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                                                                                                              سخن ماه:                                                

 
 
 
 
 

 خودکرده را تدبیرنیست! 
 

 
      امینی امیرهوشنگ دکتر از:                                                                                             

ش   به ویژه تورم  ،رو به تشدید مشکالت اقتصادی   شکایت از مسائل و ه وکو  این روزها 

س قیا در -ریجاالبته به نرخ -ریال و به تبع آن باالرفتن قیمت ها  یا کاهش قدرت خرید

جهت واقعی شدن به گونه  در به بیان روشن تر، حرکت سعودی قیمت ها با درآمدها و

نیز  ایجاد آن تا جایی که بانیان یا دستتت کم حامیان  آنهم ،استتت  یی فراگیر رواج یافته

ش شته با ست!" زبان به ند که : "خودکرده را تدبیربی آنکه به این اندرز کهن توجه دا  نی

، بی آن که پذیرای این واقعیت را طلبکار می پندارند ودخ شتتتکایت گشتتتوده کوه وشتتت  

 تاهمین هایی که باشتتند که آنها خود بانی یا دستتت کم حامی این و تتعیت بوده اند، 

 !صادراتکمک به توسعه ی کم دانی خود  و ناشی ازبا استدالل نا بخردانه چندی پیش 

بی توجه به پیامدهای ستتتتامان می دانستتتتتند و  کاهش قدرت خرید ریال گروی را در

سی را که کاهش و از رو ازدبران سا صل ا ز روشن تر کاهش قدرت خرید پول ملی این ا

با توان هرچه  قدرت خرید پول ملی خیانتی نابخشتتتودنی به اقتصتتتاد ملی می باشتتتد 

کلی  آن هم در کشتتوری که اقتصتتاد و به طور کردند.توصتتیه می  تبلیغ و آن را بیشتتتر

 بخش عمده تولید آن وابسته به واردات است.

شد  شته با سد به دور از هرگونه زیاده گویی یادآوری این نکته  رورت دا به نظر می ر

شده یادآورواره هم که ستینه یا واقعیت تجربه  صاد این را ز متمرک بوده ام که نظام  اقت

ستوری دولتی، و سادآور د ست. واقعیتی که اکنون به لحاظ ذات نظام، ف  و فقرآفرین ا

پیامدهای کاهش .  من اینکه استتر روشن از خورشید همگان آشکار گشته  و لذا بر

 .ر بوده امکمتذ قدرت ریال را نیز به کرات یاد آور و
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 ،غیر  مایه  اداره امور بهره گیری از سر چرا فساد آور، فسادآور به لحاظ ذات فرآیند اما و

 ت صاحب سرمایه، یعنی مردم.رنظا بدون حضور و

فقرآفرین به لحاظ شتتیوه اداره اموراقتصتتادی توستت  دولت و نه مردم که از هر لحاظ  

از دولت می باشند. آن هم  صرف نظر از  عف مدیریت و نا  کننده هایی به مراتب بهتر

ر این د بهره گیری به ویژهمبانی اقتصاد سیاسی،  با اصول و کارگزاران دولتی آشنایی

 .مورد اشارهمخرب  اقتصادی نظام از ذهنیت شکل گرفته در زمینه

 دستتتتوری کز وره در نظام اقتصتتتادی متمتذهنیت شتتتکل گرفبنابراین باید پذیرفت که 

پشتتتیبان این و تتعیت بوده اند  دولتی  اکنون متعارض و تتعیت کنونی،  که خود بانی و

مشتتکالت  توان داوری ستتنجیده درباره مستتائل و از به دو دلیل کامال روشتتن دستتت کم

صادی حاکمکنونی  صادی به ویژه اقت ست برخوردارنیز  اجتماعی/ اقت م . نخست ک ندنی

ست "، از این رو  همان سی :" خطرآفرین ا ی یاه دانی که بنا به یک  رب المثل انگلی

 اقتصتتتادی مورد حمایت خود پذیرا نبودند، برهانی را درباره مضتتتار نظام که هیچ دلیل و

بی آن که توجه داشته باشند که بنا  شکایت دارند گرانی شکوه و اکنون درباره فساد و

و مورد توصیه آنان  که ره آورد ناشی از ذات اقتصاد مورد اشاره است ،به اشاره  فساد

ی عبه سوی واقی گرانی مورد نظرشان نیز بی آنکه گرانی باشد حرکت ، و بوده است

می کنم، به قیمت های جاری  تکرار -،افزایش قیمت هالذا شتتدن قیمت ها می باشتتد، 

 .واقعی شدن همچنان ادامه خواهد داشت تا -

که قدرت خریدریال، پول ملی ما چند ماهی استتت دستتت کم به میزان نیپایان ستتخن ا

به قیمت های  درصتتتد کاهش یافته استتتت .به بیان روشتتتن تر هزینه ها نیز الزاما  033

درصتتتتد افزایش خواهند یافت. اما ازآنجا که بدون تردیددرآمدها حتی نزدیک  033جاری 

به این افزایش قیمت های جاری نیز افزایش نخواهند یافت، لذا این افزایش را تنها با 

حذف یا کاهش برخی هزینه ها می توان  تامین کرد و بدین ستتتتان استتتتتاندارد زندگی 

در کالنشهرهارا که مدتهاست به گونه یی تصنعی برقرارشده است برقرار، دست کم 

اصالح وبه استانداردی واقعی تبدیل کرد. به بیان روشن ترباید سبک اقتصادی زندگی 

  کرد. را متناسب با توان اقتصادی حاکم اصالح

                                        7931 بهمن 90منبع: جهان صنعت                                                                               
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 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اتاق ایران و انگلیس

 

 برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس

بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس کصد و هشتاد و دومین جلسه هیات مدیره اتاق ی

ت یا، طبق روال معمول با حضور اعضاء ه00/77/31روز سه شنبه  70:00راس ساعت 

 بستری بودند به استثنای آقای میرمحمدصادقی که بیمار و مدیره و اعضاء علی البدل

 تشکیل و برگزار گردید.

