
بانک مسکن ۲۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت کرد

بانک مسکن طی ۷ ماهه اول امسال موفق شد بیش 
از ۲۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیالت در بخش 
مس��کن و ساختمان به گروه های متقاضی در بازار 
خرید، ساخت و تعمیرات خانه و آپارتمان پرداخت 
کند.مدیر عامل بانک مس��کن در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مس��کن،هیبنا-اظهار داشت: از 
ابتدای س��ال جاری تا پایان مهر ماه، رقمی معادل 
۲۰ ه��زار و 136 میلی��ارد تومان انواع تس��هیالت 
ساخت، خرید، جعاله و قرض الحسنه توسط شعب 
بانک در سراس��ر کشور به متقاضیان پرداخت شده 
است.وی افزود:این میزان تسهیالت به لحاظ ارزش 
،رش��د 46 درصدی از خود نش��ان م��ی دهد که با 
توجه به اوضاع رکود نس��بی در بازار مس��کن، بیان 
کننده قدرت نفوذ تسهیالت بانک مسکن در طیف 
حاض��ر در این بازار است.ش��ایان گفت:در ماه های 
گذش��ته از س��ال جاری، یک میلیون و 135 هزار 
و ۲35 فقره انواع تس��هیالت توس��ط بانک مسکن 
به س��ازنده ها و تولیدکنندگان مسکن و همچنین 
خری��داران واحده��ای مس��کونی و خانوارهایی که 
قصد تعمیر محل مسکونی خود را داشتند پرداخت 
ش��د.وی در ادامه افزود: بانک مسکن در این مدت، 
ب��ا توجه به تعهداتی که ب��رای خود منظور کرده و 
به دنبال سیاس��ت ها و برنامه های مصوب دولت و 
بانک مرکزی، نس��بت به پرداخت تسهیالت قرض 

الحسنه به واجدین شرایط نیز اقدام کرده است.

پرداخت سود سهام بانک پاسارگاد 
مربوط به سال مالی منتهی به 

۲9/1۲/1398
 به اس��تحضار س��هامداران محترم بانک پاسارگاد 
که در تاریخ 31/۰4/1399 )زمان برگزاری مجمع 
عمومی عادی سالیانه( سهامدار بانک بوده اند، می 
رس��اند؛ مطالبات س��هامداران حقیق��ی و حقوقی، 
وفق مصوبات مجمع، به ش��رح ذیل قابل پرداخت 
خواهد بود:س��ود آن دسته از س��هامداران محترم 
حقیقی که حساب انفرادی خود نزد بانک پاسارگاد 
را قب��ال به اداره س��هام اعالم نموده ان��د، در تاریخ 
۲6/۰8/1399 به حساب ایشان واریز گردیده است.

سایر س��هامداران محترم حقیقی فاقد حساب نزد 
بانک پاس��ارگاد جهت دریافت س��ود س��هام، با در 
دست داشتن اصل مدارك شناسایی معتبرو شماره 
شبا جهت واریز س��ود، به یکی از شعبه های بانک 

پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه نمایند

احیا ۶ واحد غیرفعال صنعتی توسط 
بانک صنعت و معدن 

به��روز دارایی نژاد اعالم کرد: بانک صنعت و معدن 
به دنبال تحقق رسالت خود در راستای رشد تولید، 
اش��تغال و ش��کوفایی صنعت کشور، ضمن تسهیل 
شرایط واگذاری واحدهای تملیکی، 6 واحد صنعتي 

را احیا و به چرخه تولید بازگردانده است.
 به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني بان��ک صنعت و 
معدن به نقل از خبرگ��زاري ایرنا، وی گفت: اولین 
گام جهت رفع موانع تولید، بررس��ی دقیق مس��ایل 
و معضالت صنعتگران و تالش برای پاس��خگویی به 
خواس��ته های آنان اس��ت که این مهم با ارائه انواع 
خدم��ات بانکی از قبیل تس��هیالت س��رمایه ثابت، 
س��رمایه در گردش، ضمانت نامه، اعتبار اسنادی و 
خدمات بانکي الکترونیکي توس��ط این بانک انجام 
می گیرد. مدیر بانک صنعت و معدن لرستان گفت: 
این بانک یک هزار و 8۷8 میلیارد ریال تس��هیالت 
ایجادی و سرمایه در گردش از سال گذشته تاکنون 
به ۲۰ واحد صنعتی بزرگ، کوچک و متوس��ط این 
استان از جمله شرکت های کارخانجات دارویی بایر 
افالك و زاگرس پوش بروجرد پرداخت کرده است.

