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اقتصاد

ارز تکنرخی
رانت را از بین
میبرد

یک کارشناس بانکی میگوید :بهترین شرایط یکسان سازی نرخ ارز زمانی است که سیستم بازار ،با سیستم مدیریتی ارز ،به هم نزدیک شوند؛این دو عامل باعث ثبات و اطمینان در بازار میشود .سیدبهاالدین
حسینی هاشمی در گفتگو با خبرآنالین ،با بیان اینکه بازار رسمی میتواند تقاضای کافی و الزم ارز را از شبکه خود تامین کند و دیگر ضرورتی نباشد تا مردم به بازار سیاه یا آزاد مراجعه کنند ،اظهار داشت :اما با توجه
به کاهش قیمت نفت ،تقاضای ارزی جامعه بیشتر از منابع ارزی ماست؛لذا دولت منتظر است که نتیجه مذاکرات سرمایه گذاران خارجی به مرحله عمل برسد و آنها منابعی را با خود بیاورند که سبب شود بر روی بازار
ارز و عرضه آن تاثیر بگذارند .وی افزود :پتانسیل کشور ما تحمل ارز بیشتر از 4هزار تومان را ندارد ،یعنی درآمد مصرف کننده قدرت جذب کاالیی با ارز بیش از  4تومان را ندارد؛ با توجه به جمیع جهات ،دالر باالی 4
هزار تومان در اقتصاد ما اثر تورمی دارد ،اما اگر نرخ ارز یکســان شود ،بازار خود را تطبیق میدهد .این کارشناس بانکی گفت :با تک نرخی شدن قیمت ارز ،تولیداتی که به رانت وابستهاند ،ضرر میکنند.

صنایع کوچک و متوسط تامین کننده مواد مورد نیاز صنایع بزرگ

آغاز فصل تازه رونق با «صنایع کوچک و متوسط»

نگار احمدی

«اقتصادهــای نوظهور دنیا در یــک دهه اخیر از
بنگاههای کوچک و متوســط به عنوان موتور محرک
رشــد اقتصادی خود استفاده کرده و نتیجه گرفتهاند
کــه توجه و حمایت از بنگاههای کوچک و متوســط
میتوانــد در رونق تولید و خــروج از رکود اقتصادی
بسیار راهگشا باشد ».این بخشی از نامه ولی اهلل سیف
به بانکهای کشور در یک ماه گذشته است .بازخوانی
این نامه نشان میدهد ،بانک مرکزی بیش از هر دوره
دیگری توســعه بنگاههای کوچک و متوســط را باور
کرده اســت .اگر یک دهه قبل همین طرح با اجرای
ناقص بخش بزرگی از منابع بانکهای کشور را از بین
برد ،اما از سال گذشته که پرداخت تسهیالت  16هزار
میلیارد تومانی اجرایی شــد ،نتایــج آن برای اقتصاد
کشــور و البته بانک مرکزی آنقدر ملموس شــده که
تداوم آن مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی است.
به نظر میرســد ،دولــت دوازدهم هــدف گذاری
خود را برای توســعه صنایع کوچک و متوســط قرار
داده؛چه آنکه این مســیر را اقتصادهــای نوظهور به
عنوان میانبری برای توســعه یافتگی در دستور کار
قرار دادند و به رشــدهای باال دست یافتند .از همین
رو دولت دوازدهم در نظر دارد ،این بخش را پویاتر از
همیشه کند.این بار بانک مرکزی هم حامی اصلی این
طرح اســت .سال  85وقتی سیدمحمد جهرمی ،وزیر
کار دولت محمود احمدی نژاد این طرح را پیشــنهاد
کرد ،هنــوز آنقدر خام بــود و تحــت تاثیر فضای
پوپولیستی قرار داشــت که همه کارشناسان نسبت

