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کارنامه  7ماه سیاستگذاران بخش پولی و مالی اعالم شد

رئیس دفتر رئیسجمهور:

سوداگران شایعه نسازند
دولت به دنبال گرانی ارز نیست

گزارش

رئیــس دفتــر رئیسجمهوری در گفتوگــو با پایگاه اطالعرســانی دولت به
برخــی ادعاها درخصوص تمایــل دولت به افزایش نرخ ارز واکنش نشــان
داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،در پی شایعهسازی برخی محافل
و رســانهها مبنــی بر مانعتراشــی دولت در مســیر کاهش نــرخ ارز ،محمود
واعظــی این ادعا را کامالً غلط خواند و گفت :این ادعایی اســت که هر چند
وقت یکبار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح میشود در حالی که
هم طراحــان و هم منتشــرکنندگان
آن میداننــد چنیــن حرفــی چقــدر
غلط ،متناقض و بیاساس است.
واعظــی بــا بیــان اینکــه از زمــان
خــروج امریــکا از برجــام ،دولــت
مستمراً در دو جبهه جنگیده است،
خاطرنشــان کرد :دولت از یکطرف
بــا تحریمهــای بیســابقه امریــکا
مقابلــه کــرده تــا جنــگ اقتصــادی
تمامعیــاری کــه علیــه ایــران آغــاز
کردند ،خنثی شود و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی
که از شــرایط تحریمی ارتــزاق میکنند ،در نبرد بوده اســت .وی افزود :این
ســوداگران تحت هر شــرایطی به دنبال مطامع خود هستند و برای این کار
ابایی از بیثباتســازی اقتصاد و ایجاد تنش و نوســان در بازارهای مختلف
ندارند.
به همین منظور همیشه در راستای موفق نشدن سیاستهای ثباتساز و
کنترلی دولت حرکت میکنند .رئیس دفتر رئیسجمهوری تأمین کاالهای
اساسی مورد نیاز مردم و تأمین مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست مبنایی
دولت در ســالهای تحریم دانست و خاطرنشان کرد :دولت همواره تالش
کــرده کاالهای اساســی مورد نیاز مردم اوالً به وفــور و ثانیاً با قیمت منطقی
به دست آنها برسد ،از سوی دیگر به دنبال این بوده که با تأمین مواد اولیه
کارخانجات ،چرخ تولید در کشور متوقف نشود.
این عضو کابینه تدبیر و امید افزود :ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در
درون خــود دارای تناقض اســت .دولتی که تمام هموغــم خود را بر کنترل
قیمــت کاالهای اساســی و تأمین مواد اولیه کارخانهجــات قرار داده ،چطور
ممکــن اســت متمایل به افزایش نرخ ارز باشــد .دولت نه تنهــا از گرانی ارز
هیــچ نفعــی نمیبرد ،بلکــه بارها کرده کــه نــرخ فعلــی ارز را غیرواقعی و
زیانبــار میداند .واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کامالً مغرضانه
دانست و اذعان داشت :این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و
سوداگرانی است که به دنبال متالطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف
افکار عمومی هستند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری در پایان خاطرنشــان کرد :دولت همواره به
دنبال ثبات در اقتصاد ،مبارزه با تورم ،کاهش فشارهای معیشتی به مردم و
رونق تولید بوده و از همین منظر ،همیشه تالش کرده از نرخهای غیرواقعی
ارز فاصلــه گرفتــه و بــه ســوی قیمــت واقعــی و همخــوان بــا واقعیتهای
اقتصادی کشور حرکت کنیم.
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اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم

