
افزایش سقف تسهیالت مسکن 
ایثارگران

س��قف فردی تس��هیالت خرید و س��اخت مسکن 
ایثارگران افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، بانک 
مس��کن در ابالغیه ای از افزایش س��قف تسهیالت 
فردی س��اخت و خرید مس��کن ایثارگران در س��ال 
جاری خبر داد.بر این اساس، سقف تسهیالت ساخت 
و خرید مسکن ایثارگران از این پس در چهار طبقه 
بندی مختلف متناس��ب با مش��خصات جغرافیایی 
مح��ل تقاضا، افزای��ش خواهد یافت. ای��ن اقدام در 
راس��تای افزایش قدرت خرید و س��اخت مسکن در 
میان این گروه از متقاضیان مسکن انجام خواهد شد. 
بانک مسکن از س��ال های گذشته تاکنون اقدام به 
پرداخت تس��هیالت خرید و ساخت مسکن به گروه 
ها واقشار مختلف کرده است که پرداخت تسهیالت 
مس��کن به ایثارگران نی��ز یکی از ای��ن اقدامات به 
ش��مار می رود.در ابالغیه افزایش س��قف تسهیالت 
خرید و س��اخت مس��کن ایثارگران که توسط بانک 
مس��کن صادر شده است آمده است: در اجرای مفاد 
بند "د" تبصره )17( قانون بودجه س��ال 1399 و به 
استناد نامه  شماره 99.172554  مورخ  99.06.04 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، افزایش سقف 
فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران در 
سال 1399 به ازای هر واحد مسکونی به شرح ذیل 
جهت ابالغ به واحدهای اجرایی اعالم می شود:- در 
ش��هرهای با جمعیت بیش از ی��ک میلیون نفر یک 
میلیارد و ششصد میلیون ریال--در مراکز استان ها 
یک میلیارد و دویس��ت میلی��ون  ریال معادل --در 
س��ایر شهرستان ها یک میلیارد ریال --در روستاها 

ششصد میلیون ریال -

به روزرسانی »همراه بانک« 
بانک ملی ایران

نسخه جدید اپلیکیش��ن »همراه بانک« بانک ملی 
ایران منتشر شد.

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، نس��خه 
1.7 این اپلیکیش��ن ب��رای هر دو سیس��تم عامل 
اندروید و IOS امکانات تازه ای برای کاربران ایجاد 
کرده است. امکان فعالس��ازی و غیرفعالسازی رمز 
پویا، امکان تغییر نام کاربری، امکان مرتب س��ازی 
لیست حساب ها، امکان مرتب سازی لیست کارت 
ها و امکان دریافت صورتحساب تسهیالت، از جمله 
امکانات تازه این اپلیکیش��ن است. همچنین انتقال 
وجه ساتنا، مشاهده سقف انتقال وجه مجاز، انتقال 
به موبایل، پرداخت قبوض خاص و درخواست رمز 
پویا از دیگر امکاناتی است که در این نسخه همراه 
بانک مشاهده می ش��ود.»همراه بانک« بانک ملی 
ایران از س��ایت این بانک به نش��انی bmi.ir قابل 

دریافت است.

محرومیت های صادرکنندگان چک 
برگشتی در بانک رفاه کارگران 

اعالم شد
 با اجرایی ش��دن قانون جدید ص��دور چک، بانک 
رفاه کارگ��ران محرومیت های صادرکنندگان چک 

برگشتی را اعالم کرد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، به 
اس��تناد نام��ه مدیری��ت کل مق��ررات، مجوزهای 
بانکی و مبارزه با پولش��ویی بان��ک مرکزی ج.ا.ا. و 
با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بر اساس 
بند )ب( م��اده )5( مکرر قان��ون، در صورت کافی 
نبودن موجودی حس��اب جاری انفرادی و مشترک 
مش��تری، نس��بت به پرداخت وجه چ��ک از محل 
موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های 
انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب  اولویت 
از حساب جاری )برای اشخاص حق�وقی(، حس�اب 
ق�رض الحس���نه پس انداز، حساب س��رمایه گذاری 
کوتاه  مدت و حس��اب سپرده س��رمایه گذاری بلند 

