
فاز نخست پروژه شيرين سازي و 
انتقال آب خليج فارس با تسهيالت 

بانك صنعت و معدن 
با دستور رييس جمهور و به صورت ويدئو كنفرانس، 
فاز نخست پروژه ملي و زيرساختي شيرين سازي و 
انتقال آب خليج فارس كه از س��وي بانك صنعت و 
معدن و 8 بانك ديگر عضو سنديكاي اين پروژه براي 
چندين مجموعه صنعتي تأمين مالي شده است، روز 
پنجشنبه 15 آبانماه به بهره برداري رسيد.به گزارش 
پاي��گاه اطالع رس��اني بانك صنع��ت و معدن، بيژن 
اس��دي معاون نظارت، حقوقي و وص��ول مطالبات 
اين بانك اعالم داش��ت: براساس مشاركتنامه اي كه 
در مردادماه س��ال 97 به امضا رسيده بود، اين بانك 
در راستاي سياس��تهاي دولت تدبير و اميد و انجام 
مس��ؤليت هاي اجتماعي خود ب��ه عنوان يك بانك 
توس��عه اي فعال در عرصه اقتصاد كشور، تسهيالت 
ارزي بال��غ ب��ر 112 ميلي��ون دالر از مح��ل منابع 
صندوق توس��عه ملي و همچنين تسهيالت ريالي به 
ميزان 397 ميلي��ارد ريال از محل منابع داخلي، به 
عنوان عضو سنديكا به طرح شركت توسعه آب آسيا 
مجري پروژه ياد شده اختصاص داد كه تا كنون 75 
درصد تسهيالت ريالي مزبور، به ميزان 278 ميليارد 
ريال پرداخت گرديده است.وي افزود: همچنين براي 
اين پروژه گشايش اعتبار تسهيالت ارزي نيز صورت 
گرفت��ه و بالغ بر 20 ميليون دالر آن در قالب اعتبار 
اس��نادي پرداخت شده است.عضو هيأت عامل بانك 
صنعت و معدن اظهار داش��ت: اين بانك تأمين مالي 
اين طرح جهت آبرس��اني به مجموعه هاي صنعتي 
گل گهر س��يرجان، صنايع مس سرچشمه و صنايع 
فوالدي چادرملو و نيز تأمين بخش��ي از آب مصرفي 
شهرهاي كرمان، يزد و هرمزگان را به همراه 8 بانك 

ديگر بر عهده گرفته است

سياست بانك توسعه صادرات ارائه 
بسته خدماتی به مشتريان است

مديرعامل بانك توس��عه صادرات ايران با بيان اينكه 
سياس��ت ما ارائه پكيج و بسته خدماتی است، گفت: 
بانك توس��عه صادرات بدنبال آن اس��ت كه همانند 
اعطای تس��هيالت، در بخش خدمات نيز در خدمت 
مشتريان باشد.به گزارش روابط عمومی بانك توسعه 
ص��ادرات ايران، دكتر علی صالح آبادی روز »ش��نبه 
هفدهم آبان ماه« در نشست اتاق فكر اعضای هيات 
مديره، معاونين و برخی از روس��ای شعب اين بانك 
درب��اره صدور ضمانت نامه ه��ای داخلی كه به صدور 
وبينار برگزار ش��د، با بيان اين مطلب افزود: اگر يك 
مش��تری از بانك توس��عه صادرات ايران تس��هيالت 
تلفيقی با ن��رخ 14.5 درصد دريافت می كند، انتظار 
داري��م كه خدم��ات و تعهدات خ��ود را نيز از طريق 
بانك توسعه صادرات انجام دهد.وی با بيان اينكه در 
ارائه خدمات و اعطای تسهيالت به مشتريان خوش 
حساب محدوديتی نداريم، تصريح كرد: به كميته های 
اعتباری مراكز اختياراتی برای پذيرش سپرده نقدی 
و وديعه از مش��تريان جهت ص��دور ضمانت نامه های 
ريالی داده ايم و در صورتی كه حس��اب های مشتری 
نزد بانك دارای ميانگين وزنی مناس��بی باش��د، اين 
موضوع می تواند ب��رای صدور ضمانت نامه های ريالی 
لحاظ شود.مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به 
افزايش سقف تسهيالت به مشتريان با ارائه اظهارنامه 
مالياتی ادامه داد: براساس مصوبه هيات مديره، سقف 
تس��هيالت به مش��تريان با ارائه اظهارنامه مالياتی از 
يك ميليارد تومان به سه ميليارد تومان افزايش يافته 
و اي��ن موضوع را می توانيم به ضمانت نامه های ريالی 
نيز تعميم دهيم. براين اساس صادركنندگان ُخردی 
كه مشتری بانك توسعه صادرات هستند، می توانند 
با ارائه اظهارنامه صادراتی خود و به ش��رط بازگشت 
كامل ارز حاصل از صادرات، تا س��قف س��ه ميليارد 

