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خبر اقتصادی

اطالعیه مهم  وزارت نفت
درباره سهمیه سوخت

وزارت نفت اعالم کرد 
که مــازاد بر ســهمیه ماه 
جــاری، ۳۵۰۰ اتوبوس 
بیــن شــهری ۵۰۰۰ تا 
۷۰۰۰ لیتر سهمیه اضافه 

دریافت می کنند که این مقدار به کارت ســوخت آنها 
شارژ شــده اســت. وزارت نفت اعالم کرد که همسو با 
تداوم خدمت رسانی به زوار اربعین، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در مناطق مرزی کشور با عراق 
در مجموع ۱۴ دستگاه جایگاه سیار بنزین نصب کرده 
یا در حال بهره برداری است )۲ دستگاه در مرز خسروی، 
۵ دستگاه در مرز مهران، ۲ دستگاه در اهواز، ۲ دستگاه 
در شلمچه، یک دستگاه در خرمشهر، یک دستگاه در 
مرز تمرچین و یک دستگاه در مرز باشماق( که سوخت 
اتوبوس های شرکت واحد که در مسیر ۲۰ کیلومتری 
زائران را به نقطه صفر مرزی می رسانند از این جایگاه ها 
تامین می شود. از سویی افزون بر تامین بنزین جایگاه ها 
در مناطق مرزی غرب کشــور، ذخیره سازی بنزین در 
انبارهای مناطق اشاره شــده هم انجام گرفته است و در 
عین حال مازاد بر ســهمیه ماه جاری، ۳۵۰۰ اتوبوس 
بین شهری ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ لیتر سهمیه اضافه دریافت 
می کنند که این مقدار به کارت سوخت آنها شارژ شده 
است. همچنین بر اساس اعالم وزارت نفت، برای رفاه حال 
زائران حسینی در ایام اربعین در خاک عراق و به منظور 
جابه جایی زائران در آن سوی مرز هم سوخت کافی در 

نظر گرفته و تحویل شده است.
    

شرایط دریافت کارتخوان تغییر کرد
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: ارایه برخی 
خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به 
دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.

مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود در توییتر 
نوشــت: با تصویب ضوابط ناظر بر حساب های سپرده 
تجاری، دارندگان این حساب ها می توانند از مشوق ها و 
سیاست های ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است 

بهرمند گردند.
وی افزود: طبق این ضوابــط از این پس، ارایه برخی 
خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به 
دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.

    
قبض رایگان برق  ۵ میلیون مشترک 

خانگی در تابستان
وزیر نیرو با اشــاره به 
اجرای موفــق طرح های 
مدیریت مصــرف و قبض 
رایگان ۵ میلیون مشترک 
در تابستان، مشارکت مردم 

را یکی از پایه های مدیریت مصرف امسال عنوان کرد.
»علی اکبر محرابیان« با بیان اینکه یکی از پایه های 
مدیریت مصرف امسال، مشــارکت مردم است، اظهار 
کرد: برای مشارکت عموم مردم الزم بود مردم را با موارد 
مدیریت مصرف آشنا کرده و اقشار جامعه را به مشارکت 

در این باره دعوت کنیم.
به گفته وزیر نیرو، واســطه اصلی فرهنگ سازی و 
رساندن پیام به مخاطب، رسانه ها بودند که به عنوان یکی 
از مهم ترین رکن مجموعه مدیریت مصرف، نقش خود را 

به نحو احسن اجرا کردند.
محرابیان یادآور شد: بر اساس قولی که به مردم دادیم، 
قرار شــد در کنار این طرح برای مشترکان کم مصرف 
پاداش صرفه جویی در نظر گرفته شــود که از این بابت 
حدودا 8۵۰ میلیارد تومــان پاداش مدیریت مصرف به 
مشترکان صنعت برق داده شده که پیش بینی می شود 
این رقم از هزار میلیارد هم تا آخر فصل تابستان عبور کند.

