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 در حالی که خبرهای رسیده نشان از 
تغییر روش فروش نان از نان دانه ای به نان 
کیلویی دارد، مقامات مسئول می گویند 
تصمیمی در خصوص تغییر قیمت نان 

اتخاذ نشده است. 
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«؛ 
با این حــال منع فروش نان ســنتی در 
ســوپرمارکت ها از یک سو و همچنین 
تغییر مبنــای فروش نــان از دانه ای به 
کیلویی، از سوی دیگر عواملی هستند 
که می توانند در میان مدت تغییر قیمت 
نان را موجب شوند. چند هفته ای است 
که اصالحات اقتصادی دولت آغاز شده و 
زنجان به عنوان نخستین استان پذیرای 
طرح فــروش الکترونیک نــان بود. در 
روزهای اخیر نیز در اســتان قزوین به 
عنوان دومین اســتان پایلوت، اجرای 
این طرح شروع شده اســت.از این پس 
فروش نان با کارتخوان های هوشــمند 
در نانوایی های قزوین انجام می شود و بر 
اساس این طرح نرخ نان هیچ تغییری پیدا 
نکرده و با همان قیمت های قبلی عرضه 
می شود و شهروندان باید برای خرید نان 
از کارت های بانکی خود استفاده کنند و 

امکان پرداخت وجه نقد وجود ندارد.
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و 
در قالب این طرح که در راستای اصالحات 
مربوط به یارانه ها انجام شده است، نانوایان 
آرد را با نرخ آزاد تهیه و خریداری می کنند 
و مابه التفاوت هزینه آن به ازای خریدی 
که مردم از آنها داشته اند، از سوی دولت به 

حساب نانوایی ها واریز می شود.
این در حالی است که محمدمهدی 
اعالیی، استاندار قزوین همزمان با اجرای 
این طرح تاکید کرده اســت؛ عرضه نان 
یارانه ای در ســوپرمارکت های قزوین 
ممنوع  اســت و در صورت مشاهده نان 
یارانه ای در سوپرمارکت ها با آنان برخورد 

خواهد شد.
اجرای این طرح در دومین استان را 
می توان آغازگر طرح فروش الکترونیک 
نان در سایر اســتان ها دانست و به حتم 
در هفته های آتی و با تامین زیرساخت ها 

عرضه نان به شیوه سنتی منسوخ خواهد 
شد. فروش نان به شیوه جدید و در قالب 
تعیین ســهمیه برای هر یک از اعضای 
خانوار، موجب بروز نگرانی هایی در بین 
اقشار مختلف درآمدی به ویژه کارگران و 
حاشیه نشینان شده است زیرا تا سال های 
قبل که قیمت برنج تقریبا متعادل بود، این 
عده می توانستند در هفته چند وعده از 
این ماده غذایی تهیه کنند، اما در یک سال 
اخیر و با جهش خیره کننده قیمت برنج، 
این ماده مهم غذایی جای خود را به نان 
داده تا قوت غالب ایرانیان را تشکیل دهد. 

 مضرات سهمیه بندی ها 
برای اقتصاد 

مرتضی عزتی، اقتصاددان درباره طرح 
جدید فروش نان و ... به »توسعه ایرانی« 
گفت: اساسا هرگونه سهمیه بندی برای 
اقتصاد در درجه نخست مضر است، زیرا 
تخصیص منابــع را غیربهینه می کند و 
درثانی می تواند موجب فساد و رانت شود. 
در مورد سهمیه بندی باید توجه داشت 
هنگامی که کسی نیاز به میزان سهمیه 
خود ندارد،  آن را می فروشد و کسی که 
نیاز بیشتری دارد ناچار به خرید می شود 
و این پروسه یعنی ایجاد رانت و  فساد و 

این اقدام دارای دو ایراد اساسی است. 

