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دولت سید ابراهیم رئیسی، پس از 

تورم
گذشت 6ماه از حیاتش نسخه خود 
برای احیای سالمت شبکه بانکی و 
البته مهار تورم را منتشر کرد. در این بسته سیاستی 
اعالم شده است: نقش بانک مرکزی از جبران کننده 
ناترازی دولت و بانک ها به بانــک مرکزی مقتدر، 
شفاف و پاسخگو تغییر می کند. البته در برنامه اعالم 
شده، به افزایش اســتقالل بانک مرکزی به عنوان 
یکــی از شــروط الزم بــرای ارتقــای کیفیــت 
سیاســتگذاری پولی برای مهار تورم، اشــاره ای 

نشده است.

16نشانه گذاری بانکی دولت
به گزارش همشهری، در برنامه تحولی مدنظر دولت 
16نشانه گذاری بانکی برای رســیدن به وضعیت 
مطلوب ترسیم شــده که در 3سطح سیاستگذاری 
و تنظیم گــری، تامین مالــی مســتمر و فراگیر 
تولیدکنندگان و خانوارها و سالمت بانکی می شود. 
این تغییر مسیر چه تحولی قرار است ایجاد کند و 
آیا نظام بانکی از گرداب مشکالت و باتالق چالش ها 

نجات می یابد؟
دولــت می گویــد: در ســطح سیاســتگذاری و 
تنظیم گری بانکی، 4هدف روشــن شــامل تحقق 
کامل بانکداری اسالمی، تقویت پول ملی، کاهش 
نرخ و نوسانات تورم، مهار و پیش بینی پذیری رشد 
نقدینگی و همچنین کاهش نسبت بدهی بانک ها 

به بانک مرکزی از پایه پولی است.
تغییر دیگر بانکی مورد هدف دولت وضعیت کنونی 
پرداخت تســهیالت بــه شــهروندان و بنگاه های 
اقتصادی اســت که 5نشــانه گذاری در این مسیر 
انجام شده است. نخســت افزایش نقش تعهدات، 
تنوع شــیوه های تأمین مالی و تسهیل دسترسی 
برای تولیدکنندگان و خانوارها، دوم افزایش سهم 
تولیدکننده های فعال جامانده از شــبکه بانکی از 
کل تعهدات و تسهیالت بانکی و سوم، افزایش سهم 
خانوارها از کل تعهدات و تسهیالت برای تأمین مالی 
تقاضاهای مصرفی و ســرمایه گذاری در مسکن و 
سرمایه انسانی. نشانه چهارم در این مسیر متوقف 
کردن ارائه تسهیالت براســاس رابطه و جایگزینی 
ضابطه توسط بانک هاست و در ایستگاه پنجم هم 

قرار است محصوالت و خدمات بانکی در کل کشور 
به شکل متوازن گسترش پیدا کند و تمرکززدایی 

شود.

7ایستگاه در جاده سالمت بانکی ها
هدف دیگر دولت ســیزدهم در مســیر بانکداری، 
نجات شبکه بانکی از اعتیاد و بیماری و سالم سازی  
آنهاســت. در جاده طراحی شــده برای ســالمت 
بانک ها 7ایستگاه تعریف و نشــانه گذاری شده که 
نخستین ایستگاه افزایش نسبت کفایت سرمایه و 
محدود کردن سرمایه گذاری بانک ها در دارایی های 
پرخطری نظیر تسهیالت با ریســک باالی نکول، 
امالک و مســتغالت و ســهام در کنار سالم سازی  
ترازنامه و افزایش نقش سهامداران در تأمین مالی 

بانک ها اعالم شده است. 
در ایستگاه های بعدی، بانک ها باید به گونه ای رفتار 
کنند که نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل 
تسهیالت و همچنین ســهم بدهی های بازارناپذیر 
دولت از دارایی بانک ها کاهــش پیدا کند. در ادامه 
شبکه بانکی قرار است در ایستگاه چهارم به سمت 
کاهش دارایی های منجمــد در ترازنامه ها حرکت 
کند و نسبت پوشــش نقدینگی در ایستگاه بعدی 
بهبود پیدا کند. در ایســتگاه ششم سودآور شدن 
عملیات بانکی ترسیم شــده و در ایستگاه آخر هم 
دولت و بانک مرکزی باید تــالش کنند که موارد 
مشکوک به پولشــویی کاهش و تدابیر پیشگیرانه 

مقتضی و مجازات موارد پولشویی افزایش یابد.

