
اگر از ابتداي دهه 90 صندوق توسعه ملي كاركرد 
صحيحي داش�ت، امروز بخش خصوصي واقعي 
ايران مي توانس�ت در جنگ اقتصادي كه اتاقش 
در در وزارت خزانه داري امريكا س�ت ميدان دار 
باش�د، ولي به نظر مي رس�د حاكميت دولتي بر 
منابع صندوق توس�عه ملي كارك�رد صحيح اين 
صندوق را به انحراف برده اس�ت، اي�ن در حالي 
اس�ت كه رهبر معظ�م انقالب در آخري�ن ديدار 
سران قوا و جمعي از مسئوالن و كارگزاران نظام 
فرمودند: اقتصاد دولتي جواب نمي دهد و منابع 
صندوق توسعه ملي بايد در جهت مردمي سازي 
و تقوي�ت بخش خصوصي ب�ه كار گرفته ش�ود. 
  اقتص�اد دولتي ج�واب نمي ده�د، اقتصاد 

مردمي شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ديدار سران قوا و جمعي 
از مس��ئوالن و كارگزاران نظام در خرداد ماه س��ال 
97 با اش��اره به اينكه امريكايي ها وزارت خزانه داري 
خ��ود را به اتاق جن��گ عليه ايران تبدي��ل كرده اند 
و »اقتصاد مردم��ي« و ورود واقعي م��ردم به عرصه 
اقتصاد را كاماًل ضروري خواندن��د و افزودند: اقتصاد 
دولتي جواب نمي دهد و همانگونه كه بارها گفته ام 
بايد سياس��ت هاي اص��ل ۴۴ جدي گرفته ش��ود و 
بخش خصوصي را وارد مي��دان كنيم. رهبر انقالب 
فلسفه تشكيل صندوق توسعه ملي را كمك به بخش 
خصوصي برشمردند و خاطر نشان كردند: اين صندوق 
كامالً در اختيار دولت است، اما منابع صندوق بايد در 
اختيار فعاالن بخش خصوصي قرار گيرد و نبايد صرف 

مصارف جاري شود. 
  تركيب دولتی صندوق توسعه ملی

به گزارش »جوان«،در تركيب اعضاي هيئت امناي 
صندوق توسعه ملي اشخاصي چون1- رئيس جمهور 
)رئيس هيئت امنا(، 2-معاون برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رئيس جمهور )دبير هيئت امنا(، 3- وزير 
امور اقتصادي و دارايي، ۴- وزير كار و امور اجتماعي، 
5- وزير نفت، 6- رئيس كل بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران، 7- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي، 8- 
رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق 
رأي، 9- دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و 
برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي 
اسالمي، 10- دادستان كل كشور حضور دارند. بدين 
ترتيب دولتي ها در اين صندوق دست برتررا دارند از 
طرفي عمده بانك هاي عامل صندوق توس��عه ملي 

جهت پرداخت تسهيالت، دولتي هستند. 
از ابت��داي دهه 90 صندوق توس��عه مل��ي در ايران 
تشكيل شد و پيش از اين نيز حس��اب ذخيره ارزي 
در كشور وجود داشت، اما با گذشت چندين سال از 
تزريق بخشي از درآمدهاي نفتي به اين صندوق اثر 
چنداني در تقويت بخش خصوصي واقعي در اقتصاد 
و تغيير اميدوار كننده تركيب مالكيت و مديريت در 
اقتصاد ايران ديده نمي ش��ود، به طوري كه همچنان 
بخش دولتي و عمومي و عمومي غير دولتي س��كان 
هدايت اقتصاد را برعهده دارند و اگر بخش خصوصي 
هم رشد داشته است با كنكاش پيرامون آن وابستگي 
اين بخش خصوصي به بخش عمومي و دولتي هويدا 

مي شود. 
بس��ياري از كش��ورهاي نفتي با درك دردسرهايي 
كه تزريق مس��تقيم يا غير مستقيم درآمدهاي نفت 
مي تواند در بودجه كش��ور به بار بي��اورد، به تدريج 
درآمدهاي نفت��ي را به صندوقي ب��ا ماهيت ذخيره 
و س��رمايه گذاري مولد براي نس��ل هاي آتي تزريق 
كرده اند، تا رفاه عمومي براي نس��ل فعلي و آتي را به 

