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خبر مهم برای جاماندگان از 
ثبت نام مسکن ملی

نی-  یرا ا توسعه 
و  ه  ا ر کل  یــر مد
شهرســازی اســتان 
تهران گفــت: مرحله 
دوم ثبت نام مســکن 
ملی قطعا انجام می شــود که امکان دارد تا چند 
ماه آینده ایــن اتفاق بیفتد ما در حال بررســی 
موارد مرتبط  هســتیم و به محض فارغ شدن از 
این مسئله ثبت نام اقدام ملی برای مرحله دوم در 

کشور آغاز می شود.
خلیل محبت خواه توضیح داد: ثبت نام اقدام 
ملی مسکن برای مرحله دوم قطعا باز خواهد شد 
که امکان دارد تا چند ماه آینده این اتفاق بیفتد 
ما اکنون در حال بررســی تمامی موارد مرتبط  
هستیم و به محض فارغ شدن از این مسئله اقدام 
ملی برای مرحله دوم در کشورآغاز می شود که به 
صورت سراسری توسط وزارت راه و شهرسازی 

اعالم خواهد شد.
وی دربــاره اهمیت »فرم ج« در اســتفاده از 
تسهیالت دولتی اظهار کرد: متقاضیان ثبت نام 
برای طرح اقدام ملی مســکن باید دارای فرم ج 
سبز باشند و به این معنی اســت که  متقاضی از 
اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مســکونی باشد، 
از ابتدای انقالب از هیچ یــک از امکانات دولتی 
اعم از زمین و واحد مسکونی دولتی و هم چنین 
تسهیالت  یارانه ای استفاده نکرده باشد، حداقل 
پنج سال ســابقه سکونت در شــهر مورد تقاضا 
داشــته و همچنین خانم های مجــرد باالی ۳۵ 
ســال و زنان سرپرســت خانوارنیز مشمول این 

طرح می شوند .
    

 قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 
در مغازه ۱۳۰ هزار تومان

ایرنا- علــی اصغر 
ملکــی، مدیرعامــل 
شــت  گو یــه  د تحا ا
گوســفندی دربــاره 
وضعیــت اخیر بــازار 
گوشــت قرمز گفت: افزایش قیمت نهاده های 
دامی، تعطیلی هــا و کاهش نقــل و انتقال دام، 
هویت دار کردن دام، ازدحام خرید در ابتدای هر 
ماه  و قاچاق دام زنده از غرب کشور در افزایش نرخ 
گوشت قرمز داخلی و نوسان نرخ در بازار می شود.
مدیرعامــل اتحادیه گوشــت گوســفندی 
اظهارداشــت: بنابراین  قیمت هر کیلوگرم شقه 
گوسفندی برای مغازه دار ۱۳۰ هزارتومان شد که 
این محصول با نرخ ۱۴۰ هزار تا  ۱۵۰ هزارتومان 
به دســت مصرف کنندگان می رســید.ملکی 
تصریح کرد: اما اکنون قیمت هر کیلوگرم شــقه 
برای مغازه دار بین ۱۱۵ تا ۱۱۷ هزارتومان شده 
که قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه در مغازه 
ها با ســود ۱۰ تا ۱۲ درصدی  بین ۱۳۱ تا ۱۳۴ 
هزارتومان بدست مصرف کنندگان می رسد که 
بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش نرخ را نشان می دهد.

