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عبور نقدینگی از مرز ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان 
 گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد میزان نقدینگی 

در دی ماه امسال به ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان رسیده است.
براس��اس اعالم بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه به ۱۴۶۳ 
هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول در آن ۱۸۰ هزار میلیارد 

تومان و سهم شبه پول ۱۲۸۲.۹ هزار میلیارد تومان است. بر این 
اس��اس، نقدینگی در دی ۱۳۹۶ نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل 

۱۶.۷ درصد افزایش یافت.
براساس آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم 

بانکی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ 
میزان ۱۶.۴ درصد رش��د داشته است. بدهی بخش غیر دولتی 
به سیستم بانکی نیز به ۱۰۲۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت 

به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۲ درصد رشد داشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
 وجود 20 میلیارد دالر ارز خانگی در ایران 

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بازار 
ارز را مش��ابه وضعیت بادکنکی دانست و اعالم کرد ۲۰ جنب استانبول

میلیارد دالر ارز خانگی در کشور وجود دارد.
به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور علیش��اهی با اش��اره به التهاب بازار 
ارز در روزهای اخیر با وجود ورود بانک مرکزی، اظهارداش��ت: برای بررس��ی 
مش��کالت بازار ارز باید با س��از وکار این بازار آشنایی داشته باشیم تا از عهده 
ارزیابی آن برآییم. وی با تش��بیه بازار ارز به بادکنک، توضیح داد: اگر بازار ارز 
را مانن��د بادکنک بدانیم، باید گفت میزان باد داخل آن حکم حجم نقدینگی 
در جامع��ه را دارد، بنابرای��ن هر اندازه حجم نقدینگ��ی افزایش یابد، بادکنک 

بزرگتر می شود.
نماینده مردم شبس��تر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از سوی دیگر 
افزایش قیمت ها در واقع سطح روی بادکنک است و زمانی که دولت به سطح 
بادکنک فش��ار وارد کند، بخش از بادکنک جمع و بخش دیگر متورم می شود 
اما حجم داخل بادکنک کاهش نمی باید، در حال حاضر ش��اهد هس��تیم که 

فشار دولت بر قیمت ها روزانه افزایش پیدا می کند.
آقاپور علیشاهی با اش��اره شرایط دیگر اقتصادی در کشور بیان داشت: با 
توجه به اینکه با ناامنی در بازار کسب و کار مواجه هستیم، این عدم اطمینان 
باعث می ش��ود بخشی از نقدینگی کشور به دالر تبدیل شود. وی گفت: هرچه 
س��طح عمومی قیمت ها و حجم تورم را ثابت نگه داریم باد بادکنک به سمت 
بازارهای��ی چون ارز و س��که می رود، بنابراین اولی��ن کاری که در بازار داخلی 
باید صورت گیرد این است که نقدینگی به سمت بازار سرمایه، بازار مسکن و 

تولید ناخالص ملی هدایت شود .
آقاپورعلیش��اهی، با اش��اره به اقدامات اخیر بانک مرک��زی برای مدیریت 
ب��ازار ارز، اظهارداش��ت: ن��وع ارز معامالت از دالر به ی��ورو تغییر کرد، چراکه 
یورو در طول سال های گذشته بالغ بر ۲.۴ درصد تغییر قیمت داشته اما دالر 
ش��اهد تغییراتی بالغ بر ۳.۸ درصد بوده اس��ت. وی افزود: با تمام اقداماتی که 
دولت انجام داده اس��ت اما تنش های منطقه ای، افزایش تقاضای دالر درس��ه 
ماهه چهارم س��ال به مناس��بت س��ال نوی میالدی، خروج ارز از اربیل عراق 
و ایج��اد محدودیت در FATF دس��ت به دس��ت هم می ده��د که قیمت ارز 

متالطم شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
اقدامات اورژانسی اشتغال مولد ایجاد نمی کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که ۷۰ درصد اقتصاد 
کــش در اختیار کس��انی اس��ت که جز ضرر چی��زی برای اقتصاد خـط 

