
28 آبان ماه سالجاری و درست چند روز پس 
از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین 
بودک��ه متولیان ام��ر از جمله وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت در جلسات متعدد و مختلفی  
براین مس��اله تاکید کردند که »طبق دستور 
رئیسجمهور دولت و دس��تگاههای دولتی به 
هیچ عنوان تا پایان س��ال ح��ق گران کردن 

هیچ کاالیی را ندارند.«
 در تاریخ 30 آبان ماه مجدد وزیر صنعت،معدن 
و تجارت با اعالم اینکه »دستگاههای دولتی به 
هیچ عنوان تا آخر امسال حق گران کردن هیچ 
کاال و خدماتی را ندارند.« در حاش��یه جلس��ه 
هیات دولت اعالم کرد؛» طرح تش��دید نظارت 
بر بازار که از روزهای گذشته کلید خورده است 
و همه امکانات بس��یج ش��دهاند تا موج گرانی 
که بیش��تر ناش��ی از آثار روانی است، به مردم 
تحمیل نش��ود.« وی در س��خنان خود ببهاین 
مس��اله اش��اره داش��ت که» این اقدامات برای 
کنترل قیمتها و سوءاس��تفاده از این ش��رایط 
موثر بوده است با این حال سهمیهبندی بنزین 
ممکن است تاثیر واقعی بر برخی حوزهها مانند 

حمل و نقل داشته باشد.«

تکرار مکررات
پ��س از آن درتاریخ 4 آذرم��اه  رحمانی وزیر 
صنعت،مع��دن و تجارت  ب��ا حضور در صحن 
علن��ی مجلس  بار دیگ��ر با اس��تفاده از این 
عب��ارت کلیدی ک��ه »قیمت کااله��ا تا پایان 
س��ال افزای��ش نخواهد یاف��ت« از این توافق 
پرده برداش��ت که »طبق توافقی که با اصناف 
و تشکلهای اقتصادی داشتهایم قرار است که 

قیمت کاالها تا پایان سال افزایش نیابد.
البته این نگاه وزیر صنعت ،معدن و تجارت  تا 
پیش از حضور وی در مجلس اعالم شده بود 
و خیل��ی ها از آن به عنوان خبر خوش معاون 
اول رئی��س جمهور یاد کردند . جهانگیری در 
جلسه س��تاد تنظیم بازار در تاریخ 2  آذرماه 
98؛اینگون��ه ادع��ا ک��رد که » دول��ت مکررا 
اعالم کرده تا پایان س��ال 98 افزایش قیمت 
در کااله��ا و خدماتی ک��ه ارائه میدهد ندارد، 

ممکن اس��ت شایعه کنند که قیمتها از جمله 
قیمتهای حاملهای انرژی ممکن است افزایش 
پی��دا کند اما من اعالم میکن��م اینها واقعیت 
ندارد و دولت تا پایان س��ال هیچ تغییری در 

قیمتها نخواهد داد.«
طی دو روز گذش��ته  و در تاریخ 23 آذرماه نیز 
مجددا وزیر صنعت؛مع��دن و تجارت عدم  بار 
دیگر با تاکید بر عدم افزایش قیمت ها  تا پایان 
؛این نکته را مطرح کرد که »تا شب عید چند 
ماه فرصت داریم. این در حالی است که دولت 
به صراحت اعالم کرده تا پایان سال هیچ کس 
حق افزایش قیمت را ندارد؛ البته رئیسجمهور 
در مصاحبهها و اظهار نظرهای خود اعالم کرده 
است که هیچ کس حق افزایش نرخ را ندارند.«  
رحمان��ی در صحبت های خود براین مس��اله 
نی��ز تاکید کرد که » اگر هر ش��رکت دولتی و 
شبه دولتی تغییر قیمتی را در اجناس، کاالها 
و محصوالتش داش��ته باشد حتما تخلف کرده 
و ب��ا آن قاطعانه برخورد خواهی��م کرد. ما به 

ش��دت با افزایش قیمتها برخورد خواهیم کرد 
ضمن اینکه در زمینه کم فروش��ی هم که ذاتا 
تخلف محسوب میشود هم وزارت صمت و هم 
سازمان تعزیرات حکومتی قاطعانه ورود کرده 