 حال اقتصاد ایران خوب نیســت. 
برای دریافت خوب نبــودن احواالت 
اقتصادی ایران الزم نیست سری به آمار 
و ارقام اعالمــی مقامات دولتی بزنید و 
محاسبه کنید آیا تورم ۲۰ درصد کاهش 
داشته اســت یا خیر. فقط می توانید 
وضعیت شاخص بورس را نگاه کنید تا 
متوجه شوید اقتصاد ایران تا چه اندازه با 
آمارهای مثبت و امیدوار کننده  مقامات 

فاصله دارد. 
نوزدهم شــهریور روز مهمی برای 
بورس بود، روزی که شــاخص بورس 
بار دیگر با کف تاریخی خود در ســال 
۱۴۰۱ دیدار کرد. عقبگرد عجیب بازار 
سهام در دهه ســوم شهریور سیگنال 
ناامیدکننده ای را برای ســهامداران 
مخابره کــرد. ســال ۱۳۹۹ ریزش و 
ســقوط بورس آغاز شــد و به نوعی تا 
به امروز ادامه داشــته اســت. در سال 
۱۴۰۱ شــاخص کل بورس در سطح 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی نوسان 

می کرد کــه حاال به واســطه افزایش 
صف های بازار به سطح یک میلیون و 

۳۹۷ هزار واحدی رسید.
هر تغییر کانال و افت بیشتر شاخص، 
امید و اعتماد سهامداران را برای جبران 
زیان  و بازگشت اصل سرمایه شان از بین 
می برد. با این افت شاخص، باید انتظار 
صف های بیشــتری در بازار ســرمایه 
داشته باشــیم که این صف ها ناشی از 

ترس نزول و افت بیشتر است.
به ایــن ترتیب بــازار ســرمایه با 
پس روی  تاریخی به کانال یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار واحدی بار دیگر در آستانه 

موقعیت جدیدی قرار گرفته است.
این اولین باری است که پس از اوایل 
فروردین ماه شاخص بورس در کانال 
یک میلیون و ۳۰۰ هــزار واحدی قرار 
می گیرد. شاخص کل بورس دیروز ۱۵ 
هزار و ۴۲۴ واحد ریخت و به عدد یک 
میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۳۲ واحد رسید.

شاخص  هم وزن نیز دیروز ۴ هزار و 
۷۵۶ واحد ریخت و به عدد ۴۰۵ هزار و 

۵۶۵ واحد رسید.

در فرابــورس شــاخص کل با افت 
۱۳۵.۷۶ واحدی به عدد ۱8 هزار و ۹8۳ 

واحد رسید.
ارزیابی هــا نشــان می دهــد در 
نخســتین روز معامالتی سال ۱۴۰۱ 
شاخص کمتر از حد کنونی بوده است. 
 TSETMC طبق اطالعات مندرج در
شــاخص کل بــورس در روز ششــم 
فروردیــن ۱۴۰۱ در محــدوده یک 
میلیون و ۳۹۰ هــزار واحدی بود. اما از 
روز هفتم فروردین تا به دیروز شاخص 
هیچگاه به کانال یــک میلیون و ۳۰۰ 

هزار واحدی بازنگشته بود.

وقتی بورس ریخت 
یک ســال از وعده هــای رنگارنگ 
کاندیداهای حاضر در سیزدهمین دوره 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
در خصوص ساماندهی بورس می گذرد. 
یکی وعده  حل بحران بورس در سه روز 
را می داد و دیگری معتقد بود در طول 
چند ماه می توان بورس را بر مدار ثبات 

قرار داد.

