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يادداشت- 1 كدام صنايع با كاهش توليد و فروش مواجه شدند؟ 

وضعيت قرمز توليد در تيرماه

يادداشت-2

 كشوري 
كه دور خودش ديوار كشيده

ش��رايط اقتصادي فعلي ناشي 
از مجموعه داليلي مي ش��ود، 
تركيبي از آنچه تصميم گيري 
درباره آن در اختيار ما نيس��ت 
و آنچه تصميم گيري درباره آنها 
در اختيار ما هس��ت. بازارهاي 
جهاني تقسيم ش��ده هستند؛ 
بازار توليد، بازار كار و مالي. اين 
موارد در اختيار ما نيست و ما از نوساناتي كه در بازار جهاني 
هست، متاثر مي شويم و اين موضوع مختص ايران نيست. 
براي مثال به  دنبال حمله روسيه به اوكراين، قيمت انرژي كه 
عمدتا انرژي ناشي از نفت و گاز است، دستخوش تغيير شد. 
كشورهايي كه سال ها به نرخ هاي تورم 2 يا 1.5 درصدي 
عادت كرده بودند، االن دچار تورم 7 درصدي شدند. حتي 
پيش بيني تورم نرخ باالتر هم در اين كشورهاي پيشرفته 
صنعتي وجود دارد. قيمت حامل هاي انرژي تقريبا دو برابر 
شده است، قيمت گاز طبيعي  -كه اروپاييان شديدا وابسته 
به روسيه هستند - سه برابر شده است. يا در شرايط فعلي، 
قيمت گندم حتي از هر تن 400 يورو هم فراتر رفته است. 
طبيعي است كه اين نرخ تورم به ديگر كشورها هم انتقال 
پيدا مي كند. بنابراين بخشي از مشكالت ما برمي گردد به 
آنچه در بازارهاي جهاني اتفاق مي افتد. اما آنچه در ايران 
اتفاق مي افتد اين اس��ت ما حاكميتي در ايران داريم كه 

اقتصاد را به عنوان يك علم نپذيرفته است،. 
هدف پس از انقالب هم هيچگاه توس��عه اقتصادي نبوده 
است. يعني هيچ  وقت عنوان نشد كه ايران مي خواهد قدرت 
اول اقتصادي منطقه شود و اين موضوع در دستور كار هيات 

حاكمه ايران نبود.
موضوع مه��م ديگر اينكه عدم تمايل روس��يه به اينكه 
در مرزهاي جنوبي اش، كش��وري مانند ايران كه داراي 
پتانسيل هاي ابرقدرتي اس��ت، به يك قدرت اقتصادي 
تبديل شود، باعث شده كه كش��ور ديواري دور خودش 
بكش��د و در نهايت نتواند مشكالت خودش را حل كند. 
البته مواردي وجود دارد كه نه ارتباطي به تحريم ها دارند و 
نه نيازهاي ارزي فراواني مي خواهند. تصور كنيد ساخت 
يك كارخانه پتروشيمي، كمتر از 500 ميليون دالر هزينه 
ارزي ندارد. اگر بخواهيد يك پااليش��گاه شبيه به اراك 
بسازيد كه يك پااليشگاه متوسط است، در شرايط تحريم 
فعلي، ممكن است حدود چهار ميليارد دالر هزينه داشته 
باشد، بنابراين در حال حاضر اين اقدامات را نمي توانيم 
انجام بدهيم، زيرا داراي ارتباط مستقيم مالي با بازارهاي 
جهاني نيستيم و كشوري نيست كه به ما وام بدهد، حتي 
نمي توانيم از منابع ارزي كه در اختيار ما قرار دارد، استفاده 
كنيم. اما كارهايي هستند كه نه ارتباطي به ارز دارد و نه 
ارتباطي به تحريم ها دارد. براي مثال كشور نياز به 12هزار 
كيلومتر آزاد راه دارد، هزاران كيلومتر راه آهن نياز دارد، چند 
ميليون واحد مسكوني نياز دارد، زمين هاي كشاورزي اش 
هنوز با شيوه هاي سنتي چندهزار ساله كشت مي شوند، 
ادامه در صفحه 6 در حالي كه... 

يادداشت-4

نظر اقتصاددان

طالق عاطفي؛ زندگي  در سايه سكوت

فرشاد مومني: تا از اين صنعتي شدن بدوي عبور نكنيم، نمي توانيم دانش بنيان شويم

طنز تلخ رونق دانش بنيان ها در ركود اقتصاد

يك��ي از داليل مه��م در طالق 
عاطفي راضي و خشنود نبودن 
زوجي��ن از زندگي مش��ترك 
اس��ت. هي��چ زن و م��ردي در 
ابتداي زندگي مشترك به فكر 
طالق آن هم از نوع س��فيد آن 
نيس��تند، اما پس از مدتي و به 
دليل نداش��تن شناخت كافي 
از هم و نب��ود درك كافي و به وجودآمدن دعواهاي مكرر و 

مدام كم كم زن و مرد پس از يك دوره طوالني وارد مرحله 
بي تفاوتي مي شوند درواقع آخرين مرحله از روابط احساسي 
ميان زن و مرد بي تفاوتي است. مشكالت اخالقي و رواني هر 
كدام از زوجين مي تواند يك زندگي را در آستانه فروپاشي 
قرار دهد. يكي از عوامل مهم براي هم زيستي مسالمت آميز 
و آرامش در زندگي، حفظ حرمت يكديگر اس��ت. با توجه 
به تفاوت هاي موجود ميان زن و مرد شناخت ويژگي ها و 
روحيات و خواسته هاي همسر و عمل بر اساس آنها از موارد 
حفظ احترام متقابل است. راز صميميت ميان زن و مرد اين 

است كه خصوصيات همديگر را شناخته و تفاوت هايشان 
را درك كنند. هنگامي كه احترام متقابل كم رنگ مي شود 
زمينه نارضايتي در زوجين به وجود آمده و بين آنها فاصله 
مي اندازد. هنگامي كه روابط صميمانه شكل مي گيرد كه 
صداقت و اعتماد بر يك رابطه حاكم باش��د زماني كه يكي 
از زوجين دروغ مي گويد يا پنهان كاري مي كند زوجين به 
هم اعتماد نكرده و اين نبود اعتماد روابط را وارد فضاي سرد 
و بي روح مي كن��د. دعوا و اختالف نظر در هر زندگي اي رخ 
مي دهد و اين را مي توان درك كرد، اما نه براي هميشه. همه 

به دنبال داشتن جايي براي آرامشند، اما گاه خانه براي برخي 
جز ناراحتي چيزي به همراه ندارد چنين چيزي بالي زندگي 
مشترك است و به شدت آن را تهديد مي كند. مشاجره در 
خانه يكي از عواملي است كه اين آرامش را گرفته و امنيت 
خانه را از بين مي برد. درگيري و تعارض اثرات نامطلوبي بر 
كيفيت زندگي يك زوج مي گذارد. يكي ديگر از عللي كه در 
زندگي مشترك مي تواند طالق عاطفي را به همراه داشته 
باشد ازدواج انسان هايي با دو سطح تحصيالت، فرهنگ و 
ادامه در صفحه 8 جهان بيني متفاوت است. 

»يكي از طنزهاي تلخ اين اس��ت كه در دهه 1390 تعداد 
ش��ركت هاي دانش بنيان بيش از 100 برابر افزايش پيدا 
كرده اما اندازه توليد سرانه كشور بيش از 36 درصد سقوط 
كرده است.« اين جمالت بخشي از تازه ترين سخنراني دكتر 
فرشاد مومني، اقتصاددان است. او همچنين تاكيد كرده 
است، »تا از اين صنعتي شدن بدوي عبور نكنيم، نمي توانيم 
دانش بنيان شويم.«  استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
در يك نشس��ت مجازي با موضوع »اقتصاد دانش بنيان و 
توسعه ملي« با بيان اينكه دانش بنيان شدن چيزي نيست 
كه يك باره در تاريخ بش��ر رخ داده باشد، گفت: توسعه به 
مثابه اقدام هاي مش��خص، دگرگوني هاي اعتالبخش و 
نتايج معين است. در كلي ترين و عام ترين تلقي از توسعه به 
مثابه فرايندهاي اعتالبخش، مي توان آن را دگرگوني هاي 
معطوف به هم راستاسازي منافع فردي و جمعي و همچنين 
فرآيندهاي هم راستاساز مالحظات كوتاه مدت و بلندمدت 
دانست. ما بايد ساز و كارهايي پيدا كنيم كه افراد در خدمت 
منافع جمعي هم قرار بگيرند. چنين امري با علم محوري و 

توليدمحوري تضمين مي شود. 
به گزارش پايگاه خبري جماران، وي افزود: قابليت كاربست 
اين دانايي ها به ظرفيت ها و كيفيت نهادهاي جامعه بستگي 
دارد. اگر دانايان منزوي ش��وند و هزينه فرصت كس��ب 
دانايي باال برود، دولت ها خود و مردم را از نتايج آن محروم 
مي كنند. پس اگر توسعه مي خواهيد بايد قبول كنيد كه 
علم در فرآيندهاي تصميم گيري، تخصيص منابع و نظم 
بخشي به حيات جمعي فصل الخطاب باشد. آن اختراعات 
و اكتشافاتي كه اروپا را براي چند سال به قدرت مطلقه جهان 
تبديل كرد، بيش از هزار سال قبل تر توسط چيني ها كشف 
شده بود اما حكومت جاهل چين در آن زمان تصور مي كرد 
كه اگر راه براي دس��تيابي به اين دانايي ها باز شود، سلطه 
حكومت در همه ش��ؤون زندگي مردم چين كاهش پيدا 
مي كند بنابراين راه را بستند و هزار سال را در فقر و فالكت 
گذراندند پس ببينيد انتخاب هاي تاريخي به ما مي گويد اگر 
خواستيد هر موضوعي از جمله دانايي محوري را بفهميد، 

بايد سوابق تاريخي آن را بنگريد.

  پاداش توليدكنندگان بيشتر است 
يا مفت خورها؟

عضو هي��ات علمي دانش��گاه عالمه با اش��اره ب��ه آثار 
توليدمحوري در كنار علم محوري بيان كرد: براي اينكه 
ببينيد چه خاكي بر سر ما شده ببينيد كه پاداش هايي كه 
نصيب توليدكنندگان مي شود بيشتر است يا پاداشي كه 
به مفت خوار ها و رانت خوارها مي دهند؟ آيا كسي مي داند 
كه همين االن مالي��ات بر صنعت ش��ش برابر ماليات 
ساختمان و مستغالت است؟ يعني اگر شما به سوداگري 
در اين زمينه بپردازيد، يك سوبسيد بالغ بر 85 درصدي 
در مقايس��ه با توليد مي گيريد. سهم سود پرداختي به 
 )GDP( سپرده هاي بلندمدت از توليد ناخالص داخلي
از سهم توليد صنعتي و كشاورزي باالتر است. من خيلي 
متاس��فم كه در تبليغات جمعي اين نكات تمدن ساز و 
آبروساز را زير ذره بين قرار نمي دهند كه چرا همه متفكران 
توسعه، نقطه عزيمت علم و فناوري را بر بنگاه هاي توليدي 
صنعتي مي گذرانند؟ چون بنگاه هاي توليدي بزرگ ترين 
كانون انباشت دانايي و بزرگ ترين متقاضي دانايي هاي 

جديد هستند.

  با دالل پروري نمي توانيد دانش بنيان شويد
وي با بيان اينكه دانش بنيان ش��دن ي��ك لوازمي دارد، 
گفت: شما با دالل پروري نمي توانيد دانش بنيان شويد. 
دانش بنياني با يك اصالحات بنيادي همراه اس��ت و در 
غياب آنها رخ نمي دهد. داده هاي رسمي مي گويد تعداد 
واحد هاي صنفي توزيعي 6 برابر واحدهاي صنفي توليدي 
است. شما نمي توانيد با اين شيوه كسب و كار و آن شيوه 
بانكداري دانش بنيان ش��ويد. چه كسي باور مي كند كه 
ما ادعاي دانش بنيان��ي داريم اما در مجلس و دولت هيچ 
التزامي درباره كاركرد علم ارايه نشده است؟ گزارش هاي 
رس��مي مي گويد از 1370 تا 1400 حدود 350 ميليارد 
دالر دارايي بين نسلي خود را تحت عنوان كنترل نرخ ارز 
دود كرده ايم كه با لحاظ كردن از دست رفتن 75 درصد از 
قدرت خريد دالر، مي توان گفت نرخ ارز 18 هزار برابر شده 
است البته چقدر خدا رحم كرد كه عزيزان مي خواستند اين 
نرخ را كنترل كنند وگرنه اگر مي خواستند آن را رها كنند، 

چه اتفاقي رخ مي داد! 
مومني خاطرنشان كرد: وقتي به جاي تالش براي نوشتن 
مقاله در خصوص بهره وري كل عوامل توليد، بهبود رابطه 

مبادله و باال رفتن توان مقاومت براي نمايش دادن مقاله 
مي نويس��ند، نتيجه اين مي شود كه وقتي شاخص اندازه 
مقاله هايي كه به طور متوسط در ايران به ثبت يك اختراع 
جديد منجر مي شود را بررسي مي كنيم، مي بينيم كه در 
ايران 167 برابر ح��وزه OECD مقاله داريم. ببينيد چه 
هرزروي وحشتناكي به نام علم صوري و بدون كاركرد دنبال 
مي كنيم. اگر اين شاخص را با ژاپن مقايسه كنيد آن 167 
برابر، به 460 برابر مي رسد. يعني شما علم را به مثابه يك 
زينت توخالي در نظر مي گيريد در حالي كه در آنجاهايي كه 
توسعه صورت مي گيرد، از بنگاه هاي صنعتي شروع مي كنند 

لذا ما به جاي ادا در آوردن بايد با خودمان صادق باشيم. 

  رشد معكوس دانش بنيان ها و اقتصاد ايران!
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه همچنين افزود: يكي از 
طنزهاي تلخ اين است كه در دهه 1390 تعداد شركت هاي 
دانش بنيان بيش از 100 برابر افزايش پيدا كرده اما اندازه 
توليد سرانه كش��ور بيش از 36 درصد سقوط كرده است. 
اگر در خانه كس است، همين  يك حرف بس است. تمام 
فالسفه علم مي گويند علم و فناوري در جايي رشد مي كند 
كه سوالي يا مساله اي  وجود داشته باشد. اگر يك اختراع 
ابتدا در يك كشوري رخ مي دهد به اين خاطر است كه آنجا 
تقاضايي براي اين اختراع وجود داشته است لذا بايد ديد 
اگر حكومتي ادعاي دانايي محوري مي كند، چقدر تقاضا 
در  آن وجود دارد چون در اينجا باالترين سطح مسووليت 

با حكومت است.

  نوآوري، بدعت تلقي شد!
وي با اش��اره به اينكه قاعده گذاري روي  حقوق مالكيت 
دانايي، بزرگ ترين معماي نهادي طول تاريخ بشر است، 
گفت: نظام تبليغات رسمي به جاي پرداختن به اين مسائل 
به يكسري مسائل فاقد نسبت با جامعه مي پردازد. ديويد 
لن��دز در كتاب ثروت و فقر ملل راجع به فراز و فرود تمدن 
اسالمي مي گويد اساس ماجراي انحطاط در جوامع اسالمي 
ادامه در صفحه 6 اين است كه... 

بهمن آرمان

ليال بهرام پور

 سلمان رشدي 
در حال سخنراني در مركز 

آموزش غيرانتفاعي »چوتوكوآ« 
 هدف 15ضربه چاقو 

قرار گرفت

صفحه 7    

 حمله 
 به ُرشدي 

در نيويورك

بازخواني دوساله ريزش بورس

 رييس كل بانك مركزي: 
 مبادله و سرمايه گذاري

در بازار رمزارزها ممنوع است

س��الگرد دوس��الگي ريزش بورس گذشت، دقيقا 
روز 19 مرداد ماه س��ال 1399 ريزش بورس آغاز 
ش��د و به عقيده كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه 
همچنان ادامه دارد. اواخر س��ال 98 بود كه برخي 
از مسووالن كش��ور، مردم را براي سرمايه گذاري 
در بورس دعوت كردند. مسووالني كه ترجيع بند 
سخنانشان سرمايه گذاري كم ريسك و با سود باال در 
بورس بود و باعث ترغيب تعداد زيادي از شهروندان 
براي حضور در اين بازار شدند. حقيقت ماجرا چيز 
ديگري بود. سرمايه  گذاران بعد از ورود به بورس و 
صفحه 4 را بخوانيد پس از...  

ريي��س كل بانك مركزي گفت: يك ش��ورا ش��امل 
بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه جهت 
هماهنگي براي دخل و خرج دولت و اينكه استقراض 
از بان��ك مركزي ص��ورت نگيرد تش��كيل داده ايم. 
اين موض��وع جزو خط��وط قرمزي ب��وده كه آقاي 
رييس جمهور براي ما تعريف كرده اند كه سياس��ت 
بسيار درستي هم مي باشد. علي صالح آبادي ادامه داد: 
بخش موثر ديگر در وضعيت پايه پولي به بدهي دولت به 
بانك مركزي مرتبط مي شود كه معموال تنخواهي است 
كه دولت از بانك مركزي دريافت مي كند، خوشبختانه 
صفحه 3 را بخوانيد دولت سيزدهم از...  

 هزارتوي 
زيان سهامداران

 ريال ديجيتال 
در شهريور مي آيد

مرتضي دلخوش

نگاهي به عملكرد اقتصادي 
ما در تمام دهه هاي گذشته 
نش��ان مي ده��د ك��ه ايران 
نتوانس��ته مانن��د تجربه اي 
كه در بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته رخ داده، اقتصاد 
خود را هم��راه ب��ا تحوالت 
جهاني تغيير داده و اصالحات 

الزم را در دستور كار قرار بدهد.
ما از زماني كه نفت را كشف كرديم و امكان استخراج 
گس��ترده آن را پي��دا كردي��م، عمال ديگ��ر راه هاي 
ثروت ان��دوزي را فراموش كرده اي��م و همين موضوع 
اقتصاد ايران را به يك اقتصادي تك محصولي تبديل 
كرده و اجازه و امكان مانور را گرفته است. اين در حالي 
است كه در واقع فروش نفت، فروش ثروت ملي است 
و ما براي آن ارزش افزوده گسترده خلق نكرده ايم، در 
حالي كه با فعالي��ت در بخش هاي مختلف اقتصادي 
امكان آن وجود داشت كه شرايط اقتصادي كشور را به 
شكل جدي دگرگون كند. نگاهي به وضعيت اقتصاد 
ايران در سال هايي كه قيمت جهاني نفت پايين آمده يا 
به دليل تحريم ها، دسترسي به آنها دشوار شده، نشان 
مي دهد كه ما با بحران هاي اقتصادي متنوعي مواجه 
شده ايم و فشار چه بر دولت و چه بر مردم افزايش يافته 
است. عدم توجه به منابع پايدار تامين مالي، باعث شده 
اين بخش ها نيز در اقتصاد ما كوچك باقي بمانند. براي 
مدتي طوالني، بانك ها با استفاده از منابعي كه دولت 
در اختيار آنه��ا قرار داده اقدام به تس��هيالت دهي در 
حوزه هاي مختلف كرده اند و از اين رو اقتصاد ما اساسا 
يك اقتصاد بانك محور به شمار مي رود. از طرف ديگر 
همين موضوع به دولتي ماندن بدنه اقتصادي كشور و 
عدم توجه به ظرفيت بخش خصوصي نيز منجر شده 
است. در كنار آن، ابزارهاي مالي مانند بازار سرمايه نيز 
در اقتصاد ما مورد بي توجهي ق��رار گرفته اند. در واقع 
آنچه كه در سال هاي گذشته در رابطه با بورس رخ داد 
از بسياري جهات غلط بود. يعني هرچند جذابيت اين 
ادامه در صفحه 6 بازار باال رفت و...  

عوامل بي ثباتي اقتصادي

يادداشت-3

 جدال 
دالر و بورس

فعاالن ب��ورس نيمه دوم 
مرداد ماه را ب��ا اميدواري 
ش��روع كردند. شنبه بازار 
سرمايه به واس��طه اخبار 
مثبت برج��ام رنگ و بوي 
س��بز داش��ت. ام��ا بعد از 
عدم دسترسي به توافق و 
ادامه دار شدن مذاكرات و 
برگشت ابرهاي ابهام بر اقتصاد كشور در روز دوشنبه 
بازار توانس��ت مقاومت خوبي داش��ته باشد. يعني 
عقب نشيني خاصي حتي در گروه هاي برجامي ديده 
نشد كه نشان از بارقه هاي اميد به بازار مي دهد. هنوز 
براي اينكه بگوييم كف س��ازي انجام شده زود است. 
ميانگين معامالت خرد سهام در يك ماه گذشته در 
محدوده 3 همت اس��ت. پس تثبيت باالي اين عدد 
براي چند روز متوالي مي تواند نش��انه بهتري براي 

برگشت بورس باشد.
از جمل��ه اتفاق��ات مثبت اي��ن هفته واري��ز 6 هزار 
ميلي��ارد تومان از صندوق توس��عه ملي به صندوق 
تثبيت بازار بود. به همين واسطه خريدهاي خوبي 
هم در نمادهاي بزرگ ص��ورت گرفت كه مي تواند 
نش��انه اي اميدوار كننده براي س��هامداران باش��د. 
خب��ر مهم اي��ن هفت��ه ورود بعض��ي از محصوالت 
ايران خودرو به بورس كاال بود. هفته اخير نيز شاهد 
ورود بعض��ي از محصوالت بهمن خ��ودرو به بورس 
كاال بودي��م. اين اتفاق مثبت ب��ه نفع توليد كننده و 
مصرف كننده اس��ت و به شفافيت اقتصاد نيز كمك 
مي كند. بر اس��اس قانون صندوق هاي درآمد ثابت 
بايد حدود 15 درصد از نقدينگي ش��ان را به س��هام 
اختصاص بدهند. البته پي��ش از اين 10 درصد بود 
ولي در اس��فند 99 به منظور حمايت از بازار و براي 
جلوگيري از ريزش بيشتر ملزم به خريد15 درصد 
از نقدينگي شان شدند. آمار و ارقام نشان مي دهد كه 
اين صندوق ها كمتر از اين ميزان سهام در پرتفوي 
خود دارن��د. بعضي از اين صندوق ها تازه تاس��يس 
هستند، البته طبق قانون مجاز هستند كه در عرض 
6 ماه حد نصاب تركيب دارايي شان را درست كنند.

قديمي ترها معتقدند كه به واسطه كاهش قيمت ها 
در بازار و تقسيم سود نقدي در مجامع اين حد نصاب 
را رعاي��ت نكردند. اما چيزي كه ب��راي فعاالن بازار 
مهم اس��ت نظارت كامل قانون گذار بر عملكرد اين 
صندوق ها به خصوص در زماني ها اصالح بازار اس��ت.  
در زماني كه بورس از عدم نقدينگي رنج مي برد يكي 
از اركان مهم كه به داد بازار مي رسد همين صندوق ها 
هستند. اگر به گذشته نگاه كنند در بسياري از مواقع 
س��ود خود را توانس��تند از همين بازار بگيرند. يعني 
حمايت از بازار به نفع خودشان است. اما چه صندوق ها 
و چه حقوقي هاي بزرگ متاسفانه در زمان هاي ريزش 
ادامه در صفحه 6 دچار طمع مي شوند. 

سارا فالح

صفحه 2      

 رييس جمهور در سفر استاني 
به كرمان مطرح كرد

 حمايت جدي 
 از فعال شدن 

بخش خصوصي

 فرشاد مومني: از صنعتي شدن بدوي 
عبور نكنيم، نمي توانيم دانش بنيان شويم

طنز تلخ رونق 
 دانش بنيان ها 
در ركود اقتصاد

      همين صفحه



با وجود گذش��ت بيش از يك س��ال از آغ��از به كار 
دولت س��يزدهم، همچنان بسياري از شاخص هاي 
اقتصادي ايران شرايط مناسبي را تجربه نمي كنند 
و دولتي ك��ه بخش عم��ده اي از وعده هاي خود را 
به بهبود ش��رايط اقتصادي مرتبط كرده بود، حاال 

از بهبود اوضاع در نيمه دوم سال جاري مي گويد.
كاه��ش تورم، افزايش رش��د اقتص��ادي، كنار زدن 
تحريم ها از سفره مردم، بهبود شرايط عدالت يارانه اي 
و توجه به معيش��ت مردم تنها بخشي از وعده هاي 
بزرگي بود كه تيم اقتص��ادي دولت جديد از ابتداي 
آغاز به كار خود آن را مطرح كرد اما با گذشت حدود 
13 ماه هنوز تحول جدي در بسياري از اين بخش ها 
ديده نمي ش��ود. در عرصه بين المللي نيز مذاكرات 
برجام هنوز به هيچ نتيجه اي نرسيده و معلوم نيست 

تحريم هاي هسته اي آيا بناست كنار بروند يا خير.
هرچند مقام��ات دولت بارها اع��ام كرده اند كه بنا 
نيس��ت اقتصاد را به تحريم گ��ره بزنند اما همچنان 
پاسخ اين سوال نامشخص است كه در صورت باقي 
ماندن تحريم ها، معضاتي مانند كسري كان بودجه 
تحت تاثير محدوديت دسترسي به منابع نفتي به چه 
شكل جبران خواهد شد تا راه بر يكي از بزرگ ترين 

معضات اقتصادي كشور يعني تورم بسته شود.
دولت س��يزدهم در ماه ه��اي ابتدايي خ��ود تنها 
توانس��ت جلوي روند افزايش��ي ت��ورم را بگيرد اما 
در ارديبهش��ت امس��ال، با اجراي طرح اصاحات 
اقتصادي، ناگهان ش��رايط تغيير كرد و حتي تورم 
ركوردهاي جديدي را نيز به ثبت رس��اند. اين روند 
البته در تير ماه قدري كندتر شد و حاال وزير اقتصاد 
گفت��ه كه انتظ��ار دارد اين روند در م��رداد ماه نيز 
به ثبت برس��د. س��خنگوي اقتصادي دولت درباره 
اظهارات خود مبني بر كاهش تورم تيرماه نس��بت 
به خرداد و در پاس��خ به اينكه اين كاهش تورم چه 
ميزان بوده است، گفت: تورم ماهانه تير ۴.۶ درصد 
بود در حال��ي كه در خردادم��اه 1۲.۲ درصد بود و 
انتظار ما در س��تاد اقتصادي دولت اين اس��ت كه 
اين روند در مرداد پايين تر از تيرماه محقق ش��ود تا 
بتوانيم به ش��كل پله اي و مستمر، نزول ماهانه نرخ 
تورم را در كش��ور داشته باش��يم. وي افزود: اثر اين 
كاهش تورم اين اس��ت كه در ماه هاي آينده جامعه 
به لح��اظ بي ثباتي قيمت ه��ا و افزايش قيمت ها و 
گراني ها قطعا با ش��رايط بهتري نسبت به ماه هاي 

گذشته مواجه خواهد شد.
»سيد احس��ان خاندوزي« درباره وضعيت رسوب 
كاالها در بنادر و گمركات كشور گفت: بيش از يك 
ميلي��ون و ۲۵۰ هزار تن كاالهاي رس��وب كرده از 
سال هاي گذشته در كشور وجود داشت كه با تاش 
شبانه روزي دولت سيزدهم بيش از يك ميليون تن 
آن حل و فصل شده است. خاندوزي اظهار داشت: 
در بندر بوشهر ماهانه سه هزار و ۵۰۰ كانتينر وارد 
مي ش��ود كه اين ميزان در سال رقم بزرگي است و 
تنها كمتر از نيم درصد از آنها ممكن است مشمول 
چنين اتفاقي شود كه در مورد كانتينرهاي موجود 

در بندر بوشهر پيش آمده است.
وي افزود: اين كاالها، اساسا در اظهارنامه گمرك پر 

نشده و در خود بندر باقي مانده بود؛ در انبارگرداني 
در سال هاي مختلفي كه توسط سازمان بنادر انجام 
شد، مغفول باقي مانده بود كه تازه كشف شد. وزير 
امور اقتصاد و دارايي خاطرنش��ان كرد: با اين همه 
دوس��تان در حال چاره جويي براي تعيين تكليف 
آن بودند؛ اما اساسا اين موضوع، مساله گمرك هم 
نبود كه بخواهد كوتاهي انجام ش��ود چون به اموال 

تمليكي و گمرك هيچكدام اظهار نشده بود.
وي ادامه داد: به رغم اينها براي اينكه شاهد رسوب 
كاالهاي وارداتي در كش��ور نباش��يم، پيشنهادي 
به س��تاد هماهنگي اقتص��ادي دول��ت ارايه و اين 
پيشنهاد در جلس��ه هفته گذشته به رييس جمهور 
ارايه شد. س��خنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: 
رييس جمه��ور هم اص��ل اين پيش��نهاد را تأييد و 
تأكيد كرد و هم به اطاعات جزيي نياز داش��ت كه 
شايد نيازمند مجوز مجلس يا هماهنگي سران سه 
قوه باش��د. خاندوزي اضافه كرد: به سرعت درحال 
پيگيري اين پيشنهاد هس��تيم تا اين امكان وجود 
نداش��ته باش��د كه كااليي بدون ثبت س��فارش يا 
طي تش��ريفات بيايد و در محوطه گمرگي و بنادر 
كش��ور بنش��يند. وي تأكيد كرد: الزام واردات كاال 
با ثبت سفارش و طي تش��ريفات، يك اصاح واقعا 
اساس��ي و بلندمدت براي كل حوزه تجارت كشور 
اس��ت و موجب مي شود رس��وب كاالها به حداقل 
ممكن كاهش يابد و اقدام بسيار موثري است. وزير 
امور اقتصاد و دارايي كش��ور يادآور شد: اگر امكان 
ش��كل گيري رسوب جديد پش��ت هم داده نشود و 
درگاه ورودي آن بسته شود، مي تواند اصاح اساسي 

و بلندمدت براي فعاالن تجاري باشد.

