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 بهره مندی 414 هزار میلیارد ریالی 
 بنگاه های اقتصادی کشور

 از تسهیالت بانک ملی ایران
سهم واحدهای اقتصادی از تسهیالت بانک ملی ایران 
در پن��ج ماه ابتدای س��ال جاری به بیش از 414 هزار 

میلیارد ریال می رسد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در 
س��ال جاری با رویکرد حمایت و کمک به رونق بخش 
های مختلف اقتصادی کش��ور، پرداخت تسهیالت به 
بن��گاه ها را در دس��تور کار دارد و ط��ی مدت مذکور 
675 هزار و 687 فقره تسهیالت به ارزش 414 هزار و 
802 میلیارد ریال تسهیالت به بخش های کشاورزی 
و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، 

بازرگانی و ... تخصیص داده است.
بر این اس��اس سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی 
از تس��هیالت پرداختی بانک ملی ایران به بخش های 
مختلف اقتصادی طی پنج ماه ابتدای امس��ال، بالغ بر 
26 هزار و 923 فقره به ارزش 11 هزار و 851 میلیارد 
ریال بوده اس��ت. بر این اس��اس از ابتدای سال جاری 
تا پایان مردادماه، هش��ت ه��زار و 888 میلیارد ریال 
تس��هیالت در 31 هزار و 79 فقره به بخش مسکن و 

ساختمان پرداخت شده است.

مقاومت صندوق یکم در برابر رکود مسکن
صندوق پس انداز مس��کن یکم در برابر رکود سنگین 

خرید و فروش خانه، مقاومت کرد.
به گزارش هیبنا،  آمارهای مربوط به پرداخت تسهیالت 
خرید مسکن یکم طی بهار سال جاری نشان می دهد: به 
رغم کاهش شدید حجم معامالت خرید مسکن در تهران 
و عمده شهرهای بزرگ و مناطق شهری کشور طی بهار 
98، تعداد تس��هیالت پرداختی از صندوق یکم به خانه 
اولی ها طی همین مدت 8 درصد افزایش پیدا کرد. این 

میزان افزایش در مقایسه با بهار سال 97 بوده است.
طی س��ه م��اه اول امس��ال نزدیک به 10 ه��زار فقره 
تس��هیالت خرید مس��کن توس��ط صندوق پس انداز 
مس��کن یکم به س��پرده گذاران این صندوق پرداخت 
شد.این در حالی است که در سه ماه اول سال گذشته 
ح��دود 9 ه��زار و 200 فقره تس��هیالت از محل این 

صندوق به متقاضیان خرید مسکن پرداخت شد.
در تهران طی بهار امس��ال تعداد خریداران مسکن که 
صاحب خانه شدند 40 درصد نسبت به مدت مشابه در 
سال 97 کاهش پیدا کرد. در شهرهای بزرگ نیز افت 

30 درصدی معامالت خرید مسکن به ثبت رسید.
با این حال روند پرداخت تس��هیالت مسکن یکم در ماه 
های اخیر بیانگر مطلوبیت نس��بی این تسهیالت برای 
متقاضیان و خانه اولی ها و همچنین اثرگذاری تسهیالت 
یکم در تامین نیاز مالی زوج های متقاضی مسکن است 
که توانسته با رشد در پرداخت تسهیالت زمینه خانه دار 
شدن اقشار بیشتری از جامعه فاقد مسکن را فراهم کند.

آغاز پرداخت سود سهام شرکت 
»پتروشیمی غدیر« در شعب بانک 

صادرات ایران
بانک صادرات ایران طی اطالعیه ای از تمامی سهامداران 
حقیقی شرکت »پتروش��یمی غدیر« با نماد »شغدیر« 
خواست تا از ابتدای روز کاری پنج شنبه 21 شهریورماه 
س��ال 98 به مدت یک س��ال جهت دریافت سود سهام 
سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 به شعب بانک 

صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.
در ای��ن اطالعیه از س��هامداران حقیقی این ش��رکت 
خواس��ته ش��ده با مراجع��ه حضوری به ش��عب بانک 
صادرات ایران نس��بت به دریافت نقدی یا واریز آن به 

حساب های سپهری خود اقدام کنند.
پرداخت س��ود به افراد کمتر از 18 سال، پس از احراز 
هویت کامل و دریافت کپی شناس��نامه، صرفاً به ولی 
)پ��در( بالمانع خواهد ب��ود. در این اطالعیه همچنین 
پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار فقط به 

ارائه وکالت نامه رسمی معتبر منوط شده است.

