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رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی:

سرمایهدرگردشبنگاههایتولیدیازمحلمنابعصندوق2برابرشد

صابر -رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی
با اشاره به این که هدف اصلی این صندوق فعال
کردن بخش خصوصی در طرح های اقتصادی و
توسعه ای کشور است ،گفت :بر اساس مصوبه
اخیر ،سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی
ازمنابع صندوق توسعه ملی از مبلغ  10میلیارد
به  20میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گــزارش خراسان ،مرتضی شهیدزاده صبح
دیروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران ،افزود :یکی از فعالیتهای مهم صندوق
توسعه ملی پشتیبانی از صــادرات محصوالت

کشاورزی و صنعتی است که بر این اساس بیش
از چهار هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از
صادرات این بخش اختصاص داد.
وی بیان کرد :بیش از پنج هزار میلیارد تومان
در هشت ماه ابتدای امسال از منابع صندوق
توسعه ملی به بانکهای عامل برای پرداخت
تسهیالت تخصیص داده شــده اســت که 50
درصد آن سرمایه در گردش است و افزایش این
رقم تا پایان سال بستگی به منابع ورودی و اجازه
دولت دارد که البته  10درصد منابع ورودی باید
به عنوان تسهیالت اختصاص داده شود.

▪مـــهـــدی جــهــانــگــیــری :بـــوروکـــراســـی
اجرای طرح ها را غیراقتصادی می کند

مهدی جهانگیری ،نایب رئیس اتاق تهران نیز
در این نشست با بیان این که بخش خصوصی
بــرای دریــافــت تسهیالت صــنــدوق ،باید سه
مرحله را در دستگاه مــربــوط ،بانک عامل و
صندوق بگذراند ،گفت:بوروکراسی دراین
مراحل طرح اقتصادی را فاقد صرفه اقتصادی
می کند.
ساین بوروکراسی دراعــطــای تسهیالت پدر
بخش خصوصی را درآورده است.

مدیرعامل توانیر:افزایش تعرفه برق پرمصرف ها تا پایان آذرماه اعالم می شود
حسین بردبار -مدیرعامل توانیر با بیان این که
افزایش تعرفه برق پرمصرف ها در مراحل اولیه
در دولت تایید شده است ،افزود :این پیشنهاد در
مراحل نهایی خود قرار دارد و تا پایان ماه جاری
نتایجقطعیآنبهمردماعالمخواهدشد.
به گزارش خراسان ،محمدحسن متولی زاده در
حاشیه همایش راهکارهای هوشمندسازی در
مصرف انرژی درجمع خبرنگاران افزود :وزارت
نیروپیشنهادافزایشتعرفهبرقبرایپرمصرفهارا
درراستایدرآمدزاییخودنمیبیندپسایناقدام
تنهاباهدفتبدیلپرمصرفهابهخوشمصرفها
بــوده اســت.وی اظهار کــرد 5 :درصــد مشترکان
برق در کشور  10برابر مشترکان کم مصرف برق

مصرفمیکنندپساینپرمصرفهانیزبهراحتی
میتوانندبهگروهکممصرفهابپیوندند.
وی همچنین در پاسخ به ایــن که چندی پیش
وزارت خزانهداری آمریکا صادرات برق ایران به
عراق را منوط به یک مهلت  45روزه دانسته بود،
آیا صادرات برق ایران به عراق در حال انجام است
یا خیر ،گفت :ایران تا این مقطع کمکهای زیادی
برای تامین برق به کشورهای همسایه و به ویژه
کشور عراق داشته است.
وی تصریح کرد :مقدار مناسبی از نیاز مصرف
برق عراق توسط ایران تامین شده است .بنابراین
درباره برق به دلیل گستردگی و طوالنی بودن
شبکه نمیتوان به سرعت کشوری را جایگزین

اخبار

کـــــــشـــــــور
دیگری برای
تــامــیــن بــرق
کـــــــرد پــس
جا یگز ینی
کـــــــشـــــــور
دیـــگـــری به
ج ــای ای ــران
در کـــوتـــاه
مدت میسر نمیشود.متولیزاده افــزود :ایران
اکنون به شکل لحظهای  1400مگاوات برق به
عراق صادر میکند و پیگیر دریافت مطالبات خود
از عراق نیز است.
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نوبخت خبر داد:

