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يادداشت- 1 صاحبنظران درباره آيين نامه ابالغي واردات خودرو چه گفتند؟

  نگراني توليدكنندگان از مافياي واردات

مصوبهايبرايخوديها؟

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

معضل قيمت گذاري دستوريماجراي  مسكن و دالر

 دختران 
 آبي 

در آزادي

وجود تشكل قدرتمند راه حل مشكالت كارگران
1- با تش��ديد احتمال توافق 
هس��ته اي ميان ايران و غرب، 
در كنار برخي نوسان ها و تغيير 
روندها در بازاره��اي دارايي، 
كارشناسان اقتصادي نيز تالش 
مي كنند در رسانه ها و محافل 
كارشناسي تصويري از آينده 
دور و نزديك اقتص��اد ايران را 
در پساتوافق ترس��يم كنند. كانون مركزي مباحث نيز 
»نرخ دالر« است. اينكه با انجام توافق، ارزهاي بلوكه شده 
ايران به همراه درآمدهاي جاري نفتي، طي يك سال اول 
پس از توافق هس��ته اي مثال حدود 200 ميليارد دالر و 
تا س��ال 2030 حدود يك هزار ميليارد دالر عايد ايران 
خواهد كرد. ف��ارغ از اينكه صحت پيش بيني اين اعداد 
تا چه حد اس��ت، اما در مجموع مي ت��وان تاييد كرد كه 
پس از توافق هسته اي، عرضه دالر به اقتصاد ايران زياد 
خواهد شد و در نتيجه قيمت آن دست كم در كوتاه مدت 
تا حد قابل توجهي پايين خواهد آمد. گام دوم تحليل ها، 
آينده نويس��ي درباره بازارها يا يك بازار خاص از لنز دالر 
ارزان قيمت است. مثال درباره سرنوشت بازار مسكن در 
پساتوافق گفته و نوشته مي شود كه قيمت دالري هر متر 
مربع مسكن در تهران به اوج تاريخي خود نزديك شده و 
به حدود 1۵00 دالر بر متر مربع رسيده است. از اين رو، 
با تنزل بيش��تر قيمت دالر در پساتوافق انتظار مي رود، 
قيمت دالري مسكن در تهران بيشتر نيز بشود. چه آنكه 
بررسي ها ۵ ساله اخير نشان مي دهد، هرگاه قيمت دالري 
مسكن به سطوح باالتر از متر مربعي 1000 دالر رسيده 
است، رشد قيمت ريالي مسكن كند شده و در عوض نرخ 
ارز با سرعت بيشتري رشد كرده تا قيمت دالري مسكن 
به ميانگين هزار دالري برگردد. برعكس اين اتفاق هم 
هنگامي رخ داده كه قيمت دالري به سطوح پايين تر از 
1000 دالر رسيده و اين شرايط هم روند رشد قيمت ارز 
كند ش��ده و در عوض مسكن جاماندگي خود را جبران 
كرده تا به متري هزار دالر برگردد. از اين رو، افت قيمت 
اسمي مسكن محتمل است، چه آنكه در سال هاي 83 و 

88 نيز دچار ريزش شد.
2- حال سوال اين است كه چنين تحليلي درباره آينده 
بازار مس��كن تا چه حد مي تواند از دقت الزم برخوردار 
باشد؟ به عبارت ديگر آيا رابطه ميان »مسكن« و »دالر« 
يك رابطه علت و معلولي )causation( است؟ يا صرفا 
يك رابطه همبس��تگي )correlation( ميان آن دو 
برقرار است؟ به بيان ساده تر، آيا قيمت مسكن از نرخ دالر 
بالواسطه اثر مي پذيرد؟ يا اينكه قيمت مسكن و نرخ دالر، 
روندهايي را به موازات هم ترسيم مي كنند كه ممكن است 
در برخي مواقع هم جهت و در برخي مواقع برخالف جهت 

هم حركت كنند؟ 
3- بي گم��ان، از آن جا كه مس��كن كااليي »غيرقابل 
تجارت« است، اساسا قيمت ملك نمي تواند تابعي از نرخ 
دالر باشد. از اين رو، رابطه ميان مسكن و دالر يك رابطه 
صرفا »همبستگي« است.  ادامه در صفحه 6

بخش خصوصي در سال هاي 
گذش��ته بارها اع��الم كرده 
كه براي اصالح س��اختاري 
اقتصاد ايران، نياز اس��ت كه 
دولت تصدي گري اقتصادي 
خود را كاهش داده و به بخش 
خصوصي واقعي ميدان دهد. 
نگاهي به عملكرد اقتصادي 
كشورهاي توس��عه يافته و موفق نش��ان مي دهد كه 
در اين كش��ورها بخ��ش مهمي از اقتص��اد در اختيار 
بخش خصوصي اس��ت و دولت تنها ب��ه عنوان ناظر 
و سياس��ت گذار كالن فعاليت مي كن��د. ميدان دادن 
به بخش خصوص��ي واقعي هرگز در اقتص��اد ايران با 
جديت دنبال نش��ده اس��ت. وقتي ما توقع داريم كه 
دولت هم به عنوان سياس��ت گذار عمل كند و هم در 
عمل به بن��گاه داري ادامه دهد، قطعا نمي توان انتظار 
داش��ت كه شرايط تغيير كند. موضوعاتي مانند فساد 

يا زيان دهي و ورشكس��تگي شركت هاي بزرگ ريشه 
در همين اشكاالت ديدگاهي دارد. در برخي حوزه ها 
دولت سياس��ت هايي را اعالم مي كند كه با واقعيت ها 
س��ازگار نيس��ت. براي مثال اعالم مي شود كه قيمت 
نهايي يك كاال بايد 3000 تومان باشد و اين در حالي 
اس��ت كه قيمت تمام ش��ده مواد اوليه براي شركت 
سازنده چيزي در همين حدود است؛ به اين ترتيب هيچ 
شانسي براي اينكه كاال با قيمت اعالمي دولت در اختيار 
مصرف كننده نهايي قرار گيرد وجود ندارد. در چنين 
شرايطي يا مانند آنچه در بازار خودرو رخ داده، قيمت ها 
در بازار مستقل از آنچه كه دولت اعالم مي كند تعيين 
مي شود يا كارخانه و شركت مربوطه مجبور مي شود 
در حوزه هايي پنهان مانند فروش مواد اوليه يا فروش 
محصول به دور از بازار رسمي اقدام كند كه اين موضوع 
خود به ايجاد فساد، رانت و البته تغييرات قيمتي جديد 
منجر مي شود و اين همان موضوعي است كه بايد در 
ادامه در صفحه 7 اقتصاد ايران تغيير كند. 

كارگران هميش��ه به دليل 
اينكه تش��كل هاي مستقل 
و قدرتمن��دي نداش��تند 
نتوانس��ته اند از حقوق خود 
به درستي دفاع كنند، اينكه 
سال ها از تصويب يك قانون 
به طور خاص بيمه كارگران 
س��اختماني مي گ��ذرد و 
همچنان تع��داد قابل توجه��ي از اي��ن كارگران در 
ليست انتظار قرار دارند و البته هيچ اراده اي هم براي 
رساندن آنها به حقوق ش��ان نيست، به همين خاطر 
اس��ت. رس��يدگي به مش��كالت كارگران را نبايد به 
دولت و مس��ووالن دولتي واگذار ك��رد، در واقع بايد 
تشكل هاي قدرتمندي وجود داشته باشند تا بتوانند 
مطالبه گري كنند. به جرأت مي توان گفت كه يكي از 
اضالِع اصلي علل مشكالِت كارگران نبود تشكل هاي 
مستقل و قدرتمند كارگري است. اگرچه قانون كار در 

فصل ششم به موضوع تشكل  هاي كارگري پرداخته 
است اما اين تشكل هاي قانوني به دليِل وجود برخي 
از مشكالِت اساس��ي از جمله نقش پررنِگ نماينده 
وزارت كار و نماينده كارفرما در انتخابات آن ها و مهم تر 
از آن نبود امنيِت شغلي، از قدرِت كافي براي رسيدگي 
به مطالبات كارگران برخوردار نيستند. طرح اصالح 
آيين نامه انتخابات ش��وراي اس��المي كار، به عنوان 
يكي از مهم ترين تشكل ها، نيز براي بهبوِد اوضاع اين 
تشكل از س��وي نمايندگان كارگري به مجلس ارايه 
ش��د و اكنون در نوبِت ورود ب��ه صحن علني مجلس 
است. وقتي امكاِن حضور نماينده واقعي كارگران در 
تشكل ها ضعيف باشد و قوانين نيز زمينه ساِز حضور 
مستقِل تشكل ها در عرصه تصميم گيري نباشند در 
نتيجه احتماِل وروِد افرادي كه صرفا با هدِف اقتصادي 
و سود شخصي در اين تشكل ها حضور پيدا مي كنند 
بسيار مي ش��ود. ضمن اينكه نمايندگان كارگري در 
ادامه در صفحه 8 تشكل ها بايد از...  

فوتبال

سيمين يعقوبيانعباس آرگونمجيد اعزازي

 آمارهاي تازه از وضعيت اقتصادي امريكا مي تواند 
به كاهش ارزش دالر و رشد ارزهاي ديجيتال منجر شود

 معاون حمل و نقل وزير راه: در جلسات دوجانبه 
به دنبال به صفر رساندن تعرفه ها هستيم

 زمان مناسبي 
براي خريد بيت كوين است؟

صفحه6

صفحه8 صفحه2

صفحه5

 چانه زني با روس ها 
بر سر تعرفه هاي ترانزيتي

رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
مطرح كرد

 تحليل يك مقام امريكايي 
از احياي برجام

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست با بيان 
اينكه زباله ها به ويژه در اس��تان هاي ش��مالي كشور 
مشكل ساز شده اند، گفت: زباله هاي سراوان سال ها 
روي هم انباشته شدند و به ارتفاع ۹0 متر رسيده اند 
كه شيرابه هاي آن جاري شده و مشكالتي را به وجود 

آورده است كه در تالش براي ساماندهي آن هستيم.
علي سالجقه درباره مساله پسماند زباله ها نيز گفت: 
زباله ها به ويژه در استان هاي شمالي كشور مشكل ساز 
شده اند. به همين منظور قرارگاه عملياتي پسماند در 
صفحه 8 را بخوانيد وزارت كشور شكل گرفت و ...   

 معاون سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در يك 
كنفرانس خبري به سواالتي درباره آخرين تحوالت 
روند احياي توافق هسته اي و ديگر موضوعات مرتبط 
با ايران پاس��خ داد. وب��گاه وزارت امور خارجه امريكا 
نوشت، ودانت پاتل، معاون س��خنگوي وزارت امور 
خارج��ه امريكا در يك كنفرانس خبري در پاس��خ 
به اين س��وال كه آيا دولت امريكا برنام��ه دارد براي 
سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور ايران و همراهانش 
جهت شركت در نشست مجمع عمومي سازمان ملل 
صفحه 2 را بخوانيد رواديد صادر كند ...  

  دستگاه قضا 
به مافياي زباله 

ورود كند

 توافق هسته اي 
قدمي مهم براي 
خاورميانه است

باالخره آمدند.دختران آبي در آزادي تيتري 
پرتك�رار ب�راي روزي مه�م. با فش�ار فيفا يا 
با درايت مس�ووالن، فرق�ي نمي كند هرچه 
باشد پنجشنبه روز خوبي براي فوتبال ايران 
بود. پنجش�نبه نزديك به 1000 بانوي تهراني 
توانستند پس از مدت ها تالش با خريد بليت 
به تماش�اي بازي تيم محبوبش�ان بنشينند 
و فرياد هاي خود را س�ر دهن�د. دختران آبي 
آمدند فرياد زدند، تش�ويق كردن�د، يك بار 
ديگر ياد دختر آبي را گرامي داشتند به طوري 
كه هشتگ دختر آبي يك بار ديگر ترند شد. 
وريا غفوري نيز از ياد دختران آبي نرفته بود و 
بارها مورد تشويق و حمايت قرار گرفت. ورود 
زنان به ورزش�گاه آزادي پاكيزگي هم با خود 
آورد و آزادي روزي بدون دش�نام و فحش را 
سپري كرد. از نكات جالب اين اتفاق بازار سياه 
براي بليت اين مسابقه بود كه گفته مي شود تا 

2ميليون تومان هم رسيد.

خبر بازگش��ت سفير 
امارات به تهران و آغاز 
دور ت��ازه اي از روابط 
اقتص��ادي، ارتباطي، 
تجاري، بانكي و... ميان 
دو كشور كه طي هفته 
گذش��ته بازتاب پيدا 
كرد، يكي از مهم ترين 
خبرهايي اس��ت كه ارزيابي آن مي تواند ما را با 
آنچه در انتظار ماس��ت، آشنا كند. به طور كلي، 
نخستين اولويت و تمركز هر كشوري در حوزه 
اقتص��ادي و راهبردي بايد معط��وف به بهبود 
روابط با همسايگانش باشد. از اين طريق است 
كه كشورها مي توانند ارزش افزوده فراواني خلق 
كنند و نيازهاي راهبردي خود را تامين سازند. 
در خصوص ايران نيز اين موضوع يك ضرورت 
غيرقابل انكار اس��ت، چه همس��ايگان شمالي 
ايران، چه كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان 
و چه كشورهاي جنوبي حاشيه خليج فارس و... 
از جمله ظرفيت هايي هستند كه ايران مبتني 
بر آنها مي تواند از يك طرف بخشي از نيازهاي 
خود را تامين كند و از س��وي ديگ��ر بازارهاي 
صادراتي تازه اي نيز ب��راي توليدات خود بيابد. 
در اين ميان كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس 
به س��بب ثروتمند بودن، مناسبات ريشه دار و 
دامنه هاي ارتباطي قوام يافته با ايران، اهميت 
برجس��ته تري پيدا مي كنند. خوشبختانه طي 
سال هاي اخير به جز تركيه، روابط ايران با عراق 
و افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه رو به رشد 
بوده و برنامه ريزي براي ايجاد اين ظرفيت هاي 
توس��عه  يافته با كش��ورهاي حاش��يه جنوبي 
خليج فارس نيز در دس��تور كار سياستگذاران 
كشور قرار داشته است. ايران بايد با همسايگان 
جنوبي خود روابطش را گس��ترش بدهد. البته 
بايد توجه داشت، استفاده صددرصدي از روابط 
تجاري با كش��ورهاي همسايه مستلزم توسعه 
روابط سياسي قوي و منس��جم است. البته در 
مورد امارات بايد گفت اين كش��ور به رغم همه 
اختالفات سياس��ي گس��ترده به ويژه در چند 
سال اخير، روابط س��طح بااليي با ايران داشته 
است و همواره به عنوان يكي از سه شريك اول 
ايران مطرح بوده است. به هر حال بهبود اوضاع 
سياس��ي با امارات و آغاز به كار سفارتخانه هاي 
دو كش��ور مي توان��د ظرفيت ه��اي خاصي در 
حوزه ري اكس��پرت و استفاده از مبادالت مالي 
و دسترسي به سيستم هاي بانكي امارات براي 
ايران ايجاد كند. اما برخي به دنبال پيدا كردن 
پاسخي براي اين ابهامند كه چرا دولت قبلي در 
زمينه توسعه مناس��بات ارتباطي با كشورهاي 
همس��ايه نتوانست عملكرد مناس��بي داشته 
باشد، اما دولت سيزدهم در اين زمينه كارنامه 
مطلوب تري ثبت كرده است؟ بايد توجه داشت 
كه هرچند شكل گيري اين فضا در وهله نخست، 
برآمده از تمركزي است كه دولت سيزدهم براي 
توس��عه روابط با همسايگان داشته، اما در عين 
حال نبايد فراموش كرد كه شرايط بين المللي 
نيز تغييرات فراواني كرده است و اين تغييرات به 
دولت جديد براي بهتر كردن رابطه با كشورهاي 
پيراموني كمك كرده است. تغييرات استراتژيك 
و ژئواستراتژيك كه در نهايت باعث شكل گيري 
يك چنين تحوالتي در روابط ميان كشورها شده 
است. منازعات تجاري - سياسي عميقي كه طي 
ماه هاي اخير مابين چين و امريكا ايجاد ش��ده 
است. از سوي ديگر تنازعاتي كه ميان روسيه و 
اوكراين شكل گرفته و صحنه مناسبات اقتصادي 
و تج��اري بين المللي را تحت تاثير ق��رار داده، 
تحوالتي كه در دوران كرونا و پس��اكرونا ظهور 
كرده و همچني��ن تحوالتي كه در حوزه قيمت 
انرژي به وقوع پيوسته و... به  طور كلي جغرافياي 
سياسي و اقتصادي بين المللي را دچار نوسانات 
شديدي ساخته است. به تبع اين تحوالت، اگر 
دولتي اراده جدي براي توسعه روابط بين المللي 
با همسايگان را داشته باشد، فشارهاي سياسي 
كه قبال بر س��ر راه وجود داش��ت، بسيار كمتر 
شده اس��ت. مبتني بر اين موارد، دولت جديد 
بهبود روابط با همس��ايگان را كليد زد و فضاي 
بين المللي نيز مانع جدي بر سر اين اراده ايجاد 
نكرد. بنابراين، آغاز به كار س��فارتخانه هاي دو 
كش��ور ايران و امارات، ظرفيت هاي جديدي را 
در محدوده هايي چون روابط بانكي، صادرات، 
واردات، انتق��ال تجهيزات مورد ني��از و... براي 
ايران فراهم مي كند. ضمن اينكه جمعيت عظيم 
ايرانيان مقيم امارات نيز مي توانند مبتني بر اين 
بهبود شرايط، نقش اثرگذارتري در قوام يافتن 
روابط ايفا كنند. فاز بعدي بهبود مناس��بات در 
حوزه هاي جنوبي، ارتباط با كش��ور عربستان 
اس��ت كه مذاكرات آن در حال انجام است و در 
صورت موفقيت ظرفيت هاي قابل توجهي نيز 

براي ايران ايجاد مي كند.

مجيدرضا حريري

 امارات؛ شاه كليد ارتباط 
با همسايگان جنوبي

 نسخه  محسن رضايي 
براي آينده ايران

 هر بطري آب معدني 
در همدان 35 هزار تومان فروخته مي شود

 پيش به سوي 
انقالب اقتصادي

 خشكي سد اكباتان 
و تشنگي مردم همدان

پ��س از چند ماه انتظار، ش��امگاه پنجش��نبه س��وم 
شهريورماه، آيين نامه واردات خودرو ابالغ شد. در اين 
مصوبه ابالغي، ش��رايطي همچون »واردات خودرو با 

قيمت زير20 هزار يورو«، »ممنوعيت ترخيص و تخليه 
خودروهاي بدون ثبت  س��فارش«، »عرضه خودروها 
صرفا از طريق بورس كاال و...« به تصويب رسيده است. 

اما در اين ابالغيه، تاكيد شده كه اولويت با خودروهاي 
زير 10 هزار دالر است وسقف منابع ارزي براي واردات 
خ��ودرو حداكثر يك ميليارد دالر اس��ت. وزير صمت 

هم به تازگي در مصاحبه اي ادعا كرد كه هركس بتواند 
شرايط آيين نامه را رعايت كند، مي تواند براي واردات 
صفحه 7 را بخوانيد خودرو اقدام كند و اين...  



محسن رضايي- فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
دوره هشت س��اله دفاع مقدس -  كه در سال هاي گذشته 
تمركز اصلي خود را بر روي مس��ائل اقتصادي گذاش��ته، 
حاال به عنوان معاون اقتصادي رييس جمهور مي گويد كه 
بايد تجربه س��ال هاي جنگ اين بار در حوزه اقتصاد تكرار 
ش��ود، تجربه هايي كه به اعتقاد او به يك انقالب اقتصادي 
منجر خواهد شد. هرچند در انتخابات رياست جمهوري 
سال 1400، صالحيت بسياري از كانديداهاي حضور در 
انتخابات از سوي ش��وراي نگهبان تاييد نشد اما محسن 
رضايي كه در بسياري از انتخابات هاي اخير به عنوان نامزد 
تا روز پاياني انتخابات در عرصه حضور داش��ت، اين بار نيز 
با مطرح كردن ش��عارهاي اقتصادي در عرصه حضور پيدا 
كرد. او در انتخابات اخير وعده هايي اقتصادي مانند يارانه 
450 هزار توماني يا افزايش اختيارات اقتصادي در استان ها 
را مطرح كرد اما بار ديگر شكست خورد و مردم به ابراهيم 
رييسي راي بيشتري دادند. بر خالف سال هاي گذشته كه 
پس از به اتمام رسيدن فرآيند انتخابات، رضايي همچنان به 
عنوان مخالف سياست هاي اقتصادي دولت فعاليت خود را 
ادامه مي داد، اين بار و با تشخيص ابراهيم رييسي به عنوان 
معاون اقتصادي رييس جمهور منصوب شد تا بتواند بخشي 
از ايده هاي خود در تمام سال هاي گذشته را اجرايي كند. 
بر خالف شعارهاي اقتصادي بزرگي كه تيم دولت جديد 
در روزهاي ابتدايي پيروزي در انتخابات مي داد، با گذشت 
بيش از يك سال، هنوز تكليف بسياري از اين برنامه ها معلوم 
نيست. شاخص هايي مانند رشد اقتصادي، تورم، افزايش 
قدرت خريد مردم، حمايت از اقش��ار كم درآمد، س��اخت 
ساالنه يك ميليون واحد مسكوني و رشد سرمايه گذاري و 
توليد در اقتصاد ايران هنوز تحول چنداني را تجربه نكرده اند و 
مهم ترين سياست اقتصادي دولت كه همان حذف ارز 4200 

توماني بوده نيز با اما و اگرهايي اجرا مي شود.
در چنين ش��رايطي، همچنان مسووالن اقتصادي دولت، 
وعده بهبود شرايط در ماه ها و سال هاي آينده را مي دهند و 
مي گويند كه مردم اثرات اقدامات فعلي را در آينده خواهند 
ديد. انتقاد از عملكرد گذشته نيز به عنوان بخش جدايي 
ناپذير صحبت هاي مسووالن دولت همچنان ادامه دارد. 
در ميان اي��ن اظهارات، معاون اقتص��ادي رييس جمهور 
در صحبت هاي اخير خود پ��ا را از انتقاد به عملكرد دولت 
روحاني فراتر گذاش��ته و مش��كالت امروز اقتصاد ايران را 
نتيجه تصميم گيري هاي غلط در حوزه هاي مختلف در تمام 

سال هاي گذشته مي داند. موضوعي كه به اعتقاد او تنها با يك 
انقالب اقتصادي قابل جبران است.

رضاي��ي با بيان اينكه صنعت ايران كارخانه داري اس��ت و 
صنعت سازي صورت نگرفته افزود: انبوهي از كارخانجات به 
وجود آمده به گونه اي كه حتي بيشتر از آلمان كارخانه ايجاد 
شده و به صورت منفرد از يكديگر دست و پا مي زنند، امروز هر 
واحد كوچك بايد انبوهي از مسائل را برطرف كند اين يعني 
صنعت سازي نشده است. معاون اقتصادي رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه صنعت يعني از ابتدا تا انتها زنجيره ارزش 
شكل بگيرد و در همه مراحل اين زنجيره برقرار شود اما امروز 
چنين نيست، عنوان كرد: استان فارس، بوشهر و خوزستان 
از صنعت پتروش��يمي مي توانند سالي 100 ميليارد دالر 
وارد كشور كنند البته اگر با هم لينك شوند. فارس دومين 
استان كشاورزي كشور است اما جاي صنايع تبديلي در آن 
كجاست، اصال توجه نشده است كشاورزي بدون صنعت 
نمي تواند موفق ش��ود اينكه فارس توانسته بدون صنايع 

تبديلي كشاورزي را حفظ كند معجزه رخ داده است.
وي با تاكيد بر اينكه هي��چ راهي ندارد جز اينكه در دقيقه 
۹0 شجاعانه دست به تحول بزنيم در حالي كه بسياري از 
فرصت ها را از دست داديم، تصريح كرد: يك اقدام انقالبي و 
بسيجي مانند زمان جنگ نياز داريم و همه دست به دست 
هم دهند تا انقالب اقتصادي در اين كشور ايجاد شود؛ هم 
ريل به مسير برگردد و هم جهش اقتصادي رخ دهد. رضايي 

با بيان اينكه بسياري از فرصت ها از دست رفته و دولت بنا 
دارد شجاعانه اين اصالحات را انجام دهد، گفت: اصالحات از 
تجارت شروع شده و امروز آمار تجارت رشد مي كند، ترانزيت 
در ايران مورد غفلت قرار گرفته است اگر هيچ كااليي توليد 
نشود فقط به ترانزيت توجه شود مي توان اقتصاد را نجات داد، 
امروز با روس ها براي ترانزيت به توافقات خوبي رسيديم و 
قراردادهاي خوبي بسته شده و همچنين دروازه هاي بسته 
با چين را باز مي كنيم. معاون اقتصادي رييس جمهور تصريح 
كرد: قبل از همه اينها بايد قوانين تجارت را اصالح كرد و در 
اين راستا بسته دوم نيز تهيه شده كه ابالغ مي شود. همچنين 
تهاتر نفت را شروع كرديم و به نتايج خوبي رسيديم. رضايي 
اظهارداش��ت: حذف ارز 4200 بايد تيرماه س��ال گذشته 
شروع مي شد كه در آن صورت بسياري از تبعاتي كه امسال 
به وجود آمد رخ نمي داد همچنين اصالح يارانه ها انجام شد 
و جدي هستيم تا يارانه به هدف بخورد. نظام بانكي حتما 
بايد درست ش��ود بيش از 50 درصد منابع بانكي فارس به 
تهران مي رود بايد قانون گذاري كنيم كه ۶0 درصد منابع 
همين جا بماند. معاون اقتصادي رييس جمهور عنوان كرد: 
براي رشد و توسعه ناچار به ايجاد قوانين و مقررات هستيم 
تا ريل گذاري درست شود؛ درباره نظام بانكي به زودي وارد 
مي شويم دستور مقام معظم رهبري نيز هست و با آنچه در 
مجلس اس��ت خيلي مخالف نيستيم تنها يكي دوتا نكته 
دارد ام��ا اصالح بانك مركزي را قبول داريم. رضايي با بيان 

اينكه ساختار بودجه كشور يك مانع اصلي براي پيشرفت 
اقتصادي اس��ت، گفت: هماهنگي و توافقي بين دولت و 
مجلس آنچنان كه بايد وجود ن��دارد؛ بودجه عمراني را در 
مرداد و ش��هريور مي دهيم چون قبل از آن منابعي نبوده 
است و براي فارس پيگيري كنيد تا تخصيص انجام شود 
با اين حال اگر بخواهيم همه اصالحات را انجام دهيم كليد 
اصلي دست بخش خصوصي و مشاركت مردم است. وي با 
تاكيد بر اينكه مكمل  همه اصالحات اين است كه بخش 
خصوصي به صورت گسترده اعتماد كنند و به صحنه آيند، 
گفت: ب��راي اين كار دو برنامه داريم يكي اينكه اعتبارات و 
منابع را به سمت كارآفرينان شيفت دهيم، نكته ديگر اين 
اس��ت كه بازدهي بخش خصوصي افزايش يابد كه در اين 
راستا نيازمند هوشمندسازي و فناوري هاي جديد هستيم 
چون كشورهايي كه زودتر به فناوري دست پيدا كنند قدرت 
بيشتري دارند.  معاون اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه 
كالبدشكافي و آسيب شناسي جدي براي افزايش بازدهي و 
جلوگيري از رانت خواري در دستور كار دولت است، گفت: 
دولت بنا بر كارهاي بزرگ دارد و نيازمند يك اقدام بزرگ و 
انقالبي است؛ انقالب سوم اقتصادي است، قيام اول در 22 
بهمن 5۷ و قيام دوم در دفاع مقدس رخ داد و قيام سوم بايد 
در اقتصاد رخ دهد كه البته به تاخير افتاده است. رضايي با 
بيان اينكه اين فرهنگي كه در سياست و اداره كشور ايجاد 
شده جز اينكه فرصت ها را از دست مي دهيم به هيچ نتيجه اي 
نمي رسد، گفت: همه كمك كنند و اولين بار است كه يك 
همصدايي بين دولت و مجلس و قوه قضاييه ايجاد ش��ده 
است و بسياري از كشورها خواهان برقراري ارتباط با ايران 
هستند؛ اين نگاه در سياست خارجي بايد در اقتصاد رخ دهد.

صحبت از انقالب اقتصادي در حالي مطرح شده كه با وجود 
گذشت يك سال از آغاز به كار دولت سيزدهم، هنوز هيچ 
برنامه اي براي اصالحات كوچك تر در سطح اقتصاد ايران 
نيز نهايي و اجرايي نش��ده است. معضالتي مانند كسري 
بودجه گسترده، رشد پر سرعت نقدينگي، قرار گرفتن تورم 
در نرخ باالي 40 درصد و از همه مهم تر مشكالت معيشتي 
مردم، هنوز راه حل اجرايي مشخصي ندارند و حاال كه معاون 
اقتصادي رييس جمهور به عنوان يكي از سياست گذاران 
اصلي اقتصادي دولت از لزوم يك انقالب اقتصادي سخن 
مي گويد، بايد ديد كه آيا برنامه و سياست مشخصي براي 
اجراي آن در نظر گرفته شده يا اجراي اين برنامه نيز مانند 

بسياري از ديگر طرح ها به آينده نامعلوم موكول مي شود.
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نخبگان صحنه را خالي نكنند
رييس جمهور نيروي انساني نخبه را پرچمدار شعار »ما 
مي توانيم« در كشور خواند و گفت: موفقيت هاي نخبگان 
كشور در المپيادهاي علمي جهاني، از مهم ترين مصاديق 
اميدآفريني در كش��ور و بس��ط روحيه خودباوري در 
جامعه است. سيدابراهيم رييسي در ديدار با مدال آوران 
المپيادهاي علمي كشوري و جهاني، خانواده آنها، اساتيد 
و معلمان فعال در اين حوزه، با ابراز خرسندي از حضور 
در جمع آنان گفت: برافراشتن پرچم مقدس جمهوري 
اس��المي و افتخارآفريدن براي كشور در هر عرصه اي 
براي جامعه بسيار شيرين، عزت آفرين و دلپذير است. 
رييس جمهور موفقيت هاي علمي نخبگان دانش آموزي 
را حاصل لطف خداوند متعال برش��مرد و خاطرنشان 
كرد: دانش بشري جلوه اي از علم خداوند است و اولين 
اثر آن بايد نجات انس��ان و سپس نجات جامعه باشد. 
رييس جمهور در ادامه با تاكيد بر نقش محوري نخبگان 
و انديشمندان در پيشرفت و تعالي كشور، از اراده جدي 
دولت براي طراحي س��ازوكارهاي موثر توسعه شبكه 
نخبگاني و حفظ نخبگان در كش��ور خبرداد. رييسي 
نيروي انساني نخبه را مهم ترين سرمايه كشور در مسير 
توسعه پايدار خواند و اظهار داش��ت: شما مدال آوران 
عرصه هاي كشوري و جهاني نبايد با ناماليمت ها صحنه 
را خالي كنيد، قرار اس��ت به دست شما فرهيختگان و 
نخبگان از مشكالت و مسائل جامعه گره گشايي شود. 
وي در تشريح وظايف نخبگان و فرهيختگان كشور براي 
تعالي جامعه، افزود: »اميد داشتن به خدا و الطاف الهي«، 
»پرهيز از يأس و نااميدي«، »تالش خستگي ناپذير« و 
»مجاهدت در كسب علم« از وظايف شما نخبگان براي 
رفع مشكالت جامعه است، لذا در اين مسير شتابان و 
جهادي حركت كنيد. رييس جمهور با گراميداش��ت 
ياد شهيد كاظمي آشتياني موسس پژوهشگاه رويان، 
گفت: نام ايشان يك نماد از اراده، تصميم، علم، دانش 
و فناوري اس��ت. ايش��ان با ش��عار »ما مي توانيم« و با 
كمترين امكانات پژوهش��گاه رويان را راه اندازي كرد. 
رييس��ي تأكيد كرد: دش��من نمي خواهد در كش��ور 
مدال آور المپيادي داشته باشيم كه به افزايش توليد، 
فعاليت شركت هاي دانش بنيان و راه اندازي واحدهاي 
اشتغال آفرين كمك كنند، اما وظيفه ما اين است كه در 
مقابل او مجدانه ايستادگي كنيم تا دشمن مستأصل و 
مجبور به عقب نشيني شود. رييس جمهور افزود: دشمن 
اگر در گذش��ته دنبال غارت مخازن و معادن كشورها 
بود، امروز در جنگ شناختي، الكترونيكي، سايبري و 
نرم افزاري دنبال جذب مغزها و نخبگان ديگر كشورها 
اس��ت. وي با اشاره به نقش مسووالن در رفع مشكالت 
و دغدغه هاي نخبگان در كشور، گفت: »اميدآفريني«، 
»ايجاد زمينه هاي شكوفا كردن استعدادها« و »فراهم 
كردن بس��تر رشد و تعالي اس��تعدادهاي نخبگان« از 
وظايف مسووالن در قبال ش��ما است. هرگونه هزينه 
كردن براي علم و دانش سرمايه گذاري است و موجب 
تضمين آينده كشور مي شود. رييس جمهور همچنين 
از همه دستگاه هاي داراي مسووليت در حوزه نخبگان، 
از جمله باشگاه پژوهشگران جوان، جهاد دانشگاهي، 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري، وزارت بهداش��ت و دانشگاه آزاد، 
خواست زمينه جذب، اشتغال، رشد و شكوفايي نخبگان 
را بيش از پيش فراهم كنند. رييس��ي در بخش پاياني 
سخنان خود بسط عدالت آموزش��ي را از اولويت هاي 
دولت مردمي خواند و تصريح كرد: همه فرزندان ايران 
اسالمي بايد فرصت شكوفا شدن استعدادهاي شان را 
داشته باشند و دولت چنانكه پيش از اين هم اعالم كرده، 
به مقوله عدالت آموزش��ي به عنوان زيرساخت اصلي 

توسعه متوازن در كشور باور جدي دارد.

