
مسدودسازی حساب های فاقد کد 
شهاب بانک ملی ایران از امروز

بانک ملی ایران اعالم کرد که از روز س��ه شنبه 16 
/ 10 / 99 امکان برداش��ت از حساب های اشخاص 

حقیقی فاقد کد شهاب ممنوع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای 
اجرای مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولش��ویی، از 
تاریخ اعالم شده دستورالعمل »برداشت ممنوع« بر 

روی این حساب ها اعمال خواهد شد.
بانک ملی ایران پیشتر در چندین نوبت از مشتریان 
خود خواسته بود نسبت به تکمیل اطالعات هویتی 
خود در اسرع وقت اقدام کرده و کد شهاب دریافت 
کنند.در چند س��ال اخیر نظام بانکی در راس��تای 
اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق 
مش��تریان و بنا بر مفاد بخشنامه بانک مرکزی، به 
پاکس��ازی و اصالح اطالعات حساب های مشتریان 
حقیق��ی و حقوق��ی ملزم ش��ده اس��ت و از این رو 
خدمات بانکی باید صرفا به مش��تریانی ارائه شوند 
ک��ه هویت و اطالعات س��جلی، مکانی و کس��ب و 
کاری آنها مش��خص و برای هر یک از آنها شناس��ه 
شهاب از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ 

شده باشد.

فروش35 درصد از سهام ایران مال از 
طریق مزایده 

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک آینده، در پی اعالم 
ف��روش ٣۵درصد از س��هام ایران م��ال، محمدزاده 
مق��دم، معاون مالی بانک آین��ده، ضمن تأیید این 
خبر افزود: این اقدام در راس��تای اس��تیفای حقوق 
ذی نفعان بانک آینده و مطابق با مستندات مندرج 
در کدال انجام شده که طی آن  ٣۵درصد از سهام 
مجموعه منحصر به فرد تجاری فرهنگی ایران مال، 
طبق ارزش گذاری پایه کانون کارشناس��ان رسمی 

دادگستری واگذار شده است.
وی در ادام��ه اف��زود: این اقدام، ب��ه منظور اصالح 
س��اختار مالی بانک و  بر اس��اس تکالیف مقرر در 
مواد16و1٧ »قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

ارتقای نظام مالی کشور« انجام شده است.
 ش��رکت حامی کیان سازه خریدار سهام ایران مال 
است.معاون مالی بانک تأکید کرد: این اقدام، گامی 
مهم در احص��ای بازدهی مورد نظر ذی نفعان بانک 
آین��ده بوده اس��ت؛ که اس��تمرار آن از طریق بازار 
سرمایه صورت خواهد پذیرفت. به گفته وی، انتشار 
اطالعی��ه در س��امانه کدال، طبق ضوابط س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار و به منظ��ور حفظ حقوق 
سهامداران بانک در آگاهی از نتایج فرآیند واگذاری 

سهام شرکت مزبور صورت پذیرفته است.

مشارکت بانک رفاه کارگران در 
تجهیز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 بان��ک رفاه به عن��وان بانک اجتماعی و س��المت 
محور، در راس��تای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
در تجهیز دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان مشارکت 
کرد.به گزارش رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران، 
ای��ن بان��ک در راس��تای ایف��ای مس��ئولیت های 
اجتماعی و قدردانی از کادر درمان و حوزه سالمت 
اس��تان اصفهان، در تجهیز دانش��گاه علوم پزشکی 
این استان و بیمارستان های زیر مجموعه مشارکت 
کرد. همچنین این بانک در اقدامی انسان دوستانه، 
س��یصد عدد کیف دانش آموزی ب��ه دانش آموزان 
مناط��ق مح��روم و ب��ی بضاعت شهرس��تانی های 

سمیرم، خور و بیابانک، فریدونشهر اهدا کرد.

