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برنامه ریزی حضور پرقدرت
در نمایشگاه پوشاک مسکو

جلسه برنامه ریزی جهت حضور پرقدرت برندهای 
ایرانی در نمایشــگاه پوشــاک مســکو بــا حضور 
رئیس سازمان توســعه تجارت و جمعی از تولید و 

صادرکنندگان پوشاک برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان توسعه 
تجــارت، جلســه هماهنگی حضــور پرقدرت در 
نمایشگاه پوشاک مســکو با حضور علیرضا پیمان 
پاک، معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان توسعه 
تجارت، جمعی از تولید و صادرکنندگان پوشاک و 
نســاجی و روسای اتحادیه های آنان برگزار شد.در 
این جلســه نقاط ضعف برگزاری پاویون ایران در 
نمایشگاه های گذشــته مورد بررسی قرار و برنامه 
ریــزی الزم جهــت رفع نقاط ضعــف و حضور پر 
قدرت در نمایشــگاه اســفندماه صــورت گرفت.
همچنین مشــکالت صادراتی صنعت پوشاک نیز 
مورد بررســی قرار گرفت و در ایــن زمینه پیمان 
پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت از مساعدت این 
سازمان جهت حل مشکالت گمرکی صادرکنندگان 
پوشــاک خبر داد.رئیس ســازمان توسعه تجارت 
گفت: با قــرار گرفتن محصــوالت صادرکنندگان 
پوشــاک در فهرست کریدور ســبز گمرکی میان 
ایران و روســیه، ســرعت حمــل کاال افزایش می 
 یابد و بخش عمده ای از مشــکالت صادرکنندگان 

حل می شود.

 به دنبال بازدیدهای میدانی
  مدیرعامل بانك صنعت و معدن
 به استان گلستان سفر می كند

دکتر علی خورســندیان به منظور بازدید میدانی و 
نظارت بر طرح های تأمین مالی شده توسط بانک 
صنعت و معدن به همــراه هیأتی از اعضای هیأت 
مدیره و هیأت عامل این بانک امروز چهارشنبه دوم 

آذر به استان گلستان سفر می کند.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صنعت و معدن، 
دکتر خورســندیان به اتفاق هیــأت همراه در این 
سفر با کارآفرینان و تولیدکنندگان صنایع مختلف 
درخصــوص مســایل و چالش های آنــان در امر 
تولید و اشــتغال و در مورد لزوم توجه و استفاده از 
ظرفیت های این استان در راستای توسعه صنعتی 
و اقتصادی کشور به بحث و تبادل نظر می پردازد. 
دکتــر خورســندیان و هیأت همراه در این ســفر 
از چندیــن طــرح صنعتی که از ســوی این بانک 
تأمیــن مالــی شــده انــد، بازدید خواهنــد کرد 
و در خصــوص نحــوه مســاعدت بانــک و روش 
 هــای مناســب تأمیــن مالی ایــن طــرح ها به 

گفتگو می نشینند

 رشد 72 درصدی
 تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی 

تســهیالت پرداختی بانک کشاورزی در حمایت از 
کشــت محصوالت بهاره و پاییزه در هشــت ماهه 
ابتدای سال جاری نسبت به همین مقطع در سال 

گذشته 72 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابــط عمومی بانک کشــاورزی، این 
بانــک با هدف تحکیــم پایه هــای امنیت غذایی 
کشــور از ابتدای ســال جاری تا 26 آبان ماه بالغ 
بر 109 هزار میلیارد ریال تســهیالت زراعت برای 
کشــت محصوالت بهاره و پاییزه به 99 هزار نفر از 
کشــاورزان پرداخت کرده که در مقایسه با مقطع 
مشابه در سال گذشته 72 درصد رشد داشته است.
بر اســاس این گزارش، پرداخت تسهیالت زراعت 
با معرفی وزارت جهاد کشاورزی و برای حمایت از 
کشاورزان در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت 
محصول توسط شــعب بانک کشاورزی در سراسر 

کشور انجام می شود.