و با متخلفین برخورد خواهد کرد.«
اگر چه جمله  تاکیدی  وزیر صنعت و س��ایر 
متولیان مبنی بر عدم افزایش قیمت کاالها تا 
پایان سال در هر کوچه و برزنی به گوش می 
رس��د و متولیان امر تاکید کرده بودندکه قرار 
نیس��ت افزایش نرخ بنزین تاثیر مستقیمی بر 
نرخ کاالها در بازار داش��ته باشد و با نظارت و 
بازرس��ی از بازار  جلوی هر گونه سوئاستفاده 
گرفته می ش��ود  اما  برنامه ریزی ها آن طور 
که پیش بینی می شد پیش نرفت و  براساس 
آمار منتش��ر ش��ده از س��وی مرکز آما برخی 

کاالها دستخوش نوسان قیمت شدند. 

  آیینه آمار
براس��اس اعالم مرکز آمار      در  آبان ماه ۱398 

عدد ش��اخص کل ب��رای خانوارهای کش��ور 
)۱00=۱39۵( به ۱8۷،8 رس��ید که نس��بت 
به م��اه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشتهاس��ت 
ب��ه این ترتیب که در این ماه بیش��ترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان 
کهگیلوی��ه و بویر احمد با 2.3 درصد افزایش 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان 
سمنان با 0.۷ درصد افزایش بوده است. طبق 
اعالم این مرکز نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به آبان ماه ۱398 برای خانوارهای کش��ور به 
عدد 4۱.۱ درصد رس��یده که  بیشترین نرخ 
ت��ورم دوازده ماه��ه مربوط به اس��تان ایالم 
)49.8 درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

قم )3۵.۶ درصد( است.

 نظارت های بی اثر
آنچه از برآیند بررس��ی ها به عمل آمده نشان 
ازآن دارد ک��ه این تاکی��دات آن طور که باید 
اثر گذار نیست  و شاید هم بتوان گفت تولید 

کنندگان و فروش��ندگان و در یک کالم کلیه 
اصن��اف حرف وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت  
را نم��ی خوانند و ش��اید در ظاهر به تاکیدات 
وی س��ر مقبولی��ت تکان دهند ام��ا در بحث 
اج��را آن فعلی را اجرای��ی خواهند کرد که به 
س��ود خودشان باشد نه براساس حرف وزیر و  

منفعت مردم .
البته اگر از زوایای دیگر به این مهم نگریسته 
شود داستان روایت دیگری به خود می گیرد 
به این ترتیب که  متولیان و دست  اندرکاران 
امر برای س��ال آینده چه  تدابیری اندیشیده 
اند که مدام  بر عدم افزایش قیمت ها تا پایان 
سال تاکید دارند. آیا قرار است تحولی شگرف 
در میزان درآمد کارگران ، کارمندان و اقش��ار 
آس��یب پذیر رخ دهد که  در مقابل افزایش و 
یا گرانی کااله��ا نتواند نگرانی را ایجاد کند و 
یا اینکه متولیان س��ال 99 را سالی  می دانند 
که معیش��ت مردم با وجود این حجم از فشار 
و گرانی فوالدآبدیده ش��ده و اگر هم  نوسانی 
در قیمت ها صورت گیرد به  کس��ب نباید بر 
بخورد چرا که  از  دوره تمرینی تحمل گرانی 

در ۶ ماهه دوم سال 98  برگزار شده است. 
با گذش��ت یک ماه از   تصمیم دولت مبنی بر 
افزایش یکباره قیمت بنزین وش��وک ها وارده 
ب��ر اقتصاد کش��ور کارشناس��ان و تحلیلگران 
همچن��ان برای��ن اعتقادند که ای��ن گفته ها 
؛حرف های قابل استنادی نیست و هر لحظه  
باید نگران  رش��د قیمت و تورم در کاالها بود 
؛چراک��ه  بنزین زمانی گرانی ش��د که  تا قبل 
ازآن  همواره متولیان و  دس��ت اندرکاران در 
تمام مصاحب��ه های خود برای��ن مهم تاکید 
داش��تند که تا پایان س��ال گرانی برای حامل 
های ان��رژی وجود ندارد و دول��ت برنامه ای 
برای این مساله ندارد اما تجربه نشان داد که 

این مهم اجرایی می شود. 
ح��ال با وج��ود چنی��ن ن��وع و تاکیداتی باز 
همباید با دیده ش��ک و تردی��د به اقدامات و 
حرفهای متولیان دس��ت اندرکار دراین حوزه 
نگریست چرا که  محک تجربه بیش از حرف 

های تکراری قابل استناد  داشت.