به تبعات ان هشدار دادند .هشدار کارشناسان از این
جهت بود که باید ابتدا بســترهای کار فراهم شــود،
مطالعات الزم صورت بگیرد و امکان ســنجی طرحها
بررسی شود ،ســپس «پول پاشی» صورت بگیرد .اما
نه رئیس جمهور وقت توجهی به این موضوع داشــت
و نه وزیر کارش .نتیجه این شــد که طرح ناقص اجرا
شد و احرافی که به ثبت رسید بیش از  50درصد به
روایت بانک مرکزی بود.
رکود شــش ســاله تولید که بخش بزرگی از آن به
دلیل تحریمها و البته سیاستهای غلط دولت نهم و
دهم بود ،ســبب شد تا دو بسته خروج از رکود دولت
چندان اثرات رضایت بخشــی نداشته باشد .هرچند
گزارشها نشــان میدهد که سه فصل تابستان ،پاییز
و زمســتان سال گذشــته در همه بخشهای اقتصاد
کشــور-به جز مسکن -رشد اتفاق افتاده و این نشانه
خروج از رکود اســت ،اما تصمیم دولت این است که
همزمان با تشکیل دولت جدید و اجرای برنامه ششم
توسعه ،حمایت از بنگاههای کوچک و زودبازده را در
دســتور کار قرار دهد .البته بخشی از این طرح سال
گذشته در قالب پرداخت تسهیالت  16هزار میلیارد
تومانی از سال گذشته کلید خورده است .آن طور که
ولی اهلل ســیف رئیس کل بانک مرکزی گزارش داده:
پس از آنکه پرداخت تســهیالت به بنگاههای کوچک
در دســتور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مصوبه 16
هزار میلیارد تومانی به اجرا گذاشــته شد ،نتیجه این
کار منجر به پرداخت تســهیالت به  24هزار و 232
بنگاه تولیدی شــد .آن طورکه بانک مرکزی گزارش
داده از این میزان تسهیالت 10 ،هزار و  73شغل تنها
در  6هزار و  271واحد صنعتی به مجموعه مشــاغل
کشور اضافه شده است.
مزیتهایی که پنهان بود
آســیب شناسی این بنگاهها نشان میدهد که علت
توسه نیافتگی بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد
ایران ،ریشــه ســاختاری دارد .یعنــی آنها به طور
ساختاری با پدیده محدودیت منابع روبه رو بودهاند و
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها ،آزادشدن قیمت
حاملهــای انــرژی و وضعیت سیاســی و اقتصادی
مقــارن با آن ،این مشــکالت را پررنگتر کرد .با این
حال بســیاری از انها هنوز نفس میکشند .بررسیها
نشــان میدهد به جز کمبود مواد اولیه و ســـرمایه

در گــردش ،باال بــودن هزینه تولیــد و قیمت تمام
شــده محصول ،کاهش حاشیه امن سود ،نبود فضای
نوآوری ،خالقیت ،نامســاعدبودن فضای کسبوکار و
وجود فضای ناامن ســرمایه گذاری از دیگر مشکالت
پیــش روی ایــن صنایع اعالم شــده اســت .تجربه
اقتصادهای نوظهور نشان میدهد که صنایع کوچک
و متوســط تامین کننده مواد مورد نیاز صنایع بزرگ
هستند؛ زنجیره ارزش افزوده هستند .اگر این بخش
در اقتصاد ایران مورد حمایت قرار بگیرند در گام اول
میتوانند مانع از خروج ماده خام از کشــور شده و در
عوض کاالیی با ارزش افزوده را صادر کنند که صرفه
اقتصادی باالیی دارد.
برخی کارشناســان معتقدند این نوع واحدها سهم
پایینی در ارزش افزوده دارند یا چندان اهمیت باالیی
ندارند ،در حالی که تاثیر این واحدها بیشتر در تامین
منابع بنگاههای بزرگ و ایجاد اشــتغال در کمترین
زمان در شــهرها و روســتاها اســت .همچنین این
واحدها در مقایسه با واحدهای پیشرفته و بزرگ ،کم
هزینهتر و انعطاف پذیرتر هستند و راحتتر میتوانند
زنجیرهای بین خــود و واحدهــای کوچکتر برقرار
کنند .در بســیاری از کشـــورهای دنیا مانند چین،
زیربنای اقتصادی بر پایه ایجاد و توســعه واحدهای
کوچک و متوســط استوار شــده است به گونهای که
با ایجاد این واحدها در مناطق روســتایی و شــهری،
کاالهای مورد نیاز به شکل بهینهتری تولید میشوند.
این راه ما را به کجا میبرد؟
براســاس تبصــره ( )18قانون بودجه کل کشــور
در ســال  1396مبنــیبــر مردمیشــدن اقتصاد،
حداکثرسازی مشارکت اقتصادی ،بهرهگیری مؤثر از
ظرفیتهای عظیم جمعیت فعال کشور و بهرهبرداری
مؤثر از مزیتهای نســبی و رقابتی ،به منظور ایجاد
فرصتهــای شــغلی جدیــد و پایــدار ،تأمین مالی
بنگاههــای کوچک و متوســط در دســتور کار قرار
گرفته اســت .آن طور که سیف میگوید :اهم اهداف
تعیینشــده در دســتورالعمل موصــوف ،حمایت از
سرمایهگذاریهای صورت گرفته از طریق تامین مالی
طرحهــا و پروژههای نیمه تمام با پیشــرفت فیزیکی
بیش از  60درصد ،تامین منابع مالی برای بهســازی
و نوســازی بنگاههای صنعتی ،معدنی و کشاورزی و
همچنیــن حمایت مالی از اصنــاف تولیدی صنعتی،

