
كارشناس�ان ح�وزه بانكي و مالي اي�ن روزها 
نگراني خود را به اس�تناد داده آماري از بازي 
پان�زي و ناكارآمدي سيس�تم بانك�ي براي به 
حرك�ت درآوردن چرخ ه�اي اقتص�ادي ابراز 
می كنند  و معتقدند كه سيس�تم بانكي با نرخ 
س�ود باال دچار نوعي قفل ش�دگي به نفع حل 
مشكالت دولتي و شركت هاي دولتي شده كه 
نتيجه آن افزايش بيشتر نرخ تورم خواهد بود. 
محمد حسين اديب در يادداشتي به استناد گزيده 
آمار هاي اقتصادي، بخش پولي و بانكي خرداد 98 
نوشت: »از كل سپرده ها 38 درصد نه به وام تبديل 

شده و نه به سرمايه گذاري.«
به نظر مي رس��د اين ادعا نش��انه اي جدي براي 
استقبال بانك ها از اوراق بدهي دولت باشد كه در 
سال آينده قرار است در حدود 104 هزار ميليارد 

تومان براي تراز كردن بودجه عرضه كنند. 
به اين ترتيب مي توان حدس زد سپرده هاي سالم 
بيشتري كه گردش واقعي داشته اند، به اوراق بدل 
شوند. البته اين اوراق خود منجر به نقدينگي بيش 

از 700 هزار ميليارد تومان خواهد شد. 
كارشناسان براين باورند كه اگر نتوان اين حجم از 
نقدينگي را در سال بعد به سمت بازارهاي سرمايه 
)بورس ( هدايت كرد و از آنجايي كه بخش توليد 
فعاًل توان جذب اين حجم از نقدينگي با نرخ سود 
باال را ندارد، لذا بايد انتظار افزايش قيمت ها را در 

برخي بازارها داشت. 

  معوقات بانكي 175 هزار ميليارد تومان 
است 

محمد حسين اديب در ادامه نوشته است: »از كل 
سپرده ها 9 درصد به معوقات بانكي تبديل شده 
است. « كه با توجه به محاسبه او از 16درصد كل 
سپرده ها كه مبلغ آن را 308 هزار ميليارد تومان 
اعالم كرده، مي توان درياف��ت كه معوقات بانكي 

بيش از 175هزار ميليارد تومان است. 
اين كارش��ناس اقتصادي در ادامه نوشته است: 
»از كل سپرده ها 13درصد به وام مسكن تبديل 
شده كه سالم ترين نوع وام است، اما براي بانك ها 
پول نمي ش��ود، چ��ون وام ها بلند مدت اس��ت و 
اقس��اط ماهانه آن مشكلي از مش��كالت بانك ها 
را در كوتاه مدت حل نمي كن��د. همچنين از كل 
س��پرده ها 24درصد آن به اظهار سيف به وام به 
200 شركت بزرگ تبديل شده كه نه اصل آن را 
پرداخت مي كنند و نه فرع آن را و هم اصل آن را 
تمديد مي كنند و هم فرع آن را، يعني براي بانك 
پول نمي شود و سركاري اس��ت « كه اين رقم نيز 
با يك محاسبه ساده در حدود 462 هزار ميليارد 

تومان است. 
  اجماع ملي براي حل نشدن مسئله!  

محمد حسين اديب افزوده است: »با اين اوصاف 
سود سپرده بايد كاهش يابد اين راه حل را نيز هيچ 
كس قبول ندارد، ايرانيان در اينكه چگونه مي شود 
مشكالت را حل نكرد، به اجماع رسيده اند. در اين 

حوزه يك اجماع ملي وجود دارد.« 
اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا اديب در يادداشت 
خود نوشته اس��ت: »از كل سپرده ها 16درصد به 
وام تبديل ش��ده كه به موقع بازپرداخت مي شود 
و مجدداً وام داده مي ش��ود. به عبارت ديگر فقط 
16درصد از كل س��پرده ها گ��ردش دارد و مبلغ 
آن 308 هزار ميليارد تومان در س��ال است. اين 
در حالي اس��ت ك��ه بانك ها از مح��ل 308 هزار 
ميليارد تومان سپرده اي كه گردش دارد بايد سود 
سپرده را پرداخت كنند. در خرداد 98 نسبت به 
خرداد 97 بانك ها 384 هزار ميلي��ارد تومان به 

