
 آغاز احراز هویت سجام 
در بانک پارسیان

بانک پارس��یان به منظ��ور ارایه خدمات مطلوب به 
مشتریان و توس��عه تعامالت با بازار سرمایه، تعداد 
239 ش��عبه خود در سراسر کش��ور را برای انجام 
احراز هویت س��امانه س��جام تجهیز کرد.متقاضیان 
س��رمایه گذاری و انجام معام��الت در بازار بورس 
و اوراق به��ادار می توانند ب��رای ثبت احراز هویت 
خود در سامانه س��جام با در دست داشتن مدارک 
معتبر شناس��ایی به ش��عب بانک پارسیان مراجعه 
کنند.سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی 
مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه 
ایران اس��ت ک��ه تم��ام فعاالن ای��ن ب��ازار اعم از 
سرمایه گذاران، مش��تریان و مدیران نهادها در این 
س��امانه، فقط یک بار برای همیش��ه اطالعات خود 
را در آن ثب��ت خواهند ک��رد و پس از احراز هویت 
حض��وری قادر به دریافت خدم��ات مبتنی بر داده 

های تایید شده خواهند بود
بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطالعات 
هویت��ی فرد ثبت می ش��ود و از آن پس هیچ نهاد 
مالی نیازی به دریافت دوباره اطالعات آن سهامدار 

را ندارد

 ارتباط مستقیم تلفنی با معاون 
مالی و اقتصادی

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، 
این هفته با حضور معاون مالی واقتصادی این بانک 
برگزار می ش��ود.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط 
 عمومی بانک شهر، جلس��ه ارتباط مستقیم تلفنی 
این هفته با حضور رسول خوش بین ، معاون مالی 
و اقتصادی در س��امانه نظ��ارت و ارتباطات مردمی 
8655 برگزار می شود.بر این اساس مشتریان شبکه 
بانکی، ش��هروندان و کارکنان بانک شهر می توانند 
روز چهارش��نبه 21             خرداد ماه از س��اعت 9 تا 11 
از طری��ق ش��ماره تم��اس 8655 هرگون��ه انتقاد، 
پیش��نهاد، ش��کایت و تقدیر خ��ود از عملکرد این 
حوزه را مطرح کنند.گفتنی است، سامانه8655 به 
منظور رسیدگی به شکایت، انتقادات و پیشنهادات 
مشتریان و ش��هروندان بانک شهر، راه اندازی شده 
اس��ت که از این طریق ه��ر هفته یکی از مدیران و 
یا معاونان بانک، پاس��خگوی حوزه  مربوطه خواهند 

بود.

به روز رسانی سامانه های خدماتی 
بانک پاسارگاد

ب��ه اطالع مش��تریان گرامی می رس��اند؛ به منظور 
به روز رسانی س��امانه های کارت و سوئیچ پرداخت 
بانک پاس��ارگاد، در روز پنجشنبه مورخ 22 خرداد 
1399 به مدت 120 دقیقه )در بازه زمانی 02:00 
الی 04:00 بامداد( اختالل پیش بینی می شود.این 
اقدامات با هدف ارائه ی خدمات به روز و شایسته به 
مش��تریان گرامی صورت گرفته و در حداقل زمان 

ممکن پایان می یابد.

 کاهش قیمت اوراق تسه 
طی روزهای آینده

مدیر امور مالی بانک مسکن وعده داد طی روزهای 
آینده قیمت اوراق حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت 

مسکن تعدیل شود.
صابر عس��کرپور در گفت و گو با پایگاه خبری بانک 
مسکن - هیبنا ، اظهار کرد: در ماه های گذشته هم 
افزایی برخی موضوعات همچون انباش��ت تقاضای 
تس��هیالت به دلیل شیوع ویروس کرونا، خریداری 
اوراق تس��ه توس��ط اف��راد ت��ازه وارد در بورس با 
تصور سرمایه گذاری در س��هام و همچنین کاهش 
سفارشات فروش اوراق به دلیل عدم مراجعه برخی 
فروش��ندگان به ش��عب بانک بر اساس توصیه های 
تردده��ای  از  خ��ودداری  ب��ر  مبن��ی  بهداش��تی 
غیرض��روری، موجب عدم تعادل در معامالت اوراق 
شده به نحوی که بر خالف انتظار و علی رغم فزونی 
قابل توجه اوراق موجود در بازار نس��بت به تقاضای 
تسهیالت، رشد قیمت در نمادهای مختلف تسه را 