    
پاسخ گمرک به بانک مرکزی 

درباره برنج های رسوبی
نی-   یرا ا توسعه 
معــاون فنــی و امور 
گمرکی گمــرک ایران 
درخصــوص اطالعیۀ 
بانک مرکــزی مبنی بر 
اینکــه »مشــکل برنج های رســوبی، ترخیص 
درصدی کاال خارج از روال است«، گفت:از ابتدای 
امسال تا ۴ آبانماه ۹۹، ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش 
۵۳۳ میلیون دالر از گمرکات کشور ترخیص شده 
اســت. »مهرداد جمال ارونقی« افزود: از ابتدای 
امسال تا ۴ آبانماه ۹۹، ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش 
۵۳۳ میلیون دالر از گمرکات کشــور ترخیص 
شده اســت که این میزان ترخیص در مقایسه با 
مدت مشــابه )۹۸۶ هزار تن به ارزش ۱ میلیارد 
دالر( از نظر وزنی ۴۱ درصد و از نظر ارزشــی ۴۹ 
درصد کاهش را نشــان می دهد. معاون گمرک 
ایران تصریح کرد: بانک مرکزی در اطالعیۀ خود 
اشاره کرده اســت: درحال حاضر تمام کاالهای 
برنج موجود در گمرکات کشــور که واردکننده، 
متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، براساس فهرست 
اعالمــی وزارت صمــت، دارای تخصیص ارز از 
بانک مرکزی هستند اما اشاره ننموده است که با 
»تخصیص ارز«، کاالیی قابل ترخیص از گمرکات 
نیســت و این ارائه کد رهگیری بانک اســت که 
اجازه ترخیص کاال به گمرک می دهد. اگر بانک 
مرکزی اطالعاتی مبنی بر اینکه برنجی با داشتن 
»تخصیص ارز« از گمرکات کشور ترخیص شده 
است را دارد فهرست این صاحبان کاال را منتشر 
نماید تا شائبه ای برای افکار عمومی ایجاد نشود!

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 آیا ایرانی ها فقیرتر از ۵۰ سال قبل 
شده اند؟پاسخ به این پرسش با توجه به 
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در 

یک کلمه نمی گنجد. 
 بررسی های آماری نشان می دهد 
درآمد ســرانه ایرانی ها نسبت به سال 
۱۳۵۵ کاهش یافته است. این نکته را 
آمار و ارقام تایید می کند. ابتدای امسال 
بود که مسعود نیلی، مشاور ارشد پیشین 
رئیس جمهوری در حوزه اقتصاد تاکید 
کرد درآمد سرانه ایرانی ها نسبت به سال 
۱۳۵۵ کاهشی ۳۰ درصدی را تجربه 

کرده است. 
درآمد سرانه ایرانی ها در سال 

1355 چقدر بود؟ 
ســال ۱۳۵۵ ســال مهمی برای 
اقتصاد ایران تلقی می شود. درآمد سرانه 
ایرانی ها در این ســال به باالترین رقم 
خود در تاریخ رسید. طبق آمار ارائه شده 
درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۵۵ به 
۱۲۳ هزار و ۶۳۰ تومان می رسید. این 
رقم البته رقمی بســیار باال در قیاس با 
قدرت خرید کنونی ریال تلقی نمی شود 
اما یک مقایسه که البته همه جانبه نیست 
می تواند درکی از قــدرت خرید و نرخ 

برابری این رقم ارائه نماید. عبدالناصر 
همتی، زمانی که بــرای دفاع از الیحه 
حذف چهار صفر سخن می گفت تاکید 
کرد: از سال ۱۳۵۰ تا امروز ارزش پول 
ملی ایران ۳ هــزار و ۵۰۰ برابر کاهش 
یافته است در حالی که باالترین پول ما 
در آن زمان که هزار تومان بود در حال 
حاضر به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته 
اســت. همین قیاس نشان می دهد که 
ارزش پول ایران در سال ۱۳۵۵ چقدر 

بوده است. 
تاثیر کاهش درآمد سرانه ایرانیان 

بر فرزندآوری
حــاال بســیاری از کارشناســان 
می گویند یکی از مهمترین آثار کاهش 
درآمد سرانه ایرانیان بسته شدن پنجره 