سپرده گذارها بدهكار تر شده اند.«
وي تصريح كرده است: » اينكه كل سپرده هاي سالم 
308 هزار ميليارد تومان است و در فاصله يك سال 
بانك ها 384 هزار ميليارد تومان به سپرده گذاران 
بدهكار تر شده اند، كمي خنده دار است و متأسفانه 

بانك ها اين كاله آن كاله مي كنند.«
اديب افزوده اس��ت: »نقدينگي اعدادي كه اعالم 
مي كنند نيس��ت، اع��دادي كه اع��الم مي كنند 
نقدينگي كاغذي اس��ت، نقدينگي واقعي همين 
308 هزار ميليارد س��پرده اي اس��ت كه گردش 
واقعي دارد، البته نقدينگي ش��امل سپرده بانكي 
بخش خصوصي و اسكناس در اختيار مردم بيرون 
از نظام بانكي است ) 50 هزار ميليارد تومان ( اين 
اسكناس بايد به 308 هزار ميليارد تومان اضافه 
شود و ديگر هيچ. نقدينگي در جريان 358 هزار 

ميليارد تومان است، نه هزار و 979 هزار ميليارد 
توم��ان در خ��رداد 98. فقط مبل��غ 18درصد از 

نقدينگي اعالمي در جريان است.«
  گرفتار بازي پانزي

اين ادعاي محمد حسين اديب به استناد آمارهاي 
بانك مركزي در واقع نش��ان مي دهد كه سيستم 
بانكي اگر چه راهگشا و حالل مشكالت دولت در 
تأمين كسري بودجه از محل اوراق بدهي دولت 
اس��ت، اما در عمل بيش��تر گرفتار بازي پانزي و 
حبس مناب��ع نقدينگي و كم تحرك��ي در بخش 
واقعي و مولد اقتص��اد خواهيم ب��ود و گفته پويا 
ناظران، كارش��ناس اقتص��ادي در اين باره دقيق 

است. 
پويا ناظران، كارشناس اقتصادي گفت: » در ايران 
بانك نداريم، بلكه يك نهاد مال��ي من درآوردي 
داريم. بانك به معناي متعارفش اقتضائاتي دارد 
كه ما آنها را نداريم. حكمراني م��ا اصرار دارد كه 
بانك��داري متعارف، ربوي و محكوم به شكس��ت 
است به همين دليل بانكداري را از نو اختراع كرده 
كه حاصل اين اختراع، يك نهاد مالي شده كه بر 
سردرش تابلوي بانك مي زنند، ولي ماهيت بانكي 
ندارد.« وي افزود: » در حال حاضر مشكل اصلي 
اين اس��ت كه اين نهاد مالي من درآوردي، سالم 
نيست و به بيماري پانزي مبتال شده است.« اين 
كارش��ناس اقتصادی تأكيد ك��رد: »پس در يك 
نهاد مالي پانزي، تعهدات با س��رعت بااليي رشد 
مي كنند. تعهدات نظام بانكي چيست؟ نقدينگي! 
سرعت باالي رشد نقدينگي، دقيقاً به خاطر پانزي 

شدن بانك هاست.«
  بانك ه�ا چ�ك بي مح�ل دول�ت را پاس 

مي كنند
ناظران ب��ا بيان اينكه در نيم قرن گذش��ته نقش 
بانك مرك��زي به پاس كردن چك ه��اي دولت و 
بانك ها تقليل پيدا كرده است، خاطر نشان كرد: 
»دولت ايران با اينكه پولي در حساب ندارد، اقدام 
به هزينه مي كند و چك آنها را بانك مركزي پاس 
كرده و به عنوان طلبكار از دولت در دفاترش ثبت 

مي كند.«
اين كارش��ناس اقتصادي در يادداشتي كه روي 
كانال خود گذاش��ته ادام��ه داد: » وقتي بانكي به 
بانك ديگر بدهكار است، ولي پول نقد ندارد، بانك 
مركزي چكش را پاس كرده و بعد به عنوان »اضافه 

