
تسهیالت 1700 میلیارد ریال 
بانک دی 

 بانک دی که از تابستان سال جاری حمایت جدی 
از کادر درمان و کس��ب و کارهای آس��یب دیده از 
ش��یوع ویروس کرونا را در دس��تور کار  قرار داده، 
ت��ا کنون بی��ش از یک ه��زار و 745 میلیارد ریال 
تس��هیالت به جامعه هدف این طرح پرداخت کرده 
اس��ت.به گزارش روابط عمومی بان��ک دی، مهدی 
پورمهر، رییس اداره بازاریابی بانک دی با اعالم این 
خبر گفت: این میزان منابع در قالب تس��هیالت یا 
کارت اعتباری به صاحبان کس��ب  و کارهای آسیب 
دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا و نیز فعاالن نظام 
سالمت کش��ور و کادر درمان پرداخت شده است.

وی ب��ا بیان این که این اقدام به منظور قدردانی از 
فعاالن اقتصادی و نیز عمل به مسئولیت اجتماعی 
بانک دی عملیاتی شده است، اظهار کرد: بانک دی 
با طراحی بسته حمایتی ویژه اقشار مختلف، تالش 
می کند در روان سازی فعالیت های اقتصادی کشور 
نق��ش خود را ایفا کند.ریی��س اداره بازاریابی بانک 
دی افزود: پرس��تاران، بهیاران، کارکنان شاغل در 
بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز سالمت و کارکنان 
شاغل در حوزه سالمت با ارائه معرفی نامه رسمی و 
گواهی اش��تغال به کار از مراکز متبوع می توانند از 

طرح بسته حمایتی بانک دی بهره مند شوند.

رتبه نخست بانک پاسارگاد در 
شاخص بهره وری کل 

 بانک پاس��ارگاد در بیست و سومین دوره انتخابات 
ش��رکت های برتر ایران از سوی س��ازمان مدیریت 
صنعتی موفق به کس��ب رتبه نخس��ت، در شاخص 
به��ره وری کل عوام��ل، در بین ش��رکت های گروه 

بانک ها و مؤسسات اعتباری گردید.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، مراس��م 
معرفی ش��رکت های برت��ر ایران در روز یکش��نبه 
مورخ 26بهم��ن1399 در محل مرکز همایش های 
بین المللی صدا و س��یما برگزار شد. در این مراسم 
براساس 32 ش��اخص کمی، از شرکت های برتر در 
10 گروه صنعتی تجلیل به عمل آمد.براس��اس این 
خبر، بانک پاس��ارگاد ضمن کسب رتبه نخست در 
ش��اخص بهره وری کل، موفق به کس��ب رتبه 11 
در بین100 ش��رکت برتر ایران ش��د.گفتنی است 
در رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران شاخص هایی 
همچ��ون »اندازه و رش��د ش��رکت«، »س��ودآوری 
»ص��ادرات«،  کل«،  »به��ره وری  عملک��رد«،  و 
»نقدینگی«، »شاخص های بدهی« و »شاخص های 

بازار« در نظر گرفته می شوند.

تقدیر از عملكرد مؤثر رؤسای منتخب 
شعب بانک صنعت و معدن

یازدهمین گردهمایي رؤس��اي موفق ش��عب بانک 
هاي کش��ور توسط موسسه عالي آموزش بانکداري 
ای��ران با عنوان مدیریت ش��عب در دوران اش��اعه 
وی��روس کرونا به صورت مجازي برگزار ش��د و در 
بان��ک صنعت و معدن نیز از ش��عب برتر این بانک 

