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آغاز پرداخت سپرده های تا سقف ۲۰ میلیون تومان 
کاسپینی ها از ۹ خرداد

در ادام��ه برنام��ه تعیین تکلیف س��پرده س��پرده گذاران 
محترم تعاونی اعتبار منحله »فرش��تگان« به اطالع می رساند 

مرحله دوم از تاریخ ٩ خردادماه آغاز می شود.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرک��زی، در مرحله دوم، 

سپرده س��پرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ ٢٠٠ 
میلیون ریال توسط موسس��ه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف 
می شود. سپرده گذاران محترم می توانند مبلغ قابل دریافت را 
نزد موسسه اعتباری کاسپین سپرده گذاری کرده و در صورت 

عدم تمایل، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
تعیین تکلیف سپرده های تا مبلغ  ٢٠٠ میلیون ریال براساس 
برنامه زمان بندی که در پایگاه اطالع رس��انی موسسه اعتباری 

کاسپین به اطالع عموم خواهد رسید، اجرایی می شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛
خ ارز؛ گلوگاه صادرات نر

دبی��رکل اتاق بازرگانی تهران به س��ه مقوله مهم در توس��عه 
صادرات که هنوز در کش��ور محقق نش��ده است، اشاره کرد و جنب استانبول

گفت: این سه مهم پیوستن به سازمان توسعه تجارت، واقعی 
شدن نرخ ارز و به وجود آوردن شرکت های صادراتی است.

بهمن عشقی در گفت وگو با فارس درباره نقاط ضعف صادرات کشور، گفت: در 
حالی که بخش کوچکی از تجارت جهانی را تش��کیل می دهیم اما هنوز به سازمان 

تجارت جهانی نپیوسته ایم و از مزیت های تجارت آزاد برخوردار نیستیم. 
دبی��رکل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بدون عضویت در س��ازمان تجارت 
جهانی نمی توان وارد جرگه صادرکنندگان عمده جهانی ش��د، افزود: در ش��رایطی 
که هنوز عضو س��ازمان تجارت جهانی نشده ایم و نمی توانیم صاحب معاهدات چند 

جانبه باشیم باید به معاهدات دو جانبه در چارچوب تجارت آزاد بپردازیم. 
وی با بیان اینکه گلوگاه صادرات نرخ ارز است، بیان داشت: تا زمانی که قدرت 

واقعی خرید ریال مشخص نشود صادرات معنی خاص خود را پیدا نمی کند. 
عش��قی با اش��اره به برنامه پنجم توسعه بیان داش��ت: براساس این برنامه نرخ 
ارز باید متناس��ب با تفاضل نرخ تورم داخل و خارج باش��د ک��ه تاکنون این اتفاق 

نیفتاده است. 
دبی��رکل ات��اق بازرگانی تهران با تأکید ب��ر اینکه تولید و ص��ادرات دو مقوله 
جدای از یکدیگر است، افزود: برای توسعه صادرات باید به سمت ایجاد شرکت های 

تخصصی MEC حرکت کرد و نباید تولید کننده خود اقدام به صادرات کند. 

با نرخ باالی اوراق تسهیالت مسکن رخ داد؛
 سدی در برابر خانه دار شدن 

دریافت تسهیالت مسکن از محل 
اوراق ب��ه دلی��ل ح��ذف بخ��ش پش�ت باج�ه

مهمی از س��رمایه متقاضی خرید 
مسکن، به انصراف خانوارها از خرید مسکن و درنتیجه 

تشدید رکود بازار می انجامد.
ب��ه گ��زارش مه��ر، در ح��ال حاضر کس��انی که 
می خواهن��د وام خری��د، س��اخت یا جعاله مس��کن از 
بانک مس��کن دریافت کنند، با رس��ته متنوعی از انواع 
وام ها روبه رو هس��تند که سبد تسهیالتی خوبی را به 
مش��تریان این بانک ارائه می ده��د؛ اما تقریبا همه این 

وام ها نیاز به سپرده گذاری دارند.
از آنجایی که در طی سال های اخیر مردم به دلیل 
رکود ش��دید اقتصادی، ام��کان پس انداز پول در مدت 
زم��ان طوالنی و حتی یک س��اله را ندارند و همچنین 
به دلیل تورم غیر قابل پیش بینی که س��بب می ش��ود 
ارزش پول سپرده گذاری شده در بانک ها در طول یک 
س��ال افت کند، تعداد کسانی که حاضرند با استفاده از 
س��ازوکار پس انداز به اضافه تسهیالت خانه دار شوند، 

کم است؛ چراکه ریسک آن را باال می دانند.