او درباره سرنوش��ت يارانه ها نيز گفت: گزارش هاي 
مربوط ب��ه بخش فن��ي و مقدماتي ك��ه در برخي 
استان ها به ش��كل آزمايش��ي و پايلوت اجرا شده، 
قرار است در اوايل ش��هريورماه در ستاد اقتصادي 
دولت مطرح ش��ود و نقاط قوت و ضعف اس��تخراج 
و انش��اءاهلل بعد از آن درمورد اينكه در كل كشور به 
شكل فراگير در همه استان ها به چه ترتيباتي اجرا 

شود، تصميم گيري خواهد شد.
با وجود تمام اين ش��عارها، هنوز شرايط اقتصادي 
ايران ب��ه ثبات نرس��يده و ح��اال مع��اون اجرايي 
رييس جمهور مي گويد كه ثب��ات از حدود ۴۰ روز 
قبل آغاز شده و در نيمه دوم سال جاري نتايج خود 
را نشان خواهد داد. »سيد صولت مرتضوي« درباره 
موعد ثبات اقتصادي در كشور اين اظهارات را بيان 
كرد و توضيح داد: ارزيابي من اين است كه حدود ۴۰ 
روز است كه به يك ثبات رسيده ايم يعني نوساناتي 
كه در بازار بوده فروكش كرده اس��ت و اميدواريم از 
۶ ماهه دوم امسال به ثبات اقتصادي و از اوايل سال 

آينده به رونق اقتصادي برسيم.
معاون اجرايي رييس جمهور سپس درباره مهم ترين 
اقدامات دولت در يك سال اخير گفت: در اين مدت 
اقدامات خوبي در سياست خارجي و داخلي انجام 
ش��د كه از مهم ترين آن تقويت روابط با كشورهاي 
جهان به ويژه منطقه و افزايش و توسعه روابط ايران 
با آنهاست و دولت سيزدهم ثابت كرد همواره هوادار 
و خواهان توسعه و ارتقاي سطح روابط با كشورهاي 
خارجي از جمله همسايگان هستند و در اين مدت 
تعامات بس��يار مطلوبي با س��اير كشورها حاصل 
شد. مرتضوي حضور ايران و عضويت آن در اجاس 

ش��انگهاي، مراودات با ساير كش��ورها و ديدارهاي 
رسمي خارجي رييس جمهور در سفرهاي خارجي و 
ميزباني ايران از مقامات ارشد كشورها را از مهم ترين 
موفقيت هاي دولت در اين بخش برشمرد و از ركورد 
سفرهاي اس��تاني رييس جمهور و هيات دولت در 
يك س��ال اخير به 31 اس��تان به عنوان اتفاق هاي 

مهم دولت مردمي سيزدهم ياد كرد.
سرپرس��ت نهاد رياس��ت جمهوري اصاح س��اختار 
نظام اقتصادي از رفاقتي به رقابتي را از ديگر اقدامات 
ش��اخص دولت برش��مرد و گفت: بحث ساماندهي 
يارانه ه��ا در اصاح نظ��ام اقتصادي خواس��ته تمام 
كارشناسان و اقتصاددانان بوده و با توجه به شعار مبارزه 
با فساد كه رييس جمهور بر آن تاكيد داشت دست به 
اصاح ساختار اقتصادي كشور زد هر چند در ابتدا با 
نامايمات و نوس��اناتي همراه شد، اما خوشبختانه به 
ثبات رسيديم كه اميدواريم با رونق اقتصادي نگراني 
مردم رفع ش��ود. مرتضوي از ديگر اقدامات يك سال 
اخير دولت را قطع پيوند مس��تقيم اقتصاد با برجام 
عن��وان كرد و گفت: اين دول��ت اثبات كرد كه بدون 
هرگون��ه باج دادن به اربابان مي توان كش��ور را اداره 
كرد و خوشبختانه امروز صادرات نفت ما در وضعيت 
مطلوب قرار دارد. اين صحبت ها نش��ان مي دهد كه 
همچنان ش��عار و البته كنايه ب��ه دولت قبل، بخش 
مهمي از برنامه هاي دولتمردان را تشكيل مي دهد و از 
اين رو آنها هرگونه بهبود شرايط اقتصادي را به آينده 
موكول مي كنند. بايد دي��د آيا وعده ثبات اقتصادي 
در نيمه دوم امسال و البته رونق در سال آينده محقق 
مي ش��ود يا با فرارسيدن سررسيد وعده هاي جديد، 

دولت بار ديگر آن را به آينده موكول مي كند.

جهانسياست

اقتصاد كالن
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واكنش وزارت خارجه
به داستان سرايي امريكا

س��خنگوي وزارت امور خارج��ه اي��ران در پيامي به 
ادعاهاي اخير دستگاه هاي دولتي امريكا درباره دست 
داش��تن ايران در طرح ترور مقامات پيشين امريكايي 
واكنش نشان داد. ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران در واكنش به ادعاي مطرح شده از سوي 
دولت امريكا مبني بر دست داشتن ايران در طرح ترور 
مقامات پيشين امريكايي، در صفحه توييترش نوشت: 
داستان سرايي امريكا در خصوص يك عنصر ورشكسته 
سياسي، تروريست شناخته ش��ده و كودتاچي عليه 
كشورها و دولت هاي مستقل، فرار به جلو با هدف فرار از 
مسووليت يك جنايت بين المللي است. ادامه هياهوها، 
كمكي به تطهير چهره رژيم امريكا نخواهد كرد، بلكه 
آن را نزد ملت ايران و جهاني��ان منفورتر خواهد كرد. 
اظهارات كنعاني در پي اين مطرح مي ش��ود كه وزارت 
دادگستري امريكا روز چهارش��نبه با صدور بيانيه اي 
اعام كرد كه »ش��هرام پورصفي« شهروند ايراني ۴۵ 
ساله قصد داشته اس��ت براي »تافي شهادت سردار 
قاسم سليماني« در ژانويه ۲۰۲۰، جان بولتون مشاور 
امنيت ملي دولت ترامپ را ترور كند. وزارت دادگستري 
امريكا همچنين مدعي شد كه شهرام پورصفي قصد 
داشته است در اكتبر ۲۰۲1 )مهر-آبان 1۴۰۰( با اعطاي 
سيصدهزار دالر به برخي اشخاص در اياالت متحده، آنها 
را به پياده كردن نقشه ترور جان بولتون در واشنگتن يا 
در مريلند مجاب كند. مقامات جمهوري اسامي ايران 
ادعاي تاش براي ترور جان بولتون را رد كرده اند، يك 
رسانه امريكايي در گزارشي اعام كرد كه وزير پيشين 
امور خارجه اين كش��ور هدف دوم ترور بوده است. اين 
موضوع در بحبوحه مذاكرات رفع تحريم ها و بازگشت 
واش��نگتن به برجام مطرح شده اس��ت. ناصر كنعاني 
سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسامي ايران 
چهارشنبه شب در واكنش به ادعاي تاش ايران براي 
ترور جان بولتون گفت: مقامات قضايي امريكا در تداوم 
اتهام زني هاي بي پايان اين كشور عليه جمهوري اسامي 
ايران و تداوم سياست شكست خورده ايران  هراسي، در 
يك داستان سرايي جديد، اتهاماتي را بدون ارايه مدارك 
معتبر و مس��تندات الزم مطرح كرده اند. كنعاني روز 
گذشته درباره اين ادعاها گفت: اينگونه ادعاهاي بي پايه 
و اساس با اهداف و انگيزه هاي سياسي صورت گرفته و در 
حقيقت فرار رو به جلو، جوسازي تبليغاتي و خصوصا فرار 
از مسووليت پاسخگويي به جنايات متعدد تروريستي 
است كه دولت امريكا يا مانند ترور بزدالنه سردار شهيد 
سليماني مستقيما در آن دست داشته يا مانند جنايات 
تروريستي رژيم صهيونيستي و گروه هاي تروريستي 
مانند داعش ب��ا حمايت و پش��تيباني امريكا ارتكاب 
يافته اند. س��خنگوي دستگاه ديپلماسي تصريح كرد: 
بافتن اين افسانه هاي نخ نما و بي اساس در حال تبديل 
شدن به يك رويه تكراري در سيستم قضايي و تبليغاتي 
امريكا است و اين بار، از سناريوسازي در ارتباط با عناصر 
ورشكسته سياسي و بي ارزش مانند بولتون براي پيش 
بردن اين روند استفاده شده است. او همچنين تاكيد كرد: 
جمهوري اسامي ايران نسبت به هرگونه اقدام عليه اتباع 
ايراني به بهانه اين اتهامات مضحك قويا هشدار مي دهد 
و تاكيد مي كند حق هرگونه اقدام در چارچوب مقررات 
حقوق بين الملل ب��راي دفاع از حق��وق دولت و اتباع 

جمهوري اسامي ايران را براي خود محفوظ مي داند.

تامين نيازهاي مسكن با كمك مردم
معاون اول رييس جمهور با اشاره به امكانات و ظرفيت هاي 
دولت در زمينه اختصاص زمين و تامين منابع مالي تاكيد 
كرد: پشتيباني و حمايت از تشكل ها و كانون هاي ساخت 
و ساز مسكن در كشور از وظايف جدي دولت در راستاي 
تحقق ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني طي چهار سال 
آينده است. معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در ۹۰ 
درصد شهرهاي كشور متقاضي و زمين الزم براي ساخت 
مس��كن وجود دارد، روش هاي تامين مالي را به عنوان 
مهم ترين بخش ساخت و ساز در كشور برشمرد و گفت: 
دولت برنامه ها و اقدامات الزم در زمينه روش هاي تامين 
مالي در راستاي تحقق ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني 
را درنظر گرفته اس��ت.  وي خاطرنشان كرد: نقش اتاق 
تعاون و بخش تعاوني در تحقق شعارهاي مسكن دولت 
بسيار كليدي اس��ت و از بخش تعاون مي خواهيم كه با 
بسيج همه امكانات و حمايت ساير دستگاه ها و تشكيل 
شركت هاي تعاوني به دولت براي ساخت مسكن كمك 
نمايد. معاون اول رييس جمهور ادامه داد: ساخت مسكن 
و تامين نيازهاي متقاضيان اين بخش در كشور قطعًا با 
كمك و ورود مردم شدني است و زمينه هاي تحقق اين 
مهم در دولت ايجاد شده است تا جايي كه در ده ماه پس 
از روي كار آمدن دولت سيزدهم نزديك به يك ميليون 
و چهارصد هزار واحد زمين براي ساخت مسكن آماده 
شده و نزديك به ۴۰۰ هزار واحد مسكوني نيز با كمك 
مردم و بخش عمومي ساخته مي شود.  وي استفاده از 
فناوري هاي روز دنيا و همچنين روش هاي نوين تامين 
مالي را دو عنصر مهم در تسريع ساخت مسكن در كشور 
برشمرد و گفت: در بخش هايي از كشور مشاهده مي شود 
كه يك ساختمان چند طبقه در بيش از يك سال ساخته 
مي شود و اين در حالي است كه فناوري هاي روز دنيا به 
سمتي پيش مي رود كه يك ساختمان چند ده طبقه 
طي دو ماه ساخته مي شود كه اين نشان مي دهد بايد 
تحولي جدي در زمينه ورود تكنولوژي هاي روز جهاني 
براي ساخت مسكن در كش��ور صورت گيرد. مخبر با 
تاكيد بر اينكه دولت آمادگي دارد هر گونه روش تامين 
مالي براي ساخت و ساز توسط مردم و انبوه سازان را 
ساماندهي كند، گفت: روش هاي تامين مالي براي 
هر بخش ساخت مس��كن درنظر گرفته مي شود تا 
ش��اهد تحول جدي و س��ريع در ساخت واحدهاي 
مسكوني تا پايان دولت سيزدهم باشيم.  وي با اشاره 
به اينكه مسكن، 3۰ درصد هزينه سبد خانوار ايراني 
را شامل مي شود، گفت: برداشتن بار هزينه مسكن از 
دوش ملت نه با توصيه بلكه تنها با عرضه مسكن حل 
مي شود و بايد به نقطه اي از عرضه مسكن برسيم كه 
هزينه مسكن در سبد خانوار تغيير اساسي پيدا كند.

 حمله به 
سلمان رشدي در نيويورك

مناب��ع خبري گزارش داده اند س��لمان رش��دي 
نويسنده مرتد كتاب آيات شيطاني در نيويورك 

هدف حمله قرار گرفته است.
خبرنگار آسوش��يتدپرس گزارش داده س��لمان 
رشدي، نويس��نده مرتد كتاب آيات شيطاني كه 
به س��احت پيامبر اس��ام)ص( اهانت كرده بود 
هنگامي كه قصد س��خنراني در نيويورك داشت 

مورد حمله واقع شد.
رس��انه دولتي انگليس بي بي س��ي گزارش داده 
س��لمان رشدي در حال س��خنراني در يك مركز 
آموزش غيرانتفاعي به ن��ام مركز »چوتوكوآ« در 

نيويورك بوده است.
ش��اهدان عيني گزارش داده اند مردي به سمت 
سلمان رشدي حمله ور شد و او را با مشت يا چاقو 
هدف ق��رار داد، ويدئويي ك��ه در فضاي مجازي 
منتشر شده نشان مي دهد كه حاضران در صحنه 
به سرعت به سمت محل حادثه حركت مي كنند.

سلمان رشدي بعد از انتش��ار رمان موهن »آيات 
شيطاني« مصادف با سال 13۶۷ هجري شمسي 
خشم مسلمانان را برانگيخته بود. او به همين دليل 
به يك زندگي مخفي با شرايط سخت امنيتي روي 
آورده بود. حضرت امام خميني بعد از انتشار اين 
كتاب، در فتوايي فرمان ارتداد س��لمان رشدي را 

صادر نمودند.
گفته مي ش��ود كه در نخس��تين ماه هاي پس از 
انتش��ار آيات ش��يطاني و باالگرفت��ن اعتراضات 
مسلمان به محتواي ضد ديني آن، سلمان رشدي 
در طول يك ماه بيش از پانزده بار محل س��كونت 

خود را تغيير داد.
دولت انگلس��تان كه زمينه انتش��ار كتاب آيات 
ش��يطاني را فراهم كرده بود با صرف هزينه هاي 
فراوان مس��ووليت حفاظت از ج��ان او را به عهده 
گرفته بود. پلي��س ايالتي نيوي��ورك اعام كرد، 
سلمان رشدي ظاهراً از ناحيه گردن با چاقو مورد 
حمله قرار گرفته اس��ت. او از طريق هليكوپتر به 
بيمارس��تان منتقل شد. شرايط او هنوز مشخص 
نيس��ت.  فرد مصاحبه كننده )با سلمان رشدي( 
جراحت كوچكي برداشته است. يك نيروي پليس 
ايالتي فوراً مظنون حمله به رشدي را به بازداشتگاه 
منتقل كرده است. اين حادثه ساعت 11 صبح به 

وقت محلي نيويورك اتفاق افتاده است.

ش�اهد عيني: س�لمان رش�دي ۲۰ ثانيه در 
حال كتك خوردن بود 

آسوشيتدپرس به نقل از يك شاهد عيني خبر داد، 
ضارب به سرعت روي سكو قرار گرفت و شروع به 

كتك زدن سلمان رشدي كرد. 
ابتدا از خود ميپرسي چه اتفاقي دارد مي افتد؟ ولي 
به سرعت تا حد بسيار زيادي روشن شد كه سلمان 

رشدي در حال كتك خوردن است. 
اين اقدام حدود ۲۲ ثانيه طول كشيد.

فرماندار نيويورك هم خبر از زنده بودن س��لمان 
رش��دي داد، وي گفت: براي ما دردناك است كه 
بگوييم رشدي س��اعاتي پيش در غرب نيويورك 
هدف حمله قرار گرفته است او زنده است و بوسيله 
امداد هوايي منتقل شده و در بيمارستان در حال 

دريافت كمك هاي مورد نياز است

كمك هزينه دولت
براي ثبات قيمت نان

مشاور وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: در مرحله 
دوم طرح هوشمندس��ازي يارانه آرد و نان، كمك 
هزينه 1۵ درصدي به نانوايان، براي جبران بخشي 
از هزينه هاي اجاره و دس��تمزد ترميم مي ش��ود. 
محمد جال مش��اور وزير امور اقتصاد و دارايي با 
بيان اينكه مرحله دوم طرح از اين ماه در دس��ت 
اجراس��ت، افزود: مس��وول اجراي اين مرحله از 
طرح وزارت كشور و استانداران هستند و دو اقدام 
مهم در دس��تور كار قرار دارد. او گفت: نخستين 
اقدام ترميم 1۵ درصد كمك هزينه به نانوايان كه 
براي كاهش تنش قيمت ها به مردم با ثابت ماندن 
قيمت نان موافقت كردند، براي جبران بخشي از 
هزينه هاي اجاره و دستمزد كارگران است كه پس 
از نهايي شدن به اطاع آنها خواهد رسيد.  جال 
اقدام دوم در اين مرحله را دسترس��ي نانوايان به 
آرد يارانه اي مبتني بر عملكرد با شناورسازي براي 
توليد نان بيش��تر بيان كرد. وي افزود: با نانواياني 
كه احيانا رفتار هاي متقلبانه يا تراكنش غيرواقعي 
دارند، بعد از يكي دو مورد هشدار پيامكي يا تلفني، 
برخورد الزم صورت خواهد گرفت. مشاور وزير امور 
اقتصاد و دارايي گفت: با توجه به ثابت بودن قيمت 

آرد، قيمت انواع نان تغيير نخواهد كرد.

    صرفه جويي 6 هزار تني در مصرف آرد
محمد جال درباره نتايج مرحله نخس��ت گفت: 
در مرحله نخس��ت، ۷1 هزار نانوايي به دس��تگاه 
كارتخوان هوش��مند مجهز ش��دند ك��ه حدود 
۹۵ درصد نانوايي هاي كش��ور را شامل مي شود. 
همچني��ن از ۵۸ ميليون كارت بانكي براي خريد 
نان در اين سامانه استفاده شد. او گفت: روزانه 1۰۵ 
ميليون قرص نان توليد شد كه مصرف روزانه 1۵ 
هزار تن آرد را نش��ان مي دهد. مش��اور وزير امور 
اقتصاد و دارايي گفت: چنانچه همه  كارتخوان هاي 
موجود كامل شود بين 1۶ تا 1۸ هزار تن آرد براي 
مصرف روزانه نانوايان مورد نياز اس��ت كه با توجه 
به مصرف حدود ۲۴ هزار تن آرد قبل از اجراي اين 
ط��رح، صرفه جويي حدود ۶ هزار تن آرد در روز را 

شاهد هستيم.

دولت باز هم بهبود اوضاع را به آينده موكول كرد

رييس جمهور در سفر استاني به كرمان مطرح كرد

ثبات اقتصادي در نيمه دوم 1401؟

حمايت جدي از فعال شدن بخش خصوصي
رييس جمهور با تاكيد بر مس��اله اش��تغال در كشور 
گفت: دولت از توليدكنندگان و فعال ش��دن بخش 
خصوصي حمايت جدي خواهد داشت. سيد ابراهيم 
رييسي در جمع مردم شهرستان بم در مسجد جامع 
اين شهرستان گفت: توفيقي براي بنده و همراهان و 
همكاران بنده است كه در جمع صميمي مردم عزيز 
بم هستيم. ياد شهداي اين منطقه را گرامي مي داريم 
و به ايثارگران و خانواده هاي صبور و مقاوم و با فضيلت 

آنها اداي احترام مي كنيم.
وي با گراميداشت جانباختگان زلزله بم اظهار كرد: 
بم را به نام رش��ادت ها، ش��جاعت ها، ايستادگي ها و 
ش��هداي عالي قدر اين منطقه مي شناسيم. بم را به 
نام ارادات به امام حسين)ع( و عرض ارادت به عاشورا 
مي شناسيم. بم به نام عاشورا و تاسوعاي حسيني و 
نماد س��وگواري و عزاداراي براي امام حسين)ع( در 
كشور و جهان اسام شناخته مي شود. رييس جمهور 
با بيان اينكه مردم اين س��امان را به نام ايستادگي و 
مقاومت، صبوري و تحمل س��ختي ها مي شناسيم 
اظهار كرد: تحمل سختي زلزله و ساختن دوباره بم 
كار ساده اي نبود. مردم بم بر ويران هاي زلزله بم، بم 

ديگر و باشكوه تري را ساختند.
رييس��ي با تاكيد بر اينك��ه مردم ب��م را مردمي با 
صبر، تحمل و بردبار مي شناس��يم اف��زود: بم را به 
عنوان منطقه توليد كننده محصوالت كش��اورزي 
در كش��وري كه از آن بهره مند است مي شناسيم و 
در هر سفره اي توليدات اين منطقه را مي شناسيم. 
وي با تاكيد بر اينكه مردم بم مردمي توليد كننده و 
مولد هستند افزود: نخيات در بم زبانزد همه است. 
محصوالت كش��اورزي در بم براي هم��ه به عنوان 
محصولي ممتاز شناخته شده است كه نشان دهنده 
مرغوبي��ت و مطلوبيت محصوالت كش��اورزي اين 

منطقه است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تقدير از مردم 
بم در س��اختن بمي نو، در ادام��ه از نقش توليدي و 
مولد بودن مردم بم سخن به ميان آورد و اظهار كرد: 
صنايعي كه در بم برپا شده و كارهاي جديد توليدي 

كه در اين خطه انجام شده است قابل تقدير است.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه محور ما محور توليد 
است و رهبر معظم انقاب اس��امي امسال را سال 
»توليد، اش��تغال و دانش بنيان« نامگذاري كردند، 
تصريح كرد: در بحث توليد وظيفه دولت حمايت از 
توليد و حمايت جدي از فعال كردن بخش خصوصي 
اس��ت و در زمينه نخيات نيز باي��د توليدكنندگان 
حمايت شوند. رييسي با تاكيد بر اينكه بايد از كشاورز 
حمايت شود و كش��اورزي براي كشاورز بايد صرفه 
اقتصادي داشته باش��د، افزود: تصدي گري دولت را 
بايد كاس��ت و نقش كش��اورزان و مردم را در اجراي 
اقدامات افزود و دولت تنها نقش نظارتي و حمايتي 

را به خود بگيرد.
وي خطاب به مسووالن گفت: امروز تاش براي مردم 
اين منطقه يكي از افتخارات بنده و شماست زيرا اين 

مردم، مردمي معتقد هستند.
رييس جمه��ور با بي��ان اينكه ادارات و س��ازمان ها 
ظرفيت پاسخگويي به همه درخواست هاي مردمي 
را ندارن��د، گفت: بخ��ش خدمت ب��ه معلولين بايد 

در اين منطقه فعال تر از س��اير جاهاي ديگر باش��د 
زي��را زلزله ب��م، معلولي��ن زيادي در منطق��ه به جا 
گذاشته است. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه افزايش 
توليد، عزت كشور محس��وب مي شود، تصريح كرد: 
تحصيلكرده هاي زيادي در بم وجود دارد و دراشتغال 
مناطق اولويت با افراد بومي اس��ت و در همين راستا 
نيز گزينش افراد بومي در اولويت قرار خواهد گرفت 
و اين موضوع در ش��وراي اداري استان كرمان حتما 

مطرح خواهد شد.
وي در بخ��ش ديگري از س��خنان خ��ود به موضوع 
درخواست مردم ش��رق اس��تان براي استان شدن 
اش��اره كرد و گفت: استان ش��دن جنوب كرمان در 
دس��تور كار دولت است و خواست شما )براي استان 
شدن بم( بايد مورد توجه قرار گيرد و در همين راستا 
نيز بايد كارهاي كارشناس��ي صورت و شاخص هاي 
تعيين شده مورد توجه قرار مي گيرد. رييسي ادامه 
داد: خواست مردم براي ما اهميت دارد و مناطق ديگر 
استان درخواست استان شدن دارد اما بايد فرآيندها و 
شاخص ها بررسي شود و پس از اقدامات كارشناسي 

در اين زمينه جواب آن به اطاع مردم خواهد رسيد.
رييس جمهور در ادام��ه با تاكيد مجدد بر نگاه ويژه 
به معلولين اين منطقه گفت: بايد اداره بهزيس��تي 
به ص��ورت ويژه در اين منطقه ايجاد ش��ود. وي در 
بخش ديگري از صحبت ه��اي خود در جمع مردم 
بم، با تاكيد بر اينكه حضور مردم در همه صحنه ها 
براي ما تكليف آور اس��ت افزود: دولت بايد عدالت 
محور باش��د. ارزش ادارات در اجراي عدالت است و 
در غير اين صورت چه ارزشي مي توانند داشته باشد. 
در همين راستا نيز همانطور كه در مراسم تنفيذ و 
گرفتن حكم از مقام معظم رهبري عنوان كردم، در 
دولت سيزدهم عدالت مساله محوري است و بايد در 
كشور توسعه براساس آمايش سرزميني انجام شود.

رييس جمه��ور در بخش پاياني صحبت هاي خود به 
بيان خاطره اي از ديدارهاي خود با ش��هيد سليماني 
پرداخ��ت و گف��ت: س��ردار س��ليماني هم��واره در 
نشس��ت هايي كه با ايشان در مشهد داشتيم، نسبت 
به محروميت هاي استان كرمان دغدغه مند بود و ما 
نيز تمام تاش خود را خواهيم كرد كه بتوانيم فقر و 
محروميت را از چهره استان كرمان بزداييم. رييسي 
با تاكيد بر اينكه عدالت امري فطري براي همه است، 
عنوان كرد: اگر به حق عم��ل كنيم، قطعا مي توانيم 
عدالت را در جامعه س��اري و جاري كنيم. رييسي به 
سفر دو روزه خود به استان كرمان اشاره و خاطرنشان 
كرد: در ابتداي ورود به اس��تان كرمان از همه مردم 
مناطق مختلف استان جهت اينكه وقت نمي شود به 
آنها سر بزنيم عذرخواهي كردم. وظيفه داشتم كه به 
همه جاي استان سر بزنم اما در اين سفر برايم توفيق 
حاصل نش��د كه غير از مركز اس��تان، بم و جيرفت، 
به ديگر نقاط اس��تان س��فر كنيم ك��ه عذرخواهي 
بنده را پذيرا باش��ند. وي در خص��وص پاكاردها و 
درخواست هايي كه مردم داشتند، خطاب به مديران 
و مس��ووالن گفت: تمام مديران ادارات بايد آنچه از 
مسائل مردم اعم از نامه ها و گزارشات به آنها مي رسد را 
پيگيري و مورد توجه قرار دهند و از خداوند مي خواهم 

كه همواره بتوانيم در خدمت مردم و شما باشيم.



گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي گفت: يك ش��ورا شامل بانك 
مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه جهت هماهنگي 
براي دخل و خرج دولت و اينكه استقراض از بانك مركزي 
صورت نگيرد تشكيل داده ايم. اين موضوع جزو خطوط 
قرمزي بوده ك��ه آقاي رييس جمهور ب��راي ما تعريف 
كرده اند كه سياست بس��يار درستي هم مي باشد. علي 
صالح آبادي ادامه داد: بخش موثر ديگر در وضعيت پايه 
پولي به بدهي دولت به بانك مركزي مرتبط مي شود كه 
معموال تنخواهي است كه دولت از بانك مركزي دريافت 
مي كند، خوشبختانه دولت سيزدهم از اين تنخواه حداقل 
استفاده را داشته يا نزديك به صفر بوده است. وي افزود: 
موضوع ديگر اوراقي اس��ت كه دولت منتشر مي كند و 
بخشي از آن در بازار توسط بانك ها خريداري مي شود و در 
مواقعي آن را به بانك مركزي مي فروشند و بانك مركزي 
هم با خريد آن تزري��ق ريال انجام مي دهد كه اين مورد 
هم به خوبي تحت كنترل قرار گرفته است. اوراقي را كه 
امسال دولت مي فروشد بخشي از آن توسط بانك، بخشي 
توسط صندوق سرمايه گذاري و بخش ديگر هم به وسيله 

اشخاص حقيقي خريداري مي شود.