نگراني رژيم صهيونيستي
از احياي برجام

رييس سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي با ابراز 
نگران��ي از احتمال امضاي توافق هس��ته اي با ايران، 
اي��ن توافق را يك فاجعه راهب��ردي توصيف كرد. به 
گزارش خبرگزاري وطن، ديويد بارنيا، رييس سازمان 
موس��اد در اظهاراتي گفت كه توافق هسته اي قريب 
الوقوع با ايران در صورتي كه امضا ش��ود »فاجعه اي 
راهب��ردي« خواهد بود. وي گفت ك��ه اين توافق در 
طوالني مدت باعث مي شود كه روند دستيابي ايران 
به سالح هسته اي تسهيل شود. در روزهاي اخير و در 
سايه نزديك شدن به امضاي توافق هسته اي رييس 
سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي ديدارهاي خود 
را افزايش داده است و يكي از اين ديدارها با يايير الپيد، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي بود. وي تاكيد كرد: 
ايران به توافق هس��ته اي باز خواهد گش��ت، زيرا هم 
تهران و هم واش��نگتن منافع راهبردي در آن دارند 
و اكنون فرصت امضاي توافق نزديك به 100درصد 
است. رييس موساد در ديدار با يايير الپيد با اشاره به 
اينكه با امضاي توافق هسته اي و به محض برداشتن 
تحريم ها ايران به صدها ميليارد دالر دس��ت خواهد 
يافت، خاطرنشان كرد: امضاي توافق باعث مي شود كه 
ايران به توانايي هاي بسيار گسنرده اي دست يابد. بارنيا 
گفت كه اين اموال به حزب اهلل، جهاد اسالمي، انصاراهلل 
يمن، حماس و نيروي قدس سپاه كمك خواهد كرد و 
اين امر چالش هاي بزرگي را در مقابل امريكا و اسراييل 
ايجاد خواهد كرد. وي گفت: من نگران اين هستم كه 
برخي كش��ورهاي منطقه به ايران به عنوان يك الگو 
نگاه كنند و اين مساله باعث مي شود كه مقابله با نفوذ 
ايران دشوار شود. رييس موساد همچنين تاكيد كرد 
كه توافق موجود بسيار بدتر از توافق 2015 خواهد بود. 
همچنين رسانه هاي صهيونيستي اعالم كردند كه در 
سايه نرديك شدن به امضاي توافق هسته اي جو بايدن 
گفت وگوي تلفني با يايير الپيد را نپذيرفت و وزير دفاع 
امريكا نيز احتماال با بني گانتس ديدار نكند. به گزارش 
روزنامه تايمز اسراييل، در سايه پيشرفت گسترده روند 
احياي توافق هسته اي، كاخ سفيد درخواست راهبردي 
رژيم صهيونيس��تي مبني بر انج��ام گفت وگوي 
تلفني ميان جوبايدن، رييس جمهور امريكا و يايير 
الپيد، نخست وزير رژيم صهيونيستي را نپذيرفت.

توضيحات وزير اقتصاد
درباره كاالبرگ نان

احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد 
كرده است: وعده اي كه وزارت رفاه داده اين است كه 
در ش��هريورماه براي كل كشور حتي در زمان قطعي 
اينترنت اين طرح يعني شيوه جديد خريد نان، قابل 
پياده شدن باشد. وي در خصوص وعده هاي اجرايي 
نشده براي توزيع كاال برگ نان گفت: ما براي اين مورد 
بايد تمام كارت هاي بانكي جمعيت كش��ور در تمام 
بانك ها را با كدهاي ملي يكپارچه مي كرديم كه اين 
خيلي كار دش��واري اس��ت، بايد همه كشور را بسيج 
مي كرديم ت��ا بتوانيم به صورت يكپارچ��ه اين كار را 
انجام دهيم تا مردم ضربه نخورند، اگر مي خواس��تيم 
به حالت سنتي اين كارت را ارايه دهيم كه ساده بود. 
خاندوزي همچنين عنوان كرد: اما در خصوص تأخير 
در اجراي طرح كاال برگ نان بايد عرض كنم در ابتدا 
مي خواهيم از طريق س��امانه  ن��ان و آرد انحراف را به 
حداقل برسانيم، بعد اگر قرار بود قيمت افزايش پيدا 
كند بگوييم از همه ابزارهاي ديگر استفاده كرديم، در 
گذشته نزديك به ۳0 درصد ميزان توزيع آردي كه در 
كشور صورت مي گرفت به فروش مشتري نمي رسيد 
و الحمداهلل در همين دو س��ه ماه ك��ه اين طرح پياده 
شده بدون فشار به مردم اين حجم را شناسايي كرديم، 
وامروز مي توانيم بگوييم كه چه فردي با كارت ملي از 
كدام نانوايي نان خريده اما در واقع ناني خريده نشده 
و تنها آرد را برده است. وي گفت: امروز ما اختيار را به 
استاندار همه اس��تان ها داديم كه در رايانه خودشان 
هر روز ببينند كه كدام يكي از نانوايي هاي استان اين 
تخلف را انجام داده است، بستر فني را ايجاد كرديم و 
اميدوار هس��تيم اجراي كامل آن به زودي انجام شود 
ضمن اينك��ه به زودي ماجراي بي��ن آرد خبازي ها و 
نان فانتزي ها نيز حل خواهد شد. به گفته وي قطعي 
اينترنت هيچ اختاللي در روند خريد نان ايجاد نخواهد 
كرد. خاندوزي با بيان اينكه در حال حاضر نزديك به 
۷۷ ميليون نفر در ايران يارانه نقدي مي گيرند و االن 
با وجود كد ملي راستي آزمايي در خصوص اين مورد 
كار س��ختي نيس��ت، تأكيد كرد: در تعيين دهك ها 
مردم نارضايتي هاي بسياري دارند و اين جزو مواردي 
است كه بايد در مورد مقدماتش سخت گيري و دقت 
مي شد تا مردم سختي آن را احساس نكنند اما از طرف 
ديگر از آن دسته كارهايي بود كه چند سال بود انجام 
نشده بود، حتي برخي از قسمت هاي سامانه چندين 
سال باز نش��ده بود كه مردم اطالعات جديد را در آن 
وارد كنند تازه اين اتفاق افتاد و ما بايد عقب افتادگي 
سال هاي پيش را هم جبران كنيم. وي با اشاره به ايجاد 
درگاه ملي براي ص��دور مجوز ها تصريح كرد: از زمان 
راه ان��دازي درگاه ملي صدور مجوزها تاكنون بيش از 
240هزار درخواست صدور مجوز ارسال و براي بيش 
از ۷4هزار نفر مجوز كسب و كار صادر شد. خاندوزي با 
تاكيد به اينكه در زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم 
اوضاع كشور از نظر ش��اخص هاي اقتصادي به دليل 
وجود تورم ۶0درصدي، ش��يوع كرونا و پايين بودن 
شاخص هاي رفاهي در وضعيت مناسبي قرار نداشت، 
خاطرنشان كرد: دولت مردمي در زمان روي كارآمدن 
اولين هدفش نشان دادن اين نكته بود كه در اوضاع و 
شرايط بد اقتصادي هم مي شود تورم را كنترل و موانع 
توليدي را برداشت و كشور را به ثبات نسبي اقتصادي 
رس��اند. وي اظهار كرد: دولت براي به ثبات رساندن 
اقتصاد كشور شروع به كشيدن ترمزهاي بي ثبات كننده 
اقتصاد كشور از جمله متوقف كردن افرادي كه نوعي 
بي انظباط��ي در اقتصاد به وج��ود مي آوردند، نمود و 
به پرداخت ها انظباط بخشيد و سخت گيري هاي به 
پرداخت هاي بانكي را شروع كرد. خاندوزي با اشاره به 
اينكه كنترل نرخ ارز يك لنگر تاريخي بود، خاطرنشان 
ك��رد: افزايش ارز موج��ب بي ثباتي ب��ازار ارز و تاثير 
مستقيمي بر روي قيمت ساير محصوالت داشت كه 

با كنترل نرخ ارزي جلوي بي ثباتي بازار گرفته شد.

شرط افزايش حقوق كارمندان 
و بازنشستگان

بهادري جهرمي، ش��رط افزايش حقوق كارمندان و 
بازنشستگان را اعالم كرد. وي بيان كرد: اين موضوع 
در جلسات هيات دولت و ستاد هماهنگي اقتصادي 
در حال بحث اس��ت اما اصل اينكه بتوان كمكي كرد 
در سقف منابع، مورد پذيرش همه دولتمردان است. 
س��خنگوي دولت ادامه داد: افراي��ش حقوق صورت 
مي گي��رد اما اينكه منابع آن چگونه تامين ش��ود كه 
اي��ن افرايش حقوق منج��ر به ايجاد تورم نش��ود در 
حال پيگيري اس��ت. بهادري جهرمي اظهار داشت: 
اگر افزايش حق��وق صورت گيرد و به واس��طه خلق 
پول افزايش حقوق اعمال ش��ود، مانند روال معيوب 
گذشته مي ش��ود كه با خلق پول تورم ايجاد خواهد 
شد و حقوق ها مستهلك مي شود. وي تاكيد كرد: بايد 
چكش كاري شود و ميزان افزايش حقوق به گونه اي 
باش��د كه تورم زا نباش��د،  منابع آن پيش بيني شود و 
اميد اس��ت در كوتاه مدت به جمع بندي نهايي برسد 
و خبرهاي خوش��ي براي كارمندان و بازنشس��تگان 
لش��كري و كش��وري اعالم شود. س��خنگوي دولت 
تصريح كرد: افزايش حقوق اعمال شده امسال به نوعي 
مي تواند جبران كننده بخشي از فشاري كه تورم سه تا 
چهار سال گذشته بر مردم تحميل كرده، باشد اما اين 
جبران هزينه هاي زندگي براي ساير سطوح كارمندان 
كمتر اتفاق افتاده بود كه در دولت مباحث متعددي 
مطرح بود كه بتوان به نح��وي آن را جبران كرد. وي 
يادآور ش��د: با توجه به اينكه سه تا چهار سال گذشته 
به واسطه نقدينگي بس��يار زيادي كه در كشور ايجاد 
شده، و طي هشت سال گذش��ته منتهي به شهريور 
ماه 1400، حجم نقدينگي در كشور هشت برابر شده 
يعني از 4۶0 هزار ميليارد تومان به بيش از چهار هزار، 
هزار ميليارد تومان رسيده كه اين حجم نقدينگي، تورم 
خيلي زيادي ايجاد كرده و اين تورم مستمر وجود دارد، 
چرا كه نقدينگي وجود خارجي دارد و تا نقدينگي به 

سمت رشد اقتصادي هدايت نشود، تورم وجود دارد.

نسخه محسن رضايي براي آينده ايران

تحليل يك مقام امريكايي از احياي برجام

پيش به سوي انقالب اقتصادي

توافق هسته اي قدمي مهم براي خاورميانه است

تورم در بلندمدت كنترل مي شود

 معاون سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در يك كنفرانس 
خبري به سواالتي درباره آخرين تحوالت روند احياي توافق 

هسته اي و ديگر موضوعات مرتبط با ايران پاسخ داد.
وبگاه وزارت امور خارجه امريكا نوشت، ودانت پاتل، معاون 
س��خنگوي وزارت امور خارجه امريكا در يك كنفرانس 
خبري در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت امريكا برنامه دارد 
براي سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور ايران و همراهانش 
جهت شركت در نشس��ت مجمع عمومي سازمان ملل 
رواديد صادر كند يا نه، گفت: ما قبال هم گفته ايم كه كشور 
ميزبان سازمان ملل هستيم و امريكا در كل و طبق توافق 
با اين سازمان وظيفه دارد براي نمايندگان كشورهاي عضو 
براي سفر به مقر سازمان ملل رواديد صادر كند. امريكا به 
عنوان كشور ميزبان سازمان ملل، وظايف و تعهداتش را 
جدي مي گيرد، اسناد مربوط به رواديد محرمانه هستند، 
بنابراين، نمي توانم چيز ديگري بگويم. پاتل در ادامه، در 
پاسخ به اين سوال كه آيا امريكا توانسته رژيم صهيونيستي 
و متحدان امريكا در منطقه را راضي كند كه انجام ش��دن 
توافق هسته اي برايشان بهتر است يا نه، با اشاره به اينكه 
قصد ن��دارد وارد جزييات رايزني هاي واش��نگتن با رژيم 
اسراييل و ديگر متحدان و شركاي امريكا شود، گفت: ما در 
اين باره تعامل نزديكي با شركاي اسراييلي مان داشته ايم. 
ما همچنان فكر مي كنيم كه بازگشتي دوجانبه به پايبندي 
به توافق، نه تنها در راس��تاي منافع ملي امريكاست، بلكه 
قدمي مه��م براي خاورميانه محس��وب مي ش��ود. او در 
توضيح اينكه انتظار دارد چه زماني نظ��رات ايران درباره 
پاسخ امريكا به متن پيشنهادي اتحاديه اروپا جهت احياي 
توافق هسته اي ارايه شود، گفت كه قصد ندارد درباره اين 
بازه زماني گمانه زني كند.  اظهارات پاتل در اين باره در پي 
اين مطرح مي ش��ود كه ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت 

امور خارجه ايران روز چهارش��نبه از دريافت پاسخ دولت 
امريكا به  نظرات جمهوري اسالمي ايران براي حل و فصل 
موضوعات باقي مانده در مذاك��رات رفع تحريم، از طريق 
هماهنگ كننده اروپايي گفت وگوها خب��ر داد. كنعاني 
اعالم كرد: بررسي دقيق نظرات طرف امريكايي آغاز شده 
و جمهوري اسالمي ايران پس از تكميل بررسي ها، نظرات 
خود در اين رابطه را به هماهنگ كننده اعالم خواهد كرد. 
وبگاه وزارت امور خارجه امريكا در ادامه نوشت كه معاون 
سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در پاسخ به اينكه آيا با 
توجه به ادعاهاي اخير مطرح شده در يكي از گزارش هاي 
روزنامه واشنگتن پست درباره قوي تر شدن اتحاد ايران و 
روسيه به گونه اي كه احتمال دارد روسيه از احياي توافق 
هسته اي براي فروش نفت خود و دور زدن تحريم ها استفاده 
كند، او هم همين ديدگاه را دارد يا نه، تش��ريح كرد: ما در 
غياب توافق از اختيارات تحريمي مان براي محدودسازي 
ص��ادرات نفت و محصوالت نفتي و پتروش��يمي از ايران 
استفاده خواهيم كرد و به هر گونه اقدامي در زمينه دور زدن 
تحريم ها رسيدگي مي كنيم. چارچوب تحريم هاي امريكا 
قوي است و همچنان تاثير مشهودي دارد. ما از اختيارات 
تحريمي مان براي پاسخ دادن به دور زدن تحريم هاي ايران 
استفاده كرده ايم و خواهيم كرد. شاهد گزارش هايي درباره 
افزايش درآمد نفتي بوده اي��م. نمي توانم دقيق بودن اين 
ادعاها را تاييد كنم. اما مي توانم بگويم آمار و ارقام صادرات 
نفت، مرتب با گذش��ت زمان و بر اساس قيمت ها نوسان 
مي كند. پاتل در پاس��خ به اينكه با توجه به اظهارات اخير 
وزير امور خارجه ايران در مخالفت با تداوم بررسي موضوعات 
ساختگي توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي در برنامه 
هسته اي ايران، آيا از نظر امريكا جايي براي متوقف كردن 
برخي تحقيقات آژانس در ايران وجود دارد يا نه، بيان كرد: 

موضع ما در اين باره بسيار روشن است و آن را به صور علني 
و غيرعلني به ايران هم منتقل كرده ايم. ايران بايد به سواالت 
آژانس پاسخ بدهد. اين تنها راه پرداختن به آن مسائل است. 
زماني كه مديركل آژانس به شوراي حكام گزارش دهد كه 
مسائل باقي مانده شفاف سازي و حل وفصل شده اند، انتظار 
داريم كه اين موضوعات از دستور كار شورا خارج شوند، اما 
نه قبل از آن. ما همچنين صراحتا گفته ايم كه نبايد اجراي 
دوباره برجام]توافق هسته اي[ مشروط به تحقيقات مربوط 
به تعهدات قانوني ايران باشد. اظهارات معاون سخنگوي 
وزارت امور خارجه امريكا در پي اين مطرح مي ش��ود كه 
حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران اخيرا در 
گفت وگويي با آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل درباره 
مذاكرات رفع تحريم ها خاطرنشان كرد: امريكا روز گذشته 
به پيشنهادهاي جمهوري اسالمي ايران پاسخ داد و اكنون 
همكارانم در حال بررسي آن هس��تند. وزير امور خارجه 
ايران همچنين افزود: به همه طرف ها تاكيد كرده ايم حل و 
فصل موضوعات ساختگي و سياسي پادماني، يك ضرورت 
اساسي است. ما اراده جدي و واقعي براي رسيدن به توافق 
قوي و پايدار را داريم و اين اراده را در عمل نش��ان داده ايم. 
طبق متن مكتوب كنفرانس خبري معاون س��خنگوي 
وزارت خارجه امريكا، اين مقام امريكايي در پاسخ به اينكه 
چه نظري درباره اين دارد كه حمالت هوايي اخير امريكا 
در س��وريه كه سنتكام مدعي ش��ده بود عليه تاسيسات 
نظامي »نيروهاي تحت حمايت ايران« انجام گرفته  بودند 
هم زمان با نزديكي به حصول توافق در وين بوده اس��ت، 
با بيان ادعاهايي عليه نقش اي��ران در منطقه، گفت: چه 
توافقي در كار باشد و چه نباشد، تعهد رييس جمهور نسبت 
به حفاظت از كاركنان نظامي امريكا و مقابله با آن دسته 
از فعاليت هاي ايران كه مردم ما و ش��ركايمان در منطقه 

را به خطر مي اندازد، تزلزل ناپذير اس��ت. توافق هسته اي 
ارتباطي با آمادگي و توان ما براي دفاع از ملت و منافعمان 
ندارد. ادعاهاي پاتال در اين باره در پي اين مطرح مي شود 
كه ارتش امريكا بامداد چهارشنبه اعالم كرد طي عملياتي 
در شرق سوريه، حمالتي هوايي را عليه »شبه نظاميان« 
مستقر در آنجا انجام داده است. پنتاگون مدعي شده بود 
كه حمالت عليه »نيروهاي وابس��ته به ايران« انجام شده 
است. بامداد پنجشنبه نيز منابع محلي از حمالت مجدد 
امريكايي به مواضعي در خاك سوريه خبر دادند. رسانه هاي 
عربي گزارش دادند كه ائتالف متجاوز امريكايي حمالت 
گسترده اي به مواضع گروه هاي مقاومت در شرق سوريه 
انجام داده است. اظهارات بايدن و فرماندهان امريكايي در 
ارتباط با حمله به »شبه نظاميان وابسته به ايران « درحالي 
اس��ت كه مقامات ايران و نيز مسووالن ارشد سوريه بارها 
تاكيد كرده اند كه ايران نه نيروي نظامي و نه گروه وابسته 
به خود در سوريه ندارد و تنها مستشاران ايراني براي كمك 
به ارتش سوريه در مبارزه با تروريسم، در اين كشور حضور 
دارند. پيشتر ناصر كنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه 
اين حمله تجاوزكارانه ارت��ش امريكا را نقض حاكميت، 
استقالل و تماميت ارضي اين كش��ور دانست و آن را قويا 
محكوم كرده بود. سخنگوي وزارت امور خارجه اين تجاوز 
ارتش امريكا عليه مردم س��وريه، را يك اقدام تروريستي 
عليه گروه هاي مردمي و مبارز مخالف اشغالگري توصيف و 
هرگونه وابستگي آنان را به جمهوري اسالمي ايران تكذيب 
كرد. كنعاني تصريح كرد: استمرار حضور نظاميان امريكايي 
در بخش هايي از خاك سوريه، برخالف قوانين بين المللي 
و ناقض حاكميت ملي اين كشور بوده و اشغالگري به شمار 
مي رود و بر اين اساس مي بايست فورا سوريه را ترك نموده و 
به غارت ثروت هاي نفتي و غالت اين كشور خاتمه بخشند.

در پي چاپ گزارشي درباره رابطه گراني و  كنترل تورم در 
روزنامه تعادل روابط عمومي وزارت اقتصاد جوابيه اي را به 

دفتر روزنامه ارسال كرد كه در زير مي خوانيد.
با سالم و احترام

پاسخ وزارت اقتصاد به مطلب انتقادي روزنامه تعادل مورخ 
٢٠ مرداد ١٤٠١ با عن��وان »ادعاي جديد وزير اقتصاد در 
ميانه گراني ها كدام تورم تحت كنترل است«، مطلب فوق 
ارسال مي شود. خواهشمند است مطابق قانون مطبوعات 
در اولين شماره روزنامه و درهمان صفحه منتشر و لينك 

جوابيه را ارسال فرماييد.
با سپاس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت اقتصاد

معاونت سياس�ت گذاري اقتصادي وزارت اقتصاد 
خبر داد 

طراحي سياست هاي كوتاه مدت مقابله با تورم در 
دولت/ تورم در بلندمدت كنترل مي شود

تيم اقتصادي در دولت سيزدهم براي كاهش هزينه هاي 
احتمالي در مسير كنترل بلندمدت نرخ تورم، يك بسته 
سياستي جامع با عنوان سياست هاي كوتاه مدت مقابله با 

تورم طراحي كرده است.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي )شادا(، معاونت 
سياس��ت گذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه تعادل با عنوان 
»ادعاي جديد وزير اقتصاد در ميانه گراني ها كدام تورم تحت 
كنترل اس��ت؟« اعالم كرد: نتايج سياست هاي اصالحي 
دولت، اثرات خود را در كنترل مسير حركتي بلندمدت نرخ 

تورم نمايان خواهد ساخت.
متن پاسخ اين معاونت به شرح زير است: 

»در رابطه با بحث تحت كنترل بودن رفتار حركتي متغير 
نرخ تورم كه وزير محت��رم امور اقتصادي و دارايي بدان 
اشاره داش��ته اند، توجه به اين نكته حائز اهميت است 
كه متاس��فانه در بسياري از تحليل ها كه در رسانه هاي 
مختلف منتش��ر مي گردد، هس��ته اصلي تحليل هاي 
صورت گرفته با تكيه ب��ر روند حركتي كوتاه مدت نرخ 
تورم و ب��دون توجه به ماهيت و س��اختار متغير فوق، 
گزاره هاي��ي را مطرح مي نمايند كه بعض��ًا از كمترين 
ميزان اعتبار ممكن برخوردار اس��ت. بايد توجه داشت 
كه موضوع تورم يكي از معضالت و مشكالت ساختاري 
اقتصاد ايران است كه دولت ها همواره با آن مواجه بوده اند 

 و بايد يك راه حل جامع و اساسي در مورد آن اتخاذ گردد.
در واقع، نكته مورد اشاره از سوي وزير محترم با تكيه بر 
نقشه راه موجود و در عين حال سياست هاي در دست 
اجرا در زمينه كنترل بلندمدت نرخ تورم مطرح ش��ده 
اس��ت؛ تيم اقتصادي دولت جديد با طراحي يك نقشه 
راه ضد تورمي بلندم��دت، در ابتدا هدف خود را بر روي 
مسدودسازي دايمي و پايدار زمينه هاي تشديد كننده 
پويايي هاي تورمي در اقتصاد متمركز كرده است و در 
اين مرحله با توجه به ماهيت و ساختار عوامل شكل دهنده 
فشارهاي تورمي در اقتصاد كشور، سياست هاي اقتصادي 
اتخاذ شده نيز بدون هزينه نخواهد بود و همانطور كه در 
شرايط فعلي نيز مشاهده مي شود، سياست هاي اصالحي 
از سوي نهادهاي سياست گذار در كشور، هزينه هايي را به 
صورت بروز نوسانات و جهش هاي مقطعي در قيمت ها در 
مسير بلندمدت پيش بيني شده براي تورم در پي داشته 
اس��ت كه اين امر كاماًل اجتناب ناپذير مي باشد. اما بايد 
توجه داشت كه نتايج سياست هاي اصالحي، اثرات خود 
را در كنترل مسير حركتي بلندمدت نرخ تورم نمايان 
خواهد ساخت و نظرات وزير محترم نيز در راستاي كنترل 

مسير بلندمدت نرخ تورم عنوان گرديده است.
عالوه بر آن همانطور كه اشاره شد، براي تحت كنترل قرار 
دادن روند بلندمدت نرخ تورم، بروز برخي عدم تعادل هاي 
مقطعي در رفت��ار متغير نرخ تورم ام��ري اجتناب ناپذير 
مي نمايد، به طوري كه افزايش نسبي شاخص هاي قيمتي 
در ماه هاي ارديبهشت و خرداد سال جاري را نيز مي توان به 
عنوان هزينه هاي كوتاه مدت در راستاي كنترل پايدار روند 
بلندمدت تورم تعبير نمود كه برآيند اتخاذ سياست هاي 
اقتصادي نظير پياده سازي طرح اصالح ساختاري اقتصاد 
در قالب مردمي س��ازي و توزيع عادالن��ه يارانه ها در اواخر 
ارديبهشت ماه و حذف تخصيص ارز ترجيحي براي واردات 
برخي از كاالهاي اساسي بوده كه خود را در قالب نوسانات و 

جهش هاي قيمتي مقطعي نشان داده است.
با اين حال، تيم اقتصادي در دولت سيزدهم براي كاهش 
هزينه هاي احتمالي در مسير كنترل بلندمدت نرخ تورم، 
يك بسته سياستي جامع با عنوان سياست هاي كوتاه مدت 
مقابله با تورم كه حاوي مجموعه سياست هايي به منظور 
جلوگيري از نوسانات نرخ ارز، كنترل و هدايت نقدينگي و 

كاهش كسري بودجه است؛ طراحي كرده است.

جوابيه



رشد ۱۲ماهه نقدينگي منتهي به پايان تير ۱۴۰۱ )با 
پايه همگن( نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل )۳۹.۴ 
درصد(، معادل ۴.۵ واحد درصد كاهش يافت و به ۳۴.۹ 
درصد رسيد. روند رشد دوازده ماهه پايه پولي با آغاز 
به كار دولت سيزدهم و متاثر از رويكرد انضباط گرايانه 
دولت و سياست هاي پولي و نظارتي فعال بانك مركزي 
به طور قابل مالحظه اي كاهشي بوده و از ۴۲.6 درصد 
در پايان تير ۱۴۰۰ ب��ه ۲6.۲ درصد در پايان تير ماه 
سال ۱۴۰۱ رسيده است.  بررسي رشد نقدينگي در تير 
۱۴۰۱ حاكي از تداوم روند كاهشي اين متغير همچون 
ماه هاي گذش��ته بوده است. حجم نقدينگي در پايان 
تير ۱۴۰۱ به رقم ۵۲۵۰۱.۴ هزار ميليارد ريال رسيد 
كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ معادل 8.6 درصد رشد 
نشان مي دهد و در مقايسه با رشد نقدينگي دوره مشابه 
سال قبل )۹.۹ درصد(، ۱.۳ واحد درصد كاهش داشته 
است.  همچنين، نقدينگي در دوازده  ماهه منتهي به 
پايان تير ۱۴۰۱ معادل ۳7.۴ درصد رش��د يافته كه 
۲.۵ واحد درصد از آن به افزايش پوشش آماري )اضافه 
ش��دن اطالعات بانك مهراقتصاد در آمار هاي پولي، 
به واسطه ادغام بانك هاي متعلق به نيرو هاي مسلح در 
بانك سپه( مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزايش 
پوش��ش آماري مذكور، رش��د نقدينگي در پايان تير 
۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد كاهش مي يابد. از اين رو رشد 
دوازده  ماهه نقدينگي منتهي به پايان تير ۱۴۰۱ )با پايه 
همگن( نسبت به رش��د دوره مشابه سال قبل )۳۹.۴ 
درصد(، معادل ۴.۵ واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

   بررسي روند اجزاي پايه پولي
پاي��ه پولي در پايان تير ۱۴۰۱ با رش��دي معادل 8.۱ 
درصد نس��بت به پايان سال ۱۴۰۰ )معادل با ۴۹۰.6 
هزار ميليارد ريال افزايش( به 6۵۳۰.۳ هزار ميليارد 
ريال رسيد. الزم به اشاره است كه در دوره مشابه سال 
۱۴۰۰، رش��د پايه پولي به ميزان ۱۲.8 درصد تحقق 
يافته بود.  عامل اصلي تغييرات پايه پولي در پايان تير 
۱۴۰۱ نسبت به پايان سال قبل، خالص مطالبات بانك 
مركزي از بخش دولتي با سهمي فزاينده معادل 8.6 
واحد درصد در رش��د پايه پولي بوده است. مهم ترين 
عامل افزايش س��هم متغير مزبور در رشد پايه پولي، 
كاهش س��پرده هاي دولت نزد بانك مركزي ناشي از 
اجراي طرح مردمي سازي توزيع عادالنه يارانه ها بوده 
است. يكي از تحوالت مثبت شكل گرفته در خصوص 
رابطه مالي دولت و بانك مركزي كه عمدتا به رويكرد 
منضبطانه دولت سيزدهم ارتباط مي يابد، اتكاي بيشتر 
دولت به منابع خود و استفاده حداقلي از منابع حساب 

تنخواه گردان خزانه بوده است. 
دومين عامل تغييرات پايه پولي در پايان تير  ۱۴۰۱ 
نس��بت به پايان س��ال قبل، مطالبات بانك مركزي 
از بانك ه��ا بوده كه با ۲۰.۵ درص��د افزايش )معادل 
۲۹۹.۳ هزار ميليارد ريال( نسبت به پايان سال قبل، 
س��همي فزاينده معادل ۵ واحد درصد در رشد پايه 
پولي داشته است.  ساير اجزاي پايه پولي واجد نقش 

كاهنده در رش��د پايه پولي در تي��ر ۱۴۰۱ بوده اند؛ 
به طوري كه سهم خالص ساير اقالم بانك مركزي و 
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در رشد پايه 
پول��ي در دوره مذكور به ترتيب معادل ۴.۹- و ۰.6- 
واحد درصد بوده است. مهم ترين دليل كاهش سهم 
خالص ساير اقالم بانك مركزي در رشد پايه پولي در 
پايان تير  ۱۴۰۱، سياس��ت بانك مركزي در كاهش 
حجم عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد )ريپو( 
و فروش اوراق بدهي دولت به منظور كاهش تزريق 
نقدينگي و با هدف كاهش اثرات پولي ناشي از اجراي 
طرح مردمي سازي توزيع عادالنه يارانه ها بوده است.

