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سورنا ستاري تصریح کرد

اخبار
قائممقام بانك مركزي:

 60درصد تسهيالت
به واحدهاي توليدي اعطاء شد

قائممقام بانك مركزي گفت 60 :درصد تسهيالت پرداختي شبكه
بانكي صرف تأمين منابع سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
شده ،درحاليكه سال  91تخصيص حدود  45درصد بود .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از ایرنا ،اكبر كميجاني افزود :سياستهاي اصلي
بانك مركزي پس از استقرار دولت يازدهم تاكنون ،حمايت از توليد
و اشتغالآفريني و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است.
قائممقام بانك مركزي اضافه كرد :كل تسهيالت پرداختي از  195هزار
ميليارد تومان در سال  91به  649هزار ميليارد تومان در بهمن سال
 97رسيد و سهم بخش صنعت و معدن نيز به  80درصد رسيده است.
قائممقام بانك مركزي در ارتباط با اقدامات انجامشده براي مهار نوسان
نرخ ارز هم گفت :سياستهاي بانك مدكزي توانست فعاليتهاي
سوداگرانه در بازار ارز را مهار كند .وي درباره اقدامات انجامشده براي
ايجاد آرامش در فضاي اقتصادي گفت :پيگيري اجراي استانداردهاي
گزارشگري مالي ( )IFRSكه اجراي آن راه را براي حضور بانكهاي
كشور در عرصه بينالمللي هموار ميكند ،ازجمله اقدامات است.
كميجاني افزود :پارسال بهدليل تحريم ،بازار ارز دچار نوسان شد كه
براي مهار آن اقداماتي در عرصه ارزي و ريالي صورت گرفت .قائممقام
بانك مركزي يادآور شد :تعيين سقف  50ميليون توماني براي تراكنش
كارتهاي بانكي و همچنين ساماندهي چكهاي تضميني كه از طريق
آنها رونق فعاليتهاي سوداگرانه در بازار ارز مهار شد ،بخش ديگري
از اقدامات اين بانك بود .وي اضافه كرد :بانك مركزي چندي پيش
دستورالعمل سپردهگذاري مبتني بر ارز را تصويب كرد كه در آينده
نزديك اجرايي خواهد شد .قائممقام بانك مركزي درباره نقدينگي
نيز گفت :سالهاي گذشته ،انباشت نقدينگي داشتيم ،بهطوريكه
در  12ماه منتهي به بهمن  97ميزان نقدينگي افزايش يافت كه از
نظر شدت رشد در مقايسه با بهمن سال  0/1 ،96درصد كاهش را
نشان ميدهد .كميجاني درباره دستورالعمل عمليات بازار باز نيز گفت:
عمليات بازار باز در هفته گذشته توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب
رسيد كه از ابزارهاي مهم سياست پولي در كشورهاي توسعهيافته
بهشمار ميرود .وي خاطرنشان كرد :براساس قانون بانكداري بدون
ربا ،پيش از اين امكان استفاده از اين ابزار وجود نداشت ،اما با توجه
به انتشار اسناد خزانه اسالمي در سالهاي اخير كه حجم زيادي را
شامل ميشود ،ابزار الزم براي اجراي عمليات بازار باز در اختيار بانك
مركزي قرار گرفت .قائممقام بانك مركزي درباره كاهش بدهي بانكها
نيز گفت :براساس شاخصهاي مهم كه در پايه پولي تأثيرگذار است،
بحث بدهي بانكهاست كه در سالهاي گذشته بهداليل مختلف رشد
داشت .بهگفته كميجاني ،مهر  97بدهي بانكها  182هزار ميليارد
تومان بود كه در پايان بهمن  97از طريق اقدامات انجامشده به 166
هزار ميليارد تومان كاهش يافت.
مدير بورس و اوراق بهادار تهران مطرح كرد