معدنی و کشاورزی است.
از ســویی دستورالعمل  11شــهریور بانک مرکزی
تقریبــا همه بخشهای اقتصاد کشــور را تحت تاثیر
گذاشته اســت؛ از بخش تولید گرفته تا بازار ارز و در
نهایــت بعد از یک دور کامــل در حوزههای مختلف
اقتصــاد کالن و خرد بازهم بــه بانکها برمی گردد.
از همیــن رو بیراه نیســت که بگوییــم بخشنامه
 11شــهریور ،پیشدرآمد انقــاب بنگاههای کوچک
و متوســط اســت .قرار اســت با لوایح دوقلو که کار
تصویب آن در هیئــت دولت تقریبا در مراحل پایانی
بهسرمیبرد ،شــبکه بانکی کشور نفس تازهای بکشد
و دمیــدن این نفس تــازه برای تولید یعنی شــروع
یــک حرکت تــازه .اگرچــه بانک مرکــزی با وجود
محدودیتهای سال گذشته بانکها از جمله بدهیها
و مطالبات برنامه پرداخــت  16هزار میلیارد تومانی
تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط را اجرایی کرد،
اما آن طور که ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی
مد نظر داشت هم ســرعت کار رضایت بخش نبوده
است .از همین رو او یک ماه پیش نامهای به مدیران
عامل بانکها نوشــت که بر مبنای آن عالوه بر آنکه
رگههای نارضایتی از روند کند پرداخت تسهیالت به
چشم میخورد اما در عین حال تاکید کرده است که
باید بانکها در نیمه دوم سال در راستای برنامههای
تســهیالت دهی به تولید ســرعت بیشتری به خرج
بدهند.
ســیف در این نامه تاکید میکند که آمار مأخوذه
در چهارماهه ابتدای سال جاری درخصوص عملکرد
شــبکه بانکی کشــور بــرای اعطای تســهیالت به
بنگاههای کوچک و متوسط ،قابل توجه نبوده و الزم
است علیرغم محدودیت منابع و مشکالت و تنگناهای
اعتباری موجود ،به منظور جبران زمان از دست رفته،
بررســی درخواست متقاضیان تسریع و در کوتاهترین
زمان ممکن انجام شــود .این نامــه و برنامههایی که
دولت برای حمایت از صنایع کوچک و متوســط در
دســتور کار قرار داده ،همگی نشانههای مثبت است.
نشــانههایی که میتوان امیدوار بود ،در صورت تداوم
شــاید بتوان ایــران را در باشــگاه اقتصادهای رو به
توسعه با سرعت باال قرار داد.