بنابراین جذاب ترین تسهیالتی که متقاضیان خرید 
خانه به س��راغ آن می روند، تس��هیالت از محل سپرده 
ممتاز بانک مسکن اس��ت که هم امکان سپرده گذاری 
ب��رای متقاضی و س��پس دریافت تس��هیالت از محل 
س��پرده خود را فراهم می کند و هم امکان اس��تفاده از 

امتیاز سایر سپرده گذاران.
خری��د امتیاز س��ایر س��پرده گذاران از محل خرید 
»اوراق حق تقدم تس��هیالت مس��کن« )تس��ه( انجام 
می ش��ود که معامالت آن را فرابورس هدایت و نظارت 
می کند. اما برای کسانی که با مکانیزم فرابورس و بازار 
سرمایه آش��نایی ندارند، شعب بانک مسکن این کار را 
انجام می دهد. قیمت اوراق تس��ه را سیس��تم حاکم بر 
بازارهای آزاد و ش��فافی چون بازار س��رمایه بر اس��اس 
عرض��ه و تقاضا تعیین می کند همچنی��ن از زمانی که 
شرکت فرابورس به عنوان عامل فروش و سازمان بورس 
و اوراق بهادار، شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس 
به عنوان س��ه نهاد نظارتی و باالدس��تی در بخش های 
بانک و بازار س��رمایه، مقرراتی برای خرید و فروش این 
اوراق وضع کرده اند، امکان ورود به سفته بازی و داللی 
برای خرید و فروش اوراق از بین رفته است. با این حال 
مهمترین دغدغه کس��انی که می خواهند با استفاده از 
وام از محل اوراق تس��ه خانه دار ش��وند، نرخ باالی این 

اوراق اس��ت؛ آنچه محل اشکال است، این است که آیا 
روش دیگ��ری برای دریافت تس��هیالت یا خرید امتیاز 
دیگ��ران با هزینه کمتر وج��ود دارد یا خیر؟ چرا بانک 
مسکن و نهادهای باالدستی روش دیگری که ارزان تر از 
سازوکار معامله اوراق تسهیالت مسکن باشد را بررسی 

و عملیاتی نمی کنند؟
در حال حاض��ر اگر میانگین قیمت خرید و فروش 
هر برگه اوراق تسه حاوی ۵٠٠ هزار تومان تسهیالت را 
در بازار سرمایه ۷٠ هزار تومان در نظر بگیریم، متقاضی 
خرید مس��کن باید برای دریافت تسهیالت ۶٠ میلیون 
تومانی مس��کن و ۱٠ میلیون تومانی جعاله، ۱۴٠ برگه 
خری��داری کند که ح��دودا ۱٠ میلیون توم��ان از کل 
س��رمایه وی معادل کل وام جعاله را ش��امل می ش��ود 
به ای��ن معنا که فرد باید برای وام��ی که عمال دریافت 
نکرده، اقساط بپردازد. با این وجود تا به حال هیچ یکی 
از مدیران بانک مس��کن پاس��خ مناسبی به این پرسش 
نداده اند. آنها با این توجیه که یا فرد باید س��پرده گذاری 
کند یا امتیاز فرد دیگری که سپرده نزد این بانک داشته 
و به ازای این مدت زمانی که پولش در بانک بوده، اوراق 
گرفته است را بخرد، همواره تأکید دارند که روش خرید 
و فروش امتیاز تس��هیالت مسکن از محل اوراق بهترین 
حالت ممکن برای انتقال امتیاز تسهیالت مسکن است.

اشباع بازار جهانی LNG تا سه سال آینده 
  کارشناس��ان اقتصادی بر این باور هس��تند که به 
دلیل ظرفیت مازاد عرض��ه جهانی گاز مایع طبیعی، تا 
سه س��ال آینده این بازار اشباع و تغییری قابل توجهی 

در بهای آن متصور نمی شود.
به گزارش مهر در مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی 
شد که وضعیت اش��باع جهانی عرضه گاز مایع طبیعی 
یا همان »ال ان جی« تا س��ه سال آینده تداوم خواهد 

داشت.
 البت��ه به لح��اظ جهان��ی ظرفیت مازاد ب��رای گاز 
»ال ان جی« و نفت خام وجود دارد و تا سه سال آینده 
تغییر قابل توجه��ی در قیمت گاز مایع طبیعی متصور 
نمی ش��ود. همچنین برآورد از عدم تغییر چشمگیر در 
به��ای گاز »ال ان جی« به وضعیت اش��باع عرضه این 
حامل ان��رژی برمی گردد؛ این در حالی اس��ت که بازار 

خریداران گاز مایع طبیعی تداوم خواهد داشت.  
بر همین اس��اس به دلیل روند افزایشی عرضه گاز 
مایع طبیعی، رشد معنی دار بهای این حامل انرژی در 

سطح جهانی وجود ندارد.

