
سکه و طال ارزان شد
به گفتــه رئیس اتحادیه طــا و جواهر تهران، با ریــزش هرچند محدود 
قیمت هر اونس جهانی طا و همچنین نواســنات و کاهــش نرخ ارز در 
بازارهای داخلی در هفته ای که گذشــت، قیمت ســکه و طا نیز مجدد 
به روندی کاهشی خود بازگشــت؛ بگونه ای که نســبت به ابتدای هفته، 
هر قطعه ســکه ۳۰۰ هزار تومان و هر گرم طای ۱۸ عیار ۱۷ هزار تومان 

ارزان تر شد.
نادر بذرافشــان در رابطه با وضعیــت یک هفته اخیر بازار ســکه و طای 
داخلی اظهار کرد: در ادامه روند کاهشــی قیمت  طا در بازارهای جهانی، 
این هفته نیز هر اونس طا پنج دالر کاهش یافت. این در حالیســت که در 

بازارهای داخلی نیز نرخ ارز با نوسانات کاهشی همراه شد.
رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران افزود: با کاهــش قیمت اونس  جهانی 
طا و کاهش نرخ ارز در داخل و همچین نبود تقاضا، طی یک هفته اخیر، 
روند کاهشی قیمت ها در بازار سکه و طای داخلی نیز شکل گرفت و بازار 
با ریزش قیمت ها در آخرین معامات پایانی هفته )پنجشــنبه( نسبت به 

ابتدای هفته روبرو شد.
وی در رابطه با آخرین قیمت ها و تغییرات آن نســبت بــه ابتدای هفته، 
گفت: در آخرین معامات روز پنجشــنبه، هر قطعه ســکه طرح جدید با 
کاهش ۳۰۰ هزار تومانی نســبت به ابتدای هفته ۱۴ میلیون و ۲۹۰ هزار 
تومان و هر قطعه سکه قدیم با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی ۱۳ میلیون و ۵۸۰ 
هزار تومان قیمت داشت. نیم سکه و ربع ســکه هریک در این هفته ۱۰۰ 
هزار تومان کاهش قیمت داشــته اند؛ بطوریکه نیم ســکه هفت میلیون 
و ۹۷۰ هزار تومان قیمت خورد و ربع ســکه چهار میلیــون و ۹۸۰ هزار 
تومان معامله شد. سکه های یک گرمی بانک مرکزی نیز با ۵۰ هزار تومان 
کاهش قیمت نســبت به ابتدای هفته در آخرین معامات ســه میلیون 

تومان قیمت داشت.
بذرافشــان ادامه داد: قیمت هر مثقال طای ۱۷ عیار بطور متوســط ۷۵ 
هزار تومان کاهــش یافته و به پنــج میلیون و ۷۵۵ هزار تومان رســیده 
اســت. هر گرم طای ۱۸ عیار هم با ۱۷ هزار تومان کاهش بها، در آخرین 
معامات روز گذشــته یک میلیون و ۳۲۹ هــزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر 

گرم دادوستد شده است.

حباب سکه بدون تغییر قابل توجه، یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان
رئیس اتحادیه طا و جواهر تهــران در رابطه با آخریــن وضعیت حباب 
سکه نیز، گفت: حباب سکه در این هفته تغییرات چندانی نسبت به هفته 
پیش از آن نداشت؛ در حال حاضر هر قطعه سکه یک میلیون و ۴۵۰ هزار 
تومان حباب داشته است. همانطور که اشــاره شد، کاهش اونس جهانی، 
نوسانات و کاهش نرخ ارز بازارهای داخلی و نبود تقاضا برای خرید سکه و 
مصنوعات طا منجر به روند کاهشی قیمت ها در بازار سکه و طا در داخل 
شد. امید است که با توجه به پایان ماه صفر، در ماه های آینده، شاهد رونق 
در بازار سکه و طا باشیم و مردم بتوانند به راحتی خرید خود برای سکه و 

مصنوعات انجام دهند.
در جلســه ای که روز سه شــنبه )۲۹ شــهریور ماه( با حضور نمایندگان 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران و اتاق اصنــاف تهران و 
همچنین هیات مدیره ســابق اتحادیه طا و جواهر تهــران در محل این 
اتحادیه برگزار شــد، اعتبارنامه های اعضای جدید صــادر و هیات مدیره 

جدید رسما فعالیت خود را آغاز کردند.
از این پس، به ترتیب نادر بذرافشــان )در جایگاه رئیس اتحادیه(، ســید 
محمود فضل آذر شــربیانی )نایب رئیس اول(، ایــوب اکبری پور )نایب 
رئیس دوم(، عباداهلل محمدولی)دبیر هیات مدیــره(، باقر وثوق رحیمی 
)خزانــه دار(، مهدی آزادی و عباس مســعودی )اهضــای هیات مدیره( 

فعالیت خواهند کرد.

طال توسعه دیپلماسی گازی ایران با همسایگان در دولت سیزدهم
خریدار   توسعه دیپلماســی گازی ایران 
بــا همســایگان در دولت ســیزدهم مورد 
توجه بــوده تا آنجــا که آغاز ســوآپ گاز از 
ترکمنســتان بــه جمهــوری آذربایجان، 
مذاکرات برای ســوآپ گاز روسیه، توسعه 
همکاری ها با عمــان و افزایــش صادرات 
گاز به عراق در یک ســال گذشــته ازجمله 

دستاوردهای این دولت به شمار می رود.
 بیش از یک ســال از عمر دولت ســیزدهم 
می گــذرد. دولتی که با شــعار گــره نزدن 
معیشــت مردم به نتیجه مذاکــرات برجام 
بر ســر کار آمد و تــا اینجای کار توانســته 
بدون برجام، دیپلماســی انرژی را نه تنها با 
کشورهای همســایه که تا آمریکای التین 

توسعه دهد.
با این حال یکی از مهم ترین اقدامات دولت 
سیزدهم در زمینه انرژی را می توان توسعه 
مناســبات گازی با کشــورهای همســایه 

دانست.
در همان آغازین روزهــای تکیه زدن جواد 
اوجی بــه صندلــی وزارت نفــت، موضوع 
کســری ۲۵۰ میلیون مترمکعبــی گاز در 
زمســتان مطرح شــد.با توجه به این مهم، 
دولت تــاش کرد تا عــاوه بــر مدیریت 
مصرف و افزایش تولیــد گاز در داخل که به 
رکوردشکنی برداشــت گاز از پارس جنوبی 
انجامید، گزینه های تامین گاز از همسایگان 

را نیز در دستور کار قرار دهد.