تومان ضمانت نامه  ريالی دريافت كنند.
دكتر صالح آبادی تاكيد كرد: از روسای شعب بانك 
انتظ��ار داريم همانند اعطای تس��هيالت در بخش 
خدمات نيز جديت داش��ته باش��ند زيرا سياست ما 

ارائه بسته خدماتی به مشتريان است.

احراز هويت سامانه سجام از طريق 
سايت بانك پارسيان

امكان ثبت تقاضای احراز هويت برای سامانه سجام 
بر اس��اس انطب��اق الكترونيكی چه��ره متقاضی با 
تصوي��ر ثبت احوال از طريق بانك پارس��يان فراهم 

شده است.
بانك پارسيان در راستای توسعه بانكداری ديجيتال 
و تحقق بانكداری هوش��مند، با توس��عه زيرساخت 
های س��خت اف��زاری و نرم افزاری خ��ود، امكان » 
اح��راز هوي��ت غيرحضوری س��جام « را به صورت 

جامع و كامل در بستر وب محيا كرده است.
برای بهره مندی از اين خدمت متقاضی می بايست 

شرايط ذيل را دارا باشد :
• ش��خص حقيقی باالی 18 س��ال، خ��ود فرد )نه 

وكيل و نه قيم( اقدام به درخواستكند.
• متقاضی می بايست دارای كارت ملی هوشمند و 

يا رسيد درخواست كارت ملی هوشمند باشد.
• متقاضی بايد اطالعات خود را در س��امانه سجام 
ثبت و كد پيگيری دريافت نموده باش��د.همچنين 
می بايست به ش��ماره تلفن همراه اعالمی در ثبت 

نام دسترسی داشته باشد.
• ورود به سامانه های ثبت درخواست احراز هويت 
غير حضوری از طريق تلفن هوشمند دارای دوربين 

سلفی انجام شود.
• مش��تری بايس��تی ب��ه كارت بانك��ی دارای رمز 
غيرحض��وری )برای پرداخ��ت كارم��زد از درگاه( 

دسترسی داشته باشد.

اخبار

رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران خبرداد؛

تصمیم جدید برای کاهش قیمت گوشت
ريي��س هيات مديره انجم��ن صنفی گاوداران گف��ت: درصدديم تدابيری 
اتخاذ ش��ود تا گوشت مس��تقيما از توليدكننده به دس��ت مصرف كننده 
برس��د، حلقه های واس��ط كاهش ياب��د و پای دالالن به اي��ن موضوع باز 

نشود.
س��يد احمد مقدس��ی اظهار كرد: جلس��ه ای با س��تاد تنظيم بازار برگزار 
كرديم و همه توليدكنندگان و توزيع كنندگان س��ر يك ميز جمع شدند 
تا بتوانيم با اقداماتی فاصله توليد تا عرضه گوش��ت را به حداقل برسانيم. 
به عبارت ديگر درصدديم گوش��ت مستقيما از دست توليدكننده به دست 
مصرف كننده برس��د و حلقه های واسط كاهش يابد و پای دالالن به اين 

موضوع باز نشود.
وی با بيان اينكه وقتی دامدار دامش را می فروشد، دام چندين دست می 
چرخد تا به كش��تارگاه برسد و بايستی اين مسير كوتاه شود، گفت: قصد 
داريم دام زنده را مس��تقيما به كش��تارگاه و صنايع بسته بندی بفرستيم 
و س��پس گوشت بس��ته بندی شده در غرفه های ميادين ميوه و تره بار با 