چرخش بانکداران به فرمان دولت
الگوی مطلوب دولت برای ایجاد تحول در شــبکه 
بانکی در نهایت باعث تغییر ریل و یک چرخش در 
ماموریت های بانک مرکزی و شبکه بانکی است که 
در برنامه اعالم شــده دولت به عنوان چرخش های 
تحول آفرین یاد شده است. در این چرخش بزرگ 
قرار است در سال های باقی مانده از عمر دولت سید 
ابراهیم رئیسی، بانک مرکزی به جای جبران کننده 
ناترازی دولت و بانک ها به بانــک مرکزی مقتدر، 
شفاف و پاسخگو تبدیل شــود و از نرخ ارز به عنوان 
لنگر اســمی تورم هدف گذاری شده استفاده شود 
و الگوی وام دهی بانک ها به جــای تمرکز محض 
بر میزان تســهیالت و دادن وام براساس رابطه ها، 
به یک تامین مالی مســتمر، فراگیــر و باثبات به 

تولیدکنندگان و خانوارها تغییر کند. 
دولت می گوید: در چرخش مورد نظر خود به دنبال 
این اســت که نظام بانکی از جایگاه متزلزل کننده 
بازارهای مالــی و اقتصاد فاصله بگیــرد و به جای 
تامین مالی بخش های غیرمولــد به نظام بانکی در 
خدمت تامین مالی  تولید و طرح های توســعه ای 
تغییر  مسیر دهد. چرخش دیگر تغییر  دیده بانی و 
دوربین نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی از نظارت 
شخص محور مبتنی بر کمیت ها و پسینی به نظارت 
کالن، قاعده محور و مبتنی بر کیفیت و پیشــینی 

عنوان شده و در نهایت دولت می خواهد بانکداری 
فعلی را به بانکداری مبتنی بر فناوری های نوین و 

دیجیتال تبدیل کند.

برخورد با تورم در دولت13
تورم باال، فزاینده، پرنوسان و مزمن به گفته برنامه 
نویسان دولت سیزدهم، چالش جدی ایجاد کرده 
که ناشی از 2عامل اساسی شامل ضعف چارچوب 
سیاســتگذاری پولــی و تأمین مالی مســتقیم و 
غیرمســتقیم هزینه های بودجه ای و فرابودجه ای 
دولت از بانک مرکزی اســت. حاال قرار است برای 
پوشش ضعف سیاســتگذاری پولی در برخورد با 
تورم دولت فعلی، جایگاه بانــک مرکزی به عنوان 
مقام سیاستگذاری پولی مقتدر، شفاف و پاسخگو 
تقویــت و تثبیت و چارچوب سیاســت های پولی 