اخبار گزارش

ای��ن روزها انگش��ت اته��ام گرانی بیش از ه��ر زمان دیگر  
به س��وی دولت و عملکرد متولیان آن روانه ش��ده اس��ت . 
گزارش ها و آمارهای مختلف کارشناس��ان و تحلیلگران به 
گونه ای اس��ت که دست آخر یک سر نخ گرانی به دولت و 

متولیان آن می رسد. 
دس��ت ان��درکاران مباح��ث اقتص��ادی و کنترل کنندگان 
بازارهای اقتصادی نیز مدام بر طبل تحریم ها و فش��ارهای 
ناشی از آن می کوبند تا خود را از زیر بار این حجم از فشار 
و اتهام رها کنند اما همچنان تمام نگاه ها به عملکرد دولت 

و دست اندرکاران دولت است. 
در واکاوی این مس��اله که دولت تا چه ان��دازه درگرانی ها 
و رش��د لجام گس��یخته کاالها نقش داش��ته، کافی است تا 
وضعیت بازارهای اقتصادی و چش��م انداز پیش روی آنها و 
همچنین کارنامه اقدامات دولت در این خصوص را بررسی 
و مقایس��ه کنیم. بی ش��ک در یک ب��رآورد کلی اطالعات 

منصفانه تری برای قضاوت به دست خواهد آمد. 
 

حج���م باالی دوس���ت داش���تن نقدینگ���ی در دولت 
یازدهم و دوازدهم!  

 برای  بررس��ی این نکت��ه اگر موضوعات��ی مانند تحریم و 
فشار ناشی از آن، رشد نقدینگی و عملکرد نادرست مدیران 
و متولی��ان اصلی بازارهای اقتص��ادی را مدنظر قرار دهیم، 

می توانیم به بررسی و نتایج منطقی تری دست یابیم.  
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی عمده مشکالت کنونی 
اقتصاد کش��ور را ناش��ی از رشد لجام گس��یخته  نقدینگی 
دانش��ته و معتقدند بای��د صحبت های رئی��س جمهور در 
خصوص دالیل مش��کالت اقتصادی کش��ور را مدنظر قرار 
دهیم که آمار رش��د تورم و نقدینگی بی حد و حس��اب را 

اعالم کردند. 
محاس��بات اولیه نش��ان می دهد حجم نقدینگی در پایان 
هفته س��وم مهر 99 در حدود ۲ هزار و 93۰ هزار میلیارد 
تومان)همت( شده و میزان پایه پولی به 386 هزار میلیارد 

تومان)همت( بالغ شده است. 
 همچنی��ن اگر نگاهی ب��ه آمار بیندازی��م می بینیم دولت 
یازدهم نیز در 4 س��ال عمر خود 854 هزار میلیارد تومان 
بر حجم نقدینگی افزوده است، چراکه در پایان تیر 139۲ 
و ابتدای شروع به کار دولت روحانی، حجم نقدینگی 4۷9 

هزار میلیارد تومان بود. 
حجم نقدینگی در پایان تیر 1396 نیز به رقم 1333 هزار 
میلیارد تومان و حجم پایه پولی  به رقم 186 هزار میلیارد 

تومان در پایان تیر 1396 رسیده بود. 
همچنی��ن آمار بانک مرکزی بیانگر افزایش حجم نقدینگی 
به بیش از 188۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال 139۷ 
اس��ت.  بر این اس��اس حجم نقدینگی که در ابتدای دولت 
دوازدهم در تیرماه س��ال 1396 کمی بیش از 1333 هزار 
میلی��ارد تومان ب��ود، در مدت ۲۰ ماهه منتهی به اس��فند 