نداشته اند و لطمه آن را بخش خصوصی متحمل شده است.
به گزارش ایس��نا، غالمحسین ش��افعی در آخرین جلسه هیات نمایندگان 
اتاق ایران در سال جاری، اظهار کرد: در این شرایط سخت همه ارکان اتاق تالش 
می کنند اما ش��اید در مواقعی نتیجه الزم بدست نیاید. وی تصریح کرد: ایجاد 
اش��تغال را می توان به عنوان مهمترین موضوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
حتی امنیتی کشور عنوان کرد. افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی 
می تواند منشا اثرات مثبتی باشد. ایجاد اشتغال مولد، افزایش درآمد ملی، رشد 
اقتص��ادی پایدار، کاهش نابرابری های اجتماعی و بر طرف ش��دن بس��یاری از 

معضالت اجتماعی، فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی را فراهم می کند.
ش��افعی ادامه داد: با اقدامات اورژانسی نمی توان اشتغال مولد ایجاد کرد 
و از ش��رایط فعلی خارج ش��د. یکی از مواردی که دولت برای آن بودجه قابل 
توجهی در نظر گرفته اش��تغال روستایی اس��ت اما این نگرانی وجود دارد که 

منابعی که برای این اقدام لحاظ شده اتالف شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: پش��تبانی از اش��تغال بخش کش��اورزی و 
بازسازی آن از طریق بهروی باالتر از اهمیت برخوردار است. با توجه به کم بارشی، 
باید برای اشتغال بخش کشاورزی از اکنون به فکر چاره باشیم. براساس آماری که 
در مورد بهره وری در بخش کش��اورزی وجود دارد سطح زمین های تجهیز شده 
برای زراعت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است اما میزان صادرات مان 
شش میلیارد و ۴۰۰ هزار دالر است. این در حالی است که مالزی فقط ۳۸۰ هزار 

هکتار سطح زیر کشت دارد اما صادراتش ۲۵ میلیارد دالر است!
وی ادامه داد: پش��تیبانی از اش��تغال بخش کش��اورزی برای جلوگیری از 
افزایش حاشیه نشینی یک موضوعی فراتر از اقتصاد است و باید به آن به عنوان 
یک اولویت نگاه کنیم. برنامه ها باید از روستا آغاز شوند. همچنین موضوع مهم 
دیگر رش��د بخش ساختمان یا بازسازی مناطق مرکزی شهری است. باید توجه 
کرد که این اقدام از طریق ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت توسط بخش 

خصوصی باید انجام شود که باعث خروج بخش ساختمان از رکود می شود.
ش��افعی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: مس��ئله اساس��ی دیگر 

خروج از رکود بخش خصوصی واقعی است.

اخبار

میربیزنس بانک مسکو گامی برای تحقق اهداف 
وسیه مشترک اقتصادی ایران و ر

مدیرعامل میربیزنس بانک گفت: برقراری مجدد 
و اس��تحکام روابط بانکی فدراسیون روسیه و 
ایران در شرایط پساتحریم موجبات تسریع و 
تسهیل مراودات مالی و تجاری را فراهم نموده و 

گامی موثر در تحقق اهداف مشترک اقتصادی است.
 محمد حزار با تاکید به اینکه برقراری دوباره و استحکام 
روابط بانکی فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران و 
به تبع آن تسریع و تسهیل مراودات مالی و تجاری میان دو 
کشور از مهم ترین دستاوردهای برجام است، افزود: احیای 
روابط کارگزاری بانک های بزرگ دولتی و تراز اول روسیه 
و برخ��ی بانک های معتبر خصوصی حاکی از عزم جدی و 
اراده قوی سیستم بانکی روسیه در بهره برداری از موقعیت 
استثنایی به وجود آمده و سهیم شدن در بازار بزرگ مالی 

و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است.