اصالح شود.
به گزارش همشهری، قرار است ســاختار، ارکان و 
وظایف بانک مرکزی به منظور حذف تعارض منافع 
حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار بازتعریف شود 
و شفافیت بانکی افزایش یابد تا جلوی ناترازی مالی 
دولت و شبکه بانکی به عنوان 2موتور تقویت کننده 
نرخ تورم گرفته شود. البته دولت می گوید: اهداف 
بانک مرکزی و اولویت های آن را از مســیر اصالح 
قانون پولی و بانکی تغییر می دهد که مسئولیت آن بر 
عهده بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، 
وزارت اقتصاد، دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری و 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد بود.
برنامه ضد تورمی دولت این است که سیاست پولی 
فعاالنه اجرا شــده و اعتبار عمومــی بانک مرکزی 
از طریــق تدوین برنامه عملیاتــی کنترل تورم در 
میان مدت در جهت پیش بینــی پذیر کردن تورم 
متناســب با اولویت های تعیین شــده برای بانک 
مرکزی افزایش یابد. در کوتاه مدت هم قرار اســت 
بانک مرکزی با معاونت اقتصادی رئیس جمهور، به 
دنبال یک داالن سیاستی برای مهار تورم باشند. در 
نهایت اینکه حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی 
به گونه ای تقویت خواهد شــد که اضافه برداشــت 
بانک ها از بانک مرکزی وثیقه دار شود و سقف نرخ 
رشــد ترازنامه بانک ها در دوره تورم فزاینده قابل 

مدیریت کردن باشد.

 نسخه نجات دولت
برای بانک ها و سپر ضد تورمی

همشهری برای نخستین بار منتشر می کند

مرکز پژوهش های مجلس نظر داد

منافع اقتصادی تغییر ساعت رسمی
به دنبال افزایش بحث ها در مورد فواید و مضرات تغییر 

مجلس
ساعت رسمی کشــور مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی اعالم کرد تغییر ساعت رسمی به صرفه جویی 
در مصرف انرژی منجر می شــود. بازوی پژوهش مجلس در پایان این 
گزارش مخالفت خود را با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور اعالم 

کرد.
به گزارش همشهری، به تازگی برخی نمایندگان مجلس طرحی را تهیه 
کرده اند که براساس آن تغییر ساعت رســمی کشور در6ماه اول سال 
ملغی می شود این طرح در کمیســیون اجتماعی مجلس مورد تأیید 

قرار گرفته است.
در سال های اخیر تحقیقاتی در کشور های اروپایی انجام شده که نشان 
می دهد تغییر ساعت رسمی آثار زیان باری بر سالمتی افراد دارد. درواقع 
درسال های اخیر به دلیل افزایش اهمیت سالمتی افراد جامعه نسبت 
به صرفه جویی انرژی، موجب شده برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند.
با این حال آنطور که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرده 
است: لغو طرح تغییر ساعت رسمی به نظر اقتصادی به نفع کشور نیست 

چرا که این طرح با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی اجرا می شود.
مرکز پژوهش های مجلس درباره آثار زیان باری که ممکن اســت این 
طرح برای سالمتی افراد داشته باشد اعالم کرده است: علت مخالفت 
کشور های اروپایی با تغییر ساعت رسمی این است که به تغییر ساعت 

خواب و بیداری منجر می شود و این موضوع روی سالمتی افراد جامعه 
تأثیر دارد، درحالی که در کشــورهای اســالمی نظیر ایــران، تنظیم 
فعالیت های افراد عالوه بر زمان محلی با زمان خورشــیدی نیز تنظیم 
می شود. در ایران اسالمی، انجام فرائض دینی، مبتنی بر تغییرات طلوع 
و غروب آفتاب اســت و آغاز فعالیت های روزانه افراد به اوقات شرعی 

نزدیکتر است.
مرکزپژوهش های مجلس اعالم کرده است: پزشکان و اطبا معتقدند، 
بهترین زمان تنفس صبحگاهی براساس ساعات فیزیولوژیک ساعت 
4و بهینه ترین زمان آغاز فعالیت روزانه ســاعت 8- 7صبح است، بنابر 
این به نظر می رسد، آسیب مترتب ناشــی از تغییر ساعت در ایران به 
گستردگی کشورهای اروپایی نیست.ازسوی دیگر، اجرای طرح تغییر 

ساعت نقش زیادی در کاهش مصرف انرژی برق دارد.
به زعم مرکزپژوهش های مجلس تغییر ساعت رسمی کشور بین یک تا 

3درصد در مصرف برق تأثیر دارد.
بازوی تحقیقاتی مجلس با استناد به این موضوع پیشنهاد کرده است 
قانون تغییر ساعت رسمی کشور با توجه به اثری که بر کاهش میزان 

مصرف برق دارد همچون سال های گذشته اجرا شود.