دو اقدام تکمیلی بانک مسکن در 
پرداخت الکترونیکی عوارض 

آزادراه ها
بانک مس��کن »توس��عه و افزایش تعداد الین های 
الکترونیک��ی اخذ عوارض در آزاد راه ها« و »اعمال 
تخفیف برای خودروهای عمومی« را در دستور کار 

قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تاکنون 
دو مرحل��ه از اجرای ط��رح پرداخ��ت الکترونیکی 
عوارض آزادراهی )ETC( از س��وی بانک مس��کن 
برای مس��افران فراهم شده است. در مرحله نخست، 
در همکاری با وزارت راه و شهرسازی، این بانک برای 
اولین بار در کشور امکانی را فراهم کرد که به واسطه 
آن، استفاده کنندگان از معابر آزادراهی بتوانند بدون 
نیاز ب��ه توقف و اتالف وقت ب��رای پرداخت عوارض 
به ش��کل نقدی، از ایستگاه های عوارضی عبور کنند 
و رقم عوارض به ش��کل خودکار از اعتبار آنها کس��ر 
ش��ود. به این ترتیب براساس این خدمت نوین بانک 
مس��کن، در صورتی که هموطنان برچسب پرداخت 
الکترونیک عوارض آزادراهی بانک مس��کن را داشته 
باش��ند می توانند بدون نیاز به توقف و با اس��تفاده 
از این سیس��تم نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی 
اقدام کنند. در مرحل��ه دوم نیز، اداره کل بانکداری 
الکترونیک بانک مسکن در قالب بخشنامه ای در تازه 
ترین طرح توسعه ای س��امانه پرداخت الکترونیکی 
عوارض، امکان اتصال حساب های بانکی به حساب 
خودروها را نیز پیاده سازی کرد.حاال در مرحله سوم، 
بانک مس��کن با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی 
و همچنین س��تاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی 
بر لزوم تس��هیل در انواع پرداخت های الکترونیکی 
و ایجاد زیر س��اختهای الزم در آزادراه های کش��ور 
»افزایش تعداد خطوط پرداخت الکترونیکی عوارض 
در آزادراه  ها« و نی��ز »اعمال طرح تخفیف به تردد 
کنندگان« بر اس��اس ضوابط خاص جهت تشویق و 

ترغیب مشتریان بر روی سامانه اجرا کرده است.

اخبار گزارش

بر اس��اس آنچه در خبرها آمده کمیسیون تلفیق قصد تک 
نرخی ک��ردن ارز و افزایش یارانه ده��ک دهم درآمدی تا 
۵00 ه��زار تومان را دارد. موضوعی که اما و اگرهای خاص 
خودش را دارد و بای��د دید آیا چنین موضوعی امکان پذیر 

است. 
درواق��ع این روزها در خصوص آنکه آیا کمیس��یون تلفیق 
می تواند در راستای اصالح ساختار بودجه که جزو مطالبات 
مهم رهبری اس��ت، حذف ارز ۴۲00 تومانی را به سرانجام 

برساند یا خیر، حرف و حدیث های بسیاری مطرح است. 
عضو هیات رئیسه مجلس در همین خصوص با بیان اینکه 
نرخ تسعیر ارز هنوز در مجلس نهایی نشده است، می گوید: 
پیشنهاد مسئوالن بانک مرکزی در جلسات خصوصی باالتر 
از نظر مجلس است و عده ای به دلیل منافع شخصی با تک 

نرخی شدن قیمت ارز مخالفت می کنند .
علیرض��ا س��لیمی در واکن��ش ب��ه اظهارات رئی��س بانک 
مرکزی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1۴00 
درخصوص تعیین نرخ تس��عیر ارز و ادعای تعیین این نرخ 
بدون مبنای محاسباتی و خالف مصلحت کشور، می گوید: 
نرخ تسعیر ارز هنوز در مجلس نهایی نشده است، از سوی 
دیگر دولت و مسئوالن بانک مرکزی در جلسات کارشناسی 
به شکلی دیگر اظهارنظر می کنند به نوعی که اظهارات آنها 
در جلسات کارشناسی و آنچه در رسانه ها مطرح می کنند، 
متفاوت است. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه 
کمیس��یون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز با بیان 
اینکه رس��میت دادن به نرخ تس��عیر 1٧۵00 تومان را به 
صالح اقتصاد نمیدانم، گفته اس��ت: مبنای محاس��باتی آن 

مشخص نیست.
 