ایجاد بستر رانت و فساد 
تحت تاثیر سهمیه بندی

وی تاکید کــرد: همچنیــن برای 
سهمیه بندی و تخصیص به هر نفر باید 
هزینه فراوانی در کشور صورت گیرد و 
دولت و مردم ناچار به پرداخت این هزینه 
هستند و باید توجه داشت امکاناتی که 
برای تخصیص کارت های الکترونیک 
وجود دارد احتماال در اختیار شرکت هایی 
قرار می گیرد و آنها به سود غیرمنطقی 
دست می یابند؛ در اصل موجب رانت برای 
شرکت های طراحی کننده کارت های 
الکترونیکی می شود و حتم بدانید این 
شیوه ها و طرح ها برای اقتصاد مضر است. 
وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده زیان های 
اجرای این طرح بــرای اقتصاد بیش از 

فایده های آن است. 
 ناتوانی اقشار متوسط و ضعیف 

در تامین مایحتاج خود 
»تا چند سال قبل قوت غالب مردم 
ایران را برنج تشکیل می داد، اما با جهش 
قیمت این محصول در یکی دو سال اخیر 
نــان جایگزین آن شــده و اکنون قوت 
غالب خانواده ها به ویــژه  در دهک های 
پایین درآمدی و خانوار کارگری و افراد 
حاشیه نشین را تشــکیل می دهد، آیا 

ســهمیه بندی فروش نــان موجب به 
خطرافتادن امنیت غذایی و معیشــتی 
مردم نخواهد شــد؟« عزتی در پاسخ به 
این پرســش گفت: این مساله صحیح 
است و باید دقت داشت که اکنون امنیت 
غذایی بیشتر افراد جامعه تحت تاثیر قرار 
گرفته اســت زیرا اقشار متوسط جامعه 
هم نمی توانند به راحتی نسبت به خرید 
گوشــت قرمز و مرغ اقدام کنند و خرید 
گوشــت کیلویی 300 هزار تومان برای 
آنها هم سخت شده است و همچنین باید 
در نظر داشت خانواده ای که درآمد ماهانه 
5 میلیون تومانی دارد اکنون با مشکالت 
فراوانی مواجه اســت. با وضعیت فعلی 
احتماال قیمت تمام شده تولید مرغ به 
بیش از 100 هزار تومان خواهد رســید 
که از توان خانواده ها خارج است و موضوع 
تغذیه خانوارها با آسیب  مواجه خواهد 
شد و 400 هزار تومان یارانه مواد غذایی 

دردی دوا نخواهد کرد. 
 عدم شناخت دولتمردان 

و مسئوالن از وضعیت بازار 
وی درباره این موضوع که دولتمردان 
هنگام اجرای اصالحات اقتصادی جدید 
و حذف ارز 4200 تومانی مدعی تغییر 
قیمت فقط چهار قلم کاال شدند در حالی 

که اکثر مواد غذایی تولید شده در صنایع 
غذایی تحت تاثیــر افزایش قیمت آرد و 
روغن و ... قیمت اجنــاس خود را گران 
کرده اند، گفت: طــرح چنین مواردی از 
سوی دولتمردان را می توان نشانه عدم 
شناخت آنها از وضعیت بازار، روند تولید 
صنایع غذایی و در مجموع اقتصاد دانست 
و در کنار آن باید موضوع مهم »ناشی بودن 
در سیاســت گذاری و تصمیم گیری« 
مورد توجه قرار گیرد و همچنین نباید 
از تاثیر عده ای در دستگاه های اجرایی 
که هدفشــان بهبود وضعیت اقتصاد و 
مردم نیســت نیز غافل شد زیرا موجب 
آسیب رسیدن به مردم می شوند و ممکن 
است منافع حاشیه ای هم داشته باشند. 

وی گفت: اگر عده ای که نســبت به 
عواقب و آثار تصمیمات اقتصادی آگاهی 
نداشته باشند؛ نمی توانند زیان های اجرای 
طرح ها را به خوبی پیش بینی و شناسایی 
کنند و در نتیجه منافــع کوتاه مدت و 
زودگذر عده ای از سیاست گذاران ممکن 
اســت به وضعیت نامطلوب اقتصاد در 