139۷ بیش از 549 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 
ب��ه عبارتی در دول��ت دوازدهم هر ماه ح��دود ۲۷.4 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد ش��ده اس��ت. در سال 
139۷ نی��ز مجموعا 35۲.9 هزار میلی��ارد تومان به حجم 
نقدینگی اضافه ش��د ک��ه میانگین ماهان��ه آن ۲9.4 هزار 

میلیارد تومان می شد.  
 در 9 ماه ابتدایی سال 98 نیز، هر روز 85۰ میلیارد تومان 
به حجم پول افزوده می ش��د. شتاب رشد پول در 1۲ ماهه 
منتهی به آذر ماه 98 تقریبا ۲ برابر ش��تاب رشد شبه پول 

بوده اس��ت. عاملی که حاکی از پتانس��یل تورمی نقدینگی 
دارد.  بررس��ی ها نش��ان می ده��د ۷4 درص��د از مجموع 
نقدینگی خلق ش��ده تا پایان سال 9۷، تنها در دولت حسن 
روحان��ی خلق ش��ده، ۲۲درصد آن در دول��ت احمدی نژاد 
و مابقی س��هم سایر دولت های قبل اس��ت. نکته ای که در 
این باره جای طرح ش��دن دارد، توجه به کاهش ارزش پول 

ملی است، 
در همین راس��تا حس��ن روحانی، رییس جمهور در س��ال 
139۲ برای ارائه گزارش عملکرد 1۰۰ روزه دولت یازدهم 
اشاره  ای به تورم کرده و گفته بود: اولین عامل بزرگ تورم 
رش��د بی  حس��اب نقدینگی بود. ما در سال 84 حدود 68 
هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم و در پایان دولت دهم 
4۷۰ هزار میلیارد نقدینگی در کش��ور وجود داشت یعنی 

در هشت سال نقدینگی هفت برابر شده است. 
با این تفاس��یر دول��ت روحانی در بح��ث نقدینگی خیلی 

تاثیرگ��ذار بوده و حتی آقای رییس جمهور نیز به صراحت 
این موضوع را پذیرفته است.   

  
گران می کنند تا دالل ها به زحمت نیفتند 

بحث دیگری که در بررس��ی سیاست های اقتصادی دولت 
بای��د مورد توجه ق��رار گیرد موضوع تک��راری عدم کارایی 

مدیران است. 
مدیران��ی که خودش��ان گویا نمی دانند چ��ه می کنند و یا 
خودش��ان را به ندانس��تن می زنند و با توجیه��ات بچگانه 
کالس اولی می خواهند خود را مبرا از هر داستانی بدانند.  
به عنوان مثال دولت و بخش های مختلف اقتصادی دولتی 
هر بار که قیمت ها را گران می کنند می گویند برای واقعی 
ک��ردن و نزدیک ک��ردن قیمت ها به ب��ازار، و کوتاه کردن 
دس��ت دالل ها با بی صرف��ه کردن داللی اس��ت که چنین 

راهکاری را برگزیده ایم.  
مثال همین دیروز برای واقعی س��ازی قیمت ها و برداش��تن 
دس��ت دالل ها، قیمت تایر را 5۰ درصد به عالوه 6۰ درصد 
افزایش قیمت قبلی گران کردند! به نظر می رسد دولت آنقدر 
دالل ها را دوست دارد تا برای آنکه در چنین شرایط حساس 
کرونایی آن ها به زحمت نیفتند خودش همه کاری می کند.  
اگرچ ه دولتمردان بر این باورند که دلیل تصمیم هایش��ان 
منطقی و پذیرفتنی اس��ت اما به نظر کارشناسان اقتصادی 

گاهی بی تصمیمی بهتر از اینگونه تصمیم گیری هاست.  
س��ید احس��ان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس نیز در همین راس��تا و در توییتر خ��ود با انتقاد از 
عملک��رد بانک مرکزی در حوزه اقتصادی نوش��ته اس��ت: 
بخشی از اتاق گاز نقدینگی، تورم امروز و بخشی از سقوط 