آغاز سوآپ گاز با همسایگان شمالی
ترکمنستان به عنوان شریکی که با اقدامات 
دولت قبل از صــادرات گاز به ایران منصرف 
شــده بود در اولویت قرار گرفت و در نهایت 
وزارت نفت توانســت قرارداد ســوآپ گاز 

ترکمنســتان به جمهوری آذربایجان را به 
امضا برساند.بر اساس این قرارداد، سوآپ ۴ 
میلیون مترمکعب در روز گاز که به پایداری 
شبکه گاز کشور و تامین گاز کمک شایانی 
می کند و قرار اســت بر مبنای این قرارداد 
حجم ســوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری 
آذربایجان به ۵.۵ میلیون مترمکعب در روز 

افزایش یابد.
با این اقدام عاوه بر اثبات حسن همجواری 
ایران بــا همســایگان، بخشــی از نیاز گاز 
استان های شمالی و شمال شرق کشور نیز 

تامین شد.
همچنیــن ایــن اقــدام در کنــار تفاهم با 
جمهوری آذربایجان برای توسعه مشترک 

میادیــن دریای خــزر و نیــز بهره گیری از 
ظرفیت های آن کشــور برای ذخیره سازی 
گاز در نزدیکی مرز ایران نیز در این مســیر 

موثر بوده است.

افزایش ۴۳ درصدی صادرات گاز 
ایران به عراق

اما این تنها اقدام وزارت نفت برای توســعه 
روابط گازی با همســایگان نبوده اســت. 
با مذاکــرات ایــران و عراق، وصــول ۱.۶ 
میلیارد دالر مطالبات معــوق از عراق بابت 
صــادرات گاز در دولت قبل و تســویه تمام 
صورتحساب های جاری صادرات گاز به آن 

کشور نیز انجام شد.

در کنار آن، افزایش حجم صــادرات گاز به 
عراق نیز در دســتور کار قرار گرفت که این 
موضوع به افزایش ۴۳ درصدی صادرات گاز 
به عراق در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل منجر شده است.

امضای تفاهم نامه صادرات گاز ایران 
به حاشیه خلیج فارس

دیپلماســی گازی وزارت نفــت در دولت 
سیزدهم تنها به همسایگان شمالی محدود 
نبوده و مذاکرات با کشورهای حاشیه خلیج 

فارس نیز انجام شد.
مذاکراتی که بــه انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با کشور عمان برای صادرات گاز و همچنین 

مطالعه توسعه مشترک میدان نفتی هنگام 
ختم شد.  با روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
مذاکرات گســترده ای برای توسعه روابط 
همکاری با کشور عمان شــروع شده است. 
خوشــبختانه با حمایت رئیس جمهوری، 
مذاکرات با کشور عمان برای اجرای رئوس 

تفاهم نامه شروع شده است.
صادرات گاز به کشــور عمان، تعمیق روابط 
تجــاری با این کشــور را به دنبــال خواهد 

داشت.

واردات روزانه ۹ میلیون مترمکعب 
گاز از روسیه

در اقدام مهم دیگری که انجام شده، سوآپ 
گازی کشــور روســیه از طریق جمهوری 
آذربایجان به جنوب خاک ایران در قالب ال 
ان جی به منظور صادرات نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.
این در شــرایطی است که روســیه به دلیل 
جنــگ اوکراین، صــادرات گاز بــه اروپا را 
محدود کــرده و ایران می توانــد به عنوان 
مســیر جدید برای صادرات گاز این کشور 

مورد استفاده قرار گیرد.
با پیگیــری صورت گرفته تفاهم شــده که 
به زودی معــادل ۶ میلیــون مترمکعب در 
روز گاز از روسیه سوآپ شــود و ۹ میلیون 

مترمکعب گاز در روز از آن کشور وارد شود.
همچنین صادرات گاز روسیه از مسیر ایران 
به پاکســتان و عمان نیز در دستور کار قرار 
دارد که با این اقدامــات ایران به عنوان هاب 
گازی خاورمیانه شــناخته خواهد شــد و 
می تواند با بهینه سازی مصرف گاز در کشور 
ایجاد مازاد تولیــد در مقابل مصرف، نقش 

مهم تری در تجارت جهانی گاز ایفا کند.

صفرتاصد پیش نویس سند بانک مرکزی
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خانه  هنر   میرا

رئیسی در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا:
هیچ ایرانی برای حضور در کشور 

ود نیست ممنوع الور

رهبرمعظم انقالب در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس:

 ایستادگی در برابر شیاطین  
وزی و پایان اندوه می رسد  به پیر

این پیام شهیدان است

بانک مرکزی گزارش داد
کاهش ۱۲ واحد درصدی رشد پایه پولی

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد
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 رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایــران بر لزوم 
تامین نیاز کشور به ماشــین آالت معدنی و راه سازی از 
طریق واردات تاکید کرد و گفت که اگر این دســته از 
ماشین آالت را وارد نکنیم بخشی از تولیدمان در بخش 
معدن و همچنین پروژه های راه سازی با مشکل مواجه 

خواهد شد.
از  افــزود: بخشــی  »عبدالوهــاب ســهل آبادی« 
ماشــین آالت مورد نیاز بخش صنعت کشور در داخل 
کشور تولید می شــوند و در این زمینه باید تمهیداتی 

اندیشیده شود تا شاهد واردات آنها نباشیم.
وی بیان داشــت: با این حال ماشــین آالت راه سازی و 

معدنی همچون بیل مکانیکی، لــودر، بولدوزر و غیره 
در کشور تولید نمی شود و باید از طریق واردات تامین 

شوند.
ســهل آبادی ادامه داد: هرچند شــرکت هپکو از توان 
خوبی برای تولید ماشین آالت صنعتی برخوردار است، 
اما هیچ گاه توانی برای تولید ماشــین آالت ســنگین 
نداشته اســت و اگر این دسته از ماشــین آالت را وارد 
نکنیم بخشی از تولیدمان در بخش معدن و همچنین 

پروژه های راه سازی با مشکل مواجه خواهد شد.
وی به فرسودگی ماشــین آالت و همچنین قیمت های 
باالی آنها در کشور اشاره کرد که نوسازی این ناوگان را 

الزم می کند و اظهار داشت:  با این حال در بخش هایی 
همچــون فرآوری ســنگ، وســایل و ماشــین آالت 
ریخته گری، ســاخت کوره هــای القایی و قوســی به 
خودکفایی رسیده ایم و از توان بسیار خوبی بهره مندیم 
و نیازی به خارج نداریــم، اما در تولید ماشــین آالت 

معدنی ضعف داریم و ناگزیر از صادرات هستیم.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین به 
تعطیلی بیش از پنج هزار معدن کوچک و متوســط در 
کشور اشاره و اضافه کرد: نیمی از مشکات این معادن 
راکد را عدم تامین ماشــین آالت مورد نیاز تشــکیل 

می دهد.