 جلسه مشترک مدیران عامل 
 پست بانک ایران و صندوق 
توسعه فناوری های نوین 

بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه 
مشترک با مدیرعامل صندوق توسعه فناوری های 
نوین با اشــاره به اینکه تفاهم نامه همکاری با این 
صندوق امکان ارائه خدمات متقابل را فراهم  کرده 
تا پســت بانک ایــران ماموریت خــود را در حوزه 
اقتصــاد فناورانــه و دانش بنیان  ایفــا کند، گفت: 
ســرعت ارائه خدمات نوین در کوتــاه ترین زمان 
ممکن از مهمترین رویکردها و ماموریت ویژه بانک 
است تا فعاالن حوزه فناوری با دغدغه کمتری کار 

خود را دنبال کنند.
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی پسـت بانک 
ایـران، شـیری در ایـن جلسـه کـه صبح دوشـنبه 
30 آبـان مـاه در پـارک فنـاوری پردیـس برگـزار 
شـد، بـا اشـاره بـه اینکـه بـا امضـای تفاهم نامـه 
مشـترک طرفیـن و لـزوم گسـترش فعالیت هـای 
پردیـس  فنـاوری  پـارک  در  ایـران  بانـک  پسـت 
گفـت: تاکنـون پسـت بانـک ایـران بـا همـکاری 
صنـدوق، اقدامات ثمربخشـی انجام شـده اسـت و 
بـر ایـن باور هسـتیم کـه باید به توسـعه کسـب و 
کار توجه بیشـتری شـود و بـه دنبـال فعالیت های 
خالقانـه و ابتـکاری نیـز باشـیم. شـیری بـا بیـان 
اینکـه پسـت بانـک ایـران در برخـی مـوارد فراتـر 
از مفـاد تفاهم نامـه مشـترک عمـل کـرده اسـت 
دارد،  را  تعهـدات  توسـعه  بـرای  الزم  آمادگـی  و 
تصریـح کـرد: از همیـن امـروز بـرای رونق کسـب 
و کارهـای فناورانـه و بـازار سـرمایه بـا تضمیـن 
بانکـی  فعالیت هـای  توسـعه  آمادگـی  صنـدوق، 
در ایـن حـوزه را داریـم و افزایـش حـد اعتبـاری 
و توسـعه خدمـات ارزی بـرای شـرکت های دانش 
بنیـان جـزء اهـداف و برنامه های مهم بانک اسـت.

گزارشاخبـــار
این روزها این پرسش مطرح است که اجرای طرح جراحی 
اقتصادی یــا همان حذف ارز ترجیحی در ایجاد شــرایط 

موجود چه سهمی دارد؟
مردم و کارشناسان هم در این زمینه اعتقاد دارند که ادامه 
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با این روش کنونی، به 
زیان اکثریت مردم بوده اســت و باعــث افزایش قیمت ها، 
گرانی شــدید کاالها و خدمات، افزایش سرسام آور قیمت 
مسکن چه در اجازه و چه در خرید و فروش آن شده است.
آنچه که اکنون در معیشت مردم دیده می شود و آمارهای 
رسمی و غیر رسمی که در باره مصرف مواد غذایی اساسی 
منتشــر می شــود نشــان می دهد که مصرف اقالم غذایی 
اساسی همچون مرغ و گوشــت، حبوبات و برخی دیگر از 
اقالم همچون تخم مرغ به خاطر افزایش قیمت ها،  کاهش 
داشته اســت، که ادامه این روند که چند سالی است ادامه 
دارد، باعث بروز بیماری های زیادی شــده و خواهد شد که 
این نیــز خود هزینه زیادی به خانواده ها و نظام ســالمت 
کشــور وارد می کند.روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت 
که وزیر اقتصاد دولت ســیزدهم نیز هست، نشست خبری 
خود را برگزار کرد و همچون هفته های گذشته پرسش های 
خبرنگاران را پیش از برگزاری نشســت دریافت کرد تا به 
آنها در روز نشســت خبری پاســخ دهد.خبرنگار سیاست 
روز نیز همچون گذشــته پرســش خود را بــه دفتر آقای 
وزیر فرستاد اما اینبار پرســش روزنامه سیاست روز برای 
پاسخ دادن تأیید نشد.اما پرسش روزنامه سیاست روز چه 
بود؟پرســش این بود که با توجه بــه اجرای طرح جراحی 
اقتصادی یا همان ســامان دادن بــه ارز 4200 تومانی، آیا 
اجــرای این طرح بر بروز وقایع و اتفاقات 60 روز گذشــته 
تأثیر داشــته اســت؟آیا دولت قصد ندارد اصالحاتی را در 
روش اجرای حذف ارز ترجیحی اعمال کند؟مبلغ یارانه ای 
کــه در دو نرخ 300 و 400 هزار تومان بر هر نفر پرداخت 

