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يادداشت- 1

مصيبت بزرگ اقتصاد ايران
يك��ي از مهم تري��ن اهداف 
سياس��ت خارجي كشورها، 
استقرار و گس��ترش روابط 
بازرگان��ي و تج��اري دو  ي��ا 
چندجانبه و در سطح جهاني 
اس��ت؛ زيرا اتصال به زنجيره 
تجارت جهاني در راستاي به  
حداكثر رساندن تراز تجاري 
مثبت، اسباب جذب سرمايه هاي خارجي، تكنولوژي 
روزآمد و توسعه اقتصادي را فراهم مي سازد. متأسفانه 
كشتي اقتصاد ايران به صخره سخت قطع مناسبات 
ديپلماتيك دوس��تانه ب��ا بخش بزرگ��ي از جهان با 
اقتصادهاي پيش��رفته اصابت كرده و شكسته شده و 
در انتظار است كه كشتي هاي دوست از وراي اقيانوس 
رسيده و آن را به  ساحل نجات ببرند. اين در شرايطي 
است كه روس��يه در باتالق جنگ فرسايشي اوكراين 
گرفتار آمده و با سنگين ترين تحريم هاي تاريخ بيش 
از ۵۸۰۰ فقره از سوي غرب روبرو شده و اتحاديه اروپا 
تا پايان س��ال ميالدي واردات گاز و نفت خود را از اين 
كشور قطع خواهد كرد و در بخش صادرات نفت خود 
جايگزين بخشي از صادرات نفت ايران از طريق دور زدن 
تحريم ها شده و ديري نخواهد گذشت كه مشتريان 
نفتي ما را از آن خود خواهد كرد. بنابراين بيش برآوردي 
كه از منابع درآمدي نفتي در بودجه امسال شده، هرگز 
محقق نخواهد شد و بروز كسر بودجه 2۰۰ هزار ميليارد 
توماني تنها از محل صادرات نفت دور از انتظار نيست. 
از سوي ديگر، دولت خود با مصادره بنگاه هاي صنعتي 
كش��اورزي معدني و خدماتي بزرگ و كوچك بخش 
خصوصي و بنگاه هايي كه به  تدريج خود تاسيس كرد، 
تقريبا نزديك به كليت اقتصاد ايران را در اختيار گرفت 
و انحصار را در بازار حاكم ساخت، بازار را به نابازار تبديل 
كرد، قيمت ها را به  طور دستوري تعيين و با توجه به 
رشد بدنه فربه دولت در هر سال، هزينه هاي عمومي 
دولت و شركت هاي دولتي سر به فلك كشيد؛ به  سبب 
بيش برآورد منابع به  منظور تراز بودجه، كسري هاي 
مستمر ساالنه ايجاد شد كه نتيجه آن درحال حاضر 
حجم نقدينگي نزديك به ۵۰۰۰ تريليون تومان و تورم 
بيش از ۱۰۰ درصدي اقالم معيشتي، كاهش ارزش 
پول ملي و تنزل فاحش قدرت خريد مردم است. تورم 
مزمن رو به  افزايش باعث پر شدن جيب دولت و خالي 
شدن س��فره مردم ش��ده، دولت هم از اين تورم سود 
مي برد، زيرا بدين وسيله بخشي از كسر بودجه نزديك 
به ۵۰۰ هزار ميليارد تومان��ي خود را تامين مي كند.  
مضاف آنكه افزايش ۶2 درصدي ماليات نسبت به سال 
گذشته و فرار مالياتي دانه درشت ها، فشار مالياتي را 
بر اقشار ضعيف و اصناف افزايش داده و بر نارضايتي و 
اعتراضات مستمر مردم به ويژه كسبه و بازاريان افزوده، 
در شرايطي كه تورم غوغا كرده و گراني نفس مردم را 
بريده، مشخص نيست كه ستاد تنظيم بازار با هدفي 
كه ايجاد شده، چرا قدمي برنمي دارد؟ قيمت يك كاال 
از ۱۰ هزار تومان ظرف دو هفته 3۰ هزار تومان مي شود 
و كسي پاسخگو نيست! مردم در پرداخت هزينه هاي 
مبرم زندگي وامانده اند.  افزايش ميانگين ۵۰ درصدي 
اجاره بها، ۶۵ درصد درآمد اجاره نشينان را مي بلعد. با 
افزايش نقدينگي، ت��ورم و گراني، كاهش ارزش پول 
ملي، افزايش بهاي ارزهاي معتبر خارجي به ويژه دالر 
و بالتبع افزايش بهاي واردات و  بدبيني مردم نسبت به 
سياست هاي دولت و بي پاسخ ماندن مطالبات شان، 

تصوير اميد بخشي از آينده ترسيم نمي كند. 
ارز ترجيحي كه ظاهرا به  علت بروز فساد گسترده حذف 
شد، اگر بر اساس آنچه گفته شده، به ارز نيمايي تبديل 
شود، بستر جديد رانت ناش��ي از تفاوت نرخ ارز آزاد و 
نيمايي را براي رانت خواران هميشه در صحنه فراهم 
مي كند و قيمت ها باز هم افزايش خواهد يافت. حذف 
ارز 42۰۰ توماني، در واقع ضعف دولت در جلوگيري از 
توليد فساد بود. تخصيص ارز بر اساس ارزيابي اهليت 
واردكننده انجام نگرفت و از همان ابتدا با فساد و رانت 
توزيع ش��د و بر فرآيند واردات نظارتي اعمال نشد تا 

خواص به سودهاي نجومي خود دست يابند. 
بنابراين مبارزه با مافياي فس��اد مس��تلزم پرداخت 
هزينه هاي سياس��ي است؛ دولت س��يزدهم تا كجا 
آمادگي پرداخ��ت هزينه هاي گزاف سياس��ي را در 
راستاي كوتاه كردن دست مفسدين محاط در مثلث 
قدرت، ثروت و اطالعات را دارد؟ آيا س��اختار معيوب 
اقتصاد سياسي كشور اين توانايي را به او خواهد داد؟  
اقتصاد ايران از اس��اس بر پايه هاي شني بنا شده و ما 
هيچگاه از يك نظام اقتصادي مبتني  بر اصول و الزامات 
علم اقتص��اد، برخوردار نبوده ايم؛ ب��ازار آزاد و رقابتي 
نداشتيم و قيمت ها هميشه دستوري بوده؛ در حالي 
كه متغيرهاي اقتصادي دستورپذير نيستند. متغيرهاي 
اقتص��ادي درون سيس��تمي هس��تند و در ارتباطي 
وثيق با اركان و اجزاي سيس��تم ق��رار دارند. بنابراين 
در يك مجموعه بي نظم، اقتصاد سياسي كافي است 
بيش برآورد مناب��ع و مصارف بودجه، كل متغيرهاي 
اقتصادي را متأثر و به نابساماني اقتصاد و فقر و فالكت 
جامعه بينجامد. دور نيست كه روند سياستگذاري هاي 
اقتصادي كشور، باعث حذف طبقه متوسط و تبديل 
جامعه به دو طبقه نادار اما در كثرت و طبقه اي دارا با 
انباشت هزاران ميليارد سرمايه اما به  غايت در اقليت 
تقسيم ش��ود و حذف بورژوازي ملي، مصيبت بزرگ 

اقتصاد ايران ا ست.

محمودجامساز

يادداشت- 2

 دعواي »همتي«، »دولتي«
و اقتصاد  ركودزده

حاشيه هايي كه طي روزهاي 
گذشته، ميان دولت و عبدالناصر 
همتي شكل گرفته است، برآمده 
از مشكالتي است كه در اقتصاد 
كالن كشور به چشم مي خورد. 
خبرگزاري رس��مي دولت كه 
احساس مي كرد فرصتي براي 
نقد همتي به دست آورده است، 
از سكوت همتي درباره آنچه كه از ديدگاه دولت موفقيت 
تيم اقتصادي ابراهيم رييسي است، انتقاد كرده و مدعي 
ش��ده همتي كه مدام تي��م اقتصادي دول��ت را به خاطر 
سوءمديريت هايش مي نواخت بعد از كاهشي شدن روند پايه 
پولي اشاره به توفيق دولت نداشته است. بنابراين مشكلي 
در همتي وجود دارد! همتي هم بالفاصله پاس��خ داده كه 
اين كاهش پايه پولي ناشي از دست بردن دولت در جيب 
شركت هاي دولتي است و هيچ معناي ديگري ندارد. قبل 
از هر چيز براي من عجيب است چرا در اين كشور اينقدر 
روي موضوعات حاشيه اي به جاي موضوعات اصلي تمركز 
مي ش��ود ؟ به طور كلي، اين دو گزاره، دو موضوع متفاوت 
است. دولت كاري براي مثبت شدن روند كلي نقدينگي 
صورت نداده است، در خوش بينانه ترين حالت، نرخ رشد 
فزاينده آن را كمي كاهش داده اس��ت. دولت به راحتي از 
طريق حسابداري مي تواند رشد نقدينگي را كاهش دهد. 
يعني بدهي دولت به بانك مركزي را كه در اثر استقراض 
ايجاد شده در دفاتر حس��ابداري كمتر ثبت مي كند و در 
نتيجه از اين طريق، ضريب افزايش نقدينگي را كمتر كند. 
اما اگر استقراض دولت از بانك مركزي به گونه اي ديگر دور 
زده شود و به جاي استقراض از بانك مركزي، دولت اقدام 
به استقراض از سيستم بانكي كند، هيچ تاثيري در بهبود 
نقدينيگي و پايه پولي نخواهد داشت. ضمن اينكه دولت 
بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت كند اما هيچ نشانه اي 
مستند در اين خصوص وجود ندارد. اگر دولت شرايطي را 
ايجاد كند كه نقدينگي جامعه به سمت توليد برود باعث 
رونق توليد، مهار تورم و كاهش فقر مي شود. اين اتفاق رخ 
نداده است، چرا كه آمارها حاكي از آن است كه سرمايه در 
گردش واحدهاي توليدي شرايط بغرنجي پيدا كرده است. 
اساسا به اين دليل است كه دولت نرخ ورودي گمركي كاالها 
را به ارز 42۰۰ توماني بازگردانده است. حتي اگر دولت از 
طريق حسابداري تالش كند، اعداد و ارقام مورد نظر خود را 
ثبت كند باز هم در عرصه اقتصادي فايده اي نخواهد داشت. 
حاال بايد ديد، اظهارات آقاي همتي درباره اينكه دولت از 
طريق دست بردن در سرمايه شركت هاي دولتي، تالش 
كرده رشد پايه پولي را متوقف كند، چه معنايي دارد؟ اين 
رويكرد اشاره به يك شيوه معمول است. دولت ها معموال از 
اين روش ها براي تامين نقدينگي خود استفاده مي كنند.

اما دولت بايد بداند، اين رويكردها باعث تعميق ركود و 
افزايش مشكالت پولي و مالي مي شود. كاهش نقدينگي 
از اين روش باعث ركود مي شود و اين چرخه باز هم به 
ادامهدرصفحه6 توليد ضربه مي زند.  

آلبرتبغزيان

 بررسي »تعادل« از رشد منفي پايه پولي در خرداد 1401 و اثر مثبت آن بر كاهش تورم

رشد منفي پايه پولي در خرداد ماه

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

 بورس
 تغيير مسير مي دهد؟

 قاچاق
 و ساماندهي كولبران

 مهاجرت
 دسته جمعي نخبگان

 والدين بايد از روش هاي
آزار جنسي آگاهي يابند

هفته آخ��ر تير ماه ني��ز مانند 
ساير هفته هاي تابستان هفته 
كم رم��ق و كم حجم��ي براي 
ب��ورس بود. يك��ي از داليل آن 
بس��ته بودن نزدي��ك به 2۰۰ 
نماد مه��م و اثرگذار ب��ازار بود 
كه به دليل برگ��زاري مجمع 
تعطيل شده بودند. اين روزها 
گزارش هاي ك��دال همراه ب��ا اخبار مجام��ع مهم ترين 
مولفه هاي است كه بازار به آن توجه نشان مي دهد و طبيعتا 
سهم هايي كه در سال هاي گذشته تقسيم سود باالتري 
داشتند بيشتر مورد توجه هس��تند.  زمزمه افزايش نرخ 
سود بانكي باز هم شديدتر شده و خبر از نرخ 2۱ درصد به 
گوش مي رسد. هرچند افزايش سود بانكي دست كم از نظر 
رواني بر بازار ما اثر منفي مي گذارد. اما بايد قبول كنيم كه 
بانك مركزي اين نرخ را نه براي بازار سرمايه بلكه بر اساس 
سياس��ت هاي پولي و كنترل تورم اتخاذ مي كند و از اين 
جهت نمي توان خرده اي به بازار گرفت. يكي از پارامترهايي 
ك��ه اور وليو يا اندر وليو بودن كليت ب��ازار را مي تواند با آن 
سنجيد نسبت نقدينگي كل كش��ور به ارزش بازار سهام 
است. در سال تابستان سال ۹۹ اين رقم به باالي دو رسيده 
بود كه نشان از حبابي بودن بازار داشت. ديروز بانك مركزي 
گزارشي ارايه كرد كه در آن نشان داد كه نقدينگي از مرز 
پنج هزار همت باالتر رفته. وقتي يك نس��بت ساده بين 
ارزش س��هام ش��ناور بازار و نقدنيگي بگيريم عدد ۰.7 به 
دست مي آيد. اين موضوع نشان مي دهد كه چقدر بازار ما 
حباب منفي دارد. منفي هاي اين روزهاي بازار براي كساني 
كه ديد سرمايه گذاري دارند مي تواند جذاب باشد. هفته 
آينده هفته پر ترافيكي در كدال خواهد بود. شركت هاي 
بيشتري گزارش هاي سه ماهه خود را بار گذاري مي كنند. 
در حال حاضر تقريبا در هر صنعت يك يا دو شركت گزارش 
سه ماهه خود را داده اند كه گزارش هاي خوبي بوده است 
.بنابراين مي توانيم اميدوار باشيم كه در كل گزارش هاي سه 
ماهه خوب و اميدوار كننده باشند.  همچنين بازار همچنان 
منتظر اخبار واگذاري بلوكي دو نماد خودرو و خساپا است. 
هرچند اينقدر اين خبر به درازا كشيد و شايعه هايي زيادي 
در اين چند ماه به بازار آمد كه شايد آن تاثير گذاري الزم را 
نداشته باشد. اما به هرحال اگر خبر موثق قيمت واگذاري 
بلوكي مخابره ش��ود صنعت خودرو ليدر بازار مي ش��ود. 
ش��اخص كل همچنان در روند نزولي قرار دارد. همانطور 
كه در تحليل هفته گذشته عنوان كرديم توقع داشتيم كه 
اين روند نزولي ادامه پيدا كند. شاخص در حال نزديك 
شدن به حمايت افقي ۱4۵۰ هزار واحد كه با سطح 3۸ 
درصد فيبوناچي اصالحي همپوشاني دارد. شاخص از 
ميانگين متحرك ساده با دوره تناوب 3۵ روزه فاصله 
زيادي گرفته است. با توجه به نزولي بودن در چند هفته 
گذشته توقع داريم در محدود فعلي يا نهايتا در سطح 
۱4۵۰ هزار واخد شاهد اصالحي تا خط روند نزولي و 
ادامهدرصفحه6 سطح ميانگين متحرك داريم.  

به نظر مي رس��د دولت در نظر 
دارد ك��ه آيين نام��ه اي باب��ت 
كوله بري تهي��ه و تدوين كند. 
در اين رابطه نكاتي وجود دارد 
ك��ه الزم اس��ت كارشناس��ان 
مربوطه در نظر داشته باشند واال 
كوله بري تبديل مي شود به روزنه 
و دريچه بزرگي ب��راي قاچاق 
كاالهايي كه از نظر كيفي و نظارتي مورد تاييد نيستند و بازار 
كشور به اين صورت دچار گرفتاري هايي مي شود. نكته اول 
اين است كه در نگاه اصولي بايد براي مناطقي از كشور كه 
دچار معضل بيكاري هستند، تدبير بلندمدتي انديشيده شود 
تا اشتغال زايي در آن مناطق تقويت شود. اينكه كوله بري 
در آن مناطق ترويج و تشويق شود، كار درست و صحيحي 
نيست. بايد براي عزيزاني كه به كوله بري مشغول هستند، 
زمينه اشتغال مناسب فراهم شود و اين از راه سياست گذاري 
درست و جذب سرمايه گذاري ها شكل خواهد گرفت. قانوني 
كردن يك مساله اي كه در تجارت رسمي و جهاني جايگاهي 
ندارد، منفعتي براي قشر آسيب پذير و گرفتار كوله بري ندارد، 
بلكه پوششي خواهد شد براي اختصاص رانت به افراد خاص 
و فرصت طلب و اين، از چاله به چاه انداختن تجارت قانوني 
كشور است. اگر قرار است كوله بري ادامه پيدا كند، بايد به 
شكلي باشد كه صرفا مايحتاج مرزنشينان را تامين كند، نه 
اينكه به شيوه مرسومي براي تامين كاالهاي كشور تبديل 
شود. بازار كشور را نبايد دودستي تقديم باندهايي كرد كه 
از كوله بران سوءاستفاده مي كنند. كوله بري، هم با مباني 
انساني ناسازگار است و هم با مباني اقتصادي و مسيري كه 
دولت مي خواهد دنبال كند بايد به سمتي باشد كه در نهايت 
به كاهش كوله بري و افزايش اشتغال پايدار در منطقه منجر 
شود. اگر كوله بري توسعه پيدا كند، اقتصاد كشور به سمتي 
كشانده خواهد ش��د كه واردات كاالي قاچاق، به صورت 
رس��مي انجام ش��ود و اين به معناي آن است كه كاالهاي 
مختلف از جمله كاالهايي كه تحت نظارت وزارت بهداشت 
و وزارت كشاورزي، از سيطره امور آزمايشگاهي و تست ها و 
مجوزها خارج شود و به اين صورت سالمت مردم دستخوش 
مخاطراتي مي شود كه عواقب ناگواري خواهد داشت. بايد 
توجه داشت كه بحث بازارچه هاي مرزي و بحث كوله بري، 
موضوعات متفاوتي هستند كه هر كدام از زاويه ديدي بايد 
مورد توجه قرار گيرند ول��ي اصل تجارت خارجي كه بايد 
مبتني بر فعاليت شركت هاي اصيل و شناخته شده باشد، 
نبايد مورد بي اعتنايي و نامهرباني قرار گيرد. برنامه ريزي ها 
بايد به شكلي باشد كه از پتانسيل مجموعه هاي تخصصي 
حوزه تجارت خارجي، به بهترين شكل بهره برداري شود و 
در اين رابطه نقش تشكل هاي صنفي و تخصصي غيرقابل 
انكار است و اميدواريم دولتمردان پيش از هرگونه ابالغيه 
و بخشنامه اي، موضوعات را ابتدا در تشكل هاي تخصصي 
مطرح كنند و از راي و نظر و تجربيات گردآوري ش��ده در 
اين تشكل ها بهره برداري كنند و از اين طريق مراقب باشند 

كه رانت جديدي در اقتصاد و تجارت كشور درست نشود.

تحليل درباره مهاجرت نخبگان 
نشان مي دهد كه انگار شركت ها 
ب��ا هم��ه افرادش��ان در حال 
مهاجرت هستند. ما مانده ايم 
و تالش مي كنيم با آن دس��ته 
از نخبه ه��اي مملكت مان كه 
هنوز مانده اند، همكاري كنيم 
و بر مبناي علم و دانش ارزشي 
بيافرينيم. ولي هر روز شاهد اين هستيم كه عده اي قصد 
دارند ترك وطن كنند. ما هم با وجود انواع و اقسام مشكالت 
اقتص��ادي و گراني، تا حدي كه بتوانيم ب��ه آنها يادآوري 
مي كنيم كه اگر مانديم براي رشد كشورمان است. بگوييم 
كه اگر ما هم برويم، پس چه كسي بماند؟ چه كسي به فكر 
آبادي كش��ور باشد؟ تا حدي هم شايد موفق باشيم، ولي 
وقتي سنگ اندازي ها در اين حجم از سمت هر نهادي- كه 
حتي برخي از آنها را نمي شناسيم- ادامه دارد، به همه حق 
مي دهم اگر س��وداي رفتن به سر داشته باشند. حقيقتا 
سخت است كه يك تيم را همراستا و در جهت ارزش هايي 
كه به نفع مردم مان اس��ت به خط نگه داريم. تقريبا اين 
موضوع به يكي از چالش هاي هر روزه ما تبديل شده است. 
امس��ال به نام دانش بنيان مزين شده است. ما - به عنوان 
افرادي كه اس��م كارآفرين را يدك مي كشيم - با چنگ 
و دندان در حال مقابله با اين مش��كالت هستيم و سعي 
مي كنيم تا بسياري از اين هجمه ها و فشارها به تيم هايمان 
نرسد. ولي ما هم داريم در همين مملكت زندگي مي كنيم. 
هزينه هاي مان چندين برابر شده است. زندگي هاي مان 
سخت تر ش��ده است. ولي با تني خس��ته و زخمي همه 
تالش مان را مي كنيم كه بمانيم، كه س��رپا باش��يم، كه 
حتي با وجود همه اين مشكالت كسب و كارهاي مان را 
گسترش بدهيم. ولي واقعا ما هم گاهي كم مي آوريم. تقريبا 
تمام تصميماتي كه در سطوح حاكميتي گرفته مي شود، 
ضرباتش به كسب وكارها هم وارد مي شود. چون مهم ترين 
دارايي يك ش��ركت همان منابع انساني آن است. منابع 
انساني يك سازمان عضوي از همين مردم است، كه هر روز 
تحت انواع فشارهاي اجتماعي و سليقه اي قرار مي گيرند. 
طبيعي است وقتي شرايط مهاجرت برايشان فراهم شود، 
حداقل به آن فكر مي كنند. من هم به عنوان يك كارآفرين 
شايد در خارج از ايران بتوانم بسيار بهتر از ايران كسب و كار 
كنم. آن چيزي كه تا به امروز نگذاشته است به مهاجرت 
فكر كنم، اميدم به ساختن مملكت است. همه هجمه ها، 
متلك ها و فشارهايي كه از سمت نهادهاي مختلف نثارم 
مي شود را تحمل مي كنم؛ چون رويايي در سر دارم. دوست 
دارم آنچه مي توانم را براي كشور خودم بگذارم. همه هدفم 
در اين چند سال اين بوده كه افرادي را با خود همراه كنم 
كه دغدغه شان فقط پول نباش��د؛ دغدغه شان ساختن 
باشد، خلق ارزش باشد. اينكه شركت ها با نيروهاي شان 
دس��ته جمعي مهاجرت مي كنن��د، دردش را من خوب 
مي فهمم. ولي همه تالشم، باز هم همين است كه بگويم 
ايران متعلق به همه ماست.  ادامهدرصفحه6

متاسفانه مساله آزار و اذيت 
دانش آموزان در مدارس به 
صورت ج��دي مورد بحث و 
بررس��ي قرار نگرفته است. 
طي همين س��ال هاي اخير 
بارها و باره��ا پرونده هايي از 
اين دست به مراجع قانوني 
ارجاع داده ش��ده اما مساله 
اينجاست كه در زمينه بررس��ي هاي روحي و رواني 
 آزار دهنده و آسيب ديده چه كارهايي را انجام داده ايم؟ 
آموزش و پ��رورش از زمان��ي كه اي��ن پرونده ها در 
فضاي مجازي مطرح شده اند چقدر ابتكار عمل را به 
دست گرفته و براي استخدام و حتي بررسي سوابق 
روحي و رواني معلم هاي اس��تخدام ش��ده با سال ها 
س��ابقه كار در اين زمينه پيش قدم ش��ده است؟ در 
آخرين مورد فردي كه كودكان را مورد آزار جنس��ي 
قرار داده 2۸ س��ال س��ابقه كار دارد، حال اين سوال 
مطرح اس��ت كه آيا اين فرد به تازگي اقدام به چنين 
رفتارهايي ك��رده و يا از قبل هم اي��ن كارها را انجام 
مي داده اما چون كسي شكايت نكرده و مورد بررسي 
قرار نگرفته اس��ت، توانسته اين همه سال به فعاليت 
خود ب��ه عنوان معل��م ادامه دهد. فردي كه دس��ت 
به چنين اعمال زش��تي مي زند، يك شبه تبديل به 
فردي با رفتارهاي جنسي نا متعارف نمي شود، اين 
رفتارها به ناگه��ان در فردي اينجاد نمي ش��ود، اي 
كاش مس��ووالن به جاي اينكه ب��ه فكر صدور حكم 
زندان آن هم به اين ش��كل غير عادالنه باشند ابتدا 
به اين مس��اله رس��يدگي مي كردند كه فرد خاطي 
مورد بررسي رواني قرار بگيرد تا اگر قبل از اين هم 
دست به اعمال خالف زده مش��خص شود، همين 
كه بگوييم او هيچ پرونده اي در اين زمينه نداش��ته 
نمي تواند براي روشن شدن موضوع كفايت كند. از 
سوي ديگر وقتي فرد خاطي به خود اجازه مي دهد 
كه بگويد اين دخت��ران را صيغه كرده بود، در واقع 
همان مس��اله قوانيني اس��ت كه در م��ورد كودك 
همسري وجود دارد و البته هيچ كس هم تا به حال 
سعي در رسيدگي به اين وضعيت نداشته است. شما 
چطور مي توانيد بدون در نظر گرفتن رضايت والدين 
كودكي كه تنها ۸ س��ال دارد او را صيغه كنيد؟ اين 
سوال ها بايد از فرد خاطي پرسيده شود. جواب هاي 
او بايد مورد بررسي هاي كارشناسي قرار بگيرد. صرف 
بازجويي و زندان نمي تواند ختم اين پرونده باش��د.  
از س��وي ديگر نكته مهم درباره پرونده آزار جنسي 
كودكان در فردوس اين اس��ت كه اين اتفاق در يكي 
 از مناط��ق محروم كش��ور رخ داده اس��ت. در اخبار 
)غير رس��مي و گفته شده در شبكه هاي اجتماعي( 
آمده بود كه خانواده هاي دانش آموزان تهيدس��ت 
هس��تند و در تامين هزينه هاي پزش��كي قانوني و 
ادامهدرصفحه8 وكيل بضاعت مالي ندارند.  

عليرضامناقبي سحرصنيعيوحيدواليسارافالح

وزير راه:  48 هزار پروانه ساخت در تهران 
طي 1401 صادر شده است

 بانك مركزي نماگرهاي اقتصادي 
سه ماهه چهارم سال 1400 را منتشر كرد

از قوانين چندگانه تا دستورات رييس جمهور

ناهمخواني
 آمار ساخت با واقعيت

صفحه 5     صفحه 3    

صفحه 3    

رشد اقتصادي با نفت 4.4
و بدون نفت 3.9 درصد شد

چرايي يكه تازي قاچاق در اقتصاد ايران

 چرا دام ها روي دست دامداران
 مانده است؟

وضعيت ب��ازار دام نش��ان مي دهد، دام��داران ديگر 
انگيزه اي براي توليد دام ندارند. آنها اعالم مي كنند كه 
اين صنعت در آستانه فروپاشي است. خبرها حاكي از آن 
است كه در برخي از مناطق كشور، دامداران با انباشت 
توليد به دليل عدم صادرات دام مواجه شده اند و دولت 
نيز عزمي براي خريد تضميني تولي��دات ندارد. اين 
درحالي است كه به گفته رييس شوراي تأمين كنندگان 
صفحه7رابخوانيد دام كشور...  

 صنعت دامداري 
در آستانه فروپاشي!

