در اساسنامه صندوق توسعه ملی ،برای
جلوگیری از انحراف در مفاد اساسنامه ،هیئت نظارتی متشکل از
سازمان بازرسی ،دیوان محاسبات کل کشور و سازمان حسابرسی
تعریف شده است که برای تصمیمات گرفته شده ،باید این هیئت را
متقاعد کنیم تا این مبلغ در زمان نیاز صندوق تثبیت بازار سرمایه
به آن تزریق شود.
شهیدزاده گفت :کمک و حمایت از بازار سرمایه باید در طول
زمان و به تدریج انجام شود.
وی افزود :امسال براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ،اجازه
سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه
داده شد ،که در واقع تبصرهای در قانون بود که بتوانیم این پول را
مستقیماً در اختیار بورس قرار دهیم.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت :منظور از تزریق یک درصد
کل منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه ،یک درصد کل منابع
هر سال است.
وی افزود :این منابع در سالهای گذشته طبق نظر دستگاههای
نظارتی ،صرف طرحهای مختلف و درخواستهای حاکمیتی شده
است ،بنابراین منابعی از سالهای گذشته وجود ندارد تا به بازار

سرمایه داده شود.
شهیدزاده گفت :این پول ،ابتدا باید به طرحهای اقتصادی
و ارزآور اختصاص یابد ،,ولی از آنجاکه این طرحها هنوز به پایان
نرسیده ،نمیتوانستیم به بانکها بگوییم پولها را برگردانند ،از این رو،
با بررسی انجام شده و مذاکره و تعامل با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
قرار شد ،از محل برگشت منابع ریالی ،منابعی در اختیار صندوق
تثبیت بازار سرمایه گذاشته شود.
وی درباره تفسیر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه
ملی به بورس ،نیز گفت :دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته،
براساس قانون ،از سال  ۹۴باید یک درصد از منابع ساالنه صندوق
توسعه به بورس اختصاص مییافت که به دلیل مشکالت حقوقی این
کار انجام نشد ،براین اساس ،منابع ریالی از محل برگشت تسهیالت به
طرحها ،مبنای تخصیص یک درصد قرار میگیرد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی ،افزود :همه وظایف ما پشتیبانی
از بورس نیست ،از محل برگشت تسهیالت طرحها باید منابع سایر
طرحهایی که از طریق حاکمیت به ما معرفی میشود نیز تأمین شود.
شهیدزاده گفت :ما از منابع ارزی ،چیزی به بورس تخصیص
نمیدهیم ،,چون باید این منابع در بانک مرکزی به نرخ تسعیر تبدیل
شود ،بنابراین صندوق توسعه ملی از محل منابع ریالی خود بورس را
پشتیبانی میکند.
وی افزود :ماهیت منابع صندوق توسعه ملی ارزی است براساس
مصوبه مجلس در سال  ,۹۴از ورودی هر سال فقط  ۱۰درصد را
میتوانستیم تسعیر و به ریال تبدیل کنیم و در اختیار بخشهای
کشاورزی و صنعت قرار دهیم ،که این کار نیز انجام شد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی ،گفت :براساس قانون رفع موانع
تولید ،از سال  ۹۴طبق قانون باید یک درصد از منابع هر سال صندوق

توسعه ملی برای پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص مییافت ،,ولی
آئین نامه آن به دلیل مشکالت حقوقی اجرا نشد.
وی افزود :براساس قانون مصوب ،صندوق توسعه ملی در بانکها
سپرده گذاری میکند ،اما سازمان بورس به دلیل مشکالت حقوقی
نمیتواند از بانکهای دولتی که سپردهای صندوق توسعه ملی در آن
قرار دارد ،تسهیالت بگیرد ،براین اساس بانکها و صندوق توسعه ملی
تا قبل از این نمیتوانستند به بورس تسهیالت بدهند.
شهیدزاده همچنین درباره تخصیص اعتبار صندوق توسعه
ملی به کرونا نیز ،گفت :امسال براساس فرمان مقام معظم رهبری
و درخواست رئیس جمهور ،یک میلیارد یورو برای پشتیبانی از
دستگاههای بهداشت و درمان اختصاص داده شد که آن را به بانک
مرکزی ابالغ کردیم.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی ،افزود :بانک مرکزی ،متناسب با
فروش این ارز در بازار ،آن را تسعیر و در اختیار دستگاههای بهداشت
و درمان قرار میدهد.