سررسیدهایی که مدرسه شد 
هزینه تولید سررسید و تقویم سال ۱۳۹۷ بانک 
دی به س��اخت سه باب مدرس��ه در مناطق 

زلزله زده استان کرمانشاه اختصاص یافت.
درپی وقوع زلزله در اس��تان کرمانش��اه 
و ویرانی مدارس در این اس��تان، بانک دی در راس��تای 
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، بودجه تولید سررسید و 
 تقویم سال ۱۳۹۷ خود را به ساخت سه باب مدرسه برای 

دانش آموزان مناطق زلزله زده این استان اختصاص داد.
بانک دی همه س��اله بخشی از هزینه های تبلیغاتی 
خ��ود را به تولید تقویم و سررس��ید اختص��اص می داد 
اما با توجه به تصمیم ش��بکه بانک��ی مبنی بر کمک به 
بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه برای سال ۱۳۹۷ در 
اقدامی مسئوالنه و انسان دوستانه تمامی هزینه های تولید 
تقویم و سررس��ید خود را به ساخت سه باب مدرسه در 
روس��تاهای چشمه نظامی، بان افشان و پیران اختصاص 
داد. گفتنی اس��ت این مدارس در حال ساخت بوده و در 

نیمه نخست سال ۱۳۹۷ افتتاح خواهد شد.

ویس های نوین   ارائه سر
در خودپردازهای بانک ایران زمین

ب��ه منظ��ور تس��هیل در ارائه خدم��ات به 
بدون کارت"در  قابلیت"خدمات  مشتریان، 
خودپردازهای بانک ایران زمین ایجاد شد.

براس��اس تغییرات و به روزرسانی های 
ص��ورت گرفته س��رویس های جدیدی ب��ا عناوین ذیل 
بر روی تمامی دس��تگاه های خودپرداز )ATM( بانک 
ای��ران زمین فعال ش��ده ک��ه از این پس ب��رای عموم 
مراجعه کنن��دگان قاب��ل بهره برداری اس��ت؛ برداش��ت 
وجه بدون کارت، پرداخت اقس��اط تس��هیالت، انتخاب 

اسکناس دلخواه توسط مشتری

دفت��ر  گ��زارش  براس��اس 
کــش خـط 

گروه اقتصاد
بخ��ش عموم��ی  مطالع��ات 
معاونت امور اقتصادی وزارت 
اقتصاد نشان می دهد که تامین اجتماعی، دارندگان 
اوراق بهادار اسالمی، بانک مرکزی، بانک های دولتی 
و خصوصی؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل 
می دهند و در مقابل در بین بانک ها، ملی و تجارت 

مطالبات بیشتری نسبت به سایر بانک ها دارند.
ای��ن گزارش همچنین حاکی از آن اس��ت که 
روند نس��بت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص 
داخلی طی ۱۰ س��ال اخیر نشان می دهد شاخص 
نس��بت بدهی بانک��ی به ظرفی��ت پرداخت تولید 
ناخالص داخلی از ۷ درصد در س��ال ۱۳۸۵ به ۱۴ 
درصد )به طور متوسط ۹ درصد در طی دوره( در 

سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتص��ادی تا پیش از 
این نیز نسبت به رشد بی رویه بدهی های دولت و به 
سخنی بدهی هایی که بدون پشتوانه تولید شده است 
هش��دار داده اند اما متولیان نه تنها گوششان بدهکار 
این مساله نیست بلکه درصدد هستند تا با اقدامات 

موضعی به نوعی براین مشکل سرپوش بگذارند.
گ��زارش وزارت اقتصاد نمی گوی��د: از آنجایی 
که بدهی های بانکی، س��هم عمده ای از بدهی های 
دولت را ش��امل می ش��ود از این رو در صورت عدم 
پرداخت ساالنه و افزایش میزان بدهی های دولت، 
در س��ال های آت��ی ای��ن احتمال وج��ود دارد که 

ناپایداری بدهی های دولت افزایش یابد.
براساس آمار منتشر شده؛ بررسی روند نسبت 

مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا 
ش��هریور امس��ال نیز حاکی از آن است که معادل 
۵۶ درصد مطالب��ات دولت در این دوره مربوط به 
مطالبات س��ازمان امور مالیات��ی، ۱۶ درصد بابت 
اقس��اط واگذاری س��هام، ۱۸ درص��د مطالبات از 

بانک ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است.
به اعتقاد کارشناس��ان ای��ن گروه؛ روند بدهی 
دول��ت ب��ر حس��ب ۳ طبقه ط��ی اس��فند ۹۴ تا 
شهریورماه ۹۶ نشان می دهد که از دالیل افزایش 
بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد و شهریور 
۹۶ نس��بت به اس��فند ۹۵ می توان به اس��تفاده از 
تنخواه گردان بانک مرکزی اشاره کرد که تا پایان 
س��ال تس��ویه می ش��ود. معادل ۴۴ درصد بدهی 
دولت به بانک ها و موسس��ات اعتباری تا ش��هریور 

۹۶ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی است.