تقدیر به عمل آمد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني بان��ک صنعت و 
معدن، در این مراس��م که روز یکش��نبه بیس��ت و 
ششم بهمن ماه برگزار شد، مدیرعامل بانک صنعت 
و معدن با تجلیل از عملکرد درخش��ان این ش��عب 
منتخب اظهار داش��ت: بسیار خرس��ندم که امروز 
فرصتي فراهم شده تا از تالش هاي بهترین و موفق 
ترین رؤساي شعب این بانک قدرداني و تقدیر ویژه 
داش��ته باش��یم.دکتر مهري تصریح کرد: مشتري 
مح��ور بودن و برخ��ورداري از روابط عمومي باال از 
صفات بارز این رؤس��اي موفق اس��ت که خالصانه 
و دلسوزانه براي حل مش��کالت تولیدکنندگان در 
سراسر کشور تالش مي کنند و دغدغه صنعتگران، 
مهمترین دغدغه آنان اس��ت.وي با اشاره به ارتقاي 
شاخص هاي عملکردي شعب ممتاز عنوان داشت: 
در برخي موارد ش��اهد هس��تیم که این ش��عب در 
ش��اخص هاي عملکردي بیش از 100 درصد رشد 
داش��ته ان��د و قابل توجه اس��ت ک��ه در بعضي از 
این ش��عب، این رشد چش��مگیر در شاخص هایي 
مانند وصول مطالبات و افزایش حجم س��پرده ها و 
کارمزدها در چندین سال متوالي محقق شده است 
و این تداوم موفقیت نش��ان از تالش مضاعف رؤسا 
و کارکنان ش��عب برتر این بان��ک دارد که با وجود 
امکانات محدود خود توانسته اند اقدامات اساسي و 
مؤثري را به انجام برسانند.وي افزود: نهادینه شدن 
رویکرد این شعب، قطعاً تضمیني براي موفقیت کل 
مجموعه بانک است که در نهایت رضایت مشتریان 

را به دنبال خواهد داشت.

کسب رتبه دوم گروه بانک ها و 
موسسات مالی از آن بانک 

رفاه کارگران
در بیست و س��ومین رتبه بندی ش��رکت های برتر 
ایران، بانک رفاه کارگران موفق شد در گروه بانک ها 
و موسسات مالی، رتبه دوم را کسب کند. به گزارش 
روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در مراسمی که با 
حضور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، جمعی 
از مس��ئوالن کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی 
کش��ور در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما 
برگزار ش��د، از بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از 
شرکت های برتر کشور که موفق شد در گروه بانک 
ها و موسس��ات مالی رتبه دوم و در شاخص فروش 
با کسب رتبه 7 در جمع 10 شرکت برتر کشور قرار 

گیرد، تجلیل شد. 

اخبار گزارش

مش��کالت اقتص��ادی کش��ور ه��ر روز رنگ و ب��وی جدی 
تری به خود می گیرد . مس��ئولین و دس��ت اندرکاران در 
واکاوی مشکالت پدیدآمده و فشاری که بر مردم و به ویژه 
معیشت آنها وارد شده علت مهم و اصلی را به تحریم های 
ناجوانمردانه نسبت می دهند و براین باورند که کفه تحریم 
ها در خصوص مشکالت ایجاد شده بسیار سنگین تر است. 
اگرچه این حرف هم به واسطه محدودیت های ایجاد شده 
در نوع خود می تواند عاملی اثرگذار باش��د اما  کارشناسان 
و منتقدین برخالف نظر دولتمردان سهم تحریمها را بسیار 
کمتر می دانند و معتقدند ریش��ه مشکالت را باید در جای 

دیگری جستجو کرد.  
البت��ه این قبیل اظهار نظرها تنها از آن  منتقدین نیس��ت 
و نماین��دگان خان��ه ملت و فعاالن بخ��ش خصوصی که از 
نزدیک با این مش��کالت  دس��ت و پنجه نرم می کنند هم  
نگاه��ی جدی به تحریم ها نداش��ته و معتقدند آنچه بیش 
از تحریم ها نیازمند آس��یب شناسی و بررسی است چیزی 

نیست جز عملکرد دولت و نحوه مدیریت متولیان. 
برخالف ادعای متولیان دولتی که س��هم تحریم را بیش از 
50 درص��د میدانند کارشناس��ان اقتصادی و فعاالن بخش 
خصوصی س��همی کمت��ر از 30 درصد را ب��رای تحریم در 
نظر گرفته و براین باورند که اگر دولت بکوش��د موانع سوء 
مدیریتی خود را حل کند با  فراغ بال بیش��تری میتوان از 

این قبیل بحران ها گذرکرد .

 سوءمدیریت دلیل عمده مشكالت اقتصادی
مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ سهم 
تحریم در مش��کالت کش��ور را تنها 25 درصد برشمرده و 
میگوید: »بررس��ی ها نش��ان می  دهد که حدود 25 تا 30 
درصد مشکالت اقتصاد ما ناشی از تحریم آمریکاست. البته 
این ارزیابی زمانی صورت گرفته که تحریم های بین المللی 
بر ایران حاکم بوده اس��ت. بنابراین به عقیده من، مشکالت 
کش��ور به طور عم��ده ن��ه از تحریم که ناش��ی از مدیریت 
اقتصادی است. هرچند که تحریم ها قطعاً در وضعیت فعلی 
کش��ورمان نق��ش دارد. تحریم ها موج��ب کاهش صادرات 
نف��ت و محرومیت از درآمد نفتی در بودجه می ش��ود. این 
کاهش درآمد در سال های تحریم، حدود 25 تا 30 درصد 
یا حتی 40 درصد بوده است. عالوه بر این تحریم ها موجب 

