اقتصادی
حمایت از بازار سرمایه
به معنی هدایت دستوری نیست

اخبار اقتصادی

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

دوشنبه  23فروردین 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7601

دویســت و شانزدهمین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه
بــه ریاســت رئیس جمهــوری برگزار شــد و رئیس ســازمان برنامــه و بودجه،
گزارشــی از پیشــرفت و تکمیل پروژههای زیربنایی و خدمات عمومی کشــور
ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،حسن روحانی با اشاره به
عــزم و التزام دولت بــه اتمام پروژههایی که طبق برنامهریزی میبایســت تا
پایــان کار دولت دوازدهم به نتیجه و بهرهبرداری برســد ،گفت :از مهمترین
تصمیمــات در دولتهای یازدهم و دوازدهم اتمــام پروژهها در موعد مقرر
بــوده و بــر ایــن اســاس تمــام دســتگاهها و نهادهــای دولتــی همــواره تالش
کردهاند پروژههای کشــور براســاس زمان بندیهــا و برنامهریزیها به نتیجه
و اتمام برسد.
روحانی با اشــاره به اثر منفی و ســابقه طوالنی شــدن دوره ساخت پروژههای
ناتمام در روند توســعه کشور ،گفت :دولت تدبیر و امید تالش دارد به پدیده
پروژههــای ناتمــام که خود متأســفانه میراثدار آن بوده پایــان دهد و دولت
آینده را با مشکالت ناشی از آن مواجه نکند ،از این منظر همان طور که بارها
در جلسات گوناگون تأکید و تصریح شده همه دستگاهها موظفند پروژههای
در دست اجرا را در زمان مقرر تمام و بهرهبرداری کنند.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکه شــعار جهــش تولید در ســال گذشــته نیز با
اهتمام بر اتمام پروژهها در موعد مقرر و مطابق برنامهریزیها تحقق یافت،
افزود :در چارچوب تأکید و توصیههای مقام معظم رهبری همه دســتگاهها
بایــد بــه وظایف خــود در ایــن زمینه عمــل کنند و ایــن دولت تــا آخرین روز
فعالیت و مســئولیت خود این موضوع را ســرلوحه کار خود قرار داده و هیچ
دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژهها تعلل یا اهمال کند.
در ایــن جلســه همچنیــن گــزارش تحلیلــی نوســانات بــازار ســرمایه ارائــه و
راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش ،با بیان اینکه سیاست مستمر دولت
حمایت از بازار ســرمایه بوده است ،گفت :در سال جاری که سال پشتیبانی و
مانعزدایی از تولید نامگذاری شــده اســت ،سعی دولت بر این است تا موانع
رشــد بازار ســرمایه را مرتفــع کند و تالش خواهــد کرد همراه بــا آموزشها و
ایجاد تمهیدات الزم ،مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در راســتای چابکســازی و اجرای اصل
 44قانون اساسی بویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع
بــرای مرد م محــور کردن اقتصــاد و شفافســازی اقتصادی ،از بازار ســرمایه
حمایــت میکند و ســهام بنگاهها و مؤسســات دولتی را عرضه کــرده و ادامه
خواهد داد ،اظهار داشت :حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری
نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل میکند.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکه در شــرایط جنــگ اقتصــادی میبایســت همه با
حساســیت و مراقبــت در زمینــه مســائل اقتصادی اظهــار نظر کننــد ،گفت:
فعاالن سیاســی نبایــد اظهار نظر اقتصادی را با اظهار نظر سیاســی یکســان
بپندارند.
رئیس جمهوری تصریح کرد :ایجاد فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار
ســرمایه و نقشآفرینــی کامل و اثربخش آنها مقولهای اســت کــه با آگاهی و
ارزیابــی ،تنظیم و اجــرای مؤثر و کامل قوانین و مقــررات اجرایی و نظارتی و
همچنین ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا میتواند مفید باشد.