بورستهران
رتبه دوم رشد شاخص در دنيا

«تحول»ارمغانفينتكهابرايبازاربانكي
سبزینه

رضا کالنی

معاون علمي و فناوري رئيسجمهوري گفت:
حضور «فينتكها» در بازارهاي بانكي،
بيمه و سرمايهاي ،رونق را به ارمغان آورده و
تحول نوآورانه اين حوزه در دستان خالق اين
كسبوكارها جاي دارد .ستاري در دوازدهمين
نمايشگاه بينالمللي بورس ،بانك و بيمه در
سخناني حوزه مالي و بيمه را مثالي برجسته
از تحول بزرگ دانست كه بهمدد شركتهاي
دانشبنيان رخ داده است و در ادامه اظهار كرد:
شكل و شيوه فينتكها نگاهمان به بازار مالي
و سرمايه را دگرگون كرده است .وي افزود:
استارتاپهاي حوزه بانكي و بيمهاي با رشد
قابلتوجهي ،چهرهاي تازه از خدمات اين
حوزهها به نمايش گذاشتهاند ،برای مثال سال
گذشته استارتاپهاي حوزه فينتك ،گردش
مالي چندصدهزار ميليارد توماني و چندين
ميليارد توماني روزانه را با نرمافزارهاي بومي
و طراحيشده بهدست جوانان خالق مديريت
كردند .ستاري از اقبال نهادهاي مالي به
استارتاپها و نوآوري گفت و ادامه داد :بانكها
بهدنبال اين هستند كه فينتك خريداري
كنند و پا به ميدان استارتاپي بگذارند .بدون
ترديد بانكها در آيندهاي نزديك متحول
خواهند شد و شمايل بانكداري آينده با آنچه
امروز شاهديم متفاوت خواهد بود .فينتك
يا فناوري مالي بهمعناي كاربرد نوآورانه
فناوري در ارائه خدمات مالي است .فينتك
( )FinTechصنعتي در فضاي اقتصادي است
و به كمپانيهايي اشاره دارد كه با كاربرد
تكنولوژي تالش ميكنند خدمات مالي را
كارآمدتر كنند .شركتهاي فعال در زمينه
فناوريهاي مالي عموماً استارتاپهايي هستند
كه تالش ميكنند خودشان را در سيستمهاي
مالي جا بيندازند و شركتهاي سنتي را به
چالش بكشند.
 روي آوردن به نوآوري استارتاپها
رمز ماندگاري در ميدان پيشرفت
ستاري در ادامه با تأكيد بر اينكه تحول جامعه
ي آوردن به نوآوري استارتاپها و
در گرو رو 
رمز ماندگاري در ميدان پيشرفت است،
ادامه داد :بايد ساختار فكري و زيرساختي
بهسوي نوآوريمحوري حركت كند و در
همين راستا تعدادی كتاب منتشر كرديم
كه ايدههاي نوآورانه و استارتاپي را در تمامي
حوزهها ازجمله بيمه و بانكي در اختيار افراد

عالقهمند و مشتاق به راهاندازي كسبوكار
يا سرمايهگذاري روي اين حوزهها قرار داده
است .وي دوام حركت نهادهاي مالي ازجمله
بانكها را تلفيق با نوآوري كسبوكارهاي
دانشبنيان و استارتاپي دانست و گفت:
ك را
شركتهاي بزرگ ،نوآوريهاي كوچ 
به خود تزريق كنند تا ضمن توسعه سرمايه،
رونق اشتغال نيروي انساني به واقعيت نزديك
شود .براي پيروز شدن در اين ميدان بايد
همراه استارتاپها بود كه حداقل هفتهاي 10
درصد رشد دارند و ميتوانند به درآمدهاي
ميلياردي برسند .ستاري تأكيد كرد :بايد
فرش فعاليت صندوقهاي سرمايهگذاري
خطرپذير بيش از اين گسترده شود؛ زيرا
زيستبوم كارآفريني و نوآوري با اين شيوه
سرمايهگذاري بالنده ميشود .معاون علمي و
فناوري رئيسجمهوري ادامه داد :حمايت از
كسبوكارهاي دانشبنيان و استارتاپي ،صرفاً
بهمعناي وام و سرمايهگذاري دولتي نيست،
بلكه حضور سرمايهگذار بخش خصوصي در
اين ميدان با شناخت خوبي كه از خواست
جامعه و نياز بازار دارد ،موفقيت اين حوزه را
عينيت ميبخشد .رئيس ستاد فرهنگسازي
اقتصاد دانشبنيان ،با بيان اينكه بازيگران
سنتي براي ماندگاري و حضور در ميدان