قيمت های مناسب به مصرف كنندگان عرضه شود.  ايسنا 

روند نزولی قيمت در بازار دارايی های مختلف بويژه 
دالر موجب ش��ده قيمت خودرو در حاشيه بازار نيز 
رون��د نزولی بگي��رد طوری كه ط��ی دو هفته اخير 
قيم��ت انواع خودرو 20 ت��ا 25 درصد كاهش يافته 

است.
روند نزولی قيمت در بازار دارايی های مختلف بويژه 
دالر موجب شده قيمت خودرو نيز روند نزولی بگيرد 
بطوری كه طی چند روز گذشته قيمت انواع خودرو 
در حاشيه بازار 20 تا 25 درصد كاهش يافته است. 
نزولی شدن نرخ خودرو طی روزهای گذشته به ويژه 
3 روز اخير به حدی بوده است كه حتی در برخی از 
خودروها شاهد ريزش 30 ميليونی قيمت ها بوديم. 
به عنوان نمونه قيمت س��ايپا 111 از 140 ميليون 

تومان به 102 ميليون تومان رسيده است.

البت��ه آنطور كه فعاالن بازار خ��ودرو می گويند نرخ 
خودرو در بازار همچنان سليقه ای تعيين می شود و 
هنوز بازار به ثبات نرس��يده است و با ريزش بيشتر 
ن��رخ ارز، قيمت خودرو نيز به همان نس��بت كاهش 
بيش��تری را تجرب��ه خواهد كرد. بايد توجه داش��ت 
كه نرخ دالر ام��روز به كانال 22 هزار تومان كاهش 
يافته و با تداوم روند كاهشی آن، بايد منتظر كاهش 

بيشتر نرخ خودرو طی روزهای آينده باشيم.
فعاالن بازار خودرو می گويند اميد به كاهش بيش��تر 
قيمت ارز موجب ش��ده معامالت در حاشيه بازار به 
حداقل برس��د و افرادی كه در بازار حضور می يابند 

صرفاً به دنبال شنيدن آخرين قيمت ها هستند.
در اي��ن رابط��ه، س��عيد موتمن��ی رئي��س اتحاديه 
نمايش��گاه داران خودرو گفت: در دو هفته گذشته با 

كاه��ش قيمت ارز، قيمت خودرو نيز روند كاهش��ی 
يافته است. طبق بررسی های انجام شده، نرخ خودرو 
چ��ه در داخلی ها و چه در مونتاژ و خارجی بين 20 
تا 25 درص��د كاهش يافته اس��ت. وی افزود: البته 
فق��ط نرخ خودرو پايين نيام��ده بلكه همه كاالهای 
س��رمايه ای و مرتبط با ارز با كاه��ش قيمت مواجه 
ش��ده اند. در صورت ريزش قيمت ارز، قيمت خودرو 

نيز به صورت مستقيم كاهش خواهد يافت.
رئي��س اتحاديه نمايش��گاه داران خ��ودرو، به قيمت 
برخی از خودروها در بازار امروز اش��اره كرد و ادامه 
داد: در ب��ازار امروز خودروی پ��ژو 20۶ تيپ 2 بين 
205 تا 20۶ ميلي��ون تومان، پژو 405 حدود 205 
ميليون تومان، پژو پارس سال 222 ميليون تومان، 
س��مند LX بين 192 تا 193 ميليون تومان، پرايد 
111 بين 102 تا 103 ميليون تومان، تيبا صندوق 
دار 130 ميلي��ون تومان، تيبا هاچ بك 147 ميليون 
تومان و س��اينا 142 ميليون توم��ان قيمت خورده 

است. مهر 

گزارش

اي��ن روزها با نوس��ان نرخ ارز و باال ب��ودن قيمت گندم در 
كشورهای همسايه، قاچاق آرد برای سودجويان از جذابيت 