سرمازدگی باغات چای کشور
رئی��س اتحادیه چایکاران با بی��ان اینکه چین اول 
برگ سبز چای حدود ۵ روز تمام می شود، گفت: میزان 
تولید برگ س��بز چای به دلیل س��رمازدگی نسبت به 

سال گذشته کاهش یافته است.
ایرج هوس��می در گفت وگو با مه��ر  با بیان اینکه 
چین اول برگ س��بز چای به صورت موردی از  شش��م 
الی هفتم اردیبهش��ت ماه و به صورت عمده از اواس��ط 
همین ماه آغاز ش��ده است، اظهارداشت: برداشت برگ 
س��بز چای همچنان ادامه دارد و تا حدود ۵ روز آینده 

به طول می انجامد.
وی با اش��اره به اینکه هنوز آم��ار دقیقی از میزان 
برداش��ت برگ سبز چای در این دوره در دست نیست، 
ادامه داد: اما میزان برداش��ت برگ س��بز در چین اول 
امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است که 

دلیل آن نیز سرمازدگی است.
رئیس اتحادیه چایکاران اضافه کرد: در مجموع اگر 
وضعی��ت آب و هوایی مقداری مس��اعدت کند می توان 
ای��ن کاهش تولی��د را در دور دوم به��ره برداری )چین 

دوم( جبران کرد.
هوسمی با بیان اینکه چین دوم برگ سبز چای بین 
۱٠ ت��ا ۱۵ خردادماه آغاز خواهد ش��د، درباره پرداخت 
مطالب��ات چایکاران نی��ز افزود: اس��تاندار گیالن اخیرا 
اعالم کرده که مطالبات مربوط به برگ س��بز خریداری 
شده در نیمه اول اردیبهشت، به زودی پرداخت خواهد 

شد که البته رقم این مطالبات هم خیلی زیاد نیست.

یلی  امضای تفاهمنامه همکاری ر
بین راه آهن آلمان و  بنیاد

 مدیرعامل ش��رکت راه آهن شرقی بنیاد وابسته به 
بنیاد مستضعفان از امضای یاداشت تفاهم همکاری های 
فنی و مالی بین این شرکت و شرکت راه آهن آلمان در 
حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی 

خبر داد.
ب��ه گزارش ایرنا، علیرضا ش��یخ طاه��ری در جمع 
خبرنگاران افزود: پیش از این یک قرارداد بین ش��رکت 
دولتی راه آهن آلمان و ش��رکت ش��رکت راه آهن شرقی 
بنیاد برای ارتق��ای کیفیت خدمات ن��اوگان ریلی این 
ش��رکت منعقد شده بود و چون آلمانی ها از این قرارداد 
رضایت داشتند، پیش��نهاد کردند این یادداشت تفاهم 
همکاری ه��ای فنی و مالی در ح��وزه ریلی را با بن  ریل 
امضا کنند و شاهد انعقاد این یادداشت تفاهم بودیم.وی 
افزود: طبق این قرارداد شرکت راه آهن دولتی آلمان در 
زمینه مس��ایل فنی، مالی و زیرس��اخت های مورد نیاز 
ش��رکت های ریلی به ما مش��اوره می دهد و بن ریل به 
عنوان یک ش��رکت های ریل��ی از همکاری های راه آهن 

آلمان استفاده خواهد کرد.
ش��یخ طاهری با اشاره به اهمیت همکاری های این 
شرکت با ش��رکت های ریلی معتبر جهان اظهار داشت: 
نوس��ازی ناوگان ریلی بن ریل همواره در دستور کار ما 
قرار داد و اکنون عمر متوس��ط واگن های مسافری این 

شرکت به حدود ۱۱ سال رسیده است.
مدیرعامل شرکت راه آهن شرقی بنیاد در باره تعداد 
ناوگان ریلی این شرکت گفت: اکنون ۱٢8 دستگاه واگن 
در اختیار ناوگان بن  ریل است و در راستای توسعه این 
ش��رکت در نظر دارد ۱٠٠ دستگاه واگن مسافری دیگر 
به ناوگان ریلی خود با اس��تاداردهای بین المللی اضافه 
کند، ضمن اینکه اولویت نخس��ت ما تامین واگن مورد 

نیاز از شرکت های داخلی است.
وی با بیان اینکه هرگونه توسعه ناوگان ریلی شرکت 
راه آهن ش��رقی بنیاد از محل مناب��ع داخلی خود بوده، 
افزود: این ش��رکت برای نوسازی ناوگان ریلی تاکنون از 

تسهیالت صندوق توسعه ملی استفاده نکرده است.