گــروه اقتصــادی | بانــک مرکــزی بــرای
آنکــه شــرایط تحریمــی کشــور کمترین
فشــار را بر مــردم ،واحدهــای تولیدی و
فعــاالن اقتصــادی وارد کنــد از ابتــدای
ســال جاری اقدامات ضــد تورمی خود
را شــروع کــرده و بــه اذعــان مســئوالن
این بانــک ،نرخ تورم کمتر از  22درصد
قابــل حصــول (آخرین نرخ تــورم ثبت
شــده  28درصــد بــوده) اســت .اگــر
چنیــن اتفاقــی رخ دهــد دیگر مــردم و
تولیدکننــدگان شــاهد نوســان فزاینــده
قیمــت کاالها نخواهند بود و تا حدودی
ثبات به بازار برمیگردد.
در ایــن میان موضــوع تخصیص ارز
هم نســبت بــه گذشــته جدیتــر دنبال
میشود تا کاالهای وارداتی که بعضاً در
زمره مواد اولیه تولید هســتند ،بدون ارز
نمانند؛ گفته میشــود هــر کاالیی که در
موعد مقرر خود از بنادر ترخیص نشود
باعــث افزایــش  16الــی  17درصــدی
هزینه نهایی کاال میشود.
وحیــد شــقاقی رئیــس دانشــکده
اقتصــاد دانشــگاه خوارزمــی دربــاره
نرخ تــورم و فرآیندی کــه در این بخش
طی میشــود به تســنیم گفته اســت که
در هفتههــا و ماههــای آتــی بهســرعت
شــاهد کاهــش بــار تورمــی در اقتصــاد
ایــران خواهیم بود و عمــاً در بازارهای
مختلــف از جمله طــا و ارز حبابهای
مصنوعی که با اقتصاد کشــور همخوان
نبود ،تخلیه خواهد شد.
اگــر چنیــن اتفاقــی کــه برخــی از
کارشناســان آن را پیشبینــی کردند رخ
دهــد نقــش بانــک مرکــزی در کاهــش
نرخ تــورم پررنگتر خواهد شــد و البته
در این میان باید بیشــتر به فکر هدایت
نقدینگیهــای ســرگردان و ارزهایی بود
که در ســطح بازار از سوی مردم عرضه
خواهد شد.
بــا بــه ســرانجام رســیدن انتخابــات

امریــکا و زمزمه کاهــش قیمت ارز بعد
از ماه بهمن (همزمان با حضور رئیس
جمهوری جدید امریکا در کاخ ســفید)،
گروهی از کارشناســان بــه بانک مرکزی
هشــدار دادند که در مقطع زمانی مورد
اشــاره حجــم نقدینگــی کشــور بیشــتر
خواهد شــد چرا که بخش قابل توجهی
از مــردم فــروش داراییهــای خــود را
دنبال خواهنــد کرد .افرادی که ماههای
گذشــته ارز ،ســکه و طــا خریــداری
کردند از حدود دو الی ســه ماه آینده به
فروشــندگان بزرگی تبدیل خواهند شد.
لذا ضرورت دارد که سیاستگذاران برای
کنترل نقدینگی که منجر به رشــد تورم
خواهد شــد برنامه دقیقتــری را تدوین
و اجــرا کننــد .بانک مرکزی بــرای اولین
بــار و بــه صورت رســمی اقدامــات ضد
تورمــی ایــن مجموعه را اعــام کرد .در
گزارشــی که بانک مرکزی منتشــر کرده
آمــده اســت :به دنبــال تعییــن و اعالم
هدف تورمی از سوی بانک مرکزی ،این
بانک در مواجهه بــا تحوالت اقتصادی
پیشآمــده ،اقدامــات خــود در مهرماه
 99را بهگونــهای تنظیــم کــرد تــا ضمن
مدیریــت انتظــارات تورمــی و هدایــت
نــرخ تــورم به ســمت تــورم هــدف (22
درصــد) ،مســئولیتهای خــود را در
زمینــه حفــظ ارزش پــول ملــی (ثبــات
قیمتهــا) و کمک بــه رشــد اقتصادی
ایفا کند.
ëëکدام کاال و خدمات تورم را باال بردند؟
بانــک مرکــزی دیروز در گزارشــی به
اقدامــات خــود در زمینــه اقدامات ضد
تورمــی پرداخــت .بنابر این گــزارش در
ادامــه آثــار و تبعــات افــت درآمدهای
ارزی و شوکهای انتظاراتی ایجاد شده
از محل کسری بودجه دولت ،نرخ تورم
ماهانه که از اردیبهشت ماه سال جاری
رونــدی فزاینده در پیــش گرفته بود ،در
مهرماه ســال جــاری ســقف جدیدی را

