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رئیس جمهوری در دیدار جمعی از صادرکنندگان:
گروه اقتصــادی /ســیدابراهیم رئیســی،
رئیس جمهوری ،روز پنجشنبه همزمان
بــا روز ملــی صــادرات در جلســهای
کــه بیــش از دو ســاعت و نیــم بــه طول
انجامیــد ،بــا جمعــی از صادرکننــدگان
توگو کرد.
موفق کشور دیدار و گف 
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،در ایــن دیــدار کــه
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری ،وزیــر
صمــت ،رئیــس کل بانــک مرکــزی،
رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه حضــور
داشــتند ۱۸ ،نفــر از صادرکننــدگان در
سخنانی به تشریح دیدگاهها و مشکالت
حــوزه صــادرات پرداختنــد و ابــراز
امیدواری کردند تغییر نگرشی که با روی
کار آمــدن دولــت ســیزدهم در عرصــه
تولیــد و صــادرات احســاس میشــود،
منجر به جهش صادراتی شود.
صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی
حاضــر در جلســه آغــاز فعالیتهــای
انتخاباتــی آیــتاهلل رئیســی در اتــاق
بازرگانــی را پیــام مثبــت و باعث ترمیم
امیــد و اعتماد جامعه اقتصادی کشــور
دانســتند و گفتنــد امیدوارند این نگرش
مثبت در طول حیــات دولت ادامه یابد
و تقویت شود.
توجــه بــه مزیتهــای جدید کشــور
بویــژه در عرصــه نانــو و بیوفنــاوری،
لــزوم ثبــات در تصمیمگیریهــای
اقتصــادی دولــت ،پرهیــز از بدبینــی
بــه صادرکننــدگان ،لــزوم توجــه بــه
موضــوع تجارت حتــی فراتــر و باالتر از
تولیــد ،کمــک بــه صادرکننــدگان برای
بالفعل کــردن ظرفیتهــای صادراتی
بــه کشــورهای همســایه ،تقویت بخش
حمــل و نقــل جــادهای ،ریلــی ،دریایی
و هوایــی ،تــاش بــرای بالفعــل کردن
ظرفیتهــای ســوآپ ،توجه بــه صنایع

کوچــک و پاییــن دســتی و حمایــت از
صــادرات محصــوالت ایــن بخشهــا
و پشــتیبانی دولــت از فعالیتهــای
اقتصــادی و صادراتــی شــرکتهای
ایرانــی در خــارج از کشــور ،از جملــه
موضوعات مطرح شده در این نشست
بود.
رئیس جمهوری با تبریک فرارسیدن
ایــن روز بــه همــه صادرکننــدگان و
تولیدکننــدگان گفــت :برگــزاری ایــن
جلســه در روز ملی صادرات پیام گویای
حمایت دولت از همــه صادرکنندگان و
فعاالن اقتصادی است.
رئیسی گفت :از وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت و همــه مســئوالن در دولــت
میخواهــم بــه گونــهای عمــل کننــد که
صادرکننــدگان در عمــل آثــار حمایــت
دولــت را ببیننــد و وقتــی ســال بعد گرد
هم آمدیم ،بتوانیم اتفاقات مثبتی را که
در عرصه صادرات کشور رخ داده ،با هم
مرور کنیم.
آیــتاهلل رئیســی بــا تأکیــد بــر اینکه
باید تــاش کنیم این احســاس در همه
کشــور نهادینه شود که در حال پیشرفت
هســتیم ،گفــت :ســهم امــروز ایــران در
تجارت منطقه و جهان متناسب با توان
و ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی کشور
نیســت؛ چرا که در کشــورهای مختلف و
بویــژه در میان همســایگان تقاضا برای
خریــد کاال و اســتفاده از خدمــات فنی و
مهندسی ایرانی بسیار باالست.
رئیــس جمهــوری گفــت :توســعه
تجــارت بــا همســایگان و موفقیــت
دیپلماســی اقتصــادی در گــرو حمایت
از فعالیتهــای تولیدکننــدگان و
صادرکنندگان کشــور اســت و سازوکاری
که در وزارت امور خارجه عملیاتی شده،
میتواند این مسیر را تسهیل کند.
رئیســی عضویــت دائــم ایــران در