نتیجه اجرای برخی طرح ها کمک کند.
 افزایش 50درصدی قیمت ها 

در یک ماه اخیر 
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش 
که در شرایط فعلی اقتصاد که رکود و تورم 
باال را شاهد هستیم و همچنین موضوع 
برجام و تحریم ها حل نشــده و تجارت 
خارجی با سد FATF مواجه است، آیا 
اجرای اصالحات اقتصادی در این حجم، 
اقدام صحیحی بود یا خیر؟ گفت: اکنون 
با حضور در بازار می توان محاسبه کرد که 
در یک ماه اخیــر مایحتاج مردم بیش از 
50 درصد گران تر شده و اگر امروز خرید 
کنید در مقایسه با اسفندماه شاهد تورم 
50 درصدی هستید. وی تاکید کرد: بنده 
فکر نمی کنم مبلغ 400 هزار تومانی که 
به افراد داده شده، بتواند جبران کننده 
افزایش 50 درصدی هزینه های مردم 
باشد. به گفته عزتی، افزایش قیمت کاالها 
و خدمات امسال بسیار محسوس بود به 
طوری که در همین مدت کوتاه، قیمت 
اقالم 20 تا 30 درصد باال رفته و رشــد 
هزینه حمل و نقل و مســائل جانبی نیز 
زمینه را برای افزایش 20 تا 30 درصدی 
مهیا کرده تــا در نهایت مردم شــاهد 
افزایش بیش از 50 درصدی هزینه های 
آنی و روزمره خود باشند. وی بیان کرد: 
همچنین سایر فشارهای اقتصادی سبب 
شده تا تحمل خانوار در برابر این شرایط به 

شدت تحت تاثیر قرار گیرد. 

توصیه به دولت برای بهبود وضع 
معیشت مردم و اقتصاد 

عزتی خطاب به دولــت برای بهبود 
وضعیت معیشــت مــردم در ماه های 
آتی عنوان کرد: دولت بایــد از اقدامات 
پوپولیستی و همچنین ایجاد شوک به 
اقتصاد خودداری کند و متاسفانه تاکنون 
آسیب  چنین اقداماتی به اقتصاد رسیده 
است؛ دولت باید رشد اقتصادی را افزایش 
دهد و این مهم در گرو ســرمایه  گذاری 
است و متاسفانه سرمایه و سرمایه گذار 
به اندازه کافی در داخل کشــور نداریم و 
ناچاریم از سرمایه  گذاران خارجی )هم 
ایرانی ها و هم افراد ســایر کشورها( به 

صورت عمومی دعوت کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه به علت 
دیدگاه منفی که وجود دارد و ناآگاهی و 
به اصطالح کژ اندیشــی که عامدانه و از 
ســوی برخی عوامل خارجی در کشور 
توسعه می یابد، در دوره های گذشته مانع 
سرمایه  گذاری خارجی شدیم و این مساله 
بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور زده و 
مجموعه عوامل منفی موجود در اقتصاد 
ایران اجازه نمی دهد سرمایه  گذار خارجی 
در کشــور ســرمایه گذاری کند و افراد 
داخلی هم به دلیل موانع و آسیب های 
موجود، دچار فرار سرمایه شده اند و این 
مســاله را باید مهمترین عامل رکود در 

کشور دانست. 

یک اقتصاددان، با اشاره به »ناشی بودن دولتمردان در سیاست گذاری و تصمیم گیری«:

تغییرپرداختیارانهنانهزینهزاست
مرتضی عزتی، اقتصاددان 

در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی«: طرح مواردی نظیر 

افزایش قیمت تنها چهار 
قلم کاال از سوی دولتمردان 

را می توان نشانه عدم 
شناخت آنها از وضعیت 
بازار، روند تولید صنایع 

غذایی و در مجموع اقتصاد 
دانست و در کنار آن باید 

موضوع مهم »ناشی بودن 
در سیاست گذاری و 

تصمیم گیری« مورد توجه 
قرار گیرد

با آماده سازی ســامانه گمرک، از دیروز 
نهم خرداد مبنای محاسباتی حقوق ورودی 
براســاس قانون بودجه 1401 تغییر کرد و 
نرخ ETS جایگزین ارز 4200 تومانی شــد 
که اولین نرخ ثبت شده حدود 25 هزار و 500 

تومان در هر دالر بوده است.
سیدمیثم حسینی لر، معاون برنامه ریزی 
و امور بین الملل گمرک ایران، در این رابطه به 
ایسنا اعالم کرد که به دنبال ابالغ کدهای تعرفه 