همراه آورد. 
در بسياري از كشورهاي نفتي كه براي تحول مثبت 
در اقتصاد و جداس��ازي نفت از  مسير منابع بودجه 
كشور متوسل به راهكار تأسيس صندوق توسعه ملي 
و تزريق درآمدهاي نفتي با هدف مردمي سازي واقعي 

اقتصاد و ذخيره و س��رمايه گذاري مولد بين نسلي 
متوسل شده اند، بعد از چند سال شاهد وقوع اتفاقات 
مثبت مانند سالم سازي منابع مالي بخش دولت ) به 
همراه تغيير رفتار بخش دولت(، مردمي سازي اقتصاد 
و تقويت بخش خصوصي واقعي در اقتصاد و رشد و 
توسعه مولد بوده اند.  در اين ميان صرف نظر از كارايي 
حس��اب ذخيره ارزي بايد گفت كه صندوق توسعه 
ملي از ابتداي دهه 90 در كشور فعاليت دارد و هر سال 
حداقل بيش از 10درصد از درآمدهاي نفتي كشور به 
اين صندوق واريز شده اس��ت، اما به نظر مي رسد در 
فرايند و كاركرد و روح تصميم گيري حاكم بر منابع 
صندوق توسعه ملي اشكال يا اشكاالت بنياديني وجود 
دارد كه شاهد اتفاقات مثبت در مردمي سازي اقتصاد و 
رشد بخش خصوصي واقعي نيستيم؛ اتفاقي كه اگر در 
اين سال ها رخ مي داد بي شك به سهولت مي توانستيم 
در جنگ اقتصادي تاكتيك هاي خوبي را براي عبور از 

تحريم هاي اقتصادي احتمالي پياده كنيم. 
  اقتص�اد دولت�ي و نفتي ب�دون تحريم هم 

آسيب پذير است
با گذشت دهه ها از اقتصاد دولتي و  نفتي ايران بودجه 
كشور همچنان گرفتار بهاي جهاني نفت و نرخ تسعير 
ارز حاصله از صادرات است و از آنجايي كه كلي رديف 
بودجه خوار در بودجه عمومي و شركت هاي دولتي 
و مؤسسات وابس��ته وجود دارد، تكانه هاي ناشي از 
تحريم و نوس��ان بهاي جهاني نفت بودجه عمومي 
كشور را به سرعت تحت تأثير قرار مي دهد؛ بودجه اي 
كه بخش عمده اش به پرداخت حقوق و دس��تمزد 
حدود 2ميليون ۴00هزار نيروي كار دولت و كمك به 
صندوق هاي بازنشستگي كشوري ،  نيروي هاي مسلح 

و تأمين اجتماعي و... اختصاص دارد. 
در اين ميان، مالكيت بسياري از بنگاه ها و دارايي ها 
در اقتصاد ايران  وابسته به دولت اختصاص دارد كه 
بي پرده بايد گفت دولت توانايي مديريت اين حجم از 
دارايي و بنگاه هاي عظيم  در  بخش هاي مختلف را 
ندارد و شايد سود ناش��ي از اين همه دارايي در سال 
به يك درصد هم نرس��د و حال آنك��ه فقط بودجه 

شركت هاي دولتي و مؤسس��ات وابسته به دولت در 
س��ال 800 تا 900هزار ميليارد تومان است و گفته 
مي ش��ود مجموع دارايي هاي دولت بالغ بر 18هزار، 
هزار ميليارد تومان اس��ت.  در اين بي��ن اگر بدهي 
كه بخش دولت و همچنين ش��ركت هاي دولتي در 
سال ايجاد مي شود را محاسبه كنيم، شايد بازدهي 
ساالنه اين بخش حتي منفي هم ش��ود بايد عنوان 
داش��ت كه مجموع بدهي هاي دولت معادل حدود 
يكسال بودجه كل كشور است كه وجود صدها هزار 
ميليارد توم��ان بدهي بخش دولت و ش��ركت هاي 
دولتي و تعهدات پيدا و پنهان بانك هاي دولتي براي 
اقتصاد ايران مشكل آفرين شده است.  در اين ميان، 
حداقل منابع صندوق توسعه ملي كه از محل تزريق 
بخشي از درآمد حاصله از فروش نفت تحصيل شده 
است و متعلق به عموم مردم ايران است بايد در جهت 
مردمي سازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي واقعي 
و س��رمايه گذاري هاي مولد براي انتفاع نسل آتي به 
كار گيري ش��ود و جلوی  گريز گاه هاي انتفاع بخش 
دولت و سوء استفاده از اين منابع را براي بخش هاي 
عموم��ي و بخ��ش خصوصي نماها باي��د گرفت.  در 
ش��رايطي كه صندوق توس��عه ملي ارتباط چنداني 
علي القاعده نبايد با دولت داش��ته باشد، اما با نگاهي 
به تركيب هيئت امناي اين صندوق متوجه مي شويم 
كه عمده اعضا دولت��ي هس��تند و بانك هاي عامل 
اين صندوق ني��ز بازهم دولتي هس��تند، همانطور 
كه مي دانيم بانك عامل، بانكي اس��ت كه طرح هاي 
اقتص��ادي را از وام خواهان دريافت ك��رده و پس از 
بررسي توجيه فني و اقتصادي و... ريسك پرداخت 
تسهيالت را پذيرفته و طرح را به صندوق توسعه ملي 
ارائه مي كند و صندوق نيز پس از تطبيق با مفاد قانوني 
و حقوقي مجوز تأمين مالي را ب��ه بانك مركزي و به 