ســازمان همکاری شــانگهای را فرصت
خوبــی بــرای توســعه روابــط اقتصادی
و تجــاری با کشــورهای منطقه دانســت
و گفــت :صادرکننــدگان بایــد از فرصت
اتصــال ایــران بــه زیرســاختهای
اقتصادی آســیا به نحواحســن اســتفاده
کنند.
رئیســی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــاور
داریــم ثبــات در تصمیمگیریهــا و
پرهیــز از اتخــاذ تصمیمــات لحظــهای
یکــی از مهمتریــن پیــش نیازهــا بــرای
موفقیــت تولیــد و صــادرات اســت،
گفــت :ثبات در تصمیمــات میتواند به
فعــاالن اقتصــادی قــدرت پیشبینی و
برنامهریــزی دهد و خلــل در این ثبات،
باعث مختل شــدن روند سرمایهگذاری
و تولید میشود.
رئیس جمهوری گفت :همه مقامات
خارجی که از ابتدای دولت ســیزدهم با

آنان دیدار داشــتهام ،بدون اســتثنا برای
ی با ایران ابراز آمادگی
گســترش همکار 
کردند.
آیــتاهلل رئیســی تأکیــد کــرد :باید با
صادرات محصــوالت باکیفیت بــه ابراز
تمایل کشورهای مختلف برای گسترش
مناســبات اقتصــادی بــا ایــران پاســخ
دهیــم .همچنیــن بایــد از خامفروشــی
فاصله بگیریم و به صادرات محصوالت
شــرکتهای پاییــن دســتی و کوچــک و
محصــوالت بــا ارزش افزوده بــاال توجه
بیشتری کنیم.
آیتاهلل رئیســی با تأکید بر ضرورت
بازنگری و تقویت توان و ظرفیت بخش
حمــل و نقــل زمینــی ،ریلــی ،دریایــی و
هوایــی کشــور گفــت :صنعــت حمــل و
نقل توانمند ،یکی از مهمترین ابزارها و
نیازمندیهای توســعه صادرات است و
به نظرم باید کمیتهای با حضور فعاالن

ایــن بخــش و بــا محوریــت وزارت راه و
دســتگاههای مرتبــط همچــون گمــرک
بــرای بازنگــری و تقویــت ایــن بخــش
تشکیل شود.
رئیس جمهوری بر اهمیت بازگشت
ارز صادراتی به کشــور تأکید کرد و گفت:
بازگشت ارز صادراتی باید با دقت رصد
و مدیریت شود و با متخلفان نیز به نحو
مقتضی برخورد شــود اما چه در جایگاه
رئیــس قــوه قضائیــه و چــه در جایــگاه
رئیــس جمهــوری اعتقاد جدی داشــته
و دارم کــه صادرکننده نباید به ســهولت
متهم تلقی شود.
آیتاهلل رئیسی همچنین با تأکید بر
ضرورت بازنگری در دستورالعملهایی
که در مسیر توسعه صادرات مانعتراشی
میکنند ،گفت :دولت عمیقاً به فعاالن
عرصــه تجــارت اعتمــاد دارد و در کنــار
آن از تاجــران و فعــاالن ایــن عرصــه

انتظار دارد در زمینه صیانت از سالمت
عرصــه تجارت پیشــگام باشــند و اجازه
ندهند اشــخاص غیرمرتبط بــا دریافت
و اســتفاده از کارت بازرگانــی بــه اعتبــار
بازرگانان و تجار خدشه وارد کنند.
آیتاهلل رئیســی با ابراز خرســندی از
ارتقای توانمندیهای ایران در ســاخت
و صــادرات دارو گفــت :در صادرات دارو
و البتــه صــادرات دیگــر محصــوالت به
طــور طبیعی تأمیــن نیاز کشــور اولویت
دارد اما پــس از تأمین نیاز داخلی نباید
هیچ مانعی برای صــادرات دارو و دیگر
محصوالت وجود داشته باشد.
رئیــس جمهــوری در واکنــش بــه
طــرح موضوع ایجــاد وزارت صــادرات،
با بیان اینکه به نظرم مشــکل در کمبود
ساختار و تشکیالت اداری نیست ،گفت:
ســاختارهای اداری متعــددی در کشــور
وجود دارد که باید فعال شــود و از سوی
دیگــر تأکید به همکارانــم در دولت این
بوده که معطل ساختارســازی نشــوند و
کارها را پیش ببرند و در جریان پیشــبرد
امور ناکارآمدیها را اصالح کنند.
آیــتاهلل رئیســی همچنیــن بــا بیان
اینکــه صنعت لوازم خانگی کشــور یکی
از حوزههایی اســت که بهخوبی توانسته
تهدید تحریــم را به فرصت تبدیل کند،
گفت :تولیدکنندگان لــوازم خانگی باید
با تولید کاالهای باکیفیت و قابل رقابت
بــا نمونههــای خارجــی و البتــه قیمــت
مناسب ،مانع اجحاف به مردم شوند.
رئیســی با بیــان اینکه روحیــه امید و
اعتمــاد در مردم باال رفته اســت ،گفت:
ظرفیتهای بســیار خوبی بــرای تولید و
صادرات کاال و خدمات در کشور داریم و
بازار خوبی نیز پیش روی تولیدکنندگان
و صادرکنندگان است و با استفاده از این
فرصتهــا میتوانیــم آینده درخشــانی
برای کشور رقم بزنیم.