آژير قرمز براي اوراق تسهيالت مسكن

همهفروشند هشدند

مدير بورس و اوراق بهادار تهران گفت :فدراسيون جهاني بورس
در سال  ،۲۰۱۸از بورس تهران بهعنوان دومين بورس دنيا از نظر
رشد معامالت نام برده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،علي صحرايي اظهار كرد :سال گذشته بورس
اقبال خوبي را در شاخص كل و شاخص هموزن تجربه كرده است؛
بورس اوراق بهادار تهران در سال  ۹۷با رشد  ۹۱درصدي در شاخص
هموزن ،به  ۳۲هزار و  ۹۶۸واحد رسيد .وي افزود :بورس تهران در
سال  ۹۷هفت شركت را از تابلوي خود حذف و به بازارهايي نظير
فرابورس منتقل كرد .درحال حاضر بورس تهران  ۳۲۷شركت را
در تابلوي معامالتي خود قرار داده است كه  ۱۲۷شركت در بازار
اول و  ۱۸۹شركت در بازار دوم در حال معامله هستند .مديرعامل
بورس و اوراق بهادار تهران رقم تأمين مالي در سال  ۹۷را  ۲۷۱هزار
ميليارد ريال اعالم كرده و گفت :بورس تهران در سه گروه تأمين
مالي انجام داده است ۱۲ ،هزار ميليارد ريال از طريق عرضههاي
اوليه ۱۳ ،هزار ميليارد ريال از طريق فروش اوراق تبعي و  ۲۱۷هزار
ميليارد ريال از طريق افزايش سرمايه شركتها انجام گرفته است.
وي گفت :فدراسيون بورس جهاني رشد شاخص بورس تهران را
نسبت به سال گذشته ميالدي  ۹۱درصد برآورد كرده و بورس
تهران را بهعنوان دومين بورس جهان در رشد معامالت عنوان كرده
است .صحرايي گفت :ارزش اسمي بازار از  ۱۵۰هزار ميليارد تومان
به  ۱۷۳هزار ميليارد تومان رسيده كه بيانگر رشد  ۱۵درصدي
نسبت به ارزش بازار است .همچنين ارزش بازار  ۳۰شركت بورسي
برابر با  ۴۲۸هزار ميليارد تومان است ،اين شركتها  ۶۲درصد كل
ارزش بازار را تعيين ميكنند.
 ۶شركت به بازار بورس تهران اضافه شدند
وي گفت :درعينحال ارزش اسمي بازار بدهي با  ۲۷نوع اوراق صكوك
و گواهي سپرده پذيرش شده به  ۷۷هزار ميليارد ريال رسيده .در
حوزه صندوقهاي قابل معامله نیز  ۹هزار ميليارد تومان بهعنوان
ارزش به ثبت رسيده است .مديرعامل بورس تهران گفت :تعداد شش
شركت در سال  ۹۷به تعداد شركتهاي بورسي اضافه شدهاند كه
ارزش بازاري اين شركتها  ۱۹۹هزار ميليارد تومان است .صحرايي
با اشاره به اينكه بازار بدهي در اوراق هفتگانه فعال است بيان كرد:
ارزش اسمي اين اوراق بدهي  ۳۰هزار و  ۴۰۰ميليارد ريال برآورد
شده است .صندوق قابل معاملهاي بهارزش اسمي  ۵۰۰ميليارد ريال
به بازار معامالت بورس تهران ملحق شده است .وي تصريح كرد:
ارزش كل معامالت بورس تهران  ۱۶۰هزار ميليارد تومان گزارش
شده است كه اين حجم شامل انواع اوراق سهام ،حق تقدم ،صكوك و
ابزارهاي مشتقه است .صحرايي بيان كرد :از ويژگيهاي بازار سرمايه
قابليت دسترسي منصفانه به بازارهاست .سال  ۹۷معادل 1/042
هزار ميليارد ريال معامالت برخط انجام شد كه بيانگر  ۲۹درصد
رشد است .مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به اينكه
درآمد واقعي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس براي سال  ۹۷حدود
 ۶۲۷هزار ميليارد ريال عنوان شده است گفت :سال  ۹۷حدود ۳۲۷
هزار كد معامالتي فعال بود كه با رشد  ۱۲۸درصدي بورس تهران
در سال گذشته معادل سه سال سود واقعي كرد .صحرايي با اشاره به
اينكه معامالت بورس از ابتداي سال روزانه چهارميليارد تومان رشد
داشته است ،ادامه داد :سرمايه بورس در فروردينماه امسال ۲۱۳
هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه نسبت به فروردينماه
سال گذشته رشد دوهزار و  ۴۰درصدي را شاهد بوده است .همچنين
درآمد واقعي شركتها در فروردينماه ششهزار ميليارد ريال بوده
كه سههزار ميليارد ريال آن تقسيم شده است .مديرعامل بورس و
اوراق بهادار تهران در پايان از راهاندازي ابزار فروش استقراضي با
بررسي قوانين فقهي خبر داد.

