
وزی��ر اقتصاد گفت: با ابالغی��ه رهبری درباره 
سهام عدالت تحول اساسی در دارایی افرادی 
انجام می ش��ود که حدود پنج��اه میلیون نفر 
را درب��ر می گیرند و ارزش بازار س��رمایه نیز 

افزایش می یابد.
 فرهاد دژپس��ند با اش��اره به موافقت رهبری 
با پیش��نهاد ریی��س جمهوری درباره س��هام 
عدالت اظهار کرد: خوشبختانه تحول اساسی 
ه��م ب��رای دارن��دگان س��هام عدال��ت و هم 
بازار س��رمایه با ابالغیه رهبری انجام ش��د تا 
دارندگان این س��هام بتوانند خودشان آن چه 
که مالک بودند را مدیریت کنند که این خون 
تازه ای اس��ت که به بازار س��رمایه مورد اقبال 

مردم و سرمایه گذاران وارد شده است.
وی اف��زود: همچنین برخی دارندگان س��هام 
عدالت شرایط مناس��بی در وضعیت فعلی به 
دلیل کرونا ندارند و االن می توانند خودش��ان 
آن را مدیریت کنند یا بخش��ی از این س��هام 
ک��ه برای ف��روش آزاد می ش��ود را می توانند 
بفروش��ند. هرچن��د توصیه ما این اس��ت که 
خودش��ان آن را مدیری��ت کنن��د و از فروش 

شتابزده جلوگیری کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ممکن اس��ت تعدادی 

از س��ودجویان برای خرید س��لف این س��هام 
داوطلب ش��وند در حالی که هنوز ارزش این 
سهام ها به طور کامل مشخص نشده است که 
دارندگان این سهام باید به این موضوع توجه 
کنن��د. به ویژه که ارزش این س��هام متفاوت 
اس��ت و نباید به ارزش پایین آن را به فروش 

برسانند.
دژپس��ند گفت: ش��رکت هایی که در س��هام 
عدال��ت هس��تند معم��والً ش��رکت های مهم 
و قدرتمن��دی هس��تند پس این س��هام هم 
ارزش��مند اس��ت. همچنی��ن در صورتی که 
قرار اس��ت  مدیریت مس��تقیم سهام از سوی 
دارندگان انجام ش��ود، این موضوع نیز به طور 
کامل مشخص و اعالم می شود که چند درصد 
از س��هام را دارندگانش می توانند بفروشند یا 
واگ��ذار کنند. وی تاکید ک��رد: با این ابالغیه 
رهبری تحول اساس��ی در دارایی افراد انجام 
می ش��ود که حدود پنجاه میلیون نفر را دربر 
می گی��رد و ارزش بازار س��رمایه هم افزایش 
می یابد و برای تمام کس��انی ک��ه می خواهد 
سهام خرد خود را به بازار سرمایه بیاورند هم 
این یک نوید ارزش��مند است و فضای نشاط 

آوری را پدید می آورد.

عدال���ت  س���هامداران  ورود   جزئی���ات 
به بورس 

در همین راستا روز گذشته علیرضا صالح رئیس 
سازمان خصوصی س��ازی با اشاره به موافقت 
رهبر انقالب با آزادس��ازی سهام عدالت گفت: 
سامانه سهام عدالت امروز رونمایی می شود و 
م��ردم تا ۳۰ روز فرص��ت دارند انتخاب کنند 
که آیا می خواهند راس��ا وارد بورس ش��وند یا 
خیر. وی توضیح داد: اگر مردم انتخاب کنند 
که مستقیم وارد بورس ش��وند، سهام شان را 
جدا کرده و به سپرده گذاری بورس می دهیم 
تا س��هام را به نام خودش��ان کند؛ اما آنهایی 
که به س��امانه وارد نشوند، به معنای آن است 
که قصد ندارند برای معامله سهام شأن، راسا 
وارد بورس شوند؛ بنابراین، مدیریت سهام این 
گروه از مردم از طریق شرکت سرمایه گذاری 
استانی خواهد بود و مردم سهام آن شرکت ها 
را می توانن��د خریداری کنن��د. در این صورت 
س��ود مثل سالهای قبل اس��ت و فرق در این 
اس��ت که یک شرکت س��رمایه گذاری سهام 