برگزاری مناقصات فرعی فاز  11پارس جنوبی تا دی ماه
سرپرســت مدیریت مهندســی و ساختمان شــرکت نفت و گاز پارس
اعــام کرد :طراحیهای پایه و اولیه طرح توســعه فاز  11پارس جنوبی
پایان یافته و اســناد مناقصه قراردادهای فرعی تهیه شــده است و انتظار
میرود این مناقصات تا پایان ســال جاری میالدی (دی ماه) برگزار شود.
رســول فالح نژاد در حاشــیه برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی شرکتها
و پیمانکاران ایرانی با طرحهای جدید باالدســتی فــاز  11میدان گازی
پارس جنوبــی به ایرنا گفت :از زمان انعقاد قرارداد این طرح با شــرکت
توتــال تاکنون ،برنامهریزی فشــردهای برای انجــام طراحیهای اولیه و
پایه صورت گرفته که به طور تقریبی به اتمام رســیده اســت .وی اعالم
کرد :اســناد مناقصه قراردادهای فرعی این میدان گازی تهیه شده و بین
شرکتهای مناقصهگر توزیع شده اســت ،حتی پیشنهادهای مالی برای
برخی قراردادها باز شــده و در حال انعقاد اســت و چند قرارداد دیگر در
مرحله نهایی شدن پیشنهادها قرار دارد.
سرپرســت طرح توســعه فاز  11پارس جنوبی افزود :مطالعات مربوط
مرحله دوم طرح که مربوط به ســکوهای فشــارافزایی است ،به موازات
پیشــرفت امور در دســت پیگیری بوده و تا پایان امسال بر اساس برنامه
ریزی این مطالعات جمع بندی میشــود تا بــه الگو و روش نهایی مورد
تایید برســیم و بر اســاس آن کارهای مقدماتی انجام شود .وی گفت :بر
این اســاس تا پایان امسال ســازندگان و پیمانکاران اصلی طرح مشخص
میشــوند و شرکتها باید نسبت به تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی
اقدام کنند .معاون شــرکت نفت و گاز پارس که با شرکت فرانسوی توتال
کنسرســیوم توسعه میدان گازی  11پارس جنوبی را در دست اجرا دارد،

امضای قرارداد ۱۰میلیارد دالری
خط اعتباری چین با ایران
رئیس کل بانک مرکزی گفت :امضای قرارداد  ۱۰میلیارد دالری چین با
ایران بیانگر یک عزم جدی برای ادامه همکاریهای دو کشور است .ولی اهلل
سیف در مراسم امضای موافقتنامه قرارداد  10میلیارد دالری خط اعتباری
«سیتیک گروپ» چین با  5بانک ایرانی در پکن افزود :روابط ایران و چین
نه تنها یک رابطه تاریخی و با ســابقه طوالنی است بلکه اکنون یک رابطه
استراتژیک بوده و این قرارداد نیز میتواند سبب تقویت رابطه دو کشور شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا ،مقام ارشــد بانک مرکزی کشورمان
ادامه داد :یکی از فعالیتهایی که میتواند روابط دو کشور را مستکحم کند
روابط اقتصادی و تجاری اســت براســاس روابط اقتصادی و تجاری ،مردم
نیز با همدیگر ارتباط برقرار میکنند و این ملتها هســتند که به همدیکر
نزدیک میشــوند .به گفته وی ،یکی از پیشنیازهای توسعه روابط انسانی
و اقتصادی دو کشور ،توسعه روابط بانکی است بانکها میتوانند در روابط
تجاری اطمینان و امنیت ایجاد کنند و ریســک معامالت را کاهش دهند و
هزینهها را به حداقل برسانند .سیف افزود :یکی از اقداماتی که باید دو طرف
انجام دهند این است که بانکها به همدیگر نزدیک شوند و روابط کارگزاری
دامنه دار و وسیعی ایجاد کنند .رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد داد عالوه
بر  5بانک ایرانی که امروز با «سیتیک گروپ» قرارداد بستند سایر بانکهای
ایرانی هم بتوانند قرار داد امضا کنند .ســیف پیشنهاد داد که طرف چینی
تمهیداتی فراهم کند که زمینه ساز ورود سایر بانکهای ایران به این کشور
و اخذ قرارداد فاینانس شوند.

