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كل  ارتف�اع  گرفت�ه  ص�ورت  بررس�ي هاي  ب�ر  بن�ا 
ريزش ه�اي ج�وي از ابت�داي س�ال آب�ي ت�ا 28 روز از 
ارديبهش�ت م�اه 222 ميليمت�ر گ�زارش ش�ده اس�ت. 
به گزارش ميزان، بر اساس بررس��ي هاي صورت گرفته ارتفاع كل 
ريزش هاي جوي از اول س��ال آبي تا پايان بيست و هشتمين روز از 
ارديبهش��ت ماه بالغ بر 222 ميليمتر بوده كه در مقايسه با هفته 
گذشته دو ميليمتر افزايش داشته است. اين حجم از بارندگي نسبت 
به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت)220 ميليمتر( يك درصد 
افزايش و نسبت به دوره مشابه س��ال آبي گذشته)223 ميليمتر( 

صفر درصد افزايش را نشان مي دهد. 
 همچنين حجم بارش از اول مهر تا پايان روز 21 ارديبهش��ت ماه 

معادل365/862  ميليارد مترمكعب گزارش شده است. 
 ميزان بارش در حوضه آبريز درياي خزر در سال آبي جاري 308 

ميليمتر گزارش شده كه اين رقم در مقايسه با سال آبي گذشته 25 
درصد كاهش و در مقايس��ه با بلند مدت 48 ساله 8 درصد كاهش 
داشته اس��ت.  در حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان، ميزان 
بارش ها تاكنون 362 ميليمتر گزارش شده كه اين رقم در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته صفر درصد افزايش و در مقايسه با متوسط 

48 ساله 4 درصد افزايش داشته است. 
 حوضه آبري��ز درياچه اروميه تاكنون ش��اهد 199 ميليمتر بارش 
بوده كه اين رقم در سال گذشته 282 ميليمتر ثبت شده، از همين 
رو در مقايسه با سال آبي گذش��ته اين حوضه آبريز شاهد كاهش 

29 درصدي است. 
 ميزان بارش در فالت مركزي ايران با 22 درصد افزايش نسبت به 
سال گذشته 155 ميليمتر به ثبت رسيده است. گفتني است اين 
حوزه در مدت مشابه سال گذشته 127 ميليمتر بارش تا اين مدت 
داشته و همچنين ميانگين متوسط بارش در 48 ساله گذشته اين 

حوضه 146 ميليمتر گزارش شده است. 
 حوضه مرز شرق از ابتداي س��ال آبي جاري تاكنون 60 ميليمتر 
بارندگي داشته و اين در حالي است كه اين منطقه در مدت مشابه 
سال آبي گذشته91 ميليمتر بارش را تجربه كرده بود و اين نشان از 
كاهش 34 درصدي بارش ها در مقايسه با سال آبي گذشته و كاهش 
36 درصدي نسبت به آمار 48 ساله بلند مدت در اين حوضه است. 
 حوضه آبي قره قوم تاكنون 179 ميليمتر بارش داش��ته است كه 
اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 225 ميليمتر بوده كه كاهش 
20 درصدي بارش ها نسبت به سال گذشته و كاهش 10 درصدي 

نسبت به ميانگين بلند مدت 48 ساله داشته است. 
شايان ذكر اس��ت بيش��ترين ميزان بارندگي به ايستگاه چهلگرد 
اس��تان چهارمحال و بختياري با ه��زار و 400 ميليمتر و كمترين 
ميزان براي زابل اس��تان سيستان و بلوچس��تان با 20/4 ميليمتر 

بارندگي گزارش شده است.

4 حوضه آبريز در شرايط قرمز قرار دارد

كارشناس�ان اقتصادي تورم را يك�ي از انواع 
راه هاي تأمين مالي عن�وان مي كنند كه يك 
بنگاه ب�ا افزايش قيم�ت محصوالتش تأمين 
مالي صفر درصد مي ش�ود و با منابع جديدي 
كه تحصيل مي كند به توس�عه يا گذران امور 
مي پردازد، اما بخش واقعي و توليد ايران طي 
چهار سال گذشته با ميانگين نرخ 30 درصدي 
سودساالنه بانكي در واقع جريمه و تنبيه شد، 
اين در حالي اس�ت كه انتفاع نرخ سود باالي 
بانك�ي را در دول�ت يازدهم س�پرده گذاران 
بلند مدت بانكي )اشخاص حقيقي و حقوقي 
ثروتمند( و بانك مركزي برده است و در اين 
بين، ش�بكه بانكي )اعم از سهامداران عمده 
و خرد( به دليل پرداخت س�ود علي الحساب 
باال ب�ه س�پرده ها و كمبود نقدينگي ناش�ي 
از انجم�اد دارايي ه�ا در بخ�ش مس�كن و 
طوالني ش�دن دوره ركود مسكن در بدترين 
ش�رايط طي نيم قرن اخير قرار گرفته است. 
به گزارش »جوان«، طي چهار س��ال گذش��ته 
ميانگين نرخ مؤثر س��االنه تأمين مالي از طريق 
ش��بكه بانكي تقريباً 30 درصد ب��وده، اين بدان 
معني است كه تورم اخذ تس��هيالت از بانك ها 
به قدري بوده است كه اخذكننده پول از بانك ها 
بايد س��الي 30 درصد به بانك ها سود يا جريمه 
پرداخت مي كرده است و بانك 22درصد از اين 
سود را به سپرده گذار و بخشي را به بانك مركزي 
و بخش اندكي را هم خود با عنوان حق الوكاله و 
نرخ كارمزد دريافت دريافت مي كند كه به دليل 
ساختار معيوب و حجيم بانك ها حق الوكاله هاي 
دريافتي از واس��طه گري وجوه بين سپرده گذار 
و تس��هيالت گيرنده به واقع كف��اف هزينه هاي 