از سال ۲۰۱۴ میالدی
ین رقم رسید درآمد نفتی اوپک به کمتر

 اداره اطالعات ان��رژی آمریکا اعالم کرد که درآمد 
کش��ورهای اوپک در س��ال ٢٠۱۶ میالی با ۱۵ درصد 
کاهش به ۴۳۳ میلیارد دالر رس��ید که کمترین رقم از 

سال ٢٠۱۴ میالدی به بعد است.
به گزارش مهر، بر اساس آمار منتشر شده از سوی 
اداره اطالعات ان��رژی آمریکا، درآمد حاصل از صادرات 
نف��ت کش��ورهای اوپک در س��ال ٢٠۱۶ می��الدی در 
مقایس��ه با سال قبل از آن با ۱۵ درصد کاهش به ۴۳۳ 

میلیارد دالر رسید. 
این رقم کمترین رقم از سال ٢٠۱۴ میالدی به بعد 
اس��ت و علت اصلی آن به کاه��ش جهانی بهای نفت و 

روند نزولی صادرات بر می گردد.
همچنی��ن اداره اطالعات ان��رژی آمریکا پیش بینی 
کرده ک��ه میزان درآمد اوپک در س��ال جاری میالدی 
ب��ه ۵۳٩ میلی��ارد دالر افزایش پیدا کن��د که می توان 
این رشد درآمد را به روند صعودی بهای نفت و افزایش 

تولید نسبت داد.  
در همی��ن حال چش��م انداز تولید نف��ت اوپک در 
س��ه ماه نخست س��ال ٢۱٠۷ میالدی ۳٢.۱۱ میلیون 
بشکه در روز برآورد شده که این رقم برای سه ماه دوم 

۳۱.٩٢ میلیون بشکه در روز است.  

تحلیلگ��ران  و  کارشناس��ان 
ک��ش ب��ا خ�ط  همزم��ان  اقتص��ادی  

دوره  انتخاب��ات  برگ��زاری 
دوازده��م ریاس��ت جمه��وری م��وارد مختلفی را 
مط��رح می کنن��د که بخ��ش اعظم آن به مس��اله 
اقتصادی کش��ور ب��از می گردد. مس��ایلی از جمله 
تورم ؛ مهار نقدینگی؛ ایجاد رونق در تولید داخلی، 
جلوگیری از واردات و ... که همه و همه باید مورد 
توجه متولیان قرار گیرد تا بتوان شرایط اقتصادی 
کش��ور را بهب��ود داد و آن را از رکود خارج کرد .
کارشناس��ان اقتص��ادی ب��ا تحلیل ش��اخص های 
اقتصادی طی س��الهای اخیر عدم اجرای درس��ت 
برنامه ها و همچنی��ن بی توجهی برخی متولیان به 
مساله اقتصادی و عدم نظارت صحیح منجر به آن 
ش��د  با رش��د ش��دید نقدینگی و همچنین سایه 
س��نگین رکود بر تولید داخلی و در نهایت بیکاری 
روز افزون روبرو شویم و امروز اقتصاد را در شرایط 

بحرانی مشاهده کنیم. 
اگر چه متولیان دولت یازدهم همچنان مدعی 
به کنت��رل تورم هس��تند اما آنچه از ش��واهد امر 
برمی آید تورم در ش��کل ظاهر کنترل ش��ده آن با 
رکود ناش��ی از آن منجر به عدم رش��د اقتصادی و 
بحران بیکاری شده است. کارشناسان اقتصادی در 
این زمینه معتقدند  مس��ائلی مثل تورم و بیکاری 
و رک��ود و باال بودن نرخ های به��ره بانکی بیماری 
اقتصاد نیس��تند، بلکه عالئم و عوارض بیماری اند 
که رش��د نقدینگی یکی از این عوامل اس��ت  که 
افزایش بی حد  و حصر آن امروز کشور را با بحران 
روبرو کرده اس��ت. طبق آم��ار  نقدینگی در طول 
دولت یازدهم از ۵٠٠هزار میلیارد تومان در اواخر 
دولت ده��م به ۱٢٠٠ هزارمیلیارد تومان در پایان 

سال ٩۵ رسید و ٢.۵ برابر شد.
متولیان دولت یازدهم رشد اقتصادی کشور را 
باالی 8 درصد اعالم کرد اما این رقم   بر اس��اس 
آخری��ن آمار رس��می اعالم ش��ده از س��وی بانک 
مرکزی، رش��د اقتصاد کش��ور بدون احتساب نفت 

فقط ۱.٩ درصد بوده است.
آخرین آمار رس��می که از سوی بانک مرکزی 
اعالم ش��ده و مربوط به نه ماهه س��ال ٩۵ اس��ت 
نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در نه ماهه 

سال ٩۵ بدون احتساب نفت تنها ۱.٩ درصد بوده 
است. اگر متولیان مدعی هستند  با نگهداشتن نرخ 
تورم در س��طحی منطقی، تمرکز خود را به ایجاد 
رون��ق در حوزه تولید معطوف کند و از این طریق 
فرصتهای ش��غلی جدیدی را ب��رای خیل بیکاران 
تدارک دیدند اما آنچه از ش��رایط موجود برمی آید 
این سیاس��ت ها تنها روی کاغذ موفق بوده اند و هر 

روز بر سیل بیکاران کشور افزوده می شود.
  کارشناس��ان اقتصادی معتقدند سیاستهای 
غلط اقتصادی دولت یازدهم ازجمله کنترل شدید 
تورم، رش��د شدید نقدینگی، کنترل دستوری نرخ 
سود بانکی در کنار برخی مشکالت می تواند منجر 
به وابس��تگی کشور به اس��تفاده از منابع خارجی 
ش��ود اما در همین راس��تا بلومبرگ با برشمردن 
۷ چال��ش پیش روی اقتصادی از ن��گاه بیرونی به 

مشکالت اقتصادی کشور نگریسته اشت.