ســرعت انجام امور را مناســب دانســت و توضیح داد :در ماههای اولیه
طراحــی ،برای هر طرح مناقصات فرعی انجام میشــود که تا این مرحله
انجام طراحیها و توزیع اسناد مناقصه و دریافت پیشنهادها صورت گرفته
اســت و به نظر میرســد روال کار طبق برنامه و حتی در مواردی جلوتر
از آن است.
استقبال شرکتهای ایرانی از مناقصات فرعی
مجری طرح توســعه فاز  11میدان گازی پــارس جنوبی با بیان اینکه
قراردادهای بســیاری بر اســاس الگوی جدید نفتی در شرکت ملی نفت
در دست پیگیری اســت ،گفت :با اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی
در قالب امضای قرارداد همکاری با توتال ،بســیاری از الزامها و ابعاد این
نوع قرارداد برای شــرکتهای بینالمللی روش شــد و راه را برای انعقاد
قراردادهای جدید بــاز کرد .فالح نژاد درباره برگزاری کارگاه آموزشــی
توتال در تشــریح الزامات خود برای توســعه فاز  11پارس جنوبی گفت:
از آنجا که توتال یک شــرکت بین المللی است ،همانند سایر شرکتهای
بینالمللــی فرآیندهایی را در اجرای طرحهــا دارد؛ از این رو این کارگاه
فرصت خوبی اســت که شــرکتهای ایرانی با رویههای بینالمللی آشنا
شــوند و توان کیفی ،ایمنی ،مهندســی ،اجرایی و مدیرتی خود را ارتقا
دهند .وی افزود :این آشنایی سبب میشود شرکتهای ایران بتوانند سهم
بیشتری در اجرای طرحهای بین المللی در حوزه انرژی به دست آورند.
فالح نژاد درباره استقبال شرکتهای ایرانی برای مشارکت در مناقصات
فرعــی با توتال نیز توضیح داد :شــرکتهای ایرانی کــه توانمند بودند و
امکان همکاری داشــتند در مناقصات فرعی شرکت کردند .وی یادآوری

کرد بخشــی از تجهیزات توسعه فاز  11پارس جنوبی توسط توتال آورده
میشــود؛ البته اجرای این قــرارداد اکنون در مرحلــه انعقاد پیمانهای
فرعی قرار دارد و هنوز به مرحله خرید تجهیزات نرسیده است .سرپرست
مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز پارس گفت شرکتهای
ایرانی از پیمانهای فرعی این میدان استقبال خوبی داشتهاند و مناقصات
را طــی کردهانــد .وی ابراز امیدواری کــرد با اعالم شــرکتهای برنده
مناقصات ،عملیات اجرایی توســعه فاز  11میدان گازی پارس جنوبی به
سرعت به شرکتهای برنده واگذار شود.
لزوم رعایت مقررات بین المللی در قرارداد با توتال
مجری ایرانی طرح توســعه فاز  11میدان گازی پارس جنوبی یادآوری
کرد بخشــی از این کارگاه آموزشی به تشریح الزامها و قوانین بین المللی
اختصاص داشت و گفت :شرکت توتال نیز همچون دیگر شرکتهای بین
المللی به رعایت مقررات ضدپولشــویی و مقررات مالی ملزم اســت و از
آنجا که ممکن اســت برخی شرکتها و اشــخاص ایرانی مشمول برخی
تحریمهای باقیمانده باشند ،مسووالن توتال در این کارگاه آموزشی تاکید
کردند در بررســی رزومه شــرکتهای خواهان شرکت در مناقصات ،باید
ایــن الزامات و محدودیتها در نظر گرفته شــود .فــاح نژاد تاکید کرد
توتال خود را به رعایت قوانین فرانسه ،اتحادیه اروپا و مقررات بین المللی
ملــزم میداند و اضافه کرد :به گفته مســووالن توتال ،آنها نمیتوانند با
افراد و شرکتهایی که در فهرســت تحریمها باشند ،همکاری کنند و از
این رو شرکتهای ایرانی که مسئلهای در این زمینه نداشته باشند ،برای
همکاری با توتال مشکلی ندارند.