لغو پرواز ایرالینهای متخلف قانونی شد

معــاون اول رئیسجمهوری آییننامه اجرایی بخشــی از قانون هواپیمایی
کشــوری درباره مجاز بودن ســازمان هواپیمایی برای لغو پرواز ایرالینهای
متخلف را ابالغ کرد .اســحاق جهانگیری ،آییننامه جدید اجرایی ماده 22
قانــون هواپیمایی کشــوری مصــوب  1328با موضوع رســیدگی به تخلفات
شــرکتهای هواپیمایــی و لغــو پروازهــا یــا حتــی مجوزهای این شــرکتها
را کــه در جلســه  15فروردیــن هیأت وزیران به تصویب رســیده بــود به وزیر
راه و شهرســازی ابــاغ کــرد .براســاس ماده  2ایــن مصوبه بــرای وزارت راه
(ســازمان هواپیمایــی کشــوری) اختیاراتــی در نظــر گرفته شــده ،آییننامه
مــوارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره
یــا توقیف وســایل پرنــده متخلف تعیین شــده اســت .همچنین بر اســاس
مــاده  6آییننامه مذکور ،اگر اشــخاصی که بر اســاس مقــررات برای انجام
فعالیــت در صنعــت هوانــوردی نیاز به اخذ گواهینامه از ســازمان نداشــته
باشــند مرتکب تخلفی شــوند که ایمنــی را تحت تأثیر قرار دهند ،ســازمان
هواپیمایی کشــوری میتواند تشکیالت مربوط به شخص متخلف را مکلف
به عدم استفاده از خدمات شخص مورد نظر کند /.تسنیم
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وزارت اقتصاد خطاب به  12بانک:

نرخ سود بانکی را رعایت نکنید ،جریمه میشوید

گــروه اقتصــادی | بانکهــای کشــور
درصــورت دریافــت و پرداخــت ســود
باالتــر از نرخ مصوب بــا مالیات جریمه
میشــوند .در روز  21فروردیــن مــاه
وزیراموراقتصــادی و دارایــی درنامــهای
خطــاب بــه  12مدیرعامــل بانکی تحت
نظــارت ایــن وزارتخانــه (ملــی ،ســپه،
مســکن ،کشــاورزی ،ملــت ،تجــارت،
صــادرات ،رفاه ،توســعه تعاون ،پســت
بانــک ،صنعــت و معــدن و توســعه
صادرات) ،هشــدار داد اگــر بانکها نرخ
مصوب شــورای پــول و اعتبــار را رعایت
نکننــد ،باید جریمــه مالیاتــی پرداخت
کنند.
فرهــاد دژپســند درایــن نامــه اعــام
کــرده اســت :با توجــه به لــزوم حمایت
از تولید در راســتای تحقق شــعار سال و
پیرو تأکیدات قبلــی ،بانکها موظف به
رعایــت دقیــق نرخهای ســود ســپرده و
تســهیالت مصوب شــورای پول و اعتبار
هستند.
وی بــه بانکهــا اخطــار داده اســت
کــه نرخهای باالتــر از نرخهــای مصوب
شــورای پــول و اعتبــار جــزو هزینههــای
قابل قبول مالیاتی محســوب نمیشوند
و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش
ســازمان حسابرســی موظــف بــه انجام
اقدام مورد نظر دانسته است.
 ëëسازمان حسابرسی دست به کارشد
پــس از رســانهای شــدن نامــه
وزیراقتصــاد بــه بانکهــا ،معــاون
اموربانکــی وی نیز توضیحات بیشــتری
دربــاره برنامه جدید وزارت اقتصاد داد.
براســاس گفتههای عبــاس معمارنژاد،
ســازمان حسابرســی مســئول بررســی
تخلفــات بانکهــا در نــرخ ســود شــده
است.
معــاون امــور بانکــی وزارت اقتصــاد
گفــت :بانکهایــی کــه ســقف پرداخت

