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 تعطیلی اصناف پرخطر تهران 
تا پایان هفته

رئیس اتــاق اصناف 
تهران گفت: در شــهر 
تهــران تعطیلــی یک 
هفته ای صنوف پرخطر 
گروه های سه و چهار از 
امروز آغاز و تا پایــان هفته ادامه دارد.  به گزارش 
اتاق اصناف تهران، قاســم نوده فراهانی افزود: 
در شــهر تهران تعطیلی یک هفتــه ای صنوف 
پرخطر گروه های سه و چهار از امروز ۱۰ آبان تا 
پایان هفته جاری تمدید شد. رئیس اتاق اصناف 
تهران افــزود: گروه های شــغلی ۳ و ۴ در حوزه 
اصناف شامل تمامی آرایشگاه های زنانه، سالن 
های زیبایی، کافه هــا، چایخانه ها، قهوه خانه ها 
و تاالرهای پذیرایی اســت. وی با تاکید بر اینکه 
تعطیلی این صنوف پرریسک از امروز تا جمعه ۱۶ 
آبان ادامه دارد، گفت: با متخلفان براساس قانون 
برخورد خواهد شــد و در صورت بروز و مشاهده 
تخلف برابر دســتور قضایــی واحدهای صنفی 
متخلف پلمب خواهند شــد. قاسم نوده فراهانی 
اظهار داشت: در شــهر تهران تعطیلی یک هفته 
ای صنوف پرخطر گروه های سه و چهار از امروز 
۱۰ آبان تا پایان هفته جاری تمدید شد.  رئیس 
اتاق اصناف تهران افزود: گروه های شــغلی ۳ و 
۴ در حوزه اصناف شــامل تمامی آرایشگاه های 
زنانه، ســالن های زیبایی، کافه ها، چایخانه ها، 
قهوه خانه هــا و تاالرهای پذیرایی اســت.  وی با 
تاکید بــر اینکه تعطیلی این صنوف پرریســک 
از امروز تا جمعــه ۱۶ آبان ادامــه دارد، گفت: با 
متخلفان براساس قانون برخورد خواهد شد و در 
صورت بروز و مشاهده تخلف برابر دستور قضایی 

واحدهای صنفی متخلف پلمب خواهند شد.
    

ثبت سفارش ارز متقاضی از این 
هفته شروع می شود

توســعه ایرانی-  
وزیــر صنعــت، معدن 
و تجارت گفــت: ثبت 
ســفارش ارز متقاضی 
از هفتــه جــاری آغاز 
می شود و واردات کاال توســط کسانی که ارز در 
خارج از کشــور دارند، مجاز خواهد شد. علیرضا 
رزم حسینی در جلسه کمیته پایش تراز تجاری 
افزود: صادرکنندگانی که از ســال ۱۳۹۸ به بعد 
تعهد ارزی داشته اند، می توانند مجوز واردات از 
محل تعهدات صادراتــی خود بگیرند و کاالهای 
با اولویت وزارت صنعت را وارد کنند. وی با اعالم 
اینکه کاالهای اولویت دار و ضــروری مورد نیاز 
مردم و مــواد اولیه کارخانه هــا در اولویت ثبت 
ســفارش قرار دارند، افزود:  فهرســت کاالهای 
اولویــت دار مشــخص شــده و صادرکنندگان 
می توانند بــا واردات این کاالها رفــع تعهدات 

ارزی کنند.
    