آزادسازی زندانیان نیازمند در سال ۹۸با 
شرایط تسهیالت قرض الحسنه بانک ملت 

بانک ملت امسال هم برای آزادی زندانیان نیازمند که 
از س��وی ستاد دیه معرفی می شوند، تسهیالت قرض 

الحسنه پرداخت می کند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مل��ت، پرداخت این 
تس��هیالت که در س��ال های پیش هم با معرفی افراد 
واجد ش��رایط از س��وی س��تاد دیه انجام می شد، در 
س��ال 98 نیز با ش��رایط و ضوابط اعالم��ی این بانک 
ب��ه مدیریت های ش��عب خود در تهران و اس��تان ها، 
صورت خواهد پذیرفت. این تس��هیالت با سقف فردی 
200 میلیون تومان، به صورت قرض الحسنه و با دوره 
بازپرداخت 20 تا 215 ماهه )متناسب با مبلغ وام( به 

متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.
براس��اس این گزارش، واجدان ش��رایط این تسهیالت 
معرفی ش��دگان ستاد دیه کش��ور و زندانیان نیازمند 
دارای محکومیت های مالی مانند دیه، ارش و خسارات 
مازاد بر دیه و همچنی��ن محکومان مالی بابت مهریه، 
نفقه و س��ایر متعهدان مالی به استثنای کاله برداری، 

ارتشا، اختالس، سرقت و خیانت در امانت هستند.

اخبار

آغاز حذف قبوض کاغذی آب در چند شهر
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب کش��ور با اشاره به 
آغاز حذف قبوض کاغذی آب در برخی از مناطق کشور، گفت: براساس ارزیابی 

صورت گرفته این طرح تا پایان دولت دوازدهم به طور کامل اجرا خواهد شد.
حمیدرضا کشفی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب 

کش��ور با تاکید بر اینکه حذف قبوض کاغذی آب در راستای سیاست های دولت 
الکترونیک در دستور کار گرفته است، گفت: در حال حاضر پایلوت اجرای این طرح 

در چندین شهر از جمله لرستان، اصفهان، آذربایجان غربی و بندرعباس آغاز شده است 
و پس از ارزیابی نتایج، این برنامه به س��ایر مناطق کش��ور نیز تعمیم داده خواهد ش��د. 
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زیرساخت اجرای این برنامه کامال شده است، ادامه 
داد:هزینه آب بهای برخی از مشترکان به دلیل تعرفه غیرواقعی آب به میزانی اندک است 

که چاپ قبض کاغذی حتی به صرفه هم نیست.  پاون

تقدیم بودجه ۹۹ به مجلس در نیمه آذر ماه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مقرر است تا در نیمه آذر بودجه 99 

با نگاه 2 ساله به مجلس تقدیم شود.
 محمد باقر نوبخت با بیان اینکه اصالح ساختار بودجه در سالهای 99 و 1400 عملیاتی 
می شود به تشریح آخرین چکش کاری های مجلس بر اصالحیه اصالح ساختار بودجه 

ریزی سال های 99 و 1400 اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد 
ایران و دستور مقام معظم رهبری، ملزم به این هستیم که بودجه ریزی را با نگاهی بلند مدت 

و 2 ساله تدوین کنیم.  معاون رییس جمهور ادامه داد: این نگاه 2 ساله ما را مجاب می کند تا 
قسمتی از مدیریت منابع موجود کشور را بر اساس فشارهای ناجوانمردانه تحریم ها پایه ریزی 
کرده و از این فشارها برای کشور فرصت شکوفایی فراهم آوریم، در واقع هدفمان همان شعاری 
خواهد بود که در ابتدای تقدیم اصالحیه اصالح س��اختار بودجه به ش��ورای عالی هماهنگی 

اقتصادی یعنی کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور ارائه شد.   مهر 

عدم افزایش قیمت حمل و نقل در ایام اربعین
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هزینه حمل و نقل در ایام اربعین نباید افزایش 