ســود مصوب شــورای اقتصاد را رعایت
نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود
را نیز بپردازند.
معمارنژاد با تأیید نامه وزیر اقتصاد
بــه بانکهــا بــرای رعایت ســقف ســود
مصــوب افــزود :ســود مصــوب بــرای
ســپردههای یــک ســاله  16درصــد و دو
ساله  18درصد است ضمن اینکه سقف
ســود تســهیالت  18درصد تعیین شــده
است و به میزانی که بانکها سود بیشتر
از نــرخ مصــوب پرداخت کننــد عالوه بر
اینکه به صاحب ســپرده ،سود پرداخت
کردهاند مشــمول پرداخــت مالیات هم
میشوند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ابالغیــه،
مشــمول همــه حســابها از ســال قبــل
میشــود و به جهت یادآوری تکرار شده
اســت گفت :ســال مالی جدیــد بانکها
هنــوز فــرا نرســیده اســت از ایــنرو بــه
ســازمان حسابرســی اعــام کردیــم کــه
در حسابرســیها مشــخص کننــد که آیا
بانکها نرخ مصــوب را رعایت کردهاند
یا خیر؟
معمارنــژاد افــزود :ســازمان
حسابرســی بایــد میــزان عــدم رعایــت
بانکها را در نرخ ســودها اعالم کند و بر
اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت
مالیــات ایــن اضافــه پرداختهــا اقدام
خواهد کرد .وی اضافه کرد :ممکن است
بعضی بانکها در پرداخت سود سپرده
یــا دریافــت ســود تســهیالت تخلفاتــی
مرتکــب شــوند که ســازمان حسابرســی
بــا بررســیهای خود ،موارد را مشــخص
میکنــد و پس از تأییــد مصداق تخلف،
آن مــورد تخلــف بــه ســازمان مالیاتــی
معرفی خواهد شد.
گفتنــی اســت درآخریــن روز تیرمــاه
ســال گذشــته ،نرخهــای ســود بانکــی
اصالح شده توسط شــورای پول و اعتبار
بــه پیشــنهاد بانــک مرکــزی بــه شــبکه

بانکی ابالغ شــد .براساس ابالغیه بانک
مرکــزی بــه بانکهــا نرخ ســود ســپرده
ســرمایهگذاری کوتــاه مــدت عــادی 10
درصد ،نرخ سود ســپرده سرمایهگذاری
کوتــاه مدت ســه ماهــه  12درصــد ،نرخ
سود ســپرده ســرمایهگذاری کوتاه مدت
شــش ماهه  14درصد ،نرخ ســود سپرده
سرمایهگذاری یک ساله  16درصد و نرخ
ســود ســپرده ســرمایهگذاری دوساله 18
درصد اعالم شده است.

ëëنگاه متفاوت به نرخ سود
از دهههــای گذشــته همــواره در نگاه
بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد به نرخ
ســود تفاوت وجود داشــته اســت .بانک
مرکزی بهعنــوان مســئول اصلی کنترل
نــرخ تــورم ،از ابــزار نــرخ بهــره بــرای
مدیریــت بــازار و مهــار تــورم اســتفاده
میکنــد .درهمین راســتا زمانــی که این
بانک برای نخســتین بار برای نرخ تورم
هدف تعییــن و اعالم کرد کــه نرخ تورم
درســال  99را بــه  22درصــد میرســاند،
اهمیت نرخ ســود بخصوص نرخ ســود
بین بانکی که تأثیر مستقیم بر نرخ سود
میگذارد ،بیشــتر شــد .برهمین اســاس
برخــی کارشناســان اعتقــاد داشــتند که
بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل نــرخ تورم
باالی سال گذشته باید اقدام به افزایش
نــرخ ســود میکــرد .امــا درســوی دیگــر
وزارت اقتصــاد قــرار دارد کــه بهعنــوان
متولــی بازارســرمایه ،نگــران میلیونها
ســهامداری اســت کــه بهدلیل نوســان و
ریــزش شــاخص متضــرر شــدهاند .این
درحالــی اســت کــه افزایــش نــرخ ســود
سپردههای بانکی بهعنوان یکی از رقبای
بورس میتواند باعث کاهش شــاخص
شــود .بدیــن ترتیــب وزیراقتصــاد طــی
ماههــای اخیریکــی از مدافعــان کاهش
یــا حداقــل ثبات نرخ ســود بانکــی بوده
است.