بلومبرگ در گزارشی با اشاره به اینکه روحانی 
می توان��د بازنده رقابت ریاس��ت جمهوری باش��د، 
۷عل��ت اقتصادی در اثبات این ادعا را به اس��تناد 
آمار رس��می دولت و مراجع بین المللی مورد اشاره 
قرار داد. بلومبرگ در گزارش��ی ۷ دلیل اقتصادی 
را به عنوان پاش��نه آش��یل دولت یازدهم مطرح و 
عنوان کرد که این ۷ دلیل می تواند موجب ش��ود 
مردم ایران برای بار دوم به دولت حس��ن روحانی 

رای ندهند و او بازنده انتخابات پیش رو باشد.
۱- افزایش هزینه ها

ایرانی ه��ا تحت فش��ار ش��دید ق��رار گرفتند. 
هزینه ه��ای زندگی هنوز در ایران در حال افزایش 
اس��ت هرچند تحت مدیریت روحانی تورم کاهش 
یافته اس��ت اما رشد قیمت ها ادامه یافته و کاهش 
تورم در زندگی مردم محس��وس نیست.  روحانی 
در رقابت ه��ای انتخابات��ی از عملکرد خود به ویژه 

موفقی��ت دولت وی در کاهش ت��ورم از باالی ۳٠ 
درصد در اواخر دوره احمدی نژاد به حدود ٩ درصد 
در حال حاضر دفاع ک��رد. اما این هنوز به معنای 
این اس��ت که هزینه زندگی هنوز در حال افزایش 
اس��ت و در حالیکه دستمزدهای واقعی برای اکثر 
ایرانیان افزایش یافته، این افزایش به قدری نبوده 

که جبران کننده افزایش هزینه ها باشد.
٢- فشار بی غذایی؛ کمتر خوردن     

کم شدن منابع مالی مصرف کننده به معنای 
آن است که یک خانواده متوسط ایرانی امروز کمتر 
از سال ٢٠٠۵، گوشت، لبنیات و سایر مواد مغذی 
پایه می خورند. این برای دولت روحانی یک مشکل 
جدی است چرا که حس��ن روحانی حمایت مردم 
از توافق هس��ته ای را با شعار برداشتن تحریم ها و 

ارتقای استانداردهای زندگی به دست آورد.
۳- افت قیمت نفت؛ نفت دیگر طال نیست

ص��ادرات نفت ایران از لحاظ حجم و نه ارزش 
مادی، به سطح قبل از تحریم ها رسیده است.

توافق هسته ای که در اوایل سال گذشته فعال 
ش��د و به ایران اج��ازه داد صادرات نفت خود را ٢ 
براب��ر کند و حجم صادرات خود را به س��طح قبل 
از تحریم ه��ا ب��از گرداند.اما متاس��فانه قیمت های 
جهانی نفت س��قوط کرد. این در حالی اس��ت که 
احمدی نژاد توانست ٩٢ میلیارد دالر درآمد نفتی 
به دس��ت بیاورد تا بتواند آنرا صرف خزانه دولتی و 

تامین مالی یارانه ها کند.
در آم��د حال حاضر دولت یازدهم نس��بت به 
دوره قب��ل از تحریم ها که کمتری��ن میزان تولید 
نفتی هم صورت می گرفت، کمتر شده است و این 
پول کمت��ری را جهت بازتوزیع و س��رمایه گذاری 

توسط روحانی باقی می گذارد.
۴- بیکاری

اقتصاد در حال بهبودی است با این حال نرخ 
بیکاری در حال افزایش است.

۵-رشد اقتصادی
روحانی رش��د اقتصادی را در حدود ۴ درصد 
تثبیت کرد که فاصل��ه بلندی با انقباض اقتصادی 
۶.۶ درصدی که در س��ال قب��ل از تحویل گرفتن 
دولت به دست آمده بود ایجاد کرد. هنوز این رشد 
اقتصادی به ایجاد مشاغل بیشتر منجر نشده و در 
واقع در سالهای اخیر بیکاری هم افزایش یافته که 
بخش بزرگی از این به این علت اس��ت که صنایع 
کلیدی غیر نفتی همگام با این نرخ رشد نکردند. 

