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حجم نقدينگي در پايان دولت دهم حدود 500 
هزار ميليارد تومان بود، اين در حالي است كه 
طبق آخرين آمارهاي بانك مركزي اين متغير 
پولي از مح�دوده ه�زار و 300 ه�زار ميليارد 
تومان هم عبور كرده اس�ت، بدين ترتيب در 
دولت يازدهم 800 هزار ميليارد تومان برحجم 
نقدينگ�ي اقتصاد اي�ران اضافه ش�د، اين در 
حالي اس�ت كه كارشناس�ان اقتصادي براين 
باورند نقدينگي خلق ش�ده در دولت حس�ن 
روحاني عمومًا از محل نرخ سودهاي 20 تا 30 
درصدي به وجود آمده  است و متعلق به اقليت 
سرمايه دار جامعه اس�ت و اين نگراني را دارند 
كه اگر اين نقدينگي از بانك ها به سمت اقتصاد 
بيايد تورم ش�ديداً در اقتص�اد افزايش يابد. 
به گزارش »جوان«، كارشناسان براين باورند اگر 
نقدينگي هزار و 300 هزار ميليارد توماني هنوز در 
اقتصاد ايران توفان تورم به راه ننداخته است دليلش 
در نرخ س��ودهاي 20 تا 30 درصدي شبكه بانكي 
مستتر ش��ده اس��ت زيرا همين نرخ سودها باعث 
ش��ده 900هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي 
در بانك ها در قالب س��پرده هاي بلند مدت حبس 
شود اما همين حبس دليل رشد نقدينگي به شمار 
مي رود زيرا شبكه بانكي بايد روزانه سود به سپرده ها 

پرداخت كند كه همين امر حج��م نقدينگي را به 
ش��كل روزانه در اقتصاد ايران افزايش مي دهد. به 
زنجير كش��يدن قريب به 900هزار ميليارد تومان 
هزار ميلياردي كش��ور در  از نقدينگي هزار و 300 
داخل با نك ه��ا آن هم با پرداخت س��ود كاغذي و 
صوري 20تا 30 درصد پ��رده از چگونگي كاهش 
تورم در دول��ت يازدهم بر مي دارد و اتفاقاً نش��ان 
مي دهد دولت يازدهم تحقق ش��عار خود مبني بر 
كاهش تورم را از بدتري��ن و مخرب ترين راه دنبال 
كرده است و احتمال وقوع تورم هاي ونزوئاليي در 
آينده اي نه چندان دور را با هزار و 300 هزار ميليارد 
تومان حجم نقدينگي كه هر ثانيه درحال رشد است 

در ايران به شدت تقويت كرده است. 
به شكل سنتي مطالعات و پژوهش هاي اقتصادي در 
ايران نشان مي دهد بين تورم و حجم نقدينگي يك 
ارتباط مستقيم در كشور وجود دارد، اما دولت يازدهم 
به دلي��ل ناتواني در كنترل حج��م نقدينگي چنان 
دست بانك ها را براي افزايش ضريب فزاينده پولي 
باز گذاشت كه اين ضريب چند واحد افزايش يافت و 
در حالي كه دولت مدعي است كنترل پايه پولي )پول 
پر قدرتي كه انحصار توليدش در اختيار بانك مركزي 
است، اما ضريب فزاينده پولي كه همان تكثير پول 
در شبكه بانكي است(رش��د قابل مالحظه اي يافته 

است، هم اكنون بنا بر آمارهاي بانك مركزي حجم 
نقدينگي از هزار و 300 هزار ميليارد تومان در كشور 
عبور كرده است و ش��بكه بانكي به واسطه پرداخت 
س��ودهاي 20تا 30 درصد ي توانسته 800 تا 900 
هزار ميليارد از كل حجم نقدينگي را در سپرده هاي 

مدت دار خود به حبس كشد. 
با حبس بي��ش از 80درصد حج��م نقدينگي د ر 
سپرده هاي بلندمدت بخش بانكي كشور در واقع 
اثر دفعتي و تورم آفرين رش��د حجم نقدينگي در 
كش��ور به تأخير افتاده اس��ت، اما اي��ن تأخير تا 
زماني ادامه دارد كه بانك به واسطه سودهاي باال 
بتواند براي س��رمايه 800تا 900 هزار ميلياردي 
موجود در حساب هاي بلند مدت بانكي جذابيت 
ماندگاري ايجاد كند و اگر روزي به هر دليلي اين 
حجم از نقدينگي كه بودجه كل سال ايران در سال 
96 تقريباً برابري مي كند از بانك ها خارج ش��ود، 
 اقتصاد ايران اگر براي مهار اي��ن نقدينگي آماده 

نباشد با چالش تورمي شديد روبه رو مي شود. 
دليل نگران��ي فوق اين اس��ت كه باي��د بين حجم 
نقدينگي و كاالي توليدي در اقتصاد يك تناس��ب 
وجود داشته باشد و وقتي حجم نقدينگي باال مي رود 
و كااليي در اقتصاد به ازاي آن توليد نمي شود، اين 
امر باعث رش��د بهاي كاالهاي موج��ود در اقتصاد 

مي شود، در اينجا بايد ديد آن حجم از كاالي قاچاقي 
كه دولت كش��ف نمي كند و آن مي��زان از قاچاقي 
كه دولت كش��ف مي كند و به طرق مختلف به بازار 
باز مي گردد در كنترل دريايي از نقدينگي ايجاد شده 