بالتكليفي و افت معامالت مسكن موجب شده حال و روز نماد معامالتي تسه وخيم شود و بيشتر
دارندگان اوراق تسهيالت مسكن در صف فروش ايستادهاند .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر،
اوراق تسهيالت مسكن كه از دهه سوم فروردين ماه وارد كانال  ۴۰هزار توماني شده بود و در بازه
 ۴۷تا  ۴۹هزار تومان خريد و فروش ميشد ،اين روزها به بازه  ۴۴هزار تومان رسيده و در تعدادي
از نمادهاي معامالتي مانند تسههاي  ۹۶۰۲و ( ۹۶۰۳اوراق تسهيالت مسكن صادره در ارديبهشت
و خرداد  )۹۶به قيمت  ۴۴تا  ۴۶هزار تومان عرضه ميشود؛ البته اين برگهها ظرف كمتر از  ۶۰روز
آينده اعتبار خود را به دليل اتمام تاريخ اعتبار دو سالهشان از دست ميدهند و دارنده آنها صرفاً تا
يك ماه بعد از تاريخ اعتبار ميتواند تسهيالت مسكن دريافت كند و به همين دليل اين اوراق جز
ارزانترين برگههاي تسه محسوب ميشوند .در حال حاضر  ۱۵نماد از  ۲۶نماد معامالتي در بازه ۴۷
تا  ۴۸هزار تومان در حال فروش به متقاضيان دريافت وام مسكن است كه در بين آنها مجموعهاي
از اوراق تسهيالت مسكن صادره در نيمه دوم  ۹۶تا ماههاي پاياني سال گذشته ديده ميشود.
ورود حجم عظيم دارندگان تسه  ۹۸۰۱به بازار
بيشترين عرضه اوراق تسهيالت مسكن به نماد معامالتي ( ۹۸۰۱اوراق تسهيالت مسكن صادره در
فروردين امسال) تعلق دارد كه با توجه به ارائهشدن اين برگهها به دارندگان حساب سپرده ممتاز در
چند روز گذشته ،دارندگان اين نماد معامالتي با توجه به كاهش شديد قيمت اوراق تسهيالت مسكن،
از بيم افت بيشتر آن در روزهاي پيش رو ،اقدام به عرضه اين برگهها در بازار سرمايه كردهاند ،به
گونهاي كه از ابتداي معامالت دیروز تاكنون ،حدود  ۵۰هزار برگه تسه  ۹۸۰۱به بازار عرضه شده كه
سبب افت پنج درصدي قيمت اين نماد معامالتي نسبت به دو روز قبل شده است .دو روز قبل قيمت
اين برگهها به نزديك  ۵۱هزار تومان ( ۵۰هزار و  ۷۰۰تومان) رسيده بود كه با عرضه اين حجم باال،
قيمت اين نماد معامالتي دیروز به  ۴۸هزار و  ۲۰۰تومان كاهش يافت .همچنين با توجه به طوالني
بودن تعطيالت نوروز امسال ،اوراق تسهيالت مسكن صادره در فروردين ماه ( ۹۷تسه  )۹۷۱۲در ۲۰
فروردين امسال به دارندگان حساب سپرده ممتاز بانك عامل بخش مسكن ارائه شد كه در نتيجه
همچنان شاهد ورود اين نماد معامالتي به بازار سرمايه هستيم؛ بهگونهاي كه در معامالت دیروز۱۲ ،
هزار و  ۷۰۰برگه تسه  ۹۷۱۲به بازار عرضه شد .به گفته كارشناسان بازار مسكن ،مهمترين علت عدم
استقبال مردم از اين اوراق و كاهش پي در پي قيمت اوراق تسهيالت مسكن ،ركود شديد حاكم بر بازار
مسكن به دليل افزايش شديد قيمتها و همچنين كاهش قدرت خريد مسكن از محل وام مسكن است.
افت شديد معامالت نوروزي مسكن
بر اساس اعالم سامانه كد رهگيري معامالت امالك وابسته به اتحاديه مشاوران امالك استان
تهران ،در فروردين ماه امسال تنها دو هزار و  ۵۰۰فقره معامالت مسكن در پايتخت به ثبت رسيد.
اين در حالي است كه اگرچه همواره در ماههاي فروردين به دليل تعطيل بودن نيمي از ماه ،آمار
معامالت مسكن با كاهش شديد روبه رو است ،اما در فروردين سال  ،۹۴تعداد معامالت چهار هزار
و  ۱۰۰واحد ،در فروردين سال  ۹۵تعداد معامالت مسكن چهار هزار و  ۲۰۰واحد و در فروردين
 ۹۶معادل چهار هزار و  ۳۰۰واحد مسكوني و در فروردين  ۹۷تعداد معامالت مسكن بيش از پنج
هزار و  ۵۰۰واحد مسكوني بوده است.
خزان اوراق تسهيالت مسكن در بهار شاخصهاي بازار سرمايه
همچنين فرابورس ايران در گزارشي درباره وضعيت معامالت اين بازار در فروردين ماه امسال اعالم
كرد :اوراق گواهي حق تقدم تسهيالت مسكن اعم از نمادهاي معامالتي تسه (اوراق تسهيالت
مسكن صادره از بانك عامل بخش مسكن) و «تمل » (اوراق تسهيالت مسكن صادره از بانك ملي)
با مبادله  ۷۲۰هزار برگه به ارزش  ۳۶ميليارد و  ۵۰۰ميليون تومان ،نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ،افزايش دو درصدي در حجم و كاهش  ۱۷درصدي در ارزش معامالت داشته است .اين در
حالي است كه كل شاخصهاي فرابورس در فروردين امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
صعود  ۶۰۳درصدي در حجم و افزايش  ۱۷۸درصدي در ارزش معامالت را شاهد بوده است.