آزاد ریال، محصول قصور بانک مرکزی است. 
خاندوزی آورده اس��ت: مثال سال ها خواس��تار مسیرهای 
جایگزین س��وئیفت و تنوع ابزارهای تس��ویه ارزی بودیم و 
بان��ک مرکزی فق��ط لبخند تحویل ما م��ی داد.نمی گویم 

عمدا کارشکنی می شد اما آیا ترك فعل نبود؟/ 
در آخر نیز این س��وال مهم همچنان مطرح اس��ت که چه 
زمانی قیمت ها واقعی می ش��ود؟ آی��ا وقتی دالر لحظه به 
لحظ��ه تغییر  قیمت داده و دولتم��ردان هم قیمت ها را بر 

اساس دالر می سنجند و گران می کنند؟ 
ب��ا این وضعیت هرگز قیمت واقعی برای بازار نداریم و این 
صرف��ا بهانه ای برای گ��ران کردن اس��ت؛ در واقع ناچاریم 
بپذییم دولت به دنبال گرانی اس��ت و برنامه ای برای آرام 

کردن اوضاع اقتصادی ندارد.

  رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
اثرات تأسیس صندوقهای جدید 

سرمایه گذاری   توسط بانکها 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی ضمن تش��ریح 
جزئیات جلس��ه ش��ورای عالی بورس، اعالم 
کرد: بانک مرکزی تأسیس صندوقهای جدید 
سرمایه گذاری بادرآمد ثابت توسط بانکها را 

بالمانع میداند.
عبدالناصر همتی گفت: به منظور تقویت بازار 
س��رمایه و نیز ارتقاء نقش بانکها در اطمینان 
بخش��ی ب��ه فعالی��ت س��رمایهگذاران در آن 
بازار وجود و گس��ترش فعالی��ت صندوقهای 
س��رمایهگذاری فعال در بازار سرمایه، فرصت 
مناس��بی برای س��رمایهگذاران اس��ت. ضمن 
توصیه به افزایش ظرفیت س��رمایهگذاری در 

اینگونه صندوقها، بانک مرکزی نیز برای کمک 
به تحقق این موضوع در خصوص صندوقهائی 
که بانکها مدیری��ت صندوق را به عهده دارند، 
افزایش س��قف صندوقهای با درآمد ثابت را تا 
مبلغ س��ی هزار میلیارد تومان بالمانع میداند.

بانک مرکزی تأسیس صندوقهای جدید سرمایه 
گذاری بادرآمد ثابت توس��ط بانکها را بالمانع 
میداند. همتی گفت: برای ش��رکتهای تأمین 
س��رمایه متعلق به بانکها که متقاضی افزایش 
س��رمایه هستند، تمهیدات الزم برقرار خواهد 
ش��د و از تسهیالت فوق نیز برخوردار خواهند 
بود. به گفته وی با توجه به نرخ سیاستی اعالم 
شده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در بازار 
بین بانکی پایبند و برنامهریزی الزم در همین 
رابطه انجام داده است.بانکها نیز توافق کردهاند 
با توجه به شرایط برخی از بانکهای ناتراز، نرخ 
سودبین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و 
عملیات��ی کنند. وی افزود: ع��دم رعایت نرخ 
س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار به هیچ 
وجه مجاز  نیس��ت.لذا،بانکها ملزم به رعایت 
نرخهای مصوب س��ود س��پردهها هس��تند. 
بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی تخلفات 
گزارش ش��ده در بانکها را از روز شنبه شروع 
به رصد کردهاند و برای اعمال قانون گزارش 

خواهند داد.  ایسنا  

سخنگوی گمرک اعالم کرد:
سهم 18۰ میلیون دالری آفریقا 

از تجارت خارجی ایران
سخنگوی گمرك گفت: تجارت ایران با قاره 
آفریقا در هفت ماهه امسال بالغ بر 959 هزار 
و 848 ت��ن ب��ه ارزش 18۰ میلیون و 43۲ 

هزار و 161 دالر بوده است.
س��ید روح اله لطیفی با بیان اینکه ایران در 
هفت ماهه نخس��ت امسال با ۲۷ کشور قاره 
آفریقا تجارت داش��ت، اف��زود: وزن مبادالت 
تج��اری بالغ بر 959 هزار و 848 تن برابر با 

18۰ میلیون و 43۲ هزار و 161 دالر بود.
وی تصری��ح ک��رد:  این حج��م از تجارت در 
ش��رایط تحریم های ظالمانه آمریکا و شرایط 
ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا انجام شد.