توسط دولت يازدهم چه نقشي بازي مي كند. 
  نقدينگي؛ زاده نرخ سود باالي بانكي

 مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي در توضيح 
رشد حجم نقدينگي مي گويد: »براي تحليل آنچه از 
آن به عنوان بحران ياد مي شود، بايد ماهيت نقدينگي 
و روش هاي ايجاد آن را دانست. ماهيت نقدينگي و 
تأثي��ر آن در اقتصاد ايجاد قدرت خري��د براي افراد 
جامعه به نسبت توزيع در دست مردم است. آنهايي 
كه بخش بيش��تري از نقدينگي دراختيارشان قرار 
مي گيرد، قدرت خريد بيش��تري دارن��د و تقاضاي 
بيش��تري براي گرفتن كاال و خدم��ات وارد جامعه 
مي كنند. آنهايي ك��ه مقدار كمت��ري نقدينگي به 
دست ش��ان مي آيد ك��م درآمد هس��تند و تقاضاي 
پايين تري در جامعه ايجاد مي شود. نقدينگي در كل 
عامل قدرت خريد است و در تقاضاي كل جامعه براي 
كاال و خدمات تأثير مي گذارد. مايه حيات و حركت 
اقتصاد است، پشتوانه سرمايه گذاري افرادي است كه 

مي خواهند كاال و خدمتي را توليد كنند.« 
او ادامه مي دهد: »كسي كه سرمايه گذاري مي كند 
محصول��ش  بايد وقتي در جامعه عرضه ش��ود كه  
مشتري و تقاضا برايش وجود داشته باشد تا توليد 
تداوم پيدا كند. اگر جامعه در شرايطي قرار بگيرد 
كه س��رمايه گذاران كاال يا خدمتي را توليد كنند 
اما تقاضايي براي خريد آن كاال و خدمت نباش��د، 
شرايط ركود اقتصادي به وجود مي آيد. نقدينگي 
باعث حركت چرخه توليد و سرمايه گذاري است اما 
از طرف ديگر اگر نقدينگي بيش از ميزان موجودي 
كاال، خدمات ي��ا عرضه در جامعه باش��د، موجب 
مي شود تقاضا براي آن كاال و خدمت از حد متعادل 
خارج و باعث افزايش قيمت ش��ود، سطح عمومي 
قيمت ها افزايش يابد و تورم زيادي ايجاد شود. پس 
مي توان گفت نقدينگي مايه حيات و گردش اقتصاد 
است اما اگر بيش از ميزان رشد توليد باشد، موجب 

افزايش قيمت و تورم مي شود.«
مظاهري در انتهاي صحبت هايش مي گويد: »در 
حال حاضر، اين ميزان از نقدينگي مهار ش��ده و 
تمام آن وارد بازار نشده است. بخش بزرگي از آن 
هم به دليل سود بانكي باالتر از تورم است. بخشي 
اعتبار معوق اس��ت و حدود 150 ه��زار ميليارد 
تومان، بدهي دولت به بانك هاست كه گردشي در 
بازار ندارد. اگر امروز آثار افزايش بي رويه نقدينگي 
را نمي بينيم، به اين علت است كه بخش بزرگ آن 
در گردش اقتصادي وارد نش��ده و تقاضاي خريد 

كاال و خدمات ايجاد نكرده است.«

واريز ثانيه اي پول به جيب ثروتمندان
عمده نقدينگی خلق شده متعلق به سرمايه داران است

افشاگري مركز پژوهش  هاي  مجلس درباره انفعال 
شديد دولت يازدهم در بهبود فضاي كسب و كار
 ادعاي بهبود فضاي كسب و كار دولت هم 

پوچ از آب درآمد   
علت بهبود رتبه جهاني اي�ران در كس�ب و كار در دولت يازدهم 
اصالح چن�د داده اي بود ك�ه پيش از اين اش�تباه اعالم مي ش�د.

دليل بهبود رتبه جهاني ايران در كسب و كار طي سال هاي 2014-2017 
تصحيح سه داده اي از آب درآمد كه در سال هاي ماقبل دولت يازدهم اين 
اطالعات غلط به بانك جهاني ارسال مي شد، بدين ترتيب دولت يازدهم 
كه وعده بهبود فضاي كسب و كار را چهار سال پيش به ملت داد در عمل 
در اين حوزه  هم كاري نكرده اس��ت، جز غلط گيري چند داده ارسالي به 
بانك جهاني، اين درحالي است كه به گواه فعاالن اقتصادي فضاي كسب و 

كار در ايران بسيار پرچالش، پر ريسك و دشوار شده است. 
انفعال دولت يازدهم در خصوص بهبود فضاي كس��ب و كار به افشاگري 
مركزپژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي منتج ش��د. بازوي علمي و 
پژوهشي مجلس با اشاره به گزارش هاي سال هاي 2017-2014 بانك 
جهاني مدعي شد در اين دوره تنها سه مورد اصالح در گزارش هاي انجام 
كسب و كار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين 
سال ها به دليل بازنگري در داده ها اتفاق افتاده است، اين در حالي است 
كه پيش از اين دولت يازدهم مدعي شده بود كه فضاي كسب و كار در اثر 
اقدامات عيني و ميداني بهبود يافته است؛موضوعي كه فعاالن اقتصادي 