بيشتری برخوردار است.
 اي��ن روزها با نوس��ان ن��رخ ارز و باال ب��ودن قيمت گندم 
در كش��ورهای همس��ايه، قاچاق آرد برای س��ودجويان از 
جذابيت بيش��تری برخوردار اس��ت كه هر يك از مسئوالن 
دالي��ل خاص خود را ب��رای رونق اين پديده ش��وم مطرح 
می كنند.بس��ياری از مس��ئوالن بر اين باورند كه پرداخت 
ياران��ه به بخش آرد و نان، افزاي��ش قيمت جهانی گندم و 
بی توجهی به اج��رای قانون خريد تضمينی زمينه را برای 
خروج غيرقانونی آرد و گندم به كش��ورهای همسايه فراهم  
كرده اس��ت و تا زمانيكه قيمت گندم واقعی نش��ود، شاهد 

استمرار قاچاق خواهيم بود.
با وجود آنكه پيش بينی ها در خصوص نرخ خريد تضمينی 
گندم محقق نش��د، اين احتمال وجود دارد كه گندم های 
خ��ارج از چرخ��ه خريد دولتی پ��س از تبديل ب��ه آرد به 
كش��ورهای همس��ايه قاچاق شده باش��د چرا كه به سبب 
اختالف چش��مگير قيمت اين جذابيت ب��رای قاچاقچيان 
وجود دارد. حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رويم تا 
از آخرين داليل قاچاق آرد و گندم به كش��ورهای همسايه 
و تاثير آن بر خودكفايی اين محصول اس��تراتژيك و راهكار 

جلوگيری از اين پديده شوم با خبر شويم:
نرخ پایین خرید گندم جانی دوباره به 

قاچاق آرد بخشید
س��يد جعفرحسينيمش��اور ارش��د نظام صنفی كشاورزی 
و مناب��ع طبيعی ، با اش��اره به داليل قاچ��اق آرد و گندم 
به كش��ور های همس��ايه اظهار كرد: با توجه به پايين بودن 
قيمت گندم و آرد نسبت به كشور های اطراف، قاچاقچيان 

نسبت به قاچاق رغبت بيشتری دارند.
وی با اشاره به اينكه قيمت گندم داخلی نسبت به نرخ جهانی 
پايين تر است، افزود: كش��ور های اطراف قيمت گندم توليد 
داخل را به نرخ جهانی رساندند تا كشاورزان از كشت گندم 
استقبال كنند، درحاليكه نرخ پايين گندم در كشور ما زنگ 
خطری برای قاچاق به ش��مار می رود.حسينی واقعی شدن 
قيمت گندم را راهكار مناس��ب جلوگيری از قاچاق دانست 
و گفت: اگر ش��ورای اقتصاد، قيمت گندم داخلی را حداقل 
بر مبنای ن��رخ جهانی قيمت گذاری كند، قاچاق آرد صرفه 
اقتص��ادی ندارد، در غيراين صورت با رفتار های پيش��گيرانه 

مبارزه با قاچاق نمی توان همه مرز ها را كنترل كرد.
مش��اور ارش��د نظام صنفی ادامه داد: اگر ش��ورای اقتصاد 
حاض��ر به افزايش قيمت منطقی نرخ خريد تضمينی گندم 
نش��ود، قاچاقچيان در پی نوسان نرخ ارز و باالبودن قيمت 
در كشور های همسايه اقدام به قاچاق آرد و گندم می كنند 

كه با اين وجود دولت در ش��رايط فعلی تحريم برای تامين 
ني��از داخل چاره ای جز واردات با نرخ های باال ندارند.وی با 
اش��اره به تاثيرات س��و نرخ خريد تضمينی گندم بر توليد 
بي��ان كرد: با وجود بی توجهی مس��ئوالن به اجرای خريد 
تضمينی گندم، كشاورزان استقبالی نسبت به كشت گندم 
ندارند، به همين خاطر پيش بينی می ش��ود كه توليدگندم 
50 درصد كاهش يابد.به گفته حسينی، افزايش هزينه های 
سم، بذر و كود از يك سو و قيمت نامناسب خريد تضمينی 
از سوی ديگر موجب شده تا كشاورزان استقبالی نسبت به 
كشت محصول نداشته باش��ند.اين مقام مسئول با اشاره به 
داليل گسترده قاچاق گندم گفت: با حذف يارانه نهاده های 
توليد و افزايش چشمگير قيمت كود های فسفاته و پتاسه، 
از لح��اظ كمي��ت دچار افت محصول خواهيم ش��د، ضمن 
آنكه اعالم غيرمنطقی خريد زمينه را برای قاچاق گسترده 
فراه��م می كند كه جلوگيری از اين پديده هزينه اضافی بر 

دولت تحميل می كند.
گندم های خارج از خرید تضمینی وارد

 چرخه قاچاق شد
عطااله هاش��می رئيس بنياد ملی گندمكاران،با اش��اره به 
اينك��ه قاچاق گندم توجي��ه اقتصادی ن��دارد، اظهار كرد: 
اگرچه امكان قاچاق گندم از مرز های كش��ور وجود ندارد، 
اما خارج شدن آرد به صورت های مختلف امكان پذير است.