تأمین اعتبار ۴۳۰۰میلیارد تومانی برای نگهداری راهها

بانک مرکزی درگزارشی تحلیل کرد

نمای نزدیک اقتصاد ایران درشهریور1400
گــروه اقتصــادی /بانــک مرکــزی
درتازهتریــن گــزارش خــود تحــوالت
اقتصــاد کالن درشــهریورماه امســال
را تحلیــل کــرده اســت .بانــک مرکــزی
از مــرداد مــاه ســال گذشــته در راســتای
اجــرای رویکــرد جدیــد سیاســتگذاری
پولی و مدیریت انتظــارات تورمی ،ارائه
اطالعات درست و بههنگام از مجموعه
تحوالت اقتصــاد کالن و اقدامات انجام
شــده را در دستور کار قرار داد .این امر به
منظور شکلگیری صحیح انتظارات در
فعاالن اقتصــادی و ایجاد شــرایط بهتر
بــرای بانــک مرکــزی در جهــت نیــل به
اهــداف حفــظ ارزش پول ملــی (کنترل
تــورم) و مســاعدت بــه رشــد اقتصادی
انجام پذیرفت.

ëëوضعیت تورم و رشد اقتصاد
در شــهریورماه همچــون مــاه
گذشــته ،گروههــای «مســکن ،آب ،برق
و گاز و ســایر ســوختها»« ،خوراکیهــا
و آشــامیدنیها» و «حملونقــل» بــه
ترتیب با ســهمی معــادل  15.1 ،49.8و
 11.5درصــد بیشــترین ســهم را در تورم
ماهانه داشتهاند .بررسی تورم ماهانه به
تفکیک گروههای «کاال» و «خدمت» نیز
نشان دهنده آن است که در شهریورماه
ســالجاری همچــون ماه گذشــته ،گروه
«خدمــت» تــورم باالتــری را نســبت به
گروه «کاال» تجربه کرده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی ،تولید
ناخالص داخلی کشــور با نفــت و بدون
نفت (بــه قیمتهای پایه ســال )1395
درفصــل اول ســال  1400در مقایســه بــا
دوره مشــابه ســال قبل ،به ترتیب  6.2و
 4.7درصــد افزایش یافــت .دراین دوره
به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی
کــه متأثر از خشکســالی و کاهــش تولید
محصــوالت زراعــی با کاهــش عملکرد
 0.9درصــدی مواجه شــد ،ارزش افزوده
سایر گروههای اقتصادی شامل «نفت»،
«صنایــع و معــادن» و «خدمــات» بــه
ترتیب از افزایشــی معــادل  2.1 ،23.3و
 7.0درصــد برخوردار شــدند .همچنین
الزم بــه اشــاره اســت ،رشــد تشــکیل
ســرمایه ثابت ناخالص (به قیمتهای
ثابــت ســال  )1395در فصــل اول ســال
 1400نسبت به دوره مشابه سال قبل به
میزان  3.5درصد کاهش یافته است که
در این میان رشــد تشکیل سرمایه ثابت

ناخالص در ساختمان و ماشینآالت به
ترتیــب منفــی  10.3و  15.8درصد بوده
است .کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص در ســاختمان عمدتــاً بهدلیل
کاهش تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص
ســاختمان در بخــش خصوصــی بــوده
اســت .همچنین ،علت افزایش تشکیل
ســرمایه ثابت ناخالص در ماشینآالت
بهدلیــل افزایــش واردات کاالهــای
ســرمایهای و همچنین افزایش کاالهای
ســرمایهای تولید داخل ،طی ســه ماهه
اول ســال  1400نســبت بــه دوره مشــابه
سال قبل است.