رقابت بايد سرمايهگذاري را با يك نگاه تازه
آغاز كنند ،گفت :درآمدزايي چندينهزار
ميليارد توماني استارتاپها و شركتهاي
دانشبنيان ،ارمغان سرمايهگذاري در اين
حوزه است و خوشحالم ميبينيم يكي از
شركتهاي بزرگ بيمهاي در كارخانه نوآوري
آزادي حضور دارد و استارتاپهاي بيمه را
حمايت و هدايت ميكند .ستاري همچنين
توصيهاي براي فعاالن دانشبنيان و استارتاپي
داشت و گفت :هميشه گفتهام اگر به جايي
رسيديد كه مقابل شما ايستادند و با شما
مقابله كردند ،پيروز شدهايد و قاعده حوزه
سرمايه و بيمه هم اينگونه است؛ استارتاپ با
ايده نواورانهاي كه دارد از حمايت جامعه بهره
ميجويد و پيروز ميدان ميشود.
پرچم برافراشتهVCها در فرابورس
ن دادن
ستاري همچنين به آغاز فرآيند ميدا 
به نوآوري دانشبنيان و استارتاپها با عزم
جدي دولت اشاره كرد و گفت :خوشبختانه
با كمك دولتهاي يازدهم و دوازدهم در اين
مسير گام برداشتهايم و اكنون چهارهزار و
 300شركت دانشبنيان و بيش از ششهزار
استارتاپ پرچم اقتصاد دانشبنيان و توانمند از
خالقيت نيروي انساني را به اهتزاز درآوردهاند.