وی اف��زود: با توجه به آنك��ه مقداری گندم خارج از چرخه 
تضمينی از كش��اورزان خريداری ش��ده است، اين احتمال 

وجود دارد كه به صورت آرد از كشور قاچاق شده باشد.

هاشمی آزاد ش��دن قيمت گندم را راهكاری مناسب برای 
جلوگيری از قاچاق دانس��ت و گفت: ب��ا توجه به پرداخت 
يارانه س��نگين به بخش آرد و نان ش��اهد سود استفاده در 
اين حوزه هس��تيم و تازمانيكه دولت قيم��ت آرد و نان را 
واقع��ی نكرده، اي��ن اتفاق��ات رخ می دهد.رئيس بنياد ملی 
گندم��كاران ادامه داد: دولت برای حماي��ت از بخش نان، 
يارانه نقدی به اقش��ار ضعيف جامعه بايد پرداخت كند چرا 
كه با واقعی ش��دن قيم��ت آرد و نان جذابيتی برای قاچاق 
وجود ندارد.وی نس��بت به قاچاق آرد هش��دار داد و گفت: 
طی يك ت��ا 2 ماه اخير، زمزمه هاي��ی مبنی بر كمبود آرد 
در سراسر كش��ور به گوش می رسد كه با اين وجود برخی 
نانوايی ها آرد كمتری پخت می كنند، درحاليكه به س��بب 
اختالف چش��مگير قيم��ت ارد يارانه ای و دولت��ی افراد به 
سمت و سوی قاچاق س��وق داده می شوند. به عنوان مثال 
اگر در كش��ور هر نانوايی روزانه يك كيس��ه آرد كم بپزد و 
كنار بگذارد، حجم بزرگی آرد از كشور به صورت غيرقانونی 

از كشور خارج می شود.
هاش��می با بيان اينكه آرد به صورت قانونی و غيرقانونی از 
كشور خارج می ش��ود، گفت: گندم های گذر موقت پس از 
تبديل به آرد به صورت قانونی صادر می شود و در كنار اين 
موضوع به س��بب اختالف 4 هزار تومانی نرخ آرد يارانه ای 
و ازاد جذابي��ت برای قاچاق وجود دارد.اين مقام مس��ئول 
اف��زود: با وجود آنكه قوت غالب مردم نان اس��ت، دولت با 
پرداخت يارانه نقدی به اقش��ار كم درآمد می تواند از پديده 
ش��وم قاچاق و س��و اس��تفاده افراد جلوگي��ری كند.وی با 

اش��اره به اينكه آمار دقيقی از ميزان قاچاق آرد و گندم در 
دسترس نيست، بيان كرد: در صادرات رسمی برخی كاال ها 
آمار مشخصی وجود ندارد و در خصوص ميزان قاچاق تنها 
گمانه زنی اس��ت، اما به هر حال قاچاق آرد به كش��ور های 

همسايه به سبب جذابيت قيمت وجود دارد.
هاش��می با بيان اينكه قاچاق گندم تاثيری در توليد ندارد، 
افزود: كش��اورز در حوزه توليد كار خود را انجام می دهد و 
ح��ال كاری ندارد كه گندم از كش��ور قاچ��اق يا در انبار ها 
ذخيره سازی يا به عنوان خوراک دام و طيور مورد استفاده 
قرار می گيرد.رئيس بنياد ملی گندمكاران با اشاره به اينكه 
گره خ��وردن ش��اخص خودكفايی گندم ب��ه خريد بخش 
دولتی غيركارشناس��ی اس��ت، تصريح كرد: در بحث خريد 
تضمين��ی گندم مش��كلی وج��ود ندارد و تنه��ا در تحويل 