وی با اکتشاف پهنه های بسیار خوب معدنی در کشور 
اشاره و تصریح کرد: عمده مشــکل معدنکاری کشور 
را کمبود ماشــین آالتی همچون لودر، بولدوزر و بیل 

مکانیکی تشکیل می دهد.
ســهل آبادی با اشــاره به مخالفت برخی نمایندگان 
مجلس بــا واردات ماشــین آالت راه ســازی و معدنی 
به کشــور، افزود: در ایــن زمینه مرکــز پژوهش های 
مجلس باید بیشــتر کار کرده و نمایندگان مخالف را با 
محدودیت توان شرکتی همچون هپکو آشنا کند، زیرا 
هرگونه اهمال در این زمینــه می تواند منجر به فرصت 

سوزی برای کشور شود.

صمت

وم تامین نیاز کشور به ماشین آالت معدنی و راه سازی از طریق واردات لز

وزیـر نیرو:

 ایـران به ترکیه بـرق
 صادر می کند
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رهبرمعظم انقالب در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس:
وزی و پایان  ایستادگی در برابر شیاطین  به پیر

اندوه می رسد؛ این پیام شهیدان است
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، رهبــر معظم انقاب اســامی، در پیامی 
به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز »مهمانی الله ها« تأکید کردند: 
پیام شهیدان به ما یادآور می شود که ایســتادگی در برابر شیطان های 

قدرت و ستم، در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می رسد.
متن پیام رهبر معظم انقاب اســامی که همزمان با مراسم غبار روبی، 
عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان »مهمانی 
الله ها« از سوی حجت االسام والمسلمین شــکری نماینده ولی فقیه 
در بنیاد شــهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران 

قرائت شد، به این شرح است: »بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفته  دفاع مقدس، نیکوترین و مناسب ترین زمان برای بزرگداشت یاد 

و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است.  
پیام شهیدان، بشارت به دلهای آماده و گوشــهای شنوا است. این پیام 
گرامی به ما یادآور می شود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و 

ستم، در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می رسد.  
این پیام، حیات بخش اســت، نیــرو و امیدآفرین اســت، و نیاز امروز و 

همیشه  ملت بزرگ ایران و همه ی آزادگان جهان است.
سام خدا بر شهیدان عزیز- سید علی خامنه ای«.

مرکز آمار اعالم کرد
خ اجاره بهای مسکن  افزایش ۶۱ درصد نر

در زمستان ۱۴۰۰
طبق اعام مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره  ماهانه برای اجاره  یک 
مترمربع زیربنای مســکونی در زمستان پارسال نســبت به فصل قبل 
۱۶.۳ درصد و نســبت به فصل مشابه ســال قبل ۶۰.۹ درصد افزایش 
داشــته اســت. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی است متوسط 
مبلغ اجاره  ماهانه به عاوه  ســه درصد ودیعه  پرداختی برای اجاره  یک 
مترمربع زیربنای مســکونی در سطح کشــور ۳۶۸ هزار و ۶۹۴ ریال با 
میانگین مســاحت ۱۰۳ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال بوده که 
نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ 
درصد افزایش داشــته است.بر اســاس این آمار متوسط قیمت فروش 
هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مسکونی کلنگی معامله شده در 
کل کشــور هم ۱۱ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۴۵ 
مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل )پاییز ۱۴۰۰( ۶.۸ درصد و نسبت 

به فصل مشابه سال قبل ۲۵.۴ درصد افزایش داشته است.
متوســط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مســکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامات ملکی در سطح کل کشور ۱۲ میلیون و ۷۹۷ 
هزار تومان با میانگین مســاحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ 
سال بوده که نســبت به فصل قبل ۸.۸ درصد و نســبت به فصل مشابه 

سال قبل ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.

صنایع نوپا زیر پای واردات له می شوند
عبدالمجید شــیخی تحریم ها دو اثر مثبت و منفی داشت که موارد 

مثبت آن بسیار جلوتر از نکات منفی است.
این جمله به معنای طرفداری از تحریم نیست و من عاقمند هستم که 
رفاه جامعه روندی صعودی پیداکند و از گذشــته بهتر شود اما بشر به 
گونه ای آفریده شده است که در محدودیت استعداد خود را بهتر شکوفا 

می کند و می کوشد که توانایی هایی خود را به اجرا گذارد.
در حال حاضر می توان پیشرفت مناســبی را در برخی از صنایع داخلی 
که حتی زمانی عرصه برای رشــد و شوفایی نداشــتند مشاهده کرد. 
تجهیزات نظامی، دارو، نانو، ســلول های بنیادین، لوازم خانگی و غیره 
از جمله اقداماتی اســت که در دوران تحریم در کشــور ما اتفاق افتاد و 
قدم های بلندی در این زمینه برداشــته شد. در بسیاری از شاخص های 
توسعه انسانی، اقتصادی، بهداشــتی، فرهنگی شاهد ارتقاء رتبه ایران 

در میان بسیاری از کشورهای جهان هستیم.
اثر منفی تحریم حدودا با محاسباتی که کارشناسان حوزه تحریم انجام 
دادند نزدیک به ۱۰ درصد بر روی هزینه های مبادالتی ما اضافه شــده 
اســت. با قطعیت می توان گفت که میزان توسعه و پیشرفت هایی که بر 
اثر تحریم به دســت آمده از نکات منفی آن بیشــتر است و این افزایش 

هزینه مبادالت نسبت به دستآوردهای کشور چشمگیر نیست.
ما هم اکنون تجربه بســیار خوبی از خروج تولیدکنندگان لوازم خانگی 
پس از خروج آمریکا از برجام به دست آوردیم و بی شک محکوم هستیم 
به اینکه از گذشــته خود عبرت الزم را بگیریم. در زمان رژیم گذشــته 
هیچ گونه تحریمی کشــور را تهدیــد نمی کرد اما پیشــرفتی بنیادین 
حاصل نشــد پس این تجربه نشــان می دهد که برخی اظهارنظرها در 
خصوص اینکه همراهی با اروپا و آمریکا ســبب پیشــرفت می شــود 
از پایه و اســاس غلط به شــمار می رود.نزدیک به چهار سال است که 
تولیدکنندگان لوازم خانگی کره جنوبی از کشــور خارج شــدند و در 
این مدت صنعت لوازم خانگی داخلی رشــد محسوسی را تجربه کرده 
و ما هم اکنون به خوداتکایی رســیدیم و توانسته ایم بخشی از بازارهای 

لوازم خانگی در خارج از مرزها را به دست بیاوریم.
متاســفانه به این دلیل که بخش نامولد اقتصاد بــه بخش مولد ان غلبه 
کرده است، ســودجویان، قاچاقچیان، البی های واردات و از این دست 
افراد در تاش هستند که همانند ســال های واردات بی رویه دوباره به 
این مسیر گرما و حرارتی ببخشند و برجام را هم بهانه ای برای اقدامات 
ســودجویانه خود کردند تا ســودهای فراوانی از واردات کاالهای بی 
کیفیت و مشــابه تولید داخل کســب کنند. مذاکــره کنندگان دولت 
سیزدهم هم به این نیات واقف شده اند و پیام خود را به تیم های خارجی 
رســانده اند که هرگز واردات بی رویه و خام فروشــی در دستور کار ما 

نخواهد بود و تنها به صادرات کاالهای فرآوری شده می پردازیم.
برنامه دولــت همچنان حمایت از تولیدملی اســت و مواضع شــخص 
رئیس جمهور در محافل مختلف این نکتــه را برای همه اثبات می کند. 
به هرحال صنایع داخلی ما و سیاســتگذاران اکراهی از رقابت ندارند اما 
رقابت به این معنا نیســت که صنایع نوپای کشــور را زیر پای کاالهای 
وارداتی له کنیم. برنامه کشور باید به این نحو باشد که بازارهای داخلی 
محلی برایث رقابت کاالهای خارجی نباشــد و در عوض شــرایطی را 
فراهم کنیم که کاالهای داخلی کیفیــت الزم را برای ورود به بازارهای 

جهانی پیداکنند.