۶- افت غیر نفتی ها
اقتصاد غیر نفتی ایران در دو س��ال اخیر راکد 
ش��ده اس��ت و این موجب عدم ایجاد فرصت های 
ش��غلی جدید شده اس��ت. اقتصاد غیر نفتی ایران 
بین سالهای ٢٠٠٠ تا ٢٠۱۳ به طور متوسط ۵.۱ 

درصد رشد داشته است.
اقتص��اد غیر نفتی ایران که موتور اصلی تولید 
ش��غل در مقی��اس کالن اس��ت، در س��ال ٢٠۱۵ 
کوچکتر ش��د و در س��ال گذش��ته هم رشد کمی 
داش��ت. بخشی ازاین اتفاق می تواند به این مربوط 
باش��د که هرچن��د نرخ تورم کاه��ش یافته و تک 
رقمی ش��ده اما رقاب��ت بین بانک ه��ا برای جذب 
س��رمایه برای حس��اب های بانکی نرخ بهره واقعی 
را باال نگه داش��ته اس��ت. در م��اه فوریه صندوق 
بین المللی پول به ای��ران توصیه کرد برای تجدید 
س��رمایه و نجات و بازسازی وام دهندگان اقدامات 

ضروری و فوری انجام شود.
۷- دالر پادشاهی می کند

هر چند بازار ارز تثبیت ش��ده اس��ت اما ریال 
هنوز در مقابل دالر ضعیف است.

هرچقدر که ایرانیان از آمریکا متنفر باش��ند، 
اما واحد پولی این کش��ور را دوس��ت دارند. برای 
ایرانی ها نرخ تبادل ریال با دالر همیش��ه به عنوان 
ش��اخصی مهم از وضع اقتصاد و وضع کلی کشور 
است. در دولت احمدی نژاد ارزش ریال خرد شد و 
از کمتر از هزارتومان به حدود ۴هزارتومان رس��ید 
ک��ه قدرت خرید را به طرز ویران کننده ای کاهش 
داد. هرچن��د روحانی توانس��ت نرخ های رس��می 
و خیابان��ی دالر را ب��ا هم هماهنگ ت��ر کند و نرخ 
رس��می را تثبیت کند اما هرگز نتوانست ارزش از 

دست رفته ریال را به آن بازگرداند.

کارشناسان داخلی و خارجی مشکالت اقتصادی کشور را بررسی کردند؛

بهبود اقتصاد کلید حل مشکالت 

آمار رس��می حکای��ت از آن 
کار و  دارد که فضای کس��ب و کار کس�ب 

ب��ا  ه��م  هن��وز  ای��ران  در 
مش��کالت جدی مواجه اس��ت، این در حالی است 
ک��ه هر روز که می گذرد، وضعی��ت بانکها وخیم تر 

شده و توان وام دهی آنها کاهش می یابد.
به گ��زارش مهر، برآیند ارزیابی ٢۶8 تش��کل 
اقتصادی سراس��ر کش��ور از ٢۱ مؤلفه ملی محیط 
کس��ب و کار ایران در پاییز ۱۳٩۵، نمره ۵.8۳ از 
۱٠ بوده که اندکی مناس��ب تر از ارزیابی تابستان 
س��ال گذش��ته با میانگین ۵.٩۳ اس��ت. همچنین 
ای��ن ارزیاب��ی نش��ان می دهد از نظر تش��کل های 
مش��ارکت کننده، محی��ط کس��ب و کار ایران در 
پاییز ۱۳٩۵ در مقایس��ه با فصل مشابه سال قبل 
یعنی پایی��ز ۱۳٩۴ با میانگین ۶.٠۴ از ۱٠ اندکی 

مساعدتر است.
تش��کل های اقتصادی ب��ر این باورن��د که به 
ترتیب س��ه مؤلفه مش��کل دریافت تس��هیالت از 
بانکه��ا، وجود مفاس��د اقتصادی در دس��تگاههای 
دولتی و ضعف بازار س��رمایه در تأمین مالی تولید 
و نرخ باالی تأمین س��رمایه از بازار غیررس��می را 
نامناس��ب تر از بقی��ه مؤلفه ها ارزیاب��ی کرده اند و 
مؤلفه های اقتص��ادی دیگر همچ��ون ضعف نظام 
توزی��ع و مش��کالت رس��اندن محصول به دس��ت 
مصرف کنن��ده، ضعف زیرس��اختهای حمل و نقل 
و زیرس��اخت های تأمین برق را نس��بت به س��ایر 

مؤلفه ها در پاییز ۱۳٩۵ مساعدتر دانسته اند.
بر اس��اس آنچه که بازوی پژوهش��ی مجلس 
ش��ورای اس��المی اعالم کرده اس��ت، تشکل های 
اقتصادی استانهای زنجان، قزوین، خراسان جنوبی 
و خراس��ان ش��مالی ارزیاب��ی بدتر و تش��کل های 
اقتص��ادی اس��تانهای چهارمح��ال و بختی��اری، 
گیالن، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نس��بت 
به تشکل های س��ایر استانها از وضعیت مؤلفه های 