ثبــت کرد؛ البته این امر با توجه به روند
فزاینــده رشــد ماهانــه شــاخص قیمت
تولید کننده از ابتدای ســال جاری قابل
پیشبینی بود.
رونــد افزایشــی نــرخ ارز ،افزایــش
قیمت جهانــی کاالهــا ،افزایش قیمت
داراییهــا بخصــوص مســکن و خودرو
و نارســاییهای موجــود در نظام توزیع
کاالیی باعث شــده اســت تــا در مهرماه
گروههــای «حمل و نقــل»« ،خوراکیها
و آشــامیدنیها»« ،مســکن ،آب ،برق و
گاز و ســایر سوختها» و «اثاث ،لوازم و
خدمات مورد اســتفاده در خانه» نقش
غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.
ëëتوصیههای بانکی از سوی رئیس کل
بنابراین گزارش ،روند افزایشی نرخ
سود بازار بین بانکی در ماههای گذشته
در مهرمــاه نیــز اســتمرار داشــت؛ بــه
گونهای که متوسط این نرخ در مهرماه،
رقمــی معــادل  20درصــد را ثبت کرد؛
بــا ایــن توضیــح کــه در روزهــای پایانی
مهرمــاه ،بــازار بیــن بانکی شــاهد فراتر
رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.
این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار
دولتی در ترازنامه بانکها و مؤسســات
اعتبــاری دارای کمبــود نقدینگــی و بــه
تبع آن ،وجود محدودیت در استفاده از
اعتبارگیــری قاعدهمند بانکها از بانک
مرکــزی رخ داد .این در حالی بود که در
ایــن دوره نــرخ تأمین مالــی بانکهای
دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ
سود خارج نشــد .در همین راستا بانک
مرکــزی بــه تمــام بانکها و مؤسســات
اعتباری توصیه میکند ،بخشــی از سبد
دارایــی خود را بــه اوراق بدهــی دولتی
اختصــاص دهنــد تــا در شــرایط کمبود
نقدینگــی از آنهــا بــه عنــوان وثیقــه
دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده
کنند.
در ایــن میــان نــرخ بازدهــی اوراق

بدهــی دولتــی بــا سررســیدهای
کوتاهمــدت در مــاه گذشــته رونــد
باثباتــی داشــت .ایــن در حالــی بــود که
نــرخ بازدهــی اوراق بدهــی دولتــی در
سررســیدهای میانمــدت افزایشهای
قابــل مالحظــهای را تجربــه کردنــد.
نــرخ بــازده اســناد خزانــه اســامی بــا
سررســید دو ســال از  19.05درصــد در
شــهریورماه به  19.6درصــد در مهرماه
افزایش یافت کــه میتوان این افزایش
را ناشــی از تقویت انتظــارات تورمی در
میانمدت دانست.
ëëنقدینگی نفس تورم را برید
یکــی از موضوعاتــی کــه باعــث
میشــود نرخ تورم اوج بگیرد نقدینگی
اســت .لذا تجربه کشورها نشان داده که
اگر این مقوله کنترل شود و نقدینگیها
به سمت تولید برود دولتها در کنترل
نرخ تورم موفق خواهند شــد .بر اساس
ایــن گــزارش  ،همراســتا و همجهت با
رشــد کلهای پولی در چند ماه گذشته،
براســاس ارقام نهایی ،رشد نقدینگی و
پایــه پولی در هفتماه ســال جــاری به
ترتیب بــه  19.7و  10.1درصد رســید که
نســبت به رشــد این دو متغیــر در دوره

اخبــــار

تداوم کاهش نرخ ارز ،قیمت مسکن را کاهش میدهد

وزیــر راه و شهرســازی با اشــاره به کاهش قیمــت ارز ،گفت :تــداوم کاهش نرخ
ارز قیمت مســکن را کاهش خواهد داد« .محمد اســامی» با اشــاره به کاهش
چشمگیر قیمت ارز در بازار و تأثیر آن بر قیمت مسکن ،افزود :ریزش نرخ ارز و
طال بهطور طبیعی ،کاال و خدمات و از جمله مسکن را متأثر میکند .وی ادامه
داد :اگرچه قیمتها با رشد ارز و طال افزایش مییابد ،اما هنگامی که با کاهش
قیمــت ارز در بازار مواجه هســتیم ،بازگشــت قیمتها براحتی ممکن نیســت.
وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد :اکنون و با وجود کاهش چشمگیر قیمت ارز،
بازار در برگشــت قیمتها از خود سرســختی نشــان میدهد و چسبندگی دارند
که باید برای حل این مشکل ،مداخله شود .اسالمی کاهش قیمت مسکن را در
شرایط فعلی ،انتظاری بجا ،مورد تأیید و کامالً درست اعالم کرد و گفت :تداوم
کاهش قیمت ارز قیمت مسکن را کاهش خواهد داد/.ایرنا