به همراه داشته است.
وی اف��زود: م��وارد مذک��ور و س��ایرعوامل موثر بر 
افزایش قیمت اوراق توسط مسئوالن و کارشناسان 
ای��ن حوزه ب��ه دقت مورد بررس��ی ق��رار گرفته و 
راهکاره��ای مناس��بی برای بازگش��ت تع��ادل به 

معامالت اوراق اتخاذ شده است.
وی تصریح ک��رد: اگرچه ایجاد دارایی تس��ه صرفا 
برای مش��تریان س��جامی، امکان پذیر است، اما با 
پیگیری های ص��ورت گرفته، مقرر ش��د به منظور 
تقویت عرضه اوراق در شرایط فعلی، برای مشتریان 
غیرس��جامی نیز اوراق تس��ه توسط شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)سمات( 
ایجاد شود و این افراد کافی است اصطالحا سجامی 
ش��وند تا در صورت تمایل بتوانند نسبت به فروش 

اوراق خود اقدام کنند.
 از س��وی دیگ��ر بانک ب��ا هدف تس��هیل ثبت نام 
مش��تریان در س��جام، قباًل نس��بت ب��ه بارگذاری 
اطالع��ات آن��ان در س��امانه مذکور اق��دام کرده و 
آن��ان می توانند ب��ه راحتی با تایی��د اطالعات خود 
در س��امانه و مراجعه به مراکز متعدد احراز هویت، 

فرایند ثبت نام خود را تکمیل کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: به زودی در ش��عب منتخب 
بانک مس��کن نیز امکان احراز هویت مش��تریان در 
سجام فراهم خواهد شد و مشتریان می توانند بدون 
نی��از به مراجعه به س��ایر مراکز اح��راز هویت، این 
خدم��ت را از طریق ش��عب بانک مس��کن دریافت 

کنند.

اخبار

از اول تیر انجام می شود

 عرضه هزار میلیارد تومان اوراق 
رهن ثانویه در بورس

عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن از عرضه هزار میلیارد تومان 
اوراق رهن ثانویه برای قدرتمندتر ش��دن اعطای تسهیالت مسکن از اول 

تیر ماه در بازار سرمایه و با سود 16 درصد خبر داد.
سیدمحس��ن فاضلیان با اش��اره به اینکه این بانک برای دومین بار اقدام 
به انتش��ار اوراق رهنی در بازار س��رمایه می کند، به موافقت اصولی صادر 
ش��دن انتشار این اوراق در هفته گذشته توس��ط سازمان بورس و اوراق 
بهادار اشاره کرد و اظهار داشت: این مهم دومین پیوند بانک عامل بخش 

مسکن و بازار سرمایه است.
وی اف��زود: به موجب مجوز اخذ ش��ده بانک عامل بخش مس��کن اقدام 
به انتش��ار هزار میلیارد تومان اوراق رهنی دو س��اله و با نرخ سود اسمی 
16 درصد کرده و این مبلغ را صرف اعطای تس��هیالت فروش اقس��اطی 
به مش��تریان خود می کند. عضو هیأت مدیره بانک عامل بخش مس��کن 
گفت: این اوراق رهنی به پشتوانه حدوداً یک هزار و یکصد میلیارد تومان 
تس��هیالت فروش اقساطی این بانک عرضه شده است که نقدینگی قابل 

توجهی را برای بانک به دنبال خواهد داشت.
فاضلی��ان اف��زود: اوراق رهنی بانک عامل بخش مس��کن با اخذ مجوز از 
بان��ک مرکزی در راس��تای ضواب��ط ناظر بر انتش��ار اوراق رهنی مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار و در بازار سرمایه و با تبعیت کامل از مقررات بازار 
س��رمایه در دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مصوب سال 1394 سازمان 

بورس و اوراق بهادار منتشر می شود.
عض��و هیئت مدیره بانک عامل بخش مس��کن ادامه داد: بانک مذکور در 
نقش عاملیت وصول اوراق اقدام به جمع آوری مبلغ اقس��اط از مشتریان 
و پرداخت به SPV اوراق کرده و در نقش ضامن اوراق، مسئولیت 100 

درصدی پرداخت اصل و سودهای اوراق را به سرمایه گذاران دارد.
همچنین این اوراق با مش��ارکت بانک عامل بخش مسکن با قبول تعهد 
پذیره نویس��ی و بازار گردانی توس��ط تأمین سرمایه این بانک و عاملیت 