 تکمیل پرداخت تسهیالت 
در برخی استان های سیل زده

ریی��س اداره کل اعتب��ارات و تامی��ن مالی بانک 
مسکن از تکمیل و اتمام پروسه پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه به س��یل زدگان در برخی از استان 
های کش��ور خب��ر داد.به گ��زارش پای��گاه خبری 
بان��ک مس��کن-هیبنا، بررس��ی کارنام��ه عملکرد 
بانک مس��کن در حوزه حمایت از آس��یب دیدگان 
ناش��ی از س��یل طی بیش از 8 ماه گذشته از سال 
جاری نش��ان م��ی  دهد: روند پرداخت تس��هیالت 
قرض الحس��نه اعطایی ب��ه متقاضیان بازس��ازی، 
تعمیر و امور معیش��تی از س��رعت مناسب و قابل 
توجهی برخوردار بوده اس��ت. ب��ه طوری که روند 
پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه ب��ه این گروه 
از متقاضیان، متناس��ب با س��قف اعتبار ابالغی در 
برخی از 2۱ اس��تان آس��یب دیده در جریان سیل 
ابتدای س��ال جاری، به اتمام رسیده است. در این 
مس��یر بانک مسکن توانس��ته به تمامی تقاضاهای 
اخذ تس��هیالت، در استان های آسیب دیده پاسخ 
دهد.ریی��س اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک 
مس��کن با بیان اینکه عملکرد قابل قبول و مناسب 
ش��عب این بان��ک در اس��تان های کش��ور جهت 
حمایت از سیل زدگان به خوبی از حجم تسهیالت 
پرداختی به متقاضیان قابل رصد اس��ت، به پایگاه 
خبری بانک مس��کن-هیبنا، گف��ت: مطابق با آمار 
کس��ب شده، از مجموع 4۵0 میلیارد تومان اعتبار 
ابالغی به 2۱ اس��تان آسیب دیده کشور در جریان 
س��یل امسال، تا تاریخ چهاردهم آذرماه، رقم 3۷3 
میلی��ارد و 2۷۷ میلیون و ۷00 هزار تومان معادل 
82.2 درص��د تس��هیالت قرض الحس��نه پرداخت 
ش��ده است.رضاصالحی شهرابی ادامه داد: در میان 
2۱ استان که اعتبار برای پرداخت تسهیالت قرض 
الحس��نه به آنها تخصیص یافته اس��ت، سه استان 
زنجان، کرمان و خراس��ان جنوبی ت��ا تاریخ مورد 
اش��اره به صورت ۱00 درصد، تمامی اعتبار ابالغی 
را به صورت تس��هیالت به آسیب دیدگان پرداخت 
کرده اند. البته این اس��تان ها در میان 2۱ استان 
آس��یب دیده، نسبتا حجم خس��ارت کمتری را در 

جریان س��یل دیده اند.

 راه اندازی سامانه احراز هویت سجام 
در تاالر اختصاصی خرید و فروش سهام 

مدیر امور سهام بانک شهر از راه اندازی سامانه احراز 
هویت سجام )سامانه جامع اطالعات مشتریان( در 
ت��االر اختصاصی خرید و فروش س��هام )کارگزاری 
ش��هر( خبر داد و گفت: با راه اندازی این س��امانه، 
امکان احراز هویت به صورت رایگان برای مراجعان 
فراه��م ش��د.به گزارش مرک��ز ارتباط��ات و روابط 
عمومی، حجت اله نج��اری با بیان این که پیش از 
این، مشتریان بازارهای مالی و سرمایه گذاری بعد 
از ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد رهگیری 
می بایس��ت به دفاتر پیش��خوان دولت مراجعه می 
کردند ، گفت: جهت رفاه حال س��هامداران و ارائه 
خدمات مناسب تر و تسهیل در امور ، سامانه احراز 
هویت سجام )سامانه جامع اطالعات مشتریان( در 
ت��االر اختصاصی خرید و فروش س��هام )کارگزاری 
ش��هر( در ساختمان مدیریت س��هام بانک شهر راه 
اندازی شد.وی افزود: بر این اساس، سهامداران می 
توانند پس از ثبت نام در س��امانه سجام و دریافت 
http://www.bcityb.com/ ک��د رهگی��ری از