عدهایبهدلیلمنافعشخصیمخالفتمیکنند
س��لیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی معتقد 
اس��ت مسئوالن بانک مرکزی حتی در برخی جلسات برای 
نرخ تس��عیر ارز ، عدد باالتری از آنچه در کمیسیون تلفیق 
بودجه مطرح ش��ده، عنوان کردند. این در حالی اس��ت که 
مجلس برای تعیین نرخ تس��عیر ارز کار کارشناس��ی انجام 

داده و همچنان هم این موضوع را پیگیری می کند.
سلیمی می گوید: جای این مباحث در مجلس و کمیسیون 
تلفیق است کما اینکه هنوز نهایی نشده و در صحن مجلس 

مجدد این موضوعات طرح و بررسی خواهد شد.
نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی 
یادآور ش��د: از س��وی دیگر با توجه به اینک��ه نرخ آزاد ارز 
حدود ۲۵ هزار تومان اس��ت، قیمت ها ب��ر مبنای این نرخ 
تطبی��ق داده می ش��ود و دولت از مابه التف��اوت قیمت ارز 
درآمد غیرواقعی کس��ب می کند. ل��ذا دولت به جای طرح 
چنین اظهاراتی باید پاسخ دهد، در سالی که قیمت ارز در 
بودجه حدود ۵ هزار تومان دیده شده بود ولی قیمت ارز تا 
۲۵ هزار تومان افزایش یافت، این مابه التفاوت کجا هزینه 
ش��ده است؟ متاس��فانه دولت عادت به استفاده از این مابه 

التفاوت قیمت ارز کرده است.
عضو هیات رئیس��ه مجلس یازده��م در ادامه اظهار کرد: با 
وجود تعیین نرخ ارز ۴هزار ۲00 تومانی، قیمت تخم مرغ، 
گوش��ت و مرغ افزایش پی��دا کرد و این ماب��ه التفاوت در 
اختیار عده ای خاص قرار گرفت، منافع این مسئله هم برای 
عده ای خاص اس��ت اما مجلس به دنبال این اس��ت که اگر 
درآمدی در این زمینه حاصل  ش��ود، به مردم برس��د و در 
اختیار عموم مردم قرار گیرد. نه آنکه عده ای خاص منافع 

را به جیب بزنند و عموم مردم محروم بمانند.
سلیمی با بیان اینکه دولت ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی برای 
کنجاله و سویا اختصاص داد اما این کاالها با قیمت ارز ٣0 
هزار تومانی در بازار عرضه ش��د، گفت: این وضعیت نشان 
می دهد عده ای به دلیل منافع شخصی، با تک نرخی شدن 

قیمت ارز مخالفت می کنند.
عبدالناص��ر همتی، ریی��س کل بانک مرک��زی در گفت و 
گ��و با خبرگزاری ها درباره تصمیم کمیس��یون تلفیق برای 
افزای��ش نرخ محاس��باتی ارز در بودجه 1۴00 به 1٧۵00 
توم��ان گفته اس��ت: موضوع ن��رخ ارز در بودجه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. برای همین دربحث های مربوط 
به الیحه بودجه در جلسات دولت در  خصوص نرخ تسعیر 
درآمدهای ارزی دولت )ناش��ی از ص��ادرات نفت ومیعانات 

گازی ( با حساسیت خاصی تصمیم گیری شد.
همتی معتقد اس��ت: تعیین نرخ 1٧۵00 تومان به ازای هر 
دالر و رس��میت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با 
توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی 
و خنث��ی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند 
تحوالت و احتمال کاهش تحریم ها در س��ال آتی از طرف 