ëëرشــد  61درصــدی صــادرات درنیمــه
نخستسال
بر اســاس اعــام گمرک ایــران ،طی
نیمه نخست سالجاری ارزش صادرات
گمرکی در حدود  21.8میلیارد دالر بوده
که نشــانگر افزایش حــدود  61درصدی
آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1399
است .ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی
در دوره مزبــور در حــدود  23.1میلیــارد
دالر گــزارش شــده اســت کــه حاکــی از
افزایش  37درصدی آن نســبت بمدت
مشابه سال قبل است.
ëëافزایــش قیمــت مســکن و افــت
بازارسهام
بررســی بــازار داراییهــا از جملــه
مســکن و ســهام حکایت از آن دارد که
قیمتها در بازار مسکن در شهریورماه
ســالجاری بــا افزایــش مواجــه شــده و
نشــانههای بهبــود وضعیــت در بــازار
ســهام نیز مشــاهده شده اســت .بر این
اساس ،متوســط قیمت خرید و فروش
یــک متر مربع زیربنای واحد مســکونی
معاملــه شــده در شــهر تهــران ،در
اینمــاه نســبت به ماه قبــل  2.4درصد
افزایــش را تجربــه کــرد .در بازار ســهام
نیــز هرچنــد میانگیــن روزانه شــاخص
کل بــورس اوراق بهادار در شــهریورماه
در مقایســه بــا مــاه گذشــته بــه میــزان
 6.5درصــد افزایــش یافتــه ،لیکــن
روند شــاخص روزانه کل بــورس اوراق
بهــادار درشــهریورماه  1400نســبت بــه
ماه گذشــته نزولی بوده اســت .ذکر این
نکته ضروری است که مقام سیاستگذار
پولــی با رصد مســتمر تحــوالت قیمت
داراییهــا و توجــه بــه داللتهــای آن