تریبون

یادداشت

ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیــه ۴۹۲ هزار 
تومان همچنان در محدوده ۱۰ میلیون تومان اســت. 
البته امکان فروش این ســهام هنوز هم وجود ندارد و 
به طور کلی زمزمه های اصاح آیین نامه این ســهام به 

گوش می رسد.
 بررسی روند حرکت ارزش واقعی سهام عدالت حاکی 
از آن است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
یک میلیون تومانی در ۲۰ اســفندماه سال ۱۳۹۹، ۱۸ 
میلیون و ۷۸۰ هــزار تومان قیمت داشــت، در حالی 
که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه ســال ۱۴۰۰ تا ۱۴ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. ســهامی 
که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی 
اردیبهشــت  ماه و خرداد ماه ســال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ 

میلیون تومان قیمت داشت.

در این راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته 
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان و در ۲۸ آبان ماه حــدود ۱۱ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان قیمت داشــت. اما روند 
نزولی در بــورس باعث کاهــش این ارزش 
شــد. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت 

به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن ماه سال 
گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.

نوسان سهام عدالت بین 12 تا 1۰ میلیون تومان
اما در نهم فروردین ماه ســال جدید ارزش واقعی این 
ســهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانــی ۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در اواخر 

فروردین ایــن رقم به حــدود  ۱۲ میلیون و 
۲۷۵ هزار تومان رســید. تا ۱۸ اردیبهشت 
افزایش ارزش ســهام عدالت ادامه داشت و 
به ۱۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان هم رســید. 
اما دوبــاره روزهای پرنوســان بــازار روی 
ارزش ســهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در 
۱۰ خردادماه، ارزش واقعی ســهام عدالت با 
ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار 
تومان و در چهارم تیرماه نیز  حدود ۱۲ میلیون و ۴۸۹ 

هزار تومان بود.
بر این اساس چراغ های قرمز بورس بر سهام عدالت نیز 
سایه انداخته و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
۴۹۲ هزار تومانی حتی حدود یک ماه  قبل  ۱۰ میلیون 
و۴۶۳  هزار تومان بود و طبق آخرین آمار اکنون به ۱۰ 

میلیون و ۴۸۴ هزار تومان رسیده است.
البته همه ایــن مباحث درحالی مطرح می شــود که 
امکان فروش این ســهام برای مشموالن وجود ندارد و 
این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مســئوالن برای 
تعیین تکلیف سهام عدالت باشــند. این توقف فروش 
نیز از اواسط سال ۱۳۹۹ و پس از سقوط تاریخی بورس 
آغاز شــد و همچنان هم با وجود وعده های زیاد چه در 
دولت قبل و چه در دولــت فعلی درمورد تعیین تکلیف 

سهام عدالت، ادامه دارد.
بر اســاس این گزارش، پس از آزادسازی سهام عدالت، 
مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت 
ســهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه 
به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و 

جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

سهام عدالت

زینب رجائی  خطیب نمــاز جمعه تهران 
گفت: ما در حفظ نظام اسامی با هیچکس 
تعــارف نداریم و در مســیر حمایت از نظام 
اســامی تا آخرین نفر و تا آخرین نفس و تا 

آخرین قطره خون ایستاده ایم.
 آیــت اهلل احمد خاتمی امــام جمعه موقت 
تهران در خطبه های نماز عبادی سیاســی 
جمعه این هفته )۱ مهر ماه( با اشاره به اینکه 
بنده باید در همه حــال به حفظ حریم الهی 
توجه کنــد، گفت: هرکــس حریم خداوند 
را نگه دارد، در فتنه ها غرق نخواهد شــد و 
در نهایت مسیر درســت را پیدا خواهد کرد. 
خداوند مراقب انسان اســت و به آنچه عمل 

می کند عالم است.
وی افزود: تقــوا جامع ترین فضیلت اخاقی 
اســت که همچون خونی در پیکره سیستم 
اخاقی اسامی جریان دارد و سبب تحقق 
ســبک زندگی دینی اســت. یکشنبه و سه 
شــنبه هفته آینده شــهادت حضرت نبی 
اکرم، امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع( 
است. گوشــت و خون ما با ائمه عجین است 
و امید است عاشقان اهل بیت در سوگ این 

عزیزان سنگ تمام بگذارند.
آیت خاتمی با اشــاره به اغتشاشــات اخیر 
تصریح کــرد: نکته اول آن اســت که فوت 
یک هموطن مایه تأسف ما شد و جا دارد به 
خانواده ایشان تســلیت عرض کنیم و برای 
آنها آرزوی صبر داریم. نکته دوم آن اســت 
که در این قضیه همه مقامات کشــور ورود 
کرده اند؛ رؤســای قوای سه گانه بر پیگیری 

دقیق این مسئله تاکید کرده اند.
امام جمعــه موقت تهران عنــوان کرد: این 
مسئوالن امین نظام هســتند و ما به امنای 
خود اطمینــان کامل داریم و مــردم عزیز 
هم در این عرصه به قــول این امنا اطمینان 
دارند. قطعــاً پیگیری خواهد شــد و قطعاً 

نتیجه به اطاع مردم خواهد رسید.
وی بیان کرد: نکته ســوم آن اســت که این 

روزها در جهان اســام و به ویــژه در ایران 
اســامی حوادث مهمی اتفاق افتاده است. 
حضور بیش از ۲۱ میلیون نفر در کربا یک 
مانور بی سابقه ای بود که جز عنایت خدا چیز 
دیگری نیســت.خاتمی تاکید کرد: حضور 
سه میلیون نفر از هموطنان ما در راهپیمایی 
اربعین کار کمی نبود و بســیار باشکوه بود. 
همچنین حضور بیش از سه میلیون نفر در 
راهپیمایی اربعیــن تهران نیز موضوع کمی 