مردم را مدیریت می کند.
وی تصریح کرد: افراد باید توجه داشته باشند 
که وقتی س��هام یک بار به نامشان شد، دیگر 
نمی توانند برگردند و سهامشان را در شرکت 
س��رمایه گذاری اس��تانی بگذارند زیرا در این 
صورت مش��مول مالیات می شوند و فقط یک 
دور از مالیات معاف هستند. بنابراین پیشنهاد 
می کنی��م افرادی باید وارد س��امانه ش��وند و 
سهامش��ان را در اختیار خودشان بگیرند که 
حتم��اً دان��ش و تجربه الزم ب��رای حضور در 
ب��ورس را دارن��د. رئیس س��ازمان خصوصی 

س��ازی با اش��اره به زمان فعال شدن سامانه، 
گفت: س��امانه آماده اس��ت و از هش��ت صبح 
امروز بارگذاری سرورها را آغاز کردیم، احتماالً 
ساعت ۱۴ امروز بارگذاری کامل می شود. در 
سایت سازمان خصوصی سازی بخشی را برای 

آموزش افراد در نظر خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: ت��ا ۳۰ روز مردم فرصت دارند 
که انتخاب کنند که آیا راسا می خواهند وارد 
بورس ش��وند یا خیر. هر ۱۰ روز هم گزارش 

گیری کرده و گزارش را به بورس می دهیم.

م���ردم ب���ه  چ���ه ش���رکت هایی   س���هام 
 واگذار می شود؟

صالح در پاسخ به این سوال که هر فرد سهام 
چه شرکتی را می تواند در اختیار بگیرد؟ گفت: 
۳۶ شرکت بورس��ی و ۱۴ شرکت غیربورسی 
داری��م؛ س��هام ش��رکت های غیربورس��ی در 
ش��رکت سرمایه گذاری س��هام عدالت استان 
باقی می ماند و از طریق سهام سرمایه گذاری 
اس��تانی می توان ورود کرد تا اینکه به تدریج 
یکی یکی وارد بورس ش��وند و سهام آن افراد 
ه��م به تدریج ج��دا و به آنها داده می ش��ود. 
صالح گفت: همه سهامداران از هر ۳۶ شرکت 
بورس��ی سهام دارند. در واقع دو نوع سهامدار 
داریم یک س��ری از مش��موالن تحت پوشش 
کمیته امداد هستند که تخفیف ۵۰ درصدی 
داشتند و سهامشان یک میلیون تومانی است 
و مابقی مش��موالن م��ردم ع��ادی بودند که 
سهامش��ان ۵۳۰ هزار تومان بوده است. همه 
مش��موالن به یک میزان از شرکت ها سهام را 
دارند این طور نبوده که فردی از یک ش��رکت 

س��هام داشته باشد و از ش��رکت دیگر، سهام 
نداشته باشد.

مع��اون وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی ادامه 
داد: ه��ر کس��ی در ای��ن ۳۰ روز اعالم کند که 
خواهان مدیریت س��هام توس��ط خودش است، 
از طریق س��پرده گذاری بورس، کد بورسی به 
فرد داده می ش��ود. اما اح��راز هویت فرد، زمانی 
انجام می ش��ود که قصد فروش سهام را داشته 
باشد. بنابراین تا وقتی قصد فروش سهام خود را 
نداشته باشد، نیازی به مراجعه حضوری نیست.

صالح افزود: افرادی که مدیریت س��هام را در 
اختیار خودش��ان بگیرند نمی توانند بالفاصله 
سهام شأن را بفروشند بلکه باید منتظر بمانند 
تا شورای عالی بورس مکانیزم و دستورالعمل 
فروش سهام عدالت را بررسی و تصویب کند و 
شرایط و نحوه فروش مشخص شود؛ این افراد 
محدودیت هایی دارند؛ اما کسانی که مدیریت 
سهام شأن توسط شرکت های سرمایه گذاری 
استانی انجام شود، تشویقی دارند و می توانند 
سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را خرید 

و فروش کنند و آزادی عمل بیشتری دارند.
وی اظهار داش��ت: از یک ماه آینده که سهام 
عدالت منتقل شود بورس ایران با ۶۰ میلیون 
سهامدار مستقیم و غیرمس��تقیم، بزرگترین 
ب��ورس دنیا می ش��ود. بورس ق��ول داده که 