دیگر، به صالح اقتصاد کشور نمی دانم.
رئیس کل بانک مرکزی می گوی��د: نکته ای که باید توجه 
شود موضوع تأثیر آن  بر رشد پایه پولی است. ممکن است 
در ظاه��ر این اقدام ب��ا کم کردن از می��زان صادرات نفت 
موجب تراز دخل وخرج بودجه بش��ود ولی براساس تجربه 
کش��ور و رابط��ه مالی دولت و بانک مرک��زی ، تاثیر آن در 

نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت.
همت��ی تصریح می کند: به جای باال بردن نرخ تس��عیر ارز 
دربودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است 
، بهتر اس��ت تالش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که 

حق مردم ایران است متمرکز شود.

دولتبایدبهسمتیکسانسازیارزیحرکتکند
س��ید شمس الدین حسینی عضو کمیس��یون تلفیق الیحه 
بودجه 1۴00 مجلس با اش��اره به مصوبه این کمیس��یون 
درباره محاس��به ارز در بودجه س��ال آینده به صورت تک 
نرخ��ی می گوید: دول��ت در هیج بخش��ی از الیحه بودجه 
س��ال آینده از ارز ۴۲00 تومانی صحبتی به میان نیاورده 
و نگاهش در این الیحه کامال  اتخاذ سیاس��ت چند نرخی 

ارزی است.

عض��و کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس با 
بیان اینکه در خصوص سیاس��ت چند نرخی ارز مشکالت 
متعددی در کش��ور ب��ه وجود آمده اس��ت، اظهار می کند: 
بس��یاری از دس��تگاه های تخصصی و کارشناس��ان دولتی 
نس��بت به سیاست چند نرخی بودن ارز و به طور مشخص 
عدم دستیابی مردم از مزایای ارز ۴۲00 تومانی و یارانه ای 

گالیه مند هستند.
وی ادامه می دهد: به رغم اینکه طی سالیان گذشته صدها 
میلی��ارد تومان از مناب��ع ملی و بیت المال ب��ه صورت ارز 
ترجیحی و یارانه ای برای تامین کاالهای اساسی تخصیص 
پی��دا ک��رده ولی در عمل ن��ه تنها این موض��وع کمکی به 
کنترل قیمت ها و تولید نداشته حتی کاالهای ضروری هم 

با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است.
نماینده مردم تنکابن، رامس��ر و عباس آب��اد در مجلس با 
تاکید براینکه بس��یاری از کاالهای ضروری مردم با افزایش 
قیمت مواجه بوده اس��ت، بیان کرد: دولت با ادعای کنترل 
قیمت ها و پایین نگاه داش��تن اقالم م��ورد نیاز مردم طی 
س��ال های گذشته از ارز ترجیحی اس��تفاده کرده است اما 
براس��اس واقعیت ه��ای بازار و گ��زارش نهادهای تخصصی 
مانند دیوان محاسبات کشور این ارز عمدتا در اختیار افراد 
خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تش��کیل یک سری 

پرونده برای گروه ها شده و افرادی هم دستگیر شده اند.
حس��ینی تاکید می کند: براین اس��اس اعضای کمیسیون 
تلفی��ق بودج��ه 1۴00 می گوید، دولت به لحاظ سیاس��ت 
ارزی باید به سمت کاهش نرخ های ارزی در بازار و به طور 
مشخص یکسان سازی ارزی حرکت کند و با برچیدن رانت 
و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطه ها 
و دالالن به طور مس��تقیم در اختیار مردم قرار دهد. عضو 
کمیس��یون تلفیق بودجه سال 1۴00 مجلس معتقد است: 
براس��اس مصوبه این کمیسیون به جای پرداخت ارز یارانه 
ای به دالالن و واسطه ها، دیگر این منابع به صورت یارانه و 

متناسب با دهک ها به حساب مردم واریز خواهد شد.  
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن 
تاکید براینکه سیاس��ت چند نرخی ارز در کش��ور آکنده از 
رانت و فس��اد اس��ت و باید ما به سمت سیاست تک نرخی 
حرکت کنیم، می گوید: ما هیچ نرخ ارزی را در کمیس��یون 
تلفیق بودجه تصویب نکرده ایم بلکه این هنر دولت خواهد 

بود که تالش کند بازار ارز را تنظیم کند.