به شدت آن را تكذيب مي كنند. 
به گزارش »جوان«، حسن روحاني چهار سال پيش بر اساس گفتارهاي 
اقتصادي كه مشاوراني چون مس��عود نيلي به وي ياد داده بودند مدعي 
شد مش��كل اقتصاد ايران فضاي كسب و كار اس��ت و با اصالح اين فضا 
كه مجموعه اي از قوانين و مقررات سخت و پيچيده است اقتصاد بهبود 
مي يابد، اين گفتار همچون برخي از گفتارهاي اقتصادي حسن روحاني 
چون صحيح بود به دل بس��ياري از مردم و فعاالن اقتصادي نشست و از 
همين رو توجهات را جلب كرد اما امروز كه اين دولت در پايان عمر خود به 
سر مي برد، مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي مدعي شد دولت 
يازدهم تقريباً هيچ كاري در اين چهار سال براي بهبود فضاي كسب و كار 
ايران نكرده است و دليل بهبود رتبه ايران در گزارش هاي بانك جهاني هم 
چيزي نبوده جز اصالح چن��د داده و اطالعات اقتصادي به اين مجموعه 
جهاني. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان وضعيت ايران در 
گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني سال 2017 اعالم كرد: بانك جهاني 
از سال 2005 هر سال ميزان س��هولت قوانين و مقررات و انجام كسب و 
كار در كشورهاي مختلف را با 10 نماگر اندازه گيري و نتيجه را به صورت 

رتبه بندي كشورها اعالم مي كند. 
در گزارش سال 2017، ايران در رتبه 120 از ميان 190 كشور قرار گرفته 
است. تنها اصالح ثبت شده در گزارش س��ال 2017 براي ايران، بهبود و 
توس��عه پنجره واحد تجاري اس��ت كه تبعات آن در كاهش اندك زمان 
صادرات و واردات قابل مشاهده اس��ت، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير 
كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از 167 به 
170 در سال 2017 تنزل يافته است. به صورت كلي، از سال 2015 روند 
رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني آغاز 
شده به نحوي كه رتبه ايران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 
رسيده است اما بررسي گزارش هاي سال هاي 2017-2014 بانك جهاني 
نشان مي دهد در اين دوره تنها سه مورد اصالح در گزارش هاي انجام كسب 
و كار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال ها به 

دليل بازنگري در داده ها اتفاق افتاده است. 
الزم به يادآوري است مركز پژوهش هاي مجلس در سال 1393 به سفارش 
مجلس طي تحقيقي نشان داد در ارسال اطالعات توسط پاسخ دهندگان 
به پرسش��نامه هاي بانك جهاني در هر 10 نماگر خطاي گسترده اتفاق 
افتاده و به دليل ارسال اطالعات نادرست از سوي پرسش شوندگان مورد 
تأييد بانك جهاني در ايران، رتبه كش��ور در اين گزارش به شكل واقعي 
تعيين نمي شود، نتايج همين تحقيق مركز پژوهش ها در اختيار وزارت 
امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مسئوالن اين وزارتخانه در مكاتبه با 
بانك جهاني تالش كردند آنها را به اس��تفاده از اطالعات درست از ايران 
متقاعد كنند. در بازنگري هاي انجام شده بانك جهاني در مورد ايران، طي 
سه سال اخير، بخشي از خطاهاي فاحش س��ال هاي گذشته در ارسال 
اطالعات تعديل شده اند و رتبه ايران هر سال با اصالح اطالعات، بهبود پيدا 
كرده است. الزم به يادآوري است از سال 2003 هر سال معموالً حدود 70 
تا 80 حقوقدان، قاضي، وكيل، مهندس ساختمان يا بازرگان مورد اعتماد 
و تأييد بانك جهاني و همگي از بخش خصوصي، پرسشنامه هاي مربوط 
به ايران را تكميل و به بانك جهاني ارسال مي كنند. نماينده تعدادي از اين 
وكال در س��ال 1393 با حضور در مركز پژوهش هاي مجلس و مواجهه با 
اطالعات درست درباره مراحل، هزينه ها و فرآيندهاي كسب و كار در ايران، 
به اشتباه خود اعتراف كرد و وعده داد از سال آينده )1393( پرسشنامه 

مربوط به اين گزارش را با دقت بيشتري تكميل كنند. 
براساس گزارش هاي بانك جهاني مي توان گفت طي سه سال منتهي به 
گزارش 2016، رتبه واقعي، بازنگري و تصحيح شده ايران از سال 2014 
تا 2016 به ترتيب 132، 119 و 117 بوده اس��ت. در واقع ابتدا در سال 
2015 رتبه ايران براي گزارش سال قبل )2014( بازنگري و اصالح شد 
و با 20 رتبه كاهش از 152 به 132 رس��يد كه همه اين 20 رتبه كاهش 
به دليل اصالح اطالعات بوده نه اصالح واقعي وضعيت كس��ب و كار در 
ايران، سپس از سال 2014 تا 2015 با بهبود 13 رتبه اي مواجه هستيم 
كه 11 رتبه آن باز هم ناشي از اصالح اطالعات مربوط به ايران بوده و دو 
رتبه بهبود آن را مي توان ناشي از يكي از اين سه عامل تلقي كرد؛ يا به طور 
واقعي مقررات و رويه هاي كسب و كار در ايران سهل شده يا وضع نسبي 
كشورهاي ديگر بدتر شده يا بر اثر تغيير روش محاسبه نماگرهاي ده گانه، 