ه سفر ماهی که گذشت و ارایه برنامادای گزارش کارکرد اتاق در در این جلسه پس از 

هیات نفت و گاز و انرژی اتاق به آبردین برای بازدید و حضور در نمایشگاه و کنفرانس 

Subsea Expo 2019  ،به گفته دکتر  صنایع خانگی که درباره به ویژه یاخبار اقتصادکه

 با توجه به .شده است  با تغییر قیمت ارز از وضعیت بسیار خوبی برخوردار مرسل صدیق

 وآمریکا آن را دنبال می کند مازوت برای عرضه در سطح بین المللی که تغییر استاندارد 

که مسائل و  شدعنوان  ومی تواند زیان انبوهی به ایران برساند، بحث و تبادل نظر 

حل خواهد شد نباید هراسید. خانم  آقای سمیعی اما به گفته  مشکالت زیاد است

ن پایا در .اشتایی که مشکالت مالی دارند بیان دپروژه هباره توضیحاتی درنیز ابراهیمی 

امینی اظهار داشت مراسم شام ساالنه اتاق اول اسفندماه در هتل اسپیناس شهر  دکتر

 پایان پذیرفت. 71:00جلسه راس ساعت  برگزار خواهد شد.

 

  های تخصصی اتاق کمیسیونهای ماهانه  جلسه 

ساعت رأس  دهمین جلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو دارو:جلسه کمیسیون غذا و 

، با حضور خانم مرضیه ابراهیمی و آقایان علیرضا مناقبی، 07/77/7931روز دوشنبه  70:00

نیما احمدخانی، محمد معماری، محمود توتونچیان، عطاءهللا میرمعینی، محمدعلی موثقی، 

سیون ها، در محل دبیرخانه اتاق حسن محمدزاده، و مهدی رضائی مسئول برگزاری کمی

 .تشکیل و برگزار گردید
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بر اسااااس دساااتور جلساااه، 

نخساات اخبار اقتصااادی روز در 

زمینه  غذا و دارو مبادله شاااد. 

سااپس به مهمترین مسااایل و 

مشااکالت پیر روی فعاالن در 

زمینه غذا و دارو پرداخته شااد. 

از ساااایر مطالب مطرد شاااده 

یا و  به: واردات سااااو می توان 

ذرت که از نهاده های اصاااالی 

ست ،خوراک  در حال که  مرغ ا

 شااادس اسااات  متوقف حاضااار

. ارتباط و تعامل و هم اندیشاای با کمیساایون های مربوط در اتاق های دیگر به اشاااره کرد

برگزاری  تقویمشااد. همچنین پیشاانهاد شااد و پیشاانهاد ویژه اتاق ایران و سااوئیس مطرد 

جلسه  اطالع رسانی شود. تهیه و  نمایشگاه ها و سمینارهای خارجی در حوزه غذا و دارو

 پایان پذیرفت 78:00ت رأس ساع

جلسه ماهانه این کمیسیون در  .کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان:

، با حضور خانم ها زهرا نقوی و ِسودا نژادی و 70:90ساعت  3/77/7931تاریخ سه شنبه 

آقایان دکتر علیمردان شیبانی، دکتر علی غمخوار، محمدرضا قائدی، محمدسعید ضرابیان، 

امیرهوشاااانااگ امینی و ،  دکتر

مااهاادی رضااااااائاای مسااااائااول 

بامورکمیساایون ها ی تخصااصاای 

اتاااق در محاال دبیرخااانااه اتاااق 

 .تشکیل و برگزار گردید

در این جلساااااه نخسااااات اخبار 

اقتصاااادی در زمینه سااااختمان و 

 گردشگری به مبادله شد.،سپس

عاانااوان شااااااد کااه در زماایاانااه 

مار ورود  با کاهر آ گردشااااگری 

هستیم، گردشگران اروپائی روبرو 

نیز ادامه یابد و تعداد گردشااگران اروپائی  7936پیر بینی می شااود این روند در سااال  و

کاهر چشاامگیری داشااته  7931و  7938بازدیدکننده از ایران در مقایسااه با سااال های 
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پرواز در روز به  0باشااد. تعداد پروازها به مقصااد امارات، به دلیل کاهر تعداد مسااافران، از 

یافته اساات. مطلب دیگر آن که گرایر اخیر گردشااگران خارجی، بیشااتر به  پرواز کاهر 0

 ..تا به آثار باستانی  تغییر یافته است مردم، سبک زندگی و فرهنگ مردم ایران است

از نمایشاااگاه های آتی در حوزه گردشاااگری به دو مورد اشااااره شاااد. یکی نمایشاااگاه 

شگری میالن ایتالیا که در تاریخ  شد  0073ریه فو 70تا  70گرد که ارتباطی با برگزار خواهد 

ندارد  تاق  تاریخ ا عدی برگزاری آن  بت ب یه  77تا  3)و نو هد بود(، و دیگری  0000فور خوا

 70تا  8برلین آلمان می باشااد که در تاریخ  ITBنمایشااگاه بین المللی ساافر و گردشااگری 

 .که این هم ارتباطی با اتاق ندارد ( برگزار خواهد شد7931اسفند  73تا  70) 0073مارس 

 ون یعیت 7936زمان برگزاری همایر گردشااگری و ساااختمان، دهه سااوم فروردین درمورد 

جامعه تورگردانان، اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری،  شد از قرار

. همچنین هم دعوت بعمل آیدو ساااازمان میرار فرهنگی، صااانایع دساااتی و گردشاااگری 

یشاانهاد برگزاری یک جلسااه با آقای تیموری، یا دعوت از ایشااان در جلسااه کمیساایون پ

اتاق ایران و همایر  گردشگری اتاق ایران و انگلیس مطرد شد. ضمناً، مسئولیت برگزاری

 و سی پایان یافت. 71جلسه راس ساعت  آقای دکتر غمخوار خواهد بود. عهدهانگلیس 

جلساااه ماهانه کمیسااایون  فن آوری های نوین:جلساااه کمیسااایون بازرگانی، صااانعت و 

با  70:00رأس سااااعت  07/77/31بازرگانی، صااانعت و فن آوری های نوین ، روز دوشااانبه 

حضااااور خانم ها لیلی میرمومن و 

یان علیرضاااااا  قا کل و آ نساااایم تو

ضا  مناقبی، کاظم اسدی کیا، علیر

نژاد،  حمزه  علی  ترودی،  هشااااا

مود  ح م یون،  ل قبااا لفضاااااال ا بوا ا

محمدساااعید ضااارابیان، توتونچیان، 

جیااد  م نی،  یبااا مردان شااااا ی ل ع

محمدخانی، مهدی پناهی و دکتر 

امیرهوشاااانااگ امینی در محاال 

یل و برگزار  تاق تشااااک نه ا خا دبیر

 گردید.

