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 رئیس انجمن واردکنندگان خودرو 
در گفت وگو با ایلنا: 

 بدون دستور نمی توان خودرو 
را گران کرد 

مهدی دادفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در خصوص اتهام گران فروشــی به هاشم یکه 
زارع مدیر عامل ایران خودرو گفت: اصال این حرف 
منطقی نیست، اگر قرار بر دستگیری گرانفروشان 
بود که باید سال گذشته زمانی که پراید 18 میلیونی 
ناگهان 40 میلیون شد یا پژو 405، 30 میلیونی به 70 
میلیون رسید باید مدیران را دستگیر می کردند پس 
شک نکنید که این بازداشت  بر این اساس نیست. این 
قبیل اظهارات برای کسانی که اهل فن نیستند شاید 

پذیرفتنی باشد اما برای بقیه مردم نه.
وی ادامه داد: همان زمان که قــرار بود خودرو 
گران شود یک سری مباحث مبنی بر افزایش پلکانی 
مطرح شــد که مجلس اعالم کرد ما به هیچ عنوان 
نمی گذاریم خودرو گران شــود، وزیر هم مخالفت 
کرد و گفت من اصال از افزایش قیمت ها توســط 
خودروسازان خبر ندارم. اما در همان موقع من در 
یک برنامه تلویزیونی که به همراه یکی از نمایندگان 
مجلس حضور داشتم، ایشان در پشت صحنه گفتند 
که دولت و مجلس توافق کردند که چه میزان قیمت 
خودرو افزایش پیدا کند اما کسی جرات نمی کند آن 
را به صورت رسمی ابالغ کند زیرا می دانیم که باعث 

تنش و کاهش محبوبیت می شود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: 
به هر حال آینده معلوم خواهد کرد که چه کســی 
راست و چه کسی صادق نیست اما جای تامل دارد که 
چگونه اتهام گرانفروشی را به آقای یکه زارع می زنند. 
مگر می شود بدون دستور خودرو را گران کرد مگر 
ایشان می توانند بدون امضا و اجازه وزیر و مجلس این 

کار را شخصا انجام دهد.
دادفر افزود: شما نمی توانید هم ناظر باشید و هم 
پیمانکار، این درست نیست که حکم رئیس سازمان 
حمایت را همان شخصی بزند که حکم مدیرعامل 
ایران خودرو را امضا می کند. اینها همه تضاد منافع 
اســت البته اکنون این تابو در حال شکسته شدن 
است. قبال نمی شد این حرف ها را زد اما اکنون به لطف 
رسانه های اجتماعی، آگاهی مردم افزایش پیدا کرده 

است و خبرنگاران هم محکم پای کار ایستاده اند.

 پیام تسلیت دکترمظفری 
به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الُم َعلَْیَک یا اَبا  اَلَسّ
َعْبِد اهللِ َوَعلَی اْلَْرواِح 
الَّتی َحلَّــْت بِِفنائَِک ، 
َعلَْیَک ِمّنی َســالُم اهللِ 
اَبَداً ما بَقیُت َوبَِقَی اللَّْیُل 

َو الَنّهاُر
فرا رســیدن ماه محرم و ایام شــهادت سرور و 
سالر شــهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین) ع( را 
به همه عاشقان و مریدان آن حضرت تسلیت عرض 

می نمایم. 
بار دیگر محرم از راه می رســدتا عاشقان حق و 
حقیقت درسوگ شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین 
)ع( وشهیدان کربال عزاداری کنند و درحسرت لبیک 
به نوای هل من ناصرینصرنی ســومین پیشــوای 

شیعیان جهان اشک حسرت بریزند. 
ماه محرم فرصــت همنوایی بــا کاروان کربال 
و احیاء شــور و شعورعاشــورایی است تا درطنین 
صدای پرســوز عزاداران سید الشــهدا)ع(، لختی 
درنگ کنیم برای تفکر در ماهیت قیامی که بقای 
دین و انســانیت را تضمین کرد و به مکتبی برای 
آموختن الفبــای، ایثار،آزادگی، خلــوص و خدا 
محوری مبدل شد. مراسم عزاداری محرم امسال 
در جزیره کیش این جنوبی تریــن بخش از ایران 
اســالمی نیز با حضورهیئت های مذهبی و اقوام 
مختلف ایرانی به نمونه ای کامل ازآداب و رســوم 
ایرانیــان درعــرض ارادت به خانــدان آل محمد 
 علیهم الســالم تبدیل شــده و با شــکوه خاصی 