طلبکار بزرگ 
بررسی وضعیت بدهی های دولت به بخش های 
مختلف نش��ان می دهد که سهم اقالم عمده بدهی 
دول��ت به س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی )بابت بیمه 
بازنشس��تگی، کس��ورات و س��هم بیمه کارگران و 
کارمندان( بیش��ترین س��هم بدهی ب��ه میزان ۳۳ 

درصد را به خود اختصاص داده اس��ت. ۱۵ درصد از 
بدهی های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل 
می دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسالمی معادل 
۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.
به ص��ورت کلی، س��ازمان تامی��ن اجتماعی، 
دارن��دگان اوراق به��ادار اس��المی، بان��ک مرکزی، 
بانک های دولتی و بانک های خصوصی از عمده ترین 
طلب��کاران دولت محس��وب می ش��وند. ۴۴ درصد 
بده��ی دولت در زیر بخش بانک های دولتی مربوط 

به بدهی دولت به بانک ملی است.
از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش 
بانک مرکزی، بدهی س��ازمان هدفمندی یارانه ها 
به بانک مرکزی اس��ت. ۴۶ درصد از بدهی دولت 
در زیر بخش بانک های خصوصی مربوط به بدهی 
به بانک تجارت اس��ت. همچنین ۳۶ درصد بدهی 
دول��ت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اس��المی 
بابت انتش��ار اس��ناد خزانه اس��ت. در نهایت، ۴۷ 
درصد بده��ی دولت در زیر بخش س��ایر بدهی ها 

مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.
این آمار وارقام درحالی منتشر شده که متولیان 
توجهی به پیامدهای ناش��ی از رش��د این بدهی ها 

ندارند و کارشناس��ان و تحلیلگران بارها نسبت به 
آن هشدار داده اند. تحلیلگران اقتصادی با این نگاه 
معتقدند یکی از موارد تأثیرگذار در رشد پایه پولی، 
بدهی دولت به بانک مرکزی اس��ت و احتمال دارد 
به خلق پایه پولی یا رش��د نقدینگی منجر شود که 

نتیجه نامطلوبی در اقتصاد خواهد گذاشت.
به اعتقاد این افراد اگر افزایش استقراض دولت 
از بانک مرکزی، به افزایش عرضه منجر نش��ود به 
تورم تبدیل خواهد ش��د، به این دلیل که بانک ها 
قدرت پول س��ازی دارند و نقدینگی رشد می کند و 

این جریان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
ب��ه باور ای��ن منتقدان یکی از م��وارد افزایش 
استقراض از بانک ها به دلیل بودجه ریزی نامناسب 
و کس��ری بودجه اس��ت، به این ترتیب که دولت 
به دلیل کس��ری بودجه و پرداخت بیشتر از برنامه 
به ش��رکت های زیرمجموعه خود و بر هم خوردن 
تراز مالی به استقراض از بانک اقدام می کند و این 

یک مشکل بزرگ پدید می آورد.
 کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه با افزایش 
برداش��ت ،توان مالی بانک کاهش می یابد و درپی 
آن پیمانکاران توانایی پرداخت اقس��اط خود را به 
ش��بکه بانکی ندارند می گویند: درهمین راستا این 

بانک ها قدرت تس��هیالت دهی کافی برای اعطای 
تس��هیالت به دیگر متقاضیان را نخواهد داشت و 

این موضوع، تبعات منفی روی اقتصاد دارد.
به اعتق��اد کارشناس��ان اقتصادی بخش��ی از 
رکودی که اکنون در اقتصاد شاهد هستیم ناشی از 
کاهش قدرت وام دهی بانک هاست و ادامه این روند 