    آرامش در بازار
 با راه اندازي معامالت توافقي ارز

صالح آبادي با اشاره به ارز توافقي گفت: حجم معامالت ارز 
توافقي به طور قابل توجهي درحال افزايش و تعميق است 
به گونه اي كه امروز در بازار اثرگذار است. امروز ارز توافقي 
در بازار ارز كش��ور آرامش ايجاد كرده و عرضه ارز همواره 
بيشتر از تقاضا شده اس��ت. علي صالح آبادي رييس كل 
بانك مركزي با اشاره به  راه اندازي معامالت توافقي ارز نيز 
گفت: ارز توافقي يكي از اتفاقات خوبي بود كه انجام شد به  
نحوي كه در دوماه گذشته اين امكان را فراهم كرديم كه 
در شبكه صرافي كشور ارزهاي مختلف اعم از دالر و يورو و 
روبل به صورت توافقي و با قيمتي براساس عرضه و تقاضا 
مبادله شود. خوشبختانه حجم معامالت در اين بخش به 
ميزان قابل توجهي افزايش يافت و نشان داد كه  عمق بازار 
در حال افزايش است؛ ضمن اينكه بر بازار ارز هم اثرگذار 
است. به واقع معامالت توافقي ارز باعث آرامش بازار ارز شده 
است و بانك مركزي به توسعه اين بازار كمك  خواهد كرد و 
به عنوان هدايتگر اين بازارها، آرامش حوزه ارزي كشور را به 
عنوان اولويت اصلي خود دنبال مي كند. صالح آبادي اظهار 
كرد: براساس آمارها در پايان تيرماه بيش از ۱۴ ميليارد دالر 
ارز در نيما تامين شده است كه در مقايسه با مدت مشابه ۸۰ 
درصد رشد داشتيم. در نهايت اينكه به طور كلي بايد مسير 
وجهت گيري به سمتي باشد كه دولت بتواند درآمدهاي 

ديگري را جايگزين درآمدهاي نفتي كند.

    مزيت نفت و گاز و پتروشيمي 
در صادرات و ارز آوري 

وي با اش��اره به مزيت نسبي كش��ور در حوزه نفت و گاز 
و پتروش��يمي گفت: وقتي چنين ظرفيت��ي داريم اگر 
درآمدهاي��ي كه از اين بخش حاصل مي ش��ود را صرف 
سرمايه گذاري همين حوزه كنيم حجم صادرات افزايش 
پيدا مي كند. البته س��رمايه گذاري هاي خوبي را در اين 
بخش ها در چند س��ال اخير ش��اهد بودي��م و ارزآوري 
خوبي براي كشور داشته اس��ت و خوشبختانه باوجود 
محدوديت ها و در زمان تحريم هميش��ه توانستيم ارز 
كشور را تامين كنيم و امروز به مراتب شرايط بهتر از قبل 
است. رييس كل بانك مركزي گفت: سرمايه گذاري ها 
در صنايع نفت و گاز امروز با يك دهه گذشته قابل قياس 
نيست و درآمدهاي ارزي كشور نيز با وجود تحريم ها به 
مراتب بسيار بهتر از گذشته شده است. متاسفانه در طول 

ساليان متمادي اقتصاد ايران نفتي بوده و دولت ها عموما 
از درآمدهاي نفتي استفاده مي كردند و نقش ماليات در 
بودجه دولت كمرنگ بود. در نظام اقتصادي س��الم بايد 
درآمد اصلي دولت درآمدهاي مالياتي باشد.مقام معظم 
رهبري نيز از ۳۰ سال قبل همواره به جدا كردن نفت از 
بودجه و افزايش درآمدهاي غيرنفتي تاكيد داشته اند. بايد 
نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت افزايش پيدا 
كند كه نياز به زيرساخت دارد و بخشي از اين زيرساخت ها 
بانكي، فناوري محور يا قانوني است.طرح ماليات بر عايدي 
س��رمايه كه در مجلس مطرح اس��ت، يا اقداماتي مثل 
اجراي پايانه هاي فروشگاهي كه از فرارهاي ماليات هاي 

جلوگيري مي كند.

    مبادله و سرمايه گذاري در بازار رمزارزها 
ممنوع است

علي صالح آبادي درباره سرمايه گذاري و مبادالت در بازار 
رمزارزها اظهار كرد: موضوع رمز ارزها چند سال در دنيا 
مطرح شده اما هنوز بسياري از كشورها آن را به رسميت 
نشناخته اند و حتي برخي كشورها مانند چين معامالت 
و مب��ادالت آن را به عنوان ابزار س��رمايه گذاري ممنوع 
كرده اند. در كشور ما نيز در سال ۱۳۹۹ دولت آيين نامه اي 
را براي كساني كه با مجوز قانوني وزارت صمت و وزارت نيرو 
رمز ارز استخراج كرده اند تصويب كرد تا بتوانند دارايي خود 
را در سامانه اي تحت نظارت بانك مركزي عرضه نموده و 
از رمز ارز استخراج شده استفاده كنند. هنوز كشورهاي 
مختلف دنيا رمزارزها را به رسميت نشناخته اند و در برخي 
كشورها نيز مثل چين ممنوع است. سال ۱۳۹۹ دولت 
آيين نامه اي را تصويب كرد تا كس��اني كه مجوز قانوني 
دريافت مي كنند، رمزارز استخراج و براي واردات استفاده 
كنند.درواقع خريد و فروش )مبادله( و س��رمايه گذاري 
رمزارزها ممنوع است، اما استخراج و استفاده براي واردات 
كاال ممكن شده است. مقرراتي آماده كرديم تا با هماهنگي 
وزارت صمت از رمزارزها براي واردات بهره برداري شود 
كه هفته آينده اعالم خواهد ش��د. سياست كلي فعلي 
در م��ورد رمز ارزها اين اس��ت كه مبادل��ه آن به عنوان 
ابزار سرمايه گذاري مورد قبول نيست، لكن كساني كه 

اس��تخراج رمز ارز انجام داده اند در چارچوب آيين نامه 
مصوب هيات وزيران مي توانند از آن براي واردات استفاده 
كنند. صالح آبادي ادامه داد: ما با همكاري وزارت صمت 
براي كساني كه مجوز اس��تخراج رمز ارز دريافت كرده 
بودند امكان واردات كاال را فراهم كرديم، مقررات اين كار 
نيز مشخص شده و به زودي طي هفته آينده اعالم عمومي 
خواهيم كرد. وي با اشاره به نوسانات باالي قيمت رمزارزها 
نيز هشدار داد: در اين بين افراد زيادي در اين بازار دچار 
ريسك سرمايه گذاري و زيان مي شوند چرا كه نوسانات 
رمز ارزها بسيار زياد است. به عنوان مثال بيت كوين تا ۶۰، 
۷۰ هزار دالر هم باال رفت و قيمت آن هم اكنون به حدود 
۲۳ هزار دالر رسيده است بنابراين نوسانات بااليي دارد 

كه مردم بايد مراقب باشند.

    رشد ۷۹ درصدي تسهيالت به دانش بنيان ها
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اهميت بخش دانش 
بنيان در اقتصاد گفت: يك��ي از مهم ترين تحوالتي كه 
ضرورت دارد در كشور محقق شود، حمايت ار شركت هاي 
دانش بنيان اس��ت. جوانان نخبه كشور ما از ظرفيت ها 
و استعدادهاي بااليي برخوردارند و در ميادين مختلف 
جهاني مي درخش��ند و بايد حتما از آنها حمايت كنيم. 
صالح آبادي درب��اره ميزان تس��هيالت بانكي به دانش 
بنيان ها گفت: مانده تس��هيالت ش��ركت هاي دانش 
بنيان در پايان تيرماه امس��ال به ۷۹ هم��ت )۷۹ هزار 
ميليارتومان( رسيده كه نسبت به ۴ماهه سال گذشته 
افزايش ۳۰ درصدي داش��ته اس��ت.از ابتداي امسال تا 
پايان تيرماه به ۱۷۱۵ شركت دانش بنيان۲۷ هزار و ۷۰۰ 
ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است كه رشد ۷۹ 
درصدي داشت و نش��ان از عملكرد خوب شبكه بانكي 
در اين مس��ير دارد. وي اضافه كرد: سال گذشته هم ۶۷ 
همت به حوزه دانش بنيان تسهيالت پرداخت كرده ايم. 
البته اين تسهيالت دهي و حمايت مالي از حوزه دانش 
بنيان را بيشتر خواهيم كرد و در بخش وثايق و تضامين 
نيز تسهيل خواهد ش��د. با نهادهاي دانش بنيان مانند 
صندوق نوآوري و ش��كوفايي و معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري نيز تعامل بسيار خوبي داريم و قطعا اين 

روند را تداوم مي بخشيم.

    اجراي آزمايشي »ريال ديجيتال«
 در شهريور 

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه »نوس��انات بازار 
رمزارزها زياد است و بايد به آن توجه شود« ، گفت: »رمز 
ريال« يا »ريال ديجيتال« جايگزين اسكناس ريال است 
و كارهاي آن انجام شده است. ريال ديجيتال طبق وعده 
به صورت آزمايشي در شهريور ماه اجرايي مي شود. وي 
افزود: در چين نيز چنين اقدامي مشابه انجام شده و ۷۵ 
ميليون نفر از »يوآن ديجيتال« استفاده مي كنند. ناشر 
ري��ال ديجيتال، بانك مركزي اس��ت و مردم مي توانند 
به جاي اس��كناس از آن استفاده كنند. رييس كل بانك 
مركزي درب��اره رمزريال نيز توضيح داد: ريال ديجيتال 
يا رمزريال با رمزارزهاي جهان روا به كلي متفاوت است. 
رمز ارزي كه ما تعريف كرده ايم به اين شكل است كه افراد 
به جاي اينكه اسكناس ريال را جابه جا كنند مي توانند 
از رمزريال يا ريال ديجيتال اس��تفاده كنند، يعني ريال 
ديجيتال جايگزين اسكناس ريال مي شود.  صالح آبادي 
ادامه داد: كشورهايي در دنيا اين كار را انجام داده اند؛ يكي 
از اين كشورها چين است كه هم اكنون ۲۵۰ ميليون نفر 
از جمعيت اين كشور از يوان ديجيتال استفاده مي كنند. 
ما نيز در كشور زيرساخت هاي اين كار را فراهم كرده ايم. در 
واقع ريال ديجيتال ريالي است كه ناشر آن بانك مركزي 
است، همانند اس��كناس ريال كه از سوي بانك مركزي 
منتشر مي شود. البته در اين زمينه نياز به آموزش است 

كه انشااهلل كارهاي آن انجام خواهد شد.

    استفاده حداقلي دولت از تنخواه 
رييس كل بانك مركزي گفت: خالص دارايي هاي خارجي 
كه در پايه پولي اثرگذار اس��ت تا پايان تيرماه نسبت به 
سال گذشته منفي بوده است؛ يعني هر ارزي كه از دولت 
گرفته ايم به فروش رسيده و ريال جمع شده است. بدهي 
دولت به بانك مركزي نيز در وضعيت مناس��بي است و 
دولت حداقل استفاده را )نزديك به صفر( از تنخواه داشته 
است. وي افزود: اوراق منتشر شده دولت نيز مي تواند در 

پايه پولي موثر باشد، اين بخش هم به خوبي كنترل شده 
است. همچنين بانك مركزي از ابتداي سال تاكنون ۳۰ 
همت اوراق دولتي واگذار كرده و ريال را از بازار جمع كرده 
است. از طرفي بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز كه در 
پايه پولي موثر است كنترل شده است.  درآمدهاي دولت 
ماهيانه پايش مي شود و اموال منجمد دولت نيز فروخته 
خواهد شد تا به منابع بانك مركزي دست اندازي نشود. 
خوش��بختانه دولت به خوبي براي مديريت درآمدها و 
هزينه ها برنامه ريزي مي كند و انضباط مالي را رويكرد 

اصلي خود قرار داده است.

    بيش از يك ضامن خالف قانون است
صالح آبادي تاكيد كرد كه اگ��ر بانكي براي پرداخت 
تسهيالت بيش از يك ضامن معتبر درخواست كند، 

خالف قانون بودجه امسال عمل كرده است. 

    بهبود وصول مطالبات
 با افشاي اسامي ابربدهكاران بانكي

علي صالح آبادي درباره اهميت انتشار ليست ابربدهكاران 
بانكي نيز گفت: مشكل اعالم اين اسامي در قانون بودجه 
۱۴۰۱ برطرف ش��د و برهمين اساس به تفكيك تمام 
بانك ها اسامي هر فرد حقيقي يا حقوقي كه بدهي باالي 
۱۰۰ ميليارد تومان داشته باشد در سايت بانك مركزي 
منتشر مي ش��ود. در نتيجه اين كار تمام بانك ها، افكار 
عمومي، نهادهاي نظارتي، نهادهاي قضايي، شبه قضايي 
و رسانه ها در جريان اين شفافيت قرار مي گيرند و بدهي 
يك مجموعه معوق شده يا مشكوك الوصول يا سوخت 
شده به تفكيك در قالب جداولي استاندار براساس قانون 
اعالم مي شود. البته عالوه بر معوقات و مشكوك الوصول ها 
اسامي بدهكاران جاري هم اعالم مي شود. وي اضافه كرد: 
طبق تعاريف بانك مركزي اگر تس��هيالتي تا شش ماه 
بازپرداخت نشود در طبقه سررسيد گذشته، از شش ماه 
تا ۱۸ ماه طبقه معوق و از ۱۸ ماه به باال در طبقه مشكوك 
الوصول قرار مي گيرد، بنابراين براساس اين تعاريف، اگر 
بنگاه هايي به داليل خاصي در پرداخت اقس��اط موفق 
نبودند و داليل موجه داشته باشند، بانك ها به آنها كمك 
مي كند، اما در شرايطي ديگر وضعيت فرق مي كند و با آنها 

برخورد الزم صورت خواهد گرفت.

    منفي شدن رشد خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي

رييس شوراي پول و اعتبار كشور درباره وضعيت نقدينگي 
و برنامه بانك مركزي براي كنترل آن اظهار كرد: يكي از 
داليل اصلي افزايش نقدينگي، پايه پولي است. پايه پولي 
از عناصري تشكيل مي شود و يكي از آنها خالص دارايي 
خارجي بانك مركزي است كه در واقع ارزهاي حاصل از 
نفت و فرآورده گاز، ميعانات و... است كه درآمد دولت به 
حس��اب مي آيد. بانك مركزي آنها را خريداري مي كند 
و ريال در اختيار دولت مي گذارد، اين كار باعث افزايش 
خالص دارايي خارجي و پايه پولي مي ش��ود. وي اضافه 
كرد: تا پايان تيرماه امسال نس��بت به دوره مشابه سال 
گذشته رش��د خالص دارايي هاي خارجي منفي بود، به 
اين معنا كه موفق شديم هر ارزي كه از دولت دريافت شد 
و حتي ارزهاي قبلي هم كه در اختيار داشتيم را به فروش 
برسانيم و ريال را از بازار جمع كنيم واز اين محل افزايش 
پايه پولي به وجود نيامد. صالح آبادي اضافه كرد: همكاري 
بانك مركزي با سازمان بورس سبب تشكيل صندوق هاي 
بازار پول شده است . بانك مركزي هم از ابتداي سال تا به 
امروز بيش از ۳۰ همت نس��بت به پايان سال قبل اوراق 
دولتي كه در سبد خود داش��ت را در بازار واگذار كرده و 

ريال آن را هم جمع كرده است.
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سود بين بانكي
باز هم پايين آمد

براي س��ومين بار در ٢٠ روز اخير نرخ سود بين بانكي با 
كاهش ۰.۵ واحد درصدي به ۲۰.۵۹ درصد رسيده است.  
سود بين بانكي كه به عنوان يكي از انواع نرخ هاي بهره در 
بازار پول به نرخ هاي س��ود يا بهره در ساير بازارها جهت 
مي دهد، در واقع قيمت ذخاير بانك هاست و زماني كه آنها 
در پايان دوره مالي كوتاه مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار 
كسري ذخاير مي شوند، از ساير بانك ها در بازار بين بانكي يا 
از بانك مركزي استقراض مي كنند. اين نرخ پس از رسيدن 
به ۲۱.۳۱ درصد يعني سقف سال ۱۴۰۱ در ۳۰تيرماه در 
٢٠ روز اخير روند نزولي داشته و اين سومين بار است كه 
شاهد كاهش نرخ سود بين بانكي هستيم. در حال حاضر، 
سود بين بانكي به ۲۰.۵۹ درصد رسيده و طبق گفته رييس 
سازمان بورس، اين نرخ به كمتر از اين نيز مي رسد.  پيش از 
اين، افزايش نرخ بهره در بازار بين بانكي و رسيدن اين نرخ 
به ۲۱.۳۱ درصد، صداي مخالفت بورسي ها بلند كرد و در 
جلسه با بانكي ها بر كنترل اين نرخ تاكيد شد كه پس از 
اين جلسه، روند كاهشي سود بين بانكي آغاز شد.  ماجراي 
اعتراض بورسي ها به افزايش سود بين بانكي به اين 
برمي گردد كه فعاالن بازار سرمايه، افزايش اين نرخ را 
بر روند منفي اين بازار و خروج سرمايه از آن تاثيرگذار 
مي دانند، درحال��ي كه كارشناس��ان پولي و بانكي 
معتقدند اين نرخ  تاثيري بر تحوالت شاخص بورس 
ندارد و روند افزايش��ي اين نرخ در ماه هاي اخير نيز 
ناشي از فشار تورمي بوده نه سياست هاي ضدتورمي.

كاهش ماهانه نرخ تورم
پله اي و مستمر خواهد شد

س��خنگوي اقتصادي دولت گفت: اثر اين كاهش تورم 
اين است كه در ماه هاي آينده جامعه به لحاظ بي ثباتي 
قيمت ها و افزايش قيمت ها و گراني ها قطعا با ش��رايط 
بهتري نسبت به ماه هاي گذش��ته مواجه خواهد شد. 
شرايط جامعه به لحاظ بي ثباتي قيمت ها و گراني ها در 
ماه هاي آينده قطعا بهتر مي شود. سيد احسان خاندوزي 
درباره اظهارات خود مبني بر كاهش تورم تيرماه نسبت به 
خرداد و در پاسخ به اينكه اين كاهش تورم چه ميزان بوده 
است، گفت: تورم ماهانه تير ۴.۶ درصد بود در حالي كه 
در خردادماه ۱۲.۲ درصد بود و انتظار ما در ستاد اقتصادي 
دولت اين اس��ت كه اين روند در مرداد پايين تر از تيرماه 
محقق شود تا بتوانيم به شكل پله اي و مستمر، نزول ماهانه 
نرخ تورم را در كش��ور داشته باشيم. اثر اين كاهش تورم 
اين است كه در ماه هاي آينده جامعه به لحاظ بي ثباتي 
قيمت ها و افزايش قيمت ها و گراني ها قطعا با ش��رايط 

بهتري نسبت به ماه هاي گذشته مواجه خواهد شد.

فروش ۱،۶۷ هزار ميليارد ريال 
اوراق مالي اسالمي

بانك مركزي اعالم كرد، در دوازدهمين حراج اوراق مالي 
اسالمي دولتي كه باحضور افراد حقيقي و حقوقي برگزار 
شد، ۱.۶۷ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي به فروش 
رفت. بانك مركزي با اعالم نتيجه دوازدهمين مرحله از 
حراج اوراق مالي اسالمي دولتي در سال ۱۴۰۱ )مورخ 
۱۹ مرداد ماه(، عنوان كرد: حراج جديد اوراق ياد شده در 
تاريخ ۲۵ مردادماه سال جاري برگزار خواهد شد. جزييات 
اين گزارش به شرح زير است: فروش ۱.۶۷ هزار ميليارد 
ريال اوراق مالي اسالمي، حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار 
ورقه است. وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش 
تمام پيشنهادات دريافتي يا فروش كليه اوراق عرضه شده 
در حراج را ندارد. بانك مركزي سفارشات دريافت شده را 
به منظور تصميم گيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه 
مزبور نسبت به تعيين سفارش هاي برنده اقدام مي كند. 
در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي شود. 
بانك مركزي بر اساس بند »ن« تبصره )۵( قانون بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ صرفًا مجاز به خريد و فروش اوراق مالي 
اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق است. كارگزاري اين 
بانك ضمن تامين  زيرساخت معامالت و برگزاري حراج، 
تعهدي نس��بت به حجم و قيمت اوراق مالي اسالمي 
دولتي فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اوليه 

به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد كرد.

امسال ارز اربعين چقدر 
و با چه قيمتي داده مي شود؟

پس از تقريبا دو سال وقفه براي حضور زائران ايراني در 
پياده روي اربعين به دليل كرونا، در شرايطي كه امسال 
تاكنون بيش از يك ميليون نفر ب��راي حضور در پياده 
روي اربعين ثبت نام كرده اند، رييس كل بانك مركزي از 
آماده سازي شرايط براي تخصيص ارز اربعين خبر داده 
كه احتماال اين تامين ارز از محل بازار متشكل ارزي باشد. 
به گزارش ايسنا، هرس��اله همزمان با شروع ايام محرم 
و پي��اده روي اربعين، تامي��ن ارز زائرين عتبات عاليات 
مطرح مي شود كه نوع اين ارز و اينكه از چه محلي و با چه 
نرخي تامين شود، از موضوعات مهم در اين زمينه است. 
گسترش ويروس كرونا تقريبا دو سال، سفرها از جمله 
سفر اربعين را تعطيل كرد اما اكنون با بهبود شرايط و از 
سرگيري سفرها از جمله سفر پياده روي اربعين، تاكنون 
بيش از يك ميليون نفر براي اربعين پيش ثبت نام كرده اند، 
اما پيش بيني براي حضور ۵ ميليون ايراني انجام شده 
است. در اين زمينه، رييس كل بانك مركزي در تازه ترين 
اظهارات خود اعالم كرده كه قرار است براي زوار اربعين، 
شرايط استفاده از دينار عراق فراهم شود. البته آن طور 
كه صالح آبادي گفته، در حال حاضر پس از معامله روبل 
روس��يه در بازار متشكل ارز، روي معامله دينار عراق در 
اين بازار كار مي شود تا زيرساخت هاي آن فراهم شود كه 
امسال هموطنان بتوانند از ارز دينار استفاده كنند. طبق 
اعالم وي، زيرساخت هاي اين كار در حال تهيه است و 
به موقع اطالع رساني مي شود. بنابراين، از آنجا كه تامين 
بخشي از نيازهاي خدماتي ارز از جمله ارز مسافرتي در 
بازار متش��كل ارز صورت مي گيرد، احتماال تامين ارز 
اربعين نيز از محل بازار متش��كل ارزي به نرخ اين بازار 
صورت خواهد گرفت. البته رييس كل بانك مركزي بر 
اين تاكيد كرده كه اين موضوع هنوز در حال بررسي است.

رييس كل بانك مركزي: مبادله و سرمايه گذاري در بازار رمزارزها ممنوع است

پرداخت ريال فقط پس از وصول ارز دولتي

ريالديجيتالدرشهريورميآيد

 بعد از ۶ سال تخصيص تنخواه ممنوع مي شود
با توجه به تغييرات انجام شده در طرح اصالح قانون 
بانك مركزي ع��زل و نصب رييس كل بانك مركزي 
همچنان توس��ط رييس جمهور انجام مي شود اما در 
حوزه كنترل نقدينگ��ي بانك مركزي براي پرداخت 
تنخواه و خري��د ارز دولت اختيار خواهد داش��ت. به 
گزارش تسنيم، در ساختار اصلي طرح بانك مركزي، 
مجمع عمومي در راس قرار دارد و هيات نظارت، هيات 
عالي و ش��وراي فقهي زيرنظر آن ق��رار دارند. هيات 
نظارت بايد پيگيري مصوبات مجمع عمومي را انجام 
دهد. در هيات عالي نيز وزير اقتصاد، رييس سازمان 
برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي حضور دارند 
كه اعضاي اجرايي را تشكيل مي دهند. همچنين چهار 
عضو غير اجرايي نيز حضور دارند كه با پيشنهاد رييس 
بانك مركزي و تاييد رييس جمهور انتخاب مي شوند. 
اين موضوع سبب مي شود تا پنج فرد همسو با بانك 
مركزي در هيات عالي حضور داشته باشند و اين هيات 
جايگزين شوراي پول و اعتبار شده است. در حقيقت 
مرجع تصميم گي��ري در حوزه اجراي��ي اين هيات 
خواهد بود. هيات عالي بايد به صورت دائم جلس��ه 
داشته باش��د و وزير و رييس سازمان برنامه و بودجه 
نيز اگر نتوانند شركت كنند بايد نماينده اي را از قبل 
معرفي كرده باشند. در بحث استقالل بانك مركزي 
نيز بايد توجه داش��ت كه شخص رييس كل توسط 
رييس جمهور تعيين مي شود و اعضاي غير اجرايي 
نيز با تاييد دولت تعيين مي شوند. در حقيقت در شور 
دوم، اس��تقالل بانك مركزي در طرح كاهش يافته 
است. وقتي اين استقالل تضعيف شود امكان نظارت 
نيز كاهش مي يابد. شوراي فقهي نيز در شور دوم در 

چارچوب اركان بانك مركزي قرار گرفته است.

    در طرح مجلس مصوبات هيات عالي 
غير محرمانه است

در بحث راهكارها اولين مورد شفافيت و پاسخگويي بانك 
مركزي است. در حال حاضر بانك مركزي مستقل نداريم. 
ضمن اينكه پاس��خگويي به نهادهاي ناظ��ر نظير ديوان 
محاسبات نيز وجود ندارد. همچنين پاسخگويي به مجلس 
نيز عالوه بر اين موارد در طرح اصالح قانون بانك مركزي 
قرار گرفته اس��ت. در طرح نيز اصل بر غير محرمانه بودن 
مصوبات هيات عالي اس��ت. از ابتداي سال ۹۲ تا ۹۹ تنها 
چهار مصوبه شوراي پول و اعتبار در تارنماي بانك مركزي 
قرار گرفته است. در حوزه شفافيت در طرح گفته شده است 
كه آراي اعضاي هيات عالي، اس��امي حاضرين و غايبين 
و معامله با بانك ها بايد ش��فاف باشد. در خصوص كنترل 
تعارض منافع در طرح گفته شده است كه همه كاركنان 
بانك مركزي تا سه سال پس از اتمام خدمت در بانك مركزي 
نمي توانند وارد بانك ها شوند، ضمن اينكه افراد نمي توانند 
سهامدار بانك ها باشند، سپرده اي در بانك داشته باشند يا 
تسهيالتي از بانك ها دريافت كنند. اراده برخورد در برخي 
موارد به دليل همين تع��ارض منافع وجود ندارد كه با اين 
قاعده گذاري موارد اينچنيني كاهش خواهد يافت. در بحث 
ساختار هيات انتظامي نيز سه نفر در هيات بدوي و تجديد 
نظر حضور دارند. يك نفر به عنوان رييس هيات حضور دارد. 
نماينده بانك نيز حذف شده است. نوشتن راي نيز برعهده 
قاضي قرار گرفته است. دو نفر ديگر نيز كارشناس تخصصي 
هستند. قاضي هيات انتظامي براساس پيشنهاد رييس كل 
بانك مركزي و تاييد رييس قوه قضاييه تعيين مي شود. پس 
از دو مرحله دادگاه ب��دوي و تجديد نظر امكان ادامه روند 
رسيدگي در ديوان عالي كشور وجود دارد. در بخش كشف 
تخلفات نيز بانك ها بايد داده ها را به صورت داشبرد به بانك 

مركزي تحويل دهند در نتيجه اين موضوع هزينه رسيدگي 
را كاهش مي دهد. اين همان بخش��ي است كه بانك هاي 
خصوصي در مورد آن اعتراض داش��تند و براساس آن اين 
طرح را بد مي دانند. در حوزه مقررات گذاري و تنظيم گري و 
مسائل مربوط به اقتدار بانك مركزي در طرح اصالح قانون 
بانك مركزي به فقدان قانون گريز و ورشكستگي بانك ها و 
موسسات اعتباري، عدم تناسب وظايف و اختيارات بخش 
نظارت بانك مركزي و هيات انتظامي، عدم كفايت تنبيهات 
نظارتي قانون پولي و بانكي و تعارض منافع بانك مركزي 
اشاره شده است. برخي موانع در حوزه اعمال ابزارهاي نظارتي 
وجود دارد مانند تعارض وظايف كه در طرح ديده شده است. 
در طرح جديد اهداف بانك مركزي تعيين شده است كه 
شامل رشد اقتصادي و كنترل تورم مي شود. تعارض منافع با 
شبكه بانكي در طرح حل شده است در نتيجه امكان تقويت 
نظارت بانك مركزي وجود دارد. تخصصي كردن سياست 
پولي نيز اهميت يافته است و يكي از معاونان رييس كل براي 
حوزه پولي تعيين خواهد شد و كميته سياست گذاري پولي 
نيز تشكيل خواهد شد. استقالل بانك مركزي ۷ بخش دارد 
كه يكي از آنها اس��تقالل مالي است. به اين معنا كه دولت 
نبايد از نظر مالي به بانك مركزي وابسته باشد و خريد ارز يا 
تنخواه خود را از بانك مركزي تأمين كند. در طرح ذكر شده 
كه بانك مركزي در چارچوب سياست هاي پولي خود 
مي تواند به دولت تنخواه بدهد در غير اين صورت الزامي 
براي آن وجود ندارد. سه درصد بودجه عمومي مي تواند 
به دولت تنخواه بدهد و ساالنه نيم درصد كاهش خواهد 
يافت. به اين معنا كه پس از ۶ سال تخصيص تنخواه بانك 
مركزي عمال از ساختار بودجه عمومي حذف خواهد شد. 
در اين حالت بايد امكانات ديگري مانند امكان استفاده 

از اوراق با سررسيدهاي كوتاه مدت به دولت داده شود.