می شــود، جبران کننده گرانی های موجود نیست در حالی 
که قرار بود 4 قیم کاال افزایش قیمت داشته باشد.اما در هر 
صورت این پرسش مهم بی پاسخ ماند و انتظار می رود که 
مســئوالن دولت به ویژه وزیر سخنگو و وزیر اقتصاد دولت 

سیزدهم به این پرسش پاسخ دهد.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی 
دولــت در کنار اعالم خبر اجرای  آزمایشــی کاال برگ در 
یکی از استان های جنوبی با انتقاد از انتشار قبول استعفای 
مجید عشــقی، رئیس سازمان بورس پیش از اتمام نشست 
شــورای عالی بورس، از رسانه ها خواست تا پیش از انتشار 
اخبار از مراجع ذیربط در رابطه با صحت آنها تحقیق کنند.
بــه گزارش خبرنــگار سیاســت روز، خانــدوزی در جمع 
خبرنــگاران در رابطه بــا اتفاقات شــورای عالی بورس و 
ماجرای اســتغفای رئیس سازمان بورس گفت: آقای دکتر 
عشــقی به جهت معذوراتی که داشتند پیشنهاد کردند که 
استعفای ایشان در شــورای عالی بورس، مطرح شود و در 
پی مطرح شــدن آن اعضای شــورای بدالیل ایشان گوش 
کردند ولی در نهایت اکثریت اعضای شورا از رئیس سازمان 
بورس خواســتند که به کارشــان ادامه دهند و استعفای 

ایشان پذیرفته نشد.
وی با بیان اینکه انتشار خبر استعفای رئیس سازمان بورس 
پیش از اتمام جلسه و مشخص شدن رای اعضا شورا واقعا 
چیزی عجیبی بود اظهار داشت: اساسا شورای عالی بورس 
با اســتعفای آقای دکتر عشقی مخالفت کرد، اما متاسفانه 

پیش از اینکه این جلســه تمام شود اخبار آن در رسانه ها 
منتشر شده بود که جای تعجب دارد.

خاندوزی در رابطه با زمان ارائه الیحه برنامه بودجه ســال 
1402 به مجلس گفت: مجلس شــورای اســالمی تدوین 
و تصویب برنامه هفتم توســعه را پیــش از بودجه 1402 
مطالبه کرده است. بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه 
با سرعت مشــغول برگزاری نشست های مربوط به الیحه 
برنامه هفتم توســعه است تا بتواند ظرف هفته های آینده 
پیش نویس الیحه را آماده کند . البته الیحه بودجه 1402 
آماده اســت اما اینکه کدام زودتر آماده به مجلس ارائه می 