لطیف��ی افزود: س��هم ص��ادرات محصوالت 
ایران��ی به آفریقا 951 ه��زار و 549 تن برابر 
ب��ا 16۰ میلی��ون و 113 ه��زار و 45۲ دالر 
ب��ود، در حالی ک��ه می��زان واردات ایران از 
آفریقا، رقم هش��ت هزار و ۲99 تن به ارزش 
۲۰ میلی��ون و 318 ه��زار و ۷۰9 دالر را به 
ثبت رسانده اس��ت. لطیفی خاطرنشان کرد: 
ایران در این مدت با کشورهای ساحل عاج، 
کامرون، جیبوت��ی، الجزایر، مصر، غنا، گینه، 
کنیا، لیبی، مراکش، مالی، ماکائو، موریتانی، 
موریس، موزامبیک، نیجریه، سودان، سنگال، 
س��ومالی، توگ��و، تانزانیا، اوگان��دا، آفریقای 
جنوبی، زامبیا، اتیوپی، تونس و رواندا دارای 

روابط تجاری بود.
وی تصری��ح کرد: بیش��ترین واردات ایران از 
آفریقا از زیمباوه با ۷۲3 تن کاال برابر با پنج 
میلی��ون و ۷55 هزار دالر ب��ود و پس از آن 
کش��ورهای غنا با پنج میلیون و 556 هزار و 
48۰ دالر و آفریقای جنوبی با سه میلیون و 
59 هزار و 656 دالر قرار دارند. به گفته وی، 
بیش��ترین صادرات ایران به غنا با 196 هزار 
و 5۷8 تن برابر ب��ا 5۲ میلیون و 813 هزار 
و 515 دالر  و س��پس کامرون با ۲۲ میلیون 
85 ه��زار و ۲85 دالر و کنیا با ۲1 میلیون و 

۲68 هزار و 1۰9 دالر ثبت شد.  ایرنا 

رئیس اتاق تهران مطرح کرد؛
»بودجه«؛ ام المصائب اقتصاد کشور  
رئی��س اتاق تهران با بی��ان اینکه بودجه، ام 
المصائب اقتصاد ایران اس��ت، گفت: کسری 
بودجه منج��ر به تورم و ت��ورم هم منجر به 
کاهش ارزش پول و ایجاد فش��ار بر معیشت 

مردم با خصوص اقشار محروم شده است.
مسعود خوانساری با اش��اره به بحث بودجه 
ساالنه کشور، اظهار داشت: در این ایام دولت 
موظف اس��ت که بودجه ساالنه را به مجلس 
ارائه کند لذا خواهش ما از دولت این اس��ت 
که امس��ال حداقل با توجه به مشکالتی که 
در س��الهای گذشته در این رابطه داشته ایم 
بودج��ه متوازنی ارائه ده��د. وی افزود: باید 
درآمد و هزینه حتماً در آن دیده شد زیرا ام 

