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 سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
در طرح های زمزم و ذوب آهن بیستون 
استاندار كرمانشاه به همراه سرپرستي بانک صنعت و 
معدن، ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت، مدیریت 
ش��ركت ش��هرک های صنعتی و فرماندار كرمانش��اه از 
طرح های زمزم و ذوب آهن بیستون كه با سرمایه گذاري 
این بانک در مراحل نهایی اجرا می باشند، بازدید كردند.

طرح ذوب آهن بیس��تون با اشتغال زایی 253 نفر 
و با ظرفیت س��االنه 200 هزار تن ش��مش فوالدی با 
تسهیالت ارزی بالغ بر 52 میلیون یورو از سوي بانک 
صنع��ت و معدن تأمین مالی ش��ده اس��ت و در حال 

حاضر بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 مشارکت بانک پاسارگاد در ساخت
و بازسازی مدارس در مناطق سیل زده

پیرو اطالع رس��انی های قبل��ی درخصوص همدلی و 
همراهی موثر این بانک با هموطنان آسیب دیده از سیل 
اخیر در مناطق مختلف كشور و سازمان دهی نظام مند این 
وظیفه مهم در چارچوب تشکیل ستاد پشتیبانی در سطح 
مس��ئوالن عالی بانک، ضمن تداوم تمهید و تالش برای 
تامین و تحویل نیازهای ضروری و فوری هموطنان، رسالت 
و وظیفه اساسی و بنیادی بانک و گروه مالی پاسارگاد در 
این رابطه را مشاركت در ساخت و بازسازی تعداد زیادی از 

مدارس تخریب شده در اثر سیل اخیر اعالم می نماید.
در این راس��تا و پس از اخذ اطالعات از دستگاه ها و 
نهادهای ذیربط و تعیین واحدهای آموزشی كه وظیفه ملی 
بازسازی آنها را بانک پاسارگاد متقبل خواهد شد، هّمت 
ج��دی و اقدامات جهادی به ترتیب��ی برنامه ریزی و اجرا 
خواهد ش��د كه با استفاده حداكثری از ظرفیت هاانشااهلل 
مدارس بازسازی ش��ده برای استفاده در اختیار فرزندان 

عزیز ایران زمین در مناطق آسیب دیده قرار گیرد.

اخبار

رشد ۲۶ درصدی صادرات نساجی و پوشاک
مدیركل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
رش��د 2۶ درصدی صادرات نس��اجی و پوش��اک در س��ال ۹۷ خبر داد و گفت: 

جلسات هفتگی با بانک مركزی برای تأمین ارز برگزار می شود.
افس��انه محرابی گفت: در سال ۹۷ با توجه به محدودیت منابع ارزی كشور، 

ش��رایط سختی در صنعت نساجی و اقتصاد ایران حاكم بود و بسیاری پیش بینی 
می كردند تولید در این صنعت كاهش یابد اما نه تنها رش��د تولید نداشتیم، صادرات 

نیز صورت گرفت. وی افزود: در مجموع ۷ درصد رشد تولید را در صنعت نساجی شاهد 
بودیم، ضمن اینکه صادرات نیز به لحاظ ارزش��ی 2۶ درصد و به لحاظ وزنی 30 درصد 

رشد را تجربه كرد.
وی تصریح كرد: برای سال ۹8 نیز 2 حوزه صنعت لوازم خانگی و نساجی و پوشاک 

در نظر گرفته شده تا با تمركز بر آن، رونق تولید و اشتغال ایجاد شود.  ایسنا

تار و پود 
الزام خودروسازان برای واگذاری اموال مازاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروس��ازان را ملزم كرد تا اموال مازاد خود 
را تا پایان ش��هریورماه واگذار كنند و ش��ركتهای وابسته خودروسازان نیز باید تا 

پایان سال به فروش برسند.
رضا رحمانی با بیان اینکه این وزارتخانه بس��ته ای برای صنعت خودروس��ازی 

تدوین كرده اس��ت، گفت: خودروس��ازان باید اموال غیر تولیدی خود را واگذار كنند. 
قطعه سازان با روحیه جهادی، صبر و تحمل در سال گذشته، نگذاشتند این صنعت متوقف 

شود، در حالی كه در خارج از مرزها برخی به دنبال تعطیلی این صنعت بودند و افرادی نیز در 
داخل پیش بینی می كردند صنعت قطعه سازی و خودروسازی متوقف می شود.