تأثیـر واقعی کاهش نرخسود ،سال آینده آشکار میشود
یک کارشناس اقتصادی حوزه پولی و بانکی
میگوید :جریان خروج سپرده از بانکها هنوز
آغاز نشــده اســت و به نظر میرسد با توجه
به فرصتی که بانــک مرکزی برای اجرای این
برنامه به بانکها داد،آنها توانســتند تدابیری
برای حفظ سپردهها بیاندیشند .آلبرت بغزیان،
در گفتگو با خبرآنالیــن ،با تاکید بر اینکه در
حوزه کنترل سود ســپرده بانکی هنوز اتفاق
خاصی رخ نداده و بانکها با استفاده از فرصت
ابالغی بانک مرکزی توانستهاند برای یک سال
پیش روی خود آذوقه جمعآوری کنند ،تاکید
کرد :شاید بهتر بود این طرح به شکل ضربتی
اجرایی میشــد نه با اعالم یک فرصت یازده
روزه چرا که با ابالغ این بخشنامه به شــکل
مذکــور بانکها توانســتند تدابیــری را برای
حفظ ســپردهها با ســود باالتر به مدت یک
سال بیندیشند .وی گفت :من فکر میکنم نه
فقط بانکهــا و نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی،
که حتی مشــتریان بانکها نیــز بند دوم این
بخشنامه را فراموش کردهاند و تنها بر شــق
اول آن یعنی کاهش ســود ســپرده متمرکز

شدهاند این در حالی است که در بند دوم این
بخشنامه تاکید شــده است کارمزد تسهیالت
بانکی نیز باید به  18درصد کاهش یابد.
بغزیــان ادامه داد :اگر بانکهــا تام و تمام،
همه مفاد بخشنامه را اجرا کنند و قراردادهای
جدید سپرده و تسهیالت را با نرخهای جدید
منعقد کننــد ،آن وقت ایــن احتمال میرود
که به ورطه زیــان بیفتند و همین زیان دهی
تهدیدی بر ســر راه تداوم اجــرای بخشنامه
باشد .وی اضافه کرد :بیم آن میرود بانکهایی
که تعهدات این چنینی ســنگین داشــتند از
اجرای بخــش دوم بخشنامــه یعنی اعطای
تســهیالت با کارمزد  18درصد سر باز بزنند
که این اتفاق نوعی نقض غرض است و طبیعی
است که هدف اصلی ابالغ این بخشنامه یعنی
کاهش قیمت تمام شده پول برای بخش مولد
را نادیده میگیرد .او گفت :انگار مسئله اساسی
یعنی کارمزد تســهیالت فراموش شده و این
بدان معنی اســت که ما هدف را گم کردهایم
و بــه حاشــیه میپردازیم،اتفاقــا درگیری با
حاشــیه مدتهای طوالنی است اقتصاد ایران

را تحــت تأثیــر قرار داده و الزم اســت ما بار
دیگر اهدافمــان از اجرای قوانین و برنامههای
اصالحی و ...را بازخوانی کنیم.
او گفــت :من فکر میکنم هنــوز اتفاقی در
بازار رخ نداده و همانطور که گفتم یافتن بازار
جایگزین ،از سال آینده در دستور کار سپرده
گذاران قــرار میگیرد و در نتیجــه بازارهای
موازی ســپرده در سال آینده تغییراتی واقعی
را تجربــه میکننــد .بغزیــان کاهش ســود
سپردههای بانکی را ضرورتی انکارناپذیر برای
اقتصاد ایران دانســت و گفــت :ضروریتر از
آن کاهش کارمزد تســهیالت است که امروز
دیگر کســی درباره آن صحبت نمیکند و من
معتقدم کــه بانک مرکزی باید دوباره توجه را
به این مســئله معطوف کند .او افزود :بانکها
با علمــی کردن بازارهای موازی میخواهند از
قانونگذار امتیــاز بگیرند در حالی که باید به
هر صورت هزینه تولید در ایران کاهش یابد و
چارهای جز این نیست.
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حاشیه بازار

