ســپردهگذاران موجــب نارضایتــی مــردم را فراهــم آورد
و دشــمنان کشــور و برخی اشــخاص نــاآگاه قصد داشــتند
وضعیــت پیــش آمــده را بــه شــبکه بانکــی کشــور تعمیم
دهنــد در حالــی کــه بانکهــای کشــور بــا ثبــات و ســامت
مالــی مناســب در کشــور فعــال هســتند و اقدامــات ایــن
نهادهــا ارتباطــی بــه بانکهــا ندارد لذا نخســتین آســیب
تعاونیهــای اعتبــار غیرمجــاز ایــراد خدشــه بــه اعتمــاد
عمومــی بــود و از جمله خســارتهای دیگر ایــن نهادهای
غیر مجاز میتــوان به ایجاد رقابت ناســالم در تعیین نرخ
ســود ،افزایش نرخ ســود تســهیالت ،ایجاد التهاب در بازار
مسکن و ارز اشاره کرد.
درمجموع آســیبهای مهم وارد شده به اقتصاد کشور
و چالشهای ایجاد شــده توسط مؤسسات مالی و اعتباری
غیر مجاز را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 -1افزایش سهم از بازار با نرخهای سود باال و هدایت
پــول از بخــش نظــارت پذیــر و بانکهــا بــه ســمت خــود.
مؤسســات اعتبــاری غیر مجــاز بهدلیــل پرداخــت نکردن
ســپرده قانونــی و عــدم مراعــات الزامــات قانونی قــادر به
دادن وعده پرداخت سودهای باالتر به سپردهگذاران خود
باشند.
 -2به مخاطره افتادن امنیت ســپردههای مشــتریان
بهدلیل رعایت نکــردن الزامات و مقررات احتیاطی بانک
مرکــزی ،نبود بیمــه ســپردهها ،عــدم کفایت ســرمایه و...
توسط این مؤسسات.
-3ورشکســتگی نهادهــای مزبــور و بحرانهــای
اجتماعی و به تبع آن مســائل امنیتــی خاص برای مناطق
محــل فعالیت مؤسســات یــاد شــده (مانند ورشکســتگی
تعاونــی اعتبار اعتماد ایرانیان ،تعاونی اعتبار بهمن ایثار،
تعاونــی اعتبــار فرهنگیان مرنــد ،صندوق قرضالحســنه
محمد رســول اهلل جی اصفهــان ،صندوق قرضالحســنه
جوانان خیر مرند و)...
 -4ایجاد بحران و ورشکســتگی مؤسسات فاقد مجوز
میتوانســت منجر به ایجاد فضای بیاعتمادی نســبت به
شبکه بانکی کشور شود.
 -5ورود بــه بازارهای دیگر و مداخله در آنها از جمله
ن در شهرهای بزرگ
ســرمایهگذاری در امالک و خرید زمی 
یــا حتی در مــواردی خریــد و احتکار کاالهای اساســی مورد
نیــاز مــردم (ماننــد برنــج) و اخــال در بازارهــای مزبــور و
تحمیل هزینههای گزاف بر کشور و مردم.
-6واســطه گــری و ســفته بــازی در بــازار ارز و ایجــاد
التهاب در بازار ارز.
 -7اســتفاده از روشهــای نامتعــارف و تبلیغــات
گمراهکننــده ،وعــده ســودهای غیــر واقعــی و خــارج از
تــوان آنهــا بــه منظــور ترغیــب مــردم بــه ســپردهگذاری و
سوءاســتفاده مدیــران برخــی از ایــن تعاونیهــا در خریــد
امالک با قیمتهای غیر واقعی و ...همگی موجب شــد که
بســیاری از تعاونیهای اعتبار با مشــکل کمبود نقدینگی،
ناتوانی ایفای تعهدات پرداخت ســپردههای مردم و زیان
انباشــته بهدلیــل هزینــه ســنگین اداره این نهادهــا مواجه
شوند.
-8عــدم شــفافیت در عملکــرد و فقــدان آمــار و
اطالعات دقیق از حجم فعالیت.
 -9عدم برخــورداری اعضای هیأت مدیره و مدیران
ارشد مؤسسات یادشده از تخصص بانکی.
طــی ماههــای اخیــر ســخنان بســیاری درباره
افرادی که پشت پرده مؤسســات غیرمجاز بودهاند
شــنیده میشــود .متنفذان دراین مؤسسات بیشتر
از چه طیفــی بودهاند و چگونه در برابر ســاماندهی
مقاومت میکردند؟
فعالیــت این نهادها بعضاًبا حمایت برخی اشــخاص
متنفذ همراه بوده اســت .این حمایتها گاهــاً با نیت خیر
بــرای ایجــاد اشــتغال و ....صورت گرفته اســت .امــا وجود
منابــع مالــی فــراوان در اختیــار تعاونیهای اعتبــار و عدم
نظــارت دســتگاه صادرکننده مجــوز موجب ایجــاد برخی
مفاسد شده که قوه قضائیه در حال رسیدگی به آنهاست.