جمعیتی و کاهش فرزندآوری است. 
حسن فروزان فرد در این مورد به ایلنا 
گفته است: غیر از موضوعات فرهنگی 
شاید مســئله ی اقتصادی مهم ترین 
عامل تحوالت جمعیتی در ایران است. 
کاهش درآمد سرانه در ایران و شرایط 
دشوار توســعه ای باعث کوچک شدن 
اقتصاد ایران شــده به طوری که االن 
درآمد سرانه کشــور به ۴۰ یا ۵۰ سال 
پیش بازگشــته اســت. این موضوع 
جمعیــت آوری و توســعه جمعیت را 

 محــدود و محدودتــر کرده اســت.
وی در ادامه افــزود: این اتفاق در زمانی 
رخ می دهد که وضعیت توسعه کشور 
هم وضعیت مناسبی نیست. شاید امروز 
ما حاصل اتفاقاتی اســت که ظرف ۲۰ 
سال گذشته در کشور رخ داده و اگر قرار 
باشد چیزی در این مورد تغییر کند باید 
از امروز کار را آغاز کنیم تا ظرف ۲۰ سال 
آینده تغییراتی ایجاد شود. در سرزمینی 
مثل ایران با ظرفیت های متعدد زیستی، 
نیروی جوان و توانمند برای فعالیت های 
توســعه ای قطعا می توانــد یک عامل 

مثبت در زمینه توسعه باشد.
تغییرات درآمد سرانه 

مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی نیز در گزارشــی تاکید کرده 
است درآمد سرانه ایرانیان بین سال ۹۰ 
تا ۹۸ کاهشــی قابل توجه در محدوده 
۳۴ درصد را تجربه کرده اســت. سال 
۱۳۹۰ تحت تاثیر افزایش درآمدهای 
نفتی و روند توسعه درآمد سرانه ایرانیان 
به باالترین رقم پس از انقالب رسید که 
البته فاصله ای قابل توجه با سال ۱۳۵۵ 
را داراست. مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در این گزارش عنوان 
کرده است که درآمد ســرانه کشور از 
سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ 

درصدی داشته است. در واقع علی رغم 
افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت 
خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ 

حدود یک سوم کاهش یافته است.
در این گزارش تاکید شده است: از 
سال ۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان 
نیاز داریم تا به سطح درآمد سرانه سال 

۹۰ بازگردیم.
این گزارش همچنین تصریح کرده 
است که در صورت تحقق رشد اقتصادی 
۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل 
شش ســال زمان نیاز خواهد بود تا به 

سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان 
شده است که نرخ تورم باال در سال های 
اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر 
در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده 
است. این موضوع در کنار کاهش قابل 
توجه درآمد ســرانه منجر به رشد نرخ 
فقر در این ســال ها شده است و شواهد 
موجود نشان از روند فرایند این متغیر در 

سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
وضعیت اجتماعی در دهه 50 و 90 

 هر چند این نکته که درآمد ســرانه 
ایرانیان در سال ۵۰ باالتر از درآمد سرانه 
ایرانیان در ســال ۹۰ از سوی بسیاری 
از کارشناسان تایید شده است اما باید 

در نظر داشــت که وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگــی ایرانیان در این 
دو دهه نیز بســیار با یکدیگر متفاوت 