اخبــــار

صادرکنندگان از فرصت سازمان شانگهای استفاده کنند

تجارت ۱۶میلیارد دالری ایران با اعضای پیمان شانگهای

ســخنگوی گمــرک از تجــارت  ۱۶میلیــارد دالری ایــران با اعضــای پیمان
شــانگهای در نیمه نخســت امســال خبر داد .ســیدروحاهلل لطیفی با بیان
اینکــه در نیمه نخســت امســال ،بیــش از  ۲۶میلیون و  ۳۸۷هــزار تن کاال
بــه ارزش  ۱۶میلیــارد و  ۵۶میلیــون و  ۶۹۷هــزار و  ۷۰۹دالر بیــن ایــران و
اعضای پیمان شــانگهای تبادل شــد ،افزود :از این میزان ۹ ،و نیم میلیارد
دالر ســهم صادرات و  ۶ونیــم میلیارد دالر آن ســهم واردات بود .لطیفی
گفــت :در نیمه نخســت امســال  ۲۲میلیون و  ۸۲۵هــزار و  ۸۸۴تن کاالی
ایرانــی بــه ارزش  ۹میلیــارد و  ۵۵۸میلیــون و  ۸۷۷هــزار و  ۸۳۲دالر بــه
 ۱۰کشــور عضو پیمان شــانگهای صادر شــد که نســبت به مدت مشابه ۱۳
درصد در وزن و  ۶۱درصد در ارزش افزایش داشته است .وی افزود :چین
با خرید بیش از  ۱۴میلیون و  ۸۳۳هزار تن کاال به ارزش  ۶میلیارد و ۵۶۸
میلیــون دالر و رشــد  ۱۳درصــدی در وزن و  ۷۷درصدی در ارزش نســبت
به مدت مشــابه در صــدر مقاصد صادراتی ایران قــرار گرفت و پس از آن
افغانســتان بــا خرید دومیلیــون و  ۵۱۶هزار تن کاال بــه ارزش  ۹۹۹میلیون
دالر و کاهش  ۲۵درصدی در وزن و  ۱۰درصدی در ارزش قرار گرفته است
و هنــد با خرید دو میلیــون و  ۹۱۸هزار تن کاال به ارزش  ۸۳۰میلیون دالر،
رشــد  ۳۷درصدی در وزن و  ۱۱۵درصدی در ارزش کاالی صادراتی ایران
را نســبت به نیمه نخست سال قبل تجربه کرده است .وی در ادامه گفت:
پاکســتان بــا خرید یک میلیون و  ۳۶۱هزار تــن کاالی ایرانی به ارزش ۵۴۴
میلیــون دالر و رشــد  ۴۱درصــدی در وزن و  ۳۹درصــدی در ارزش در رتبه
چهارم و روســیه بــا خرید  ۵۰۶هزار تــن کاال بــه ارزش  ۲۷۰میلیون دالر و
رشــد  8درصــدی در وزن و  ۳۴درصــدی در ارزش در رتبــه پنجــم خریــد
کاالی ایرانی در بین کشــورهای عضو این پیمان قرار گرفته اســت .لطیفی
افزود :ازبکســتان با خرید  ۲۱۷میلیون دالر (رشــد  ۴۳۸درصدی در وزن و
 ۳۲۸درصدی در ارزش) ،قزاقســتان  ۸۰میلیون دالر (رشــد  ۱۰۲درصدی
در وزن و  ۳۰درصــدی در ارزش) ،قرقیزســتان بــا  ۳۳میلیون دالر (رشــد
 ۳۴۹درصدی در وزن و  ۲۶۱درصدی در ارزش) ،تاجیکستان با  ۱۷میلیون
دالر (رشد  ۱۵۷درصدی در وزن و  ۱۴۳درصدی در ارزش) و مغولستان با
 ۲۸۱هزار دالر (رشد  ۴۹درصدی در وزن و کاهش یک درصدی در ارزش)
بــه ترتیب در رتبههای بعدی قــرار دارند .لطیفی در خصــوص واردات از
اعضای پیمان شــانگهای اظهار داشت :ســه میلیون و  ۵۶۱هزار و  ۷۱۹تن
کاال به ارزش  ۶میلیارد و  ۴۹۷میلیون و  ۸۱۹هزار و  ۸۷۷دالر از کشورهای
عضو پیمان شــانگهای خریداری شد که سه کشــور چین ،روسیه و هند ۹۲
درصــد وزن و  ۹۶.۵درصــد ارزش کل واردات از اعضــای ایــن پیمان را به
خود اختصاص دادند.
وی افزود :چین با یک میلیون و  ۵۶۱هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد
و  ۴۱میلیــون دالر ۴۳ ،درصــد کل وزن و  ۷۷.۵درصــد کل ارزش واردات
ایــران از پیمــان شــانگهای را به خــود اختصاص داده که نســبت به مدت
مشــابه ،سه درصد در وزن کاهش و  ۱۶.۵درصد افزایش در ارزش فروش
کاال به ایران داشــته اســت .سخنگوی گمرک گفت :روســیه با یک میلیون
و  ۲۶۹هــزار تــن به ارزش تقریبــی  ۶۳۹میلیون دالر ،هند بــا  ۵۹۶میلیون
دالر ،پاکستان با  ۱۱۰میلیون دالر ،قزاقستان با  ۳۲میلیون دالر ،افغانستان
بــا  ۶.۴میلیــون دالر ،تاجیکســتان بــا  ۴.۷میلیــون دالر ،قرقیزســتان با ۱.۴
میلیــون دالر و مغولســتان بــا  ۶۶۲هــزار دالر به ترتیــب در جایگاه بعدی
تأمین کاالهای مورد نیاز کشورمان در  ۶ماهه نخست امسال بودند/.ایبنا