بانك عامل مي دهد. 
يكي از نگراني هاي جدي در رابطه با اين صندوق آن 
است كه بانك هاي عامل با منابع صندوق توسعه ملي 
همانند ساير منابع خود رفتار مي كنند و حال آنكه 
اين منابع، منابع خاصي است و با هدف توسعه بخش 

خصوصي واقعي و تقويت سرمايه گذاري هاي مولد 
براي نسل هاي آتي بايد به كار گيري شود. 

در اين ميان، اگرچه مديريت صندوق توس��عه ملي 
اخيراً گزارش��ي از عملكرد پنج، شش ساله صندوق 
منتشر كرد و كلياتي از تخصيص بيش از 50 ميليارد 
دالر تأمي��ن مالي تصوير كرد، اما اي��ن گزارش كلي 
چندان به ش��فافيت و آنچه در صندوق توسعه ملي 
و بانك هاي عامل اي��ن صندوق مي گ��ذرد، كمك 
نمي كند و نگراني مردم را نسبت به سرنوشت و محل 
به كارگيري منابع صندوق توسعه رفع نمي كند و بايد 
گزارش جزئي تري در رابطه با مالكيت و طرح هايي 
كه از منابع صندوق توسعه ملي تسهيالت دريافت 
مي كنند منتشر ش��ود، زيرا همه نگرانند كه منابع 
صندوق نيز به سرنوشت منابع حساب ذخيره ارزي 

دچار شود. 
  بررس�ي دقيق عملكرد و بدهی های معوق 

بانك هاي عامل صندوق توسعه ملي 
گفتني اس��ت وقتي صف��در حس��يني،  مديرعامل 
صندوق توسعه ملي بود مدعي شد كه اين صندوق 
معوقه اي ندارد، زيرا بانك هاي عامل موظف هستند 
تا اقس��اط صندوق را پرداخت كنند. اين امر اگرچه 
مثبت به نظر مي رس��د، اما تصور كني��د بانك هاي 
عامل صندوق توسعه ملي با منابع صندوق همانند 
ساير منابع خود رفتار كنند. در چنين شرايطي، در 
صورت معوق شدن و به باد رفتن تسهيالت پرداختي 
از سوي اخذ كننده تسهيالت از منابع صندوق توسعه 
ملي، بانك عامل مجبور است اقساط صندوق توسعه 
ملي را خود رأس��اً پرداخت كرده و با پنهان كاری ها 
حسابرسی و جابه جايی سرفصل ها بر حجم مطالبات 
معوق خود بيفزايد و حال آنكه رشد حجم بدهي معوق 
بانكي چه در بخش بانك هاي دولتي و چه خصوصي 
عامل صندوق توس��عه ملي مي توان��د اثرات منفي 

قابل مالحظه اي در اقتصاد ايران پديد بياورد. 
  چرا صادرات غيرنفتی توسعه نيافت

يكي از نكات قابل تأمل آن است كه مقرر بود منابع 
صندوق توس��عه ملي براي تقوي��ت بخش صادرات 
غيرنفتي نيز به كار گرفته شود و امروز بانك توسعه 
صادرات باي��د در رابطه با ضعف ص��ادرات غير نفتي 
ايران پاس��خگو باش��د و اينكه ميليارد ها دالر منابع 
صندوق توسعه ملي را در اين سال ها به چه اشخاص 
حقيقي و حقوقي تخصيص داده است و آيا تضامين 
الزم را براي پرداخت اينگونه تسهيالت دريافت كرده 
يا خير و نحوه عقود تخصيص منابع صندوق توسعه 
ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي به چه شكل بوده و 
آيا با توجه به نوسان هاي ارزي اخير تضامين و وثايق 