بوده است. 
 شاید مهمترین تفاوت را در سخنان 
نیلی، کارشناس ارشــد اقتصاد ایران 
بتوان دریافت. وی تاکید کرده اســت: 
برای تحلیل وضع موجود الزم اســت 
یک سری داده های تاریخی را بررسی 
کنیم. همه می دانیم که نقطه اوج درآمد 
سرانه اقتصاد ایران در تاریخ ثبت شده 
کشور ســال ۱۳۵۵ است. اگر این سال 
را پایه و متوســط درآمد سرانه آن سال 
را ۱۰۰ فــرض کنیم، در پایان ســال 
۱۳۹۷ این عدد به حــدود ۷۰ کاهش 
پیدا کرده است. ما از سال ۱۳۵۵ تا سال 
۱۳۶۷ شاهد سقوط شدید درآمد سرانه 
بوده ایم که در این سال درآمد سرانه به 
کف رسیده که حدود ۴۰ بوده است. به 
زبان ساده تر در فاصله سال های ۵۵ تا ۶۷ 
متوسط درآمد سرانه یک ایرانی معادل 
۶۰ درصد کاهش پیدا کرده اســت. از 
سال ۶۷ تا ۹۷ در مســیر بهبود بسیار 
مالیم قرار گرفته ایم به گونه ای که این 
عدد به حدود ۷۲ رسیده است که نشان 
می دهد اقتصاد ما هنوز نتوانسته است 
کاهش قابل توجه یک دهه اول را ترمیم 
کند و در حال حاضر نسبت به سال ۵۵ با 
حدود ۳۰ درصد کاهش درآمد سرانه 
مواجه ایم. در طرف دیگر قضیه، اما اگر 
متوسط سرانه مصرف در سال ۱۳۵۵ 
را معادل ۱۰۰ در نظر بگیریم این عدد 
در پایان سال ۱۳۹۷ کمی بیش از ۱۵۰ 
است. یعنی از ســال ۵۵ تا ۹۷ متوسط 
مصرف ســرانه ۵۰ درصد هم افزایش 
یافته است. این روند نشان می دهد که 
ما با یک تناقض یــا پارادوکس مواجه 

هستیم.
 این همان تناقض آشــکاری است 
که در این حوزه یافت می شود سادگی 
زندگی، پایین بودن نرخ مصرف، شکل 
اجتماعی زیست در ایران، قدرت خرید 
خانوار را باالتر از حاال قرار داد و شــاید 
اگر شــکل مصرف ایرانیان نیز در این 
ســال با دهه ۹۰ قرابت داشت، دست 
خانواده های ایرانــی در هزینه کرد باز 

نمی شد. 
از دهه ۸۰ به بعد البته شکل اجتماعی 
زیست در ایران تغییر کرده است. ورود 

موبایل، تبلت، لپ تاپ، یخچال، فریزر، 
تلویزیــون و دیگر وســایل رفاهی به 
خانه های ایرانی هزینه ها را باالتر از قبل 

برده است. 
 چرا درآمد سرانه آب رفت؟

درآمد ســرانه ایرانیان آب رفته یا 
شــکل مصرف تغییر کرده اســت؟آیا 
زندگی به شــیوه دهه ۵۰ ایرانیان را با 
فراغ بال بیشــتری روبرو نمی کند؟ هر 
چند پاســخ به این سئوال مثبت است 
اما باید پذیرفت تغییر شــکل زندگی 
گزیرناپذیر بــوده و جهان به این تغییر 
نیازمند است. اینترنت، شکل تولید و ... 
همگی این شیوه از زندگی را گریزناپذیر 
کرده اند؟ در عین حال باید پذیرفت در 
همین وضعیت نیز درآمد سرانه کاهشی 
چشمگیر را در این دو دوره زمانی دارد. 
در مجموع دلیل کاهش درآمد سرانه 
ایرانیان را باید در وقوع جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران، تحریم های شــدید 
اقتصادی؛کاهش ســرمایه گذاری در 
کشور، رشــد منفی اقتصادی در دهه 
۹۰، دو تحریم شدید ســال های ۹۱ و 
شرایط کنونی، تحریم نفتی و همچنین 
تحریم بانکی و عدم پیوستن به سیستم 
جهانی بانکی و باال رفتن هزینه تولید در 

کشور دانست. 
 تحریم ها هزینه های سنگینی را به 
اقتصاد ایران تحمیل می کنند. به نظر 
می رسد برای برون رفت از این شرایط 
ضرورت دارد مبانــی اقتصاد مقاومتی 
و درونزایی اقتصاد ایران بیش از پیش 

اجرایی شود. 