 عقبگرد سکه 
به کانال ۱۲ میلیون تومانی

قیمت ها در بازار سکه 
و طال دیروز روند نزولی 
داشت به  طوری که سکه 
تمام  بهــار آزادی طرح 
جدید با افــت ۶۸۰ هزار 
تومانی قیمت نسبت به روز پنجشنبه، به بهای ۱۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومــان فروخته و دوباره وارد 
کانال ۱۲ میلیونی شد. دیروز سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید به بهای ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
و ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون 
تومان به فروش رسید. همچنین قیمت نیم سکه 
بهار آزادی هفت میلیون تومان، ربع ســکه چهار 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی دو 
میلیون و ۶۵۰ هزار تومان نرخ داشت. عالوه براین 
در بازار طال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک 
 میلیون و ۱۷۰ هزارتومان و هر مثقال طال به بهای 
پنج میلیون و ۷۰ هزارتومان فروخته شــد.  انس 
جهانی طال نیز دیروز به قیمت یک هزار و ۸۷۹ دالر 
معامله شد. کاهش بهای دالر در بازارهای داخلی 
به عنوان مهم ترین علت افت قیمت ها در بازار طال 

و سکه به شمار می رود.
    

هر نوع صید ترال ممنوع شد
توســعه ایرانی- 
معین الدین ســعیدی، 
ســخنگوی کمیسیون 
کشاورزی به نقل از وزیر 
کشاورزی گفت: »صید 
ترال به طور کامل در این ۲ سال ممنوع شده و فقط 
مختص فانوس ماهی ها نیست و هر نوع صیدی به 

صورت ترال در این مدت ممنوع است.«

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 افزایش قیمت مسکن در کالنشهرها، 
فضای بازار مسکن در حاشیه تهران و 
شهرهای بزرگ را تحت تاثیر قرار داده 
است و حاال مالکان واحدهای مسکونی، 
حتی واحدهای بی سند به معیاری برای 
تعیین قیمت مسکن در شهرها تبدیل 

شده اند. 
قیمت مســکن در تهران طی سه 
ســال اخیر، یعنی فاصله اســفند ماه 
ســال ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۳۹۹ بیش از 
۳۶۸ درصد افزایش یافته اســت. این 
رشد عجیب و بی سابقه مســکن را از 
دسترس طبق متوسط دور کرده و حاال 
حتی تسهیالت مسکن نیز نمی تواند 
پاســخگوی نیاز طبقه متوسط برای 
خریداری مسکن باشد. همزمان با رشد 
بهای مسکن در تهران و شهرهای بزرگ، 
قیمت اجاره بها نیز افزایش قابل توجهی 
را تجربه کرده است و این رشد بی سابقه 

وضعیت امالک در حاشــیه شهرهای 
بزرگ خصوصا تهــران را افزایش داده 
است. به عبارت دیگر این افزایش فشاری 
مضاعف بر طبقه ای وارد می کند که به 
دلیل نداشتن قدرت اقتصادی در حاشیه 
شهرها ساکن شده است و حاال با قیمت 
چند ده میلیونی مسکن در این مناطق 

مواجه است. 
 همین وضعیت ســبب شده است 
برخی کارشناسان هشدارهایی را نسبت 
به شکل گیری حاشــیه های جدید و 
حلبی آبادها در اطراف شهرهای بزرگ 

بدهند.
 حــاال آگهی های اجــاره کانکس 
در پشــت بام و ... به اتفاقی معمول در 
شهرهای بزرگ تبدیل شده است و تمام 
اقداماتی که صورت گرفته نتوانسته است 

وضعیت را در این حوزه بهبود بخشد. 
قیمت مســکن در اطراف تهران دو 
رقمی شده است و این امر فشار زیادی را 

متوجه ضعیف ترین قشر می کند. 

 چرا مسکن گران شد؟
فعاالن حــوزه مســکن از کاهش 
عرضه و افزایــش تقاضا خبر می دهند 
و می گویند در ســال های اخیر، میزان 
ساخت وساز قادر به پاسخگویی به میزان 
تقاضا نبوده است و باید پذیرفت جدا از 
افزایش قابل توجه تورم، فاصله عرضه از 
تقاضا نیز عامل مهــم دیگری برای باال 