تقويت شده است يا خير؟
در اين بين، س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور، ديوان 
محاس��بات مجلس ش��وراي اس��المي، س��ازمان 
حسابرسي، بانك مركزي، سازمان بورس اوراق بهادار 
و ساير نهادهاي نظارتي بايد عملكرد صندوق توسعه 
ملي و همچنين بانك هاي عامل اين صندوق و وثايق 
اخذ شده از سوي وام گيرندگان را مورد بررسي دقيق 
قرار داده و جزئيات شركت هاي اخذ كننده تسهيالت 
از صندوق توسعه ملي و توجيه فني و اقتصادی اين 

طرح ها را منتشر كنند. 
با توجه به اينكه در سال هاي 89 و 92 به دليل افزايش 
بهاي ارز بسياري از اخذ كنندگان تسهيالت ريالي و 
ارزي از شبكه بانكي به شكل عامدانه يا غير عامدانه 
از بازگرداندن اقس��اط خود داري كردند، با توجه به 
جهش ارزي س��ال هاي اخير اين نگراني وجود دارد 
كه تس��هيالت پرداختي به ش��ركت ها و بنگاه ها از 
محل صندوق توسعه ملي با وثايق الزم و كافي همراه 
نباشد؛ از اين رو جاي دارد وثايق در بانك هاي عامل 
مورد بررس��ي قرار گيرد تا بدهي هاي معوق بانكي 
از اين محل تشديد نش��ود و در عين حال در صورت 
انحراف منابع تخصيصي از محل توسعه ملي به بخش 

خصوصي واقعي اين امر اصالح شود. 
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حاكميت دولتي در صندوق توسعه ملي! 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21940بانك انصار
70494شيشه همدان 

2767362پتروشيمي شيراز
2805255معدني وصنعتي گلگهر

1980178مارگارين 
565سيمان كردستان
1852140مخابرات ايران

7250471نفت بهران 
136781ليزينگ خودروغدير
3189180 پگاه آذربايجان غربي 

2961141توسعه معدني و صنعتي صبانور
15082718فرآوري موادمعدني ايران 

3529168پتروشيمي شازند
351461673پتروشيمي فناوران

4769227پاكسان 
16327777معادن بافق 

121958سرمايه گذاري توسعه ملي 
5318253صنايع پتروشيمي خليج فارس

12991618معدني امالح ايران 
14883708نفت سپاهان

11520548پتروشيمي جم
77837سايپا

4521215مس شهيدباهنر
3870184توسعه معادن روي ايران 

124159گروه پتروشيمي س.ايرانيان
3408162صنايع پتروشيمي كرمانشاه

3598171فوالدمباركه اصفهان
2967141س.صنايع شيميايي ايران

141067داروسازي امين 
2294109توليدمحورخودرو

6588313فوالدخوزستان
204397توسعه معادن وفلزات 

6382303كالسيمين 
4824229گلتاش 

5878279داروسازي ابوريحان 
2676127فوالدكاوه جنوب كيش

3182151سرماآفرين 
2824134توليدي چدنسازان

75936سرمايه گذاري خوارزمي
2278108گسترش نفت وگازپارسيان

4324205معدني وصنعتي گلگهر
8255391پتروشيمي پرديس

3168150گروه دارويي سبحان
2260107گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

2980141تايدواترخاورميانه 
156574سيمان تهران 

5563263دوده صنعتي پارس 
4253201پااليش نفت اصفهان

3537167داروسازي اكسير
116555سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

150471فوالدآلياژيايران
3900184شيشه وگاز
103949سايپاآذين 

3904184سبحان دارو
76436پارس خودرو

2973140مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
153172س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

163877ماشين سازي نيرومحركه 
9958468باما

74535سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
125859سرمايه گذاري ملي ايران 
191990صنايع كاغذسازي كاوه 

4996234داروسازي جابرابن حيان 
2456115سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

12281573افست 
64330سرمايه گذاري سايپا

9112425پارس خزر
273241274پتروشيمي خارك 

77636كمباين سازي ايران 
2566119ريخته گري تراكتورسازي ايران 

2504116ايران خودرو
123257سيمان فارس وخوزستان

3174146پارس سرام 
8589394پرداخت الكترونيك سامان كيش

3262149داده پردازي ايران 
74734زامياد

165375سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
4212191قندمرودشت 

3750170كارگزاران بورس اوراق بهادار
4374198گروه صنعتي بوتان 

199690نوسازي وساختمان تهران 
6864309صنايع شيميايي سينا

7492337پااليشنفتتبريز
93442ماشين سازي اراك 

4371195نيروكلر
3185142پارس الكتريك 

2515112گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
132659چرخشگر
10478466نفت بهران 
119953سايپاشيشه 