یابد.
محمد اس��المی در جمع خبرنگاران درباره قیمت وس��ایل حمل و نقل در ایام 
اربعین، اظهار کرد: راه آهن، حمل و نقل جاده ای و هواپیما به هیچ وجه افزایش 

قیمت ندارند و اگر کسی افزایش قیمت را اعمال کند تخلف است و با او برخورد 
می ش��ود. وی همچنین درباره افزایش قیمت آزادراه ها نیز اظهار کرد: نرخ آزاد راه ها 

طبق قانون همه س��اله توسط وزارت راه و شهرس��ازی تعیین می شود. سال گذشته در 
نگهداری از بزرگراه ها کم کاری ش��ده بود و ما خواس��تیم که در نگهداری از بزرگراه ها 
توجه بیش��تری ش��ود و وظایف در این زمینه انجام ش��ود. وزیر راه  گفت: نرخ مصوب 
آزادراه ه��ا با رعایت قراردادها و حقوق مردم در نظر گرفته ش��ده اس��ت و ما امیدواریم 

افزایش قیمت ها به ارتقای امنیت بزرگراه ها منجر شود.  ایسنا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سعی می کنیم تا مهر 
یارانه 3 دهک باالی درآمدی با احتیاط حذف شود.

محمد ش��ریعتمداری، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در 
حاش��یه جلس��ه هیأت دولت در مورد اعتراض��ات کارگران 
اراک��ی، گف��ت: مجموعه اعتراضات موجود در کمیس��یونی 
)رفع موانع تولید( با مسئولیت وزارت صمت در همه شهرها 
مورد بررس��ی ق��رار می گیرد.کلیه واحده��ای تولیدی که 
حقوق های معوق دارند یا احیانا مشکالتی در روابط کار آنها 
پیش آمده اس��ت و همچنین بحث اجرای خصوصی س��ازی 
برخی از واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ توس��ط 

کمیسون بررسی خواهد شد.
وزی��ر صمت ادامه داد: همه مس��ائل واحدهای تولیدی اعم 
از بدهی ها و تس��هیل آنها یا احیان��ا برخی از قوانین کار در 
حوزه تامین اجتماعی که باید تس��هیالتی برای آنها در نظر 
گرفت، در این جلسات مورد بررسی قرار می گیرد و مصوبات 
تسهیل آنها برای بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی ارسال 
می شود، بنابراین مشکالتشان کمتر خواهد شد. وی تصریح 
کرد: مش��کل اساس��ی واحدهای مهم عمدتا بحث مالکیت 
آنها است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت هایی 
مثل مپنا و س��ایر ش��رکت های توانای مادر در حال مذاکره 
اس��ت که با تکفل اداره مالکیت شرکت های خصوصی شده، 

بتوانند نسبت به مشکالت بلندمدت آنها اقدام کنند.
وزیر کار درب��اره احکام صادره توس��ط محاکم برای برخی 
از معترضان نیش��کر هفت تپه، گفت: مداخله ریاس��ت قوه 
قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود 
که صورت گرفت، این موضوع در جلس��ه هفته پیش دولت 
مطرح ش��د برای ما هم صدور این حک��م غیرقابل باور بود. 
وی اضافه کرد: به نظر می آید که این احکام، احکام مناسبی 
در چارچوب قوانین و مقررات استاندارد کار در کشور نباشد 
و در نتیجه کمیس��یونی توسط دولت معین شده بود که با 

همکاری وزارت دادگس��تری، کار و رف��اه اجتماعی، وزارت 
اطالع��ات و معاون��ت حقوقی رئیس جمه��ور این موضوع را 
مورد پیگیری قرار بدهند، که خوش��بختانه با ورود ریاست 
قوه قضایه و دس��تور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی 

مرتفع شد و امیدواریم به زودی احکام جدید صادر شود.
ش��ریعتمداری درب��اره موض��ع رئیس جمه��ور در این باره 
گفت: تصمیم تش��کیل کمیس��یون ویژه رسیدگی با حضور 
رئیس جمهور اتخاذ ش��د و ب��ا ورود آقای رئیس��ی و بحث 
رس��یدگی مجدد به این احکام در دس��تور کار قرار گرفته 
ک��ه امیدواریم هر چه س��ریعتر با صدور اح��کام جدید این 

