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ابالغ »دستورالعمل جامع ارائه خدمات 
 به شرکت های دانش بنیان« 

توسط بانک ملی ایران
»دســتورالعمل جامع ارائه خدمات به شرکت های 
دانش بنیان« توســط بانک ملی ایران به شــعب 

سراسر کشور ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،این بانک 
در راســتای اجرای منویات مقــام معظم رهبری 
درباره حمایت از شرکت های دانش بنیان به عنوان 
یک راهبرد اصلی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی 
کشور، اقدام به تدوین »دستور العمل ارائه خدمات 
به شــرکت های دانش بنیان« با هدف تســریع و 
تســهیل در فرایند ارائه خدمات مالی و اعتباری به 
این شرکت ها کرده است. در این شیوه نامه ساز و 
کارهای مراجعه شرکت های دانش بنیان به شعب 
بانک ملی ایران با معرفی نامه های صادره توســط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق 
نوآوری و شکوفایی یا مراجعه مستقیم این شرکت 
ها به شــعب و فرایند و نحوه ارائه خدمت به آنها، 
تشریح شده است. بر اساس دستور العمل ابالغی به 
شعب سراسر کشور، به منظور تسهیل و تسریع در 
انجام امور مرتبط با شــرکت های دانش بنیان، یک 
بســته اعتباری با شرایط و حدود و اختیارات ویژه 

نیز در نظر گرفته شد.

 پرداخت 5530 میلیارد ریال 
 تسهیالت بانک توسعه تعاون 
به مددجویان نهادهای حمایتی

بانک توســعه تعاون تا 28 خــرداد بخش مهمی از 
تسهیالت اشتغال پایدار روســتایی و عشایری را به 
معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص داده است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه تعاون، 
این بانک در طرح ملی اشــتغال پایدار روســتایی 
و عشــایری در حدود ۳۰ هزار و 67 میلیارد ریال 
تســهیالت پرداخت کرده اســت که از این میزان 
حــدود 55۳۰ میلیــارد ریال به معرفی شــدگان 
نهادهای حمایتی اختصاص یافته اســت. از ناحیه 
این میزان تسهیالت پرداختی 1۳ هزار و ۳7 طرح 
توسط مددجویان در سراسر کشور راه اندازی شده 
است. بررسی عملکرد شعب بانک توسعه تعاون در 
سراسر کشور نشان می دهد، استان خراسان رضوی 
با 8۰5 طرح، فارس با 798، آذربایجان شــرقی با 
746، کرمانشــاه با 671 و کرمان با 59۰ طرح در 
رتبه هــای اول تا پنجم تعداد طرح های مشــمول 
پرداخت تســهیالت قرار دارند. میزان تســهیالت 
پرداختــی بانک توســعه تعــاون بــه مددجویان 
نهادهای حمایتی نیز تا بیست و هشتم خرداد سال 
جاری به بیش از 55۳۰ میلیارد ریال رسیده است.

احياء 227 واحد توليدي راكد و افزايش 
ظرفيت توليد 134 واحد نيمه فعال

علــی رســولیان در حاشــیه افتتاح ســه پروژه 
زیرســاختی در شــهرک صنعتی شــمس آباد در 
پنجمیــن روز دهه تولید و تجــارت در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهار داشــت: نگاه مــا در مجموعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، عالوه بر مشارکت 
در زیرســاخت های برق، خود تأمینی شهرک هاي 
صنعتي با ایجاد نیروگاه های کوچک مقیاس تولید 
برق و اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر اســت 
که با ایجاد شــهرک های صنعتي تخصصي انرژی 

خورشیدی توسعه می یابد.
وی با بیان این که ســال گذشته در احداث بیش از 
6۰ پست زیرســاختی برق با وزارت نیرو مشارکت 
داشته ایم، افزود: امسال نیز با همراهی دولت و رئیس 
جمهور از ابتدای سال تا کنون در احداث ۳۰ پست 
جدید برق با وزارت نیرو مشارکت نموده ایم. رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران درخصوص تأمین آب 
پایدار در شهرک ها و نواحی صنعتی نیز اضافه کرد: 
کشور ما مشکل جدی کم آبی دارد، اما طرح جدید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و این سازمان، تصفیه 
پساب های شــهری برای استفاده واحدهای صنعتی 
اســت که آبی ماندگار و قابل اتکاء اســت و سرمایه 
گذاری های خوبی نیز در این حوزه انجام شده است.
وی تأکید کرد: نگاه و رویکرد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت این اســت که در همه شهرها، به خصوص 
مکان هایی که صنعت مستقر است، پساب شهری به 
تأمین آب صنعت اختصاص یابد و در نتیجه با دنبال 
کردن این راهکار، تأمین آب پایدار برای شهرک ها و 

نواحی صنعتی به وجود می آید.