بانك ها را نمي دهد. 

  بانك مركزی در 4 سال چقدر سود كرد
نكته قابل توجه اين است كه طبق قانون، بانك 
مركزي بخشي از سپرده هاي جذب شده توسط 
ش��بكه بانكي را با عنوان سپرده قانوني نزد خود 
نگه مي دارد، به طور مثال اگر در سال 95 شبكه 
بانك��ي 900 هزار ميليارد تومان س��پرده بانكي 
جذب كرده باش��د بايد 11 ت��ا 13درصد از اين 
حجم از نقدينگي جذب شده را كه بالغ بر 100تا 
117ه��زار ميليارد تومان مي ش��ود ن��زد بانك 
مركزي ذخيره كند، بدين ترتيب ش��بكه بانكي 
در حالي به 900 هزار ميليارد تومان سپرده بلند 
مدت جذب شده بايد س��ود 22 درصد دهد كه 
11درصد از اين پول اصاًل در اختيار شبكه بانكي 

نيست بلكه در اختيار بانك مركزي است. 
نكته جالب ت��ر آنكه اگر بانكي ب��ه دليل كمبود 
نقدينگي مجبور ش��ود از بانك مرك��زي اضافه 
برداشت داشته باشد، بانك مركزي به خاطر اين 
اقدام بانك، 34درصد جريمه دريافت مي كند و 
چون طي سال هاي اواخر دهه 80 عمده بانك ها 
سپرده هاي بانكي را در قالب سرمايه گذاري در 
بخش مس��كن و س��اختمان وارد كردند و بازار 
مس��كن در طوالني ترين دوره رك��ود خود فرو 
رفت، عماًل عمده بانك ها با دارايي هاي س��مي و 
غيرنقد شونده روبه رو بودند و در طول چهار سال 
گذشته ترجيح دادند براي فرار از جريمه اضافه 
برداش��ت 34 درصدي بانك مركزي با نرخ هاي 

22تا 26 درصد از جامعه نقدينگي تهيه كنند.
  بدترين وضعيت بانكی طی نيم قرن اخير 

در واقع شرايط بخش مس��كن، ساختار معيوب 
بانكي، بي تفاوتي بان��ك مركزي و دولت يازدهم 
در اصالح عاقالنه ش��بكه بانكي، فش��ار چكشي 
بانك مركزي ب��راي اصالح صورت ه��اي مالي 

و ذخيره گي��ري،  دارايي هاي س��مي و منجمد، 
مطالبات مع��وق باال، ركود طوالن��ي مدت بازار 
مس��كن، ضعف تقاضا و رك��ود در اقتص��اد و ... 
بانك هاي كش��ور را در بدترين وضعيت ممكنه 
قرار داده اند و در اين بي��ن، بخش واقعي و توليد 
اقتصاد مجبور اس��ت با نرخ ت��ورم 30 درصدي 
از بانك ها تس��هيالت اخذ كند ك��ه در اين بين 
پرداخت همين سود از عهده بسياري از واحدهاي 
توليدي بر نمي آيد. به واقع جا دارد بانك مركزي 
در طول چهار سال گذشته يك بيالن مشخص 
بدهد و بگويد با هزاران ميليارد توماني كه بانك ها 
دريافت كرده اند چه اقداماتي انجام داده اند و سود 

ناشي از اضافه برداشت ها به كجا رفته است. 
  بی تدبيری در بخش پولی

طي چهار س��ال گذش��ته به دليل سياست هاي 
غلط پولي اعمالي توس��ط بانك مركزي، بانك ها 
به نوعي در خدمت س��رمايه داراني بوده اند كه به 
شكل بلندمدت در بانك ها سپرده گذاري كرده اند 
و بدون هيچ گونه ريس��كي از بانك ها به ش��كل 
تضمين شده با نرخ علي الحساب 22درصدي از 
بانك س��ود گرفته اند، البته بانك مركزي هم در 
اين بين انتفاع برده است زيرا همانطور كه عنوان 
شد 11تا 13 درصد از س��پرده هاي بانكي شبكه 
بانكي بايد نزد بانك مركزي سپرده شود كه خود 
بانك مركزي در صورت اضافه برداشت از بانك ها 