 حس��ینی تصریح می کند: ما در کمیس��یون تلفیق بودجه 
تنها نرخ محاسباتی که در بخش های مختلف الیحه بودجه 
دولت از ۴۲00 تومان تا 11 هزار و پانصد تومان و 1٧ هزار 
و پانصد تومان و حتی در بخشی دیگر نرخ سامانه معامالت 
الکترونیکی و نیما را آورده بود، اصالح کردیم و اکنون این 
هنر دولت است که بتواند نرخ ارز ۲6 هزارتومانی را کاهش 

دهد، البته امیدواریم که آن را افزایش ندهد. 

نمایدگانحواسشانباشد
فرش��اد مومنی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی 
معتقد اس��ت نمایندگان با صداقت باید حواس ش��ان باشد 
که به سیاس��ت های س��ی س��ال اخیر که ابتدا ن��رخ ارز را 
باال می بردند و سپس س��یکل معیوب مافیاپرور منتهی به 
ش��دت یابی دور باطل رکود تورمی را به جریان می اندازند 

که منابع ارزی را به هدر می دهند، تن ندهند.
این کارش��ناس اقتصادی می گوید: از دل آن تجربه س��ی 
سال گذشته رکود تورمی فالکت زا برای مردم، ورشکستگی 
برای تولیدکنندگان و وابستگی ذلت آور و فزاینده به واردات 
برای کشور بازتولید می شود. بنابراین نمایندگان مجلس در 
مورد برخی استدالل های خطرناک و آدرس های عوضی در 

این راستا آگاه و بر حذر باشند.
رییس موسس��ه دین و اقتصاد ادام��ه می دهد: خیلی مهم 
اس��ت که حواس��مان باش��د آدرس های غطل��ی مانند تک 
نرخی ش��دن ارز یا نقدینگی، هر ک��دام منطق ها و لوازمی 
دارد که در اثر تسخیرش��دگی بخشی هایی از تصمیم گیران 
این خطر وجود دارد که روند حاکمیت زدایی در عرصه های 
دیگر مانند بازار س��رمایه و بازار کار نیز طی شود. همچنین 
من از نمایندگان درخواس��ت می کنم از مرکز پژوهش های 
مجل��س بخواهند گزارش های مرب��وط روند تحوالت بخش 
غیر رسمی را گزارش کنند، چراکه به موازات افزایش اندازه 
بخش غیررس��می، س��یطره و اقتدار حکوم��ت حق اعمال 
حاکمی��ت در اقتصاد و جامعه را به دس��ت خود از دس��ت 
می دهی��م و می تواند در آینده فاجعه ه��ای غیرقابل جبران 
داشته باشد. کدام گروه از سیاست گذاران حتی اگر حداقلی 
از قدرت یادگیری از تجربیات گذشته برایشان فرض کنیم 
در شرایط آشوبناکی منطقه ای خودشان به دست خودش با 
سیاست های منتهی به گسترش بخش غیررسمی از اقتدار 

و حق حاکمیت خود، حاکمیت زدایی می کنند.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد؛
خاموشی در انتظار مصرف باالی گاز 