بــر تغییــر ســطح انتظــارات تورمــی،
عنداللزوم اقدامات سیاســتی مناســب
را در دستور کار قرار خواهد داد.
ëëافزایش  6.3درصدی نرخ دالر
در شــهریورماه ســالجاری متوســط
نــرخ دالر در بــازار آزاد  271.3هزار ریال
بــود که نســبت بــه مــاه قبــل از آن 6.3
درصــد افزایــش یافت .بــا این حــال در
نیمــه دوم این ماه ،متأثر از شــکلگیری
انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت
و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم،
نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.
ëëناهمواری جریان درآمد و هزینه دولت
رونــد کاهنــده متوســط ارزش روزانه
معامــات در بازار بیــن بانکی به همراه
رونــد صعــودی مالیــم نــرخ ســود در
ایــن بازار طــی شــهریور ماه ســالجاری
حاکــی از تعدیــل ســطح ذخایــر مــازاد
بانکهــا دربازار بیــن بانکی اســت .این
امرعمدتــاً بواســطه رفتــار مالــی دولت
و ناهمواربــودن جریــان درآمــدی و
هزینــهای دولــت و تأثیــر آن بــر ذخایــر
بانکها صــورت گرفته اســت .درچنین
شــرایطی بانــک مرکــزی بــا اســتفاده از
ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز
بهدنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه
هدفگذاری شده بوده است.
بــازده اســناد خزانــه اســامی بــا
سررســیدهای یــک ،دو و سهســاله ،در
شــهریورماه  1400رونــدی افزایشــی را
تجربــه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ
بــازده اســناد مذکــور بهترتیب بــا ،0.51
 1.27و  1.77واحــد درصــد افزایــش
نســبت به ماه قبل به ترتیــب به ،21.49
 22.20و  22.44درصــد رســید .ذکــر این
نکتــه ضــروری اســت کــه دلیــل اصلــی

 1400.03.26هیأت وزیران) بوده است.
هرچند در دوره مورد بررســی بخشــی از
آثــار انبســاط پولی مذکــور با اســتفاده از
ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای
اجــرای عملیــات بــازار بــاز خنثی شــده
است.

افزایــش بازدهــی اوراق مالــی اســامی
دولتــی در ایــن مــاه ،تمرکــز دولــت بــر
عرضــه بیشــتر و فــروش اوراق از مســیر
تعدیل نرخهای بازدهی اوراق یاد شده
بوده است.
ëëمنشأ رشد پایه پولی
بــر اســاس ارقــام موجــود ،رشــد
نقدینگــی و پایــه پولــی در دوازده ماهــه
منتهــی به پایــان شــهریور مــاه  1400به
ترتیــب بــه  40.5درصــد و  39.5درصد
رسید .الزم به توضیح است ،رشد باالی
پایــه پولــی در دوازده ماهــه منتهــی بــه
پایــان شــهریورماه  ،1400عمدتــاً ناشــی
از کاهــش پایــه پولــی در طول ســه ماهه
دوم ســال  1399نســبت بــه انتهــای
خــرداد همــان ســال ،بهدنبــال افزایش
ســپردههای دولت نزد بانک مرکزی در
نتیجه فــروش اوراق بدهی دولت ،بوده
اســت .ذکر این نکته ضروری اســت که،
پایــه پولــی در شــهریورماه  1400نســبت
بــه پایــان ســال  ،1399رشــدی معــادل
 13.1درصــد داشــته کــه در مقایســه بــا
رشــد متغیر مذکور در دوره مشــابه سال
قبــل ( 5.4درصد) به میــزان  7.7واحد
درصــد افزایــش یافتــه اســت .در ایــن
مقطع ،خالــص مطالبات بانک مرکزی
از بخــش دولتــی و خالــص داراییهــای
خارجــی بانــک مرکــزی بــه ترتیــب بــا
ســهمی معادل  5.7و  5.5واحد درصد
بیشــترین ســهم را در رشــد پایــه پولــی
داشــتهاند .افزایــش خالــص مطالبــات
بانــک مرکــزی از بخــش دولتــی عمدتاً
بهدلیل اســتفاده دولــت از وجوه تنخواه
گردان خزانه ( 469.8هزار میلیارد ریال
در پایــان شــهریورماه  )1400و افزایــش
ســقف مجاز اســتفاده از آن (از  3درصد
بــه  4درصــد ،بر اســاس مصوبــه مورخ