برداشت« در دفاترش ثبت مي كند. «
ناظرن البته در ادامه اب��راز اميدواري كرده كه در 
صورت رعايت الزامات براي عمليات بازار باز بتوان 
جلوی اين روش هاي پانزي را در سيس��تم بانكي 
گرفت و ادام��ه داد: »براي اينك��ه بانك مركزي 
بتواند چك هاي بي محل دولت را پاس نكند، نياز 
به بازار داريم تا در اين بازار دولت بتواند با فروش 
اوراق خزانه نيازهاي ف��وري و كوتاه مدت خود به 
پول را تأمين كند و در اين ميان امكان كنترل پايه 

پولي فراهم شود.« 
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اجماع ملی برای حل نشدن نرخ سود باال!
  بانك ها بيش از آنكه به دنبال كاهش سود بانكي و رونق توليد باشند

نقش حالل مشكالت دولت و شركت هاي دولتي را بازي مي كنند

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

هر ایرانی یک المپ خاموش
معادل برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر!

 س�خنگوي صنع�ت ب�رق ب�ا اش�اره ب�ه پيش بيني س�رماي ه�وا و 
محدوديت س�وخت گاز مصرف�ي نيروگاه ها، از هموطنان خواس�ت 
مصرف برق خ�ود را ب�ا راهكارهاي س�اده 2۰ درصد كاه�ش دهند. 
به گزارش تسنيم، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير و 
سخنگوي صنعت برق از مردم خواست با توجه به پيش بيني سازمان 
هواشناسي مبني بر ورود موج جديد سرما به ويژه در شمال كشور، 
حتي المقدور طي دو هفته آينده 20 درص��د از مصرف برق خود را 
كاهش دهند و گف��ت: هماهنگي هايي مي��ان وزارتخانه هاي نيرو و 
نفت در تأمين سوخت نيروگاه ها به عمل آمده و در اين زمينه نگراني 

وجود ندارد. 
مصطفي رجبي مش��هدي افزود: مديريت مصرف برق ب��ا صرفه جويي در 
مصرف سوخت نيروگاه ها كه بيش از 90 درصد آن در نيروگاه هاي حرارتي 
با گاز تأمين مي ش��ود، همراه اس��ت و اين موضوع به نفع تأمين گاز مردم 
در موج جديد س��رما خواهد بود و عالوه بر آن، صنع��ت برق از جايگزيني 
سوخت هاي مايع كه سوخت استراتژيك محسوب مي شود بي نياز مي شود.  
سخنگوي صنعت برق تصريح كرد: ما به تأس��ي از همكاري خوب مردم و 
اقدام مؤثر صنعت برق در عبور از پيك تابس��تان گذشته، درصدد هستيم 
بابت صرفه جويي مص��رف برق طي دو هفته آتي، مطابق تابس��تان تعرفه 
تشويقي پرداخت كنيم و اين روند در صورت تداوم موج سرما تا پايان سال 

ادامه خواهد داشت. 
رجبي مش��هدي راهكارهاي صرفه جويي و همكاري مردم با اين طرح را 
بسيار ساده عنوان كرد و افزود: هموطنان مي توانند تنها با خاموش كردن 
يك المپ كه بهتر است با شل كردن سرپيچ يك المپ انجام شود، به ميزان 
هزارمگاوات )معادل توليد نيروگاه اتمي بوشهر( صرفه جويي ايجاد كنند. 

وي افزود: عالوه بر آن استفاده از لوازم گرمايشي در دماي آسايش و بين 19 
تا 21 درجه تأثير گذاري بااليي در كاهش مصرف برق دارد و كمك مؤثري 
به بخش انرژي كشور محسوب مي شود، همچنين الزم است هموطنان از 

هدر رفت انرژي در ساختمان ها جلوگيري كنند. 
رجبي مشهدي، مديريت و هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو در اين 
خصوص را بسيار مطلوب ارزيابي كرد و با تأكيد بر اينكه صرفه جويي 
مصرف برق با صرفه جويي مصرف گاز همراه است، گفت: مردم تابستان 
واقعاً كمك كردند و ما توانستيم به ميزان يك بيستم خريد تضميني 
برق معادل حدود 106 ميليارد تومان به مشتركاني كه مصرف خود را 
نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش دادند، پاداش پرداخت كنيم و 
اين طرح در زمس��تان هم كه محدوديت انرژي وجود دارد با همكاري 

مردم عزيز كشور قابل اجراست. 