س��خنگوی صنعت برق با ابراز امی��دواری از اینکه مردم 
10 درص��د در مص��رف گاز و ب��رق صرفه جویی کنند، 
تاکی��د کرد: ب��ا افزایش مص��رف ب��رق و گاز در بخش 
خانگی احتمال خاموشی وجود خواهد داشت. مصطفی 
رجبی مشهدی درباره احتمال خاموشی به دلیل افزایش 
مص��رف گاز در بخ��ش خانگی و تجاری اظهار داش��ت: 
خاموش��ی های اتفاقی شب 1٣ دی ماه به دلیل افزایش 
مصرف گاز و محدودیت در تامین س��وخت داشتیم که 
منجر به خاموشی در ساعاتی از شبانه روز شد. وی افزود: 

در صورتی که مردم رعایت کرده و در مصرف گاز و برق 
صرفه جویی کنند، مش��کلی خاموش��ی نخواهیم داشت.  
س��خنگوی صنعت برق همچنین حمالت سایبری را در 
بروز خاموش��ی ها تکذیب کرد و گفت: خاموشی ها صرفا 

به دلیل محدودیت در تامین سوخت بوده است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه مردم 10 درصد در مصرف 
گاز و ب��رق صرفه جویی کنند، تاکید کرد: اگر این اتفاق 
بیفتد خاموش��ی نخواهیم داش��ت در غیر این صورت و 
با افزایش مصرف ب��رق و گاز در بخش خانگی منجر به 

محدودیت و احتمال خاموشی وجود خواهد داشت. 
رجبی مش��هدی در ادامه ب��ا بیان اینک��ه در هیچ یک از 
نیروگاه ه��ای ته��ران و کالن ش��هرها از س��وخت مازوت 
اس��تفاده نمی ش��ود، خاطرنش��ان ک��رد: س��وخت اول 
نیروگاه های تهران گاز و در صورت عدم تامین و یا افزاش 
مصرف در بخش های خانگ��ی و تجاری گازوئیل مصرف 
می ش��ود. س��خنگوی صنعت برق درباره اینکه آیا پایین 
ب��ودن راندم��ان نیروگاه ها دلیل آالیندگ��ی هوا می تواند 
باشد، گفت: خوشبختانه سال گذشته راندمان نیروگاه های 
کشور به ٣8.۵ درصد رسید و اکنون راندمان بیش از ۴0 
درصد است و به این ترتیب ما به لحاظ راندمان نیروگاهی 

در رده کشورهای پیشرفته قرار داریم. ایلنا

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛
نوسان قیمتی در  60 قلم  کاال

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره ب��ه واردات 16 
میلیون تن کاالی اساسی به کشور گفت: عالوه بر این ۴ 
میلیون تن کاال در بنادر کشور موجود است که اقدامات 

الزم برای ترخیص آن انجام خواهد کرد.
علیرضا رزم حس��ینی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور 
گفت: ما در جلس��ات هفتگی س��تاد تنظیم همواره دو 
مورد را مورد بررس��ی قرار می دهم که مورد اول تامین 
کااله��ای مورد نیاز مردم در کش��ور اس��ت که معموال 
سیاس��ت ما بر افزایش تولی��د داخل و همچنین واردات 

کاالهای ضروری به کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس گزارشی که 
گم��رک ایران  اعالم کردند، تاکنون بیش از 16 میلیون 
تن کاالی اساس��ی به کشور وارد شده است و نسبت به 
تامین ذخایر کااله��ای راهبردی اقدامات خوبی صورت 

گرفته است. 
رزم حسینی با بیان اینکه بررسی قیمت 100  قلم کاال 
در  دستور  کار ستاد تنظیم بازار  قرار دارد، بیان داشت: 
براس��اس گزارش س��تاد تنظیم بازار، حدود ۴0 قلم از 
ای��ن کاالها به لحاظ قیمت و عرضه ثبات خوبی در بازار 
داش��ته و 60 قلم دیگر نیز دارای نوس��انات قیمت است 
که براس��اس برنامه ریزی انجام شده، سازمان حمایت و 
دیگر دستگاه های مس��ئول سعی می کنند که در جهت 
کاهش قیمت یا تنظیم بازار آن اقداماتی انجام شود. رزم 
حسینی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، بیان 
داش��ت: اختیارات تنظیم بازار در استان ها به استانداران 
سراس��ر کشور داده ش��ده و لذا اس��تانداران یک سری 
اختیاراتی در قیمت گذاری، نظارت و بازرسی کاال دارند 
و همچنین استانداران از اختیاراتی برای تنظیم بازار در 
بنادر، انبارها و بنکداری ها برخوردار هس��تند و اقداماتی 

