
پيام مديرعامل بانك صنعت و 
معدن به مناسبت سالروز بازگشت 

غرورآفرين آزادگان به وطن
دكتر حسين مهري مديرعامل بانك صنعت و معدن 
با پيامي س��الروز بازگشت پرشكوه آزادگان عزيز به 
ميهن اس��امي را تبريك و تهنيت گفت. پيروزي و 
اقتدار امروز نظام مقدس جمهوري اس��امي ايران 
مديون جانفش��اني مرداني است كه در دوران دفاع 
مقدس ذره ذره اين خاك عزيز را با بذل جان خود 
از چپاول دش��منان در امان داش��تند؛ آري همان 
ايثارگران��ي كه از بزرگتري��ن موهبتهاي الهي اند و 
با جانفش��اني خود آرمانهاي اسام و انقاب را زنده 
نگه داشتند.اينجانب 26 مردادماه سالروز بازگشت 
غرورآفرين آزادگان س��رافراز به كش��ور اسامي را 
ب��ه ملت قهرمان پرور اي��ران و تمامي همكارانم در 
مجموعه بانك صنعت و معدن تبريك عرض نموده 
و از خداون��د متعال عزت و اقت��دار ميهن و توفيق 

روزافزون همگان را آرزومندم.

اقبال بيشتری در انتظار صندوق 
توسعه تعاون صبا است

رامين نجمی رئيس اداره كل س��رمايه گذاری بانك 
توسعه تعاون در تشريح عملكرد و مكانيزم فعاليت 
صندوق س��رمايه گذاری توس��عه تعاون گفت: اين 
صندوق بر اساس چهارچوب تعيين شده برای كليه 
صندوق های س��رمايه گذاری مشترك تحت نظارت 
دقيق س��ازمان بورس و اوراق به��ادار بوده و كليه 
فعاليت ه��ای آن تابع بخش��نامه ها و ضوابط اباغی 

آن سازمان می باشد.
نجمی تصريح كرد: بانك توس��عه تع��اون به عنوان 
سهامدار ممتاز و ضامن نقد شوندگی صندوق صبا 
بوده و بر اس��اس مقررات جاری، س��هامدار ممتاز 
ح��ق رأی در مجامع صندوق را داراس��ت و اركان 
صندوق را ازجمله مدير صندوق كه ركن بااهميت 
در س��رمايه گذاری منابع صندوق می باشد، تعيين 
می نمايد.وی با اش��اره به عملكرد مناس��ب و رشد 
بازدهی اين صندوق در مرحله جديد گفت: در حال 
حاضر سقف واحدهای صندوق صبا با توجه به اخذ 
مجوز افزايش س��رمايه صندوق از سازمان بورس و 
اوراق بهادار ب��ه 100 ميليون واح��د افزايش يافته 
است. همچنين بازدهی صندوق توسعه تعاون صبا 
از آغ��از فعاليت تاكنون در حدود 101 درصد بوده 
كه رتبه ارزش دارايی ها در ميان 20 صندوق درآمد 
ثابت ب��رای اين صندوق را به رتب��ه 10 ارتقا داده 

است.

پرداخت بيش از هزار و ٧٠٠ فقره 
تسهيالت مسکن حمايتی به اقشار 

ويژه توسط بانك صادرات 
بانك صادرات ايران در ٤ ماه اول س��ال ٩٩ به هزار 
و ٧26 نف��ر از ايثارگران، جانب��ازان و خانواده های 
معظم ش��هدا، هزار و 62٨  ميليارد ريال تسهيات 

حمايتی مسكن اقشار ويژه پرداخت كرد.
به گزارش روابط عموم��ی بانك صادرات ايران، اين 
بانك ب��ه منظور عمل ب��ه مس��ئوليت اجتماعی و 
پاسداش��ت ايثارگران، جانبازان و خانواده های معزز 
شهدا در چهار ماه اول سال جاری با پرداخت هزار 
و ٧26 فقره تسهيات حمايتی مسكن اقشار ويژه، 
ه��زار و 62٨  ميلي��ارد ريال به اي��ن امر اختصاص 

داد.
همچنين تس��هيات حمايتی پرداخت ش��ده بانك 
صادرات ايران به اقشار ويژه از ابتدای سال ٩٨ بالغ 
ب��ر 2٤ هزار و ٤2٨ فقره به ارزش بيش از 1٨ هزار 