   كاهش چشمگير رشد بدهي دولت
 به بانك مركزي

در سه ماهه ابتداي امسال بدهي دولت به بانك مركزي 
۱8 هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه يك سوم رقم 
مدت مشابه در س��ال گذش��ته و در دوره دولت قبل 
اس��ت. يك سال از سپردن سكان اداره كشور به دولت 
سيزدهم مي گذرد، دولتي كه به رياست آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي و با شعار »دولت مردمي، ايران قوي« 
كار خود را آغاز كرد و به اذعان بسياري از كارشناسان و 
ناظران، در تاريخ دولت هاي پس از انقالب، هيچ دولتي 
به اندازه دولت س��يزدهم و آيت اهلل رييسي ميراث دار 
مش��كالت، ضعف ها و كاس��تي هاي برجاي مانده از 
دول��ت پيش از خود نبوده. وضعيت بد ش��اخص هاي 
كالن اقتصادي، كس��ري بودج��ه، كاهش ارزش پول 
ملي، تورم باال و بسياري ديگر از چالش ها كه ماحصل 
سياست گذاري ها و اقدامات نادرست  سال هاي پيش از 
۱۴۰۰ بود شرايطي را رقم زد كه به گفته آيت اهلل رييسي 
در اولين حضور وي در جلسه هيات دولت كه با وزراي 
دولت قبل برگزار شد، نخستين چالش پرداخت حقوق 
مردادماه بود! با اين حال گرچه چالش ها بس��يار زياد 
بوده و هست، اما با همت مسووالن دولت سيزدهم اعم 
از رييس جمهور، وزرا و ساير اركان دستگاه اجرايي، طي 
يك سال گذشته عالوه بر رفع بسياري از چالش هاي 
گذشته و تالش براي ريل گذاري صحيح براي حركت 
به س��وي ش��رايط بهتر، اقدامات ارزش��مندي نيز در 
حوزه هاي مختلف عملكردي صورت گرفته است كه 
به نظر مي رسد با گذشت يك س��ال از استقرار دولت 
اكنون نوبت به بازخواني آن رسيده است. در اين مطلب 
به بخشي از اقدامات دولت سيزدهم و بانك مركزي در 
انضباط مالي پرداخته ايم. انضباط پولي و مالي يكي از 
اصلي ترين سياست هاي دولت و بانك مركزي در دولت 
سيزدهم است كه با هدف مهار تورم در دستور كار قرار 
گرفته است. بانك مركز در دوره جديد فعاليت خود در 
دولت سيزدهم؛ اصالح نظام بانكي را به عنوان يكي از 
شعارهاي اصلي رييس جمهور با سه محور اصلي اصالح 
رابطه بانك مركزي و دولت، اصالح رابطه بانك مركزي 
با بانك ها و اصالح رابطه بانك ها با مردم در دستور كار 
خود قرار داد و در اين راس��تا برق��رار انضباط مالي در 
حوزه هاي مختلف اعم از كنترل برداشت دولت از پول 

پرقدرت بانك مركزي، كنترل اضافه برداشت بانك ها 
از منابع اين بانك،  نظارت بر ترازنامه بانك ها حضور به 
هنگام بانك مركزي در عمليات بازار باز انتشار اوراق و 
... را دستور خود قرار داد . بررسي آمارها نشان مي دهد 
بر خالف رويه سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ كه عمده 
تامين مالي دولت با اتكاي به منابع حساب تنخواه  گردان 
خزانه و مبتني بر ايجاد بدهي به بانك مركزي انجام شده 
بود، پرداخت هاي دولت در سه ماهه ابتدايي امسال با 
اتكاي منابع سپرده اي خود بوده است. در عين حال، در 
سه ماهه ابتدايي امسال بدهي دولت به بانك مركزي به 
ميزان ۱8۱.8 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و اين در 
حالي است كه بدهي دولت در دوره مشابه سال گذشته 
حدود ۵۰۰.۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافته بود. براين 
اساس يكي از تحوالت مثبت شكل گرفته در خصوص 
رابطه مالي دولت و بانك مركزي كه عمدتا به رويكرد 
منضبطانه دولت سيزدهم ارتباط مي يابد، اتكاي بيشتر 
دولت به منابع خود بوده است. بانك مركزي در راستاي 
جلوگيري از سرايت آثار سياست هاي مالي )بودجه اي( 
دولت به ترازنامه بانك مركزي و كاهش اتكاي بانك ها 
به منابع بان��ك مركزي اقداماتي چ��ون فروش اوراق 
بدهي دولت به بانك ها و ساير نهادهاي مالي، تسهيل 
تامين مالي كوتاه مدت بانك ها، اجراي مصوبه مربوط 
به نگهداري حداقل سه درصد مانده سپرده   هاي بانك ها 
به صورت اوراق مالي اسالمي و امكان افزايش آن و اخذ 

وثيقه براي اضافه برداشت بانك ها انجام شده است.

  فروش ۹۰۶ هزار ميليارد ريال اوراق بدهي 
در سال ۱۴۰۰

سال گذشته در مجموع ۳6 حراج برگزار شد و ۹۰6 
هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي )شامل اوراق 
سلف نفت خام( فروخته شد كه ۲6 حراج آن به مبلغ 
8۳8.7 هزار ميليارد ريال متعلق به دولت سيزدهم 
بوده است. همچنين، در ۱۱ حراج برگزار شده در سال 
جاري )از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه(، 
۲6۴.۲ هزارميليارد ريال اوراق فروخته شد كه ۱۰۴ 
هزارميلي��ارد ريال آن توس��ط بانك ها معادل ۳۹.۴ 
درصد و ۱6۰.۱ هزارميليارد ريال معادل 6۰.6 درصد 

توسط ساير سرمايه گذاران خريداري شد.

   سهم بانك مركزي از تامين مالي 
بانك ها ۶۱.۴ درصد شد

بانك مركزي براي تس��هيل تامين مالي كوتاه مدت 
بانك ها و همچني��ن هدايت نرخ س��ود در بازار بين 
بانكي حول نرخ سياستي، براساس بسترهاي قانوني و 
با استفاده از ابزارهاي توافق بازخريد و توافق بازخريد 
معكوس چارچوب عمليات بازار ب��از اقدام مي كند. 
طبق آمار با توجه به تسهيل تامين مالي كوتاه مدت 
بانك ها، سهم بانك مركزي از تامين مالي بانك ها از 
7۴.۵ درصد در هفته منتهي به پايان س��ال گذشته 
به 6۱.۴ درصد در هفته منتهي به ۲۳ تيرماه ۱۴۰۱ 
كاهش يافت. همچنين حجم عمليات بازار باز در قالب 

توافق بازخريد از ابتداي امسال در راستاي كنترل رشد 
نقدينگي طي يك روند نزول��ي از ۹۴۵ هزار ميليارد 
ريال ۲۳ اسفند سال گذش��ته به ۵۹۹ هزار ميليارد 

ريال در تاريخ ۲۰ تيرماه امسال كاهش يافته است.

   اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي
 با اخذ وثيقه

بانك مركزي در فروردين امسال براساس قانون بودجه 
بخشنامه اي را به ش��بكه بانكي ابالغ كرد. براساس اين 
بخش��نامه از اين به بعد اعطاي خط اعتب��اري يا اضافه 
برداشت توسط بانك ها از بانك مركزي، صرفاً با اخذ وثيقه 
امكان پذير خواهد بود. همچني��ن بانك مركزي در اين 
بخشنامه تاكيد كرده است كه در صورت عدم تسويه به 
موقع اضافه برداشت بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي 
ظرف مهلت مش��خص كه در ضوابط اجرايي ناظر ذكر 
خواهد شد، در چارچوب سازوكاري مدون و مستمر، نسبت 
به فروش وثايق و استيفاي مطالبات خود اقدام خواهد كرد.

     نگهداري حداقل ۳ درصد مانده سپرده هاي 
بانك ها به صورت اوراق مالي اسالمي

عملك��رد بانك ها و موسس��ات اعتب��اري در خصوص 
نگهداري حداقل س��ه درصد مانده س��پرده  هاي خود 
به صورت اوراق مالي اس��المي در پايان خرداد امس��ال 
نشان دهنده آن است كه در مجموع حدود ۱۲۱7.7 هزار 
ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي در پرتفوي بانك ها است.
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خبر

3 شنبه 5 شهريور 1401    29 محرم 1444  سال نهم    شماره   Sat. August 27. 2022  2295  بانك و بيمه

افزايش فروش سفته 
طبق اع��الم بانك مركزي، در چهار ماهه اول س��ال 
جاري حدود ۵8.۳ ميليارد تومان سفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل 6۲.۳ درصد افزايش را نشان مي دهد. به گزارش 
ايسنا، در تير ماه س��ال جاري بالغ بر ۱7.۹ ميليارد 
تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در 
مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۳ ۴. 
درصد كاهش و 66.۳ درصد افزايش يافت. در چهار 
ماهه اول امسال نيز، حدود ۵8.۳ ميليارد تومان سفته 
و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال قبل 6۲.۳ درصد افزايش نشان مي دهد.

كاهش چشمگير رشد بدهي دولت به بانك مركزي

اونس جهاني طال به 1752 دالر رسيد

رشد نقدينگي ۴،۵ درصد افت كرد

سكه 13 ميليون و 950 هزار تومان، دالر 29660
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

 روز جمعه ۴ شهريور ۱۴۰۱ قيمت دالر به ۲۹66۰ تومان و 
با اعالم هر اونس ۱7۵۲ دالر، سكه به ۱۳ ميليون و ۹۵۰ هزار 
تومان رسيد  روز پنجش��نبه نيز قيمت دالر ۲۹8۲۰ تومان 
معامله شد. قيمت طالي ۱8عيار هر گرم يك  ميليون و ۲86 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۱۳ ميليون 
و ۱۰۰ هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
نيز ۱۳ ميليون و 8۵۰ هزار تومان است. قيمت نيم سكه بهار 
آزادي 7 ميليون و 7۰۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي ۴ 
ميليون و 8۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي۳ ميليون تومان 
تعيين شده است و به فروش مي رسد. هر مثقال طال در بازار 
داخلي، ۵ ميليون و ۵7۳ هزار تومان ارزش گذاري شده است؛ 
ضمن اينكه قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱76۲ 
دالر است. عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش 
دالر ۲8 هزار و ۱۴۰ تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲7 هزار 
و  86۰ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 
۲8 هزار و ۵۴۲ تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲8 هزار و ۲۵8 
تومان اعالم شده اس��ت. قيمت هر اونس طال امروز با ۰.۱8 
درصد كاهش به ۱7۵۵ دالر و 6۱ س��نت رس��يد. به گزارش 
بلومبرگ، قيمت طال در اي��ن هفته به خاطر اظهارنظرهاي 
مختلف مقامات فدرال رزرو امريكا در مورد افزايش نرخ بهره 
قبل از سخنراني جروم پاول رييس اين بانك در اواخر امروز، 
يك افزايش نسبي داش��ت. قيمت طال طي ۳ روز متوالي در 
بحبوحه عدم اطمينان در مورد خطر ركود اقتصاد به دنبال 
احتمال افزايش بيشتر نرخ بهره جهت مهار تورم افزايش داشته 
است. طال ۴ درصد از ارزش خود را از ابتداي جنگ اوكراين و 
به خاطر افزايش بيش ازحد نرخ بهره بانك مركزي ازدست داده 
است. باال رفتن نرخ بهره هزينه نگهداري اين فلز گران بها را 
افزايش داده و تمايل سرمايه گذاران را پايين مي آورد. جروم 
پاول، رييس فدرال رزرو امريكا قرار است امروز در ساعت ۱۰ 
صبح به وقت واشنگتن در اجالس ساالنه بانك هاي مركزي در 
جكسون هول سخنراني و دورنماي افزايش نرخ بهره در امريكا 
را مش��خص كند. قبل از اظهارات پاول، جيمز بوالرد، رييس 
فدرال رزرو ايالت سنت لوئيس گفت مقامات بايد به سرعت 
عم��ل كرده و نرخ بهره را ت��ا ۳.7۵ درصد تا ۴ درصد افزايش 
دهند. رييس فدرال رزرو كانزاس سيتي هم عقيده دارد بانك 
مركزي هنوز هزينه وام گيري را آنقدر باال نبرده كه بر اقتصاد 
تاثير بگذارد و احتماالً آن را تا ۴ درصد افزايش مي دهد. بسياري 
ديگر از تحليلگران هم عقيده دارند نرخ بهره فدرال رزرو امريكا 
تا اوايل ۲۰۲۳ تا ۴ درصد افزايش مي يابد و ارزش دالر را هم باال 
مي برد كه باعث پايين آمدن قيمت طال خواهد شد. پايين ترين 

رقم براي قيمت طال ۱7۰۰ دالر پيش بيني مي شود. قيمت هر 
اونس طال امروز با ۰.۱8 درصد كاهش به ۱7۵۵ دالر و 6۱ سنت 
رسيد. نقره با ۰.۰8 درصد كاهش به ۱۹ دالر و ۱۵ سنت رسيد 
و پالتين تغيير چنداني نداشته و 887 دالر و ۲۴ سنت معامله 
مي شود. بهاي طالي جهاني امروز جمعه كاهش يافت زيرا 
سرمايه گذاران موضع محتاطانه اي را پيش از سخنراني جروم 
پاول، رييس فدرال رزرو امريكا در كنفرانس بانك هاي مركزي 
كه ب��راي راهنمايي در مورد افزايش نرخ بهره در آينده تحت 
نظر قرار خواهد گرفت، اتخاذ كردند. به گزارش ايسنا، بهاي 
هر اونس طال تا ساعت ۹ و ۱۲ دقيقه صبح به وقت شرقي با دو 
درصد كاهش به ۱7۵6 دالر و ۹۰ سنت رسيد و طالي امريكا 
نيز با ۰.۱۱ درصد كاهش به ۱7۵7 دالر و ۹۰ سنت رسيد. با 
اين حال، شمش با قيمت دالر براي افزايش هفتگي حدود ۰.۴ 
درصد تعيين شده است كه به دليل افت متناوب دالر در غير 
اين صورت انعطاف پذير است. شاخص دالر نزديك به باالترين 
حد يك ماهه بود، در حالي كه ش��اخص بازدهي خزانه داري 
۱۰ س��اله اياالت متحده تثبيت شد. استفان اينس، شريك 
مديريت دارايي SPI گفت: طال عقب نشيني كرده است زيرا 
دالر شروع به اندكي افزايش كرده است و همچنين برخي تصور 
مي كنند كه فدرال رزرو در حالت مبارزه با تورم باقي مي ماند. 
سخنراني پاول در روز جمعه در سمپوزيوم جكسون هول در 
وايومينگ اياالت متحده برگزار مي شود و توسط فعاالن بازار 
به دقت زيرنظر خواهد بود تا سرنخ هايي در مورد اينكه بانك 
مركزي اياالت متحده چگونه به سياست هاي پولي سخت تر 
خود ادامه مي دهد. در حالي كه طال در زمان نوسانات اقتصادي 
يك سرمايه گذاري مطمئن محسوب مي شود، افزايش نرخ 
بهره هزينه فرصت نگهداري شمش هاي غير بازده را افزايش 
مي دهد. بر اساس گزارش رويترز، مقامات فدرال رزرو روز 
پنجشنبه تاكيد كردند كه نرخ ها را باال مي برند و تا زماني 
كه تورم تحت فشار قرار نگيرد، آنها را حفظ خواهند كرد. 
در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با ۰.۳ 
درصد كاهش به ۱۹.۲۲ دالر رسيد و پاالديوم در ۲۱۴6 
دالر و 8۴ سنت ثابت ماند و هر دو براي افزايش هفتگي 
تعيين شده اند. پالتين با ۰.۳ درصد افزايش به 88۳.6۳ 

دالر رسيد اما براي دومين هفته متوالي كاهش يافت.

  تالطم بازار ارز و عقب نشيني دالر جهاني
در حالي كه سرمايه گذاران منتظر سخنراني جروم پاول، 
رييس فدرال رزرو براي يافتن سرنخ هاي جديد در مسير 
سياست پولي هستند، دالر امريكا از اوج نزديك به دو دهه 

اخير در برابر سبدي از ارزهاي اصلي عقب نشيني كرد.

به گزارش ايس��نا و به نقل از كارنسي، سود دالر استراليا كه 
نماينده نقدينگي چشم انداز تجارت اقتصادي چين است، 
از همتايان خود در بازارهاي توسعه  يافته پيشي گرفت زيرا 
يوان قوي تر را دنبال كرد. وون كره جنوبي پس از اينكه بانك 
مركزي پيش بيني تورم خود را افزايش داد و به تشديد بيشتر 
سياست هاي پيش رو اشاره كرد، افزايش يافت.  شاخص دالر 
امريكا كه ارزش دالر امريكا را در برابر 6 همتاي آن اندازه گيري 
مي كند، ۰.۱۹ درصد كاهش يافت و به ۱۰8.۴۲ رس��يد اما 
فاصله چندان��ي با باالترين ميزان خود از س��پتامبر ۲۰۰۲ 
در ۱۰۹.۲۹ نداش��ت كه در اواس��ط جوالي به ثبت رساند. 
سرمايه گذاران آماده نشست ساالنه فدرال رزرو در جكسون 
هول، وايومينگ و تعهد به كاهش تورم مي شوند و بازارهاي 
پول انتظارات مبني بر اينكه بان��ك مركزي اياالت متحده 
مي تواند به دنبال اظهارات متعصبانه فدرال رزرو در هفته هاي 
اخير به سمت كاهش نرخ بهره حركت كند را كاهش دادند. 
كريس��تينا كليفتون، تحليلگر بانك كامن ولث استراليا در 
يادداشت مشتري نوشت: »انتظارات از عملكرد سختگيرانه 
در مورد نرخ بهره توسط پاول در جكسون هول، احتماالً فشار 
صع��ودي بر دالر امريكا را حفظ خواهد كرد. با اين حال، اين 
خطر وجود دارد كه اين سخنراني به اندازه كافي سختگيرانه 
تلقي نش��ود و ش��اهد كاهش ارزش دالر باش��يم«. دالر با 
۰.۲۵درصد عقب نش��يني به ۱۳6.78 ين از باالترين سطح 
يك ماهه اين هفته از ۱۳7.7۰۵ رسيد. يورو پس از كاهش به 
۰.۹۹۰۰۵ دالر در روز سه شنبه، ۰.۱8 درصد افزايش يافت و 
به ۰.۹۹86۵ دالر رسيد. ارز واحد از نگراني هاي رشد آسيب 
ديده زيرا منطقه با بحران انرژي مواجه است و سرمايه گذاران 
پيش از اينكه روس��يه عرضه گاز از طري��ق خط لوله اصلي 
نورد اس��تريم يك را به مدت سه روز از چهارشنبه به منظور 
تعميرات برنامه ريزي نشده متوقف كند، در خطر هستند. 
استرلينگ پس از سقوط به كمترين ميزان از مارس ۲۰۲۰ 
در روز سه ش��نبه در ۱.۱7۱8 دالر ب��ا ۰.۲ درصد افزايش به 
۱.۱8۱۵ دالر رسيد. دالر استراليا با افزايش ۰.۵۹ درصدي به 
۰.6۹۴7۵ دالر رسيد كه در اوايل هفته ۰.68۵6 دالر كمتر 
از يك ماه گذشته بود. يوان چين از پايين ترين سطح دو ساله 
خود بازگشته است. كيوي نيوزيلند با افزايش ۰.۳۵ درصدي 
به ۰.6۲۱۲ دالر از همتايان خود عقب افتاد. دالر در برابر وون 
كره، پس از آنكه بانك كره نرخ ها را يك چهارم واحد افزايش 
داد، همانطور كه انتظار مي رفت، ۰.۲7 درصد كاهش يافت و 
به ۱۳۳6.۹6 رسيد اما پيش بيني تورم امسال را از ۴.۵ درصد 
به ۵.۲ درصد ارتقا داد كه سريع ترين نرخ از سال ۱۹۹8 خواهد 

بود و در سال آينده از ۲.۹ درصد به ۳.7 درصد مي رسد

راه اندازي دفتر توسعه روابط تجاري
 خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در مجارستان

با اعالم رسمي افتتاح دفتر توسعه روابط تجاري خانه 
صمت ايران در بوداپست، اين دفتر به عنوان نماينده 
بخش خصوصي و در هماهنگي با سازمان هاي دولتي 
ذيربط در مجارستان و ايران فعاليت خود را آغاز كرد.

مراسم افتتاحيه دفتر توسعه روابط تجاري خانه صمت 
ايران در مجارس��تان، روز پنجش��نبه، سوم شهريور 
ماه، در شهر بوداپست، پايتخت مجارستان، با حضور 
آقاي حميدرضا نافذ عارفي، سفير جمهوري اسالمي 
اي��ران، آرمان خالقي، عضو هيات مدي��ره و قائم مقام 
دبيركل خانه صمت ايران و آقاي علي ماليي، مشاور 
اقتصادي خانه صمت ايران برگزار شد. در اين مراسم 
تعدادي از فعاالن اقتصادي مج��اري به نمايندگي از 
سازمان ها و  شركت هاي مهم از جمله نماينده وزارت 
امور خارجه از طرف سازمان توسعه تجارت و صادرات 
اين وزارتخان��ه، نماينده اتاق بازرگاني مجارس��تان، 
نماينده اتاق بازرگاني بوداپست، نماينده سابق مجلس، 
معاون سابق وزارت نيروي انساني، نماينده شهردار و 
مديران و صاحبان شركت هاي تجاري و صنعتي نظير 
شركت اتوبوس سازي ايكاروس حضور به هم رساندند.

در اين جلسه سفير جمهوري اس��المي ايران ضمن 
توضيح روابط اقتصادي ميان ايران و مجارس��تان، بر 
زمينه هاي مشترك همكاري و نقش بخش خصوصي 
در توس��عه اين روابط تاكيد كرد.وي همچنين تاكيد 
كرد كه س��فارت ايران كليه حمايت ه��اي الزم را در 
اختيار بخ��ش خصوصي ايراني و مج��اري در جهت 
توسعه روابط قرار خواهند داد.در ادامه آرمان خالقي، 
به عنوان نماينده خانه صم��ت ايران، به معرفي خانه 
صمت ايران و نقش مهم آن در سطح كشور و استاني 
براي حمايت از فعاليت هاي بخش خصوصي پرداخت 

و گفت: زمينه هاي مختلف توسعه روابط تجاري بين 
ايران و مجارس��تان صنعت گردش��گري، كشاورزي، 
دامپ��روري و توليد محصوالت غذايي، داروس��ازي و 
صنايع شيميايي، صنايع كوچك و صنعت اتومبيل، 
شركت هاي دانش بنيان و انفورماتيك و در نهايت در 
صنعت ساختمان و محصوالت ساختماني است. وي 
همچنين تاكيد كرد كه مجارس��تان به عنوان دروازه 
ورود به بازارهاي كش��ورهاي حوزه اروپاي مركزي و 
شرقي براي توليدكنندگان و س��رمايه گذاران ايراني 
مهم است. مهندس سيد محمدرضا مرتضوي، دبيركل 
خانه صمت نيز به صورت ويديو كنفرانس در افتتاحيه 
حضور پيدا كرد و در خصوص ضرورت توس��عه روابط 

تجاري بين تجار ايراني با ساير كشورها و تاثير اين روابط 
بر صنايع غذايي صحبت كرد.در پايان اين نشست هم 
تبادل نظر و نشست فكري بين مسووالن خانه صمت 
ايران و فعاالن اقتصادي مج��اري و ايراني با موفقيت 
انجام شد.گفتني است مديريت اين دفتر و مسووليت 
هماهنگي فعاليت هاي آن برعهده آقاي دكتر شاهرخ 
ميرزاحسيني، بنيانگذار و رييس هلدينگ اويسينا در 
مجارستان، اس��ت. وظيفه دفتر توسعه روابط تجاري 
ايران، تس��هيل صادرات محصوالت و خدمات ايراني 
به مجارس��تان و ديگر كش��ورهاي حوزه شينگن، به 
ويژه كش��ورهاي اروپ��اي مركزي و ش��رقي از طريق 

مجارستان است.

سياست دولت سيزدهم
براي كنترل بازار ارز مثبت بود

مهار قيم��ت ارز توس��ط 
دولت به خوبي انجام گرفته 
و سياست هاي انقباضي نيز 
سبب ش��ده كه پايه پولي 
باال نرود و رشد آن كاهشي 
شود. يكي از نقاط بارزي كه 
دولت در سياس��ت گذاري 
خود موف��ق به مه��ار آن 
ش��د، قيمت ارز خارجي به ويژه دالر بود. براس��اس 
پيش بيني ها در انتها دولت قبل و نرخي كه گا ها مورد 
اشاره قرار مي گرفت، احتمال اينكه ارز شرايط خاصي 
را ط��ي كند و ارزش پول ملي به ش��دت كاهش يابد 
وجود داشت، اما وقتي به مرز ۳۳ رسيد با سياست هاي 
ارزي دولت س��يزدهم كنترل ش��د. يكي از كار هاي 
قابل توجه عدم دريافت ارز صادركنندگان با قيمت 
نيمايي از سوي دولت بود و همين امر سبب شد تا اين 
فعاالن اقتصادي ارز خود را به صورت مس��تقيم وارد 
بازار كنند و با قيمت توافقي آن را به فروش برسانند. 
به عبارت ديگر، به جاي اينكه دولت در بازار ارزپاشي 
كن��د، صادركنندگان را وارد ميدان كرد. سياس��ت 
به كار گرفته ش��ده، مثبت بود و قيمت ارز را زير ۳۰ 
تومان رساند. ايجاد تغييرات در عرصه بين المللي نيز 
زمينه پايين تر آمدن قيمت ارز را فراهم خواهد كرد؛ 
بنابراين مهار قيمت ارز توسط دولت به خوبي انجام 
گرفته و از طرف ديگر سياست هاي انقباضي سبب 
شده اس��ت كه پايه پولي باال نرود و رشد آن كاهشي 
شود كه مس��اله مثبتي براي دولت تلقي مي شود، 
اما بايد در نظر داش��ت اين سياست انقباضي و ارايه 
برخي از تسهيالت مردم را تحت فشار قرار داده، پس 
نياز به دقت وج��ود دارد، زيرا رضايت عموم مردم و 
منطقي آنان براي يك نظام ثروت محسوب مي شود 
و حاكميت بايد به اين مساله توجه خاص داشته باشد. 
توقع مجلس از دولت اقدامات سريع است، بسياري 
از تصميمات يا قوانين مانند رتبه بندي معملمان، 
پالك گذاري كاميون ها، طلب معلمان اعزام به خارج 
از كش��ور و ... مطرح شده، ولي در حوزه اجرا با تعلل 
پيش مي رود و طوالني شده است. درخواست مجلس 
از دولت اقدام سريع در اين موارد است، زيرا رضايت 

مردم براي دولت بايد يك اصل به حساب مي آيد.

بهروز محبي نجم آبادي



ش��اخص كل بورس در روزهاي آخر هفته گذش��ته و در 
روزهاي سه شنبه و چهارش��نبه 1 و 2 شهريور 1401 با 
واكنش مثبت نسبت به اخبار مذاكرات هسته اي و نزديك 
شدن به توافق احياي برجام، اخبار افزايش فروش نفت ايران 
و حضور ايران در بازار جهاني و تامين بخشي از نفت مورد 
نياز اروپا در آينده، رشد مثبت قابل توجهي داشت و شاخص 
كل بورس كه از 1 ميليون و 438 هزار و 819 در تاريخ 29 
م��رداد به 1 ميليون و 424 هزار و 490 در تاريخ 31 مرداد 
1401 كاهش يافته بود، بار ديگر روند مثبت به خود گرفت 
و به 1 ميليون و 431 هزار و 477 واحد در روز چهارشنبه 
2 شهريور 1401 رس��يد و نماد اكثر شركت ها در دو روز 
آخرسبز شدند.  شاخص كل هم وزن نيز به عدد 408250 
رسيده و رشد مثبت داشته است.همچنين شاخص صنعت 
به عدد 1 ميليون و 332 هزار و 813 واحد با رشد 0.85 صدم 
درصدي در روزچهارشنبه رسيد. شاخص 30 شركت اول 
به عدد80239 با رشد 0.95 درصدي در روز چهارشنبه 
رسيد. شاخص 50 شركت نيز با عدد 56907 رشد 0.67 
درصدي در روز پاياني هفته داشت. شاخص بازار اول نيز 
عدد 1 ميليون و 82 هزار و 515 را با رشد 0.89 درصدي 
ثبت كرد و شاخص بازار دوم نيز باعدد 2 ميليون و 824 

هزار و 224 واحد رشد 0.62 درصدي داشته است.

   يك اتفاق مهم براي بورس
دامنه نوس��ان در بازارهاي اول بورس و فرابورس يك 
درصد ديگر افزايش يافت. وعده رييس سازمان بورس 
درمورد افزايش تدريجي دامنه نوس��ان تا پايان سال 
درحال تحقق اس��ت. بر اين اس��اس از 29فروردين 
سال جاري دامنه نوس��ان يك درصد افزايش يافت و 
به مثبت و منفي 6 رس��يد. اكنون و طبق اعالم روابط 
عمومي سازمان بورس، با پيشنهاد شركت هاي بورس 
و فرابورس و تصويب هيات مديره سازمان بورس، دامنه 
نوس��ان در بازارهاي اول بورس و فرابورس يك درصد 
ديگر هم افزايش يافت و به مثبت و منفي هفت رسيد.
زمان اجراي اين مصوبه دوشنبه هفته آتي خواهد بود.