رؤیای پیوند آهنین ایران و عراق تعبیر می شود؟

 مین روبی در کریدور ریلی 
شلمچه - بصره

نزدیک به 44سال از طرح اولیه احداث راه آهن 32کیلومتری 
شلمچه بصره می گذرد و همچنان موانعی در مسیر برقراری این 
پیوند وجود دارد که مانع تحقق این رؤیای 44ساله شده است. 
هزینه ســاخت پل، مین روبی و احداث مسیر ریلی شلمچه تا 
بصره حدود 1۰۰ میلیون یورو برآورد می شود و دولت سیزدهم 
برای شکستن طلســم احداث این خط ریلی وارد عمل شده 

است.
به گزارش همشهری، ایران و عراق در سال 1356 و در شرایطی 
که تنش های سیاسی میان 2 کشور باال گرفته بود، توافقی انجام 
دادند تا حلقه مفقوده کریدور ریلی غرب آســیا را با مشارکت 
یکدیگر و اتصال شلمچه ایران به بصره عراق برطرف کنند؛ این 
توافق در مجالس 2 کشــور نیز به تصویب رسید؛ اما نه قبل از 
انقالب برای آن قدمی برداشته شد و نه بعد از اتمام حمله رژیم 
بعث به ایران، کسی به سراغ این توافق رفت. عاقبت، به دنبال 
سقوط صدام حسین و رژیم بعث عراق در سال 2۰۰3میالدی، 
ایده پردازی برای احیا و اجرای این توافق قوت گرفت و به تدریج 
اقدامات عملی نیز چاشنی این ایده ها شد؛ اما باوجود نظر موافق 

2طرف، بازهم این مسیر 32کیلومتری احداث نشد.

قطعه حیاتی در حمل ونقل اقتصادی
ابراهیم محمــدی، کارشــناس حمل ونقــل و ترانزیت ریلی 
دراین باره می گوید: راه آهن شــلمچه - بصره حلقه مفقوده ای 
اســت که می تواند ایران را به غرب آسیا و ســواحل مدیترانه، 
راه آهن حجاز - اردن و همچنین عتبات عالیات متصل کند و از 
سوی دیگر عراق را به خط آهن ابریشم و کشورهای شرق آسیا 
ازجمله چین، هند و پاکستان متصل خواهد ساخت که قطعاً 
ارزان ترین و اقتصادی ترین مســیر حمل ونقل بین عراق و این 

کشورها خواهد بود.
طبق توافقات اولیه مقامات سیاسی و مســئوالن وزارت راه و 
شهرسازی ایران با جمهوری عراق، ساخت یک دهانه پل روی 
اروندرود به طول 7۰۰ متر ســهم ایران و ساخت 32 کیلومتر 
خط ریلی از صفر مرزی تا بصره برعهده عراق بود. این موضوع 

بارها در توافقات مسئوالن 2 کشور مطرح شد.
باقر جابــر الزبیدی، وزیــر حمل ونقل عراق در جلســه مورخ 
1۰ دی ماه 13۹3 با وزیر وقت راه و شهرسازی کشورمان، احداث 
این خط را مسیری راهبردی در تحقق احیای راه ابریشم دانست 
و گفت: توافق ایران و عراق برای ساخت راه آهن شلمچه-بصره 
مزیت های زیادی برای هر دو کشــور دارد و ازجمله عراق را به 
شرق آسیا و چین متصل می کند. از ســوی دیگر ایران نیز به 

کشورهای غرب آسیا و سوریه و اردن متصل خواهد شد.