وضع ايران بهتر شده است. 
در سال 2016 رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال 2015، دو رتبه ديگر 
بهبود پيدا كرد و از 119 به 117 رسيد كه يكي از اين دو رتبه بهبود ناشي 
از اصالح اطالعات مربوط به ايران بوده و بهبود يك رتبه ديگر نيز ناشي از 

يكي از اين سه عامل ياد شده بوده است. 
در جديدترين گزارش سهولت انجام كسب و كار هم رتبه ايران، سه رتبه 
بدتر شد و از 117 به 120 رسيد كه هر س��ه رتبه آن ناشي از بدتر شدن 
نسبي وضعيت ايران بوده است. در واقع وضعيت واقعي كسب و كار طبق 
گزارش بانك جهاني در س��ال 2017 تفاوت محسوس��ي با سال 2016 
نداشته است. نتيجه اينكه از س��ال 2014 تا 2017 رتبه ايران مجموعاً 
در عمل 32 رتبه بهتر ش��ده كه همگي به دليل اصالح اطالعات اشتباه 
ارسال شده در سال هاي گذشته بوده است. عالوه بر اين 32 رتبه بهبود، 
رتبه واقعي ايران به داليلي به جز اصالح اطالعات ارس��الي سهل شدن 
واقعي مقررات و رويه هاي كسب و كار در ايران يا بدتر شدن وضع نسبي 
كشورهاي ديگر يا تغيير روش محاس��به نماگرهاي ده گانه در سال هاي 
2014 تا 2016، سه رتبه بهتر و در سال 2017 سه رتبه بدتر شده است. 
در واقع سه رتبه بهتر شدن )احتماالً( واقعي سهولت كسب و كار در ايران 
طي اين سه سال، بر اثر پس رفت سه رتبه اي در سال 2017 خنثي شده 
است. همچنين بانك جهاني معياري با عنوان فاصله از پيش رو كه فاصله 
كشورها از بهترين كشور در هر نماگر را نشان مي دهد، تعريف كرده است 
كه تغييرات اين معيار، پيش��رفت كشورها نس��بت به خودشان فارغ از 

تغييرات رتبه را نشان مي دهد. 
معيار فاصله از پيش رو براي ايران در س��ال 2014، 58/81 از 100 نمره 
بوده كه در س��ال 2017 به 57/26 از 100 كاهش يافته و نشان از بدتر 
شدن وضع كشور دارد. در نتيجه به طور واقعي مي توان ادعا كرد وضعيت 
نماگرهاي ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني طي سه سال 
منتهي به 2017 در مجموع به طور واقعي تفاوت چنداني نكرده و كسب و 

كار در ايران سهل تر نشده است.

 صندوقچه برنامه های 100 روزه يک رئيس جمهور
دوباره باز شد!  

حس��ن روحاني از صندوقچه برنامه هايش يك برنامه 100 روزه ديگر 
براي دوازدهمين دوره رياست جمهوري تهيه ديده است، حال بايد ديد 
چرا در فرصت باقي مانده تا پايان رياست جمهوري اش، كاري را كه قرار 
بود در 100روز اول انجام دهد، در 100روز آخر انجام نمي دهد و اين 

برنامه را از مردم ايران و هوادارانش دريغ مي كند؟! 
آقاي دكتر روحاني هنگام ورود به سازمان صدا و سيما براي ضبط برنامه 
انتخاباتي دوازدهمين دوره رياست جمهوري، گفت: »يك اقداماتي در 
طول اين سه سال و نيم انجام گرفته است كه آن اقدامات بايد ادامه پيدا 
كند، يك اقدامات جديدي هم هست كه در برنامه 100 روزه و همچنين 

در برنامه چهار سال انجام خواهد شد.«
   برای اجرای برنامه 100 روزه هنور فرصت هست

گفتني است كه دولت از همين االن تا پايان دوره اش فرصت كافي براي 
اجراي هر برنامه اي كه درون صندوقچه هاي 100روزه اش است دارد 
تا در فرصت باقي مانده به نوعي جبران مافات كند و حداقل اندكي از 
كاري كه قرار بود در 100روز اول دولت انج��ام دهد در 100روز آخر 
دولت به انجام برسد. افكار عمومي به دليل آنكه حسن روحاني با واژه ها 
بازي مي كند از وي رنجيده شده اند چراكه اخيراً وي وعده بهبود اوضاع 
اقتصاد در 100 روز را تكذيب كرد و مدعي شد منظور وي از 100روز 
ارائه برنامه و گزارش بوده است، در اين بين منظور وي از اين سخنان هر 
چه كه بود خشم عمومي نشان مي دهد مردم نه تنها از برنامه 100روز ه 
بلكه از سه برنامه خروج از ركود اقتصادي هم كه اجرا شد رضايت ندارند 