و ٥٣1 ميليارد ريال بوده است.
بان��ك صادرات ايران همچنين ط��ی چهار ماه اول 
س��ال ٩٩، بالغ بر ه��زار و ٧٤ ميلي��ارد ريال برای 
احداث حمام روستايی و بهسازی و نوسازی مسكن 
روستايی تسهيات حمايتی پرداخت كرده كه رقم 
اين تس��هيات از ابتدای س��ال ٩٨ تا پايان تيرماه 
س��ال ج��اری در اين دو بخش چه��ار هزار و ٨22 

ميليارد ريال بوده است.

اخبار گزارش

در ٧0 روز گذش��ته دولت موفق به فروش ٥2 هزار ميليارد 
تومان اوراق بدهی ش��ده است اما در همين مدت نرخ سود 
اوراق از 1٥ به 21 درصد رس��يده و در صورت ادامه فروش 
اوراق قطعا نرخ س��ود به سطوح باالتری خواهد رسيد چرا 
كه بانك ها به داليل متع��ددی ديگر تمايل به خريد اوراق 

دولت با اين نرخ ها ندارند.
دولت ب��ا همكاری بان��ك مركزی از 1٣ خ��رداد ماه برای 
جبران كس��ری بودج��ه، عرضه اوراق بده��ی در بازار بين 
بانك��ی را آغاز ك��رد. در چند عرضه اول با توجه به س��ايه 
س��نگين كرونا بر فعاليت های اقتصادی و كاهش نرخ سود 
در ب��ازار بين بانكی به كمتر از 12 درصد، اوراق های عرضه 
شده با نرخ س��ود 1٥ درصد هم خريداری می شد. هرچند 
كه مشخص نيس��ت خريداران اين اوراق بانك های دولتی 
بودند يا خصوصی اما به نظر می رس��د بانك های دولتی در 

چند عرضه اول خريداران عمده اين اوراق بوده اند.
در ٤ عرض��ه اوليه ٣٣ ه��زار و ٩00 ميليارد تومان اوراق با 
نرخ 1٥ درصد عرضه ش��ده كه در اين ٤ حراج 1٧ هزار و 
٥0 ميلي��ارد تومان از اين اوراق توس��ط بانك ها خريداری 

شده است.
در عرضه چهارم فقط ٥1.2 درصد از اوراق عرضه شده فروش 
رفته اس��ت اما در عرضه پنجم به دليل افزايش نرخ سود به 
16.٥ و 1٧.٥ درصد بيش از ٩6 درصد اوراق فروخته ش��ده 
است. حراج ششم هم باتوجه به رشد نرخ سود اوراق به سطح 
1٨.2 درص��د، بالغ بر ٩٩.٨ درصد اوراق به فروش رس��يده 
اس��ت. باوجود افزايش حجم عرض��ه اوراق در عرضه هفتم، 
٧1.٨ درصد از اوراق عرضه شده توسط متقاضيان خريداری 
شده چرا كه نرخ سود تا حدود 1٩.2 درصد هم افزايش يافته 
است. اين وضعيت در عرضه هشتم هم ادامه دارد و نرخ سود 

با اندكی افزايش به 1٩.٩ درصد رسيده است.
اما در دو عرضه آخر در 1٤ و 21 مرداد ماه باوجود افزايش 
نرخ س��ود اوراق به 20 و 21 درصد و كاهش نس��بی حجم 
عرضه اوراق، به ترتيب ٤0.٥ و 60.٨ درصد از اوراق عرضه 

شده به فروش رسيده است. 
از 1٣ خرداد تا 21 مرداد دولت توانس��ت ٥2 هزار ميليارد 
توم��ان اوراق بدهی به فروش برس��اند. اما دولت هر چقدر 
بيشتر می فروشد كشش پذيری بازار پول برای جذب اوراق 
بدهی دولت كاهش يافته و دولت را مجبور به افزايش نرخ 

سود اوراق می كند. 
از تاري��خ 1٧ تير ماه تا 21 مرداد م��اه به 2٩ هزار و 2٨0 
ميليارد تومان اوراق بدهی دولت عرضه ش��ده كه 12 هزار 
و ٩0 ميليارد تومان )٤1.2( آن را سرمايه گذاران حقيقی و 
حقوقی بورسی خريداری كرده اند.  در دو حراجی اخير، 11 
هزار و ٨٥0 ميليارد تومان اوراق بدهی با نرخ های سود 20 
و 21 درصد عرضه و ٥ هزار و ٨20 ميليارد تومان فروخته 
شده و اين يعنی فقط ٤٩ درصد از اوراق به حراج گذاشته 

شده، به فروش رسيده است.