خط ریلی شلمچه - بصره روی دست انداز
عباس آخوندی، وزیــر اســبق وزارت راه و شهرســازی نیز 
24 فروردین 13۹4 در ســفری به جمهوری عــراق و دیدار با 
همتای خود در این کشور، بر لزوم تسریع در ساخت این پروژه 
تأکید کرد. آخوندی گفت که عزم و اراده سیاســی 2 کشور بر 
ساخت این قطعه قرار گرفته و ما باید هرچه سریع تر این مسیر 
را زیر بار ترافیکی ببریم تا 2 کشور از مواهب آن بهره مند شوند.

حسن روحانی، رئیس جمهور سابق نیز 17 فروردین 13۹8 در 
مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور عراق با اشاره به امکان 
ایجاد چند کریدور و گذرگاه ریلی بین 2 کشور گفت: فعاًل عزم و 
اراده 2 کشور روی ساخت گذرگاه مرزی ایران و عراق از طریق 
راه آهن شلمچه - بصره قرار گرفته اســت و امیدواریم هرچه 
سریع تر این مسیر را احداث و افتتاح کنیم. باوجوداین، همچنان 
مذاکرات در سایه تردیدهای 2 کشور متوقف ماند و پیشرفتی 
نداشت. گاهی عراقی ها صالحیت شرکت های پیمانکار ایرانی 
را زیر سؤال بردند و گاهی بنیاد مستضعفان به دلیل تردید قبلی 
عراقی ها در صالحیت شرکت های تابعه اش، اجازه حضور دیگر 
شرکت های خود را در اجرای طرح های مربوط به این خط آهن 
نداد. گاه در سایه بی عملی مسئوالن سیاسی و اقتصادی 2 کشور 
و گاه در فضاسازی های رســانه های جریان های مخالف منافع 
2 ملت، این فرایند پیشــرفت چندانی نیافت و در حد طرح و 

مذاکره باقی ماند.

تالش دوباره برای احداث کریدور ریلی
با شروع کار دولت سیزدهم، مقامات ارشد سیاسی 2 کشور ایران 
و عراق، یکی از اولویت های کاری خود را توسعه زیرساخت های 
حمل ونقلی بین 2 کشــور و ازجمله، ایجاد و ســاخت کریدور 
شــلمچه - بصره اعالم کرده اند؛ حاال بعد از ســال ها مذاکره و 
توافقات بدون نتیجه عملی، در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی 
به عراق، یک بار دیگر برای عملیاتی شــدن ایــن پروژه توافق 

شده است.
به گزارش صداوسیما، رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به توافقات خوب و گسترده 2 کشور در حوزه راه ازجمله 
همکاری های ریلي، ترانزیت زمینی و حمل ونقل هوایی و امضای 
توافقنامه جامع در این بخش می گوید: دیدار خوبی با همتای 
عراقی و مسئوالن دیگر کشور عراق داشتیم و امیدواریم هرچه 
زودتر، زمینه اجرایی شدن توافقات فی مابین و ازجمله ساخت 
راه آهن شلمچه - بصره فراهم شود. ایرج مسجدی، سفیر ایران 
در بغداد نیز ساخت این مســیر را گامی بلند در ارتقای روابط 
اجتماعی و اقتصادی ایرانیان و مردم عراق می داند و می گوید: 
عالوه بر توســعه ابعاد و همکاری های ترانزیتی بین 2 کشور، 
ساالنه میلیون ها زائر مشــتاق عراقی می توانند برای زیارت به 
کشورمان بیایند و همچنین زائران ایرانی نیز می توانند از طریق 
ریل نیز خود را به عتبات عالیات و شهرهای زیارتی کربال و نجف 
برسانند. سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راه آهن نیز که 
در معیت وزیر راه و شهرسازی به عراق رفته معتقد است: ساخت 
پل متحرک بیــن رودخانه مرزی ارونــد و مین روبی در طول 
15 تا 2۰ کیلومتر از مسیر، مهم ترین چالش است و ساخت مسیر 
ریلی 32 کیلومتری با توجه به توان عملی و اجرایی شرکت های 