 اعطای بیش از 414 میلیارد ریال 
 وام قرض الحسنه فرزند آوری 

از سوی بانک سینا
بانک سینا در راســتای اجرای مفاد قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد یک هزار و 8۰ 
فقره وام فرزند آوری به مبلغ 414 میلیارد ریال به 

واجدین شرایط پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک طبق 
بخش نامــه بانک مرکزی، همگام با سیاســت های 
دولت در اجرای بنــد الف تبصره 16 قانون بودجه 
ســال 14۰1 کل کشــور و اجرای ماده 1۰ قانون 
حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت، نســبت به 
پرداخت وام قرض الحســنه فرزندآوری اقدام کرده 
است. بر اســاس قانون به خانواده هایی که از سال 
14۰۰ به بعد صاحب فرزند شــده اند، تســهیالت 
فرزندآوری بــه ازای فرزند اول 2۰۰ میلیون ریال، 
به ازای فرزند دوم4۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند 
سوم 6۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند چهارم 8۰۰ 
میلیون ریــال و به ازای فرزنــد پنجم به بعد یک 

میلیارد ریال پرداخت می شود.

گزارشاخبـــار

وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی یکدیگر را با اهمال 
در آغاز اعطای وام ودیعه مســکن متهم می کنند، اما آنکه 
بیش از همه در این میان متضرر می شــود، مســتأجرانی 

هستند که معطل دریافت این وامند.
 وام ودیعه در ســال جاری با فراز و نشــیب زیادی رو به 
رو بــود و در چند نوبت این تســهیالت به تصویب مراجع 
مختلف رســید. وام ودیعه مســکن که ســابقه پرداخت 
دو ســاله در ســال های کرونایی 1۳99 و 14۰۰ را دارد، 
مشخص نبود که آیا امســال هم پرداخت می شود یا خیر 
که برای نخســتین بار در ســال جاری، معاونت مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 17 اردیبهشت امسال 
از تصویب اعطای تســهیالت ودیعه مسکن در شورای پول 
و اعتبار خبر داد.بر اســاس اعالم این وزارت خانه، ســقف 
وام ودیعه مســکن تهرانی ها، کالنشهری ها و سایر شهرها 
به ترتیــب 6۰، 45 و ۳۰ میلیون تومان بود. این در حالی 
است که طی سال های 1۳99 و 14۰۰ بیش از 45۰ هزار 
خانوار شــهری در سراسر کشور تســهیالت ودیعه مسکن 

دریافت کردند.
این در حالی اســت که در ســال های 1۳99 و 14۰۰، وام 
ودیعه مســکن تهرانی ها 7۰ کالنشــهری ها 4۰ و ســایر 
شهرها 25 میلیون تومان با نرخ سود 1۳ درصد بود اما در 
ســال جاری نرخ سود آن را بانک ها و شورای پول و اعتبار 

18 درصد متقبل شدند.
دومین بار اعطای تسهیالت ودیعه مسکن در ستاد تنظیم 
بازار بررســی و مقرر شد تا این تسهیالت به 1۰۰ میلیون 
تومان افزایش یابد ولی برای ابالغ به بانک ها نیاز به مصوبه 

شورای پول و اعتبار داشت.
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در نشست ۳ خرداد امسال 
در شــورای پول و اعتبار بار دیگر بررســی و اعالم شد که 
سقف وام ودیعه مسکن تهرانی ها، کالنشهری ها و ساکنان 
ســایر شــهرها به ترتیب 1۰۰، 7۰ و 4۰ میلیون تومان با 
نرخ سود 18 درصد و بازپرداخت 5 ساله به تصویب رسیده 