مشکل حل شود.
 وی همچنین درباره حذف یارانه س��ه دهک باالی کش��ور، 
گفت: موض��وع حذف دهک های درآمدی برخوردار با توجه 
به ش��رایط اقتصادی کشور و فشارهای نظام سلطه طی این 
ایام و برخی از آثار فشار ها بر سطح عمومی قیمت ها خیلی 

با احتیاط انجام می شود. 
وزیر کار اضافه کرد: لذا با اینکه دولت مصوبه ای داش��ته که 
چهار دس��تگاه در این زمینه باید پیگیری کنند تا اقدامات 
الزم نسبت به حذف برخی از افراد برخوردار که امروز دارای 
تمکن هستند و نیازی به پرداخت یارانه ندارند، انجام شود، 
اما همچنان این کار صورت نگرفته است و هنوز دستگاه های 

اجرایی ذیربط دستور العمل کامل آن را ارائه نکردند.
ش��ریعتمداری اظهار داش��ت: امیدواریم که ای��ن اقدام به 
گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخش��ی از افراد 
برخوردار را ب��ا میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیس��ت 
یاران��ه بگیران حذف کنی��م. بدون تردی��د نمی خواهیم به 
طبقه مس��تضعف و متوس��ط جامعه صدمه ای وارد ش��ود و 
می خواهیم این مصوبه مجلس شورای اسالمی در حذف سه 
دهک برخوردار، اختصاصا به سمت آن صدک هایی برود که 

واقعا برخوردار هستند.  فارس

تا مهرماه؛

یارانه۳دهکباالیدرآمدیحذفمیشود
رئیس س��ازمان چای گف��ت: در زمان حاض��ر قیمت چای 
داخلی در بازار تثبیت ش��ده و متوسط قیمت کارخانه بین 

30 هزار تا 35 هزار تومان است.
 حبیب جهان س��از با اش��اره به اینکه بواسطه تخصیص ارز 
دولتی به واردات چای در گذش��ته هی��چ گاه ارزش واقعی 
برگ س��بز تولید داخل به چایکاران پرداخت نش��ده است 
افزود: همین موضوع هم انگیزه کش��اورزان را برای تولید از 
بین برد، تا آنجا که برخی از آنها دس��ت از تولید کش��یدند 
و حدود پنج تا ش��ش هزار هکتار از س��طح زیر کشت چای 
کاسته شد. وی ادامه داد: به همین منظور، امسال برگ سبز 
با افزایش قیمت چهل درصدی از کش��اورز خریداری شد و 
قیمت برگ س��بز درجه یک سه هزار و 600 تومان و درجه 
دو دوهزار و 200 تومان به ازای هر کیلو ش��د و این یعنی 
رشد متوسط چهل درصدی که کشاورز را دلگرم کرده و به 
چرخ��ه تولید بازگردانده و افزایش قیمت چای خش��ک نیز 

ناشی از منطقی شدن قیمت برگ سبز است.
رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: البته باز هم چای خشک 
داخلی افزایش قیمت چندانی نداش��ته اس��ت و قیمت آن به 
جایی رس��یده است که باید می بود. جهان ساز تاکید کرد: در 
زمان حاضر قیمت چای داخلی در بازار تثبیت شده و متوسط 
قیمت کارخانه بین 30 هزار تا 35 هزار تومان است. وی شمار 
خانوارهایی را که در اس��تان های گی��الن و مازندران در زمان 
حاضر در صنعت چای فعالیت می کنند را 55 هزار خانوار اعالم 
کرد و گفت: میزان اشتغال زایی صنعت چای کاری، در این دو 
استان 200 هزار نفر است که در 180 کارخانه مشغول فعالیت 
هس��تند و برای حفظ این اشتغال باید قیمت واقعی چای به 

کشاورز پرداخت شود تا از تولید نا امید نشود.
جهان ساز با اشاره به اینکه واردات ارزان قیمت همیشه برای 
تولید داخلی چای آزار دهنده بوده اضافه کرد: از اواسط سال 
گذش��ته و همزمان با تنظیم نرخ براب��ری تولید و واردات به 