34 درصد سود در يافت مي كند. 
در اين بين،  آمار رس��مي حكايت از آن دارد كه 
فضاي كسب و كار در ايران هنوز هم با مشكالت 
جدي مواجه است، اين در حالي است كه هر روز 
كه مي گذرد، وضعيت بانك ها وخيم تر ش��ده و 

توان وام دهي آنها كاهش مي يابد. 
برآيند ارزيابي 268 تش��كل اقتصادي سراس��ر 

كشور از 21 مؤلفه ملي محيط كسب و كار ايران 
در پاييز 1395، نمره 5/83 از 10 بوده كه اندكي 
مناس��ب تر از ارزيابي تابستان س��ال گذشته با 

ميانگين 5/93 است. 
تشكل هاي اقتصادي بر اين باورند كه به ترتيب 
سه مؤلفه مشكل دريافت تسهيالت از بانك ها، 
وجود مفاس��د اقتصادي در دستگاه هاي دولتي 
و ضعف بازار س��رمايه در تأمين مال��ي توليد و 
نرخ باالي تأمين س��رمايه از بازار غيررس��مي را 
نامناس��ب تر از بقيه مؤلفه ها ارزيابي كرده اند و 
مؤلفه هاي اقتص��ادي ديگر همچون ضعف نظام 
توزيع و مش��كالت رس��اندن محصول به دست 
مصرف كننده، ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل 
و زيرس��اخت هاي تأمين برق را نسبت به ساير 

مؤلفه ها در پاييز 1395 مساعدتر دانسته اند. 
در مورد مؤلفه دريافت تسهيالت از بانك ها، نكته 
حائز اهميت اين اس��ت كه اين تصور بنگاه هاي 
اقتصادي كه همچون دوره هاي گذش��ته، رانت 
بس��يار زيادي در تس��هيالت و اعتبارات بانكي 
وجود دارد با كاهش شديد نرخ تورم چنين رانتي 
وجود نداشته و وضع كاماًل برعكس شده است، 
يعني در حالي كه قباًل نرخ بهره واقعي منفي بود، 
اينك نرخ بهره واقعي مثبت شده است، پس اتكا 
به وام بانكي اينك به تنهايي نمي تواند راهگشاي 
مشكالت بنگاه ها باش��د و وضعيت دشوار آنها را 
بهبود بخش��د. نكته دوم هم به ش��رايط عمومي 
نظام بانكي در زمان حال مربوط است، به طوري 
كه هر روز كه مي گذرد وضعيت بانك ها وخيم تر 
ش��ده و توان وام دهي آنها كاهش مي يابد. جداي 
از اينها، نكته سوم و مشكل هميشگي بنگاه هاي 
اقتصادي با نظام بانكي اس��ت ك��ه آن، تبعيض 
و برخوردهاي س��ليقه اي با متقاضي��ان دريافت 
تس��هيالت و همچني��ن اعطاي وام هاي بس��يار 
سنگين به بنگاه هاي رابطه دار و افراد خاص است. 
در كنار مشكل دسترسي به بانك ها، موانع تأمين 
مالي از بازار سرمايه نيز در سال هاي اخير به عنوان 
مانع دوم ذكر مي شود. ركود فعاليت هاي توليدي و 
تحقق نيافتن پيش بيني هاي خوشبينانه بنگاه هاي 
اقتصادي براي فروش بيشتر و افزايش هزينه ها، تنها 
راه دوام و بقا و جلوگيري از ورشكستگي را دريافت 
منابع مالي بيشتر عنوان كرده است تا يك روز ديگر 

را پشت سر بگذارند، شايد اوضاع بهتر شود. 
مؤلفه وجود مفاس��د اقتصادي در دستگاه هاي 
حكومتي با 6/63 )رتبه 5( در پاييز سال 1392 
به رقم 7 )رتبه3( در پاييز 1395 رسيده است كه 
نشان مي دهد طي سال هاي مورد بررسي شرايط 
اين مؤلفه از نظر تش��كل هاي مش��اركت كننده 
به مرور نامس��اعدتر ش��ده اس��ت. هر چه زمان 
مي گذرد وجود و گسترش فس��اد اقتصادي در 
دستگاه هاي حكومتي تأثير منفي و چهره مخوف 
خود را بيشتر به نمايش مي گذارد. رقم برگشت 
چك هاي مشتريان و همكاران نيز از مؤلفه 5/37 
)رتبه 15( در پاييز س��ال 1392 ب��ه رقم 6/26 
)رتبه 6( در پاييز 1395 رس��يده است كه نشان 
مي دهد طي سال هاي مورد بررسي، شرايط اين 
مؤلفه از نظر تشكل هاي مشاركت كننده به مرور 

به نسبت نامساعدتر شده است.