دراین جلسااه نخساات اخبار اقتصااادی روز،به ویژه در زمینه صاانعت،بازرگانی وفناوری های 

نوین گفت و گو شد. به روز رسانی برنامه اجرایی کمیسیون و برگزاری همایر به جلسه 

 پایان یافت. 76:00جلسه در ساعت آتی موکول گردید. 
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لسه ماهانه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی در ج :کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی

، با حضااور آقایان دکتر مهدی پناهی، علی 78:00ساااعت  9/77/7931تاریخ سااه شاانبه 

اکبر خدابخشاااای، خداقلی حاجی حسااااینلو، داریوش دارایی، هادی بافی، محمدرضااااا 

امور  ساااارمدی، مهدی نوروزی، دکتر امیرهوشاااانگ امینی و ، مهدی رضااااائی مساااائول

نه کمیساااایو خا ها در محل دبیر ن 

ن در اید. گردیاتاق تشااکیل و برگزار 

 جلسااه نخساات اخبار اقتصااادی در

 نفاات و گاااز و پتروشاااایمیزمینااه 

از میااان  سااااپسمبااادلااه شاااااد. 

مهمترین مطالب مطرد شااااده می 

توان به این موارد اشاره کرد: ارتباط 

بااا کشااااور چین هنوز راه نیفتاااده 

اسااتد در فضااای صاانعت کشااور به 

گااااز و  ویاااژه در حاااوزه نااافااات و

پتروشاایمی، خم متخصااصااان بزر  

محسوس است، عالوه بر آن، نبود پول و همچنین وجود فساد گسترده، عواملی هستند 

الیت های اقتصاااادی و صااانعتی را با مشاااکل جدی مواجه کرده اند. در مجموع، به که فع

 جلسه اصلی ترین مشکالت فعلی به ویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی پرداخته شد.

 .یافت پایان 76:00در ساعت 

جاری راس  سااال ماهبهمن عضااویت در جلسااه کمیساایون جلسااه کمیساایون عضااویت: 

 ، در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. 00/77/31روز سه شنبه  70:00ساعت 

همچنین . مورد تایید قرار گرفت کال  ودر این جلسه درخواست های تمدید عضویت برسی 

سی و  شرکت ایلکین به مدیریت آقای حسن قالیچه باف وثوقی، برر ضویت  ست ع درخوا

 د.شتایید 

ت کرابن سرامیک تبریز به مدیریت آقای محمدباقر مجربی تبریزی، پس از درخواست شرک

 بررسی مورد تایید قرار گرفت.

 نیزکراون گروپ، به مدیریت خانم الهام صااادقیان -شاارکت بامداد بریندرخواساات عضااویت 

 د.شبررسی و تایید 
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 هیات نفت و کاز و پتروشیمی در ابردین

 (Subsea Expo 2019) 

گی های به هماهنبراساس 

مده در همکاری با بخر عمل آ

ین المللی سفارت بازرگانی ب

تهران و مدیریت  ردانگلیس 

کنفرانس مورد  نمایشگاه و

هیات بازرگانی  ،باال اشاره در

در تاریخ شانزدهم  گاز فت ون

 -بهمن ماه جاری عازم آبردین

اسکاتلند شد،  شهری که به 

گاز اروپا مشهور  پایتخت نفت و

و جمهوری اسالمی نیز  است

 00 ندر آن شهر به میزا  Rhumbaدر پروژه

  درصد سرمایه گذاری دارد.
به هر روی هیات روز سه شنبه به مجرد ورود 

قرار در هتل )نوروودهال(به طور تاس و به آبردین

در جلسه  دسته جمعی عازم نمایشگاه شد و

 کننده گروه برگزار آشنایی با اعضاء و معارفه

مقامات محلی از جمله شهردار  نمایشگاه و

با  نمایندگان شرکت های نفت و گاز آبردین و

حضور آقای کیت ولینگز رئیس بخر بازرگانی 

بین المللی سفارت انگلیس در تهران و خانم 

 غزاله قنوعی مشاور محلی وی حضور یافتند .

در این میان ضمن پذیرایی و آشنایی طرفین با 

ه ور مدیر عامل شرکت یکدیگر مهندس دید

گاز  ارکان گاز گزارشی از شرکت های نفت و

به همکاری  عالقه مندی آنان را و دادایران ارائه 
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بخر پذیرش  روز بعد، یعنی چهار شنبه گروه عازم نمایشگاه شد، در به عنوان کرد.

قبال تدارک شده بود دریافت کردند هریک از اعضاء کارت ورود به نمایشگاه را که 

هریک به تناسب تخصص  هیات وارد محوطه نمایشگاه گشته، کلیه اعضاء س،سپ

   ر بازدید و با مسئوالن مربوط به مذاکره پرداختند.ظعود از غرفه های مورد ن

گفته  بدل کردند و قرارهایی برای همکاری  رد و برخی با چندین شرکت مذاکره و

 آورد فراوان داشته است.   شد این سفر برای آنان فوق العاده مفید و ره

همگی از  بعد روز هیات روز بعد برای ادامه مذاکرات عازم نمایشگاه شدند و اعضاء

 تهران شدند. مپاریس عاز دن ولنطریق 

 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 «در نوشتن مقررات است دلیل گرانی گوشت تعلل»
گوشااات قرمز را نه قاچاق دام از مسااائوالن ساااتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز عامل گرانی 

مدیران و تعلل وزارت جهاد کشااااااورزی برای نوشااااتن مقرراتی  ها بلکه اختالف نظر  مرز

 .دانند که دو سال زمان برده استمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که هم حالی خانوادهدر  با کمبود و گرانی شااااادید گوشااااات قرمز روبرو اکنون  های ایرانی 