استقبال از فروش اوراق بدهی 
طبق اخبار منتشر شده دولت به دنبال انتشار حداقل 2٤0 
هزار ميليارد تومان اوراق بدهی اس��ت و باتوجه به نتايجی 

ك��ه فروش ٥2 هزار ميليارد تومان بر جای گذاش��ته، چند 
نكته قابل استنباط و تذكر است.

 1. استقبال مناس��ب از فروش اوراق بدهی دولت در چند 
مرحل��ه اول حراج بيش��تر ب��ه دليل منابع م��ازاد به وجود 
آمده ناش��ی از كاه��ش تقاضا و كاهش تماي��ل بانك ها به 
اعطای تس��هيات در شرايط شيوع ويروس كرونا و افزايش 
نااطمينانی ها بوده اس��ت. كمااينكه نرخ س��ود در بازار بين 
بانك��ی به كمتر از 12 درصد هم رس��يده بود. فروش اوراق 
بده��ی دولت در واقع دولت را رقيبی برای بخش  خصوصی 
و غيردولت��ی در درياف��ت منابع از بانك ه��ا كرده و همين 
مساله موجب افزايش نرخ سود شده است. بنابراين باتوجه 
به اين روند دولت نمی تواند با همين س��رعتی كه ٥2 هزار 
ميلي��ارد تومان در دوره 1٣ خ��رداد تا 21 خرداد با فروش 
اوراق به دست آورده است، در ماه های باقی مانده سال هم 

به دست بياورد.

کاه���ش کش���ش پذیری ب���ازار پ���ول در خری���د اوراق 
بدهی دولت

2. اطاعات به دس��ت آمده از تجربه ف��روش اوراق بدهی 
دول��ت نش��ان می دهد با ف��روش هر مي��زان اوراق، امكان 
فروش اوراق جديد س��خت تر خواهد ش��د. به  عبارت ديگر 
كش��ش پذيری بازار پول برای پذي��رش اوراق جديد دولت 
در مقايسه با خرداد ماه كاهش قابل توجهی داشته است و 
به نظر می رس��د در صورتی كه اجازه حضور سرمايه گذاران 

بورس��ی در حراج اوراق بدهی دولت داده نمی ش��د، فرايند 
فروش اوراق با مشكل جدی تری مواجه می شد. 

علت كش��ش پذيری اندك بازار پول، ضعف جدی س��اختار 
مالی بانك ها و به تبع آن مش��كل تامين مالی است. اعمال 
نرخ های باالی سود س��پرده در سال های ٩2 تا ٩٧، وجود 
برخ��ی بانك های بد و مطالبات معوق بس��يار زياد بانك ها، 
بنيه مالی اغلب بانك ها را تضعيف كرده اس��ت و در نتيجه 
دولت به راحت��ی نمی تواند اوراق مالی خود را به سيس��تم 
بانكی بفروش��د. هر چند كه در چند دو سال اخير وضعيت 

برخی بانك ها نسبت به قبل بهبود پيدا كرده است.

افزایش 6 درصدی نرخ سود اوراق بدهی
٣. امكان فروش اوراق بده��ی با نرخی هايی كمتر از 20 و 
حت��ی 21 درصد در هفته ها و ماه ه��ای آينده چندان قابل 
تصور نيس��ت. آمار و ارقام فروش اوراق بدهی دولت نشان 
می ده��د در م��دت ٧0 روزی كه ٥2 ه��زار ميليارد تومان 
اوراق بده��ی دولت فروخته ش��ده، نرخ اي��ن اوراق در اين 
دوره زمان��ی از 1٥ درصد در اولين عرضه به 21 درصد در 

آخرين عرضه رسيده است.
بنابراين باتوجه به اينكه در هر مرحله فروش اوراق ش��دت 
كش��ش پذيری بازار پول و بازار سرمايه هم كاهش می يابد، 
فروش اوراق در مراحل بعدی سخت تر و احتماال با نرخ های 