فروش توسط کارگزاری همین بانک منتشر می شود. مهر 

سرپرس��ت وزارت صنع��ت، راه ان��دازی واحدهای 
راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در اس��تان ها را 
یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه دانس��ت و 
گفت: تامین ارز مورد نی��از واحدهای تولیدی در 

دستورکار قرار دارد.
حس��ین مدرس خیابانی با اش��اره به س��هم باالی 
زیرمجموعه ه��ای وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در تولید ناخال��ص داخلی گف��ت: تمامی مدیران 
در س��ایر ادوار زحمات بسیار زیادی را برای تحقق 
اه��داف کالن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 
دوش کش��یده اند و بر این اس��اس، بای��د این پیام 
را به مجموعه کش��ور منتقل کرد که باید قدردان 
زحمات مجموعه مدیران قبلی باش��یم. سرپرست 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اف��زود: وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت با 4 راهبرد کالن جهش 
تولید، اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام، توسعه 
صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار 
تالش دارد تا اهداف جهش تولید را محقق نماید.

وی ب��ا تاکید بر اینکه ب��ا برنامه ریزی های صورت 
گرفته، جهش تولید امس��ال حتم��اً اتفاق خواهد 
افتاد، تصری��ح کرد: برای جه��ش تولید 4 برنامه 
مشخص از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طراحی ش��ده که مهمترین بخش آن، تأمین مواد 
اولی��ه مورد نیاز تولید اس��ت؛ به نحوی که اکنون 
تأمی��ن م��واد اولیه م��ورد نی��از کارخانجات جزو 
اولویت های وزارت صنعت، مع��دن و تجارت قرار 
گرفته است که از دو محل تولیدات داخلی و مواد 

اولیه وارداتی تأمین خواهد شد.

به گفته مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت و 
س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، قرار اس��ت که ارز مورد نیاز تولید را تأمین 
نمایند؛ این در حالی اس��ت که تالش داریم تا به 
م��وازات تأمین ارز از س��وی ایمیدرو و ارز حاصل 
از صادرات، با بانک مرک��زی نیز مذاکرات الزم را 
برای تأمین ارز از س��ایر مناب��ع نیز صورت دهیم؛ 
ضم��ن اینکه مکانیزم های توزیع مواد اولیه نیز در 
حال ساماندهی است و تالش داریم تا بتوانیم مواد 
اولی��ه از منابع داخلی را به دس��ت تولیدکنندگان 
واقعی برس��انیم و به همین منظ��ور، بازنگری در 

سهمیه های بهین یاب در دستور کار قرار دارد.
مدرس خیابانی به راه اندازی کمیته اقدام صادراتی 
در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و خاطرنشان 
کرد: این کمیته با حضور اتاق های بازرگانی، اصناف 
و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن، قرار است 
که مش��کالت پیش روی صادرکنندگان به صورت 
مورد به مورد بررسی شده و حل و فصل نماید. وی 
با اشاره به نقش آفرینی جدی سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان های مرزی در عرصه صادرات 
غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه بیش از 60 درصد 
ص��ادرات کش��ور به کش��ورهای همس��ایه صورت 
می گیرد، برای رونق صادرات باید استان های مرزی 
نقش خود را به صورت جدی ایفا کنند؛ به خصوص 
اینکه حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و 
اقلیم مرزی، بس��یار راحت ت��ر از پیگیری از طریق 
دولت های مرکزی اس��ت؛ ضمن اینکه استان های 
مرزی نباید در حوزه ص��ادرات کوتاه بیایند و باید 

دائم ت��الش کنند ت��ا موضوع صادرات در س��طح 
استان، داغ نگاه داشته ش��ده و مورد پیگیری قرار 

گیرد.
م��درس خیابانی ارز حاصل از ص��ادرات را تأمین 
کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات کشور 
دانس��ت و گفت: اگر صادرات صورت نگیرد، اصل 
تولید دچار ایراد خواهد شد؛ ضمن اینکه سازمان 
توس��عه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در 

تأمین نیازهای ارزی کشور بگیرد.
وی با بی��ان اینکه تحقق اهداف جهش تولید باید 
ب��ا هدفگذاری کم��ی در تمامی اس��تان ها همراه 
باشد، خاطرنشان کرد: س��هم هر یک از استان ها 
در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید 
مش��خص ش��ده و به طور مرتب مورد پایش قرار 