نبوده و نیست.
امــام جمعه موقت تهــران اظهــار کرد: از 
طــرف دیگــر حضــور رئیس جمهــور در 
سازمان ملل و ماقات با بســیاری از سران 
کشــورهای جهان نشــان داد که ایران بر 
خــاف آنچه برخــی می گویند ما بــا دنیا 
قطع رابطه کرده ایم، به عنوان یک کشــور 
مطرح در جهان حضــور دارد. ایران روابط 
دوجانبه خود را دارد و آن چیز منزوی است 

شیطنت های آمریکا در منطقه است.
وی اضافه کــرد: امروز ایران در شــانگهای 
که تأثیر قابل توجهــی در عرصه اقتصادی 
دارد عضو شــده اســت و این دســتاوردها 
چیز کمی نیســتند. دشــمنان در صدد آن 
بوده اند که این توفیقات تحت الشــعاع قرار 
بگیرد و با این اغتشاشــات در پی آن بودند 
که این موفقیت ها تحت الشعاع قرار بگیرد، 
آنچنان کــه رئیس جمهور منفــور آمریکا 
در ســازمان ملل روی این اغتشاشات مانور 
می دهد؛ اغتشاشــاتی که طبق آمار بسیار 
اندک هستند. امروز بعد از نماز جمعه تهران 

و سراسر کشور، عدد را همگان می فهمند.

دشمنان مردم ایران از مدت ها پیش 
در پی اغتشاش بوده اند

خاتمی گفــت:: نکته چهارم آن اســت که 
دشمنان مردم ایران از مدت ها پیش در پی 
اغتشاش بوده اند، دنبال ســوژه بوده اند اما 
موفق نشده اند تا اینکه این سوژه پیش آمد 

تا اینکه این سوژه برای آنها دندان گیر شد و 
بر آن سوار شــدند؛ اما اینها دلشان برای آن 
خانم مرحوم نسوخته بود؛ بلکه دلشان برای 
مقابله با نظام و مردم لــک زده بود. اینها به 
دنبال عقده گشایی بودند.امام جمعه موقت 
تهران بیان کرد: در واقع تنها مســئله ای که 
اصًا برای اغتشاشگران مطرح نبوده همان 
مسئله خانمی اســت که مرحوم شده است. 
مســئوالن به جد در صحنه حضور دارند و 
قضیه را پیگیری خواهند کــرد. قصه چیز 
دیگری بوده اســت، قصه مقابله با دین بوده 
اســت و دلیل آن، ســوزاندن مسجد، قرآن 
و چادر از ســر زن مسلمان کشــیدن و کار 
رضاخانی انجام دادن است که همه اینها به 

معنای ضدیت با دین است.
وی تصریح کرد: این اغتشاشــات علیه شما 
مردم بود بــه دلیل آنکه پرچــم جمهوری 
اســامی ایران که نماد اقتدار و عزت مردم 
است به آتش کشیده شــد. اقدام علیه مردم 
یعنی آنکه بیش از ۶۰ آمبوالنس را تخریب 
کرده اند و تعدادی را به آتش کشیده اند. این 
آمبوالنس ها برای چه کســی است؟ برای 
مردم است. بنابراین این اقدامات علیه مردم 
اســت. بانک ها را آتش زدن سرمایه مردم را 

به آتش کشیدن است.
آیت اهلل خاتمی بیان کرد: این اغتشاشــات 
بی سابقه نیســتند، ســال ۷۸، ۸۸ همین 

اغتشاشــات بودند، آدم ها همیــن افراد و 
اغتشاشگران امروزی بودند، شعارها همین 
شــعارهای امروزی بود؛ اما این بار مردم با 
آنهــا همراهــی نکرده اند، بلکــه اعتراض 
کردند و گفتند چرا اموال مــردم را به آتش 

می کشید.
امام جمعه موقت تهران عنــوان کرد: قصه 
این اغتشاشــات قصــه اعتــراض نبوده و 
نیست؛ اغتشاشاتی که به لطف خدا لحظات 

پایانی خود را می گذراند.

سران اغتشاش از جوانان نپخته و 
فریب خورده استفاده ابزاری کردند

وی ادامــه داد: نکتــه پنجــم دربــاره این 
اغتشاشــات آن اســت که دو گــروه در آن 
حضور داشــتند؛ یک گــروه برخی جوانان 
نپختــه و فریب خــورده که تحــت تأثیر 
شــبکه های ماهــواره ای بیگانــه و فضای 
مجــازی بیگانگان آمــده بودند و ســران 

اغتشاش استفاده ابزاری از آنها کردند.
آیت اهلل خاتمی گفت: حاال که به لطف خدا 
روزهای پایانی اغتشاشــات است، برادرانه 
این جوانــان را نصیحت می کنــم که برای 
زندگی با آرامش در میــان مردم صف خود 
را از سران اغتشــاش جدا کنید؛ چرا که روز 
حادثه خودشان فرار می کنند و شما را گیر 
می اندازند. دوســتانه به همه کســانی که 
صدای من را می شــنوند، به پدران و مادران 
آنها می گویم کــه مواظب باشــید که این 

جوانان سرنوشت خود را تباه نکنند.
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: گروه 
دوم در این اغتشاشات، ســران آشوبگران 
بودند که خط می دادند. کســانی که هم از 
بیگانگان خط می گرفتند و می گیرند و هم 
پول دریافت می کنند که این َآشــوب ها را 

برپا کنند.
وی عنــوان کرد: بی بی ســی بــه صراحت 
می گویــد ما ذی نفع هســتیم؛ اما ســوال 

این اســت که شــما غارتگران ملت ایران 
چه نفعی دارید؟ آمریکا، ســران استکبار و 
نوچه های آنها تمام قد وارد میدان شده اند و 
تریبون های خود را در اختیار اغتشاشگران 

قرار داده اند.
خاتمی بیان کرد: به عنوان کســی که بیش 
از سی سال اســت که در سیره اهل بیت کار 
می کنم و سه بار این ســیره را از اول تا آخر 
گفته ام، باید تاکید کنم یک مطلب مســلم 
در این سیره آن اســت که امیرالمومنین با 
فریب خورگان مهربان بود امــا قاطع ترین 

برخورد را با سران جنایت صورت می داد.

حفظ نظام اسالمی خط قرمز مردم
 ما است

امام جمعه موقت تهــران گفت: حفظ نظام 
اســامی خط قرمز مردم ما اســت. از زبان 
شما مردم که تأثیر تکبیرهای شما بیش از 
حرف های من است، می گویم که ما در حفظ 
نظام اســامی با هیچکس تعارف نداریم و 
در مسیر حمایت از نظام اسامی تا آخرین 
نفر و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون 

ایستاده ایم.
وی عنوان کرد: صاحبــان تریبون که قلم، 
بیان و فضای مجازی در دست دارند مراقب 
باشند که تریبون آنها با تریبون ضدانقاب 
یکی نشود چراکه شریک جرم آنها خواهند 
بود؛ متأســفانه در این حادثه کســانی که 
نان این نظام را خورده اند با اغتشاشــگران 
و دشــمنان این ملــت هم صدا شــده اند. 
البته هنوز هم دیر نشده اســت؛ شما که به 
راحتی بیانیه می هیــد، باز هم بیانیه بدهید 
و اغتشاشــات را محکوم کنیــد در غیر این 

صورت همسوی اغتشاشگران خواهید بود.
آیت اهلل خاتمی تصریح کــرد: از عزیزانی که 
دیروز در مشــهد، همدان، زنجــان و ورامین 
راهپیمایــی خودجــوش بــه راه انداختند و 
اغتشاشگران را محکوم کردند تشکر می کنم. 