نفع تولید داخلی، توانستیم تولیدات را به حدی برسانیم که 
کشاورز به این صنعت امیدوار باشد و به چرخه تولید بازگردد. 
وی ادامه داد: هزینه های تولید و شرایط اقلیمی کشور ما با 
کشورهایی که از آنها چای وارد می کنیم متفاوت است. وی 
افزود: بر همین مبنا الزم اس��ت س��نگینی کفه نرخ برابری 
تولی��د و واردات به نفع تولید داخلی ادامه داش��ته باش��د تا 
بتوانیم پنج تا شش هزار هکتار سطح زیر کشت کاسته شده 

از تولید چای را به چرخه تولید بازگردانیم.
رئیس س��ازمان چای کش��ور با بیان اینکه بواسطه اقدامات 
ص��ورت گرفت��ه صنعت چای کش��ور در حال بازگش��ت به 
روزهای اوج ش��کوفایی است گفت: در حال حاضر 25 هزار 
هکتار از اراضی باغ ها مربوط به اراضی چایکاری اس��ت که 
20 ه��زار هکتار آن در دو اس��تان گی��الن و مازندران زیر 
کش��ت است. وی ادامه داد: امس��ال توانستیم بالغ بر 102 
هزار تن برگ س��بز تحویل بگیری��م و 22 هزار و 900 تن 
چای خشک تولید کنیم که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته 14 درصد افزایش یافته اس��ت و با توجه به 
اینکه برداش��ت چای تا اواخر مهر ادامه دارد پیش بینی ها 
مبنی بر این اس��ت که رقم افزایش به پانزده درصد برس��د 
یعن��ی تولید برگ س��بز به 115 تا 120 هزار تن برس��د و 
بین 25 تا 26 هزار تن چای خش��ک تولید کنیم که این به 

اقتصاد کشور کمک بسیاری می کند.
وی تاکید کرد: س��ال گذشته حدود 62 هزار تن چای وارد 
کش��ور شد، 25 هزار تن چای تولید ش��د و 16 هزار تن از 
ای��ن محصول هم صادر کردیم که بر آیند این اعداد نش��ان 
می دهد که مصرف داخلی چای کش��ور س��االنه 100 هزار 
تن اس��ت که 25 درصد این بازار از تولیدات داخلی تامین 
می شود اما با ادامه روند فعلی که کاهش صادرات و افزایش 
تولید داخلی است پیش بینی می شود در آینده نزدیک این 

رقم به 30 تا 33 درصد افزایش یابد.  صدا و سیما 

رئیس سازمان چای اعالم کرد؛

۳۰تا۳۵هزارتومانمتوسطقیمتچایداخلی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به رش��د 
بی��ش از 35 درصدی درآمده��ای مالیاتی در 5 
ماهه نخس��ت امس��ال گفت: تاکنون هیچ گونه 
واگذاری برای اردوگاه شهید باهنر صورت نگرفته 
است البته سند این اردوگاه پشتوانه عرضه اوراق 

شده، اما واگذاری صورت نگرفته است. 
 فرهاد دژپس��ند در جمع خبرنگاران با اشاره به 
افزایش بیش از 35 درصدی درآمد های مالیاتی 
دولت در پنج ماهه نخس��ت امسال گفت: ما در 
افزای��ش و رش��د درآمد های مالیاتی به ش��دت 
دنبال این هس��تیم که فراریان مالیاتی را در تور 
بیندازیم که خوشبتخانه تاکنون موفقیت نسبی 
داشتیه ایم. دژپسند افزود: در تحقق درآمد های 
مالیاتی، امس��ال دو ش��رط را در کنار هم مورد 
توج��ه ق��رار دادیم ک��ه نخس��تین آن افزایش 
درآمد ه��ای مالیاتی اس��ت که خوش��بختانه بر 
اس��اس آمار ها افزایش قابل توج��ه دارد و نکته 
دوم اینک��ه در این افزای��ش درآمد های مالیاتی، 

شرایط بنگاه های اقتصادی را رعایت کنیم، زیرا 
بنگاه های اقتصادی شرایطی دارند که اگر خیلی 
به آن ها فشار بیاید ممکن است با مشکل مواجه 