مسااائوالن ساااتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در  وزارت جهاد کشااااورزی ایران و هساااتند،

  .کنندهایی را علیه یکدیگر مطرد میجستجو و معرفی علت اصلی گرانی گوشت، اتهام
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محمود حجتی، وزیر جهاد کشااااورزی، در روزهای اخیر قاچاق دام از مرزهای ایران را عامل 

نیا، سااخنگوی هقانیگرانی گوشاات معرفی کرده بود. این در حالی اساات که حمیدرضااا د

ها گفت فوریه( به رسااااانه 73بهمن ) 90سااااتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، امروز 

 .دهندگرانی گوشت ارتباطی به قاچاق دام ندارد و برخی "آدرس غلط" می

اشاره او به این سخنان وزیر جهاد کشاورزی است که گفت واردات گوشت گرم گوسفندی 

بوده ولی به دلیل قاچاق دام، میزان تقاضاااها  38بیر از دوبرابر سااال  31در دو ماه سااال 

 .در داخل بیشتر شده است

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز این "ادعا" را غیرقابل قبول دانست و  اما سخنگوی 

 .تنسبا تایید قاچاق دام زنده از کشور، میزان فعالیت قاچاقچیان را بر بازار داخل اثرگذار ندا

تعداد  38ماه سال  70دهد طی آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشان می

درصاااد  00۰0این عدد با  31ماه ساااال  70راس دام قاچاق شاااده ولی در  000هزار و  39

 .هزار راس رسیده است 790رشد، به 

آنچنان "فزاینده"  به اعتقاد مساااائوالن سااااتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، این میزان رشااااد

هزار راس "مظنون" به  790نیساااات که باعث افزایر قیمت گوشاااات قرمز شااااود، زیرا از 

 .هزار راس دام در مرز کشف شده است 08قاچاق، فقط 

 

 :دو سال تاخیر برای نوشتن مقررات

سئوالن های های روزها و هفتهمجادله                                                          اخیر م

وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باعث شد تا مسئوالن این ستاد از 

"تعلل و تاخیر" دوسااااله وزارت جهاد کشااااورزی برای تهیه و تدوین قانون مقررات جابجایی 

 .ها بیندازنددام و مبارزه با قاچاق دام سخن گویند و دوباره این موضوع را سر زبان

علی مویدی، رئیس ساتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در این باره به ایسانا گفت که 

مقصر "اصلی" قاچاق دام، وزارت جهاد کشاورزی است، زیرا این وزارتخانه بیر از دو سال 

 .در تدوین مقررات جابجایی دام در کشور تعلل کرده است

هایی مانند دامپزشاااکی برای ساااازمانبه ادعای علی مویدی، مدیران جهاد کشااااورزی و 

اند و شخص وزیر و معاونان این نوشتن ضوابط و مقررات جابجایی دام "اهمال" و تعلل کرده

 .وزارتخانه باید پاسخگوی "تاراج" این کاالی اساسی باشند
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توانسااات تا حد بسااایاری جلوی قاچاق این به باور مویدی، تهیه مقررات جابجایی دام می

سی سا سانه کاالی ا های اخیر یکی از های ایران در هفتهرا بگیردد کاالیی که به گزارش ر

 .های دولت حسن روحانی تبدیل شده استترین چالرمهم

 قاچاقچیان دام نفوذ دارند

های داخلی قاچاقچیان دام را افراد همزمان با کمبود و گرانی گوشت قرمز در ایران، رسانه

شود. رئیس ستاد دند که گفته شده برخوردی با آنها نمیهای "بانفوذی" معرفی کرو گروه

قطعا همین گونه است. »مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز این موضوع را تایید کرد و گفت: 

هایی به دسااتگاه های با نفوذی هسااتند کهبه دلیل سااود باالی قاچاق دام، افراد و گروه

 «.شودزه برخورد با آنها داده نمیهمچون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اجا

مقررات جابجایی دام به تازگی توساااط وزارت جهاد کشااااورزی نوشاااته و به دفتر ریاسااات 

 .جمهوری ایران ارسال شده است

شاااد، اند اگر این مقررات زودتر تهیه میمسااائوالن ساااتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدعی

 ترهای امنیتی سریعزارت اطالعات و دستگاهنیروی انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، و

های منجمد وارداتی با ارز آمدند و برای کشف و شناسایی انبارهای گوشت"پای کار" می

تومانی و جلوگیری از قاچاق دام به بازارهای منطقه و کشااااورهای همسااااایه ایران  0000

ها در شاادندد همسااایگانی که به تازگی برخی نمایندگان مجلس و مقامدساات به کار می

 :.اندریزی برای انهدام نژاد دام مولد" متهم کردهایران آنها را به "برنامه

د؟چرا قیمت گوشت دو برابر ش  
شهروندان برای خرید گوشت با نرس دولتی  ست که  شده ا سبب  کمبود و گرانی گوشت 

صف طوالنی در بازارهای کشور تشکیل دهند. دولت نتوانسته جلوی افزایر نرس گوشت 

 .هزار تومان رسیده است 770را بگیرد و قیمت گوشت گوسفند در ایران به 

 03شاااانبه نهم بهمن )روز سااااهاصااااغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشاااات گوساااافندی علی

هزار تومان رساایده و واردات دام  770به خبرگزاری ایلنا گفت که قیمت گوشاات به   ژانویه(

 .شودزودی آغاز میزنده از رومانی به

هزار  770تا  700به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی "شقه گوسفندی بدون دنبه از 

 30خرند هم حدود ها میفروشاایتومان قیمت گذاری شااده" اساات و گوشااتی که خرده

 .رسددرصد سود به همان مبلغ می 70هزار تومان است که با 
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هزار تومانی نرخی نبوده که مقامات دولتی انتظارش را داشااتند. به  770گوشاات کیلویی 

زنده از رومانی وارد کند تا جلوی  هزار راس گوسفند 00گفته ملکی دولت قرار است روزانه 

 .گرانی گوشت را بگیرد

 00رئیس اتحادیه گوشاات گوساافندی تاکید کرد که با ورود گوساافندان از رومانی گوشاات 

هزار تومانی در بازار عرضاااه خواهد شاااد اما واردات گوسااافند زنده از رومانی فعال عملی 