    بانك مركزي حق پرداخت ريال
 پيش از وصول ارز دولت
 )صادرات نفت( را ندارد

الزم به ذكر است، دولت بانك مركزي را الزام به دريافت 
ارز و پرداخت ريالي آن مي كند حتي اگر امكان وصول 
ارز وجود نداش��ت. در طرح اصالح قانون بانك مركزي 
گفته شده است كه بانك مركزي اختيار دارد تا عامليت 
ارز دولت را قبول كند و نكته ديگر اين اس��ت كه تاكيد 
شده بانك مركزي نمي تواند تا زماني كه ارز وصول نشده 
به دولت ريال بدهد. نكته اين است كه اگر عزل و نصب 
اعضاي اصلي بانك مركزي به عهده دولت باشد و بانك 
مركزي از اختيارات خود براي حمايت از دولت استفاده 
نكند رييس كل عزل خواهد شد. بحث استقالل بانك 
مركزي از اين جهت كه اين بانك بتواند در حوزه كنترل 
تورم نقش درستي بازي كند اهميت دارد. هم اكنون طرح 
اصالح قانون بانك مركزي در صحن مجلس قرار دارد و 
پيشنهادات نمايندگان در اين خصوص ارايه مي شود. در 
راستاي بحث استقالل و تقويت آن نيز پيشنهاداتي مطرح 

خواهد شد چرا كه بانك مركزي در اين طرح نيز استقاللي 
نخواهد داشت. البته بايد توجه داشت كه محدوديت هايي 
در خصوص استقالل كامل بانك مركزي وجود دارد كه 
شامل اصل ۶۰ قانون اساس��ي )نظر به تفسير شوراي 
نگهبان( و همچنين اصل ۱۱۰ قانون اساسي )براساس 
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام( مي شود. در دنيا 
رييس بانك مركزي با نظر مجلس سنا يا مجلس عوام 
يا يك نهاد بيرون دولت انجام مي ش��ود. در حال حاضر 
از جمله پيشنهاداتي كه در خصوص تقويت استقالل 
طرح بانك مركزي مطرح شده، اين است كه عزل رييس 
كل بانك مركزي با تاييد مقام معظم رهبري باشد كه 
بعيد است به تصويب مجلس برسد و پيشنهاد ديگر اين 
است كه عزل رييس كل بانك مركزي با تاييد سران سه 
قوه اتفاق بيفتد اما اين موضوع با توجه به مغايرت با قانون 
اساسي نياز به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد 
كه بعيد است، مورد تاييد قرار بگيرد. با توجه به اين شرايط 
بايد ديد كه در نهايت بحث استقالل بانك مركزي به چه 

نحو مورد تاييد نمايندگان مجلس قرار خواهد گرفت.



سالگرد دوسالگي ريزش بورس گذشت، دقيقا روز 19 
مرداد ماه سال 1399 ريزش بورس آغاز شد و به عقيده 
كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه همچنان ادامه دارد. 
اواخر سال 9۸ بود كه برخي از مسووالن كشور، مردم را 
براي سرمايه گذاري در بورس دعوت كردند. مسووالني 
كه ترجيع بند سخنانشان سرمايه گذاري كم ريسك و 
با سود باال در بورس بود و باعث ترغيب تعداد زيادي از 

شهروندان براي حضور در اين بازار شدند.
حقيقت ماجرا چيز ديگري بود. سرمايه  گذاران بعد از 
ورود به بورس و پس از دريافت چند درصد سود، وارد 
زيان شدند و همچنان زيان مي كنند. بررسي ها نشان 
مي دهد كه برخي از سهامداران چيزي حدود 9۰ درصد 
زيان كرده اند. يعني به واسطه تشويق هاي مسووالن 
وقت در اوج قيمتي سهام خريدند و پس از افت قيمت 

و زيان توان فروش ندارند.
به هر ترتيب ش��هرونداني بدون دان��ش و تجربه وارد 
بازار سهام شدند. سهام غيرارزنده با قيمت بسيار باال 
خريدند و اكنون كه اغلب سهام بورسي ارزنده هستند 
در زيان به سر مي برد. چون در شرايط بد و با قيمت باال 
سهم خريدند، البته اين خريد سهم به واسطه تشويق 
مسووالن بود. مشاهدات نشان مي دهد اغلب فعاالن و 
تحليلگران بازار سرمايه علت نزول بورس را عملكرد 
مسووالن و برداشت نقدينگي از اين بازار مي دانند. به 
عقيده اين افراد اگر نقدينگي از بورس برداشت نمي شد 

بورس سقوط نمي كرد و همچنان در مدار صعود بود!
بورس ته��ران در بهار 99 توانس��ت بازدهي 1۴۷ 
درصدي را ثبت كند. پس از آن بازدهي تابستان به 
۲۵، بازدهي پاييز به منفي 1۰ و بازدهي زمس��تان 
به منفي 9 درصد رس��يد. اما نكته نگران كننده اين 
است كه با گذشت حدودا دو سال همچنان بازدهي 
بورس منفي است. البته بايد توجه داشت كه شدت 
و ميزان روند رو به افت بازار در زمان دولت سيزدهم 
افزايش يافته است. اكثر قريب به اتفاق كارشناسان 
نيز اعتقاد دارند اين ش��دت گيري رون��د نزولي به 

سياست هاي دولت سيزدهم باز مي گردد.
همانطور كه گفته ش��د س��هامداران در اين دو سال 
زيان هاي بسيار سنگيني داشتند. اغلب سهامداران 
جديدالورود خانه، ماش��ين، طال و ساير دارايي هاي 
خود را فروخته و وارد بورس ش��دند. اما همين گروه 
پس از سقوط شاخص دچار مشكالت مالي و سالمتي 
شدند. بررس��ي هاي ميداني و صحبت  با سهامداران 
نشان مي دهد كه زيان در بورس يكي از عوامل موثر 
در وقوع ط��الق و بيماري هاي روحي در بين جامعه 
هدف مورد بحث شده است. بسياري از سهامداران در 
مدعي هستند كه به واسطه زيان در بورس از همسر 

خود جدا و دچار بيماري هاي روحي شده اند.

    معضالت قانوني بورس
يكي از اصلي ترين خألهايي كه پس از ريزش شديد 
بورس خود را نش��ان داد، معضالت قانوني موجود در 
بازار سرمايه بود. به دنبال اين موضوع، اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار مورد تاكيد فعاالن و كارشناسان بازار سهام 
قرار گرفت و لزوم به روزرساني و اصالح اين قانون، به 
نمايندگان مجلس و متوليان بازار سرمايه گوشزد شد. 
دي ماه سال 1۴۰۰ بود كه پيش                     نويس طرح »اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران« در 
كارگروه بازار س��رمايه كميسيون اقتصادي مجلس 
تهيه  شد كه داراي مواد متعددي بود. اين پيش       نويس 
در ادامه به منظور بررسي و اعالم نظر در اختيار فعاالن 
بازار سرمايه قرار گرفت، با اين حال پيش       نويس يادشده 
از همان ابتدا مورد انتقاد شديد فعاالن بازار قرار گرفت. 
با باال گرفتن اين انتقادات، نمايندگان مجلس اعالم 
كردند كه اين پيش       نويس تنها در حد يك طرح بوده 
و به منظور دريافت نظرات و پيش��نهادات مختلف به 

مسووالن مربوطه ارايه شده است.
در نتيجه، اين طرح براي بررسي و اعمال تغييرات 
به مجلس بازگشت و ۲۸ خردادماه بود كه محمدرضا 
پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، 

با اش��اره به اينكه لزوم اصالح قانون بازار س��رمايه 
از مدت ه��ا قبل در دس��توركار كميت��ه تخصصي 
كميس��يون اقتصادي قرار گرفت، از قرائت گزارش 
نهاي��ي اي��ن موض��وع در تاري��خ ۲۴ خردادماه در 
كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد. به گفته وي، 
مقرر ش��د گزارش در س��امانه مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي بارگ��ذاري و طي بازه       اي 
1۰ روزه، متخصص��ان و مجموعه ه��اي مختلف از 
جمله بخش خصوصي، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
بانك مركزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي، نظر خود 
را به دبيرخانه كميته تخصصي ارايه كنند تا ظرف 
يك ماه آينده كميس��يون بتواند اصالح قانون بازار 
س��رمايه را كه منجر به رفع بخش��ي از دغدغه هاي 
مردم درباره وضعيت كنوني بازار س��رمايه اس��ت، 
ارايه دهد؛ اين در حالي اس��ت كه بيش از يك ماه از 
ارايه پيش       نويس طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار 
مي گذرد و تكليف اين موضوع هنوز مشخص نيست.

    امروز تكليف مردم و بورس چيست؟
همانطور كه گفته ش��د در دو سال اخير سهامداران 
زيادي زيان كرده  و به نوعي سرمايه شان در بورس از 

بين رفته اس��ت. دولت سيزدهم نيز با شعار حمايت 
از بورس و جبران ضرر م��ردم در اين حوزه روي كار 
آمد. اما بررسي نشان داده كه بازار سرمايه تنها پس 
از صعود موقتي ش��اخص كل كه آنه��م مورد بحث 
كارشناس��ان بوده، روزهاي خوب��ي را تجربه نكرده 
است. به طور كلي مي توان مدعي شد كه بازار سرمايه 
در دولت س��يزدهم روند نزولي داشته است. دولت 
س��يزدهم پس از گذشت يكس��ال از آغاز به كارش 
وعده هاي بورسي خود را محقق نكرده و نتوانسته قدم 
مثبتي براي جبران زيان سهامداران بردارد. عالوه بر 
وعده هاي كالن دولت، حتي س��ازمان بورس وعده 
داده بود ك��ه صندوق  دارا يكم به قيمت NAV خود 
خواهد رسيد اما پس از گذشت چند ماه هنوز اين امر 
ميسر نشده است. البته همان زمان نيز كارشناسان 
نس��بت به تحقق اين وعده ابراز ترديد مي كردند. با 
تمام اين اوص��اف حاال س��هامداران حقيقي انتظار 
دارند دولت س��يزدهم به بورس نيز نگاه ويژه اما در 
عين حال كارشناسانه و به دور از رفتارهاي هيجاني 
و عوام فريبانه داشته باشد. شايد اگر حمايت درست 
و اصولي از بورس انجام ش��ود، بتوان شاهد روزهاي 

پررونق و رشد واقعي و پايدار بازار سهام بود.
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مهلت دولت براي جاماندگان 
سهام عدالت

فارس| سهام عدالت به عنوان يكي از طرح هاي ملي در 
دهه ۸۰ اجرايي شد و در سال هاي گذشته با واريز سود 
سهامداران به حساب آنها، توانست شيريني اين موضوع 
را براي افرادي كه داراي اين س��هام هستند، به همراه 
داشته باش��د. اما بي تدبيري دولت دوازدهم در مساله 
آزادسازي سهام عدالت س��بب نزول ارزش اين سهام 
شد و در حال حاضر ارزش اين سهام در بازار سرمايه به 
كمترين ميزان در سال 1۴۰1 رسيده است. در شرايط 
فعلي يكي از مهم ترين موضوعات به مساله جاماندگان 
س��هام عدالت باز مي گردد. محمدرضا پورابراهيمي، 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد: 
بر اساس قانون بودجه 1۴۰1 جاماندگان سهام عدالت 
از افراد تحت پوش��ش كميته امداد امام خميني )ره( 
و س��ازمان بهزيستي هس��تند كه تاكنون ۴ ميليون 
نفر شناسايي ش��ده كه بايد س��هام عدالت در فاز اول 
شناسايي بازماندگان، به آنها اختصاص پيدا كند. وي 
ادامه داد: بخش دوم از بازماندگان كساني از دهك هاي 
بعدي تا دهك ششم درآمدي هستند كه سهام عدالت 
به آنها اختصاص پيدا نكرده است و همين طور بر اساس 
اولويت اين طرح به جلو مي رود. نماينده مردم كرمان در 
مجلس گفت: محاسبات براي شناسايي افراد جامانده 
س��هام عدالت انجام شده و قرار اس��ت طبق تكليف 
قانون بودجه تا پايان تابستان امسال، سهام عدالت به 
جاماندگان اختصاص پيدا كند در مرحله بعدي هم بايد 
كساني كه از سهام عدالت جا مانده اند، به آنها اختصاص 
يابد. محمد خزايي  كوهپر، دبيركل كانون شركت  هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در زمينه شناسايي 
افراد جامانده مي گويد: شناس��ايي جاماندگان سهام 
عدالت از طريق سامانه ها و سازمان هاي مربوطه انجام 
مي ش��ود و نيازي به مراجعه م��ردم و هزينه  كرد آنها 
نيس��ت، خود وزارت رفاه از طريق سامانه ها اين كار را 
انجام مي دهد. در خبر ديگري كه از س��وي سازمان 
بهزيستي اعالم شده، دولت طبق قانون بودجه سال 
جاري، مكلف شده است، به افراد تحت پوشش كميته 
امداد، بهزيس��تي و افراد واجد شرايط، سهام عدالت 
واگذار كند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پايان 
خرداد س��ال ج��اري، افراد داراي ش��رايط را تعيين 
مي كند. وحيد دس��تجري، كارشناس بازار سرمايه، 
درباره مزيت هاي س��هام عدالت و گسترش افرادي 
كه داراي اين سبد دارايي هستند، مي گويد: واگذاري 
سهام عدالت مي تواند در راستاي اقتصاد مقاومتي و 
مردم نهاد كردن اقتصاد باشد. وي ادامه داد: البته بايد از 
رفتارهاي سليقه اي در خصوص اين سهام جلوگيري 
كرد. اين رفتارها مانند آزادسازي بدون مطالعه در سال 
99 ضربات سنگيني را براي سهامداران و شركت ها به 
همراه داشت. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: 
با گسترش سهام عدالت، افرادي كه داراي اين سهام 
هستند مي توانند در مجامع شركت ها حضور داشته و 
در بحث هاي مديريتي اين شركت ها نيز سهيم شوند. 
به اين ترتيب افراد بيشتري بر اين شركت ها نظارت 

كرده و دست دولت نيز از بنگاه داري كوتاه مي شود.

با عرضه خودرو در بورس 
قرعه كشي حذف مي شود؟

باشگاهخبرنگاران| محسن عليزاده عضو ناظر مجلس 
در ش��وراي عالي بورس در بيست و يك تير در توئيتي 
نوشت: شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، امروز عرضه 
خودرو در بورس كاال را با هماهنگي وزارت صمت مصوب 
كرد. بنابر اين مقرر ش��د برخي كالس هاي خودرويي 
با هماهنگي وزارت صمت به طور كامل در بورس كاال 
عرضه شوند. آغاز كالف ماجراي عرضه خودرو در بورس 
كاال به اينجا باز مي گردد؛ كه اولين خودروي پذيرشي 
شاهين بود كه بنا شد حداقل ۸۰ درصد از توليد ساالنه 
اين خودرو در بستر بورس كاال مورد معامله قرار گيرد و 
اكنون اين محصول در انتظار عرضه است. ۲۲ ارديبهشت 
حس��ن الهياري مديركل نظارت ب��ر كاالهاي فلزي و 
معدني سازمان حمايت در نامه اي با عنوان درخواست 
تجديد نظر در فرآيند پذيرش خودرو به مديرعامل بورس 
كاالي ايران اعالم كرده بود كه بايد از عرضه خودرو در 
بورس كاال ممانعت شود. اما بعد از گذشت ۶ روز از اين نامه 
اولين عرضه خودرو در بورس كاال رقم خورد. در نخستين 
روز از عرضه خودروي كارا در بورس كاال، 1۰3 دستگاه از 
اين خودرو شامل ۵۸ دستگاه كارا دو كابين و ۴۵ دستگاه 
كارا تك كابين در تاالر خودرو بورس معامله شد. از اين 
حجم ۵۵ دس��تگاه در تاالر معامالت و ۴۸ دستگاه در 
سيستم معامالت مچينگ داد و ستد شد. 1۸ خرداد 
عرضه خودرو در بورس كاال به دس��تور معاون صنايع 
حمل و نقل وزير صمت، متوقف شد و تصميم نهايي آن به 
شوراي عالي بورس واگذار شد. رسول علي  محمدي فعال 
در بورس كاال گفت: براي اينكه عرضه خودرو در بورس 
كاال تداوم پيدا كند بايد تمام عرضه خودرو، در بورس كاال 
انجام گيرد تا بتوان بررسي درستي از نحوه عرضه انجام 
داد. اگر عرضه ها ناقص باشد و تنها خودروهاي خاصي 
در بورس كاال عرضه شوند، قطعا به عنوان يك سياست 
شكست خورده از اين طرح ياد خواهد شد. در كل نبايد 
استثناي براي عرضه در بورس كاال در نظر گرفته شود. 
فعاالن صنعت خ��ودرو و بورس كاال معتقدند؛ اگر اين 
عرضه ها به صورت اصولي درست و رعايت تمام نكات 
انجام گيرد بخشي از مشكل صنعت خودرو كه مربوط به 
وجود اختالف بين قيمت كارخانه و قيمت بازار است در 
اين رويداد مرتفع مي شود. مهدي بيات منش كارشناس 
حوزه بورس كاال گفت: اگر بنابر عرضه كامل و صفر تا صد 
انواع خودرو در بورس كاال باشد موافق اين طرح هستم 
در غير اين صورت اگر بنا بر استفاده ابزاري از بورس كاال 
براي فروش محصوالت لوكس و خودروهايي كه بعضا 
قيمت غير منصفانه و گرانقيمت دارند، است به شدت با 
آن مخالفم. چرا كه در غير اين صورت گره اي از مشكالت 
مردم باز نمي شود. طبيعتا در صورت در دسترس بودن 
يك كاال و عدم نياز به قرعه كشي، در يك بازه زماني شاهد 
كاهش اختالف قيمت كارخانه و بازار خواهيم بود كه اين 

مورد مي تواند با عرضه در بورس كاال رقم خورد.

راه اندازي
پااليشگاه هاي جديد

ايرنا| مجيد ناصري نژاد؛ عضو كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي در مورد راه اندازي سازوكار 
سهامداري ايران در پااليشگاه هاي فراسرزميني 
اظهار داش��ت: راه اندازي س��ازوكار س��هامداري 
ايران در پااليشگاه هاي فراسرزميني اقدام خوبي 
است و كسي ترديدي در اين قضيه ندارد؛ چراكه 
ب��ا راه اندازي اي��ن پااليش��گاه ها و تبديل نفت به 
فرآورده هاي نفتي، ضمن خنثي كردن تحريم ها 
زمينه توس��عه صادرات نفت و خروج كشور از بن 

بست ها را فراهم مي كند.
وي با بيان اينكه درس��ت است كه اكنون نسبت به 
راه اندازي اين پااليشگاه ها اقدام كرده ايم، اما بايد به 
توسعه اين كار بپردازيم، گفت: مقداري جاي نگراني 
اس��ت كه ما نيمه هاي كار اين طرح را رها كنيم، ما 
كارهاي بزرگي را در كشور شروع كرديم كه مفيد و 
موثر بود اما به دليل عدم استمرار و نيز مقطعي بودن 
آن با موفقيت همراه نبود؛ بنابراين بايد اين رويكرد 

در كشورهاي ديگر نيز تداوم داشته باشد.
ناصري نژاد با اشاره به اينكه اگر ما اين كار در نيمه 
راه رها كنيم، اعتماد كشورهاي ديگر هم به ما كم 
مي شود، اظهار داش��ت: اين اقدام دولت، بزرگ و 
مهم است و بايد همه سياست گذاران براي اجراي 
اين ط��رح كمك كنند.  عضو كميس��يون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: مجلس، دولت 
و قوه قضاييه و كساني كه اندك مسووليتي در اين 
زمينه دارند بايد اين كار را حمايت كنند كه كار به 
اين بزرگي تعطيل نش��ود و كشورهايي كه با ما به 

دنبال همكاري هستند از ما مايوس نشوند.
وي با بيان اينكه يكي از مش��كالت ما در كش��ور 
بحث خام فروشي در بخش هاي مختلف از جمله 
نفت اس��ت، اف��زود: رهبر معظم انق��الب و همه 
دلسوزان نظام از بحث خام فروشي در نفت ابراز 
نگراني كرده اند و تاكيد دارند كه ما تا كي بايد نفت 
توليد كنيم و خام بفروش��يم؟ اين اقدام منطقي 
و عقالني نيس��ت. ناصري نژاد گفت: در بسياري 
از مواق��ع ما مي توانيم اي��ن روش را عوض كنيم 
و براي حركت به س��مت خنثي سازي تحريم ها 
بايد نفت را از طريق س��وخت )پااليشگاه( و نيز 
مواد ش��يميايي )پتروپااليش��گاه( ب��ه فرآورده 

تبديل كنيم.
عضو كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنش��ان كرد: اگر در كش��ور براي راه اندازي 
پااليشگاه مشكالتي نظير س��رمايه گذاري باالي 
اوليه و زم��ان باالي س��اخت داري��م، مي توانيم 
در خ��ارج از كش��ور و در س��رزمين هاي ديگ��ر 
پااليشگاه هاي راه اندازي شده را سهامداري كنيم 
و آنج��ا فرآورده هاي نفتي تولي��د كنيم. وي بيان 
كرد: با اين روش عالوه بر صادرات نفت كش��ور و 
خنثي سازي تحريم ها، روابط خود را با كشورهاي 
مختلف دنيا تقويت و ديپلماسي انرژي را توسعه 
مي دهيم، درواقع با يك تير س��ه نشان مي زنيم. 
عضو كميسيون انرژي تاكيد كرد: در كشورهايي 
كه پااليش��گاه راه ان��دازي مي كني��م و از توان و 
تجربه ما اس��تفاده مي كنند، ضمن وابس��تگي به 
ايران و صنايع اين كش��ور زمينه رش��د صنعت و 
نيز رفع ارز آوري را فراهم مي كند. وي با تاكيد بر 
حمايت مجلس از اين اقدام دولت گفت: در حال 
حاضر در ونزوئال در حال راه اندازي و نوسازي چند 
پااليشگاه اين كشور هستيم و براي ساير كشورها 
هم كه زمينه انجام اين اقدام باشد مذاكره مي شود.

تغيير در قوانين تاسيس 
شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري

سنا| رضا نوحي حفظ  آباد، مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با اش��اره به 
جديدترين ابالغيه مديريت نظ��ارت بر نهادهاي 
مالي گفت: با توجه به اينكه بستر قانوني ارايه خدمات 
مشاور سرمايه گذاري در قانون اوراق بهادار در قالب 
شخصيت حقوقي پيش بيني شده است و همچنين 
به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي انساني افرادي 
كه از مدارك گواهي نامه هاي حرفه اي بازار سرمايه 
يا توانايي فني مناسبي برخوردار هستند، بخش هايي 
از دس��تورالعمل تاس��يس و فعاليت و اساسنامه 

شركت هاي مشاور سرمايه گذاري اصالح شد.
مدير نظارت ب��ر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار ادامه داد: حداقل ميزان سرمايه براي 
تأسيس شركت هاي مشاور سرمايه گذاري يكي از 
دغدغه هاي متقاضيان تأسيس اين نوع از شركت ها 
بوده اس��ت و اكنون با دستور هيات مديره سازمان 
بورس الزام حداقل سرمايه ۸ ميليارد توماني براي 
تأسيس ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري برداشته 
ش��د.اين مدير ارشد در سازمان بورس خاطرنشان 
كرد: با ح��ذف اين ال��زام، اكنون، درخواس��ت ها 
براس��اس طرح توجيه��ي متقاضيان اي��ن نوع از 
ش��ركت ها، بررسي و نس��بت به آن تصميم گيري 
مي شود. همچنين، از اين پس امكان ارايه خدمات 
آموزشي مرتبط با بازار سرمايه به اساسنامه نمونه 

شركت هاي مشاور سرمايه گذاري افزوده شد.
او با بيان اينكه الزام تأديه حداقل ۲۰ ميليارد ريال 
براي اخذ مجوزهاي فعاليت مشاور عرضه و مشاور 
پذيرش توس��ط شركت مشاور س��رمايه گذاري 
برداشته شد، تصريح كرد: سرمايه ثبت و پرداخت 
شده شركت مشاور سرمايه گذاري، بايد حداقل 
تكافوي پوش��ش هزينه هاي ش��ركت براي سه 
س��ال اول پس از تأسيس شركت را داشته باشد. 
نوحي اذعان كرد: در صورتي كه ش��ركت مشاور 
سرمايه گذاري در نظر دارد افزون بر فعاليت اصلي 
خود، مجوز فعاليت مشاور عرضه و مشاور پذيرش 
را دريافت كند، نياز به تأديه سرمايه اضافي براي 

اخذ مجوزهاي يادشده ندارد.

بازخواني دوساله ريزش بورس

هزارتوي زيان سهامداران

بازدهي مثبت شاخص با خروج نقدينگي
ش��اخص كل در آخرين روز كاري هفت��ه به رقم يك 
ميليون و ۴۴۸ هزار واحد رسيد و نسبت به آخرين روز 
معامالتي هفته قبل 11 هزار و 1۰9 واحد باالتر ايستاد 
تا بازدهي هفته شاخص بورس مثبت ۷۷ صدم درصد 
شد. روند ش��اخص كل بورس در هفته اخير صعودي 
بود. در اولين روز كاري هفته ش��اخص رشد 11 هزار 
و ۵۶۲ واحدي را پشت سر گذاشت. روز سه شنبه نيز 
ش��اخص براي پنجمين روز كاري متوالي رشد كرد و 
3 ه��زار و 19 واحد باال آمد.  در روز چهارش��نبه روند 
صعودي ش��اخص متوقف ش��د و 3 هزار و ۴۷۲ واحد 
نزول كرد. با اين حال شاخص در آخرين روز كاري هفته 
باالتر از سطح هفته قبل ايستاد. شاخص كل در آخرين 
روز كاري هفت��ه به رقم يك ميليون و ۴۴۸ هزار واحد 
رسيد و نسبت به آخرين روز معامالتي هفته قبل 11 
هزار و 1۰9 واحد باالتر ايستاد تا بازدهي هفته شاخص 
بورس مثبت ۷۷ صدم درصد شد. شاخص هم وزن در 
پايان هفته نسبت به هفته پيشين ۵ هزار و ۵۴۸ واحد 
باالتر ايستاد و بازدهي مثبت 1.۴ درصدي را ثبت كرد. 
براساس گزارش اكو ايران در هفته اخير ميانگين ارزش 
معامالت كل هفته ۵۷ هزار و ۴۵۲ تومان بود كه نسبت 
به رقم ۴۰ هزار و 9۰9 ميلياردي هفته پيشين، رشد 
۴۰ درصدي داشته است. در اين هفته، ميانگين ارزش 
معامالت خرد بورس ۲ هزار و ۵۲۵ ميليارد تومان بود 
كه نسبت به رقم ۲ هزار و ۲۴۲ ميلياردي هفته پيشين، 
افزايش 13 درصدي داش��ته اس��ت. ميانگين ارزش 
صف هاي فروش در هفته اخير 1۷ ميليارد تومان بود 
و ميانگين ارزش صف هاي خريد به رقم 1۰۶ ميليارد 
تومان بالغ ش��د. باالترين رقم صف ف��روش پاياني در 
هفته اخير 3۰ ميليارد تومان بود كه در روز چهارشنبه 
ثبت شد و پايين ترين رقم به روز شنبه برمي گردد كه 
ارزش صف هاي فروش پاياني 1.۴ ميليارد تومان بود. 
باالترين رقم ارزش صف خريد هفته نيز 1۸۴ ميليارد 
تومان بود و در روز  شنبه ثبت شد و پايين ترين رقم به 
روز سه شنبه برمي گردد كه ۴3 ميليارد تومان بود. در 
هفته اخير شاهد توقف روند خروج پول حقيقي بوديم. 
روز شنبه 1۸۵ ميليارد تومان سرمايه حقيقي وارد بازار 
شد. اما در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ارزش خالص 
تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي ب��ازار منفي بود. در 
مجموع كل هفته ۲۶1 ميليارد تومان پول حقيقي از 
بورس خارج شد و ميانگين روزانه خروج پول حقيقي 
۸۷ ميليارد تومان بود كه نسبت به هفته گذشته كاهش 
۶9 درصدي داشته است. درباره تزريق پول حقيقي ها 
به اوراق بدهي و صندوق ها، اين هفته دو روز ورود پول 
اتفاق افتاد و يك روز خروج پول. در روز شنبه حقيقي ها 
13۰ ميليارد تومان به اي��ن ابزارهاي مالي نقدينگي 
تزريق كردند.سه شنبه 1۲۰ ميليارد تومان خروج پول 

به ثبت رسيد و در روز چهارشنبه مجددا 19۰ ميليارد 
تومان پول به اين اوراق و صندوق ها وارد شد. در بخش 
شاخص قدرت خريداران حقيقي نيز اين هفته يك روز 
مثبت وجود داشت. در روز شنبه عدد شاخص قدرت 
خريداران حقيقي به 1.1۷ رس��يد كه قدرت بيش��تر 
خريداران حقيقي در مقابل فروش��ندگان حقيقي را 
نشان مي داد. البته در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
دوباره اين عدد به زير يك برگشت و رقم هاي ۰.۸۴ و 
۰.۸۶ ثبت شد. با اين حساب قدرت گرفتن خريداران 
حقيقي بسيار كوتاه مدت بود و نتوانست ادامه دار باشد. 
اين هفته خري��داران حقيقي با توجه به اخباري كه از 
مذاكرات هس��ته اي مخابره مي ش��د، توجه زيادي به 
دو گروه خودرو و بانك داش��تند. البته مثبت و منفي 
بودن خبرها درباره نتايج مذاكرات باعث مي ش��د كه 
حقيقي ها يا در س��مت تقاضا يا در سمت عرضه اي دو 
گروه فعال باش��ند اما در كل اين دو گروه را مي توان از 

صنايع پرمعامله در هفته جاري دانست.