رفتن قیمت ها در بازار است. 
 تقاضای انباشته مســکن همواره 
یکی از بحران های جدی در این عرصه 
تلقی می شود. از سوی دیگر هزینه باالی 
ساخت و ساز نیز عامل مهم دیگر رشد 
قیمت ها تلقی می شــود. در این میان 
نکته مهم رشد تورم و بازارهای موازی 
اســت که زمینه را برای بــروز بحران 
فراهم کرده است اما در این وضعیت آیا 
تسهیالت مسکن می تواند راهگشای 

خریداران واقعی باشد؟ 
هزینه تسهیالت افزایش یافت

طبق آمــار موجود قیمــت اوراق 

مسکن از ابتدای ســال جاری افزایش 
یافت و این همچنان ادامه دارد. 

با توجه به اینکه مجردهای ساکن 
تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شــود؛ 
بنابراین بــرای ۱۰۰ میلیــون تومان 
تســهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با  ۸۷ هــزار و ۸۰۰ تومانی 
۱۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان می شود 
که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان 
وام جعاله که بــرای آن باید ۸۰ ورق  به 
مبلغ هفت میلیــون و ۲۴ هزار تومان 
خریداری کنند، ۲۴ میلیون و ۵۸۴ هزار 

تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس 
می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان 
شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون 
تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجین بایــد ۴۰۰ برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه آن 
۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است که 
همراه با هفت میلیون و ۲۴ هزار تومان 
وام جعالــه که برای آن بایــد ۸۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، در 
مجموع باید ۴۲ میلیــون و ۱۴۴ هزار 

تومان پرداخت کنند.
البته قیمت اوراق در سایر استان ها 
متفاوت است. ســقف این تسهیالت 
بــرای مراکز اســتان و شــهرهای با 
جمعیت بیــش از ۲۰۰ هــزار نفر به 
۸۰ میلیون تومان رســیده که برای 
آن بایــد ۱۶۰ برگه خریداری شــود 
که هزینه آن ۱۴ میلیــون و ۴۸هزار 
تومان است. این وام برای سایر مناطق 
شــهری ۶۰ میلیون تومــان در نظر 
گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ 
برگه خریداری شود که هزینه آن ۱۰ 

میلیون و ۵۳۶ هزارتومان می شود.

کارشناسان چه می گویند ؟
 این بازار همواره با نظرات کارشناسی 
متفاوتی رو به رو بوده اســت و همواره 
کارشناسان و فعاالن بازار از دریچه های 
مختلف به آن نگریســته اســت. برای 
مثال در حالی کــه برخی گزارش های 
آماری دولت و حتی دســت اندرکاران 
دولتی خبر از احتمــال کاهش قیمت 
مسکن می دهد برخی دیگر معتقدند که 
قیمت ها با توجه به کاهش تمایل برای 
ساخت از سوی سرمایه گذاران همچنان 

صعودی هستند.
این نظر یکی از فعاالن بازار مسکن 
هم هست. محمدی از فعاالن ساخت 
و ســاز مسکن اســت که  در سال های 
گذشــته مجتمع های متعدد در قابل 
انبوه سازی را ساخته و تحویل داده است. 
وی در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد 
پیش بینی قیمت مســکن در ماه های 
آتی با توجه به رکود و سکون همیشگی 
بازار مســکن در فصل پاییز و زمستان 
می گوید: در حال حاضر بازار مسکن از 
شرایط همیشگی اش خارج شده و دیگر 
نمی توان با همان پیش بینی های قدیمی 
در مورد این بازار اظهارنظر کرد. این روزها 
قیمت ها به قدری ثانیه ای تغییر می کند 
که بسیاری از فعاالن ساخت و ساز یا اصال 
پروژه ای را دست نمی گیرند یا اگر شروع 
کردند برای این که هزینه ای بابت تغییر 
قیمت ها شامل حالشان نشوند سریعتر 
سعی می کنند بدون وقفه فرایند ساخت 