fa ب��ه تاالر اختصاص��ی خرید و فروش س��هام در 
طبقه سوم ساختمان مدیریت امورسهام بانک شهر 
به نش��انی س��عادت آباد ،میدان کاج ، خیابان سرو 
ش��رقی ،روبروی بیمارستان پارسیان ، نبش کوچه 
رشادت ،پالک ۶ ، مراجعه و به صورت رایگان احزار 

هویت شوند.

 کسب رتبه نخست بانک آینده، 
در پرداخت تسهیالت در شبکه بانکی

بانک آینده، رتبه نخس��ت پرداخت تس��هیالت در 
شبکه بانکی استان تهران را کسب کرد.

بانک آینده، در سال »رونق تولید«، با هدف تأمین 
مالی بنگاه های تولیدی و تثبیت و ایجاد اش��تغال، 
عالوه بر پرداخت تس��هیالت ط��رح رونق تولید، از 
منابع داخلی خود نیز به واحدهای تولیدی معرفی 
ش��ده از سوی کارگروه های استانی، تسهیالت اعطا 

کرد.

اخبار

رئیس اتاق بازرگانی ایران ب با بیان این که در خصوص 
الیحه بودجه 99 برای نخس��تین بار هیچ نظرخواهی از 
بخش خصوصی نش��ده اس��ت گفت: ب��رآورد های اولیه 
حاک��ی از 200 ه��زار میلیارد تومان کس��ری در الیحه 

است.
  غالمحس��ین ش��افعی در پنجمی��ن نشس��ت هیئ��ت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به صحبت های 
مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعاالن 
بخش خصوصی اظهار داش��ت: ضم��ن توجه به صحبت 
های مقام معظم رهبری باید اقدامات الزم برای اجرایی 

شدم آن نیز انجام شود.  
وی ادام��ه داد: مق��ام معظم رهبری در این جلس��ه یک 
موض��وع مهم را فرمودند و آن ای��ن بود که هدف اصلی 
از ای��ن جلس��ه تکریم ای��ن عناصر ) تولی��د کنندگان و 
فعاالن بهش خصوصی( اساس��ی در افکار عمومی خواند. 
همچنین ایشان نقش اقتصاد در نظام جهموری اسالمی 
را بیش��مار و افزایش ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی 

در اسالم را یک ارزش دانستند. 
رئی��س اتاق بازرگانی ایران خاطر نش��ان کرد: همچنین 
رهب��ر معظم انقالب در خصوص وظیفه بخش خصوصی 
در اجرای قانون  اصل 44 فرمودند، مخاطب  این موضوع 
بخش خصوصی اس��ت و این سیاست هم برای شما حق 
ایج��اد می کند و هم تکلیف. ایش��ان به این نکته تأکید 
کردند که  قانون اصل 44 درس��ت اجرا نشده و واگذاری 
برخی کارخانه ها به افراد سواستفاده چی و عملکرد این 
افراد اندک ، فضا را برای فعاالن س��الم بخش خصوصی 

نامساعد کرده است.
وی ادامه داد: فعاالن بخش خصوصی با استفاده از اصل 
44باید با نقشه راه ، زنجیره تخصصی از فن آوری علم و 
بازراریابی را تشکیل دهند. همچنین مقام معظم رهبری 
بیان فرمودند که   مس��لح کردن انقالب به سالح و اراده 
تولید یک اص��ل مهم بوده و عالج مش��کالت اقتصادی  

اس��ت. بنابراین تنها راه حل مسایل موجود مسیر تقویت 
و رون��ق داخلی اس��ت و باید با اقدام��ات الزم برای رفع 

موانع پیش رو انجام و جدی گرفته شود.
ش��افعی با بیان اینکه رهبر معظ��م انقالب ظرفیت های 
داخلی را بی پایان دانس��تند، خاطر نش��ان کرد: ایشان 
تاکید فرمودند که باید موانع توسعه ظرفیت های داخل 
و اس��تفاده از آن رفع ش��ود. اگر فعاالن با تکیه بر توان 
داخل��ی تحریم را کنار بزنند ، تحریم کننده نیز کنار می 
رود. همچنین ایش��ان به این نکته نیز اش��اره کردند که 
نبای��د نهادهای عمومی خ��ود را رقیب بخش خصوصی 
بدانن��د و باید به کمک هم بیایند ن��ه اینکه مزاحم هم 