اختیارحذف یارانه ثروتمندان در استان ها در چارچوب آیین نامه دولت

رئیسسازمانبرنامهوبودجهبااشارهبهتوزیعیارانه
نقدیبهصورتاستانیازسالآیندهگفت:حذف
یارانه خانوارها بر مبنای آیین نامه ای است که در
دولت مصوب می شود.به گزارش فارس ،محمد
باقر نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه
ت و معدن با اشاره
ایجاد اشتغال در بخش صنع 
به این که قطعا با توجه به امکاناتی که استانها
دراختیاردارند،دقیقترمیتوانندراجعبهیارانه
خانوارها تصمیم بگیرند ،تصریح کــرد :حذف
یارانه خانوارها سلیقهای نخواهد بود و ضابطه
دارد؛اولآنکهپرداختهادرچارچوبآییننامه

اجراییصورتمیگیردکههرسالسازمانبرنامه
و بودجه باید آن را تهیه و هیئت وزیــران تصویب
کند.بههمیندلیلبهطوردقیقبرایپردرآمدی
یا کمدرآمدی شناسایی صورت خواهد گرفت.
معاونرئیسجمهوریادآورشد :مبلغیکهازمحل
حذفیارانهغیرنیازمندتأمینمیشود،میتوانددر
هماناستانهزینهشودوافرادیکهیارانهدریافت
نمیکنندمیدانندمنابعبرایپروژههایعمرانی
یا کمک به اقشار نیازمند هزینه خواهد شد که به
عدالت نزدیکتر است .قطعا اگر نواقصی درباره
حذف یارانه بگیران وجود داشته باشد که البته

دالر در آستانه سقوط به کانال  ۹۰۰۰تومان
اقتصاد نیوز  -روند نزولی قیمت در بازار
ارز و طال ،دیروز هم ادامه یافت .دیروز بعد
از ظهر اگــر چه بر خــاف صبح ،قیمت ها
در بــازار ارز و طال کمی باال رفت ،اما روند
قیمت ها نسبت به دو روز گذشته کماکان
کاهش را نشان داد.
به طوری که نرخ دالر به نیمه پایینی کانال
 10هزار تومان یعنی زیر  10هزار و 500
تومان افت پیدا کرد .حتی برخی منابع از
ورود دالر به کانال  9هزار تومان خبر دادند
در این حال هر قطعه سکه بهار آزادی طرح
جدید نیز یک کانال دیگر نسبت به دو روز
قبل افت کرد و به زیر  3میلیون و  600هزار

تومان رسید.
از سوی دیگر ،دیروز بانک ها نیز نرخ خرید و
فروش ارز را کاهش دادند .به گزارش ایسنا،
نرخ خرید دالر با بیش از  200تومان کاهش
در بانک ها ،به حدود  10هزار و  600تومان
رسید.
همچنین نرخ خرید یورو نیز نسبت به دو روز
قبل کاهشی بود و قیمت خرید هر یورو در
بانکها به  ۱۲هزار و  ۱۱۱تومان افت کرد.
طبق این گزارش ،نرخ فروش یورو مسافرتی
بانک هــا ،دیــروز  12هــزار و  465تومان
تعیین شد که با احتساب کارمزد به  12هزار
و  700تومان رسید.

تــــاشمـــاایــن
است که سلیقه
اعــمــالنــشــود،
بــر پــایــه ضابطه
روشــن و شفاف
خواهدبود.
وی تاکید کرد:
این مدل بهتر از
آن است که عــدهای در تهران بنشینند و برای
کل روستاها و شهرها تصمیم بگیرند ،زیرا قطعا
شناختشانضعیفتراست.

فالحتپیشه خبر داد :

بخشاعظمیازعوامل
حادثهتروریستیچابهار
دستگیرشدند

ایسنا  -رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
با اشاره به بازدید هیئتی از این کمیسیون از
چابهار گفت  :طبق بررسیهای اولیه بخش
اعظمی از عوامل حادثه تروریستی چابهار
شناسایی و دستگیر شدند.
فالحتپیشه افزود :بخشی از بازدیدهای ما
مربوط به بررسی حادثه تروریستی چابهار بود،
اتفاقی که پشت آن راهبرد تخریبی سیاسی
قرار داشت.