فروش مرغ بیش از نرخ مصوب مجاز نیست

گروه اقتصــادی| نایب رئیــس کانون
انجمن صنفی مرغداران گوشــتی اعالم
کرد که در کل کشــور باید مــرغ با قیمت
مصوب  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان توزیع شود
و اگــر چنیــن اتفاقــی نمیافتد سیســتم
توزیع با مشکالتی همراه است.
توگــو
حبیــب اســداهلل نــژاد در گف 
با ایســنا با بیــان اینکــه همه مرغــداران
مــرغ زنده را بــا قیمت هر کیلــو  ۱۷هزار
و  ۱۰۰تومــان تحویل کشــتارگاه میدهند
و ایــن رقم در برخی اســتانها کمتر هم
میشــود ،گفــت :بنابرایــن در کل کشــور
باید مــرغ با قیمت مصوب توزیع شــود
و هیچ فروشــگاهی مجاز به فروش مرغ

باالتر از  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان نیســت .اگر
چنیــن موضوعــی در حال وقوع اســت،
سیستم توزیع همچنان مشکل دارد.
وی ادامــه داد :براســاس آنالیزهایی
که انجام داده بودیــم نرخ مصوب مرغ
باید بیشتر از این مقدار میشد ولی چون
بــازار نیازمنــد ثبــات بــود تولیدکنندگان
قیمت مصوب را پذیرفتنــد و آن را اجرا
میکننــد؛ امــا موضوعــی که بایــد به آن
توجه شــود قیمت جوجه یکروزه است
که به بیش از  ۶۰۰۰تومان رسیده است و
با قیمت مصوب  ۴۲۰۰تومان به دســت
تولیــد کننــده نمیرســد؛ در حالــی کــه
قیمت جوجه یــکروزه بر مرغ حدود ۷

درصد اثر تورمی دارد.
نایــب رئیــس کانون انجمــن صنفی
مرغــداران گوشــتی کشــور اضافــه کــرد:
همچنــان نهاده با  ۱۰تــا  ۱۵روز تأخیر به
دســت مرغدار میرســد که این مشــکل
هم باید حل شود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا
تخصیــص  ۱۰۰درصــدی ذرت و کنجاله
ســویای دولتــی تــا  ۵۰روز بــه واحدهای
مرغــداری مشــکالت مرغــداران را در
تأمیــن نهــاده حل کرده اســت یــا خیر؟
گفــت :تخصیــص این مقــدار نهــاده در
یک بــازه زمانی مشــخص اقــدام فنی و
کارشناســی نیســت و با تخلیه واحدهای
مرغــداری در  ۵۰روز موافــق نیســتیم،
زیرا تخلیه به شــرایط واحدهای تولیدی
و کیفیــت نهــاده بســتگی دارد و نســخه
واحــدی نیســت کــه بتــوان بــرای همــه
مرغداریها اجرا کرد.
اســداهلل نــژاد افــزود :در برخــی
اســتانها مــرغ در بــازه  ۴۰تــا  ۴۲روز بــه
وزن مناســب میرســد و واحــد قابلیــت
تخلیه دارد ،برخی اســتانها نیز ممکن
اســت کیفیت نهاده یا شــرایط محیطی
باعث شــود مرغ دیرتر به وزن مناســب
برسد .یعنی شرایط تولید زمان تخلیه را
مشخص میکند ،اگرچه همین مصوبه
تخلیه در  ۵۰روز هم در برخی اســتانها
اجرا نمیشود.
وی در ادامــه تصریح کرد :اگر مرغی
مثالً در  ۴۰روز به وزن ایدهآل برســد و تا
 ۵۰روز بــه آن دان داده شــود ایــن نهاده

وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات
خود درباره احتمال تغییر در نرخ ســود
بانکــی بیان کــرده که تغییر ایــن متغیر
اقتصــادی بــا توجه بــه شــرایط طبیعی
اســت امــا ایــن امــر بایــد مــورد بررســی
بیشــتری قــرار گرفتــه و بتدریــج انجــام
شــود .درهمین راســتا وزارت اقتصاد بر
ضــرورت رعایــت نرخ ســود مصــوب به
بانکهای زیرمجموعه خود تأکید کرده
است.
پیــش از این نیــز عبدالناصــر همتی
رئیس کل بانک مرکــزی ،باال رفتن نرخ
ســود بین بانکی بهعنوان یکــی از دالیل
ریزش بورس درنیمه دوم ســال گذشته
را رد کرده بود.
 3520ëëهزارمیلیــارد تومــان ســپرده
دربانکها
بررســی حجــم ســپردههای بانکــی
براســاس آخریــن آمــار بانــک مرکزی
درپایان آذرماه پارســال نشان میدهد

تبدیــل به کود شــده و صرفــه اقتصادی
نــدارد .اگــر هــم مرغــدار نهــاده اضافی
را نگــه دارد که ممکن اســت بازار ســیاه
نهــاده ایجــاد شــود .بنابرایــن ســهمیه
نهاده دامی باید براساس نیاز مرغداران
باشد.
نایــب رئیــس کانون انجمــن صنفی
مرغداران گوشــتی کشور با بیان اینکه در
حــال حاضر بیــش از  ۵کیلوگــرم نهاده
برای هر قطعه مرغ به مرغداران تعلق
میگیــرد ،گفت :بــرای هر مــرغ  ۴کیلو و
 ٨٠٠گــرم تــا  ۵کیلــو نهاده کافی اســت؛
یعنــی بایــد ســهم نهــاده کاهــش یابــد
و از آن طــرف زمــان تخلیــه واحدهــای
مرغداری به تولیدکنندگان واگذار شود.
ëëثبت سفارش نهادههای دامی متوقف
نشده است
در همیــن حــال وزارت جهــاد
کشــاورزی موضوع توقف ثبت ســفارش
نهادههــای دامــی را کــه توســط یکــی از
اعضــای اتــاق بازرگانــی تهــران مطــرح
شده بود ،رد کرد.
کاوه زرگــران ،عضــو اتــاق بازرگانــی
تهران اعالم کرده بود که از  ۲۰اسفندماه
تاکنــون بــه دلیــل جابهجایــی اختیارات
از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
(صمــت) بــه وزارت جهــاد کشــاورزی،
هیــچ ثبتسفارشــی در حــوزه نهادههــا
انجام نشده و حتی برخی محمولههایی
که وارد شــده نیز به دلیل نقص مدارک
و مشــخص نبــودن نهاد متولــی ،امکان
پهلوگیــری و تخلیــه نیافتهاند و به دلیل

کــه حجم ســپردهها به بیــش از 3520
هزارمیلیارد تومان رســیده اســت .این
درحالی اســت که از ابتدای سالجاری
ســپردههای بانکــی رونــد صعــودی
داشــته اســت بهطوری کــه درفروردین
ماه امســال ســپردههای بانکــی 2776
هــزار میلیــارد تومــان بوده کــه بتدریج
بــه بیــش از  3500هزارمیلیــارد تومان
رســیده اســت .درواقــع پــس از رونــد
نزولی شــاخص بورس ،سرمایهگذاران
ریسک گریز ترجیح دادهاند که سرمایه
خــود را دربانکهــا ســپردهگذاری کنند
که ریســک آن صفر است .این درحالی
اســت کــه بــا توجــه بــه نــرخ تــورم باال
درســال گذشــته نــرخ بهــره واقعــی در
اســفند مــاه  99بــه منفــی  18درصــد
رســیده اســت .چــرا کــه حداکثــر نــرخ
ســود ســپرده  18درصــد و نــرخ تــورم
اســفند  36.4درصــد بــوده اســت .بــه
طور میانگین نرخ تورم درســال گذشته
 29.7درصد اســت که همچنان فاصله