محصول نهايی مشكالتی وجود دارد.
پرداخت یارانه به آرد و نان بر رونق

 قاچاق دامن زد
عل��ی خ��ان محمدی مدي��ر عام��ل مجمع مل��ی نخبگان 
كش��اورزی ، با اش��اره به داليل قاچاق گن��دم و آرد اظهار 
كرد: با توجه به قيمت باالی گندم در كش��ور های همسايه 
و كاهش ارزش پول ملی ش��اهد پديده ش��وم قاچاق آرد و 

گندم از مرز های كشور هستيم.
وی اف��زود: با وجود پرداخت يارانه به نانوايی و كارخانجات 
آرد و باال بودن ارزش پول كشور های همجوار موجب شده 
اعالم ناچي��ز قيمت 4 هزار تومانی خري��د تضمينی گندم 
برای س��ال زراعی آينده زمينه را برای رونق فراهم كنيم.به 
گفته خان محمدی، تازمانيكه قيمت خريد تضمينی گندم 
نس��بت به نرخ جهانی پايين تر باشد، جذابيت برای قاچاق 

گندم به كشور های همسايه وجود دارد.
مدي��ر عامل مجمع ملی نخبگان كش��اورزی قيمت جهانی 
گن��دم را ب��االی ۶ ه��زار تومان اع��الم كرد و گف��ت: اگر 
مسئوالن شورای اقتصاد متناسب با هزينه های توليد و نرخ 
جهان��ی اقدام به اصالح قيمت خريد تضمينی نكنند، بدون 
تردي��د اين جذابيت وجود دارد كه گن��دم توليدی پس از 
تبديل به آرد از مرز های كشور خارج شود و زمينه را برای 
رونق فراه��م كند.دبير اجرايی بنياد مل��ی گندمكاران  در 
پايان با اش��اره به اينكه با قاچاق آرد و گندم پايداری توليد 
در معرض خطر اس��ت، تصريح كرد: ساليانه10  تن گندم 
در كشور مورد اس��تفاده قرار می گيرد كه اگر دولت نتواند 
اي��ن ميزان را بنابه هر دليلی خريداری كند، امنيت غذايی 
كش��ور در معرض خطر قرار می گيرد، كمااينكه امس��ال از 
پي��ش بينی 10 ميليون تن خري��د تضمينی 8 ميليون تن 
گن��دم تحويل مراكز خريد ش��د و مابقی خ��ارج از چرخه 

خريد تضمينی پس از تبديل به آرد از كشور قاچاق شد.

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz  دو شنبه  19 آبان 1399  شماره 5445    

 براساس اعالم بانك مرکزی؛
سود بانکی کاهش نمی يابد

  ادعاهاي��ی مبنی بر كاهش نرخ س��ود بانكی در فضای 
مجازی مطرح ش��ده اس��ت كه پيگيری های ايرنا نشان 
می دهد چنين موضوعی، مطرح نبوده و در دس��تور كار 

نيز قرار ندارد.
در روزهای اخير در فضای مجازی و برخی س��ايت های 
خبری، ادعا ش��ده است كه با توجه به كاهش انتظارات 
تورم��ی، س��ود بانك��ی به كمت��ر از 15 درص��د كاهش 

می يابد.
پيگيری ه��ای از نهادهای ذيربط نش��ان می دهد كه اين 
ادعا صحت نداش��ته و نه تنها در نهادهای ذيربط مطرح 

نيست، بلكه در دستور كار هم  قرار ندارد.  

براس��اس اين گزارش، ريش��ه تغييرات نرخ سود بانكی 
در س��ال های اخير به تير ماه 95 برمی گردد كه تصميم 
گرفته ش��د نرخ س��ود بانكی به 15 درصد كاهش يابد،  
اما هيچ گاه اجرايی نش��د و بانك ها تمكين نكردند. به 
اين صورت كه موسسات مالی غير مجاز برای جذب هر 
چه بيشتر س��پرده های مردم، نرخ سود خود را باالتر از 
15 درصد در نظر گرفتند و همين عامل، باعث ش��د تا 
بانك ها نيز برای فرار از شكست، مجبور شوند نرخ سود 
پرداخت��ی خود را افزايش دهن��د بنابراين پروژه كاهش 