مدت اقدام می شود.
همچنی��ن، در اجرای تبصره )2( م��اده )5( قانون، 
بانک هنگام صدور گواهینام��ه عدم پرداخت برای 
چک های برگش��تی، عالوه بر اطالعات صادرکننده 
چک برگش��تی، اطالعات اشخاصی که حسب مورد 
ب��ه نمایندگی یا وکالت از س��وی  آن ها مبادرت به 
امض��ای چک برگش��تی کرده اند را نیز در س��امانه 

یکپارچه اطالعات بانک مرکزی اعالم می کند. 
ب��رای  زی��ر  محرومیت ه��ای  اس��اس،  ای��ن  ب��ر 

صادرکنندگان چک برگشتی اعمال می شود:
1- ع��دم افتتاح هرگونه حس��اب و ص��دور کارت 
بانکی جدید 2- پرداخت وجوه تمامی حس��اب ها و 
کارت های بانک��ی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده 
که تحت ه��ر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان 
کس��ری مبلغ چ��ک 3- ع��دم پرداخ��ت هرگونه 
تس��هیالت بانکی یا صدور ضمانتنام��ه های ارزی 
ی��ا ریالی 4- عدم گش��ایش اعتبار اس��نادی ارزی 
یا ریالی 5- ممنوعیت ارائه دس��ته  چک جدید در 
سامانه صیاد الزم به ذکر است، در اجرای ماده )5( 
مکرر قانون و تبص��ره )1( ذیل آن، محرومیت های 
"عدم افتتاح هرگونه حس��اب و صدور کارت بانکی 
جدید"، "ع��دم پرداخت هرگونه تس��هیالت بانکی 
یا صدور ضمانتنامه ه��ای ارزی یا ریالی" و " عدم 
گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی"، درخصوص 
بنگاه ه��ای اقتصادی به تش��خیص ش��ورای تأمین 

استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
گفتنی اس��ت، بر اس��اس ماده 21 قان��ون، اعطای 
دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر 

نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.

اخبار گزارش

 مس��ئوالن سازمان برنامه و بودجه می گویند که بدهی سر 
رس��ید شده دولت به صندوق توس��عه ملی به 12 میلیارد 
دالر می رس��د، اما با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت 
این بدهی براس��اس پیش بینی های صورت گرفته تا سال 
1401 امهال شده و فقط 3000 میلیارد تومان آن در سال 

آینده پرداخت می شود.
از سال 1390 صندوق توسعه ملی تشکیل شد که با واریز 
س��االنه بخش��ی از درآمدهای نفتی به این صندوق ضمن 
ذخیره منابع ارزی محلی از منابع برای توسعه کشور باشد. 
این در حالی است که باید براساس برنامه پنجم توسعه در 
سال اول 20 درصد از منابع نفتی به صندوق واریز و ساالنه 
سه درصد به آن اضافه می شد و از برنامه ششم توسعه نیز 
ک��ف واریزی 30 درصد و افزایش دو درصدی در هر س��ال 

مصوب شده بود.
اما به هر صورت با کاهش فروش نفت و به دنبال آن ریزش 
درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها، اغلب با پیشنهاد دولت 
و البت��ه موافقت مقام معظم رهبری می��زان واریزی منابع 
به صندوق توس��عه ملی در بودجه ساالنه همان 20 درصد 
تعیی��ن و مازاد بر آن در قالب تس��هیالت در اختیار دولت 
ق��رار می گرفت؛ به گونه ای که برای س��ال با توجه به پیش 
بینی دولت از فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در سال آینده 
پیش بینی ش��ده بود از 3۸ درصد سهم صندوق 20 درصد 
واریز و 1۸ درصد برای دولت مورد اس��تفاده قرار گیرد، اما 
مقام معظم رهبری اس��تفاده از منابع را مش��روط کردند و 
قرار ش��د که تا یک میلیون بشکه سهم صندوق 20 درصد 
پرداخت و 1۸ درصد در اختیار دولت باشد ولی در صورت 
فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز دولت از این مازاد 
سهمی از صندوق نداشته و 3۸ درصد واریز شود و در عین 
حال تاکید مقام معظم رهب��ری بر بازپرداخت بدهی های 