ترخیص  ۵میلیون تن کاالی اساسی تا دو هفته آینده

ســخنگوی گمــرک ایران گفت :به شــرط هماهنگــی تمام دســتگاههای مربوطه
در دو هفته آینده پنج میلیون تن کاالی اساســی و ضروری غیراساســی ترخیص
میشــود« .ســید روح اهلل لطیفی» اظهار داشــت :اگر همه دســتگاههای مربوطه
هماهنگی الزم برای ترخیص کاال را داشــته باشــند طی دو هفتــه آینده  ۵۰تا ۷۰
درصــد معادل چهــار تا پنج میلیون تن کاالی اساســی و ضروری غیر اساســی از
اقــام باقی مانده در گمرکات کشــور بــه صاحبان کاال تحویل داده میشــود .وی
همچنین درخصوص شایعاتی مبنی بر تأثیر انتخابات ریاست جمهوری امریکا
بــر ترخیــص کاال از گمــرک ،تأکیــد کــرد :تســریع و تســهیل روند ترخیــص کاال از
مدتها پیش در دســتور کار دولت و گمرک قرار داشت .سخنگوی گمرک افزود:
در روز میالد پیامبر اکرم نیز رهبر معظم انقالب در بیاناتی بر این موضوع تأکید
کردنــد و بــا وجود همزمانی اجرایی شــدن دســتورات ترخیص کاال بــرای تأمین
نیازهــای عمومی با اعالم نتایج انتخابات امریکا ،هیچ ارتباطی میان آنها وجود
ندارد و این اوضاع سیاســت خارجی تأثیری بر سرعت بخشیدن ترخیص کاالها
نداشته است/.ایرنا

قیمت مصرف کننده نهایی برنج  ۱۸۵۰۰تومان

ســتاد تنظیم بازار قیمت مصرف کننده نهایی برنج ذخایر راهبردی را حداکثر
 ۱۸هــزار و  ۵۰۰تومــان تعیین کــرد .در یکصد و دهمین جلســه کارگروه تنظیم
بــازار ،در راســتای اجــرای مصوبات جلســه قبلی در خصــوص تعیین و اصالح
نــرخ فروش برنج ذخایر راهبردی برای امکان جایگزینی ذخایر برنج و کاهش
اختالف قیمت حاشــیه بازار و قیمت فروش جاری آن ،تصمیمات کمیته ذیل
کارگروه مبنی بر تعیین قیمت خرده فروشی برنج ذخایر راهبردی با  ۱۰درصد
زیــر متوســط قیمــت ماهانه خرده فروشــی اعالمــی ســازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان تصویب شد.
بــا توجــه به ســاز و کار تعیین شــده نرخ فــروش برنج ذخایر راهبــردی  ۱۷هزار
تومــان درب انبــار شــرکت بازرگانــی دولتــی و قیمت مصــرف کننــده نهایی در
اختیار کارگروههای اســتانی با تلورانس  ۱۵۰۰تومان حداکثر تا ســقف  ۱۸هزار و
 ۵۰۰تومان تعیین شده است/.ایسنا

واکنش بانک مرکزی به شایعات ارزی

بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بارها تأکیــد کرده اســت نرخهای
ارز در بــازار ،نرخهــای مطابــق با بنیادهای اقتصاد نیســت و ریــزش حدود ۲۵
درصــدی نــرخ ارز طی یک هفته در بازار بهترین دلیل بــرای اثبات تأثیرگذاری
کاهــش ریســکهای غیراقتصــادی روی کاهــش قیمــت بــازار بــه ســمت نرخ
تعادلــی پایینتــر اســت .علیرغم روند نزولی اخیــر در بازار که البتــه مانند هر
رونــدی گهــگاه با اصالح روبهرو میشــود ،برخی به غلط اینگونــه القا میکنند
که ســطوح مشــخصی از نرخ بازار ،کف قیمتی بانک مرکزی اســت و همچنین
با انتشــار اخبار و شــایعات سعی در بر هم زدن چشــمانداز کاهش ریسکهای
غیراقتصادی دارند تا به هر شکل ممکن از کاهش نرخ بازار جلوگیری کنند.
ایــن گروه درصدد جبــران زیان ناشــی از فروکش کردن چشــمگیر انتظارات
منفی در بازار ارز کشــور و متعاقباً ســایر بازارها هستند .اما میتوان تأکید کرد که