5025222كارخانجات قندقزوين 
4591202بهنوش ايران 

180779سيمان هگمتان 
173976نوردآلومينيوم 

155668سرمايه گذاري صنعت نفت  
64228ايران خودروديزل 

3673160ايران ارقام 
2576112حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام(

4301187پااليش نفت تهران
216294سخت آژند

119852سيمان شاهرود
101544سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

3524151موتوژن 
2398102سرمايه گذاري پارس توشه 

2570109رادياتورايران 
164968سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

92738سرمايه گذاري بوعلي 
2734112قندثابت خراسان 

7520306پااليش نفت بندرعباس
194479صنعتي بهشهر

239896سرمايه گذاري ساختمانايران
95138كمك فنرايندامين 

78631سيمانكردستان
187774حفاريشمال
5285208كربن ايران 

237993سيمان اروميه 
3127122سرمايه گذاري صنعت بيمه 

84833فنرسازي زر
3344130تامين ماسه ريخته گري 

2926113تراكتورسازي ايران 
137853ليزينگ ايرانيان

182670بين المللي محصوالت پارس 
168164مهركام پارس 

4037153موتورسازان تراكتورسازي ايران 
151857رينگ سازي مشهد

185669آلومينيوم ايران 

چرا  در هفتمين سال تأسيس صندوق توسعه ملی اقتصاد دولتی، مردمی نشد

عملكرد 6 ساله صندوق توسعه ملي و بانك های عامل بايد بررسی شود تا مشخص گردد منابع به كجا رفته است

هادی غالمحسینی
  گزارش  

 تعطيلي سايت ايران خودرو
 در روز پيش فروش محصوالت 

در حالي كه معاون بازارياب�ي و فروش ايران خودرو اع�الم كرده بود 
كه پيش فروش خ�ودرو به منظور انجام تعهدات گ�روه صنعتي ايران 
خودرو و تأمين نياز مصرف كنندگان حقيقي از ديروز يكش�نبه آغاز 
مي ش�ود، اما از همان س�اعات آغازين ثبت نام س�ايت از دس�ترس 
خارج ش�ده و عماًل خريداران واقعي باز هم موفق به خريد نش�دند. 
به گزارش »جوان«، در روزهاي اخير افزايش افسار گسيخته قيمت خودرو 
از جمله خودروهاي وارداتي و داخلي باعث هجمه مردم به بازار خودرو شده 
و س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز هيچ واكنشي 
نشان نداده است. وزير صنعت، معدن و تجارت هم در نشست هفته گذشته 
خود با خودروسازان و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي داليل افزايش قيمت خودرو را تحريم هاي امريكا  همچنين افزايش 

تقاضا عنوان كرد. 
از اين رو خودروسازان براي كاهش فشار و هجمه ها از سوي مردم و مجلس 
طرح پيش فروش خودرو را كليد زدند و مصطفي خان كرمي پنج ش��نبه 
هفته گذشته )2۴ خرداد( از آغاز دور دوم فروش ويژه عيد فطر محصوالت 
ايران خودرو از ساعت 10 صبح روز 27 خرداد خبر داده بود. وي هدف از اين 
پيش فروش را در جهت انجام تعهدات گروه صنعتي ايران خودرو مبني بر 
عرضه محصوالت و تأمين نياز مصرف كنندگان حقيقي بازار عنوان و اعالم 
كرد: در اين فروش بيش از 100 هزار دستگاه خودرو در روش هاي مختلف 
عرضه خواهد شد.  روز گذشته در حالي كه بيش از يك ساعت از زمان آغاز 
پيش خريد خودرو مي گذشت، سايت ايران خودرو باز نمي شد و متقاضيان 
پيش خريد خودرو امكان ورود به سايت مذكور را نداشتند، همچنين برخي 
از متقاضيان در تماس با فارس اعالم كرده اند كه اگرچه به سختي امكان 
ورود به سايت ثبت نام محصوالت پيش فروش ايران خودرو را پيدا كردند، 
اما موفق به تكميل فرآيند ثبت نام نشده اند. دفاتر نمايندگي ايران خودرو در 
تهران هم دليل باز نشدن سايت ايران خودرو را شلوغي بيش از حد سايت 
عنوان كردند.  همچنين پيش از اين هم ايران خودرو به مناسبت فرارسيدن 
عيد فطر طرح فروش فوري چهار محصول خود را در ساعت 10 صبح روز 

23 خرداد اعالم كرد، اما بدون ذكر دليل اين پيش فروش لغو شد. 