گیرد و گزارش های آن تهیه و ارسال شود.
م��درس خیابانی، یکی از اج��زای جهش تولید را 
توس��عه و تعمیق س��اخت داخلی دانست و گفت: 
جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی 
که وابس��تگی باالی ارزی ب��ه دنیا دارند نمی تواند 
در ش��رایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار 
گی��رد؛ بنابراین باید تمرک��ز را در جهش تولید به 
س��مت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و 

باالترین درصد ساخت داخلی را دارند.
وی تأمی��ن نقدینگی را یک��ی از نکات مورد توجه 
وزارت صنع��ت ب��رای جه��ش تولی��د دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: نقدینگی هم در کشور وجود دارد 
و هم در کش��ور وجود ندارد؛ چراکه این نقدینگی 
به سمت تولید هدایت نمی شود. وزارت صمت

گزارش

شاخص های اقتصادی همیشه بهترین گزینه برای ارزیابی 
وضعیت اقتصادی هر کش��وری به ش��مار می روند به این 
ترتی��ب ک��ه  تحلیلگران و فعاالن اقتص��ادی با بهره گیری 
از این مهم نس��بت به پیش رون��د بازارهای اقتصادی اقدام 

می کنند.
نرخ ارز یکی از مهترین مولفه های اقتصادی در هر کش��ور 
به ش��مار رفته که  می توان به وس��یله آن قدرت اقتصادی 
و سیاس��ت های ارزی دولت ها را با یکدیگر مقایسه و روند 
پیش��روی نظام اقتص��ادی را تا حدی پی��ش بینی کرد. از 
همین رو پیش بینی ن��رخ ارزهای مختلف از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار اس��ت. اما نکته قاب��ل تامل در میان این 
پی��ش بین��ی ها و اقدامات آن اس��ت که گمان��ه زنی های 
تحلیلگران  و آن روندی که برای این ش��اخص ها در بازار 
وجود دارد با آنچه متولیان و تصمیم س��ازان از آن دم می 

زنند،دو مسیر کامال متفاوت است. 

سیگنال مثبت یا منفی 
هفته هاس��ت که بازار دالر و ارز با نوس��ان های گس��ترده 
روبروست ؛نوسانهایی که به گفته فعاالن بازار از روندافزایش  
قیمت دالر و به تبع آن باال رفتن سایر قیمت ها  خبر می 
دهد اما صحبت های  روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی 

کامال این تحلیل ها را نقش برآب کرده است. 
همت��ی بر این اعتقاد اس��ت که طی 20 روز گذش��ته   از 
طری��ق روش های مختلف چهارگان��ه اعالمی بانک مرکزی 
؛تأمین ارزمورد نیاز واردات کاالهای اساس��ی از جمله دارو 
، مواد اولیه و ضروری کشورش��رایط به وضعیت عادی خود 
برگش��ته به طوری که در این مدت بی��ش از 5/4 میلیارد 
دالر ب��رای انج��ام واردات تأمین ش��ده  و پی��رو آن ، بازار 
از ش��رایط ایجاد ش��ده در س��امانه نیما و دیگر روش های 

تأمی��ن ارز و نیز اقدامات در دس��ت اجرا، ب��ه تدریج متأثر 
خواهد شد.

ب��ه باور وی  بازار ارز و پول س��یگنال های مثبتی از بهبود 
وضعیت اقتص��ادی می دهند ؛فع��االن و تحلیلگران بازار با 
تایید این گفته رئیس کل بانک مرکزی ؛روند شتابی قیمت 
دالر  شاخصی برای حرکت به سمت گرانی  و تورم  است و 
سیگنالی که رئیس کل مرکزی ازآن سخن می گوید هیچ 
نش��انی از ارزانی و  به وجود آمدن سیر نزولی برای قیمت 
ه��ا ندارد و گویی این بازار ح��رف بانک مرکزی و متولیان 

آن را نمی خواند. 
روز گذشته نرخ خرید هر دالر در تابلوی صرافی های بانکی 
16 هزار و 880 تومان و فروش 16 هزار و 930 تومان بود. 
در کنار این پش��ت س��بزکاغذی قیمت خرید هر یورو نیز 
18 ه��زار و 500 تومان و نرخ ف��روش آن 18 هزار و 600 

تومان شد. 
ب��ه گفته فعاالن ب��ازار ،بازار ارز در هفته ه��ای اخیر همراه 
با س��ایر بازاره��ای موازی، افزایش قیم��ت قابل توجهی را 
تجرب��ه کرد به طوری که نرخ دالر به م��رز 18 هزار تومان 