محیط کسب و کار در پاییز ۱۳٩۵ ارائه کرده اند.
همچنین وضعیت محیط کس��ب و کار ایران 
در پاییز ۱۳٩۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی 
ش��ین، ۵.8٠ از عدد ۱٠ ارزیابی ش��ده اس��ت؛ به 
طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل 
محیط مالی، محیط اقتصاد کالن، ساختار تولید و 
محیط جغرافیایی معادل ۵.8۱ و میانگین ارزیابی 
محی��ط نه��ادی ش��امل محیط سیاس��ی، محیط 
حقوقی، محیط فرهنگی و س��اختار دولت، محیط 
فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی ۵.8٠ 

است.
در م��ورد مؤلفه دریافت تس��هیالت از بانکها، 
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت این اس��ت که ای��ن تصور 

بنگاههای اقتصادی که همچون دوره های گذشته، 
رانت بس��یار زیادی در تسهیالت و اعتبارات بانکی 
وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی 
وجود نداش��ته و وضع کاماًل برعکس ش��ده است؛ 
یعنی در حالی که قباًل نرخ بهره واقعی منفی بود، 

اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است.
پ��س ات��کا ب��ه وام بانک��ی اینک ب��ه تنهایی 
نمی تواند راهگش��ای مش��کالت بنگاهها باش��د و 
وضعیت دش��وار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم 
به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط 
اس��ت؛ به طوری که هر روز که می گذرد وضعیت 
بانکها وخیم تر ش��ده و ت��وان وام دهی آنها کاهش 
می یاب��د. ج��دای از این ها، نکته س��وم و مش��کل 
همیش��گی بنگاهه��ای اقتص��ادی با نظ��ام بانکی 
اس��ت که آن، تبعیض و برخوردهای س��لیقه ای با 
متقاضیان دریافت تس��هیالت و همچنین اعطای 
وام های بس��یار س��نگین به بنگاههای رابطه دار و 

افراد خاص است.
در کنار مش��کل دسترس��ی به بانکه��ا، موانع 
تأمین مالی از بازار س��رمایه نیز در س��الهای اخیر 
به عنوان مانع دوم ذکر می شود. رکود فعالیت های 

تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی های خوشبینانه 
بنگاه های اقتصادی برای فروش بیش��تر و افزایش 
هزینه ه��ا، تنه��ا راه دوام و بق��ا و جلوگی��ری از 
ورشکس��تگی را دریافت منابع مالی بیش��تر کرده 
است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید 

اوضاع بهتر شود.
مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای 
حکومتی با ۶۳ / ۶)رتبه ۵( در پاییز س��ال ۱۳٩٢ 
به رقم ۷ )رتبه۳( در پاییز ۱۳٩۵ رسیده است که 
نشان می دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط 
این مؤلفه از نظر تش��کل های مش��ارکتک ننده به 

مرور نامساعدتر شده است.
هر چه زمان می گذرد وجود و گسترش فساد 
اقتصادی در دس��تگاههای حکومتی تأثیر منفی و 
چهره مخوف خود را بیش��تر به نمایش می گذارد. 
کرم های فس��اد ب��ا بی توجهی مس��ئوالن رده  باال 
در ت��ار و پود نظ��ام هر چه بیش��تر رخنه کرده و 
پایه های اقتصاد س��الم و مولد را تخریب می کنند. 
با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال 
گذشته، این را باید به منزله هشداری جدی تلقی 
ک��رد که ضروری اس��ت تا اقدامات اساس��ی برای 

کاهش آن صورت گیرد.
رقم برگشت چک های مش��تریان و همکاران 
نیز از مؤلفه ۵.۳۷)رتبه ۱۵ ( در پاییز سال ۱۳٩٢ 
به رقم ۶.٢۶)رتبه ۶( در پاییز ۱۳٩۵ رسیده است 
که نش��ان می دهد در طی س��الهای مورد بررسی، 

شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده 
به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

اعمال تحریم های بین المللی علیه کش��ورمان 
نی��ز از مؤلف��ه ۶.۷8 )رتبه ۳( در تابس��تان س��ال 
۱۳٩٢ به رق��م ۵.۵٢)رتب��ه ۱۴( در پاییز ۱۳٩۵ 
رسیده اس��ت که نش��ان می دهد در طی سالهای 
مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های 
مش��ارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده 
اس��ت. مؤلف��ه بی ثبات��ی در قیمت م��واد اولیه از 
مولفه ۶.۷8)رتبه ۴( در پاییز س��ال ۱۳٩٢ به رقم 
۵.8۴)رتبه ٩( در پاییز ۱۳٩۵ رس��یده اس��ت که 
نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط 
این مؤلفه از نظر تش��کل های مش��ارکت کننده به 

مرور به نسبت مساعدتر شده است.
همچنین قیمت گذاری غیرمنطقی محصوالت 
تولیدی توس��ط دولت و نهادهای حکومتی از رتبه 
٩)رقم ۶.٢۳ درصد( در پاییز س��ال ۱۳٩٢ به رتبه 
۱٢ )رقم ۵.۵٩( در پاییز ۱۳٩۵ رس��یده است که 
نشان می دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط 
این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکت کننده به مرور 

به نسبت مساعدتر شده است.
مولفه نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی در 
ش��رایط اقتصادی با رشد کم جان و البته مفاسدی 
ک��ه در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد نیز باعث 
ش��ده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ٢۳ 

مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.