سود باالتر خواهد بود.
ممكن است اين نكته مطرح شود كه سياست گذار پولی كه 

همان بانك مركزی است، در صورت افزای نرخ بيشتر نرخ 
س��ود اوراق می تواند با خري��د اوراق بدهی دولت يا تزريق 
اعتبار به بازار بين بانكی يا بازخريد اوراق خريداری ش��ده 
دولت توسط بانك ها، مانع از افزايش بيشتر نرخ سود اوراق 
شود. اما در شرايطی كه رشد نقدينگی و پايه پولی در 12 
ماه منتهی به خرداد ماه امس��ال به ترتيب به ٣٩.6 درصد 
و ٣٤.2 درصد رس��يده كه باالترين رقم در طول 1٣ سال 
اخير اس��ت و حتی اين بانك برای كنترل نقدينگی و پايه 
پولی مجوز انتش��ار اوراق وديعه را از ش��ورای پول و اعتبار 
اخذ كرده است، تزريق بيشتر نقدينگی با هدف كاهش نرخ 
س��ود اوراق بدهی دولت، از سوی بانك مركزی بسيار بعيد 

به نظر می رسد.
درواق��ع به دليل نرخ باالی رش��د متغيره��ای پولی، بانك 
مرك��زی نمی توان��د فعا اقدام ب��ه تزري��ق نقدينگی برای 
تس��هيل در خري��د اوراق بده��ی دول��ت كند. اگ��ر بانك 
مركزی درخواس��ت دولت برای خريد اوراق را بپذيرد، بايد 
هدف گ��ذاری تورمی خود در س��ال ٩٩ را فراموش كرده و 

تحقق آن را به آينده موكول كند.

فرصت ویژه ای که در سه ماهه اول امسال 
از دست رفت

٤. برخی كارشناس��ان اقتصادی و مالی معتقدند در صورتی 
كه وزارت اقتصاد در سه ماهه اول سال جاری به سرعت اقدام 
به عرضه اوراق بدهی می كرد، امكان فروش اوراق با نرخ های 
پايين ت��ر فراهم بود چرا كه در آن مقطع انتظارات تورمی در 
بازار دارايی ها بس��يار كمتر از شرايط فعلی بود و بانك ها به 
دليل افزايش ريسك )به خاطر شيوع كرونا( و كاهش شديد 
نرخ س��ود در بازار بين بانكی به كمت��ر از 12 درصد، كاما 
حاضر به خريد اوراق بدهی با نرخ های 1٥ و 16 درصد بودند. 
اما دولت با تاخير بس��يار فرصت طايی س��ه ماهه اول سال 
را از دست داد و با اوج گيری انتظارات تورمی، امكان فروش 

اوراق بدهی با نرخ های پايين تر از دست رفت.
در نتيج��ه دولت در صورتی می تواند ب��از هم اوراق بدهی 
بفروشد كه نرخ سود اوراق را باز هم باالتر ببرد و اين برای 
دولت و اقتصاد كشور قطعا پرهزينه خواهد بود. در صورت 
ادامه اين روند به نظر می رسد نرخ سود اوراق بدهی دولت 

به 2٥ درصد هم خواهد رسيد. 
افزايش نرخ سود اوراق منجر به افزايش نرخ سود بانكی شده 
و در صورتی كه اين نرخ به نرخ س��ود اوراق نزديك ش��ود، 
عاوه بر تش��ديد افزايش هزينه تامين مالی برای بانك ها و 
بنگاه ه��ای اقتصادی، افزايش هزينه های دولت در دو س��ال 
آينده، كاهش انگيزه سرمايه گذاری در اقتصاد، افزايش پايه 
پولی و نقدينگی در ميان مدت و در نهايت افزايش نرخ تورم 
را در پی خواهد داشت.  قطعا انتشار اوراق بدهی يك راهكار 
متداول در بسياری كشورها برای جبران كسری بودجه دولت 
اس��ت و مانع از شكل گيری ركود و تورم در اقتصاد می شود. 
اين ابزار امكان انعطاف پذيری بيش��تر و اعمال سياست های 
ضدچرخه ای را فراهم می كند اما اگر ميزان اوراق منتش��ره 
بيش از ظرفيت بازار پول و اقتصاد باش��د، قطعا تبعاتی برای 