ش��ده که هزینه های اضافه تری برای ص��ادرات و واردات و 
نقل وانتقال ارز به ما تحمیل شود. در نهایت با اضافه کردن 
هم��ه این موارد، همان 25 تا 30 درصدی که عرض کردم، 

اقتصاد ما تحت تاثیر قرار گرفته است.«
از س��وی دیگر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس با  اشاره به این اظهارنظرها میگوید:»اعالم 
می کنند مش��کالت فعلی متأثر از فضای تحریم است هیچ 
ش��کی نیست که تحریم ها بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده اما 
تأثیر آنها به 30 درصد هم نمی رسد؛ عمده دلیل مشکالت 
کش��ور سوءمدیریت و نبود روحیه جهادی و نگاه به بیرون 
از کش��ور اس��ت ضمن اینکه اگر دولت یک نگاه جامع تر و 
نگاه به بیرون نداش��ت امروز بخش زیادی از مشکالت قابل 
مدیری��ت بود. به اعتقاد وی بخش عمده مش��کالت جامعه 
تحت تأثیر نگاه مدیریتی اس��ت که عمده آن ناشی از نگاه 
به بیرون است و مذاکرات به اندازه سرسوزنی تأثیر نداشته 
و امروز آمریکایی ها در کمال گس��تاخی از توافق هسته ای 

خارج شده اند.«
در کناراین افراد مس��عود خوانس��اری رئیس اتاق بازرگانی 
ته��ران  نی��ز از جمله افرادی اس��ت که س��هم تحریم در 

مش��کالت کش��ور را آنچنان پررنگ ندانسته و می گوید: » 
نباید همه مشکالت را ناشی از تحریم بدانیم بلکه مشکالت 
داخلی هزینه های زیادی را برای تولید به بار آورده اس��ت«. 
به اعتقاد وی  در س��ه سال گذش��ته 30 درصد از افزایش 
هزینه ها در کش��ور ریش��ه در عوامل خارج��ی دارد و 70 

درصد دیگر آن ناشی از عوامل داخلی بوده است. 

 سهم عوامل داخلی و خارجی در تورم 
خوانس��اری با اس��تناد به آمار و ارقام مرکز آمار می گوید: 
»ش��اخص قیمت کاال های وارداتی در س��ال های 97 و 98 
در مقایس��ه با س��ال 96 حدود 10 برابر افزایش یافت این 
در حالی اس��ت که قیم��ت دالر در این مدت حدود س��ه 
برابر افزایش یافت. به هین ترتیب از افزایش 935 درصدی 
ت��ورم، 276 درصد ریش��ه در عوامل خارج��ی دارد و 659 
درصد آن مربوط به افزایش هزینه های غیر از دالر است که 
ناش��ی از هزینه های اضافی در نحوه تخصیص ارز، ترخیص 
از گمرکات، حمل ونقل اضافی داخلی، س��فته بازی و س��ود 

توزیع کننده است.
رئیس اتاق تهران با اش��اره به رون��د گرانی کاالها  به روند 

روبه رش��د دالر اش��اره کرده  و اذعان می دارد که در سه 
س��ال گذش��ته افزایش 10برابری قیمت ها را شاهد بودیم 
بدی��ن ترتیب که قیمت دالر از 4045 تومان در س��ال 96 
به دوازده هزار و 918 تومان در سال 98 رسیده بود یعنی 
تقریباً افزایش سه برابری داشت یعنی در حالی که افزایش 
قیمت دالر در مدت سه سال تنها سه برابر بود، اما افزایش 
10 برابری در قیمت کاال ها به مردم تحمیل ش��د و هر روز 

مشکالت مردم را بیشتر کرد.
 این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دولت خودروس��از 
را به عرضه با قیمت دس��توری موظف می کند مدعی است 
که این اتفاق در حال��ی رخ داده که قیمت خودرو در بازار 
آزاد ش��ناور اس��ت این امر موجب می ش��ود کارخانه های 
خودروس��ازی ضررده شوند تس��هیالت می گیرند و هرسال 
هم بر س��قف تسهیالت افزوده می شود که این امر افزایش 