اســت. همچنین مقرر شــد وزارت راه و شهرسازی لینک 
ثبت نام متقاضیان در ســامانه جامع مســکن حمایتی به 
آدرس https://saman.mrud.ir/ را فعــال کند.وزارت 
راه و شهرســازی این ســامانه را فعال کرد ولی خبری از 
معرفی متقاضیان به بانک نبود. معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی در اطالعیــه ای از آغــاز ثبت نام 
متقاضیان تسهیالت کمک ودیعه مسکن از روز پنج شنبه 
12 خردادماه از طریق ثبت درخواست در سامانه طرح های 

حمایتی مسکن خبر داد.
رستم قاســمی ۳1 خرداد از تصویب اعطای تسهیالت کمک 
ودیعه مســکن تا ســقف 4۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود 
یارانــه ای 1۳ درصدی در نشســت ۳۰ خرداد شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور خبر داد.
1 تیر ماه امسال علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
و دبیر شــورای پول اعتبار در حاشیه نشست هیئت دولت 
از تصویب اعطای تســهیالت کمک ودیعه مسکن با اعتبار 

4۰ هزار میلیارد تومانی در جلســه ۳1 خرداد این شورا با 
سقف های 1۰۰، 7۰ و 4۰ میلیون تومانی برای مستأجران 
به ترتیب تهرانی، کالنشهری و ساکن سایر شهرها خبر داد.
بررســی های میدانی حاکی اســت هنوز بانک هــا اقدام به 
اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن نکرده و از اعطای این 
تسهیالت سر باز می زنند. ضمن اینکه بانک ها می گویند هنوز 
دستورالعمل وام ودیعه مسکن به ما ابالغ نشده است.این در 
حالی اســت که یک پایگاه خبری وابســته به بانک مرکزی 
اعالم کرد: بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 1۰ خردادماه به 
2۰ بانک ابالغ شــده است و بر این اساس عدم پرداخت وام 

به دلیل نبود بخشنامه بانک مرکزی موجه نیست.
در این بخشــنامه آمده است: حسب تصمیمات اتخاذ شده 
در شــورای پول و اعتبار در تاریخ سوم خردادماه، شورای 
پول و اعتبار با اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج 
سال، در ســقف های فردی 1۰۰، 7۰ و 4۰ میلیون تومان 

به ترتیب در تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی 2۰۰ 
هزار نفر جمعیت و ســایر شــهرها و از محل منابع بانکی 

موافقت کرده است.
در ادامه بخشنامه تاکید شده است: نحوه معرفی متقاضیان 
واجد شــرایط جهت بهره مند از تســهیالت مزبور توسط 
ســامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.به نظر می رسد 
بخشــنامه فوق مربوط به مصوبه ای است که بر اساس آن 
تســهیالت ودیعه مســکن قرار بود با نرخ سود 18 درصد 
پرداخت شــود؛ حال آنکه نرخ سود این تسهیالت بار دیگر 
تغییر کرد و بر اســاس اعالم رســتم قاســمی وزیر راه و 
شهرسازی، قرار است با نرخ سود 1۳ درصد به مستأجران 

متقاضی دریافت آن پرداخت شود.
مدیــر روابط عمومی بانــک مرکزی اعالم کرد: با شــیوه 
نامه ای که امروز وزارت راه و شهرســازی ارائه و قرار شــد 
تا امروز نهایی و به شــبکه بانکی ابالغ شــود، پرداخت وام 
کمک ودیعه مسکن نیز بزودی عملیاتی می شود.مصطفی 
قمری وفــا مدیر روابط عمومی بانــک مرکزی اعالم کرد: 
بانک مرکزی در راســتای حمایت از مستاجران، بخشنامه 
مربوط به وام ودیعه مســکن را 1۰ خرداد به بانک ها ابالغ 
کرد. دســتورالعمل نحوه معرفی متقاضیان از سوی وزارت 
راه و شهرســازی ضرورت داشــت، اعالم می شــد که این 
موضوع امروز با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی و مدیران مربوطه در بانک مرکزی نهایی شد.

با شیوه نامه ای که امروز وزارت راه و شهرسازی ارائه و قرار 
شد تا امروز نهایی و به شــبکه بانکی ابالغ شود، پرداخت 
وام کمک ودیعه مســکن نیز به زودی عملیاتی می شــود.