شود را باید صبر کنیم تا تعیین تکلیف شود.
وزیــر اقتصاد در رابطه با اصالح ســاختار بودجه نیز اظهار 
داشــت: مســئله اصالح ســاختار حاوی چهار و پنج جزء 
اساسی اســت. یکی از آنها مسئله واقعی شدن پیش بینی 
های عملکردی درآمد و هزینه اســت. ما در بودجه1401 
تالش کردیم این جــزء را تاحد زیادی محقق کنیم یعنی 
الیحه ای که ارسال می کنیم هم به جهت درآمدی الیحه 
ای باشــد که با واقعیــت تطابق دارد و بــی جهت بیش 
بــراوردی اعداد گمراه کننــده در بودجه قرار ندهیم و هم 
به جهت هزینه ای تالش کنیــم که نزدیک به واقع عمل 
کنیم. عملکرد هفت ماه ای که رســما از طرف خزانه داری 
کل کشــور منتشر شــده حاکی از آن است که در بخش 
هــای زیادی این اتفاق افتاده اســت یعنی ما حدود 100 
درصد در تحقق درآمدها موفق بــوده ایم. البته در برخی 

موارد مثل وصــول درآمدهای گمرکی به جهت اینکه نرخ 
تعرفه ، قانونا از 4 بــه 1 درصد کاهش پیدا کرد و موجب 
شد بخشــی از درآمدهای گمرکی کمتر و کاهش عملکرد 

نسبت به مصوبه شد.
وی افزود: مسئله حســاب واحد خزانه و پراکندگی از تعدد 
حســاب های دســتگاه ها که در هر  بانک و موسسه مالی 
حسابهایی داشــتند و باید تمام آنها در حساب واحد خزانه 
تجمیع می شــد. که جز در مورد چهل تا پنجاه دستگاه به 
معنی موسســه ، مثل برخی از دانشــگاه ها و چند شرکت 
دولتی خاص در مورد سایر دستگاه های دولتی کامل و صد 
در صد حساب واحد خزانه انجام شده است. در نهایت اینکه 
اصالح ســاختار بودجه اجزایی دارد که تاکنون بیشتر موارد 
آن نه تنها تصویب بلکه پیاده شــده است. بخش های دیگر 
آن نیز به امید خدا در بودجه 1402 در الیحه ادامه پیدا می 
کند. خاندوزی در ادامه اظهار امیداری کرد که مصوبه نهایی 
قانون بودجه 1402 نیز ادامه همین ریل اصالحات اقتصادی 

باشد که باید در اصالح ساختار بودجه صورت بگیرد.
ســخنگوی اقتصادی دولت گفت: طــی روزهای آینده در 
یکی از اســتان های جنوبی طرح کاالبرگ الکترونیکی را 
اجرا خواهیم کرد.سید احسان خاندوزی گفت: طی روزهای 
آینده در یکی از اســتان های جنوبی کشور طرح آزمایشی 
کاالبرگ الکترونیک اجرا می شــود. به گفته ســخنگوی 
اقتصــادی دولت، پیش از دولت ســیزدهم، منابع بند الف 
تبصره 1۸ عمدتا در قالــب کمک های بالعوض اختصاص 
یافته اســت که تقریبا بالعوض بــود. طبق گزارش دیوان 
محاســبات، عملکرد آن طی ســال های 96 تا 99 حدود 
۸ درصد بوده اســت. او می گوید: دولت سیزدهم با هدف 
اثربخش کردن تســهیالت اشتغالزایی، از 6ماه دوم 1400 
تغییرات مهمی در دستورالعمل اجرایی این بند اعمال کرد 

که منجر به اثربخشی این تسهیالت شده است.