شوند.
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به اینکه 
قبول داریم س��ال گذشته شرایطی وجود داشت 
که در آن تقریباً اقتصاد رش��د مطلوبی را تجربه 
نکرد افزود : امس��ال باید مراقبت کنیم که اهرم 
ک��ردن مالیات برای پوش��ش درآمد های دولت، 
مزاحمت��ی ب��رای فعالیت ه��ای اقتصادی بخش 
خصوص��ی ایج��اد نکند به همی��ن دلیل این دو 
سیاس��ت را در کنار هم پیش می بریم یعنی هم 
در پ��ی افزایش درآمد های مالیاتی هس��تیم که 
رشد بیش از 35 درصدی داشته است این رشد 

اگر چه حائز اهمیت است، اما توجه می کنیم که 
به بنگاه های اقتصادی نیز فشار وارد نشود.

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی درباره میزان فرار 
مالیاتی گفت: در این ب��اره اعداد متفاوتی برای 
دوره های زمانی مانن��د 30 هزار میلیارد تومان، 
40 ه��زار میلی��ارد تومان و 100 ه��زار میلیارد 
توم��ان گفته می ش��ود البته عدد اصل��ی را اگر 
بخواهیم مد نظر قرار دهیم شاید همان 30 هزار 
میلیارد تومان درست باشد، اما با جریمه و تغییر 
دوره زمانی، اعداد مختلف به دست می آید. وی 
در این باره که مجازات مالیات گریزی در کشور 
ناکافی است افزود: اگر شرایط اجازه دهد که کار 
را اجرا کنیم این مجازات ناکافی نیست. دژپسند 
گفت: یکی از دستاورد های بسیار خوب یکسال 

اخیر، عمق بازار س��رمایه در کشور است، از آنجا 
که حج��م نقدینگی در اقتصاد باالس��ت ممکن 
اس��ت این حجم از نقدینگی مش��کل زا باش��د 
بنابراین یکی از راه های��ی که می تواند نقدینگی 
را به س��مت فعالیت های مولد و صحیح هدایت 
کند تقویت و توسعه بازار سرمایه و بورس است. 
وی افزود: تمرکز روی این سیاس��ت در یکسال 
اخیر، موفق بوده و شرایط تقریبا پایداری را طی 

کرده است.
دژپس��ند گفت : امروز شرایط بورس به گونه ای 
اس��ت که می توان امیدوار بود که به عنوان یک 
تکیه گاه برای بخ��ش خصوصی در تامین مالی 
مطرح ش��ود یعنی امروز در دو بخش می توانیم 
به ب��ورس تکیه کنیم یکی هدای��ت نقدینگی و 
رفع نگرانی درباره نقدینگی اس��ت دیگری اینکه 
اگ��ر تاکنون فعاالن اقتصادی از بنگاه های بزرگ 
برای تامین نقدینگی به بورس مراجعه می کردند 
اکنون بنگاه های متوس��ط هم برای رفع مشکل 

مالی و تامین نقدینگی خ��ود به بورس مراجعه 
می کنند که بارقه امیدی برای فعاالن اقتصادی 
اس��ت. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت 
با واگذاری دارایی ها و شرکت های خود در کنار 
بانک ها تالش می کن��د این زمینه را فراهم کند 
که فعال بورس��ی و کس��انی که می خواهند در 
بورس س��رمایه گذاری کنند از تنوع در س��هام 
برخوردار باشند تا بتوانند بازدهی خود را تداوم 
بخش��ند و پای��داری در ای��ن بازار ایجاد ش��ود 
بنابراین فکر می کنم وضع بورس طبیعی، رو به 

جلو و امیدوار کننده است.
وی درب��اره رم��ز یکب��ار مصرف بانک��ی گفت: 
سیاست اس��تفاده از رمز یکبار مصرف بانکی به 
گون��ه ای در ابتدای کار تغیی��ر پیدا کرد که این 
سیاست به صورت ترغیبی اجرا شود البته اکنون 
بانک مرکزی هم در اطالع رس��انی های خود به 
مش��تریان بانکی توصیه کرده اس��ت که از رمز 

یکبار مصرف استفاده کنند. تسنیم

کاهش ۲۱ درصدی بدهی خارجی، دستاورد دولت یا فشار تحریم 
گزارش

کل بدهی خارجی دولت در فروردین ماه 1397 
حدود 11 میلیارد و 35 میلیون دالر بوده است 
این رق��م در آخرین گزارش بان��ک مرکزی که 
مربوط به خرداد ماه س��ال جاری می باشد به 8 
میلیارد و 678 میلیون دالر کاهش یافته است.