سر رسید شده دولت از سال آینده بود.
به گزارش ایس��نا، در حالی بازپرداخت بدهی های دولت به 

صندوق توسعه ملی با حواشی همراه شده است که مژگان 
خانل��و -رئیس ام��ور پایش تعهدات دول��ت و تجهیز منابع 
سازمان برنامه و بودجه-در گفت وگو با ایسنا، در این رابطه 

توضیحاتی ارائه کرد.

چرا بدهی امهال شد؟
وی با اش��اره به این که بدهی های دولت به صندوق توسعه 
ملی در س��ال 1400 سررس��ید می ش��ود و میزان آن 12 
میلیارد دالر است، اظهار کرد: اما با توجه به شرایط خاص 
درآمدی دولت، وضعیت اعتبارات و با تصمیم هیات امنای 
صندوق توس��عه ملی بازپرداخت این بدهی تا ش��هریورماه 
سال 1401 امهال شده و از آن زمان بازپرداخت تسهیالت 

دریافتی دولت از صندوق توسعه ملی آغاز خواهد شد.
خانلو با اش��اره ب��ه این که در نامه مق��ام معظم رهبری به 

بازپرداخت بدهی دولت تاکید شده است، گفت: با توجه به 
امهال صورت گرفته آنچه که برای س��ال 1400 قرار است 
پرداخت ش��ود حدود 3000 میلیارد تومان اس��ت که این 
بازپرداخت از محل درآمدهای نفتی دولت و از مازاد فروش 

یک تا یک میلیون و 500 هزار بشکه انجام می شود.
رئی��س امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع س��ازمان 
برنامه و بودج��ه با تاکید بر اینکه دولت بدهی 12 میلیارد 
دالری خود به صندوق توسعه ملی  تائید و مورد توجه دارد، 
یادآور ش��د: این بدهی موضوع محرمانه و پنهانی نیس��ت 
و حس��اب و کتاب مش��خص اس��ت که چقدر دولت بدهی 
دارد و چقدر باید بازپرداخت ش��ود. ای��ن رقم 12 میلیارد 
دالر از س��وی ذی حساب دیوان محاس��بات که مسئوالن 
بررسی های حساب های صندوق است نیز مشخص و اعالم 

شده است.

 حساب بدهی شرکت ها جداست
وی در رابط��ه با ارقام متف��اوت از بدهی دولت به صندوق 
توسعه ملی بیان کرد  که 12 میلیارد دالر، بدهی سر رسید 
ش��ده دولت به صندوق توس��عه ملی است و بدهی شرکت 