بهگفته رئيس ستاد توسعه فناوريهاي حوزه
اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي ،حضور
شركتهاي دانشبنيان در تابلوي بورس
اوراق بهادار ،پررنگ و فعال است و به همين
ترتيب ،با حضور صندوقهاي سرمايهگذاري
خطرپذير ( )VCدر فرابورس ،كسبوكارهاي
دانشبنيان و استارتاپي ،تكيهگاه
قابلاطميناني براي حمايتهاي مالي دارند.
بهاعتقاد ستاري ،رشد فزاينده كسبوكارهاي
فينتك حاصل ابتكار و همراهي بانك مركزي
الگويي از يك حركت نوآورانه براي همراهي
با زيستبوم كارآفريني و نوآوري است .اينكه
هرروز يك فينتك جديد با ايده خالقانه در
فضاي سرمايه كشور جوشش ميكند حاصل
وجود يك زيرساخت صحيح است .رئيس
بنياد ملي نخبگان با بيان اينكه خواست
جامعه و نوآوري استارتاپها مسير موفقيت
را نمايان ميكند ،اظهار كرد :ما خدمات را
تا پيش از اين گران ارائه ميكرديم و آن را
هم در دسترس قرار نميداديم ،كاري كه
استارتاپها ميكنند اين است كه اين راه را
سد ميكنند و خدمت را دردسترس و ارزان
در اختيار مردم ميگذارند .اگر اين خدمات و
محصوالت بهآساني دردسترس باشد ،رونق
اقتصاد و اشتغال هم دستيافتني است.
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روی خط