چراكه نه سانتريفيوژ مي چرخد و نه چرخ زندگي مردم. 
وعده اقدامات 100 روزه رئيس جمهور محترم در حالي اس��ت كه ايشان 
به گواهي نوار صوتي و تصويري موجود، پيش از اين هم وعده گش��ايش 
100 روزه داده بود ولي دو هفته قبل در كنفرانس خبري، اعالم كرد هرگز 
چنين وعده اي نداده و آن را يك دروغ بزرگ ناميد كه از س��وي مخالفان 
مطرح شده است! درباره تكرار وعده 100روزه با توجه به آنكه وعده قبلي 
نه فقط عملي نشد، بلكه به انكار نيز كشيده شد، گفتني است تصور كنيد در 
انتخابات، شما از مشكالت خود كه با آن دست به گريبان هستيد آگاه بوده 
و تمايل داشته ايد به فردي رأي دهيد كه اين مشكالت را در زمان كوتاه 
و البته منطقي حل كند و بر همين اس��اس به فردي رأي داده ايد كه قول 
ارائه راهكار براي حل مش��كالت را به شما داده است، سپس فرد منتخب 
پس از چند سال كه شما منتظر بوده ايد نتيجه وعده هايي كه به شما داده 
محقق شود، به جاي اينكه كارنامه اقدامات خود براي حل مشكالت را ارائه 
و اعالم كند كه چقدر از مشكالت را حل كرده، به شما گزارش دهد كه چه 
مشكالتي وجود دارد و مشكالتي كه شما براي حل آن به من رأي داديد 
فالن موارد بوده است و بگويد كه از ابتدا نيز قرار نبود كه بنده مشكالت را 
حل كنم بلكه قرار بود پس از 100 روز به شما بگويم كه شما چه مشكالتي 
داش��ته ايد! اگر فرد منتخب، مشكالت را مي دانس��ته كه نيازي به مهلت 
100 روزه براي شمارش آن وجود نداشت و فرد منتخب در همان روز اول 

مسئوليت مي توانست اين مشكالت را به مردم بگويد. 
  هزينه ميلياردی فقط برای توضيح مشكالت!

گفتني است دولت ماهانه بيش از 12هزار ميليارد تومان هزينه دارد و 
حسن روحاني براي اينكه بگويد مشكالت چه هستند هزاران ميليارد 
تومان روي دست ملت ايران خرج گذاشت و آنقدر مشغول حل مسئله 
هسته اي و چش��مش به س��رمايه گذاران خارجي بود كه پاك اقتصاد 
داخلي را به فراموشي سپرد و در نهايت امروز نه خبري از سرمايه گذار 

خارجي هست و نه حل مشكالت معيشت مردم.

اقتصاددان حامي دولت يازدهم:
 بخشي از كاهش تورم 

بي ارتباط با اقدامات دولت است  
يك اقتص�اددان حامي دول�ت يازدهم ب�ا بيان اينكه بخش�ي از 
كنت�رل ت�ورم حاص�ل اعم�ال سياس�ت هاي كل�ي نيس�ت 
بلكه ت�وان خريد م�ردم تضعيف ش�ده اظهار داش�ت: در س�ال 
۹4 نس�بت ب�ه س�ال ۹۶ ح�دود 15 درص�د در ش�هرها و 
35 درص�د در روس�تاها درآم�د م�ردم آس�يب دي�ده اس�ت. 
عبده تبريزي گفت: برجام دستاوردي بود كه در راستاي آن توانستيم 
درآمد نفت را دو برابر كنيم و اين از موفقيت هاي دولت يازدهم است، اما 

با آمدن ترامپ وضعيت دشوارتر شده است. 
عبده تبريزي با اشاره به اينكه، درآمد حقيقي دولت نسبت به سال90 
كاهش يافته اس��ت، عنوان كرد: امكان توسعه با گسترش فساد وجود 
ندارد، لذا مرجع نهايي تسويه حساب ها در قوه قضائيه است و در اين قوه 

بايد ضوابطي باشد تا بتوان كنترل هاي الزم را انجام داد. 
عبده تبريزي با اش��اره به اينكه ماليات هاي 6-5 س��ال اخير به دليل 
فشار ها دو برابر شده است، افزود: كساني كه براي دادن ماليات شناسايي 
شده اند تحت فشار بيش��تري قرار دارند. اين اقتصاددان با بيان اينكه 
دولت بايد در جهت اصالح بودجه اقدام��ات الزم را انجام دهد، اظهار 
داشت: بحث بهره وري و كاهش هزينه ها مربوط به بخش كارايي است و 

اين مسئله لزوماً به دست دولت نيست بلكه نياز به عزم عمومي دارد. 
---------------------------------------------------

 يک اقتصاددان: اصالح نظام بانكي 
اولويت دولت آينده است

ي�ك اقتص�اددان با بي�ان اينك�ه بانك ه�ا قب�ل از دول�ت دهم 
ب�ا مش�كالت زي�ادي مواج�ه ش�ده بودن�د، گف�ت: ب�ا وج�ود 
آگاهي دول�ت يازدهم از اي�ن مش�كالت، اقدامي ب�راي حل آن 
نش�د و بي عمل�ي ش�رايط بانك ه�ا را روز ب�ه روز بدت�ر ك�رد. 
محمدجواد شريف زاده در گفت وگو با فارس با بيان اينكه دولت يازدهم 
در حوزه بانكي با حجم قابل توجهي از مش��كالت ب��ه جا مانده از قبل 
شروع به كار كرد، اظهارداشت: در دوران دولت دهم تصميماتي گرفته 