را انجام دهند.
 وی در مــورد پیش بینی قیمت ها 
در ماه های آینده هم می گوید: این یک 
واقعیت است که سرمایه گذاری که کل 
سرمایه اش را برای ساخت هزینه کرده 
تمایل دارد که سریع تر بازگشت سرمایه 
داشته باشد اما تعلل برخی سازندگان 
برای فروش واحدها موجب شده تا جو 
روانی ایجاد شــود که مسکن کم است 
پس قیمت ها افزایش خواهد یافت. در 
صورتی که اگر همه خانه های ساخته 
شده به موقع در اختیاز خریدار قرار گیرد 

اصال کمبود مسکنی نخواهیم داشت.
محمدی دلیل اصلی آشفته بازار 
مسکن را یکسان نبودن سیاست های 
مســکنی می خواند و می گوید هیچ 
چیزی در بازار مسکن شفاف نیست 

و همین موجب شــده تا نــه خریدار 
تکلیف خود را بداند و نه فروشــنده. 
من فروشــنده نمی دانم خانه ای که 
برای ســانت به سانت ســاختنش با 
افزایش قیمت های زیاد مواجه شده 
و خانه ای که مثال متری یک میلیون 
تومان پیش فروش کرده ام در نهایت 
متری ۳ تا ۴ میلیون تومان برای خودم 
تمام شــده اســت را چگونه با همان 
قیمت های قبلی به فروش برســانم. 
قطعا خریدار هم از زمانی که تصمیم 
می گیرد تا زمانی که خانه مورد نظرش 
را پیــدا می کنــد با همیــن افزایش 
قیمت های ناخواسته مواجه می شود 
و دستش برای انتخاب و خرید هر روز 

بسته تر و کوچک تر می شود. 
تاثیر ریزش دالر بر بازار مسکن 

چیست؟
 کارشناسان در پاسخ به این پرسش 
که » تاثیر ریزش دالر بر بازار مسکن 
چیســت؟« می گویند ریزش قیمت 
ارز می تواند سرمایه ها را به بازارهای 
موازی مانند بورس و مسکن هدایت 
کند. ســلطان محمدی، کارشناس 
صنعت ساخت و ســاز می گوید بازار 
مســکن البته بازاری با چسبندگی 
باالست از این رو الزم است تدابیری 
برای تعادل در این بازار اندیشــیده 
شود. حاال بسیاری از سرمایه ها تبدیل 
به ریال می شود تا وارد بازار مسکن و 
بورس شوند و در نتیجه ممکن است 
این اتفاق قیمت ها را با شیبی کندتر از 

قبل افزایش دهد. 
 به گفته وی فشار قیمت مسکن بر 
ضعیف ترین و متوســط ترین طبقات 
اجتماعی باالست و الزم است برنامه ای 

برای کاهش این فشار تدوین شود.  

صاحبان واحدهای مسکونی قیمت تعیین می کنند و به تورم دامن می زنند 

مالکان از سیاستگذاران مهمترند!
حاال آگهی های اجاره 

کانکس در پشت بام و ... به 
اتفاقی معمول در شهرهای 

بزرگ تبدیل شده است و 
تمام اقداماتی که صورت 

گرفته نتوانسته است 
وضعیت را در این حوزه 

بهبود بخشد

مجموع طلب شــرکت ملی نفت ایران از مشتریان خود در 
پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۶ میلیون دالر معادل ۶۷ 
هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان بوده است که از لحاظ ارزی، کاهشی 

۵۲ درصدی در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۶ دارد.
 به گزارش فارس،  براساس صورت مالی شرکت ملی نفت 
ایران در ســال ۱۳۹۷، این شرکت بابت فروش نفت خام بیش 
از ۵میلیارد و ۹۴۶ میلیون دالر معادل ۴۹ هزار و ۷۷۶ میلیارد 
تومان و بابت فروش میعانات گازی بیــش از ۲ میلیارد و ۱۱۰ 
میلیون دالر معادل ۱۷ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان از مشتریان 
خود در پایان سال ۱۳۹۷ طلب داشته است. در نتیجه، مجموع 
طلب شرکت ملی نفت ایران از مشــتریان خود در پایان سال 
۱۳۹۷، بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۶ میلیــون دالر معادل ۶۷ هزار و 
۴۴۱ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که مجموع 