طوالنیتر  زارهای ایراننشااااده و با افزایر قیمت گوشاااات صااااف گوشاااات و مرغ نیز در با

تواند باشااد و کدام نهاد مساائول آن اما علت کمبود و یا گرانی گوشاات چه می .شااودمی

است؟ مسئولین و کارشناسان اقتصادی برای دوبرابر شدن قیمت گوشت عوامل متعددی 

 .اندرا عنوان کرده

 03شاانبه نهم بهمن )حسااینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاااهین شااهر روز سااه

ژانویه( در نطق میان دساااتور مجلس به قاچاق گوشااات اشااااره کرد که دولت جلوی آن را 

نوع عملکرد وزارت جهاد کشااااورزی در »گیرد. او ضااامن انتقاد از عملکرد دولت گفت: نمی

 «.مواجهه با قیمت گوشت اشتباه بوده و باید جلوی قاچاق دام مولد گرفته شود

که  تاکید کرد  نده مجلس  مای ناراحت این ن با قیمت گوشااااات  مردم از نوع مواجهه دولت 

هسااااتند. او همچنین گفت که دولت "برای جلوگیری از قاچاق دام به خارج از کشااااور به 

خصوص قاچاق دام مولد اقدامی نکرده" و در جهت شکستن انحصار واردات خوراک دام نیز 

 .است گامی بر نداشته

 "نبود فرماندهی واحد سبب گرانی گوشت شد"

یحیی آل اساااحاق، عضاااو اتاق بازرگانی تهران معتقد اسااات تا زمانی که یک "فرماندهی 

توان انتظار داشاات آنچه در واحد" برای مدیریت بازار کاالهای اساااساای شااکل نگیرد نمی

 .ها به رقم واقعی خود نزدیک شوندهای گذشته اتفاق افتاده، متوقف شود و نرسطول ماه

تنها برای تأمین گوشاات مورد نیاز جامعه، دولت »تاکید کرد:   این مقام اتاق بازرگانی تهران

از ابتدای امسااال تاکنون حدود یک میلیارد دالر ارز رساامی تزریق کرده اما در شاارایطی که 

شااااد، امروز در هزار تومان تعیین می 00ها، نرس این کاال در مرز بینیباید با توجه به پیر

خاطرنشاااان کرد   آل اساااحاق «.شاااودهزار تومانی نیز مشااااهده می 700های نرس بازار

ترین عامل بر هم خوردن شرایط بازار، نبود یک فرماندهی واحد است. او انتقاد کرده اصلی

مشکل به وجود آمده  و کنندهای مسئول، از خود سلب مسئولیت میاست که وزارتخانه

و نتیجه آن چیزی شااااده که اکنون در بازار گوشاااات  اندازندرا به گردن بخر دیگری می

  .شودمشاهده می
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 های مردمحبوبات؛ جانشین گوشت در سفره

کمبود و گرانی گوشت و کاهر قدرت خرید، تقاضا برای حبوبات را باال برده اما حبوبات هم 

ت که گوشگوید باید کاری کرد ارزان نیستند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران می

 قرمز دوباره به سفره خانوارها برگردد

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از افزایر تقاضااااا برای حبوبات 

تومانی به آن  0000دهد. حبوبات در فهرسااات کاالهای اسااااسااای قرار دارد و ارز خبر می

قاطاهر میتعلق می ما محمد آ بازار حبوبات نیز گیرد ا یل در ساااااالگوید  به دل های اخیر 

های تمام شااااده تولید، با روند افزایر قیمت روبرو بوده اساااات. افزایر تقاضااااا و هزینه

سد: خبرگزاری ایرنا به نقل از او می شاورزی و »نوی صوالت ک شور ما دارای منابع زیاد مح ک

 وان خریدمواد غذایی اساااتد بنابراین دولت باید به گونه ای عمل کند که با افزایر قدرت ت

 «.مردم بتواند گوشت قرمز را به سفره خانوار ایرانی بازگرداند

ه خرد  ای یاهای زنجیرهاو عنوان کرده که مردم به دلیل باال بودن قیمت حبوبات در فروشگاه

 .کنندفروشی ها خرید میها، بیشتر از عمدهفروشی

هزار تومان رساااایده 770های اخیر به کیلویی قیمت گوشاااات گوساااافند در ایران در هفته

 .است

ایران گرچه واردکننده برخی از انواع حبوبات اساات اما به گفته محمد آقاطاهر برای حضااور  

صادر هم می صول را  ستار در مبادالت تجاری، این مح ستان خوا کند. او عنوان کرده که پاک

ا ارز رسمی برخی سودجویان حبوبات را ب»نخود و عراق به دنبال انواع حبوبات ایران است: 

 «.کنندکنند اما با ارز آزاد به شکل قاچاق یا از طریق صادرات از کشور خارج میوارد می
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رود که دولت به جای حذف گوید انتظار میرئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران می

صاافر از پول ملی، با افزایر ارزش ریال، قدرت خرید مردم را تقویت کند تا خروج گوشاات و 

 .ها، سالمتی جامعه را تهدید نکنداد پروتئینی از سفرهمو

نیز رئیس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران هشدار داده بود که لبنیات در حال  31در شهریور 

ست صرف خانوارها سبد م شدن از  سفره .خارج  شدن  شار گرانی و کوچک  ها در ایران ف

های کارگری و کارمندی اساااات. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته بیر از همه متوجه خانواده

تا کنون، خانوارهای کارگری و کم  7937گوید از ساااال دساااتمزد کانون عالی شاااوراها می

 .نداکیلوکالری دریافتی سرانه در هر روز مواجه بوده 097درآمد با کاهر 

با بررساااای بودجه خانوار و شاااایب تند »توفیقی در آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود: 

کاهر مصااارف مواد غذائی متناساااب با سااابد تغذیه معرفی شاااده از ساااوی انساااتیتو 

مجبور شااده اساات برای  7938تا سااال  7937بریم خانوار کارگری از سااال پی می  تغذیه

در نتیجه، برای  درصاااد افزایر هزینه را تحمل کند. 000خانوار خود  تامین نیازهای غذایی

کرده و بازهم نتوانساااته تعادلی بین مخارج و   ترادامه زندگی، سااابد خود را هر روز خالی