وی افزود: با اقداماتی كه انجام ش��د این روند متوقف و مجموع تولید دو خودروساز 
در اواخر اسفندماه ۹۷، با افزایش ۴ برابری به بیش از ۴ هزار دستگاه رسید. سهم صنعت 

خودروسازی در اشتغال و اقتصاد باالست.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

اتول
خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی سیل به راه های کشور

 وزیر راه و شهرس��ازی گفت: سیالب های اخیر، س��ه هزار میلیارد تومان به 
راه های كشور خسارت وارد كرده است.

محمد اس��المی ب��ا اعالم اینکه به راه های كش��ور اعم از روس��تایی، فرعی، 
شریانی و اصلی كه آزادراه ها هم شامل می شود، 3 هزار میلیارد تومان خسارت بر 

اثر سیل وارد آمده است، از تکمیل مطالعات راه آهن اصفهان اهواز خبر داد و افزود: 
در سراسر كشور بیش از ۱2 هزار كیلومتر از راه ها، در ۶800 نقطه آسیب دیده اند.

وی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری، در مجموع خساراتی كه به زیرساخت ها 
و همچنین مردم وارد آمده، 5۹۹ میلیارد تومان برآورد ش��ده كه اس��تاندار این استان، 
گزارش آن را به س��تاد بحران كل كشور ارائه كرده است.وزیر راه و شهرسازی در همین 
راستا توضیح داد: خساراتی كه به بخش كشاورزی و آبزی پروری استان وارد آمده، ۴۶0 

میلیارد تومان است.  وزارت راه و شهرسازی
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س��ال گذش��ته زمان��ی ك��ه  معیش��ت م��ردم ب��ه دلی��ل سبد خــانوار
نوس��انات ارزی و به تب��ع آن، افزایش نرخ تورم با 
مش��کل مواجه ش��د، مباحث زی��ادی در رابطه با 
افزای��ش حقوق كاركنان و بازنشس��تگان در نیمه 
دوم س��ال جهت بهبود حداقل��ی اوضاع اقتصادی 
مردم مطرح ش��د كه البته ای��ن موضوع، مخالفت 
دولت را به دلیل آنچه كه شرایط سخت اقتصادی 

و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت.
در همین راس��تا در پاییز سال ۹۷ دولت اعالم 
ك��رد كه قصد دارد با اس��تفاده از درآمد ناش��ی از 
مابه التفاوت ارز پتروش��یمی ها )۴200 تا حدود 8 
هزار تومانی س��امانه نیم��ا( در قالبی تحت عنوان 
بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران 
كند كه پس از بررس��ی های انجام شده، قرار شد از 
آبان ماه توزیع بسته های حمایتی ۱00 تا 300 هزار 
تومانی بین گروه های هدف )برای خانوارهای تحت 
پوشش كمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی كه 
در حال پیوستن به این سازمان ها( طی سه مرحله 
و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین 
مقرر ش��د برای كاركنان )ش��اغل و بازنشس��ته( با 
حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته ای به مبلغ 

200 هزار تومان پرداخت شود.

با ای��ن حال، رون��د پرداخت بس��ته حمایتی 
مرحل��ه اول، تا پایان س��ال ۹۷ به طول انجامید و 
نتوانس��ت آن گونه كه از س��وی دولتمردان گفته 
می شد، چندان تأثیری در وضعیت معیشت مردم 
بگذارد؛ از س��وی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق 
بس��ته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو 
مرحله دیگر بس��ته حمایتی را نی��ز در هاله ای از 

ابهام قرار داد.
در این راس��تا محمدباق��ر نوبخت درخصوص 
سرانجام تعیین تکلیف بسته حمایتی مرحله دوم، 
گفت: قباًل هر چه از مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها 
ك��ه برای تهیه بس��ته حمایتی پی��ش بینی كرده 
بودیم، به دس��ت آوردیم، در قالب بس��ته حمایتی 
توزیع كردیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور 
افزود: به محض اینکه مابه التفاوت پیش بینی شده 
تأمین و تکمیل شود، بسته ها توزیع خواهند شد.