برگزارمی شود.
 با امیدبه اینکه به تأسی از رهروان راستین نهضت 
حسینی، از تعزیت این ایام برای بیداری و بصیرت در 
راه احیای دین خدا بهره جوییم، عزت و سربلندی 

اسالم و مسلمین را از ایزد منان خواستارم.
غالمحسین مظفری
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

خبر اقتصادی

خبر کیش
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محمود نوروزیه

آمارهای بانک مرکــزی حکایت از 
آن دارد که میزان دارایی های خارجی 
نظام بانکی کشور در پایان خرداد سال 
۹8 به ۹ هزار و ۲45 هزار میلیارد ریال 
رسید که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد 13 درصدی داشته است. 
همچنین در سه ماهه ابتدایی امسال، 
حجم دارایی های خارجی نظام بانکی 
به ۹۲4 هزار میلیارد تومان رسیده که 
از این میزان بیش از 45۲ هزار میلیارد 
تومان آن مربوط به دارایی های خارجی 
بانک مرکزی است. براین اصل با وجود 
افزایش یک درصدی دارایی های خارجی 
نظام بانکی اما دارایی های خارجی بانک 
مرکزی به میــزان ۲.7 درصد کاهش 
داشته اســت. از ســوی دیگر با وجود 
کاهش دارایی های بانــک مرکزی، در 
فاصله اسفند ۹7 تا خرداد ۹8 بدهی های 
دولت به بانک مرکزی بیش از 5 درصد 
افزایش داشته که این میزان رشد بدهی 
از زمان خروج آمریکا از برجام تا خرداد 
ســال جاری به میــزان 64.3 درصد 

گزارش شده است.
 افزایش دارایی خارجی 

شبکه بانکی کشور
جدیدترین آمار بانــک مرکزی نیز 
از این رشــد حکایت دارد به طوری که 
ارزش دارایی های خارجی شبکه بانکی 

در خرداد ۹7 حدود هشت هزار و 188 
هزار میلیارد ریال بوده که در پایان سال 
۹7 به ۹ هزار و 171 هزار میلیارد ریال 
رسید. میزان دارایی های خارجی شبکه 
بانکی کشــور در خرداد ۹6 نیز مبلغ 5 
هزار و 804 هزار میلیــارد ریال و پایان 
سال ۹6 معادل هفت هزار و 3۲1 هزار 
میلیارد ریال بوده اســت.  در این زمینه 
دارایی های خارجی شامل بانک مرکزی 
و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی است 
و شعبه های خارجی بانک های تجاری را 

در بر نمی گیرد.
کاهش ۱.۵ درصدی دارایی های 

خارجی بانک مرکزی
دارایی هــای خارجی بانک مرکزی 
نیز در خرداد سال ۹8 مبلغ 4 هزار و 5۲7 
هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به 
خرداد ســال ۹7 کاهش 1.5 درصدی 
داشته است. میزان دارایی های خارجی 
در خرداد ۹7 حدود 4 هزار و 5۹4 هزار 
میلیارد ریال و در پایان سال ۹7 معادل 4 
هزار و 651 هزار میلیارد ریال بوده است. 
این در حالی است که حجم دارایی های 
این بخش در خرداد ۹6 حدود 3 هزار و 
40۹ هزار میلیارد ریال گزارش شده بود.

 کاهش 7 درصدی 
بدهی خارجی ایران 

تازه ترین آمار بانک مرکزی نشــان 
می دهد،  میــزان بدهی های خارجی 
ایــران در پایان خردادماه ســال ۹8 به 

هشت میلیارد و 678 میلیون دلر رسید 
که نسبت به پایان سال ۹7 حدود هفت 
درصد کاهش نشان می دهد. بدهی های 
خارجی ایــران در ماه های اخیر روندی 
نزولی داشته و از حجم انواع بدهی کوتاه 
و بلند مدت کاسته شــده است. برایان 
اســاس میزان بدهی خارجی کشور از 
هشــت میلیارد و 678 میلیون دلر در 
پایان خرداد ماه امسال، 6 میلیارد و ۹6۹ 
میلیون دلر آن مربــوط به بدهی های 
میان  مدت و بلند مدت و یک میلیارد و 
708 میلیون دلر از این میزان متعلق 
به بدهی های کوتاه مدت است. تعهدات 
بالفعل ایران بر مبنــای یورو نیز حدود 
هفت میلیارد و 700 میلیون یورو است 
که 6 میلیارد و 184 میلیون یورو از این 
میزان مربوط به حجم بدهی های میان  
مدت و بلندمدت و حدود یک میلیارد و 
516 میلیون یورو نیز حجم بدهی های 
کوتاه مدت است. حجم بدهی های ایران 
در پایان اردیبهشــت ماه امسال هشت 
میلیارد و 816 میلیون دلر بوده که در 
پایان خردادماه با افت روبرو شده و به 8 
میلیارد و 678 میلیون دلر رسیده است.
این در حالی است که آمار بدهی های 
خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹7 
معادل ۹ میلیارد و 33۹ میلیون دلر بوده 
است که این آمار حکایت از کاهش حجم 
بدهی های خارجی ایران در ســه ماهه 

نخست سال ۹8 دارد.

