
جزئیات از سرگیری فعالیت جایگاه های سوختسود بین بانکی به ۲۰ درصد نزدیک شد

جــدول تغییــرات نــرخ ســود بیــن 
بانکــی نشــان می دهد که نرخ ســود 
در این بــازار از ۱۹.۱ درصــد در اوایل 
مهرماه سال جاری به ۱۹.۸۶ درصد 

در اواخر این ماه رسیده است.
نــرخ بهــره بیــن بانکــی به عنــوان 
یکــی از انواع نرخ هــای بهــره در بازار 
پــول بــه نرخ هــای ســود یــا بهــره در 
کــه  بازارهــا جهــت می دهــد  ســایر 
در واقــع ایــن نــرخ، قیمــت ذخایــر 
آنهــا در  کــه  زمانــی  و  بانک هاســت 
کوتاه مــدت اعــم  پایــان دوره مالــی 
از روزانــه یــا هفتگــی، دچــار کســری 
ذخایــر می شــوند، از ســایر بانک ها 
در بازار بیــن بانکی یا از بانک مرکزی 
اســتقراض می کننــد که این نــرخ در 
 ۱۹.۸۶ محــدوده  در  حاضــر  حــال 

درصد قرار گرفته است.
نرخ ســود بیــن بانکی کــه تــا پایان 
 ۱۸ محــدوده  در  امســال  شــهریور 
درصــد نوســان داشــت، از ابتــدای 
مهرماه روند افزایشــی خود را شــروع 

کرد و وارد محدوده ۱۹ درصد شد که 
تا پایــان هفتمین ماه از ســال جاری 

به ۱۹.۸۶ درصد رسیده است.
کارشناســان  کــه از ســوی  دلیلــی 
اقتصادی در راســتای افزایش ســود 
بین بانکی مطرح می شــود، افزایش 
ذخایــر  از  برداشــت  بــرای  تقاضــا 
بانک مرکزی اســت و به اعتقاد آنها، 
افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی 
از دو جهــت بــه کنتــرل تــورم کمــک 
می کنــد؛ اولیــن مــورد این اســت که 
افزایش سود بین بانکی هزینه خلق 
پول را برای بانک ها باال می برند و به 
این دلیل عرضه پــول در اقتصاد که 
عامــل اصلی صعــود تورم اســت، کم 

می شود.
، افزایــش نــرخ بهره  از ســوی دیگــر
بیــن بانکــی موجــب افزایــش ســود 
ســپرده ها و اوراق دولتــی می شــود 
، مردم را به سپرده گذاری  که این امر
اوراق دولتــی  بانک هــا و خریــد  در 

تشویق می کند.

پخــش  ملــی  شــرکت  ســخنگوی 
کــرد:  فرآورده هــای نفتــی ایــران اعــام 
 ، کشــور مناطــق  تمامــی  در  »تقریبــا 
تعدادی از جایگاه های ســوخت شروع 
بــه فعالیــت کرده انــد.« ســاعاتی پس از 
توقــف عرضــه ســوخت در جایگاه های 
از حملــه ســایبری صبــح  بعــد  کشــور 
، تعدادی از جایگاه های سوخت  دیروز
و  آفایــن  به صــورت  را  خــود  فعالیــت 

عرضه بنزین به نرخ آزاد آغاز کردند.  
ســامانه  در  شــده  ایجــاد  اختــال 
کــه  پمپ بنزین هــا  در  ســوخت گیری 
دیروز موجــب بــروز مشــکاتی در روند 
ســوخت گیری خودروهــا شــد در حــال 
برطرف شدن است و طبق اعام شرکت 
فرآورده هــای  پاالیــش  و  پخــش  ملــی 
نفتــی، هــر لحظــه تعــداد جایگاه هــای 
ســوختی کــه فعــال می شــوند افزایــش 
می یابــد.در حــال حاضــر ۵۲ جایــگاه 
آمــاده  و  فعــال  تهــران  اســتان  در 
سوخت رســانی هســتند کــه ایــن عــدد 
تــا ســاعت ۱۵:۵۲ حــدود ۴۳ جایــگاه 
اعام شــده بود. طبق گفته ســخنگوی 

شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی 
جایگاه هــای  تعــداد  هــر لحظــه  در 
بــرای  افــراد  افزایــش می یابــد و  فعــال 
مطلع شــدن از فعــال بــودن جایگاه ها 
www.niopdc. ســایت  بــه  می تواننــد 
کاهــی، در  گفتــه  کننــد. بــه  ir مراجعــه 
تمامــی مناطــق تعــدادی از جایگاه هــا 
شروع به فعالیت کرده اند که در استان 
آذربایجان شــرقی ۵۵ جایگاه، هرمزگان 
جایــگاه،   ۱۵ مازنــدران  جایــگاه،   ۳۳
خراســان رضــوی۱۶ جایــگاه، اصفهــان 
جایــگاه،   ۵۰ کرمــان  جایــگاه،   ۴۳
آذربایجان غربی ۲۷ جایگاه، کردستان 
۲۳ جایگاه و لرســتان۲۲ جایــگاه فعال 
هستند. سخنگوی شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی افــزود: »ایــن آمــار 
لحظه به لحظــه افزایــش می یابــد البته 
از شــبکه  ایــن سوخت رســانی خــارج 
هوشــمند ســوخت اســت و با نرخ دوم 

سوخت رسانی صورت می گیرد.«
کاهی در خصوص پیش بینی ها برای 
زمــان فعــال شــدن تمامــی جایگاه هــا، 
هم گفــت: »همــکاران مــا با تمــام توان 

و تاش مشــغول فعالیت هســتند که تا 
ســاعاتی دیگر این مشکل برطرف شود 
کشــور  سراســر  جایگاه هــای  تمامــی  و 
بتواننــد با نــرخ دوم شــروع بــه فعالیت 

کنند.«
وضعیــت  آخریــن  بــه  اشــاره  بــا  او 
جایگاه های سوخت رســان در جاده ها 
نیــز گفــت: »مطمئن باشــید همــکاران 
ما در جاده های بین شــهرها نیز نفراتی 
ع وقت این  را اعــزام می کنند تــا در اســر
مشــکل برطــرف شــود؛ جایگاهــداران 
نمی تواننــد سیســتم را تغییــر دهنــد و 
حتما باید تیم متخصــص و فنی حضور 
داشــته باشــد و دســتگاه ها را به صورت 

دستی فعال کنند.«
علی فروزنده، ســخنگوی وزارت نفت 
پیش از این با بیان اینکه سامانه کارت 
سوخت از مدار خارج شده است، گفته 
بــود کــه ســهمیه ها حفظ خواهد شــد، 
زیرا ســامانه، آفاین است.کارشناسان 
کــه بــه  در حــال رفــع مشــکل هســتند 
محض رفع این ایراد، موضوع به اطاع 

هموطنان می رسد.  

جشنواره بین المللی 
! ، پر فیلم فجر

 امیرعبداللهیان: 
با تمامی طرف ها 

در افغانستان
 در تماس هستیم 

گشت جشنواره فیلم فجر   باز
به شکل قبلی

مروری بر آثار مهدی سحابی

 غبارزدایی
 از یک هنرمند

 پاسخ جالب 
 هواداران استقالل

 به دبل یامگا 

کاهش متوسط تعداد اعضای خانواده از ۴.۸ به ۳.۸ نفر در ۶۰ سال اخیر

خانواده ایرانی  کوچک تر شد
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  تحویل هشتمین محموله
 ۶ میلیونی سینوفارم  به وزارت بهداشت 

 واردات 
کسن هالل احمر  وا

 ۱۰۰ میلیون دوزی شد  

خبرتازه

باز آمد، بوی ماه حادثه
 بارش های پاییزی ماموریت های امدادی 

در شهرهای شمالی را با چالش های زیادی مواجه می کند
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 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

 عدم حضور در مدارس 
در مقاطع مختلف تحصیلی، 

غیبت محسوب می شود

  مسمومیت با مونوکسیدکربن
 از شایع ترین حوادث ۶ ماهه دوم است 

گشایی   تردید در باز
حضوری مدارس 

ابتدایی 

داستان مرگبار 
»دودکش ها«
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و دیلی میل

 را بخوانید
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 وزارت بهداشت مجوز واردات واکسن کرونا رامیزان واردات واکسن تاکنون
 ۱۴ فروردین امسال برای هالل احمر صادر کرد

یخ ورود اولین محموله تار
 ۱2 اردیبهشت ۱۴00

میزان واکسن های اهدایی
 650 هزار دوز

ع  واکسن های وارداتی از نو
سینوفارم است 

 مبدا همه محموله هایی که هالل احمر ایران
 وارد کرده کشور چین است

 تعداد محموله ها  تاکنون  
3۱ محموله

داده نما

گفت و گوی »شهروند «
با خانواده 4 کودک دفن شده در گودال
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