 «.دریافتی خود ایجاد کند

تر اذعان کرده که درآمد دو درصااااد جمعیت ایران احمد میدری، معاون وزارت رفاه ایران پیر

درصااااد مردم نیز توان تامین نیازهای 90دهد و نمی آنها هم کفاف هحتی برای تامین تغذی

 .زیربنایی چون بهداشت، درمان و آموزش را ندارند
 

 اه اقتصادی جهان:تاخبارکو

کندترین هواپیمای جهان را متوقف میایرباس ساخت بزرگ  
  

 
همرسانی

 
قصتتد دارد ستتاخت  A 0۸3شتترکت هواپیماستتازی ایرباس اعالم کرده استتت که 

 .سال متوقف کند ۴۱بزرگترین هواپیمای جهان را بعد از حدود پیک هواپیمای پهن

تحویل  0007را در سااال  A960 که آخرین هواپیمایای تایید کرده شاارکت ایرباس در بیانیه

 .خواهد داد

پیکر باعث این تصمیم ایرباس شده که قصد داشت فروش کمتر از انتظار این هواپیمای غول

 .تبدیل کند 07ترین هواپیمای مسافربری قرن این هواپیما را به یکی از پرفروش

http://www.bbc.com/persian/business-47235930#share-tools
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نفر در حالت چینر اسااااتاندارد،  000بزرگترین هواپیمای جهان با دو طبقه و ظرفیت حمل 

نگ  با بوئی بت  قا یدان  101برای ر به م

ما نتوانسااااات موفقیت چندانی  مد ا آ

کسااااب کند، چون اکثر خطوط هوایی 

های خود را روی هواپیماهای سفارش

 .کوچکتر متمرکز کردند

های ایرباس گفته اساااات که در هفته

هااای کااارگری وارد آینااده بااا اتحااادیااه

تا درباره بیر از  مذاکره خواهد شااااد

گیری افتد تصاامیمبه خطر می A960 هزار شااغلی که به دلیل تصاامیم به توقف تولیدسااه

 .کنند

دیگر A960 فروند هواپیمای 71پیکر، ایرباس تا زمان توقف کامل سااااخت این هواپیمای پهن

 .هواپیما به سااافارش خطوط هوایی امارات خواهد بود 70تولید خواهد کرد که از این تعداد 

 بود A380 ایرباس مشتریان بزرگترین از

امارات که پیشتر تعداد بیشتری از این نوع هواپیما را سفارش داده بود تصمیم گرفته است 

را جایگزین  A960 فروند هواپیمای 90و  A990 هواپیمای 00ای شاااامل که سااافارش تازه

ند گان خطوط  .قبلی ک ناو مارات  هوایی ا

هوایی خود را در عرصااااااه جهااانی بااا 

 111و بوئینگ  A960 هواپیماهای ایرباس

شااکل داده اساات و حدود صااد فروند از 

مای پهن هان را در بزرگترین هواپی پیکر ج

 .اختیار دارد

شیخ احمد  صمیم ایرباس،  بعد از اعالم ت

بن سعید آل مکتوم، رئیس خطوط هوایی 

که این مارات گفت  کت از همان  ا شاااار

از طرفداران پروپاقرص  A960 ابتدای تولد

ست صمیم ایرباس برای توقف تولید آن ابراز ناامیدی کرد اما گفت  .این هواپیما بوده ا او از ت

می جود را  مو عیاات  ق یردکااه امااارات "وا یی امااارات،  ".پااذ هوا خطوط  عالم  بر ا بنااا 

های میالدی همچنان به عنوان یکی از مهمترین بخر 0090تا دهه  A960 هوایپماهای

 .ناوگان این شرکت فعال خواهند بود
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 بانک جهانی:

 شوددرصد کوچکتر می 0/۶اقتصاد ایران در سال میالدی جاری  

 

 استقبال ظریف و موگرینی از ثبت 'ابزار حمایت از مبادالت تجاری' اروپا و ایران
 

بریتانیا در نشتتتستتتتی مشتتتترس در بخارستتتت، وزیران خارجه آلمان، فرانستتته و 

 .پایتخت رومانی، ثبت سازوکار مالی ویژه با ایران را اعالم کردند

شده،  شدن ثبت این کانال مالی، که "ابزار حمایت از مبادالت تجاری" نامیده  اعالم نهایی 

با اسااااتقبال محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و همچنین فدریکا موگرینی، مساااائول 

آقای ظریف این کار را "یک قدم اول  .ساااایاساااات خارجی اتحادیه اروپا همراه بوده اساااات

ای و مقابله با خروج آمریکا از برجام انجام دیرهنگام" خوانده که برای حفظ توافق هسااااته

او گفته اسااات: "ما آماده آن هساااتیم که بر مبانی موقعیت برابر و احترام  .شاااده اسااات

 ".زنده داشته باشیممتقابل با اروپا تعامل سا

سازوکار مالی هر چه زودتر  خانم موگرینی هم بر "هماهنگی نزدیک" با ایران تاکید کرده تا 

 .عملیاتی شود

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، گفت: "امروز ما قدم چشااامگیری در اجرای تعهد خود در 

 ".ان حفظ کنیمها را برای مردم ایرای ایران برداشتیم تا رفع تحریمتوافق هسته

ژان ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانساااه هم ثبت کانال مالی تازه را "اقدامی سااایاسااای" در 

 .های اروپایی طرف مبادله با ایران دانستخصوص "حمایت" از شرکت

ابزار حمایت از مبادالت تجاری به عنوان شاارکتی در پاریس به ثبت رساایده، اعضااای کمیته 

 .آلمان هستند، و رئیسر نیز بریتانیایی استنظارتی آن اهل فرانسه و 
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 ثبت سازوکار ویژه مبادله تجاری اروپا و ایران

در بیانیه مشااااترک آقایان هانت و لو دریان، به همراه هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، آمده 

کند و در ابتدا بر اساااات که این کانال مالی جدید "از مبادالت مشااااروع اروپا حمایت می

نایع دارویی، تجهیزات پزشااااکی و بخر ترینضااااروری ها برای مردم ایران، همچون صاااا