زیرساخت ها را فراهم کند.
صالح افزود: س��هام عدالت س��ال ۸۵ با مجوز 
رهب��ری ایجاد ش��د از این رو ب��رای افزودن 
ش��رکت ها و افزایش تعداد س��هامداران و ۳۰ 
میلیون جامانده از ش��مول سهام عدالت، نیاز 

به مجوز مجدد رهبر انقالب داریم.  مهر 

 پیام آقای مهدیان 
 مدیر عامل بانک توسعه تعاون
 به مناسبت روز جهانی کارگر

لیَس لاِلنس��ان االاّ ماَس��عی -»کارگ��ر« از مهم ترین 
سرمایه های انسانی است، عنصری مولد و خالق که 
با کمک دست های هنرمند و بازوان سترگ خویش 
چرخ تولید کش��ور را به حرکت درمی آورد و یازدهم 
اردیبهش��ت ماه، روز جهانی کارگر، فرصت مغتنمی 
است برای سپاس و تقدیر از انسان های شرافتمندی 
که قوه ابتکار و توان خود را مصروف آبادانی و پیشرفت 
میهن اسالمی خود می کنند، عزیزان گران قدری که 
مصداق مجاهدان درراه خدا هس��تند.نیک می دانیم 
کار متعهدانه س��نگ بنای توس��عه و پیش��رفت هر 
کشوری است و محور اصلی کار، سرمایه های انسانی 
هستند. توجه به این سرمایه های بی بدیل، پاسداشت 
خدمات و تالش در جهت مراقبت هر چه بیش��تر از 
آن ه��ا موفقیت و تعالی کش��ور را تضمین و تثبیت 
خواهد کرد و در س��الی که مزین به ش��عار »جهش 
تولید« اس��ت، بدون ش��ک مهم ترین عنصر عرصه 
تولی��د یعنی کارگر نقش مح��وری در تحقق اهداف 
عالیه کشور ایفاء می کند.اینجانب و تمامی همکاران 
بنده در اقصی نقاط کشور افتخار داریم که به عنوان 
خانواده بزرگ بانک توسعه تعاون در خدمت عزیزان 
هموطنی هس��تیم که در کسوت کارگری، خدمات 
ارزنده ای را درراه پیشبرد و سرافرازی میهن اسالمی 
ارائه می نمایند و خرس��ندیم ه��رگاه به تالش گرانی 
خدمت رسانی کنیم که مأموریت بزرگ ایشان توسعه 

و آبادانی کشور است.

 کاهش نرخ سود سپرده ها در 
بانک انصار

در راستای هماهنگی بانک انصار با بانک های دولتی 
و نیمه دولتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده ها، 
مدیرارشد اجرایی و معاون بانکداری طی جلسه ای با 
حضور معاونین و مدیران شعب این بانک در سراسر 
کشور، اجرایی شدن کاهش نرخ سود در کلیه شعب 
بان��ک مذکور را ابالغ کرد.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و تبلیغات، در این جلسه مدیر ارشد اجرایی 
ضمن اشاره به لزوم اتخاذ تمهیداتی مبنی بر کاهش 
هزینه ه��ای عملیاتی از س��وی مبادی س��تادی و 
اجرایی، از امضای تفاهم نامه در جلسه اخیر شورای 
هماهنگ��ی بانکهای دولتی و نیم��ه دولتی مبنی بر 
کاهش نرخ سود سپرده ها خبر داد و مفاد این تفاهم 
نام��ه را فصل الخطاب بانک انصار) وابس��ته با بانک 
سپه( درخصوص پرداخت نرخ سودعلی الحساب  به 
س��پرده های بانکی دانست.ش��ایان ذکر است، بانک 
انصار از ابتدای تشکیل، به عنوان یکی از بانک های 
خصوصی کش��ور همواره نسبت به اجرای مقررات و 
قوانین مصوب توسط نهادهای مالی و اقتصادی کشور 
متعهد بوده و طی سال های گذشته،همواره در زمره 
بانک های برتر در اجرای قوانین و نیز شفافیت های 

اطالعاتی به شمار آمده است.