استفاده حداقلی از ظرفیت بازار سرمایه
در تأمی نمالی پروژهها
ســخنگوی کمیســیون برنامه بودجه و محاســبات مجلس شورای
اســامی بر لزوم بررسی تاثیرات انتشــار اوراق ارزی برای تامین مالی
پروژههای مختلــف در اقتصاد کالن تاکید کــرد .محمد مهدی مفتح
در گفتگو با خانه ملت درخصوص انتشــار اوراق ارزی برای تامین مالی
پروژههــای نفتی گفت :باید پذیرفت ظرفیت منابــع مالی دولت برای
تامین مالی پروژههای مختلف محدود است.
ســخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد :در
دنیا ابزارها و ظرفیتهای مختلفی برای تامین مالی پروژهها تجربه شده
و بهکار گرفته شــده اســت که میتوان به استفاده از ظرفیتهای بازار
سرمایه در این راستا اشاره کرد.
وی ادامه داد :در ســالهای گذشــته از ظرفیتهای بازار سرمایه در
تامین مالی پروژهها اســتفاده کامل و صحیحی نشــده حتی میتوان
عنوان کرد از ظرفیت مذکور استفاده حداقلی نشده است .مفتح افزود:
از ظرفیتها و ابزارهای بازار سرمایه برای پروژههایی که نیازمند منابع
ارزی است میتوان اســتفاده کرد اما الزامات و توجهاتی در این راستا
مطرح بوده که مســئوالن بایــد به آن توجه کننــد .وی تصریح کرد:
تاثیرات انتشــار اوراق ارزی برای تامین مالــی پروژههای نفتی باید در
اقتصاد کالن مورد بررســی قرار بگیرد در بازار بین المللی باید دقتها
و توجهها در این رابطه بیشــتر باشــد و حتی سیاستهای خارجی و
مالحظات مدنظر باشد.
مفتــح افزود :رعایت مالحظات سیاســی و اقتصــادی به معنی عدم
اســتفاده از ظرفیت انتشار اوراق ارزی نیســت بنابراین اگر مسئوالن
مربوطه مالحظات را رعایت کنند میتوان اقدام اساسی در زمینه تامین
بخشی از منابع مالی دولت برای اجرای پروژههای مختلف داشت.