و اقداماتي شد كه چالش هاي فراواني ايجاد كرد. 
وي افزود: يكي از تصميمات اعطاي مجوز تأسيس بانك به افرادي بود 
كه صالحيت نداش��تند و اتفاقاً از لحاظ سياس��ي با دولت وقت همسو 
نبودند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به بحران ارزي سال 90 و 91 
گفت: تحريم و محدوديت نقل و انتقال ارز كشور را با مشكالت متعددي 

مواجه كرد و ركود اقتصادي در سال 91 نمايان شد. 
وي ادامه داد: نكته سوم بحث ركود اقتصادي بود كه از سال 91 به وجود  

آمد و نرخ تورم به بيش از 40 درصد رسيد. 
شريف زاده با اشاره به افزايش مخارج دولت و كسري بودجه ساختاري 
در دولت هاي مختلف تصريح كرد: در دولت هاي هش��تم، نهم و دهم 
مخارج دولت به شدت رشد كرد و بارها هشدار داده شد اگر درآمدهاي 

نفتي كاهش يابد، كسري بودجه رشد خواهد كرد. 
وي با اشاره به معوقات بانكي در پايان دولت دهم، گفت: بانك هاي تازه 
تأس��يس به اطرافيان خود وام هاي كالني دادند و همچنان با مشكل 
وصول آن مواجه هستند. از طرف ديگر عدم وصول بخشي از تسهيالت 
اعطايي ناشي از تسهيالت بنگاه هاي زودبازده و ناتواني توليدكنندگان 
در بازپرداخت تس��هيالت دريافتي به دليل ركود، وضعيت بانك ها در 

وصول معوقات را با چالش مواجه كرد. 
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دولت يازدهم جداي از اينكه آن 
تصميمات و اقدامات چه تبعاتي براي كشور داشت، اقداماتي انجام داد، 
گفت: دولت يازدهم توانست يك ثباتي در بازار ارز ايجاد كند كه البته 
اين جداي از اين است كه آيا دستاورد برجام خوب بود يا خير و اينكه آيا 

برجام را مي شد بهتر نوشت يا خير.

13بهمن ماه سال گذش�ته در س�تون برگزيده روزنامه »جوان« 
مطلبي با عنوان »افتتاح بزرگ ترين پااليشگاه غالت خاورميانه 
با تغيي�ر كارب�ري زمين هاي كش�اورزي« منتش�ر ش�د. دراين 
خصوص كارخانه زرماكارون با 2/5ماه تأخير جوابيه اي هزار و 100 
كلمه اي به دفتر روزنامه ارسال كرده   است كه در پي مي خوانيد.

با احترام، به دنبال  انتش��ار مطلبي در س��تون گزيده خبر روزنامه 
»جوان« شماره 5018، صفحه 4، مورخ 95/11/13 با عنوان »افتتاح 
بزرگ ترين پااليشگاه غالت خاورميانه با تغيير كاربري زمين هاي 
كشاورزي« ومطلبي با همين عنوان با كد خبري 836197 در پايگاه 
خبري »جوان« آنالين به تاريخ 95/11/12، جوابيه اي به شرح ذيل 
ارسال مي گردد. با توجه به اينكه جهت احداث اين پااليشگاه كليه 
مجوزهاي قانوني از مراجع ذي صالح اخذ گرديده اس��ت و مطلب 
مذكور بدون توجه به موارد قانوني و مدارك قابل اس��تناد منتشر 
شده، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به انتشار جوابيه اقدام 

الزم را به عمل آورند. 
س��ال پيش رو به فرموده مقام معظم رهبري، سال اقتصاد مقاومتي، 
توليد و اشتغال نامگذاري شده است و اين نامگذاري حجت را بر ما تمام 
مي كند تا در راستاي تحقق شعار امسال رخت همت برتن كنيم. قطعاً 
ش��رايط اقتصادي امروز ايران، نيازمند توجه ويژه به اشتغال و فضاي 
كسب و كار است؛ نقش��ي كه در اين ميان صاحبان صنايع مي توانند 
ايفا كنند، تالش براي حفظ جايگاه كنوني در صنعت و در دستور كار 
قراردادن طرح هاي توسعه اي است؛ اتفاقي كه به خوبي در گروه صنعتي 
و پژوهشي زر رقم خورده است و امروز اين گروه پس از موفقيت هايي 
كه در صنعت غذاي كشور به دست آورد و ارزآوري اي كه براي كشور به 
همراه داشت، با تالش متخصصين ايراني توانسته است براي نخستين 
بار در خاورميانه مجتمع پااليشگاهي غالت را با دسترسي به خطوط 

ريلي اختصاصي طرح ريزي و اجرا كند. 
  گروه صنعتي و پژوهشي زر، مصداق اقتصاد مقاومتي

حضور در بازارهاي بين المللي با محصوالت غيرنفتي، همراستا با اقتصاد 
مقاومتي است كه بارها از س��وي مقام معظم رهبري مورد تأكيد قرار 
گرفته است و اين امرعالوه بر ارتقاي جايگاه ايران در سطوح بين المللي، 
ارزش افزوده  و ارزآوري قابل مالحظه اي را براي اقتصاد كشور به ارمغان 
خواهد آورد. در همين راستا گروه صنعتي و پژوهشي زر با تكيه بر دانش 
و تجربه نيروهاي متخصص س��رزمينمان با معرفي نشان هاي تجاري 