 ثبت سفارش پوشاک  در مناطق آزاد
 ضدتولید ملی است

ي�ك توليدكنن�ده پوش�اك با بي�ان اينك�ه متأس�فانه ب�ا تمام 
مش�كالت در بخش تولي�د وزير صنع�ت يك ماه گذش�ته مجوز 
آزاد ش�دن ثب�ت س�فارش پوش�اك را در مناط�ق آزاد ص�ادر 
كرده اس�ت، گف�ت: چ�را وقت�ي توليدكنن�ده داخل�ي نيازمند 
ب�ازار ف�روش اس�ت، فض�ا را ب�راي واردات فراه�م مي كني�د. 
شاهرخ جعفري در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه توليدكنندگان 
داخلي در طول ماه هاي گذش��ته به سختي توانس��تند پروسه تأمين 
مواداوليه خود را انجام دهند، اظهار داشت: ماه هاي پاياني سال فرصتي 
است تا توليدكنندگان بتوانند فروش خوبي را در بازار انجام و تا حدي 

كمبود نقدينگي خود را جبران كنند. 
وي با اش��اره به اينكه توليدكننده بعد از ماه ها معطلي توانس��ته است 
بخش��ي از مواداوليه خود را وارد كند، افزود: برخي از توليدكنندگان 
حتي براي عدم توقف فعاليت خود حاضرند پارچه هاي موردنياز خود 
را از بازار آن هم با قيمت باالخريداري كنند تا اينكه چندين ماه معطل 
ترخيص مواد اوليه از گمركات باشند.  اين توليدكننده پوشاك اضافه 
كرد: متأسفانه با تمام مش��كالت در بخش توليد وزير صنعت يك ماه 
گذشته مجوز آزاد شدن ثبت سفارش پوشاك را در مناطق آزاد صادر 

كرده كه اين موضوع براي ما بسيار قابل تأمل است.
 در ش��رايطي كه توليدكنندگان داخلي با مش��قت كاال توليد كرده و 
مي خواهند در بازار به فروش برسانند از طريق مناطق آزاد محصوالت 
آن هم با قيمت بسيار پايين راهي بازار مي شود، در اين شرايط طبيعي 
اس��ت كه مصرف كننده حاضر به خريد پوشاك داخلي نبوده و تمركز 
خود را به خريد پوش��اك وارداتي كند.  جعفري با اش��اره به اينكه در 
ش��رايط پاياني س��ال دولت و تنظيم بازار بايد به بحث قاچاق پوشاك 
به صورت جدي ورود پيدا كنند، تصريح كرد: توليدكنندگان در حال 
حاضر نيازمند ياري هستند تا بتوانند در اين شرايط سخت محصوالت 

را توليد و راهي بازار كنند. 

  بدترین هفته سال براي »نفت برنت«
 با ترس از شیوع ویروس كرونا

قيمت نف�ت در روز جمعه بي�ش از 2 درصد كاه�ش يافت و نفت 
برنت، بيش�ترين كاه�ش هفتگي در بيش از يك س�ال گذش�ته 
را ب�ه عل�ت نگراني در م�ورد ش�يوع بيش�تر وي�روس كرونا در 
چي�ن، دومي�ن مصرف كننده ب�زرگ نف�ت در جهان ثب�ت كرد. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، اين اتفاق، تقاضا براي مس��افرت و 
نفت را كاهش داد.  اين ويروس كه 26 نفر را به كام مرگ كشانده است، 
بيش از 800 نفر را آلوده كرده و حمل و نقل عمومي در 10 شهر چين را 
به تعطيلي كشانده است. درحالي كه موارد ابتال به اين بيماري در چند 
كشور آسيايي و فرانسه و امريكا ديده شده است.  هر بشكه نفت برنت با 
1/35 دالر كاهش 60/69 دالر فروخته شد و هر بشكه نفت خام امريكا 

با 1/0 دالر كاهش 54/19 دالر معامله شد. 
نفت برنت طي هفته گذشته 6/4 درصد از ارزش خود را از دست داد كه 