با بررسي گزارش
 پژوهشكده پولي و بانكي

بالي جان صنايع 
چيست؟

تغيير ريل و تحول زيربنايي
در اقتصاد كشور با كمك جوانان نخبه 

جهادي و ايثارگر

  آينده ايران
 بسيار روشن است



در به��ار س��ال 1397 و همزم��ان با آغ��از دور جديد 
تحريم هاي امريكا عليه اقتصاد اي��ران، دولت وقت دو 
تصميم ارزي را به شكل همزمان اجرا كرد تا به اين ترتيب 
التهاب هاي به وجود آمده در اين حوزه برطرف ش��وند. 
آنچه كه در عمل رخ داد اما نه تنها به كاهش التهاب ها 
كمك نكرد ك��ه خود به معضلي تازه براي اقتصاد ايران 
تبديل شد. در دس��تورالعمل دولت در سال 97، اعالم 
شد كاالهاي اساسي ارز 4200 توماني خواهند گرفت 
و ب��ه اين ترتيب ب��ا افزايش قيمت اين كااله��ا در بازار 
برخورد مي شود. در عمل اما نگاهي به وضعيت قيمتي 
اين كاالها در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه برخي 
از آنها همراستا با تورم افزايش قيمت داشته اند و به اين 
ترتيب سياست ارز 4200 توماني نتوانست به بسياري از 
اهداف خود دست پيدا كند. هرچند وقتي در ارديبهشت 
امسال، دولت سيزدهم دس��تور حذف اين ارز را صادر 
كرد، اقتصاد ايران با يك ش��وك تورمي تازه مواجه شد 
و همين موضوع باعث شد اين سوال به وجود بيايد كه 
اگر اين ارز تاثير چنداني نداشته چرا با حذفش التهابات 
تورمي افزايش پيدا كرده اس��ت ام��ا در نهايت آنچه در 
برنامه چهار س��ال قبل پيش بيني ش��ده بود با چيزي 
كه در عمل رخ داد فاصله قابل توجهي داش��ت. رانت و 
فساد ايجاد شده در قالب ارز 4200 توماني موجب شد 
تعداد زيادي پرونده قضايي در اين زمينه تشكيل شود و 
معضالت همچون قاچاق معكوس كاال به خارج از كشور 
نيز از دل همين مساله بيرون آمد. در كنار سياست ارز 
4200 توماني، دولت از بهار 97 واردات بيش از 1200 
قلم كاال را به كش��ور ممنوع كرد و فهرست اين كاالها 
در ماه هاي بعد به بيش از 2000 قلم نيز رسيد. در واقع 
اعالم شد كه جز كاالهاي اساسي، كاالهاي ضروري، مواد 
اوليه كارخانه ها و كاالهايي كه براي آنها مشابه داخلي 
وجود ندارد، واردات ساير كاالها به ايران ممنوع خواهد 
بود. اين سياست نيز با اين هدف انجام شد كه در شرايط 
محدوديت هاي اقتصادي، ارز موجود در كشور مديريت 
شود و منابع تنها به مصارف خاص محدود شوند. با اين 
وجود اما ورود كاالهاي خارجي به ايران از طريق قاچاق 
ادام��ه پيدا كرد و اين روند تاكن��ون نيز با قوت و ضعف 
تداوم داشته است. در واقع معضل قاچاق در اقتصاد ايران 
به سال هاي گذشته و دولت هاي اخير محدود نمي شود 
و از دهه ها قبل قاچاق گسترده كاال به ايران ادامه داشته 
اس��ت. در چنين شرايطي است كه حتي آمار دقيقي از 
كاالهاي قاچاق در ايران وجود ندارد و ارقامي بين 10 تا 
20 ميليارد دالر در سال براي آن تخمين زده مي شود. 
هرچند دولت دوازدهم اعالم كرد كه توانس��ته بخشي 

از قاچاق به كش��ور را مديريت و محدود كند اما به نظر 
مي رسد كه اين روند همچنان ادامه داشته و براي دولت 
سيزدهم نيز معضالت خاص خود را به وجود آورده است. 
در ايران قوانين متع��ددي براي مقابله با قاچاق تدوين 
شده و ستاد فرماندهي مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز در 
سال هاي گذش��ته با همين هدف تشكيل و فعال شده 
است. با اين وجود هنوز راهي طوالني تا به صفر رساندن 
يا محدود كردن قاچاق باقي مانده و همين موضوع مورد 
نظر رييس جمهور نيز قرار گرفته اس��ت. آيت اهلل دكتر 
سيدابراهيم رييسي در جلس��ه ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز با تاكيد بر ضرورت انسجام و هماهنگي 
تمامي دستگاه هاي دخيل در امر مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، نقش ستاد را در دستيابي به اين هماهنگي حائز 
اهميت خواند و خاطرنشان كرد: به تعبيري، مهم ترين 
مس��اله در موضوع مبارزه با قاچاق، مس��اله هماهنگي 
است. تقويت نقش قرارگاهي ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
در تحقق انس��جام بسيار مهم است و بايد به اين سمت 
حركت كنيم. وي اصالح س��اختارهاي منجر به وقوع 
قاچاق كاال را نقطه كانوني در سياست گذاري مبارزه با 
قاچاق كاال خواند و افزود: دولت سيزدهم چنانكه پيش 
از اين هم بارها اعالم شده، اين اراده را دارد كه با اصالحات 
ساختاري و نهادي، زمينه هاي فسادزا و روندهايي كه 
موجب وقوع قاچاق مي شوند را از بين ببرد. مادامي كه 
ما علت را برطرف نكنيم و صرفا به مقابله با معلول اكتفا 
كنيم، هدف اصلي كه ريشه كن شدن قاچاق كاالست 
تحقق نخواهد يافت. وي با تاكيد بر اينكه »مبارزه با قاچاق 

كاال بايد از سرمنش��أ آغاز شود«، افزود: ما بايد با اصالح 
ساختارهاي معيوب، مطلوبيت و صرفه اقتصادي قاچاق 
را از ميان ببريم. وقتي هزين��ه قاچاق از طريق تقويت 
سازوكارهاي نظارتي و بسط شفافيت افزايش يابد، به طور 
طبيعي گرايش به آن كاهش خواهد يافت. رييس جمهور 
در ادامه سخنان خود، اتخاذ رويكرد پيشگيرانه در حوزه 
مبارزه با قاچ��اق كاال را مورد توجه قرار داد و با تاكيد بر 
تقويت روندهاي نظارتي در اين زمينه، گفت: الزم است 
سامانه هايي كه در حال حاضر در زمينه قاچاق كاال فعال 
هستند به نحوي تكميل يا مشمول اصالح عملكردي 
ش��وند كه به جاي مقابله پسيني، به سمت پيشگيري 
از قاچاق حركت كنيم. وي با اشاره با اينكه »پيشرفت 
كار در بحث سامانه هاي مربوطه چندان رضايت بخش 
نيست«، افزود: معمواًل پيشرفت كند و ركود در تكميل 
پروژه ها به بحث بودجه و تامين مالي نسبت داده مي شود 
اما واقعيت اين است كه خيلي از اوقات، مساله به پيمانكار 
و ضعف نظارتي دستگاه هاي مس��وول باز مي گردد. از 
همين امروز بايد با يك بررسي دقيق و برطرف نمودن 
كاس��تي ها، به زمانبندي دقيقي براي تكميل و ارتقاي 
س��امانه هاي مرتبط با قاچاق كاال برسيم. امروز كشور 
در اين حوزه هيچ وقتي براي تلف كردن ندارد. رييسي 
در بخش ديگري از س��خنان خود موضوع ساماندهي 
بازارچه ه��اي مرزي را يك اولويت مهم در حوزه مبارزه 
با قاچاق توصيف و خاطرنشان كرد: بازارچه هاي مرزي 
اگر به درستي و زير نظر استاندارها ساماندهي شوند، هم 
ش��اهد رونق تجارت مرزي خواهيم بود و هم با تقويت 

معيشت مرزنشينان، زمينه  بروز پديده هايي همچون 
كولبري و ته لنجي از ميان خواهد رفت. اين كار در عين 
حال اثربخش��ي نظارت هاي دولت��ي در حوزه تجارت 
مرزي را نيز بيشتر مي كند. وي با تاكيد بر »مبارزه قاطع 
و اثربخش با قاچاق سازمان يافته«، گفت: در زمينه قاچاق 
سازمان يافته در درجه اول انسداد منابع مالي از طريق 
مبارزه موثر با پولشويي اولويت دارد و در درجه ثاني نيز 
ردگيري و نظارت شبكه هاي مرتبط حائز اهميت است. 
در هر دو مرحله ما نيازمند اقدامات اطالعاتي و امنيتي 
براي مبارزه اثربخش هستيم. رييس جمهور در ادامه به 
ارتقاي روندها و عملكردها پس از كشف كاالي قاچاق 
اشاره كرد و نقش سازمان اموال تمليكي را در اين زمينه 
مورد توجه قرار داد. آقاي رييس��ي افزود: حركت هاي 
خوبي از آغاز دولت در حوزه اموال تمليكي آغاز ش��ده 
كه بايد استمرار يابد. كاالي قاچاق پس از كشف بايد هر 
چه سريعتر تعيين تكليف شود و نبايد در انبارها رسوب 
كند. وي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال را قرارگاهي 
فرا دستگاهي براي رصد، هماهنگي، هشدار و پيگيري 
در حوزه مبارزه با قاچاق كاال خواند و با تاكيد بر نقش 
قرارگاهي اين س��تاد، گفت: اگر اين ستاد بتواند نقش 
خود را به طور كامل و به درستي ايفا و به شكل موثري با 
قاچاق كاال مبارزه كند، بدون ترديد شاهد رونق توليد، 
ايجاد اش��تغال و شكوفايي ش��ركت هاي دانش بنيان 
در كشور خواهيم بود. رييسي در پايان اهميت تبليغ 
كاالي داخلي و افزايش اعتماد عمومي به توليد داخل را 
ديگر گام مهم در مسير مبارزه با قاچاق دانست و اذعان 
داشت: قاچاق كاال و واردات بي رويه، خنجري است كه 
در قلب توليد داخل و اشتغال فرو مي رود. ما اگر بتوانيم 
با افزايش مستمر كيفيت توليدات داخل و در عين حال 
كارهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي، گرايش مردم به 
كاالي ايراني را بيشتر كنيم، به طور طبيعي هم از واردات 
بي رويه جلوگيري مي شود و هم گامي موثر در مبارزه با 
قاچاق كاال برداشته خواهد شد. رييس جمهور در جريان 
بازديد از كارخانه هپكو اراك نيز گفت: محصوالتي كه 
در داخل كش��ور از جمله در هپكو ساخته مي شود به 
هيچ عنوان نبايد از خارج وارد شود. تاكيدات چندباره 
رييس جمهور نش��ان مي دهد كه دولت سيزدهم نيز 
مانند دولت هاي قبل با معضل باال بودن ميزان قاچاق 
در اقتصاد ايران مواجه ش��ده و در اي��ن رابطه به ارايه 
دستورات و برنامه هايي تازه روي آورده است، موضوعي 
كه بايد ديد آي��ا در اين دوره راهي برايش پيدا خواهد 
ش��د يا دولت سيزدهم نيز به پايان عمر خود مي رسد 

و همچنان قاچاق به يكه تازي خود ادامه خواهد داد.
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تازه ترين آمار متقاضيان
يارانه دستمزد

تازه تري��ن نتايج عملكرد طرح يارانه دس��تمزد حاكي از 
آن اس��ت كه تا پايان تيرماه 3۸ هزار و 9۸0 نفر متقاضي 
يارانه دستمزد بوده اند و استان هاي خوزستان و مازندران 
بيشترين تعداد افراد ثبت نام كننده را به خود اختصاص 
داده اند. طرح يارانه دستمزد از جمله طرح هاي موثر وزارت 
كار در حوزه اشتغال به ش��مار مي رود كه بر اساس آن در 
صورت جذب نيروي كار شغل اولي در واحدهاي اقتصادي 
توسط كارفرمايان 30 درصد مبلغ دستمزد نيروي كار به 
شكل يارانه از طرف دولت به مدت يك سال به كارفرمايان 
پرداخت مي شود. با توجه به افزايش ۵7.4 درصدي حداقل 
دستمزد 1401، مبلغ يارانه دستمزد براي نيروهاي كار 
جذب شده در س��ال جاري رقمي معادل يك ميليون و 
390 هزار تومان است. طرح يارانه دستمزد با هدف كاهش 
هزينه هاي به كارگماري نيروي كار جديد براي كارفرمايان و 
به منظور پايداري توليد، حفظ اشتغال، افزايش فرصت هاي 
شغلي و حمايت از بنگاه هاي خصوصي و تعاوني در كشور 
به اجرا درآمده و مناطق كم برخوردار از اشتغال و بنگاه هاي 
آسيب ديده از كرونا در اولويت اجراي اين طرح قرار دارند. 
شغل اولي ها، فارغ التحصيالن و جوانان بيكار جوياي كار 
در مناطق محروم و كم برخوردار از اش��تغال و همچنين 
بنگاه هاي اقتصادي رسمي فعال در شهرستان هاي كم 
برخوردار، جامعه هدف اين طرح را تش��كيل مي دهند. 
مطابق تازه ترين گزارش عملكرد طرح يارانه دس��تمزد، 
تا پايان تيرماه امس��ال، 3۸ ه��زار و 9۸0 نفر در اين طرح 
ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد 33 هزار و 174 نفر موفق 
به انعقاد قرارداد كار ش��ده اند. به موج��ب اين گزارش به 
تعداد داوطلبان اندكي افزوده شده است. همچنين ۶۸07 
كارفرما در اين طرح مشاركت داشتند و بيشترين استقبال 
كارفرمايان متعلق به استان هاي خوزستان، كرمانشاه و 
مازندران بوده است. در بين استان هاي كشور، خوزستان و 
مازندران بيشترين تعداد ثبت نام و قرارداد منعقده را به خود 
اختصاص داده اند. شرايط بهره مندي از مزاياي طرح يارانه 
دستمزد به اين نحو است كه داوطلبان و جويندگان كار بايد 
مدرك تحصيلي ديپلم و باالتر داشته باشند و سن آنها از 37 
سال تمام بيشتر نباشد؛ شرط سني براي زنان سرپرست 
خانوار جوينده كار هم تا سقف 4۵ سال اعالم شده است. 
متقاضيان و كارفرمايان براي به��ره مندي از مزاياي اين 
 https: طرح و دريافت يارانه دستمزد مي توانند به سامانه
pyd.mcls.gov.ir// وزارت كار مراجعه و ثبت نام كنند.

ايران براي بازگشت به برجام 
تصميم نگرفته است

سخنگوي وزارت خارجه امريكا در كنفرانسي خبري 
اظهار كرد كه آزادي زندانيان امريكايي در ايران يكي 
از اولويت هاي دولت بايدن باقي خواهد ماند. ند پرايس، 
سخنگوي وزارت خارجه امريكا روز جمعه در كنفرانسي 
خبري در پاسخ به سوالي در رابطه با »تصويب اليحه 
تبادل زندانيان با ايران در پارلمان بلژيك« گفت: من 
شما را به دولت بلژيك ارجاع مي دهم. بلژيكي ها بايد 
خودشان درباره تحوالت سيستم شان صحبت كنند 
اما بگذاريد چند نكته جامع تر عارض ش��وم. اولي اين 
است كه ايران س��ابقه طوالني در زنداني كردن هاي 
ناعادالن��ه اتباع خارجي دارد تا از آنه��ا به عنوان اهرم 
سياسي اس��تفاده كند. اين شامل حبس غيرقانوني 
و خودس��رانه اشخاص مي ش��ود. اين اقدامات شنيع 
است. وي ادامه داد: ايران به حبس كردن امريكايي ها 
ادامه مي دهد. ايران به طور نادرس��ت و ناعادالنه اتباع 
كشورهاي ثالث را زنداني مي كند. اين مساله يكي از 
اولويت هاي اين دولت است و تا زمان آزادي امريكايي ها 
اولوي��ت اين دولت باقي خواهد مان��د. ما به همكاري 
با ش��ركاي مان براي رس��يدگي به رفتار شنيع ايران 
در حبس نادرس��ت اتباع خارجي ادامه خواهيم داد. 
سخنگوي وزارت خارجه امريكا افزود: ما و متحدان به 
انجام هرآنچه كه در توان داريم براي آوردن اتباع مان به 
جمع خانواده هاي شان متعهد هستيم. اين اشخاص 
ساليان سال است كه از خانواده هاي شان جدا شده اند. 
ما از كشورهاي هم نظر سراسر جهان مي خواهيم كه به 
اعمال فشار عليه ديگر كشورهايي كه مشغول حبس 
اتباع خارجي مي ش��ود - از جمله ايران - بپردازند. ند 
پرايس در ادامه در پاسخ به سوالي درخصوص اظهارات 
»رييس سازمان اطالعات انگليس« در رابطه با ايران 
گفت: اينكه امريكا و انگليس روابط به شدت نزديك 
اطالعاتي دارند يك راز نيست. من در جايگاهي نيستم 
كه درخصوص محت��واي اين رابطه گفت وگو كنم اما 
گمان نمي كنم به اجازه امنيتي نياز داشته باشم تا اين 
حقيقت را بگويم كه ايران تاكنون تصميمات سياسي 
الزم براي بازگشت دوجانبه به پايبندي هاي برجامي 
را نگرفته اس��ت. اين مقام ارشد امريكايي اظهار كرد: 
حقيقت اين اس��ت كه ماه هاس��ت توافقي روي ميز 
قرار دارد. ما به ديپلماس��ي غيرمستقيم با ايران ادامه 
داده ايم اما ايران حداقل تا اين زمان نشانه اي از تالش 
براي دستيابي به آن توافق نشان نداده است پس اين 
اظهارات درست هس��تند. ند پرايس در ادامه گفت: 
انگليس هميشه بخشي از 1 + ۵ بوده است. انگليس 
نيز به آنچه كه جو بايدن گفته علي الخصوص در اين 
باره كه ايران نبايد به سالح هسته اي دست يابد، متعهد 
است. تحريم هاي ما تا زماني كه بازگشت دوجانبه به 
برجام اتفاق بيفتد، در جاي شان باقي خواهند ماند. ما 
كامال انتظار داريم كه متحدان مان در سرتاسر جهان 
علي الخصوص متحدان مان در 1 + ۵ به اعمال فش��ار 
مالي و اقتصادي قوي علي��ه ايران تا زمان تغيير رويه 
ادامه دهند. اظهارات سخنگوي وزارت خارجه انگليس 
درخصوص تبادل زندانيان در پي اين مطرح مي شود كه 
پارلمان بلژيك اليحه تبادل زندانيان با ايران را تصويب 
كرده است كه مي تواند منجر به استرداد اسداهلل اسدي، 
ديپلمات ايراني شود كه با اتهاماتي در بلژيك در زندان 
به سر مي برد. كاظم غريب آبادي، دبير ستاد حقوق بشر 
جمهوري اسالمي ايران پيش تر در نامه اي اعتراضي به 
كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل از نقض فاحش 
حقوق اسداهلل اسدي توسط مقامات جمهوري فدرال 
آلمان و بلژيك ابراز نگراني كرد و گفت: آقاي اس��داهلل 
اسدي از ماموران ديپلماتيك جمهوري اسالمي ايران 
در وين اتريش است. وي در جوالي 201۸ در ايالت بايرن 
آلمان در زمان بازگشت به اقامتگاهش در وين، با وجود 
دارا بودن مصونيت سياسي به طور غيرقانوني بازداشت 
شد. بعد از گذش��ت يكصدويك روز بازداشت با حكم 
غيرقانوني دادگاه كارلسروهه آلمان، در اكتبر 201۸ 
به بلژيك منتقل ش��د. پس از انتقال، دادگاه كيفري 
آنتورپ برخالف مصونيت ديپلماتيك آقاي اس��دي 
برابر كنوانسيون 19۶1 وين، وي را به صورت غيرقانوني 
به بيست سال حبس محكوم نمود. او در حال حاضر در 
بلژيك زنداني است. پوليتيكو درباره تصويب اين اليحه 
نوشت: 79 نفر از 131 نماينده پارلمان بلژيك راي موافق 
و 41 نفر راي مخالف دادند و 11 نفر راي شان ممتنع بود.

پيشرفت هسته اي ايران 
يكنواخت است

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگويي 
عنوان كرد كه اگر آژانس اتمي پايگاه داده هاي خود در 
رابطه با برنامه هسته اي ايران را بازسازي نكند، هرگونه 
توافق��ي با ايران »ش��كننده« خواهد ب��ود. به گزارش 
شرق االوسط، رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي روز جمع��ه در گفت وگويي با يك روزنامه 
اس��پانيايي بيان كرد: اصل كالم اين است كه قريب به 
۵ هفته مي شود كه ما ديدي محدود بر آنچه كه درحال 
رخ دادن است، داريم. برنامه هسته اي ايران به سرعت 
به پيش مي تازد و اگر توافقي حاصل ش��ود، به سختي 
مي توانم قطعات پازل را طي اين مدت نابينايي اجباري 
كنار يكديگر بگذارم. وي در ادامه در رابطه با بازس��ازي 
پازل برنامه هس��ته اي ايران گفت: اين كار غيرممكن 
نيست اما وظيفه اي بسيار پيچيده خواهد بود و شايد 
حتي به برخي توافقات خاص نياز داشته باشد. مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: همچنين نسبت 
به اين مدت زمان كه فعاليت ه��اي نظارتي آژانس در 
ايران محدود ش��ده نگرانيم. وي ادامه داد: آژانس بايد 
پايگاه داده ها را بازسازي كند و بدون آن توافق پايه اي 
شكننده خواهد داشت چون اگر ندانيم چقدر مواد در 
آنجا است، چگونه مي توانيم تعيين كنيم كه حجمي 
از مواد بايد صادر شوند و چندتا از سانتريفيوژها بايد 
بالاستفاده باقي بمانند. گروسي در رابطه گزارش اخير 
رويترز مبني بر تشديد غني سازي اورانيوم در ايران 
جهت استفاده از ماشين هاي پيشرفته تر اظهار كرد: 
پيشرفت فني برنامه هسته اي ايران يكنواخت است.

خودروهاي لوكس
چه قدر ماليات دادند؟

براساس عملكرد درآمدهاي مالياتي كل كشور در سه ماهه 
ابتدايي سال جاري، معادل 34.4 ميليارد تومان ماليات از 
انواع خودروهاي س��واري و وانت دو كابين داراي شماره 
انتظامي شخصي گران قيمت گرفته شده است. بر اساس 
قانون بودجه، مالكان انواع خودروهاي سواري و وانت دو 
كابين كه در ابتداي س��ال 1400 مالك خودروي مزبور 

بوده اند، به شرح زير مشمول ماليات شدند: 
1( اش��خاص حقوقي غيردولتي به ازاي هر خودروي با 

ارزش روز باالتر از يك ميليارد تومان.
2( اشخاص حقيقي كه مجموع ارزش خودروهاي خود 
و فرزندان كمتر از 1۸ س��ال تحت تكفل خود باالي يك 

ميليارد تومان باشد. 
در اين بين، نرخ ماليات س��االنه مجموع ارزش روز انواع 
خودروهاي س��واري و وانت دو كابين نيز به ش��رح زير 

تعيين شد: 
1_ تا مبلغ 1.۵ ميليارد تومان نسبت به مازاد يك ميليارد 

تومان معادل يك درصد
2- تا مبلغ سه ميليارد تومان نسبت به مازاد 1.۵ ميليارد 

تومان معادل دو درصد 
3- تا مبلغ 4.۵ ميليارد نسبت به مازاد سه ميليارد تومان 

معادل سه درصد 
4- نسبت به مازاد 4.۵ ميليارد معادل چهار درصد

در اين زمينه، بررس��ي عملكرد درآمدهاي مالياتي كل 
كشور در س��ه ماهه ابتدايي سالجاري نشان مي دهد كه 
معادل 34 ميليارد و 4۵۵ ميليون و 300 هزار تومان ماليات 
از انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره 
انتظامي شخصي گران قيمت گرفته شده است. البته، 
ماليات خودروهاي لوكس براي امسال نيز الزم االجراست 
و طبق گفته مدير كل طراحي و تحليل فرآيندهاي مالياتي 
خودروهاي لوكس براي ابتداي امسال شناسايي شده اند 

و ناجا بايد اطالعات آنها را به سازمان امور مالياتي بدهد.

تاكيد بر رعايت سقف بودجه
در مجلس

اعضاي كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مواردي از سياست هاي كلي پيشنهادي برنامه هفتم توسعه 
در خصوص اصالح س��اختار بودجه را بررسي كردند. در 
جلسه كميسيون مشترك كه به رياست محمدباقر ذوالقدر 
و با حضور برخي اعض��اي مجمع و نمايندگاني از دولت و 
مجلس برگزار شد، اعضاي كميسيون مشترك مواد ديگري 
از سياست هاي كلي برنامه هفتم در خصوص اصالح ساختار 
بودجه را براي ارايه به صحن مجمع مورد بررسي قرار دادند. 
در اين جلسه اعضاي كميسيون مشترك بر استقالل بودجه 
دولت از عوايد حاصل از صادرات نفت تاكيد و مقرر كردند 
كه »تامين هزينه هاي دولت صرف��ًا از محل درآمدهاي 
عمومي باش��د« و »عوايد حاصل از ص��ادرات نفت، گاز، 
ميعانات و ساير دارايي هاي سرمايه اي به تامين طرح هاي 
زيرساختي ملي اختصاص يابد.« اعضاي كميسيون در اين 
جلسه همچنين مقرر كردند كه »لوايح بودجه ساليانه بايد 
منطبق با سياست هاي كلي و در اجراي برنامه پنج ساله 
تنظيم و تصويب شود. رسيدگي در مجلس با رعايت اهداف 
و حفظ ساختار كلي و انسجام اليحه در سقف اليحه دولت 
صورت گيرد.« و همچنين »تعيين سهم درصد در بودجه« 
ممنوع است. در اين جلسه پرويز داودي، سيد مرتضي نبوي، 
محمدي عراقي، محمدجواد ايرواني، حسين مظفر، مجيد 
انصاري، صادق واعظ زاده، سيد مصطفي ميرسليم، داود 
دانش جعفري و آقازاده از اعضاي مجمع ديدگاه هاي خود 
را درباره برنامه هفتم توسعه بيان كردند و ادامه بحث و 
بررسي درباره ساير بندهاي سياست هاي كلي برنامه 

هفتم به جلسه بعد كميسيون مشترك موكول شد.

ازقوانينچندگانهتادستوراترييسجمهور

رييسسازمانانرژياتمي:

خطيبنمازجمعهتهران:

چراقاچاقدراقتصادايرانيكهتازيميكند؟

ساخت واحدهاي جديد نيروگاه بوشهر شتاب گرفته است

امريكابايدبهطوركاملازمنطقهحذفشود

معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي ايران 
گفت: وجود مجتمع آب سنگين و رآكتور خنداب موجب 
ايجاد ظرفيت بزرگ علمي، صنعتي و پژوهشي و همچنين 
س��بب ارتقاي سطح دانش و فناوري كش��ور شده و اين 
مركز به سهم خود براي جذب نخبگان محلي و منطقه اي 
تاثيرگذار بوده است. محمد اسالمي معاون رييس جمهور 
و رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران در جريان س��فر به 
شهرس��تان خنداب اظهار كرد: هدف نخست از سفر به 
خنداب، ابالغ پيام و سالم آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي، 
رييس جمهور محترم به مردم منطقه است؛ زيرا بر اساس 
برنامه ريزي سفرهاي استاني، مقرر است تا يكي از مسووالن 
ارشد هيات دولت نيز در شهرستان ها حضور يابند. وي با 
اشاره به ديدار مقامات دولتي با مردم در سفرهاي استاني 
افزود: اعضاي هيئت دولت در جريان سفرهاي استاني به 
بررسي وضعيت شهرستان ها و پروژه ها و طرح هاي مورد 
نظر مي پردازند، همچنين در اين سفرها مالقات مردمي، 
ديدار با خانواده معزز شهدا و تشكيل جلسه شوراي اداري 
با حضور مسووالن شهرستان و فعاالن اقتصادي و نخبگان 
برگزار مي شود و با بيان مسائل در جريان مشكالت قرار 
مي گيرند. وي تصريح كرد: در جريان بازديدها و مذاكرات 

و گفت وگوها، نسبت به وضعيت شهرستان ها، گزارش هايي 
تهيه مي شود كه تمامي اين موارد به اطالع رييس جمهور 
مي رسد. اسالمي توضيح داد: مطابق دستورات و مصوبات 
رييس جمهور در آخرين جلسه هيات دولت، مقرر شد تا 
با نمايندگاني از دولت كه به شهرستان ها سفر كرده اند، 
جلسه اي برگزار شود و مسووالن به طرح موارد و مشكالت 
بپردازند. معاون رييس جمهور تصريح كرد: خوشبختانه با 
وجود مردم مستعد و سختكوش خنداب، اين شهر داراي 
ظرفيت خوب و مناسبي است به طوري كه اين شهرستان 
داراي سابقه تاريخي و همچنين پتانسيل خوبي در زمينه 
باغداري و كشاورزي است و با توجه به اين موارد الزم است 
تا صنايع جانبي براي خنداب ايجاد شود تا زنجيره ارزش 
براي مردم و منطقه به وجود آورده و اشتغال مولد را ايجاد 
كند تا موجب جذب نيروهاي تحصيل كرده ش��ود. وي 
گفت: وجود مجتمع آب سنگين و رآكتور خنداب در اين 
شهرستان موجب ايجاد ظرفيت بزرگ علمي، صنعتي و 
پژوهشي و همچنين سبب ارتقاي سطح دانش و فناوري 
كشور شده و اين مركز به سهم خود براي جذب نخبگان 
محلي و منطقه اي تاثيرگذار بوده اس��ت. اسالمي تاكيد 
كرد: نكته حائز اهميت اين است كه بتوانيم مسووليت هاي 

اجتماع��ي و برنامه هاي دول��ت و اراده مردم و همچنين 
برنامه هاي مردمي را كه فعاالن اقتصادي و اجتماعي در 
شهرستان خنداب دارند، را هم راستا و همسو كنيم تا منابع 
به صورت اثرگذار جذب شود و در نهايت اثرات مشخص آن 
بر روي زندگي مردم مشهود شود و هموطنان اين موارد 
را به ص��ورت ملموس در زندگي خود حس كنند. معاون 
رييس جمهور گفت: خوشبختانه مسووالن، دولت و فعاالن 
اقتصادي و اجتماعي در اقدامي تعاملي توانسته اند اين كار را 
انجام دهند و همچنين در آينده مي توانند نسبت به بهبود 
كيفي شهرستان موثر باشند. وي تاكيد كرد: با اين اهداف 
و با چنين پيشينه اي در خدمت مردم هستيم و اميدواريم 
كه بازديدهايي كه در شهرستان انجام شده و مي شود، در 
راستاي تحقق اين اهداف و برنامه ها و سياست گذاري ها 
گام برداريم تا مردم نيز بتوانند پس از اين سفر و به تدريج 
از نتايج آن بهره مند شوند. رييس سازمان انرژي اتمي در 
خصوص برنامه سازمان براي توليد برق هسته اي و توسعه 
نيروگاه هاي اتمي اظهار كرد: موضوع مهم، برق هسته اي 
اس��ت كه بر اس��اس اراده اي كه در كش��ور وجود دارد و 
همچنين به لطف الهي و آنچه در قانون بودجه پيش بيني 
شده؛ احداث 10 هزار مگاوات برق جديد در سطح كشور 

برنامه ريزي ش��ده اس��ت كه اين پروژه اكنون در دست 
اقدام قرار دارد و به س��مت توليد آن در حركت هستيم؛ 
به طوري كه در شرايط فعلي يك نيروگاه هزار مگاواتي فعال 
در بوشهر داريم كه به عنوان انرژي پاك و بدون آاليندگي و 
همچنين برق پايدار در طول شبانه روز و به صورت ثابت به 
شبكه تزريق مي شود كه برق هسته اي توليدي در تنظيم 
بار شبكه بسيار موثر بوده است. وي اضافه كرد: از چند ماه 
قبل و پس از سفر رييس جمهور به استان بوشهر، برنامه هاي 
اجراي پروژه واحدهاي 2 و 3 نيروگاه بوشهر شتاب گرفته 
است. اسالمي خاطرنشان كرد: با تاكيدات رييس جمهور، 
اين پ��روژه وضعيت متفاوتي يافت��ه و اميدواريم بتوانيم 
سرفصل هاي ديگر در همه جبهه هايي كه متصور است را 
فعال كنيم و در نظر داريم تا واحدهاي 2 و 3 نيروگاه اتمي 
بوشهر از اين پس پيشرفت بيشتري را ثبت كنند. رييس 
سازمان انرژي اتمي در پايان سخنانش گفت: برنامه 
ديگري كه در دست اجرا داريم، پروژه توسعه خنداب 
است كه طرح هاي توس��عه خنداب را آغاز خواهيم 
كرد و هم تكميل طرح هاي نيمه تمام در دستور كار 
قرار مي گيرد كه اكنون با وضعيت مطلوبي در دست 

اقدام و پيگيري قرار گرفته و دنبال مي شوند.