از سوی وزارت صمت به گمرک که در اواسط هفته گذشته 
انجام شد، اعمال تغییرات حقوق ورودی بر مبنای مأخذهای 
جدید و به روزرسانی آن بر اســاس قانون بودجه 1401 در 
دستور کار قرار گرفت و همزمان اعمال مالیات بر ارزش افزوده 
و تغییر نرخ ارز از 4200 به نرخ سامانه معاماالت الکترونیک 
)ETS(  انجام شــد.وی گفت که با اقدامات صورت گرفته، 
از دوشنبه سامانه گمرک آماده تغییرات جدید شد و  حقوق 

ورودی بر اساس قانون بودجه 1401 اخذ می شود.
در ســوم خردادماه در راســتای اجرای تبصره ۷ قانون 

بودجه 1401،  بخشنامه مربوط به گمرک های 
اجرایی ابالغ شــد ولی با توجه به اینکه باید 
تغییرات مبنای حقوق ورودی شامل کدهای 
تعرفه، نرخ ارز بانک مرکزی و مالیات بر ارزش 
افزوده در سامانه اعمال می شد و تغییرات الزم 
در تعرفه ها در سه شنبه هفته گذشته از وزارت 
صمت به گمرک رسید و اعمال آن زمانبر بود، 
تا آماده سازی سامانه، همچنان در سیستم با 

مأخذهای سال گذشته محاسبه شد.
طبق بخشــنامه گمرک ایران، نرخ ســامانه مبادالت 
الکترونیک جهت اعمــال در حقــوق ورودی در تارنمای 
Fxmarketrate.cbi.ir بانک مرکزی قابل مشاهده است 
و از ساعت ۹ هر روز تا ۹ اولین روز کاری بعد یعنی به مدت 24 
ساعت معتبر خواهد بود. بر همین اساس، نرخ ارز اعالمی امروز 
در سامانه ETS  برای دالر 25 هزار و 52۷ تومان است که در 
این حالت، ارزش کاالی وارداتی برای محاسبه حقوق ورودی 
به جای  4200 ، با این نرخ اســت که ثابت نیست و به صورت 

روزانه می تواند دستخوش تغییر شود.

رئیــس انجمن تامین کننــدگان غالت 
ایران گفت: دولت سامانه های اجرایی را حفظ 
کرد اما از سوی دیگر رویه قیمت گذاری ها را 
منتفی نکرد از این رو بخشی از تامین و واردات 
کاالهای اساسی به شرکت های دولتی محول 
 شد این در حالیســت که رویه های اجرایی و 
دســتورالعمل های دولت به کوچک شدن 
دولت منتهی نمی شود و در 2 سال اخیر حجم 

کارکرد شرکت های دولتی بیشتر شده است.
کاوه زرگران در گفت وگو با ایلنا، بــا رد تاثیر عدم احیای 
برجام در تامین کاالهای اساسی، گفت: تحریم ها، تراکنش ها و 
مراودات بانکی ما را با چالش مواجه کردند اما نتوانستند خللی 
در واردات کاالهایی اساسی ایجاد کنند. تجربه شرکت های 
خصوصی در سال های تحریم باال رفته است و آنها می دانند 
چگونه در شرایط تحریم، غالت مورد نیاز کشور را با سهولت 

تهیه و تامین کنند.
وی با بیان اینکه غذا شامل تحریم ها نمی شود، خاطر نشان 
کرد: شرکت های بین المللی بزرگ می توانند در حوزه تامین 

غذا طرف تجاری شــرکت های ایرانی که در 
لیست تحریم ها قرار ندارند باشند.

این فعال اقتصادی نسبتی بین تحریم و 
عدم تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساسی 
برقرار نکرد و افزود: تامین ارز ترجیحی برای 
دولت در مقاطعی از سال به موقع انجام نمی شد 
در نتیجــه باعت تاخیــر در ترخیص برخی 
کاالهای اساســی در گمرکات ایران می شد. 
پس به نظر من این رویه به تهیه کاال ارتباطی 

ندارد ما در تامین بودجه داخلی با چالش  مواجه هستیم.
زرگران سال جاری را سالی خاص برای تامین کاالهای 
اساسی و غالت در دنیا معرفی کرد و افزود: خطر امنیت غذایی 
نسبت به سال های گذشته برای تمامی کشورها ورای تحریم ها 
احساس می شود. در حقیقت تامین و مصرف کاالهای اساسی 
در دنیا با هم برابری نمی کند از این رو کشورهایی که زودتر 
بتواننــد برنامه ریزی کنند و ذخایر اســتراتژیک را افزایش 
بدهند در این بازه زمانی می توانند از این وضعیت به سادگی 

گذر کنند.