المصائب اقتصاد کشور ما بحث بودجه است.
رئیس اتاق بازرگان��ی تهران ادامه داد: بحث 
بودج��ه هر س��ال با کس��ری مواجه اس��ت؛ 
این کسری باعث میش��ود که اقتصاد کشور 
تورمهای باالیی داشته باشد. به طور متوسط 
در 4۰ سال گذشته تورم ۲۰ تا ۲۲ درصدی 
را هر س��ال داشته ایم و همین مسائل باعث 
کاهش ارز پول و فش��ار بر معیشت مردم به 
خص��وص طبقات محروم ش��ده اس��ت و در 
نتیجه قدرت خرید این اقش��ار سال به سال 
بر اثر تورم کمتر ش��ده و حجم نقدینگی نیز 
س��ال به سال اضافه شده است. خوانساری با 
بیان اینکه در مجموع مشکالت اقتصادی که 
گریبانگیر اقتصاد کشور است ناشی از کسری 
بودجه است که هر سال با آن مواجه هستیم، 
گف��ت: بنابراین انتظار داریم از آنجا که بحث 
نفت نی��ز در بودج��ه کم اثرتر بوده اس��ت، 
امس��ال دولت بتواند بودجهای را تنظیم کند 
که حداقل کسری در آن وجود داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات آمریکا اظهار 
داشت: خوشبختانه در این انتخاب ترامپ رأی 
نی��اورد و یقیناً رفتن وی هم در آمریکا و هم 
در سایر کشورها مؤثر خواهد بود و رفتن وی 
در ایران نیز یقیناً بیاثر نیس��ت و در بازارهای 

ما اثر خواهد داشت.  اتاق بازرگانی

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر
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سیاست روز تصمیم های اقتصادی دولت را بررسی می کند  

دولت، دلبسته گرانی

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
جزئیات جلس��ه اخیر این کمیسیون با نمایندگان دولت 
درخصوص س��ازوکار تأمین طرح یارانه کاالهای اساسی 

را مطرح کرد.
احس��ان ارکانی با اش��اره به جلس��ه اعضای کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی با نمایندگان 
دول��ت درخصوص تأمی��ن منابع طرح یاران��ه کاالهای 
اساس��ی گفت: در این جلس��ه نمایندگان بانک مرکزی 
و س��ازمان برنامه و بودجه و... حضور داش��تند و درباره 
زوای��ای مختل��ف منابع قابالت��کا برای پرداخ��ت یارانه 

کاالهای اساسی بحث شد.
بهگفته این نماینده مجلس، در جلس��ه اخیر کمیسیون 
پیش��نهادات جدی��د مجلس درخصوص تغیی��ر نرخ ارز 
محاس��باتی در گم��رك و همچنین افزای��ش مالیات و 
عوارض تراکنش��های ب��ا رقم باال مورد بحث و بررس��ی 
قرار گرفت. وی افزود: متأسفانه نمایندگان دولت تأکید 
داشتند در طرح مجلس رقم قابلتوجهی از محل افزایش 
عوارض تراکنش��ها بهدس��ت نخواهد آمد ک��ه البته این 
موضوع از س��وی نمایندگان تأیید نش��د، اما بررسیها در 
این حوزه ادامه خواهد داش��ت. عضو کمیس��یون برنامه 
و بودج��ه مجل��س گفت: طی یک��ی دو روز آینده منابع 
مرب��وط به طرح یارانه کاالهای اساس��ی پختهتر خواهد 

ش��د؛ اما  تأکید اصلی روی واگ��ذاری اموال و داراییهای 
مازاد دولت اس��ت. ارکانی ادام��ه داد: به هر حال دولت 
باید اموال و داراییهای مازاد خود را واگذار کند و درآمد 
حاص��ل نیز در اختیار عموم مردم قرار گیرد، در روزهای 
آین��ده نیز طرح مجلس در این حوزه تکمیل و نتایج آن 

اعالم و در صحن مجلس تصویب خواهد شد.
دیوان محاسبات در مکاتبهای رسمی به رئیس کمیسیون 
برنام��ه و بودجه اعالم کرده اس��ت که از محل ردیفهای 
درآمدی مربوط به واگذاری ش��رکتهای دولتی و  فروش 
ام��وال و داراییهای مازاد دولتی ح��دود ۲۲هزار میلیارد 
تومان درآمد مازاد کس��ب ش��ده اس��ت؛ بر این اس��اس 
درآمد کسبش��ده از مح��ل ردیفهای مذکور نس��بت به 
سقف مصوب بودجه حدود 183درصد رشد داشته است. 
بهگفته این نماینده مجلس، کلیه ارقام و اعداد اعالمشده 
از س��وی دیوان محاسبات از اطالعات خزانهداری کشور 
است؛ اما دادههای سازمان برنامه بیشتر موارد تخمینی 
اس��ت و اعتبار کمتری دارد. ارکانی با اش��اره به آخرین 
توافقات کمیس��یون برنامه و بودجه برای مشخص شدن 
محل منابع طرح یارانه کاالهای اساسی گفت: بر اساس 
پیگیریهای صورتگرفته مش��خص ش��د از  وصول اقساط 
س��هام دولت به میزان ۲8۰۰میلیارد تومان درآمد ایجاد 