نشست سخنگوی اقتصادی دولت با خبرنگاران؛ 

پرسش مهمی که بی پاسخ ماند

بنا به گفته معاون بنیاد مســکن، از 200 هزار واحد شــهری که در ســال اول 
مســئولیت اجــرای آن بر عهده بنیاد مســکن قرار دارد تا کنــون 100 هزار و 
 300 واحد در دست ســاخت قرار دارد و 70 هزار واحد به مرحله ی فونداسیون 

رسیده است.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مقرر است تا ساالنه 400 هزار واحد مسکونی 
طرح نهضت ملی توسط بنیاد مسکن عملیاتی و اجرایی شود که 200 هزار واحد 
آن در روستاها و 200 هزار واحد نیز در شهرها است. در واقع تکلیف اجرای یک 
میلیون و 600 هزار واحد از چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن که قرار 

است طی چهار سال احداث شود بر عهده ی بنیاد مسکن قرار دارد.
طبــق جدیدترین آماری که حمیدرضا ســهرابی ـ معاون بنیاد مســکن انقالب 

اســالمی ارایه کرده 100 هزار و 300 واحد نهضت ملی مسکن در شهرها توسط 
بنیاد مسکن وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است.

او از تکمیل و بهره برداری 3 هزار واحد شــهری تا قبل از اتمام سال جاری خبر 
داد.به گفته سهرابی، هم اکنون فونداسیون حدود 70 هزار واحد مسکونی شهری 

نهضت ملی انجام شــده اســت.وی در خصوص برنامه بنیاد در سال جاری برای 
بهره برداری از پروژه ها نیز به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: در برنامه 
است تا پایان سال حدود 3 هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها توسط بنیاد 

مسکن به بهره برداری برسد.
بنابراین گزارش، حیطه مســئولیت بنیاد مســکن شهرهای کمتر از 2۵ هزار نفر 
و روســتاها اســت اما در طرح نهضت ملی مسکن در بعضی شهرهای با جمعیت 
باالتــر نیز فعالیت می کند. عالوه بر 100 هزار و 300 واحد شــهری که به گفته 
مسئوالن بنیاد به مرحله ی ساخت رسیده 190 هزار واحد روستایی نیز در دست 
اجرا اســت. در این بخش تســهیالت 200 میلیون تومانی ساخت با نرخ سود ۵ 

درصد به متقاضیان پرداخت می شود.  ایرنا

توسط بنیاد مسکن؛

۱۰۰ هزار واحد شهری نهضت ملی مسکن 
به مرحله ساخت رسید

وزیر نفــت از ثبت باالترین رکورد صــادرات نفت  خام، 
میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی ایران در آبان ماه 
امســال خبــر داد و گفت: این باالترین رکورد از ســال 
1397 )شــروع تحریم های ظالمانه ترامپ علیه ایران( 

تاکنون است.
 جواد اوجی در آیین صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت 
نفت با ســالم و درود به آستان شــهیدان دفاع مقدس، 
امام خمینی )ره(، شــهید سردار حاج قاسم سلیمانی و 
بســیجیان حاضر در این آیین اظهار کرد: خدا را شاکرم 
بــه بنده توفیق داد امروز در جمع بســیجیان بی ادعای 

صنعت نفت حاضر باشم.
وی با درود بــه روان پاک امام خمینی )ره( به دلیل کار 
ابتکاری سامان دهی ســازمان بسیج مستضعفین بعد از 
انقالب اسالمی گفت: این کار با هدف استفاده حداکثری 
از ظرفیت مردمی برای پیشــبرد اهــداف نظام به خوبی 
شکل گرفت. همان طور که می دانید در جنگ تحمیلی ۸ 
ســاله حضور پررنگ اقشار مختلف مردم در قالب همین 
بسیج سبب شد دشــمن نتواند یک قدم از خاک کشور 

را تصرف کند.
وزیر نفت افزود: بعد از انقالب و جنگ تحمیلی در دوران 
سازندگی تفکر بســیجی در ایران همچنان نقش آفرین 
بود و در همه عرصه ها ســبب شکوفایی شده، امروز این 
تفکر در میان کشورهای آزاده نیز گسترش یافته است.