های دولتی و یا وابسته به دولت را در بر نمی گیرد.
خانلو یادآور شد: براس��اس بند الحاقی به تبصره)1( قانون 
بودجه هیات نظارت صندوق توس��عه ملی مکلف است که 
می��زان مطالبات صن��دوق از دولت به تفکیک تس��هیالت 
ارزی، ریالی و زمان سررسید رسیدگی و تا پایان فروردین 
هر س��ال مشخص کرده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را 
ارائه کند، از س��ویی باید دولت تمامی تسهیالت سررسید 
شده دریافتی از صندوق را براساس گزارش هیات نظارت از 
محل مازاد یک میلیون بشکه فروش نفت پرداخت کند.در 
جریان بررس��ی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس 
در رابط��ه با درآمده��ای نفتی و س��هم پرداختی صندوق 
توس��عه ملی مقرر شد که در سال آینده از فروش تا سقف 
یک میلیون بش��که نفت در روز 65.5 درصد س��هم دولت، 
20 درصد س��هم صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد سهم 
وزارت نفت اس��ت، اما  از یک میلیون بش��که تا سقف 1.5 
میلیون س��هم دولت از صندوق توس��عه ملی قطع ش��ده و  
47.5 درصد س��هم دولت می ش��ود که بای��د از محل آن  
بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه پرداخت شود، بنابراین 
از م��ازاد بر ی��ک میلیون تا 1.5 میلیون بش��که 3۸ درصد 
س��هم صندوق توس��عه و 14.5 درصد س��هم وزارت نفت 
خواهد بود. برای بیش از 1.5میلیون تا 2.3 میلیون  بشکه 
نفت هم برنامه تعیین ش��ده است؛ به گونه ای که  از ۸00 
هزار بشکه باقی مانده 47.5 درصد سهم دولت می شود که 
باید برای معیش��ت، سالمت و حمایت از تولید و طرح های 
تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی 
نیز به صندوق توس��عه ملی و ش��رکت ملی نفت اختصاص 

پیدا می کند.

گمرک اجازه واردات نمی دهد
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: بس��یاری از 
تجار اعالم آمادگی کرده اند که می توانند با ارز آزاد روغن 

وارد کشور کنند اما گمرک اجازه واردات نمی دهد.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه روغن همچنان در بازار با  
قیمت های باال خرید و فروش می ش��ود و روغن جامد 
نیز در بخش بنکداری بس��یار کم است، گفت:بسیاری از 
تجار اعالم ک��رده اند که با بهره گیری از اعتبارات خود 
در بازاره��ای جهان��ی و همچنین ب��ا ارز آزاد می توانند 
اقدام ب��ه واردات روغن کنند اما گم��رک اجازه واردات 

روغن حتی در مناطق آزاد را هم نمی دهد.
وی ادامه داد:اگر اج��ازه دهند که روغن با ارز آزاد وارد 
کش��ور ش��ود قیمت آن در بازار داخلی کاهش می یابد. 

در غیر این صورت بایس��تی منتظر چندین تولید کننده 
باشیم و بازار با نوساناتی همراه خواهد بود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران موادغذایی در تش��ریح اینکه 
چگون��ه واردات ب��ا ارز آزاد منجر به کاه��ش قیمت ها 
در بازار داخلی می ش��ود، گف��ت: در دنیا قیمت جهانی 
محصوالت با کاهش مواجه می شود و اینگونه نیست که 
همواره قیمت ها صعودی باشد. به  طور مثال در آذر ماه 
که ماه خرید انبوه اقالم در دنیا است میان کمپانی های 
تولیدکنن��ده برای  فروش محصوالتش��ان رقابت صورت 
م��ی گیرد و برخی ش��رکت ه��ا برای به دس��ت آوردن 
بازارهای بیش��تر دامپینگ می کنند یا اینکه بس��یاری 
از آنه��ا تخفیفاتی گاها تا 50درصد در نظر می گیرند و 
برای تارگت زدن قیمت ها را کاهش می دهند. همه این 

موارد می تواند منجر به خریدهای خوبی شود.
وی اضاف��ه کرد:دولت نیز م��ی تواند به جای تخصیص ارز 
4200تومانی و رس��یدن آن به دس��ت ع��ده ای خاص به 
مصرف کنندگان به صورت مس��تقیم  ب��رای خرید اقالم 
مورد نیازشان  یارانه دهد.حسنی در ادامه با بیان اینکه اگر 
ش��کر با ارز آزاد وارد کشور می شد قیمت آن ارزانتر بود و 
گرانفروشی نیز رخ نمی داد، اظهار کرد: در حال حاضر شکر 
ب��ا قیمت مصوب 6650 تومانی همچنان در بازار با قیمت  
باال فروخته می شود و قیمت عمده آن برای بنکداری ها به  