ابراهیم رئیســی در دیدار سرزده از 
بازار ســرمایه اما صریح تر سخن گفت 
و تاکید کرد: نباید مشــکالت را پشت 
گوش انداخت بلکه باید در دل مشکالت 
رفت، راه حل ها را پیــدا کرد و با کمک 
همه کسانی که می توانند نقش آفرین 
باشند، وضعیت را به سرعت اصالح کرد.
وی متذکر شد: بازار بورس و مسائل 
آن مثل نرخ گذاری و دامنه نوســان را 
نمی توان دستوری اداره کرد بلکه باید 

سازوکارهایی برای آن ایجاد شود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با 
بیان این که تمام دنیا بورس دارد و مردم 
با بورس کار می کنند، مهم ترین عامل 
اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات این 

بازار عنوان کرد.
رئیســی افزود: اآلن در کشــور ما 
وضعیت بازار، تولید، خرید و فروش قابل 
پیش بینی نیســت و حتی یک جنس 
معمولی را هم می خواهند بفروشند، 
می گویند بگذاریــد ببینیم هفته بعد 

چه می شود.
از پس یک ســال فعالیــت دولت 

سیزدهم اتفاقا همه موارد پیش گفته 
همچنان موضوعیت دارد و بررسی ها 
نشان می دهد دولت سیزدهم همچنان 
با پیــروی از سیاســت قیمت گذاری 
دســتوری درصدد اســت وضعیت را 
مدیریت کند. قابل پیش بینی نبودن 
آینده نیز بــرای بســیاری از فعاالن 
اقتصادی همچنان پابرجاست و حاال 
ثمــره ی سیاســت های اعالمی نیز 
بازگشــت دیگربار بازار بــه کف مورد 

انتظار است.

دالیل ریزش شاخص چیست؟ 
در توضیح دالیل ریزش شاخص بازار 
ســرمایه می توان نکات مهمی را مورد 
اشاره قرار داد اما شاید مهم ترین اتفاق رخ 
داده آن است که هیچ اتفاقی در عرصه 

سیاست و اقتصاد ایران نیفتاده است.
نه تنها مذاکرات ایــران و غرب بر 
ســر احیای برجام به نتیجه نرسیده 
بلکه سیاست های اقتصادی دولت نیز 
هیچکدام نتوانسته است گره ای از بار 
مشکالت متعدد بر دوش اقتصاد بردارد.
عوامل مثبت تاثیرگذار روی بورس 
بسیار زیادند؛ اما در شرایط فعلی بازار 
سرمایه وزن بیشــتری به اخبار منفی 
می دهد. حتی گاه اخبار مثبت را منفی 
قلمداد می کند و در نتیجه شاهد افت 

بیشتر بورس هستیم.
قابل پیش بینی نبودن آینده و تیره تر 
شدن چشم انداز پیش رو نیز سبب شده 
است بسیاری از سرمایه گذاران از بهبود 
وضعیت ناامید شده و درصدد تبدیل 
سهام به نقدینگی در زمان کوتاه برای 

خروج از بورس باشند.

نشانه های صریح از بی اعتمادی 
سهامداران به سیاست های 

اعالمی دولت
بر اســاس گزارش های ارائه شده، 
در ۲۱ روز معامالتی خرداد ماه در ۱8 
روز شــاهد خروج پول حقیقی از بازار 
بودیم و تنها در ۳ روز کاری ســرمایه 
حقیقی به بازار وارد شد. مجموع تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی در خرداد 
ماه ۷ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان بود. به 
عبارت دیگر به طور میانگین روزانه ۳۷۶ 
میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام 

خارج شده اســت که نسبت به خروج 
روزانه ۷۲ میلیارد تومان پول حقیقی 
در اردیبهشــت ماه افزایش ۵ برابری 
-معادل ۴۲۲ درصد- را نشان می دهد.