تغییر ارز ۴۲00 تومانی به حدود ۲5 هزار تومان

دریافت حقوق ورودی با نرخ جدید ارز آغاز شد
رئیس انجمن تامین کنندگان غالت :

تحریم ها خللی در تامین غالت ایجاد نکرد

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

فروش نیم لیتر آب معدنی نروژی و 
فرانسوی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان

ایلنا- دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
آب های معدنی گفت: نرخ بطری هــای نیم لیتری 
آب های معدنی لوکس که از نروژ و فرانسه به صورت 
قاچاق وارد کشور می شوند بین 60 تا ۷0 هزار تومان 
است. کیفیت این محصوالت با آب های معدنی ایرانی 
چندان متفاوت نیست اما از آنجایی که از برندها مالیات 

بر ارزش افزوده دریافت می شود نرخ آنها باالتر است.
پیمان فروهر با بیان اینکه درصد افزایش نرخ آب 
معدنی در واحدهای تولیدی متفاوت است، افزود: بعد 
از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها 

قیمت پت حدود 40 درصد افزایش نرخ را تجربه کرد.
    

ماینرها خاموش می شوند؟
قرن نو- سخنگوی 
صنعت برق تاکید کرد: 
دســتگاه های مجــاز 
اســتخراج رمز ارز در 
زمان اوج مصرف برق در 
صورت بروز محدودیت 

با اعالم دیسپاچینگ ملی از شبکه خارج می شوند.
مصطفی رجبی مشــهدی، مدیرعامل شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق 
گفت: در حال حاضر 11۸ مرکز مجاز استخراج رمز ارز 
در کشور فعال است که این مراکز معادل 200 مگاوات 

برق مصرف می کنند.
وی ادامه داد: با ورود بــه زمان اوج مصرف برق، در 
صورت بروز محدودیت در تامین برق مورد نیاز کشور، 
برق این مراکز با اعالم مرکز دیسپاچینگ ملی قطع 

خواهد شد تا پایداری شبکه برق کشور حفظ شود.
    

وام مسکن ۷۰۰ میلیون تومان نشد
خبرآنالین-  مدیرعامل بانک مســکن گفت: 
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت خرید 
مســکن برای زوجین تهرانی به ۷00 میلیون تومان 
موافقت نکرد و در حاضر این تسهیالت با همان سقف 

های قبلی اعطا می شود.
به گفته شایان به نظر می رسد شورای پول و اعتبار 
در نیمه دوم امسال بار دیگر این پیشنهاد وزارت راه و 

شهرسازی را بررسی کند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تســهیالت خرید 
مسکن با همان ســقف های فعلی پرداخت می شود 
که شــامل 200 میلیون تومان وام خرید مســکن 
فردی و 400 میلیون تومــان برای زوجین در تهران، 
160 میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و 320 
میلیون تومان زوجین ســاکن در شهرهای بزرگ، 
مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر و ۸0 و 
160 میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و زوجین 
ساکن سایر شــهرها به همران ۸0 میلیون تومان وام 

جعاله مسکن برای کل کشور می شود.
    

هشدار به تولیدکنندگان درباره 
معدوم سازی جوجه یک روزه

مشاور وزیر و مدیرکل امور اســتان های وزارت 
جهاد کشــاورزی، به تولیدکننــدگان در خصوص 
معدوم سازی جوجه یک روزه هشــدار داد و گفت: 
هر اقدامی در این خصوص با برخورد قانونی مواجه 

خواهد شد.
هوشنگ محمدی افزود: معدوم سازی جوجه یک 
روزه عملی غیراخالقی، غیرشرعی و غیرقانونی است و 

فرد متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
وی با انتقاد از معدوم سازی انبوه جوجه یک روزه در 
استان اردبیل، انتشار ویدئوی این کار غیرقابل توجیه در 
فضای مجازی را قبیح تر از خود این اقدام دانست و بیان 
کرد: این عمل خوراکی برای معاندین نظام جمهوری 

اسالمی ایران تولید کرده است.
مدیرکل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی 
اظهار کرد: تولیدکنندگان جوجه یکروزه از شتابزدگی 

در مدیریت تولیدات خودداری کنند.
    