امام جمعه موقت تهران گفت: همسايگان بدانند اقتدار 
آنها اقتدار ماست و ايران به تماميت ارضي و اقتدار سياسي 
و اقتصادي و امنيتي آنها فكر مي كند و اين راهبرد قطعي 
ايران است. وي ادامه داد: در هفته اي كه گذشت، ايران 
به كريدور سياسي منطقه تبديل شده بود. نشست هاي 
دو جانبه روساي جمهور روسيه و تركيه، نشست سه جانبه 
آستانه و ديدارهاي بسيار مهم و بيانات الهام بخش رهبر 
معظم انقالب اسالمي در تبيين شرايط سياسي منطقه و 
جهان اسالم براي امت اسالمي و ملت هاي منطقه و دنيا 
كه پيام آور قدرت و شكل گيري قدرت هاي نو در جهان 
پيش روست. امروز دنيا با تحوالت جدي رو به رو است و 
در اين ترديدي نيست. هزاره سوم قطعا هزاره آسياست 
و ايران در جنوب غربي آسيا در اين تحوالت نقش تعيين 
كننده دارد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به بيانات مقام 
معظم رهبري در ديدار با اردوغان تصريح كرد: اوال تاكيد 
رهبر انقالب اسالمي در گفت وگو با رييس جمهور محترم 
تركيه در چند اصل بود؛ اول اينكه مرز ايران و تركيه مرز 
ماست. ما امنيت تركيه را امنيت ايران مي دانيم. در چهار 
دهه گذش��ته نگاه ايران به خلق قدرت براي كشورهاي 
اسالمي به ويژه دولت اسالمي تركيه معطوف بوده است. 
در كنار اين نگاه انتظار ايران اين اس��ت كه مرز سوريه و 

تركيه هم مرز ما باشد. دغدغه ملت اسالمي باشد. ما در 
كنار امنيت يكديگر به اقتدار مي رسيم اگر تماميت ارضي 
كش��ورهاي اسالمي تهديد ش��ود، اقتدار امت اسالمي 
تهديد شده است. وي ادامه داد: نكته ديگر كه بر آن تاكيد 
ش��د، راه ارتباطي ايران و ارمنستان است؛ ايران در برابر 
تغييرات منطقه اي به طور جدي حساس است. راهي كه 
هزاران سال قدمت دارد و از عوامل امنيت و صلح و اقتدار 
ملت هاي منطقه است نبايد آسيب ببيند. نكته ديگر كه 
مقام معظم رهبري مطرح كردند، بحث حضور امريكا در 
سوريه در كنار رود فرات است؛ همانطور كه رييس جمهور 
تركيه اش��اره كردند حمايت امريكا و متحدان اروپايي 
امريكا از تروريست ها موجب ناامني مرزهاي تركيه است 
و براي رس��يدن به امنيت بايد حضور امريكا در منطقه 
به طور كلي حذف شود. ابوترابي فرد گفت: امروز حضور 
سياسي و نظامي موثر امريكا در منطقه به صفر رسيده 
است و نيروهاي نظامي امريكا در منطقه كارايي ندارند. 
عراق و سوريه و افغانستان را ببينيد؛ لشكركشي امريكا 
بي اثر اس��ت، اما حضور فيزيك��ي امريكا هم بايد حذف 
شود. امريكايي ها قبل از اينكه با واقعه افغانستان رو به رو 
شوند و با شكست مفتضحانه رو به رو شوند بايد منطقه 
را ترك مي كردند. وي خاطرنشان كرد: در حوزه سياسي 

و اقتصادي روابط گسترده ايران اسالمي با همسايگان 
هميشه در دس��تور كار بوده اس��ت و همه همسايگان 
بدانند اقتدار آنها اقتدار ماس��ت و ما به تماميت ارضي و 
اقتدار سياسي و اقتصادي و امنيتي آنها فكر مي كنيم و 
اين راهبرد قطعي ايران است و تصميمات ارزشمندي در 
اين دولت براي تحكيم روابط با كشورهاي همسايه اتخاذ 
شده است كه اميدوارم شاهد افزايش ارتباط ايران اسالمي 
با ملت هاي منطقه به ويژه كشورهاي همسايه و دوست 
باشيم. ابوترابي با اشاره به افزايش توليد و مصرف برق در 
كشور گفت: در سال ۵7 جمعيت ايران 37 ميليون نفر 

بود و كل صنعت برق كشور حدود 7 هزار مگاوات بود. 
امروز با وجود تحريم و فش��ار سياسي و جنگ تحميلي، 
توليد انرژي برق ۸۸ هزار مگاوات است، اين تحول عظيم 
در صنعت برق كش��ور رخ داده است و در منطقه جنوب 
غربي آس��يا ايران در توليد انرژي برق رتب��ه اول را دارد. 
در حوزه ش��بكه، خطوط و پس��ت ها امروز 100 درصد 
ش��هرهاي كشور از برق اس��تفاده مي كنند و 97 درصد 
روستاهاي كشور برق دارند. در يك دهه گذشته نهضت 
كاهش تلفات برق داشتيم و تلفات در اين حوزه يك رقمي 
شده است. اما با وجود موفقيت چشمگير نظام اين صنعت 
با مش��كالتي در حوزه مصرف و بهره وري پايين انرژي و 

كاهش سرمايه گذاري مواجه است. انصافا دولت سيزدهم 
گام هاي بلندي در حوزه صنعت برق برداشته است. اراده 
جدي رييس جمهور و مع��اون اول به تحول در صنعت 
نفت به عنوان زير ساخت توسعه كشور، همكاري نزديك 
وزارت خانه هاي نفت، صنعت و كشاورزي با وزارت نيرو، 
نقش موثر وزير نيرو به عنوان يك مدير كارآزموده و اتخاذ 
تصميمات منطقي و قابل اجرا و مورد احترام، تيم مديريتي 
با تجربه و كارشناس در صنعت برق از اقداماتي است كه 
در اين يك سال شاهد آن بوديم. امام جمعه موقت تهران 
تصريح كرد: در حالي كه در تابستان گذشته با خاموشي 
طوالني و بلندمدت رو به رو بوديم و بخش هاي صنعتي و 
كشاورزي به شدت رنج مي برد، اولين تصميم كوتاه مدت 
دولت سيزدهم از 9 ماه قبل ساماندهي حوزه مديريت 
مصرف انرژي برق به شكلي كه با هيچ محدوديتي براي 
مش��تركان خانگي و تجاري رو به رو نشويم، بود. بايد 
قدر شناس اين اقدام بود و ما از تالش مسووالن تشكر 
مي كنيم اما اين قدرداني بهتر است با كاهش مصرف 
برق باشد. تصميم درباره اينكه در ساعت كار 30 درصد 
و در ساعات غيراداري ۶0 درصد كاهش مصرف داشته 
باشيم بسيار موثر بوده است. مذاكره با صنايع بزرگ 

براي مديريت مصرف از ديگر اقدامات موثر بود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
مقايسه پايه پولي و ارقام تشكيل دهنده آن در خرداد 
1401 و ارديبهش��ت 1401 نش��ان مي دهد كه در 
خرداد م��اه پايه پولي با كاه��ش 284 هزار ميليارد 
ريال، كاهش 44 صدم درصدي نسبت به ارديبهشت 
داشته است. كارشناسان با ارزيابي مثبت از اين اتفاق 
معتقدند كه به تدريج مي توانيم شاهد مهار نقدينگي 
و اثر آن بر تورم در ماه هاي آينده باش��يم.  ارقام پايه 
پولي در خرداد 1401 نشان مي دهد كه در سه ماهه 
اول خال��ص دارايي هاي خارج��ي بانك مركزي 4- 
درصد، مطالبات بانك مركزي از بانك ها 0.9- درصد، 
خالص ساير اقالم بانك مركزي 1۶۷- درصد، مانده 
اجراي عمليات سياس��ت پولي 3۷- كاهش داشته 
اس��ت و تنها رقم رشد مثبت شامل خالص مطالبات 
بان��ك مرك��زي از بخش دولتي اس��ت ك��ه خالص 
مطالبات بان��ك مركزي از بخش دولتي 11۶ درصد 

رشد مثبت داشته است. 
پايه پولي در س��ه ماه اول ش��ش درصد رشد كرده و 
در يك سال منتهي به خرداد 1401 نيز 2۷.8 دهم 
درصد رش��د كرده و به رغم ۶40 همت رسيده است 
كه اين رش��د نسبت به رشد 9 درصدي مدت مشابه 
سال قبل كمتر شده است.  اين در حالي است كه در 
ارديبهشت ماه پايه پولي ۶43 همت بوده است و رشد 
دو ماه اول سال ۶.۵ درصد بوده است. به عبارت ديگر 
در خرداد 1401 پايه پولي كاهش 284 هزار ميليارد 

ريالي يا 0.44 درصدي داشته است. 

    نظر همتي درباره منفي شدن پايه پولي
به دنبال انتشار خبري در خبرگزاري جمهوري اسالمي 
با عنوان » سكوت همتي پس از منفي شدن رشد ماهانه 
پايه پولي، متوس��ط رش��د ماهانه پايه پولي در دولت 
سيزدهم كمتر از نصف دولت قبل شد « ، عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي در صفحه توييتر خود 
نوشت: »از آنجا كه خبرگزاري رسمي دولت از كاهش 
0.4 درصدي پايه پولي در خرداد ماه با افتخار ياد كرده 
و از اينكه چرا من در خصوص اين افتخار ادعايي چيزي 
نگفته و سكوت كرده ام گله كرده است، حاال كه خودتان 
اصرار داريد مي گويم: با ادعاي عدم اخذ تنخواه از بانك 
مركزي و براي تامين كسري بودجه دولت، دست در 
حساب هاي شركت هاي دولتي كرده و از سپرده هاي 
آنها برداشت كرده ايد، بقيه مطالب را هم توضيح بدهم؟ 
ضمنًا بازي با آمار مشكلي را حل نمي كند و ظرف چند 
ماه مشخص مي شود. نتيجه سياست هاي پولي و مالي 
دولت بايد عماًل در سفره هاي مردم ديده شود و مردم 
به عينه رفاه خود را احس��اس كنند.« بر اس��اس آمار 
خرداد ماه 1401 بدهي شركت ها و موسسات دولتي 
به سيس��تم بانكي به 8۶ هزار ميليارد تومان رسيده 
است كه نسبت به اسفند 1400 يعني در سه ماهه اول 
معادل 24 درصد رشد داشته است همچنين نسبت 
به خرداد 1400 يعني در يك سال گذشته 41 درصد 
رشد كرده است. بدهي شركت ها و موسسات دولتي 
به بانك مركزي به رقم ۵8 ميليارد تومان رسيده كه 
در س��ه ماه اول 24.8 درصد و در يك س��ال اخير ۵9 
درصد رشد كرده است. بدهي شركت ها و موسسات 
دولتي به بانك ها نيز به رقم 28 همت رس��يده كه در 
سه ماه اول 22 درصد و در يك سال اخير 1۵.۵ درصد 

رشد كرده است. 
همچنين بدهي دولت به بانك ها نيز 481 همت است 

كه در سه ماه اول نزديك به ۶ درصد و در يك سال اخير 
بيش از 14 درصد رشد كرده است. بدهي دولت به بانك 
مركزي نيز به رقم 1۵0 متر رسيده كه در سه ماهه اول 
امسال 13.۷ درصد رشد كرده است.  بر اين اساس به 
نظر مي رس��د كه دولت براي تامين كسري بودجه و 
مخارج خود به جاي رشد مستقيم پايه پولي و استقراض 
مس��تقيم از بانك مركزي از ساير منابع از جمله رشد 
بدهي دولت و همچنين رشد بدهي شركت هاي دولتي 

به بانك ها و بانك مركزي نيز استفاده كرده است.

    گزارش ايرنا از سكوت همتي
 پس از منفي شدن رشد ماهانه پايه پولي

گزارش جديد بانك مركزي از متغيرهاي پولي نشان داد 
رشد ماهانه پايه پولي در خردادماه سال جاري منفي 0.4 
درصد بوده است. گزارش اميدواركننده از شاخص هاي 
پولي با سكوت عبدالناصر همتي رييس بانك مركزي 
دولت قبل مواجه ش��ده اس��ت. به گزارش ايرنا، بانك 
مركزي روز چهارشنبه گذشته جزييات شاخص هاي 
پولي خردادماه را اعالم كرد. همانطور كه انتظار مي رفت 
روند ماه هاي گذشته در بهبود تغييرات متغيرهاي پولي 
به ويژه نس��بت به سال گذش��ته ادامه يافت. به عنوان 
مثال حجم نقدينگي در پايان خردادماه 1401 به رقم 
۵1049.۶ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان 
س��ال 1400 معادل ۵.۶ درصد رشد نشان مي دهد و 
در مقايسه با رشد نقدينگي دوره مشابه سال قبل )۶.۶ 
درصد(، 1.0 واحد درصد كاهش داشته است. از اين رو 
رشد دوازده ماهه نقدينگي منتهي به پايان خردادماه 
1401 نس��بت به رشد دوره مش��ابه سال قبل )39.4 
درصد(، معادل 4.1 واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

  رشد منفي پايه پولي در خرداد
با اين حال مهم ترين نكته در گزارش بانك مركزي، 
رش��د ماهانه منفي پايه پولي بود. بر اساس گزارش 
بانك مركزي، حجم پاي��ه پولي در پايان خردادماه 
نس��بت به رقم پايان ارديبهش��ت ح��دود 3 هزار 
ميليارد توم��ان كاهش يافت و بدين ترتيب رش��د 
ماهان��ه پايه پولي در خردادماه س��ال جاري منفي 
0.4 درصد ثبت شد. اين موضوع باعث شد رقم رشد 
س��ه ماهه پايه پولي نيز به ۶ درصد محدود شود كه 
نسبت به رش��د 9.2 درصدي در سه ماهه بهار سال 
گذشته، نش��ان دهنده كاهش چشمگير رشد پول 

پرقدرت است.
همچنين پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان 
خردادماه 1401 معادل 2۷.8 درصد رشد يافت كه 
نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل )30.۷ درصد(، 
2.9 واحد درصد كاهش نشان مي دهد. نكته جالب 
از حواش��ي اين گزارش، س��كوت رييس كل بانك 
مركزي دولت قبل نسبت به تغييرات اميدواركننده 
ش��اخص هاي پولي بود. عبدالناصر همتي كه پس 
از گزارش ارديبهش��ت ماه بانك مركزي، رشد پايه 
پولي در ارديبهش��ت ماه را نش��انه مديريت ضعيف 
دولت خوانده بود، پس از مش��خص ش��دن رش��د 
منفي پايه پولي در خردادماه و كاهش شديد رشد 
پايه پولي نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته، 
ترجيح داد با سكوت نسبت به اين گزارش، از كنار 
اين موضوع عبور كرده تا انتقاد پيش��ين وي در اين 

رابطه فراموش شود.
سلطان چاپ پول اخيراً و تنها ساعاتي پس از انتشار 
آمار ش��اخص هاي پولي ارديبهشت ماه در مطلبي 

كنايه آميز نوشته بود: »بعد از دو روز تبليغات وسيع 
دولت مبني ب��ر اينكه بر اثر سياس��ت هاي پولي و 
مالي دولت سيزدهم بعد از 9 سال روند نقدينگي در 
فروردين منفي ش��ده است )0.2- درصد(، گزارش 
امروز بانك مركزي در مورد متغيرهاي پولي از رشد 
۵.2 درصدي پايه پول��ي و 2.۵ درصدي نقدينگي 
صرفًا در ارديبهش��ت ماه خبر مي دهد«. با اين حال 
پس از مش��خص ش��دن رش��د منفي پايه پولي در 
خردادماه، ترجيح داد به جاي پرداختن به جزييات 
گزارش بانك مركزي، از لزوم »رفع تحريم« بنويسد 
و موض��وع »تنوع س��بد ارزي« را كم اهميت جلوه 
دهد. حج��م پايه پولي در تيرم��اه 1392 در پايان 
دولت دهم 9۵.8 هزار ميليارد تومان بود كه در پايان 
دولت روحاني به ۵1۷.۵ هزار ميليارد تومان رسيد 
كه از افزايش بيش از ۵ برابري آن )440 درصد( در 
دولت گذش��ته حكايت دارد. در هشت سال دولت 
گذش��ته پايه پولي 440 درص��د افزايش يافت كه 
معادل رشد ماهانه متوسط 4.۶ درصد است. اين در 
حالي است كه در 11 ماه دولت سيزدهم پايه پولي 
23.۷ درصد بيشتر شده كه معادل ماهانه رشد 2.2 
درصدي است؛ به عبارت ديگر، متوسط رشد ماهانه 
پايه پولي در دولت رييسي نسبت به دولت روحاني 

كمتر از نصف شده است.
در تيرم��اه 139۷ قبل از رياس��ت همت��ي بر بانك 
مركزي، پايه پولي 220 هزار ميليارد تومان بود و در 
ارديبهشت 1400 كه آخرين ماه رياست وي بود پايه 
پولي به 493 هزار ميليارد تومان رسيد. به عبارتي در 
34 ماه رياست همتي بر بانك مركزي به طور متوسط 

هرماه 3.۶ درصد بر حجم پايه پولي افزوده شد.

اخبار
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رشد اقتصادي با نفت 4.4
و بدون نفت 3.9 درصد شد  

بانك مركزي رشد اقتصادي سال گذشته را با نفت 4.4 
درصد و بدون نفت 3.9 درصد اعالم كرد. بانك مركزي 
نماگرهاي اقتصادي سه ماهه چهارم سال 1400 را با اعالم 
شاخص هاي عمده اقتصادي در سه بخش واقعي، خارجي 
و مالي منتشر كرد.بر اساس گزارش بانك مركزي، نرخ 
رشد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته با نفت 4.4 
درصد و بدون نفت 3.9 درصد اعالم شد. نرخ رشد توليد 
ناخالص داخلي به قيمت پايه در سه ماه اول سال گذشته 
۶.۷ درصد، سه ماه دوم يك درصد، در سه ماه سوم 4.8 
درصد و در سه ماهه چهارم سال به ۵.۷ درصد رسيد. رشد 
اقتصادي بدون نفت نيز در س��ه ماهه اول سال گذشته 
به 4.4 درصد، س��ه ماهه دوم به 0.۷، سه ماهه سوم به ۵ 
درصد و در سه ماهه چهارم به ۶.3 درصد رسيده است. 

ارتقاي سطح پاسخگويي شبكه 
بانكي كشور در دولت سيزدهم

در دولت سيزدهم با توجه به رويكرد مردمي اين دولت 
و همچنين برگزاري متعدد ميزهاي خدمت، س��طح 
پاسخگويي ش��بكه بانكي كشور افزايش چشمگيري 
يافته است. به گزارش پايگاه خبري بانك مسكن _ هيبنا، 
مركز بازرسي وزارت اقتصاد براي تحرك بخشي به نظام 
بانكي و مالياتي در پاسخگويي به مطالبات مردم فعاليت 
خود را منسجم تر كرده است. در همين راستا، با توجه به 
نياز هر چه بيشتر فضاي مالي و بانكي به پاسخگويي و 
شفاف سازي و افزايش مطالبات مردم و فعاالن اقتصادي 
با ارتقاء س��طح خدمات در اين حوزه، مركز بازرس��ي 
وزارت اقتصاد براي همسان س��ازي مطالبات و سطح 
پاسخگويي وارد عمل شده است. خوشبختانه آمارهاي 
انتشار يافته از ميزهاي ارتباطات مردمي حوزه وزارت 
اقتصاد كه در جريان سفرهاي استاني رييس جمهوري 
منتشر شده حاكي از آن است كه پس از استقرار دولت 
س��يزدهم و رويكرد مردمي وزارت اقتصاد و همچنين 
نظارت مستمر آن، نظام بانكي و مالياتي فعاليت خود را 
در اين بخش نسبت به گذشته افزايش داده و پاسخگويي 
مديران، رشد چشمگيري داشته است. نتايج دريافتي از 
گزارش هاي مسووالن مركز بازرسي وزارت اقتصاد در 
زمينه پاسخگويي به مطالبات مردم در حوزه هاي بانكي، 
مالياتي، بيمه و... نش��ان مي دهد، بيش از سيصد هزار 
مراجعه حضوري چهره به چهره و مالقات غيرحضوري 
ظرف مدت فعاليت دولت سيزدهم صورت گرفته است.

تاكيد كميسيون مشترك مجمع 
تشخيص بر اصالح نظام پولي بانكي

اعضاي كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در بيست و دومين جلسه خود، موارد ديگري از 
سياست هاي كلي پيش��نهادي برنامه هفتم توسعه 
را در خصوص اصالح س��اختار بودج��ه مورد بحث و 
بررسي قرار دادند. در اين جلسه كميسيون مشترك 
بر » اجتناب از تغيير سقف اليحه دولت در مجلس و 
ممنوعيت تعيين سهم درصد بودجه به جز موارد مصرح 
در سياست كلي تاكيد كردند. اعضاي كميسيون در 
اين جلسه همچنين مقرر كردند كه » نظام مالياتي 
با رويكرد؛ تبديل ماليات به منبع اصلي تامين بودجه 
دولت، ايجاد پايه هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار 
مالياتي، محدود و هدفمندسازي معافيت ها، استقرار 
سامانه يكپارچه هوشمند مالياتي و تقويت نقش هدايت 
و تنظيم گري ماليات در اقتصاد، با تاكيد بر رونق توليد 
و عدالت مالياتي متحول شود« باشد و همچنين در 
موضوع »اصالح نظام پولي و بانكي كش��ور بر اساس 

سياست هاي كلي مربوطه« به جمع بندي رسيدند. 

شكل گيري پيمان هاي منطقه اي 
براي حذف دالر

كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه گفت: پيمان 
دو جانبه ايران و روس��يه ابزار دور زدن تحريم ها و 
آغازي براي پيمان هاي بزرگ است. دولت سيزدهم 
از همان روزهاي نخس��ت فعاليت توس��عه روابط 
اقتصادي با كشورهاي همسايه را مهم ترين اولويت 
خود براي مقابله با تحريم هاي ظالمانه قرار داد كه 
يكي از اين كشورها، روسيه است. در يك سال اخير 
به ويژه پس از استقرار دولت سيزدهم حجم صادرات 
بين ايران و روسيه تا چهار ميليارد دالر افزايش يافت.

پس از سفر رييس جمهوري كشورمان به روسيه، 
دو كش��ور توافقات تجاري انج��ام دادند و تصميم 
گرفتند حجم تبادالت تجاري خود را به 10 ميليارد 
دالر برس��انند. در روزها اخير گام هاي نخست در 
اين مسير برداشته ش��د و نمونه آن گشايش نماد 
معامالتي روبل روس��يه براي پايان دادن به سلطه 
دالر در مبادالت تجاري ب��ود. بانك مركزي هم با 
پيگيري پيمان هاي پولي موفق ش��د با روسيه اين 
موضوع را اجرايي كند. پس از سفر علي صالح آبادي، 
رييس كل بانك مركزي كشورمان به مسكو، ايران و 
روسيه توافقات پولي-بانكي داشتند كه اين موضوع 
با بازگشت او به تهران روند اجرايي به خود گرفت؛ 
به طوري كه در هفته جاري نماد ارزي روبل-ريال 
در بازار متشكل ارزي گشايش يافت. »عبدالمجيد 
شيخي« كارشناس اقتصادي درباره همكاري هاي 
ايران و روسيه، گفت: طي س��ال هاي اخير عوامل 
مختلفي در شكل گيري پيمان هاي منطقه اي بين 
كشورها موثر بوده است. وي با اشاره به تحريم هاي 
ظالمانه عليه كشور، افزود: بزرگ ترين تحريم ها در 
سال هاي گذش��ته، تحريم بانك مركزي و انتقال 
ارز بوده است. كشورهايي همچون چين و روسيه 
س��امانه پيام رس��ان مجزايي تعريف و گره انتقال 
ارز را براي خ��ود حل كردند. ام��روزه پيمان هاي 
بين المللي نقش خود را در مبادالت بين المللي از 
دست مي دهد و هر روز كم رنگ مي شود و در مقابل 
پيمان هاي منطقه اي توسعه مي يابد. سابقه كشورها 
در دو سه دهه اخير نشان مي دهد كه تعهداتشان 
نسبت به پيمان هاي منطقه اي بيشتر از پيمان هاي 
بين المللي است، به خصوص پيمان هايي كه تحت 
سلطه سازمان هاي بين المللي و امريكا و اروپا است 
و اين امر در شكل گيري پيمان هاي منطقه اي شده 
است. پيمان هايي در قاره هاي آسيا، آفريقا و امريكاي 
جنوبي همچون پيمان بريكس با هدف تعريف پول 
جديد به جاي دالر و يورو براي حذف دالر ش��كل 
گرفته است. پيمان بريكس مشتمل بر 40 درصد 
اقتصاد جهاني اس��ت و موجب مي ش��ود بانك ها 
و موسس��ات مالي بين المللي ناچار شوند، بخش 
عظيمي از ذخاير خود را با پول جديد نگهداري كنند 
و پرتفوي خود را تغيير دهند. تحريم اقتصادي باعث 
شده هزينه مبادالت كشور با دنيا 10 درصد افزايش 
يابد، بنابراين انتخاب نماد معامالتي و انعقاد روابط 
دو جانبه با چين و روس��يه و كشورهاي ديگر خود 
مشوقي براي كشور مقابل است و موجب مي شود 
پول آن بين المللي شود و از سوي ديگر براي كشور 
ما نيز در كاهش هزينه مبادالت، سرعت مبادالت 
و دورزدن تحريم ها مفيد خواهد بود. علت تكاپوي 
غربي ها پس از شروع جنگ روسيه با اوكراين به اين 
دليل است كه احس��اس خطر كردند و در عمل با 
استحكام و رشد مبادالت بين ايران، چين، روسيه و 
كشورهاي في مابين و اطراف شدند و با رونق گرفتن 
پيمان هايي همچون شانگهاي، اوراسيا و حتي اكو 
احساس خطر مي كنند. اين كارشناس اقتصادي با 
بيان اينكه پيمان هاي چندجانبه كوچك مي تواند 
به پيمان هاي بزرگ تبديل شود، گفت: هر پيماني 
همچون آهن ربا عمل مي كند و پيمان دوجانبه ايران 
و روسيه ممكن اس��ت منجر به پيمان چندجانبه 
روسيه، ايران و كشورهاي اطراف خليج فارس شود.