    چقدر اوراق فروخته شد؟
طبق داده هاي وزارت اقتصاد و دارايي در سومين هفته 
مرداد ماه مجموع اوراق فروخته شده از سوي دولت برابر 
با 1۶۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان بوده كه نسبت به 
هفته قبل در حدود تقريبا 9۴.۷ درصد كاهش پيدا كرده 
است. بررسي ها نشان مي دهد اين كمترين مشاركت 
مشتريان اوراق در بازار اوليه بوده است. به طور كلي در 
اين معامالت اوراق در دو بازار پول و بازار سرمايه فروخته 
مي شود. در اين هفته آمارها نشان مي دهند هيچ اوراقي 
از سوي بانك ها خريداري ش��ده و براي سومين هفته 
سهم بانك ها از مشاركت در اين بازار پايين بوده است. 

در عوض تمام اوراق را بورسي ها خريداري كرده اند كه 
به عبارتي صد درصد ف��روش دولت در اين مقطع بوده 
است. آنچه برخي تحليل گران در رصد معامالت اوراق 
در هفته قبل عنوان كرده بودند علت مش��اركت پايين 
بانكي ها را مي توان به وخامت اوضاع نقدينگي در اين نهاد 
نسبت داد. موضوعي كه در بازار هاي بين بانكي نيز قابل 
مشاهده است. از سوي ديگر طبق شنيده هاي اكو ايران 
نيز تضعيف خريد اوراق ازسوي بورسي ها نيز به ويژگي 
اوراق بدهي ارايه شده از سوي دولت ارتباط دارد.  طبق 
اخبار رسيده به اكو ايران، اين ماجرا ريشه در بده بستان 
بورس ها و بانكي ها دارد كه نهادهاي تامين س��رمايه با 
سپرده گذاري يك ساله و نرخ سود ۲3 درصد جذابيت 
مش��اركت برايش��ان در بازار اوليه كمتر خواهد بود. در 
بازاري كه بيشترين نرخ سود ۲۲ درصد و كمترين تاريخ 
سررسيد نيز 1۴ ماهه بوده است. به تفكيك اوراق فروخته 
شده در بازار تعلق دارد. در اين بازار به طور كلي دو دسته 
اراد 1۰۷ و 1۰9 فروخته شده كه البته مشتري تمام آن 
بورسي ها بوده اند. فروش ۶9 ميليارد توماني اراد 1۰۷ با 
نرخ سود ۲۲ درصد و 9۷ ميلياردي اراد 1۰9 با نرخ سود 
۲1.۵ درصد موجب شد تا نرخ سود موزون افزايش پيدا 

كرده و از هفته قبل ۰.۲ واحد درصد بيشتر شود.

    چه خبر از معامالت بورس كاال؟
در بازار گواهي سپرده كااليي در بورس كاالي ايران در 
هفته س��وم مرداد، ۴ ميليون و ٨٧٣ هزار و ٢٢٩ ورقه 
بهادار مبتني بر كاال ب��ه ارزش نزديك ١٨٧ ميليارد و 
۵٣٠ ميليون تومان دست به دست شد. ارزش معامالت 
هفته منتهي به ١۴ مرداد بيش از ٨٠٧ ميليارد و ٣۶٩ 
ميليون تومان براي ١٨ ميليون و ٢٢۵ هزار و ۶٢۴ ورقه 

بهادار مبتني ب��ر كاال بود. در جري��ان معامالت هفته 
گذشته در بازار مالي بورس كاال، ٧١٨ هزار و ١٠٠ اوراق 
گواهي سپرده سكه طال در حالي دست به دست شد كه 
اين دارايي پايه با ثبت ارزش بيش از ١٠٧ ميليارد و ٩٠ 
ميليون تومان به لحاظ ارزشي صدرنشين شد و با كسب 
سهم ۵٧ درصدي در ارزش معامالت و سهم ١۵ درصدي 
در حجم معامالت، جايگاه نخس��ت از لح��اظ ارزش و 
جايگاه سوم از لحاظ حجم را از آن خود كرد. سيمان با 
ثبت معامله ٢ ميليون و ۶١٠ هزار گواهي سپرده رتبه 
اول را از نظر حجم از آن خود كرد و ارزش معامالت اين 
دارايي بيش از ٢ ميليارد و ٢٩ ميليون تومان شد. سهم 
اين دارايي از حجم كل معامالت ۵۴ درصد بود و از لحاظ 
حجم در جايگاه نخست ايس��تاد. در هفته سوم مرداد، 
يك ميليون و ٢٣٧ هزار و ٩٧۶ گواهي سپرده زعفران 
نيز ب��ه ارزش بيش از ۵٢ ميليارد و ١٢١ ميليون تومان 
دست به دست شد كه اين دارايي پايه رتبه دوم در حجم 
و ارزش معامالت به خود اختصاص داد. سهم زعفران از 
حجم كل معام��الت ٢۵ درصد و از ارزش كل معامالت 
٢٨ درصد برآورد شد. ارزش معامالت ٣٠۷ هزار و ١٢۴ 
گواهي سپرده شيشه نيز از رقم ٢۶ ميليارد و ٢٨۶ ميليون 
تومان فراتر رفت و اين دارايي توانس��ت مقام سوم را از 
لحاظ ارزش بعد از س��كه و زعفران به نام خود كند. اين 
دارايي پايه سهم ١۴ درصدي را از ارزش كل معامالت از 
آن خود كرده بود. در بازار گواهي سپرده كااليي بر مبناي 
٢ دارايي نخود و زيره سبز در هفته قبل در مجموع ٢٩ 
قرارداد دست به دست شد كه ارزش نزديك ٢ ميليون 
و ٢۴٨ ه��زار توم��ان را به ثبت رس��اند. در هفته اي كه 
گذش��ت، در بازار قراردادهاي آتي براي سه دارايي پايه 
زعفران نگين، صندوق طال و نقره به ارزش ١۶٨ ميليارد 
و ٢۶٧ ميليون تومان، ٢٧ هزار و ۶٧٠ قرارداد دست به 
دس��ت ش��د.در جريان معامالت هفته قبل، ٢٢ هزار و 
٣٨٣ قرارداد آتي زعفران به ارزش بيش از ١١٢ ميليارد 
و ٣٧٣ ميليون تومان دست به دست شد. اين دارايي پايه 
با س��هم ٨١ درصدي در حجم و ۶٧ در ارزش قراردادها 
در سه سررسيد شهريور، آبان و دي 1۴۰1 رتبه نخست 
معامالت هفتگي را از آن خود كرد. در جريان معامالت 
هفته قبل همچنين، تعداد ۴ ه��زار و ٩٢۵ قرارداد آتي 
صندوق طال منعقد شد كه ارزش بيش از ۵۵ ميليارد و 
٢٠۴ ميليون تومان براي آن به ثبت رسيد. صندوق طال 
توانست از لحاظ حجم و ارزش پس از زعفران در جايگاه 
دوم بايستد. سهم صندوق طال از حجم كل معامالت ١٨ 
درصد و ارزش معامالت ٣٣ درصد بود. معامله گران اين 
تعداد قرارداد را در 3 سررسيد مرداد، مهر و آذر 1۴۰1 
منعقد كردند. در ۲ سررسيد تحويل مرداد و مهر امسال 
نيز ٣۶٢ قرارداد آتي نقره در بازار منعقد ش��د كه ارزش 

نزديك ۶٩٠ ميليون تومان براي آن به ثبت رسيد.



گروه راه و شهرسازي| 
»تكنولوژي ساخت« و »تامين مالي« از نگاه محمد مخبر، 
معاون اول رييس دولت سيزدهم دو مانع توسعه مسكن 
در كشور به شمار مي رود. به گونه اي كه از سويي ساخت 
يك ساختمان معمولي دست كم دوسال طول مي كشد 
حال آنكه اين پروژه بايس��ت سه ماهه پايان يابد. از سوي 
ديگر، اگر دولت بتواند منابع مالي مورد نياز انبوه س��ازي 
4 ميليون واحدي را تامين كند، كارها سرعت بيشتري 
خواهد گرفت. اين در حالي اس��ت كه بنا به گفته يكي از 
مقام هاي ارشد وزارت راه و شهرسازي، انبوه سازي دولتي 
4 ميليون آپارتمان به غير از هزينه زمين آن، 4 هزار هزار 
ميليارد تومان )معادل 80 درصد از نقدينگي موجود در 
كشور( اعتبار مي خواهد كه بي ترديد امكان پذير نيست و 
خلق چنين نقدينگي اي به جهش فزاينده تورم و حتي سه 
رقمي شدن آن خواهد انجاميد. اگرچه سرعت و تكنولوژي 
ساخت در دنياي معاصر از اهميت زيادي برخوردار است اما 
در ايران مسائل بزرگ تر و اولويت دارتري نسبت به آن وجود 
دارد. مهم ترين مساله، آنگونه كه مخبر نيز اشاره كرده است، 
نحوه تامين مالي است و مساله ديگر، مساله تامين »زمين« 
است. طبق قانون جهش توليد مسكن قرار بوده است 
دو ماه پس از تصويب و ابالغ اين قانون، مساله تامين 
زمين از طريق انتقال زمين هاي دستگاه هاي دولتي 
به وزارت راه و شهرسازي حل شود، اما تاكنون زمين 
صرفا براي احداث 1.4 ميليون مسكن در كشور تامين 
شده اس��ت. در آخرين نشست شوراي عالي مسكن، 
آيت اهلل رييسي، رييس دولت سيزدهم به دستگاه هاي 
دولتي براي دومين بار در طي سال جاري، مهلت داد تا 
زمين هاي خود را به وزارت راه واگذار كنند، در غير اين 
صورت، زمين هاي آنها به نام دولت سند خواهد خورد. 

    مسكن در اولويت دولت
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور در مراسم افتتاحيه 
بيست و دومين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان در 
محل نمايشگاه هاي بين المللي گفت:  دولت سه اولويت مهم 
شامل معيشت مردم، سالمت و مسكن مردم را در دستور 
كار قرار داده كه از ابتداي آغاز به كار دولت تا اس��فند ماه 
1400 در زمينه معيشت مردم و قيمت ها اتفاقات خوبي 
روي داد، تورم رو به كاهش نهاد و قيمت كاالهاي اساسي 
كنترل و بلكه كاهش يافت.به گزارش فارس، مخبر در مورد 
مسكن گفت: اين بخش جزو كليدي ترين اقداماتي است كه 
دولت و دست اندركاران در دستور قرار داده اند. دولت بايد 
تسهيل گر باشد و خود مردم كارها را انجام دهند. در 90 

درصد شهرها هم متقاضي مسكن و هم زمين وجود دارد 
و دولت فقط بايد تسهيل گر و كمك كننده به تأمين مالي 
باشد. بخش عمده ساختمان ها در شهرها به وسيله مردم 
احداث مي شود، نقش تعاون هم بسيار كليدي است.وي 
گفت:  اگر بخش هاي مختلف و تعاون كمك كند بيش از 
آنچه كه دولت تعهد كرده مي توانيم مسكن ايجاد كنيم 
وظيفه دولت هم حمايت و پشتيباني است و راهي غير 
از آن نيست. اگر تصور كنيم كه دولت به تنهايي يك 
ميليون مسكن مي سازد تصور غيرقابل اجرايي است 

اما توسط مردم اين كار شدني است.

    دو مانع براي توسعه مسكن در كشور
مع��اون اول رييس جمهور گفت: در 9 ماه��ي كه از زمان 
دولت گذشته است گرچه كمبودهايي وجود داشته است 
اما تاكنون زمين براي ساخت 1.4 ميليون واحد مسكوني 
فراهم شده است اما هنوز 2 نقص در اين زمينه داريم، يكي 
اينكه بايد صنعت ساختمان متحول شود االن براي ساخت 
ساختمان دو طبقه دو س��ال زمان مي برد در حالي كه در 
دنيا ساختمان هاي 70 تا 80 طبقه را دو سه ماهه تحويل 
مي دهند.وي گفت:  مساله دوم اين است كه دولت مسائل 
مالي را براي هرگونه ساخت و ساز تأمين كند اگر قرار است 
توسط مردم يا توسط انبوه سازان درست شود تأمين مالي 
براي مردم و انبوه سازان را فراهم كند و تحول جدي در اين 
مساله بايد ايجاد شود.معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه 
30 درصد سبد زندگي مردم مربوط به هزينه مسكن است، 
گفت: مشكل مسكن با توصيه حل نمي شود فقط بايد عرضه 
مسكن فراوان شود تا هزينه مسكن در سبد زندگي مردم 
كاهش پيدا كند.مخبر خطاب به شركت هاي فعال مسكن 
گفت: شما فقط براي 85 ميليون ايراني مسكن نمي سازيد 
در منطقه به شعاع 2 هزار كيلومتر حدود 600 ميليون نفر 
زندگي مي كنند كه نياز به خدمات مسكن دارند اگر صادرات 
خدمات مهندسي اتفاق افتاد تنها ساختمان، پل و بزرگراه در 
كشورهاي ديگر نمي سازيم بلكه در كنار آن مصالح ايراني 
و فناوري هاي آن صادر مي شود.وي گفت: حدود 70 نوع 
توليدات مختلف به صنعت ساختمان وابسته است و 300 
نوع شغل به بخش مسكن بستگي دارد اين بخش مي تواند 
نقدينگي مردم را جذب كند به خلق ثروت و تقويت ارزش 
پول ملي و سوق دادن نقدينگي به سمت توليد كمك كند.

    چقدر براي ساخت 4 ميليون مسكن
 نياز است؟

در تحولي ديگر، معاون وزير راه و شهرسازي از نياز مالي 

4 هزار هزار ميليارد تومان براي احداث 4 ميليون مسكن 
طي 4 سال خبر داد. محمود محمودزاده در ايين  افتتاحيه 
بيست و دومين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان در 
محل نمايشگاه هاي تهران اعالم كرد:  براي تحقق نهضت 
ملي مسكن و ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال نياز به 
تأمين مالي 4 هزار هزار ميليارد تومان است كه البته اين 

به غير از هزينه تأمين زمين و خدمات و مصالح آن است.
وي گف��ت: از اين رقم 2 ه��زار و 800 هزار ميليارد تومان 
گردش مالي براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز است.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين گفت: براي ساخت 
هر واحد مس��كوني 110 متري حدود 2.2 نفر اش��تغال 
ايجاد مي شود كه در ساخت 4 ميليون مسكن پيش بيني 
مي ش��ود 8.5 ميليون فرصت شغلي ايجاد يا پايدار شود. 
بنابراين نهضت ملي مسكن تنها ساخت مسكن نيست 
و آثار اقتصادي از جمله ايجاد اش��تغال هم دارد. به گفته 
محمودزاده، در نهضت ملي مسكن 3.5 ميليون نفر متقاضي 
هس��تند تاكنون 25 تفاهم نامه مختلف با دستگاه هاي 
مختلف ايجاد شده است. وي گفت: نهضت ملي تنها ساخت 
مسكن نيست بلكه مصالح هم بايد فراهم شود و در وزارت راه 
آمادگي براي تأمين زنجيره توليد مصالح ايجاد شود. معاون 
وزير راه و شهرسازي همچنين گفت: در پروژه هاي نهضت 
ملي مسكن از خدمات بيمه كيفيت ساختمان به مدت 3 تا 
10 سال برخوردار خواهند شد كه اجزاي اصلي ساختمان 

تحت پوشش اين بيمه كيفيت قرار مي گيرد.

    كار روي غلتك نيست
در همين حال، س��يد محمد مرتض��وي، رييس كانون 
انبوه سازان گفت: اينكه دولت به درستي سياست خود را 
معطوف به توليد مسكن كرده اقدام خوبي است، اما در نحوه 
اجرا مشكالتي وجود دارد كه نپذيرفتن تورم و به كار نگرفتن 
فعاالن بخش خصوصي از جمله آنهاست و كار روي غلتك 
نيفتاده است.  مرتضوي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
پروژه نهضت ملي مسكن در حال حاضر بيشتر توسط بخش 
دولتي جلو مي رود و انبوه سازان و فعاالن صنعت ساختمان 
هنوز به نقطه مشتركي با وزارت راه و شهرسازي نرسيده اند.

وي افزود: واقعيت اين است كه ما با تورم مواجهيم كه 
انعكاس آن را در پيشنهاد دولت به سازندگان در خصوص 
قيمت نهضت ملي مسكن نمي بينيم. به طور مثال در 
سال 1400 در بخش هاي مختلف نهاده هاي ساختماني 
با تورم بين 20 تا 70 درصد مواجه بوديم كه بخش زيادي 
از اين تورم در نيمه دوم سال اتفاق افتاد. اما سازمان برنامه 
و بودجه تقريبًا هيچ نوع تعديلي را در س��ه ماهه سوم و 

چهارم سال 1400 نپذيرفت و قيمت ها را به روز رساني 
نكرد. رييس كانون انبوه سازان با بيان اينكه قيمت پايه 
واحدهاي نهضت ملي مسكن بايد كاماًل منطبق با شرايط 
روز تطبيق شود، گفت: تورم، شرايط اقليمي و شرايط 
فني در استان هاي مختلف متفاوت است كه حتما بايد 
در نظر گرفته شده و لحاظ شود. پيشنهاد ما اين است 
كه وزارت راه و شهرس��ازي جزييات مربوط به پروژه ها 
را در استان ها به شوراي هاي مسكن استان ها بسپارد. 
الگوهاي تامين مالي پروژه هم ديده شده و از انعطاف الزم 
برخوردار باشد كه البته ما در اين حوزه و بخش تامين 

مالي برنامه هاي متفاوت و متنوعي هم داريم.

    آمادگي انبوه سازان براي تامين مالي
مرتضوي تصريح كرد: عمده متقاضيان پروژه نهضت ملي 
مس��كن از پرداخت هزينه هاي اين طرح ناتوان هستند. 
بنابراين در ارايه الگوهاي مالي متفاوت هم بايد خالقانه 
عمل كرده و بعضا تجديد نظرهايي هم ضروري اس��ت . 
در حال حاضر طرح ها از طريق تس��هيالت بانكي و آورده 
متقاضيان پيش مي رود. انبوه سازان حاضرند متناسب با 
موقعيت و شرايط اقتصادي پروژه ها بخشي از تامين مالي 
آنها را بر عهده بگيرند. مساله ديگر اينكه سقف تسهيالت 
بانكي هر ساله مي بايست متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا 
كند. متراژ ها نيز متناسب با توان مالي متقاضيان، متفاوت و 
متنوع در نظر گرفته شود . وي با اشاره به تفاهم نامه هايي كه 
بين وزارت راه و شهرسازي با ارگان ها و دستگاه هاي دولتي 
براي اجراي پروژه نهضت ملي مس��كن منعقد مي شود، 
گفت: اين عزيزان قرارداد ها را مي گيرند و با يك كارمزد به 

سازندگان واگذار مي كنند تنها تاثير اين قراردادها افزايش 
قيمت تمام شده است و عقد اين قراردادها صرفًا مي تواند 
كاركرد آماري داشته باشد. در صورتي كه قراردادها بايد با 
كساني منعقد شود كه با تكيه بر تخصص و سرمايه شان 
نقش آفريني اجرايي و عملي پس از عقد قرارداد داش��ته 
باش��ند و يقينا عبور و در نظر نگرفتن منابع و توان بخش 

خصوصي به هيچ منطقي و قابل پذيرش نيست.

    98  درصد از تسهيالت مسكن را
 بانك ها پرداخت نكردند

اين همه در حالي است كه با وجود گذشت 6 ماه از سال 
1401، نظام بانكي به وظايف قانوني خود در تامين مالي 
مهم ترين برنامه عمراني دولت سيزدهم عمل نكرد. به 
گزارش فارس، بر اس��اس قانون جهش توليد و تامين 
مسكن، نظام بانكي مكلف است، در هر سال حداقل 20 
درصد از تسهيالت پرداختي خود با كف مجموع 360 
هزار ميليارد تومان را به بخش ساخت مسكن اختصاص 
دهد. اين در حالي است كه بر اساس آمار رسيده از وزارت 
راه و شهرسازي، نظام بانكي مجموعا تا اين لحظه تنها 
13 هزار ميليارد تومان تس��هيالت به بخش ساخت 
مسكن داده كه بخش عمده اين تسهيالت نيز توسط 
بانك عامل مسكن پرداخت شده است. نكته جالب اينكه 
نظام بانكي در طول 6 ماه گذشته تنها 7 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت معادل 1.9 درصد از تعهد قانوني خود 
را به نهضت ملي مس��كن پرداخت ك��رده و عمال اين 
بخش از اقتصاد كش��ور قصد ندارد وظيفه خود براي 

تامين مالي نهضت ملي مسكن را به سرانجام برساند.
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جرايم قطع و خشكاندن 
درختان بازدارنده است؟

يكي از بزرگ ترين گاليه هاي پايتخت نشينان آلودگي 
هواست و وجود درختان به عنوان ريه هاي پايتخت در 
اين شرايط روزنه اميدي است تا بتوان نفس كشيد؛ اما 
باغ هاي سرسبز س��ال هاي دور تهران و درختان سطح 
شهر مدت زمان زيادي اس��ت كه هدف دست اندازي 
شهروندان براي ساخت و ساز قرار گرفته و تنها لكه هاي 
كوچكي از آنها باقي مانده كه آن هم هر روز با خطر قطع 
و خش��كاندن درختان و تبديل به برج و بنا روبروست. 
خبرهاي تلخ خشكاندن درختان توسط برخي شهروندان 
و در نظر گرفتن جريمه  براي جلوگيري از اين تخلفات از 
بحث هاي داغي اس��ت كه اين روزها مطرح و اين سوال 
مطرح مي شود كه آيا اين جريمه ها بازدارنده هستند يا 
خير؟ به گزارش ايسنا، اين روزها خبر تلخ خشكانده شدن 
درختان در سطح شهر را مي خوانيم كه فقط براي ديده 
شدن نماي ساختماني از بين رفته اند. خشكاندن درختان 
خيابان وليعصر به عنوان ريه هاي شهر كه بخشي از هويت 
تهران نيز قلمداد مي شوند، نمونه اي از اين اقدامات بود كه 
با جريمه و برخورد قضايي مالك ساختمان روبه رو شد. 
همچنين در فاصله اندكي پس از اين خبر شاهد انتشار 
فيلم هاي ديگري در فضاي مجازي از قطع و خشكاندن 
درختان درخياب��ان كاج و... بوديم كه درختان ديگري 
خشك شده و از بين رفته اند. ولي شايد اين آسيب با هر 
جريمه اي جبران نشود و اين سوالي مطرح شود كه آيا 
اين جريمه ها بازدارنده هستند يا خير؟ كه مديرعامل 
سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران به اين سوال 
پاسخ داده و عنوان مي كند كه در صورت اجراي قانون، 
اينگونه جريمه ها بازدارنده هستند. علي محمد مختاري 
در گفت وگو با ايسنا، در تشريح روند رسيدگي به تخلفات 
قطع و خشكاندن درختان در تهران به خشكاندن درختان 
خيابان وليعصر)ع( اشاره كرد و افزود: پس از اعالم تخلف، 
پرونده در كميسيون ماده 7 مطرح و اتخاذ تصميم شد 
و در نهايت 117 ميليارد تومان جريمه براي خشكاندن 
اين درختان ارزشمند تعيين شد. وي افزود: شهرداري 
منطقه نمي توانسته هيچ مجوزي در اين خصوص به مالك 
ارايه كند. بنابراين اين جريمه بايد توسط مالك پرداخت 
شود. بي ترديد پرونده هايي كه تخلف در آنها انجام شده 
از طريق قانون برخورد با آنها انجام مي شود و جريمه هاي 
تعيين شده اخذ مي شود. مختاري ادامه داد: جريمه هاي 
اين حوزه در حساب مخصوصي واريز مي شود كه براي 
توسعه فضاي س��بز و تملك باغات مورد استفاده قرار 
مي گيرد. در يك سال اخير تعداد اين پرونده ها زياد بوده 
كه در مورد قطع درخت برخورد قانوني انجام مي شود 
ولي اگر درختي در زيربنا قرار گرفته باشد كميسيون ماده 
7 مجوز قطع درخت را نمي دهد؛ بلكه مجوز جابه جايي 
يك يا دو اصله كه در زيربنا قرار دارد را مي دهد. وي تاكيد 
كرد: در جابه جايي ها نيز پس از اخذ مجوز اين كار بايد در 
فصل مناسب و زيرنظر كارشناس فضاي سبز انجام شود. 
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مصايب انبوه سازي دولتي به روايت مخبر



قرار است با شروع مهر امسال، اجراي استاندارهاي مرتبط 
با دس��تگاه هاي اس��تخراج ارز ديجيتال براي ماينرهاي 
مجاز داخل كشور اجباري شود. اين استانداردهاي جديد 
مي توانند محدوديت هايي را براي استفاده از دستگاه هاي 
با بهره وري انرژي پايين براي ماينرهاي داخلي ايجاد كرده 
و به گفته كارشناسان، ممكن است هزينه هاي سنگيني را 

هم به مزارع استخراج فعال كشور تحميل كنند.
انجمن بالك چين ايران به تازگي اين موضوع را اطالع رساني 
كرده اس��ت كه از ابت��داي مهرم��اه امس��ال و مطابق با 
برنامه ريزي هاي وزارت صمت و سازمان ملي استاندارد، 
رعايت اس��تانداردهاي مرتبط با دستگاه هاي استخراج 
ارز ديجيتال براي كليه م��زارع قانوني، توليدكنندگان و 
واردكنندگان دستگاه هاي استخراج و همچنين مالكان 
ماينرهاي توقيف شده در سازمان اموال تمليكي، اجباري 
خواهد ش��د. اين اس��تانداردهاي جديد كه قرار است تا 
كمتر از دو ماه ديگر به اجرا گذاش��ته ش��وند، مي توانند 
محدوديت هاي��ي را در زمينه اس��تفاده از دس��تگاه هاي 
استخراِج با بهره وري پايين براي ماينرهاي داخلي ايجاد 
كنند. عالوه بر اين، ممكن اس��ت با ش��روع مهرماه مزارع 
استخراج براي ادامه فعاليت خود به صورت قانوني، مجبور 
به اعمال تغييراتي در نحوه اتصال خود به شبكه برق كشور 
ش��وند؛ اما سازمان ملي اس��تاندارد قرار است چگونه اين 
استانداردها را به اجرا بگذارد و ماينرها، توليدكنندگان و 
واردكنندگان دستگاه هاي اس��تخراج ارزهاي ديجيتال 
بيشتر نگران اجرايي شدن كدام بخش از اين استانداردهاي 
اجباري هستند؟ علي بابك نيا، رييس كارگروه استخراج 
انجم��ن بالك چي��ن اي��ران، مي گويد ش��روع تنظيم 
استانداردهاي مرتبط با دستگاه هاي ماينر به سال ۱۳۹۸ 
و زماني باز مي گردد كه دولت دوازدهم استخراج ارزهاي 
ديجيتال را به عنوان يك صنعت به رس��ميت شناخت و 
سازمان ملي اس��تاندارد را موظف كرد تا استانداردهايي 
را براي دستگاه هاي استخراج ارزهاي ديجيتال تدوين و 
ابالغ كند. رييس كارگروه اس��تخراج انجمن بالك چين، 
در رابطه با چگونگي نظارت سازمان استاندارد بر اجراي اين 
دستورالعمل هاي جديد مي گويد: ودر بخش توليد و واردات 
دستگاه هاي استخراج، سازمان ملي استاندارد طبق رويه 
خود تعدادي از دستگاه هاي توليد يا وارد شده توسط هر 
شخص يا شركت را نمونه برداري كرده و از نظر بهره وري 
انرژي و كيفيت موردبررس��ي ق��رار مي دهد. تفاوت بين 
دستگاه هاي وارداتي با دستگاه توليد شده در داخل كشور 