نیز نزدیک شد. 
کارشناس��ان اقتص��ادی در ارزیابی این روند ب��ا بیان اینکه 
تاثیرنوسانات نرخ ارز بر تولید واقعي و ارزش واقعي ؛ تقاضاي 
کل کش��ور را تش��کیل می دهد می گوین��د:  به طور کلی 
نوسانات نرخ ارز به دو جزء قابل پیش بیني و غیرقابل پیش 
بیني تقسیم می شود و پیرو آن  تاثیر این نوسان ها  در کنار 
دو ابزار سیاس��ت پولي )نقدینگي( و سیاست مالي )مخارج 

دولت( بر فعالیت هاي اقتصادي کشور اثرگذدار است. 
به گفته این گروه از تحلیلگران با مبنا قرار دادن این مساله 
که معامالت اقتصادی اعم از تولید واقعي، مخارج خانوارها، 
س��رمایه گذاري خصوصي، صادرات غیرنفتي و واردات  را 

در بر میگیرد این نکته حاصل می ش��ود که نوس��انات نرخ 
ارز تاثیر بالقوه و قابل ت.جهی بر معیشت مردم و کاالهای 

ضرور مورد استفاده آنها دارد. 
ای��ن گروه براین باورند ک��ه تاثیر حاصل از افزایش نرخ ارز 
)شوک منفي( بر س��طح مخارج خانوارها و سطح صادرات 
چش��مگیر اس��ت به این ترتیب ک��ه با افزایش ن��رخ ارز و 
در پی آن کاهش ارزش پول کش��ور ، ص��ادرات غیرنفتي، 
واکنش منفي؛ و مخارج خانوارها واکنش مثبتي را نش��ان 

مي دهند.
ای��ن گ��روه از تحلیلگران و فع��االن با بی��ان اینکه به نظر 
می رس��د دریافتی های ارزی کش��ور در سال آینده کاهش 
پیدا کن��د و فش��ار واردات کماکان بر مناب��ع ارزی وجود 
داش��ته باشد می گویند: با این تفاسیر نوسانات نرخ ارز در 
این س��ال جاری  دور از انتظار نب��وده و به طور قاطع می 
توان گفت که نوس��انات نرخ ارز در س��ال 99 از س��ال 98 

بیشتر خواهد بود.
این تحلیلگران همچنین به موتورهای محرک افزایش نرخ 
ارز در سال 99 اش��اره کرده و معتقدند ؛افزایش نقدینگی 
و کس��ری بودج��ه دولت به می��زان بس��یار زیاد،همچنین 
کاهش صادرات و فش��ار واردات منابع ارزی کشور و دست 

آخر افزایش تقاضا برای خروج س��رمایه از کشور  از جمله 
مواردی اس��ت که منجر به افزایش نوسانات دالر می شود 
و با این تفاس��یر قطعا نمی توان انتظار س��یگنال مثبت از 

نوسان قیمتی روبه باال دالر داشته باشیم . 
البت��ه این فع��االن  در کنار تمام معایب رش��د قیمت دالر 
برای اعتقادند که  نرخ ارز در بازار ایران در س��ال 99 رو به 
افزای��ش خواهد بود و در عین تهدی��د بودن می تواند یک 
فرصت جدی برای اقتصاد و فعالین اقتصادی تلقی شود به 
این ترتیب که  مدیران و صاحبان کسب وکارها از نرخ های 
باالی روند ارز بهره گرفته و بکوش��ند تا بتوانند با کش��ف 
بازارهای جدید بین المللی نس��بت به کسب سود بیشتر و 

ارزآوری به کشور اقدام کنند.
به باور این افراد در تمام این س��الها قیمت دالر و بازار  ارز 
همچنان نقش پیشرو در اقتصاد ایران داشته و پیرو آن می 
ت��وان تغییرات قیمتی در بازارهایی همچون بورس، امالک 
و مس��تغالت، خودرو ، طالو .... را به واسطه آن پیش بینی 
ک��رد  به این ترتیب که با افزایش  قیمت ارز قیمت س��ایر 
کاالها نیز صعودی خواهد ش��د و این سیگنال مثبتی برای 
صادرات و صد البته س��یگنال منفی برای معیشت مردم و 

کاهش قدرت خرید آنها خواهد بود. 