طبق برآوردهای صــورت گرفته 
خروج پول حقیقی ها از بازار ســرمایه 
کماکان ادامــه دارد و در هفته ابتدایی 
شهریور ماه ۷۰۶ میلیارد تومان سرمایه 
حقیقی از بازار ســهام خارج شــده و 
میانگین خروج پول حقیقی روزانه ۱۴۱ 

میلیارد تومان بوده است.
تــداوم این رونــد نشــانه صریح 
بی اعتمادی سهامداران به سیاست های 

اعالمی دولت در حوزه اقتصاد است.
بالتکلیفی در حوزه سرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران از یک سو و همچنین 
حضور بازار پرقدرت رمز ارز از ســوی 
دیگر سبب شده است بسیاری به این 
نتیجه برسند که بازار سرمایه ایران فعاًل 

توان رشد را ندارد.
برخی تحلیلگران معتقدند احتماال 
در میانــه هفته صف های بــازار کمی 
تغییر می کند و شاخص در آستانه کانال 
یک میلیون و ۴۰۰ هــزار واحدی قرار 
می گیرد. اما به طــور کلی نباید در این 
هفته انتظار رشد و سودآوری شاخص 

و صنایع بازار سرمایه را داشت.
نکته اینجاســت که رشد شاخص 
زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاری 
در اقتصاد رخ داده و رشد واقعی اقتصادی 
محقق شود. در حالی است که طی یک 
دهه گذشته ایران با رشد صفر درصدی 
اقتصاد مواجه بوده است. به این ترتیب 
وضعیت بازار ســرمایه صریحا نشان 
می دهد حال اقتصاد ایران خوب نیست.

خط بطالن بازار سرمایه بر آمارهای اقتصادی مثبت و امیدوار کننده  مقامات؛ 

بورس حتی کف مقاومتی را از دست داد

باران زرین قلم

هر تغییر کانال و افت بیشتر 
شاخص، امید و اعتماد 

سهامداران را برای جبران 
زیان  و بازگشت اصل 

سرمایه شان از بین می برد. با 
این افت شاخص، باید انتظار 

صف های بیشتری در بازار 
سرمایه داشته باشیم که 
این صف ها ناشی از ترس 

نزول و افت بیشتر است

آگهی مفقودی برگ سبز سواری دوو سی یلو
مدل 1377 زنگ سبز سیر معمولی  شماره موتور 680316 شماره شاسی 
 IRLD771V1OW004740 نقلیه  وسیله  شناسه   IR77165004740
سیما فدائی آذر  09/05/1363 محمد  کدملی طرف.1378441583 آدرس.

.50.ط2  .ساختمان  چهار  میثاق  شرقی.تبریز.باغمیشه  آذربایجان  استان 
09143177460 کد پستی.5158737415 پالک ماشین  ایران 15 977 ق 

47 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160318020001584مورخ 1401/04/14 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کالچای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا زاد حسن بجارسری 
فرزند حسین به شماره شناسنامه 3381 صادره از فومن و کد ملی 5698999661بصورت 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه به مساحت 281/18 مترمربع پالک 
3370 فرعی در قسمتی از قطعه 286 تفکیکی از سنگ 162 اصلی واقع در قریه نوده 
بخش 29 گیالن خریداری از مالک رسمی اداره اموال و امالک استان گیالن محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 10 روز آگهی می 
شود . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند ، می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول یکشنبه: 1401/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: دو شنبه: 1401/04/04

علی نصرتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

مهندس سید علی سجادی؛
 مدیر فرآیند کارخانجات اســید مجتمع 

مس سرچشمه
احتراما بــا عنایت به افزایش فشــار 
بسترهاي کاتالیستي کارخانجات اسید 
شماره ۱ و ۲ و به تبع آن باال رفتن مصرف 
برق دمنده هاي گاز )بلوور( و همچنین افت 
راندمان تبدیل گاز در بستر اول و کاهش تولید در دو کارخانه اسید ۱ و ۲ و خروج 
 )prosity(از دودکش کارخانجات اسید و افت تخلخل SO۲ گاز تبدیل نشده
کاتالیست ها تصمیم به سرند و repair کاتالیست کانورتورهای اسید این دو 
کارخانه گرفته شد. طی بررسی های صورت گرفته مقدار مورد نیاز کاتالیست 
پنتا اکسید وانادیم براي بستر اول رآکتور کارخانه اسید ۲ ، دقیقا۲8۵۰۰  لیتر 
محاسبه گردید. به همین منظور جهت حاشیه امنیت و با توجه به ناخالصي هاي 
همراه گاز خصوصا HF و احتمال آسیب بیشتر به کاتالیستها مقدار ۴۰۰۰۰ 
 Dust ۳8 بهمراه مقــدار ۲۴۰۰۰ لیتر کاتالیســت-V لیتر کاتالیســت
protective از شــرکت دانش بنیان Smart catalyst سفارش گذاري 
گردید. در ادامه مناقصه ای جهت عملیات شارژ ، غربال و دشارژ جهت تعیین 