ارزش پولی ملی در 40 سال 3500 برابر کاهش یافت

فقیرتر شدن ایرانی ها طی دهه های اخیر
بررسی های آماری نشان 

می دهد درآمد سرانه 
ایرانی ها نسبت به سال 

1355 کاهش یافته است. 
این نکته را آمار و ارقام تایید 

می کند. ابتدای امسال بود که 
مسعود نیلی، مشاور ارشد 

پیشین رئیس جمهوری 
در حوزه اقتصاد تاکید کرد 

درآمد سرانه ایرانی ها نسبت 
به سال 1355 کاهشی 

 30درصدی را تجربه 
کرده است

نوسانات و افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز 
باعث شده است که اسکلت مرغ و گوسفند وارد 
سفره برخی از مردم شود. حاال آنها به جای مرغ ۲۷ 
هزار تومانی یک کیلو اسکلت مرغ را ۴ هزار تومان 
می خرند. به گزارش تجارت نیوز،  پشت ویترین 
با ماژیک آبی نوشته است: »اسکلت مرغ بسته 
یک کیلویی ۴ هزار تومان« فروشنده می گوید 
مشتری های اسکلت زیاد شده اند. معموال هم 
برای مصرف شــخصی می خرند. او در پاسخ به 
پرســش های کنجکاوانه برخی از مشتریان که 
تصور می کنند اسکلت ها را فقط برای غذای سگ 
و گربه می فروشــند، می گوید: اینطور نیست، 

واقعیت این روزهای اقتصاد کشور حکایت دیگری 
اســت. حکایت مردمی که قدرت خریدشان به 
شدت پایین آمده و حاال به جای گوشت، اسکلت 
مرغ و گوســفند را ترجیح می دهند. فروشنده 
در ادامــه حرف هایش می گویــد: »دیگر این 
روزها طبیعی شده، اسکلت ها را می برند و با آن 
سوپ درست می کنند یا هم خورش  را طعم دار 
می کنند! قیمت یک بسته اسکلت گوسفند ۱۵ 
هزار تومان است، اسکلت گاو هم ۱۰ هزار تومان« 
این را فروشنده به مرد میانسالی می گوید و توضیح 
می دهد که چطور می توان از آن استفاده کرد. آن 
سو مرد سالخورده ای می گوید: »اینها قبال دور 
انداختنی بوده االن با این گرانی وارد لیست خرید 
شده!« اگرچه هیچ گوشــتی به این اسکلت ها 
نیست، اما به گفته فروشــندگان حداقل طعم 
گوشت که می دهد. مهدی یوسف خانی، رئیس 

اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی هم در واکنش 
به این موضوع به تجارت نیوز می گوید: » متاسفانه 
درست اســت که وقتی گرانی باشد توان خرید 
مردم هم کم است. در حال حاضر بازار مرغ هم به 
دلیل کمبود خوراک دام و طیور به چالش خورده 
اما اخیرا برای پایین آمدن قیمت تمهیداتی شده 
است.« او می گوید: »اگر فکری به حال نهاده های 
دامی نشود همچنان این وضعیت ادامه دارد و اگر 
قیمت به زور دستور و بخشنامه پایین بیاید چهار 
روز  قیمت به صورت مسکنی پایین می آید ولی 

باز نرخ باال می رود.«
صف مرغ در میادین میوه و تره بار

از خرید و فروش اسکلت مرغ و گاو و گوسفند 
در قصابی های سطح شهر که بگذریم، این روزها 
مردم برای خرید مرغ ارزان تر یا به اصطالح تنظیم 
بازاری صف های طوالنی در میادین میوه و تره بار 

بســته اند آن هم فقط برای ۴هزار تومان قیمت 
کمتر. قیمت هرکیلوگرم مرغ در تهران حاال به 
حدود ۲۴ هزار تومان رسیده است و در میادین 

مرغ کیلویی ۲۰ هزار تومان فروخته می شود.
صف های طوالنی در میادیــن میوه و تره بار 
حکایت غریبی است از بازارگوشــت و مرغ در 
این روزها. میان این صف اما کسانی هم هستند 
که برای خرید مرغ و گوشــت نیامدند، آنها به 
دنبال خرید ضایعات مرغ هستند. ضایعاتی که 
بعد از پاک کردن و قطعه قطعه کردن مرغ روی 
پیشخوان مغازه ها می ریزند. قسمت هایی مثل 