 بررسي »تعادل« از رشد منفي پايه پولي در خرداد 1401 و اثر مثبت آن بر كاهش تورم

همتي: استفاده از سپرده هاي شركت هاي دولتي براي تامين منابع دولت

رشد پايه پولي در خرداد ماه كاهش يافته و 0.4 درصد منفي شد

مقايسه ارقام پايه پولي در خرداد 1401 با ماه قبل
رشد سه ماهه -  درصد رشد دوماهه - درصد رقم خرداد 1401  -همت رقم ارديبهشت 1401شاخص 

6436406.56پايه پولي با كاهش 28.4 همت

4.1-5.4-537545خاصل دارايي هاي خارجي 

5.114106116خالص مطالبات از بخش دولتي 

0.9-6.1-137145مطالبات از بانك ها

167-55.6-63.64-37-خالص ساير اقالم 
36.9-17.2-83.8564.95مانده اجراي عمليات سياست پولي 



بنابر گزارش پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، رشد 
اسمي سود شركت ها در س��ال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل 
بيش از ۱۳۳درصد بوده و در ۶ماهه و ۹ماهه ۱۴۰۰، رش��د 
اسمي سود نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰۸ و 
۶۴درصد بوده است. خودروسازان بدترين وضعيت سودآوري 
ميان صنايع بورسي را ثبت كردند. قيمت گذاري دستوري 
بالي ج��ان صنايع غذايي و دارويي بيش از ۲۸۰ ش��ركت 
صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ايران وجود دارد كه شركت هاي فعال در ۶ گروه خودروسازي 
و قطعات، ش��يميايي، دارويي، محصوالت غذايي، فلزات 
اساسي و فرآورده هاي نفتي، بيش از نيمي از توليد كشور را در 
اختيار دارند. در جدول زير، وضعيت سودآوري شركت هاي 
توليدي بورس در بازه هاي عملكردي دوازده ماهه سال مالي 
۱۳۹۹، ۶ ماهه و ۹ماهه ۱۴۰۰ بررسي شده است. بررسي 
اين جدول نش��ان مي دهد كه شركت هاي خودروسازي و 
ساخت قطعات، بدترين وضعيت را از منظر سودآوري، در 
ميان شركت هاي بورس��ي دارند. به نحوي كه جمع سود 
خالص شركت هاي اين صنعت، منفي است. البته در ۹ ماهه 
۱۴۰۰، تعداد شركت هاي زيان ده در صنعت خودروسازي و 
ساخت قطعات كمتر از سال گذشته است. با اين وجود، زيان 
توليدشده در اين صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۰ تقريبا برابر با ۹ 
ماهه ۱۳۹۹ است كه نشانه اي از وضعيت نااميدكننده صنعت 
خودروسازي و ساخت قطعات است. از ميان صنايع بورسي، 
صنعت فلزات اساسي و فرآورده هاي نفتي به ترتيب با ۹۷ و 
۶۶درصد رشد سود اسمي ۹ ماهه نسبت به سال گذشته، 
بيشترين رشد در سودآوري در بين صنايع را داشتند. از سوي 
ديگر، توليدكننده هاي محصوالت ضروري و مصرفي مانند 
صنايع دارويي و غذايي، رشد سود اسمي كمتر از رشد تورم 
داشته اند. به نحوي كه رشد سودآوري صنعت محصوالت 
غذايي در ۶ ماهه و ۹ ماهه س��ال ۱۴۰۰ نس��بت به مدت 
مشابه سال، حدود صفر درصد بوده است و اين نرخ رشدها 
براي صنعت دارويي نيز به ترتي��ب ۲۲درصد و ۳۰درصد 
بوده است. درواقع عالوه بر اينكه ارزش حقيقي سودآوري 
اين صنايع كاهش داشته، تعداد ش��ركت هاي زيان ده در 
اين صنايع در س��ال جاري نيز، نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزايش يافته است. اما كاهش ارزش حقيقي سود 
اين صنايع ناشي از چيست؟ مي توان كاهش ارزش حقيقي 
سود اين صنايع و افزايش تعداد شركت هاي زيانده را ناشي 
از قيمت گذاري دستوري در اين صنايع دانست كه موجب 
اثرگذاري منفي بر حاشيه سود اين صنايع شده است. عالوه 
بر اين، تعداد شركت هاي زيان ده در صنعت غذايي و دارويي 
در ۹ ماهه، به ترتيب ۳ و ۴ شركت بيشتر از سال گذشته بوده 
كه نشان دهنده وضعيت نامناسب سودآوري در اين صنايع 
است. صورت هاي مالي سه ماهه ايران خودرو در فصل بهار 
نشان مي دهد كه در حالي سرمايه ثبتي اين خودروساز حدود 
۳۰ هزار ميليارد تومان است كه زيان انباشته آن به حدود ۴۳ 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين شركت همچنان 
به واسطه سياست هاي اشتباه قيمت گذاري دستوري با زيان 
عملياتي همراه است. در كنار اين موضوع بدهي  و هزينه هاي 
مالي سنگين اين شركت بر شدت زيان سازي افزوده است. 
به گونه اي كه در حالي زيان عملياتي ايران خودرو به ازاي هر 
سهم در فصل بهار امسال برابر با ۳۴ ريال بوده است كه زيان 
خالص به ازاي هر سهم با در نظر گرفتن هزينه هاي مالي به 
۶۵ ريال افزايش مي يابد. بر اس��اس نوشته اقتصاد آنالين، 
ايران خودرو گزارش فعاليت سه ماهه مربوط به فصل بهار 
امسال را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش ايران خودرو در 
بهار امس��ال، ۴۲ هزار و ۲۳۹ ميليارد تومان فروش داشته 

كه بهاي تمام ش��ده محصوالت ف��روش در اين مدت برابر 
با ۴۲ هزار و ۴۹۶ ميليارد تومان بوده اس��ت. بنابراين زيان 
ناحالص ايران خودرو در سه ماهه نخست امسال برابر با ۲۵۷ 
ميليارد تومان بوده است. با در نظر گرفتن هزينه عمومي و 
اداري و همچنين ساير هزينه هاي عملياتي، زيان عملياتي 
اين ش��ركت به يك هزار و ۲۶ ميليارد تومان رسيده است. 
صورت هاي مالي ايران خودرو نشان مي دهد كه عماًل اين 
خودروساز از تابستان سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش قيمت 
دالر و تشديد سياست  قيمت گذاري دستوري به جز تابستان 
سال گذش��ته همواره زيان ناخالص ساخته است؛ به بيان 
ديگر درآمد حاصل از فروش حتي بهاي تمام شده را پوشش 
نداده است. نكته مثبتي كه شايد بتوان از صورت هاي مالي 
ايران خودرو به دست آورد اين است كه رشد بهاي تمام شده 
فروش اين شركت كم تر از رشد ميزان فروش آن بوده است. 
در بهار امسال فروش ايران خودرو نسبت به فصل مشابه سال 
گذشته افزايش ۱۱۷ درصدي را نشان مي دهد كه اين رقم 
براي بهاي تمام شده برابر با حدود ۱۰۵ درصد بوده است. با 

اين وجود بدهي همچنان پاشنه آشيل ايران خودرو محسوب 
مي شود؛ مجموع  بدهي هاي ايران خودرو در پايان بهار امسال 
برابر با ۸۸ هزار و ۴۹۲ ميليارد تومان بوده  كه نسبت به فصل 
مشابه سال گذش��ته افزايش بيش از ۲۲ درصدي را نشان 
مي دهد. البته بايد توجه داشت كه از اين ميزان حدود ۴۰ 
هزار ميليارد مربوط به پيش دريافت ها است. بدهي سنگين 
يكي از عوامل مهم در روند زيان دهي ايران خودرو به حساب 
مي آيد. به عنوان مثال در بهار امسال در حالي ايران خودرو 
زيان عملياتي يك هزار و ۲۶ ميلياردي را ثبت كرده كه در 
همين فصل حدود ۹۹۰ ميليارد تومان مربوط به هزينه  مالي 
اين شركت بوده است. به بيان ديگر از مجموع يك هزار و ۹۵۱ 
ميليارد تومان زياني كه ايران خودرو در فصل بهار ثبت كرده، 
حدود ۵۰ درصد آن ناشي از هزينه هاي مالي بوده است.  براي 
آنكه دركي از شرايط زيان دهي ايران خودرو داشته باشيم، 
روند زيان هر سهم پس از آخرين افزايش سرمايه در تابستان 
۱۳۹۸ را بر اس��اس زيان خالص كل و زيان عملياتي مرور 
مي كنيم. به عنوان مثال در حالي زيان عملياتي ايران خودرو به 

ازاي هر سهم در پايان خرداد ماه برابر با ۳۴ ريال بوده است كه 
زيان خالص به ازاي هر سهم با در نظر گرفتن هزينه هاي مالي 
به ۶۵ ريال افزايش مي يابد. دو عامل بيشترين اثر را در شرايط 
اين روزهاي ايران خودرو داشته است؛ قيمت گذاري دستوري 
كه خود را در زيان عملياتي و هزينه هاي مالي كه به تشديد 
زيان خالص انجاميده اس��ت. اگر بخواهيم كمي عميق تر 
نگاه كنيم شرايط اين روزها ناشي از دو بعد سياستي است؛ 
سياست گذاري كالن و مديريت بنگاه. نگاهي به روند زيان 
انباشته ايران خودرو طي سال هاي گذشته به خوبي نتيجه 
چنين شرايطي را نشان مي دهد. زيان انباشته ايران خودرو 
در بهار امسال به حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان رسيده 
كه نسبت به زمستان و بهار س��ال گذشته به ترتيب 
افزايش حدود ۵ و ۳۲ درصدي را نشان مي دهد. اعداد 
و ارقام منتشر شده نشان مي دهد تا زمانيكه دو گلوگاه 
صنعت خودرو يعني سياست هاي كالن و معضالت 
ساختاري اين شركت مرتفع نش��ود، نبايد انتظاري 

در خصوص بهبود شرايط سوددهي آن متصور بود.
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معامالت بورس كاال
رونق گرفت

بيش از ۳۶۰ ميليون اوراق مبتني بر كاال به ارزش ۷.۵ 
هزار ميليارد تومان )همت( در بازار گواهي سپرده بورس 
كاال در ۴ ماهه ابتدايي ۱۴۰۱ معامله ش��د. در ۴ ماهه 
اول امسال )منتهي به تير ۱۴۰۱( بازار گواهي سپرده 
كااليي شاهد ثبت معامله ۳۵۹ ميليون و ۹۷۱ هزار و 
۴۳۱ اوراق مبتني بر كاال ب��ه ارزش نزديك به ۷۴۹۸ 
ميليارد توماني بود. در مدت مذكور بيش��ترين حجم 
معامالت گواهي س��پرده مربوط ب��ه تير با ثبت بيش 
از ۱۱۳ ميليون و ۸۳۰ ه��زار اوراق مبتني بر كاال بود، 
درحالي كه همچنان معامالت خرداد به لحاظ ارزش 
باالتر بود، چرا كه ارزش ۳۲۴۵ ميليارد تومان در اين ماه 
رقم خورده بود. داده كاوي هاي آماري نشان مي دهد در 
فروردين بيش از ۷۵ ميليون و ۱۶ هزار گواهي به ارزش 
۹۲۸ ميليارد تومان ميان معامله گران دست به دست 
شد و حجم اين معامالت در ارديبهشت به ترتيب به ۶۳ 
ميليون و ۹۱۷ هزار و ارزش آن ۱۳۶۹ ميليارد تومان 
رس��يد. در خرداد ۱۰۷ ميليون و ۲۰۷ هزار قرارداد به 
ارزش ۳۲۴۵ ميليارد تومان ميان معامله گران دست 
به دس��ت شد و در تير اين عدد به ۱۱۳ ميليون و ۸۳۰ 
هزار ق��رارداد به ارزش ۱۹۵۵ ميليارد تومان رس��يد. 
معامله گران در ۴ ماهه اول امسال ۲۶۴ ميليون و ۲۷۵ 
هزار گواهي سپرده سيمان را دست به دست كردند كه 
ارزش اين معامالت بالغ بر ۱۸۶ ميليارد تومان برآورد 
شده است. سيمان پيشتاز معامالت گواهي سپرده به 
لحاظ حجم بود و سهم ۷۴ درصدي از كل معامالت را 
از آن خود كرد. سيمان به لحاظ ارزشي سهم ۲ درصدي 
از ارزش كل معام��الت را از آن خود كرد و رتبه چهارم 
را به خ��ود اختصاص داد. در اين م��دت ۲۹ ميليون و 
۲۴۹ هزار گواهي س��پرده سكه جعبه جا شد و ارزش 
نزديك ب��ه ۴۲۴۲ ميليارد تومان را به ثبت رس��اند و 
به لحاظ ارزش با كس��ب س��هم ۵۷ درصدي از ارزش 
كل معام��الت جايگاه اول را از آن خ��ود كرد اما از نظر 
حجم با كسب سهم ۸ درصدي، سوم شد. معامله گران 
همچنين در م��دت مذكور ۵۷ ميلي��ون و ۵۳۵ هزار 
گواهي سپرده زعفران را دست به دست كردند. ارزش 
معامالت زعفران ۲۲۸۹ ميليارد تومان برآورد ش��ده 
است. زعفران با كسب سهم ۱۶ درصدي از حجم كل 
معامالت و ۳۱ درصدي از ارزش كل معامالت جايگاه 
دوم را به خود اختصاص داد. در اين مدت همچنين ۷ 
ميليون و ۸۵۳ هزار گواهي سپرده شيشه مورد معامله 
قرار گرفت كه ارزش حدود ۷۴۷ ميليارد تومان داشت 
و به لحاظ ارزشي ۱۰ درصد از كل ارزش معامالت را از 
آن خود كرد. در بازار مشتقه بورس كاالي ايران بيش 
از ۸۰۵ هزار قرارداد آتي به ارزش ۴.۸ همت در ۴ ماهه 
ابتدايي ۱۴۰۱ دست به دست شد. آمار معامالت بازار 
مشتقه بورس كاالي ايران نشان مي دهد تا پايان تير 
امس��ال ۸۰۵ هزار و ۶۱۵ قرارداد آتي به ارزش ۴۷۸۳ 
ميليارد تومان منعقد شد و بيشترين حجم معامالت 
مرب��وط به فروردين با ثبت معامل��ه ۲۶۷ هزار و ۵۱۳ 
قرارداد بود، درحالي كه به لحاظ ارزش، بيشترين ارزش 
به ماه خرداد با ثبت ۱۵۱۲ ميليارد تومان تعلق داشت. 
در فروردين امس��ال ۲۶۷ هزار و ۵۱۳ قرارداد آتي به 
ارزش ۱۱۵۵ ميليارد تومان مورد معامله قرار گرفت و 
در ارديبهشت حجم و ارزش معامالت قراردادهاي آتي 
در سه دارايي نقره، صندوق طال و زعفران به ۱۶۳ هزار 
و ۹۸۶ قرارداد و ۷۹۳ ميليارد تومان رسيد. در خرداد هم 
۱۹۹ هزار و ۵۳ قرارداد به ارزش ۱۵۱۲ ميليارد تومان 
از سوي بازيگران بازار مشتقه معامله شد. حجم و ارزش 
معامالت آتي در تير نيز به ترتيب ۱۷۵ هزار و ۶۴ قرارداد 
به ارزش ۱۳۲۱ ميليارد تومان بود. تا پايان تير امسال در 
مجموع ۱۸۰ هزار و ۶۹۱ قرارداد آتي صندوق طال به 
ارزش ۲۱۲۳ ميليارد تومان مورد معامله قرار گرفت و 
اين دارايي با سهم ۲۲ درصدي در حجم و ۷۶ درصدي 
در ارزش جايگاه دوم را )پس از زعفران( از آن خود كرد. 
جايگاه نخست معامالت آتي به زعفران با ثبت معامله 
۶۱۰ هزار و ۴۷۳ قرارداد به ارزش ۲۶۳۱ ميليارد تومان 
تعلق داشت و اين دارايي سهم ۷۶ درصدي در حجم و 
۵۵ درصدي در ارزش معامالت آتي را به خود اختصاص 
داد. نقره نيز با ثبت معامله ۱۴ هزار و ۴۵۱ قرارداد آتي 
به ارزش ۲۸ ميلي��ار و ۹۳۷ ميليون تومان در جايگاه 
سوم ايستاد و سهم ۲ درصدي از حجم و يك درصدي از 
ارزش را از آن خود كرد. بورس كاالي ايران برترين هاي 
بورس كاال را در هفته منتهي به ۳۱ تير براساس ارزش 
فروش شركت ها در بازار فيزيكي بورس كاال اعالم كرد.

جزييات رتبه بندي جايگاه شركت ها از لحاظ فروش 
به شرح زير اس��ت:  ملي صنايع مس ايران با فروش ۴ 
هزار و ۳۰ تن مس كاتد و كنسانتره فلزات گران بها به 
ارزش بيش از ۹۲۱ ميليارد تومان جايگاه نخست را از 
آن خود كرد و نخست شد. معدني و صنعتي چادرملو با 
فروش ۱۱۴ هزار تن كنسانتره سنگ آهن، شمش بلوم 
و گندله س��نگ آهن به ارزش نزديك به ۶۲۴ ميليارد 
تومان، دوم شد. سنگ آهن گهر زمين نيز با ثبت معامله 
۲۱۰ هزار تن گندله و كنس��انتره سنگ آهن به ارزش 
بيش از ۵۸۹ ميليارد تومان در رتبه سوم ايستاد. فوالد 
خوزستان با ثبت معامله ۴۲ هزار تن تختال C و شمش 
بلوم ب��ه ارزش نزديك به ۵۸۱ ميلي��ارد تومان چهارم 
ش��د. معدني و صنعتي گل گهر ۱۸۱ هزار تن گندله و 
كنسانتره س��نگ آهن را به ارزش ۵۴۵ ميليارد تومان 
فروخت و پنجم ش��د. پتروشيمي تندگويان با فروش 
۱۱ هزار و ۳۵۲ تن پلي اتيلن ترفتاالت و نخ پلي استر در 
گريدهاي مختلف به ارزش بيش از ۴۴۷ ميليارد تومان 
ششم شد. صبا فوالد خليج فارس با فروش ۴۰ هزار تن 
آهن اسفنجي به ارزش ۳۴۸ ميليارد تومان در جايگاه 
هفتم قرار گرفت. پااليش نفت تهران )تندگويان( با ثبت 
معامله ٢٠ هزار و ۲۱۰ تن لوب كات سنگين و سبك، 
وكيوم بات��وم و گوگرد گرانوله به ارزش نزديك به ۲۹۴ 
ميليارد تومان، هش��تم شد. ذوب آهن نيز با فروش ۱۶ 
هزار و ۱۱۲ تني انواع ميلگ��رد و تيرآهن و ثبت ارزش 
بي��ش از ۲۶۳ ميليارد توماني در جاي��گاه نهم جدول 
برترين هاي بورس كاال قرار گرفت. جهان فوالد سيرجان 
با فروش ۱۸ هزار و ۲۵ تن شمش بلوم و ميلگرد به ارزش 

بيش از ۲۵۱ ميليارد تومان در رتبه دهم ايستاد.

تعامل با شركت هاي دانش بنيان 
ادامه دارد

سنا| محمد صاحب بياني، مدير روابط عمومي و 
امور بين الملل شركت بورس اوراق بهادار تهران با 
اشاره به برگزاري همايش »شركت هاي دانش بنيان، 
بازار س��رمايه دورنماي آينده« در تاريخ ۲۲ تيرماه 
در س��اختمان بورس ته��ران گف��ت: از زماني كه 
مقام معظم رهبري س��ال ۱۴۰۱ را به سال توليد، 
دانش بني��ان، اقتصاد نام گ��ذاري كردند و اهميت 
ش��ركت هاي دانش بنيان را متذكر شدند، شركت 
بورس ته��ران كارگروه��ي در اين باره تش��كيل 
داد. محم��د صاحب بياني ادامه داد: پ��س از ابالغ 
دس��تورالعمل ضوابط اختصاصي پذيرش س��هام 
شركت هاي نوپا و فعال در حوزه اقتصاد ديجيتالي 
سازمان بورس، بالفاصله در بورس تهران كميته اي 
با اين عنوان نيز فعال شد و در روز فناوري اطالعات 
بستري براي ارايه نظرات اين شركت ها ايجاد شد. 
مدير روابط عمومي ش��ركت بورس خاطرنش��ان 
كرد: اين همايش با اس��تقبال گسترده اي از طرف 
عم��وم جامعه روبرو ش��د، كه الزم اس��ت از طرف 
بورس ته��ران براي اطالع رس��اني اين همايش به 
مخاطبان از رسانه ها تشكر الزم را داشته باشم كه 
در اين امر كمك شاياني داشتند. او ضمن تاكيد بر 
تعامل با شركت هاي دانش بنيان اظهار كرد: با توجه 
به بازخوردهايي كه طي يك هفته از برگزاري اين 
همايش داشتيم بايد بگوييم اين نوع برنامه ها ادامه 
خواهد داشت. با توجه به قول هاي رييس سازمان 
بورس و اش��تياق مديرعامل شركت بورس تهران 
نسبت به حمايت از برگزاري چنين همايش هايي 
قطعا مباحث ادام��ه خواهد داش��ت. او ادامه داد: 
گفتمان بين شركت هاي دانش بنيان و بازار سرمايه با 
جزييات و محورهاي دقيق تر كه موضوعات بورس و 
دغدغه هاي شركت هاي دانش بنيان را پوشش دهد 

محور برگزاري برنامه هاي بعدي خواهد بود.

بررسي صورت مالي
سازمان بورس تهران

ايرنا| صورت هاي مالي سازمان بورس براي سال 
۱۴۰۰ مهر تاييد حسابرس مستقل را دريافت كرد 
كه كاهش ۵۲ درصدي درآمدهاي سازمان بورس 
و شركت هاي تابعه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ 
تا جذب ۱۷۶ نفر پرسنل رسمي در واپسين روزهاي 
تغيير دولت را نشان مي دهد. با انتشار صورت هاي 
مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در سايت سازمان 
بورس و اوراق بهادار و سامانه كدال در بررسي هاي 
اوليه آن اهم تغييرات ناشي از عملكرد سازمان در 
س��ال ۱۴۰۰ در آخرين دوره مديريت سازمان در 
دولت قبل ش��امل موارد زير بوده است:  كاهش ۲ 
هزار ميليارد توماني درآمدهاي گروه در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال ۱۳۹۹ به ميزان ۵۲% چشمگيرترين 
تغيير در صورت هاي مالي سازمان بوده است. عمده 
اين كاهش درآمد به واسطه كاهش كارمزد نظارت بر 
معامالت بورس و فرابورس در سال ۱۴۰۰ بوده است. 
طبق صورت هاي مالي منتشر شده، سهم سازمان از 
كارمزد معامالت بورس و فرابورس از حدود ۱۶۳۶ 
ميليارد تومان به حدود ۵۰۳ ميليارد تومان كاهش 
پيدا كرده اما سهم كارمزد سازمان از معامالت بورس 
كاال و انرژي از ۱۷۲ ميليارد تومان سال ۹۹ به ۲۹۸ 
ميليارد تومان در س��ال ۱۴۰۰ افزايش پيدا كرده 
اس��ت. پرداخت حقوق، مزايا، اضافه كاري، عيدي، 
پاداش و كاران��ه كاركنان س��ازمان از ۸۸ ميليارد 
تومان سال ۹۹ به ۱۵۹ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ 
افزايش يافته است.اين تغيير ناشي از جذب ۱۷۶ 
نفر در نيمه نخست سال ۱۴۰۰ و افزايش پرسنل 
قراردادي و موقت سازمان از ۳۶۹ به ۵۴۷ نفر بوده. 
همچنين تعداد پرسنل پيمانكاري نيز با كاهش ۱۱۰ 
نفري به ۳۸ نفر رسيده با اين حساب مجموع پرسنل 
سازمان در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۸۵ نفر بوده است. 
طبق بررسي هاي به عمل آمده اين نفرات در انتهاي 
دوره مديريت پيشين تغيير وضعيت داده شده و ۶۶ 
نفر از اين تعداد نيز نيروي جذب شده جديد هستند. 
ساير افزايش ها نيز ناشي از افزايش حقوق و دستمزد 
ساالنه بوده است. اين مبلغ براي مجموع سازمان و 
شركت هاي تابعه از ۲۳۹ ميليارد تومان در سال ۹۹ 
به ۳۸۷ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزايش يافته 
است الزم به ذكر است مجموع پرسنل مشغول به 
كار در س��ازمان و ش��ركت هاي تابعه تا پايان سال 

۱۴۰۰ معادل ۱۲۸۷ نفر بوده است.
همچنين منابع واريزشده سازمان به صندوق تثبيت 
به حدود ۲۲۰۰ ميليارد تومان رسيده كه درآمد به 
دس��ت آمده از معامالت صندوق در سال ۹۹ كه در 
صورت هاي مالي س��ال ۱۴۰۰ شناس��ايي شده به 
۴۰۶ ميليارد تومان رسيده است، با تقسيم اين دو 
عدد به س��ود حدود ۱۸ درصدي در سال ۹۹ دست 
پيدا مي كنيم. البته اين سود طي سال هاي مختلف 
در داخل خود صندوق سرمايه گذاري مجدد شده و 
برداشتي از آن صورت نپذيرفته و پيش بيني مي شود 
اين عدد نيز با توجه به كاهش چشمگير معامالت در 
سال ۱۴۰۰ كاهش زيادي داشته باشد. همچنين 
ماليات پرداختي سازمان بورس و شركت هاي تابعه 
در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵۱ ميليارد تومان بوده است. 
انتشار صورت هاي مالي سازمان از مصوبات قانوني 
ش��وراي عالي بورس بوده كه س��ال گذشته براي 
نخس��تين بار صورت پذيرفته و در سال جاري نيز 
در راستاي تحقق شعار شفافيت، صورت هاي مالي 
شركت هاي تابعه سازمان بورس نيز براي نخستين بار 
منتشر گرديده اس��ت. صورت مالي تلفيقي گروه 
شامل سازمان و شركت هايي كه س��ازمان در آنها 
سهامدار عمده يا مالك سهامدار ممتاز بوده است. 
اين شركت ها شامل شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه، ش��ركت مديريت 
فن��اوري بورس تهران، ش��ركت راي��ان بورس و 

شركت توسعه مديريت و آموزش بورس است.

با بررسي گزارش پژوهشكده پولي و بانكي

بالي جان صنايع چيست؟ 

بدترين ماه بورس در 15 سال گذشته
شاخص بورس در تير ماه افت ۴.۴۲ درصدي را ثبت كرده  كه 
اين رقم بدترين عملكرد تير ماه طي ۱۵ سال گذشته است؛ 
يعني از زمان تغيير محاسبه شاخص كل ثبت شد. پيش از 
اين بازدهي ۴.۳۸- درصدي تير ماه س��ال ۱۳۹۱ بدترين 
عملكرد بورس در اين ماه بود. تير ماه س��ال ۱۳۹۹ با ثبت 
بازدهي ح��دود ۵۱ درصدي نيز بهترين عملكرد بورس بر 
اساس بازدهي شاخص كل بوده است. نكته جالب ديگر اين 
است كه معمواًل بورس در تير ماه عملكرد خوبي را طي ۱۵ 
سال گذشته ثبت كرده است؛ به گونه اي كه طي اين مدت در 
يازده سال شاهد بازدهي مثبت شاخص كل بوده ايم. نگاهي 
به بازدهي بورس بر اساس تغييرات شاخص هم وزن هم اين 
موضوع را تاييد مي كند؛ از سال ۱۳۹۴ كه شاخص هم وزن 
منتشر مي شود، امسال كم ترين بازدهي تير ماه ثبت شد. در 
اين ماه شاخص هم وزن كاهش ۴.۶۶ درصدي را ثبت كرد. 
پيش از اين س��ال ۱۳۹۷ با ثبت بازدهي ۰.۴۴- درصدي، 
كم ترين بازدهي را ثبت كرده بود. همانند شاخص كل، معمواًل 
تير ماه بازدهي شاخص هم وزن مثبت بوده است؛ به گونه اي 
كه طي ۸ سال گذشته، در ۶سال شاهد ثبت بازدهي مثبت 
شاخص هم وزن بوده ايم. پس از آنكه در سه ماه ابتدايي سال 
جاري شاهد خروج سرمايه حقيقي از بورس تهران بوديم، 
روند خروج پول حقيقي در تير ماه نيز تداوم داشت. در ۱۹ روز 
معامالتي تير ماه در تمامي روزها شاهد خروج پول حقيقي از 
بازار بوديم. مجموع تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي در تير 
ماه شش هزار و ۸۱۲ ميليارد تومان بود. به عبارت ديگر به طور 
ميانگين روزانه ۳۵۸ ميليارد تومان پول حقيقي از بازار سهام 
خارج شده است كه نس��بت به خروج روزانه ۳۷۶ ميليارد 
تومان پول حقيقي در خرداد ماه كاهش ۴.۳۸ درصدي را 
نشان مي دهد. در فروردين ماه مجموع تغيير مالكيت حقيقي 
به حقوقي بازار سهام ۴۳۹ ميليارد تومان بود. اين رقم در يك 
روند صعودي در ارديبهشت ماه به هزار و ۲۹۵ ميليارد تومان 
رسيد و در خرداد به ۷ هزار و ۹۰۴ ميليارد تومان صعود كرد. 
اما در تيرماه اين رقم كاهش يافت. در هفته اخير در مجموع 
هزار و ۱۴۵ ميليارد تومان سرمايه حقيقي از بازار سهام خارج 
شد و ميانگين روزانه خروج پول حقيقي ۲۸۶ ميليارد تومان 
بود كه نس��بت به هفته پيش افت ۳۵ درصد داشته است.  