احراز هویت بیش از 33 هزار نفر از 
فعاالن بازار سرمایه در سامانه سجام 

از طریق شعب بانک شهر
مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بانک شهر با قدردانی از 
زحمات کارکنان شعب این بانک که با توجه به شرایط 
وی��ژه جامعه همچنان با تمام توان به ارائه به روزترین 
خدمات بانکی به مشتریان می پردازند،گفت:بواسطه 
جدیدترین خدمت بانک شهر تاکنون هویت بیش از 
۳۳ هزار نفر از فعاالن بازار س��رمایه در سامانه سجام 
از طریق ش��عب این بانک احراز شده است.به گزارش 
مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، سید جابر 
حس��ینی با بیان اینکه طی هفته های اخیر ش��اهد 
استقبال گسترده مشتریان از سامانه احراز هویت سجام 
در تمامی شعب بانک شهر بوده ایم،افزود: فعاالن بازار 
سرمایه با حضور در این بانک و احراز هویت در سامانه 
سجام،در هیچ یک از مراجعات خود به نهادهای مالی 

نیاز به احراز هویت مجدد ندارند.

اخبار

ارزش سهام هر فرد چقدر است؟
مرک��ز پژوهش های مجلس در گزارش��ی اع��الم کرد: هر یک میلیون تومان س��هام عدالت 
تخصی��ص یافته ب��ه افراد، در حال حاضر دارای ارزش��ی به میزان ح��دود ۹ میلیون تومان 

است.
مرکز پژوهش های مجلس با انتش��ار گزارشی درباره اس��تفاده از ظرفیت سهام عدالت برای 
انجام اقدامات حمایتی از خانوار در دوران ش��یوع ویروس کرونا با اش��اره به اینکه ارزش روز 
ش��رکت های حاضر در پورتفوی سهام عدالت بیش از ۲,۳۹۷ هزار میلیارد ریال است، اعالم 
ک��رد: هر یک میلیون تومان س��هام عدال��ت تخصیص یافته به اف��راد، در حال حاضر دارای 

ارزشی به میزان حدود ۹ میلیون تومان است.
مطابق گزارش سازمان خصوصی سازی در اسفندماه ۱۳۹۸، ارزش روز شرکت های حاضر در 

پورتفوی سهام عدالت بیش از ۲,۳۹۷ هزار میلیارد ریال است.
از ۴۹ ش��رکت حاضر در پورتفوی سهام عدالت، ۳۵ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی 
هس��تند؛ فهرست شرکت های بورس��ی پورتفوی س��هام عدالت به همراه ارزش بازار، ارزش 
س��هام تخصیص یافته به س��هام عدالت و نیز میانگین ارزش معامالت روزانه سهام آنها طی 
س��ه ماه گذشته )برای ایجاد درکی از میزان نقدش��وندگی سهام شرکت ها( در قالب جدول 

زیر آمده است:
همچنین درباره میزان سهام اختصاص یافته به هر فرد و ارزش فعلی آنها در این گزارش آمده 
است: در خصوص میزان سهام تخصیصی به هر مشمول، در تصویب نامه مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ 
ستاد مرکزی سهام عدالت، سهام قابل واگذاری به دارندگان سهام عدالت معادل ۱۰ میلیون 
ریال تعیین شد و این تصویب نامه تنها مصوبه ای است که در آن میزان سهام قابل واگذاری 
به مش��موالن تصریح شده و مالک عمل قرار گرفته است. شورای عالی اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در تصویب نامه ای )مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۵( عنوان کرده است 
که رعایت س��قف ۱۰ میلیون ریالی س��هام برای همه مشموالن تا س��قف پنج نفر برای هر 

خانواده الزامی است.

نمای نزدیک

ورود 50 میلیون سهامدار به بورس
 وزیر اقتصاد جزییات سهام عدالت در بازار سرمایه  را تشریح کرد؛

گزارش
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با وجود کرونا رخ داد؛
روند افزایشی صادرات ایران به افغانستان 
ریی��س اتاق مش��ترک ای��ران و افغانس��تان 
ب��ا بیان اینک��ه روند صادرات به افغانس��تان 
افزایش��ی اس��ت، اعالم کرد: پیش بینی رشد 
۳۰۰ میلیون دالری صادرات به افغانستان را 
در س��ال جاری داریم. حسین سلیمی گفت: 
مرز ایران و افغانس��تان تنها مرزی است که 
ام��کان ترانزیت کاال از آن وج��ود دارد، این 
در حالی اس��ت که بسیاری از مرزهای دیگر 