سهام عدالت چند؟

هادی رضایی  رئیس جمهور با بیان اینکه 
دفاع از حقــوق افراد جــزو ذات جمهوری 
اسامی است تصریح کرد: اعتراض در همه 
جای دنیا هست، اما اغتشاش را هیچ کسی 

قبول ندارد.
 حجت االســام ســیدابراهیم رئیسی در 
آخرین برنامه در چهارمین روز از ســفر به 
نیویورک در نشستی با حضور ایرانیان مقیم 

آمریکا شرکت کرد.
رئیس جمهور ضمن قدردانی از تاش های 
آقای تخــت روانچی بــه عنوان ســفیر و 
نماینده ایران در ســازمان ملــل متحد و با 
آرزوی توفیــق برای آقای ایرونی با اشــاره 
به گزارش ارائه شــده از بانــک جهانی در 
زمینه پیشــرفت های جمهوری اســامی 
در عرصه های مختلف، گفــت: حقیقت آن 
اســت که ایران به برکت انقاب اسامی و 
نیروهای فرهیخته، جوانــان، زنان و مردان 
خود پیشرفت های بسیاری کرده است، اما 

برخی نمی خواهند آن را بیان کنند.
رئیسی با یادآوری تمامی فشارها، تحریم ها 
و تهدیدها بــه جمهوری اســامی و ملت 
ایران، اظهار داشت: با وجود این فشارها باز 
هم بسیاری از فرهیختگان از این تهدیدات 

فرصت ساختند و متوقف نشدند.
رئیس جمهور با اشــاره به تولید ۹۶ درصد 
از داروی مورد کشــور در داخل و صادرات 
محصوالت دارویی به دیگر کشــورها اظهار 
داشت: دانشــمندان و جوانان ما با پشتکار و 
انگیزه کارهای بســیار بزرگی انجام داده اند 
بــه طوری کــه ایــران در حــال حاضر در 

عرصه های مختلف حرف برای گفتن دارد.
رئیســی صنایع هســته ای و نظامــی را از 
جمله این پیشرفت ها دانســت که در عین 
اعمال بیشــترین تهدیدات و محدودیت ها 

با تاش دانشمندان و فرهیختگان ایرانی و 
در دانشــگاه ها و مراکز علمی همین کشور 
به دست آمده است.رئیس جمهور با تشریح 
سیاســت توســعه ارتباطات با کشورهای 
همســایه از فراهم شــدن زمینــه افزایش 
صادرات به این کشــورها خبــر داد و گفت: 
سیاست ما توجه به تولید، اشتغال و میدان 

دادن به کارهای دانش بنیان است.
رئیسی تاکید کرد: برداشته شدن تحریم ها 
حتماً می تواند روند رشــد و پیشرفت های 
فعلی را تســریع کند، اما اگر به هر دلیل این 
اتفاق انجام نشــد نباید متوقف شــویم و تا 

بحال هم متوقف نشده ایم.
رئیس جمهور یکــی از انتظــارات مردم از 
ایرانیان خارج از کشور را کمک به سرزمین 

مادری خود دانســت و از فراهم بودن زمینه 
کار اقتصادی و ســرمایه گذاری در ایران و 

تضمین اصل وسود سرمایه سخن گفت.
رئیسی با محترم شــمردن حقوق ایرانیان 
خارج از کشــور بر ضرورت تسهیل در امور 

کنسولی آنان تاکید کرد.
رئیس جمهور ســهولت رفت و آمد ایرانیان 
به کشور و فراهم کردن جاذبه های شغلی و 
تحصیلی را الزم و ضروری دانســت و تاکید 
کرد: هیــچ ایرانی بــرای حضــور در ایران 

ممنوع الورود نیست.
رئیسی اکثریت قابل توجه ایرانیان خارج از 
کشــور را از چهره های فرهیخته ای دانست 
که در خارج از کشــور یا کســب و کارهای 
بســیار با شــرافتی دارند یا دنبال تحقیق، 

تحصیل و پژوهش هســتند.رئیس جمهور 
ارتباط فرهنگی و اقتصــادی ایرانیان خارج 
از کشور را با سرزمین ابا و اجدادی خود مهم 
ارزیابی کرد و گفت: در ماقات هایی که در 
این چند روز با سران برخی کشورها داشتم 
همه آن ها بــه موضوع تمدن ایران اشــاره 
داشتند. این تمدن سرمایه ای است که باید 

همواره آن را پاسداشت.
رئیســی بر ضــرورت ارتبــاط جمهوری 
اسامی با همه کشــورهای دنیا تاکید کرد 
و افزود: اگر کشــوری بخواهد با ما دشمنی 

کند طبیعتاً باید در مقابلش مقاومت کرد.
رئیس جمهور به دیدار خود با مدیران ارشد 
رســانه های آمریکایی اشاره کرد و گفت: در 
این دیدار ســندی ارائه کردم که مســئول 

سیاســت خارجی اتحادیه اروپا رسماً اعام 
می کند که متن سخنان جمهوری اسامی 
در مجمع عمومی ســازمان ملــل منطقی 
و کامًا منطبــق با مقررات بوده اســت. اما 
امپراطوری رسانه ای اســتکبار تمام تاش 
خود را بکار برده است تا این سخن و منطق 

را بد جلوه دهد.
رئیســی با گایه از اســتانداردهای دو گانه 
حقوق بشری در غرب گفت: در قضیه ای که 
در ایران برای دختر عزیزی پیش آمد خودم 
با خانواده اش تماس گرفتم و گفتم پیگیری 
می شود و از همین جا هم پیگیری می کنم. 
اما در همین غرب و انگلیــس در ۲۸ هفته 
۸۱ زن دچار آســیب و تعدادی فوت شدند، 
آیا روی این موضوع هم حساســیت هست. 
آیا یک اطاعیه صادر شــد؟ ســال گذشته 
در همین آمریکا ۱۱۰۰ نفر به دست پلیس 
کشته شدند چرا کســی برای آن اطاعیه 
صادر نمی کند. چرا کســی سوال نمی کند 
ایــن ۱۱۰۰ نفر چطــور به دســت پلیس 
کشته شدند.رئیس جمهور با یادآوری قتل 
خاشقچی روزنامه نگار عربستانی در ترکیه 
سوال خود را تکرار کرد که چرا امروز کسی 