ایرانی و عراقی اقدامی سخت و پیچیده نیست.
طبق محاسبات کارشناسان، هزینه ســاخت پل، مین روبی و 
مسیر ریلی شــلمچه تا بصره حدود 1۰۰ میلیون یورو به نرخ 
امروز اســت؛ اما تکمیل این کریدور ریلــی می تواند ایران را 
عالوه بر بازار عراق و عتبات عالیات، به عربستان، اردن، سوریه 
و دیگر کشورهای غرب آسیا و ســواحل مدیترانه و عراق را نیز 
به پاکســتان، هند، چین و کشورهای شرق آسیا متصل کند و 

ساالنه میلیاردها دالر درآمد ارزی نصیب 2 کشور سازد.

معمای رشد 8 درصدی
سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت می گوید: زیرساخت ها برای تحقق 
رشد 8 درصدی اقتصاد وجود دارد؛ گرچه 
اگر رشــد اقتصاد ایران در ســال آینده به 
8 درصد برسد، تازه اندازه کیک اقتصاد ایران به سال های ۹6 و ۹7 
خواهد رسید.  اقتصاد ایران سال هاست که نرخ رشد 8 درصدی 
را انتظار می کشد، اما نتیجه تحقق این رویا، از دست دادن فرصت 
دهه۹۰ با نرخ رشدی نزدیک به صفر بود که نشان از درجا زدن 
دارد. حاال باز هم شــاهد تکرار همان وعده ها و گفته ها هستیم؛ 
در حالي که انتظار می رود شخص وزیر صمت برنامه و استراتژی 
صنعتی خود را برای تحقق اهداف کمی رشــد بخش صنعت و 
معدن اعالم کند و آن را به اجرا بگذارد.  در واقع، بعید اســت با 
رفع کامل تحریم ها نیز اقتصاد ایران در سال آینده بتواند رشد 
8 درصدی مداوم را تجربه کند، چراکه مهم استمرار این روند در 

طول یک دوره بلند مدت است نه یکي دو سال. 
واقعیت این اســت که محیط کالن اقتصاد ایران دچار عارضه 
بی ثباتی و ســردرگمی سیاست گذاری ها شــده و عمال میزان 
تزاحم ها و موانع بر سر راه حرکت کلی اقتصاد زیاد است و فشار 
تحریم ها هم مزید بر علت شــده اســت. اکنون شایسته است 
دولتمردان به این پرسش بیندیشند که با فرض برداشته شدن 
مانع تحریم ها، برنامــه عملیاتی آنها برای رشــد باالی اقتصاد 
چیست؛ زیرا اقتصاد به خودی خود رشد نمی کند و ریشه دواندن 
درخت اقتصاد، نیازمنــد ســرمایه گذاری های کالن در همه 
بخش هاست.  اشتباه بزرگی است که فکر کنیم با برداشته شدن 
تحریم ها، اقتصاد ایران نجات پیدا می کند و خطاست اگر سطح 
چالش ها و مشکالت را به برخی اقدام های کوچک اما پر سروصدا 
محدود سازیم. اقتصاد ایران در ابتدای ورود به قرن جدید،  نیازمند 
پوست اندازی ساختار و سیاست هاست تا قد بکشد و مقاوم شود. 