همسو با خروج سرمايه حقيقي، شاخص بورس نيز در تير ماه 
نزول كرد. با ايستادن شاخص بورس در سطح يك ميليون و 
۴۷۱ هزار واحد در آخرين روز كاري تير، بازدهي بورس در 
اين ماه به منفي ۴.۴ درصد رسيد. شاخص ۷ روز صعودي 
را پشت سر گذاش��ت و در ۱۲ روز نزول كرد، بدين ترتيب 

شاخص كل در مجموع ۶۷ هزار و ۷۳۴ واحد افت كرد.

    چقدر پول از بورس خارج شد؟
در هفته اخير شاخص كل بورس با افت ۱.۲۸ درصدي به 
سطح يك ميليون و ۴۷۱ هزار واحدي رسيد. شاخص كل 
هم وزن نيز اين هفته افت ي��ك درصدي را تجربه كرد. در 
هفته اخير پربازده ترين صنايع، گروه محصوالت چوبي با 
رشد ۲.۵ درصدي و پس از آن فرآورده هاي نفتي با رشد ۲.۳ 
درصدي بود. صنايع برتر هفته را مي توان صنعت محصوالت 
چوبي با ۷.۱۶ درصد بازدهي و مواد دارويي با ۳.۴۹ درصد 
بازدهي دانست. همچنين صندوق هاي با درآمد ثابت نيز 
بيشترين ميزان ورود پول را داشتند. نكته مهم اينجاست 
كه در اين هفته تقربيا روزانه ۱۷ ميليارد تومان فروش اوراق 
در بازار سرمايه داشته ايم. ارزش معامالت در اين هفته كاري 
برابر بود با شنبه ۴۵۶۱ ميليارد تومان، روز يكشنبه ۳۹۷۷ 
ميليارد تومان، سه شنبه ۳۲۱۳ ميليارد تومان و چهارشنبه 
۳۵۷۳ ميليارد تومان ك��ه در كل ۱۵ هزار و ۳۲۴ ميليارد 
ارزش معامالت اين هفته بود. همچنين شنبه ۴۱۵ ميليارد، 
يكشنبه ۳۷۴ ميليارد، سه شنبه ۳۱۲ ميليارد خروج پول 
حقيقي را در بازار ش��اهد بوديم. روز چهارشنبه بازار ۱۹۷ 
ميليارد تومان ورود پول افراد حقيق��ي را تجربه كرد و در 
كل ۹۰۴ ميلياردتومان خروج پول افراد حقيقي را از بازار 
داشته ايم. علت اين روند بازار نيز بحث داغ واگذاري بلوك 
خودرويي ها، متوقف شدن اُفت بازار هاي جهاني، افزايش 
نرخ بهره بين بانكي )كه موجب ركود وحشتناك در بازار 
شده(، انتشار گزارش هاي فوق العاده از گروه پااليشي، 
افزايش ن��رخ در گروه دارويي و تاثير آن بر س��ودآوري 
شركت ها و در آخر سفر رييس جمهوري روسيه و تركيه و 
صحبت هايي مبني بر خارج شدن دالر از مبادالت همگي 
از جمله موارد اثرگذار بر روند بازار در هفته گذشته بودند.

    ETFها در صدر توجه سرمايه گذاران
مامي بازارها نس��بت به هفته گذشته وضعيت كاهشي 
داش��تند. اي��ن در حالي اس��ت كه فق��ط صندوق هاي 
سرمايه گذاري از روند افزايشي برخوردار بودند. در بورس 
اوراق بهادار ته��ران، ارزش و حجم كل معامالت در هفته 
منتهي به ۲۹ تير ماه نسبت به هفته منتهي به ۲۲ تير ماه 
كاهشي ش��د. همچنين، در اين هفته شاخص هم وزن و 
شاخص كل نيز روند كاهشي داشتند. بررسي معامالت 
بازار سهام در هفته منتهي به ۲۹ تير ۱۴۰۱، حكايت از آن 
دارد كه ارزش كل معامالت اين بازار در اين هفته نس��بت 
به هفته گذش��ته با ۳۸.۶۲درصد كاهش، از ۲۲۱ هزار و 
۱۸۶ ميليارد ريال به ۱۳۵ هزار و ۷۶۰ ميليارد ريال رسيد. 
همچنين، حجم كل معامالت اين بازار از ۴۱ ميليارد و ۵۵ 
ميليون سهم در هفته گذشته به ۲۰ ميليارد و ۱۸ ميليون 
سهم رسيد كه كاهش ۵۱.۲۴ درصدي را نشان مي دهد. در 
هفته يادشده، تمامي بازارها نسبت به هفته گذشته وضعيت 
كاهشي داشتند. اين در حالي است كه تنها صندوق هاي 
سرمايه گذاري روند افزايشي برخوردار شده است. بر اين 
اساس، ارزش معامالت در بازار اول سهام، كاهش ۵۷.۵۷ 
درصدي را در هفته جاري نس��بت به هفته گذشته خود 
تجربه ك��رد و از ۹۵ هزار و ۱۶۴ ميليارد ريال به ۴۰ هزار و 
۳۷۹ ميليارد ريال رسيد. حجم معامالت اين بازار نيز كه 
هفته منتهي به ۲۲ تير ماه ۱۸ ميليارد و ۴۴۴ ميليون سهم 
بود به ۸ ميليارد و ۱۸۶ ميليون سهم در هفته گذشته رسيد 
و كاهش ۵۵.۶۲ درصدي را به ثبت رساند. روند حركت بازار 

دوم سهام همانند بازار اول سهام كاهشي بود. به طوري كه 
ارزش معامالت اين بازار در هفته منتهي به ۲۹ تير نسبت 
به هفته گذشته خود، ۴۲.۴۴ درصد كاهش يافت و از ۷۳ 
هزار و ۵۰ ميليارد ريال به ۴۲ هزار و ۵۱ ميليارد ريال رسيد. 
حجم معامالت اين بازار نيز با ۶۴.۹۵ درصد كاهش، از ۱۸ 
ميليارد و ۸۶۳ ميليون سهم به ۶ ميليارد و ۶۱۲ ميليون 
س��هم رس��يد. ارزش معامالت بازار بدهي با افت ۵۸.۷۹ 
درصدي از ۲ هزار و ۷۹۳ ميليارد ريال در هفته گذشته به 
يك هزار و ۱۵۱ ميليارد ريال در هفته منتهي به ۲۹ تيرماه 
رسيد. حجم معامالت بازار بدهي نيز از ۲.۸۰ ميليون برگه 
به ۱.۱۵ ميليون برگه رسيد كه افت ۵۸.۷۷ درصدي رانشان 
مي دهد. ارزش معامالت در بازار مشتقه در هفته منتهي به 
۲۲ تير ماه ۲۰۸ ميليارد ريال بود در هفته منتهي به ۲۹ تير 
به ۱۲۶ ميليارد ريال رسيد و افت ۳۹.۴۹ درصدي را تجربه 
كرد. حجم معامالت در اين بازار با افزايش چش��مگير ۵۱ 
هزار درص��د، از ۲.۸۷ميليون قرارداد در هفته قبل به يك 
ميليارد و ۴۷۲.۳۶ ميليون قرارداد در هفته منتهي به ۲۹ 
تيرماه رسيد. ارزش معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله در هفته منتهي به ۲۹ تير ماه در مقايسه با هفته 
پيش، روندي افزايشي داشتند و ارزش معامالت اين بازار 
از ۴۹ ه��زار و ۹۷۰ ميليارد ريال در هفته قبل به ۵۲ هزار 
و ۵۳ ميليارد ريال در هفته يادشده رسيد و رشد ۴.۱۷ را 
تجربه كرد. حجم معامالت در اين بازار نيز با افزايش ۰.۱۱ 
درصدي در اين هفته نسبت به هفته قبل از ۳ ميليارد و ۷۴۲ 

ميليون يونيت به ۳ ميليارد و ۷۴۶ ميليون يونيت رسيد.

جدول 3: بررسي وضعيت سودآوري در صنايع بورسي
عملكرد 9 ماهه 1400عملكرد شش ماهه 1400عملكرد دوازده ماهه 1399

تعداد كل 
شركت ها

تعداد شركت هاي 
زيان ده

رشد اسمي 
سود( درصد(

تعداد كل 
شركت ها

تعداد شركت هاي 
زيان ده

رشد اسمي سود 
)درصد(

تعداد كل 
شركت ها

تعداد شركت هاي 
زيان ده

رشد اسمي 
سود )درصد(

64)10(10845956)8(13348164)20-(47634كل

2)2-(20357)0(1203610-)5-(365خودروسازي و قطعات

53)2(98638)1(136639)6-(635شيميايي

30)2(22453)3(67454)0(470دارويي

3)3(0427)4(104437)2-(413محصوالت غذايي

97)1(145403)1(142423)1-(390فلزات اساسي

66)0(88130)0(186130)1-(120فرآورده هاي نفتي

توضيح: منظور از تعداد كل شركت ها، تعداد شركت هايي كه در دوره مورد بررسي و دوره مشابه سال قبل اطالعاتشان در دسترس بوده است. اعداد مثبت )منفي( داخل پرانتز در ستون 
تعداد شركت هاي زيان ده نشان مي دهد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل چه تعداد به شركت هاي زيان ده اضافه )كم( شده است. به طور مثال در 12 ماهه سال 99 از بين 476 شركت، 34 

شركت سود منفي داشته اند كه تعداد اين شركت ها نسبت به دوره گذشته 20 واحد كاهش داشته است.



گروه راه و شهرسازي|
رس��تم قاس��مي وزير راه و شهرس��ازي با تكذيب ادعاي 
كاهش ش��ديد توليد مس��كن در تهران، گفت: مردم به 
آمارهاي نااميدكننده و غيرواقعي توجه نكنند. او همچنين 
در شرايطي كه مسووالن ش��هرداري پايتخت به عنوان 
متولي صدور پروانه ساخت، درباره آمار مورد نظر سكوت 
كرده اند، اعالم كرد، در تهران طي 4 ماه امس��ال 48 هزار 
پروانه صادر شده است.  به گزارش »تعادل«، اگر چه آماري 
كه هفته گذشته از سوي يك روزنامه اقتصادي منتشر شد، 
»منبع خبر« نداشت و در انتشار آن، اصول »روزنامه نگاري 
حرفه اي« رعايت نشده بود، اما واقعيت اين است كه آمار 
آن روزنامه مبني بر صدور حدود 6 هزار و 200 فقره پروانه 
س��اخت در پايتخت طي بهار سال جاري دور از واقعيت و 
»روند« ساخت و ساز در تهران و همچنين روند كلي اقتصاد 
كه مش��وق »داللي« و تنبيه كننده »فعاليت هاي مولد« 
است، نيست.  به گزارش »تعادل« به نقل از مركز آمار ايران، 
طي زمستان سال گذش��ته در كل مناطق شهري كشور 
39 هزار و 532 فقره پروانه ساختماني صادر شده است كه 
نسبت به فصل مشابه سال 1399 حدود 24.5 درصد دچار 
افت شده است. البته شاخص صدور پروانه ساختماني در 
فصل هاي بهار، تابستان و پاييز سال گذشته نيز در قياس با 
دوره هاي مشابه سال 1399 به ترتيب رشد هاي منفي 7.6 
درصد، 39.3 درصد و 30.6 درصد را ثبت كرده اند. به اين 
ترتيب، مجموع پروانه هاي ساختماني طي سال گذشته 
در كل مناطق شهري كشور به 138 هزار و 131 فقره 
رسيده است كه در قياس با سال 1399 )با 187 هزار و 

666 فقره( دچار افت 26.39 درصدي شده است.

    سكوت شهرداري، عدم تغيير شامخ
 كل ساختمان

در عين حال، بايد تصريح كرد كه منبع اصلي و معتبر اعالم 
آمار صدور پروانه س��اختماني »شهرداري« است، اما اين 
سازمان شهري تاكنون در زمينه شفاف سازي آمار يادشده 
»سكوت« اختيار كرده است. از سوي ديگر، روند »شامخ 
كل ساختمان« كه هر ماهه از سوي اتاق تعاون ايران گزارش 
مي ش��ود، طي سه ماهه اخير نسبت به ماه هاي قبل از آن 
تغيير محسوس و جهش واري نداشته است، به گونه اي كه 
شامخ كل فعاليت هاي ساختماني از شهريور سال گذشته 
تاكنون تغيير محسوسي نداشته و از حدود عدد 59 )59 
از 100( فراتر نرفته اس��ت. شامخ كل ساختمان طي 10 
ماهه گذش��ته، در 4 ماه زير عدد 50 و در 6 ماه باالتر از اين 
مرز ايستاده است. به گزارش »تعادل«، در طرح شامخ كل 

مسكن، از پاسخ دهندگان )مديران و فعاالن ساختماني( 
خواسته مي ش��ود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه 
معيار وضعيت نس��بت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر شده 
يا تغييري نكرده است( پاس��خ دهند. در صورت انتخاب 
گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 0.5 
و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش ثبت 
مي شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك 
از گزينه هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن 
پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي 
بين صفر و 100 است كه به ترتيب به معناي آن است كه 
100 درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده است« و »بهتر 
شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 نشان دهنده عدم 
تغيير وضعيت نس��بت به ماه قبل، باالي 50 نشانه بهبود 
وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 50 به معناي بدتر شدن 
وضعيت نسبت به ماه قبل است. به گزارش »تعادل«، اگر چه 
انتقادات و ترديد هاي بسياري درباره تحقق طرح انبوه سازي 
دولتي وج��ود دارد، اما حتي اگر تحرك كوچكي در طرح 
ساخت مسكن دولت ايجاد شود، انتظار مي رود، اين تحرك 
در شامخ كل ساختمان بازنمايي شود. از مهر و آبان سال 
گذشته، با توجه به آغاز ثبت نام براي مسكن دولتي آغاز شد، 
چنين انتظاري در جامعه فعاالن ساختمان شكل گرفت، اما 

در عمل تاكنون به فعليت نرسيده است. پس از گذشت چند 
ماه از آغاز انبوه سازي دولتي و انجام مقدمات توليد 4 ميليون 
مسكن در 4 سال، در اسفند سال گذشته پيشرفت اندك 
اين پروژه در نظرات مديران وفعاالن ساختماني منعكس 
شد. افزون بر اين، شرايط اقتصاد كالن و همچنين شرايط 
دروني بازار مسكن از جمله اضمحالل توان مالي متقاضيان 
مصرفي در ك��وران جهش هاي تورمي يك س��اله اخير، 
نش��انه اي از رشد تقاضاي »موثر« مسكن در سال و حتي 
سال هاي آينده به دست نمي دهد. اين در حالي است كه به 
گفته كارشناسان مسكن و همچنين تحليل آماري مبتني 
بر علم جمعيت شناسي »نياز« به ساخت ساالنه 1.2 ميليون 
واحد مسكوني در كشور وجود دارد. در چنين شرايطي است 
كه اجراي طرح ساخت 4 ميليون مسكن طي 4 سال در 
تحليل علت افزايش شامخ كل ساختمان برجسته مي شود. 

    اوج صدور پروانه؛ سالي 70 هزار فقره 
آن گونه كه تسنيم گزارش كرده است، وزير راه در واكنش 
به گزارش هفته يكي از روزنامه ها اظهار كرد: طبق آمار ارايه 
شده شهرداري تهران اوج صدور پروانه ساخت در پايتخت 
از سال هاي 90 تا 93 تعداد 60 هزار تا 70 هزار پروانه صادر 
شده كه تعداد زيادي از اين خانه ها هم ساخته نشده است.

وي افزود: سال 95 حدود 11 هزار پروانه ساخت، سال 96 
بالغ بر 14 هزار و 300 پروانه، سال 97 بالغ بر 18 هزار پروانه و 
در سال 98 حدود 19 هزار پروانه ساختماني در تهران صادر 
شده است. وي با بيان اينكه در شهر تهران طي 4 ماه امسال 
48 هزار پروانه صادر شده است، گفت: اين نشان مي دهد 
كه بيش از 10 برابر سال هاي گذشته در شهر تهران پروانه 
ساختماني صادر شده است. از سوي ديگر 180 هزار واحد 
مسكوني در بافت هاي فرسوده با شهرداري تهران قرارداد 
امضا شده كه وام آن را وزارت راه و شهرسازي تامين خواهد 
كرد. وزير راه و شهرسازي با اشاره تلويحي به گزارش منتشر 
شده توسط يكي از روزنامه ها طي روزهاي اخير، اضافه كرد: 
اين آمار، آمارهاي نااميدكننده و غيرواقعي است و مردم به 
آمارهاي رسمي توجه كنند. به گزارش تسنيم، چند روز 
قبل يكي از رس��انه هاي مكتوب در گزارشي تحت عنوان 
»س��قوط تاريخي توليد مسكن« با اس��تناد به آنچه آمار 
اختصاصي عنوان شده بود، وضعيت ساخت و ساز مسكن 
در شهر تهران را مورد بررسي قرار داده بود. در بخشي از اين 
گزارش ادعا ش��ده بود: »تيراژ توليد مسكن در فصلي كه 
گذشت، حتي نسبت به برش فصلي ركود تاريخي توليد 
مسكن در سال 1401 هم 42 درصد افت كرده و پايتخت 

از كف تاريخي خانه  سازي هم دوباره سقوط كرده است.«
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آقا ميري: هيچ فسادي
در شهرداري مشاهده نمي كنيم!

عضو ش��وراي ش��هر تهران با تاكيد بر اينكه در دوره 
جديد مديريت ش��هري هيچ گونه فساد خاصي در 
ش��هرداري تهران مشاهده نمي ش��ود، اظهار كرد: 
يكي از اقدامات مهمي كه در دوره جديد شهرداري 
تهران براي مبارزه با فساد انجام شده است، انتخاب 
افراد صالح در سمت هاي مديريتي شهرداري بوده و 
خوشبختانه عمده مديران فعلي شهرداري افرادي 
صالح و توانمند هستند. به گزارش ايلنا، از زماني كه 
نام عليرضا زاكاني براي تصدي گري شهرداري تهران 
مطرح ش��د، با توجه به سوابق او در مبارزه با فساد در 
مجلس شوراي اسالمي، بسياري از هواداران زاكاني 
در عرصه سياست و مدافعان او در شوراي شهر تهران، 
زاكان��ي را به عن��وان يك مدير فسادس��تيز معرفي 
كردند كه حضورش در بدنه شهرداري مي تواند نقش 
مهمي در مقابله با فس��اد اداري در اين نهاد داش��ته 
باشد؛ به خصوص كه در سال هاي اخير، بعضا شاهد 
شكل گيري پرونده هاي بزرگ فساد در بدنه مديريتي 
شهرداري تهران بوده ايم. اما اكنون كه حدود 10 ماه 
از روي كارآم��دن زاكاني و س��اير اعضاي تيم جديد 
مديريت ش��هري تهران مي گذرد، به نظر مي رس��د 
صرف نظر از دستوراتي كه در ماه هاي ابتدايي مبني 
بر ممنوعيت واگذاري ام��الك و اراضي غيرمنقول 
ش��هرداري به اش��خاص حقيقي و حقوقي توسط 
شخص ش��هردار صادر شده است، هنوز شاهد اقدام 
جدي ديگري از سوي مديران ارشد شهرداري براي 
مبارزه با فساد نبوده ايم و حتي سامانه شفافيت شوراي 
شهر تهران در دوره جديد به روزرساني نشده است. 
در اين ميان اما چندي پيش داوود گودرزي، رييس 
سازمان بازرسي شهرداري تهران از شناسايي 120 
گلوگاه فساد در بدنه مديريت شهري پايتخت خبر داد 
و از حوزه هايي مانند دريافت پروانه تخريب و نوسازي، 
س��اخت پروژه مش��اركتي، امور مال��ي، قراردادها، 
واگذاري ه��ا، انتصابات و انتخاب مدي��ران به عنوان 
بخش هايي در ش��هرداري تهران ياد كرد كه امكان 
زد و بند و تخلف در آن وجود دارد. حال س��وال مهم 
اين اس��ت كه با توجه به شعار فسادستيزي شهردار 
تهران پيش از به دس��ت گرفتن مديريت ش��هري 
پايتخت، در دوره فعلي چ��ه اقداماتي براي مبارزه با 
فساد در شهرداري انجام شده است؟ حجت االسالم 
والمسلمين سيد محمد آقاميري، عضو شوراي شهر 
تهران در اين باره گفت: يك��ي از اقدامات مهمي كه 
در دوره جديد شهرداري تهران براي مبارزه با فساد 
انجام شده، انتخاب افراد صالح در سمت هاي مديريتي 
شهرداري بوده است. اساس��ا در هر نهادي از جمله 
ش��هرداري تهران كه ارتباطات گسترده اي با مردم 
دارد، افراد صالح تري در س��مت هاي ارشد انتخاب 
شوند، احتمال وقوع فساد در بدنه آن كاهش مي يابد.

خريد شناور از روس ها
براي گسترش كشتيراني

كاظم جاللي، سفير جمهوري اس��المي ايران در 
روسيه با اشاره به نقش مهم كشتيراني درياي خزر 
در توس��عه روابط تجاري با روسيه، گفت: فرصت 
طاليي تجارت با روسيه كوتاه است. جاللي با تاكيد 
بر اينكه درياي خزر مزيت ذاتي و مسير بالواسطه 
و مستقيم ايران براي دسترسي به بازار هاي روسيه 
است، اظهار كرد: كشتيراني درياي خزر تاكنون در 
بحث تجارت با روس��يه كار هاي بزرگي انجام داده  
و اميدواريم ناوگان اين كش��تيراني بيش از پيش 
تقويت ش��ود.  به گزارش تسنيم، وي با بيان اينكه 
ناوگان نيازمند تقويت چه با الحاق كشتي هاي رو-رو 
و چه كشتي هاي باري بزرگ تر است، افزود: اليروبي 
»ولگا« يكي از الزمات توسعه تجارت با روسيه است. 
در اين رابطه دولت روس��يه قول داده س��ال آينده 
ميالدي اليروب��ي اين رود را آغاز كن��د كه البته با 
تأكيد ايران، در صورت مهيا شدن امكانات اين اقدام 
شايد زودتر انجام شود. وي در ارتباط با خريد شناور 
از روسيه براي تقويت ناوگان كشتيراني درياي خزر 
گفت: دولت در اين زمينه مس��اعدت مالي خواهد 
كرد، اما فعاًل طرف روس كشتي آماده تحويل ندارد 
كه مذاكرات در اين باره ادامه دارد. سفير جمهوري 
اسالمي ايران در روسيه با بيان اينكه روابط تجاري 
ايران و روسيه در گذشته به علت فقدان اراده الزم 
از س��وي دو طرف توسعه الزم را نيافته بود، اضافه 
كرد: به همين علت در تمام بخش هاي حمل و نقلي 
دچار نقصان هس��تيم، مثاًل در حوزه دريايي رود 
ولگا نيازمند اليروبي اس��ت يا بندر ماخاچ كاال به 
عنوان بندر بزرگ روسيه در درياي خزر ظرفيت 
كافي ندارد. وي اف��زود: در بخش جاده اي نيز چه 
در سمت ايران و چه در سمت روسيه جاده ها براي 
ميزباني از تعداد كاميون هاي بيش��تر بايد تقويت 
ش��وند؛ در حوزه ريلي نيز مس��ير رشت-آستارا 
بايد هر چه زودتر تكميل شود. جاللي اظهار كرد: 
اين بخش از خط ريلي آنقدر راهبردي اس��ت كه 
در ديدار مقام معظم رهب��ري و رييس جمهوري 
روسيه، آقاي پوتين بر تكميل شدن ريل رشت-
آس��تارا و تكميل كريدور مربوطه اشاره مستقيم 
داش��تند. وي با تأكي��د بر اينكه تا قب��ل از تحريم 
روس��يه، حدود 60 درصد از مبادالت تجاري اين 
كشور با اروپا صورت مي گرفت، گفت: روسيه سال 
2021 ح��دود 300 ميليارد دالر واردات داش��ته 
است كه اكنون بسياري از اين ظرفيت خالي است و 
فرصتي طاليي براي توسعه روابط تجاري جمهوري 
اسالمي ايران با اين كشور فراهم شده است. وي با 
كوتاه دانستن فرصت توسعه تجارت با روسيه، گفت: 
بايد سرعت عمل داشته باش��يم و زمان را دريابيم 

و حتمًا كاالي با كيفيت به اين بازار صادر كنيم.

وزير راه:  48 هزار پروانه ساخت در تهران طي 1401 صادر شده است

ناهمخواني آمار ساخت با واقعيت



در حالي كه روز پنجشنبه، با رنگ سبز بيت كوين به 
باالي ۲۴ هزار و ۳۰۰ دالر آغاز شد اما پس از اينكه اخبار 
كسب درآمد كمتر تسال از سه ماهه دوم نشان داد كه 
اين شركت بيت كوين هاي خود را فروخته است، روز 
معامالتي  را با رنگ قرمز به پايان رس��اند. منبع بالقوه 
ركود بعدازظهر را مي توان در داده هاي درآمد سه ماهه 
دوم تسال جست وجو كرد كه نش��ان داد اين شركت 
خودروهاي الكتريكي ۷۵ درصد از دارايي بيت كوين 
خود را فروخت تا ۹۶۳ ميليون دالر پول نقد به ترازنامه 
خود اضافه كند. مدت كوتاهي پس از انتش��ار اخبار 
تسال، قيمت بيت كوين از باالترين قيمت روزانه خود 
به ۲۲هزار و ۹۰۰ دالر كاهش يافت و در حدود ۲۳هزار 

و ۵۰۰ دالر تثبيت شد.
قيمت بيت كوين پس از صعودي موقت به باالي سطح 
۲۴,۰۰۰ دالر، نوسانات بااليي را تجربه مي كند. شايد 
بتوان دليل اين امر را انتشار گزارش تسال دانست كه 
بنا بر اين گزارش طي فصل دوم سال ميالدي جاري، 
۷۵ درصد دارايي هاي بيت كوين خود يا به عبارتي ۹۲۶ 
ميليون دالر بيت كوين را نقد كرده است. با وجود انتشار 
اين گزارش ايالن ماسك، رييس تسال، تأكيد كرد كه 
انتشار خبر فروش گسترده بيت كوين، بازتاب دهنده 
نگرش اين ش��ركت درباره اين ارز ديجيتال نيس��ت. 
بنا به اعالم ماسك دليل تصميم آنها، مشخص نبودن 
زمان پايان قرنطينه هاي ناش��ي از همه گيري كرونا و 
در نتيجه نياز به افزايش نقدينگي شركت بوده است. 
ماسك با اعالم اينكه اين شركت ذخاير دوج كوين خود 
را نفروخته است، در همين زمينه گفت: »يقينًا هدف 
ما افزايش ذخاير بيت كوين شركت در آينده است.« 
با اين حال، علي رغم اين صبحت هاي ماس��ك، بازار 
ارزهاي ديجيتال چندان نتوانست روند صعودي خود 
را حفظ كند و بار ديگر موقعيت هاي فتح شده را از دست 
داد و حتي يا كاهش۳ درصدي نسبت به اوج يك روزه 
خود و همچنين كاهشي ۱۳ درصدي نسبت به يك 
هفته گذشته ازاين صعود، تا ۲۲,۸۰۰ دالر هم سقوط 
كرد. آلت كوين ها نيز روندي نس��بتًا نزولي داشته اند. 
اتريوم ب��ا ۵ درصد كاهش قيمت، پايين تر از محدوده 
۱,۵۰۰ دالر معامله مي شود. ايكس آرپي با ازدست دادن 
موقعيت هاي فتح شده اخير، در محدوده ۰.۳۵ دالر 
قرار گرفت. كاردانو نيز با حدود ۹ درصد كاهش قيمت، 

حمايت ۰.۵۰ دالري خود را از دست داد.
پس از عبور قاطعان��ه بيت كوين از مقاومت ۲۳,۵۰۰ 
دالر، اين ارز ديجيتال در عب��ور از مقاومت ۲۴,۰۰۰ 
دالري ن��اكام ماند. طرف��داران كاه��ش قيمت ها يا 
به اصطالح خرس هاي اين بازار در محدوده ۲۴,۲۰۰ 
دالر فعال ش��ده و بار ديگر قيمت را ب��ه زير محدوده 
۲۳,۰۰۰ دالر بازگرداندند. اگر روند نزولي ادامه يابد، 
اولين حمايت در محدوده ۲۲,۵۰۰ دالر بوده و حمايت 
كليدي بعدي در ۲۲,۲۵۰ دالر خواهد بود. عبور از اين 
حمايت ها مي تواند سيگنالي براي رسيدن قيمت به 
محدوده ۲۱,۲۰۰ دالر باش��د. اما اگر روند بيت كوين 
صعودي شود، اولين مواجه با مقاومت ۲۳,۵۰۰ دالري 
خواهد بود. مقاومت كليدي بعدي ۲۴,۰۰۰ دالر است و 
عبور از آن مي تواند شتاب افزايش قيمت را بيشتر كند. 
اتريوم هم سخت تالش كرد كه باالي مقاومت ۱,۶۰۰ 
دالري اش باقي بمان��د؛ اما از پس اين كار برنيامد و به 
زي��ر ۱,۵۰۰ دالر كاهش يافت. نزديك ترين حمايت 
اتريوم در محدوده ۱,۴۵۰ دالر بوده و شكسته شدن آن 

مي تواند عواقبي چون اصالح قيمت شديدتر را در پي 
داشته باشد. اما اگر روند قيمت اتريوم صعودي شود، 
اولي��ن مقاومت در مح��دوده ۱,۵۵۰ دالر و مقاومت 
بعدي در محدوده ۱,۶۰۰ دالر خواهد بود و عبور از اين 

نقاط مقاومتي نويد افزايش قيمت مجدد را مي دهد.