دولت يازدهم توليد را به بدترين شكل تنبيه كرد 

سهمعمدهثروتمندانازسودهای30درصدیبانکها
2۶8 تشكل اقتصادي عنوان كردند، اوضاع بانك ها وخيم تر شد

سايتشركتعمرانپرديسمهران ابراهيميان
ازدسترسخارجشد

س�ايت ش�ركت عمران ش�هر جديد پرديس از دس�ترس خارج 
ش�د، به نظر مي رس�د اين مس�ئله با اعالم قريب الوق�وع قيمت 
نهاي�ي فازه�اي باقيمانده مس�كن مهر اين ش�هر ارتب�اط دارد. 
 ب��ه گ��زارش تس��نيم، س��ايت ش��ركت عم��ران پرديس به نش��اني

 www. pardis- ntoir. gov. ir از دس��ترس خارج ش��د. شركت 
عمران پرديس در اين سايت اقدام به انتشار اخبار بازديدها و افتتاح هاي 
پروژه هاي مسكن مهر مي كرد. همچنين اطالعيه هاي مربوط به قيمت 
نهايي و زمان افتتاح واحدها از اين طريق به اطالع متقاضيان مس��كن 
مهر اين شهر مي رس��يد. آخرين اطالعيه اين شركت، اطالعيه شماره 
60 و 61 بود كه در آن خطاب به متقاضيان تأكيد ش��ده بود: »به اطالع 
همه متقاضيان محترم پروژه هاي ش��ركت هاي اميرس��اواالن كومه و 
پرديس سازان نويد )اولويت اول افتتاح مس��كن مهر فاز 8 شهر جديد 
پرديس( مي رساند: به دنبال افتتاح تعداد 4 هزار و 550 واحد در فاز 11 و 
تعداد هزار و 134 واحد در فاز 3 در سال جاري، قيمت نهايي اين پروژه ها 
تعيين و به اين ترتيب گامي مهم در مسير رفع مشكالت برداشته شد.«

از اوايل سال گذشته نيز سامانه مسكن مهر شهر جديد پرديس موسوم به 
»سامانه هوشمند پرديس« از دسترس خارج شد. شركت عمران پرديس 
با استفاده از سامانه هوشمند شركت عمران پرديس مربوط به پروژه هاي 
مسكن مهر) mehr. pardis- ntoir. gov. ir( عالوه بر اطالع رساني 
درباره واحدهاي مسكن مهر، شرايط بازديد از پروژه هاي اين طرح را فراهم 
كرده بود، نامه هاي اداري نيز از طريق اين سامانه در كارتابل متقاضيان قرار 
مي گرفت. به نظر مي رسد از دسترس خارج شدن سايت شركت عمران 
پرديس با اعالم قيمت نهايي پروژه هاي مسكن مهر فازهاي 5 و 9 جديد 
ارتباط دارد. ماه هاس��ت انبوه س��ازان در حال چانه زني با شركت عمران 

پرديس براي افزايش قيمت ساخت اين واحدها هستند. 
---------------------------------------------------
زنگنهتالش۱0سالهرابهنامدولتيازدهم

تمامكرد
بهت�ر ب�ود وزي�ر نف�ت به ج�اي اينك�ه عن�وان كن�د »در عرض 
3/5 س�ال توانس�تيم تولي�د گاز پ�ارس جنوب�ي را 300ميليون 
مترمكع�ب افزاي�ش دهي�م«، عن�وان مي ك�رد »در ع�رض 
قري�ب به ۱0 س�ال توانس�تيم افزاي�ش 300ميلي�ون مترمكعبي 
كني�م.« محق�ق  جنوب�ي  پ�ارس  از  گاز  برداش�ت  در  را 

به گزارش تس��نيم، يكي از معضالتي كه بعضاً كشور ما با آن دست به 
گريبان است و از تفكر برخي مس��ئوالن اجرايي كشور ناشي مي شود 
و حركت ه��اي م��وازي و دوباره كاري هاي��ي را در بخش هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعي و... به دنبال دارد، اين است كه برخي بر اين باورند 
كه يك دولت وقتي بر سر كار مي آيد بايد از ابتدا براي كشور برنامه ريزي 
كند، اين در حالي است كه برنامه ريزي هاي اجرايي بايد مطابق اسناد 
باالدستي همچون برنامه هاي پنج ساله توسعه، سند چشم انداز 1404 
و سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي باش��د و هر دولتي كه بر سر كار 
مي آيد، بايد همچون دوي امدادي، دس��تاوردهاي دولت پيش��ين را 
مورد توجه قرار داده و در راستاي تكميل و به ثمر رسيدن برنامه هاي 
نيمه تمام تالش كند و كنار آن، اگر در بخش هايي كم كاري ش��ده، در 
جهت تغيير شرايط و اصالح امور گام بردارد. ازاين رو به ثمر نشستن يك 
پروژه ملي كه گاهي به داليل مختلف، اجراي آن از دوره چهار ساله يك 
دولت فراتر مي رود، نتيجه تالش مسئوالن اجرايي كشور، شايد در دو يا 
سه دولت باشد. به نظر مي رسد »بيژن زنگنه« وزير نفت كشورمان يا به 
اين مهم بي توجه است يا در آستانه انتخابات به داليلي ترجيح مي دهد 