   شاخص بورس ۱۰ هزار واحد رشد كرد
شاخص بورس در جريان معامالت امروز بازار سرمايه با 
رشد 10هزار واحدي روبرو شد.در جريان دادوستدهاي 
امروز بازار سرمايه بيش از 7ميليارد و 36ميليون سهم و 
حق تقدم به ارزش��ي بالغ بر 4هزار و 264ميليارد تومان 
در بي��ش از 387هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت 
و ش��اخص بورس با رش��د 10ه��زار و 925واحدي در 
ارتفاع يك ميليون و 442ه��زار و 401واحد قرار گرفت. 
بيش��ترين اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاري 

به نام نمادهاي معامالتي پااليش نفت اصفهان، پااليش 
نفت بندرعباس و فوالد مباركه اصفهان شد و در مقابل 
شركت هاي صنايع پتروشيمي توسعه معادن و فلزات، 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس و مبي��ن انرژي خليج 
فارس با افت خود مانع افزايش بيش��تر نماگر بازار سهام 
شدند.بر اساس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس ايران 
هم با معامله 4ميليارد و 262ميليون ورقه به ارزش 5هزار 
و 462ميليارد تومان در 227هزار نوبت، شاخص فرابورس 
)آيفكس( 178واحد رش��د كرد و در ارتف��اع 19هزار و 
320واحد قرار گرفت.در اين بازار هم امروز بيشترين اثر 
مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهاي معامالتي پليمر 
آريا ساسول، پااليش نفت شيراز و پااليش نفت الوان شد و 
در مقابل شركت هاي سنگ آهن گهر زمين، پتروشيمي 
زاگرس و اعتباري ملل بيشترين اثر منفي را بر اين شاخص 
به نام خود ثبت كردند.پليمر آريا ساسول، فرابورس ايران، 
آهن و ف��والد غدير ايرانيان، توليد ني��روي برق دماوند، 
تجلي توسعه معادن و فلزات و بانك دي نسبت به ساير 
نمادها بيشترين تاثير مثبت و در مقابل سنگ آهن گهر 
زمين نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير منفي را روي 

فرابورس گذاشتند.ملي صنايع مس ايران، پتروشيمي 
نوري، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران و سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي نس��بت به ساير نمادها بيشترين تاثير 
منفي و در مقابل صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد 
مباركه اصفهان و معدني و صنعتي گل گهر نسبت به ساير 

نمادها بيشترين تاثير منفي را روي بورس گذاشتند.

   شاخص كل بورس سبزپوش شد
شاخص كل بورس اوراق بهادار با افزايش 6944 واحدي 
مع��ادل 0.49 درصد، به يك ميلي��ون و 431 هزار و 435 
واحد رسيد. همچنين در فرابورس شاخص كل با كاهش 
30 واحدي به 18 هزار و 990 واحد رسيد. سه شنبه يكم 
شهريورماه 1401، تاالر شيش��ه اي شاهد روند صعودي 
شاخص هاي منتخب بود. به گونه اي كه شاخص قيمت 
)وزني-ارزشي(، با افزايش 1605 واحدي، به رقم 330 هزار 
و 941 واحد رسيد.شاخص كل هم وزن نيز با افزايش 5028 
واحدي، عدد 402 هزار و 324 واحد را به نمايش گذاشت. 
شاخص قيمت )هم وزن( نيز با افزايش 3009 واحدي به 
رقم 240 هزار و 764 واحد رسيد.همچنين شاخص سهام 

آزاد شناور 10740 واحد افزايش را رقم زد و به سطح يك 
ميليون و 829 هزار و 370 واحد رسيد. همچنين شاخص 
بازار اول با 5374 واحد افزايش به رقم يك ميليون و 72 هزار 
و 922 واحد رسيد و شاخص بازار دوم نيز با 13111 واحد 
افزايش همراه بود و عدد 2 ميليون و 806 هزار و 857 واحد 
را به نمايش گذاشت.بازار سرمايه برخالف روزهاي گذشته 
روندي صعودي داشت و شاخص هاي اين بازار سبزرنگ 
شدند. شاخص كل بورس با 6948 واحد افزايش تا رقم 
يك ميليون و 431 هزار واحد صعود كرد. شاخص كل 
با معيار هم وزن نيز با رش��دي 5030 واحدي به رقم 
401 هزار و 327 واحد رس��يد. در اين بازار 339 هزار 
معامله به ارزش 38 هزار و 311 ميليارد ريال انجام شد.

   ورود دوباره فرابورس 
به كانال ۱۹ هزار واحد

ش��اخص كل فرابورس هم امروز 151 واحد افزايش 
يافت و با ورود دوباره به كانال 19 هزار واحد رقم 19 هزار 
و 142 واحد را ثبت كرد. در اين بازار 165 هزار معامله 

انجام شد كه 59 هزار و 6 ميليارد ريال ارزش داشت.
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راه اندازي بورس بين الملل
با سرمايه ۳۰ ميليون يورويي

رييس س��ازمان بورس و دبير شوراي عالي بورس، 
از موافقت اين شورا با تأسيس »بورس بين المللي« 
خبر داده اس��ت. به گفته مجيد عشقي، اين بورس 
با س��رمايه ارزي در مناطق آزاد تأسيس مي شود و 
تمامي معامالت آن به ص��ورت ارزي انجام خواهد 
شد. بورس بين الملل قرار است مهم ترين بستر براي 

جذب منابع مالي خارجي به كشور باشد. 

الگوي جديد سهام عدالت 
رونمايي مي شود

آذربايجان غربي وزير اقتص��اد و دارايي گفت: بيش از 6 
هزار ميليارد تومان از درآمد ماليات شركت هاي توليدي 
به حساب استان ها برگش��ت خورد. احسان خاندوزي 
4ش��هريورماه در س��فر به اروميه در س��خنان پيش از 
خطبه هاي نماز جمعه اروميه كه در مصلي امام خميني 
برگزار ش��د، افزود: درآمد ماليات 3500شركت بزرگ 
توليدي كه بيش از 6هزار ميليارد تومان بود براي توسعه 
استان ها به حساب خود استان ها برگشت داده شد.وزير 
اقتصاد و دارايي ادامه داد: الگوي جديد س��هام عدالت 
در ماه هاي آتي رونمايي مي ش��ود تا مردم و كانون هاي 
اس��تاني در آن نقش آفريني داشته و سود زيادي عايد 
مردم مي شود.وي با اشاره به ايجاد درگاه ملي براي صدور 
مجوز ها تصريح كرد: از زمان راه اندازي درگاه ملي صدور 
مجوزها تاكنون بيش از 240هزار درخواست صدور مجوز 
ارسال و براي بيش از 74هزار نفر مجوز كسب و كار صادر 
شد.خاندوزي با تاكيد به اينكه در زمان روي كار آمدن 
دولت سيزدهم اوضاع كشور از نظر شاخص هاي اقتصادي 
به دليل وجود تورم 60درصدي، شيوع كرونا و پايين بودن 
شاخص هاي رفاهي در وضعيت مناسبي قرار نداشت، 
خاطرنشان كرد: دولت مردمي در زمان روي كارآمدن 
اولين هدفش نش��ان دادن اين نكته بود كه در اوضاع و 
شرايط بد اقتصادي هم مي شود تورم را كنترل و موانع 
توليدي را برداشت و كشور را به ثبات نسبي اقتصادي 
رساند.وي اظهار كرد: دولت براي به ثبات رساندن اقتصاد 
كشور شروع به كشيدن ترمزهاي بي ثبات كننده اقتصاد 
كشور از جمله متوقف كردن افرادي كه نوعي بي انضباطي 
در اقتصاد به وجود مي آردند، نمود و به پرداخت ها انضباط 
بخشيد و س��خت گيري هاي به پرداخت هاي بانكي را 
شروع كرد.خاندوزي با اشاره به اينكه كنترل نرخ ارز يك 
لنگر تاريخي بود، خاطرنشان كرد: افزايش ارز موجب 
بي ثباتي بازار ارز و تاثير مستقيمي بر روي قيمت ساير 
محصوالت داش��ت كه با كنترل نرخ ارز جلو بي ثباتي 
بازار گرفته شد.وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به افزايش 
قيمت كاالها به دليل جنگ اوكراين در سطح جهاني 
و به تبع در داخل كشور ياد آور شد: دولت براي كنترل 
بازار چاره اي جز اصالح يارانه ها و مردمي سازي يارانه ها 
نداشت تا قدرت توليد را به كشاورزان و توليد كنندگان 
داخل��ي برگرداند.خاندوزي افزود: سياس��ت اقتصاد 
مقاومتي اين اس��ت كه در داخل نياز هاي راهبردي و 
محصوالت استراتژيك كشور در عرصه اقتصاد داخلي 
توليد شود.وي تصريح كرد: در خردادماه شاهد افزايش 
قيمت محصوالت بوديم كه توانستيم در تير و مردادماه 
اين بي ثباتي را مهار و به شرايط ثبات اقتصادي كه مورد 

رضايت توليد كننده و مصرف كننده است، برسيم.

كاهش معامالت در بازار سهام اروپا
با افزايش قيم��ت گاز و نگراني هاي اقتصادي در اروپا، 
معامالت آتي سهام هاي اروپا كاهش يافت. به گزارش 
سايت اينوستينگ، طبق پيش بيني ها بازار هاي سهام 
اروپا در روز سه شنبه با كاهش شديدي در معامالت باز 
شده، در حالي كه س��رمايه گذاران نگران اين هستند 
كه تورم رو به رشد، افزايش قيمت گاز و سياست هاي 
پولي سختگيرانه منجر به ركود منطقه اي شود. بهاي 
معامالت آتي DAX در آلمان 0.1 درصد و معامالت 
آتي سي اي سي 40 در فرانسه هم 0.1 درصد كاهش 
يافت و معام��الت آتي آتي FTSE 100 در بريتانيا هم 
0.2 كاهش داشت.روز دوشنبه شاخص هاي اصلي بازار 
اروپا با كاهش 2.3 درصدي شاخص DAX و افت 1.8 
درصدي CAC 40 بسته شدند، در حالي كه اخبار بد 
در منطقه در حال افزايش است و باعث شده كه يورو به 
پايين ترين سطح دو دهه اخير سقوط كند. عدد تورم به 
دو رقم نزديك شده و بانك مركزي اروپا چرخه سياست 
پولي فش��رده را آغاز كرده و در عين حال، زمس��تان با 
كمبود انرژي نگران كننده اي به سرعت نزديك مي شود. 
اين چشم انداز هم احتمااًل قبل از هر گونه بهبود قابل 
توجهي در سال 2023 بدتر مي شود.قيمت پايه گاز در 
اتحاديه اروپا يك شبه دوباره افزايش يافت و آسيب خط 
لوله كليدي كه نفت را از قزاقستان از طريق روسيه و به 
اروپا منتقل مي كند، عرضه را مختل كرد. اين رخداد 
پيش از توقف عرضه گازپروم روسيه از خط لوله كليدي 
نورد اس��تريم در پايان ماه به دلي��ل كار هاي تعمير و 
نگهداري برنامه ريزي نشده صورت گرفت.بانك مركزي 
آلمان در گزارش ماهانه خود در روز دوشنبه اعالم كرد 
كه ركود اقتصادي در آلمان، بزرگ ترين اقتصاد منطقه 
يورو، بسيارمحتمل است. اين بانك مركزي اعالم كرد: 
كاهش توليد اقتصادي در ماه هاي زمستاني بسيار بيشتر 
شده و عدم اطمينان باال از عرضه گاز در زمستان امسال 
و افزايش شديد قيمت ها احتماال بر خانوار ها و شركت ها 
سنگيني مي كند.سرمايه گذاران هم مشتاقانه منتظر 
س��خنراني جي پاول، رييس فدرال رزرو در جكسون 
هول، وايومينگ در روز جمعه براي پاسخ هاي احتمالي 
در مورد اينك��ه نرخ هاي بهره امريكا تا چه حد ممكن 
است باال برود و چه مدت بايد در سطوح باال باقي بمانند، 
خواهند بود كه بالقوه به اقتصاد و رشد كليدي جهان 
ضربه مي زند. روز س��ه شنبه قيمت نفت پس از آنكه 
شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزير نفت عربستان 
سعودي گفت كه سازمان كشور هاي صادركننده نفت/ 
اوپك آم��اده كاهش توليد براي اصالح كاهش اخير 
قيمت نفت است، افزايش يافت و اظهار داشت كه بازار 

معامالت آتي، عرضه نفت خام را ناديده گرفته است.

شركت هاي دولتي در صف واگذاري 
را از تاريك خانه خارج مي كنيم

معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصي سازي 
گفت: سياس��ت گذاري به معناي دقي��ق كلمه بايد 
اصالح شود. ما بايد يك بار شركت هايي را كه در صف 
واگذاري هس��تند از تاريك خانه خ��ارج كنيم و براي 
بخش خصوصي كاماًل شفاف بيان كنيم كه شركت ها 
چه وضعيتي دارند. به گزارش آموزش و پژوهش هاي 
توسعه و آينده نگري، حسين قربان زاده اظهار داشت: 
عملكرد اجرايي در همراهي منافع هم بايد موردتوجه 
باشد. اين مدل ها بايد تعارض ها را تا حدي از ميان ببرد 
و مديريت را بهره ور كند؛ لذا بر اين باورم كه عامل اصلي 
تعارض منافع اس��ت. ما تالش مي كنيم با مدل هاي 
جديد منفعت دو دستگاه را در نظر بگيريم. بايد منافع 
را در نظر بگيريم تا موفقيت در واگذاري به دست بيايد؛ 
لذا بر اين باوريم كه بايد همراهي الزم را در واگذاري ها 
ايجاد كنيم.وي به تشريح علت هاي اصلي عدم توفيق 
در خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي پرداخت و ادامه 
داد: سختي كار اجرا در تقاطع و دوراهي است كه براي 
مسووالن پيش مي آيد. رفتار مسووالن در اين دوراهي 
يا مدل رفع تكليف اس��ت يا مواجه شدن با بحران در 
بزنگاه هاست كه بايد به تقاطع ها و محل نزاع ها توجه 
خاص شود.قربان زاده افزود: متأسفانه تعصبات سازماني 
و نگاه هاي بخشي، همه در بيان كلمات جذاب به كار 
مي رود كه البته هميشه اين كلمات درست هستند. 
اما در واقع راهزن ذهن تصميم گير هستند. وي ضمن 
بررس��ي چالش هاي اصلي بحث خصوصي سازي به 
اهميت موضوع حاكميت شركتي اشاره كرد و ادامه داد: 
بايد نظارت بر عملكرد مجري با ابزار جديد به بهترين 
شكل اتفاق بيفتد لذا قيمت گذاري دستوري در بازار و 
مداخله زياد دولت در اقتصاد همواره مورد نقد و بررسي 
بوده است. متأسفانه دراين بين توانمندسازي حاكميت 

شركتي را با مدل هاي مختلف خدشه دار كرده ايم.

   چرخش هاي تحول آخرين
در عرصه خصوصي سازي

در ابتداي نشس��ت مژگان خانلو ساوجبالغي؛ رييس 
ام��ور پايش تعهدات دول��ت و تجهيز منابع س��ازمان 
برنامه وبودجه كشور گفت: چرخش هاي تحول آفرين 
در عرصه خصوصي سازي به دليل بازتاب هاي متعدد در 
اقتصاد كشور و شرايط ايجاد فرصت حضور مردم در اداره 
كشور بسيار مهم و تأثيرگذار است.وي ادامه داد: كاهش 
فعاليت هاي دولت در عرصه اقتصادي و توجه به باروري 
بنگاه ها دو ركن خصوصي سازي است كه بايد موردتوجه 
قرار گيرد. هدف از خصوصي سازي در واقع بهينه سازي 
است لذا از سال 84 و 85 وظيفه واگذاري فعاليت ها به 
بخش خصوصي آغاز ش��ده است و اين مسير طي شده 
بايد يك بار ديگ��ر مورد دقت قرار گيرد. توجه به تحقق 
اهداف اصل 44 قانون اساس��ي نيازمند اصالح برخي از 
قوانين و دستورالعمل هاست. خانلو افزود: در اين مدت به 
يك فهم و ديد درستي از بحث خصوصي سازي رسيديم. 
در واقع خصوصي س��ازي يك ريل گ��ذاري در اقتصاد 
كشور است كه نيازمند همراهي تمام قوا در اين بخش 
است. خصوصي سازي نبايد به معناي رهاسازي باشد 
بلكه بايد به سمت واگذاري ها به بخش خصوصي توانمند 
حركت كنيم. بهره وري و اصل رقابت پذيري مي بايست 
موردتوجه باش��د. دراين بين سهم بخش خصوصي و 
تعاوني ها بايد موردتوجه جدي ق��رار گيرد و بار مالي و 
هزينه دولت را تاحدامكان كم كنيم.وي در خصوص بار 
تكليف بودجه 1401 به منابع حاصل از خصوصي سازي 
گفت: 371 همت تكاليف در نظر گرفته شده در قانون 
بودجه 1401 است كه البته اين تكليف با واقعيت موجود 
فاصله زيادي دارد. از س��وي ديگر بايد تالش كنيم نگاه 
درآمدي از خصوصي س��ازي را تغيير دهيم. در موضوع 
واگذاري بايد توجه زيادي شود؛ لذا استاندارد واحدي در 
خصوصي سازي رعايت نشده است و از سوي ديگر بخش 
خصوصي توانمند هم از الزمه هاي اساسي واگذاري ها 
است و در بحث نظارت ها نيز بايد توجه خاصي مي كرديم.

   بررسي داده محور 
با موضوع حاكميت بنگاه ها

مهدي حيدري عضو هيات علمي دانشگاه خاتم در ادامه 
گفت: يك بررسي داده محور با موضوع حاكميت بنگاه ها 
در كشور انجام ش��ده است كه پرسش اساسي آن اين 
است كه بنگاه هاي بزرگ كشور در كنترل كيست؟ در 
ادبيات خصوصي سازي و با محوريت افزايش بهره وري 
كنترل ش��ركت ها از بحث مالكيت مهم تر است. 650 
شركت بورس��ي داريم كه بيش از 6 هزار همت ارزش 
دارند و اين ارزش بازار نس��بت به اندازه اقتصاد ملي ما 
نسبت بزرگي را شامل مي شود.اين مدرس دانشگاه ادامه 
داد: در نگاه دقيق به اين ش��ركت ها درمي يابيم حدود 
80 درصد از كنترل ارزش بازار س��هام ايران در اختيار 
حاكميت به مفهوم عام كلمه، شامل دولت، صندوق هاي 
بازنشستگي و نهادهاي حاكميتي است؛ لذا در پاسخ به 
اين پرسش كه كنترل اقتصاد در دست كيست؟ بايد 
بگوييم حاكميت. همچنين بر اساس اين داده ها دو سوم 
از تعداد شركت هاي بورسي ما در اختيار حاكميت است.

وي اف��زود: ما وقتي ب��ه داده ها ن��گاه مي كنيم بحث 
خصوصي سازي موفق نبوده است، 90 درصد صنعت 
پتروش��يمي در اختيار نهاد حاكميت است. در بخش 
مخاب��رات تمامًا در اختيار حاكميت اس��ت در بخش 
خودرو 85 درصد سهم دولت است. اين در حالي است 
كه بخش خصوصي در صناي��ع كوچك ايفاي نقش 
مي كنند.حيدري در تبيين چگونگي حركت دولت در 
مسير واگذاري ها خاطرنشان كرد: يك روند آهسته اي 
در انتقال كنترل شركت ها از سال 90 به بعد اتفاق افتاده 
اس��ت كه دراين بين صندوق هاي بازنشستگي سهم 
خود را حف��ظ كرده اند و تنها دولت قدري براي بخش 
خصوصي جا بازكرده است.وي با بيان اينكه وضعيت 
كنترل در خارج از بورس هم به مراتب بدتر است ادامه 
داد: هدف از خصوصي سازي بهره وري است و ارتقاي 
بهره وري؛ لذا انتقال مالكيت هدف اصلي نبوده بلكه 
بايد به سمت تحقق بهره وري گام برمي داشتيم كه 

دراين خصوص عملكرد موفقي نداشتيم. 

شركت ها سبزپوش شدند 

رشد مثبت شاخص كل بورس در روزهاي اول شهريورماه 1401 
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شاخص بورس 10 هزار واحد رشد كرد

معامله 6۳  ميليون گواهي سپرده كااليي در بورس كاال در مرداد
بازار گواهي سپرده در ماه مرداد امسال با ثبت معامله 
64 ميليون گواهي سپرده كااليي به ارزش 2.4 همت 
رسيد. به گزارش تسنيم، حجم معامالت ماهانه بازار 
گواهي سپرده كااليي در بورس كاالي ايران در مرداد 
امسال به 64 ميليون و 384 هزار و 301 ورقه بهادار 
مبتني بر كاال بر پايه دارايي هاي سكه طال، زعفران، 
شيشه، سيمان، نخود، زيره، پسته بادامي و فندقي به 
ارزش نزديك 2 هزار و 453 ميليارد و 729 ميليون 
تومان رسيد.در معامالت ماهانه، عنوان برتر معامالت 
به لح��اظ حجم و ارزش به زعف��ران تعلق گرفت. به 
عبارت ديگر، نزدي��ك 29 ميليون و 747 هزار و 98 
گواهي سپرده زعفران در حالي دست به دست شد كه 
اين دارايي پايه با ثبت ارزش نزديك 1253 ميليارد 
تومان صدرنشين ش��د و از نظر ارزش حجم و ارزش 
معامالت در جايگاه نخست ايس��تاد. اين دارايي به 
ترتيب 46 درصد از حج��م كل و 51 درصد از ارزش 

كل معامالت اين ماه را به ثبت رساند.
بعد از زعفران، س��يمان به لحاظ حجمي با جابه جايي 
25 ميليون و 655 هزار گواهي س��پرده و كسب سهم 
40 درص��دي از حجم كل معام��الت، در جايگاه دوم 
قرار گرفت و ارزش معامالت اين دارايي به نزديك 19 
ميليارد و 292 ميليون تومان رس��يد.همچنين تعداد 
6 ميليون و 931هزار و 100 گواهي س��پرده سكه طال 
نيز به ارزش بيش از 1003 ميليارد تومان مورد معامله 
قرار گرفت و دارايي پايه مذكور در پنجمين ماه از سال 
جاري از نظر حجم رتبه س��وم و از نظر ارزش رتبه دوم 
معامالت را كس��ب كند. اين داراي��ي پايه 11 درصد از 
حجم معام��الت و 41 درص��د از ارزش معامالت را در 
مرداد از آن خود كرده بود.ارزش معامله 2 ميليون و 50 
هزار و 361 گواهي سپرده شيشه نيز از رقم 178 ميليارد 
تومان فراتر رفت كه اين دارايي از نظر ارزش معامالت 
مقام سوم را بعد از زعفران نگين و سكه طال به نام خود 
كند.در ماه مورد بررس��ي در نماد معامالتي نخود نيز 
521 گواهي سپرده ميان معامله گران دست به دست 
شد و ارزش بيش از 21 ميليون تومان را در پي داشت.در 
نماد معامالت زيره سبز نيز در مجموع 177 ورقه بهادار 
مبتني بر كاال دست به دس��ت شد و ارزش بيش از 21 
ميليون تومان را رقم زد.در مرداد 1401 و بر پايه دارايي 
پسته بادامي و فندقي نيز در مجموع 44 گواهي سپرده 
معامله شد و ارزش به 13 ميليون توماني را به ثبت رساند.

آمارها همچنين گوياي آن است كه در مجموع 5 ماهه 
نخست امس��ال 424 ميليون و 356 هزار و 48 گواهي 
س��پرده كااليي به ارزش 9 هزار و 915 ميليارد تومان 

ميان معامله گران دست به دست شده است.

  8۰  هزار تن معامله محصوالت پتروشيمي 
در بورس كاال 

در هفته منتهي به 2 ش��هريور 1401، ارزش معامالتي 
محصوالت پليمر در ب��ورس كاال ب��ه 22407 ميليارد 
ريال افزايش داش��ته اس��ت. هفته قب��ل در بورس كاال 
معادل 20288 ميليارد ريال محصوالت پتروش��يمي 
عرضه ش��د.  پتروش��يمي هاي تندگويان، مارون، جم، 
اميركبير، بندرامام، شازند، پلي پروپيلن جم، تبريز، اروند، 
آرياساسول، پلي اس��تايرن انتخاب و لرستان بيشترين 
محصول را عرضه و معامله كرده اند. 48 محصول در رقابت 
و عرضه و تقاضا حضور داش��ته اند كه تعداد محصوالت 
معامله ش��ده 213 معامله به وزن بيش از 79 هزار تن به 
ارزش 2240 ميليارد تومان معامله ش��ده است. ارزش 
معامالتي هفته قبل مع��ادل 2028 ميليارد تومان بوده 
است. 10كااليي كه بيشترين عرضه را داشتند شامل پلي 
پروپيلن، هموپليمر نساجي، پي وي سي، پلي اتيلن سبك 
خطي، پلي اتيلن سنگين اكستروژن، پلي اتيلن ترفتاالت 
نس��اجي، پلي اتيلن س��نگين بادي، پلي اتيلن سنگين 
تزريقي، پلي اتيلن سبك فيلم، پلي اتيلن سنگين فيلم، 
پلي اتيلن ترفتاالت بطري، بوده است از نظر حجم تقاضا 
نيز پلي پروپيلن هموپليمر نساجي، پي وي سي، پلي اتيلن 
سبك خطي، پلي اتيلن سنگين فيلم، پلي اتيلن ترفتاالت 
بطري، پلي اتيلن سنگين اكستروژن، پلي اتيلن سنگين، 
پلي اتيلن پلي پروپيلن كوپليمر ش��يميايي، پلي اتيلن 
ترفتاالت نساجي، بوده است همچنين بيشترين معامله 
مربوط به پي وي سي، پلي پروپيلن هموپليمر نساجي، 
پلي اتيلن سبك خطي، پلي اتيلن سنگين بادي، پلي اتيلن 

سنگين فيلم، پلي اتيلن سنگين اكستروژن، پلي اتيلن 
ترفتاالت بطري، پلي اتيلن س��بك فيلم، پلي پروپيلن 
كوپليمر شيميايي، پلي اتيلن ترفتاالت نساجي، بوده است.

  كاهش شدت ريزش قيمت هاي پايه 
با توجه به نوسان قيمت هاي جهاني و احتمال حصول 
توافق و اثر آن بر نرخ ارز، معامالت اين هفته محصوالت 
پليمري در بورس كاال، نزديك به 13 درصد افزايش 
يافت با 9 هزار تن رشد، حجم معامالت به آستانه 80 
هزار تن رسيد.در هفته اي كه گذشت به جز چند گريد 
پ پ ش��يميايي، همه كاالها كاهشي شدند. شدت 
كاهش قيمت هاي پايه، همانند هفته هاي گذش��ته 
نبود و تعداد زيادي گريدها كمتر از 1.5 درصد كاهش 
قيمت داشتند. به اعتقاد بسياري از فعاالن بازار، روند 
كاهشي قيمت هاي جهاني به پايان رسيده و از همين 

رو، خريدها در بورس كاال و بازار، افزايش يافته است.

    7۹.8 درصد عرضه هاي اين هفته معامله شد
كارنام��ه معامالت محصوالت پليم��ري در هفته پايان 
مرداد ماه و هفته اول ش��هريور در حالي بس��ته شد كه 
عرضه ها 937 تن و معامالت 9 هزار و 100 تن بيشتر از 
هفته قبل شد. معامالت كه در هفته هاي مياني مرداد به 
كاهشي ترين حجم خود در س��ال 1401 رسيده بود در 
هفته هاي پاياني اما روندي افزايشي به خود گرفت و اين 
هفته ركورد دوم بيشترين معامالت تابستان را ثبت كرد. 
معامالت پ پ و پي وي سي ها كه خريد از بهين ياب آنها 
يك ماهه است، اين هفته شكل متفاوتي داشت. پ پ ها 

به علت افزايش عرضه ها با رشد 1.432 تني در معامالت 
مواجه شدند اما پ پ هاي شيميايي به علت كاهش عرضه 
و همين طور پي وي سي ها به علت پايان ماه، معامالت شان 
كاهش يافت. اما در روز سه شنبه، به رغم كاهش 733 تني 
عرضه ها، معامالت 5.100 تن افزايش يافت.معامالت اين 
هفته 9.100 تومان نسبت به هفته قبل افزايش داشت. 
سنگين تزريقي با 1.982 تن، بيشترين افزايش معامالت 
اين هفته را تجربه كرد. پت هاي نس��اجي با 1.811 و پ 
پ هاي نساجي با 1.451 تن، رتبه هاي بعدي بيشترين 
افزايش در معامالت اين هفته را به نام خود ثبت كردند. 
در گروه كاهشي ها هم استايرن بوتادين رابر با 796 تن، 

بيشترين كاهش در معامالت اين هفته را تجربه كرد.

   افزايش و كاهش قيمت هاي بازار
بر خالف هفته ه��اي قبل، قيمت هاي ب��ازار، اين هفته 
افزايشي شد. بيشترين افزايش در قيمت هاي اين هفته 
بازار به گروه ABS مربوط مي ش��ود ك��ه 3.300 تومان 
 ABS نسبت به هفته پيش، رشد قيمت داشت. كاالهاي
توسط پتروشيمي هاي توليدكننده و با هماهنگي سازمان 
حمايت، تعيين قيمت مي شوند. گريد 548R جم كه در 
هفته هاي گذشته، پيشگام بيش��ترين كاهش بود، اين 
هفته و به دنبال شايعاتي در مورد عدم عرضه در هفته هاي 
آتي، با 3 هزار تومان رشد، دومين كااليي بود كه بيشترين 
افزايش را ثبت كرد. پلي استايرن معمولي 1504 با 1000، 
سبك فيلم با 600 و سنگين بادي، سنگين تزريقي، پي 
وي سي ها و س��نگين فيلم، با 100 تومان، در رتبه هاي 
بعدي بيش��ترين افزايش اين هفته هس��تند.در سمت 
مقابل و در كاهشي ها، سنگين اكستروژن EX3 و پ پ 
نساجي Z30s مارون با 1400 تومان، بيشترين كاهش 
اين هفته را تجربه كردند. سبك خطي 209 مير با 500 و 
پلي استايرن مقاوم 7240 با 200 تومان، رتبه هاي بعدي 

بيشترين كاهش اين هفته را به نام خود ثبت كردند.