قيمتآلتكوينها
كاردانو از پس عب��ور از مقاوم��ت ۰.۵۵ دالري خود 
برنيامد و روندي نزول��ي در پيش گرفت تا قيمت آن 
۹ درصد كاهش يافته و به زير ۰.۵۰ دالر برسد. با اين 
روند احتمال اينكه سطح ۰.۴۶۵ دالر بار ديگر تجربه 
ش��ود نيز وجود دارد. بي ان بي تالش كرد تا مقاومت 
۲۷۲ دالري را پشت سر بگذارد؛ اما قيمت آن تا سطح 
۲۶۲ دالر اصالح شد. حال اين ارز ديجيتال مي كوشد 
كه ب��االي حمايت ۲۵۰ دالري اش باق��ي بماند؛ زيرا 
معامله گران اين ارز ديجيتال مي دانند كه در صورت 
شكسته شدن اين حمايت، احتمال رسيدن به سطح 
۲۳۵ دالر نيز دور از ذهن نخواهد بود. قيمت سوالنا با 
۱۲ درصد كاهش در محدوده ۴۰ دالر معامله مي شود. 
اگر قيمت زير ۴۰ دالر بس��ته شود، حركت به سمت 
حمايت ۳۸ دالري قريب الوقوع خواهد بود. دوج كوين 
كه در تالش بود مقاومت ۰.۰۷۵ دالر را آزمايش كند، 
حال س��عي مي كند كه الاقل باالي حمايت ۰.۰۷۰ 
دالري اش باقي بمان��د. اگر خرس هاي بازار هم چنان 
فعال باشند، رسيدن به ۰.۰۶۵ دالر نيز ميسر خواهد 
ب��ود. اكثر آلت  كوين ه��اي بازار، روزهاي س��رخي را 
پشت س��ر مي گذارند. در بين ۱۰۰ ارز ديجيتال برتر 
بازار، پاليگان با ۱۴ درصد كاهش و رسيدن به قيمت 

۰.۸۰ دالر بدترين عملكرد را به خود اختصاص داد.

قرارگرفتنبيتكوين
دريكخطحمايتيمهم

خط روندي كه نمودار قيمت بيت كوين براي اولين بار 

ماه گذش��ته از آن عبور كرد، بار ديگر به عنوان خط 
حمايتي، م��ورد آزمايش قرار گرفته اس��ت. پس از 
آنكه اخباري منتشر شد مبني بر اينكه تسال بيشتر 
دارايي هاي بيت كوين خود را چند ماه پيش نقد كرده 
است، نمودار بيت كوين به خط حمايتي مهمي رسيد. 
داده هاي كوين تلگراف ماركتس پرو و تريدينگ ويو 
نشان مي دهند كه قيمت جفت ارز بيت كوين/ دالر 
امريكا پس از آنكه در سطح ۲۳,۲۸۰ دالر به باالترين 
قيمت چند هفته اخير خود رس��يده ب��ود، بار ديگر 
كاهش يافت و حال در محدوده ۲۲,۸۰۰ دالري قرار 
گرفته است. شايد دليل اينكه قيمت با شدت زيادي 
س��قوط نكرد، اظهارنظر ايالن ماس��ك، مديرعامل 
شركت تسال، باشد كه ضمن اجتناب از انتقاد نسبت 
به بيت كوي��ن افزود اين فروش نباي��د به منزله نظر 
منفي آنها نس��بت به اين ارز ديجيتال تلقي شود. با 
اين حال انتش��ار اين خبر به صعود افسارگس��يخته 
قيمت بيت كوين طي چند روز اخير پايان داد. پس 
از آنكه دالر امريكا از باالترين قيمتي كه در ۲۰ سال 
گذشته به آن رسيده بود، پايين آمد، قيمت بيت كوين 
نيز همراه با بازار سهام اياالت متحده افزايش يافت. 
ش��اخص ميانگين متحرك ۲۰۰ هفته اي جفت ارز 
بيت كوين/ دالر امريكا در ح��ال حاضر در محدوده 
۲۲,۸۰۰ دالر است. اين شاخص يك حمايت و خط 
روندي كليدي ب��راي بيت كوين بود كه در ماه ژوئن 
)خرداد ماه( از دس��ت رفت و تبديل به مقاومت شد. 
اما چند روز پيش بود كه ب��ا عبور قيمت از اين خط 

روند، بار ديگر به حمايتي براي قيمت تبديل شد. 
در بررس��ي تحليل ه��اي آنچين، كارب��ر توييتري 
متريال اينديكيتورز چشم اندازي متفاوت تر گزارش 
مي كند. در حالي كه در بازه  زماني روزانه ضعف روند 
قيمت پيش بيني مي شود، روندهاي ماهانه همچنان 
ادامه بازيابي قيمت را منعك��س مي كنند. متريال 
اينديكيتورز ب��راي دنبال كنندگان خود در توييتر 

نوش��ت: »امكان اينكه در آينده نزديك، ميانگين 
متح��رك ۵۰ روزه ب��ار ديگر امتحان ش��ود وجود 
دارد؛ اما اين مي تواند به اين معني باشد كه هنوز به 
بيش��ترين قيمت ماهانه نرسيده ايم. حواشي را رها 

كرده و به نمودارها دقت كنيد.«

پسلرزههايفروشبيتكوينهايتسال
تحليل گران ديگري نيز فروش بيت كوين هاي تسال 
در اواسط ماه گذشته را بررسي كرده بودند. طي يك 
دوره چند روزه در ماه گذشته ميالدي، جريان ورودي 
به صرافي ها افزايش يافته و بازارسازان )MM( بيش 
از ۶۳,۰۰۰ بيت كوين منتشر كردند. كي يونگ جو، 
مديرعامل كريپتوكوانت، همان زمان در روز ۱۵ ژوئن 
)۲۵ خرداد( طي توييتي مي نويس��د: »بازارس��ازان 
در صرافي كوين بيس طي س��ه روز گذشته معادل 
۶۳,۶۳۸ دالر بيت كوين ب��ه صرافي هاي متعددي 
چون باينن��س و بيتفينكس ارس��ال كردن��د. اين 
حجم از فروش به دستور كس��ي انجام شده است.« 
در همي��ن حال، طب��ق داده هاي ش��ركت تحليلي 
گلسنود، انتشار اخبار مربوط به اين فروش هنوز تغيير 
قابل توجهي در مبادالت فروش��ندگان وحشت زده 
يا خري��داران فرصت طل��ب ايجاد نكرده اس��ت. در 
عين حال، آنتوني اسكاراموچي، مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري اسكاي بريج كپيتال، در مصاحبه تازه 
خود با خبرگزاري سي ان بي سي اقرار كرده است كه 
س��رمايه گذاري او روي بيت كوين از ديد كوتاه مدت 
اشتباه بوده اس��ت. با اين وجود، ديدگاه بلندمدت او 
براي بيت كوين همچنان صعودي اس��ت. او معتقد 
است، اگر بيت كوين را در يك بازه زماني يا چرخه ۴ 
ساله نگهداري كنيد، مي توانيد سود خوبي از اين ارز 
ديجيتال كسب كنيد. همچنين به عقيده او، افزايش 
نرخ بهره به ضرر بيت كوين بوده است اما فدرال رزرو 
تا آخر سال مي تواند سياست هاي خود را تغيير دهد.
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خودرويخودرانبايدو
رونماييشد

موتور جست وجوي چيني بايدو )Baidu( خودروي 
خودران جديدي را با فرمان قابل جدا شدن رونمايي كرد. 
به گزارش ايسنا، بايدو قصد دارد از اين خودروي خودران 
س��ال ميالدي آينده در سرويس روبوتاكسي خود در 
چين استفاده كند. هزينه به ازاي هر دستگاه، به ۲۵۰ 
هزار ين )۳۷ هزار و ۳۱ دالر( براي مدل جديد در مقايسه 
با ۴۸۰ هزار يوان براي نسل قبلي، كاهش پيدا خواهد 
كرد. رابين لي، مديرعامل بايدو گفت: اين كاهش هزينه 
عظيم، ما را قادر خواهد ساخت از ده ها هزار خودروي 
خودران در سراسر چين اس��تفاده كنيم. ما به سوي 
آينده اي حركت مي كنيم كه استفاده از روبوتاكسي، 
نصف هزينه كرايه تاكسي در حال حاضر خواهد بود. 
خودروي جديد نيازي به دخالت انساني ندارد و مجهز به 
هشت ليدار و ۱۲ دوربين است. ليدار، سيستم شناسايي 
مشابه رادار است كه به جاي امواج راديويي، از نور ليزر 
پالسي استفاده مي كند. بايدو نام توليدكننده مدل جديد 
را فاش نكرد. ايالن ماسك، مديرعامل تسال در كنفرانسي 
با سرمايه گذاران در آوريل گفته بود: اين شركت قصد 
دارد توليد انبوه روبوتاكسي خود بدون فرمان يا پدال را 
در س��ال ۲۰۲۴ آغاز كند و پيش بيني كرده بود كرايه 
روبوتاكس��ي نصف بليت اتوبوس خواهد بود. شركت 
وايمو آلفابت هم سال ميالدي گذشته يك روبوتاكسي 
بدون فرمان رونمايي و اعالم كرده بود خودروهاي كامال 
خودران خود را در س��ال هاي آين��ده در امريكا عرضه 
خواهد كرد. با اين حال، خودروس��ازان و ش��ركتهاي 
فناوري جهان همچنان در انتظار موافقت رگوالتورها 
براي اس��تفاده از چنين خودروهايي در دنياي واقعي 
هستند. نايب رييس بايدو در كنفرانسي گفته بود: اين 
خودروي بدون فرماني بمحض اينكه مورد تاييد مقامات 
چيني قرار گيرد، وارد جاده ها خواهد شد و توانمندي 
هدايت خودرو در خودروي خودران جديد بايدو، برابر با 
راننده ماهري است كه بيش از ۲۰ سال تجربه رانندگي 
داشته است. بر اس��اس گزارش رويترز، بايدو كه واحد 
رانندگي خودران آپولو را در سال ۲۰۱۷ تاسيس كرد، 
يكي از ش��ركتهاي چيني است كه تالش مي كنند به 
استفاده از خودروهاي خودران جامه واقعيت بپوشانند.

آيفونبدونپورتدرراهاست؟
با رش��د روزافزون محبوبيت سيم كارت الكترونيكي، 
آيفون ۱۴ ممكن است پرچمدار استفاده از اين فناوري 
شود. به گزارش ايسنا، نفس هاي سيم كارت فيزيكي 
به شماره افتاده است. با استقبال مصرف كنندگان در 
 )eSIM( اروپا و آسيا از فناوري سيم كارت الكترونيكي
و اضافه شدن گزينه س��يم كارت الكترونيكي به نسل 
سوم آيفون SE، شركت هاي مخابراتي امريكايي آماده 
آينده اي مي ش��وند كه در آن آيفون، پورت سيم كارت 
نخواهد داش��ت. طبق گزارش وال اس��تريت ژورنال، 
فناوري سيم كارت الكترونيكي به حدي در اروپا و آسيا 
محبوب شده كه مصرف كنندگان تمايل دارند از بهترين 
بسته ديتاي اعتباري استفاده كنند و به همين دليل، 
اين فناوري طرفداران بيشتري پيدا مي كند. حتي در 
امريكا كه مردم عموما از يك اپراتور استفاده مي كنند، 
سه اپراتور بزرگ آماده آينده بدون سيم كارت فيزيكي 
مي شوند. وال استريت ژورنال در گزارش خود يادآوري 
كرد كه با معرفي آيفون ۱۳ در سال گذشته، اپل عرضه 
سيم كارت هاي فيزيكي در جعبه را متوقف كرد، در حالي 
كه بعضي از توليدكنن��دگان اندرويدي حتي حمايت 
از سيم كارت فيزيكي را متوقف كرده اند. به گفته جف 
هووارد، نايب رييس دستگاه هاي موبايل و لوازم جانبي 
در شركت AT&T، اين يك تحول طبيعي است و تجربه 
را در آينده بهتر مي كند.. ما موهر مك كلون، تحليلگر 
ش��ركت گلوبال ديتا در اين باره گفت: در ابتداي سال، 
سوال اين بود آيفوني كه تنها با سيم كارت الكترونيكي 
كار مي كند، چ��ه زماني عرضه مي ش��ود. اگرچه اپل 
بعيد اس��ت در آيفون ۱۴ سيم كارت فيزيكي را حذف 
كند اما اين تلفن هوش��مند ممكن است يكي از اولين 
پرچمدارهايي باشد كه گزينه سيم كارت الكترونيكي 
را عرضه مي كند. اپل ممكن است مدلي از اين گوشي 
را عرضه كند كه در هر دو حالت سيم كارت فيزيكي و 
الكترونيكي قابل استفاده باشد. اپل با آيفون ايكس اس، 
جا براي فناوري سيم كارت الكترونيكي باز كرد و اكنون 
با آيفون ۱۳ اجازه مي دهد دو سيم كارت الكترونيكي 
همزمان كار كنند و كاربر نيازي به چند س��يم كارت 

فيزيكي، براي داشتن چند خط متعدد نداشته باشد.

دعواي»همتي«،»دولتي«
واقتصادركودزده

 اگ��ر هدف اصل��ي دولت، مهار تورم اس��ت، اين 
روش ها نه تنها باعث كاهش تورم نمي شود، بلكه 
باعث رشد تورم هم مي شود. به نظرم نوع خاصي 
از آش��فتگي در راهبرده��اي اقتص��ادي دولت 
مشاهده مي شود كه هيچ همخواني جدي با هم 
ندارند. مثال دولت اعالم مي كند، هدف نخستين 
و مهم��ش، مه��ار تورم اس��ت، ام��ا راهبردهاي 
اقتصادي دولت دقيقا در نقطه عكس اين هدف 
است. از سوي ديگر، دولت تاكيد دارد كه به دنبال 
رونق توليد و بهبود محيط هاي كسب و كار است، 
اما در عم��ل رويكردهايش در كاهش پايه پولي، 
استقراض از سيس��تم بانكي و دس��ت بردن در 
سرمايه شركت هاي دولتي، باعث ركود مي شود.

 بخشي از آش��فتگي ناش��ي از هماهنگ نبودن 
تيم اقتصادي دولت اس��ت و بخ��ش مهم تر آن 
متخصص نبودن آقايان. به هر حال ش��خصيتي 
در راس هرم بانك مركزي نشس��ته كه در رزومه 
كاري اش، تنها فعاليت در بورس ثبت شده است. 
از سوي ديگر وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه 
و بودجه هم با يكديگر هماهنگي ندارند و بيشتر 
در مسير مانع تراشي براي هم حركت مي كنند. 
اين گزاره ها نش��ان دهنده چرايي ملتهب شدن 
وضعيت اقتصادي كش��ور اس��ت. از دل دعواي 
»همتي« و »دولتي« هم نهايتا آبي براي اقتصاد 

و معيشت مردم گرم نمي شود.

بورس
تغييرمسيرميدهد؟

انديكات��ور ار اس اي همچجن��ان در وضعي��ت 
نامطلوبي قرار دارد و برتري قدرت فروشندگان را 
نشان مي دهد. انديكاتور ام اف اي نيز گواه از حجم 
پايين معامالت دارد كه اين نيز يك نشانه منفي 

به حساب مي آيد.
 لذا اگ��ر بخواهيم يك جمع بندي كلي داش��ته 
باش��يم. انتظار داريم كه در هفته آينده شاهص 
كل در مح��دوده ۱۴۵۰ ه��زار واخد ي��ا در نگاه 
خوش بينانه در محدوده فعلي ش��اهد اصالحي 
مثبت در خالف جهت روند اصلي باشد. شاخص 
هم وزن نيز تفاوت چنداني با شاخص كل ندارد به 
محدوده حمايتي ۳۸ درصد اصالحي فيبوناچي 

رسيده و توقع داريم. 
در اين ناحيه اصالحي حداقل تا سطح ميانگين 

متحرك با دوره تناوب ۳۵ داشته باشيم.

مهاجرت
دستهجمعينخبگان

 اگر مي خواهيم آينده مان را بسازيم نمي توانيم 
آن را رها كنيم و بعد به اين اميد باشيم كه ديگري 
بس��ازدش و بعد ما اگر ص��الح ديديم برگرديم و 
استفاده كنيم. ما همان هايي هستيم كه بايد در 
اين شرايط اقتصادي، در جبهه اقتصادي بجنگيم؛ 
با همه مشكالت داخلي و خارجي اش. رفتن كار 
راحتي اس��ت. ماندن و س��اختن س��خت است. 
هميشه پاداش را آنهايي مي گيرند كه مي مانند 

و مي جنگند.
 پاداش براي من تاثيرگذار بودن اس��ت. پاداش 
از نظر من عمل كردن اس��ت، س��اختن است، با 
مشكالت جنگيدن اس��ت. بايد از پسش برآييم. 
مي جنگيم در سنگرمان. ولي اميد دارم نيروهايي 
كه قرار اس��ت ما را پوش��ش دهند، توپخانه شان 
را روي س��ر ما تنظيم نكنند و آتش شان را روي 
دشمن بريزند. ما به حد كافي و حتي بيش از حد 
كاف��ي توان مان را از دس��ت داده ايم. هيچ كاري 
هم اگر نمي توانيد بكنيد، دل مان را حداقل گرم 
كنيد؛ تا بجنگيم و بس��ازيم. نفس مان را نگيريد. 

بگذاريد بمانيم. 
بگذاريد دل مان هرروز محكم تر بتپد، بگذاريد دل 
همكاران مان هم گرم باش��د. من نگران اين همه 
مهاجرت هستم. با چنگ و دندان، تالش مي كنم 
كه براي مملكتم بسازم. كمك مان كنيد و چوب 

الي چرخ مان نگذاريد.

گزارش درآمد تسال نشان داد اين شركت ۷۵  درصد از بيت كوين خود را فروخته است

بارديگر،سقوطقيمتبيتكوين

حضورشركتهايدانشبنيانايرانيدرروسيه
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در ديدار با همتاي 
روس��ي خود تاكيد كرد با امضاي اس��ناد همكاري 
بين ايران و روسيه، همكاري هاي دوجانبه در حوزه 
»ارتباطات و فناوري اطالعات« توسعه مي يابد. به 
گزارش ايس��نا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، عيسي زارع پور، پس از مذاكره و رايزني با 
همتاي روسي و امضاي چند سند همكاري در زمينه 
فناوري ارتباطات و مخابرات، از توسعه همكاري هاي 

ايران و روسيه در زمينه ارتباطات و فناوري اطالعات 
خبر داد و گفت: شركت هاي دانش بنيان و توانمند 
ايران��ي از اين به بعد حضور فعالي در بازار روس��يه 
خواهند داشت. وي با بيان اينكه نشست هاي مجازي 
بين شركت هاي ايراني و روسي، به منظور شناسايي 
نيازمندي ها و ظرفيت هاي دو كشور، از دو ماه پيش 
آغاز شده بود، افزود: ۱۸ شركت توانمند ايراني از سه 
روز پيش در مس��كو حضور دارند و در نشست هاي 

رو در رو با شركت هاي متناظر روسي، به تفاهم هاي 
بس��يار خوبي دس��ت پيدا كردند. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات با بيان اينكه در حاشيه مذاكره با 
وزير توسعه ديجيتال، مخابرات و ارتباطات جمعي 
روسيه چهار سند همكاري بين شركت هاي ايراني 
و روس��ي و يك س��ند نيز بين دو وزارتخانه به امضا 
رسيد. زارع پور گفت: با امضا اين اسناد، زمينه براي 
تعميق و توس��عه هرچه بيش��تر همكاري هاي بين 

دو كش��ور در حوزه ارتباطات، مخابرات، نرم افزار، 
سخت افزار و توس��عه خدمات ديجيتال فراهم شد 
و از اين پس ش��ركت هاي ايراني حضور موثري در 
بازارهاي روس��يه خواهند داش��ت. وزير ارتباطات 
تاكيد ك��رد ك��ه بازارس��ازي براي محص��والت و 
تجهيزات ايراني حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
از راهبرده��اي مهم وزارت ارتباطات اس��ت كه به 

صورت جدي پيگيري مي شود.

فراخوانمناقصهعمومي-ارزيابیساده
sz/01/769/موضوع:آگهیعمومیيکمرحلهایبهشمارهمع

مربوطبه:انجامعملياتتميزکاری،آمادهسازیورنگآميزیسطوحتأسيسات،
تجهيزاتومخازندرمنطقهعملياتیناروکنگان

شركت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي به مركزيت شيراز ، در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را مطابق با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي با ارزيابی ساده واگذار نمايد.  

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
شرکت بهره برداری نفت و گاز 

زاگرس جنوبی
)سهامی خاص(

نوبت دوم

شناسهآگهي:1351957

روابط عمومی  شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

1- موضوع مناقصه : انجام عمليات تميزکاری، آماده سازی و رنگ آميزی سطوح  تأسيسات، تجهيزات و مخازن در منطقه عملياتی نار و کنگان
 sz/01/769/2- شماره مناقصه  : م ع

3- نوع مناقصه :عمومي يك مرحله اي  با ارزيابی ساده
4- مدت انجام کار : 6 ماه. 

5- مناقصه مورد اشاره در سامانه اينترنتی setadiran.ir به شماره فراخوان 2001091701000031 ثبت گرديده است.
6- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : حداقل به مبلغ 000ر000ر800ر1 ) يک ميليارد و هشتصد ميليون( ريال كه بايستی به يكي از دو صورت زير ارائه گردد و همچنين درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان 

10 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد.
الف(-ارائه رسيد وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر

ب(-ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت )30 روز( ديگر قابل تمديد باشد .
7- محل اجرا: منطقه عملياتي ناروكنگان 

8- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداکثر تا 5 روز پس از بارگذاری اسناد در سامانه الکترونيکی ستاد دولت.
9- مهلت ارسال اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد مالی در سامانه ستاد ايران: حداکثر 14 روز پس از پايان مهلت دريافت اسناد مناقصه.  

10- آدرس سايت جهت دريافت و بارگذاری اسناد :www.setadiran.ir  )در اسناد مناقصه به اختصار ))سامانه ستاد(( ناميده ميشود.
11- آدرس: شيراز-خيابان کريمخان زند-روبروی خيابان خيام-نبش کوچه 42-ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره امورحقوقی و پيمان ها:8473-07132138396 تلفن تماس کميته فنی بازرگانی: 

8671-07132138285 تلفن تماس کميسيون مناقصات:07132138432
12- شرايط الزم جهت شرکت در مناقصه: 

12-1– داشتن شخصيت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، آگهي تأسيس روزنامه رسمي، آخرين تغييرات، شناسه ملی( و گواهينامه کد اقتصادی 
13-گواهينامه های الزم جهت ارزيابی ساده مناقصه گران: 

1-13-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي که دارای اعتبار باشد يا نامه تاييد صالحيت ايمنی موقت.
2-13-داشتن گواهی رتبه بندی از سازمان مديريت و برنامه ريزی حداقل پايه 5 در رشته تاسيسات و تجهيزات يا حداقل پايه 5 در رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد. 

14- مبلغ برآورد اوليه: 000ر000ر000ر36 ) سی و شش ميليارد( ريال 
15-پيش پرداخت: 15 درصد مبلغ اوليه قرارداد 

از کليه اشخاص حقوقی واجد شرايط بند 12 و 13 دعوت به عمل مي آيد حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند 8 جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونيکی ستاد دولت مراجعه نمايند و در مهلت قانونی تعيين شده در بند 9  
نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره و پيشنهاد مالی اقدام نمايند شايان ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به صورت يک مرحله ای- ارزيابی ساده، مناقصه گران می بايست مستندات مورد اشاره در  بند 12 و 13 آگهی را در پاکت ب قرار 
داده و در سامانه ستاد بارگذاری نمايند. الزم به تاکيد است گشايش پاکت نرخ پيشنهادی مشروط به بارگذاری و تاييد مدارک ومستندات مدنظر می باشد و بديهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر ميسر نمی باشد.  

آگهی)تجديدپنجم(مناقصهعمومیيکمرحلهای

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
موضوع )تجديد پنجم (مناقصه : پروژه اجرای تعميرات ولکه گيری و روکش حفاظتی اسالری سيل حوزه راه های غير شريانی شهرستان سنقر 

سال 1401 استان کرمانشاه
مدت اجرا: 24 ماه شمسی.

مبلغ برآورد: 100،550،822،561   ريال 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  5،027،542،000  ريال 

تاريخ درج در سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه مورخ 1401/05/02 می باشد.
شرايط مناقصه گر : کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهينامه حداقل پايه 5 راه و ترابری از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند.
مهلت دريافت اسناد :  متقاضيان می توانند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05  ساعت 13:00 جهت دريافت اسنادمناقصه به نشانی سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. ) الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی،مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.(
 مهلت تحويل اس�ناد تکميل شده : تا روزشنبه مورخ 1401/05/15  س�اعت 13:00  جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونيک دولت 

)ستاد( مراجعه نمايند.
تاريخ بازگشايی پاکات : ساعت 10  صبح  روز سه شنبه   مورخ  1401/05/18

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات وارائه پاکت الف ) ضمنانتنامه شرکت در مناقصه : کرمانشاه – بلوار بنت الهدی صدر – روبروی 
فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان کرمانشاه – طبقه هم کف – دبيرخانه – تلفن: 083-38249912-14

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضويت درسامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

نوبت اول

)چاپ:دردونوبتبهشماره2001001111000044(
)احتياطوگذشترادرهنگامرانندگیفراموشنکنيم(

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

جمهوری اسالم ايران
سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه



تعادل |
وضعيت ب��ازار دام نش��ان مي دهد، دام��داران ديگر 
انگيزه اي براي توليد دام ندارند. آنها اعالم مي كنند كه 
اين صنعت در آس��تانه فروپاشي است. خبرها حاكي 
از آن اس��ت كه در برخي از مناطق كشور، دامداران با 
انباشت توليد به دليل عدم صادرات دام مواجه شده اند و 
دولت نيز عزمي براي خريد تضميني توليدات ندارد. اين 
درحالي است كه به گفته رييس شوراي تأمين كنندگان 
دام كشور، صادرات دام نه تنها تاثيري بر افزايش قيمت 
گوشت ندارد، بلكه مي تواند عاملي براي كاهش قيمت 
نيز باش��د. مديرعامل اتحاديه دام سبك مديرعامل 
اتحاديه دام س��بك نيز اعالم كرده كه علي رغم افت 
توليد مراتع ناشي از شرايط خشكسالي، گراني نهاده 
دامي و عدم ج��ذب در بازار داخل همچنان ۶ ميليون 
راس دام مازاد در كشور وجود دارد كه برخالف قانون 
اجازه خروج دام از كشور را نمي دهند كه اين موضوع به 
معناي نابودي توليدكننده است. به گفته صدر دادرس، 
با توجه به شرايط خشكسالي، توقف صادرات و قيمت 
پايين دام خريد تضميني تنها راهكار پايداري توليد 
اس��ت و در مقابل دولت به قيمتي كه مصرف كننده 

توان خريد دارد، گوشت توزيع كند.