ëëافزایشضریبفزایندهنقدینگی
همچنین ،حجم نقدینگــی در پایان
شــهریورماه ســال  1400نســبت به پایان
ســال  1399معــادل  17درصــد رشــد
نشــان میدهــد کــه در مقایســه با رشــد
متغیر مذکور در دوره مشــابه ســال قبل
( 17.1درصد) به میزان  0.1واحد درصد
کاهــش یافتــه اســت .الزم به ذکر اســت
در پایان شــهریورماه سال  ،1400ضریب
فزاینده نقدینگی به رقم  7.839رسید.
بدین ترتیب ضریــب فزاینده نقدینگی
نســبت به پایان سال  3.5 ،1399درصد
و همچنیــن در مقایســه بــا دوره مشــابه
ســال  1399معادل  0.7درصد افزایش
نشــان میدهــد .دلیــل اصلــی افزایش
ضریــب فزاینــده نقدینگــی در پایــان
شــهریورماه  1400نســبت به پایان ســال
 ،1399عمدتــاً ناشــی از کاهــش نســبت
ذخایر اضافی به سپردهها بوده است؛ به
طوری که حجــم ذخایر اضافی بانکها
از  304.1هزار میلیارد ریال در پایان سال
 1399بــه  192.7هــزار میلیــارد ریــال در
پایان شهریورماه  1400رسیده است.
ëëماندگاریسپردههایبانکیبیشترشد
بررســی رشــد اجزای نقدینگی نشان
میدهــد کــه رشــد دوازده ماهــه پــول از
 61.7درصــد در پایــان ســال  1399بــه
 35.9درصــد در پایــان شــهریورماه
ســال  1400کاهــش یافتــه کــه حاکــی از
تقویت ماندگاری ســپردهها و اســتقبال
بیشــتر از ســپردهگذاری بلندمــدت در
بانکهاســت .انتظــار میرود بــا اعمال
سیاســت احتیاطی محدودیت بر رشــد
ترازنامه بانکها ،روند بهبود کنترل رشد
متغیرهای پولــی در ماههای آتی تداوم
یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای
حفــظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها)
با توفیق بیشتری همراه شود.
ëëاجرایعملیاتبازاربازانقباضی
در شــهریورماه  1400بــا هــدف
مدیریــت نقدینگــی بــازار بینبانکــی

ریالــی ،بانــک مرکــزی در تعامــل بــا
بانکهــا اقدامــات اعتبــاری متعــددی
انجــام داده اســت .درهمیــن راســتا،
انجــام عملیــات بــازار بــاز بــا مواضــع
انقباضی مجموعاً به ارزش  121.8هزار
میلیارد ریــال در قالب توافــق بازخرید
معکــوس بــا سررســید  7روزه (مانــده
توافــق بازخریــد معکــوس از محــل
عملیات بــازار باز در پایان شــهریورماه
معادل صفر بوده اســت) ،ازجمله این
اقدامــات اســت .همچنیــن بانکهــا از
اعتبارگیــری قاعدهمنــد در نرخ ســقف
بــرای رفــع نیازهــای نقدینگــی جمعــاً
با حجــم  1363.3هــزار میلیــارد ریال
اســتفاده کردنــد( .مانــده اعتبارگیــری
قاعدهمند در پایان شــهریورماه معادل
 56.5هزار میلیارد ریال بوده است).
ëëفروش  27هزارمیلیارد تومان اوراق در
شهریور
بر اساس اعالم وزارت امور اقتصادی
و دارایــی ،کارگــزاری ایــن بانک تــا پایان
شهریور ماه سالجاری 18 ،مرحله حراج
اوراق مالی اسالمی دولتی برگزار کرد که
در مجمــوع 432.4 ،هــزار میلیــارد ریال
اوراق مالی اسالمی دولتی توسط بانکها
و ســایر ســرمایهگذاران خریداری شد .در
شــهریور مــاه ســالجاری ،طــی برگزاری
پنج مرحله حــراج اوراق مالی اســامی
دولتی 63هزارمیلیــارد ریال اوراق مالی
اســامی دولتی توســط بانکهــا (23.3
درصــد) و  207هزارمیلیارد ریال توســط
ســایر ســرمایهگذاران (76.7درصــد)
جمعاً به میزان 270.هزار میلیارد ریال،
خریداری شد.
ëëتأمین  9.5میلیارد دالر ارز دولتی برای
واردات
در شــشماهه نخســت ســالجاری
حــدود  7.7میلیــارد دالر ارز بــا نــرخ
ترجیحــی بهصــورت نقــدی و اعتبــاری
در راســتای واردات کاالهــای اساســی،
دارو و تجهیــزات پزشــکی اختصــاص
یافته اســت .الزم به ذکراســت بر اساس
آخرین آمار موجود از ابتدای سالجاری
تــا تاریخ  9مهرماه جاری جمعاً معادل
 9.5میلیــارد دالر ارز بــا نــرخ ترجیحــی
بابــت واردات کاالهــای اساســی ،دارو،
تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تأمین
ارز شده است.