   صعود برنت به باالي مرز ۱۰۰ دالر
برنت معامالت هفته گذشته را با 96 دالر به پايان رساند 
و دوشنبه اين هفته نيز، با 95 دالر، بازار را آغاز كرد. در 
طول هفته، برنت موفق به عبور از مرز 100 دالر شد و 
روز چهارشنبه تا 101 دالر صعود كرد. افزايش قيمت 
نفت مي تواند نظرات فعاالن بازار در مورد پايان گرفتن 
روند كاهشي قيمت هاي جهاني را تقويت كند. آنچه 
از نخس��تين قيمت هاي جهاني نشريات بين المللي 
مي توان دريافت اين است كه ميزان كاهش در بسياري 
از گروه ها به حداقل رسيده و در چند گروه نيز، قيمت ها 

بدون تغيير نسبت به هفته گذشته، اعالم شده است.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه معاون وزير راه و شهرس��ازي گفته است، 
س��هم ايران از ترانزيت 60 ميليون تني كاال از چين 
به اروپا حدود يك ششم يعني 10 ميليون تن است. 
مساله اي كه نش��ان مي دهد، فرصت هاي ترانزيتي 
بس��يار درخش��اني كه به دليل نبود زيرساخت ها و 
ناوگان نو و چابك تاكنون به ساير كشورهاي رقيب 
واگذار شده اند، در حالي كه بهترين و نزديك ترين و در 
نتيجه ارزان ترين مسير به اروپا، مسير ايران است. به 
غير از كمبودها و نقص هاي زيرساختي، برخي موانع 
نهادي همچون قوانين و مقررات مربوط به تعرفه هاي 
ترانزيتي ني��ز نيازمند تعديل و اصالح هس��تند. در 
همين رابطه، معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي 
گفته است، در جلسات دو جانبه با كشورهاي ديگر به 
دنبال به صفر رساندن تعرفه ها هستيم.بر اساس اين 
گزارش، يكي از جلسات دو جانبه، طي هفته گذشته 
ميان مسووالن روسي و ايراني در تهران برگزار شده 
است و ش��هريار افندي زاده، معاون حمل ونقل وزير 
راه در نشست مشترك با همتاي روسي خود و هيات 
همراه كه به ايران س��فر كرده اند، بر ضرورت كاهش 
تعرفه هاي حمل كاال در راستاي افزايش 10 ميليون 

تني ترانزيت ميان دو كشور تاكيد كرد. 
به گ��زارش ايرنا، افندي زاده در نشس��ت مش��ترك 
ب��ا »ديميتري ازب��روف«، دبير دولت و مع��اون وزير 
حمل ونقل فدراسيون روسيه از تهيه نقشه راه منظم 
و زمان بندي ش��ده ب��ا محورهاي استانداردس��ازي 
فرآيندهاي عب��ور و مرور مرزي ب��راي كاهش زمان 
جابه جايي كاال بين دو كش��ور و رفع موانع موجود در 
اين مسير خبر داد. او با اشاره به اهميت و ظرفيت باالي 
حمل ونقل ج��اده اي براي ترانزيت گفت: از اين روش 
حمل ونقل مي توان بين س��ه كشور ايران، جمهوري 
آذربايجان و روسيه استفاده كرد و همچنين مي توان 
از مس��يرهايي مثل قزاقستان و تركمنستان نيز كاال 
را منتقل ك��رد. وي تاكيد ك��رد: بنابراين بايد از همه 
ظرفيت هاي حم��ل ونقل جاده اي، ريل��ي، هوايي و 
دريايي ضمن شناس��ايي اولويت ه��ا در تجارت كاال 
اس��تفاده كرد كه الزم��ه آن هماهنگي و يكپارچگي 
ميان دو كشور است. افندي زاده تاكيد كرد: بايد بدنبال 
استفاده از سامانه هاي پيشرفته الكترونيكي و ديجيتالي 
كردن ترانزيت بود و نبايد كاميون ها در مرزها متوقف 
شوند. وي بر بررس��ي و اعالم نظرات تكميلي روسيه 

درباره نقشه راه ارايه شده تاكيد كرد.

    آمادگي همكاري ايران، آذربايجان
 و روسيه

اين مقام مس��وول درباره توافقنامه سه جانبه ميان 
ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان نيز گفت: هر سه 
كشور آمادگي برگزاري جلسه مشترك را در مسكو 
دارند. مسير فعلي ما از طريق جمهوري آذربايجان به 
روسيه ظرفيت محدودي دارد و زمان جابه جايي كاال 
از طريق جاده طوالني است كه اميدوارم با هماهنگي 
هر سه كش��ور اين مش��كل برطرف ش��ود. معاون 
حمل ونقل وزارت راه وشهرسازي خاطرنشان كرد: 
نامه برقي كردن پروژه گرمس��ار- اينچه برون آماده 
و ارسال شده اس��ت كه اين موضوع چند سال ميان 
دو كشور مطرح بود. از آنجايي كه در اين موافقتنامه 
اخذ وام مطرح است و وزارت اقتصاد دو كشور بايد با 
هم تفاهم كنند، وزارت اقتصاد ايران موافقت خود را 
به روسيه ارس��ال كرده است. افندي زاده در ادامه به 
موضوع ريلي كردن رشت به آس��تارا اشاره كرد كه 

س��ال هاي زيادي اس��ت بين جمهوري آذربايجان، 
ايران و روس��يه مطرح اس��ت.وي با اش��اره به اينكه 
موضوع تملك زمين ها بر عهده ايران اس��ت، گفت: 
اين پروژه براي ايران و كريدور شمال -جنوب اولويت 
دارد. پس از بازديد كارشناس��ان روس��يه از منطقه 
مي توانيم فوري موافقتنامه اي در خصوص طراحي، 
احداث و بهره برداري اين پروژه داش��ته باشيم. وي 
در بخش ديگري از اين نشس��ت به توافق دو كشور 
مبني بر جابه جايي 10 ميليون كاالي ترانزيت اشاره 
كرد و گفت: پيش��نهاد مي ش��ود در كنار جلسه سه 
جانبه ميان ايران، روس��يه و جمه��وري آذربايجان، 
يك كارگروه مشترك ترانزيت هم داشته باشيم كه 
دومين جلسه خود را برگزار كند. معاون حمل ونقل 
وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: طي جلساتي كه 
با كشورهاي تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان و 
امارات داش��تيم، از تمايل همه كشورها براي ايفاي 
نقش در كريدور شمال- جنوب مطلع شديم، بنابراين 
عالوه بر مسير جمهوري آذربايجان، مي توانيم مسير 
تركمنس��تان را هم فعال كنيم. اين مقام مس��وول 
خاطرنش��ان كرد: دو كش��ور توان زي��ادي در حوزه 
حمل ونقل جاده اي دارند و اگر بتوانيم قزاقس��تان، 
تركمنستان و ازبكستان را در اين زمينه فعال كنيم، 

ظرفيت بسيار زيادي در ترانزيت ايجاد خواهد شد.

    ماجراي موافقتنامه عشق آباد
افندي زاده همچنين با اشاره به موافقتنامه عشق آباد 
گفت: اين توافقنامه ش��امل كش��ورهاي ازبكستان، 
تركمنستان، قزاقس��تان و عمان و ايران است و قطر و 
هندوستان نيز قرار است به اين موافقتنامه اضافه شوند، 
بنابراين از آن سمت هم مي توانيم توافقنامه چندجانبه 
داشته باشيم چرا كه همه كش��ورها عالقه مندند در 
اين توافقنامه ش��ركت كنند و در آين��ده مي توانيم 
كريدورهاي زيادي بين دو كش��ور داشته باشيم. وي 
گفت: درخواست داريم تا روسيه زمان بندي و حجم 
بارهايي مثل زغال سنگ و كودهاي شيميايي را اعالم 
كند تا برنامه ريزي هاي الزم براي حمل و نقل جاده اي 
انجام شود. افندي زاده با اشاره به ضرورت ايجاد توافقاتي 
درباره حمل ونقل تركيب��ي گفت: ايران از طريق دريا 
به شكل مس��تقيم با روس��يه ارتباط دارد و بنادر اين 
كشور نيز ظرفيت بااليي براي بارگيري و تخليه كاال 
دارند. وي افزود: بندر امير آباد به ش��بكه ريلي متصل 
است و بندر كاسپين هم تا پايان سال به شبكه ريلي 
مجهز مي شود، يعني مس��ير ريلي پروژه كاسپين به 

رشت تكميل مي ش��ود. معاون حمل ونقل وزارت راه 
و شهرسازي خاطرنشان كرد: ايران از توسعه و اضافه 
شدن واگن و لكوموتيو به ناوگان ريلي استقبال مي كند 
چرا كه تامين و توسعه ناوگان ريلي در زمينه لكوموتيو، 
واگن و كشتي هاي رو رو، عالوه بر توسعه زيرساخت ها و 
برطرف كردن موانع، در افزايش ترانزيت هم موثر است.

در ادامه اين جلس��ه ازبروف، دبير دولت- معاون وزير 
حمل و نقل فدراسيون روسيه نيز از افزايش همكاري ها 
در زمينه توسعه روابط حمل ونقلي و افزايش ترانزيت 
ميان دو كشور استقبال و آمادگي خود را براي مشاركت 

در كريدور شمال- جنوب اعالم كرد.

    افزايش ۲ برابري ترانزيت در سال ۱۴۰۰
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين از افزايش ۲ 
برابري ترانزيت طي سال 1۴00 خبر داد و گفت: با 
تالش هاي دولت س��يزدهم ترانزيت كشور در سال 

گذشته به 10.۵ ميليون تن رسيد.
به گزارش تس��نيم، افندي زاده با ي��ادآوري اينكه 
براي ترانزيت كش��ور طي س��ال 1۴01 بالغ بر ۲0 
ميليون تن هدفگذاري شده كه براي دستيابي به آن 
برنامه هاي مختلفي از جمله توافقنامه هاي متعدد 
با كشورهاي منطقه در دست اجراست، اظهار كرد: 
ساالنه حدود 60 ميليون تن كاال از طريق چين وارد 
كشورهاي اروپايي مي ش��ود و با توجه به موقعيت 
ايران كه هم در كريدور ش��مال به جنوب و هم در 

كريدور شرق به غرب قرار دارد، كشورمان مي تواند 
مسير مناس��بي براي جابه جايي اين كاالها باشد. 
وي افزود: همچنين با توجه به اتفاقات اخير كشور 
روس��يه مي توانيم 30 ميليون ت��ن ترانزيت هم در 
كريدور شمال- جنوب داش��ته باشيم و وزارت راه 
وشهرسازي برنامه منس��جمي با سه محور اساسي 
در اين خصوص تنظيم كرده تا به اين مقدار در سال 
1۴01 برسيم و آن را تا سال هاي آتي افزايش دهيم.

افندي زاده اولين موضوع را تقويت زيرساخت ها دانست 
و گفت: كريدور شمال- جنوب سه محور اساسي دارد 
كه محور اول ار بندرعباس آغاز مي ش��ود و به رشت، 
آستارا و پس از آن از طريق آذربايجان به روسيه و بعد 
از آن به شمال اروپا مي رسد. وي ادامه داد: مسير رشت-

آستارا با حدود 16۲ كيلومتر حلقه مهم اين كريدور 
اس��ت و به يك ميليارد يورو براي تكميل نياز دارد كه 
بايد از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي يا توافق 
با ساير كشورها تامين شود.در همين راستا تفاهمي با 
كشورهاي روسيه و آذربايجان انجام شده تا اين حلقه 
هرچه سريع تر تكميل شود. معاون حمل ونقل وزير راه 
و شهرس��ازي با بيان اينكه كريدور دوم از اينچه برون 
به گرمسار است كه برقي كردن آن هم در موافقت نامه 
با روسيه عملياتي شده است، گفت: طي توافق اخير 
با مسكو 10 ميليون تن ترانزيت از طريق خط ريلي با 
روسيه انجام خواهد شد. محور بعدي چابهار به زاهدان 
است و در محور شرق به غرب نيز ظرفيت هاي بااليي 
براي جذب ترانزيت وجود دارد. افندي زاده با يادآوري 
اينكه از چين 60 ميليون ت��ن كاال به اروپا مي رود كه 
مي تواند از طريق دو مرز سرخس و اينچه برون به تركيه 
برود تا وارد اروپا ش��ود، اضافه كرد: از ابتداي مرداد ماه 
سال گذشته تاكنون ترانزيت كشور به ۲ برابر افزايش 
يافته و نسبت به س��ال 99 به ۴ برابر رسيده است. در 
۵ ماه ابتدايي س��ال ۲۵ درصد رشد ترانزيت را نسبت 
به مدت مشابه سال قبل داشتيم. وي با اشاره به اينكه 
در بخش حمل ونقل جاده اي با چالش تعرفه ها و زمان 
طوالني توقف در مرزها مواجهيم كه در جلس��ات دو 
جانبه با كش��ورهاي ديگر به دنبال به صفر رس��اندن 
تعرفه ها هستيم، اظهار كرد: موانع موجود در گمركات 
نيز زمان جابه جايي كاال را افزايش مي دهد و در همين 
راستا با كشورهايي مثل آذربايجان و تركمنستان كه 
مرز ورود به كشورهاي CIS و روسيه هستند در حال 
انجام توافقاتي براي ديجيتالي كردن عبور كاال و به صفر 
رساندن زمان هستيم كه سرعت بهره وري افزايش يابد.
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موج دوم تغيير
مديران شهرداري تهران

با تغيير مديريت شهري در شهريور سال گذشته، بسياري 
از مديران ارشد و مياني شهرداري تهران بركنار و مديران 
جديد نصب ش��دند. با وجود اين، حاال، شهردار تهران 
پس از گذش��ت حدود يك س��ال از موج اول تغييرات 
گسترده در اين سازمان شهري، موج دوم تغييرات را با 
انتصاب مدير جديد مترو و مدير جديد بهشت زهرا)س( 
استارت زده است. در همين رابطه، سخنگوي شهرداري 
تهران با اش��اره به اينكه تحول در مديران ارشد به طور 
جدي از طرف شهردار پايتخت پيگيري مي شود، گفت: 
طي روزهاي آينده در حوزه مديران عامل ش��ركت ها و 
شهرداران مناطق هم شاهد تغييراتي خواهيم بود.  به 
گزارش فارس، عبدالمطهر محمدخاني، س��خنگوي 
ش��هرداري تهران با اش��اره به خبر انتصاب سرپرست 
شركت بهره برداري مترو و آغاز برخي تغيير و تحوالت 
در آستانه يك سالگي شهرداري تهران گفت: همزمان با 
اولين سالگرد مديريت جديد شهري، تحول در مديران 
ارش��د به طور جدي از طرف شهردار پايتخت پيگيري 
مي شود. وي افزود: يكي از تدابير شهردار تهران صدور 
احكام يكساله براي همه معاونين، روساي سازمان ها و 
ش��هرداران مناطق بود تا تمديد آن منوط به ارزيابي و 
بررسي جدي عملكرد آنها، ميزان موفقيت در تحقق 
اهداف مديريت شهري، مطالبات مردم و حل مشكالت 
شهر باش��د. محمدخاني تاكيد كرد: به همين دليل از 
همان روزهاي ابتدايي، ارزيابي مديران، سنجش و پايش 
برنامه ها و همچنين ميزان رضايت مردم از حوزه عملكرد 
از بخش هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. سخنگوي 
شهرداري تهران گفت: اين تغييرات در مرحله اول در اليه 
مديران عامل سازمان ها و شركت ها با اولويت اصلي ترين 
مطالبه مردم كه حمل و نقل شهري است، اتفاق خواهد 
افتاد. وي افزود: عقب ماندگي هاي جدي در ادوار قبلي و 
انباشت مشكالت ناشي از آن در حوزه ناوگان حمل ونقل 
عمومي به خصوص مترو، باعث ش��ده تا در اين بخش 
نياز به تالش مضاعف و س��رعت باالتري براي پاسخ به 
مطالبات مردم وجود داشته باشد. محمدخاني ادامه داد: 
تغييرات پيش رو بر اساس نتايج كميته هاي ارزيابي و به 
پيشنهاد معاونان حوزه هاي مربوطه به شهردار است. 
سخنگوي شهرداري تهران افزود: البته اين تغييرات به 
هيچ وجه به معناي زير سوال بردن همكاراني كه در اين 
عرصه تاكنون فعاليت كردند، نيست. همه عزيزاني كه 
طي مراحل مختلف به جمع مديريت شهري پيوستند 
شايسته و پرتالشند اما موضوع و اولويت اصلي سرعت 
بسيار باال در حل مشكالت شهر و همراه شدن با خواست 
مردم و امكان پاسخگويي به مطالبات نمايندگان شوراي 
شهر است. محمدخاني با بيان اينكه اين تغييرات در 
روزهاي آتي ادام��ه دارد، گفت: طي روزهاي آينده در 
حوزه مديران عامل شركت ها و شهرداران مناطق هم 

شاهد تغييراتي با همين رويكرد خواهيم بود. 

متوسط تاخير هواپيماها
 اندازه يك بازي فوتبال

براساس جديدترين گزارش هاي رسمي از شركت 
فرودگاه ها، متوسط زمان تاخير پروازهاي تاخيردار 
از سوي شركت هاي هواپيمايي داخلي 19گانه در 
تير ماه، به 9۸ دقيقه رسيد كه 33 درصد پروازها را 
شامل مي شد. در اين ميان بيشترين متوسط زمان 
تاخير با 136 دقيقه متعلق به كيش اير بود و ماهان 
با ۵3 دقيقه، كمترين متوسط زمان تاخير را داشت. 
به گزارش ايس��نا، بر اس��اس گزارش منتشرشده 
توس��ط مركز اطالعات و آمار شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي اي��ران، كل پروازهاي فرودگاه هاي 
تحت نظارت يا مالكيت ش��ركت در تير ماه امسال 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در تعداد نشست 
و برخاس��ت 13 درصد كاهش و در اعزام و پذيرش 
مس��افر ۲6 درصد افزايش داشته است، همچنين 
ارسال و پذيرش بار و پست ۴1 درصد نسبت به ماه 

مشابه سال گذشته افزايش داشته است.
پروازهاي داخل��ي فرودگاه هاي تح��ت نظارت يا 
مالكيت ش��ركت در تير ماه 1۴01 نس��بت به ماه 
مشابه سال گذش��ته در نشس��ت و برخاست 1۸ 
درصد كاهش، در اعزام و پذيرش مسافر 1۷ درصد 
و در ارسال و پذيرش بار و پست ۲6 درصد افزايش 
داشته اس��ت. پروازهاي بين المللي فرودگاه هاي 
تحت نظارت يا مالكيت شركت نيز در تير ماه 1۴01 
نس��بت به ماه مش��ابه سال گذش��ته در نشست و 
برخاست، اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش 

بار و پست 100 درصد افزايش داشته است.
همچني��ن پرترددتري��ن مس��ير در پروازهاي 
داخلي در تير ماه امسال، تهران- مشهد با 9۴۴ 
پرواز بوده و بيشترين نشست و برخاست داخلي 
در پنج فرودگاه مهرآباد، مش��هد، شيراز، اهواز و 
اصفهان انجام شده است. بر اساس اين گزارش، 
19 شركت هواپيمايي در كشور فعال هستند كه 
در تيرماه س��ال 1۴01، مجموعا 1۴ هزار و ۲1 
پ��رواز را انجام داده اند و همچنان وضعيت تاخير 
در پروازهاي مس��افري مناسب نيست و ۴69۲ 
پرواز با تاخيرهاي بيشتر از 30 دقيقه داشته اند 
و ميزان تاخي��ر پروازهاي خروج��ي تاخيردار، 
۴۵۸ ه��زار و ۲3۲ دقيقه معادل ۷636 س��اعت 
و 31۸ روز بوده كه 33 درصد پروازها را ش��امل 
مي ش��ود و البته در مقايسه با ماه خرداد 1۴01، 
با 13 هزار و 931 پ��رواز خروجي و ۴663 پرواز 
خروجي تاخيردار، درصد تاخيرها افزايش نيافته 
است. همچنين در حالي كه متوسط زمان تاخير 
پروازه��اي تاخيردار در خردادم��اه 100 دقيقه 
بود، اين رق��م در تيرماه به 9۸ رس��يد؛ با وجود 
اين، شش شركت هواپيمايي متوسط پروازهاي 
تاخيردارشان بيشتر از 100 دقيقه بود كه در اين 
ميان بيشترين متوسط زمان تاخير با 136 دقيقه 
متعل��ق به كيش اي��ر بود و ماهان ب��ا ۵3 دقيقه، 

كمترين متوسط زمان تاخير را داشت.
مطابق اين آمار، شركت هاي هواپيمايي چابهاراير 
و آتااير به ترتيب با 6۵ و ۵۵ درصد و شركت هاي 
هواپيمايي ماه��ان و زاگرس به ترتيب با ۸ و 1۵ 
درصد در پروازهاي برنامه اي مسافري، بيشترين 
و كمتري��ن درصد تأخي��رات را دارند، به عبارت 
ديگر ش��ركت هاي هواپيمايي ماهان و زاگرس 
بهترين عملكرد را داش��ته اند. در تيرماه 1۴01 
نس��بت به ماه گذشته، ش��ركت هاي هواپيمايي 
كيش اير و چابهار اير به ترتيب با 1۷ و16 درصد 
افزايش و ش��ركت هاي هواپيمايي تابان و معراج 
به ترتيب با 1۴ و 11 درصد كاهش در پروازهاي 
برنامه اي مسافري، بيش��ترين و كمترين تغيير 
درصد پروازهاي تأخيردار را دارند، به عبارت ديگر 
ش��ركت هاي هواپيمايي تاب��ان و معراج بهترين 

عملكرد را نسبت به ماه گذشته داشته اند.

معاون حمل و نقل وزير راه: در جلسات دوجانبه به دنبال به صفر رساندن تعرفه ها هستيم

چانه زني با روس ها بر سر تعرفه هاي ترانزيتي

برگ س�بز و کارت  خودرو س�واری س�مند مدل 1383 بژمتالیک 
با ش�ماره موتور 12483040729و شماره شاس�ی 83212678و 
شماره پالک ایران   19    759  ن 93 متعلق به احسان کاظمیان فرزند 
ش�مس اله به ش�ماره ملی 4073374168 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودي

برگ سبز خودرو کامیون باری مدل 1973 سبز زیتونی به شماره 
موتور 10001731 و ش�ماره شاس�ی :10852064 و شماره پالک 
ایران  86 675 ع 15 متعلق به آقای حجت اله مومن آبادی فرزند 
حسین به ش�ماره شناسنامه 14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

مفقودي

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو 206 هاچ بک سفید روغنی 
مدل 1393 با ش�ماره موتور :  163B0105294 و ش�ماره شاسی  
NAAP13FEXEJ501231 و ش�ماره پالک ایران 19  668   س 36     
متعلق به ماندانا شیروانی فرزند ایرج به شماره ملی 3255341541 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودي

براب�ر کالس�ه پرون�ده ش�ماره 1399114410018000512 و رای ش�ماره 
140160310018003039هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم  نسرین حاجی حسین اهرابی به شماره شناسنامه 
286 به کدملی 0043732607صادره از تهران  فرزند عباسعلی   نسبت به   ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین مش�تمل بر به مساحت س�یصدو هشتادوپنج متر 
وپانزده دس�یمتر مرب�ع 385/15 متر مربع قس�متی از پالک 313 اصل�ی واقع در 
قریه کالر آباد بخش 2  عباس آباد دارای مبایع�ه نامه عادی خریداری از  محمد رضا 
پیشرویان از محدوده مالکیت خانم ها مهین دخت اصانلو وسرور اکرم اصانلو و فروغ 
دخت اصانلو وآقایان هوشنگ ساعد خلعتبری وامیر حسین خلعتبری وخانم میترا 
اعزازی متقاضی ثبت می باشد . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 60روز اعتراض 
ودادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1369243

تاریخ انتشار اول: 1401/6/5 تاریخ انتشار دوم:1401/6/19
ابراهیم حسین زاده- سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع ۳قانون وماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آقای خالق محمدزاده فرزند عبداله به شماره شناسنامه 63 کد ملی 6109878510 با ارائه درخواست شماره 1401/118/2161 و برگ 
استشهادیه محلی اعالم نموده است که سند مالکیت پالک 7342/364 به علت جابجایی مفقود گردیده است و به موجب خالصه معامله 
صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 80 شبانکاره به مبلغ 538209000 در رهن بانک رفاه شعبه شبانکاره قرار دارد که تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده لذا برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا 
هر کس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در نزد وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف 
مدت حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره اعالم در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی 

اعتراض سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد.  م الف 286
تاریخ انتشار:     06/05 /1401

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

»توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين «

آگهی فقدان سند مالکيت ششدانگ يک باب خانه پالک 
7۳۴۲/۳6۴ واقع در حوزه ثبتی شبانکاره روستای بنار آزادگان

داریوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

آقای حسین حاجب با تسلیم استشهادیه محلی مدعی است یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 7365/41 واقع در حوزه ثبتی شبانکاره روستای شلدان که بنام آقای حسین حاجب صادر و تسلیم گردیده و به دلیل 
جابه جایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت اعالم می شود، 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 آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره مراجعه و اعتراض خود را ضمن اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند، طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف 289
تاریخ انتشار: 1401/06/05

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

»توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين «

آگهی فقدان سند مالکيت ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 
پالک 7۳6۵/۴۱ حوزه ثبتی شبانکاره روستای شلدان

داریوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

آقای حسین حاجب با تسلیم استشهادیه محلی مدعی است یک جلد سند مالکیت به میزان شصت و پنج هزاروسیصدوبیست وشش سهم 
مشاع از صدو پنجاه وهفت هزار و هشتصدو نوزده سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک  7359/188   واقع در حوزه ثبتی 
شبانکاره روستای عطیبه که بنام آقای حسین حاجب صادر و تسلیم گردیده و به دلیل جابه جایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم می شود 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 آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود المثنی سند ، طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف 288
تاریخ انتشار:  1401/06/05

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

»توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين «

آگهی فقدان سند مالکيت شصت و پنج هزار و سيصد و بيست وشش سهم مشاع از 
صدوپنجاه و هفت هزارو هشتصدو نوزده سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 

پالک 7۳۵۹/۱88 حوزه ثبتی شبانکاره روستای عطيبه

داریوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره



عوام��ل غيرمرتبط زيادي وج��ود دارند كه بر قيمت 
بيت كوين تأثي��ر مي گذارند. احتم��ااًل اثرات فروش 
گس��ترده روز ۱۹ اوت )۲۸ مرداد( بر احساسات بازار، 
باعث  شده است قيمت اين ارز ديجيتال همچنان زير 
۲۲،۰۰۰ دالر باق��ي بماند. با اين حال، بررس��ي يك 
ش��اخص كليدي درون زنجيره اي نشان مي دهد كه 
به احتمال زياد بيت كوين اكنون بسيار كمتر از قيمت 
واقعي خود ارزش گذاري شده است. اين درحالي است 
ك��ه آمارهاي تازه از وضعيت اقتصادي امريكا نش��ان 
مي دهند كه س��رعت رش��د اقتصادي در اين كشور 
كاهش محسوسي داشته است و اين مساله مي تواند 
بانك مركزي اياالت متحده را مجبور به بازگشت نسبي 
از سياست هاي پولي انقباضي و كاهش سرعت افزايش 
نرخ بهره بانكي در اين كشور كند؛ اقدامي كه به عقيده 
كارشناسان در نهايت به كاهش ارزش دالر در بازارهاي 

جهاني و رشد ارزهاي ديجيتال منجر خواهد شد.
تحليلگران گلسنود عقيده دارند كه سقوط بيت كوين 
از سطح ۲۵،۰۰۰ دالر حاصل افزايش عرضه ناشي از 
فروش سرمايه گذاران كوتاه مدت و ذخيره سود بخشي 
از معامله گران اس��ت. اين اتفاق پس از آن رخ داد كه 
بيت كوين در نتيجه يك روند صع��ودي ۲۳روزه، به 
سطوح باالتر از قيمت تحقق يافته خود )۲۱،۷۰۰ دالر( 
رس��يد و در نهايت در سطح ۲۵،۰۰۰ دالر با مقاومت 
مواجه شد. همچنين، آنها مي گويند كه شاخص هاي 
س��رمايه ورودي به صرافي ها و س��رمايه خروجي از 
صرافي ها هردو به پايين  ترين حد خود از اواخر س��ال 
۲۰۲۰ )پاييز ۹۹( رس��يده اند كه نشانه اي از كاهش 
عالقه عمومي به انجام معامالت اس��ت. در يك نگاه 
بلندمدت تر نيز تحليل حركات قيمتي اخير بيت كوين 
نشان مي دهد كه كاهش بهاي اين ارز ديجيتال صرفًا 
بازگش��ت به روند س��ه  ماهه حركت آن در محدوده 
۱۸،۵۰۰ تا ۲۲،۰۰۰ دالر اس��ت. عامل اصلي موثر بر 
احساسات بازار اما، نگراني هاي سرمايه گذاران نسبت به 
شرايط اقتصادي امريكا و جهان است كه خارج از فضاي 
ب��ازار ارزهاي ديجيتال اتف��اق مي افتند. گردهمايي 
اقتصادي جس��كون هول در روز ۲۵ اوت )۴ شهريور( 
با هدف افزايش آگاهي مردم از چشم انداز فدرال رزرو 
درباره اقتصاد اياالت متحده آغاز خواهد ش��د. در اين 
گردهمايي موضوعاتي مانند برنامه هاي فدرال رزرو 
براي افزايش نرخ بهره در آينده، باقي ماندن نرخ تورم 
هدف در ۲درصد و اينكه آيا فدرال رزرو فكر مي كند كه 
اقتصاد اياالت متحده و جهان در ركود قرار دارد يا خير، 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت. پيش بيني ها درباره 
اين گردهمايي مشخصًا بر احساسات سرمايه گذاران 
تأثير گذاشته و اين اضطراب به وضوح در بازار ارزهاي 
ديجيتال، حركات شاخص بورسي »S&P۵۰۰« و 
ميانگين صنعتي داوجونز قابل مشاهده است. سرهي 
ژدانوف، مديرعامل صرافي ارز ديجيتال اكسمو، در 
اين باره مي گويد: »به  نظر مي رس��د كه هيچ دليل 
واحدي براي كاه��ش اخير قيمت بيت كوين وجود 
ندارد. بحران ه��اي جهاني ادامه دارند و مش��خص 
نيس��ت كه روند نزولي كجا به پايان مي رسد. تورم 
مردم را وادار مي كند سرمايه گذاري هاي خود را براي 
تأمين هزينه هاي روزانه به پ��ول نقد تبديل كنند. 
ميزان كل بدهي كارت هاي اعتباري در بسياري از 

كشورها به باالترين حد خود رسيده است. داده هاي 
تازه هم نشان مي دهد كه ويروس كوويد ۱۹ هنوز از 
بين نرفته است و افزايش تنش هاي ژئوپليتيكي نيز 

به سقوط بازارهاي جهاني دامن مي زنند.«

اتريومراهخودشراميرود
قيم��ت اتريوم نيز مانند بيت كوين در هفته گذش��ته 
شاهد اصالح بود؛ اما تحليل  تكنيكال اين ارز ديجيتال 
نشانه هايي از شروع يك روند صعودي دارد. اين اصالح 
قيمت، پس از ايجاد ترس نسبت بسانسور تراكنش هاي 
ش��بكه بعد از ماجراي تحريم ميكس��ر تورنادو كش 
توسط اداره كنترل دارايي هاي خارجي اياالت متحده 
)OFAC( و نگراني جامعه نسبت به نتايج بالقوه انتقال 
به اثبات س��هام كه احتمال متمركز ترشدن شبكه را 
باال مي برد، اتفاق افتاد. نگاه هاي مثبت به به روزرساني 
ادغام، شكل گيري الگوي فنجان و دسته در بازه زماني 
روزانه و جهش از محدوده ۱،۵۰۰ دالري كافي اس��ت 
تا بسياري از معامله گران تصور كنند قيمت اتريوم در 
ادامه به محدود  ه ۲،۵۰۰ تا ۲،۹۰۰ دالر خواهد رسيد. 
همچنين، بازگش��ت قيمت اتريوم در برابر بيت كوين 
)ETH/BTC( پس از برخورد با حمايت سطح ۰.۰۷۳، 
وضعيت اين جفت معامالتي را بسيار جذاب كرده است.