باشند.
وی گف��ت: مق��ام معظم رهب��ری نکات مهم��ی نیز در 
خص��وص قوانین مزاحم فرمودند و تأکید کردند که باید 
با جدی��ت به دنبال بهبود فضای کس��ب و کار و اصالح 
عملک��رد غلط و بهبود عملکرد های مناس��ب باش��ند . 
همچنین قوانین مربوط به مس��ایل مالی و پولی و بانکی 
و گمرک��ی و بودجه و تامین اجتماعی باید به نفع تولید 

تغییر کند تا عرصه برای سفته بازی تنگ شود.
رئیس ات��اق بازرگانی ایران  اظهار داش��ت: مقام معظم 
رهب��ری در این جلس��ه،مجلس و دولت را ب��ه اقدامات 
جدی برای برطرف کردن این مش��کالت ترغیب کند و 
نباید برای برخی خطاها از س��وی تولید کننده، دستگاه 
ه��ای نظارت��ی بریزند ، بلک��ه باید اس��تفاده از ظرفیت 

دیپلماسی در صادرات را نیز مورد توجه قرار داد. 
وی ادامه داد: رهبر انقالب با اشاره دیپلماسی در صادارت 
نیز فرمودند میتوانیم از طریق دیپلماس��ی با همسایه ها 
وضعیت بهتری در صادرات برای کشور فراهم کرد.ایشان 
تولید کنندگان  را فرماندهان، پیش��روان و خط شکنان  
بخش اقتصاد و تولید داخل دانسته و صفوف خط مقدم 
عرصه  حیاتی  تولید داخلی را رونق  اقتصادی دانستند.

 تسنیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد؛
کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی الیحه بودجه سال آینده  

بررس��ی مانده تس��هیالت اعطایی س��الهای اخیر نشان 
میدهد نس��بت تس��هیالت به س��پرده در طول ۶ سال 
گذش��ته همواره روند کاهشی داشته به طوری که مرداد 
امسال عدد مانده تس��هیالت اعطایی 420 هزار میلیارد 

تومان کمتر از مانده سپرده هاست.
  متغی��ر مهم��ی که روند نزول��ی آن نگران��ی زیادی را 
برای اقتصاد کش��ور به وجود آورده است، کاهش نسبت 

تسهیالت اعطایی به سپرده های بانکی است.
می��زان تس��هیالت اعطایی ک��ه در نیم��ه دوم دهه 80 
هم��واره فراتر از حجم س��پرده ها ب��ود و این حکایت از 
ع��دم تع��ادل در منابع و مصارف بانکی داش��ت و بخش 
عمده این عدم تعادل ناش��ی از اضافه برداش��ت بانکهای 
دولتی برای پرداخت تسهیالت تکلیفی دولت بود، امروز 

به حالتی معکوس تبدیل شده است. 
بانکها از س��ال 93 به بعد سیر کاهشی نسبت تسهیالت 
اعطایی به س��پرده ش��دت گرفته و این منحنی تا مرداد 
ماه سال 98 به ۷9.2 درصد رسیده است. درواقع بانکها 
از کل سپردههای در اختیار خود )سپردهها پس از کسر 
س��پرده قانونی( ۷9.2 درصد آن را تس��هیالت پرداخت 
کردهاند. این نسبت از سال 8۵ تاکنون بیسابقه است. 

در این باره س��ید بهاالدین حس��ینی هاش��می کارشناس 
مسائل بانکی و مدیرعامل اس��بق بانکهای صادرات و تات 
با بیان اینکه کاهش نسبت تسهیالت به سپردهها میتواند 
دالیل متعددی داش��ته باشد اظهارداش��ت: یکی از دالیل 
میتواند نگرانی از احتمال معوق ش��دن تسهیالت اعطایی 
باشد؛ بانک در چنین مواقعی معموال از پرداخت تسهیالت 
امتن��اع میکند و منابع آن را صرف خرید اوراق میکند و یا 
سپردهگذاری در بازار بانک دیگر میکند اما سپرده گذاری 
در بانک دیگر در نهایت منجر به اعطای تسهیالت میشود.