بيشترين كاهش هفتگي از 21دسامبر 2018 به شمار مي رود. 
نفت خام امريكا نيز طي هفته گذش��ته 7/4 درصد از ارزش خود را از 

دست داد كه بيشترين ميزان از 19 جوالي به شمار مي رود. 
فيل فالين، تحليلگر پرايس فيوچرز گروپ در شيكاگو گفت: دليل اين 
كاهش تماما ويروس كروناست. ما نش��انه هايي مبني بر اينكه چيزي 
بهتر شده نيافتيم. مقامات بهداش��ت بيم دارند كه اين عفونت به علت 
تعطيالت آخر هفته س��ال جديد ميالدي و مس��افرت هاي ميليون ها 

چيني به سرعت منتشر شود.  
جان كمپ، تحليلگر بازار رويترز معتقد اس��ت تجربه شيوع هاي قبلي 
ويروس هاي سارس در سال 2003 و مرس در سال 2012 نشان داده 

است كه تأثيرات اقتصادي آنها به نسبت زياد نيست. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

طرح آبرس�اني به دش�ت سيس�تان در حال 
حاضر در 27هزار هكتار از اراضي اين دش�ت 
به انجام رسيده كه اين گس�تره تا پايان سال 
با تكميل طرح ب�ه ۴۶ هزار هكتار مي رس�د. 
طرح انتقال آب به اراضي دشت سيستان در سفر 
هيئت دولت در سال 93 مورد تصويب قرار گرفت. 
با توجه به شرايط اقليمي سختي كه طي دو دهه 
گذشته در دشت سيستان واقع در شمال استان 
سيس��تان و بلوچس��تان حاكم بود، طرح انتقال 
آب به اراضي اين دشت از پيشنهادات مسئوالن 
اس��تان بود كه مورد تصويب دولت قرار گرفت و 
با پيگيري هاي وزارت جهاد كشاورزي و رياست 
جمهوري و عنايات مقام معظم رهبري موافقت 
ش��د، مبالغ قابل توجهي براي زيرس��اخت هاي 
بخش كش��اورزي غرب، ش��مال غرب كش��ور، 
خوزستان، ايالم و منطقه سيستان و بلوچستان 
اختصاص يابد و ب��ا تخصيص مبلغ 500 ميليون 
دالر از محل صندوق توس��عه ملي موافقت شد، 
به طوري كه 400 ميلي��ون دالر از اين مبلغ براي 
وزارت جهاد كش��اورزي و 100 ميليون دالر نيز 

براي وزارت نيرو در نظر گرفته شد. 
مساحت دشت سيستان بالغ بر 200 هزار هكتار 
اس��ت كه 150هزار هكتار آن قابليت كشاورزي 
دارد. منابع تأمين آب دشت سيستان از رودخانه 
هيرمند در كشور افغانستان اس��ت كه آورد اين 
رودخانه ها طي سال هاي مختلف متفاوت است، 
به طوري كه طي س��ه دهه گذشته از آمار صفر تا 

حدود 6، 7هزار متر مكعب داشته ايم. 

در اين خصوص رئيس مؤسس��ه جه��اد نصر در 
نشست خبري با تشريح عملكرد اين شركت براي 
آبرساني به دشت سيستان افزود: منبع تأمين آب 
اين طرح، رودخانه هيرمند افغانستان است و 850 
ميليون دالر اعتبار مصوب اين طرح به طور كامل 
تخصيص يافته اس��ت. طرح آبرس��اني به دشت 
سيس��تان در حال حاضر در 27 ه��زار هكتار از 
اراضي اين دشت به انجام رسيده كه اين گستره، 
تا پايان بهمن ماه به 37 هزار هكتار و تا پايان سال 

با تكميل طرح به 46 هزار هكتار مي رسد. 
محمد جواد صالحي نژاد اضافه كرد: در اين طرح 

400 ميليون متر مكعب آب به اراضي كشاورزي 
اختصاص مي يابد كه براي اي��ن منظور از 4 هزار 
كيلومتر لوله به قط��ر 200 تا 2 ه��زار ميليمتر 
استفاده شده اس��ت. اين طرح به منظور اجراي 
كش��اورزي پايدار در اين منطقه، در 800 روستا 