پیمانکاران برگزار و در نهایت شرکت دانش بنیان زاگرس صنعت آرکا با سوابق 
بسیار درخشان در پروژه هاي پتروپاالیشي و سوابق بارگذاري کاتالیست در 
پروژه هاي کارخانجات اسید مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس شهربابک 
و ارائه پروپوزال بسیار دقیق و فني بعنوان برنده مناقصه انتخاب گردید. این 
شرکت با دستورالعمل کاري دقیق و دپارتمان فوق تخصصي توانست در طي 
۱۴۴ ساعت )۶ روز( کار ۳۶۰ ساعتي )۱۵ روزه( را با باالترین کیفیت و فراتر از 
روش های روز دنیا با دستگاه هاي فوق پیشرفته و نیروي انساني متخصص و 
ماهر به اتمام برساند. این شرکت از نظر رعایت اصول ایمني در سطح فوق عالي 
عمل کرد که توانست مورد تقدیر واحد HSE شرکت قرار بگیرد. این شرکت 
در ابتداي فعالیت توانست کاتالیستها را با دستگاه وکیوم و با سرعت متناسب از 
بستر خارج و بسته بندي نموده و طي یک پروسه فوق پیشرفته و با سرندهاي 
مورد نظر کارفرما فرآیند غربال را با نهایت دقت و حداقل دوریز انجام و پس از 
غبارزدایي کف بستر، کاتالیست ها را طبق اصول علمي و طراحي و با حداقل 
آسیب در بستر بارگذاري نماید. جهت جلوگیري از آسیب به کاتالیست ها از 
چهار پایه هاي مخصوص در درون بستر استفاده کرده بود که این متد در دنیا 
بینظر و تحســین راه انداز خارجي کارخانه اسید را بهمره داشت. در نهایت با 
باال بردن ارتفاع بستر کاتالیستي)حدود ۱۷ سانتیمتر باالتر از طراحي اولیه 

کانورتور( و با استارت کارخانه اختالف فشار کاتالیست حتي خیلي کمتر از زمان 
راه اندازي اولیه کارخانه بوده و از این حیث عملکرد شرکت زاگرس صنعت آرکا 
مورد تقدیر مي باشد. در پایان ضمن سپاس از مدیریت و کارکنان و مدیر فني و 
جمیع کارگران آن مجموعه مراتب قدرداني خود را از خدمات فني و حسن انجام 
کار آن مجموعه اعالم داشته و براي آن مجموعه بسیار فني و بابرنامه آرزوي 

توفیق روزافزون دارم.

توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی در اورهال سال 1401 صورت گرفت؛

اجرای موفق پروژه تعویض کاتالیست کانورتورهای اسید مجتمع مس سرچشمه

ویژه

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: تا به امروز در شورای 
پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیالت و سپرده 
تا پایان سال نشنیده ام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.