پایه پولی و تورم را در پی دارد.
 رئیس اتاق بازرگانی تهران تناقضات بخش��نامه ای ازسوی 
دولت را ی��ک چالش جدی عنوان ک��رده و می گوید:»در 
س��ال 97 دولت تصمی��م گرف��ت ارز 4200تومانی را آن 
هم ب��ه  صورت نامح��دود عرضه کند، اما اخیراً بخش��نامه 
صادر کرده اس��ت ک��ه باید برای کاال ه��ای وارداتی در آن 
تاریخ ما به التفاوت پرداخت ش��ود که در این بین تشخیص 
اینکه چه  کس��انی س��وء اس��تفاده کردند از اهمیت زیادی 
برخوردارند، زیرا رانت خواران سوءاستفاده های زیادی انجام 
دادن��د، ام��ا این که بعد از 3 س��ال از ای��ن تصمیم دوباره 
بخشنامه صادر کنند و آن را هم به همه بخش های اقتصاد 

تعمیم دهند مشکالت زیادی را ایجاد می کند.
ب��ه اعتقاد وی ب��ا این مش��کالت نه تنها به جه��ش تولید 
نمی رس��یم بلک��ه نمی توانیم حتی رش��د و توس��عه را در 
کش��ور رقم بزنیم بنابراین دولت باید یک بار برای همیشه 
ب��ه صدور بخش��نامه های متعدد و در تناق��ض با هم پایان 
دهد. وی گفت: یک بار ه��م رهبری معظم انقالب خطاب 
به دولت فرمودند که در مدت س��ه ماه چند ده بخش��نامه 
صادر ش��ده اس��ت و رهبری معظم انقالب از این امر انتقاد 
کردند، اما هنوز هم همان گونه عمل می ش��ود و هر روز بر 
مش��کالت اضافه می شود. و اما به نظر می رسد دولت کشور 
و اوضاع اقتصادی را رها کرده که هر روز ش��اهد نابسامانی 

در کاالهای ضروری مردم هستیم.

سال آینده؛
سرنوشت کاهش تعرفه اینترنت 

مشخص می شود
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات با اش��اره به کاهش 
30 درصدی تعرفه زیرس��اخت برای اپراتورها، گفت که 
تاثیر این تغییرات بر تعرفه نهایی مشترکان را بر اساس 
مصوب��ه کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات در س��ال 

آینده می بینیم.
محمدجواد آذری جهرمی درباره احتمال کاهش قیمت 

اینترنت با افزایش رشد ترافیک، با بیان اینکه 25 تا 30 
درصد هزینه زیرساخت را کاهش دادیم، اظهار کرد: در 
رابطه با اینکه تعرفه نهایی مشترکان چه تغییری می کند، 
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در 
س��ال آینده تاثیرش را می بینیم، اما گام اول که کاهش 
30 درصدی تعرفه زیرس��اخت بوده، انجام ش��ده است. 
وی با اش��اره به عدم محاس��به تعرفه نیم بها برای تعرفه 
داخلی توسط اپراتورها و اعتراض ساترا )سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی( نسبت 
به این موضوع بیان کرد: نیازی به گزارش ساترا نیست و 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می کند و اصال 

ساترا یک سازمان قانونی نیست.
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات درب��اره روند تبدیل 
ADSL به VDSL و وعده واگذاری پنج میلیون پورت تا 
پایان سال بیان کرد: مخابرات ایران این فرآیند را متوقف 
کرده و س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را 
پیگیری می کند، مصوبه ای را برای طرح در کمیس��یون 
تنظیم می کنند که بابت عدم اجرای مصوبه بیت استریم، 

جرایم سنگینی برای مخابرات داشته باشد.  ایسنا

برای شب عید؛
بازار تخم مرغ مشكلی ندارد

سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه مشکلی 
در بازار تخم مرغ شب عید نداریم، گفت: تاکنون در سه 
اس��تان گزارش آلودگی به بیماری آنفلوانزای فوق حاد 

پرندگان در واحدهای صنعتی گزارش شده است.
ناصر نبی پور با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
درب مرغ��داری بین 14000 تا 15,600 تومان اس��ت، 
گفت: مش��کلی در حوزه تولی��د تخم مرغ وجود ندارد و 

تشکل ها حاضر هستند با دولت قراردادی یکساله منعقد 
کنن��د تا به ازای تحویل نهاده به قیمت های فعلی، تخم 