10هزار و300تومان رسیده است. ایسنا 

مشکل بازار الستیک حل شد؟
 در پ��ی بروز مش��کالتی درباره کمب��ود و افزایش قیمت 
وس��ائل حمل و نقل عمومی به ویژه ماشین آالت سنگین 
مانن��د اتوبوس و کامیون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره 
به تخلفات بس��یار زیاد در زمینه ی توزیع الستیک اظهار 
کرد: همه متخلفان و محتکران به دستگاه قضایی معرفی 
کردیم. مدتی اس��ت که مس��اله  کمبود و افزایش قیمت 
الس��تیک به ویژه برای وسائل حمل و نقل عمومی مانند 
اتوبوس، کامیون، نفتکش و غیره مطرح ش��ده و بارها نیز 
مس��ئوالن مختلف درباره علل و عوامل آن صحبت کردند 
که عدم همکاری برخی توزیع کنندگان الستیک با دولت 
برای عرضه الس��تیک با نرخ دولتی به صورت حواله ای و 
احتکار آن یکی از مهمترین عوامل بروز این مشکل است.

محمد اس��المی - وزیر راه و شهرسازی ، درباره مشکالت 
به وجود آمده برای رانندگان و پیگیری های صورت گرفته 
در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر موجودی الستیک 
و ذخیره آن خوب بوده و توزیع نیز در حال انجام اس��ت، 
اما در کنار این مساله تخلفات و اجحاف های فراوانی وجود 
دارد که در حال بررس��ی اس��ت. وی ادامه داد: با توجه به 
اختیاری که دولت به ما داده جلسات پایش وضعیت حمل 
و نقل کش��ور را با حضور همه دس��تگاه ها مانند سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان، س��ازمان 
تعزیرات حکومتی و همه کس��انی که مرتبط با مس��اله ی 
الستیک هس��تند را به صورت هفتگی برگزار می کنیم و 
در حال حاضر توزیع الس��تیک با وقفه ای مواجه شده که 
یکی از دالیل آن حذف س��ازمان راهداری از چرخه توزیع 
ای��ن کاالی ضروری مورد نیاز رانندگان اس��ت که البته با 
پیگیری های صورت گرفته مصوبه ستاد تنظیم بازار را در 
این زمینه را اصالح کردیم. به گفته اس��المی،  بسیاری از 
عوامل توزیع الس��تیک تخلف کرده و الستیک را احتکار 
کرده بودن��د. برخی دیگر از آنها نیز الس��تیکی که باید 
ب��ا حوال��ه به راننده م��ی داده را تحویل ن��داده یا این که 
الس��تیک تقلبی به رانندگان داده بودند. در همین راستا 
سازمان حمایت همه توزیع کنندگان متخلف الستیک را 
به دادگاه و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده است 

و مشکلی در این زمینه نداریم. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

مسئوالن سازمان برنامه و بودجه مدعی شدند؛

ابعادجدیدبدهی۱۲میلیارددالریدولتبهصندوقتوسعهملی

اقتصادی پنج شنبه  2 بهمن 1399  شماره 5507  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

رئی��س کل بان��ک مرک��زی با تأکی��د بر اینک��ه عراق و 
کره جنوب��ی اراده سیاس��ی ب��رای آزادس��ازی پول های 
بلوکه شده ایران ندارند، گفت: اگر اقدامات بانک مرکزی 
نبود همان س��ال 97 دالر 50هزار تومان می شد و اآلن 

تورم از 150درصد عبور کرده بود.
عبدالناص��ر همتی با حضور در برنامه عیار که از ش��بکه 
افق پخش می شد به بیان توضیحاتی درباره رایزنی ایران 
با مقامات عراق و کره جنوبی برای آزادس��ازی پول های 
بلوکه ش��ده کشورمان پرداخت و اظهار داشت: از 2 سال 
قب��ل رایزنی ها با کره جنوبی برای آزادس��ازی پول های 
بلوکه شده آغاز شد ولی به نظر می رسد کره اراده سیاسی 
ب��رای این کار را ن��دارد هرچند که در دی��دار اخیر،  به 
ما قول دادند که ب��ا خبرهای خوب برگردند ولی تجربه 