دستاوردهاي ديگر مسئوالن اجرايي كشور را ناديده قلمداد كند. 
وزير نفت چند ش��ب پيش در جمع م��ردم آران و بيدگل كاش��ان در 
بخشي از سخنان خود اظهار داش��ت: توليد گاز ايران در ميدان گازي 
پارس جنوبي در س��ال 91، 240 ميليون مترمكع��ب در روز بود و قطر 
بيش از 2/3 براب��ر در اين ميدان مش��ترك گاز توليد مي ك��رد، ما در 
عرض 3/5 سال به لطف خداوند و در اوج تحريم ها توانستيم توليد گاز 
در پارس جنوبي را از 240 ميليون مترمكع��ب در روز به بيش از 540 
ميليون مترمكعب در روز برس��انيم. وي افزود: برداشت گاز ما از پارس 
جنوبي پيش از دولت يازدهم، كمتر از نصف حجم برداش��ت قطر بود، 
اما هم اكنون با وارد مدار كردن 11 فاز پارس جنوبي كه توسعه هر فاز 
آن به 5  تا 6 ميليارد دالر هزينه نياز دارد، توانستيم توليد گاز خود را به 
قطر برسانيم. اين س��خنان از بيژن زنگنه كه دوازدهمين سال فعاليت 
خود را در مقام وزير نفت ايران پش��ت س��ر مي گذراند، عجيب به نظر 
مي رسد. اينكه عنوان شود در عرض 3/5 سال توليد گاز پارس جنوبي 
از 240 ميليون مترمكعب در روز به بيش از 540 ميليون مترمكعب در 
روز رسيده است، بدون در نظر گرفتن اينكه بخشي از روند توسعه اين 
فازها )بخش عمده( پيش از آغاز به كار دولت يازدهم انجام گرفته، نشان 
مي دهد وزير نفت از دامنه انصاف دور شده است. در 3/5 سال گذشته 
كه مورد اشاره زنگنه است، فازهاي 12، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 
پارس جنوبي با تكميل عمليات توسعه اي به مدار بهره برداري وارد شدند. 
آغاز عمليات اجرايي پروژه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي 22 خرداد ماه 
1385، آغاز عمليات اجرايي پروژه فازهاي 19، 20 و 21 پارس جنوبي 
25 خرداد ماه 1389، آغاز عمليات اجرايي فاز 12 پارس جنوبي در سال 
1384 و آغاز عمليات اجرايي فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي در دي ماه 
س��ال 1385 بود. ازاين رو بهتر بود وزير نفت به جاي اينكه عنوان كند 
»در عرض 3/5 سال توانستيم توليد گاز پارس جنوبي را 300 ميليون 
مترمكعب افزايش دهيم«، عنوان مي كرد: »در عرض قريب به 10 سال 
توانس��تيم افزايش 300 ميليون مترمكعبي را در برداشت گاز از پارس 
جنوبي محقق كنيم و در دولت يازدهم تالش هاي 10ساله متخصصان 

ايراني صنعت نفت در تكميل اين فازها به ثمر نشست.«
---------------------------------------------------
عراققسطدومبدهيخودرابابتخريد

برقپرداختكرد
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينكه در دو ماه گذشته 
ميزان صادرات برق ايران سه برابر نسبت به سال قبل رشد داشته 
است، گفت: عراق قسط دوم خود را بابت خريد برق از ايران پرداخت 
كرد و ميزان بدهي اين كش�ور به 800 ميلي�ون دالر كاهش يافت. 
هوش��نگ فالحتيان در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به اين سؤال كه 
آيا امسال صادرات برق به كشورهاي همس��ايه افزايش خواهد يافت، 
گفت: وزارت نيرو بنا دارد تا ميزان صادرات برق به كشورهاي همسايه 
را افزايش دهد، به طوري كه در دو ماه گذش��ته مي��زان صادرات برق 
نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. وي با اشاره به اينكه 
بيشترين ميزان صادرات برق به كشور عراق بوده است، افزود: در حال 
حاضر ميزان صادرات برق به عراق نسبت به س��ال قبل رشد داشته و 
حتي در روزهاي اخير به مرز 1350 مگاوات هم مي رسد. فالحتيان با 
اشاره به اينكه رشد سه برابري صادرات برق به اين معنا نيست كه اين 
ميزان رشد را همواره تجربه خواهيم كرد، اظهار داشت: رشد صادرات 
برق و ميزان آن به درخواست كشورهاي طرف قرارداد بستگي دارد اما 
آنچه مشخص است اين اس��ت كه روند صادرات برق نشان مي دهد تا 

پايان سال 50 درصد نسبت به سال قبل رشد صادرات داشته باشيم. 
به گفته معاون وزير نيرو در امور برق و ان��رژي ميزان صادرات برق به 

كشورهاي طرف قرارداد بايد به 10 ميليارد كيلووات ساعت برسد. 
فالحتيان در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا قيمت برق صادراتي در سال 
جاري رشد خواهد داشت، گفت: به دليل اينكه قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني رشد محسوسي نداش��ته اس��ت، به نظر نمي رسد قيمت برق 

صادراتي افزايش يابد.