اوجی با بیان اینکه رویکرد اســتفاده از ظرفیت مردمی 

و تفکر بســیجی در دولت سیزدهم برای غلبه بر کینه و 
تحریم دشــمنان ایران در دســتور کار قرار دارد، اظهار 
کرد: از بدو آغاز به کار این دولت، کشــور با مشــکالتی 
همچون تأمین ســوخت زمستانی، کمبود سوخت مایع 
در نیروگاه ها، انجام نشــدن تعمیرات اساسی در برخی 
پاالیشــگاه های نفتــی و گازی و تشــدید تحریم های 
بین المللــی و از همــه مهم تر فروش و صــادرات نفت، 
میعانــات گازی و محصــوالت پتروشــیمی مواجه بود 
کــه خوشــبختانه با همــت و تفکر بســیجی کارکنان 
 صنعت نفت و تالش آنها توانســتیم بر این مشــکالت 

غلبه کنیم.
وزیــر نفت افزود: صنعت نفت ایــران هم اکنون در خط 
مقدم جنگ اقتصادی قــرار دارد و باالترین تحریم ها بر 
این صنعت اعمال شده است. در آبان ماه امسال، باالترین 
رکورد صادرات نفت  خــام، میعانات گازی و محصوالت 
پتروشــیمی ایران از سال 1397 و شــروع تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه ایران تاکنون رقم خورده است.اوجی 
با بیان اینکه در یک ســال و نیم اخیر در بحث معیشت 
و رفاه حال کارکنان صنعت نفت اقدام های خوبی شــده 
است، تصریح کرد: هم اکنون در بحث اخذ مالیات حقوق 
کارکنان و اجرایی شــدن مــاده 10 وظایف و اختیارات 
وزارت نفت به طور جدی از مســئوالن ذی ربط در حال 
پیگیری هســتیم تا همه کارکنان این صنعت به حق و 

حقوق خود برسند.  فارس

 ثبت باالترین رکورد صادرات نفت
 و محصوالت پتروشیمی ایران در آبان  ۱۴۰۱

طبق اعالم مســئوالن ســازمان بورس، عرضه پژو 207 
آغاز ورود ســایر خودرو های عمومی و پرتیراژ در بورس 
کاال است و متقاضیان خودرو می توانند به جای امتحان 
کردن شــانس خود در سیســتم قرعه کشــی، از بورس 

خودرو بخرند.
طبــق وعده هــای دولــت مبنی بــر کنار گذاشــتن 
قیمت گذاری دســتوری و تاکیدات وزیــر اقتصاد برای 
حذف ســایه قیمت گــذاری از صنعت خــودرو، آمار ها 
نشان می دهد که روند عرضه و فروش خودرو در بورس 
کاال در حال افزایش اســت تا با حذف سیاســت قیمت 
گذاری دستوری، ســود حاصل از تولید به خودروساز و 
سهامدار برســد. آمار های بورس کاال حاکی از آن است 
که از ابتدای عرضه نخســتین خودرو در بورس تاکنون 
در مجموع ۵ هزار و 236 دســتگاه خــودرو روی تابلو 
معامالت رفته اســت و در نهایت 4 هزار و ۸0 دســتگاه 
از ایــن خودرو ها مورد معامله قرار گرفته اســت.فروش 
این تعــداد خودرو در بورس کاال کــه قیمت کاال ها در 
آن بر اســاس نظام عرضه و تقاضا کشــف می شود، یک 
رویداد مهم را بــه بخش های مختلف اقتصادی از جمله 
فعاالن صنعت خودرو و بازار سرمایه مخابره می کند که 
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری 
به عنوان بازیگر اصلی در زیان دهی ســود شرکت های 

تولیدی، کاماًل جدی و برنامه ریزی شده است.
خــودرو در ادامــه جریان واقعی ســازی قیمت زنجیره 

فوالد، ســیمان، شیشــه و ســایر محصوالت با اتکا به 
ســازوکار عرضه و تقاضا در بورس قــرار گرفته و حتی 
تایر خــودرو نیز برای احیای این صنعت و ســودآوری 
واحد های تولیدی در صف ورود گســترده به بورس کاال 