داریــوش امانــی ،معاون وزیــر راه و شهرســازی درباره نگهــداری جادهها
از محــل اعتبارات اظهارداشــت :امســال بــا همه گرفتاریهــای بودجهای
کــه داشــتیم و بــا وجود برخی مشــکالت اقتصادی در کشــور ،با شناســایی
درآمدهــای جدیــد و جلوگیــری از فــرار درآمدهــای ســازمان راهــداری و
حملونقل جادهای ،نســبت به ســال گذشــته بودجه راهداری صددرصد
افزایش یافت.
رئیــس ســازمان راهــداری و حملونقل جــادهای ادامــه داد:این موضوع
کمــک کرد موضــوع نگهــداری جادهها بــا دربرگیری بیشــتری اجرا شــود
و در ایــن بخــش متمرکــز باشــیم و همچنین نظــارت در حــوزهنگهداری
جادهها دقیقتر باشــد.وی با تأکید بر اینکه پروژههای نگهداری جادههای
کشــور با اســتفاده از ســامانه دادهمحور مدیریــت راهها در دســتور کار قرار
گرفتــه اســت ،اضافه کرد :طبــق وظیفهای که بــر عهده داریــم ،نگهداری
برنامهمحــور جادههــای فرعــی و روســتایی بــا رویکــرد توســعه متــوازن
ســکونتگاههای روستایی در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.معاون
وزیر راه و شهرســازی بیان کرد :ســال گذشــته  2200میلیارد تومان بودجه
حوزه راهداری بود که امسال به  4300میلیارد تومان افزایش یافته است.
امانــی اضافــه کــرد:امیدواریم ایــن عدد تا پایان ســال به  5هــزار میلیارد
تومان افزایش یابد ،یعنی تا  140درصد رشد کند/.فارس

ضرورت تمرکززدایی از بودجه ۱۴۰۱

سیداحســان خانــدوزی ،وزیــر اقتصــاد و دارایــی دیروز در جلســه شــورای
اداری شهرستان مرزی بیله سوار اظهار کرد :ما بهدنبال تغییر و تحول در
وضعیت اقتصادی کشــور هستیم و این کار با تمرکززدایی در بودجه ۱۴۰۱
انجام خواهد گرفت.
وی با اشــاره بــه اینکــه تمرکززدایی میتواند بــه اتمــام پروژههای زخمی
و نیمــه کاره در کشــور کمک کنــد ،افزود :ایــن رویکرد اصلی مــا در وزارت
اقتصاد اســت و در این باره رایزنیهای الزم را با ســازمان برنامه و بودجه
کشــور انجــام دادیــم .خانــدوزی تصریح کــرد :باید نــوع نگاه ما بــه نظام
مدیریتی از حالت متمرکز به منطقه محور تغییر کند تا بتوانیم مشکالت
موجود در شهرستانها را حل کنیم.
وزیــر اقتصــاد و دارایی با اشــاره به ظرفیتهای موجــود در منطقه مغان
اســتان اردبیــل ،بیــان کــرد :اگــر تــوان مدیریتــی شهرســتانها بــه لحــاظ
بودجهای افزایش یابد قطعاً بسیاری از مشکالت شهرستانهای مختلف
این اســتان رفع خواهد شد.وی با تأکید بر اینکه نباید در مقام وزیر مدافع
تمرکــز قدرت و تصمیمگیــری در وزارتخانهها باشــیم ،اضافه کرد :تمرکز
قــدرت تصمیمگیری ســدی در برابــر چابکســازی روند توســعه مناطق
مختلف و شهرســتانهای کشور اســت .خاندوزی با اشاره به مطالبه بحق
مــردم شهرســتان بیله ســوار ،گفــت :طبــق برنامهریزیهای انجام شــده
و بعــد از بررســی نهایــی منطقه آزاد بیله ســوار تــا پایان ســال کلنگ زنی
خواهد شد و حتی هیأت مدیره این منطقه نیز انتخاب خواهد شد تا روند
سرمایهگذاری در این منطقه تسریع پیدا کند/.مهر