منجر به آن خواهد شد که تورم بیشتر رشد کند.
تحلیلگران اقتص��ادی در بررس��ی راهکارهای 
موجود به منظ��ور مقابله با این موضوع معتقدند که 
کوچک کردن دولت و کاس��تن از هزینه های جاری 
مهم ترین کاری اس��ت که در بدنه دولت باید انجام 
شود چراکه وقتی ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت 
است، انتظاری جز افزایش پایه پولی و تورم کشور را 
نمی توان داش��ت. البته برخی دیگر از کارشناسان با 
بیان اینکه استقراض اقدامی است که همه دولت ها 
آن را انج��ام می دهن��د و ای��ن جای نگران��ی ندارد 
می گوین��د: زمانی که پیش بین��ی درآمدی  دولت با 
مشکل مواجه می شود؛ به ناچار دولت از نظام بانکی 
پول دریافت کرده و بعد آن را بر می گرداند، اما زمانی 
این استقراض نگران کننده می شود که دولت از بانک 
مرکزی پول قرض بگیرد و معلوم نباشد که در کجا 

هزینه شده و چه زمانی بازپرداخت می شود.
 ب��ه گفته ای��ن تحلیلگران عموما اس��تقراض 
دولت از شبکه بانکی به دلیل افزایش بودجه جاری 
و پرداخت پول به پیمان��کاران صورت می گیرد، و 
درپی آن انباش��ت بدهی باعث می ش��ود تا شرایط 
اقتصادی کشور در حالت التهاب باشد و توان نظام 

بانکی برای تسهیالت دهی کاهش یابد.

وزی��ر اقتصاد با اش��اره ب��ه واگذاری ها در 
دولت روحانی و اینکه س��هام عدالت دیگر اصــــل 44

در حال��ت بالتکلیف��ی نیس��ت، گفت: در 
دولت ه��ای قب��ل واگذاری ها در قالب رد دی��ون رخ داد، ولی از 
دولت یازدهم به بعد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود.

به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان در مراسم بزرگداشت سهام 
عدالت، گفت: س��اماندهی س��هام عدالت تا قب��ل از دولت یازدهم 
مشخص نبود و بالتکلیفی ای وجود داشت، ولی از دولت یازدهم به 
بعد کار به خوبی پیش رفت. با توجه به سفارش رئیس جمهوری ما 
باید به سهام عدالت توجه ویژه ای می کردیم. وی ادامه داد: مهم سود 
سهام عدالت نیس��ت، ارزش این سهام را به سودش تقلیل ندهید، 
ارزش این س��هام بیش از ۲.۵ برابر اس��ت. فرد ب��دون اینکه پولی 
پرداخت کند سهامدار شد و دیگر سهم در حالت بالتکلیفی نیست.

وی با اش��اره به اینکه هنوز مالکیت س��هم ها به مشموالن 
داده نش��ده و با الیحه ای این اقدام هم انجام خواهد ش��د، ادامه 
داد: تا قبل از دولت یازدهم واگذاری ها انجام شد، ولی در قالب 
رد دیون بود. سهم واگذاری به بخش خصوصی واقعی در دولت 
فعل��ی بیش از ۷۰ درصد بود. یک��ی از بزرگترین واگذاری ها در 

روزهای آینده انجام می شود.

12/۵ میلیون تومان؛ ارزش سهام عدالت خانوارهای ۵ نفره
همچنی��ن میرعل��ی اش��رف عبداله پوری حس��ینی رئیس 

سازمان خصوصی س��ازی در آیین نکوداشت س��اماندهی سهام 
عدالت گفت: ما در سهام عدالت مظلوم واقع شدیم، برای سهام 

عدالت وقتی که دولت یازدهم سر کار آمد، یکی از نکات این 
بود که ما ۵۰ میلیون نفر فرد داریم که کاغذی دس��ت آن 
داده شده اس��ت که هیچ عقبه ای ندارد، توقع ایجاد شده 

بود ولی ساماندهی صورت نگرفته بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولین آیین نامه 
سهام عدالت را ما نوشته ایم، گفت: از ابتدای دولت 
یازدهم امروز ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر 

مشمول ثبت نام شده اند، صورتحساب خود را 
دریافت کرده ان��د؛ بنابرای��ن فرصت هفت 
ماهه برای پرداخت مابقی داده ش��د؛ این 
در حالی اس��ت که امروز ارزش سهام در 
بازار ۲.۵ میلیون تومان اس��ت؛ پس یک 
خان��وار ۵ نفره مش��مول تخفیف، ۱۲.۵ 