مرغ را کیلویی 14 هزار تومان تحویل دهند.
وی با اش��اره به اینکه برای تأمین تخم مرغ ش��ب عید 
هیچ مش��کلی نداری��م، افزود: قیمت تخ��م مرغ معموالً 
اواخر اس��فندماه کاهش می یابد چرا که صنایع شیرینی 
و شکالت خریدهای خود را در بهمن ماه و اوایل اسفند 
انج��ام می دهن��د و در عید نیز م��ردم تخم مرغ مصرف 

نمی کنند و تقاضا برای آن کاهش می یابد.
ای��ن فعال بخ��ش خصوصی درب��اره آخری��ن وضعیت 
ش��یوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور نیز گفت: 
براس��اس اعالم سازمان دامپزشکی کشور تاکنون حدود 
یک میلیون قطعه طیور به دلیل آلودگی به این بیماری 

معدوم شده اند.
نب��ی پور درباره اینکه آیا مورد از آلودگی به این بیماری 
در واحدهای صنعتی جز آنچه در خراس��ان جنوبی رخ 
داده بود، مش��اهده ش��ده اس��ت؟، اضافه کرد: عالوه بر 
خراسان جنوبی یک واحد در ارومیه و یک واحد نیز در 

گیالن گزارش شده است.  مهر

خ��ب��رخ��ب��ر
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه امسال 
در بخش فوالد س��اخت، تامین قطع��ات و تجهیزات به 
ارزش 917 میلیون دالر هدف گذاری ش��ده که در نیمه 

نخست 99 به میزان 350 میلیون دالر تحقق یافت.
وجی��ه اهلل جعف��ری افزود: ف��والد مبارکه در س��ال های 
گذش��ته تاکنون 100 هزار قطعه را بومی سازی کرده و 

امسال برنامه صرفه جویی 320 میلیون دالری دارد.
وی اضافه کرد: ش��رکت چادرملو )ی��زد( 22 هزار قطعه 
را داخلی س��ازی ک��رده و برای امس��ال 20 میلیون دالر 

ساخت قطعات و تجهیزات پیش بینی کرده است.
جعفری، سهم پیش بینی شده شرکت گل گهر سیرجان 
در زمینه س��اخت داخ��ل قطعات و تجهی��زات را 160 
میلی��ون دالر ذک��ر ک��رد و گفت: نگ��رش بلندمدت در 
چارچوب سیاس��ت بومی سازی یک ضرورت جدی برای 
تحقق اهداف نظام محسوب می شود. رییس هیات عامل 
ایمیدرو خاطرنش��ان کرد: متوس��ط بومی سازی صنعت 
فوالد 65 درصد بوده و الزم اس��ت در این زمینه سالیانه 

سهم مربوطه را افزایش دهیم.
وی با اش��اره به بومی سازی 85 درصدی صنعت سیمان 
در گذشته، یادآور شد: امروز کل مجموعه ساخت و بهره 

برداری این صنعت در داخل انجام می شود.
جعفری تاکید کرد: ایمیدرو در قالب برنامه داخلی سازی، 
نیازمند طراحی یک ساختار است و برنامه آن هم توسط 

وزارت صنعت به مجموعه های تابعه باید ابالغ شود.

وی توضی��ح داد: ب��رای افق 1404 باید قالب مش��خص 
در زمینه بومی س��ازی تعریف ش��ود که به کجا خواهیم 
رس��ید؟ این مهم با بهره گی��ری از توانمندی و ظرفیت 
س��ازمان توس��عه ای مانند ایمیدرو باید ب��ه مورد اجرا 
گذاش��ته شود و صنعت فوالد یک جزء از مجموعه تحت 

پوشش به حساب می آید. 
رییس هی��ات عامل ایمیدرو ضمن اش��اره به راه اندازی 
»س��امانه جامع بومی س��ازی« گفت: تاکن��ون 23 هزار 
قطعه برای داخلی س��ازی شناس��ایی و ثبت ش��ده اند و 
انتظ��ار می رود هم��ه بتوانند از این قابلی��ت بهره گیری 
کنن��د و نیازها ثبت و ضبط ش��ود. وی، موضوع فعالیت 
صندوق پژوهش و فناوری فوالد ایران را که با س��رمایه 
100 میلیارد تومانی ثبت ش��ده، یادآور شد و گفت: این 
صندوق با هدف حمایت از بومی س��ازی شکل گرفته که 
ابتدا برای فوالد و بعد برای سایر بخش ها می تواند نقش 