ازفردادنبالچهباشيم؟
انتخابات با تمام نش��اط و رقابت هايش به اتمام رسيد و بار ديگر مردم 
براي زندگي بهتر و ش��رايط مس��اعد تر پاي به عرصه گذاشتند. نقطه 
مشترك همه طرفداران نامزدها آينده روشن تر و بهتر بود اما در حوزه 
اقتصادي شرط پيشرفت و توسعه و تحقق شعارها براي زندگي بهتر اين 
است كه حتماً با تالش بيشتر و فعال تر شدن مسئوالن و رعايت موارد 

ديگري كه به ترتيب اولويت زير قابل اجراست، محقق  شود: 
 1- انتخاب مهره اي مناس��ب براي وزارتخانه هاي اقتصادي كه از يك 
س��و تجربه مناسب را داشته باش��د و از س��وي ديگر منافع مردم را بر 
هم حزبي ها و كسب و كار خود ترجيح دهد. بديهي است استفاده از توان 
و تجربه افراد مسن مي تواند همراه اين مديران باشد اما حتماً مديران 
انتخابي بايد توان كار مفيد براي ساعت هاي متمادي در روز را داشته 
باشند و چرت زدن و خوابيدن در جلس��ات متعدد نمي تواند وضعيت 

موجود را بهبود ببخشند. 
2- استفاده حداكثري از توان نيروهاي كارشناسي: اينكه برخي از افراد 
در دوره قب��ل متقاضي واردات مهره مديريت��ي بودند خود يك ضعف 
بزرگ بود و از س��وي ديگر تجربه دولت هاي قبل تر نيز با اس��تفاده از 
تصميمات مهندسي و تحكمي بدون توجه كارشناسي تبعات زيادي 
را بر ما تحميل كرد. در حوزه اقتصاد ما دقيقاً با توجه به منابع محدود 
با تصميمات مديريتي مواجه هستيم براي تخصيص بهتر منابع و هر 
چه اين تصميمات از حالت متمركز خارج شود و مبتني بر خرد جمعي 
و داده هاي اطالعاتي دقيق و كارشناسي باشد، هزينه تصميمات كمتر 
و نتايج آنها بهتر خواهد شد. بديهي است در سال هاي ابتدايي مي توان 
مالحظات سياسي را هم كنار گذاشت و بايد تصميمات منطقي تر منابع 

موجود را بهتر هدايت كرد. 
3- تجربه دو دولت قبلي نشان داده است كه دو س��ال اول همواره به 
جاي فعاليت و اجراي تصميمات به نقد دولت قبلي پرداخته مي شود كه 
بسيار فرصت سوز بوده است، لذا دولت جديد از فرداي اعالم نتايج بايد 
به فكر بهبود شرايط و ايجاد اشتغال باشد. منظور از ايجاد اشتغال نيز 
اشتغال هاي مبتني بر ارائه كارنامه نيست بلكه بايد آثار آن مدت دار و 
اثرگذار بر توليد ناخالص داخلي باشد. احتياط براي استفاده از منابع و در 
عين حال شتاب در رونق بخش توليد وهدايت تقاضا به سمت كاالهاي 

داخلي بايد در دستور كار قرار بگيرد. 
4- به موازات اين اقدامات شايد مهم ترين موردي كه بايد با همكاري قوه 
قضائيه و به شكل فراجناحي دنبال ش��ود نيز مبارزه با فساد هاي سازمان 
يافته به خصوص در محدوده  بخش هايي است كه به توزيع منابع نزديكند. 
اين مطالبه به طرز عجيبي هم تخصيص بهينه منابع را دنبال مي كند و هم 
قادر خواهد بود سرمايه هاي اجتماعي را به سمت اقتصاد مولد سوق دهد. 
 5- متأسفانه در چند دوره اخير رياست جمهوري استفاده تمام نيروهاي 
انقالبي و موجود درسپهر اقتصادي مانند ضعف استفاده از كارشناسي به 
سمت و سويي پيش رفته كه نتوانسته ايم از همه ظرفيت هاي موجود 
اس��تفاده كنيم. به بازي گرفتن تمام فعاالن اقتصادي و همراهي همه 
بازيگران براي اهداف توسعه  اي و ايجاد اشتغال يك اصل غير قابل انكار 
براي بهبود شرايط است، لذا تا همه پاي كار نيايند و تا زماني كه جناحي 
و محدود به تي��م انتخاباتي خود فكر كنيم، براين��د نيروهاي مصروف 
بيش��تر معطوف به خنثي كردن همديگر منجر مي ش��ود تا به نوعي 

هم افزايي در مسير توسعه و پيشرفت. 
6- نكته ديگري كه در چهار سال گذش��ته بايد بازنگري كرد توجه به 
زمان و مديريت زمان است. ما نمي توانيم به بهانه اقتصاد آزاد و با وجود 
سهم دولت و حاكميت در اقتصاد، بهبود ش��رايط و توسعه را به دست 
نامرئي بازار بسپاريم زيرا در عمل به نوعي رهاشدگي رسيده ايم كه بايد 
و حتماً نقش نظارتي دولت پررنگ تر و نقش تصدي گري آن كمتر شود. 
همچنين حق نداريم اقتصاد را به بهانه آرزو س��ازي از يك سند مانند 
برجام به حال خود رها كنيم و منتظر ش��ويم يك نفر يا گروهي يا يك 
دولت از خارج از مرزها بيايد و كشور ما را پيشرفته كند و رفاه مردم را 
براي ما رقم بزند!  ما بايد با اولويت بندي هاي ذكر شده و عملياتي كردن 
يكي از بندهاي ش��ش گانه بتوانيم مردم را در اقتص��اد دخيل تر كرده 
و آينده ايران را به دس��ت ايرانيان بس��ازيم؛ ايرانياني كه همه همصدا 

خواستشان ايراني بهتر براي آيندگان است.