به گفته وی ، در شــورای پول و اعتبار پرداخت وام کمک 
ودیعه مسکن تا سقف 4۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد، 
به طوری که این تسهیالت در تهران 1۰۰ میلیون تومان، 
در کالنشهر ها 7۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری 
 4۰ میلیون تومــان تعیین و به متقاضیان واجد شــرایط 

پرداخت می شود.  مهر

رئیس بنیاد ملــی گندمکاران با اشــاره به افزایش ۳2 
درصدی خرید تضمینی گندم نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشــته، از تاخیر دولت در پرداخــت مطالبات 

گندمکاران انتقاد کرد.
علیقلی ایمانی با اشــاره به اینکــه تاکنون بیش از ۳.7 
میلیون تن گندم از کشــاورزان خریداری شــده است، 
گفت: این رقم نســبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

۳2 درصد افزایش داشته است.
وی اضافــه کرد: نکته مهــم در این زمینــه تأخیر در 
پرداخت مطالبات کشــاورزان اســت به طــوری که در 
بســیاری از اســتان ها میزان پرداخت ها حدود 1۰، 15 
الی 2۰ درصد بوده که بســیار رقم پایینی است. ایمانی 
تصریح کرد: در بســیاری از اســتان ها حدود 2۰ تا 25 
درصــد از زمان خرید گندم گذشــته اما هنوز مطالبات 

تسویه نشده است.
وی با بیان اینکه کشــاورزان از این مســاله به شــدت 
ناراحت هســتند، گفت: انتقاد کشــاورزان از بنیاد ملی 

است که آنها را تشویق کرده گندم خود را تحویل دولت 
بدهند چرا که االن چک های این کشــاورزان برگشــت 
خورده، بانک ها، کمبایــن داران و کامیون داران آنها را 
تحت فشار گذاشته اند و مســئوالن به خوبی در جریان 

این مسائل هستند.
ایمانی ادامه داد: مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی در 
ابتدای فصل برداشــت گفته بودند که پرداخت مطالبات 
48 ســاعته خواهد بود اما متأســفانه به این وعده عمل 

نشده است.
وی بـا بیـان اینکـه کشـاورزان بـرای کشـت های بعدی 
خـود نیـاز بـه نقدینگـی دارنـد، گفـت: ایـن نقدینگـی 
بایـد از محـل فـروش گنـدم تولیدکننـدگان تأمین می 
شـده کـه ایـن اتفـاق نیفتـاده و منجـر می شـود کـه 
کشـت های بعـدی کشـاورزان بـه تعویق بیفتـد و تولید 
ملـی از ایـن مسـاله آسـیب مـی بیند.ایمانـی از دولـت 
بـه موقـع  خواسـت کـه تسـویه مطالبـات کشـاورزان 

انجـام شـود.  مهر

افزایش 32 درصدی خرید تضمینی گندم
وزیــر راه و شهرســازی از آغــاز مجــدد ثبت نام طرح 
نهضت ملی مســکن از 15 تیرماه خبر داد و گفت: هیچ 
محدودیتی برای بهره مندی از توان انبوه سازان خوشنام 

نداریم.
رســتم قاســمی وزیر راه و شهرســازی با بیان این که 
پاالیش نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا 15 
تیرماه تمدید شده است، اظهار کرد: استان ها باید توجه 
داشته باشــند متقاضیانی که با مکاتبه نسبت به تعیین 
تکلیف مدارک خود اقدامی نکنند با هماهنگی شــورای 
اســتان از ادامه طرح کنار گذاشته شــوند تا متقاضیان 

بیشتری امکان حضور در اجرای طرح را پیدا کنند. 
وی افزود: بعد از 15 تیرماه ســامانه طرح های حمایتی 
مســکن برای متقاضیــان جدید به مــدت 15 روز باز 
می شــود تا همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
برای متقاضیان پاالیش شــده امکان ثبت نــام از افراد 

جدید نیز فراهم باشد. 
وی درباره افتتاح حســاب متقاضیــان پاالیش و تایید 

شــده که به بانک معرفی شدند نیز توضیح داد: مدیران 
کل راه و شهرســازی دقت کنند که حداکثر زمان الزم 
برای افتتاح حســاب متقاضیان معرفی شده به بانکها دو 
هفته است که باید این زمان رعایت شود تا اجرای طرح 

نهضت ملی مسکن سرعت الزم را پیدا کند. 
وی بــا بیان این که با برنامه ریــزی  در صددیم  تا پایان 
شــهریورماه اجرای فونداســیون واحدهای طرح نهضت 
ملی مســکن از دو میلیون واحد عبور کند، گفت: طبق 
ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید 2۰ درصد 
سهم تسهیالت را به بخش مسکن اختصاص بدهند که 
در این خصوص ضرورت دارد تا بانک ها نهایت همکاری 