اما، اين است كه واردات تمامي كاالهاي با برچسب انرژي 
غير از »A« و »B« ممنوع بوده، اما دستگاه هاي توليدشده 
در داخل كشور مي توانند با برچسب هاي انرژي رده پايين تر 
از A و B )يعني رده هاي C و  D( هم در بازار عرضه شوند.« 

  تحميل دستورالعمل هاي جديد 
به ماينرهاي داخلي

نگراني عمده جامعه استخراج كشور اما، استانداردهاي 
مربوط به توليد و واردات دس��تگاه هاي ماينر نيس��ت و 
دغدغه اصلي آنها چگونگي اجراي اين استانداردها براي 
دستگاه هاي ماينر موجود در مزارع فعال كشور و هزينه هاي 
سنگيني است كه اين دستورالعمل هاي جديد مي توانند در 
شرايط كنوني به ماينرهاي داخلي تحميل كنند. بابك نيا در 
اين رابطه گفته است: »در حال حاضر تعداد زيادي دستگاه 
ماينر در مزارع مجاز كشور در حال بهره برداري هستند و 
شرط تمديد مجوز اين مزارع، برخورداري دستگاه هاي 
مس��تقر در آنها از استانداردهاي مرتبط با كيفيت توان و 
بهره وري انرژي است. اكنون خواسته وزارت نيرو و وزارت 
صمت اين است كه كليه دستگاه هاي استخراج مستقر 
در اين مزارع »تك به تك« بررسي شوند و برچسب انرژي 
به آنها الصاق شود؛ يعني قرار نيست مانند بحث واردات يا 
توليد، نمونه برداري صورت گرفته و براي مثال از هر صد 

دستگاه ماينر، تنها يكي از آنها مورد بررسي قرار گيرد.« 
رييس كارگروه استخراج انجمن بالك چين افزود: »نگراني 
ماينرهاي داخلي اكنون اين است كه اين دستگاه ها كه 
تعداد زيادي از آنها در هر مزرعه استخراج موجود است، 
بايد چگونه ارزيابي شوند. آيا بايد مراكز استخراج تمامي 
دستگاه هاي خود را جمع آوري كرده و به آزمايشگاه هاي 
سازمان ملي استاندارد منتقل كنند؟ اين كار از لحاظ فني 
شدني نيست. آيا امكان انجام اين بررسي ها در محل مزارع 
استخراج وجود دارد؟ هزينه انجام آزمايش استاندارد براي 
هر دستگاه چقدر است؟ آيا يك ماينر ايراني كه همين حاال 
با هزاران چالش مختلف مثل قطعي برق، ريزش قيمت 
بيت كوين و افزايش س��ختي شبكه مواجه بوده و تقريبًا 
مي توان گفت ورشكسته شده اس��ت، توانايي پرداخت 
هزينه آزمايشگاه هاي استاندارد را دارد يا خير؟« بابك نيا در 
رابطه با آخرين وضعيت تأمين برق مزارع استخراج كشور 
نيز گفته است: .متأسفانه وزارت نيرو تأمين برق صنعت 
استخراج ارزهاي ديجيتال را اولويت آخر خودش قرار داده 
است و از آنجا كه اين اختيار به اين وزارتخانه داده شده است 
تا در ايام اوج مصرف از تأمين انرژي اين صنعت خودداري 
كند، هر زمان كه با كمبود توليد و افزايش مصرف مواجه  
مي شود، اول از همه س��راغ خاموشي صنعت استخراج 
مي رود. مدت زمان قطعي ها متأسفانه بسيار طوالني است، 

در ايام زمستان هم كه وزارت نيرو متعهد شده بود تا برق 
ماينرها را بدون مشكل تأمين كند، همچنان شاهد قطعي 
هستيم و در نهايت اين وزارتخانه يك جدول زمان بندي 
تعيين كرده اس��ت كه مطابق با آن حتي در فصولي كه 
ماينرها بايد قاعدتًا برق را با هزينه كمتري )قيمت پايه( 
دريافت كنند، چنين اتفاقي نمي افتد. يعني مثاًل زماني 
كه بايد هر كيلووات برق را با قيمتي حدود ۸۰۰ تومان به 
ماينرها تحويل بدهند، قيمت برق مطابق با اين جدول 
زمان بندي تا ۱.5۰۰ توم��ان و در ادامه 2.۰۰۰ تومان 
هم افزايش پيدا مي كند.« بابك نيا در پايان افزود: »در 
تصميم گيري ه��اي وزارت نيرو ش��اهد نوعي انحصار 
هم هستيم، به نحوي كه متقاضيان )مزارع استخراج( 
اعالم مي كنند كه حاضر به اح��داث نيروگاه و تأمين 
برق خود هستند تا وابستگي شان به شبكه سراسري 
كه بسيار گران و ناپايدار است، كمتر شود. اما متأسفانه 
آيين نامه هاي وزارت نيرو و ندادن مجوز احداث نيروگاه 
به ماينرها، باعث ش��ده است تا شاهد انحصار و كنترل 
صددرصدي وزارت نيرو بر تأمين برق صنعت استخراج 
كشور باشيم و اين به رغم تمام كاستي هايي است كه 

وزارت نيرو در تأمين نيازهاي اين صنعت دارند.«

  ماينرهاي قانوني مي توانند ارز ديجيتال خود 
را براي واردات ارايه كنند

اين در حالي اس��ت كه علي صالح آبادي، رييس كل 
بانك مرك��زي ايران، به تازگي گفت��ه ماينرهايي كه 
فعالي��ت قانوني دارند، مي توانن��د ارزهاي ديجيتال 
خودش��ان را براي واردات ارايه كنند. روز گذشته نيز 
معاون وزارت صمت اعالم كرده بود كه اولين سفارش 
واردات كاال به كش��ور با ارزهاي ديجيتال ثبت شده 
است. صالح آبادي در حاشيه جلسه هيات دولت گفت: 
»دارندگان رمزارزي كه استخراج آنها قانوني است و 
مجوز دارند، مي توانند رمزارز خودشان را براي واردات 
ارايه دهند.« همانطور كه پيش تر گزارش ش��ده بود، 
عليرضا پيمان پاك، رييس سازمان توسعه تجارت و 
معاون وزير صمت نيز در حساب توييتري خود اعالم 
كرده بود كه ثبت اولين سفارش واردات كاال به كشور 
با استفاده از ارزهاي ديجيتال، انجام شده است. پيمان 
پاك جزيياتي در رابطه با مبدأ اين واردات، محتويات 
آن و ارز ديجيتال مبادله ش��ده ارايه نكرده؛ اما گفته 

ارزش اين واردات معادل ۱۰ميليون دالر است. 
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طنز تلخ رونق دانش بنيان ها
در ركود اقتصاد

 اينها نوآوري ها را بدعت تلقي كردند س��پس مي گويد رمز 
عظمت و بالندگي تمدن اسالمي در سده هاي ظهور خود 
اين بود كه قدرت هضم  و برخورد متس��اهل با دانايي هاي 
جديد را داش��تند همانطور كه پيغمبر)ص( با سنت هاي 
جاهالنه برخ��ورد  كردند. اين برخورد ب��ه معناي حذف و 
جذب نيست بلكه يك برخورد انتقادي و خالق است. وقتي 
كه دانايي محوري يك نظام حيات جمعي اس��ت يعني به 
همان گونه كه به طرز س��لوك، انديش��ه، رواداري و ميزان 
اخالق ما وابسته است به صالحيت هاي حكومت نيز وابسته 
است يعني توليد ابتدا به ساكن قادر به رقابت با فعاليت هاي 
مفت خوارانه نيس��ت. بنابراين حكومت است كه يك نظام 
قاعده گذاري تعريف مي كند كه در آن هزينه فرصت فساد را 
باال برده و توليد را تشويق مي كند تا دانايي محوري امكان پذير 
شود. متاسفانه محاسبات نشان مي دهد كه به جاي توليد يك 
كاالي معين، اگر آن را قاچاق يا از خارج وارد كني، ۱۱ تا 24 
برابر بيشتر از توليد كننده سود مي كني در نتيجه از دل اين 
مناسبات دانش بنياني شدن بيرون نمي آيد. مومني افزود: 
در تمام زمينه ها س��رنا را از دهن گشاد نواخته ايم. توليد را 
به محملي براي س��ودآوري فعاليت هاي وارداتي و قاچاق 
تبديل كرده ايم و به همين خاطر كمترين اهتمام به دانايي 
در فرآيندهاي توليدي ما مشاهده مي شود. ما مي دانيم در 
يك ساخت توسعه نيافته رانتي، معموال مالحظه كار ترين 
داده ها منتش��ر مي ش��ود. با اين قيد صفحه 5۰ سند ملي 
توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در آغاز برنامه 2۰ 
ساله دانش بنيان س��ازي ايران را ببينيد، مي گويد در دوره 
سال هاي ۱۳7۰ تا ۱۳۸۰ از ۳.5 ميليون نفر بهره بردار بخش 
كشاورزي، تنها براي ۳5 هزار نفر فرصت مهيا شده كه يك بار 
تحت پوشش آموزش هاي مهارتي غيررسمي قرار گرفته اند 
و مي گويند اگر اين روند ادامه پيدا كند ۱۰۰ سال زمان نياز 
است تا كش��اورزان ما يك بار تحت آموزش قرار بگيرند. تا 
زماني كه ما كشاورزي خود را مجهز  به توليد فناورانه نكنيم، 
فقر، فالكت و بحران خصيصه ذاتي كشور ما خواهد شد. عين 
اين قضيه در يك گزارش  رسمي ديگر آمده مبني براينكه 
بيش از ۹5 درصد بنگاه هاي صنعتي بزرگ مقياس ايران اصال 
واحدي به نام  تحقيق و توسعه ندارند. حاال كه كشاورزي و 
صنعت را رها كرده ايد، مدام مقاله چاپ مي كنيد؟ نتيجه اين 
كارها  اين است كه هركس كه شرافت و صالحيت بيشتري 
داش��ته باشد فشار معيشتي به او بيش��تر است. اگر ما يك 
استراتژيست هايي داشته باشيم كه به حكومتگران گرامي ما 
مشاوره دهند بايد ذهن آنان را فعال كنند  كه چرا معلمان در 
اين مملكت جدي ترين و فراگير ترين قشر ناراضي شده اند؟ 
چرا بازنشسته ها كه ۳۰ س��ال عمر خود را گذاشته اند بايد 
معترض شوند؟ اينها نتيجه پشت كردن به توليد است. يك 

روز تاخير در فهم اين قضيه يعني تعميق بحران.
    رشد خام فروشي از 80 تا 96

وي خاطرنشان كرد: در دوره س��ال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹6 
گونه هاي متفاوت خام فروش��ي در اي��ران با جهش هاي 
صادراتي وحشتناك روبرو شدند. در اين دوره حجم صادرات 
محصوالت پتروشيمي كه خام فروشي بزك شده است، ۱۰ 
برابر، صدور آهن و فوالد خام ۱7 برابر و صدور سنگ آهن ۳۹ 
برابر شده است.  اي كاش دوستان اقتصادخوانده ما بگويند 
اين ۳۹ برابر ديگر به معني تغييرات چنددرصدي نيست 
و هر يك برابرش به معني ۱۰۰ درصد افزايش است. به نام 
دانش بنياني بي سابقه ترين صنعت زدايي در تاريخ اقتصادي 
معاصر ايران اتفاق افتاده است. گزارش رسمي وزارت كار 
گفته است در ۸ ساله احمدي نژاد 7 هزار كارگاه ورشكسته 
ش��ده اند. داده ه��اي سرش��ماري ۱۳۸5 و ۱۳۹۰ حدود 
62۱ ميليارد دالر به اقتصاد ايران تزريق ش��ده اما خالص 
فرصت هاي شغلي بخش صنعت منفي 4۱5 هزار نفر بوده 
است يعني وقتي به سمت آن نمايش دادن هاي ظاهري 
رفتيم، چنين ماجراهايي ايجاد شد تا جايي كه حتي نظام 
دانايي ما با مشاركت زدايي و امنيتي كردن به شدت دفرمه 
شد.  مومني در پايان سخنان خود گفت: ما بايد بپذيريم 
قبل از آنكه ما بهره وري بخش كشاورزي خود را باال ببريم و 
قبل از اينكه به يك شكل معقول و يك حدنصاب حداقلي از 
اين صنعتي شدن بدوي عبور نكنيم، نمي توانيم دانش بنيان 
شويم. جامعه دانش بنيان، جامعه پس از قابليت هاي مربوط 
به توليد انبوه صنعتي است كه ما هنوز در اوايل آن گرفتار 
هستيم. اگر  واقعا قرار بود ما دانش بنيان شويم وزير صنعت 
نبايد مي گفت كه م��ا واردات همه چي��ز را از فالن تاريخ 
آزاد مي كنيم. اينگونه مي ت��وان از بانيان خيري كه بحث 
دانش بنياني را رونق بخشيدند سپاسگزاري كنيم لذا ما 
بايد يك گزارشي از واقعيت هاي موجود و مرحله كنوني 
توان توليدي خود ارايه كنيم و از ارايه حرف هاي دهن پركن 
پرهيز كنيم، چون ديديم آن كس��اني كه با اين حرف ها و 
نمايش ها وزير و وكيل ش��دند، چه ماجراهايي براي شان 
پديد آمد. در تمام اين دوراني كه ما شاهد جهش چين، كره، 
سنگاپور و... بوديم، عده اي مي گفتند اگر ما قابليت هاي خود 
را در استفاده از نرم افزار باال ببريم دانش بنيان مي شويم در 
حالي كه تمام كشورهاي موفق قابليت هاي خود را در توليد 
سخت افزار هاي مايكروالكترونيك قرار دادند و از طريق آن 
تقاضا براي نرم افزار را ايجاد كردند. من هشدار مي دهم 
كه اين مناس��بات ما را در معرض وابستگي هايي قرار 
مي دهد كه تزلزل و بي ثباتي را بسيار فراتر از آنچه كه تا 

امروز تجربه كرده بوديم، مشاهده خواهيم كرد.

نگراني توييتر از سوءاستفاده هاي 
تازه انتخاباتي در امريكا

توييتر اعالم كرد در وب سايت خود اطالعات صحيح 
مرتبط با انتخابات مي��ان دوره اي ماه نوامبر امريكا و 
نيز نحوه شناس��ايي و مقابله با پست هاي دروغين و 
فريبنده را منتشر خواهد كرد. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، مشاوران متخصص حقوق مدني و اطالعات 
نادرس��ت در فضاي آنالين، شبكه هاي اجتماعي و 
پلتفرم هاي فناوري را متهم كرده اند كه به اندازه كافي 
براي جلوگيري از افش��اي اطالعات نادرست تالش 
نمي كنند. توييتر در تالش است در اين زمينه از خود 
رفع اتهام كند. توييتر از سال 2۰۱۸ تالش هاي خود 
براي مقابله با انتش��ار اخبار جعلي را به طور مفصل 
سازماندهي و تصريح كرده اين تالش ها را در انتخابات 
ميان دوره اي ۸ نوامبر هم انجام خواهد داد، انتخاباتي 
كه طي آن براي صدها كرسي نمايندگي در مجلس 
نمايندگان و سنا تصميم گيري مي شود. توييتر اميدوار 
است از اين طريق شناسايي و حذف محتواي فريبنده 
با هدف منصرف كردن م��ردم از رأي دادن، تضعيف 
اعتماد عمومي به نتيجه انتخاب��ات و ارايه جزييات 
نادرست در مورد نتيجه انتخابات، تسهيل شود. اين 
شركت در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
س��ال 2۰2۰ امريكا حجم زيادي از مطالب ارسالي 
كاربران و حتي ش��خص ترامپ را به علت محتواي 
دروغين حذف كرد و در نهايت چند روز پس از آنكه 
حاميان رييس جمهور وقت امريكا در 6 ژانويه 2۰2۱ 
به ساختمان كنگره اياالت متحده حمله كردند، توييتر 

دونالد ترامپ را به طور كامل تعليق كرد.

جدال  دالر و بورس
ما دو نوع طمع در بازار ها داريم. يكي طمع در اين عدم 
فروش اس��ت كه فرد احساس مي كند سهم باز قيمت 
باالتر را مي بيند. دومين مورد طمع در عدم خريد است 
كه سرمايه گذار دوس��ت دارد كه هي قيمت پايين تر 
بيايد و كف هاي حمايتي جديدي را ثبت و بعد از خريد 
انجام دهد. اينجاست كه ناظران قانون بايد پيگير باشند 

و نگذارند كه افراد سهامدار متضرر شوند.
همچنان اخبار مذاكرات مهم ترين و اثرگذار ترين عامل 
در هفته آينده خواهند بود. حتي دالر در بازار غيررسمي 
ارز تهران در سبزه ميدان و پاساژ افشار عقب نشيني كرد 
و به مرز ۳۰ هزار تومان رسيد. اين هم نشان از خوشبيني 
از توافق در بين اين معامله گران دارد. اگر توافق انجام شود 
بازار سرمايه كه از ساير بازار ها به وضوح عقب مانده و در 
قيمت هاي ارزنده اي قرار دارد رشد خوبي خواهد داشت. 
انتظار داريم كه بعد از حصول توافق پول هاي هوشمند به 
سمت بورس سرازير شود. هفته آينده معامالت متعادل 
و نسبتا صعودي خواهيم داشت. همانطور كه هفته هاي 
قبل هم گفتيم روند غالب فعال نزولي است. اما شاخص 
بعد از رسيدن به ناحيه حمايتي ۱4۸۰ تا ۱45۰ هزار 
واحد كه همزمان اس��ت با سطح ۳۸ درصدفيبوناچي 
ريتريسمنت دچار اصالح روبه باال برخالف جهت روند 
اصلي شد. نش��انه هاي كاهش قدرت فروشندگان در 
آراس اي و در  ام اف اي ديده مي شود. هر دو به باالي سطح 
اشباع خريد رسيدند. ميله هاي مكدي هم روبه كوتاه تر 
شدن هستند كه به معناي هم شدن قدرت عرضه هاست. 
فعال اصالح رو به باال را تا محدوده ۱5۰۰ الي ۱52۰ هزار 
واحد انتظار داريم و بعد بايد ببينيم كه واكنش به اين 

ناحيه چه خواهد بود.

كشوري  كه دور خودش ديوار 
كشيده

 ۹۰ درص��د آب كش��ور در بخش كش��اورزي مصرف 
مي شود، اما ما مي بينيم كه كاالهاي اساسي كشاورزي 
مورد نياز ما، از خارج بايد تامين شود. اصالح اين گونه امور 
يا انجام اين كارها كه ذكر شد؛ اصال كار پيچيده اي نيست. 
ما در ايران هم توان فني اش را داريم، هم اين موارد به ارز و 
تحريم  مرتبط نيستند و در شرايط فعلي دولت مي تواند 
روي اين موارد متمركز ش��ود و كشور را از بحران فعلي 
خارج كند. انجام اين كارها اوال همت و اراده مي خواهد و 

قبل از آن، تخصص الزم را مي  طلبد.

عوامل بي ثباتي اقتصادي
 باعث شد بسياري افراد جامعه با اين بازار آشنا شوند، اما 
با توجه به نبود عمق الزم در بازار و افزايش هاي هيجاني 
كه رخ داد، سرانجام باعث اتفاقي شد كه در تمام ماه هاي 
گذشته آن را تجربه كرده ايم. اگر از شرايط بازار سرمايه 
به خوبي مراقبت شود، در كنار جذب سرمايه از مردم، 
امكان سوددهي و البته تامين نيازهاي مالي شركت هاي 
اقتصادي نيز فراهم مي شود و اين تجربه موفقي است 
كه سال هاس��ت در بسياري از كشورهاي توسعه يافته 
مشابه آن را مي بينيم اما نگاه تك بعدي به اقتصاد، اعمال 
نك��ردن اصالحات الزم و عمق ندادن به بازار س��رمايه 
باعث شده كه دولت براي ثبات اقتصادي، با چالش هاي 

جدي مواجه شود.

  فيس بوك از محتواي 
نفرت پراكني درآمدزايي مي كند

 Tech Transparency  طب��ق گ��زارش
Project، اي��ن ش��بكه اجتماع��ي در بخ��ش 
جست وجو، تبليغاتي را مربوط به گروه هاي افراطي 
حامي برتري سفيدپوستان منتشر كرده است. به 
گزارش مهر به نقل از ورج، اين درحالي اس��ت كه 
چنين محتوايي در پلتفرم ممنوع شده است. اين 
گزارش نخست توسط واشنگتن پست منتشر و در 
آن اشاره ش��د ۱۱۹ صفحه و 2۰ گروه فيس بوكي 
مربوط به سازمان هاي حامي برتري سفيد. پوستان، 

در اين پلتفرم فعال هستند. 

استانداردهاي دستگاه هاي استخراج  از  اول  مهر اجباري  مي شود 

ماينرهاي  ايراني  بايد  نگران  باشند؟

زارع پور: قرارداد خريد ماهواره خيام را
به قرارداد انتقال تكنولوژي تبديل كرديم

پذيرش ارزهاي ديجيتال در سازمان ها
به كمك سرمايه گذاران خطرپذير

كاربردهاي ماهواره خيام در ۶ حوزه 

نايب رييس ش��وراي عال��ي فضايي با بي��ان اينكه 
ديپلماس��ي فعال دولت س��يزدهم منجر به تبديل 
ق��رارداد خريد ماهواره ب��ه قرادادي ب��راي انتقال 
تكنولوژي ش��د، گفت: با توافقات صورت گرفته، ما 
خيام هاي 2 و ۳ و 4 را به صورت مشترك با روسيه 
خواهيم ساخت. عيس��ي زارع پور وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات و نايب رييس شوراي عالي فضايي 
كشور در گفت وگو با ايرنا در پاسخ به سوالي پيرامون 
چگونگي به سرانجام رس��يدن پروژه ماهواره خيام 
در دولت س��يزدهم، اظهار داشت: اين يك كار ملي 
و دس��تاورد ملي متعلق به هم��ه و مربوط به تالش 
همه دولت هاست و آنچه مهم است اين است كه ما 
توانستيم در كنار قدرت شماره يك يا دو فضايي دنيا 
كار مشترك تعريف كنيم و توافقات بسيار خوبي را با 
آژانس فضايي روسيه براي ادامه همكاري ها داشتيم 
و اين اتفاق با ديپلماسي فعال دولت سيزدهم اتفاق 
افتاد. وي افزود: ماهواره خيام يك س��ال از تكميل 
ساختش گذش��ته بود اما پرتاب نمي شد كه داليل 
مختلفي از جمله مش��كالت حقوقي كه در قرارداد 
آن وجود داش��ت و همچنين مسائل سياسي كه در 
دولت گذشته وجود داشت و نگاه ها عمدتا به سمت 

كشورهاي غربي بود از علل آن بود.
 زارع پور تاكيد ك��رد: اين ماهواره ابت��دا بنا بود در 
ارديبهشت سال گذشته پرتاب شود كه نشد، اوايلي 
كه بنده افتخار خدمتگزاري پيدا كردم، گفتند كه 
امكان پرت��اب زودتر اين ماهواره وج��ود دارد اما با 
پرتابگري ديگر كه قابليت اطمينان الزم را نداشت 
كه بن��ده زير بار اين موضوع نرفتم، از س��وي ديگر 
اگر مي خواس��تيم با همين پرتابگر س��ايوز پرتاب 
انجام ش��ود، بايد تا نوامبر سال جاري ميالدي صبر 
مي كرديم، با اين حال با پيگيري هاي صورت گرفته 
توانستيم در روزهاي گذش��ته ماهواره را به وسيله 

پرتابگر س��ايوز به فضا پرتاب كنيم. وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات درباره مس��ائل مطرح ش��ده 
پيرامون س��اخت ماهواره خيام توس��ط روسيه نيز 
گفت: طراحي كالن و مفهومي ماهواره خيام توسط 
سازمان فضايي ايران انجام شده است اما ساختش 
در روسيه اتفاق افتاده و اين موضوعي است كه ما از 

روز اول اعالم كرديم و موضوع پنهاني نبود.
 وي ادامه داد: اين پروژه محرمانه بود و فش��ارهاي 
بس��يار زي��ادي روي روس��يه قرار داش��ت كه اين 
تكنولوژي را در اختيار اي��ران قرار ندهد و ما توافق 
كرده بوديم ت��ا زمان پرتاب محرمان��ه بماند با اين 
حال نخستين خبر توس��ط آژانس فضايي روسيه 
اعالم شد و در اولين خبري هم كه منتشر شد اعالم 
كردند كه ماهواره در روسيه ساخته شده است؛ اما 
نكته مهم ت��ر اين بود كه ما قرارداد خريد ماهواره را 
به قراردادي براي انتقال تكنولوژي تبديل كرديم و 
انشاهلل با توافقات صورت گرفته، ما خيام هاي 2 و ۳ 
و 4 را به صورت مشترك با روسيه خواهيم ساخت. 
زارع پور عن��وان كرد: اين توافق با روس��يه صورت 
گرفته و تفاهمنامه آن هم در ماه هاي گذشته امضا 
شده است و دوباره در سفر روز گذشته مورد تاكيد 
ما و مورد اس��تقبال طرف روسي قرار گرفت. حتي 
متخصصان ما پيش��نهاد دادند كه ب��ا وزن 2۰۰ تا 
۳۰۰ كيلوگرم خواهيم توانست ماهواره اي با همين 
مش��خصات و دقت را بس��ازيم كه مورد اس��تقبال 
طرف مقاب��ل هم قرار گرفت. نايب رييس ش��وراي 
عالي فضايي با بيان اينكه پرت��اب ماهواره خيام را 
با ديپلماسي فعال دولت س��يزدهم و فضاي خوب 
حاك��م در روابط ايران و روس��يه توانس��تيم انجام 
دهيم، گف��ت: مهم ترين موضوع اين اس��ت كه ما 
ق��رارداد خريد ماهواره را تبديل ب��ه قرارداد انتقال 

تكنولوژي كرديم. 

حتي اگر به وضوح در يكي از سخت ترين دوره هاي بازار 
ارزهاي ديجيتال به س��ر ببريم، ب��از هم نقاط مثبتي در 
آن وج��ود دارد. در اين مطلب نظرات مايك جونز، مدير 
توسعه كسب وكار ويو فايننش��يال و ساير كارشناسان 
سرمايه گذاري را درباره افزايش تقاضاي سازمان ها براي 
سرمايه گذاري در صنعت ارزهاي ديجيتال مرور مي كنيم. 
به گزارش كوين تلگراف، دو مدير اجرايي ويو فايننشيال، 
يك شركت مديريت دارايي كه استراتژي هاي سفارشي 
سرمايه گذاري را براي افراد و سازمان هاي ثروت مند )با 
حداقل يك ميليون دالر سرمايه( تدوين مي كند، اعالم 
داش��ته اند كه با وجود روند نزولي بازار، ش��اهد افزايش 
تقاضاي س��ازمان ها براي استفاده از محصوالت صنعت 
ارزهاي ديجيتال هستند. در كنفرانس آينده پژوهي بالك 
چين كه در تورنتو كانادا برگزار ش��د، مايك جونز گفت: 
»شركت هاي مديريت ثروت مثل مورگان استنلي، مريل 
لينچ و گلدمن ساكس مي توانند سرمايه گذاري نهادي 
در شركت هاي تحت مديريت سرمايه خود را نيز به اين 
حوزه هدايت كنند و البته همين برنامه را نيز دارند. بدين 
وسيله مشتريان اين نهادها به اكوسيستم وارد خواهند 
شد.« جونز براي مثال به شراكت بلك راك و كوين بيس 
اشاره كرد كه با اين همكاري به كاربران پلتفرم  مديريت 
س��رمايه گذاري نهادي عالءالدين امكان دسترس��ي به 
تجارت و سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال و خدمات 
صرافي پرايم با قابليت گزارش دهي مي دهد. طبق گفته 
مدير اجرايي ويو، عالوه بر ش��ركت هاي مديريت ثروت، 
س��رمايه گذاران خطرپذير )VC( ني��ز به دليل افزايش 
تقاضا جه��ت س��رمايه گذاري نوآورانه با رش��د زيادي 
مواجه خواهند ش��د. جرارد بريل، مدير سرمايه گذاري 
اين شركت نيز افزود كه سرمايه گذاران خطرپذيري كه 
مشتريان آنها به جاي اينكه از طريق صرافي هاي متمركز 
با ارزهاي ديجيتال آشنا ش��وند، از طريق خود VC وارد 
اين اكوسيستم شده و معامالت بزرگ مقياس با اين ارزها 

انجام مي دهند نيز براي صنعت ارزهاي ديجيتال مثمر 
ثمر خواهند بود. بريل در همين زمينه مي افزايد: »از لحاظ 
سرمايه گذاري خطرپذير، اين بازار نزولي يك فرصت بوده 
است. در طول يك ونيم س��ال گذشته، شاهد بوديم كه 
ارزش گذاري بسياري از شركت هاي مختلف فوق العاده 
باال رفته و شايد بتوان گفت حباب قيمتي شكل گرفته 
بود. در 6 ماه گذشته مش��اهده كرديم كه ارزش گذاري 
اين شركت ها به ارزش هاي واقعي آنها نزديك تر شده و 
اين زمان خوبي براي تخصيص سرمايه به آنها است.« با 
نگاه به بازار آنچه دلگرم كننده به نظر مي رسد فكر كردن 
به فرا رسيدن آخرين چرخه در روند قيمت نزولي است. 
چند س��ال پيش صحبت هاي زيادي وجود داش��ت كه 
آيا پايان ارزهاي ديجيتال فرا رس��يده است؟ آيا ارزهاي 
ديجيتال مرده اند؟ اما از ديدگاه س��رمايه گذاران نهادي 
و با بررسي تقاضاهاي نهادها ش��ايد بتوان گفت بيشتر 
آنها مي خواهن��د بدانند آيا اكنون زمان مناس��ب براي 
ورود به بازار فرا رسيده است؟ بريل همچنين مي افزايد: 
»موارد دلگرم كننده زيادي براي سرمايه گذاران مشاهده 
مي شود. هرچند قيمت هاي بازار براي خيلي ها دردناك 
است؛ اما فرصت هايي نيز وجود دارد به ويژه براي كساني 
كه در اين اكوسيس��تم مشغول توسعه محصوالت خود 
هستند.« برخي از داده هاي به دست آمده از بالك چين ها 
نيز ادعاه��اي بريل و جونز را تأييد مي كنند. بر اس��اس 
اطالعات اينتودبالك ماه مارس )اس��فند ماه( گذش��ته 
تعداد تراكنش هاي بزرگ در بالك چين كاردانو بيش از 
5۰ برابر نسبت به سال 2۰2۰ )۱۳۹۹( رشد داشته است 
كه اين امر را مي توان به رش��د تقاضاي سازماني نسبت 
داد. با اين حال قانون گذاران اياالت متحده مجوز استفاده 
از برخي از ابزارهاي سرمايه گذاري ارزهاي ديجيتال مثل 
صندوق هاي قابل معامله )ETF( بيت كوين را نمي دهند. 
به عقيده بسياري از كارشناسان چنين ابزارهايي مي تواند 

سرمايه گذاران جديد را به بازار جذب كند. 