نیز در این زمینه در حال انجام است.  فارس

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاستروزاماواگرهایتکنرخیکردنارزرابررسیمیکند؛

مجلس چشم انتظار هنر دولت 
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مجموع قرارداد عاملیت ارزی صندوق توس��عه ملی با بانک 
ها به بیش از 111 میلیارد دالر رسیده است.

بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، صندوق 
توس��عه ملی اوایل ده��ه 90 به منظور ذخیره بخش��ی از 
درآمدهای حاصل از فروش نفت ایجاد ش��د که ساالنه و بر 
اس��اس قانون درصدی از منابع نفتی به آن واریز می شود 
تا در کنار ذخیره ای برای نس��ل های آینده بتواند از محل 

منابع آن در راستای توسعه نیز استفاده کرد.

طبق اساس��نامه صندوق توس��عه ملی از مح��ل منابع آن 
تس��هیالت در دو بخ��ش ارزی و ریالی پرداخت می ش��ود 
و اس��تفاده کنندگان از فع��االن اقتصادی بخش خصوصی، 
تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به  موسس��ات عمومی 

غیر دولتی هستند.
اما بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در بخش تسهیالتی 
از ابتدای تاس��یس تا پایان سال گذشته نشان می دهد که 
بخش عم��ده تس��هیالت اعطای��ی از محل ای��ن صندوق 

ب��ه صورت ارزی و ب��ا عاملیت بانک های ط��رف قرارداد به 
متقاضیان پرداخت شده است.

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه کل قرارداده��ای عاملیت ارزی 
منعق��ده با بانک های عامل 111 میلی��ارد و ۲۲٣ میلیون 
دالر بوده است. از این رقم تسهیالت اعطایی به ٣۲۲ طرح 
ارزی، تامین مالی و پذیرش ش��ده و از محل این قراردادها 
توس��ط صن��دوق  ٣۵ میلی��ارد و ۵9 میلی��ون دالر اعالم 
وصول شده است. از میزان اعالم وصول شده ٣19 طرح با 
مبلغ  ٣۴ میلیارد و 600 میلیون دالر به مرحله  تخصیص 
ارز رس��یده که بانک مرکزی برای آن نامه مسدودی صادر 

کرده اس��ت.
از طرح ه��ای تامی��ن مالی ش��ده نیز  ٣1۴ ط��رح تا پایان 
س��ال گذشته موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ٣0 

میلیارد و ٣80 میلیون دالر ش��ده و به ٣0٧ طرح با مبلغ 
۲1 میلی��ارد و ۵1۵ میلی��ون دالر پرداخت قطعی صورت 

گرفته است.
با توج��ه به مناب��ع تخصیصی به ٣19 ط��رح تامین مالی 
ش��ده میزان پیشرفت مالی این طرح ها صرفا از محل منابع 
صندوق تا پایان س��ال گذشته 6۲ درصد است. تا این زمان 
از مجم��وع ٣۴ میلی��ارد و 600 میلی��ون دالر منابع ارزی 
مس��دود ش��ده 6٣ درصد به طرح های ح��وزه نفت و گاز، 
پاالیش و پتروش��یمی و ۲9 درصد ب��ه طرح های فعال در 

بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است.
ای��ن گزارش نش��ان می دهد ک��ه 6٣ درص��د منابع ارزی 
مسدودی صندوق توسعه ملی در اختیار طرح های متقاضی 

در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارد.  ایسنا 

عملکردیکسالهصندوقتوسعهملینشانداد؛

قرارداد۱۱۱میلیارددالریبابانکها