سایه بحران بر سرفضای کسب و کار 

اوضاع بانک ها وخیم تر شد

معاون وزی��ر نیرو در امور برق و انرژی با 
ک������ل بی��ان اینک��ه در ٢ م��اه گذش��ته میزان د

صادرات برق ایران ۳ برابر نسبت به سال 
قبل رش��د داش��ته است، گفت: عراق قس��ط دوم خود را بابت 
خرید برق از ایران پرداخت کرد و میزان بدهی این کش��ور به 

8٠٠ میلیون دالر کاهش یافت.
هوش��نگ فالحتیان در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به این 
س��وال که آیا امسال صادرات برق به کشورهای همسایه افزایش 
خواهد یافت، گفت: وزارت نیرو بنا دارد تا میزان صادرات برق به 
کشورهای همسایه را افزایش دهد به طوری که در ٢ ماه گذشته 
میزان صادرات برق نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ برابر شده 
است. وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان صادرات برق به کشور 
عراق بوده اس��ت، افزود: در حال حاضر می��زان صادرات برق به 

عراق نسبت به سال قبل رشد داشته و حتی در روزهای اخیر به 
مرز ۱۳۵٠ مگاوات هم می رسد.فالحتیان با اشاره به اینکه رشد 
۳ برابری صادرات برق به این معنا نیس��ت که این میزان رشد را 
همواره تجربه خواهیم کرد، اظهار داش��ت: رش��د صادرات برق و 
میزان آن به درخواس��ت کش��ورهای طرف قرارداد بستگی دارد 
اما آنچه مش��خص است این اس��ت که روند صادرات برق نشان 
می دهد تا پایان سال ۵٠ درصد نسبت به سال قبل رشد صادرات 
داش��ته باش��یم. به گفته معاون وزیر نیرو در ام��ور برق و انرژی 
میزان صادرات برق به کشورهای طرف قرارداد باید به ۱٠ میلیارد 
کیلووات س��اعت برس��د. فالحتیان در پاسخ به این سوال که آیا 
قیمت برق صادراتی در س��ال جاری رش��د خواهد داشت، گفت: 
به دلیل اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی رش��د محسوسی 

نداشته است به نظر نمی رسد قیمت برق صادراتی افزایش یابد.

معاون وزیر نیرو خبر داد

رشد ۳ برابری صادرات برق ایران
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی از افتتاح 

۱٢۴هزار واحد باقی مانده مسکن مهر "با خونه به خونه
تالش مضاعف دس��تگاه های ذی ربط" تا 

پایان امسال خبر داد.
به گزارش تس��نیم، احمد اصغری مهرآبادی اظهار کرد: از 
مجموع واحدهای مسکن مهر، ساخت یک میلیون و ٩۴٢ هزار 
واحد به اتمام رس��یده و یک میلی��ون و 8۳۳ هزار واحد افتتاح 

شده است.
وی با بیان این که ۱٢۴ هزار واحد باقی مانده که  امسال با 
تالش مضاعف دس��تگاه ها و نهادهای ذی ربط افتتاح و تحویل 
می ش��ود، افزود: نیم��ه اول خرداد ۳٠٠٠ واحد مس��کن مهر 

پردیس افتتاح می شود.
وی تصری��ح ک��رد: دولت ب��رای اتمام پروژه های مس��کن 

مه��ر ۵۵ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان وام بانک مس��کن درنظر 
گرفته که حدود ۴8هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده که با 

احتساب وام سایر بانک ها ۵٠هزار میلیارد تومان می شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی یادآور ش��د:  امسال برای 
تأمین زیرساخت های مس��کن مهر 8٠٠ میلیارد تومان اعتبار 
را دولت تصویب کرده و اس��ناد خزان��ه در اختیار وزارت نیرو 
قرار گرفته اس��ت. در پردیس نیز تمام زیرس��اخت ها توس��ط 
شرکت عمران شهر جدید فراهم می شود به عالوه ٢٠٠ میلیارد 
تومان نیز از اسناد خزانه دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 
گرفته که از این مبلغ ۱۳٠ میلیارد تومان آن دراختیار شرکت 
عمران ش��هر جدید پردیس و مابقی در اختیار سایر شهرهای 
جدید ب��رای تکمیل و افتتاح واحدهای مس��کن مهر و تأمین 

زیرساخت های موردنیاز قرار داده ایم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد

افتتاح واحدهای باقی مانده مسکن مهر در دولت دوازدهم