طلب شرکت ملی نفت ایران از مشــتریان خود در پایان سال 
۱۳۹۶، بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۷۸۱ میلیون دالر معادل ۷۴ هزار و 
۸۱۴ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، مطالبات ارزی 
شرکت ملی نفت ایران از مشتریان خود در پایان سال ۹۷ نسبت 
به پایان سال ۹۶، حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است. خاطرنشان 
می گردد مانده بدهکاران مشتریان نفت خام و میعانات گازی در 
پایان سال های۱۳۹۶  و ۱۳۹۷ با نرخ هر دالر به ترتیب ۴۲,۰۰۰ 
ریال و ۸۳,۷۱۱ ریال تسعیر گردیده است. گفتنی است مانده 
بدهکاران مشــتریان نفتی در دفاتر شرکت ملی نفت ایران در 
ارتباط با صدور نفت خام و میعانات گازی ایجاد می شود و طبق 
بند »ب« ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )۲( و همچنین ماده واحده قانون بودجه 
سال ۱۳۹۷ کل کشور وجوه حاصله مستقیماً به حساب خزانه 

داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز 
گردیده است. براساس این گزارش، بدهی مشتریان نفتی بابت 
فروش نفت خام و میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در اواخر 
سال مالی بوده که طبق قراردادهای فروش، سررسید پرداخت 
آنها بعد از سال مالی می باشد و  قرار بوده است که در سال ۱۳۹۸ 

بدهی مشتریان مزبور تسویه گردد.
پرونده همچنان باز بدهی 445 میلیون دالری شرکت 

فریگیت به شرکت ملی نفت ایران
به عالوه، مطالبات مشــکوک الوصول مربــوط به بدهی 

شرکت های پول و فریگیت و شرکت های ماپکو، توتال فرانسه، 
کشتیرانی هند، سازمان انرژی اتمی و گت اویل می باشد که قبل 
از انقالب اسالمی در دفاتر شرکت ایجاد شده و در سال های قبل 
نســبت به آنها صد درصد ذخیره در حسابهای شرکت منظور 
شده است. توضیح اینکه از مبلغ ۶۴۷,۲ میلیون دالر مطالبات 
مزبور حدود مبلغ ۴۴۵ میلیون دالر آن مربوط به بدهی شرکت 
فریگیت می باشد که بنا بر دستور ریاست مجمع عمومی، پرونده 
دعوی مربوط با همکاری دفتر خدمــات حقوقی بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران توسط امور حقوقی شرکت ملی نفت 

ایران تحت پیگیری به منظور وصول مطالبات می باشد.
همچنین پرونده وصول مطالبات از شرکت سوئیسی پول نیز 
با هماهنگی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران به صورت فعال تحت پیگیری قرار گرفته است. در سال 
۱۳۸۱ دادگاه داوری مبادرت به صدور رأی نهایی به نفع شرکت 
ملی نفت ایران نموده است و نهایتاً مبلغ ۹۷ میلیون دالر توسط 
شرکت ملی نفت ایران بایستی وصول گردد که پیگیری های 

الزم توسط امور حقوقی در دست اقدام است.