غالمرضا مرحبــا در گفت وگو با ایلنا دربــاره تدوین طرح 
بانکداری در مجلس و انتقاد کارشناسان بانکی مبنی بر اینکه 
قانون مادر باید در قالــب الیحه و از بدنه کارشناســی دولت 
استخراج و برای تصویب به مجلس برود، اظهار داشت: اینکه گفته 
می شد که این قانون بهتر است با الیحه پیگیری و تصویب شود 
قابل تامل و دفاع است اما هیچ بایدی در این زمینه وجود ندارد. 
اتفاقا ترجیح مجلس هم همین است که در این گونه موارد یک 
الیحه را مورد بررسی قرار دهد که دولت هم همراهی بیشتری 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه به هر حال قانون این اجازه را داده و نمایندگان 

می توانند با طرح این موضوع را دنبال کنند، ادامه داد: این طرح 
متوجه این دوره از مجلس نمی شود و ادوار گذشته مجلس مطرح 
بوده  است. بررســی این طرح باید یک روز به اتمام می رسید در 
فرایند رسیدگی هر طرح و الیحه مرسوم است که در جلسات 
کارشناسی چه در کمیته مربوطه و چه در صحن کمیسیون، 
از افراد مختلف از جمله دولتی ها دعوت شود و جلسات بررسی 
موضوعات مرتبط با مدیران و کارشناســان بدنه دولت برگزار 

می شود.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس افرود: جلسه ای 
درباره این قانون نبوده که نماینده ای از دولت و بانک مرکزی در 
آن حضور نداشته باشد. حتی در جلسات از مدیران پیشین بانک 
مرکزی هم و هیات عامالن دعوت شده  و از نظرات آنها استفاده 

کرده ایم. 

مرحبا گفت: مجلس این فرصــت و امکان را ایجاد کرده که 
متخصصان و مدیران فعلی و گذشــته بانک مرکزی و هیات 
عامل ها درباره تدوین این قانون و بخش های مختلف آن نظرات 

کارشناسی خود را ارایه دهند. 
وی ادامه داد: آن چیزی که امروز از قانون بانکداری موجود 
است به تصویب مجلس رسیده و این مصوبه را به شورای نگهبان 
ارسال کرده ایم و این طرح مصوب در شورای نگهبان مورد بررسی 
قرار می گیرد، اگر شورای نگهبان این طرح را تایید کند غیر قابل 
تغییر است و همه ملزم به اجرا و رعایت این قانون کشور هستند.

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال 
حاضر کلیات این طرح به تصویب رسیده و پس از این تغییراتی 
نخواهد داشت، افزود: اما اگر نظر شورای نگهبان بر بازنگری بر 
بخش هایی از این طرح باشد، مجلس باید این موارد را در راستای 
تامین نظرات اعضای شورا تغییر دهد. منتظر هستیم در زمان 
قانونی شــورای نگهبان درباره طرح بانکداری مصوب شده در 

مجلس اظهار نظر کند.
عضو شورای پول و اعتبار همچنین درباره افزایش نرخ بهره 
بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیالت در 

شبکه بانکی اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام 
شده پول موثر اســت و بانک ها با توجه به مشکالتی در بحث 
تامین منابع دارند، بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین 
نمی کنند. نرخ بهره باال قیمت تمام شده پول را افزایش می دهد و 
باعث می شود که بانک ها پول را گران به دست بیاورند. بنابراین هر 
چه به پول ارزان تری دسترسی داشته باشیم، بانک ها می توانند با 

حاشیه سود بیشتری به مردم خدمت رسانی کنند. 
وی ادامه داد: نرخ سپرده و تســهیالت شناور نیستند و به 
صورت دستوری از سوی شــورای پول و اعتبار تصویب و ابالغ 
می شوند بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود 
تسهیالت و سپرده را ایجاد کند اما به این معنا نیست که با تغییر 
نرخ سود بین بانکی شــاهد تغییراتی در نرخ سود تسهیالت و 

سپرده باشیم . 
عضو شورای پول و اعتبار درباره احتمال بازنگری در نرخ سود 
تسهیالت و سپرده تا پایان امسال تاکید کرد: تا به امروز در شورای 
پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ ســود تسهیالت و 
سپرده تا پایان سال نشــنیده ام و احتمال تغییر نرخ سود قابل 

تایید نیست.

عضو شورای پول و اعتبار:

 منتظر تغییر نرخ سود بانکی نباشید

گزارش