چقدر از ذخاير ارزي
به ريال تبديل شده است؟

در دوران فعاليت صندوق توسعه ملي حدود  ۴۵هزار ميليارد تومان
از ذخاير ارزي به ريال تبديل شده و از كانال سپردهگذاري در بانكها
براي استفاده در بخشهاي مختلف در دستور كار قرار گرفته است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا ،منابع ذخيرهشده در صندوق
توسعه ملي از زمان تأسيس آن (ابتداي دهه  )۹۰از محل درصدي
از درآمدهاي نفتي است كه ساالنه به آن واريز ميشود تا بهعنوان
محلي براي ذخيره بخشي از درآمدهاي ارزي باشد و بخشي از منابع
آن براي بهكارگيري در بخشهاي تعيينشده در اساسنامه صندوق
بهصورت تسهيالت استفاده شود .تسهيالت صندوق توسعه ملي به دو
بخش ارزي و ريالي تقسيم ميشود و استفادهكنندگان از آن بخش
خصوصي ،تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي
غيردولتي هستند .اين در حالي است كه از ابتداي تأسيس صندوق
بخشي از منابع طبق تكاليف قانوني به تسهيالت ريالي اختصاص پيدا
كرده است كه تا انتهاي سال  ۱۳۹۳از طريق انعقاد قرارداد عامليت
ريالي با بانكهاي عامل پرداخت شده و از سال  ۱۳۹۴در اجراي
حكم قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،صندوق توسعه
ملي نسبت به سپردهگذاري ريالي در بانكهاي دولتي و خصوصي
جهت اعطاي تسهيالت ريالي به طرحهاي اقتصادي اقدام كرده است.
بهعبارتي صندوق صرفاً توزيع سپردههاي ريالي را انجام ميدهد و
نقشي در تخصيص موردي تسهيالت به طرحها و فعاليتها نداشته
و اين مسئوليت برعهده بانكهاي سپردهپذير است .برايناساس در
سالهاي  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۳از محل قراردادهاي عامليت ريالي مبلغ
 ۱۱هزار و  ۸۸۳ميليارد تومان به طرحها و پروژههاي معرفيشده از
طرف بانكهاي عامل اختصاص و به حساب بانك واريز شده است كه
عملكرد آن نشان ميدهد تا پايان آذرماه پارسال هشتهزار و 671
ميليارد تومان بابت اصل تسهيالت دريافتي به صندوق بازپرداخت
شده و سههزار و  212ميليارد تومان نزد بانكها بهعنوان اصل
تسهيالت جاري باقي مانده است .همچنين از ابتداي سال ۱۳۹۴
صندوق نسبت به سپردهگذاري در بانكهاي دولتي و خصوصي
برای اعطاي تسهيالت ريالي به طرحهاي اقتصادي اقدام كرده كه
ميزان سپردهگذاريهاي انجامشده در اين رابطه در بانكهاي دولتي
و خصوصي در  ۹ماهه اول امسال به ششهزار و  700ميليارد تومان
ميرسد .برايناساس مجموع سپردهگذاريهاي انجامشده از ابتداي
سال  ۱۳۹۴تا پايان آذرماه پارسال به  ۲۸هزار و  ۹۰۰ميليارد تومان
رسيده است .از اين رقم  ۱۹۴فقره قرارداد در مجموع بهمبلغ  ۱۵هزار
ميليارد تومان برای تخصيص تسهيالت به متقاضيان داراي اعتبار
بوده است .در پايان آذرماه از مجموع  ۲۸هزار و  ۹۰۰ميليارد تومان
سپردهگذاريشده نزد بانكها حدود  ۱۷هزار و  ۹۰۰ميليارد تومان
از اصل منابع نزد بانكها بوده و باقي آن به صندوق برگردانده شده
است كه تمام اين منابع برگشتي و سودهاي مربوطه مجددا ً طي
قراردادهاي سپردهگذاري جديد برای اختصاص به متقاضيان واجد
شرايط در اختيار بانكها قرار گرفته است .عملكرد صندوق توسعه
ملي نشان ميدهد كه در  ۹ماهه اول امسال از محل قراردادهاي
فعال مبلغي بالغ بر چهارهزار و  600ميليارد تومان به متقاضيان
اختصاص يافته كه با احتساب مبالغ قبلي در جمع حدود  ۱۵هزار
و  ۹۰۰ميليارد تومان از ابتداي سال  ۹۴تا پايان آذرماه اختصاص
پيدا كرده است كه قسمتي از اصل اين تسهيالت بهصورت كامل
به صندوق برگشته و قسمتي بهعنوان تسهيالت جاري در اختيار
متقاضيان قرار دارد.