اقتصاد به وجود خواهد آورد. فارس
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معاون نظارت بر بورس ها خبرداد؛
تداوم حمايت دولت و مجلس از 

بازار سرمايه 
  معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار با رد ش��ايعاتی دال بر 
عدم حمايت دولت و مجلس از بازار سرمايه 
گفت: رييس جمه��وری از مردم برای حضور 
در بازار س��رمايه دع��وت به عم��ل آورده  و 
نماين��دگان مجل��س نيز به صورت مس��تمر 

پيگير وضعيت بازار سرمايه هستند.
محمدحسن ابراهيمی س��روعليا ضمن بيان 
مطلب باال افزود: بازار س��رمايه متش��كل از 
روندهای صعودی و نزولی است و اين مساله 

به طور پيوسته در بورس اتفاق می افتد.
وی افزود: با اين حال، برخی از س��هامداران 
ت��ازه وارد كه در روزهای صعودی بازار به آن 
پيوسته اند، تجربه روندهای نزولی را نداشته 
و با مش��اهده كاهش قيمت س��هم اقدام به 
فروش می كنند كه اين شيوه هيجانی به نفع 

آنان نيست.
ابراهيمی س��رو علي��ا، اظهار داش��ت: عموم 
سهامداران به نوس��انان طبيعی بازار سرمايه 
توجه دارند و به طور معمول در اين ش��رايط 
برخ��ی حرفه ای ها اقدام به خريد س��هام هم 

می كنند.
معاون س��ازمان بورس گف��ت:  اكنون متغير 
منفی خاصی در اقتصاد كش��ور وجود ندارد 
ك��ه بخواهد منجر به روند نزولی ش��ديد در 
بازار سرمايه ش��ود و آنچه شاهد آن هستيم 
بخش��ی از فرايند طبيعی ب��ازار برای اصاح 

قيمت هاست.
ابراهيمی سروعليا به سهامدارانی كه با ساز و 
كار بازار سرمايه آشنايی كامل ندارند توصيه 
كرد از طريق سرمايه گذاری در صندوق های 
س��رمايه گذاری مش��ترك در بازار س��رمايه، 

سرمايه گذاری كنند.  سنا 

معاون وزير کار؛
شفافيت راه مبارزه با رانت است

مع��اون وزير كار با بيان اينكه ش��فافيت راه 
مب��ارزه با رانت و ويژه خواری اس��ت، گفت: 
هنگام��ی كه اتاق شيش��ه ای ش��كل بگيرد، 
فس��اد برجسته می شود و س��رعت مقابله و 

جلوگيری از فساد افزايش می يابد.
ميره��ادی قره س��يد روميان��ی در خصوص 
رونمايی از س��امانه ش��فافيت توسط وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی، با بيان اينكه راه 
مبارزه با فساد، شفافيت است، اظهار داشت: 
اي��ن موض��وع در روز رأی اعتم��اد وزير كار 
در مجلس هم مطرح ش��د؛ تاكنون اقدامات 

زي��ادی در اي��ن خص��وص ص��ورت گرفته 
اس��ت كه رونمايی از س��امانه شفافيت طی 
روز گذش��ته، گام مهمی در حوزه ش��فافيت 

محسوب می شود.
معاون ام��ور مجلس، حقوقی و اس��تان های 
وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعی افزود: ما 
ب��ه دنبال اتاق شيش��ه ای هس��تيم كه همه 
مباحث برای مردم قابل مش��اهده باشد زيرا 
هنگامی كه اتاق شيشه ای شكل بگيرد، فساد 
برجسته می شود و سرعت مقابله و جلوگيری 

از فساد افزايش می يابد.
وی با بيان اينكه مجلس و اعضای كميسيون 
اجتماع��ی، هم��واره در اين خص��وص به ما 
تاكي��د داش��تند و ما نيز تمام ت��وان خود را 
در مس��ير ش��فافيت به كار گرفته ايم، گفت: 
وزير تع��اون، كار و رفاه از همه درخواس��ت 
كرده اس��ت كه به پويش و كمپين شفافيت 
بپيوندن��د؛ می توان گف��ت وزارت كار يكی از 