دادههاميگويندكهبيتكوين
كمارزشگذاريشدهاست

تحليل گري ب��ه ن��ام »Big Smokey« در توييتر، با 
اشاره به گردهمايي آينده جكسون هول گفته است كه 
حركات قيمتي اخير در بازار سهام و ارزهاي ديجيتال 
مشخصًا ريسك گريزي سرمايه گذاران را نشان مي دهد. 
اين ريسك گريزي تا زماني كه يك محرك كافي براي 
تغيير روند وجود نداشته باشد، به شكل يك مقاومت در 
نزديكي خط روند نزولي بلندمدت بيت كوين ادامه پيدا 
خواهد كرد. در حال حاضر، چشم انداز كوتاه مدت قيمت 
بيت كوين زياد خوش بينانه نيست. با اين حال، ِجي ِجي، 
تحليلگ��ر جارويس لبز به يك ش��اخص مهم آن چين 
اشاره كرده كه نشان مي دهد بيت كوين به كف قيمت 
)محدوده خريد( خود رسيده است. به گفته او، شاخص 
»MVRV Z-score« بيت كوي��ن در اي��ن هفته به 

پايين ترين حد خود زير منفي ۰.۰۴۲ رسيده است. اين 
عدد بدان معناست كه سرمايه گذاران به طور متوسط، 
بيت كوين هاي خود را با ضرر زيادي معامله مي كنند. اين 
شاخص پيش از اين دو بار به اين محدوده رسيده بود. بار 
اول در مارس ۲۰۱۵ )اسفند ۹۳( زماني كه بيت كوين 
كمتر از ۲۵۰ دالر معامله مي شد و بار دوم در فوريه ۲۰۱۹ 
)بهمن ۹۶( زماني كه بيت كوين به كف قيمتي خود در 
۳،۵۰۰ دالر رسيده بود. اما آيا اين يعني سرمايه گذاران 
بايد بروند و تمام پول خود را بيت كوين بخرند؟ احتمااًل، 
نه. با اين حال، زماني كه تمامي شاخص هاي تكنيكال و 
آنچين به پايين ترين حد خود رسيده اند، ميانگين سازي 
هزينه دالري )DCA( استراتژي سودآوري در طول 

۳ بازار صعودي گذشته بوده است.

احتمالكاهشسرعترشدنرخبهره
درامريكابيشترشدهاست

آمارهاي ت��ازه از وضعي��ت اقتصادي امريكا نش��ان 
مي دهند كه س��رعت رش��د اقتصادي در اين كشور 
كاهش محسوسي داشته است و اين مساله مي تواند 
بانك مرك��زي اياالت متحده را مجبور به بازگش��ت 
نسبي از سياست هاي پولي انقباضي و كاهش سرعت 
افزايش نرخ بهره بانكي در اين كشور كند؛ اقدامي كه 
به عقيده كارشناسان در نهايت به كاهش ارزش دالر 
در بازاره��اي جهاني و رش��د ارزهاي ديجيتال منجر 
خواهد شد. آمارهايي كه به تازگي منتشر شده است، 
فروش خانه هاي نوس��از در امريكا در طول ماه ژوييه 
)تير( ۱۲.۶درصد نس��بت به ماه ماقبل خود كاهش 
يافته و به پايين ترين سطح از ژوييه سال ۲۰۱۶ رسيده 
است. هم زمان با انتشار اين خبر مهم درباره بازار مسكن 
اياالت متحده، بيشتر ارزهاي ديجيتال روز سه  شنبه 
با افزايش قيمت مواجه شدند. بيت كوين با نرم ترشدن 
اخبار مربوط به حوزه اقتصاد، ۲درصد رشد داشته است 
و اتريوم هم در اين بازه زماني افزايشي ۴.۳۵درصدي را 
تجربه كرده است. پولكادات و اولنچ نيز جزو توكن هايي 
هستند كه در ش��بانه روز گذش��ته بيش از ۴درصد 
افزايش قيمت داشته اند. كاهش فروش خانه هاي نوساز 
در امريكا مساله مهمي اس��ت، چراكه نشان مي دهد 
سياست هاي بانك مركزي اياالت متحده براي مهار 

تورم در اين كشور، در حال كندتركردن سرعت رشد 
اقتصادي است؛ آن هم بدون اينكه اقتصاد را وارد ركود 
كند. جاشوا ليم، كارشناس ارشد موسسه جنسيس 
تريدينگ  در اين باره گفته است: »اخبار اقتصادي بد 
همچنان براي بازار ارزهاي ديجيتال در نقش خبرهاي 
مثبت ظاهر مي شوند. كاهش فروش مسكن در امريكا 
مي تواند بانك مركزي را به سمت سياست گذاري در 
جهت افزايش سرعت رش��د اقتصادي تشويق كند؛ 
اقدام��ي كه در نهاي��ت به كاهش دوب��اره ارزش دالر 
در بازاره��اي جهاني و رش��د ارزهاي ديجيتال منجر 
خواهد شد.« ارزهاي ديجيتال هفته ميالدي جديد را 
با سروصدا آغاز كردند و اين در حالي است كه بيشتر 
معامله گران بازار منتظر گردهمايي سياست گذاري 
اقتصادي بانك مركزي امريكا هس��تند كه قرار است 
روز پنجشنبه آغاز شود. پيش بيني مي شود جروم پاول، 
رييس بانك مركزي امريكا، روز جمعه در شعبه كانزاس 
س��يتي فدرال رزرو يك سخنراني انجام دهد و در آن 
اشاره اي به نظر بانك مركزي اين كشور درباره ميزان 
افزايش نرخ بهره در آينده داش��ته باشد. معامله گران 
اكنون به شنيدن اخبار مثبت اميدوار هستند. هفته 
گذشته صورت جلسه نشس��ت ماه ژوييه )تير( بانك 
مركزي امريكا منتش��ر ش��د. متن اين صورت جلسه 
معامله گران را بيش از پيش نگران تصميمات آينده 
بانك مركزي امري��كا كرد؛ به ويژه درباره تغييرات ماه 
سپتامبر )ش��هريور( كه احتمااًل قرار است در آن نرخ 
بهره بانكي يك بار ديگر افزايش پيدا كند. روز دوشنبه، 
بيشتر ارزهاي ديجيتال با كاهش قيمت مواجه شدند. 
با اين حال، احساسات نزولي معامله گران كمي بعد و در 
طول ساعات معامالتي روز سه شنبه امريكا كم رنگ تر 
شد و احتمااًل دليل آن، همانطور كه در ابتدا گفته شد، 
انتش��ار داده هاي مربوط به كاهش فروش خانه هاي 
نوساز در اين كشور بوده اس��ت. شاخص ِفدواچ تول، 
بورس كاالي ش��يكاگو ك��ه ابزاري براي س��نجش 
احساسات سرمايه گذاران درباره سياست هاي پولي 
دولت امريكاست، نشان مي دهد معامله گران عمدتًا از 
تغييراتي كه در ادامه قرار است اتفاق بيفتد اطمينان 
ندارند. تا يك روز پيش همين معامله گران ۵۷درصد 
شانس براي افزايش دوباره ۰.۷۵ واحد درصدي نرخ 
بهره بانكي در امريكا متصور بودند. روز سه ش��نبه اما، 
نظر اين معامله گران تغييري اساسي داشت و اين بار 
آنها شانسي ۵۸.۵درصدي براي افزايش ۰.۵۰ واحد 
درصدي نرخ به��ره بانكي در مرحل��ه بعدي متصور 
بودند؛ چيزي ك��ه تقريبًا همان پيش بيني يك هفته 
پيش آنهاست. افزايش ۰.۵۰ يا ۰.۷۵ واحد درصدي 
نرخ به��ره بانكي در م��اه آينده، هردو ب��ه احتمال 
زياد ب��ه بازارهاي مالي ضرب��ه خواهند زد و اين در 
حالي است كه س��رمايه گذاران تصور مي كنند كفه 
اظهارنظرهاي اخير مقامات بانكي بيشتر به سمت 
افزايش سرعت رشد اقتصادي و بازگشت نسبي از 
سياست هاي انقباضي سنگيني مي كند. در مجموع 
بايد گفت اگر بان��ك مركزي بار ديگ��ر تصميم به 
افزايش ۰.۷۵ واحد درصدي نرخ بهره بگيرد، يعني 
نس��بت به اوايل ماه جاري ك��ه داده هاي مربوط به 
كاهش سرعت رشد تورم در اين كشور منتشر شد، 
نگراني بيشتري بابت افزايش قيمت ها وجود دارد.

دنياي فناوري
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بايدنقانونتخصيص۵۲ميليارد
دالربودجهتراشهراامضاكرد

جوبايدن رييس جمهور امريكا دس��تور اجرايي 
تخصيص بودجه اي ب��ه مبلغ ۵۲.۷ ميليارد دالر 
براي توليد تراش��ه ها و انج��ام تحقيقات در اين 
زمينه را امضا كرد. به گزارش خبرگزاري مهر به 
نقل از رويترز، بايدن در اوايل ماه جاري ميالدي 
اليحه اي را براي ارتقاي تالش ها و افزايش قدرت 
رقابت علم و فناوري امريكا در مقابل چين امضا 
كرد. هدف اين اليحه آن اس��ت كه با تخصيص 
يارانه ب��ه توليد تراش��ه و گس��ترش تحقيقات 
علمي كمبود مداوم در اين بخش را از بين ببرد. 
كمبود تراش��ه ها روي توليد كاالهاي مختلف از 
خودرو گرفته تا تسليحات يا ماشين لباسشويي 
و بازي هاي ويدئويي تاثير گذاش��ته است. قانون 
»تراش��ه و علم« ش��امل س��رمايه گذاري اعتبار 
مالياتي به ارزش ۲۴ ميليارد دالر براي واحدهاي 
توليد تراشه نيز مي شود. طبق بيانيه كاخ سفيد، 
  CHIPS.govوزارت بازرگاني امريكا وب سايت
را در همي��ن زمينه راه اندازي كرده اس��ت. اين 
وزارتخانه براي توليد تراش��ه سرمايه تخصيص 
مي دهد. جينا ريموندو وزير بازرگاني امريكا اعالم 
كرد اين وزارتخانه از مدت ها قبل براي اجراي اين 
برنامه، آماده س��ازي هايي انجام داده است. او در 
اين باره گفت: مابه اين فرايند ش��فاف و عادالنه 
متعهد هس��تيم. ما با حداكثر سرعت ممكن اين 
س��رمايه ها را ب��ه كار مي گيريم. دس��تور بايدن 
ش��امل ۶ اولويت اصلي جهت اج��را و همچنين 
ايجاد شوراي اجرايي »CHIPS «متشكل از ۱۶ 
عضو است كه رياست آن به طور مشترك برعهده 
برايان ديز، جيك س��اليوان مش��اور امنيت ملي 
و آلوندرا نلس��ون سرپرست دفتر سياست علم و 

فناوري، خواهد بود. 
وزراي دفاع، امور خارجه، بازرگاني، خزانه داري، 
كار و انرژي عضو اين شورا هستند. هنوز مشخص 
نيست وزارت بازرگاني چه زماني سرمايه مربوط 
به نيمه رس��انا تخصيص مي ده��د يا مدت زمان 

اعطاي بودجه چقدر است.

ماجرايمسكنودالر
در اين صورت، هر گونه تحليل آينده بازار مسكن، 
بر اساس چنين رابطه اي مردود و مخدوش است. 
با وجود اين احتماال س��وال مي شود، پس چرا با 
جهش ن��رخ ارز از ابتداي س��ال ۱۳۹۷ تا ابتداي 
س��ال گذش��ته و همچنين طي چندماه نخست 
سال جاري، قيمت مسكن هم دچار جهش شد؟ 
پاسخ ساده اين است كه در موارد ذكر شده، نرخ 
دالر همچون نشانه و نمادي از »انتظارات تورمي« 
عمل كرده است و در واقع، آن چه كه به طور واقعي 
منجر به رشد قيمت مسكن و ساير كاالها )و حتي 
دالر( شده است، رشد جهش وار نقدينگي و تورم 
)همراه با رش��د منفي اقتصاد( بوده است. در اين 
ميان، نبايد از اين نكته غافل بود كه نوس��ان نرخ 
ارز روي قيمت برخي مصالح ساختماني از جمله 
ف��والد اثرگذار اس��ت و در نتيج��ه، هزينه توليد 
مس��كن با نرخ دالر رابطه اي »عل��ت و معلولي« 
دارن��د. در اين حال، مي دانيم ك��ه »هزينه تمام 
شده« با »قيمت معامالتي« فرق دارد و »قيمت 
معامالتي« در »مبادله« كشف و تعيين مي شود. 
۴- با پذيرش رابطه همبس��تگي ميان مسكن و 
دالر، حال دوباره مي توان اين سئوال را طرح كرد 
كه قيمت مسكن در پساتوافق به چه سمتي ميل 
خواهد كرد؟ پاسخ به اين سوال مستلزم آگاهي از 
سياست هاي پولي دولت در ماه هاي پس از توافق 
اس��ت. اينكه دولت چقدر تمايل دارد، دالرهاي 
نفتي را به ريال تبديل كرده و روانه اقتصاد داخلي 
كند. اين تمايل هر چه بيش��تر باش��د، دس��تگاه 
چاپ پول تندتر و تندت��ر فعاليت خواهد كرد. به 
اين ترتيب، پيش بيني افت شديد رشد نقدينگي 
و مهار تورم بعيد به نظر مي رسد و در نتيجه افت 
قيمت »اسمي« مس��كن نيز غيرمحتمل خواهد 
بود. گشودن دروازه هاي اقتصاد به روي كاالهاي 
خارج��ي ام��ا گزينه ديگري اس��ت ك��ه معموال 
دولت ها ب��راي كاهش تورم داخلي طي دهه هاي 
اخير به آن متوس��ل ش��ده اند. اين مسير اگر چه 
مه��ار مصنوعي تورم را در پي خواهد داش��ت اما 
توليد داخل را ويران تر خواهد كرد. در اين حالت، 
احتمال كاهش قيمت اسمي مسكن وجود خواهد 
داشت. اميد مي رود، پس از توافق هسته اي، نظام 
تصميم گيري مس��ير درستي را براي درآمدهاي 
دالري ترسيم كند كه كمترين آسيب به اقتصاد 

ملي وارد شود.

چرااينستاگرامحسابكاربرانرا
مسدودميكند؟

بس��ياري از كاربران گله مند و ش��اكي هستند كه 
اينستاگرام يا شبكه هاي اجتماعي ديگر، حساب 
كاربريشان را مسدود كرده است بدون اينكه، پست 
يا مطلبي خالف قوانين و مقررات اينگونه شبكه هاي 
اجتماعي منتشر كرده باش��ند. به گزارش ايسنا، 
داليل زيادي درباره بالك يا مسدود شدن حساب 
 كاربري، توس��ط اينس��تاگرام يا شبكه هاي ديگر
 وجود دارد. اگر اينس��تاگرام احس��اس كند كه از 
طرف اكانتي مطالب هرز و بيهوده يا ايجاد مزاحمت 
براي ديگر كاربران انجام ش��ود، ي��ا اكانتي تقلبي 
ساخته شده باشد، آن اكانت را بالك خواهد كرد و 
درصورت بالك شدن فرد قادر نخواهد بود به ادامه 
فعاليت در اينس��تاگرام بپ��ردازد و فعاليت هايش 
محدود خواهد ش��د. در اين باره اينستاگرام هيچ 
اطالع يا پيامي به دنبال مس��دود ش��دن اكانت و 
ذكر دليل آن به افراد نمي دهد. از سوي ديگر يكي 
از داليل بالك ش��دن، گذاشتن پست هاي پي در 
پي است و سيس��تم هوشمند اينستاگرام آن را به 
عنوان اسپم شناسايي و مسدود مي كند. همچنين 
اليك كردن و فالو كردن بيش از حد مجاز در يك 
روز هم باعث مي شود اكانت مذكور به عنوان اسپم 
 و ربات شناس��ايي و در نتيجه از سوي اينستاگرام 

مسدود شود. 
تكرار بيش از حد در اس��تفاده از شكلك ها و تكرار 
پست و كامنت، استفاده از ربات افزايش فالوور، قرار 
دادن تبليغ در قس��مت نظرهاي كاربران و رعايت 
نكردن قوانين اينس��تاگرام ه��م از جمله داليلي 
اس��ت كه ممكن اس��ت به مسدود ش��دن اكانت 
افراد در اينس��تاگرام منجر ش��ود. اما به گفته يك 
كارشناس، ممكن است بسياري از سودجويان يا 
افراد خالفكار، با اكانت هاي جعلي و به ظاهر همسو 
با نظرات و ديدگاه هاي ش��ما، شما را به گروه هاي 
گفت وگو و چت ها اضافه كنند. ش��ايد ابتدا ش��ما 
اهميتي به اين گروه ها ندهي��د و از آنها خارج هم 
نشويد. زارعي ادامه داد: بعد از مدتي دور از توجه و 
اطالع شما، اين افراد عكس ها، ويديوها يا مطالبي 
خالف قوانين و مقررات اين ش��بكه ها به گروه ها 
ارس��ال مي كنند و مهم تر از همه اكانت يا حساب 
ش��ما را در اين گروه ها ادمين ي��ا مدير مي كنند. 
درنهايت به صورت دس��ته جمع��ي، مطالبي كه 
داخل اينگونه گروها ارسال شده را، به اينستاگرام 
و شبكه هاي از اين نظير گزارش مي كنند. به گفته 
او در نتيجه چون كه ش��ما ادمين يا مدير اينگونه 
گروه ها شديد، اكانت يا حساب شما ممكن هست 
براي هميشه يا حداقل براي يك مدت محدودي 
مسدود شود. توصيه مي شود، تنظيمات دايركت 
يا همان قس��مت پيام رسان را طوري اعمال كنيد 
كه فقط فالوورها يا افرادي كه دنبال كننده ش��ما 
هس��تند، اين امكان را داش��ته باشندكه شما را به 
گفت وگوهاي گروهي اضافه كنند. ضمنًا هميشه 
دقت داشته باش��يد در صورت اضافه شدن به اين 
گفت وگوهاي مش��كوك بالفاصل��ه از اين گروها 
 خارج شويد. در هر حال چنانچه اينستاگرام پيام
 Action Blocked ب��راي اكانتي بفرس��تد، از 
چند س��اعت تا چند هفته ممكن است در حالت 
مسدوديت باقي بماند. با ديدن چنين پيامي مي توان 
گزينه Tell Us را انتخاب و به اينستاگرام در مورد 
اش��تباه توضيح داد تا اين برنامه از طريق ايميل و 
پس از تكميل اطالعات امنيتي و ارسال عكس كاربر 
از واقعي بودن ف��رد اطمينان پيدا كند. همچنين 
 از طريق صفحه تنظيمات اينس��تاگرام و انتخاب 
Report a Problem اي��ن ام��كان فراه��م 
مي شود تا در مورد مسائل مختلف به اينستاگرام 
 گ��زارش داده ش��ود. از بي��ن گزينه ه��ا م��ورد

 Something isn’t Working را مي ت��وان 
انتخاب كرده و فرم مربوطه براي درخواست رفع 

بالك را پر كرد. 

آخرينوضعيتدسترسي
روستاهابهشبكهملياطالعات

با اتص��ال ۳۵۸روس��تاي جديد به ش��بكه ملي 
اطالعات حدود ۳۴هزار خانوار از ارتباطات پايدار 
و پر سرعت برخوردار ش��دند. به گزارش ايسنا، 
در دنياي امروز دسترس��ي به فناوري اطالعات 
حق طبيعي هر انس��اني است اما روستا و مناطق 
صعب العبوري هس��تند ك��ه هن��وز از اين حق 
طبيعي برخوردار نشدند. در همين رابطه عيسي 
زارع پور- وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- در 
جديدترين گزارش خود از اتصال ۳۵۸ روستاي 

جديد به شبكه ملي اطالعات خبر داده است.
طبق گفت��ه وي، از زمان آخري��ن افتتاح پروژه 
اتصال روس��تاهاي ب��االي ۲۰ خانوار به ش��بكه 
پرس��رعت و پايدار كه در ۲۸ ارديبهشت امسال 
اتفاق افتاد، عمليات اجرايي اين پروژه همچنان 
با س��رعت ادامه دارد. بر اين اس��اس، از ابتداي 
خرداد تا انتهاي مرداد سال جاري، ۳۵۸ روستاي 
جديد در اقصي نقاط ايران عزيز كه عموما داراي 
مسيرهاي صعب العبور و فاقد زير ساخت مناسب 
هستند، به شبكه ملي اطالعات پيوستند كه در 
مجموع آنها ۳۴ه��زار ۲۹۲ خانوار با حدود ۱۱۷ 
هزار نفر جمعيت از ارتباطات پايدار و پر سرعت 

برخوردار شدند. 
همچنين سال گذش��ته ۷۵۰۰ روستا در كشور 
به ارتباطات كامل دسترس��ي نداشتند و ۴۵۰۰ 
روس��تاي هم از هيچ نوع دسترسي حتي شبكه 
ب��رق و جاده برخوردار نيس��تند. ام��ا در بودجه 
پيشنهادي سال جاري اين موضوع مطرح شده 
كه وزارت نيرو اولويت را براي برق رساني به اين 
روستاها بگذارد و دسترسي ويژه براي آنتن هاي 

BTS رافراهم كند.

آمارهاي تازه از وضعيت اقتصادي امريكا مي تواند به كاهش ارزش دالر در بازارهاي جهاني و رشد ارزهاي ديجيتال منجر شود

زمان مناسبي براي خريد بيت كوين است؟

گوشيهايهوشمندازسالآيندهمستقيمًابهسرويساستارلينكمتصلميشوند
اسپيس ايكس با ماهواره هاي جديدي كه آنتن غول پيكر 
دارند س��رويس جدي��دي ارايه مي دهد ك��ه مي توان با 
گوشي هاي هوشمند به آن متصل شد. اپراتور تي-موبايل 
در جري��ان برگزاري روي��داد جديدي كه ب��ه ميزباني 
مايك س��يورت )مديرعامل ش��ركت( و ايالن ماس��ك 
برگزار ش��د، گفت به لطف همكاري با سرويس اينترنت 
ماهواره اي اس��تارلينك شركت اس��پيس ايكس قصد 
دارد پوش��ش دهي سراسري براي ش��بكه هاي موبايلي 
ارايه دهد و ناحيه هاي خارج از پوش��ش شبكه )دد زون( 
را به طور كامل از بين ببرد. پروژه »پوش��ش باال و فراتر از 
آن«، اتصال گوشي هاي هوش��مند ۵G به ماهواره هاي 
استارلينك را امكان پذير مي كند. در اين حالت سرويسي 
با س��رعت مجموعا دو تا چه��ار مگابيت برثانيه در يك 
منطقه به خصوص ارايه مي ش��ود و م��ردم مي توانند با 
گوشي هوشمند خود به آن س��رويس متصل شوند. در 
نظر داش��ته باشيد س��رعت يادشده، س��رعت مجموع 
اس��ت و هرچه افراد بيشتري متصل شوند سرعت براي 
هر كاربر كاهش پيدا مي كند. ايالن ماس��ك در توييتي 
نوشت: »توجه كنيد كه سرعت اتصال به ازاي هر ناحيه 

س��لولي بين دو تا چهار مگابيت برثانيه خواهد بود. اين 
س��رعت براي پيامك و تم��اس صوتي عالي اس��ت ، اما 
سرويسي با پهناي باند باال محسوب نمي شود.« براساس 
گفته هاي ايالن ماسك، اسپيس ايكس قصد دارد سال 
آينده ميالدي نس��ل دوم ماهواره هاي استارلينك را به 
مدار زمين ارسال كند. ماهواره هاي نسل دوم مي توانند 
با اس��تفاده از بخش��ي از طيف باند مياني PCS اپراتور 
تي -موبايل، س��رويس را پخش كنند. تي-موبايل چند 
سال پيش ازطريق خريد اپراتور اسپرينت توانست اين 
طيف را تقويت كند. ايالن ماسك مي گويد ماهواره هاي 
جديد استارلينك داراي آنتن هاي بسيار بزرگي به طول 
پن��ج تا ۶ متر خواهند بود. اس��پيس ايك��س قصد دارد 
تجهيزات موردنياز براي س��رويس جديد را با اس��تفاده 
از موشك خبرساز استارش��يپ به مدار زمين بفرستد. 
تي-موبايل مي گويد كه س��رويس جديد به شما امكان 
مي ده��د در هر جايي كه به آس��مان صاف دسترس��ي 
داشته باش��يد، اس ام اس و پيام هاي MMS بفرستيد و 
از »اپليكيشن هاي منتخب پيام رسان« استفاده كنيد. 
حتي در صورت نبود س��رويس هاي سنتي اينترنت در 

آن ناحيه، سرويس جديد استارلينك دردسترس مردم 
خواه��د بود. ايالن ماس��ك مي گويد: »اگر تع��داد افراد 
حاضر در ناحيه س��لولي بيش از حد زياد نباشد، ممكن 
است بتوانيد كمي تماس ويديويي نيز بگيريد.« براساس 
گفته مايك سيورت، توس��عه دهنده هاي سرويس هاي 
پيام رسان نظير واتساپ و آي مسيج بايد شروع به همكاري 
با تي-موبايل و اس��پيس ايكس كنند تا اين سرويس ها 
توانايي شناس��ايي اتصال ماهواره اي را داشته باشند و با 
آن سازگار ش��وند. مديرعامل تسال و اسپيس ايكس در 
ادامه رويدادي كه بامداد امروز به وقت تهران برگزار شد 
گفت س��رويس جديد برخالف س��رويس هاي معمول 
استارلينك مي تواند بدون دسترسي به مجموعه كامل 
ماهواره ها كار كند. با محدودسازي به پيام ها و خدماتي 
خاص و همچنين محدود ك��ردن آن به مناطقي كه در 
حال حاضر اتصال سلولي عادي ارايه نمي دهند، سرويس 
جديد استارلينك مي تواند پوشش دهي خوبي ارايه دهد. 
البته در اين حالت احتمااًل ارس��ال هر پيام ۳۰ دقيقه به 
طول مي انجامد. ايالن ماسك مي گويد در صورت وقوع 
بالياي طبيعي و از بين رفتن تمامي برج هاي مخابراتي، 
سرويس جديد بدون مشكل كار خواهد كرد. ايالن ماسك 
و مايك سيورت مي گويند به دنبال امضاي قرارداد تجاري 
با س��اير اپراتورهاي موبايلي در سراس��ر دنيا هستند تا 
مش��تريان آنها بتوانند ازطريق گوشي هوشمند خود به 
سرويس استارلينك متصل شوند. به گفته ايالن ماسك، 
سرويس جديد در سال آينده ميالدي به صورت آزمايشي 
راه اندازي مي ش��ود. مديرعامل تي-موبايل مي گويد كه 
اميدوار است كاربران بتوانند در آينده ازطريق سرويس 
موردبحث به صورت گسترده از اينترنت استفاده كنند. 

تي-موبايل در حال حاضر قصد دارد سرويس موردبحث 
را در محبوب ترين پلن هاي اشتراكي اش به صورت رايگان 
ارايه دهد. همچنين در آينده كاربران پلن هاي ارزان قيمت 
تي-موبايل مي توانند با پرداخت هزينه ماهانه نه چندان 
زياد به سرويس جديد دسترسي پيدا كنند. تي-موبايل 
مي گويد كاربران مي توانند با گوش��ي هاي فعلي خود به 
سرويس جديد متصل شوند و نياز به استفاده از هيچ گونه 
تجهيزات خاصي نيست. برخي از شايعه ها مي گويند اپل 
نسل جديد آيفون را با سيستم ارتباط ماهواره اي رونمايي 
مي كند، بااين حال ظاهراً تي-موبايل در حال استفاده از 
فناوري متفاوتي اس��ت. تي-موبايل همچنين مي گويد 
كه ممكن است در آينده از اسپيس ايكس براي بك هال 
شبكه اش استفاده كند، به خصوص در مناطق دور افتاده. 
استارلينك پروژه پرحاشيه اس��پيس ايكس براي ارايه 
اينترنت ماهواره اي است كه شامل چند هزار ماهواره در 
مدار پاييني زمين مي شود. در حال حاضر براي استفاده 
از سرويس استارلينك بايد تجهيزات ويژه اي خريداري 
كنيد. اسپيس ايكس در ماه هاي اخير نسخه هاي مختلفي 
از استارلينك را معرفي كرده است تا مردم در خودروي 
كاروان و حت��ي روي قاي��ق نيز به اينترنت پرس��رعت 
دسترسي داشته باش��ند. اپراتور ورايزن با آمازون وارد 
همكاري شده تا سرويسي مشابه ارايه دهد، اما ظاهراً 
اين س��رويس به اين زودي ها قرار نيست دردسترس 
باش��د. آمازون تاكنون هيچ ماهواره اي ب��راي پروژه 
اينترنت كايپر به مدار زمين ارسال نكرده است. اوايل 
مردادماه امسال اسپيس ايكس پرونده هاي جديدي 
در كميس��يون فدرال ارتباطات ثبت كرد كه به ارايه 
سرويس استارلينك براي كاربران موبايل اشاره داشت.
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آقای حسین حاجب با تسلیم استشهادیه محلی مدعی است یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک ۷۳6۵/۴۲ واقع در حوزه ثبتی شبانکاره روستای شلدان که بنام آقای حسین حاجب صادر و تسلیم گردیده و به دلیل 
جابه جایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت اعالم می شود 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 آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره مراجعه و اعتراض خود را ضمن اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند ، طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف ۲9۰
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰6/۰۵

سازمانثبتاسنادوامالككشور
ادارهكلثبتاسنادوامالكاستانبوشهر

»توليد،دانشبنيان،اشتغالآفرين«

آگهیفقدانسندمالکيتششدانگيکقطعهزمينمزروعی
پالک۷۳۶۵/۴۲حوزهثبتیشبانکارهروستایشلدان

داریوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره



تعادل| فرشته فريادرس |
پس از چند ماه انتظار، شامگاه پنجشنبه سوم شهريورماه، 
آيين نامه واردات خودرو ابالغ ش��د. در اين مصوبه ابالغي، 
ش��رايطي همچون »واردات خودرو با قيمت زير۲۰ هزار 
يورو«، »ممنوعيت ترخيص و تخليه خودروهاي بدون ثبت  
سفارش«، »عرضه خودروها صرفا از طريق بورس كاال و...« 
به تصويب رسيده است. اما در اين ابالغيه، تاكيد شده، كه 
اولويت با خودروهاي زير ۱۰ هزار دالر است وسقف منابع 
ارزي براي واردات خودرو حداكثر يك ميليارد دالر است. 
وزير صمت هم به تازگي در مصاحبه اي ادعا كرد كه هركس 
بتواند شرايط آيين نامه را رعايت كند، مي تواند براي واردات 
خودرو اقدام كند و اين منحصر به خودروس��ازان داخلي 
نيس��ت، اما برخالف ادعاي رضا فاطمي امين، بررسي  اين 
مصوبه ابالغي آشكار مي كند كه فقط خودروسازان داخلي 
و برخي افراد و شركت هاي خاص امكان واردات خودرو را 
دارند و اين يعني فربه تر ش��دن مافياي خودرو. بنابراين با 
ابالغ اين دستورالعمل، در وهله اول چنين به نظر مي رسد 
كه موانع برداشته شده اند، اما به گفته صاحبنظران وناظران 
امر، »تعيين سقف يك ميليارد دالري براي واردات خودرو« 
يعني رانت دولتي و تشديد انحصار واردات؛ چراكه اين ميزان 
ارز را نمي توان به طور عادالنه بين همه واردكنندگان تقسيم 
كرد. از ديگر نكات منفي اين مصوبه مي توان به »عدم اجازه به 
ورود ارزهاي شخصي به بازار خودرو«، »شناور بودن تعرفه يا 
به عبارتي ديگر، مشخص نبودن تعرفه گمركي، درصد حقوق 
گمركي و سود بازرگاني بر اساس حجم موتور و...« اشاره كرد. 
با اين حال، ورود خودروهاي باكيفيت در محدوده قيمت 
مشخص شده به بازار و شكستن تابو و باز شدن قفل واردات 

را مي توان از نقاط مثبت اين مصوبه عنوان كرد.