چرا قیمت تخم مرغ هنوز در مدار افزایش است؟

کارشناسان افزایش قیمت نهادههای
تولید ،افزایش قیمت مصوب ،افزایش
هزینههای جانبی و کاهش تولید در نتیجه
حذف گلههای مادر را از دالیل عمده ادامه
گرانی تخممرغ در بازار عنوان میکنند.
چند ماهی است که قیمت تخم مرغ
روند صعودی گرفته است و در حال حاضر
قیمت هر شانه آن با مبلغ یارانه ماهانه
دریافتی مردم برابری میکند .کارشناسان
چند دلیل عمده را برای افزایش قیمت تخم
مرغ عنوان میکنند که عمده آن ها افزایش
قیمت نهادههای تولید ،افزایش قیمت
مصوب ،افزایش هزینه جانبی و کاهش
تولید در نتیجه حذف گله های مادر است.
ناصر نبیپور در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،در تشریح دالیل ادامه
افزایش قیمت تخم مرغ با اشاره به باال رفتن
نرخ مصوب نهادههای دامی در پایان آبان
ماه سالجاری ،گفت :در روزهای پایانی آبان
ماه دولت قیمت مصوب هر کیلوگرم کنجاله
سویا را با افزایش  20درصدی  3هزار 220
تومان و هر کیلوگرم ذرت را با افزایش 15
درصدی یک هزار و  700تومان تعیین کرده
است.
وی افزود :پیش از این قیمت مصوب

هر کیلوگرم ذرت و جو دامی  1500تومان
و کنجاله سویا  2750تومان بود.
سخنگوی اتحادیه مرغداران تخمگذار
تصریح کرد :به تبع افزایش قیمت مصوب،
در بازار آزاد قیمت این دو نهاده مهم رشد
قابل توجهای داشت ،به نحوی که در حال
حاضر قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا به
 16هزار تومان و هر کیلوگرم ذرت به 4500
تومان رسید.
وی یادآور شد 75 :تا  80درصد از
هزینه تمامشده تولید تخممرغ را نهادههای
دامی تشکیل میدهد.
نبیپور تاکید کرد :افزیش قیمت
نهادههای دامی درحالی است که کیفیت
آنها کاهش داشته است که بر کاهش بازده
تولید تاثیرگذار است.
وی از دیگر نهادههای مهم و تاثیرگذار
در قیمت تمام شده تولید را افزایش قیمت
پولت ( جوجه نیمچه تخمگذار) عنوان کرد
و افزود :طی کمتر از یک هفته در پولت
شاهد افزایش  11هزار تومانی در هر قطعه
بودهایم .قیمت هر قطعه پولت از  34هزار
تومان به  45هزار تومان رسیده است.
نبی پور اظهار کرد :از پرورش جوجه
یکروزه تخم گذار تا سن  ۹۰الی ۱۱۰

روزه گی پولت ( نیمچه تخمگذار) حاصل
میشود.
وی باال رفتن هزینههای جانبی تولید
از جمله کرایه حمل را مورد اشاره قرار داد
و گفت :از دیگر دالیل افزایش قیمت تمام
شده تخممرغ باال رفتن هزینههای جانبی
است از جمله آنها کرایههای حمل بار است
که در سالجاری به طور رسمی  35درصد
افزایش داشته است ،عالوه بر آن کامیوندار
مبلغ اضافی به عنوان پشتبارنامه از
مرغداران برای حمل نهادهها دریافت می
کنند.
به گفته نبیپور؛ هزینه کرایه بار یک
هزار و  250تومان بر قیمت تمامشده هر
کیلوگرم تخممرغ میافزاید.
نبی پور با تاکید بر اینکه نرخ مصوب
اخیر ستاد تنظیم بازار را مطابق با هزینه
تمام شده نیست ،گفت :هر چند افزایش
نرخ مصوب خرید هر کیلوگرم تخم مرغ از
مرغدار از  12هزار تومان به  14هزار تومان
تا قدم مثبتی برای حمایت از تولید باشد ،اما
همچنان هزینه تمام شده تولید مرغداران را
پوشش نمیدهد.
نبیپور معتقد است؛ با نرخهای مصوب
جدید نهادههای دامی ،حتی اگر دولت 100