داده هاي ماهواره خيام در حوزه هاي كشاورزي، محيط زيست، 
بالياي طبيعي، اكتشافات معدني، پايش منابع آبي، پايش 
تغييرات ش��هري كاربرد دارد. به گزارش مهر، ماهواره خيام 
روز سه شنبه ۱۸ مردادماه ۱4۰۱ از پايگاه فضايي بايكونور به 
فضا پرتاب شد و با موفقيت در مدار قرار گرفت. ماهواره خيام 
يك ماهواره سنجش از دور است با وزني حدود 6۰۰ كيلوگرم 
كه در مدار خورشيد آهنگ با ارتفاع تقريبي 5۰۰ كيلومتر از 
سطح زمين قرار گرفت. اين ماهواره داراي سنجه هاي اپتيكي 
در طيف هاي مختلف با قدرت تفكيك تصوير يك متر است 
كه با هدف ارتقاي مديريت بهينه منابع كشور در حوزه هاي 
مختلف طراحي و ساخته شده است. داده هاي ماهواره خيام در 
حوزه هايي همچون كشاورزي، محيط زيست، بالياي طبيعي، 
تغييرات شهري، اكتشافات معدني و منابع آبي كاربرد دارد. 
كاربرد ماهواره خيام در حوزه كشاورزي: از اين ماهواره در حوزه 
كشاورزي مي توان براي مطالعه رطوبت خاك و گياه، مديريت 

مصرف بهينه آب در مزارع كشاورزي، پايش محدوده و سطح 
زير كشت در مناطق مختلف، تخمين ميزان محصول پيش 
از برداشت، تشخيص و تعيين گونه هاي مورد كشت، بررسي 
سالمت محصول و تشخيص آفات، پايش تغييرات دوره اي 
رشد گياه بهره برد. كاربرد ماهواره در حوزه محيط زيست: 
پايش و بررس��ي تغييرات دوره اي سطح زمين، پايش و 
بررسي روند حركت و جابه جايي آلودگي ها در آب، خاك و 
هوا، بررسي تغييرات پوشش گياهي و جنگل ها، شناسايي 
كانون هاي گرد و غبار، ارزياب��ي و تخريب زمين و بيابان 
زايي، پايش ميزان فرسايش خاك و وضعيت كوير و بيابان 
از كاربردهاي ماهواره خيام درحوزه محيط زيست است. 
كاربرد ماهواره خيام در حوزه بالياي طبيعي: همچنين 
مدل س��ازي ريسك و تهيه نقش��ه خطر، پايش مناطق 
خسارت ديده، شناسايي مناطق اسكان مجدد، ارزيابي 

خسارت يكي ديگر از كاربردهاي ماهواره خيام است. 
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تكذيب قطع سيستم گمرك بازرگان
تعادل |روز پنجشنبه بيستم مردادماه خبري منتشر 
ش��د مبني بر اينكه صدها كامي��ون حاضر در گمرك 
ب��ازرگان در اعتراض به قطعي  هاي متعدد سيس��تم 
الكترونيكي گمرك و بي تدبيري و بي مديريتي مسووالن 
گمرك دست به اعتراض زده اند. صفحه شبكه اجتماعي 
ماكوتايمز در اينستاگرام با انتشار فيلمي نوشت: ظهر 
پنجش��نبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ صدها كاميون حاضر در 
گمرك بازرگان در اعتراض به قطعي  هاي متعدد سيستم 
الكترونيكي گمرك و بي تدبيري و بي مديريتي مسووالن 
گمرك دست به اعتراض زده اند. اين رانندگان اميدوارند 
با بوق هاي ممتد كاميون هاي خود صداي اعتراضشان را 
به گوش مسووالن برسانند. اما اين خبر واكنش گمرك 
را درپي داش��ت. مديركل گمرك ب��ازرگان ضمن رد 
فضا سازي هاي امروز برخي رسانه هاي مجازي مبني بر 
قطعي سيستم گمرك اعالم كرد در روز جاري فعاليت 
اين گمرك م��رزي ۱۵درصد بي��ش از روزهاي ديگر 
بوده است.رامين ظهيري مديركل گمرك بازرگان در 
اظهاراتي گفت: فيلم منتشره در فضاي مجازي مربوط 
به امروز نبوده و متاس��فانه با چاش��ني صداگذاري نيز 
همراه شده است. وي افزود: سامانه هاي گمرك براي 
انجام خدمات گمركي امروز نه تنها قطع نبوده بلكه با 
تالش هاي همكاران ما ۱۵درصد بيشتر كاميون ورودي 
و خروجي پذيرش شده است. مديركل گمرك بازرگان 
ضمن تشريح فعاليت تجاري اين گمرك گفت: از صبح 
تا ساعت ۲۰ عصر بيش از ۱۴۵كاميون داراي محموله 
تجاري ب��راي خروج از مرز به تركي��ه و ۲۵۵كاميون 
حامل كاال براي ورود به كشور از تركيه توسط گمرك 
پذيرش شده و ۶۲۰كاميون در محوطه نيز تشريفات 
گمركي آن انجام شده و وارد كشور شدند. ظهيري 
افزود: در روز جاري پايداري س��امانه گمرك پايدار 
بوده و اساسا ادعاي قطعي سيستم و معطلي رانندگان 

محترم كاميون به اين دليل كذب محض است.

كدام كشورها از لوازم خانگي 
ايراني استفاده مي كنند؟

رييس انجم��ن قطعه س��ازان ل��وازم خانگي گفت: 
كشورهاي همسايه مثل عراق، افغانستان، پاكستان، 
تركمنستان، ازبكستان و آذربايجان از جمله مقاصد 
صادرات لوازم خانگي ايراني هستند و به برخي كشورها 
مثل تركيه، قطعات هم صادر مي شود.مرسل صديق در 
گفت وگو با ايسنا، درباره صادرات قطعات لوازم خانگي 
گفت: بيشتر صادرات قطعات در حوزه قطعات اجاق 
گاز، بخاري گازي و غيره مثل انواع ش��يرآالت است. 
حتي برخي ش��ركت ها ش��يرآالت را به اروپا، آلمان، 
انگلستان و فرانسه هم صادر مي كنند. البته صادرات 
به برخي كشورها به دليل مشكالت سياسي متوقف 
شده است. همچنين محصوالت پليمري و محصوالت 
داراي مس، صادرات خوبي دارند و شيش��ه و خيلي از 
ورق ها نيز صادر مي شود كه البته در قالب مواد اوليه اي 
اس��ت كه بعدا به قطعه تبديل مي ش��ود.به گفته وي 
كشورهاي همسايه مثل عراق، افغانستان، پاكستان، 
تركمنستان، ازبكستان و جمهوري آذربايجان از جمله 
مقاصد صادرات لوازم خانگي ايراني هستند و به برخي 
كشورها مثل تركيه، قطعات هم صادر مي شود. در اين 
ميان بهترين بازار در حال حاضر بازار امريكاي جنوبي 
است كه مصرف زيادي در حوزه لوازم خانگي دارند، اما 
ايران به اين منطقه صادرات ندارد كه يكي از مشكالت 
اصلي، نبود ناوگان حمل كاال به اين كش��ور است. در 
اصل ايران وس��يله حمل كاال به مقصدهاي مختلف 
را به طور سيستماتيك ندارد كه يكي از معضل هاي 
صادرات است، اما براي مثال چين براي صادرات كاالي 
خود راه درس��ت مي كند. از طرف ديگر درخواس��ت 
در كش��ورهاي امريكاي جنوبي آنقدر زياد است كه 

صادرات اروپا هم همه اين تقاضا را پوشش نمي دهد.

جزييات تازه درباره ۳۰ كانتينر 
مخفي 

پيگيري هاي ميداني نش��ان مي دهد، در ماجراي ۳۰ 
كانتينر بالتكليف در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر كه 
در س��فر رييس قوه قضاييه به استان بوشهر رسانه اي 

شد جزييات تازه اي مطرح شده كه حائز اهميت است.
به گزارش تس��نيم، اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
بوشهر به منظور ساماندهي و احصاء عدم انطباق هاي 
احتمالي، از اواخر س��ال ۱۴۰۰ اقدام به انبارگرداني از 
ترمينال كانتينري نموده اس��ت. در انجام اين فرآيند، 
عالوه بر انبارگرداني سيس��تمي از سامانه كانتينري، 
نسبت به بازديد تك تك كانتينرها به صورت فيزيكي 
اقدام گرديد كه در اين بررس��ي ها ۳۰ باكس كانتينر 
بدون هيچ اطالعات و اسناد در سامانه ها و اسناد فيزيكي 
احصاء ش��د. الزم به ذكر است، با توجه به اينكه قبل از 
سال ۱۳89 همه فعاليت هاي كانتينري در بندر بوشهر 
بصورت سنتي و دستي انجام مي گرفته بنظر مي رسد در 
زمان استقرار سامانه و انجام انتقال اطالعات كانتينرهاي 
موجود از روش دستي به سامانه، اين كانتينرها از قلم 
افتاده و صاحبان كاالي آنها نيز هيچ مراجعه اي به بندر 
و گمرك جهت تحويل گرفتن كاالي خود ننموده اند.از 
طرف ديگر طبق قانون، گمرك هيچ نقشي در تخليه، 
بارگيري، انبارداري و نگهداري كاال بر عهده نداش��ته و 
همه اين وظايف بر عهده مرج��ع تحويل گيرنده كاال 
مي باش��د.گفتني است، مس��ووليت و وظيفه گمرك 
جهت انجام تشريفات گمركي از زماني آغاز مي شود كه 
صاحب كاال، كاالي خ��ود را به گمرك اظهار نمايد و يا 
مرجع تحويل گيرنده كاال، قبض انبار مربوطه را جهت 
انجام تشريفات گمركي كاالهاي مهلت منقضي شده 
)متروكه( را در اختيار گم��رك قرار دهد، اين درحالي 
اس��ت كه در خصوص ۳۰ كانتينر مورد بحث، مرجع 
تحويل گيرنده يا صاح��ب كاال هيچگونه اظهارنامه يا 
قبض انباري به گمرك ارايه نداده است.با پيگيري هاي 
انجام شده در دولت سيزدهم طي ماههاي اخير گمرك 
ايران همواره سعي در تعيين تكليف كاالهاي رسوبي و 
متروكه موجود در انبارها و اماكن گمركي را داشته است.

فروش ميوه
۵۰  درصد كاهش يافت

رييس اتحاديه بارفروش��ان گفت: تقاضاي خريد 
و مص��رف ميوه و صيفي ۵۰ ت��ا ۶۰ درصد كاهش 
يافته اس��ت. مصطفي دارايي ن��ژاد در گفت وگو با 
ايس��نا با بيان اينكه تقاضاي خريد ميوه و صيفي 
كاهش يافته است، گفت: امسال توليد محصوالت 
كش��اورزي ما ۱.۵ برابر نسبت به سال قبل بيشتر 
شده ولي از آن طرف تقاضاي خريد و مصرف ميوه 
و صيفي ۵۰ تا ۶۰ درصد كاهش يافته است و همين 

موضوع نيز باعث شده با افت قيمت مواجه شويم.
وي علت كاهش تقاضاي خريد را كاهش قدرت 
خريد م��ردم، گرماي ه��وا و كاه��ش تقاضا در 
ماه محرم دانس��ت. رييس اتحاديه بارفروش��ان 
در بخ��ش ديگري از صحبت هاي��ش به افزايش 
هزينه هاي توليد اشاره كرد و گفت : افزايش كرايه 
حمل ونقل، سبد، پالستيك، دستمزد كارگر را 
متضرر كرده و از آنطرف صادرات هم نس��بت به 
قبل نصف شده است، زيرا عراق محصوالتش به 
دست آمده و واردات ندارد و به روسيه، ازبكستان، 
قزاقس��تان، قطر و امارات نيز مي��وه كمي صادر 
مي شود. وي در رابطه با اينكه بسياري از كشاورزان 
از قيم��ت پايين صيفي ج��ات از جمله بادمجان 
س��رمزرعه گاليه دارند، گفت: در ميدان مركزي 
ميوه وتره بار قيمت عمده فروشي هر كيلو بادمجان 
۵۰۰۰ تومان اس��ت كه با احتساب كرايه حمل و 
نقل در نهايت چيزي دست كشاورز را نمي گيرد و 
توليد براي آنها صرفه اقتصادي ندارد. دارايي نژاد 
در پايان گفت: چون مصرف هم كاهش يافته اكثر 
بارها روي دست كشاورزان مانده و خريداري ندارد.

برگه اسقاط كم آمد 
شماره گذاري متوقف شد

معاون وزير صمت در نامه اي به مشاور وزير كشور با 
اشاره به رسوب خودروهاي تجاري و موتورسيكلت 
توليدي كشور در انبارها اعالم كرد، با توجه به كمبود 
برگه اسقاط، ش��ماره گذاري خودرو هاي تجاري و 
همچنين موتورس��يكلت ها دچار مشكل گرديده 
است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، منوچهر منطقي 
در نامه اي به مش��اور وزير كش��ور در امور فناوري 
علت اصلي حذف الزام برگه گواهي اس��قاط براي 
شماره گذاري خودرو هاي تجاري و موتورسيكلت 
را كمبود برگه اسقاط و رسوب محصوالت توليدي 
در انبار ها اع��الم كرد. معاون وزي��ر صنعت اضافه 
كرد: با توجه به كمبود برگه اسقاط، شماره گذاري 
خودرو هاي تجاري و همچنين موتورس��يكلت ها 
دچار مشكل گرديده است و عماًل واحد هاي توليدي 
انبوهي از محصوالت خود را در پاركينگ هاي متعدد 
انبار نموده اند و قابليت عرضه ندارند كه اين مساله 
عالوه بر كاهش توليد، افزايش قيمت محصوالت در 
بازار را نيز به دنبال داشته است. براساس اين نامه در 
صورت عدم وجود گواهي اسقاط، توليدكنندگان 
بايد مبل��غ ماب��ه ازاي آن را در صن��دوق محيط 
زيست واريز نمايند تا براساس آن بتوان تسهيالت 
مناسبي را براي مش��ترياني كه قصد جايگزيني 

خودروي فرسوده خود را دارند اختصاص داد.

كدام صنايع با كاهش توليد و فروش مواجه شدند؟ 

وضعيت قرمز توليد در تيرماه

گواهینام�ه ،کارت معافی�ت و کارت مل�ی حمید 
محم�دی ب�ا  ش�ماره مل�ی 3340150109 و تاریخ 
 تول�د 1358/7/1 مفق�ود و از درجه اعتبار س�اقط 

می باشد.

مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی پژو ۲07با شماره شاسی MJ408691و 
شماره موتور : 178B00601709 با شماره پالک ایران  19  
949 ج 97 ب�ه ن�ام آقای محمدرض�ا مصطفایی ب�ا کد ملی 

3۲51۲06893مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودی

تعادل |
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نش��ان مي دهد، 
در تيرماه ۱۴۰۱، شاخص توليد شركت هاي صنعتي 
بورسي نسبت به ماه مش��ابه سال قبل با افزايش 8/۵ 
درصدي و نس��بت به ماه قبل با كاهش ۵/۲ درصدي 
مواجه شده است. برآوردها نيز حاكي از اين است كه 
شاخص توليد شركت هاي صنعتي بورسي ۵,۲ درصد 
و ش��اخص توليد ش��ركت هاي معدني بورسي ۳۴.۱ 
درصد نسبت به خرداد كاهش داشته است. در تيرماه 
۱۴۰۱ نس��بت به ماه قبل، از بين ۱۵ رش��ته فعاليت 
صنعتي بورس��ي تنها چهار رشته فعاليت افزايش در 
شاخص توليد داش��ته اند و ۱۱ رشته فعاليت كاهش 
در شاخص توليد را ثبت كرده اند؛ رشته فعاليت هاي 
»خودرو و قطعات«، »ساير كاني غيرفلزي«، »فلزات 
پايه« و »سيمان« بيشترين سهم را در كاهش شاخص 
توليد داشته اند. يكي از مهم ترين داليل كاهش توليد 
در تيرماه نسبت به ماه قبل قطعي برق صنايع عنوان 
شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، شاخص 
فروش ش��ركت هاي صنعتي بورسي نس��بت به ماه 
مشابه س��ال قبل با افزايش ۲/8 درصدي و نسبت به 
ماه قبل با كاهش ۱۱/7 درصد ي مواجه ش��ده است. 
در اين ماه نس��بت به ماه قبل، تنها دو رشته فعاليت 
»كك و پااليش« و »غذايي و آش��اميدني به جز قند 
و شكر« افزايش در ش��اخص فروش داشته اند و ساير 
رش��ته فعاليت ها با كاهش فروش مواجه ش��ده اند؛ 
بيشترين س��هم در كاهش شاخص فروش متعلق به 
رشته فعاليت هاي »تجهيزات برقي« و»ماشين آالت و 

تجهيزات« و »فلزات پايه« بوده است.

   كدام صنايع رشد يا افت توليد داشتند؟
مركز پژوهش هاي مجلس گزارش پايش بخش حقيقي 
اقتصاد ايران در تيرماه امسال در بخش صنعت و معدن 
را منتشر كرده اس��ت كه نشان مي دهد شاخص هاي 
توليد و فروش شركت هاي صنعتي و معدني بورسي در 

تير امسال نسبت به خرداد ماه كاهشي شده اند.
بر اساس اين گزارش در تيرماه ۱۴۰۱، شاخص توليد 
شركت هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال 
قبل با افزايش 8,۵ درصدي و نسبت به ماه قبل با كاهش 
۵.۲ درصدي مواجه شده اس��ت. در اين ماه نسبت به 
ماه مشابه س��ال قبل، ۱۳ رش��ته فعاليت افزايش در 
شاخص توليد و ۲ رش��ته فعاليت كاهش در شاخص 
توليد داش��ته اند. رش��ته فعاليت هاي »منسوجات«، 
»ماش��ين آالت و تجهيزات«، »كاشي و سراميك « و 
»كك و پااليش« بيشترين سهم را در افزايش شاخص 
توليد نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعاليت هاي 
»ش��يميايي به جز دارو « و »الستيك و پالستيك « 

بيشترين سهم را در كاهش شاخص توليد داشته اند.
همچني��ن در تيرماه ۱۴۰۱ نس��بت به م��اه قبل، از 
بين ۱۵ رش��ته فعاليت صنعتي بورس��ي تنها چهار 
رشته فعاليت افزايش در شاخص توليد داشته اند و ۱۱ 
رش��ته فعاليت كاهش در شاخص توليد را ثبت كرده 
اند؛ رشته فعاليت هاي »خودرو و قطعات«، »ساير كاني 
غيرفلزي«، »فلزات پايه« و »سيمان« بيشترين سهم 
را در كاهش شاخص توليد داشته اند. يكي از مهم ترين 
داليل كاهش توليد در تيرماه نسبت به ماه قبل قطعي 
برق صنايع عنوان شده است كه در گزارش هاي ماهيانه 
نيز شركت ها به اين مشكل اش��اره كرده اند.بر مبناي 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، ش��اخص توليد 
شركت هاي معدني بورس��ي هم نسبت به ماه مشابه 
سال قبل با كاهش ۳,9 درصدي و نسبت به ماه قبل با 

كاهش ۳۴.۱ درصدي مواجه شده است.

   كدام كاهش فروش را تجربه كردند؟ 
همچنين در تيرماه امسال، شاخص فروش شركت هاي 
صنعتي بورس��ي نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل با 
افزايش ۲,8 درصدي و نس��بت به م��اه قبل با كاهش 
۱۱.7 درصدي مواجه شده اس��ت. در اين ماه نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رش��ته فعاليت افزايش در 

ش��اخص فروش و ۵ رشته فعاليت كاهش در شاخص 
فروش داشته اند. رش��ته فعاليت هاي »ماشين آالت 
و تجهي��زات«، »كاش��ي و س��راميك«، »تجهيزات 
برقي« و »منسوجات« بيش��ترين سهم را در افزايش 
شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته 
فعاليت هاي »دارو« و »شيميايي به جز دارو« بيشترين 
سهم را در كاهش شاخص فروش داشته اند.  همچنين 
در اين ماه نس��بت به ماه قبل، تنها دو رش��ته فعاليت 
»كك و پاالي��ش« و »غذايي و آش��اميدني به جز قند 
و شكر« افزايش در ش��اخص فروش داشته اند و ساير 
رش��ته فعاليت ها با كاهش فروش مواجه ش��ده اند؛ 
بيشترين سهم در كاهش ش��اخص فروش متعلق به 
رشته فعاليت هاي »تجهيزات برقي« و»ماشين آالت 
و تجهي��زات« و »فلزات پايه« بوده اس��ت. ش��اخص 
فروش ش��ركت هاي معدني بورسي هم نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل با افزايش ۱۲.۵ درصدي و نسبت به 
ماه قبل با كاهش ۱۱.۱ درصدي مواجه ش��ده است.
در تيرماه ۱۴۰۱ شاخص قيمت ماهيانه فعاليت هاي 
صنعتي بورسي ۰,۶ درصد افزايش يافت و رشد نقطه 
به نقطه شاخص به ۴8.۱ درصد رسيد. شايان ذكر است 
ميانگين ساالنه ش��اخص قيمت ۵9.۶درصد افزايش 
يافته است، رش��ته فعاليت هاي »دارو« و »سيمان« 
باالترين نرخ رشد ماهانه را در شاخص قيمت داشته اند.

    جزييات شاخص توليد و فروش 
صنايع مختلف 

در تيرماه ۱۴۰۱ شاخص توليد رشته فعاليت خودرو 
و قطعات برمبناي ش��ركت هاي بورسي نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل افزايش ۱۳/۴ درصدي و نسبت به 
ماه قبل كاهش ۳ /۱7 درصدي داشته است. همچنين 
ش��اخص فروش آن نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 

افزايش ۱۰/9 درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش ۱۵/۲ 
درصدي داشته است. همانطور كه در نمودار ۱۱ نشان 
داده شده، نس��بت به ماه مشابه سال قبل تنها خودرو 
سنگين افزايش در شاخص توليد و فروش داشته است. 
براساس اطالعات منتشر شده، سه زيربخش صنعت 
خودرو و قطعات نسبت به ماه قبل كاهش چشمگيري 

در شاخص توليد و فروش داشته اند.
در تيرماه ۱۴۰۱ شاخص توليد رشته فعاليت شيميايي 
به جز دارو برمبناي ش��ركت هاي بورسي، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل كاهش ۳/۱ درصدي و نسبت به 
ماه قبل كاهش ۲/8 درصدي داشته است. همچنين 
شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش 
۶ /7 درصدي و نس��بت به ماه قبل كاهش 7 درصدي 

داشته است. دليل اصلي كاهش شاخص توليد رشته 
فعاليت شيميايي نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش 
توليد گروه خوراك پااليش��گاه ها )برش س��نگين و 
سبك( و متانول در تيرماه ۱۴۰۱ بوده است، ازطرفي 
نس��بت به ماه قبل تمام زيربخش ها كاهش توليد و 
فروش داش��ته اند.  در تيرماه ۱۴۰۱ ش��اخص توليد 
رشته فعاليت فلزات پايه برمبنا ي شركتهاي بورسي، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش ۲ /۲۰ درصدي و 
نسبت به ماه قبل كاهش ۱۵/۳ درصدي داشته است. 
همچنين شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال 
قبل كاهش 7/9 درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش 
۲۶/7 درصدي داش��ته اس��ت. دلي��ل اصلي كاهش 
شاخص فروش رشته فعاليت فلزات پايه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل كاهش فروش گروه شمش در تيرماه 
۱۴۰۱ بوده است، درحالي كه همه گروه ها نسبت به 

ماه قبل كاهش توليد و فروش داشته اند.
در تيرماه ۱۴۰۱ شاخص توليد رشته فعاليت غذايي 
و آشامي دني به جز قند و شكر برمبنا ي شركت هاي 
بورس��ي، نسبت به ماه مشابه س��ال قبل افزايش ۵/9 
درصدي و نس��بت به ماه قبل افزاي��ش 8/۴ درصدي 
داشته است. همچنين شاخص فروش آن نسبت به ماه 
مشابه سال قبل افزايش ۵/۳ درصدي و نسبت به ماه 
قبل افزايش 7 درصدي داشته است. افزايش شاخص 
توليد و فروش نسبت به ماه قبل ناشي از افزايش توليد و 

فروش گروه روغن خوراكي و لبنيات بوده است.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 

تعادل

30005320

آقای حیدر حیات داودی مالک 5۲66/6 سهم مشاع از ششدانگ پالک 1361/307 با تسلیم استشهاد محلی گواهی شده دفتر 9۲ گناوه مدعی است که 
یک جلد سند مالکیت 5۲66/6 سهم مشاع از پالک 1361/307 واقع در قریه مال قائد گناوه بخش شش بوشهر که به نام آقای حیدر حیات داودی صادر و 
تسلیم گردیده است، سپس به موجب نامه های شماره 17۲33966 1400399900 مورخه 1400/1۲/04 شعبه دوم بازپرسی دادسرای گناوه در قبال مبلغ 
یکصد میلیون ریال و 1399039001۲61583 مورخه 99/07/15 شعبه دوم بازپرسی دادسرای گناوه در قبال مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال و 
17۲33966 1400399900 مورخه 1400/1۲/04 شعبه دوم بازپرسی دادسرای گناوه در قبال مبلغ سه میلیارد ریال و 17۲33966 1400399900 مورخه 
1400/1۲/04 شعبه دوم بازپرسی دادسرای گناوه در قبال مبلغ یک میلیارد ریال بازداشت گردیده است. به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی را نموده است، لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت اعالم می گردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک گناوه مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالكیت و یا سند معامله تسلیم نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 

سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار:  1401/05/۲۲

۲78 م الف

آگهی فقدان سند مالکيت ششدانگ پالک 
۱۳۶۱/۳۰۷ واقع در روستای مال قائد گناوه بخش شش بوشهر

محمد چهابدار-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

سازمان ثبت استاد و امالك كشور
اداره کل ثبت اسناد و امالك بوشهر
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خبرروز

رشد چشمگير »اهداي عضو« در كشور طي ۴ ماه ابتدايي ۱۴۰۱
رييس مركز مديريت پيوند و بيماري هاي وزارت بهداش��ت از افزايش چشمگير اهدا و پيوند عضو در چهار ماه ابتدايي سال 
جاري خبر داد و گفت: بر اين اساس هم شاخص PMP با افزايش نسبت به سال هاي قبل، در سال ۱۴۰۱، ۱۲.۸ بوده است. 
دكتر امير حسام عليرضايي افزود: براساس بررسي هاي آماري تعداد اهدا و پيوند عضو طي چهار ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۱ 
افزايش قابل توجهي داش��ته است ودر چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۵۶ نفر به اهداي عضو رسيده اند. او افزود: اين در 
حالي اس��ت كه در زمان مشابه درس��ال هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، به ترتيب ۱۵۱و ۲۸۳ نفر از افراد مرگ مغزي به اهداي عضو 
رسيده اند و شاخص PMP يا تعداد اهداي عضو در يك ميليون نفر در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب ۵.۴ و ۱۰.۲ بوده است.