نرخ سود به 15 درصد عمال با شكست مواجه شد.
پس از اينكه به معضل موسسات مالی غيرمجاز رسيدگی 
شده و پرونده  آنها بسته شد،  شورای پول اعتبار بار ديگر 
در اوايل شهريور ماه 139۶ تصويب كرد كه تمامی بانك ها 
و موسسات اعتباری، نرخ سود علی الحساب يك ساله را 
15 درصد و سود سپرده های كوتاه مدت را 10 درصد در 
نظر بگيرند. در نهايت، در بهار امسال )31 فروردين ماه( 
مدي��ران عامل بانك ها دوباره تصميم گرفتند نرخ س��ود 
بانكی را به مصوبه س��ال 139۶ بازگردانند، بنابراين نرخ 
سود بلندمدت يك ساله 15 درصد و نرخ سود سپرده های 
كوتاه مدت كمتر از ۶ ماه نيز هشت درصد اعالم شد. پس 
از آن تاريخ، چندين بار شايعه افزايش يا كاهش نرخ سود 
بانكی مطرح ش��ده كه تاكنون همه اين ادعاها و شايعات 

تكذيب شده است.  ايرنا 

شايعات تکذيب شد؛
تداوم واردات دارو  با ارز ۴۲۰۰ تومانی  

با وجود شايعاتی كه در رابطه باحذف ارز 4200 تومانی 
از واردات دارو مطرح بود، پيگيری ها از اين حكايت دارد 
ك��ه اين خبر صحت نداش��ته و تامي��ن ارز دارو به روال 

قبل ادامه دارد.
برخی خبرها از اين حكايت داشت كه ارز 4200 تومان 
برای واردات دارو حذف شده و اين خبر در برخی بازارها 
از جمله سهام های شركت های دارويی تاثيرگذار بود؛ به 
طوری كه گروه ه��ای دارويی در بازار بورس مورد توجه 

قرار گرفت. 
اما پيگيری از مس��ئوالن مربوطه از اين حكايت دارد كه  
ب��ه تازگی تصميمی در رابطه ب��ا ارز 4200 تومانی دارو 

اتخاذ نش��ده و حذف كامل اين ارز دولتی برای واردات 
دارو صحت ندارد و ظاهرا چنين خبرهای از طريق افراد 
س��ودجو برای تح��ت تاثيرق��رار دادن بازارهای مختلف 

منتشر می شود. 
اين در حالی اس��ت كه در رابطه با اختصاص ارز 4200 
تومانی به واردت دارو از ابتدا برخی از داروها و تجهيزات 
پزش��كی با ارز نيمايی كه در ح��ال حاضر به حدود 25 
ه��زار تومان در هر دالر می رس��د تامين ارز می ش��د و 

بخش ديگر با ارز 4200 تومان وارد می شود. 
آخري��ن گزارش از اي��ن حكايت داردك��ه بانك مركزی 
متعه��د به تامين 2.5 ميليارد دالر ارز برای واردات دارو 
با ن��رخ 4200 تومان بوده كه تاكنون حدود ۶0  درصد 
آن را تامين كرده و مابقی به تدريج تامين خواهد شد. 
از زمانی كه تغيير سياست های ارزی در دستور كار قرار 
گرف��ت و واردات كاال با ارز4200 تومانی انجام ش��د، به 
تدريج با توجه به سواس��تفاده هايی كه از اين پرداخت 
وجود داش��ت و از س��ويی كاالربا نرخ 4200 تومانی به 
دس��ت مصرف كننده نمی رس��يد ، تامي��ن ارز واردات 
ب��ا نرخ ترجيحی ب��ه تدريج محدود ت��ر و در نهايت به 
كاالهای اساس��ی رس��يد كه در حال حاضر تعداد بسيار 
محدودی از كاالهای اساس��ی ارز 4200 تومانی دريافت 
می كنند ك��ه در كنار آن برخی از داروها نيز با اين نرخ 

وارد می  شود. ايسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

قاچاق این بار به آرد گندم رسید!

یارانه ای که به جیب خارجی ها می رود

  کاهش دالر رقم زد؛

ریزش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودرو 