مطرح حوزه فعاليتش به سوي تحقق اقتصاد  مقاومتي پيش مي رود. 
تاكنون اگر به واسطه تالش شبانه روزي اين گروه صنعتي دانش بنيان 
محصوالتش در بازارهاي بين المللي حضور پيدا كرده و جايگاه بسيار 
شايسته اي در كشورهاي هدف براي نشانه اي تجاري اين گروه حاصل 
گرديده و اولين مدال افتخار صادرات كش��ور بر سينه رئيس هيئت 
مديره گروه نشسته، امروز نيز اين گروه دست از تالش برنداشته و طي 
جهشي بزرگ در اقدامات صنعتي وتوليدي خود، با احداث پااليشگاه 

غالت در حوزه صنايع تبديلي گامي مؤثر و ماندگار برداشته است. 
گروه صنعتي و پژوهشي زر به عنوان يك گروه دانش بنيان با نيروهاي 
متخصص و دانش محور خود موفق شده است در مسير توسعه صنايع 
تبديلي و هاي تك كه از اهداف صنعتي كشور مي باشد براي نخستين 
بار در اي��ران و خاورميانه پااليش��گاهي برپايه غالت اح��داث كند؛ 
پااليشگاهي كه با فرآوري روزانه هزاران تن غالت قادر است خوراك 

اوليه دهها صنعت زيردستي را تأمين كند. 
احداث اين پااليشگاه تبلور دستاورد تالش هاي بي وقفه خانواده زر در 
روزهاي سخت و سياه تحريم است، در آن روزها كه دنيا در انتظار به 
زانو درآوردن ايران در مقابل تحريم  هاي  ناعادالنه اش بود جوانان اين 
سرزمين با تكيه بر دانش خود موفق شدند پااليشگاه غالتي را با امكانات 

مطابق علم و دانش روز دنيا پايه ريزي كرده و به انجام رسانند. 
در مگاپروژه دانش بنيان نخستين پااليشگاه غالت كشور، 16 فعاليت 
در حوزه زيرس��اخت و صنايع تبديلي متناظر ب��ا آن با ويژگي هاي 
بهره مندي از تكنول��وژي روز دنيا، دانش بنيان ب��ودن، توليد انبوه و 
صادرات محوري تعريف ش��ده اس��ت كه درحال حاضر شاهد اتمام 
و تحقق چهار طرح از فعاليت هاي فوق )ه��اي فروكتوز 55 به روش 
آنزيمي، سيلوهاي ذخيره س��ازي غالت، ريل اختصاصي متصل به 
شبكه سراس��ري و تصفيه خانه صنعتي( هس��تيم، با روند پيشروي 
طرح هاي توسعه اي در دس��تور كار مي توان اين پااليشگاه غالت را 
مدعي ايجاد اشتغال پايدار و تفاسير در مقابل چنين پروژه اي ايستادن 

و اطالعات غيرمستند منتشر كردن جاي تأسف دارد. 
  سد راه توليد و توليدكننده نباشيم

چندصباحي از آغاز بهره برداري از نخستين پااليشگاه غالت كشور 
با ويژگي هاي ذكر شده نمي گذرد و هنوز عرق پيشاني زحمتكشان 
اين پروژه ملي خش��ك نش��ده اس��ت كه برخي آگاهانه يا از روي 
ناآگاهي اقدام به نشر مطالبي خالف واقع نمودند، انتشار مطلبي با 
عنوان»افتتاح بزرگ ترين پااليشگاه غالت خاورميانه با تغيير كاربري 
زمين هاي كشاورزي«، بدون در دست داشتن مدارك قابل استناد 
و بدون آگاه��ي از قانون حفظ كاربري اراضي كش��اورزي، زراعي و 
باغ ها و ظرفيت ها و اختيارات نهادهاي قانوني آن قانون در تشخيص 
ضرورت هاي اقتصادي، اجتماعي، اقدام��ي غير حرفه اي و به دور از 
اخالق روزنامه نگاري بوده و چنين اقدامي در شرايط كنوني كشور 
مخالف رشد و توسعه صنعتي و اقتصادي محسوب مي گردد و فعاالن 
عرصه صنعت را دچار يأس و بي انگيزگي مي كند. يك طرفه به قاضي 
رفتن، براساس حدس و گمان و غيركارشناسانه اظهارنظر كردن، 
زيبنده مطبوعات و نشريات متعهد كشور نبوده و اين اقدام قطعاً نامي 
جز چوب الي چرخ صنعت گذاشتن به خود نمي گيرد. طبق قوانين 
مربوطه تشخيص ضرورت تغيير كاربري اراضي كشاورزي، زراعي 
و باغ ها، در هر استان از اختيارات كميس��يوني قانوني و تخصصي 
به رياست رئيس سازمان جهاد كش��اورزي و با حضور اشخاصي از 
نهادهاي ذيربط اس��ت و در تغيير كاربري محل احداث پااليشگاه 
غالت زر، اين كميسيون تمامي مجوزهاي الزم جهت تغييركاربري 
زمين هاي محل احداث پااليشگاه غالت زر را به طور قانوني و پس از 