رخداد

شش گشایش برجام
در صنعت حمل و نقل ایران
قائــم مقــام وزیر راه شهرســازی
در امــور بینالملــل معتقد اســت با
وجود آنکه توجه بســیاری از مردم و
رسانهها به اتفاق مثبت صنعت هوایی
ایران پس از برجام جلب شــد ،اما در
عرصه عمل دیگر بخشهای حمل و
نقل ایران نیز گشــایشهای مثبتی را
پس از اجرای توافق هستهای تجربه
کردهاند.
اصغر فخریه کاشــان در گفتگو با
ایســنا اظهار کرد :اینکه صرفا توجه
ایــران در روزهای پــس از برجام به
صنعت هوایی معطوف شــود ظلم به دیگر حوزههای حمل و نقل است و توافقات
و قراردادهای بســته شده بعد از برجام به خوبی نشان میدهد بسیاری از تحوالت
در حوزه ریل ،جاده و بندر پیش از نهایی شدن قرارداد هواپیماها رخ داده بود.
وی با اشــاره به قرارداد ساخت راهآهن سریع الســیر تهران -قم -اصفهان در
نخســتین روزهای پس از اجرای توافق هستهای توضیح داد :این قرارداد مهم که
گامهای ابتدایی آن پیش از برجام برداشــته شــده بود ،با توجه به محدویتهای
حاصل از تحریمها با مشــکالتی در نهایی کردن توافقات مالی مواجه بود؛ از این
رو به محض اجرایی شدن توافق هستهای گامهای نهایی برای اجرایی کردن این
پروژه برداشته شد.
قائم مقام وزیر راه و شهر سازی خرید ریل از هند را یکی از دیگر گشایشهای
به وجود آمده دانست و گفت :خوشخبتانه مذاکرات ما پس از این توافق ثمربخش
شــد و توانســتیم بخش قابل توجهی از ریل مــورد نیاز را از هندوســتان خرید
کنیم.
دیگر گشــایش برجام که باز هم با هندوســتان اجرایی شد ،مربوط به قرارداد
فاینانس  ۱۵۰میلیون دالری و ســرمایه گــذاری  ۸۵میلیون دالری هندیها در
چابهار میشــود که بعد از مدتی طوالنی بعد از توافق هستهای نهایی شد .فخریه
کاشــان قرارداد فاینانس  ۲.۷میلیارد یوریی برقی سازی راهآهن تهران-مشهد را
یکــی دیگر از نتایج برجام توصیف کرد و افزود :این قرارداد که میتواند جزو یکی
از مهمترین توافقهای فاینانس بعد از توافق هســتهای باشد نیز به مرحله پایانی
کار رسیده و یکی دیگر از پروژههای مهم ایران را اجرایی خواهد کرد .وی با اشاره
به بهبود اوضاع کشور در استفاده از رادارهای نوین جهانی اظهار کرد :ما توانستیم
پس از برجام جدیدترین رادارها را به حمل و نقل ایران وارد کنیم تا امکان استفاده
آنها در مرکز تحقیقات وزارت راه و شــهر ســازی میسر شود .دیگر گشایش به
وجودآمده نیز مربوط به ســازمان هواشناسی میشودکه ایران توانسته در ماههای
گذشته جدیدترین دستگاهها را وارد کند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد :با وجود تمام مشکالت
پیش پای ایران خوشــخبتانه توانســتهایم در بخشهــای مختلف حمل و نقل از
ظرفیتهای برجام اســتفاده قابل قبولی داشته باشیم و این به معنای آن است که
ایران در کنار توجه به صنعت هوایی ،دیگر بخشهای حمل و نقل خود را با قدرت
به ســمت اهداف در نظر گرفته شده حرکت داده و میتوان به نتیجه بخش شدن
بسیاری از آنها در آینده نزدیک امیدوار بود.

خبر آخر

بدهی دولت به بانکها
۱۶۶هزار میلیارد تومان شد
در  ۴ماهه نخســت سال جاری بدهی دولت به بخش بانکها و موسسات
مالی ۱۶۶هزار میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت مشــابه سال قبل
۲۸درصد رشد داشته است .به گزارش تسنیم ،براساس آمارهای اقتصادی
بانک مرکزی ،بدهی بخش دولتی به بانکها و موسســات مالی غیر بانکی
در تیر ماه ســال جاری 169 ،هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  26درصد رشد داشته است .بر این اساس؛ بدهی دولت به
بانکها  166هزار میلیارد تومان میباشد که نسبت به تیر ماه سال قبل 28
درصد رشــد کرده است .گفتنی است بدهی شرکتهای دولتی به سیستم
بانکی کشــور با رقم  2.7هزار میلیــارد تومان با کاهش 27درصدی همراه
بوده اســت .گزارش بانک مرکزی حاکی از آن اســت که بدهی بخش غیر
دولتی در این مدت رشد 22درصدی را داشته و به رقم  958هزار میلیارد
تومان رســیده است .الزم به ذکر اســت ،در چهارمین ماه سال کل دارایی
سیستم بانکی کشور به غیر از بانک مرکزی  2400هزار میلیارد تومان بوده
که نسبت به تیر  95رشد 18درصدی را تجربه کرده است .گفتنی است ،در
حالی که در مدت مذکور کل ســپردههای بخش غیردولتی سیستم بانکی
1300هزار میلیارد تومان بوده ،ســپردههای قرض الحسنه با رقم  61هزار
میلیارد تومان رشد 29درصدی را شاهد بوده است.