در دست اجرا است. 
  پيش�رفت 95 درصدي طرح پروژه هاي 

غرب و شمال غرب كشور
مديرعام��ل جه��اد نص��ر در بخش ديگ��ري از 
صحبت هاي خ��ود به پروژه هاي غرب و ش��مال 
غرب كشور اش��اره كرد و گفت: اجراي اين پروژه 

نيز در سال 93 توس��ط هيئت دولت تصويب و از 
سال 94 اجراي آن آغاز شده است. قرار شده در 
سطح 220 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي با 
مهار 7 ميليون مترمكعب از آب هاي مناطق غرب 
و شمال غرب آبياري ش��وند كه البته حجم آب 
مهارشده بعداً به 5/6 ميليارد مترمكعب رسيد و 
1/8 ميليارد مترمكعب آن هم به بخش كشاورزي 

انتقال يافت. 
وي افزود: تاكنون ش��بكه هاي فرعي 203 هزار 
هكتار از اين زمين ها آماده شده و 54 هزار هكتار 

هم زيركشت رفته است. 
به گفته صالح نژاد اين پروژه در س��ه حوزه غرب، 
شامل اس��تان هاي ايالم، كرمانش��اه، كردستان، 
آذربايجان غربي در سطح 112 هزار و 244 هكتار و 
در حوزه ارس شامل استان هاي آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي و اردبيل در س��طح 110 هزار و 
885 هكتار و در حوزه استان هاي شرقي، گلستان، 
خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي 

برگزار مي شود. 
مديرعامل جهاد نصر گفت: اين پروژه 95 درصد 
پيش��رفت فيزيكي داش��ته و منتظر تأمين آب 
از طرف وزارت نيرو هس��تيم و ب��ا تأمين اعتبار 
طي شش الي هش��ت ماه آينده اين پروژه نهايي 

مي شود. 
مديرعامل جهاد نصر دس��تاورد مه��م اين طرح 
را تبديل 167 هكتار از م��زارع ديم به مزارع آبي 
عنوان كرد كه 3ميليون تن محصول كش��اورزي 

توليد مي كند. 

تكميل طرح آبرساني به دشت سيستان تا پايان سال

آذر دومين ماه رونق صادراتي سال
جديدترين آم�ار ارائه ش�ده از وضعي�ت ص�ادرات و واردات 
اي�ران نش�ان مي ده�د ك�ه مي�زان ص�ادرات كش�ور در آذر 
ماه، به باالترين س�طح در چهار ماه گذش�ته رس�يده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، جديدترين آمار ارائه شده از سوي اتاق بازرگاني 
تهران نشان مي دهد كه در پايان آذر امسال، ميزان صادرات كشور 
در 9 ماهه ابتدايي امس��ال به مرز 32 ميليارد دالر رسيده و كشور 

بيش از 103 ميليون تن صادرات وزني را به ثبت رسانده است. 

به اين ترتيب آمارهاي امس��ال نش��ان مي دهد كه ارزش صادرات 
ايران در 9 ماه��ه ابتدايي 1398 در قياس با مدت مش��ابه س��ال 
گذشته، كاهشي حدوداً 5 درصدي داشته ، اما صادرات وزني ايران 
رشدي 18درصدي را تجربه كرده است. با توجه به تغيير قيمت پايه 
صادراتي گمرك در سال جاري، پيش از اين فعاالن بخش خصوصي 
كاهش ارزش صادرات��ي را پيش بيني كرده بودند، ام��ا با توجه به 
افزايش وزن صادرات، عملكرد كشور در اين حوزه بهبودي قابل قبول 

را نشان مي دهد.  پس از ارديبهشت امسال، كه در آن باالترين آمار 
صادرات كاال به ثبت رس��يد، در ماه آذر ميزان صادرات وزني بيش 
از 15 ميليون تن و ارزش صادرات 4/8ميليارد دالر بوده اس��ت. به 
اين ترتيب آذر امسال دومين ماه برتر كش��ور در حوزه صادرات از 
فروردين س��ال 97 تا 9 ماهه ابتدايي سال جاري بوده است. در اين 
ماه ارزش صادرات در قياس با آبان امس��ال افزايش 78 درصدي و 

صادرات وزني افزايش 69 درصدي يافته است. 

   گزارش 2

   صادرات