وجــود بوروکراســی دولتــی ،واردات
نهادهها توسط بخش خصوصی مختل
شده است.
وی همچنیــن در بخشــی از
صحبتهایــش بــه ایــن موضوع اشــاره
کــرده بــود که تأمیــن نهادههــا و واردات
آن مانند گذشــته در شــرایط معمول به
ســر نمیبرد و از حدود یک ماه گذشــته
بــه دلیل جابهجایی اختیــارات از وزارت
صمت بــه وزارت جهاد کشــاورزی هیچ
ثبت سفارشــی در حــوزه نهادهها انجام
نشده است.
بــه گفتــه وی ایــن توقــف یــک ماهه
در رونــد ثبــت ســفارش ،آثــار خــود را
در ماههــای آینــده نشــان خواهــد داد
و احتمــاالً وضعیــت تولیــد مــرغ در
هفتههای آتی دچار مشکل خواهد شد.
صحبتهــای ایــن عضــو اتــاق
بازرگانــی تهــران امــا بــا واکنــش وزارت
جهاد کشــاورزی همراه شــد و سرپرست
دفتــر خدمــات بازرگانــی معاونــت
توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

گزارش

تورم در ایران به کدام سمت میرود؟

اســتیو هانکه ،اســتاد اقتصــاد کاربردی دانشــگاه جان
هاپکینــز امریــکا کــه تخصــص وی در بررســی تــورم
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است معتقد
اســت که احیــای برجام میتواند به کاهــش نرخ تورم
توگو با ایسنا معتقد است که نرخ
کمک کند .او در گف 
تــورم ایران در حال حاضر حدود  58درصد اســت که
پیشبینی تورم صندوق بینالمللی پول که نرخ تورم
ایــران را تــا پایــان امســال  36.5درصــد بــرآورد کرده،
میتواند درست باشد.
صنــدوق بینالمللــی پــول در گــزارش اخیــر خــود از
چشمانداز اقتصادی جهان ،روی عقیده خود مبنی بر
کاهشــی شدن نرخ تورم ایران اســتوار مانده است .این
نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امســال  ۳۶.۵درصد
پیشبینی کرده که  ۱.۵درصد از برآورد قبلی این نهاد
بیشتر است .صندوق بینالمللی پول همچنین اعالم
کرده اســت کــه با از ســرگیری رونــد نزولی نــرخ تورم،
در ســال  ۲۰۲۲شــاهد تــورم  ۲۷.۵درصــدی در ایــران

خواهیم بود .ایران در سالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸به ترتیب
تورمهای  ۲۶و  ۲۵درصدی را تجربه کرده بود.
در رابطــه بــا ســناریوهای احتمالی نرخ تــورم ایران در
کوتــاه مــدت ،اســتیو هانکــه ،اســتاد اقتصــاد کاربردی
دانشــگاه جــان هاپکینــز در بالتیمــور امریــکا و یکی از
متخصصان مطرح جهانی در حــوزه هیأتهای ارزی
(نهــادی که وظیفه حفــظ برابری ارزش پــول ملی در
برابر دیگــر ارزها را برعهده دارد) در گفتوگو با ایســنا
اظهــار کــرد :دو عامل دارای بیشــترین تأثیــر روی نرخ
تــورم را دارد؛ سیاســتهای بانــک مرکــزی و اطمینان
مردم به ریال در آینده.
ëëپیشبینی صندوق بینالمللی پول از نرخ تورم قابل
باوراست
وی با بیان اینکه ایران یکی از کشــورهای با تورم باال در
جهــان اســت ،گفت :طبق محاســبات من ،نــرخ تورم
ایــران در حــال حاضــر  ۵۸درصــد اســت .بــا توجه به
ایــن نرخ تورم ،پیشبینی صنــدوق بینالمللی پول از