وی در رابطه با اینکه نحوه توزیع این بسته به 

چه صورتی خواهد بود، گفت: به همان سبک قبلی 
)بسته حمایتی اول( عمل خواهیم كرد.

به هر حال آنچه كه اهمیت دارد این است كه 
متولیان امر باید در رابطه با توزیع بس��ته حمایتی 
مرحل��ه اول و نح��وه توزیع مرحل��ه دوم، منابعی 
ك��ه در این رابطه هزینه ش��د و البته خواهد ش��د 
و همچنی��ن گروه ها و بخش هایی ك��ه از آن بهره 
برده اند، گزارش��ی ارائه كنن��د تا اذهان عمومی در 

جریان جزئیات آن قرار گیرند.
در حالیک��ه دولت بالغ بر 3.۷ میلیارد دالر ارز 
دولتی برای تامین نهاده های تولید گوشت قرمز و 
گوشت مرغ هزینه كرده است، اما همچنان در بازار 
ش��اهد ارزانی و ثبات قیمت ها نیستیم و مشخص 
نیس��ت كه گره كور این داس��تان كجاست و این 
ارزها چطور هزینه شده كه مردم حاصل آن یعنی 

ارزانی را نمی بینند.
براس��اس آخرین آمار منتش��ر ش��ده از سوی 

مرك��ز فناوری اطالعات و ارتباط��ات وزارت جهاد 
كش��اورزی بی��ش از ۱۱ میلی��ون و 5۴۱ هزار تن 
خ��وراک دام و طیور به ارزش بالغ بر س��ه میلیارد 
و ۶85 میلیون دالر در ۱۱ ماهه س��ال گذشته به 
كش��ور وارد شده اس��ت كه ۱0.۷2 درصد از نظر 
وزن��ی و 33.۷5 درصد از نظر ارزش��ی نس��بت به 

مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
نگاه��ی دقیق تر به این آمارها نش��ان می دهد 
ك��ه در این میان بیش از دو میلیون و 3۷2 هزار و 
5۷0 تن جو به ارزشی بالغ بر 535 میلیون و 5۹0 
هزار دالر، هش��ت میلیون و 5۹ ه��زار و 8۱0 تن 
ذرت به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و 8۹۹ میلیون 
و ۶۹0 هزار دالر و یک میلیون و 250 هزار و ۴30 
تن انواع كنجاله به ارزش��ی بالغ بر 55۷ میلیون و 
۴۹0 هزار دالر به كش��ور وارد شده است كه همه 
آن ه��ا از نظر ارزش��ی افزایش داش��ته و به ترتیب 
۱۶.۱۷، 2۷.۷۷ و ۱2.۹0 درص��د نس��بت به مدت 

مشابه سال گذشته رشد یافته اند، اما از نظر میزان 
تنها ذرت با 2۱.58 درصد رش��د داش��ته و جالب 
اینکه جو ۱.35 درصد و انواع كنجاله ۱.5۴ درصد 
نسبت به همین بازه زمانی كمتر وارد شده است.

ام��ا با این وجود س��وال اینجاس��ت كه چرا با 
صرف س��ه میلیارد و ۶85 میلیون دالر ارز دولتی 
برای تأمین نهاده ها، بازار گوش��ت مرغ و گوش��ت 
قرمز كنترل نشده اس��ت آن هم در حالیکه بیش 
از ۷0 درص��د هزینه های تولی��د این دو محصول، 
ب��ه همین نهاده ها و خوراک دام و طیور بس��تگی 

دارد!؟
البت��ه روز گذش��ته علی اكبر مهرف��رد معاون 
توس��عه بازرگانی و صنایع كشاورزی وزارت جهاد 
كش��اورزی در نامه ای به رئیس كل گمرک نسبت 
به به وجود آمدن انحراف قیمتی در كنجاله س��ویا 
هشدار داده و اعالم كرد بدون دستور و مجوز این 
وزارتخانه كنجاله س��ویا و دانه س��ویا به هیچ وجه 
ارز گمركات كش��ور ترخیص نگردد.اما باز هم این 
س��وال مطرح می ش��ود كه انح��راف قیمتی چرا و 
اساس��اً آیا صرف میلیارده��ا دالر ارز دولتی آن هم 
در محدودیت ه��ای كنونی دولت و كش��ور نیاز به 
نظارت دقیق تر و بهتر ندارد كه همه بتوانند نتیجه 