نفت ۱۲۰دالری شد
قیمت  رویترز- 
هر بشــکه نفت برنت 
دریای شــمال امروز با 
1دالر و 6سنت معادل 
0.۸۹درصــد افزایش 
به 120دالر و 4۹سنت 

رســید.قیمت نفت امروز به باالترین رقم طی 2 ماه 
گذشته رسید. تاجران نفت منتظرند ببینند آیا اتحادیه 
اروپا می تواند به یک توافق درمورد تحریم نفت روسیه 

در ششمین بسته تحریم ها علیه مسکو برسد یا نه.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز 
با 1 دالر و 6 ســنت معادل 0.۸۹ درصد افزایش به 
120 دالر و 4۹ سنت رســید. هر بشکه نفت وست 
تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با 1 دالر و 21 سنت 
معادل 1.05 درصد افزایش 116 دالر و 2۸ سنت 

معامله می شود.

خبر

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه رمز 
ریال شهریورماه سال جاری متولد خواهد شد، 
گفت: اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 

نسبت به سال گذشته نصف شده است.
به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی گفت: 
کمیته های نقدینگی، پایه پولی و اصالح نظام 
بانکی در ساختار بانک مرکزی با ریاست قائم 
مقام بانک مرکزی تشکیل شده است و جلسات 

آن برگزار می شــود. در حــوزه کنترل تورم 
سیاست های خوبی پیش بینی شده است و در 

حال گفت وگو با هیات دولت هستیم.
وی محورهــای اصــالح نظــام بانکی و 
سیاســت های پولی را نام برد و گفت: اصالح 
رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی یکی 
از محورهای الزم برای نظام بانکی اســت که 
تکالیف بودجه ای یکی از موضوعات مهم در این 

زمینه است.  صالح آبادی افزود: مقداری تکالیف 
بودجه به نظام بانکی در سال جاری کمتر شد 
اما همچنان این بار بر بانک ها تحمیل می شود 
و در این زمینه، تالش می کنیم تکالیف بودجه 

منجر به ناترازی نظام بانکی نشود.
تاکنون دولت از تنخواه استفاده نکرده است
صالح آبــادی ادامــه داد: در قانون بودجه 
سال جاری دیده شده که عالوه بانک مرکزی، 
بانک هــای دولتی نیز عامل فــروش ارزهای 
دولتی در بازار باشند. یکی دیگر از محورهای 
اصالحی برای رابطه دولت بــا بانک مرکزی، 
موضوع تنخواه دولت است که باید سازوکار آن 
اصالح شود و خزانه نیازی به استفاده از تنخواه 

نداشته باشــد. برای این موضوع هم تدابیری 
اندیشه شد که از تنخواه استفاده نشود و یا به 
عنوان آخرین راهکار از آن اســتفاده شود که 
راهکار درنظر گرفته شده این است که خزانه 
بتواند از حساب های خود نزد دولت استفاده 
کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد. تاکنون از 
این سازوکار استفاده شده و جایگزین تنخواه 

شده و دولت از تنخواه استفاده نکرده است. 
رئیــس کل بانک مرکــزی بیــان کرد: 
بازار بدهی باید توســعه و تعمیــق یابد تا به 
سیاســت های پولی بانک مرکزی در راستای 
کنترل تورم کمک کند. دولت به عنوان نهادی 
که ساالنه اوراق منتشــر می کند، انتشار این 

اوراق نباید اینگونه باشد که بانک ها اوراق دولت 
را بخرند و با بانک مرکزی ریپو کنند تا به افزایش 

پایه پولی شود.

رئیس کل بانک مرکزی :

رمز ریال در شهریورماه متولد می شود