استعالم  از مراجع قانوني صادر كرده است. 
طبق فرمايشات مقام معظم رهبري س��تون فقرات اقتصاد مقاومتي 
عبارت است از تقويت توليد داخلي، ايشان مي فرمايند اگر تقويت توليد 
داخلي تحقق پيدا كند و همت ها متوجه اين موضوع باشد، مسئله كار به 
تدريج حل مي شود، كارگر ارزش پيدا مي كند، اشتغال عمومي مي شود 

و بيكاري كه يك معضل است در جامعه به تدريج از بين مي رود. 
بنابراين فراموش نكنيم آنچه امروز سرزمين ما به آن نياز دارد، توجه 
ويژه به توليد و اشتغال است كه مس��تقيماً با معيشت مردم سروكار 
دارد و پااليشگاه غالت زر در ايجاد اشتغال خود را محدود به منطقه 

خاصي نكرده و با نگاهي ملي در راس��تاي ايجاد اشتغال براي جوانان 
سرزمين مان اقدام كرده اس��ت. حمايت از توليد تنها با شعار محقق 
نمي شود و هركس در هر جايگاهي سهمي در تحقق اين امر دارد، از 
رسانه ها انتظار مي رود تا نقش خود در اين مسير را به درستي ايفا كنند 
و در راستاي تحقق شعار امسال و فرامين مقام معظم رهبري با ديدي 
باز و به دور از غرض ورزي هاي شخصي و با اتكا به مدارك قابل استناد 
اقدام به نشر مطالب نمايند و با حمايت از توليد و توليدكننده ايراني 
عالوه بر تحقق فرصت هاي شغلي پايدار در دستيابي به رشد و بالندگي 

صنعت كشور نيز سهيم باشند. 
  توضيحات جوان 

نارضايت�ي اهال�ي روس�تاي قاس�م آباد ب�زرگ از آلودگ�ي 
زيست محيطي كارخانه زرماكارون 

اينكه كارخانه زر ماكارون، پس از 2/5 ماه به ياد ارسال جوابيه به خبر 
400 كلمه اي جوان افتاده جاي تأمل دارد. البته همان طور كه در فوق 
آمده، پاسخي كه به روزنامه ارسال ش��ده، ارتباط چنداني با موضوع 
گزارش »جوان« ندارد چراكه جانمايه گزارش گاليه اهالي روستاي 
قاسم آباد و مش��كالت آنها در ارتباط با وعده هاي عملي نشده ايجاد 
اشتغال بوده است. به گفته آنها يكي از وعده هاي مديريت اين كارخانه 
به اهالي روستاي قاسم آباد بزرگ، ايجاد شغل و جذب جوانان اين روستا 
و روستاهاي مجاور بوده كه متأسفانه در حد وعده باقي مانده و محقق 
نشده است. نيروي كار اين كارخانه از تهران و كرج و البته»رابطه اي« 

جذب شده اند، در حالي كه جوانان روستايي بيكار هستند. 
همچنين اخبار رسيده، حاكي از آن است كه تصفيه خانه اين كارخانه 
مشكالت زيست محيطي براي اهالي اين روستا به وجود آورده است، به 
طوري كه چندي پيش آب آلوده اين تصفيه خانه شبانه روانه موتور آب 
كشاورزي منطقه مي شده و كشاورزان كه نوبت آبدهي شبانه داشتند 
متوجه اين موضوع شدند اما شكايتشان به دهياري روستا مورد توجه 
قرار نگرفته است. روانه شدن آب آلوده به زمين هاي كشاورزي منطقه 
موجب كپك زدگي پاي درختان ميوه روستا ش��ده و اين معضل نه 
تنها موجب كاهش بار ميوه درختان شده بلكه در بلند مدت نيز باعث 

فرسودگي درختان مي شود. 
به عالوه فاض��الب و تصفيه خانه اين كارخان��ه، بوي نامطبوعي در 
روستا به وجود آورده كه تحمل آن براي روستاييان غيرقابل تحمل 
است و به رغم نارضايتي اهالي روس��تا، مديريت اين كارخانه هيچ 
تصميمي براي رفع اين بوي بد و غيرتحمل انجام نداده است. با توجه 
به نزديكي فصل گرما و روشن شدن كولرها، همين بوي نامطبوع در 
فضاي خانه هاي روستاييان پخش شده و باعث بروز بيماري مي شود. 
الزم به ذكر است اين روزنامه نه تنها مخالف تحقق اقتصاد مقاومتي 
نيست بلكه حامي آن است. يكي از شروط اقتصاد مقاومتي انتخاب 
مسير درست است و اينكه اگر مسئول يا مديري وعده مي دهد، آن 
را انجام دهد، تنها يك هدف، دليل بر عدم رعايت مسير رسيدن به 
هدف را توجيه نمي كند.  اي كاش مديري��ت كارخانه زر كه به فكر 
اجراي اقتصاد مقاومتي و اشتغال پايدار و مويرگي است، نيم نگاهي 
به اهالي اين روستا و جوانان بيكار آن كند، سپس از ايجاد شغل پايدار 
سخن بگويد و آسيبي كه تصفيه خانه اين كارخانه به درختان و بخش 
كشاورزي روستاي قاسم آباد بزرگ مي زند و بيماري هايي كه براي 

اهالي منطقه ايجاد مي كند را نيز مدنظر قرار دهد.

پاسخ زرماكارون به گزارش »جوان«
مجوز تغییرکاربری اراضی را گرفته بودیم
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