پا و سنگدان مرغ و اسکلت گوسفند و گوساله.
 پای مرغ محبوب ترین ضایعات گوشت و مرغ

قیمت یک بســته ۳۵۰ گرمی پای مرغ در 
میدان میوه و تره بار ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان است. 
این در حالی است که به گفته یکی از فروشندگان، 

این قیمت نسبت به مردادماه ۵ هزار تومان بیشتر 
شده است. فروشنده می گوید پا و سنگدان مرغ 
خریدار زیادی دارد و همه را ســریع می خرند. 
اینجا یک بسته ۳۵۰ گرمی سنگدان را ۱۲ هزار 
و ۸۰۰ تومان می فروشند. یک بسته ۹۰۰ گرمی 
گردن مرغ هم با قیمت ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان کم 
خریدار ندارد. اگرچه همین گردن مرغ در مرداد 

ماه ۸ هزار و ۲۰۰ تومان بود.
فیله 200 هزار تومانی گوساله یا سنگدان 

13 هزار تومانی؟
برخی از مردم جیبشان بیشــتر از این جواب 
نمی دهد و اگر اسکلت، پا و سنگدان مرغ نباشد، باید 
پول جمع کنند تا بتوانند یک کیلوگرم  فیله گوساله 
۱۶۳ هزار تومان بخرند یا ران گوسفندی ۱۳۶ هزار 
تومانی! البته گزینه دیگری هم هست؛ یک بسته 
ران مرغ حدود ۸۳ هزار تومان یا هم ســینه مرغ 
حدود ۹۰ هزار. هرچند همه این قیمت ها در خرده 
فروشی ها بیشتر هم می شود مثال فیله گوساله در 

بازار آزاد ۲۰۰ هزار تومان است!

رونق بازار اسکلت مرغ، گاو و گوسفند در مغازه های پایتخت

خبر

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:مقررات مورد نظر درباره 
تسهیل روند برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته آینده 

اعالم می شود.
به گزارش »توسعه ایرانی«، عبدالناصر همتی، در صفحه 
خود در فضای مجــازی درباره مقررات جدید تســهیل روند 
برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و کنترل نرخ 
رشد پایه پولی و نقدینگی، نوشــت: بر مبنای تقاضای فعاالن 

اقتصادی بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر 
ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تأمین مواد 
اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور، مقررات مورد 
نظر در این خصوص به تأیید ســتاد اقتصادی دولت رسید که 

جزئیات آن هفته آینده اعالم می شود.
همتی اعالم کــرد: همانگونه که قباًل اعــالم و پیش بینی 
می شد، عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و روند 
معامالت حواله های ارزی رشد خوب و قابل توجهی پیدا کرده 

است. در بسته جدید در کنار توســعه روش واردات در مقابل 
صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به 

عنوان محور مبادالت مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.
به گفته وی نرخ رشــد پایــه پولی و نقدینگــی علی رغم 
فشارهای وارده به بانک مرکزی به خاطر شرایط خاص کشور و 
نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده 
است. در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، 
نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب ۹.۵ و ۱۸ درصد ثبت شده 
است که رقم های نهایی آن در پایان مهرماه، توسط بانک اطالع 
رسانی خواهد شد. همتی یادآور شد: همانگونه که قباًل گفتم، 
با هدف کاهش ضریــب فزاینده و کنترل بیشــتر نقدینگی، 
نرخ ســپرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ 

برگردانده شد و اقدامات الزم احتیاطی برای ایجاد محدودیت 
در رشد ترازنامه بانک ها در دستور کار قرار دارد که در تعدیل 

روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال مؤثر خواهند بود.

سیگنال جدید همتی به بازار ارز

تصمیمات جدید برای بازگشت ارز صادراتی