مطالبات مشکوک الوصول شرکت چقدر است؟

طلب ۸ میلیارد دالری شرکت ملی نفت از مشتریان 

خبر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای مقررات 
جدید که در یکی دو روز آینده ابالغ می شود، روند 

بازگشت ارز صادرکنندگان تسهیل خواهد شد.
به گزارش توسعه ایرانی، »عبدالناصر همتی« 
در حاشیه افتتاحیه رسمی ســامانه ارتباطات 
مردمی بانک مرکزی با بیان اینکه فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی 
نیاز دارند که آزادی عمل بــرای بازگرداندن ارز 
داشته باشند، افزود: ما پیش از این نیز روش های 
مختلفی را برای بازگشــت ارز  حاصل از صادرات 
امتحان کرده بودیم اما با مواردی که در جلسه ستاد 
اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات 
جدید بازگشــت ارز حاصل صادرات به کشور به 
گونه ای طراحی شــود که اوال ارز سریع به کشور 
بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانه ها تبدیل 
شود و همچنین دیگر شــاهد مواردی همچون 
خالی فروشی و ادعاهای خالف واقع نباشیم که 

این مقررات به زودی ابالغ خواهد شد.
همتی با بیان اینکه تامین ارز از طریق سامانه 
نیما مانند گذشــته ادامه دارد و صادرکنندگان 
همچنــان مــی تواننــد ارز خــود را در اختیار 
واردکنندگان قراردهند، افزود: همچنین با نظارت 
وزارت صمت، صادرکنندگان می توانند واردات در 
قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف 
باشــند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در 
سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی 

اطالع دهند.
رییس بانــک مرکــزی خاطرنشــان کرد: 
واردکنندگان می توانند از طریق ارز اشــخاص، 
واردات انجام دهند اما این موارد را باید در گردش 
مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و 

سامانه تجارت اطالع دهند.  
وی افــزود: بانــک مرکــزی در خدمــت 
صادرکنندگان،  تجار و واردکنندگان است. ما در 

حدی که بتوانیم کمک می کنیم و در بخشنامه 
جدید نیز تإکید کردیم که ثبت ســفارش باید 
برمبنای آورده ای که از درآمدهای ارزی کشــور 

داریم مدیریت شده و مشکالت برطرف می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص کاالهای 
دپو شــده در گمرکات گفت: یک ســری اقالم 
کاالهای ضروری و اساسی کشور است که با توافق 
صورت گرفته از گمرکات تخلیه می شوند و بانک 
مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز اســت تا 

ترخیص انجام شود.
همتی ادامه داد: هدف اصلی ما جلوگیری از 
خروج  ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود 
و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. 
واردات نباید بدون انتقال ارز و مشــخص نبودن 
منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه 
جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام 

شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: ســپرده 
قانونی از خلق پول بیشــتر جلوگیری می کند و 
ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث 
کرونا به کشــور مطرح شــد، مردم و واحدهای 
تولیدی به شــدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند 
و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشــی از ســپرده 
قانونی بانک ها تالش کرد تا نقدینگی مورد نیاز 

را تامین کند.
وی افزود: هر چه ســپرده قانونی کم تر شود، 
ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می شود و ما باید 
ضریب فزاینده را کاهش دهیــم تا نقدینگی در 

کشور کنترل شود.
این مقام مسئول ادامه داد: رشد پایه پولی در 
هفت ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۰ درصد و 
رشد نقدینگی ۱۸ درصد گزارش شده و تمام تالش 

بانک مرکزی کنترل این دو امر است.  
وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم 
یک درصد از ســپرده قانونی را کاهش دهیم که 
این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان 
می شد، این موضوع را به بانک ها تخصیص دادیم 
تا بانک ها این  امر را بــه عنوان درآمد صفر درصد 

تلقی کنند و خود نیز ۵۰ هزار میلیارد عالوه بر آن 
در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. 
این امر محقق شد و وام هایی نظیر وام یک میلیونی، 
وام به واحدهای آسیب دیده ناشی از کرونا و در ادامه 
وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام 
بودند. رییس کل بانک مرکزی افزود: بعد از اینکه 
نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای 
اولیه خود بازگردانیم. چراکه هرچه سپرده قانونی 
کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می 
شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به 

واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.

همتی:

مقررات جدید بازگشت ارز صادراتی به زودی ابالغ می شود