    مصوبه 9 بندي خودرويي چه مي گويد؟ 
سرانجام پس از 4ماه از نهايي شدن مصوبه واردات خودرو، 
در ساعات پاياني پنجشنبه س��وم شهريورماه، آيين نامه 
واردات خودرو، كه در ۲۶ مرداد ماه به تصويب هيات وزيران 
رسيده بود، از سوي معاون اول رييس جمهوري نهايي و ابالغ 
شد. نكته اي كه در مصوبه ابالغي وجود دارد، اينكه مبناي 
محاسبات ارزي، يورو در نظر گرفته شده است؛ اين درحالي 
است كه پيش از اين مبناي محاسبات ارزي دالر لحاظ شده 
بود، در حال حاضر نرخ يورو و دالر بهم نزديك شده اند، اما 
مي توان بنا بر تعادل قبلي و طبق روال گذشته، سقف دالري 
را كمي بيشتر در نظر گرفت.  اما مصوبه ابالغي جديد از سوي 
دولت چه مي گويد؟ براساس بند يك اين آيين نامه، واردات 
خودرو با قيمت زير ۲۰ هزار يورو )فوب( مجازاست؛ اولويت 
واردات با خودروهاي زير ۱۰ هزار يورو )فوب( است. اما اين 
بند داراي دو تبصره است كه در بند يك آن آمده است: تخليه 
خودرو بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع است. در 
تبصره۲ اين بنده نيز قيد شده كه ارزش گمركي براساس 
ماده ۱4 قانون امورگمركي )سيف( محاسبه خواهد شد. اما 
بند ۲ اين مصوبه ابالغي به چه موضوعي اشاره دارد؟ براساس 
اين بند، خودروهاي وارداتي صرف��ا در بورس كاال عرضه 
مي شود. كارگروهي با مسووليت وزارت صمت و عضويت 
وزارت امور اقتصاد ودارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، 
موظف است نرخ سود بازرگاني خودروهاي وارداتي برحسب 
ارزش )فوب( را به گونه اي تأمين كند كه مابه التفاوت قيمت 
پاي��ه با قيمت پاياني در بورس كاال، معادل س��ود عادالنه 
باشد. كارگروه مذكور مجاز به تعيين علي الحساب سود 
بازرگاني در زمان ترخيص و تعيين سود بازرگاني قطعي 
در زمان فروش اس��ت.  در بند 3 دس��تور العمل ابالغي، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه 
توليد خودروهاي اقتصادي )حداكثر۱۰ هزاريورو( ضمن 
پيش بيني مشوق هاي س��رمايه گذاري و توليد، اقدامات 
مورد نياز براي هدايت بخش��ي از واردات به سمت توليد و 
افزايش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل 
واردكنندگان موضوع اين بند، بايد به تأييد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برس��د.  همچنين در بند 4 آمده است كه 
واردات خودروهاي سواري به صورت سرمايه گذاري خارجي 
)با تأييد سازمان س��رمايه گذاري خارجي( براي استفاده 
درشبكه حمل ونقل عمومي مجاز است. دستورالعمل اين 
بند از سوي وزارت صمت با همكاري وزارت كشور تدوين 
وابالغ مي شود. بند 5 اين مصوبه نيز اشاره به اين دارد كه 

واردات خودرو براي شماره گذاري در مناطق آزاد تجاري و 
صنعتي منحصر به خودروهاي هيبريدي يا تمام برقي است 
و س��رمايه گذاري و راه اندازي ايستگاه هاي شارژ بر عهده 
وارد كنندگان است. سقف دالري خودروهاي وارداتي در 
بند۶ آمده است كه بر اساس آن سقف منابع ارزي مورد نياز 
براي واردات خودروهاي موضوع اين تصويب نامه، به غير از 
سرمايه گذاري خارجي، حداكثر معادل يك ميليارد يورو 
است.  اما بند هفت اين مصوبه ناظر بر تعيين منابع ارزي 
خودروهاي وارداتي است. به طوري كه منابع ارزي مورد نياز 
اين تصويب نامه از محل »ارز حاصل ازصادرات، رمزدارايي، 
سرمايه گذاري خارجي، البته با تاييد سازمان سرمايه گذاري 
خارجي و ساير منابع مورد تاييد بانك مركزي ايران« تامين 
خواهد شد.  در بند  بعدي اين مصوبه ابالغي نيز آمده است: 
وزارت صمت باهمكاري بانك مركزي ايران )درخصوص 
مباحث مرتبط با آن بانك( دس��تورالعمل هاي اجرايي 
اين تصويب نامه از جمله چگونگي تأمين و تخصيص ارز، 
مشخصات فني، خدمات پس از فروش، انتقال فناوري 
و تعيين صالحيت هاي فني و حرفه اي واردكنندگان را 
تدوين و ابالغ مي كند. همچنين در بند پاياني اين مصوبه، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف ش��ده تا گزارش 
اجراي اين تصويب نامه را در مقاطع زماني س��ه ماهه، به 

ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه كند. 

    مثبت ومنفي مصوبه ابالغي 
آنچه با ابالغ اين دستورالعمل مورد پرسش قرار مي گيرد، 
اينكه آيين نامه خودرويي با چه نقاط قوت يا ايراداتي روبرو 
اس��ت؟  مهم ترين ايرادي كه كارشناس��ان خودرويي به 
اين مصوبه وارد مي كنند، تعيين س��قف ارزي براي ورود 
خودروهاي خارجي به كشور است. بنابه اظهارات آنها تعيين 
سقف يك ميليارد دالر براي ورود خودرو، اين شائبه را ايجاد 
مي كند، كه وزارت صمت با اعمال اين محدوديت به دنبال 
مهندس��ي كردن فرآيند واردات خودرو است. اين را فربد 
زاوه كارش��ناس خودرويي مي گويد.  شرط ديگري كه در 
آيين نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهايي با سقف 
۲۰ هزار دالر است. يعني چيزي بين 5۰۰ تا ۶۰۰ميليون 
تومان. مصطفوي كارش��ناس خودرويي با اشاره به اينكه 
محدوديت گذاري در تجارت جهاني مفهوم چنداني ندارد، 
مي گويد: در شرايطي كه اقتصاد كشور ثبات ندارد و وابسته 
به دالر و نوسانات آن است، ما نبايد براي واردات محدوده 
تعيين كنيم. به گفته او، در مباحث اقتصادي نبايد دخالت 
چنداني صورت بگيرد؛ زيرا خاصيت اقتصاد و بازار اين است 
كه خودش، خودش را تنظيم مي كند.  بنابراين با لحاظ اين 
شروط، زاوه پيش بيني مي كند، قيمت خودرويي كه بتواند 
استانداردهاي 85 گانه ايران را پاس كند و وارد كشور شود، 
كمتر از 5۰۰ تا ۶۰۰ ميليون تومان نخواهد بود.  اما انتقاد 

ديگري به اين مصوبه خودرويي وارد مي شود؛ بحث »شناور 
بودن تعرفه واردات خودرو« است. كارشناسان خودرويي 
در اين باره مي گويند: اينكه كارگروهي متشكل از مسووالن 
وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مجاز 
به تعيين علي الحساب سود بازرگاني در زمان ترخيص و 
تعيين سود بازرگاني قطعي در زمان فروش باشند، يكي 
ديگر از ايرادات اين مصوبه اس��ت؛ چراكه به گفته زاوه، در 
اين بند هم مشخص نيست واردكننده با چه تعرفه اي قرار 
است خودرو وارد كند و س��پس آن را به فروش برساند. و 
اين داراي ابهام اس��ت و سياست گذار يا وزارت صمت بايد 
تعرفه واردات را دقيقا مشخص كند.  در همين حال، مهدي 
دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو، س��قف قيمتي 
اعالم شده را مناسب ارزيابي مي كند و مي گويد: احتمال 
اينكه بتوان خودروهايي كه استانداردهاي 85گانه را پاس 
كند، بسيار بيشتر است. به گفته او، واردات خودرو با سقف 
قيمتي تعيين شده موضوعي نشدني نخواهد بود.  دادفر 
آنطور كه به »ايسنا« توضيح داده: پس از ابالغ آيين نامه، 
همولوگيشن )تاييد اجزا و مجموعه هاي خاص در خودرو( 
و مسووليت خودروي تازه وارد براساس قانون، با شركت هاي 
نمايندگي است و صرفا اين شركت هاي نمايندگي خواهند 
توانست همولوگيت كنند.  او مي گويد: نبايد اينگونه تصور 
شود كه واردات هر مدل خودرو توسط هر شخصي ممكن 
خواهد بود؛ چراكه شركت هاي واردكننده، بايدمستندات 
اس��تاندارد خودروهاي موردنظر خود براي واردات را ارايه 
كنند و سپس چنانچه توانستند استانداردها را كسب كنند 
و مجوز را دريافت كنند. بنابه اظهارات او، اين فرآيند يكماه 
لغايت 4۰ روز طول خواهد كشيد و مهم تر اينكه با كسب 
مجوز سازمان محيط زيست مبني بر يورو۶ بودن خودروها، 
اقدام به واردات كنند. در صورت كسب اين دو مجوز و انجام 
امور توسط شركت هاي نماينده، شايد ساير افراد با خريد 
خدمات پس از فروش بتوانند، خودرو وارد كنند.  دادفر اين 
مصوبه را اقدامي مثبتي ارزيابي مي كند، اما در عين حال ابراز 
اميدواري مي كند كه گره ديگري ايجاد نشود. اما نكته مهمي 
كه او به آن اشاره مي كند اين است: چنانچه قرار باشد واردات 
منوط به بحث سرمايه گذاري در توليد و افزايش توليد باشد، 
واردات ممكن نخواهد بود؛ چراكه در حال حاضر مدعيان 
توليد، چه تعداد توليد مي كنند و چه توليد مي كنند؟ 
محاس��به مجموع ميزان ارزب��ري خودروهاي توليد، 
نشان مي دهد، خودروهاي توليدي اصالتا ارزبري بسيار 

بيشتري از خودروهاي CBU داشته و دارند. 

    واردات خودرو از كدام كشورها؟ 
اما در رابطه با واردات خودرو از كشورهايي كه اين روزها از 
آن نام برده مي شود؛ نيز نكاتي وجود دارد كه بايد در بحث 
واردات در نظر گرفته شوند. در رابطه با »روسيه« بايد اين 

را در نظر بگيريم كه صنعت خودروسازي اين كشور از آغاز 
جنگ با اوكراين توسط اتحاديه اروپا و امريكا تحريم شد. 
در چنين شرايطي به نظر مي رسد صنعت خودروسازي 
روس��يه، در حال حاضر خود نيازمند كمك رساني است. 
از سوي ديگر، صنعت خودروسازي روسيه بي شباهت به 
صنعت خودروسازي ايران نيس��ت. چراكه خودروسازي  
اين كشور، نه تنها زيانده است، بلكه خودروهاي توليدي 
آن هم كيفيت چنداني ندارند. بنابراين ما نمي توانيم از اين 
كشور خودروي خاصي وارد كنيم. مگر اينكه سراغ پروژه 
توليد خودروي مشترك برويم كه اين هم تنها به افزايش 
تيراژ خودروها كمك مي كند، نه افزايش كيفيت آن.  درباره 
»خودروهاي هندي« نيز چندي پيش يكي از نمايندگان 
مجلس اعالم كرده بود، در هند خودروهايي توليد مي شوند 
كه به دليل ايمني بسيار پايين، حتي اجازه تردد در خيلي 
از كش��ورها را ندارد. بنابراين واردات خودرو از اين كشور 
نيز منتفي به نظر مي رس��د.   در چنين شرايطي بايد ديد 
واردات خودرو از كشورهاي ديگر به چه صورت خواهد بود؟ 
از اين منظر، در حال حاضر و در اين شرايط تحريمي، تنها 
كشوري كه با ما روابط سياسي خوبي دارد و مي توانيم از آن 
خودرو وارد كنيم، »چين« است. در رابطه با كشورهايي مثل 
»ژاپن، آلمان و كره جنوبي« نيز همه چيز به نتيجه مذاكرات 
برجام بستگي دارد. اگر برجام به نتيجه نرسد، اين كشورها 
و همچنين كشورهاي اروپايي به دليل روابط نزديكي كه با 
امريكا دارند، حاضر به صادركردن خودرو به ايران نمي شوند. 
حتي بسياري از شركت هاي چيني نيز سهامداران امريكايي 

دارند و دست شان براي همكاري با ما بسته است.

    تكذيبيه هاي فاطمي امين
البته هفته گذش��ته بود كه قاليباف سخنگوي صمت در 
نشستي كه با خبرنگاران داش��ت، گفته بود: مذاكراتي با 
خودروس��از ان همچون »تويوتا« ژاپن و كشورهايي چون 
»آلمان، چين و هند«، براي واردات خودرو انجام شده است. 
اما به فاصله يك روز بعد، وزير صمت اين اظهارات را تكذيب 
كرد و گفت: وزارت صم��ت مذاكره اي با تويوتا انجام نداده 
است. او در حاشيه مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه تحول 
صنعت خودرو در اين باره توضيح داد: ممكن است شركت ها 
مذاكراتي با تويوتا انجام دهند، زيرا در حوزه واردات، وزارت 
صمت هيچ دخالتي ندارد و شركت هاي ايراني مذاكره انجام 
مي دهند. البته پيش از اين هم رييس مركز ملي فرش ايران 
اعالم كرده بود: افرادي كه ۷۰ميليون دالر صادرات فرش 
داشته باشند، مي توانند در مقابل آن خودرو وارد كنند. رضا 
فاطمي امين درباره اينكه گفته مي شود صادركنندگان فرش 
مي توانند در برابر مبلغ مشخصي خودرو  وارد كنند، گفت: 
چنين خبري مستند نيست. وزير صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: شايد يك پيشنهادي بوده اما چنين چيزي نداريم.

اخبار
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ورود خودروي اقتصادي
به بازار از اواسط ۱۴۰۲

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پايان سال 
چند محصول جديد در صنعت خودروس��ازي و 
اواسط سال آينده هم خودرو هاي اقتصادي وارد 

بازار مي شوند. 
س��يد رضا فاطمي امي��ن وزير صم��ت امروز از 
پلتفرم )بن سازه( و محصول خودروي اقتصادي، 
پلتف��رم آفرود مل��ي، پلتفرم كالس متوس��ط و 
خودروي برقي با داخلي سازي باالي 5۰ درصد، 
س��امانه مديريت هوش��مند ن��اوگان خودروي 
تجاري، كتاب تبيين رويكرد دانش بنيان شدن 
صنعت خودرو و چند پلتفرم ديگر رونمايي كرد. 
سيدرضا فاطمي امين در آيين رونمايي و افتتاح 
نخس��تين نمايش��گاه تحول صنع��ت خودروي 
كشور افزود: شركت هاي خودروسازي مذاكراتي 
را ب��ا خودروس��ازان خارجي آغ��از كرده اند، اما 
برنامه هايمان را ب��دون در نظر گرفتن مذاكرات 
و تحريم ها به پيش مي بريم، البته رفع تحريم ها 
باعث تسهيالتي در صنعت مي شود، اما برنامه ما 
وابسته به تحريم ها نيست.  وي با بيان اينكه روند 
ما در صنعت خودرو رو به رش��د است، گفت: در 
بخش هاي مختلف از قطعه سازان تا شركت هاي 
دانش بنيان هم��ه در حال ارتقا هس��تند. وزير 
صمت ادامه داد: هم افزايي بين ش��ركت ها براي 
نخستين بار در اين صنعت رخ داده و شركت هاي 
قطعه ساز و خودروس��از ما برنامه هاي مشترك 

توليد دارند. 
فاطمي امين گفت: نخستين صنايعي كه تحريم 
ش��د، صنعت خودرو بود؛ ظرفيت هاي ما در اين 
حوزه باالست و شركت ها با بن سازه هاي مشترك 
در ح��ال فعاليت هس��تند.  وي اف��زود: چندين 
محصول جديد رونمايي ش��د ك��ه برخي از آنها 
امسال به توليد مي رس��ند. فاطمي امين گفت:  
نخستين اولويت ما از دي ماه پارسال، تمركز بر 
ثبات توليد بود و ديگر خ��ودروي ناقص نداريم؛ 
بعد از اين ايمني، كيفيت و محصوالت متنوع در 

دستور كار است.

 معضل قيمت گذاري
دستوري

قيمت ها بايد بر اساس مكانيزم بازار تعيين شود. 
براي مث��ال دولت يك اقدام مثب��ت و مهم را در 
دس��تور كار قرار داده و آن اصالح نظام پرداخت 
يارانه يا همان حذف ارز 4۲۰۰ توماني بوده است. 
ب��راي آنكه نتايج مثبت اين طرح خود را نش��ان 
دهد، بايد به س��مت تك نرخي ش��دن نرخ ارز و 
تعيين قيمت  آن بر اساس واقعيت هاي اقتصادي 
حركت كنيم. موضوعاتي مانند سركوب نرخ ارز 
يا حفظ فاصله ميان نرخ بازار و نرخ نيمايي، باز به 
توليد معضالتي جدي��د در اقتصاد منجر خواهد 
شد. در واقع اگر دولت مذاكرات را نهايي كرده و 
تحريم ها را كنار بزند، راهي كه پيش روي اقتصاد 
اي��ران قرار دارد، كاهش تصدي گري و تس��هيل 
شرايط اقتصادي و جذب سرمايه گذاري داخلي 

و خارجي خواهد بود.

كاهش ۲۰ درصدي
خريد گوشت در يك ماه اخير

عضو هيات رييسه اتحاديه تهيه و توزيع گوشت 
گاوي خاطرنش��ان ك��رد: ميزان خريد گوش��ت 
از س��وي مصرف كنندگان قابل توجه نيس��ت و 
خريدها نسبت به ماه گذش��ته حدود ۱5 تا ۲۰ 
درصد كاهشي شده است.مهدي ميرزا امين در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اش��اره به 
ثبات بازار گوشت گوس��اله، گفت: ميزان خريد 
گوش��ت از س��وي مصرف كنندگان قابل توجه 
نيس��ت و خريدها نس��بت به ماه گذشته حدود 
۱5 تا ۲۰ درصد كاهشي شده است. وي كاهش 
قدرت خري��د مصرف كنن��دگان را عامل اصلي 
كساد در اين بازار معرفي كرد و خاطرنشان كرد: 
مردم در خريد انواع پروتئين ها مراعات مي كنند 
و تقاضا براي خريد گوشت مرغ باوجود اينكه زير 
نرخ مصوب عرضه مي ش��ود كاه��ش پيدا كرده 
است. ميرزا امين با بيان اينكه قيمت گوشت در 
۲ ماه اخير تغيير نكرده اس��ت، تصريح كرد: لخم 
گوس��اله كيلويي ۲۱5 هزار توم��ان، چرخ كرده 
كيلويي ۱95 هزار توم��ان در واحدهاي صنفي 

عرضه مي شود. 
عضو هيات رييسه اتحاديه تهيه و توزيع گوشت 
گاوي با اش��اره به توزيع گوش��ت تنظيم بازاري 
در ماه محرم، اذعان ك��رد: كاهش قدرت خريد 
مصرف كنن��دگان باعث ش��د بس��ياري از مردم 
اقدام به خريد گوش��ت منجم��د كيلويي ۱5۰ 
هزار تومان��ي كنند. به گفته اي��ن فعال صنفي؛ 
محرم امسال ميزان خريدها در تهران قابل توجه 
نبود. وي در پاس��خ به اين پرسش كه از ديد شما 
صادرات دام باعث افزايش نرخ گوش��ت در بازار 
خواهد شد؟ افزود: واكنش بازار پيش از آغاز روند 
صادرات قابل پيش بيني نيس��ت؛ در حال حاضر 
شركت پشتيباني امور دام اقدام به عرضه گوشت 
كيلويي ۱3۷ هزار توماني بدون استخوان در بازار 
تره بار كرده و اين مس��اله باعث ثابت ماندن نرخ 

گوشت در بازار شده است. 
ميرزا امين ادامه داد: گوشت عرضه شده از سوي 
شركت پشتيباني امور دام، داخلي و ميزان چربي 
آن كم است. اين گوشت روزانه كشتار و در بازار 

ميوه و تره بار شهرداري توزيع مي شود.

توليد ۱۱ ميليون تن گندم
طي يك سال

وزير جهاد كش��اورزي تاكيد كرد: با مقايسه اي در 
آمار توليد، به طور كلي در سال گذشته هشت و نيم 
ميليون تن توليد گندم داشتيم، در حالي كه توليد 
گندم در س��ال اول دولت سيزدهم به ۱۱ ميليون 
تن رس��يد. به گزارش ايلنا، سيدجواد ساداتي نژاد 
وزير جهاد كشاورزي در سخنراني پيش از خطبه 
نمازجمعه با بي��ان اينكه خريد تضميني گندم در 
كش��ور به ۷.5 ميليون تن رس��يد، گفت: در حوزه 
امنيت و توليد غذا در كشور و اوضاع جهاني امنيت 
غذايي و عملكرد يك ساله دولت سيزدهم مي توان 
گفت امروز در دنيا بعد از جنگ روسيه و اوكراين يك 
وضع ويژه در حوزه غذا ايجاد شده است. وي افزود: در 
قانون اساسي تمام كشورهاي جهان يكي از وظايف 
دولت ها، تامين امنيت غذايي است. بعضي كشورها 
اين را مس��تقاًل در قانون اساس��ي خودشان دارند 
بعضي از كشورها آن را جزئي از امنيت ملي تعريف 
مي كنند و اي��ن را وظيفه دولت ها مي دانند؛ ما هم 
در قانون اساسي مان اين را داريم. اين مقام مسوول 
خاطرنشان كرد: بعد از جنگ اوكراين اوضاع سختي 
در حوزه غذا در دنيا ايجاد شد كه باعث شد غذا در 
اولويت نخست جهان قرار گيرد. البته غذا قابل رقابت 
با هيچ اولويتي در هيچ كشوري از دنيا نيست، ولي به 
علت جنگي كه اتفاق افتاد، قيمت غذا و غالت در دنيا 
افزايش پيدا كرد كه با اين افزايش قيمت غذا، شرايط 
ويژه اي در حوزه غذا ايجاد شد به نحوي كه برخي ها 
كشتي هاي غذا را در مسيرها تغيير دادند. همچنين 
بعضي تغييرات سياسي در برخي كشورها ناشي از 
مباحث امنيت غذايي ايجاد شد. تا حدي كه بسياري 
از كشورهاي مدعي، دچار كمبود، سهميه بندي يا 
صف در بعضي از كاالها شده اند يعني در دنيا جايگاه 

غذا افزايش پيدا كرد و خودش را نشان داد.
وي در ادامه اضافه كرد: در طول اين س��ال ها يك 
اتفاق ديگر هم در دنيا افتاده اس��ت، آن هم اينكه 
امنيت غذايي كف توجهات دولت ها و كشورها است، 
اما امروز اين ارتقاء پيدا كرده به قدرت غذا و اقتدار 
غذايي يعني، امروز غذا، يكي از عوامل قدرت و استيال 
محسوب شده است. مثاًل در امريكا يك كشوري كه 
چهار درصد جمعيت جهان را دارد، 3۷ درصد غذاي 
دنيا را توليد مي كند؛ لذا كش��ورها به دنبال قدرت 
غذايي اند به دنبال اقتدار غذايي اند. قدرت غذا امروز 
در دنيا نشان داد كه يا هم طراز قدرت نظامي است يا 
باالتر از آن است. اين جنگ اخير هم به شفافيت اين 
را نشان داد؛ لذا امروز آذوقه، غذا، غالت عين انبارهاي 

مهماتند. اين جايگاه غذا تو دنيا است.
وزي��ر جه��اد كش��اورزي همچنين گف��ت: ما در 
جمهوري اسالمي ايران به دليل وضعيت اقليمي 
و جغرافيايي م��ان، به لط��ف خداوند و نعمت هاي 
خدادادي در جنوب غرب آس��يا، بهترين موقعيت 
توليد غذا را داريم غذا كه مي گويم يعني محصوالت 
كشاورزي؛ بنابراين كرسي اقتدار غذايي در جنوب 
غرب آس��يا از نظر ظرفيت تولي��د از آن جمهوري 
اسالمي است. چشم اندازي كه در دولت سيزدهم 
در حوزه غذا تعريف ش��ده، رس��يدن به قله حوزه 
كش��اورزي و به اقتدار غذايي در جنوب غرب آسيا 
اس��ت. اين كرسي كه از آن ماست و ما بايد روي آن 

بنشينيم.
س��اداتي نژاد در ادام��ه افزود: دولت س��يزدهم با 
چشم انداز بلندي كه در اين يك سال برنامه ريزي 
كرده )رس��يدن به اقتدار غذاي��ي در جنوب غرب 
آس��يا(، پنج محور اصلي را مدنظر قرار داده است. 
محور نخست، حوزه توليد است حفظ امنيت غذايي 
و پايداري غذا از تاكيدات مهم رييس محترم جمهور 
در برنامه تحول دولت س��يزدهم بود. مقام معظم 
رهبري در فرمايشات آغاز سال در خصوص برنامه 
تحول دولت سيزدهم در حوزه غذا و كشاورزي به 
خودكفايي، كاهش وابستگي به واردات و افزايش 

معيشت كشاورزان تاكيد كردند.
وي همچنين تصري��ح كرد: ما برنام��ه تحول در 
حوزه تامين و توليد غذا را از اوايل كار دولت شروع 
كرديم. محوري ترين برنامه ما، كشاورزي قراردادي 
است. در دنيا مدرن ترين روش حمايت از كشاورز، 
كشاورزي قراردادي است. كشاورزي قراردادي به 
عبارتي يعني، ما به كشاورزمان بذر اصالح شده، 
كود و س��م مي دهيم كه او دغدغه خريد نداشته 
باش��د، او را بيمه مي كنيم و زماني كه توليد كرد، 
آن هنگام سر خرمن با كشاورز محاسبه مي كنيم؛ 
لذا كشاورز فقط توجه اش به توليد است. ما با ۲5۰ 
هزار هكتار براي كش��ت گندم از مهرماه ش��روع 
كرديم و ان ش��اءاهلل براي سال زراعي جديد كه از 
انتهاي شهريور شروع مي شود، كشت گندم را در 
كل كشور به اين سمت پيش خواهيم برد. ساداتي 
نژاد اضافه كرد: با فرمايش��ان مقام معظم رهبري 
در آغاز س��ال، در سوم فروردين ماه، قيمت خريد 
تضميني گندم را از هفت هزار و 5۰۰ تومان به ۱۱ 
هزار و 5۰۰ تومان افزايش داديم و همچنين براي 
اينكه كود مناسب به زمين داده شود، 45 درصد 
قيمت كود را پايين آورديم. حاال با مقايسه اي در 
آمار توليد، به طور كلي در سال گذشته هشت و نيم 
ميليون تن توليد گندم داشتيم، در حالي كه توليد 
گندم در سال اول دولت سيزدهم به ۱۱ ميليون تن 
رسيد. دولت پارسال چهار و نيم ميليون تن گندم 
از كشاورزان خريداري كرد و ما امسال هفت و نيم 

ميليون تن گندم از كشاورزان خريديم.
اين مقام مسوول اضافه كرد: كش��اورزان ما در سال 
گذشته يك و هشت دهم ميليون تن برنج در كشور 
توليد كردند، اما امسال دو و سه دهم ميليون تن برنج 
در كشور توليد مي كنيم. همچنين در توليد جو، 3۰ 
درصد رشد داش��تيم؛ توليد ذرت ۱3 ميليون تن در 
س��ال گذشته بود و امس��ال به ۱5 و نيم ميليون تن 
رسيد؛ در توليد پنبه ۲5 درصد رشد داشتيم، يعني 
امنيت ح��وزه توليد غذا و محصوالت كش��اورزي با 
حمايت جدي توليد در كشور افزايش پيدا كرده است.

صاحبنظران درباره آيين نامه ابالغي واردات خودرو چه گفتند؟

مصوبهايبرايخوديها؟

يك فعال اقتصادي عنوان كرد

نگراني توليدكنندگان از مافياي واردات
تعادل |

وزارت صم��ت از اواي��ل س��ال ۱399 واردات پارچه را 
در گروه ۲۷ كااليي ق��رار داد؛ يعني هرچند اجازه ثبت 
سفارش نداشتند، اما واردات آن تا ابد ممنوع نبود و بنابر 
مالحظ��ات وزارت صمت و نظر صنعتگران و ذي نفعان، 
امكان واردات مش��روط وجود داشت. اما مافياي واردات 
كه سال هاس��ت در عرصه توليد پارچ��ه رومبلي رخنه 
كرده، توانست طبق تصميم كميسيون اصل 9۰ واردات 
پارچه رومبلي را از گروه ۲۷ خارج و واردات آن آزاد شد. 
عليرضا نوري عضو انجمن صنايع نساجي ايران با انتقاد 
از اين موضوع مي گويد: عدم مديريت و نظارت بر واردات 
باعث شده، صنعت نساجي هر روز كوچك تر شود و براي 
توليدكنندگان توجيهي اقتص��ادي ندارد، كه بخواهند 
ماشين هاي صنعتي خود را به روز كنند. با تدام اين روند 
تا چند س��ال ديگر هيچ توان رقابتي با كشور هاي ديگر 

نخواهند داشت و بايد منتظر تعطيلي آنها باشيم. 

    انتقاد از واردات بي رويه 
عليرضا نوري عضو انجمن صنايع نساجي ايران، در نشستي 
خبري با خبرنگاران با انتقاد از اين موضوع و رفع ممنوعيت 
واردات پارچه در اظهاراتي گفت: تمام فش��ارهاي مربوط 

به رانت واردات بر اين است كه با جوسازي القاء كنند، كه 
حجم توليد پاسخگوي نياز صنعت مبلمان نيست و واردات 
راه حل منطقي است! در صورتي كه اينطور نيست اما گويا 
مي خواهند با كوچك انگاري توان توليد داخل، واردات را 
موجه جلوه دهند. اين درحالي است كه به گفته نوري، در 
حال حاضر ظرفيت اسمي توليد واحد هاي توليدي پارچه 
رومبلي در كشور بيش از 8۷ ميليون مترمربع است، كه نياز 
كشور نيز 4۰ميليون متر برآورد شده است. اين توليدكننده 
گفت: كارخانه هاي توليد پارچه رومبلي به دليل واردات 
بي  رويه توليد خود را به پايين تر س��طح ممكن يعني تك 
شيفت تقليل داده اند و با ادامه اين روند بايد شاهد تعطيلي 
صنعت نساجي در اين زمينه باشيم. نوري به افزايش چند 
برابري واردات پارچه اش��اره و اعالم كرد: سال 95 واردات 
پارچه )پارچه رومبلي( ۲۰۰ تن بوده كه در سال 99 به ۲هزار 
و ۷۰۰ تن رسيده و در سال ۱4۰۰ به رقم 5 هزار و4۰۰ تن 
افزايش يافته است. اين در حالي است كه وزارت صمت اعالم 
كرده بود كه ۱۱ ميليون متر پارچه وارد كشور شده است.  به 
گفته او، عالوه بر اينها دالر براي واردات كاال به كشورمان 
با نرخ نيمايي، اما براي قيمت گ��ذاري مواد اوليه با دالر 
بازار آزاد تامين مي  شود .اين يعني تشويق واردات و تنبه 
صادرات.  نوري در ادامه از متوليان صنعت و سياست گذار 

درخواست كرد كه به منظور حمايت از توليدكنندگان 
محدوديت هاي وارداتي در اين صنعت به مدت 5 تا ۷ سال 
اعمال شود. البته او تاكيد كرد كه ممنوعيت واردات راهكار 
اصلي براي حمايت از توليد نيست، اما در شرايط تحريمي 
يك گزينه مناسب براي حمايت از توليدكننده است. اين 
عضو انجمن صنايع نساجي ايران، نبود استراتژي توسعه 
صنعتي را يكي از نقاط ضعف در عرصه سياست گذاري 

برشمرد كه باعث آسيب و زيان توليد شده است. 