مذاکرات قبلی نشان داد که اراده ندارند.
همتی بار دیگر به پیش��نهاد پوچ طرف کره ای اش��اره و 
تصریح کرد: به ما گفتند که شنیدیم "نیاز به آمبوالنس 
و کیت کرونا دارید و حاضریم اینها را به ش��ما بدهیم."، 
ولی ما با جدیت گفتیم "خودمان صادرکننده آمبوالنس 
و کیت هس��تیم و نیازی به اینها نداریم و باید 7 میلیارد 
دالرمان را به همراه خسارت مالی بدهید"؛ این پول قبل 

و بعد از آغاز مسئولیت من در آنجا بود.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کره این است که حتماً 
باید برای تبدیل پول به سراغ بانک های آمریکایی بروند، 
افزود: قباًل از کره کاال می آوردیم ولی وقتی تحریم ش��د 
دیگر نتوانس��تیم از کره کاال بیاوریم و همه آنها متوقف 
ش��د؛ به صورت کلی تجارت ما ب��ا کره با صادرات نفت و 
واردات کاال بود. حوادث کار به هر صورت و درجه ای که 
باش��د برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان های اقتصادی 

بس��یاری دارد و خس��ارت ناش��ی از توقف کار به دلیل 
حادثه، خس��ارات پرداختی در ص��ورت از کارافتادگی و 

هزینه های درمانی از جمله آن ها به شمار می رود.
در هش��ت ماهه س��ال جاری یک ه��زار و 25۸ نفر در 
حوداث ناش��ی از کار جان خود را از دس��ت دادند، این 
رقم در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 

یکهزار و 211 نفر بود، 3.9 درصد بیشتر شده است.
 از کل تلف��ات ح��وادث کار در این مدت یکهزار و 235 
نفر مرد و 23 نفر زن بودند، این در حالی است که تعداد 
مردان فوت ش��ده در حوادث کار هشت ماهه سال قبل 

یکهزار و 205 و تعداد زنان شش نفر بوده است.
بر اس��اس این گزارش در این مدت استان های تهران با 
277، آذربایجان ش��رقی با 90 و خراس��ان رضوی با ۸5 
فوتی بیشترین و اس��تان های بوشهر با دو، کهگیلویه و 
بویراحم��د با پنج و چهارمحال و بختیاری با هفت فوتی 

کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.
سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات 
حوادث کار به خود اختصاص می دهد و نزدیک به نیمی 
از تلفات را ش��امل می ش��ود. در هشت ماهه امسال نیز 
53۸ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی 
جان خود را از دست داده اند که 42.۸ درصد کل تلفات 

را دربر می گیرد.
پس از س��قوط از بلندی، اصابت جس��م سخت با 304 
فوت��ی، 24.2 درص��د از کل تلفات ح��وادث کار به خود 
اختص��اص داده و در رتب��ه دوم دالیل مرگ در حوادث 
کار ق��رار گرفته اس��ت؛ دالیلی همچون ب��رق گرفتگی، 
س��وختگی و کمبود اکس��یژن در رتبه های بعدی مرگ 

در حوادث کار قرار دارند. ایرنا

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: جای تأس��ف 
دارد که بخش هایی از نرم افزار های نظارتی که از قبل در 
مجموعه فعالیت های بازار س��رمایه برای رصد فعالیت ها، 
دس��تکاری ها، جلوگیری از تخلفات و ضرر و زیان مردم 
به کار گرفته شده بودند از حوزه تصمیم گیری خارج شد.