اثرگذار داشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: براس��اس 
سند چش��م انداز 1404 دستیابی به ظرفیت 55 میلیون 
تن فوالد پیش بینی ش��ده و عالوه بر آن، در جنوب کشور 
در منطق��ه چابهار هم 20 میلیون تن فوالد جدا از س��ند 
چشم انداز برنامه ریزی شده است. وی گفت: اکنون نیازمند 
برنامه بومی سازی با سرعت بیشتر و بهره گیری از بخش های 
مختل��ف هس��تیم که اهداف توس��عه اقتصادی کش��ور با 

توانمندی داخلی شکل اجرایی به خود بگیرد.  ایرنا 

در حالی مرکز پژوهشهای مجلس بارها تاکید کرده بود 
که ارز کاالهای اساس��ی از محل پایه پولی و سامانه نیما 
تامین ش��ده اس��ت، عالوه بر تکذی��ب صریح رئیس کل 

بانک مرکزی، آمارها نیز این موضوع را رد می کند.
در دو سال گذشته این موضوع مطرح می شود که با توجه 
به تحری��م صادرات نفت و میعان��ات گازی، منابع ارزی 
دولت کفاف مص��ارف ارزی دولت برای واردات کاالهای 
اساس��ی را نمی دهد و این کمبود منابع از طریق افزایش 
پایه پولی جبران می ش��ود. به عبارت دیگر بانک مرکزی 
ب��ه دلیل فقدان منابع ارزی دولت ب��ا افزایش پایه پولی 
اق��دام به خرید ارز از س��امانه نیما کرده و با نرخ 4200 
به وارد کننده می فروش��د و این موضوع به افزایش پایه 
پولی انجامیده است. در همین راستا مرکز پژوهش های 
مجلس]1[ مدعی اس��ت ک��ه درآمدهای نفتی دولت در 
هفت ماهه نخس��ت س��ال کمتر از 2 میلیارد دالر بوده 
حال آنک��ه در حدود 7 میلی��ارد دالر ارز برای کاالهای 
اساس��ی اختصاص داده شده اس��ت. مابه التفاوت این دو 
رقم از صندوق توس��عه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه 
ش��ده که بخش زیادی از آن به صورت مس��تقیم یا غیر 
مس��تقیم منجر به افزایش پایه پولی ش��ده است. البته 
الزم اس��ت ذکر شود که در نیم سال نخست سال جاری 
درآمدهای حاصل صادرات نفت، گاز، برق و فراورده های 
نفتی بیش از نیاز کش��ور برای واردات کاالهای اساس��ی 
بوده و دولت محدودیت��ی در تخصیص ارز 4200 روبرو 

نبوده اس��ت. اگر فرض کنیم که ادعای مطرح ش��ده از 
س��وی مرکز پژوهش های مجلس صحیح باش��د و دولت 
از طریق اس��تقراض از بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از 
سامانه نیما با متوسط نرخ 20 هزار تومانی برای نیمه ی 
اول سال کرده و این ارزها را به نرخ 4200 به واردکننده 
فروخته باشد، بابت 5 میلیارد دالر می بایست حدود 80 
هزار میلیارد تومان برای هفت ماه نخس��ت سال به پایه  

پولی افزوده شده باشد.
با بررسی ترازنامه ی بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال 
جاری اثری از افزایش 80 هزار میلیارد تومانی در پایه پولی 
مشاهده نمی شود. در هفت ماه نخست پایه پولی به میزان 
35,8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی 
اس��ت که خالص مطالبات بانک مرک��زی از دولت نه تنها 
افزایش نداش��ته بلکه در هفت ماه سال جاری کاهش نیز 
داشته است اما خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به 
میزان 20,7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به گفته ی 
کارشناسان بانک مرکزی علت این افزایش تخصیص یک 
میلیارد دالر از صندوق توس��عه به وزارت بهداش��ت بابت 
مقابله با بیماری کرونا و در دسترس نبودن منابع صندوق 
توسعه ملی است که منجر به افزایش پایه پولی شده است. 
بنابراین این استدالل که دولت برای تأمین ارز 4200 اقدام 
به افزایش 80 هزار میلیارد تومان پایه ی پولی کرده است 
از اساس غلط بوده و اثری از آن در ترازنامه ی بانک مرکزی 

مشاهده نمی شود. تسنیم

  معاون وزیر صنعت خبر داد:

دستیابی به صرفه جویی ۳۵۰ میلیون دالری در صنعت فوالد
  بررسی ها نشان داد؛

آدرس  غلط مرکز پژوهش های مجلس برای  نرخ ارز کاالهای اساسی