قرارداد جدي�د آزاد 
راه هاي حرم تا حرم از   راه 

جمله گرمسار به سمنان و نيش�ابور به مشه�د 
با س�رم�ايه گ�ذاران منعقد شده و س�اخت 
ب�رخي از قط�عات آن ني�ز آغاز ش�ده است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ميرشفيع 
معاون س��اخت و توس��عه آزادراه ها با اش��اره به 
اينكه كنارگ��ذر جنوبي تهران ب��ه البرز به طول 
158 كيلومتر، پيش��رفت 24 درصدي داش��ته، 
گفت: پيش��رفت فيزيكي اين آزاد راه با استفاده 
از نيروهاي متخصص بس��يار خوب ب��وده و 40 
كيلومتر از اي��ن آزاد راه ت��ا چند م��اه آينده به 

بهره  برداري مي رسد. 
وي در ادامه به آزاد راه حرم تا حرم اش��اره كرد و 
گفت: بعد از بهره برداري از قطعه قم- گرمسار در 
سال 93، وقفه اي در ادامه روند ساخت اين آزادراه 
به وجود آم��د اما با ت��الش و پيگيري هاي انجام 
شده، هم اكنون قرارداد ساخت ساير قطعات در 

حال نهايي شدن است تا اجرا و تكميل اين آزاد راه 
موجب كاهش مسير تهران تا مشهد شود. 

عضو هيئت مديره ش��ركت س��اخت و توس��عه 
زيربناهاي كشور تصريح كرد: عقد قرارداد جديد 
قطعات آزاد راه هاي حرم تا حرم از جمله گرمسار 
به سمنان و نيشابور به مشهد با سرمايه گذاران 
منعقد و س��اخت برخي از قطع��ات آن نيز آغاز 

شده است. 
وي در ادام��ه تصريح ك��رد: قطع��ات مختلفي 
 از پروژه ه��اي ته��ران تا بن��در عب��اس، آزاد راه 
شيراز - بوشهر، تهران- اهواز و بندر امام، مسير 
 تهران به شمال، تهران - تبريز و تبريز تا بازرگان،

 تهران - همدان، كرمانشاه و ايالم در حال ساخت 
است. مير شفيع اظهار داش��ت: قرارداد ساخت 
كري��دور آزادراه 800 كيلومت��ري بندرعباس، 
نطنز، قم، سلفچگان، ساوه، بوئين زهرا، قزوين با 
كنسرسيومي متشكل از سرمايه گذاران داخلي و 

خارجي منعقد شده است.

آخرين وضعيت آزادراه حرم تا حرم

كاهشقيمتجهانيطال
قيمت طال روز جمعه در بازارهاي جهان�ي 3/3 دالر كاهش يافت 
و ه�ر اونس از اين فل�ز به قيم�ت ۱257/۶0 دالر به ف�روش رفت. 
به گزارش رويترز، قيمت ط��ال در كمترين زمان به قيمت هزار و 253 
دالر و 40 سنت و در بيشترين زمان به قيمت هزار و 265 دالر 70 سنت 
معامله شد. قيمت فلز زرد نسبت به يك ماه گذشته 31/6 دالر و نسبت 

به يك سال گذشته 40 سنت با كاهش همراه شد. 
در گروه ساير فلزات گران بها هم نقره كاهش 18 سنتي داشت و فلزات 
پالتينيوم و پاالديم كاهش هاي به ترتيب 8 و 24 دالر را تجربه كردند. 
قيمت طال بعد از آنكه به بيشترين قيمت دو هفته گذشته رسيد دوباره 
روند كاهشي را در ادامه داشت. دليل آن اين بود كه اگرچه تنش هاي 
سياس��ي در امريكا احتمال افزايش قيمت ط��ال را تقويت مي كرد اما 
سرمايه گذاران اين بخش براي افزايش سود خود در بازار ميزان فروش 
خود را بيش تر كردند. عرضه بيشتر در بازار قيمت را كاهش داد. براساس 
اين گزارش، بحث هاي سياسي در امريكا مربوط مي شود به اينكه دونالد 
ترامپ اعالم كرده است در مورد بررسي هاي فدرال رزرو مداخله خواهد 
كرد. اين مسئله بعد از آن اتفاق افتاد كه دونالد ترامپ به طور غيرمنتظره 
رئيس اف بي آي را در اين كشور اخراج كرد. اين بحث هاي سياسي باعث 
شده كه سرمايه گذاران مردد باش��ند كه آيا ترامپ اصالحات مالياتي 