نظارت آنالین وام ها
  خبر: محبــوب صادقی، مدیــر اداره اطالعات 
بانک مرکــزی از کاهش نســبت مطالبات معوق 
بانکی به 7 درصد خبر داده و می گوید: بانک ها پس 
از ثبت 1۰۰ مولفه اطالعاتی و تاییدیه بانک مرکزی 

می توانند به هر متقاضی تسهیالت بدهند.
  نقد: در ماه های اخیر شیوه نظارتی بانک مرکزی 
از پسینی به پیشینی تغییر کرده به نحوی که به جای 
ثبت اطالعات پس از اعطای تســهیالت اطالعات 
پیش از اعطای تسهیالت در سامانه ثبت می شود و 
پس از آن مجوز اعطای وام از سوی بانک مرکزی به 
فرد مورد نظر داده می شود.  مبنای اعطای تسهیالت 
در بانکداری مدرن بر اعتبارســنجی استوار شده و 
بدیهی است وقتی گیرنده تسهیالت نتواند مطالبات 
بانک را به موقع بازگرداند، رتبه اعتباری آن تضعیف 
می شود و راهی برای گریز از بازپرداخت اصل و سود 
تسهیالت نیز نخواهد داشت. در این شرایط، کاهش 
مطالبات معوق بانکي به 7 درصد هرچند خبر خوبی 
می تواند باشد، اما نباید غافل شد که برخی بانک ها 
برای دور زدن دوربین نظارتی بانک مرکزی به صورت 
صوری تسهیالت معوق خود را به شکل جاری تغییر 
می دهند در حالی که نســبت به وصول و اصل سود 
این تسهیالت ممکن است تردیدهای جدی وجود 
داشته باشــد. دوربین نظارتی آنالین وام بانکی باید 
به گونه ای کار کند که امکان دســتکاری آن حتی 
توســط بانکداران وجود نداشته باشد و به مشتریان 
اطمینان داده شــود که عبور از چراغ قرمز جریمه 
سنگین دارد و خوش حساب ها واقعا تشویق می شوند.

چهره روز

آب

نقد  خبر

حمل و نقل

ممنوعیــت الــزام بانــک مرکــزی بــه 
خرید ارزهــای دولــت از طریق تغییر 
نقش بانک مرکزی از خریدار ارزهای دولت 
بــه عاملیــت فــروش ایــن ارزهــا در بــازار بــا 

پیشنهاد اصالح قانون پولی و بانکی

تکلیف دولت به انتشار اوراق بهادار 
درون ســالی بــرای مدیریــت جریان 

نقــد همزمان بــا کاهــش تدریجــی دریافت 
تنخواه دولت از بانک مرکزی

تأســــیس صندوق هــای مشتــــــرک 
سرمایه گذاری در اوراق مالی کوتاه مدت

ممنوعیت ریالی کردن ارزهای خارج 
از دسترس بانک مرکزی

تحمیل هزینه به بانک مرکزی ممنوع

دولت می گوید: متعهد است که هزینه های خود را به بانک مرکزی تحمیل نکند؟ 
اما چگونه؟ دولت قرار است این 4گام را بردارد:

1

2
3
4

سدهای تشنه
با سپری شدن 171 روز از سال 
آبــی 14۰1-14۰۰ )اول مهر تا 
21 اســفند ماه( مجموع حجم 
ذخایر آب در مخازن ســدهای 
کشــور بــه 23.36 میلیــارد 
مترمکعب رســیده که نســبت 
به مدت مشابه سال آبی گذشته 
17 درصد کاهش نشان می دهد. 
به گزارش همشــهری، بررسی 
وضعیت ورودی سدهای کشور 
حاکی از این  اســت که ورودی 
آن به مخازن سدها در سال آبی 
جاری 14.71 میلیارد مترمکعب 
بوده که ۹درصد نسبت به مدت 
مشابه ســال آبی گذشته کمتر 
است. البته بخشی از بارش ها که 
به صورت برف در ارتفاعات بوده، 
بعد از ذوب برف در ماه های آینده، 

باعث رشد ورودی ها خواهد شد.

میزان پرشدگی سد 
زاینده رود اصفهان

 10 
درصد

میزان پرشدگی 
سدهای  استان تهران

 17 
درصد

میزان پرشدگی حوضه 
دریاچه ارومیه

 18 
درصد

میزان پرشدگی سدهای 
استان خوزستان

 52 
درصد

میزان پرشدگی 
سدهای کشور

 46.2 
درصد