را داشته باشند. 
همچنین در بند 5 ماده قانون جهش تولید مســکن نیز 
تاکید شــده که برای تامین زمین از اراضی دولتی برای 
اجرای پروژه های قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و 
شهرسازی در اجرای ماده 1۰ قانون مذکور اقدام الزم را 

به عمل آورند.  ایرنا

آغاز مجدد ثبت نام نهضت ملی مسکن از 15 تیر

سرگردانی متقاضیان وام اجاره 
بین سامانه وام ودیعه مسکن و بانک ها

جلوگیری از افتتاح هرگونه حســاب و صدور کارت بانکــی جدید، متوقف کردن 
گردش مالی و پولی در کلیه حساب  ها و کارت  های بانکی به میزان کسری مبلغ 
چک و غیره از جمله محرومیت هایی است که برای چک برگشتی ها اعمال می شود.
بــا توجه به تغییرات صورت گرفته در قوانین و ضوابط مربوط به چک، شــرایط 
برای کســانی که چک برگشتی دارند، بسیار سخت شده است. چک برگشتی  ها 
از خدمات جدید بانکی محروم می  شــوند و نمی  توانند از تســهیالت بانکی هم 
اســتفاده کنند. برای همین رفع سوءاثر چک بســیار اهمیت دارد. جلوگیری از 
افتتاح هرگونه حســاب و صدور کارت بانکی جدید، متوقف کردن گردش مالی و 
پولی در کلیه حساب  ها و کارت  های بانکی به میزان کسری مبلغ چک، پرداخت 
نشدن هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانتنامه  های ارزی یا ریالی، باز نکردن 
اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، ممنوعیت ارایه دسته  چک جدید در سامانه صیاد از 

جمله محرومیت  هایی است که برای چک برگشتی  ها اعمال می  شود.
بر اساس قانون صدور چک و قانون اصالح قانون صدور چک مصوب سال 1۳97 
و بخشــنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تمام امور مربوط 
به رفع ســوءاثر از چک های برگشتی اشــخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه 

بانک ها و به صورت ذیل امکان پذیر است:
ـ واریز کســری مبلغ چک به حســاب جاری نزد بانک عهده و ارائه درخواست 

مسدودی به مدت یک سال:

در صورتی که حســاب جاری مشــتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی 
مســدوه نشده باشد، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان 
مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ 

را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطالع دارنده چک برساند.
توضیح: هر صورت ارائه یا احراز هر یک از ســایر شــیوه های رفع ســوءاثر چک 

)روش های ذیل(، بانک موظف به رفع مسدودی از وجوه مسدودشده است.
ـ ارائه الشــه چک برگشتی: مشتری الشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک 

در قبال آن به وی رسید تحویل می کند.
ـ ارائه رضایت نامه محضری دارنده )ذی نفع( چک به بانک: در صورت عدم امکان 
ارائه الشه چک برگشتی به بانک بنا به دالیلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن 
و ســوختن، ذی نفع چک )شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام 
او صادر شده است( می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به 
عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به متشری اعالم کند. در این 

صورت، بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نســبت به رفع سوء اثر از چک مورد 
نظر اقدام می کند.

تبصره: چناچه ذی نفع چک شــخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی 
باشــد، می تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعالم کرده و بانک با دریافت 

رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می کند.
ـ ارائــه نامه رســمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صالح مبنــی بر اتمام عملیات 
اجرایی در خصوص چک. ارائــه نامه از مرجع ثبتی ذی صالح موضوع ماده ۳81 
»آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از 
عملیــات اجرایی« مبنی بر اجرای چک )با ذکر مشــخصات اصلی چک( و لزوم 

رفع سوءاثر از آن.
ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.

ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به 
عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

توضیح 1: بانک موظف اســت اطالعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت صادره 
را بالفاصله پس از برگشت چک به سامانه اطالعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

توضیح 2: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق 
چک های برگشتی خود در سامانه اطالعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل 
تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.  تسنیم

 دارندگان چک های برگشتی 
از کدام خدمات بانکی محروم می شوند؟

بانک مرکزی جزئیات تکان دهنده تورم 
در دولت قبل را افشا کرد

گزارش بانک مرکزی از تورم ســال 14۰۰ نشان می دهد که دولت قبل که خود 
را ناجی اقتصاد می دانســت، رکورددار باالترین تورم در 7۰ســال گذشته بوده و 

اقتصاد را در ونزوئالیی ترین حالت تحویل دولت سیزدهم داد.
دیروز به منظور آگاهی بخشــی به مردم در برابر دروغ پردازی های رســانه های 
حامــی دولت قبل درباره تــورم، جزئیات آمار تورم 12 ماهــه و نقطه به نقطه 
کشــور به ویژه در مقطع تغییر دولت در ســال 14۰۰ تا اردیبهشت سال جاری 
را منتشــر کرد. طی روزهای گذشــته به ویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد 
ماه مرکز آمار، رســانه های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم 
در اثر اصالح یارانه ها، دولت ســیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در 
واکنش به روند رو به گسترش این دروغ پردازی ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار 
آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسئوالن دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.
پــس از اظهارات رئیس جمهور در برنامه گفت و گوی تلویزیونی مبنی بر تورم 6۰ 
درصدی در آغاز به کار دولت ســیزدهم، برخی رسانه ها نسبت به واقعی بودن این 

آمار تشکیک کردند. با این حال بر اساس اطالعیه ای که بانک مرکزی امروز منتشر 
کرد، نرخ تورم متوســط 12 ماهه در پایان شــهریور 14۰۰ حدود 6۰ درصد بوده 
است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به 42 درصد در اردیبهشت سال جاری 
رسیده که نشانگر کاهش حدود 18 واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات 
تورم ساالنه از ابتدای سال 95 تا اردیبهشت سال جاری را نشان می دهد. همچنین 
طبق اعالم بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در شــهریور سال 14۰۰ حدود 
55 درصد بوده است. با این حال با تالش های دولت سیزدهم به ویژه در مقابله با 
کسری بودجه و کنترل شاخص های پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند 
14۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد رسید که حاکی از افت حدود 25 واحد درصدی است. 

نمودار زیر روند تغییرات تورم نقطه به نقطه را نشان می دهد.
در اطالعیه بانک مرکزی همچنین به نتایج مدیریت دولت بر شاخص های پولی 
به عنوان مهمترین عامل تورم اشــاره شــده است. بر اساس اعالم بانک مرکزی، 
نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال 14۰۰ و اولین ماه سال جاری 
روند کاهشی داشته به طوری که نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از 42.8 درصد 
در پایان مهرماه 14۰۰ به ۳8.2 درصد در پایان فروردین ماه 14۰1 رسیده است 
که در حدود 2.6 واحد درصد از رشــد نقدینگی در پایــان فروردین ماه 14۰1 
به افزایش پوشــش آماری )اضافه شــدن اطالعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای 

پولی( مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشــش آماری مذکور، رشد 
نقدینگی در دوازده ماهه منتهــی به فروردین ماه 14۰1 به ۳5.6 درصد کاهش 

یافته است.
در اطالعیه بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که کمترین نرخ رشد نقدینگی 
در دوران قبل از مردادماه سال 14۰۰ معادل ۳8.8 درصد و مربوط به نرخ رشد 
دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 14۰۰ بوده اســت. لذا، همانطور که مالحظه 
می گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده 
و انتظار می رود با تداوم سیاســت های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی ساالنه 

کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
بررســی روند رشــد دوازده ماهه پایه پولی در ســال 14۰۰ نیز نشان می دهد 
که با آغاز به کار دولت ســیزدهم از رشــد پایه پولی کاسته شده، به طوری که 
رشــد متغیر مذکور از 42.1 درصد در پایان مردادماه 14۰۰ به ۳1.6 درصد در 
پایان اسفندماه 14۰۰ کاهش یافته است. همچنین بررسی روند اجزای نقدینگی 
)پول و شــبه پول( در شش ماهه دوم ســال 14۰۰ و اولین ماه سال جاری نیز 
نشان دهنده بهبود ترکیب نقدینگی اســت، به طوری که سهم پول از نقدینگی 
از 2۰/1 درصد در پایان شــهریورماه 14۰۰ به 7.19 درصد در پایان فروردین ماه 

14۰1 کاهش یافته است.  صدا و سیما