مانند ترکیه و عراق همچنان بسته است.
وی ادام��ه داد: روند صادرات به این کش��ور با 
کندی در حال انجام است، چرا که در مرز باید 
کاالها و رانندگان مراحل قرنطینه را پشت سر 

گذاشته و از بهداشتی بررسی شوند. با این حال 
میزان صادرات به افغانس��تان نس��بت به سال 
گذش��ته روند افزایش��ی دارد.سلیمی  تصریح 
ک��رد:  بر اس��اس تعداد کامیون ه��ای گزارش 
شده می توان گفت روند صادرات به افغانستان 
بیش از سال قبل است، اما همچنان برای نقل 
و انتقال پول مش��کالتی وج��ود دارد که بانک 
مرکزی در حال پیگیری برای رفع آن اس��ت. 
رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان درباره 
دلیل افزایش صادرات به این کشور گفت: چین 
یکی از مهم ترین کش��ورهای مبدا صادرات به 
افغانستان است؛ اکنون صادرات چین به دلیل 
کرونا به افغانس��تان متوقف و فرصت مناسبی 
برای ایران فراهم شده که نیازهای افغانستان 

را تامین کند. 
س��لیمی عمده اقالم صادراتی به این کش��ور 
را م��واد غذایی عنوان ک��رد و گفت: پیش از 
این مواد پتروش��یمی در صدر اقالم صادراتی 
به افغانس��تان بود که اکنون به دلیل مسائل 
ارزی، مواد غذایی جای آن را گرفته اس��ت.

وی معتقد است جریان صادرات به افغانستان 
حتی پس از عادی شدن شرایط نیز می تواند 

ادامه داشته باشد.  ایرنا 

 با مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار 
رخ می دهد؛

افزایش احتکار کاالهای اساسی در بنادر 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
یک مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار گفت: 
بخش��نامه مذکور با معافیت هزینه انبارداری 
به احت��کار کاالهای اساس��ی در بنادر دامن 

می زند.
علی اکبر کریمی   با بیان اینکه،  در حال حاضر 
نزدیک ب��ه ۴ میلیون تن کاالی اساس��ی از 
جمله نهاده های دامی در بنادر کشور رسوب 
کرده اس��ت،  گف��ت: به عل��ت ناهماهنگیها 
ای��ن کاالها در بنادر دپو ش��ده و متأس��فانه 
در دس��ترس م��ردم قرار نگرفته اس��ت. این 

درحالی اس��ت که در هفته های اخیر شاهد 
رشد قیمت  اقالم ضروری و کاالهای اساسی 
در بازار هس��تیم. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: بر اس��اس گزارش��های موجود 
بخش��نامه ای از سوی  )س��تاد تنطیم بازار(

صادر ش��ده که کاالهای موجود در انبارهای 
بنادر در صورتی که  صاحب کاال در خصوص 
ماندگاری کاال قصوری نداش��ته باشد دپوی 
بیش از یک ماه کاال عماًل رایگان خواهد بود. 
کریمی تأکید کرد، به نظر می رسد این رویه 
به نوعی تش��ویق صاحب��ان کاال به نگهداری 
ب��ی مورد کاالها در بن��ادر و در نهایت منجر 
به عدم ترخیص اقالم مذکور در سریع ترین 
زم��ان ممکن ش��ود. وی گفت: ص��دور این 
بخش��نامه در شرایطی که کشور به شدت به 

این  کاالها نیاز دارد جای تامل دارد.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س با بیان 
اینکه، این دس��ت بخش��نامه ها  به رس��وب 
و احت��کار کااله��ا در بن��ادر کش��ور دام��ن 
میزند، گف��ت: دول��ت ب��ا صدور ای��ن  قبیل 
بخشنامه ها ش��رایط را برای رسوب و دپوی 
طوالن��ی مدت کاالها و اقالم مورد نیاز مردم 