افزایش یک درصدی دارایی های 
بانکی در 3 ماه

نقش بانک ها در اقتصاد نسبت به کل 
اقتصاد را می توان با عدد کل دارایی های 
نظام بانکی مورد ســنجش قــرار داد. 
براســاس گزارش بانــک مرکزی، کل 
دارایی ها در خــرداد ۹۲4 هزار میلیارد 
تومان اســت در حالی کــه این عدد در 
پایان سال ۹7 حدود ۹17 هزار میلیارد 
تومان بود که این امر نشان می دهد طی 
3 ماه نزدیک به یک درصد به دارایی های 

نظام بانکی افزوده شده است.
همچنین کل بدهی ها و دارایی های 
نظام بانکــی، بدهی بخــش دولتی به 
سیستم بانکی با 4.5 درصد افزایش طی 
یک فصل به 347 هــزار میلیارد تومان 
در خرداد ســال جاری رسید. هر چند 

که بدهی دولت به تنهایی ۹1 درصد از 
این بدهی ها را به خــود اختصاص داد و 
شرکت ها و موسسات دولتی تنها ۲۹ هزار 
میلیارد تومان بدهی دارند. در قسمت 
دارایی، وام ها و اعتبارات ارزی دریافت 
شده از خارج نیز در فاصله اسفند ۹7 تا 
خرداد ۹8 ســه درصد افزایش داشته و 
به 610 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
این آمار از یک ســو بیانگر صورت 
وضعیت کل بدهی و دارایی نظام بانکی 
اســت و اگر از زاویه دیگری به آن نگاه 
کنیم نشــان دهنده میزان استقراض 
دولت از بانک مرکزی در جهت تحقق 
بودجه است که به دنبال آن افزایش پایه 
پولی را به عدد ۲میلیون میلیارد تومان 
رسانده تا اقتصاد ایران همچنان با بحران 
کاهش ارزش پول ملی دست و پنجه نرم 
می کند. آخرین آمارهای بانک مرکزی 
می گوید نقدینگــی در 1۲ ماه منتهی 
به خرداد ماه امســال حدود ۲5 درصد 
رشد داشته و به رقم 1۹80 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. همچنین میانگین 
رشد نقطه به نقطه آن از نیمه دوم سال ۹6 
تا پایان سال گذشته، حدود ۲۲ درصد 
برآورد شده اســت. در ماه های گذشته 
سهم پول در نقدینگی هم افزایش داشته 
و به 15 درصد رسیده است. همچنین 
 رشــد پول در خرداد ۹8 در مقایسه با 
ماه مشابه سال قبل ۹/ 50 درصد بوده و 
رشد شبه پول در محدوده ۲1 درصد قرار 
داشته است. این آمارها نشان می دهد 
همزمان با شروع بحران ارزی، ترکیب 
نقدینگی به ســمت پول حرکت کرده 
است. در این زمینه سهم پول در شروع 
بحران اقتصادی تا جایی پیش رفته که 
در نیمه ســال ۹6 حدود 1۲ درصد بود 
اما در پایان خردادماه سال جاری به 15 
درصد رسیده اســت.  اما از سوی دیگر 
آمار بانک مرکزی نشــان می دهد که تا 
پایان سال گذشته نسبت سپرده های 
کوتاه مدت به بلندمــدت حدود 66.5 
درصد بــوده که این عــدد یعنی 33.5 
درصد سپرده های مردم در حساب هایی 
قرار دارد که ســود ماهیانه به آنها تعلق 
می گیرد. این مساله در افزایش پایه پولی 
نقش قابل توجهی دارد به خصوص در 
شرایطی که هدف بانک مرکزی، کنترل 

تورم و مدیریت نقدینگی است.
کارشناسان معتقدند از جمله عوامل 
اصلی رشد نقدینگی؛ سود زیاد بانکی، 
کسری بودجه دولت، استقراض دولت 
و بانک ها از بانک مرکزی و تاثیرگذاری 
سیاست های خارجی است که در صورت 
همســو نبودن با تولید موجب افزایش 

تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود. 
برپایه آمارهای بانک مرکزی، تولید 
ناخالص داخلی ایران بــا نفت و بدون 
نفت به ترتیب 713هزار میلیارد و 573 
هزار میلیارد تومان است. در این میان 
اما صــورت بدهــی و دارایی های نظام 
بانکی نشان می دهد که بازیگردان اصلی 
در تامین مالی بازارها بانک هســتند و 
برخالف برنامه ها و طرح های توسعه ای 
در مورد انتقال تامیــن مالی پروژه ها به 
سمت بازارهای سرمایه ای، این امر تنها 

از سوی بانک ها تامین می شود.
نقدینگی هر ثانیه ۱۴.۴ میلیون 

تومان رشد می کند
افزایــش نقدینگی به رقــم ۲ هزار 
میلیون میلیارد تومان بیانگر آن است که 
در یک سال منتهی به 31 اردیبهشت ماه 
سال جاری، میزان نقدینگی 44۹ هزار 
میلیارد تومان رشد کرده است؛ بنابراین 
نقدینگی طی این مدت، ماهانه 37 هزار 
و 416 میلیارد تومان و روزانه یک هزار و 
۲47 میلیارد تومان رشد کرده است. با 
این حساب در هر ساعت نقدینگی 51 
میلیارد و ۹68 میلیــون تومان، در هر 
دقیقه 866 میلیون تومان و در هر ثانیه 
14 میلیون و 433 هزار تومان افزایش 

یافته است. 
در این زمینه کارشناســان راهکار 
کنترل نقدینگی را منوط به نظارت بر 
درآمد بانک ها، ایجــاد انضباط بانکی، 
افزایــش درآمدهــای ارزی و برقراری 
دیپلماســی اقتصــادی می دانند زیرا 
در نبود این زیرســاخت های اقتصادی 
نقدینگی در 1۲ مــاه منتهی به خرداد 
سال جاری رشد ۲5 درصدی را تجربه 
کرده است که نشان می دهد مسیر طی 
شــده تا چه اندازه آینده اقتصاد کشور 
را با چالش پول های ســرگردان مواجه 

خواهد کرد.

در سه ماهه نخست سال جاری رقم خورد؛

رشد 13 درصدی دارایی های خارجی نظام بانکی 

با وجود کاهش دارایی های 
بانک مرکزی، در فاصله 
اسفند 97 تا خرداد 98 

بدهی های دولت به بانک 
مرکزی بیش از ۵ درصد 

افزایش داشته که این میزان 
رشد بدهی از زمان خروج 
آمریکا از برجام تا خرداد 

سال جاری به میزان 6۴.3 
درصد گزارش شده است

در سه ماهه ابتدایی امسال، 
حجم دارایی های خارجی 

نظام بانکی به 92۴ هزار 
میلیارد تومان رسیده 
که از این میزان بیش از 

۴۵2هزارمیلیارد تومان 
آن مربوط به دارایی های 

خارجی بانک مرکزی 
است. اما در نقطه مقابل 

دارایی های خارجی بانک 
مرکزی به میزان 2.7 درصد 

کاهش داشته است 

گزارش  ویژه

لیروبی حوضچــه اســکله 35 هزارتنی 
بندرتجــاری کیش، با رعایت قوانین زیســت 
محیطی و با هدف بستر سازی برای پهلوگیری 
کشــتی های بزرگ صورت می گیرد که نقش 
بســزایی در رونق اقتصاد کیش خواهد داشت 
و در این میان اســتحصال زمین از دریا مطرح 

نیست.
به گزارش ایلنا؛ معــاون عمرانی و زیربنایی 
سازمان در نشســت با اصحاب رسانه که صبح 
دوشنبه 11 شــهریور در سالن اجتماعات این 
سازمان برگزار شــد؛ با بیان مطلب فوق،  ابعاد 
مختلف  یکی از بزرگتریــن طرح های عمرانی 
جزیره کیــش و چگونگی روند اجــرای آن را 

تشریح کرد.
دکتر مصطفی خانزادی در این جلسه گفت: 
خدا را شاکریم که بر خالف مشکالت موجود و 
شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور، جریان 
اقتصادی در کیش جاری اســت و با بررســی 
طرح های عمرانی در بخش دولتی و خصوصی 
مشخص شــد بیش از ۲4 هزار میلیارد تومان 