 محمدرض��ا پورابراهیم��ی رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: ب��ا اهتم��ام مجلس و 
پیگیری دولت امیدواریم در آینده نزدیک ش��رایط بازار 
س��رمایه بهبود یابد و اعتماد مردم به این بازار بازگردد و 
نگرانی هایش��ان برطرف شود. پورابراهیمی اظهار داشت: 
ب��ا توجه ب��ه اتفاقات هفته ه��ای اخیر در بازار س��رمایه 
کمیس��یون اقتصادی در خصوص س��اماندهی وضعیت 
بازار س��رمایه ورود کرد و جلسات نظارتی از روز گذشته 

شروع شد.
وی اف��زود: به دلیل اهمیت موضوع جلس��ه کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس با حضور رئیس مجلس و وزیر اقتصاد 
و مدیران ارش��د بازار سرمایه برگزار ش��د و راهکار های 
مناس��بی برای برون رفت بازار س��رمایه از شرایط فعلی 
مطرح ش��د.پورابراهیمی تصریح کرد: اولین اشکال عدم 
اج��رای مصوبات قبلی ش��ورای عالی ب��ورس در ارتباط 
ب��ا س��اماندهی بازار س��رمایه ب��ود و حت��ی بخش هایی 
از مصوبات��ی اس��ت که در قال��ب رویک��رد حکومتی به 
ش��ورای عالی بورس است و شاید بخشی از دالیل ریزش 
بازار و افت شاخص مربوط به همین موضوع است. رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این موضوعات 
و مس��ائل نظارتی در جلسه روز گذشته مورد بحث قرار 
گرفت و امروز هم جلس��ه دوم کمیس��یون اقتصادی در 
مورد بازار س��رمایه با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه، 

معاونان وزی��ر و تعدادی از اعضای ش��ورای عالی بورس 
تش��کیل می ش��ود تا اجزای مربوط به این حوزه بررسی 
ش��ود و در محور های مورد توافق هرچه سریعتر سازمان 
ب��ورس ورود کند و س��ریعاً نس��بت ب��ه اجرایی کردن 
مصوب��ات اق��دام کند.وی گف��ت: جای تأس��ف دارد که 
حت��ی بخش هایی از نرم افزار ه��ای نظارتی که از قبل در 
مجموعه فعالیت های بازار سرمایه برای رصد فعالیت ها، 
جلوگی��ری از تخلفات و ض��رر و زیان مردم به کار گرفته 
ش��ده بودن��د از حوزه تصمیم گیری خارج ش��ده و مورد 

استفاده قرار نگرفته اند.
وی اب��راز داش��ت: در خصوص پرونده ه��ای تخلفات در 
بورس بر اساس گزارش های واصله آن دسته که در حوزه 
رسیدگی خود سازمان بورس قرار دارد متأسفانه گزارش 
دقیقی از تعداد تخلفات و رس��یدگی در دست نیست و 
بخشی هم که به جرائمی برمی گردد که دستگاه قضائی 
باید پیگیری کند تع��داد پرونده هایی که به قوه قضائیه 
ارجاع ش��ده نسبت به تخلفات عدد بس��یار کمی است. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دویست پرونده 
تخل��ف اصلی داری��م که 5 درصد آن ارجاع ش��ده و در 
دس��تور کار قرار گرفته است و به بخش عمده تخلفات و 
جرائم رسیدگی نش��ده است که کمیسیون اقتصادی به 
این موضوع ورود کرده و فعال ش��دن پرونده های مرتبط 
با دس��تکاری قیمت و ایجاد حمای��ت از فضای مجازی 
برای تصمیم گیری را خواس��تار شده است. پورابراهیمی 
افزود: استعفای رئیس سازمان بورس در جلسه هم اعالم 
شد و ایشان اعالم کردند استعفا را از مدت ها قبل مطرح 
کرده اند و قرار اس��ت وزیر اقتصاد و ش��ورای عالی بورس 

استعفا را بررسی و تصمیم گیری کنند. تسنیم 

همتی:

 جلوی دالر ۵۰هزارتومانی و تورم ۱۵۰درصدی را گرفتیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

نرم افزار رصد دستکاری در بورس از چند ماه پیش از کار افتاد؟