مشــابه ســال قبل (14.5و  10.9درصد)
بــه ترتیــب  5.2واحد درصــد افزایش و
 0.8واحد درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین رشــد دوازد ه ماهه نقدینگی،
حجــم پول و پایه پولی در پایان مهرماه
به ترتیــب معادل  88.6 ،37.2و 31.9
درصد بوده است.
ëëاولین تجربههای بانک مرکزی
در راســتای کاهش نــرخ تورم ،بانک
مرکــزی برای اولین بار و با هدف تأمین
نقدینگی بسیار کوتاهمدت (اضطراری)
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی،
با درخواســت اعتبارگیری یک بانک در
قالــب توافــق بازخریــد و در نــرخ ســود
ســقف کریــدور ( 22درصــد) موافقــت
کرد .بانک مرکزی در نظر دارد از طریق
اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق
بازخرید و همچنین تشــویق بانکهای
فعــال در بــازار بینبانکــی به اســتفاده
از ایــن نــوع قــرارداد موجبــات تعمیق
بــازار بینبانکــی و کاهــش ریســکهای
اعتباری در این بازار را فراهم کند.
در راســتای تأمیــن مالــی کســری
بودجــه دولت از یک مســیر غیرتورمزا،
کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه

ســال جاری  21مرحله حراج برگزار کرد
کــه طــی آن ،در مجمــوع  716.3هــزار
میلیــارد ریال انــواع اوراق بدهی دولتی
بــه بانکهــا ،نهادهــای مالــی و ســایر
سرمایهگذاران فروخته شد.
ëëاقدامــات ارز بانک مرکزی برای کنترل
قیمت کاالهای وارداتی
تأمیــن  18.5میلیــارد دالر ارز مــورد
نیاز واردات توســط بانک مرکزی و بازار
ثانویه درهفت ماه ســال جاری و انجام
اقدامــات تکمیلــی بــه منظــور کاهــش
فشار در بازار ارز از دیگر موضوعاتی بود
کــه پیگیری شــد .بانــک مرکــزی به این
مقوله بســنده نکرد و نسبت به افزایش
ســقف خریــد بانکهــا و صرافیهــا در
بــازار متشــکل ارزی به  ۵۰۰هــزار دالر و
عرضه روزانــه  ۵۰میلیــون دالر در بازار
اشــاره شــده به صورت اســکناس اقدام
کرد.
به گــزارش بانک مرکــزی ،رایزنی با
طرفهای تجاری و کشــورهای همسایه
بــه منظــور آزادســازی منابــع ارزی
حاصل از صــادرات که نمونــه اخیر آن
حضــور عبدالناصــر همتــی رئیــس کل
بانــک مرکــزی در عراق بــود .همچنین
گســترش اســتفاده از روش تهاتــر نفت
بــا کاالهــای اساســی و ضــروری کشــور
بــا محوریــت وزارت نفــت بــه منظــور
افزایــش حجم تجارت خارجی کشــور و
بهرهبــرداری بهتــر از امکانــات تولیدی
داخــل ،در کنــار روشهــای جــاری هم
بــا جدیــت دنبــال شــد تــا کنتــرل تورم
شــدنی شــود .تأمیــن  6.2میلیــارد دالر
ارز مــورد نیــاز بــرای کاالهای اساســی و
نهادههــای دامــی ( 4.6میلیــارد دالر)
و دارو ،ملزومــات و لوازم پزشــکی (1.6
میلیارد دالر) در هفت ماه نخست سال
جــاری هم از دیگــر موضوعــات بود که
بانــک مرکــزی در  7ماهــه ســال جاری
دنبال کرد.

روند نزولی شکل گرفته و ثبات در بازارهای دارایی علیرغم اینگونه مقاومتها
تداوم خواهد داشت .ضمن آنکه بانک مرکزی انتظار دارد تا نهادهای مسئول،
درپی شناســایی و معرفی گروههایی باشــند که با ایجاد این شــایعات و القائات
در تالش هســتند تــا نگذارند کام مردم از ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کشــور
شــیرین شــود .بر این اســاس ،بانک مرکزی همزمان با روند کاهش ریسکهای
غیراقتصادی ،با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخهای پایینتر
کــه متکــی بــر عوامل بنیادیــن اقتصاد اســت هدایــت میکند و بدیهی اســت با
اســتمرار عرضــه بانک مرکزی ،پتروشــیمیها ،فوالدیها و ســایر صادرکنندگان
و گشــایشهای ارزی در جریان ،بازار ارز از ثبات بیشــتری برخوردار خواهد شــد.
گفتنی اســت از روز گذشــته نیز معامالت واقعی در ســامانه نیما و بازار متشکل
ارزی در حــال انجــام اســت و نرخهــای معامالتــی بســیار پایینتــر از نرخهایی
اســت کــه بعضــاً در برخی از کانالهای غیررســمی گزارش میشــود .براســاس
گزارشهای دریافتی ،آخرین نرخ معامله شــده درهم در ســامانه نیما تا زمان
تنظیــم این گزارش حدود  ۶۶۶۵تومان بوده اســت که معادل دالری آن حدود
 ٢۴۴۶٠تومان است /.روابط عمومی بانک مرکزی