پروژه در دست اقدام و اجرا داریم.
معاون عمرانی و زیربنایی ســازمان منطقه 
آزاد کیش با بیان این که به منظور بهره برداری 

از اسکله، »لیروبی« کف بندرگاه کیش اجتناب 
ناپذیر است و حجم زیادی امالح و مصالح حاصل 
از لیروبی تولید می شود اظهارداشت: انباشت 
مواد حاصل از لیروبی در زمینی وســیعی در 
کیش بواســطه ارزش زیاد زمین در جزیره یا 
انتقال آن به ســرزمین اصلی، ضمن تخریب 
شدید محیط زیســت هزینه های هنگفتی به 

همراه خواهد داشت که عاقالنه نیست.
خانزادی با اشــاره به اســتحصال زمین با 
لیروبی دردو نقطه کیش در گذشــته و بنادر 
بزرگ کشــور از جمله شــهید رجایی و بندر 
شهید بهشــتی ، این روش را روش مرسوم در 
اکثر پروژه های مشــابه در دنیا دانست و  گفت: 
برنامه ریزی و مطالعاتــی دقیق صورت گرفته 
و با کمک یکی از بهترین متخصصان دانشگاه 
علم و صنعت در این امر و همچنین کمک و یاری 
مشاور یکم محیط زیســت، بررسی های لزم 
انجام و تمامی مناطق جزیره رصد شد تا با رعایت 
نکات زیست محیطی کار لیروبی  و به نوبه آن 

استحصال زمین از دریا انجام شود.
وی افزود: گل و لی حاصــل از لیروبی را با 
جابجایی در مسافتی حدود 800 متر به منطقه 
ای که برای استحصال زمین  در نظر گرفته شده 

منتقل می کنیم و این اســتحصال، به واسطه 
ارزش افزوده ای که برای ما به دنبال دارد از بعد 
گردشــگری بر اقتصاد جزیره زیبای کیش اثر 

قابل مالحظه ای خواهد داشت.
خانزادی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از 
ورود و خروج کال از طریق  اسکله 35 هزار تنی در 
حوزه دریایی انجام می شود و برای پهلوگرفتن 
کشــتی های بزرگ و کانتینربر نیاز به لیروبی 
حوضچه مورد نظر به عمــق  11 تا 14 مترمی 
باشد گفت: با توجه به این که کیش در کریدور 
تردد کشــتی های بین المللی قــراردارد این 
اسکله می تواند سهم بسزایی در توسعه حمل و 
نقل دریایی  و تامین زیرساخت های لزم برای 

کشتی های عبوری باشد .
وی با بیان این که این طرح بزرگ عمرانی15 
ماه مــورد مطالعه قرارگرفته اســت و با توجه 
به بستر ســخت دریا با هزینه ای بالغ بر 500 
میلیارد تومان در ۲ ســال انجام خواهد شد  و 
نیازمند 100 میلیارد تجهیزات برای اســکله 
اســت گفت: کف دریا و محلی کــه برای دپو 
مصالح که حجم آن سه و نیم میلیون متر مکعب 
اســت به هیچ وجه مرجانی نیست و مشکالت 
حاد و مخرب برای مرجانها و بستر دریا نخواهد 

داشــت .این طرح در مراحل اولیه است و تنها 
تفاهم نامه ای با عنوان EPC امضا شده است.

معاون عمرانی و زیربنایی ســازمان منطقه 
آزاد کیش در پاسخ به ســوال خبرنگاران برای 
اطالع از چگونگی تامین هزینه های طرح گفت: 
از آن جهت که نگهداری امالک برای سازمان 
منطقه آزاد کیش هزینه به همراه دارد و به صرف 
و صالح مجموعه نیست و همچنین اصل و بنای 
ما بر این است که زمینی به صورت خام فروشی 
واگذار نشود از اینرو منابع مالی این طرح را در 

قالب 70 درصد تهاتر و 30 درصد نقد پرداخت 
می کنیم.

در پایان این نشســت خانزادی یادآور شد: 
جزیره کیش بواســطه کاربری کــه برای آن 
تعریف شده است نیازمند جهش های لزم در 
زمینه های مختلف اقتصادی است از اینرو بنا 
داریم با اجرای این پروژه عمرانی که پس کرانه 
بی نظیر و ارزش افــزوده بالیی به همراه دارد، 
فضای گردشگری جدیدی در کیش ایجاد کنیم 

که رونق اقتصادی را در پی داشته باشد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش:

پهلوگیری کشتی های بزرگ منوط به الیروبی بندرتجاری کیش است