    صادرات دام، قيمت را افزايش مي دهد؟ 
تاكيد دامداران بر صادرات دام نش��ان از انباشت توليد 
دارد. اما در شرايطي كه دام روي دست دامداران مانده، 
همچنان قيمت گوشت روند صعودي دارد. از همين 
رو اين نگران��ي براي مردم وج��ود دارد كه با صادرات 
دام زمينه افزايش مجدد قيمت گوش��ت فراهم شود. 
در حال حاضر شركت پشتيباني امور دام نيز اقبالي به 
خريد دام هاي ضعيف از خود نشان نمي دهد و به دنبال 
دام پروارشده است. اين بدان معناست كه حجم زيادي 
از دام هاي ضعيف در سايه بي توجهي دولت روي دست 
دامداران مانده است. حتي بسياري از دامداران دام خود 
را زير قيمت و با زيان باال فروخته اند. در حالي تاكنون 
وزارت جهاد زير بار صدور مجوز صادرات دام نرفته است 
كه چندي پيش رييس اتحاديه دام س��بك از واردات 
گوشت و دام از پاكستان به ايران خبر داد و گفت: به رغم 
اينكه واردات دام از اين كشور سال هاست به دليل عدم 
رعايت نكات بهداشتي، ممنوع شد، اما جاي تعجب دارد 
كه امسال براي واردات دام از پاكستان مجوز دادند. حال 
اين پرسش قابل طرح است كه آيا صادرات دام منجر به 

افزايش قيمت مجدد گوشت مي شود؟
رييس ش��وراي تأمين كنندگان دام كشور ضمن رد 
اين موضوع به »تجارت نيوز« گفته است: بايد براي 
مردم توضيح داد كه ص��ادرات دام نه تنها تاثيري بر 
افزايش قيمت گوش��ت ندارد، بلكه مي تواند عاملي 
براي كاهش قيمت نيز باشد. منصور پوريان در ادامه 
به شرايط فعلي بازار دام پرداخت و گفت: ما كمبودي 
در بازار گوشت نداريم. اما آزادسازي قيمت ها منجر 
به اين شد كه قيمت گوش��ت نيز به مانند ساير كاال 
افزايش پيدا كند. البته گوش��ت به نس��بت برخي از 
كاالهاي ديگر، افزايش قيمت چشمگيري نداشت. 
او با اظهار به اينكه شرايط خشكسالي در كل كشور 

حاكم اس��ت، تش��ريح كرد: خشكس��الي در برخي 
از حوزه ه��اي دامپ��روري مانند خوزس��تان، ايالم، 
كرمانش��اه، فارس منجر به فقر مرتع و كم آبي شد. از 
طرف ديگر گران شدن نهاده و گرماي بي سابقه سبب 
شد كه دام در اكثر استان هايي كه ذكر شد، ضعيف 

شوند. به اصطالح امروزي نيم گوشت شدند.

    دام هاي ضعيف 
روي دست دامداران مانده 

رييس شوراي تأمين كنندگان دام كشور با بيان اينكه 
در حال حاض��ر امكان پروار ك��ردن دام هاي ضعيف 
وجود ندارد، توضيح داد: ماندن دام ضعيف فقط دامدار 
را به خاك سياه مي نشاند. پوريان تاكيد كرد: دام هاي 
ضعيف در بازار خريداري ندارند. به همين جهت بخشي 
از اين دام در فصول گرم بايد خارج شود. در حال حاضر 
كشورهايي نظير امارات، قطر، عراق، كويت، عمان و ... 

خواهان خريد دام هاي ريزه و ضعيف ما هستند.
بر اس��اس اعالم وي، با خ��ارج كردن اي��ن دام ها، به 
دامداران نقدينگ��ي خوبي تزريق و صنعت دام حفظ 
مي ش��ود. با خروج يك رأس دام ضعيف، امكان اينكه 
بت��وان ۱۰ رأس دام ديگر را نگه��داري و حفظ كند، 
وجود دارد. او اضافه كرد: با توجه به هزينه توليد باالي 
دام در كش��ور، بايد امكانات و تسهيالتي ايجاد كنيم 
كه امكان صادرات دام فراهم باش��د و براي بازار داخل 
اقدام به واردات گوش��ت كنيم. به گفت��ه او، در حال 
حاضر توليد يك كيلوگرم گوشت، براي توليدكننده 
حدود ۱۴۰ هزار تومان تمام مي ش��ود. اين در حالي 
است كه اكنون دام با قيمت ۸۰ هزار تومان به فروش 

مي رسد.  در همين حال، مديرعامل اتحاديه دام سبك 
نيز در اظهاراتي گفته است: با وجود آنكه جلسه شوراي 
قيمت گذاري دام تشكيل نشده، دستور رييس جمهور 
مبني بر خريد تضميني دام عملياتي نش��ده است. به 
گفته او، افش��ين صدردادرس علي رغم قيمت پايين 
دام زنده و نبود تقاضا در بازار، دس��تور رييس جمهور 
مبني بر خريد تضميني دام زنده عملياتي نشده است. 
به گفته او، متوسط قيمت كنوني هر كيلو دام ۷۰ هزار 
تومان است كه با قيمت تمام شده مبناي محاسبات 
تشكل هاي دامپروري حدود ۵۰ درصد اختالف دارد.

صدردادرس مي گويد: با توجه به شرايط خشكسالي، 
توقف صادرات و قيمت پايين دام خريد تضميني تنها 
راهكار پايداري توليد است و در مقابل دولت به قيمتي 
كه مصرف كننده توان خريد دارد، گوشت توزيع كند.

مديرعامل اتحاديه دام س��بك گف��ت: علي رغم افت 
توليد مراتع ناشي از شرايط خشكسالي، گراني نهاده 
دامي و عدم ج��ذب در بازار داخل همچنان ۶ ميليون 
راس دام مازاد در كشور وجود دارد كه برخالف قانون 
اجازه خروج دام از كشور را نمي دهند كه اين موضوع 

به معناي نابودي توليدكننده است.
علي رغم اذعان مديرعامل پشتيباني امور دام مبني 
بر اجراي دس��تور رييس جمهور پيرو دستورالعمل 
خريد تضميني دام  س��نگين در ۳۱ خ��رداد و دام 
س��بك در ۷ تيرماه، اما فع��االن صنعت مي گويند 
كه هنوز مصوبه و دس��تورالعمل خريد دام مازاد به 
استان ها ابالغ نشده اس��ت. طبق گفته مديرعامل 
اتحاديه دام سبك قيمت تمام شده هر كيلو دام زنده 
۱۳۹ هزار تومان اس��ت كه با قيمت خريد فعلي از 

دامدار اختالف معناداري دارد، اين درحالي است كه 
قيمت گوشت در بازار هيچ تناسبي با نرخ دام ندارد.

    آمارها چه مي گويند؟ 
براس��اس اعالم مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري 
كش��تار دام كش��تارگاه هاي رسمي كش��ور در خرداد 
ماه ۱۴۰۱ نش��ان مي دهد كه وزن گوشت قرمز عرضه  
ش��ده انواع دام هاي ذبح ش��ده در كش��تارگاه ها، جمعًا 
۵۲هزارو۲۰۴ تن اس��ت كه سهم گوشت گاو و گوساله 
بيش از ساير انواع دام بوده است.همچنين در اين گزارش 
آمده اس��ت كه گوشت گاو و گوساله با ۲۵هزارو ۲۱ تن، 
۴۷٫۹ درصد از وزن كل گوش��ت قرمز عرضه شده را به 
خود اختصاص داده اس��ت. گوش��ت گوسفند و بره نيز 
با۲۳هزارو۷تن، ب��ز و بزغاله با ۳۳۱۳ تن و س��اير انواع 
دام با ۸۶۳ ت��ن، به ترتيب ۴۴٫۱ درص��د، ۶٫۳ درصد و 
۱٫۷ درصد از وزن كل گوش��ت قرمز عرضه ش��ده را به 
خود اختصاص داده اند.مقايسه عملكرد كشتارگاه هاي 
رسمي كشور در خرداد ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ 
نشان دهنده افزايش ۲ درصدي مقدار عرضه گوشت قرمز 
در كشتارگاه هاي رسمي كشور است. مقدار عرضه گوشت 
در خرداد۱۴۰۱ نس��بت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ براي 
گوسفند و بره ۲۳ درصد، براي بز و بزغاله ۶ درصد افزايش 
و براي گاو و گوساله ۱۲ درصد، گاوميش و بچه گاوميش 
۵ درصد و شتر و بچه شتر ۲۱ درصد كاهش داشته است. 
همچنين نتاي��ج حاصل از اين طرح آمارگيري نش��ان 
مي دهد كه مقدار عرضه گوشت قرمز در كشتارگاه هاي 
رس��مي كش��ور در خرداد ۱۴۰۱ نس��بت به ماه قبل 

)ارديبهشت( در حدود ۳ درصد افزايش داشته است.
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عراق واردات ۶ محصول 
كشاورزي را ممنوع كرد

وزارت كش��اورزي ع��راق اعالم كرد ك��ه با توجه به 
فراواني ۶ محصول كشاورزي واردات آنها به كشور از 
۲۱ جوالي تا اطالع ثانوي ممنوع است. حميد النايف، 
سخنگوي وزارت كش��اورزي عراق اعالم كرد كه با 
توجه به فراواني ۶ محصول كشاورزي واردات آنها به 
كشور از ۲۱ جوالي تا اطالع ثانوي ممنوع است. وي 
افزود كه اين محصوالت شامل سيب زميني، هندوانه، 
طالبي، گوجه فرنگي، خيار، بادمجان مي شود كه ورود 

آنها از همه گذرگاه هاي مرزي كشور ممنوع است.

لزوم تكميل زنجيره توليد
براي جلوگيري از خام فروشي

رييس سازمان توس��عه تجارت با اشاره به منويات مقام 
معظم رهبري، در بازديد از كارخانه ذوب آهن پاسارگاد بر 
لزوم تكميل زنجيره توليد تمامي محصوالت و جلوگيري 
از خام فروشي تاكيد كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
سازمان توسعه تجارت، عليرضا پيمان پاك، معاون وزير 
صمت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران در بازديد از 
مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد كوار اظهار داشت: اين 
مجتمع يكي از صنايع بخش خصوصي است كه در بازه 
كوتاه مدت به نتيجه رسيده است.وي با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهب��ري درخصوص تكميل زنجيره ارزش 
محصوالت عنوان كرد: بارها و بارها ايشان بر جلوگيري از 
خام فروشي مواد تاكيد كردند و بهترين نحوه شكل گيري 
زنجيره يك محصول آن است كه يكجا و يكپارچه باشد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با ذكر توجيه پذيري 
اقتصادي و ايجاد اش��تغالزايي در تكميل زنجيره توليد 
اذعان داشت: بخش خصوصي با دنبال و پيگيري كردن 
ش��هرك تخصصي فوالد در كنار مجتم��ع ذوب آهن 
پاسارگاد مي تواند نمونه واقعي يك زنجيره ارزش محصول 
باشد.وي با بيان اينكه بايد از صادرات محصوالت مواد خام 
و نيمه خام جلوگيري كرد تا بتوان از ارزش افزوده ناشي 
از تكميل زنجيره ارزش محصوالت استفاده كرد، گفت: 
با شكل گيري شهرك تخصصي فوالد و تكميل زنجيره 
ارزش فوالد مي توانيم الگويي براي ساير نقاط كشور داشته 
باشيم. پيمان پاك با تاكيد بر اهميت صنايع پايين دستي 
خاطرنشان كرد: با تكميل زنجيره ارزش محصوالت از 
جمله فوالد، جلوي واردات بسياري از محصوالت ديگر به 
كشور گرفته خواهد شد.در اين بازديد، غالمعلي رحيمي 
مظفري نماينده كوار و سروستان در مجلس شوراي 
اسالمي و جمعي از مديران اس��تاني و شهرستاني، 
عليرضا پيمان پاك معاون وزير صمت و رييس سازمان 

توسعه تجارت ايران را همراهي مي كردند.

راهكار بخش خصوصي
براي توقف خاموشي ها

عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران مي گويد 
راه حل توقف قطعي برق در صنايع آن اس��ت كه دولت 
مداخله كمتري در اقتصاد انرژي داشته باشد. حميدرضا 
صالحي با اعالم اين مطلب گفت: بيش از ۱۰ سال است 
كه س��رمايه گذاري در بخش برق، متناسب با تكاليف 
اسناد باالدستي، صورت نگرفته است. در واقع، دولت نه 
خود منابعي را براي ساخت نيروگاه هاي جديد تجهيز 
كرده و نه بستري را براي مشاركت بخش خصوصي مهيا 
كرده است اين رويه منجر به عقب ماندگي در بخش توليد 
شده و اين بخش متناس��ب با رشد مصرف كه ساالنه 
دست كم معادل ۸ درصد است، پيش نرفته است و بدين 
ترتيب، هر ساله اين شكاف بيشتر مي شود.او با بيان اينكه 
»با آشكار شدن اين ش��كاف در سال هاي اخير، وزارت 
نيرو، سياست مديريت مصرف را در پيش گرفت« ادامه 
داد: طبق اين سياست، تامين برق خانگي در اولويت قرار 
گرفت و صنايع و ادارات دولتي مشمول اعمال خاموشي 
شدند. بدين ترتيب، طبق برنامه اي كه ارايه شده، صنايع 
در ساعات غير پيك مي توانند تجهيزات سرمايشي خود 
را روشن كنند و در ساعات غير از آن، محدوديت هايي به 
نام مديريت مصرف اعمال مي شود. اين رويه، آثار و زيان 
هنگفتي در حوزه توليد محصوالتي كه مي تواند درآمد 
ارزي داشته باشد به بار آورده و اشتغال پايدار را در معرض 
تهديد قرار داده اس��ت.  صالحي با اشاره به اهميت برق 
در دنيا و اينكه طبق پيش بيني ها، زندگي بشر تا سال 
۲۰۵۰ از سوخت هاي فسيلي عبور كرده و برقي خواهد 
شد، گفت: اهميت اين صنعت در دنيا بسيار است اما ما 
آن را در كش��ور به سوي نابودي سوق مي دهيم. يعني 
اگر، رويكردها اصالح نشود و رويه گذشته ادامه پيدا كند، 
وضعيت صنعت برق به نقطه غير قابل بازگشتي مي رسد. 
البته اكنون من اين ب��اور را ندارم كه اين صنعت از مرز 
خطر عبور كرده است اما بايد تالش كنيم كه ظرف دو الي 
سه سال آينده با برنامه ريزي و محوريت بخش خصوصي 
خاموش��ي ها متوقف شود. اين عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران با تاكيد بر اينكه »حل اين مساله با رويكرد 
جديد و البته كاهش مداخالت دولت در حوزه اقتصاد 
انرژي ش��دني اس��ت« افزود: دولت بايد بپذيرد كه از 
محيط اقتصاد انرژي خارج ش��ود و فقط تامين كننده 
برق منازل از طريق نيروگاه هاي دولتي باش��د؛ اكنون 
حدود ۴۲ درصد از نيروگاه هاي كشور دولتي هستند. 
در عين حال دولت بايد اجازه دهد كه صنايع، برق خود 
را در بورس انرژي و توسط توليدكنندگان غيردولتي كه 
سهم نيروگاه هاي آنها به ۵۸ درصد مي رسد، تامين كنند.

او به سايت اتاق تهران گفت: بنابراين بخش خصوصي 
براي رفع خاموشي ها راه حل دارد و اگر دولت بخواهد 
اين راه حل عملياتي است. صنايع با قيمت واقعي پول برق 
مشكلي ندارند و آنها خواهان برق مستمر و پايدار هستند. 
با اجراي اين راه حل، برق صنايع به طور مستمر تامين 
شده و درآمدهاي حاصله نيز صرف ايجاد نيروگاه هاي 
جديد و تكميل نيروگاه هاي موجود مي ش��ود. بر اين 
اساس، ظرف دو الي سه سال، ما شاهد آن خواهيم بود 
كه نيروگاه هاي جديد، شكاف ميان توليد و مصرف را پر 
مي كنند و طي اين مدت خاموشي ها نيز متوقف شود. 
اثر غيرمستقيم استمرار تامين برق صنايع نيز ايجاد 

ارزش افزوده در صنايع و رشد اقتصادي خواهد بود.

تغيير ريل و تحول زيربنايي
در اقتصاد كشور با كمك جوانان نخبه، 

جهادي و ايثارگر
 آينده ايران بسيار روشن است

معاون اول رييس جمه��ور گفت: با كمك جوانان 
نخبه، جهادي و ايثارگر به دنبال تغيير ريل و تحول 

زيربنايي در اقتصاد كشور هستيم.
محمد مخبر عصر پنجش��نبه در اختتاميه اولين 
رويداد ملي نوآوري اجتماعي با عنوان »نوپيا« كه 
با شعار نوآوري و پيشرفت ايران در محل پرديس 
چارس��و برگزار شد، با اش��اره به اينكه محور همه 
حركت هاي پيامب��ران و مصلحان در طول تاريخ 
مردم بوده اند، افزود: ممكن است ايده اي در طول 
تاريخ بشر از يك مصلح به وجود آيد اما اين مردم 
هستند كه منش��أ تحول آن ايده مي شوند و براي 
محقق ش��دن آن آرمان ها بايد جامع��ه و مردم به 

صحنه بيايند.
مع��اون اول رييس جمهور ادام��ه داد: بنيانگذار 
كبير انقالب اسالمي نيز يك مصلح واقعي بود كه 
توانست با كمك و حمايت هاي مردم، رژيم حاكم 
منحرف طاغوتي را سرنگون كند و البته آرمان ها 
و هدايت هاي امام خميني )ره( زماني محقق شد 

كه مردم در صحنه بودند. 
وي با اش��اره به چالش ها و مسائل موجود براي به 
صحنه آوردن مردم براي تحقق پيشرفت و توسعه 
اقتصادي كش��ور، گفت: براي به مي��دان آوردن 
مردم در راس��تاي تحقق آرمان هاي نظام مقدس 
جمهوري اسالمي، به كارگيري روش هاي سنتي 
ميسر نيست و بر همين اساس با تمركز بر جوانان 
نخبه و جهادي كه سرمايه عظيم براي آينده كشور 
هستند بايد بتوانيم روش هاي نوآورانه و جديد را 

براي حل چالش هاي كشور عملياتي كنيم. 
مخبر با اشاره به قدرت و عظمت كنوني جمهوري 
اس��المي به ويژه در زمينه ديپلماسي و سياست 
خارجي تصريح ك��رد: امروز اي��ران به مرحله اي 
رسيده است كه سياستمداران بزرگ و قدرت هاي 
جهاني قادر نيستند هيچ تصميمي را حداقل در 
خصوص مس��ائل منطقه خاورميان��ه بدون ايران 
اتخاذ كنند و تصميمات آنان عملياتي نمي ش��ود 
مگر اينك��ه نظر و ديدگاه جمهوري اس��المي در 

موضوعات گرفته شود. 
معاون اول رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: براي 
درك نقش مهم جمهوري اس��المي در معادالت 
جهاني با مرور ديدار مقام معظم رهبري با س��ران 
كشورهاي روسيه و تركيه و مواضع و هوشمندي و 
تسلط ايشان در اين ديدارها حتما قدرت جمهوري 

اسالمي به خوبي نمايانگر خواهد شد.
وي گفت: ايران چهل س��ال اس��ت كه ب��ا اقتدار 
در مقابل تحريم، جنگ و توطئه هاي دش��منان 
ايستادگي كرده و اين توطئه ها را با حمايت مردم 

پشت سر گذاشته است.
مخب��ر همچنين با اش��اره به نعم��ات، امكانات و 
ظرفيت هاي بزرگ كش��ور گفت: دولت سيزدهم 
به دنبال آن است كه با بهره گيري از توان جوانان 
ايراني وعده ها و شعارهايش براي رونق و پيشرفت 

اقتصادي در كشور را محقق كند. 
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه كشور 
در يك مقطع مهم قرار دارد، خاطرنش��ان كرد: 
ب��ا وجود فراز و نش��يب ها و عليرغم فضاس��ازي 
رس��انه اي دش��منان و يأس پراكني آنان، آينده 
م��ردم و ايران قطعا بس��يار روش��ن اس��ت. وي 
تصريح كرد: دولت در زمين��ه كاهش نرخ تورم، 
افزاي��ش س��رمايه گذاري ها و تقويت ارزش پول 
ملي برنامه ه��ا و اقدامات دقيق��ي درنظر گرفته 
اس��ت.  مخبر با اش��اره به حجم نقديندگي باال 
و س��رگردان در كش��ور تصريح ك��رد: در طول 
ساليان گذشته دولت ها نتوانستند اعتماد مردم 
را براي س��رمايه گذاري و بهره گيري از امكانات 
ارزي و ريال��ي آنان جلب كنند اما امروز دولت به 
دنبال آن است كه با برنامه ريزي و كمك فعاالن 
حوزه نوآوري اجتماعي در سراس��ر كشور و يك 
بس��يج همگاني، اعتماد عمومي را افزايش دهد. 
همچنين معاون اول رييس جمهور در حاشيه اين 
مراسم در جمع خبرنگاران با تاكيد براينكه در هر 
دوره اي از تاريخ و اداره حكومت يك ابزاري براي 
پيشرفت نياز است و اين ابزار بايد مبتني با نيروي 
انساني آن مقطع از حكومت يا دولت باشد، تصريح 
كرد: امروز امتياز و مزيت كش��ور نيروهاي جوان 
خوش سليقه، دانشمند و داراي ايده اي هستند 

كه براي همه معضالت كشور ايده دارند. 
وي در پاي��ان گفت: يكي از اي��ن كارهايي كه ما 
دنبال آن هس��تيم اين اس��ت كه اي��ن جوانان و 
ظرفيت هاي باالي ايشان را سازماندهي كنيم تا 
ضمن تعريف مس��اله، راه حل بدهند و خودشان 
مردم را به صحنه بياورند و موضوعات را حل كنند.

چرا دام ها روي دست دامداران مانده است؟

 صنعت دامداري در آستانه فروپاشي!

مديرعامل بنياد ملي گندمكاران: گرانفروشي و كم فروشي نان را تكذيب مي كنم 

ماجراي نانوايي هايي كه زود تعطيل مي شوند!
اخيرا در سطح شهر هاي مختلف كشور، مشاهدات 
ميداني حاكي از تعطيلي زود هنگام برخي نانوايي ها 
به بهانه ه��اي مختلف از جمله اتمام س��هميه آرد 
اس��ت. مدير عامل بنياد ملي گندمكاران كس��ري 
آرد و گندم و كاهش س��اعت كارنانوايي ها را شايعه 
كذب مي داند و اذعان مي كند كه حتي يك كيلو هم 
سهميه آرد نانوايي ها كسر نشده است و تنها اجراي 
هوشمندسازي از تخلف و رانت جلوگيري مي كند.

     علت كاهش ساعت كارنانوايي ها چيست؟
با اصالح ن��رخ آرد به هدف كنترل قاچاق به آن س��وي 
مرز ه��ا و اقدامات دولت براي س��اماندهي اين موضوع، 
س��اعت كار برخي واحد هاي نانواي��ي كاهش يافته كه 
همين امر با گاليه ش��هروندان روبرو ش��ده اس��ت. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بنياد ملي گندمكاران 
و مس��ووالن وزارت جهاد موضوع كاهش س��اعت كار 
واحد ه��اي نانوايي را تكذيب مي كنند و در اين راس��تا 
مديركل غله و خدمات بازرگاني اذعان مي كند كه تفاوت 

ميزان سهميه آرد واحد هاي نانوايي و پخت نان بر مبناي 
س��هميه آرد واحد هاي نانوايي از علل تفاوت س��اعات 
كاري خبازي هاس��ت. هر چند هيچ واحد نانوايي ملزم 
به كاركردن در تمامي ساعات نيست.مديركل بازرسي 
و نظارت وزارت جهاد مي گويد كه با اجراي كامل طرح 
هوشمندس��ازي نان ديگر شاهد تخلفات كم فروشي يا 
گرانفروشي نخواهيم بود. مسعود امراللهي مديركل دفتر 
بازرس��ي و نظارت بر كاالي اساسي وزارت جهاد گفت: 
اصالح نظام يارانه و آزادسازي آرد ارتباطي به گرانفروشي 
و كم فروش��ي نان ندارد، اما به مراتب كمتر شده است.

امرالله��ي مي گويد: تاكنون گزارش��ي مبني بر كاهش 
س��اعت كار نانوايي ها نداش��تيم چرا كه با اجراي طرح 
هوشمندسازي و رقابتي شدن نانوايي ها، در برخي نقاط 
شهر ۲۴س��اعته نانوايي ها فعاليت دارند.مديركل دفتر 
بازرسي و نظارت وزارت جهاد گفت: مردم هر گونه تخلف 
كم فروشي يا گرانفروش��ي نانوايي ها را به سامانه ۱۲۴ 
اعالم كنند تا در اسرع وقت به شكايت آنها رسيدگي شود.

عباس ارشدي مديركل غله و خدمات بازرگاني استان 

تهران گفت: در شوراي آرد و گندم استان ها، زمان هاي 
پخت نان حتي در روز هاي تعطيل بايد مصوب شود، اما در 
خصوص تغييراتي كه با بحث هوشمندسازي و دستگاه 
كارتخوان در واحد هاي خبازي پيش آمده، تغييري در 
شرايط پخت نان ايجاد نشده است. به گفته او، واحد هاي 
نانوايي برحسب كيس��ه هاي آردي كه ماهانه دريافت 
مي كنند، روزانه پخت مي كنند كه با اتمام كيس��ه هاي 
آرد سهميه روزانه ممكن است پختي نداشته باشند؛ اين 
موضوع به ندرت اتفاق مي افتد يا ميزان سهميه برخي 
نانوايي ها نسبت به نانوايي هاي ديگر كمتر است. اما اينكه 
تمامي واحد ها ملزم به كاركردن و پخت در تمام طول روز 
باشند، اين طور نيست. ارشدي مي گويد: با اجراي كامل 
سامانه هوشمندس��ازي ۱۵ درصد بر قيمت نان افزوده 
مي ش��ود كه اين مبلغ از مردم گرفته نمي شود، بلكه بر 
مبناي محاسبات دولت به حساب خبازان واريز مي شود.

    كسري گندم و آرد شايعه اي كذب است
عطااله هاش��مي مديرعامل بني��اد ملي گندمكاران 

گفت: گرانفروشي و كم فروشي نان را تكذيب مي كنم 
چرا كه نرخ گندم و آرد تحويلي به نانوايان با سال قبل 
تفاوتي ندارد. به گفته او، افرادي كه در خصوص آرد و 
گندم منافع شان به خطر افتاده است، با اذعان چنين 
صحبت هايي برخي نانوايان را با خود همراه كردند تا 
با كم فروش��ي بخواهند به اهداف شوم خود برسند. 
هاش��مي مي گويد: قيم��ت آرد و گن��دم خبازي ها 
همانند سال قبل اس��ت و همواره هيچ كسري براي 

تحويل آرد به نانوا ها بر مبناي سهميه وجود ندارد. 
مديرعامل بنياد ملي گندمكاران گفت: هوشمندسازي آرد 
و نان با هدف به دست آوردن آمار دقيق مصرف آرد، گندم و 
نان در كشور و جلوگيري از رانت و فساد دنبال مي شود و پس 
 از اجراي كامل طرح و افزايش قيمت، دولت مابه التفاوت 
قيمت را به حس��اب نانوايان واريز مي كن��د. مدير عامل 
بنياد ملي گندمكاران كسري آرد و گندم و كاهش ساعت 
كارنانوايي ها را شايعه كذب مي داند و اذعان مي كند كه حتي 
يك كيلو هم سهميه آرد نانوايي ها كسر نشده است و تنها 
اجراي هوشمندسازي از تخلف و رانت جلوگيري مي كند.

براب�ر کالس�ه پرون�ده ش�ماره 1398114410018000255 ورای ش�ماره 
140060310018017210هی�ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم  افسانه حق نژاد   به شماره شناسنامه 1080 به کدملی 
4897510831 صادره از ساوجبالغ  فرزندان صدراله  ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت دویست مترو پنجاه دسیمتر مربع 
200/50  قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در قریه کالرآباد      بخش 2 حوزه ثبت عباس 
آباد دارای مبایعه نامه عادی خریداری از محمد مهدی بکائی ورحمان گیل یردکالری 
مالک رسمی دارنده مالکیت رسمی وراث خلعتبری واصانلوها گردیده است  . 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 اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشارا ول: 1401/4/18 دوم: 1401/5/1

م الف 1344580

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

ابراهیم حسین زاده- سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد
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خبرروز

دستگيري كالهبرداران مقدس نما در پايتخت
رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات پايتخت از متالشي شدن باند ۶ نفره كالهبرداران تلفني با موضوع برنده شدن سفر زيارتي كربال خبر 
داد و گفت: متهمان با اين ترفند اقدام به كالهبرداري از شهروندان كردند. سرهنگ داود معظمي گودرزي، با اشاره به اينكه تعداد شكات پرونده 
به بيش از ۹۰ نفر رسيده و همچنان نيز در حال افزايش است خاطرنشان كرد: مجرم با استفاده از ترفندهاي زيركانه مالباخته را متقاعد كرده كه 
محتواي پيامكي كه براي وي ارسال مي گردد را براي او بخواند، شاكي با يك غفلت ساده در نهايت متوجه سرقت تمامي موجودي كارت بانكي 
و خالي شدن حساب خود مي شود. او ادامه داد: موضوع در دستور كار متخصصان پليس فتا پايتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصي و 
تحقيقات سايبري متهمان پس از تشريفات قضايي در محل اختفاي خود در يكي از مناطق جنوبي تهران بزرگ دستگير و به پليس فتا منتقل شدند.