    توليد نصف شد!
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود بيان كرد: هم اكنون 
در زمينه »پارچه هاي رومبل��ي و دكور پرده  اي«، بيش از 
۱3۰ كارخانه در كشور فعاليت دارند كه ظرفيت توليدي 
آنها قريب به 8۷ ميليون متر است، اما به دليل سياست  هاي 
دولت و واردات بي رويه سال گذشته تنها 4۰ ميليون متر در 
كشور توليد انجام و در سامانه بهين ياب عرضه شد. اين فعال 
اقتصادي، معتقد است، عدم مديريت و نظارت بر واردات 
باعث آن شده، كه صنعت نساجي هر روز كوچك تر شود. از 
سوي ديگر، ديگر براي توليدكنندگان توجيهي اقتصادي 
ندارد، كه بخواهند ماشين هاي صنعتي خود را به روز كنند. 
از اين رو، با تدام اين روند تا چند سال ديگر هيچ توان رقابتي 

با كشور هاي ديگر نخواهند داشت و بايد منتظر تعطيلي آنها 
باشيم. اين عضو انجمن صنايع نساجي ايران همچنين با بيان 
اينكه رقابت در شرايط برابر محقق مي شود، گفت: واقعيت 
اين اس��ت كه مواد اوليه چيني بسيار ارزان تر از مواد اوليه 
كشورمان است. به طوري كه دولت چين از صادركنندگان 
خود حماي��ت ۱5 درصدي انجام مي  ده��د. به گفته اين 
توليدكننده، تركيه بيشتر بازارهاي صادراتي ايران را تصاحب 
كرده و به دنبال جذب مشتريان ايراني است. به طوري كه 
طي 4۰سال اخير، اين كشور به توليدكننده محصوالت 
نساجي تبديل شده و ايران به يك كشور واردكننده. ازسوي 
ديگر، برخي كشورها براي زمين زدن توليد ايران، لباس 
استوك را از طريق دبي با لنج وارد بازارهاي ايران مي كنند.  
او عنوان كرد: علي رغم همه مشكالت، طي سه سال 
گذشته 3۰۰ هزار دالر به كش��ورهايي مثل »عراق، 
تركيه، ايتاليا« صادرات داش��ته ايم. نوري در اينجا به 
مس��اله تحريم ها نيز اش��اره كرد وگفت: اينكه گفته 
مي شود، تحريم ها تاثيري بر صنعت و توليد ندارد؛ حرف 
اشتباهي است؛ چرا كه در اين شرايط، توليد واحدهاي 
نس��اجي تقريبا به نصف كاهش پيدا كرده، از سويي، 
هزينه توليد، خريد ماش��ين آالت و حتي صادرات به 

دليل تحريم ها بسيار باال رفته است.
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خبرروز

فوت ۳۵  بيمار كرونايي
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت ۳۵ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۳ هزار و ۶۴۷ نفر رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۲۰۱۹ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۵۲۴ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۲۰ هزار و ۹۹۳ 
نفر رس��يد. تاكنون ۷ ميليون و ۲۷۱ هزار و ۲۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. در حال حاضر ۱۰۶ 
شهرستان در وضعيت قرمز، ۱۵۶ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۷۳ شهرستان در وضعيت زرد و ۱۳ شهرستان در وضعيت آبي 
قرار دارند. همچنين ۱۲۰۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 

رويداد

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با بيان 
اينكه زباله ها به ويژه در استان هاي شمالي كشور 
مشكل س��از ش��ده اند، گفت: زباله هاي س��راوان 
س��ال ها روي هم انباشته ش��دند و به ارتفاع ۹۰ 
متر رسيده اند كه ش��يرابه هاي آن جاري شده و 
مش��كالتي را به وجود آورده اس��ت كه در تالش 

براي ساماندهي آن هستيم.

    شكل گيري قرارگاه عملياتي پسماند 
براي مديريت پسماند

علي س��الجقه درباره مساله پس��ماند زباله ها نيز 
گفت: زباله ها به ويژه در استان هاي شمالي كشور 
مشكل س��از ش��ده اند. به همين منظ��ور قرارگاه 
عملياتي پس��ماند در وزارت كشور شكل گرفت و 
همچنين ستاد ملي پسماند در سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت فعال اس��ت و هر هفته جلسه آن 
تشكيل مي شود، بر اين اساس ۱۲ رويكرد مناسب 
را براي قرارگاه تهيه كرديم. او اظهار كرد: به همين 
منظور اعتبار، بازه زماني، روش كار و دستگاه هاي 
متولي مش��خص شده اند، متاس��فانه پسماند در 
كش��ور به باندهاي مافيايي تبديل شده است كه 
براي مهار و كنترل آن بايد دس��تگاه قضايي ورود 
كند ت��ا بتوانيم آن را به ارزش اف��زوده براي تمام 
مردم تبديل كنيم. رييس جمهور هم بر اين مساله 
تاكيد فراوان دارد. به گفته او، وزارت بهداشت، هم 
در زمينه پس��ماندهاي خطرناك و ويژه كارهاي 
خوبي انجام داده اس��ت.رييس سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت درباره پس��ماندهاي آرادكوه نيز 
گفت: در زمينه آرادكوه تهران هميش��ه نماينده 
ويژه در جلسات پس��ماند سازمان محيط زيست 
حضور دارد تا خروجي جلسات را در قالب الگويي 
در مجموعه آرادكوه انجام دهد. او با اشاره به توليد 
روزانه ۷۵۰۰ تن زباله در تهران گفت: يك مساله 
مطرح اس��ت و آن اينكه كاش اص��ال زباله توليد 
نمي شد، اما حاال كه توليد مي شود بايد به مساله 
تفكيك از مبدا با جدي��ت ورود كنيم. در يكي از 
شهرهاي كشور اس��نپ براي اين كار وجود دارد 
يعني هر ساعت از شبانه روز زنگ بزنيد به در منزل 
مي آيد و زباله ها را مي ب��رد. اين زباله ها تفكيك و 

سپس به كفپوش تبديل مي شوند.

    شناسايي ۲۷۰ ميليون هكتار 
كانون خارجي گرد و غبار

س��الجقه افزود: در زمينه گ��رد و خاك در داخل 
كشور اقدامات خوبي انجام شده است. ستاد مقابله 
با گردوغبار مس��تقر در س��ازمان محيط زيست، 
كانون هاي داخلي را شناس��ايي كرده است و در 
نشس��ت هاي مختلف يك برنامه ۱۰ س��اله براي 
كنترل كانون ه��اي داخلي تدوين و ب��راي اجرا 
به دس��تگاه هاي مرتبط مانند وزارت نيرو، جهاد 
كش��اورزي، نفت، صمت و كش��ور داده ش��ده تا 

عمليات ميداني آغاز ش��ود. او درباره برنامه هاي 
مقابله با گردوغبار در كش��ورهاي همسايه گفت: 
۲۷۰ ميلي��ون هكتار كانون خارج��ي گرد و غبار 
در شمال، شمال ش��رق، جنوب و جنوب شرق از 
كشورهاي همسايه شناسايي شده كه كشور ما را 
تحت تاثير ق��رار مي دهد، مقابله با آنها را در قالب 

يك ديپلماسي فعال آغاز كرديم.

    نشست گالسكو با محوريت
تغييرات اقليمي  و كاهش گازهاي گلخانه اي

س��الجقه در ادامه درباره نشست گالسكو گفت: 
اين يك نشست با محوريت تغيير اقليم و كاهش 
گازهاي گلخانه اي برگزار ش��د كه در آن بر صفر 
كردن ميزان كربن تاكيد شد. بر اين اساس كشور 
آلمان پيشنهاد كرده بود كه بايد استفاده از زغال 
سنگ كامال تعطيل ش��ود. برخي كشورها مانند 
چين مخالفت كرده بودند. ما هم در كشور خودمان 
معادن خدادادي زيادي داريم ك��ه مي توانيم به 
درستي از آنها استفاده كنيم. البته آلمان بر عدم 
اس��تفاده از زغال س��نگ تاكيد ك��رد، اما اكنون 
مي بينيم به علت شرايطي كه پيش آمده آلماني ها 
مجبورند حت��ي در خانه هاي خود براي گرمايش 
از زغال سنگ استفاده كنند. او اضافه كرد: در اين 
نشس��ت بحث تروريسم اقتصادي را مطرح كردم 
و گفتم كه ش��ما، ما را محص��ور كرده ايد و حتي 
در بحث محيط زيس��ت كه يك مقوله يكپارچه و 
جهاني است ما را تحريم كرده ايد، اين كار تبعات 
محيط زيستي بس��ياري دارد. در مجموع مسائل 
خودم��ان را مطرح كرديم. البته م��ا با اينكه هيچ 
تعهدي نداشتيم در زمينه كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي گام هاي خوبي برداش��تيم، اما در قدم 
اول قرار بود چهار درصد از ميزان انتشار گازهاي 

گلخانه اي خود بكاهيم كه با اقدامات صورت گرفته 
از اين عدد بسيار جلوتر هستيم.

    ضعف در قانون استفاده از سالح
 براي محيط بانان

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست در ادامه 
درباره ش��هادت محيط بان »نجفي«، محيط بان 
كرمانشاهي در مقابل دادگاه اظهار كرد: سازمان 
محيط زيس��ت درباره پرونده محيط بان نجفي با 
تمام قوا وارد ش��ده بود و راي اعدام شكس��ت، اما 
متاس��فانه اين اتفاق تلخ و دردن��اك رخ داد و ما 
محيط بان خود را از دس��ت دادي��م. او ادامه داد: 
متاسفانه در قانون استفاده از سالِح محيط بانان، 
ضعف وجود دارد. م��ا براي رفع آن، اصالحيه اين 
قانون را تهيه كردي��م كه اميدواريم هر چه زودتر 
تصويب شود. تالش مي كنيم بتوانيم محيط بانان 
را به جايگاه واقعي رس��انده و تحكي��م كنيم تا از 
لحاظ قانوني در حمل سالح مانعي نداشته باشند. 

    محيط زيست، مساله جهاني  است
 نه سياسي

او در ادامه با بيان اينكه يكي از اهداف اساس��ي ما 
اين است كه محيط زيس��ت را از اهداف سياسي 
كنار بكش��يم، گفت: محيط زيس��ت چون تمام 
اجزاي حيات را تحت تاثير قرار مي دهد و در عين 
حال توس��عه هم در بس��تر محيط زيست انجام 
مي ش��ود چون براي زندگي بهتر به توس��عه نياز 
داريم، عقل هم حكم مي كند كه دانش و نوآوري 
داش��ته باش��يم. درحال حاضر م��ردم از من كه 
مسوول هستم بهتر مسائل محيط زيستي را درك 
مي كنند و مي دانند اگر آب، خاك و گياه نباش��د 

چه اتفاقي مي افتد. 

 دستگاه قضا به مافياي زباله ورود كند
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

وجود تشكل قدرتمند؛ 
راه حل مشكالت كارگران

 امني��ِت كافي برخوردار باش��ند ت��ا بتوانند با 
قدرِت بيش��تر مطالباِت كارگ��ران را پيگيري 
كنند. نماينده اي كه با پاياِن مدِت قراردادش به 
راحتي اخراج مي ش��ود خيلي نمي تواند مقابل 
كارفرما بايس��تد و قدرِت چانه زني اش كاهش 
مي يابد. در ماده ۱۳۱ قانون كار بيان ش��ده كه 
به منظور اجراي اصل بيس��ت و شش��م قانون 
اساس��ي جمهوري اس��المي ايران و به منظور 
حفظ حقوق و منافع مش��روع و قانوني و بهبود 
وضع اقتص��ادي كارگ��ران و كارفرمايان يك 
حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تش��كيل 
انجمن هاي صنف��ي نمايند. البت��ه در تبصره 
چهارم اين ماده بيان ش��ده كه كارگران يكي از 
سه تشكل شوراي اسالمي كار، انجمن صنفي يا 
نماينده كارگران را در يك واحد مي توانند داشته 
باشند. پس همانطور كه گفته شد قانون كار حق 
داشتِن يكي از تشكل ها را براي كارگران محفوظ 
دانسته اما بايد بگويم كه خيلي از كارفرمايان، 
حتي كارفرماياِن بنگاه هاي بزرگ صنعتي نيز 
در مقابل اين قان��ون مقاومت مي كنند و اجازه 
ايجاد اين تش��كل ها را به كارگران نمي دهند. 
طبق آيين نامه انتخابات شوراهاي اسالمي كار 
براي كارگاه هاي ب��االي ۳۵ نفر تأكيد بر ايجاد 
شوراهاي اس��المي كار شده است اما گاهي در 
كارگاه هاي باالي هزار نفر هم به جاي ش��وراي 
اس��المي كار اقدام به معرف��ي نماينده كارگر 
مي كنند درحال��ي كه در اي��ن كارگاه ها براي 
اينكه مطالبات كارگرها به طور جدي پيگيري 
ش��ود بايد شوراي اس��المي كار تشكيل شود. 
ضمن اينكه همين ش��وراهاي اسالمي كار هم 
در آيين نامه انتخاباِت خود ايراداتي دارند. نبود 
تشكل هاي كارگري باعث مي شود مطالبات و 
نارضايتي ها كارگران جمع شود و در نهايت به 
ش��كل اعتراض خود را نشان دهد. در حالي كه 
اگر تش��كل ها بتوانند كاركرد خود را در جهِت 
رس��اندِن كارگران به مطالباتش��ان به درستي 
انجام دهند كمتر ش��اهِد تن��ش بين كارگران 
و كارفرمايان خواهيم بود. از س��وي ديگر نگاه 
سياسي به تشكل ها پويايي را از آنها مي گيرد و 
مانع انجام اصلي ترين وظيفه آنها كه حمايت از 
كارگر است مي شود. ضمن اينكه افراِد وابسته 
و پيرو جريانات سياس��ي كه به عنوان نماينده 
كارگران كار را به دست مي گيرند، نمي توانند 
آنطور كه باي��د از كارگران دفاع كنند. برخي از 
نمايندگاِن كارگري با تغيير دولت ها رنگ عوض 
مي كنند و در عمل نمي توانند طبق وظيفه خود 
از كارگ��ران دفاع كنند. ان��گار وظيفه برخي از 
افراِد حاضر در تشكل هاي كارگري صرفا تبريك 

گفتن به مديران كل است و بس.

ارايه تخفيف مدارس سمپاد براي دانش آموزان بي بضاعت
س��خنگوي آموزش و پرورش گفت: 
خانواده ه��اي با بضاع��ت مالي كمتر 
براي ثبت نام دانش آموزان در مدارس 
سمپاد با تخفيفات و ترجيحات ويژه 
رو به رو مي ش��وند. صادق ستاري فرد 
درب��اره درب��اره هزين��ه تحصي��ل 
دانش آموزان در مدارس سمپاد اظهار 
كرد: ن��گاه وزير به گونه اي اس��ت كه 

بتواند مداس س��مپاد را به س��متي هدايت كند 
كه كمك هاي كمتري از والدين دريافت شود. او 
افزود: در حال حاضر هم به نحوي عمل به گونه اي 
است كه خانواده هاي با بضاعت كمتر با تخفيفات 
و ترجيحات ويژه رو به رو ش��وند، همچنين اينكه 
بخش��ي از دانش آموزان مش��مول اين تخفيفات 
مي شوند كه حتي تا ۵۰ درصد تخفيف را از سوي 
مدارس مشاهده مي كنيم. ستاري فرد يادآورشد: 

آم��وزش و پ��رورش توس��عه كمي و 
كيفي مدارس س��مپاد در اقصا نقاط 
كش��ور را هم مد نظر دارد، همچنين 
در حوزه س��ازمان استعداد درخشان 
مبتني بر مفاد اساس��نامه مقرر ش��د 
تا بتواند براي مناطق محروم هم اين 
امكان را فراهم كند. او افزود: مدارس 
سمپاد به دليل برگزاري برنامه هاي 
فوق الع��اده مانند مدارس هيات امنايي و س��اير 
مدارس��ي كه برنامه هاي خاص خ��ارج از برنامه 
درسي ارايه مي كنند، مبلغ كمي از دانش آموزان 
براي برگزاري اين كالس ها دريافت مي كنند. با 
توجه به حساسيت عمومي براي دريافت مبلغ در 
مدارس سمپاد، پيشنهاد ما اين بود كه به طريقي 
اين مبلغ حق الثبت را از دانش آموزان نگيرند اما 

اين موضوع هنوز مصوب نشده است.

تمديد گذرنامه هاي تاريخ گذشته براي سفر به عراق 
تمدي��د  ز  ا  ، فراج��ا س��خنگوي 
گذرنامه هاي تاريخ گذشته براي سفر 
به عراق از روز شنبه ۵ شهريور ۱۴۰۱ 
خبر داد. س��ردار مه��دي حاجيان، 
گفت: از روز ش��نبه تمام��ي ادارات 
پليس گذرنامه و پلي��س اطالعات، 
در سراسر كش��ور فعال خواهند شد 
و ب��راي تمدي��د گذرنامه هاي تاريخ 

گذشته اقدام مي شود. س��خنگوي فراجا تاكيد 
ك��رد: گذرنامه هايي كه ۱۰ س��ال از اعتبار آنها 

گذشته، به ش��رط اينكه سالم باشد، 
قابل تمدي��د خواهد ب��ود. او افزود: 
تمديد گذرنامه به مدت ۶ ماه و براي 
يك ب��ار خروج از كش��ور و به مقصد 
كشور عراق انجام مي شود. حاجيان 
در ارتباط ب��ا ازدحام ب��راي تمديد 
گذرنامه، گفت: مردم در شهرستان ها 
مي توانن��د گذرنامه خود را به پليس 
اطالعات تحويل بدهند تا شلوغي صورت نگيرد. 

معمواًل گذرنامه در همان روز تمديد مي شود.

كشف ۹۰ ميليارد انواع لوازم آشپرخانه قاچاق در ري
فرمان��ده انتظامي شهرس��تان ري از 
كش��ف ۹۰ ميليارد ريال ان��واع لوازم 
آش��پزخانه قاچاق در اين شهرستان 
خب��رداد. س��رهنگ »دوس��تعلي 
جليليان« با اشاره به جديت ماموران 
فرماندهي انتظامي شهرستان ري در 
برخورد با قاچاقچيان و ناامن كنندگان 
فضاي كس��ب و كار، بيان داشت: روز 

گذش��ته مام��وران پليس امنيت اقتص��ادي اين 
فرماندهي با همكاري ماموران كالنتري عبدالعظيم 
حسني)ع( با اقدامات اطالعاتي موفق به شناسايي 
يك انب��ار كاالي قاچ��اق در محدوده روس��تاي 
گلحصار ش��هر ري فاقد شناسه شدند، كه در يك 
عمليات برنامه ريزي ش��ده و با هماهنگي مرجع 
قضاي��ي در بازرس��ي از اين م��كان، مقادير قابل 
توجهي انواع لوازم آش��پزخانه مرتبط با برندهاي 
مختلف كه در ۲ سوله و حياط انبار، دپو شده بود 
را كش��ف كردند. او در ادامه اف��زود: در تحقيقات 

بيشتر، مالك انبار شناسايي و در ادامه 
مشخص شد كه كليه اين اموال فاقد 
مجوزهاي قانوني و ثبت در سامانه كاال 
هستند. فرمانده انتظامي شهرستان 
ري تصري��ح كرد: در اي��ن عمليات ۳ 
هزار قلم انواع لوازم آشپرخانه، از قبيل: 
سرويس غذا خوري، سرويس قابلمه، 
س��رويس قاش��ق و چنگال، سيني، 
س��رويس چاي خوري و… محصول كشورهاي 
خارجي كشف وكارشناس��ان ارزش تقريبي اين 
كاالها را ۹۰ ميليارد ريال برآورد كرده اند. اين مقام 
انتظامي با اشاره به اينكه در نهايت كاالها به همراه 
متهم ب��ه مقر پليس منتقل ش��دند گفت: پديده 
قاچاق كاال يكي از مهم ترين عوامل ايجاد مشكالت 
اقتصادي در جامعه محسوب مي ش��ود و در اين 
راستا پليس ري با قاطعيت با افرادي كه بخواهند 
با واردات كاالي قاچاق به اقتصاد كشور ضربه وارد 

كنند در چارچوب قانون برخورد خواهد كرد.

هر بطري آب معدني در همدان 35 هزار تومان فروخته مي شود

خشكي سد اكباتان و تشنگي مردم همدان
گليماندگار|

 مس��اله اي كه هيچ وقت م��ورد توجه 
مس��ووالن نبوده، مديريت آب است، 
همين امر باعث ش��ده تا ش��هرها يك ب��ه يك به 
بي آبي و خشكسالي دچار ش��وند، بعد از شهركرد 
و اروميه نوبت به همدان رس��يد، اين شهر هم يك 
هفته اس��ت كه آب ندارد، ابت��دا آب را جيره بندي 
كردند و سپس به طور كامل قطع شد، البته اگر هم 
وص��ل بود آب پر از گل و اليي ك��ه از لوله ها بيرون 
مي آمد نه قابل آشاميدن بود و نه مي شد براي ديگر 
مصارف از آن اس��تفاده كرد. حاال مردم همدان هر 
شيش��ه آب معدني را ۳۵ هزار تومان مي خرند، اگر 
هم توان خريد نداشته باشند، هر طور شده خود را 
به چشمه هاي خارج از شهر مي رسانند و آب مورد 
نيازش��ان را از آنجا تامين مي كنند. تانكرهاي آبي 
كه به اين شهرس��تان فرستاده مي شوند جوابگوي 
نياز مردم نيس��تند و غالبا دعوا و درگيري بر س��ر 
دريافت آب از اين تانكرها بين مردم پيش مي آيد. 
سد اكباتان ديگر آبي ندارد، خشكسالي حاال ديگر 
بي پرده رخ نموده و وضعيت آب هر روز در كش��ور 
بحراني تر مي شود. تشنگي به مردم فشار مي آورد، 
عدم مديريت منابع آبي باعث ش��ده تا بسياري از 
ش��هرها با كمب��ود آب مواجه باش��ند، اين معضل 
مربوط به ديروز و امروز نيس��ت، اما وقتي معضلي 
گستردگي پيدا مي كند بيش��تر از قبل بايد به آن 
توجه ك��رد، تا به حال بي آبي فق��ط مختص مردم 
سيستان و بلوچستان بود. در اين استان بچه ها براي 
برداشتن آب از چشمه طعمه گاندوها مي شدند. اين 
وضعيت البته شامل حال شهرهاي خوزستان هم 
مي شد، آبي كه در لوله كشي هاي شهري بود قابل 
آشاميدن نبود، اين وضعيت هر روز بدتر و بدتر شد 
و حاال بي آبي به ديگر شهرها هم سرايت كرده، دير يا 
زود به پايتخت هم مي رسد، اما مساله اينجاست كه 
آيا مسووالن مي توانند كاري براي حل اين بحران 

انجام دهند يا نه. 

    سوءاستفاده از شرايط بي آبي همدان
نكته غم انگيز اما سوءاستفاده برخي افراد از شرايط 

بي آبي در همدان اس��ت، س��هيال مهدوي، ساكن 
همدان در تم��اس تلفني به »تع��ادل« مي گويد: 
االن چن��د روزي اس��ت كه برخي افراد با نيس��ان 
و ماش��ين هاي ديگر آب معدني را از اس��تان هاي 
اطراف به هم��دان مي آورند و با قيم��ت گزاف به 
مردم مي فروشند، اين خيلي اسف بار است. به جاي 
اينكه در اين ش��رايط به فكر كمك به هم ميهنان 
خود باشيم به فكر سود خود هستيم. يك خانواده 
۵ نف��ره در روز بايد چقدر پ��ول آب معدني بدهد. 
اين در شرايطي اس��ت كه پخت نان هم در شهر با 
مشكل مواجه شده و همين افراد سودجو نان را هم 
به همدان مي آورند و ب��ا قيمت چند برابر به مردم 
مي فروش��ند، در اين ش��رايط مردم مجبورند كه 

بخرند اما اين انصاف نيست.
او در پاس��خ به اين سوال كه آيا آبرس��اني با تانكر 
انجام نمي شود، مي افزايد: متاسفانه تانكرهاي آب 
تعدادشان به حدي نيست كه پاسخگوي نياز همه 
خانواده ها باشد، در بس��ياري مواقع بر سر گرفتن 
آب درگي��ري به وج��ود مي آيد، م��ردم ناراحت و 
عاصي هس��تند و هر اتفاق كوچكي باعث مي شود 
تا از ك��وره در بروند و دعوا ب��ه راه بيفتد، هوا گرم 
است، آب نيس��ت، بچه ها بهانه جويي مي كنند از 
گرما كالفه شده اند، خانواده ها طاقتشان طاق شده 
اس��ت. در حال حاضر آنهايي كه ماشين شخصي 
دارند، براي آب آوردن به چشمه هاي اطراف شهر 
مي روند و البته اميدواريم اين چش��مه ها خش��ك 
نشوند.  اين خانم خانه دار در پاسخ به اين سوال كه 
آيا تمام س��اعات روز قطعي آب دارند يا در ساعات 
كمي آب وصل مي ش��ود، مي گويد: شايد در طول 
شبانه روز يكي، دو ساعت آب وصل شود اما آبي كه 
از لوله ها بيرون مي آيد اصال قابل استفاده نيست، 

گل آلود است. 

    مردم تشنه اند و مسووالن وعده مي دهند
حس��ين روحي يكي ديگر از س��اكنان همدان در 
واكنش به اي��ن حرف كه وزير نيرو ق��ول داده در 
هفته هاي آتي مشكل بي آبي همدان حل مي شود، 
به »تعادل« مي گويد: مردم تشنه اند، وعده و وعيد 

براي مردم آب نمي ش��ود، باي��د كار عملي صورت 
بگيرد، مسووالن وقتي حرف از افزايش جمعيت و... 
مي شود از مردم مي خواهند كه پاي كار بيايند، اما 
به اين فكر نمي كنند كه با كدام امكانات قرار است 
مردم بچه دار شوند. من ۳ فرزند دارم، ۲، ۴ و ۸ ساله، 
خواهرم تازه دوقلو به دنيا آورده اس��ت. اين بچه ها 
در گرما هالك شده اند، مدام بهانه جويي مي كنند، 
وقتي آب نيست، زندگي مختل مي شود، نگهداري 
از دو فرزند ۲ ماهه دوقلو كار ساده اي نيست، حاال 
فكر كنيد كه براي هر بار شستشو و تميز كردن اين 
بچه ها بايد يك شيش��ه آب معدني را به قيمت ۳۵ 
هزار تومان بخري. بچه هاي من هم كوچك هستند 
و حاال كه آب نداريم بيشتر از قبل بهانه مي گيرند و 

مدام مي گويند تشنه ايم.
او ني��ز به ب��ازار س��ياه آب و نان در همدان اش��اره 
مي كند و مي افزايد: متاس��فانه برخ��ي هم از اين 
شرايط سوءاستفاده مي كنند، به جاي اينكه به داد 
هموطنان خود برسند مي خواهند براي خودشان 
غنيمت جمع كنند. باال رفتن قيمت آب معدني و 
نان هاي بس��ته اي خودش به معض��ل بزرگي براي 
مردم شهر تبديل شده است. هيچ كس به وضعيت ما 
رسيدگي نمي كند، حاال كه هفته دولت است و همه 
در حال افتتاح طرح هاي رنگارنگ هس��تند، كسي 
هم به فكر تامين آب ش��هرهايي باشد كه مردمش 
ساعت هاي طوالني بدون آب سر مي كنند. ما تا كي 
مي توانيم براي تامين آب روزانه مان به چشمه هاي 

اطراف شهر برويم.
حس��ين مي گويد: خانواده هايي كه اي��ن روزها با 
مشكالت معيشتي دس��ت و پنجه نرم مي كردند و 
براي تهيه يك وعده غذاي گرم هم مشكل داشتند 

حاال نبود آب هم به مشكالت آنها افزوده است.

    حفر چاه براي تامين آب
در حالي كه اس��تان همدان امس��ال با كاهش ۴۴ 
درصدي حجم بارندگي و روان آب ها مواجه ش��د 
و از آنجايي كه ۶۵ درصد ذخاير آب ش��رب ش��هر 
هم��دان را آب هاي س��طحي تش��كيل مي دهند 
كاه��ش روان آب ها و ب��ه تب��ع آن كاهش حجم 

س��د موجب افت منابع تامين آب شرب اين شهر 
طبيعي اس��ت. مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
اس��تان همدان با بيان اين مطلب مي گويد: براي 
رفع موقت مشكل آب آش��اميدني با استفاده از ۳ 
حلقه چاه در بخش جنوبي آق حصار و چندحلقه 
چ��اه اجاره اي در شهرس��تان هاي به��ار و همدان 
درصدد تامي��ن آب برآمده ايم. چ��اه چهارم هم با 
خروجي ۳۰ ليتر در ثانيه آماده بهره برداري است 
و سه حلقه چاه ديگر را با خروجي آب ۱۳۰ ليتر در 
ثانيه از بخش شمالي آق حصار وارد مدار شده است. 
هرچند برنامه قطعي آب در اختيار شهروندان قرار 
گرفته است، اما با وجود كاهش ارتفاع آب مخازن، 
نوبت بندي با برنامه ريزي دقيق امكان پذير نيست. 
او به تش��ريح آخرين اقدام ش��ركت آب و فاضالب 
پرداخته و مي افزايد: ۱۸ كيلومتر لوله گذاري براي 
باي پس خط انتقالي آب سد تالوار به همدان باقي 

مانده است.

    دو تا سه هفته ديگر همدان بي آب است
در حال��ي كه نزدي��ك ب��ه ۱۰ روز از قطعي آب در 
همدان مي گذرد. وزير نيرو براي بررس��ي مشكل 
آب رس��اني در ش��هر به اين اس��تان س��فر كرد و 
از بهره ب��رداري مرحل��ه نخس��ت طرح آبرس��اني 
بين حوضه اي به همدان ظرف دو تا سه هفته آينده 
خبر داد. علي اكب��ر محرابي��ان در بازديد از طرح 
آبرساني از تالوار به همدان و همچنين بررسي روند 
مشكالت مرتبط با خشكسالي و تنش آبي استان، 
با اش��اره به اينكه عمليات اجرايي اين طرح از ۱۷ 
سال پيش آغاز شده اس��ت، گفت: اين طرح فراز و 
نشيب زيادي داشته است و با توجه به وضع تامين 
آب همدان و خشكسالي ممتد اين استان، به ويژه 
سال آبي امسال، قرار شد اين طرح جزو طرح هاي 
ويژه و اولويت دار دولت قرار گيرد وهر چه سريع تر 
براي تكميل آن اقدام شود. اجراي اين طرح با طول 
۱۴۰ كيلومتر و خط انتقال ۱۶۰۰، لوله اي به قطر 

يك متر و ۶۰ سانتي متر، سه ايستگاه پمپاژ به ارتفاع 
حدود ۶۰۰ متر دارد كه آب در ارتفاع در كوهستان 
پمپ مي شود و اين آب به تصفيه خانه مي رسد و به 

شهر همدان منتقل مي شود.

    مردم چشم انتظار و معترض
اما در بين اخباري كه هر لحظه در مورد زمان پايان 
يافتن قطعي آب در هم��دان تغيير مي كند، مردم 
چش��م انتظار و معترض براي اين صداي خود را به 
گوش مسووالن برس��انند، به خيابان ها آمدند و از 
مسووالن خواس��تند تا به خواسته آنها جامه عمل 
بپوش��انند، اين در حالي است كه استاندار تهران از 
ارسال ۱۰۰ دس��تگاه تانكر آب از تهران به همدان 
خبر مي دهد، اما مساله اينجاست كه مردم ديگر از 
اين جيره بندي آب و ساعت ها ايستادن در صف آب 
خسته شده اند و مي خواهند تا اقدامي عاجل براي 

رفع مشكلشان از سوي مسووالن صورت بگيرد.

گزارش


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