مصرف غیرمجاز روزانه  ۳۰۰مگاوات برق
توسط استخراجکنندگان ارزهای مجازی

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مصرف
غیرمجاز برق توسط استخراجکنندگان ارزهای مجازی
از عوامل افزایش مصرف برق در کشور است ،گفت:
بیش از  ۳۰۰مگاوات برق غیر مجاز توسط استخراج
کنندگان ارزهای مجازی مصرف میشود.
«مصطفی رجبی مشهدی» افزود :باال رفتن نرخ
بیت کوین که یک زمان هشت هزار دالر بود و اکنون
به بیش از  ۳۰هزار دالر رسیده سبب افزایش تعداد
استخراج کنندگان شده است.
وی افزود :ارزانی نرخ برق در کشورمان نیز عامل
دیگری در افزایش عالقمندان به استخراج رمز ارزها
شده است.
معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت تولید،
انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت :برخی ادعا
می کنند حدود  ۵۰۰مگاوات برق توسط استخراج
کنندگان ارزهای مجازی به صورت غیرمجاز مصرف
می شود که البته میزان صحیحتر رقم بیش از ۳۰۰
مگاوات است.
رجبی مشهدی این موضوع را یکی از عوامل
افزایش مصرف برق این روزهای کشور برشمرد.
سخنگوی صنعت برق از تالش برای برخورد با
این مصرف کنندگان غیر مجاز برق خبر داد و گفت:
در صورت شناسایی ،این افراد به مقام های قضایی

معرفی می شوند.
وی خاطرنشانکرد :سیاست وزارت نیرو ،حمایت
از تشکیل مزارع استخراج رمزارزها در کشور و سایر
مراکز استخراجی است که به صورت قانونی فعالیت
میکنند.
معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر
ادامه داد :با آن دسته از مراکز استخراج که به صورت
غیرمجاز از برق با تعرفهای به غیر از تعرفه مربوطه
استفاده میکنند ،بهشدت برخورد خواهد شد.
رجبی مشهدی توضیحداد :در صورت شناسایی
مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارزها ،جریان برق آنها
قطع و عالوه بر معرفی افراد خاطی به مراجع قضایی،
هزینه برق مصرفی و خسارتهای وارده به شبکه برق
نیز از متخلفان دریافت میشود.سخنگوی صنعت برق
گفت :تاکنون  ۲۴مرکز استخراج رمز ارز با ظرفیت
بیش از  ۳۱۰مگاوات مجوز فعالیت گرفتهاند.
وی افزود :تاکنون یکهزار و  ۶۲۰مرکز غیرمجاز
با ظرفیت نزدیک به  ۲۵۰مگاوات شناسایی شدهاند
که از این میان بیش از  ۵۰۰مرکز ( ۳۰درصد) به
کمک گزارش عامالن شناسایی ،کشف شده است.
رجبیمشهدی خاطرنشانکرد :عامالن شناسایی
مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها ،تا سقف  ۱۰میلیون
تومان مشمول دریافت پاداش خواهند بود.