وی تاکی��د کرد: حتی اگر بانکها منابع را به ش��رکتهای 
زیرمجموعه خود داده باش��ند باز هم تسهیالت محسوب 
میشود و بنابراین اگر نسبت تسهیالت به سپرده کاهش 

یابد، نمیتوان دلیل این کاهش نس��بت را پرداخت منابع 
به شرکتهای زیرمجموعه دانست.

این کارش��ناس بانکی تصریح ک��رد: در نگاه اول ممکن 
اس��ت این تصور به وج��ود بیاید ک��ه بازپرداخت بدهی 
بانکه��ا به بانک مرکزی از یکی از دالیل کاهش نس��بت 
تسهیالت به سپرده است اما نگاهی به آمار بانک مرکزی 
نش��ان میدهد مانده بده��ی بانکها به بان��ک مرکزی از 
ح��دود 49 هزار میلی��ارد تومان در پایان س��ال 9۱ )با 
وجود تس��ویه 3۷ ه��زار میلیارد از بدهی ها به وس��یله 
تهاتر ( به بیش از ۱34 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه 
98 رسیده اس��ت و این نشان میدهد، ایجاد شکاف بین 
سپرده و تس��هیالت به دلیل بازپرداخت بدهی بانکها به 

بانک مرکزی نبوده است.
حسینی هاشمی گفت: بنابراین به نظر میرسد یکی از دالیل 
اصلی کاهش شدید نسبت تسهیالت اعطایی به سپردههای 
بانکی کسری نقدینگی، تامین بخشی از هزینههای بانکها از 
س��پرده های جاری و بازپرداخت سپردهها از محل جذب 
سپرده های جدید باشد. وی ادامه داد: در حال حاضر برخی 
بانکهای مش��کلدار حتی برای پرداخت حقوق کارمندان و 
هزینههای جاری بانک با کس��ری مواجه هستند و مجبور 
میش��وند از سپردههای جاری خود استفاده کنند. یکی از 
علل اینکه بانکهای زیانده در هر شرایطی حقوق و مزایای 
کارمندان و س��ایر هزینههای اجرایی را میپردازند استفاده 

از همین منابع است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه اگر ترازنامه بانک را ببینیم 
بهت��ر میتوانیم درباره علت کاهش نس��بت تس��هیالت 
به س��پرده صحبت کنیم، ادامه داد: ام��ا در مجموع دو 
دلیل قطعی بیش��تر وجود ندارد که یکی تبدیل بخشی 
از س��پردهها به اوراق بهادار است و دلیل دوم که به نظر 
میرسد دلیل اصلی است، مصرف آن سپرده ها در بخش 
بازپرداخت س��ود و اصل س��پرده ها و تامین بخش��ی از 

هزینههای بانکها به دلیل ناترازی  بوده است. فارس

توسط بانک ها رخ داد؛
عدم تسهیالت دهی  ۲۰.8 درصد سپرده ها  

افزایش قیمت تا پایان سال نخواهیم داشت یعنی چه؟
 سیاست روز تاکید متولیان بر عدم افزایش قیمت را بررسی می کند؛

گزارش

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz دو شنبه  25 آذر 1398  شماره 5194 

 رئیس کل بانک مرکزی پیشبینی  کرد؛
تداوم روند کاهنده نرخ تورم در کشور  
رئی��س کل بان��ک مرکزی اعالم ک��رد: روند 
کاهنده نرخ تورم در کشور ادامه دارد و بازار 
ارز را نیز کنت��رل میکنیم و آرامش و تعادل 

آن برقرار خواهد بود.
عبدالناصر همت��ی  رئیس کل بانک مرکزی 
با تشریح وضعیت ارزی کشور گفت: علیرغم 
تداوم فشار تحریمها، روند صادرات غیر نفتی 

کش��ور به خوبی در حال انجام است و تامین 
ارز واردات نیز از طریق س��امانه نیما صورت 
میگیرد و ش��اهد انج��ام روان تأمین ارز در 