 ".شودمحصوالت کشاورزی و غذایی متمرکز می

عضااو اتحادیه اروپا کانال مالی ایجادشااده توسااط آلمان، بریتانیا و  06قرار اساات که تمام 

تحادیه این مساایر مالی برای مبادالت بین ایران و کشااورهای عضااو ا .فرانسااه را تایید کنند

اروپا ایجاد شااده، اما هدف آن اساات که در بلندمدت کشااورهای دیگر نیز بتوانند از آن برای 

منبعی به خبرگزاری فرانسه گفته است که عملیاتی شدن  .معامله با ایران استفاده کنند

ابزار حمایت از مبادالت تجاری مساااتلزم فعال شااادن سااااختارهایی در ایران اسااات که به 

 .ها عمل کند، که ممکن است این کار زمانبر باشدت اروپاییموازات ترتیبا

این منبع گفته اساات: "این قدمی نیساات که در درجه اول چندان تجاری باشااد، اما حرکت 

 ".استراتژیکی است

 

میلیون دالر فروخته شد ۸۳۲ترین آپارتمان آمریکا در نیویورک گران  
آپارتمان لوکس در مرکز شهر نیویورس به مبلغ کن گریفن، میلیارد آمریکایی با خرید یک 

طبقه که رو به  هاوس چهارمیلیون دالر رکورد جدیدی به ثبت رساند. این پنت ۸0۸

ای است که تاکنون در آمریکا به فروش ترین خانهسنترال پارس نیویورس واقع شده گران

 .رسیده است

ترین محالت گران ورترین و گرانمحدوده سنترال پارک در قلب منهتن نیویورک یکی از مشه

های جهان است و اکثر میلیاردرهای جهان خواستار ثبت نام خود در فهرست مالکان خانه

شان به سوی سنترال پارک ها و ایوانهمتای این محله هستندد به ویژه آنهایی که پنجرهبی

و به خرید  گذاری سیتادل استساله، موسس صندوق سرمایه 00کن گریفن،  .قرار دارد

او همین چند روز پیر هم با خرید  .های گران قیمت در نقاط مختلف جهان شهرت داردخانه

میلیون دالری در نزدیکی کاس باکینگهام در مرکز لندن به صدر اخبار جهان راه  700یک خانه 

 80ترین خانه در میامی فلوریدا به مبلغ با خرید گران 0070آقای گریفین در سال  .یافت

 03ترین آپارتمان شیکاگو را به مبلغ میلیون دالر خبرساز شد و همین پارسال هم گران

های لوکس او در شیکاگو، پالم بیچ فلوریدا و هاوایی هم بارها مورد خانه .میلیون دالر خرید

ترین خانه به فروش رفته در آمریکا تا قبل از این رکورد گران .توجه رسانه ها قرار گرفته است

  بود.میلیون دالر  791
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 گزارش ویژه:

گزارش ویژه این شماره را با توجه به اهمیت اقدام اخیر بانک مرکزی در تبدیل سپرده های روز  :اشاره

توسط خبرگزاری  خبرنگار اقتصادی ایرنا تهیه و لیال جودیشمار به سپرده های ماهانه ، و گزارشی که 

اختصاص یافته برای آگاهی خوانندگان محترم   موافق یا مخالفار نظر ایرنا پخش شده بدون هرگونه اظه

 می گذرد. اکنون از نظر که

 

 ؟نقدینگی سیال در بانک ها حبس می شود

شورای پول و اعتبار در مصوبه ای پرداخت سود روزشمار به حساب های سپرده کوتاه  -ایرنا -تهران
سیالیت نقدینگی  سایه آن هم  سمت پول حرکت کرده کم مدت را ممنوع کرد تا در  که در ماه های اخیر به 

 .شود و هم شبکه بانکی از پرداخت هزینه های بیشتر رهایی یابد

سال اخیر به یکی از راه های درآمدزایی صاحبان  2در « سپرده کوتاه مدت»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

بود؛ بسیاری از فعاالن اقتصادی برای حساب شهره شده « پارکینگ پولی»سرمایه تبدیل و بین بانک ها به 

های سپرده کوتاه مدت خود یک حساب جاری نیز به عنوان پشتیبان استفاده می کردند و به این ترتیب به 

ازای گردش منابعی که به دلیل معامالت روزانه آنها در حسابشان جابجا می شد، آخر هر ماه به میزان حداقل 

 .صدی می گرفتنددر 01روز رسوب پول سود  01

ی منابعاشکال کار این بود که حساب های کوتاه مدت قابلیت برداشت توسط مشتری را دارد یعنی از سویی 

ناپایدار برای بانک ها بوجود می آمد که هر لحظه ممکن بود از حساب مشتری خارج و به 

سود هم بانک دیگری برود اما در عین حال بانک مجبور بود بابت همین نقدینگی سیال 

بدهدد الزام بانک برای پرداخت سود و اصل سرمایه در حساب های سپرده سبب افزایر 

 .برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی شده بود

با این اوصاف مصوبه شورای پول و اعتبار را بیر از هر چیز می توان به نفع نظام بانکی 

ن سود بابت حساب های کوتاه مدت تعبیر کرد که ماهانه از پرداخت هزاران میلیارد توما

 .خالص کرد
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های کوتاه مدت عادی بر مبنای کمترین مانده نرس سود سپرده 7960های البته تا اوایل سال

های گذشته و با مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد شد که در سالدر ماه محاسبه می

وبه شورای پول و اعتبار به سیاست که به کمترین مانده در روز تغییر کندد اما بار دیگر با مص

 .بازگشت 60های دهه 

با اینکه انتظار می رود برخی صاحبان سرمایه با شیوه جدید حساب خود را به سمت سپرده 

بلندمدت هدایت کنند اما خروج بخشی از سرمایه از بانک ها و رفتن به بازارهای موازی هم 

رد این سیاست در کوتاه مدت به افزایر دور از انتظار نیست اما بانک مرکزی انتظار دا

 .ها کمک کندنقدینگی بانک

 زنگ خطر سیال تر شدن نقدینگی**

نگاهی به آخرین وضعیت اجزای نقدینگی نشان می دهد که زنگ خطر سیال شدن آن از 

مهرماه امسال به صدا درآمده استد برپایه آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در پایان مهر 