بههر حال مراجع ذیربط با قدرت و بدون مالحظه وارد
رســیدگی بهموضوع شــده و با اطالعرســانی الزم و انتشــار
نــام محکومان در چارچوب قوانین به وظایف قانونی خود
عمــل خواهنــد کــرد .از ایــنرو امیــدوارم هزینه تکــرار این
جرایــم بــرای افراد متخلــف در آینده به اندازهای ســنگین
شود که دیگر شاهد وقایع مشابه نباشیم.

رکورد  15ساله ریل گذاری شکست
خیراهلل خادمی
معاون وزیر راه و شهرسازی

یکــی از اولویتهای دولت یازدهم و در ادامه دولت
دوازدهــم اجــرای زیرســاختهای ریلــی و آزادراهــی
کشور بوده اســت ...به رغم حجمهای بزرگ ،عملکرد
شبکه ریلی کشور بسیار خوب بوده و پیشرفتهای قابل
توجهی داشته است .وضعیت پیشــرفت در بزرگراهها
را هــم که در نظــر بگیریم ،بــه نظر میآید کــه عملکرد
دولــت در این بخش بســیار قابل قبول اســت و با توجه
بــه اعتبــارات تخصیص یافتــه ،کار انجام شــده بســیار
چشمگیرمیشود.
کارها تنها مربــوط به فراهم کردن زیرســاختهای
حمل و نقلی کشور نمیشود ،بلکه اقدامات انجام شده
از نظر اشــتغالزایی نیز بســیار قابل توجه است و به این
ترتیب همه امــور در قالب اقتصاد مقاومتی پیش رفته
است.
رکوردشکنیریلگذاریساالنه
متوســط احــداث مســیرهای ریلــی جدید در کشــور
ساالنه  370کیلومتر بوده است .ما امسال هدفگذاری
کــرده بودیــم کــه بایــد  913کیلومتــر مســیر جدیــد را
ریلگــذاری کنیــم و  516کیلومتــر آن فقــط در ســال96
اتفــاق بیفتــد .هــدف ما ایــن بــود کــه دو برابر بیشــتر از
راندمان  15ســال گذشــته ریلگذاری کرده باشــیم .این
هدف بســیار بــزرگ بود و اگر به این برســیم ،میتوانیم
امســال را ســال منحصر بفردی در توســعه شبکه ریلی
قلمداد کنیم .خوشــبختانه تا  5اســفند مــاه  ،96حدود
 497کیلومتــر از  516کیلومتــر امســال را ریلگــذاری
کردهایــم و ان شــاءاهلل تــا پایان ســال بتوانیــم به هدف
نهایی هم برسیم.
در کل عملکــرد بســیار خوبــی در توســعه ریلــی و
پروژهها داشــتهایم .برای اتصال  5مرکز اســتان شــامل
همدان،کرمانشاه،آذربایجانغربیوآذربایجانشرقی
از مســیر جدید حد فاصل میانه تا بســتان آباد به شبکه
ریلی هدفگذاری کرده بودیم .دو مسیر جدید دیگر نیز
باید به سمت افغانســتان میرفت .امروز خوشبختانه
از تمــام ایــن مســیرها فقــط نزدیــک بــه  25کیلومتــر
باقی مانــده که عدد بســیار قابل توجهی اســت .حدود
 19کیلومتــر از مســیرهای باقــی مانده نیز ان شــاءاهلل تا
پایان ســال ریلگذاری میشــود و میتوانیــم به اهداف
 96میرسیم .به این ترتیب باالترین میزان ریلگذاری
در  15ســال گذشته را داشــتهایم که میتواند در توسعه
شبکه ریلی کشور منحصر بفرد قلمداد شود.
بهرهبرداریاز 85درصدپروژههایبزرگراهی
در کشور حدود  17هزار کیلومتر بزرگراه در کل داریم
کــه  7800کیلومتــر آن در حــال احــداث جدیــد اســت.
امسال هدفگذاری کرده بودیم که حدود  1110کیلومتر
راه اصلــی را مــورد بهرهبــرداری قــرار دهیــم کــه 850
کیلومتــر آن در قالــب پــروژه اقتصــاد مقاومتــی مــورد
تحقــق قــرار گرفــت .آنهــا محورهــای ترافیکــی بودند
کــه مــورد اشــکال بــود و گلوگاههــا در ترافیــک متوقف
میشــدند .امیدواریــم تا پایان ســال بتوانیــم تا همین
چند روز باقی مانده  85درصد از اهداف راههای اصلی
را مورد بهرهبرداری قرار دهیم.