قرار دارد. 
طی روز های گذشــته نیز بــه دلیل فراگیری بیشــتر 
محصول خــودرو در میان عموم مردم، اســتقبال قابل 
توجهی از عرضه پژو 207 تولیدی ایران خودرو در بورس 
کاال صورت گرفت به طــوری که در برابر عرضه 1000 
دســتگاه، تقاضایی معادل پنج هزار و 900 دســتگاه به 
ثبت رســید که به گفته کارشناســان استمرار عرضه ها 
و اطمینــان خریداران از برنامــه عرضه منظم در بورس 
کاال قطعاً می تواند در مدت زمان کوتاهی به تعادل بازار 
خودرو کمک کند.دیــروز 207 با میانگین قیمتی 342 
میلیون و ۸42 هزار تومان کشــف شــد که با احتساب 
مالیات و هزینه های جانبی قیمت تمام شــده 207 در 
بــورس به 391 میلیون تومان رســید؛ اما این محصول 
در بــازار آزاد حدود 440 میلیــون تومان قیمت دارد و 
اینجا مشخص می شود که چرا شفافیت و حذف رانت به 
سود مصرف کننده واقعی است. همه مردم باید بدانند که 
در ســازوکار بازار سرمایه، خبری از شانس و قرعه کشی 
نیســت؛ بلکه رقابت و شفافیت در این بازار حرف اول را 
می زند و معامالت 207 نیز 60 دقیقه میان خریداران به 

طور انجامید.  مهر

 فروش خودرو در بورس 
جایگزین قرعه کشی می شود

بانک مرکزی گزارش داد:

 تداوم کاهش رشد تورم و نقدینگی
 در مهر ماه ۱۴۰۱

بانک مرکزی گزارش »تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک در مهر 
ماه 1401« را منتشــر کرد که حاکی از تداوم کاهش رشد تورم و نقدینگی در 

این ماه است.
اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک 
مرکزی، مستلزم ارائه اطالعات درست و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن 
اســت؛ چراکه در عمل، شکل گیری صحیح انتظارات در فعاالن اقتصادی و ایجاد 
شــرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل بــه اهداف حفظ ارزش پول ملی 
)کنترل تورم( و مســاعدت به رشد اقتصادی، در گرو ارائه و استفاده به هنگام از 
اطالعات وضعیت موجود اقتصاد خواهد بود. بر این اساس، خالصه ای از مجموعه 
تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی در راســتای دســتیابی به اهداف و 
مأموریت های خود در مهر ماه 1401 به شرح ذیل ارائه می شود.  بررسی تحوالت 
تورم ماهانه شــاخص کل کاالها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می دهد 
تورم ماهانه شــاخص کل مصرف کننده در مهرماه سال جاری با 0.3 واحد درصد 
افزایش نســبت به ماه قبل )2.6 درصد( به 2.9 درصد رســید. تورم های نقطه به 
نقطه و دوازده ماهه شــاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مهرماه سال 
جاری نیز به ترتیب ارقام 44.7 و 39.6 درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه 

سال جاری به ترتیب معادل 0.2 و 0.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه های 
اختصاصــی "کاال" و "خدمــت" در مهرماه نشــان می دهد تــورم ماهانه گروه 
اختصاصی "کاال" با 0.3 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 1.6 درصد 
رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصی "خدمت" در این مقطع با 1.4 واحد 