در این باره برافروخته نمی شود؟.
رئیسی با بیان اینکه دفاع از حقوق افراد جزو 
ذات جمهوری اســامی است، تصریح کرد: 
موضوع فوت این دختر عزیز را همانطور که 
به پدر این دختر خانم قول داده ام با جدیت 

پیگیری خواهیم کرد.
رئیس جمهور با تشــریح وظایف ســازمان 
قضائی نیروهای مســلح برای رســیدگی 
به تخلفات نیروهای نظامــی تصریح کرد: 
اعتراض اشکالی ندارد، اما اغتشاش در هیچ 
جای دنیا پذیرفتنی نیســت، چون امنیت 

مردم و جامعه را به خطر می اندازد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه هیئت اختالف مســتقر در ثبت گنــاوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه اقای محمود 
عباســپور را نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مســاحت ۱۱۴۹۷/۱۸ مترمربع پالک 
۱۳۶۴/۲۴ واقع در قریه چاه شورگناوه بخش ۶ بوشهر برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۵۳۵ 
مــورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ تایید نموده و آگهی موضوع مــاده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه ی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردید. لذا آگهی تحدید 
حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف اقای محمود عباسپور منتشر 
و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح 
مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳در محل شــروع به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین 
دعوت می شــود در وقت تعیین شــده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود 
ارتفاعی برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته 
می شود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مكلفن مطابق تبصره ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت 
و تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب ۷۳/۰۳/۲۵ ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم 
و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم 

نمایند و اال حق آنان ساقط می شود. 
م الف ۲۸۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۷/۲
محمد چهابدار- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه



رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

ایجاد بیمارستان 500 تختخوابی یکی از نیازهای اصلی بهداشت و درمان بوشهر است

استان

بندرعباس-کمالی مدیرعامــل نیروگاه بندرعباس از طراحی، ســاخت و 
بازسازی ۱۲۰۰ قطعه تخصصی از ابتدای امسال تاکنون در این نیروگاه خبر داد.

داریوش محمودی گفت:با توجه به شرایط تحریم و موانع موجود در تامین قطعات 
خارجی، اســتفاده از توانمندی های ســاخت داخل بهترین گزینه برای تامین 
قطعات، جهت تولید برق پایدار در این نیروگاه اســت که حرکت در مسیر ساخت 
داخل موجب حمایت از تولید کننده های داخلی، کمک به اشتغال و صرفه جویی 

ارزی خواهد شد.
محمودی گفت: این مجموعه از ابتدای امسال تاکنون موفق به بومی سازی بیش 

از ۱۲۰۰ قطعه مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شــده که عــاوه بر صرفه جویی 
ارزی، گام بسیار مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش مهم صنعت برق کشور 

برداشته است.
او گفت: قطعات یدکــی ولو های آب شــیرین کن، نازل تفلونــی و هدر آب پاش 
آب شــیرین کن، قطعات بانداســکرین، توری، قرقره، زنجیر بانداسکرین توسط 

متخصصان این نیروگاه ساخته شده است.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: هوزینگ مکانیکال سیل، کاسه نمد، قطعات 
کمپرسور شــامل اینترکولر سوپاپ ولوها، رینگ پیســتون ها، گلند های روغن، 

دیافراگم، شاتون، شفت و پیســتون کمپرســور فیلتر های هوا، قطعات پوسته 
یاتاقان بانداســکرین، یاتاقان و پوســته یاتاقان G.R.FAN، پروانه پمپ بلودان 
آب شیرین کن، کمربند و نازل جهت انشعاب جدید مســیر آب دریا در کلرزنی، 
ساپورت های داخلی تانک میکس بد، استم اکچویتور کنترل والو آب شیرین کن، 
پولی کمپرسور هیدروژن، شافت پمپ بلودان آب شیرین کن در این مدت توسط 

متخصصان داخلی نیروگاه بومی سازی شده است.
نیروگاه بندرعباس با دارا بــودن ۴ واحد بخار و ۲ واحــد گازی به ظرفیت ۱۳۲۰ 

مگاوات نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق ایفا می کند.

رئیــس دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر-  رضا حیدری
بوشــهر گفت: ایجاد بیمارســتان 5۰۰ تختخوابی یکی 

نیازهای اصلی بهداشت و درمان استان بوشهر است.
دکتر حســن ملکی زاده در نشســت با آیــت اهلل صفایی 
بوشــهری نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه 
بوشهر ضمن تســلیت ایام ســوگواری دهه آخر ماه صفر 
و گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس اظهار داشــت: تیم 
مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تاشی جهادی، 
نگاه دلسوزانه به استان و خدمت خالصانه، به مردم استان 

بوشهر در حال ارائه خدمات است.
وی تصریح کــرد: تمــام تــاش و برنامه ریزی های تیم 
مدیریتی و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی در سراسر استان 

بوشهر بر اساس کار جهادی و شبانه روزی است.
دکتر ملکــی زاده بابیان اینکه تربیت مدیــران جوان تراز 
انقاب اســامی برای خدمت رســانی باکیفیت در حوزه 
بهداشت در دستور کار دانشگاه است، اضافه کرد: انتخاب 
و انتصاب مدیران انقابی، جوان و والیی در دستور کار قرار 
داده ایم که هم اکنون بخش زیادی از این کار صورت گرفته 
است به گونه ای که برخی از روسای شبکه های بهداشت و 

درمان و مدیران دانشگاه متولد دهه 6۰ هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: استفاده از 
بانوان والیی در پست های مدیریتی نیز در دستور کار قرار 
داده ایم که به عنوان یکی از سندهای افتخار خود می دانیم.

وی با اشــاره به حــوزه پروژه های عمرانــی، تخت های 

بیمارستانی و زیرســاخت های بهداشتی و درمانی گفت: 
۱۲ پــروژه عمرانی را بــه ارزش ۱۴۱ میلیــارد تومان در 
هفته دولت با کار جهادی افتتاح و به بهره برداری رســید و 
همچنین ۲۴ پروژه حوزه سامت نیز عملیات اجرایی آن 
آغاز شده است که حدود 5۰ درصد اعتبارات این پروژه ها 

نیز تأمین شده است.
دکتر ملکی زاده افزود: با توجه به ســفر دکتر سید صولت 
مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور به اســتان بوشهر و 
قول مساعدشان امیدواریم تا دو الی سه ماه آینده اسکلت 

بیمارستان جایگزین فاطمه الزهرا )س( به اتمام برسد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی بوشــهر اضافه کرد: اتمام 
بیمارستان برازجان و بیمارستان جایگزین فاطمه الزهرا 

)س( را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده ایم.
وی افزود: برخــی از پروژه های حوزه بهداشــت و درمان 
استان بوشــهر که ســال های زیادی بر زمین مانده بود با 
پیگیری های صورت گرفته و دعــوت از وزیر و معاونین در 