معنــاداری بــا نــرخ ســود ســپرده دارد
و درواقــع ســپردهگذاران ســود منفــی
دریافت میکنند.
نگاهــی بــه میزان رشــد ســپردههای
بانکــی بــا شــاخص و بازدهــی بــورس
رابطــه معناداری را به تصویر میکشــد.
درفروردیــن ســال گذشــته کــه حجــم
سپردهها  2776هزارمیلیارد تومان بود،
میزان رشد آن نسبت به ماه مشابه سال
قبل آن  33.3درصد بود که این رقم در
اردیبهشت ماه با  34.1درصد به 2857
هزارمیلیــارد تومان و درخــرداد با 34.7
درصــد بــه  2932هزارمیلیــارد تومــان
رســید .اما از مهرماه ســال گذشــته رشد
سپردهها شتاب گرفته است.
در شــرایطی کــه رشــد ماهانــه مانده
ســپردههای بانکــی تــا خــرداد ســال
گذشــته درمحدوده  2درصد بوده است،
درتیرمــاه بهدلیــل افزایــش نــرخ ســود
بانکی به  4.2درصد رسیده که درمهرماه
به  4.4درصد افزایش یافته است.

ضمــن رد ادعــای توقف ثبت ســفارش
نهادههــای دامــی اعــام کــرد کــه ثبت
ســفارش نهادههای دامی متوقف نشده
بلکه در مقطعــی وزارت صمت این کار
را انجام میداد و هماکنون ادامه این کار
را وزارت جهاد کشاورزی انجام میدهد.
الزم بــه ذکــر اســت که پیشتــر ثبت
ســفارش واردات نهادههــای دامــی و
پیگیــری امــور مرتبــط بــا آن در وزارت
صمــت انجام میشــد که در اســفندماه
ســال گذشته این وظیفه به وزارت جهاد
کشاورزی واگذار شد.
حســن عباســی معروفــان همچنین
تعطیــات ایــام نــوروز را علــت ایجــاد
وقفــه در تخصیــص ارز دانســت و گفت
کــه در ایــن فاصله بــه دلیــل تعطیالت
ایــام نــوروز ،بانــک مرکــزی بــرای ثبــت
ســفارشها تخصیــص ارز انجــام نداده
که این مسأله مورد اعتراض همگان بود
اما در جلسه روز گذشته با نماینده بانک
مرکــزی این این موضوع مطرح شــد که
تخصیص ارز از هفته جاری آغاز شود.

تورم ۳۶.۵درصدی ایران تا پایان ســالجاری میالدی
باورپذیر است.
این اســتاد اقتصاد در رابطه با علل بــاال بودن تورم در
ســالهای اخیر خاطرنشان کرد :ترکیب دو عامل رشد
بیــش از حــد پایه پولــی و کم بودن اطمینــان مردم به
ریال اصلیترین دالیل تورم باال در ایران هستند.
ëëپیامدهایاحتمالیاحیایبرجامروینرختورم
بــا توجه به از ســرگیری مذاکرات هســتهای بیــن ایران
و طرفهــای خارجــی برجــام ،برخــی از گمانهزنیها
حاکی از احتمال بازگشــت طرفیــن به توافقات برجام
و رفع تحریمهای امریکا دارد .هانکه در این خصوص
گفت :سیاســتهای بانک مرکزی و اطمینان مردم به
ریال چیزهایی هســتند که (مســیر آینده) تورم به آنها
بســتگی دارد .اگر برجام احیا شود و اطمینان عمومی
بازگــردد ،این مســأله میتواند نقطه آغــازی بر اجرای
برخی سیاستها باشــد که در نهایت منجر به کاهش
نرخ تورم شود.