بده��ی خارج��ی دولت ها یا اس��تقراض آن ها از 
کش��ور های دیگر پدیده ای اس��ت که بیشتر در 
کش��ور های در حال توس��عه به چشم می خورد. 
دلیل آن که دولت ها به سمت استقراض از خارج 
و افزایش میزان بدهی های خارجی می روند این 
اس��ت که معموالً عدم تکافوی س��رمایه و منابع 
داخل��ی، دولت ها را مجبور به انجام چنین کاری 
می کند. نکته حائز اهمیت در این بین این است 
که تنها کشور هایی که در سطح کالن اقتصادی 
دارای مدیریت مناس��بی هس��تند، می توانند از 
اس��تقراض خارجی ب��ه صورت بهینه اس��تفاده 
کنند و به رش��د اقتصادی دس��ت یابند. نگرانی 
عمده در زمینه استقراض خارجی این است که 
دولت ها باید در دوره های آتی پاسخگوی اصل و 
س��ود این استقراض ها باشند و اگر این منابع به 
درستی مدیریت نشوند و در زمینه های مناسبی 
به کار گرفته نش��وند، در آینده نه تنها موجبات 
رشد اقتصادی را فراهم نمی کنند بلکه به عنوان 
مانعی جدی بر س��ر راه رش��د اقتص��ادی عمل 

خواهند کرد.

 کاهش ۲1 درصدی کل بدهی خارجی
 در 1۵ ماه

بررس��ی گزارش های آماری بانک مرکزی نشان 
می دهد که در یک س��ال اخیر روند بدهی های 

خارج��ی دولت نزول��ی بوده 
اس��ت. هم��ان گون��ه ک��ه از 
نمودار زیر مالحظه می گردد 
در حالی که میزان کل بدهی 
فروردین  در  دول��ت  خارجی 
ماه 1397 حدود 11 میلیارد 
و 35 میلیون دالر بوده است 
این رق��م در آخرین گزارش 
بان��ک مرک��زی ک��ه مربوط 
ب��ه خ��رداد ماه س��ال جاری 
می باشد به 8 میلیارد و 678 
میلی��ون دالر کاه��ش یافته 
اس��ت. یعنی در 15 ماه اخیر 
بده��ی خارجی  می��زان کل 
ایران کاهشی 21 درصدی را 

تجربه نموده است.
بدهی خارجی دولت از مجموع 

دو بدهی کوتاه مدت و بلندمدت تش��کیل ش��ده 
است. آمار ها نش��ان می دهند در حالی که بدهی 
کوتاه م��دت خارج��ی در فروردین م��اه 1397 
حدود 4 میلیارد و 238 میلیون دالر بوده اس��ت 
ای��ن میزان در خرداد ماه 1398 با کاهش��ی 60 
درصدی به 1 میلیارد و 708 میلیون دالر رسیده 
اس��ت. همچنین میزان بدهی خارجی بلندمدت 
در خرداد ماه 98 در مقایس��ه با فروردین ماه 97 
با کاهش��ی 2 درصدی از 7 میلیارد و 67 میلیون 
دالر به 6 میلیارد و 969 میلیون دالر رسیده است. 
این نمودار نشان می دهد که دلیل عمده کاهش 
کل بدهی خارجی، کاهش بدهی های خارجی از 

ناحیه بدهی های کوتاه مدت بوده است.  

 بدهی خارجی دولت ایران
 رقم بزرگی نیست!