درصد  70۰1میلیارد ریال بوده که از ابتدای امسال  000هزار و  396تریلیون و  78امسال 

 .رشد داشته اما مهمترین تغییر مربوط به اجزای نقدینگی است

درصد  00۰9در شرایطی که روند رشد پول به عنوان بخشی از نقدینگی از ابتدای امسال 

تا مهر  7930ازه زمانی اسفند محاسبه شده، این میزان در مدت مشابه پارسال یعنی در ب

 01۰0برابر نیم درصد بوده استد یعنی در یکسال منتهی به مهرماه امسال رشد پول  38

 .درصد بوده است 79برابر  38تا مهر  30درصد بوده در حالی که در بازه زمانی مهر 

شده  برابر 9۰1این ارقام به این معنی است که رشد پول در جامعه در یکسال گذشته حدود 

 .است در حالی که شبه پول که همان حساب های بانکی است، روند کاهنده داشته است

درصد رشد کرده در حالی که  6۰1برپایه آمارهای بانک مرکزی، شبه پول از ابتدای امسال 

درصد بوده استد همچنین در یکسال منتهی  79۰1در مدت مشابه پارسال میزان رشد آن 

درصدی تجربه کرده در حالی که در یکسال منتهی  71۰0ل رشد به مهرماه امسال شبه پو
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درصد از پولی که در شبکه  1۰8درصد بوده است یعنی  00۰6این رشد به میزان  38به مهر 

 .بانکی کشور حبس بوده، کاسته شده و به نقدینگی سیال اضافه شده است

بازار مسکن، ارز، طال  ردپای این حرکت نقدینگی را در یکسال گذشته به وضود می توان در

 .و سکه، خودرو و حتی بازار سرمایه مشاهده کرد که سبب تالطم در این بازارها شد

درصد در پایان مهرماه امسال است که  70۰0نکته قابل تامل دیگر، رسیدن پایه پولی به 

درصد بیشترین  79۰9طبق برآوردهای بانک مرکزی سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 

 .تاثیر را در رشد پایه پولی داشته است

 هانگرانی بانک مرکزی از افزایر سیالیت سپرده**

های بانکی گویای چرایی مدت و یکساله از کل سپردههای کوتاهنگاهی به سهم سپرده

نگرانی سیاستگذار از افزایر سیالیت سپرده های بانکی و به دنبال آن مصوبه شورای پول 

 .و اعتبار است

پیر از ابالغ بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی در شهریور پارسال که بانک ها را ملزم  تا

درصدی برای حساب های  70درصدی برای حساب های یکساله و  70به رعایت نرس سود 

درصد از کل حساب های بانکی بود  90۰0کوتاه مدت می کرد، سهم سپرده های بلندمدت 

روزه ای که بانکها مهلت تمدید یا تغییر حساب  70دوره که این رقم با این بخشنامه و در 

 .درصد افزایر یافت 09۰1های مشتریان را داشتند به 

در بهمن ماه و به دنبال نوسان در بازار ارز، بانک مرکزی به شبکه بانکی مجوز انتشار گواهی 

ده های درصدی را داد تا بخشی از نقدینگی را مهار کند و بنابراین سهم سپر 00سپرده 

درصد رشد کرد اما پس از این تاریخ و به دنبال شدیدتر شدن نوسان ها،  00۰0بلندمدت به 

از حجم سپرده های بلندمدت بانکی کاسته شد به شکلی که سهم این سپرده ها در پایان 

 .درصد رسید 06۰6مهرماه امسال دوباره به 
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واهی ویژه در بانک ها محبوس با این اوصاف همه نقدینگی هایی که در قالب سپرده های گ

شده بود، بی اثر شد و سهم حساب های بلندمدت به زمان پیر از انتشار این گواهی ها 

هزار میلیارد ریال رشد کرده  00تریلیون و  0بازگشت در حالی که نقدینگی در همین مدت 

 .است

د تا نگاهی به سهم سپرده های کوتاه مدت بانکی در همین مدت خالی از لطف نیست

درصد  00۰0پیر از ابالغ بخشنامه نرس سود در شهریور پارسال، سپرده های کوتاه مدت 

درصد  98۰0حساب های بانکی را در اختیار داشتند که این رقم با اجرای این بخشنامه به 

 .کاهر یافت

درصدی در بهمن پارسال، سهم سپرده های  00با ابالغ انتشار گواهی سپرده های ویژه 

درصد کاهر یافت و به این  08۰7درصد از کل سپرده های بانکی به  03۰8دت از کوتاه م

درصد از سهم سپرده های کوتاه مدت  73۰9ترتیب سال گذشته با دو تصمیم بانک مرکزی 

بانک ها کم شد. با این وجود در سال جاری سهم حساب های کوتاه مدت بانکی باز هم رو 

 .درصد رسیده است 90۰1مهرماه به به افزایر نهاد و اکنون در پایان 

براین اساس تلفیق کاهر سهم سپرده های بلندمدت بانکی و در مقابل افزایر سهم 

سپرده های کوتاه مدت از سویی با افزایر سهم پول، زنگ خطر سیال شدن نقدینگی را 

یال در به صدا درآورد که در نتیجه در دو ماه اخیر شاهد ابالغ بخشنامه هایی برای مدیریت ر

 .بازارهای پولی بودیم

تعیین سقف برای تراکنر های بانکی از پایانه های فروشگاهی، ممنوعیت ظهرنویسی 

چک های تضمینی و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای ممنوعیت پرداخت سود روزشمار 

برای سپرده های کوتاه مدت از تصمیم هایی است که برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری 

 .از سیالیت آنها اتخاذ شده است

البته در کنار این بخشنامه ها نباید از انعطاف و مماشات بانک مرکزی با بانک هایی که نرس 

سود مصوب شورای پول و اعتبار را به شکل های مختلف دور می زنند، نادیده گرفت زیرا 
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بانک و بیمه وزیر طبق بررسی های بانک مرکزی و آنگونه که عباس معمارنژاد معاون امور 

امور اقتصادی و دارایی گفته است، تنها سه بانک مسکن، سپه و کشاورزی نرس سودهای 

 .مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می کنند

 

 

 

 