آن را در سبد و سفره خود ببینند!؟  مهر

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

بسته حمایتی دوم در انتظار تامین اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
تغییر سیاست پولی بانک مرکزی 

رئیس كل بانک مركزی با بیان اینکه هدف  باجـه ما تغییر تركیب مولفه های نقدینگی اس��ت، پشـت 
گفت: هم اكنون عمده دلیل رش��د نقدینگی س��ود س��پرده ها و 
ضری��ب فزاینده اس��ت و باید آن را كاهش دهی��م و پایه پولی را 

زیاد كرده و برای رونق تولید از آن استفاده كنیم.
نکات مختلفی در جلسه این هفته عبدالناصر همتی با خبرنگاران، 
مطرح شد كه بخش زیادی از آن گزارش خبرنگاران منعکس شد، اما 

یک نکته بسیار اساسی و مهم از چشم همه دور ماند.

رئی��س كل بانک مركزی در این جلس��ه اعالم كرد: »هدف ما 
تغییر تركیب كل های نقدینگی اس��ت. هم اكنون عمده دلیل رشد 
نقدینگی سود سپرده ها و ضریب فزاینده است و باید آن را )این دو 
متغیر را( كاهش دهیم و پایه پولی را زیاد كنیم، چون پول در دست 
مردم كم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می توانیم برای رونق 

تولید از آن استفاده كنیم. بنابراین یک برنامه خوبی داریم.«
این اظهارات همتی نش��ان دهنده تغییر جدی سیاست بانک 
مركزی در حوزه پولی اس��ت. بانک مركزی از نیمه دوم سال ۹2 
سیاس��تی با عنوان سالم س��ازی تركیب نقدینگی كه مورد توافق 
بانک مركزی، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و مشاور اقتصادی 

رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی بود، به اجرا گذارد. 

این سیاس��ت در شرایطی به اجرا درآمد كه نیاز بخش تولید 
و به نقدینگی به دلیل رش��د بهای ارز به شدت افزایش یافته بود 
و رشد شاخص قیمت ها گواه تغییر در این نسبت ها بود، اما بانک 
مركزی سیاست كنترل پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده را در 
دس��تور كار قرار داد. هر چند كه در همان س��ال اول با برداشت 
۴.۱ میلیارد دالر از صندوق توس��عه ملی رش��د پایه پولی یکباره 
از حدود ۱0 درصد به ۱۷ درصد رس��ید. در س��ال های بعد این 
سیاست هیچ گاه به نتیجه نرسید و متوسط رشد پایه پولی بیش 

از ۱۷ درصد و رشد نقدینگی بیش 20 تا 25 درصد بود.
علت ادامه رش��د پایه پولی در س��ال های بعد، اضافه برداشت 
بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از بانک مركزی و رشد پایه پولی 

از این مح��ل بود. بدهی بانک های غیردولتی و خصوصی به بانک 
مركزی از حدود 2۹00 میلیارد تومان در ش��هریورماه سال ۹2 به 
۱0۹ هزار و ۷۴0 میلیارد تومان در مهرماه ۹۷ رسید. البته یکی از 
بانک ه��ای خصوصی بیش از ۱3 هزار میلیارد تومان از بدهی های 
خود را به بانک مركزی تسویه كرد و براساس آمار آذرماه ۹۷ كه 
آخرین آمار منتشر شده است، بدهی بانک های خصوصی به بانک 

مركزی به ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع سیاس��ت كنترل پایه پولی منجر به افزایش نرخ سود و 
فاصله گرفتن نرخ سود سپرده از نرخ تورم شد، به طوری كه در سال 
۹۴ فاصله نرخ سود و نرخ نرخ تورم به فاصله تاریخی مثبت ۱۱ درصد 
رسید. فاصله ای كه شاید نمونه آن در كمتر اقتصادی دیده شده باشد. 