درصد افزایش نســبت به ماه گذشــته به رقم ۵.2 درصد رسید. بررسی تحوالت 
تــورم ماهانه گروه کاال به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" موید کاهش 
تورم ماهانه اقالم خوراکی در مهرماه 1401 نســبت به ماه قبل از آن اســت.به 
طوریکه شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها )با ضریب اهمیت 2۵.۵ درصد( 
با 0.9 واحد درصد کاهش نســبت به شــهریور و ثبت تورم ماهانه 1.2 درصدی، 
ســهمی معادل 0.4 واحد درصــد را از تورم ماهانه شــاخص کل )2.9 درصد( 
در مهرماه ســال جاری به خود اختصاص داده اســت. بررســی بیشتر تحوالت 
شاخص خدمت نیز حاکی از آن اســت که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً 
متأثر از تحوالت شــاخص های خدمت در گروه" مسکن و خدمات ساختمانی" و 
"تحصیل" بوده اســت؛ به طوری که ســهم این دو گروه از تورم ماهیانه خدمت 
در مهرماه سال جاری )۵.2 درصد( به ترتیب 4.4 و 0.6 واحد درصد بوده است.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشــره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی 
هفت ماهه ســال 1401 ارزش صادرات گمرکــی برابر با 2۸.4 میلیارد دالر بود که 
حاکی از افزایش حدوداً ۵.6 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 است. 
ارزش واردات گمرکی نیز در این دوره معادل 31.7 میلیارد دالر گزارش شــده است 
که موید افزایش حدوداً 14.4 درصدی آن نســبت به دوره مشــابه سال قبل است. 
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه معامالت الکترونیکی ارز، بررسی تحوالت بازار ارز 
حاکی از آن است که در مهر ماه متوسط نرخ فروش دالر در بازار حواله حدود 271.9 
هزار ریال بود که نسبت به شهریور ماه معادل 1.3 درصد افزایش نشان می دهد. در 
بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دالر در این ماه حدود 2۸7.3 هزار ریال بود 

که حاکی از افزایش 1.3 درصدی آن در مقایسه با شهریور ماه است.
در بازار مســکن و بر اســاس اطالعات اخذ شده از ســامانه ثبت معامالت امالک 
و مســتغالت کشور، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مســکونی معامله شده در شــهر تهران طی مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل 1.2 
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 3۸.2 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار 
سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه 3.4 درصد نسبت به 
روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. الزم به ذکر است سیاست گذار پولی با رصد مستمر 

تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به داللت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، 
عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در مهرماه ســال 1401، متوســط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسالمی دولتی با 
سررسید یک، دو و سه ساله به ترتیب با 1.07، 0.7۵ و 1.13 واحد درصد افزایش 
نســبت به ماه قبل به 22.63، 23.2۵ و 23.۵0 درصد رســیده است. همچنین 
شیب منحنی بازده اوراق خزانه در مهرماه نسبت به شهریورماه و مرداد ماه تندتر 

شده و این منحنی نسبت به دو ماه گذشته در سطح باالتری قرار گرفته است.
حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال 1401 معادل ۵6769.7 هزار میلیارد ریال 
بوده اســت که به ترتیب 17.۵ و 34.3 درصد نســبت به پایان سال و پایان مهر 
ماه ســال 1400 افزایش یافته است. رشــد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست 
ســال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال 1400 به ترتیب معادل 21.6 
و 42.۸ درصد بوده اســت. الزم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر 
ماه ســال 1400 )معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد 
از رشــد دوازده ماهه( مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفتر کل دارایی ها 
و بدهی های بانک مهراقتصاد به اطالعات خالصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های 
بانک ســپه )بواســطه ادغام( بوده اســت.حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال 
1401 )معادل 7129.3 هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان سال 1400، رشدی 
معادل 1۸.0 درصد داشــته است. همچنین، نرخ رشــد دوازده ماهه پایه پولی با 
1.9 واحد درصد کاهش نســبت به رشد دوره مشابه سال قبل )36.4 درصد( به 

34.۵ درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسید.
- در مهرماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی 

در تعامل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به ترتیب 
بــه ارزش 673.7، 674.0، 6۸۵ و 6۸4.9 هــزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش 
معامالتی 2717.6 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 7 روزه 
)مانده توافق بازخرید از محل عملیات بــازار باز در پایان مهرماه معادل 6۸4.9 

هزار میلیارد ریال بوده است(.  مهر