دو تغییر مهم در معامالت بورس از امروز

شــرکت بورس تهــران به منظور کاهــش هیجانهای موجــود در بورس،
اطالعیــهای جدیــد ابالغ کرد که براســاس آن از امروز (سهشــنبه) شــاهد دو
تغییــر مهم در معامالت این بــازار خواهیم بود« .محمود گودرزی» معاون
بــازار شــرکت بــورس تهران با اشــاره بــه برخــی از تغییرات اعمال شــده در
معامالت بازار سهام گفت :طی اطالعیهای که منتشر میشود امکان انجام
معامالت روزانه از امروز میســر خواهد شــد و همه سرمایهگذاران میتوانند
روزانه به خرید و فروش بپردازند.
گــودرزی افــزود :از امــروز تغییراتــی در پیشگشــایش بــازار نیــز اعمــال
میشــود کــه بــر اســاس آن ،پیشگشــایش از ســاعت هشــت و  ۴۵دقیقه تا
هشــت و  ۵۵دقیقه خواهد بود و از ســاعت هشــت و  ۵۵دقیقه تا ســاعت ۹
امکان هیچگونه ویرایش و حذفی وجود ندارد /.بازار سرمایه ایران

بانکها به ۳۰رشته فعالیت که ظرفیت اشباع دارند،
وام ندهند

معــاون وزیر صمــت در نامهای به بانک مرکزی خواســتار عدم پرداخت وام
برای ایجاد ظرفیت جدید در  ۳۰رشــته فعالیت شــامل  ۱۳۷۴محصولی شد که
ظرفیت تولید آنها در کشــور به اشــباع رسیده است .ســعید زرندی معاون طرح
و برنامــه وزیــر صمــت در نامــهای بــه اکبــر کمیجانی قائــم مقام بانــک مرکزی
درخواست کرد نظام بانکی اعطای وام را از صنایعی که در حال حاضر در کشور
ظرفیتهای اشــباع دارند و نیــازی به ایجاد ظرفیتهای جدید در آنها نیســت،
به ســمت صنایعی که دارای اولویت ســرمایهگذاری هستند ،معطوف کنند .این
 30رشــته فعالیت شامل مواردی مانند آجر ،شــن و ماسه و کاشی ،فرآوردههای
گوشتی ،انواع محصوالت لبنی از شیر ،چیپس سیب زمینی ،ظروف پالستیکی و
یکبار مصرف ،اتانول و شویندهها و انواع سیم و کابل مسی است/ .مهر

تولید گوشت قرمز ماه مهر در کشتارگاههای رسمی
کشور به  ٣٩,٦هزار تن رسید

نتایــج آمارگیــری از کشــتار دام کشــتارگاههای رســمی کشــور در مهــر مــاه
ســالجاری از ســوی مرکز آمار ایران منتشر شد و براساس نتایج این آمارگیری،
گوشــت گاو و گوســاله با  ٢٢,٤هزار تن ٥٧ ،درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید
شــده را بــه خــود اختصــاص داده اســت .وزن گوشــت قرمــز تولید شــده انواع
دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در ماه مهر  ١٣٩٩جمعاً ٣٩,٦
هزار تن گزارش شــده ،که ســهم گوشــت گاو و گوســاله بیش از ســایر انواع دام
بوده است .براساس نتایج این آمارگیری ،گوشت گاو و گوساله با  ٢٢,٤هزار تن،
 ٥٧درصد از کل وزن گوشــت قرمز تولید شــده را به خود اختصاص داده است.
گوشــت گوســفند و بره با  ١٣.٥هزار تن ،بز و بزغاله با  ٢.٩هزار تن و ســایر انواع
دام بــا  ۷٩۴تــن ،بهترتیــب  ٣٤درصد ٧ ،درصــد و  ٢درصد از کل وزن گوشــت
قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهاند/ .مرکز آمار