میلیون تومان دارایی صاحب شده اند.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با 

بیان اینکه ارزش س��هام عدالت یک خانوار ۵ نفره اکنون ۱۲.۵ 
میلیون تومان اس��ت، گفت: به خانوارهایی که مشمول تخفیف 

در دریافت سهام بودند، نفری ۱۵۰ هزار تومان سود دادیم.
پوری حس��ینی گف��ت: در ایس��تگاه آخر س��هام عدالت 
هس��تیم و یک مرحله دیگر باقی می ماند که ورقه س��هم را 
بدهیم، اما اینجا مشکل است که قبال گزارش کرده ایم، 
الیح��ه ای نیز دولت به مجلس داده اس��ت و مجلس 
نیز قول داده که در اس��رع وقت رس��یدگی کنند؛ 
پس اگر مجلس دس��تور تاسیس صندوق قابل 
معامله در ب��ورس را صادر کند و اجرای آن 
را به سازمان خصوصی سازی بگذارند، ما 
تالش می کنیم که یونیت ها یا برگه های 
س��هم این مش��موالن را در اختیارشان 
قرار دهی��م تا مالکیت را به عهده بگیرند. 
وی ادامه داد: با ارایه برگه ها طرح س��هام 
عدال��ت به انته��ا خواهد ش��د. امیدواریم 
س��ال آینده اگر مراس��می برگزار ش��د، 

ش��اهد این باشیم که یونیت ها پخش ش��ده و مالکیت به مردم 
منتقل شده باش��د. به هرحال فردی سال آینده رئیس سازمان 

خصوصی سازی خواهد بود.
پوری حسینی گفت: کار بزرگی انجام شد، ولی چون عادت به 
تبلیغات نداریم، احساس داریم که سهام عدالت مظلوم واقع شد. 
پس جشن گرفتیم تا بگوییم که ۴۹ میلیون نفر با دریافت سهام 
عدالت شاد شدند. وی افزود: تمام روند دریافت سود سهام عدالت، 
بدون مراجعه به بانک و تعاونی های س��هام عدالت، صورتحساب، 
دریافت فیش و ارایه س��ود س��هام عدالت به صورت الکترونیکی 

صورت گرفته و این افتخاری بزرگ برای کشور است.
به گفته پوری حسینی، سامانه سهام عدالت در طول یکسال 
۱۴۰ میلیون خدمت به مشموالن سهام عدالت ارایه شده است؛ 
ضمن اینکه این س��امانه در س��ازمان خصوصی س��ازی طراحی 
شده و برای ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، صورتحساب 

الکترونیکی و فیش بانکی طراحی شده است.
وی در پاس��خ به انتقادات مطرح شده از سوی حاضران در 
جلسه درخصوص عدم دریافت حقوق تعاونی های سهام عدالت، 
توضیح داد: از س��ال ۸۴ تاکنون که یازده سال از آن می گذرد، 
این در حالی است که از طرف سازمان خصوصی سازی سه سال 
اس��ت که برای شرکت های تعاونی س��هام عدالت حقوقی واریز 
نشده اس��ت، بنابراین ما پیگیری می کنیم که در ازای خدماتی 

که برای سهام عدالت داشته اند، مبالغی را دریافت کنند.

مدیر گ��روه حمل ونق��ل مرکز 
مطالعات اقتصادی دانشگاه علم کوپــــــه

فاینانس های  گف��ت:  و صنعت 
اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه زیرساخت های 

ریلی به افزایش بدهی های دولت منجر خواهد شد.
س��یدمیثم الجوردی در گفت وگو با مهر با اشاره 
به برگزاری مراس��م امضای قرارداد س��اخت راه آهن 
ش��یراز بوش��هر طی روزهای اخیر با حضور وزیر راه 
و شهرسازی، مدیران وزارت راه و نمایندگان شرکت 
چینی گفت: در این مراسم مدیرعامل شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور، توسعه شبکه 
ریل��ی کش��ور را از اولویت های دول��ت اعالم کرد که 
برای تکمی��ل پروژه های ریلی بای��د تأمین اعتبار از 