کریدورهاومحورهایساحلی
کریدورهــای سراســری ترانزیتــی هــم یکــی از
اصلیترین مســائل مورد نظر ما بود .کریدور شــماره 1
خلیج فــارس و دریای عمان را در دســتور کار داشــتیم
کــه امیدواریــم بتوانیم بــا توســعه شــبکه بزرگراهی تا
مرز شــلمچه و از آن طرف هم تا بندر چابهار برسانیم.
خوشــبختانه امســال میتوانیــم حــدود  170کیلومتــر
از کریــدور بزرگراهی را مــورد بهرهبرداری قــرار دهیم.
این کریدور اســتانهای خوزستان ،بوشهر و سیستان را
پوشــش میدهد و زیرساخت توســعه صنعتی بندری
و توریســتی در سواحل جنوبی کشــور است .بخصوص
بــرای ســواحل مکــران که مــورد توجــه دولــت و نظام
اســت ،زمینــه جــدی را بــرای توســعه ایجــاد میکنــد.
توســعه کریدور شمال به جنوب با روند بسیار خوبی در
حال اجراســت که امیدواریم طی  4سال آینده کار را به

انتهابرسانیم.
در بخــش بزرگراهــی ،کریــدور شــمال به جنــوب را
داشــتیم که از شــلمچه شــروع ،به لرســتان و کرمانشاه
میرفــت و در نهایت به مرز بازرگان میرســید .کریدور
بزرگراهــی غــرب نیــز ضمــن پوشــش دادن اســتانها
و همچنیــن مرزهــای غربــی کشــور در حــدود  8مــرز
مصــوب را به یــک کریــدور اتصــال میدهــد .ترانزیت
شــمال به جنــوب و غرب کشــور در کوتاهترین مســیر به
خلیج فارس ،مــرز بازرگان و راههای بین المللی وصل
میشود.
اقدامــات خــوب دیگــر ،اقدامــات منتهــی بــه
شــمال کشــور بــود .در محورهــای فیروزکــوه ،هــراز و
آزادراه تهران-شــمال و قزویــن بــه رشــت و قزویــن
المــوت بــه ســمت تنکابــن عملیــات خوبــیانجــام شــد .ایــن محــور تــا پایــان ســال در تهــران و
فیروزکــوه بــه قائمشــهر مــورد بهرهبــرداری قــرار
خواهــد گرفــت و تالشمــان ایــن اســت کــه حداقــل
 15کیلومتر از هراز را هم مورد بهرهبرداری قرار دهیم.
یکــی از محورهای خــاص دیگر که مــورد توجه بود،
محور ساحلی دریای خزر است که از استانهای گیالن،
مازندران و همچنین گلســتان و خراسان شمالی وصل
میشــود و در این کریدور ساحلی اقدامات بسیار خوبی

در حال انجام بوده اســت .در کنارگذر بابل ،نور ،لنگرود
بخشهایی در حال انجام اســت که به ســمت بیرجند
ادامه داشــته اســت .حدفاصل گــرگان بــه بیرجند هم
عملیــات خوبــی در حــال انجــام اســت و امیدواریــم
هموطنان بتواننــد هرچه زودتر از این بزرگراه ســاحلی
در شمال استفاده کنند.
اشتغالزاییبرایبیشاز 80هزارنفر
در واقع یکی از عوامل مهم اشــتغالزایی پروژههای
عمرانــی هســتند ،در بخــش زیرســاخت بخصــوص
اشتغالزایی زودبازده نقش بسیار مهمی دارد .در حال
حاضــر بالغ بر  80هــزار نفر به صورت مســتقیم در کل
پروژهها فعال هســتند و حداقل برای همین اندازه هم
بهطور غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است .نزدیک
به  12هزار دســتگاه ماشین ســنگین داریم ،از جمله در
بخــش آزادراهــی  5هزار ماشــین و  7هزار ماشــین هم
در پروژههای بزرگراهی فعال هستند .فعالیت همین
ماشینهای سنگین برای اشتغالزایی بسیار مؤثر بوده
است .امیدواریم در ادامه روند توسعه زیرساختهای
کشــور عالوه بــر اینکه زمینه توســعه ســایر بخشهای
اقتصــادی کشــور بــا زیرســاختها ایجــاد میشــود،
بســیاری از خســارتهای مالی هم برای زیرساختها
و هــم تصادفات بــا توســعه شــبکه ریلــی ،آزادراهی و
بزرگراهــی و افزایــش ظرفیت این محورهــا به حداقل
برسد.
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