ادامهازصفحهاول

طالق عاطفي؛ زندگي 
در سايه سكوت

 ازس��وي ديگ��ر اب��راز نك��ردن عالقه به همس��ر، 
رعايت نكردن بهداشت فردي، اعتياد به مواد و اينترنت 
و شبكه هاي اجتماعي، بيان نكردن شفاف خواسته ها، 
عوامل اجتماع��ي و اقتص��ادي و افزايش توقعات و 
انتظارات مادي از ديگر عواملي اند كه در به وجودآمدن 
طالق عاطفي تاثيرگذارند. از سوي ديگر توجه بيش 
از ح��د به فرزندان مي تواند باع��ث دوري زوجين از 
يكديگر شود. درست است كه بچه ها اهميت زيادي 
دارند، ولي براي داشتن يك زندگي زناشويي موفق اول 
حفظ رابطه زن و شوهر در اولويت بوده و بعد نوبت به 
فرزندان مي رسد، در خانواده هاي سرد به خصوص از 
طرف زنان، بسيار ديده مي شود كه كوشش مي كنند 
محبتي كه همسران از آنها دريغ كرده را خودشان 
نسبت به فرزندشان نشان بدهند و تمامي كمبودهاي 
عاطفي ازسوي همسر را با فرزندشان جايگزين كنند. 
به طوركلي يكي از مهم ترين عالئم طالق عاطفي اين 
است كه زوجين در تنهايي، آرامش بيشتري دارند. 
كارها و تفريحات مشترك بسيار كم مي شود و هر 
كدام در عين متاهل بودن به تنهايي زندگي مي كنند. 
گاه برخي از زن و ش��وهرها براي حل مشكالتشان 
با هم گفت وگو نمي كنند درصورتي كه بس��ياري از 
آنها با صحبت كردن حل خواهند شد؛ بنابراين اگر 
مشكلي را در زندگي مشتركتان احساس مي كنيد 
به جاي ناديده گرفتن با همسرتان در مورد آن حرف 
بزنيد و براي حل آن تالش كنيد. يكي از مهم ترين 
آموزش هاي��ي كه براي جلوگي��ري از وقوع جدايي 
عاطفي مورد نياز است آموزش مهارت هاي زندگي 
مشترك به زوج هاست و همه به اين آموزش ها نياز 
دارند، زيرا ب��دون آموزش و با پيش فرض نمي توان 
مش��كالت زندگي را حل كرد. همسران بايد بدانند 
مشكالت و اختالف نظرهايش��ان را چگونه بيان و 
برطرف كنند، روش هاي حل مشكالت را بياموزند، 
چگونگي رفتار با همسرشان را ياد بگيرند و... رفتار 
درست در پرتو آموزش حاصل مي شود و همه بايد به 
اين آموزش ها دسترسي داشته و به دنبال يادگيري 
باشند. شوربختانه در جامعه ما اين آموزش ها بسيار 
كمرنگ اس��ت و اف��راد هنوز منبع درس��ت و قابل 
اطميناني براي يادگرفتن علمي و اصولي اين مسائل 
ندارند. افراد اگر مش��كلي در زندگي شان مشاهده 
كردند كه به تنهايي قادر ب��ه رفع آن نبودند بهتر 
است از يك روانش��ناس يا مشاور بهره بگيرند تا با 
ريشه يابي مشكل بتواند به آنها كمك كند تا جلوي 
از هم پاشيدن زندگي ش��ان را بگيرند.بسياري از 
زوج ها در يك زندگي سنتي و با سبك تربيتي سنتي 
بزرگ شده اند، ولي ارتباطات، اينترنت و ارتباطات 
گسترده نيازهاي جديدي را وارد زندگي افراد كرده 
است و در صورت وجود اختالف از نظر سبك سنتي 
و مدرن بين ي��ك زوج جدايي عاطفي به احتمال 
زيادي رخ مي دهد بنابراين بهتر است گزيده اي از 
سبك زندگي مدرن را نيز در زندگي تان وارد كنيد.

رويداد

هليا ۴ توله يوز سالم به ايران هديه داده است

تنها چند شب پس از خبر تلخ تصادف مرگبار توله يك 
ساله يوز زيباي ماده آسيايي شناسايي نشده در محدوده 
جاده عباس آباد س��منان -مشهد در منطقه حفاظت 
شده و زيستگاه يوزهاي آسيايي توران، تيم محيط بانان 
انجمن حمايت از يوزهاي آس��يايي با تصويري روبرو 
ش��دند كه بي ترديد يك��ي از هيجان انگيز ترين اخبار 
مربوط به حيات وحش ايران در سال هاي اخير است. 
درحالي كه تيم هاي محيط زيستي در يك هفته گذشته 
تمام وقت در محدوده جاده عباس آباد كشيك مي دهند 
تا تراژدي تلخ گذشته براي گله حاال دو قالده اي باقي 
مانده از يوزهاي ناشناس��ي كه در جس��ت وجوي يوز 
تلف شده از گله شان مدام حوالي منطقه تصادف پرسه 
مي زنند، تكرار نش��ود، اين جست وجوهاي تمام وقت 
فارغ از اثربخشي در حفاظت از اين گله داغدار، به كشف 

خبري هيجان انگيز انجاميده است. 

   گله اي تازه از يوز ايراني
تصوير شكار شده گروه هاي محيط بان نشان از وجود 
گله اي ۵ قالده اي و جدي��د دارد كه يك تولد موفق را 
تقريبا همزمان با زايمان پرحاشيه و خبرساز ايران در 
اسارت، نش��ان مي دهد. تصاويري كه تطبيق ژنتيكي 
شان با تصاوير ثبت شده قبلي نشان مي دهد، هليا يكي 
از معدود يوزهاي ماده باقي مانده در طبيعت بكر دشت 
ملي توران حاال خود يك مادر بالغ شده و گله اي جديد 
را پس از زايماني موفق در اطرافش دارد. هليا يوز ماده 
كه حاصل زايمان هرب در سال ۱۳۹۸ است، حاال مادر 
بزرگ ترين سرمايه ثبت شده جمعيت يوزهاي آسيايي 
ايران است. او به دور از اسارت و در دل طبيعت در زايماني 
موفق صاحب ۴ توله شده كه اگرچه هنوز جنسيت شان 

اعالم نش��ده اما حاال نويد بخش تداوم زنجيره حيات 
يوزهاي آسيايي و نماد زيباي حيات وحش ايران است. 
بر اساس تخمين هاي زده ش��ده با توجه به اينكه گله 
فرزندان هليا متفاوت از گله اي هستند كه در روزهاي 
 گذش��ته محيط بانان در جس��ت وجو و ت��الش براي 
نجات شان بودند، پيش بيني شده در حال حاضر اقال 
۸ قالده زايش يوز جدي��د در منطقه ملي توران وجود 
داشته باشد. خبري كه هيجان انگيزترين خبر محيط 
زيستي كش��ور در هفته هاي اخير محسوب مي شود. 
محيط زيست ايران در سال هاي گذشته با توجه به 
تهديد انقراض نسل يوزهاي آسيايي پروژه بارداري 
تحت اسارت يوزها را در دستور كار قرار داد و بر اين 
اساس با تالش بسيار كنار هم قرار دادن فيروز و ايران 
در محدوده حفاظت ش��ده توران، به بارداري ايران 
انجاميد . اين پروژه هيجان انگيز اما در نهايت بر اثر 
كم تجربگي تيم دامپزشكان فعال در پروژه به زايمان 
پيش از موعد ايران به روش سزارين و تولد سه نوزاد 
نارس انجاميد. توله هايي كه باز بر اثر اشتباه عجيب 
تيم نگهداري و عدم اس��تفاده از دستكش در زمان 
انتقال و مراحل بدو تولد و لمس از س��وي انسان، از 
سوي ايران پس زده شدند و بي مادر چشم گشودند.

    پيروز تبديل به گربساني دست آموز
 شده است

توالي اتفاقات تلخي كه منجر به تلف ش��دن دو نوزاد از 
سه نوزاد ايران شد و حاال با تالش هاي شبانه روزي انجام 
گرفته تنها يك پيروز از اين جمع س��ه نفره باقي مانده. 
پيروز كه در تهران زيرنظر پزشكان تحت درمان و كنترل 
۲۴ س��اعته است و تصاوير منتشره از اين يوز زيبا نشان 

مي دهد بدل به يك گربسان دست آموز شده است. اتفاقي 
كه با انتقادات تند از سوي دامپزشكاني چون پيام محبي 
روبرو شده اما تيم نگهداري پيروز هم اعتقاد دارند چاره اي 
جز اين براي نجات اين توله باز مانده از ايران نداش��تند. 
خبر تلخ تر البته پس از اين پروژه پر ريسك بارداري تحت 
اس��ارت ايران ترس هاي حاصل از سزارين يوز مادر بود. 
يوز ماده جواني كه يكي از معدود سرمايه هاي مولد يوز 
در حيات وحش ايران تخمين زده مي شد. اينكه او ديگر 
امكان باروري نداشته باشد و اينگونه زنجيره تولد يوزهاي 
جديد در حيات وحش ايران قطع شود خبر تلخ براي مان 
انقراض كامل يوزها باشد. اگرچه مسووالن محيط زيست 
ايران پس از معاينات انجام گرفته توس��ط دامپزش��ك 
اعزامي از كش��ور آفريقاي جنوبي ادع��ا كرده اند ايران 
مشكلي براي بارداري هاي مجدد ندارد اما حاال تصاوير 
و اخبار كشف گله هاي جديد يوزها كه در شمارش هاي 
پيشين لحاظ نشده بودند، نويد از روزهاي خوش در انتظار 
يوزهاي آسيايي ساكن ايران مي دهد. توله يوزهايي كه 
در صورت حفاظت مي توانن��د نياز به زايمان هاي پر 
ريسك تحت اسارت را برطرف كند. اگرچه همچنان 
تهديدهاي طبيعي و البته غير طبيعي بر سر حفاظت از 
اين سرمايه هاي ملي وجود دارد و مسير هاي مواصالتي 
كه از دل منطقه توران مي گذرند و ماشين هايي كه با 
سرعت باال در ترددند به كابوس��ي براي دوستداران 
محيط زيست بدل شده اند. كارزار ايمن سازي جاده 
عباس آباد يكي از مهم ترين خواسته هاي دوستداران 
محيط زيست ايران است. جاده اي كه نصب چراغ هاي 
نور و فنس هاي كنار جاده اي هم به نجات سرمايه هاي 
حيات وحش كشور مي انجامد و هم يكي از مسيرهاي 

پر تردد كشور را براي رانندگان ايمن مي سازد.

گليماندگار|
درس��ت در همين روزهاي��ي كه دولت 
ب��راي افزايش حقوق بازنشس��تگان و 
پرداخت حق مس��كن ۶۵۰ هزار تومان��ي كارگران 
كوتاهي مي كند و كارگران پااليشگاه آبادان در دماي 
باالي ۵۰ درجه مشغول به كارند و هر روز تعداد قابل 
توجهي از آنها به دليل گرماي هوا بيهوش شده و راهي 
بيمارستان مي شوند. درست در همين روزهايي كه 
كارفرمايان و دولت دس��ت به دس��ت هم داده اند تا 
حقوق كارگران را پايمال كنن��د و از افزايش حقوق 
مصوب شده در شوراي عالي كار سر باز بزنند، كارگران 
زيادي هستند كه به داليل مختلف از جمله سختي 
كار، بي توجهي كارفرما به رعايت ايمني محل كار و ... 
جان خود را از دست مي دهند. حتما شما هم فيلمي 
را كه اين روزها در فضاي مجازي دس��ت به دس��ت 
مي شود و نشان از بي هوش شدن كارگران بر اثر گرما 
دارد ديده ايد. صدايي در پس زمينه شمار كارگراني 
را كه راهي بيمارستان شده اند، مي شمارد، ۳۵ كارگر 
در يك روز! كار كردن در فضاي باز، در گرماي باالي 
۵۰ درجه كاري اس��ت كه از عهده هر كسي بربيايد 
اما اگر كارگر باش��ي و محتاج نان شب و معيشت روز 
حتما تن به هر كاري مي دهي، حتي اگر پاي جانت 
در ميان باش��د، چرا كه اگر از گرما و كار سخت تلف 
نشوي از احتياج و ش��رمندگي خانواده حتما دست 
به خودكشي مي زني، مثل همان كارگري كه اخراج 
ش��د و چون ديگر روي بازگشت به خانه را نداشت به 
زندگي اش پايان داد تا از اين شرم هميشگي در برابر 

خانواده راحت شود.
درس��ت در همين روزهايي كه دول��ت براي اجرايي 
ش��دن يك مصوبه قانوني اين هم��ه تعلل مي كند، 
كارگران براي تامين معيشت خود با مشكالت زيادي 
دست و پنجه نرم مي كنند. اما آنچه در نهايت اتفاق 
مي افتد، وعده و وعيدهاي دولتمردان و نمايندگان و 
وزرايي اس��ت كه هيچگاه تجربه يك ساعت زندگي 

سخت اين كارگران را نداشته و ندارند. 

    قوانين اجرايي نمي شوند
حسن مهدوي، كارشناس ايمني كار درباره اينكه آيا 
واقعا قوانيني براي كار در دماي باال هوا و شرايط سخت 
وجود دارد يا نه، به »تعادل« مي گويد: قوانين وجود 
دارند اما هيچ كس به آنه��ا توجهي نمي كند. طبق 
قانون كارگراني كه در دماي باالي هوا در محيط هاي 
باز كار مي كنند هر چند ساعت يك بار بايد دست از 
كار كش��يده و ريكاوري ش��وند، مايعات زياد بايد در 
دسترس اين كارگران باشد تا آب بدنشان تامين شود، 
بيشتر از ۳ يا ۴ ساعت به طور مداوم نبايد كار كنند، اما 
متاسفانه هيچ كدام از اين قوانين اجرايي نمي شود، 
در واقع كارفرمايان اصال به اين مسائل توجهي ندارند. 
او مي افزاي��د: تنش هاي حرارتي هم در گرما و هم در 
سرما مي تواند خطرناك باشد. براي كنترل اين تنش ها 
وزارت بهداشت در سال ۹۵ دستورالعملي را در اين 
زمينه به روزرساني و ابالغ كرد كه اين دستورالعمل 
حكم يك راهنما را دارد. در اين دستورالعمل تنش هاي 
حرارتي تعريف و چگونگي پايش و اندازه گيري آن بيان 
شده و بعد در مورد كنترِل اين تنش ها و پيشگيري از 
عوارض آن صحبت شده است. به طور مثال يك راهكار 
مديريتي در پااليش��گاه ها و فضاي گرم اين است كه 
كار، صبح زود مثال ساعت شش آغاز شود و در ساعات 
پيك گرما يعني از ساعت دوازده تا سه كارگران دست 

از كار بكشند و در استراحت باشند. 
مهدوي همچنين به لباس هايي كه كارگران در فضاي 
ب��از و در گرما مي توانند از آن اس��تفاده كنند تا مانع 
تنش هاي حرارتي شود اشاره مي كند و مي گويد: لباس 
كار در كنترِل تنش هاي ناش��ي از فضاي گرم بسيار 
تاثيرگذار اس��ت و مي تواند شرايط جوي را براي كار 
مساعدتر كند اما در اين مورد كارگران خيلي وضعيِت 
خوبي ندارند. حتي لباس هايي وجود دارد كه درون آن 
خنك كننده تعبيه شده اما الزامي براي استفاده از اين 
لباس ها در قراردادها و پيمان ها ديده نشده است. در 
واقع نه پيمانكاران به تهيه اين لباس ها اقدام مي كنند 

و نه كارگران پيگير استفاده از اين لباس ها هستند. 

اين كارش��ناس ايمني و بهداشت حرفه اي در بخش 
ديگري از س��خنانش اظهار م��ي دارد: بي توجهي به 
خطراتي كه كار در گرما براي كارگران ايجاد مي كند 
مي تواند منجر به مرگ آنها بشود، ماجرا فقط بيهوش 
شدن به يك باره اين افراد نيست، بيهوشي زماني رخ 
مي دهد كه تعريق زياد اتفاق مي افتد و فرد آب زيادي 

را از دست مي دهد.

    در تمامي شغل ها 
ايمني ناديده گرفته مي شود

حس��ن مهدوي مي گوي��د: در حال حاض��ر كه هوا 
گرم اس��ت ما اخبار بيش��تري در مورد عدم ايمني 
در محيط هاي كاري پااليش��گاه هاي جنوب كشور 
مي شنويم اما مس��اله اين است كه متاسفانه در اكثر 
كارگاه هاي��ي كه زيرنظر پيمانكاران اس��ت ايمني و 
بهداشت حرفه اي رعايت نمي ش��ود، باالترين آمار 
مرگ و مير ما در مورد كارگران س��اختماني است به 
اين دليل كه آنها از وسايل ايمني استفاده نمي كنند، 
كارفرما براي رعايت اين موارد هزينه نمي كند و كارگر 
هم چون نياز به كار و هم��ان درآمد اندك حاصل از 
كار دارد در اين باره هيچ اعتراضي نمي كند و همين 
امر باعث مي شود تا امنيت جاني كارگران هميشه در 

معرض خطر باشد. 

    وقتي پاي سوِد پيمانكاران در ميان باشد...
مس��ووليِت اصلي حفِظ ايمني و بهداشت محيط 
برعهده كارفرماس��ت و او باي��د تدابير الزم در اين 
زمين��ه را ببيند و دس��تورالعمل هايي كه از طريق 
شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت صادر 
مي ش��ود را رعايت كند. اما وضعيت در محيط كار 
چگونه است؟ در اين مورِد به خصوص، آيا قوانين 
آنطور كه بايد اجرايي مي ش��وند؟ آيا كارفرمايان 
دس��توالعمِل مربوط به كاهش تنش هاي حرارتي 
مص��وب س��ال ۹۵ را رعاي��ت مي كنن��د؟  حامد 
شكوهي، كارش��ناس ايمني كار نيز در اين باره به 

»تعادل« مي گويد: مساله حضور پيمانكاراني است 
كه سود خود را به هر چيز ديگر ترجيح مي دهند، 
متاس��فانه در تم��ام مش��اغل كارگاه��ي رد پاي 
پيمانكاران ديده مي شود، به همين خاطر وقتي به 
اين كارگاه ها سركشي مي كنيم متوجه مي شويم 
كه مساله ايمني كارگران كامال ناديده گرفته شده 
است، فرقي نمي كند كارگاه س��اختماني باشد يا 
كارگاه پتروش��يمي. پيمانكاران ب��ه خود زحمت 
نمي دهند كه در رابطه به حفظ جان كارگران هزينه 
اضافه بر عهده بگيرند. همين بي توجهي هاست كه 
باعث مي شود آمار مرگ و مير ناشي از كار در كشور 
ما قابل توجه باشد. در واقع حضور پيمانكاران است 
كه مانع از اجرايي شدن اصول ايمني كار مي شود 
وگرنه كارگراني كه به طور مستقيم زيرنظر ادارات 
و شركت ها كار مي كنند تا ميزان زيادي از ايمني 
كار برخوردارند چرا كه اين شركت ها اصوال افرادي 
را به عنوان ناظر دارند كه بر ايمني كارگاه ها نظارت 
مي كنند و اگر كارگري در استفاده از وسايل ايمني 

كوتاهي كند با او برخورد مي كنند. 
اين كارش��ناس ايمني و بهداشت به يك اتفاِق شايع 
در بين پيمانكاران اشاره مي  كند: وقتي مدِت پيمان به 

پايان مي رسد، پيمانكار براي اينكه بتواند پول خود را 
از كارفرماي اصلي بگيرد و صورت وضعيتش رد شود 
بايد مدارك رعايِت اين اصول را به كارفرما بدهد و در 
اينجا پيمانكار به راحتي مدرك سازي مي  كند درحالي 
كه هي��چ كدام از آن اص��ول را در ط��ول كار رعايت 
نكرده اس��ت.  او مي افزايد: طبق قان��ون كار كارفرما 
موظف است نظارت عاليه بر مسائل ايمني و بهداشت 
حرفه اي پيمانكار داشته باشد اما نظارتي وجود ندارد. 
نه تنه��ا كارفرما نظارتي ب��ر كار پيمانكار ندارد بلكه 
در پتروش��يمي ها اصال بازرس كار و شبكه بهداشت 
حضور ندارند. درحالي كه بايد با بازرسي و نظارت بر 
كاِر پيمانكار راِه استثماِر كارگران را بست و اجازه نداد 
پيمانكار هر باليي كه مي خواهد بر سر كارگر بياورد. 

   آنها كه معتقدند براي ساختن
 بايد پا روي جاِن كارگران گذاشت...

تجربه سه دهه حضوِر پيمانكاران در بازار كار ايران 
نشان داده است كه بيشتر آنها براي رسيدن به سوِد 
بيش��تر به راحتي از ابتدايي ترين حق��وق كارگران 
مي زنند و براي آنكه پوِل بيشتري به جيبشان برسد 
حتي حاضرند با جاِن كارگران نيز بازي كنند. اگرچه 

نمي ت��وان نقِش پيمان��كاران در بي اثرش��دِن مواد 
حمايتي قانون كار را ناديده گرفت اما نبايد دليِل وقوع 
چنين اتفاقاتي را تماما به حضوِر پيمانكاران در بازار 
كار ايران تقليل داد.  مشكل اصلي تفكري است كه 
معتقد است براي ساختن بايد پا روي جاِن كارگران 
گذاشت. تفكري كه در زبان از ارزش كارگران و نقِش 
بي بديِل آنها در توسعه مي گويد اما در عمل كمترين 
ارزشي براي آنها قائل نيس��ت. تفكري كه به دنبال 
مقررات زدايي از قانون كار و بي اثركردِن هرچه بيشتِر 
مواد حمايتي قانون كار است. مشكل، تفكري است 
كه اصالت را در سوِد بيشتر مي بيند و براي رسيدن 
به اين هدف بر هيچ اخالق و قانوني پايبند نيست. 
تفكري كه بايد با قانون كنترل ش��ود و اگر قوانين 
ضمانِت اجرايي و قدرِت الزم را نداش��ته باش��ند 
نمي توانند در مقاب��ل آن بايس��تند.  وقتي قانون 
كار به عنواِن مهم ترين قانون حمايتي از كارگران 
ضمانِت اجرايي الزم را نداش��ته باشد بنابراين آنها 
كه به دنباِل سوِد بيشتر هستند به راحتي پا روي هر 
قانوني مي گذارند. در چنين فضايي مرِگ كارگران 
استثنا نيست، بلكه هر روز و هر لحظه و به هر دليلي 

خطِر مرگ در كميِن كارگران است.

بي توجهي به اصول ايمني كار توسط پيمانكاران و مرگ كارگران

كسب نان به نرخ جان

گزارش

به بهانه بيهوش شدن كارگران پتروشيمي آبادان

حق مسكن ۶۵۰  هزار توماني الزم االجراست
كارفرمايان بايد حق مس��كن مرداد را 
۶۵۰ هزار تومان بپردازند. عضو كانون 
هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان 
تهران با بيان اين مطل��ب گفت: براي 
مردادم��اه هم��ان حق مس��كن ۶۵۰ 
هزار توماني مصوب ش��وراي عالي كار 
الزم االجراس��ت. ضم��ن اينكه رييس 
مجلس ابالغ كرده و بايد اجرايي شود. 

محس��ن باقري افزود: دولت بايد ظرف مدت يك 
هفته، ابالغيه حق مس��كن ۶۵۰ ه��زار توماني را 
صادر مي كرد اما حاال كه اين اتفاق نيفتاده، قانون 
اين اج��ازه را به مجلس داده ك��ه ورود كند و حق 
مس��كن ۶۵۰ هزار توماني را روزنامه رسمي كرده 
و حك��م اجراي آن را صادر نماي��د؛ بنابراين در اين 

مرحله، حكم مجلس عين قانون است 
و براي ماه جاري، حق مسكن كارگران 
مبلغ ۶۵۰ هزار تومان اس��ت. باقري به 
كارفرمايان توصي��ه مي كند از اين ماه 
حق مسكن را ۶۵۰ هزار تومان بپردازند 
چراكه به هرحال اين رقم مصوب شده 
و اگر بگذارن��د اين ماه بگذرد، در آينده 
مجبور به پرداخت مابه التفاوت مرداد 
خواهند شد. او مي گويد: شوراي عالي كار مبلغ حق 
مس��كن ۱۴۰۱ را از فروردين ماه ۶۵۰ هزار تومان 
تعيين كرده؛ بنابراين بايد مابه التفاوت چهارماه اول 
سال نيز به كارگران پرداخت شود؛ در عين حال، اين 
مولفه مزدي از اين ماه بايد سروقت و به مبلغ قانوني 

به حساب كارگران مشمول قانون كار واريز شود. 

۵BA  ۴ وBA كاهش مدت بروز عالئم كرونا در سويه هاي
عضو كميته علمي كشوري مقابله با 
كرونا، با اشاره به ش��رايط شيوع اين 
بيماري در كشور، گفت: طبق اتفاقي 
كه در ساير كشورها افتاد، شاهد بوديم 
كه دو تا س��ه ماه طول مي كش��يد تا 
اين موج كاهش يابد و ش��ايد ما هنوز 
در حال ط��ي كردن روند افزايش��ي 
بيم��اري باش��يم. دكتر س��يد احمد 

طباطبايي با اشاره به افزايش آمار شهرهاي قرمز 
كرونا در كشور، گفت: تعداد موارد ابتال و مرگ و 
مير هم افزايش يافته اس��ت و اين درحالي است 
كه در اين ايام ش��اهد عدم رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي از س��وي جامعه بوده ايم. مسافرت ها و 
تجمعات افزايش يافته است آن هم در شرايطي 
كه گاهي يك فرد مبتال علي رغم ابتال به بيماري، 
در مجالس ش��ركت مي كرد و چندان هم نگران 
انتشار و سرايت بيماري خود به ديگران نبود؛ زيرا 
شايد از گوشه و كنار شنيده بودند كه سويه جديد 

كرونا خيلي مرگ و مير زيادي ندارد، 
 بنابراين بي احتياطي ها افزايش يافت.

 او با تاكيد ب��ر اينكه هنوز پيش بيني 
براي زمان رسيدن به قله موج هفتم 
بيماري زود است، تصريح كرد: طبق 
اتفاقي كه در س��اير كش��ورها افتاد 
ش��اهد بوديم كه دو تا س��ه ماه طول 
مي كش��يد تا اين موج كاهش يابد و 
ش��ايد ما هنوز در حال طي كردن روند افزايشي 
بيماري باش��يم. او در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
ممكن اس��ت كميت��ه علمي كرون��ا محدوديت 
جديدي به س��تاد ملي كرونا ب��راي گذر از موج 
هفت��م بيماري پيش��نهاد دهد يا خي��ر؟ گفت: 
متاس��فانه در موارد قبل هم ك��ه كميته علمي 
پيشنهاداتي به س��تاد ملي ارايه مي كرد با رويه 
خاص س��تاد مواجه مي ش��د و بايد اي��ن فاصله 
ميان توصيه هاي م��ا و اجراييات س��تاد ملي را 

اصالح كرد.

راه اندازي رشته »مربي بهداشت« در دانشگاه فرهنگيان 
وزير آموزش و پ��رورش از راه اندازي 
رش��ته مربي بهداش��ت در دانشگاه 
فرهنگيان براي نخستين بار خبر داد. 
يوس��ف نوري درباره اهميت ساحت 
زيس��تي_بدني دانش آموزان و نقش 
مربي��ان بهداش��ت در اي��ن زمينه و 
آخرين اخب��ار از اس��تخدام آنها در 
س��ال تحصيلي جدي��د توضيح داد: 

براي مربيان بهداش��ت كاري كه انجام داده ايم، 
اين اس��ت كه در دانشگاه فرهنگيان اين رشته را 
براي اولين بار راه اندازي كرده ايم. ما كمبود مربي 
بهداش��ت داريم كه بايد بخش��ي را جذب كنيم 

تا در س��ال هاي آينده از توانايي آنها 
بهره ببريم. نوري در مورد رس��يدگي 
به مناطق محروم و ارسال تجهيزات 
الزم ب��راي تحق��ق اهداف ورزش��ي 
آم��وزش و پرورش در اين اس��تان ها 
گفت: وقتي مي گويي��م مناطق دور، 
خود به خ��ود محروميت هايي وجود 
دارد. ما قرارگاه��ي ايجاد كرده ايم تا 
همين موضوع را پيگيري كند و اصال تمركز اين 
قرارگاه بر مناطق دوردس��ت است كه حاال به آن 
مناطق كمتر توسعه يافته مي گويند و امكاناتي 

هم براي آنها فراهم خواهد شد.

رويخطخبر
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