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz چهار شنبه  21 خرداد 1399  شماره 5324 

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
 ۱۴۰ هزار میلیارد تومان؛ کسری بودجه 

در بدترین حالت  
وزی��ر امور اقتص��اد و دارایی گفت: برآورد ما نس��بت به 
عدم تحقق درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه ترین 

شرایط 140 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
 فرهاد دژپس��ند در واکنش به اعالم مرکز پژوهش های 
مجلس درباره کس��ری 180 هزار میلیارد تومانی بودجه 
در س��ال جاری، اظهار داش��ت: عبارت کس��ری بودجه 
درست نیس��ت زیرا این کسری زمانی اتفاق می افتد که 

هزینه ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد.
وزی��ر امور اقتصاد و دارایی ادام��ه داد: اکنون در ابتدای 
سال قرار داریم و تنها پیش بینی عدم تحقق مطرح است 
و بر اساس پیش بینی ما عدد اعالمی مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی صحیح نیست.
وی تاکید کرد: برآورد ما نس��بت به عدم تحقق درآمدها 
طی امس��ال آن هم در بدبینانه ترین ش��رایط 140 هزار 
میلی��ارد تومان خواهد بود. وزیر ام��ور اقتصاد و دارایی 
تصری��ح کرد: جای عدم تحقق در منابع مصوبات بودجه 
مانن��د مالیات و واگذاری ها ص��ورت خواهد گرفت و ما 
تالش داری��م حداکثر تحقق انجام ش��ود اما در صورت 
عدم تحقق می توانیم از طریق فروش اوراق این کس��ری 
بودج��ه را جبران کنیم. وی با اش��اره ب��ه برنامه وزارت 
اقتصاد و دارایی برای بحث مولدسازی دارایی های دولت 
ه��م گفت: ما برنام��ه جامعی برای موضوع مولدس��ازی 
دارایی ها داریم، اگرچه لزوماً مولدسازی تبدیل به منابع 
بودجه ای نمی شود و دیگر اینکه همین امسال هم انجام 
نخواهد شد زیرا مولدسازی دارایی ها یک پروسه است و 
ش��اید اکنون آغاز شود اما نتیجه آن در یک دوره زمانی 

دیگری به دست بیاید. خانه ملت

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
تامین ۴.۵ میلیارد دالر برای واردات

رئی��س کل بانک مرکزی با اعالم ای��ن که بیش از 4 5. 
میلیارد دالر برای انجام واردات تامین شده است ، گفت: 
ب��رای تامین کس��ری بودجه ح��راج اوراق بدهی دولت 
ح��راج اوراق بدهی دولت 10 هزار میلیارد تومان با نرخ 

سود ساالنه 15 درصد به فروش رفت.
عبدالناصر همتی گفت: در اواس��ط اردیبهشت ماه اعالم 
کردم که شرایط دشوار است. لیکن، روند در حال بهبود 
بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده اس��ت. امروز 

بعد از 20 روز از نوشته تایید و تاکید می کنم که:
1. در بخ��ش تامین ارز، برای واردات کاالهای اساس��ی، 
دارو و م��واد اولیه و ضروری کش��ور، از طریق روش های 
مختل��ف چهارگان��ه اعالم��ی بانک مرکزی، ش��رایط به 
وضعیت عادی خود برگش��ته است. به  طوری که در این 
مدت بیش از 4 5. میلیارد دالر برای انجام واردات تامین 
شده است . طبعا، بازار از ش��رایط ایجاد شده در سامانه 
نیما و دیگر روش های تامین ارز و نیز اقدامات در دست 

اجرا، به تدریج متاثر خواهد شد.
2. در بخ��ش ریال ب��رای تامین کس��ری بودجه در دو 
مرحله حراج اوراق بدهی دولت 10 هزار میلیارد تومان 
با نرخ سود ساالنه 15 درصد به فروش رفت. با این اقدام 
بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی موجود 
بودجه دولت تامین مالی ش��د. در هفته های آینده این 

حراج ها ادامه خواهد داشت.
3. ش��اخص بهای تولیدکنن��ده در اردیبهش��ت ماه در 
مقایس��ه با ماه پیش از آن 0.9 درصد و نس��بت به ماه 

مشابه سال قبل 16 درصد رشد داشته است.
این یک ش��اخص  پیش نگر تورم است و نشان از کاهش 

شتاب تورم دارد.  منبع گزارش

خ��ب��رخ��ب��ر

بررسی سیاست روز روند بازار ارز    

دالر حرف بانک مرکزی 
را نمی خواند 

سرپرست وزارت صنعت خبر داد

 راه اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان ها