سامانه نیما هستیم.
وی تصری��ح کرد: صادرات غیرنفتی کش��ور 
طی هش��ت ماهه ابتدای امس��ال نس��بت به 
سال گذش��ته از نظر وزنی افزایش داشته اما 
اصالح نرخهای پایه صادراتی و شفافس��ازی 
میزان اظهار صادرات توس��ط صادرکنندگان 
باع��ث کاه��ش ارزش اعالمی ص��ادرات غیر 
نفتی ش��ده بود؛ لذا روند ص��ادرات غیرنفتی 
کش��ور رو به رشد است و از این بابت نگرانی 

وجود ندارد.
همتی افزود: علیرغم جو روانی ایجاد شده در 
بازار ارز و نوسانات در این بازار طی هفتههای 
اخیر، خوشبختانه مدیریت بازار از نظر ریال 
و ارز توسط بانک مرکزی موجب ایجاد تعادل 
و آرامش دوباره در بازار ارز شد.   ایسنا  

وزیر نفت؛
برنامه ای برای افزایش قیمت 

گازوئیل نداریم 
وزیر نفت دول��ت یازدهم  گف��ت: برنامهای 

برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم.
بی��ژن زنگنه اظهار ک��رد: اطالعی ن��دارم که 
اس��تیضاح من به صحن رفته یا نه، من اکنون 
اینجا و درجمع ش��ما هس��تم. ب��ه گفته وی 
گازرسانی در همه جبهه ها در استان سیستان 

و بلوچستان فعال است. وزیر نفت با بیان اینکه 
میزان سهمیه اختصاص یافته الپیجی در همه 
استانها نسبت به پارسال بسیار بیشتر است، افزود: 
مشکل این است بخشی از این سوخت قاچاق و 
بخش��ی هم بهص��ورت غیرمج��از در خودروها 
استفاده میشود. به گفته زنگنه تا ماههای آینده 
می��زان کاهش مصرف بنزین تثبیت میش��ود؛ 
رقمی که هماکنون درباره کاهش مصرف عنوان 

میشود نسبت به مدت مشابه پارسال است.
وی اظهار کرد: س��همیهبندی بنزین تاثیری 
در قاچ��اق ندارد آنچه در قاچ��اق تاثیر دارد 
قیمت است، قاچاق بنزین برخالف گازوئیل و 

بر اساس اطالعاتی که دارم بسیار کم است.
  زنگن��ه وزیر نفت با اش��اره به پروژه فاز ۱۱ 
پ��ارس جنوبی گفت: ف��از ۱۱ پارس جنوبی 
بهصورت کامل به ش��رکت پتروپارس سپرده 
شده و این شرکت کارهای اجرایی آن را آغاز 

کرده است.  شانا 

 وزیر راه و شهرسازی
 مسیرترانزیت ریلی به چین فعال شد

 وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه سازمان 
راهداری در نظر دارد تا پایان سال 99 روزانه 
20 کیلومتر راه روس��تایی احداث کند، گفت: 
مسیر ترانزیت ریلی به چین فعال شده است.

محمد اس��المی اظهار داشت: با هر کشوری 
که در مس��یر ترانزیت ما قرار دارد بخصوص 
کشورهای همسایه، در حال حاضر هیچگونه 

ع��دم تفاهم��ی نداریم. در بخ��ش ریلی نیز 
تفاهمنامهه��ای 4 و ۵ جانبه با کش��ورهای 
منطقه و آس��یای میانه بخصوص در مس��یر 
حم��ل ریل��ی کاال از چین به اروپا از مس��یر 
ای��ران به امضاء رس��اندهایم، فعالیت در این 
مس��یر آغاز ش��ده و به صورت واقعی و زنده 
از این خ��ط بهرهبرداری میکنی��م. با ایجاد 
تعرفههای یکسان، حجم ترانزیت ما متحول 

خواهد شد.
در  س��رمایهگذاری  ک��رد:  تصری��ح  وی 
حوزههای زیرس��اختی راه و شهرس��ازی را 
علیرغ��م محدودیت منابع ارتق��اء دادهایم و 
ب��ا متمرکز کردن مدیریت منابع و اس��تفاده 
بهین��ه از اعتبارات، توانس��تیم تحرک خوبی 
به پروژههای زیرس��اختی بدهیم؛ به گونهای 
که تا پایان دول��ت دوازدهم 2000 کیلومتر 
آزادراه به مجموعه آزادراههای کشور افزوده 

خواهد شد.  وزارت راه و شهرسازی 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