با راه اندازي سامانه جديد براي معامالت ارزي
 قيمت رسمي ارز ۳ نرخي مي شود؟

با تصميم جدي�د دولت، در س�امانه جدي�دي كه قرار بود بر اس�اس 
بخش�نامه جهانگيري طراحي ش�ود، نرخ س�ومي نيز به عن�وان ارز 
متقاضي به نرخ 3 هزار و 800 توماني و 4 هزار و 200 توماني اضافه شود. 
به گزارش مهر، با تصميم جديد ارزي دولت، س��امانه اي طراحي شده كه بر 
اساس آن سه نرخ رسمي براي دالر در آن در نظر گرفته شده است. اين سامانه 
كه بر اساس بخشنامه ارزي اسحاق جهانگيري در ارديبهشت ماه سال جاري 
طراحي خواهد شد، قرار است با س��ه نرخ، وارد عرصه تعامالت ارزي كشور 
شود.  در حال حاضر دولت دو نرخ ۴ هزار و 200 توماني به عنوان نرخ رسمي 
ارز در كشور در راستاي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز و 3 هزار و 800 
توماني به عنوان نرخ ارز يارانه اي تخصيصي به كاالهاي اساسي را به رسميت 
مي شناسد، اما اكنون قرار است كه نرخ س��ومي نيز براي دالر به عنوان نرخ 
متقاضي، در قالب سامانه جديدي عملياتي شود.  اين نرخ در سامانه سماصا 
كه سامانه ويژه صادركنندگان است، لحاظ خواهد شد.  منابع رسمي در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز اين نرخ را تأييد مي كنند. در عين حال، يك مقام 
مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش كاال با ارز ۴ 
هزار و 200 توماني در مورد كاالهايي همچون لوازم خانگي و خودرو خبر داد. 

ايران به هند تخفيف مي دهد

رشد ۳5 درصدي واردات نفت هند از ايران 
اي�ن  نف�ت  اي�ران،  س�وي  از  وي�ژه  تخفيف ه�اي  ارائ�ه 
كش�ور را ب�راي هن�د جذاب ت�ر ك�رده و مي�زان واردات�ش 
در م�اه م�ي از اي�ران 35 درص�د افزاي�ش يافت�ه اس�ت. 
به گزارش بيزينس اس��تاندارد، در حال حاضر هند به عنوان كش��وري با 
سريع ترين رشد مصرفي نفت به ش��دت به واردات نفت از ايران عالقه مند 
شده است.  براساس اين گزارش، براساس آمار رديابي تانكرها و كشتي ها كه 
توسط بلومبرگ جمع آوري شده است هند در ماه مي روزانه 771 هزار بشكه 
در روز از ايران نفت خريداري كرد كه نسبت به ماه قبل افزايش 35 درصدي 
داشت.  اين ميزان واردات هند باعث شد كه جمهوري اسالمي با پشت سر 
گذاشتن عربستان سعودي به دومين كشور بزرگ تأمين كننده نفت هند 
تبديل شود. در حال حاضر عراق همچنان بزرگترين واردكننده نفت خام 
به هند است.  »آبهيشك كومار« تحليلگر ارشد اينترفكس گلوبال انرژي 
در لندن گفت: در حال حاضر رقابت بسيار جدي بين تأمين كنندگان نفت 
براي سرمايه گذاري در بازارهاي هند به دليل رشد بسيار سريع اين كشور 
وجود دارد.  البته وي مطرح مي كند كه به دليل احتمال اعمال تحريم هاي 
دوباره از سوي امريكا، واردات از ايران خيلي براي هند منبع امني نيست.  
براس��اس اين گزارش هند كه حدود 80 درصد نفت مورد نياز خود را وارد 
مي كند به دليل مجاورت جغرافيايي با ايران بيشتر مشتاق خريدن نفت از 

ايران است چراكه هزينه حمل كاهش مي يابد. 

سیستم مدیریت یکپارچه کد 25/00/ 10/ ف
 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي (شماره 40/الف ع/ 97)
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