فراهم می کند.  تسنیم 

سخنگوی ستاد تسهیالت حمایتی کرونا 
اعالم کرد؛

ح�ذف محدودی�ت زمان ثبت ن�ام برای 
جاماندگان وام یک میلیون تومانی  

سخنگوی س��تاد تس��هیالت حمایتی کرونا 
با اعالم اینکه فهرس��ت تقاض��ای ۲ میلیون 
خان��وار  سرپرس��ت   ۲۶۳ و  ه��زار   ۲۶۶ و 
ب��رای دریافت وام یک میلیونی به س��ازمان 
هدفمندی ارائه ش��د، گفت: کسانی که هنوز 
نتوانس��ته اند تقاض��ای خود را ارس��ال کنند 
ب��دون محدودیت زمان��ی می توانند تقاضای 

خود را اعالم کنند.
 حس��ین میرزایی گفت: فهرس��ت اس��امی 
متقاضی��ان مرحل��ه دوم دریاف��ت وام ی��ک 

میلی��ون تومان��ی قرض الحس��نه حمایت��ی 
در ش��رایط کرونا ب��رای سرپرس��تان خانوار 
یارانه بگیر در این مرحله به تعداد ۲ میلیون و 
۲۶۶ هزار و ۲۶۳ سرپرست خانوار به سازمان 
هدفمندی ارائه شد و سازمان هدفمندی نیز 
اطالعات مذک��ور را در اختیار بانک مرکزی 

قرار می دهد.
ب��ه گفته میرزای��ی طبق اع��الم قبلی بانک 
مرکزی واریزی وام یک میلیونی سرپرستان 
خانوار یارانه بگیر ۲۴ س��اعت پس از دریافت 
اطالعات انجام می ش��ود و معم��وال تا پایان 
شب پنج شنبه این واریزی انجام خواهد شد.

سخنگوی ستاد تسهیالت حمایتی کرونا در 
مورد کس��انی که هنوز نتوانس��تند تقاضای 
خود را ب��رای وام یک میلیون��ی ارائه کنند، 
گف��ت: طبق اعالم آقای ش��ریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی این افراد بدون 
محدودی��ت زمان��ی فرص��ت دارن��د کدملی 
سرپرس��ت خانوار یارانه بگیر را با سیمکارت 
تلفنی که به نام سرپرست باشد به سرشماره 
۶۳۶۹ پیامک کنند که این پیامک به منزله 
تقاضا برای دریافت وام یک میلیونی یارانه ای 

حمایتی خواهد بود. فارس 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

 روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
به حجم نقدینگی کشور 

افزوده می شود

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بی��ان این که روزانه 
۱۰۰۰ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کش��ور افزوده می 
ش��ود گفت: قبل از آغاز به کار دول��ت تدبیر و امید حجم 
نقدینگی در اقتصاد کش��ور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده 

که اکنون به بیش از ۵.۵ برابر رسیده است.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: یکی از شاخص های خیلی مهم 
ب��ه عنوان یک فاکتور تصمیم گیری اث��ر گذار در بخش های 
مختلف حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است. وی اظهارداشت: 

حجم نقدینگی در اقتصاد می تواند شرایط مثبت ایجاد کند در 
صورتیکه به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت شودو 
همینطور می تواند مخرب باشد اگر به سمت فعالیت های غیر 
مولد و بازارهای کاذب سوق پیدا کند. نماینده مردم کرمان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: نرخ تورم، نرخ سود سپرده و نرخ 
تسهیالت بانکی در ایران ۴ تا ۵ برابر میانگین کشورهای اطراف 
است. وی افزود: این یکی از عوامل افزایش حجم نقدینگی است 
که بطور متوسط اتوماتیک وار در اقتصاد کشور اتفاق می افتد.

پورابراهیمی اظهارداش��ت: اس��تقراض دولت ه��ا از بانک 
مرک��زی، تغییر پایه پولی همه و همه عواملی هس��تند که 
منجر می شود تغییر نقدینگی در اقتصاد کشور رقم بخورد. 
وی با اشاره به اینکه شتاب حجم نقدینگی در اقتصادکشور 
بسیار باالس��ت، گفت: قبل از آغاز بکار دولت تدبیر و امید 
)حس��ن روحانی( حجم نقدینگی در اقتصاد کش��ور ۴۰۰ 
هزار میلی��ارد تومان بوده که اکنون ب��ه بیش از ۵,۵ برابر 

رسیده که بسیار عدد نگران کننده ای است. تسنیم  