از آنجا که خود کلمه بدهی بار منفی دارد، شاید 
برای بس��یاری این پرس��ش مطرح باشد که آیا 
بدهی خارجی ایران رقم بزرگی است؟ پاسخ این 
پرس��ش را می توان با مقایس��ه چند عدد با این 

بدهی خارجی تا حدودی داد.
هم��ان گونه که عنوان ش��د کل بدهی خارجی 
دولت در خرداد ماه س��ال جاری رقم 6 میلیارد 
و 969 میلیون دالر می باشد. این رقم در حدود 
یک هفتم میزان واردات یا صادرات در سال 97 
بوده اس��ت. در سال گذش��ته میزان کل واردات 
ایران 42 میلی��ارد و 612 میلیون دالر و میزان 
کل صادرات ای��ران 44 میلیارد و 310 میلیون 

دالر ب��وده اس��ت. همچنین 
در س��ال گذش��ته طبق آمار 
موج��ود دول��ت تنه��ا برای 
اساس��ی  کاال ه��ای  واردات 
ب��ه میزان 14 میلی��ارد دالر 
ارز تخصی��ص داد ک��ه رقم 
بدهی ه��ای خارج��ی تقریباً 
نص��ف این میزان می باش��د؛ 
بدهی ه��ای  رق��م  بنابرای��ن 
خارج��ی دولت ای��ران، رقم 
بزرگ��ی نیس��ت و دولت به 
راحتی قدرت تس��ویه بدهی 

خارجی خود را دارد.

کاهش بدهی های خارجی 
 دستاورد  یا فشار 

تحریم ها؟
در تیر ماه س��ال ج��اری در س��فری که رئیس 
جمهور روحانی به خراس��ان ش��مالی داشت، به 
نوعی کاه��ش بدهی های خارجی را دس��تاورد 
دولت عن��وان کرد و گفت: هر کش��وری که در 
مضیقه ق��رار می گیرد به دلی��ل کاهش درآمد، 
بدهی اش افزایش می یابد، اما در مدت 14 ماهی 
که در فشار شدید تحریم قرار گرفته ایم، بدهی 
خارجی دولت مان کاهش یافته اس��ت؛ در سال 
96 بدهی خارجی ما 12 میلیارد و 400 میلیون 
دالر بوده اس��ت، ام��ا امروز این بده��ی به 9.5 

میلیارد دالر رسیده است.
 هر چند که رقم اعالم شده توسط رئیس جمهور 
برای میزان بدهی خارج��ی رقم چندان دقیقی 

نبوده، اما با چش��م پوش��ی از این موضوع، حاال 
پرس��ش این اس��ت که دلیل کاهش بدهی های 
خارجی دولت ایران چیس��ت؟ آی��ا می توان این 

کاهش را یک دستاورد برای دولت دانست؟
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه 
خوارزم��ی و کارش��ناس مس��ائل اقتصادی طی 
گفتگویی در پاس��خ به این پرسش ها به خبرنگار 
تابن��اک اقتصادی گفت: کاه��ش بدهی خارجی 
دول��ت ب��ه دو دلیل عم��ده اتفاق افتاده اس��ت؛ 
نخست اینکه دولت آقای روحانی به دلیل اعمال 
تحریم های جدید نتوانس��ته اس��ت وام خارجی 
جدیدی دریافت کند و یا فاینانس جدیدی بگیرد. 
البته دولت یازدهم در ابتدا به س��مت راه اندازی 
خطوط اعتب��اری یعنی دریاف��ت وام خارجی از 
اروپا و چین حرکت کرد، اما به دلیل تحریم های 

آمریکا نتوانست وام خارجی دریافت کند.
 ش��قاقی ش��هری ادامه داد: دلی��ل دوم کاهش 
بده��ی خارجی دولت این بود که طی این مدت 
موعد سررس��ید اقساط س��الیانه فرا رسیده بود 
و بر همین اس��اس دولت می بایس��ت یک تا دو 
میلیار دالر بابت سررسید بدهی ها خارجی خود 
پرداخت می کرد که بر همین مبنا نیز بدهی های 
خارجی روند کاهش��ی به خود گرفت. این عضو 
هی��ات علم��ی دانش��گاه خوارزم��ی در پای��ان 
صحبت های خود با اش��اره به پایین بودن میزان 
بدهی خارج��ی دولت ایران گف��ت: اگر بتوانیم 
درون اقتص��اد را س��امان بدهیم هرگ��ز گرفتار 
مشکالت کش��ور هایی که بدهی خارجی باالیی 
دارن��د مانند ونزوئال که 180 میلیارد دالر بدهی 

خارجی دارد، نخواهیم شد.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

رشد۳۵درصدیدرآمدهایمالیاتی