پيشروها در امر شفافيت است.
وی تاكي��د كرد: قطعاً هنگام��ی كه حمايت 
مردمی پش��توانه مدير فسادستيز باشد، آن 
مدير در فسادس��تيزی قوی تر و پيش��گام تر 

عمل می كند. مهر 

از هفته آينده  انجام می شود؛
پرداخت وام وديعه مسکن به 

واجدان شرايط 
مدي��ركل دفتر اقتص��اد مس��كن وزارت راه و 
شهرس��ازی با اعام اين مطل��ب كه 1٥ بانك 
پرداخت تسهيات وام وديعه مسكن را برعهده 
خواهند گرفت از پرداخت آن نهايتا تا هفته آتی 
خبر داد. پروان��ه اصانی در خصوص جزئيات 
پرداخت وام وديعه مسكن به مستاجران واجد 
شرايط، بر اساس مصوبه ستاد ملی كرونا، اعام 
كرد: مقدمات پرداخت وام وديعه مس��كن كه 
ش��امل شناس��ايی و ثبت نام متقاضيان واجد 
شرايط اس��تفاده از اين تسهيات بوده توسط 

وزارت راه و شهرسازی انجام شده است. مديركل 
دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی ادامه 
داد: هم اكنون اس��امی واجدان شرايط دريافت 
وام وديعه مسكن به بانك ها اعام شده است و 
پيش بينی می شود با برنامه ريزی هايی كه انجام 
گرفت��ه در هفته جاری و يا نهايتا هفته آينده، 
پرداخت وام وديعه مسكن به مستاجران واجد 

شرايط آغاز شود.
اصان��ی افزود: 1٥ بان��ك از جمله بانك های 
ملت، مل��ی، س��په، ص��ادرات، پرداخت اين 
تسهيات را برعهده خواهند گرفت و متقاضيان 
واجد ش��رايط می توانند ب��ا اعام قبلی برای 
دريافت اين تسهيات در زمان اعام شده به 
بانك ها مراجعه كنن��د. اصانی گفت: وزارت 
راه و شهرسازی ثبت نام كنندگان وام وديعه 
مسكن واجد شرايط را به بانك های پرداخت 
كننده معرفی كرده است. بانك ها ظرف چند 
روز آينده پرداخت وام وديعه مس��كن را آغاز 
خواهن��د كرد. وی اعام ك��رد: هنوز پرداخت 
ها آغاز نشده است اما پيش بينی می شود وام 
وديعه مس��كن با هماهنگی بانك ها طی اين 
هفته و يا نهايتا هفته آتی به واجدان شرايط، 

پرداخت شود.   وزارت راه و شهرسازی 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

فروش اوراق بدهی دولت به »هسته سخت«  رسید؛ 

فرصت طالیی بر باد رفته

افزایش نرخ سود بانکی تکذیب شد؛

۱۸درصد ؛سقف نرخ سود 
درحالی برخی با برداش��ت اش��تباه از تصميم اخير بانك 
مرك��زی از افزاي��ش نرخ س��ود س��پرده ها ب��ه 22درصد 
می گوين��د و اين مه��م را ابزار تأثيرگ��ذار در ريزش اخير 
بورس می دانن��د كه بانك مركزی تغييری در نرخ س��ود 

سپرده های مردم در بانك ها نداشته است.
 در روزهای اخير و همزمان با اعام سياس��ت جديد بانك 
مركزی برای بانك ها مبنی بر افزايش نرخ س��ود س��پرده 
بانك ه��ا نزد بانك مركزی از 1٣ به 1٤ درصد برخی افراد 
با سوءبرداشت از اين سياس��ت پولی از افزايش نرخ سود 

سپرده های مردم در بانك ها خبر دادند.
اما افزايش سود س��پرده های بانكی به 22 درصد درحالی 
مطرح شده است كه در بخشنامه بانك مركزی تأكيد شده 
بود: نرخ سود س��پرده گذاری بانك ها و مؤسسات اعتباری 
غيربانك��ی نزد بانك مركزی را ب��ا 1 واحد درصد افزايش، 
1٤ درص��د تعيين كرد و بدين ترتيب دامنه نرخ س��ود در 

بازه 22-1٤ درصد قرار گرفت. اين تصميم با هدف كاهش 
دامنه داالن نرخ سود، افزايش نرخ سود در بازار بين بانكی 
و هدايت نرخ تورم به س��مت نرخ تورم هدف اتخاذ ش��ده 