میشود. تسنیم 

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت:بخش زیادی از تقاضا در بازار ارز غیرواقعی و داللی 
است و اخیراً وزارت اطالعات اقدامات مثبتی در مقابله با 

دالالن انجام داده است.
امیرمحم��د پرهامفر با بی��ان اینکه بخش��ی از تقاضای 
ب��ازار ارز مربوط به نیازه��ای حقیقی جامعه مثل نیاز به 
واردات، ارز دانش��جویی و ارز مس��افرتی میشود، تاکید 
کرد: بخش زیادی از تقاضا هم مربوط به س��فته بازی و 
دالالن اس��ت و قطعاً برخوردهایی که وزارت اطالعات و 
نهاده��ای امنیتی در چند وقت اخیر در یزد و اصفهان با 

این افراد داشتهاند، بسیار مفید و اثربخش بوده است.
وی ب��ا بیان اینکه تجربه ثابت کرده اس��ت که هیجانات 
کاذب تأثیر قویتری بر افزایش نرخ ارز داش��ته اس��ت و 
عمدتاً مؤلفهه��ای تعیینکننده اقتصادی و مالی را تحت 
ش��عاع قرار داده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: بارها ش��اهد 
بودهایم که در فضای حقیقی اقتصاد هیچ اتفاق خاصی 
نیفت��اده اما ارز به ش��کل کاذب روند صعودی پیدا کرده 
اس��ت. مدیرکل دفتر پیشگیری س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با بیان اینکه بازار فردایی ارز تأثیر بس��زایی در 
دامن زدن به هیجانات کاذب بازار دارد، گفت: در فواصل 
زمانی گوناگون این ستاد بر اساس تجربیات کارشناسان 
خود اطمینان داش��ته که نرخ ارز دارای حباب است و به 

زودی ریزشی خواهد شد.
پرهام ف��ر با بیان اینک��ه نهادهای امنیتی از س��ال 9۷ 
تاکنون بارها با دالالن برخورد کردهاند، ادامه داد: نمونه 
بارز التهاب آفرینی در بازار ارز، بازار فردایی است، چراکه 
در ای��ن بازار یک اس��کناس دالر هم مبادله نمیش��ود و 

شباهت خاصی با قماربازی دارد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه اخیراً ش��اهد بودی��م برخی از 
سوداگران با هیاهوی دالر 5۰ هزارتومانی به مردم عادی 
حجم زیادی ارز در نرخ 3۰ تومان فروختهاند، ادامه داد: 
ب��ه طور کلی تمام نوس��انات هیجانی ب��ازار ارز معطوف 
به رفتار دالالن اس��ت که مصداق ب��ارز عنوان مجرمانه 
کالهبرداری است. مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه 
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز با عنوان اینکه تصور غلطی ش��ایع 
ش��ده که س��رمایهگذاری در ارز ضامن حفظ سرمایه و 
دارایی افراد اس��ت، گفت: بازار ارز غیر رسمی یک بستر 
التهابی و هیجانی اس��ت که هیچ موقع نمیتواند فرصتی 
برای سرمایهگذاری باش��د و مردم عادی همیشه بازنده 
این بازار بودهان��د. پرهامفر با بیان اینکه برخی مردم به 
اش��تباه برای حفظ س��رمایه خود به بازار پُر ریسک ارز 
روی آوردهاند، عنوان کرد: در همین هفتههای گذش��ته 
شاهد بودیم که همزمان با انتخابات آمریکا دالر ناگهان 

کاهش یک سومی نرخ را تجربه کرد. مهر 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

افشاگری دیوان محاسبات از درآمدهای جدید دولت
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق خبرداد؛

قماربازی ارزی در پوشش بازار فردایی