انجام مي دهد و دست به مقررات زدايي خواهد زد يا نه؟ 
---------------------------------------------------

توليدبرگسبزچايكاهشيافت
رئيس اتحادي�ه چايكاران با بيان اينكه چين اول برگ س�بز چاي 
حدود پنج روز تمام مي ش�ود، گفت: ميزان توليد برگ سبز چاي 
به دليل سرمازدگي نس�بت به سال گذش�ته كاهش يافته است. 
ايرج هوسمي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه چين اول برگ سبز چاي 
به صورت موردي از ششم الي هفتم ارديبهشت ماه و به صورت عمده از 
اواسط همين ماه آغاز شده است، اظهارداشت: برداشت برگ سبز چاي 

همچنان ادامه دارد و تا حدود پنج روز آينده به طول مي انجامد. 
---------------------------------------------------

تعيينتكليفسپردههاي
تامبلغ٢0ميليونتومانفرشتگان

در ادام�ه برنام�ه تعيي�ن تكلي�ف س�پرده س�پرده   گذاران 
محت�رم تعاون�ي اعتب�ار منحل�ه »فرش�تگان« ب�ه اط�الع 
مي رس�اند مرحل�ه دوم از تاري�خ ٩ خردادم�اه آغ�از مي ش�ود. 
به گزارش ايلنا، سپرده گذاران مي توانند مبلغ قابل دريافت را نزد مؤسسه 
اعتباري كاسپين سپرده گذاري كرده و در صورت عدم تمايل، نسبت به 
دريافت آن اقدام كنند. تعيين تكليف سپرده هاي تا مبلغ 200 ميليون 
ريال براساس برنامه زمان بندي كه در پايگاه اطالع رساني مؤسسه اعتباري 
كاسپين به اطالع عموم خواهد رسيد، اجرايي مي شود. شايان ذكر است، 
براس��اس اطالعيه مورخ 26 ارديبهش��ت بانك مركزي و آغاز كار شعب 
بيست گانه مؤسسه اعتباري كاسپين در روز 27 ارديبهشت ماه، تعيين 
تكليف سپرده هاي كمتر از 100 ميليون ريال در مؤسسه مذكور از روز 28 

ارديبهشت ماه آغاز و با استقبال سپرده گذاران مواجه شده است.

  نیرو

هادی  غالمحسینی
  گزارش  یک

عضو س�تاد مبارزه با 
مفاس�د اقتصادي، با   بانک 

انتقاد از رشد چشمگير آمار چك هاي برگشتي 
در سال هاي اخير، گفت: دولت براي مقابله با 
رش�د آمار چك هاي برگش�تي بايد اليحه اي 
مبني بر ارائه دس�ته چك به افراد متناسب با 
دارايي ه�اي آنه�ا ب�ه مجل�س ارائ�ه كن�د. 
عزت اهلل يوسفيان مال در گفت وگو با خانه ملت، با 
اشاره به آمار باالي چك هاي برگشتي در كشور، 
گفت: آمار و ارقام چك هاي برگشتي نگران كننده 
اس��ت و به طور ميانگين در طول روز حدود 8 تا 
10 هزار چك برگشتي در كشور داريم. نماينده 
مردم آمل و الريجان در مجلس شوراي اسالمي، 
با بيان اينكه روزانه بيش از هزاران مالباخته در اثر 
چك برگشتي به دستگاه قضا مراجعه مي كنند، 
افزود: افزايش پرونده هاي دستگاه قضا در رابطه 
با ميزان چك برگشتي نشان از مشكالت عديده 
اقتصاد در كش��ور دارد.  وي با بيان اينكه ميزان 

باالي چك هاي برگشتي گردش مالي در بازار را 
دچار بي اعتمادي كرده و اقتصاد درگير مشكل را 
سبب شده است، تصريح كرد: متأسفانه بانك ها 
در مقابل چك برگشتي هيچ احساس مسئوليتي 
ندارند و سلب تكليف در اين باره تبعات بسياري 

براي اقتصاد به همراه خواهد داشت. 
اين نماينده مردم در مجل��س دهم، با تأكيد بر 
اينكه چك در بسياري از مراودات به عنوان سند 
سهل الوصولي است كه بايد اعتبار داشته باشد 
تا گردش مالي در كش��ور بيشتر ش��ود، گفت: 
مجلس بارها از سال 1310 تاكنون قانون چك 
را مورد بازنگري قرار داده اما به هيچ جا نرسيده 
است. وي با تأكيد بر ضرورت تعيين سازوكاري 
براي ارائه دسته چك به افراد، افزود: دسته چك 
بايد به كس��ي داده ش��ود كه بتواند جوابگوي 
ميزان درج شده در آن باش��د به عبارتي اندازه 
كوپن دارايي و متناس��ب با درآمد افراد به آنها 

دسته چك داده شود.

خسارت ۱۰ هزار چك برگشتي به سيستم بانكي در هر روز