درصد نهادههای دامی را برای مرغداران
مهیا کند قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای
مرغدار  15هزار و  700تومان تمام میشود.
وی یادآور شد :البته در بهترین حالت
یک مرغدار  70درصد نهادههای دامی را با
نرخ مصوب تامین میکند و ما بقی از بازار
خریداری میشود.
وی با اشاره به طرح سازمان دامپزشکی
برای حذف گلههای مادری با سن باالی 70
هفته ،افزود :سازمان دامپزشکی با حکم
قضایی مرغداران را تحت فشار قرار داده
است که به دلیل عدم تاثیر واکسن آنفلوآنزا،
گلههای مرغ تخمگذار باالی  70هفته را به
کشتارگاه بفرستند که این اتفاقات به معنی
کاهش بیشتر تولید و عرضه است.
نبیپور اظهار کرد :مشکالت مذکور
موجب شده که مرغداران تصمیم به کاهش
تولید یا توقف آن بگیرند و تخمین میزنیم
حداقل  8میلیون قطعه مرغ تخمگذار تا
امروز راهی کشتارگاهها شده باشد و این
رقم هر روز در حال افزایش است.
سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن
افزود :نتیجه این اتفاقات مشخص است؛
کاهش تولید و عرضه که منتج به افزایش
روز افزون قیمت در بازار شده است.

بانك
آغاز «انقالب شعب» با پیشتازی
بانک ملی ایران

بانک ملی ایران امروز طرحی «انقالبی» را
در حوزه شعب بانکی عملیاتی خواهد کرد که
می تواند نگرشی تازه از بانکداری به شیوه حرفه
ای را به نمایش بگذارد.
به گزارش امتیاز ،در حالی که خدمات
معمول شعب بانک ها برای عموم مردم شناخته
شده است ،این بانک با طراحی جدید و متناسب
با نیاز مشتریان در دنیای پیشرفته ،شعبه ای را
رونمایی خواهد کرد که پاسخگوی خواسته های
استارت آپ ها و صاحبان ایده های نو نیز باشد .در
دنیای کسب و کار ،نسل جوان امروز که با سواالت
بی شماری در حوزه پرداخت ،امور بانکی ،اعتباری
و  ...رو به روست و بی اطالعی از قوانین تجارت می
تواند مهمترین عامل شکست در کار باشد ،بانک
ملی ایران چاره ای اندیشیده که نه تنها همه این
سواالت را پاسخ می دهد ،بلکه دریچه تازه ای را به
روی نظام بانکداری کشور می گشاید.
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

کاهش انتظارات تورمی کشور با توقف
رشد پول در آذر ماه

ک مرکزی گفت :توقف
رییس کل بان 
رشد«پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذرماه
نسبت به آبان ،عالمت مهمی از کاهش انتظارات
تورمی است«.عبدالناصر همتی» در یادداشت
اینستاگرامی به چند نکته درخصوص متغیرهای
پولی اشاره کرد و افزود :امروز ،گزارش تحلیلی آذر
ماه بانک مرکزی منتشر شد که دو واقعیت آماری
در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است .وی
اظهار داشت :نخستین موضوع در این گزارش رشد
۱۵.۵درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری و
موضوع دیگر توقف رشد «پول» در آذرماه و کاهش
 ۱۰.۳درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر
نسبت به آبان ماه بوده است .همتی به چند نکته
کلیدی در مورد این آمار اشاره کرد و گفت :توقف
رشد«پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذر
ماه نسبت به آبان ،عالمت مهمی از کاهش انتظارات
تورمی است .رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت:
کنترل رشد پایه پولی با وجود شرایط بی سابقه
اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک
مرکزی ،اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست اما در
ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط
مورد توجه قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی برای
بهبودکنترل رشد متغیرهای پولی ،محدودیت بر
رشد ترازنامه بانک ها را از دی ماه جاری ابالغ کرده
است تا آنچه که مقدور است جهت کنترل تورم
بکار گیرد .وی گفت :امروزه مهمترین دستاورد علم
اقتصاد در عرصه سیاستگذاری ،شناخت ریشههای
تورم و درمان آن است که این موضوع نتیجه سه
تغییر مهم و کلیدی مانند انجام سیاست مالی بر
اساس یک قاعده مشخص ،سیاست پولی مستقل و
متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد و تعهد
بانک مرکزی به هدف کاهش پایدار تورم است.