است و از روز شنبه 2٥ مردادماه 1٣٩٩ اجرا می شود.
پيش از اين هيئت عامل بانك مركزی در روز پنجش��نبه 
مورخ 12 تيرماه 1٣٩٩، كف داالن نرخ س��ود را از 12 به 
1٣ درص��د افزايش داده بود. گفتنی اس��ت، طبق تصميم 
بانك مركزی، نرخ س��ود س��پرده های بانك ه��ا نزد بانك 
مركزی به 1٤ درصد افزايش يافته و س��قف اعطای اعتبار 
به بانك ها 22 درصد تعيين ش��ده اس��ت. كامران ندری، 
كارش��ناس پول��ی و بانكی در همين ارتب��اط تأكيد كرده 
است كه نرخ 22 درصد اعام شده نرخ سود سپرده نيست 
و فقط رقمی اس��ت كه بانك مركزی برای سقف نرخ بهره 
بانكی تعيين كرده است.ندری می گويد: مردم توجه كنند 
كه اين 22 درصد نرخ سقف بهره بين بانكی و برای جبران 
كس��ری بانك ها اس��ت تا جلوی خلق پول توسط آنان را 
بگيرد و ربطی به س��ود س��پرده ندارد. برای نرخ س��پرده 
خ��ود بانك ها بايد تصميم بگيرند اما هر نرخی كه انتخاب 

می كنند بايد نتيجه فعاليت های آنان باشد. تسنيم 

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

عبور بار عظیم ترانزیتی 
هند از کریدور ریلی ایران

معاون وزير راه و شهرس��ازی گفت: در مس��ير ريلی هند 
به روس��يه توافقات خوبی داشته ايم و بار عظيم ترانزيتی 
ريلی بين روس��يه و هند از كريدور ايران در آينده نزديك 

عبور خواهد كرد.
معاون وزير راه و شهرس��ازی اظهار داشت: در حمل و نقل 
ريلی توفيقات خوبی به دس��ت آورده اي��م و در بخش بين 
المللی نيز به دستاوردهای مطلوبی رسيده ايم. سعيد رسولی 
افزود: در مس��ير هند به روس��يه توفيقات خوبی داشتيم و 
بار عظيم ترانزيتی بين روسيه و هند از كريدور ايران عبور 
خواه��د ك��رد. وی با بيان اين كه از س��رمايه امروز راه آهن 
حداكثر اس��تفاده را داش��ته ايم،  گفت:  در مورد ارتقاء سهم 
حم��ل و نقل ريل��ی برنامه داريم و به مجل��س در اين باره 
گزارش می دهي��م. مدير عامل راه آهن ادامه داد: از مجموع 

بارهای جابجا شده در سال گذشته كه ٥1٣ ميليون تن بار 
اس��ت، 20٨ ميليون تن در مسيرهايی بوده است كه مبدأ 
و مقصد ريلی داش��ته است. رس��ولی افزود: در اين رقم 2٨ 

ميليون تن بارهای خرد است كه ريل پسند نيستند.
معاون وزير راه و شهرس��ازی اظهار داشت: از 1٨0 ميليون 
تن بار ريل پسند كشور ٤٧ ميليون توسط حمل و نقل ريلی 
جابجا شده است كه ٣٣ درصد اين رقم را تشكيل می دهد و 
بقيه از طريق جاده انجام شده است در حالی كه تأكيد قانون 
گذار رسيدن سهم ريل به جابجايی ٣٣ درصد كل بار كشور 
است. وی ادامه داد: برای رسيدن به سهم حمل و نقل ريلی 
به حمل بار كشور بايد اتفاقاتی رخ دهد. سرمايه گذار ريلی 
نظير سرمايه گذار مناطق محروم مورد توجه باشد و ماليات 
بر ارزش افزوده صفر باش��د. رسولی اضافه كرد: فهرستی از 
مشكات راه آهن را تهيه و در جای جای ساختمان راه آهن 
نصب كرديم. ما بايد در مسير مشخصی به سمت جلو حركت 
كنيم. معاون وزير راه و شهرس��ازی اظهار داشت: امسال در 
اولين جلسه شورای مديران اعام كرديم مقياس زمانبندی 

ساعات كاری ما ساعت، روز و هفته باشد. فارس