ادامهازصفحهاول

 والدين بايد از روش هاي
آزار جنسي آگاهي يابند 

اي��ن وظيف��ه آم��وزش و پ��رورش و س��اير 
دس��تگاه هاي دولتي اس��ت كه در احق��اق حق و 
 فراين��د حقوقي به ك��ودكان و خانواده هاي ش��ان 
كمك كنند. الزم اس��ت خانواده ها براي مش��اوره 
روانشناس��ي تح��ت حماي��ت دولت ق��رار گيرند. 
ع��الوه بر اي��ن وقوع چني��ن اتفاقات��ي موجب بي 
اعتمادي والدين به سيس��تم آموزش��ي مي ش��ود 
و الزم اس��ت ب��ا درك حساس��يت هاي فرهنگي 
و اجتماع��ي ب��ه وي��ژه در ش��هرهاي كوچ��ك 
موض��وع به گونه اي مديريت ش��ود ك��ه اعتماد به 
 سيستم آموزش��ي احيا ش��ود و گرنه بي اعتمادي 
و عدم احس��اس امنيت ممكن است مانع تحصيل 
كودكان به خصوص دختر بچه ها در اين مناطق شود. 
هر گونه سهل انگاري و سكوت و ناديده گرفتن مساله 
تبعات جبران ناپذيري در آموزش كودكان مناطق 
محروم كش��ور خواهد داشت كه در حال حاضر هم 
نرخ ترك تحصيل در آنها باال و نگران كننده اس��ت. 
مساله اين است كه هم به كودكان و هم والدين آنها 
بايد در مورد آزار جنسي آموزش مناسب و موثر داده 
شود كه بدانند براي محافظت چه كنند و در صورت 
مواجهه ب��ا آزار چه كاري انجام دهند. وقتي والدين 
در خصوص پيشگيري از آزار جنسي آگاهي و اطالع 
كافي نداشته باشند نمي توانند در اين خصوص به 
فرزندان ش��ان كمك كنند. براي پيشگيري از آزار 
جنسي الزم است تدابيري انديشيده شود و پروتكلي 
در اين خصوص در سيس��تم آموزشي وجود داشته 
باشد. اوال توانمندسازي افراد در معرض خطر مانند 
كودكان ضرورت دارد و ثانيًا تعبيه سازوكار نظارتي 
در محل هاي تحصيل و كار. الزم است به كودكان و 
والدين درباره آزار جنس��ي، آموزش مناسب و موثر 
داده ش��ود كه بدانند براي محافظت چه كنند و در 
ص��ورت مواجهه با آزار چكار كنند و به كجا مراجعه 
كنند و از چه كس��ي و چه مرجعي حمايت بگيرند. 
س��ازوكار نظارتي هم بايد معطوف به پيشگيري و 
جلوگيري از وقوع آزار و مقابله با آزارگران باش��د. به 
هر حال پيش از آنكه تشخيص اختالل رواني براي فرد 
آزارگر مطرح كنيم بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه 
همه آزارگران و متجاوزان الزاما اختالل رواني ندارند. 
تقليل مساله آزار جنسي به انحراف و اختالل رواني 
باعث مي شود، س��اير وجوه مساله كمرنگ شود. به 
هر حال پدوفيلي به عنوان يك اختالل روانپزشكي 
ش��ناخته مي ش��ود كه در آن ميل جنسي شخص 
متوجه كودكان كمتر از ۱۳ سال است و معيارهايي 
براي تش��خيص آن تعيين شده اس��ت. شناسايي 
افراد پدوفيل به علت آنكه خودش��ان آن را اظهار 
نمي كنند و افكار و رفتارهاي شان را پنهان مي كنند 
به آساني صورت نمي گيرد. در مشاغلي كه شخص با 
كودكان در ارتباط است، مصاحبه هاي روانشناختي 
شايد بتواند به تشخيص و كمك به اين افراد و نيز 

پيشگيري از قرباني شدن اطفال كمك كند.

رويداد

طلب ۸ ماهه داروخانه ها از بيمه ها 

نايب رييس انجمن داروس��ازان ايران با بيان اينكه 
طرح داروياري به نفع مردم و نظام س��المت كشور 
است، به برخي چالش هاي اين طرح براي داروخانه ها 
اشاره كرد و گفت: درخواست ما اين است كه در طرح 
داروياري زمان مش��خصي را براي تسويه حساب با 
داروخانه ها اعالم كرده و به آن پايبند باشند. دكتر علي 
فاطمي  با اشاره به طرح داروياري و تاثير آن بر نحوه 
ارايه خدمت داروخانه ها، گفت: به طور كلي فلسفه 
اين طرح بسيار خوب است. البته طرح هاي ديگري 
هم كه در حوزه س��المت اجرا ش��د اما به سرانجام 
نرسيد، اعم از طرح تحول سالمت، پزشك خانواده 
و... خوب و موثر بودند. بدون شك اين طرح هم به نفع 
مردم و نظام سالمت است، اما در عمل از آنجايي كه 
اين طرح ها در مواقعي در اجرا ضعف دارند، اميدواريم 

موارد ضعف برطرف شده و ادامه يابند.

    انتقال يارانه دارو به انتهاي زنجيره تامين
او افزود: طرح داروياري همانط��ور كه از نامش هم 
مشخص است، قرار است يارانه دارو را جابه جا كند. 
قبال يارانه دارو به حلقه اول زنجيره تامين دارو يعني 
شركت هاي داروسازي ارايه مي شد تا مواد اوليه و ... 
را وارد كنند، اما در حال حاضر اين يارانه به حلقه آخر 
زنجيره تامين دارو كه داروخانه است، داده مي شود.

    با اجراي »داروياري« شركت هاي 
دارويي ديگر معطل تامين ارز دارو نمي مانند

فاطم��ي ادام��ه داد: در عين حال در سيس��تمي 
ك��ه يارانه دارو به ش��ركت ها داده مي ش��د، ابتدا 
ش��ركت ها پول را گرفته و بعد م��واد اوليه را وارد 
و دارو را تولي��د مي كردن��د. با اج��راي اين طرح 
شركت هاي دارويي ديگر معطل ارز ۴۲۰۰ توماني 
نمي مانند و هميش��ه هم ارز نيمايي در دسترس 

است و واردات و توليدشان را انجام مي دهند.

    درخواست داروخانه ها 
در طرح »داروياري«

او با بيان اينكه يكي از چالش هاي طرح داروياري براي 
داروخانه ها اين است كه داروخانه نمي تواند پيش از 
فروش دارو پول آن را دريافت كند، گفت: به طوري كه 
اعالم شده داروخانه بايد ابتدا پول را به بيمه  شده بدهد 
و بعد پول را به داروخانه پرداخت مي كنيم،  اما اينكه 
زمان پرداخت به داروخانه ها چه زماني است، متاسفانه 
در طرح داروياري مشخص نشده و سند و مستندي از 

طرح هم فعال در اختيار ما قرار نگرفته است.

    طلب ۸ ماهه داروخانه ها از بيمه ها
فاطمي با اشاره به سابقه پرداخت هاي بيمه ها و دولت، 
گفت: متاسفانه هميش��ه پرداخت هاي داروخانه ها با 
تاخير مواجه بوده است. در عين حال در حال حاضر هفت 
تا هشت ماه است كه بيمه هاي دولتي پول داروخانه ها را 
نگه داشته و مطالبات را پرداخت نمي كنند كه اين هم 
معضلي براي داروخانه هاست. او افزود: در اين طرح اگر 
همه ذي نفعان در آن دخيل باشند و مهم تر اينكه ساز 
و كار جريمه اي در صورت تاخير در پرداخت ها در نظر 
گرفته شود، طرح به خوبي پيش مي رود. طرح داروياري 
طرح بسيار خوبي است. به طوري كه از قاچاق معكوس 
دارو جلوگيري مي كند، در بلندمدت مي تواند منجر به 
كاهش كمبودهاي دارويي باشد و جلوي هدررفت منابع 
را هم مي گيرد و مزاياي ديگري هم دارد، اما اشكاالت 
اجرايي آن هم بايد پيش بيني و ديده ش��ود. در حال 
حاضر داروخانه ها مي گويند زمانيكه ۷۰ درصد پول مان 
را از سازمان هاي بيمه طلبكار بوديم، بيمه ها با هفت تا 
هشت ماه تاخير پرداخت مي كردند كه به زور تحمل 
مي كرديم. حال با افزايش پوشش بيمه اي ممكن است، 
ميزان سهم بيمه اي كه در اختيار دولت است افزايش 
يافته و بيشتر به ما بدهكار شوند. بنابراين اگر مطالبات 
را به موقع پرداخت نكنند، داروخانه ها زمين مي خورند.

    لزوم پرداخت هاي به موقع 
به داروخانه ها در طرح داروياري

فاطمي با بيان اينكه با اجراي طرح داروياري بار مالي 
داروخانه ه��ا افزايش يافته و به س��رمايه در گردش 
بيش��تري براي خريد دارو نياز دارند،  گفت: بنابراين 
درخواست ما اين اس��ت كه زمان مشخصي را براي 
تسويه حساب با داروخانه ها اعالم كرده و به آن پايبند 
باشند. اگر هم به هر دليلي دستگاه دولتي نتوانست پول 
را به موقع پرداخت كند، ملزم به دادن خسارت ديركرد 
باش��د، داروخانه ها در اجراي اين طرح بايد حمايت 
شوند تا وقتي حجم مطالبات داروخانه ها باال مي رود 
داروخانه ها در ارايه داروي بيمه اي دچار مشكل نشوند. 
بنابراين الزم اس��ت داروخانه ها در اين طرح حمايت 

شوند و تامين اعتبار و پرداخت ها به موقع انجام شود.

    پيش پرداخت به بيمه ها 
براي طرح داروياري

او با بيان اينك��ه در عين حال بيمه ه��ا بايد مكلف 
باشند كه اعتبار دارو را در همين حوزه هزينه كنند، 
گفت: اعالم شده است كه بيمه ها براي اجراي طرح 
داروياري اعتباري را دريافت كرده اند، اما اكنون يك 
هفته از اجراي طرح گذش��ته و هن��وز يك ريال به 
داروخانه ها نپرداخته اند. حتي معوقات شان را هم به 
داروخانه ها پرداخت نكرده اند تا داروخانه ها دلگرم 
شوند. البته بيمه سالمت خوش قول ترند، اما تاخير 
تامين اجتماعي زياد است؛ آن هم در نسخ كاغذي. 
خودشان اعالم كردند كه داروخانه ها نسخ كاغذي 
را دريافت كنند و خودش��ان به صورت الكترونيك 
كنند و اعالم شد كه ۴۰۰۰ تومان هم بابت اين كار به 
داروخانه ها پرداخت مي كنند. اين درحالي است كه 
تمام عهدهايشان را زير پا گذاشتند، نه ۴۰۰۰ تومان 
را محاس��به كرده و پرداختند و پول نسخه اي را هم 

كه داروخانه به الكترونيك تبديل كرده، نمي دهند.

نزاع دختران نوجوان در پارك شغاب بوشهر
فرمانده انتظامي استان بوش��هر گفت: دختران 
نوج��وان عامل درگي��ري و نزاع دس��ته جمعي 
در پارك ش��غاب بوش��هر در كمتر از ۲۴ ساعت 
شناسايي و تحت خدمات مشاوره اي قرار گرفتند. 
به گ��زارش پايگاه خب��ري پليس، »س��رهنگ 
صالحي« جانش��ين فرماندهي انتظامي اس��تان 
در واكنش به انتش��ار كلي��پ قدرت نمايي چند 
دخت��ر نوجوان بوش��هري اظهار داش��ت: حدود 
دو م��اه پيش تعدادي از دخت��ر بچه هاي ۱۳الي 
۱۶س��اله كه مدت ها با هم دوست بوده و به علت 
اختالفات شخصي روابط آنها به هم خورده بود با 
همديگر قرار مي گذارند تا در پارك شغاب حاضر 
ش��ده و از طريق گفت وگو مش��كل خ��ود را حل 
كنند. او ادامه داد: دختران نوجوان بعد از دقايقي 
گفت وگو با يكديگر به توافق نرسيده و با هم درگير 
 مي ش��وند كه در همين حين يك��ي از دختران با 
ق��درت نمايي با قم��ه اي كه يكي از دوس��تانش 
در اختيار او گذاش��ته بود اق��دام به زدن چندين 
ضربه به طرفين مقابل مي كند. سرهنگ صالحي 

خاطرنشان كرد: كمتر از ۲۴ ساعت از انتشار فيلم، 
فرماندهي انتظامي شهرستان بوشهر با همكاري 
كارشناس��ان پليس فتا عمليات شناسايي را آغاز 
و صبح روز چهارش��نبه همه دختران دخيل در 
درگيري و انتش��ار دهنده فيلم ب��ه مركز پليس 
دعوت و پس از انجام تحقيق��ات اوليه به منظور 
اصالح و پيشگيري از اقدامات مشابه تحت خدمات 
مددكاري اجتماعي و مش��اوره اي مركز مشاوره 
معاونت فرهنگي- اجتماعي قرار گرفته و همزمان 

پيگيري هاي قانوني نيز در دست انجام است.

رويخطخبر

تحصيل ۱۱ هزار و ۹۸۵ دانش آموز در ۳۳ مدرسه سمپاد 
مديركل آموزش و پرورش ش��هر تهران گفت: ۱۱ 
هزار و ۹۸۵ دانش آموز متوس��طه اول و دوم ش��هر 
تهران در ۳۳ مدرس��ه س��مپاد تحصيل مي كنند. 
اخبار مربوط به درخش��ش دانش آم��وزان ايراني 
در عرصه المپيادهاي جهاني و كس��ب مدال هاي 
ط��ال، نق��ره و برنز در چن��د روز گذش��ته در صدر 
اخبار آموزش��ي كش��ور قرار گرفت. موفقيت تيم 
ملي المپياد زيست شناس��ي ايران با كسب چهار 
 مدال طال در س��ي و س��ومين المپياد بين المللي 
زيست شناسي و كسب رتبه اول جهان، تيم المپياد 
رياضي ايران در ش��صت و سومين المپياد جهاني 
رياضي در نروژ و كسب مقام هشتم، تيم المپياد ملي 
فيزيك دانش آموزي ايران هم با كسب ۲ مدال نقره و 
۳ برنز و تيم ملي المپياد شيمي ايران با كسب ۲ مدال 
 طال و ۲ مدال نقره باعث افتخار ايران در عرصه هاي 
بين المللي ش��د. نوجوان��ان ايراني با كس��ب اين 
افتخارات توانستند جايگاه واقعي ايران را در عرصه 
علم و آموزش به جهانيان نش��ان دهن��د، با غرور و 
نشاطي بسيار به وطن بازگردند و مردم را دلگرم به 
آينده درخشان علمي كنند. در اين ميان افتخارات 
جهان��ي دانش آم��وزان تمركز عموم را به س��مت 
عملكرد مدارس س��مپاد و حضور دانش آموزان در 
اين مدارس نيز برده اس��ت، بنابراين در اين راستا 
عليرضا كريمي��ان در گفت وگو ب��ا خبرنگار گروه 
جامعه ايرنا درباره پرورش استعدادهاي درخشان 
در ش��هر تهران اظهار كرد: با تاكيد بر مطالبه رهبر 
معظ��م انقالب درخص��وص تربيت اف��راد نخبه و 
دانشمند، هدف اصلي مدارس سمپاد ارتقاي سطح 

علمي دانش آموزان با بهره هوشي باال است كه در 
مس��ير تحقق توليد، دانش بنيان و افتخار آفرين 
نيز ق��رار دارد. او افزود: دانش آم��وزان در دوره اول 
متوس��طه طي فرآيند هدايت تحصيلي و پرورش 
استعدادها، با موضوعات متناسب با المپيادها آشنا 
ش��ده و افراد عالقه مند، از پايه دهم امكان شركت 
در كالس هاي تخصصي را پيدا مي كنند تا بتوانند 
براي ش��ركت در المپيادها آماده شوند. مديركل 
آموزش و پرورش ش��هر تهران بابي��ان اينكه در 
 م��دارس س��مپاد از مربيان توانمن��د، نخبگان و 
فارغ التحصيالن مدارس استعدادهاي درخشان 
و دانش پژوهان قبلي باشگاه دانش پژوهان جوان 
اس��تفاده مي ش��ود، ادامه داد: در چارچوب هاي 
آموزش و پرورش مدارس سمپاد رشد دانش آموزان 
ب��ا بهترين كيفي��ت محقق مي ش��ود. كريميان 
خاطرنش��ان كرد: دانش آموزاني ك��ه حائز مدال 
طالي كشوري مي شوند در انتخاب رشته دانشگاه، 
امكان انتخاب رشته هاي متناسب با موضوع و رشته 

المپياد خود را در هر دانشگاهي دارند.

گليماندگار|
 همه عوامل دست به دست همه داده اند 
تا شيوع انواع بيماري ها در كشور باعث 
ابت��ال و مرگ تعداد قابل توجهي از مردم ش��ود، در 
حالي ك��ه اين روزها آمار ابتال به كرونا رو به افزايش 
اس��ت و فوتي ها باز هم دو رقمي ش��ده اند و هر روز 
افزايش پيدا مي كنند شيوع بيماري وبا و تب كريمه 
كنگو هم خطر ديگري است كه بيخ گوش مردم قرار 
دارد. آمار مبتاليان اين دو بيماري هم رو به افزايش 
اس��ت و البته تعدادي از افراد هم بر اثر اين بيماري 
جان خ��ود را از دس��ت داده اند. آمارهاي رس��مي 
درباره تعداد فوتي ه��اي تب كريمه كنگو به عدد ۵ 
اشاره مي كنند در حالي كه خبرهاي غير رسمي از 
مرگ ۲۰ نفر از هموطنانمان بر اثر اين بيماري خبر 
مي دهند. از سوي ديگر استان هاي غربي كشور به 
منشأ ش��يوع وبا تبديل ش��ده اند و هر روز بر تعداد 
افرادي ك��ه به اين بيماري مبتال مي ش��وند افزوده 
شده و آمار فوتي هاي مبتاليان به وبا هم تا كنون ۲ 

نفر اعالم شده است.
مساله اينجاست كه نه مردم و نه مسووالن هنوز به 
اين باور نرس��يده اند كه تنها با رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي به صورت كامل مي توان از ش��يوع اين 
بيماري ها جلوگيري كرد. اين در حالي اس��ت كه 
چند روز پيش ستاد ملي مقابله با كرونا اخبار مربوط 
به قوانين دوباره رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
كش��ور را تكذيب كرد.  خبري كه حتي اگر درست 
نب��ود بايد باعث مي ش��د تا مس��ووالن در اين باره 
تجدي��د نظر كرده و ه��ر چه زودت��ر در اين رابطه 
تصميمي درس��ت اتخاذ كنند. در اين س��ه سالي 
كه كرونا در سراس��ر دنيا ج��والن مي دهد، ايران 
بارها و باره��ا به دليل بي توجهي ب��ه پروتكل ها و 
البته عادي انگاري مسووالن افزايش چشمگيري 
پي��دا كرده و فوتي هاي اين بيم��اري را در يك روز 
به مرز چهار رقمي شدن هم رسانده است. حاال در 
اين شرايط يك بار ديگر كرونا اوج گرفته و از سوي 
ديگر دو بيم��اري وبا و تب كريم��ه كنگو هم جان 
م��ردم را تهديد مي كنند در اي��ن بين هيچ خبري 

از برنامه هاي دولت براي آگاهي رس��اني به مردم و 
جلوگيري از شيوع اين بيماري ها در كشور نيست. 

    افزايش ۶ برابري مبتاليان سرپايي كرونا 
اين روزها سرعت ش��يوع كرونا هم دوباره افزايش 
پيدا كرده و هر روز تعداد افرادي كه به اين بيماري 
مبتال مي شوند و جان مي بازند رو به افزايش است. 
طبق آخرين آمار وزارت بهداشت و درمان ۷۸۵۱ 
بيمار مبتال به كرونا شناس��ايي ش��ده اند و ۳۱ نفر 
فوت كرده اند. دكتر مسعود عليمرداني در اين باره 
به »تع��ادل« مي گويد: نبايد اين آمارها را دس��ت 
كم بگيريم، هر چند كه زير س��ويه هاي اميكرون 
مانند دلتا اثر كشندگي كمتري دارد اما اين دليل 
نمي شود كه مردم بدون توجه به افزايش آمارابتال 
از رعايت پروتكل ها س��ر باز بزنند. در حال حاضر 
بارها و بارها هش��دار داده ش��ده كه افزايش ابتال 
به خ��ودي خود باع��ث افزايش آمار م��رگ و مير 
مي ش��ود، وقتي بيمارس��تان ها ظرفيت پذيرش 
بيمار نداشته باش��ند و نتوانند به همه افراد مبتال 
خدمات ارايه كنند اين مساله باعث افزايش مرگ و 
مير مي شود. هر چند در حال حاضر تعداد بيماران 
سرپايي افزايش چشمگيري داشته اما اگر همچنان 
اي��ن رويه ادامه پيدا كند و مردم نس��بت به فاصله 
گذاري اجتماعي بي توجه باش��ند، ممكن اس��ت 
آمار بس��تري ها و مرگ و ميرها هم هر روز بيشتر 

و بيشتر شود. 
او مي افزايد: در س��ويه جديد ۵BA درگيري بسيار 
كمتر از دلتا اس��ت و همين امر باعث شده تا ميزان 
مرگ و مير آن پايين تر باشد، اما اگر قرار باشد مردم 
ب��ه گونه اي رفتار كنن��د كه در زمان قب��ل از كرونا 
رفتار مي كردند اين سويه هم مي تواند و خطرناك و 
مرگ آور باشد و تعداد مرگ و ميرها را طي ماه هاي 
آينده س��ه رقمي كند. از س��وي ديگر همانطور كه 
درگيري ريوي در اين س��ويه كمتر است اما قدرت 
سرايت پذيري آن به مراتب باالتر از سويه هاي قبلي 
كرونا است و همين امر باعث شده كه طي دو هفته 

گذشته تعداد مبتاليان با اين بيماري ۶ برابر شود.

    قله موج هفتم تا هفته هاي آتي
از سوي ديگر دبير كميته علمي كشوري مقابله با 
كرونا با اشاره به ش��كل گيري موج هفتم كرونا در 
كش��ور، گفت: با توجه ب��ه پيش بيني متخصصين 
اپيدميول��وژي اگ��ر اقدامات بهداش��تي از جمله 
استفاده از ماس��ك و تزريق دزهاي يادآور واكسن 
انجام ش��ود، پيكي مش��ابه آنچه كه در اسفندماه 
۱۴۰۰ در مورد اميكرون و در يا تابستان سال قبل 
با دلتا تجربه كرديم را مجددا تجربه نخواهيم كرد 
 BA۵ و به نظر مي رسد با توجه به اينكه بيماري با
ماليم تر است، بتوانيم با كمترين ميزان مرگ و مير 
از قله عبور كنيم. با توجه به مطالعات صورت گرفته 
به نظر مي رس��د اين پيك با شيب كمي از مرگ و 
مير تا چند هفته آينده س��پري ش��ود. زمانبندي 
پيش بيني ش��ده اين است كه تقريبا تا اكتبر پيك 
را تجربه كنيم و پس از آن منحني به سمت پايين 

پيش برود.

    شيوع وبا در استان هاي غربي كشور
در حال حاضر اس��تان كردستان بيش��ترين آمار 
ابت��ال به وب��ا را دارد، بع��د از آن كرمانش��اه و بعد 
ديگر اس��تان هاي نوار غربي كشور. به گفته معاون 
بهداشتي دانش��گاه علوم پزش��كي كردستان در 
حال حاضر ۴۱ نفر در استان كردستان به وبا مبتال 
شده اند. بيش��ترين موارد ابتال مربوط به مريوان و 
كمترين به كامياران تعلق دارد، بر اساس آمارهاي 
اعالم شده از س��وي وزارت بهداشت خوشبختانه 
هنوز هيچ مورد فوتي بر اثر وبا در كشور اعالم نشده 
است و اين مي تواند جاي اميدواري داشته باشد. 

    وبا بيماري بومي ايران است
دكت��ر همايون ق��ادري، متخص��ص بيماري هاي 
عفون��ي در اين باره ب��ه تعادل مي گوي��د: وبا يك 
بيماري بومي در ايران است كه هر ۴ تا ۵ سال يك 
بار در برخي ش��هرها و به خصوص در فصول گرم 
سال شيوع پيدا مي كند. مساله مهم اين است كه 
افراد مبتال به اين بيماري عاليم خاصي از خود بروز 

نمي دهند و همين امر باعث مي ش��ود تا تشخيص 
س��ريع اين بيماري امكان پذير نباشد. اما يكي از 
شايع ترين نش��انه هاي ابتال به وبا اسهال است كه 
اگر فرد در طول روز بيش از ۷ يا ۸ بار دچار اسهال 
شد بايد سريع به پزشك مراجعه كند، درمان هاي 
خانگ��ي و عدم مراجعه به پزش��ك باعث ش��دت 
بيماري شده و از بين رفتن مايعات بدن را به دنبال 
دارد كه در اين صورت فرد دچار كمبود آب و امالح 
در بدن شده و پتاس��يم به پايين ترين سطح خود 
مي رسد و احتمال مرگ را در افراد افزايش مي دهد. 
او مي افزاي��د: ك��م آبي ب��دن از يك تا س��ه درجه 

تقسيم بندي مي شود.
كم آبي درجه سه در وبا بالفاصله شروع مي شود و 
از وقتي كه نشانه هاي شديد بيماري در فرد آشكار 
مي ش��ود، تا زماني كه فرد جان خود را از دس��ت 
مي دهد حدود ۲۰ س��اعت طول مي كشد. درمان 
اين بيماري با تجويز نوعي آنتي بيوتيك توس��ط 
پزشك است و مساله مهمي كه در مورد فرد مبتال 

به وبا بايد در نظر گرفته شود.

    افزايش تعداد مبتاليان 
به تب كريمه كنگو در كشور

رييس گروه مديري��ت بيماري هاي قابل انتقال بين 
انسان و حيوان وزارت بهداشت و درمان در اين باره 
به تعادل مي گويد: متاس��فانه از ابتداي امس��ال تا 
۲۹ تير ماه تعداد مبتاليان ب��ه تب كريمه كنگو در 
كشور به ۵۷ نفر رسيده كه اگر نتوانيم پروتكل هاي 
بهداش��تي در اين زمينه وضع و م��ردم را به رعايت 
آنها موظف كنيم ممكن اس��ت اين آمار خيلي زود 
افزايش پيدا كند. دكتر بهزاد اميري در مورد تعداد 
فوتي هاي اين بيماري ضمن تكذيب خبر فوت ۲۰ 
بيمار مبتال به تب كريم��ه كنگو مي افزايد: تا كنون 
۲ فرد مبتال ب��ه اين بيماري جان خود را از دس��ت 
داده اند. البته تنها توصيه هاي بهداش��تي نمي تواند 
مانع از شيوع بيماري شود، بايد پروتكل هايي وضع 
ش��ود و مردم را به رعايت آنها وادار كرد. البته شيوع 
بيماري به شدت نيس��ت اما اين دليل نمي شود كه 
مردم شرايط را عادي فرض كنند و از رعايت موازين 
بهداشتي سر باز بزنند.  او درباره روش هاي انتقال اين 

بيماري به افراد مي گويد: به س��ه روش ممكن است 
فرد به اين بيماري مبتال ش��ود: اول از طريق گزش 
نيش كنه است كه يا ممكن است خود كنه انسان را 
نيش بزند يا اينكه كنه روي بدن باشد و انسان دانسته 
يا ندانس��ته آن را لِه كن��د. راه انتقال بعدي از طريق 
خون، مايعات و ترش��حات آلوده دام به انسان است 
كه اين در زمان ذبح دام يا انتقال امعاء و احش��اء دام 
اتفاق مي افتد؛ البته اگر فرد گوش��ت و احشاء دام را 
به ش��كل خام يا درست پخته نشده مصرف كند هم 
احتمال ابتاليش به بيم��اري وجود دارد. راه انتقال 
سوم هم از بيمار آلوده به ساير انسان ها است. گوشت 
دام ذبح شده نيز قبل از مصرف بايد به مدت حداقل 
۲۴ ساعت در دماي ۴ درجه سانتي گراد در يخچال 
قرار داده شود و جگر و ساير امعاء و احشاء دام، پس 
از ۴۸ ساعت نگهداري در دماي چهار درجه سانتي  
گراد، مصرف ش��وند. تنظيم آب و الكتروليت بدن با 
برنامه ريزي درست توسط كادر درماني است و فرد 
مبتال به وبا بايد از نزديك تحت نظر پزشك باشد تا 

از خطر مرگ در اين بيماري نجات يابد.

گزارش

شيوع انواع بيماري ها در كشور و بي توجهي مردم به رعايت پروتكل ها

كرونا،وبا،تبكريمهكنگو؛كدامبيشترقربانيميگيرد
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