منابع خارجی انجام شود.
وی با اش��اره به در اولوی��ت قرار گرفتن ۷ پروژه 
در برنام��ه تأمی��ن مال��ی خارج��ی وزارت راه برای 
احداث ۲ ه��زار و ۲۷۰ کیلومتر ری��ل جدید، افزود: 
شرکت ساخت و توس��عه در حال دستیابی به توافق 
با فاینانسور خارجی برای تأمین مالی این ۷ پروژه با 

هزینه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
الج��وردی پروژه ه��ای دارای مج��وز فاینان��س 
خارج��ی را یادآور ش��د و گفت: این ۷ پروژه ش��امل 
خط آهن شیراز - بوشهر، رش��ت � آستارا، کرمانشاه 

خس��روی، میانه � تبریز، همدان � سنندج، گرگان  � 
مشهد و میانه اردبیل می شود.

این کارشناس ارشد صنعت ریلی ادامه داد: عالوه 
ب��ر موارد فوق ۵ پروژه »فاینانس ۹۰۰ میلیون دالری 
هندی ها برای اتصال ریلی چابهار به زاهدان«، »فاینانس 
۲.۶ میلیارد یوریی احداث خط سریع السیر تهران قم 
اصفهان«، »فاینانس ۱.۲ میلی��ارد دالری ایتالیایی ها 
برای احداث راه آهن سریع السیر قم اراک«، »فاینانس 
۱.۵ میلیارد دالری چینی ها برای برقی سازی راه آهن 
تهران مشهد« و »فاینانس ۱.۲ میلیارد یورویی روس ها 
برای برقی سازی راه آهن گرمسار - اینچه برون« را نیز 
باید به لیست فاینانس های خارجی برای توسعه شبکه 

ریلی اضافه کرد.
الجوردی تصری��ح کرد: ۱۲ پروژه زیرس��اختی 
ریلی مذکور تنها بخش��ی از تامی��ن مالی خارجی  ها 
برای پروژه های زیرساختی کشور است که به منظور 
توس��عه شبکه ریلی در نظر گرفته شده است، به این 

تع��داد می توان ۵ تا ۶ ق��رار داد بزرگ تامین ناوگان 
ریلی را هم اضافه کرد.

وی تأکید کرد: حتی اگر از لزوم توس��عه شبکه 
ریلی یا ل��زوم افزایش بهره وری ش��بکه موجود هم 
ص��رف نظر کنیم، س��ؤالی که به وج��ود می آید این 
اس��ت که آیا اخ��ذ این حجم از وام ه��ای خارجی به 
اسم سرمایه گذاری، بهترین و تنهاترین راهکار برای 

تامین مالی پروژه های زیرساختی کشور است؟
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی یادآور ش��د: حجم 
نقدینگی کش��ور در س��ال ۹۶ به حدود هزار و ۵۰۰ 
ه��زار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. بر این اس��اس 
می توان ادعا کرد منابع الزم برای س��اخت و توسعه 
ش��بکه ریل��ی در داخل موجود اس��ت ام��ا به دلیل 
س��اختارهای غلط اقتص��ادی، هدای��ت نقدینگی به 
درس��تی مدیریت نشده و از این ظرفیت برای توسعه 

زیرساخت های اساسی کشور استفاده نشده است.
الج��وردی ادام��ه داد: نتیجه این س��وء مدیریت، 
انتخاب س��اده ترین روش برای تأمین مالی و دریافت 
وام های ارزی اس��ت که لزوما بهترین روش نیس��ت و 
آفات متعددی از جمله وابستگی کشور به کشورهای 
توس��عه یافته، افزایش حجم بدهی ه��ای خارجی در 
سال های آینده، فرصت سوزی در ایجاد اشتغال و عدم 

استفاده کامل از صنایع و منابع داخلی خواهد بود.

سیاست روز دالیل ناهمخوانی دخل و خرج دولت را بررسی می کند؛

 دولت؛ بدهکاری برای تمام فصول

وزیر اقتصاد مدعی شد؛

سهام عدالت دیگر بالتکلیف نیست

دولت بدهکارتر می شود؛

فاینانس به جای هدایت 
نقدینگی داخلی