سفرهای متعدد موفق شدیم به پایان برسند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی بوشــهر اضافه کرد: بحث 
فرهنگی نیز از نگاه تیم مدیریتی دانشــگاه علوم پزشکی 
بوشــهر مغفول نمانــده اســت و در همین راســتا احیا 

برنامه های فرهنگی و مذهبی را دستور کار قرار داده ایم.
دکتر ملکی زاده بابیان اینکه بسیج جامعه پزشکی استان 
بوشــهر که اکثریت اعضای آن از پرســنل دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر هستند گفت: در ســال های گذشته یک 

موکب بهداشتی و درمانی در راهپیمایی عظیم اربعین در 
کشور عراق از استان بوشهر مستقر بوده که در سال جاری 
به 6 موکب افزایش دادیم که برخی از معاونین و روســای 
بیمارستان های دانشــگاه در این موکب ها خدمات ارائه 

داده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشــهر اضافه کرد: دانشگاه 
علوم پزشکی بوشــهر برای اینکه در حرکت عظیم اربعین 
سهمی داشته باشد ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر نیز راهی این سفر معنوی برای زیارت کرد 
و همچنین ۴ ناوگان آمبوالنس با 8 تکنیسین و دو دستگاه 

اتوبوس نیز در اختیار ستاد اربعین قرار داده بودیم.
دکتر ملکی زاده افزود: داشــتن حمایت نماینده ولی فقیه 
در استان و دیگر مسئولین استانی مایه پشت گرمی و باعث 
افتخار تیم مدیریتی دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر است 
و انگیزه این تیم را برای انجام وظیفه های محوله مضاعف 

کرده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی بوشــهر خاطرنشان کرد: 
امیدواریم تیم مدیریتی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشهر 
بتواند با کار جهادی حوزه سامت را به نقطه ای که شایسته 

مردم خونگرم و والیی استان بوشهر است، برساند.

وگاه بندرعباس ساخت و بازسازی ۱۲۰۰ قطعه تخصصی در نیر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل شرکت گاز استان:

۸۸ هزار مترمکعب گاز طبیعی در لرستان 
جایگزین سوخت فسیلی شد

 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان لرستان گفت:  خرم آباد-طوالبی
88 هزار متر مکعب بر ســاعت گاز طبیعی در پنج ماهه نخســت امسال 

جایگزین سوخت های فسیلی در واحد های صنعتی لرستان شد.
کرم گودرزی گفت: امســال جایگزینی ۱۲5 هزار مترمکعب بر ساعت 
گاز هدف گذاری شد که در پنج ماهه نخست امسال 88 هزار مترمکعب 
بر ســاعت گاز جایگزین سوخت فســیلی شده اســت که در این راستا 

جایگزینی گاز طبیعی در لرستان ۷۰ درصد تحقق یافت.
وی ادامه داد: گازرســانی به پنج شــهرک صنعتی در پنج ماهه نخست 
امسال نوید بخش تحرک جدی در گازرسانی به صنایع و تحقق شعار سال 

در راستای اشتغال و کارآفرینی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه توســعه شبکه گازرسانی در 
لرستان و ارائه خدمات پایدار از رشد قابل توجهی برخوردار است، گفت: 
گازرسانی به صنایع در رشــد اقتصاد، افزایش بهره وری و اشتغال زایی، 
کاهش آالینده های زیســت محیطی و اهمیت ایجاد صنعت سبز بسیار 

مهم و کاربردی است.

کاهش ۱۱ درصدی ذخیره آب در سد های 
کرمانشاه

کرمانشاه-حســنافخارزاده    مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
اســتان کرمانشــاه از کاهش  ۱۱ درصدی ذخیره آب در پشت سد های 

استان خبر داد.
محمود رضا شهایی با اعام این خبر گفت: در حال حاضر میزان ذخیره 
آب در سد های اســتان 68۳ میلیون متر مکعب اســت که این مقدار در 

مقایسه با سال گذشته 85 میلیون مترمکعب کاهش داشته است.
وی کاهش بارندگی و خشکسالی را از دالیل کاهش حجم ذخیره آب در 

سد های استان عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه با بیان اینکه حجم کلی 
سد های استان کرمانشــاه یک میلیارد و ۳5۰ میلیون مترمکعب است 

گفت: استان کرمانشاه دارای ۱۲ سد مخزنی است.

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان صورت گرفت؛

تثبیت اشتغال بیش از ۵ هزار نفر در اصفهان

اصفهان-مریم مومنی در جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
اســتان اصفهان با بررســی پرونده چند واحد بزرگ تولیدی، اشــتغال 
بیش از پنج هزار نفر تثبیت شــد. دویست و بیست و سومین جلسه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری اصفهان برگزار شد.
دکتر امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
با اشاره به اینکه در این جلســه پرونده چند واحد بزرگ تولیدی استان 
مورد بررســی قرار گرفت، بیان کرد: این واحد های تولیــدی با ادارات و 
دستگاه های مختلف استان از جمله گمرک، اداره کل استاندارد، شرکت 
برق منطقه ای و … با مشکاتی مواجه بودند که در این جلسه تاش شد 
تا با یافتن راهکارهای عملیاتی و حل مشــکات مجموعا اشتغال بیش 
از پنج هزار نفر در اســتان تثبیت گردد.وی ادامه داد: در این جلسه پنج 
پرونده استمهال تسهیات و مشکاتی که واحد های تولیدی و صنعتی 
در دریافت تسهیات با آن مواجه بودند؛ مورد بررسی قرار گرفت.معاون 
هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری اصفهان اظهــار کرد: همچنین 
۳۳ پرونده غیربانکی که میان دســتگاه های خدمت رسان مانند شرکت 
آب و فاضاب، شرکت آب منطقه ای، ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
، گمرک، اداره کل استاندارد و شــرکت توزیع برق با واحد های تولیدی 
استان مشکاتی ایجاد شده بود؛ بررسی و جهت گره گشایی از مشکات 

تصمیمات الزم اخذ گردید.

عملیات اجرایی ۵۲۱ کیلومتر فیبرنوری 
وستایی در کردستان آغاز شد ر

ســنندج-فاطمه مالیی عملیات اجرایی 5۲۱ کیلومتر شــبکه 
فیبرنوری روستایی روز سه شنبه با حضور استاندار کردستان به صورت 

نمادین در جاده جدید سنندج- مریوان و روستای دوپلوره آغاز شد.
 این پروژه در ۲ فاز اجرا می شــود و برای آن ۷5۰ میلیــارد ریال اعتبار از 
ســوی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات در نظر گرفته شــده اســت 
که با بهره برداری از آن 86 روستای اســتان تحت پوشش تلفن همراه و 
اینترنت قرار می گیرد.فاز اول این طرح ۱۱6.۴ کیلومتر بوده و در مســیر 
شهر شویشه تا روستای شیخ عطار اجرا می شود و تعداد ۱۹ روستا و 8۷۹ 
خانوار را تحت پوشــش قرار می دهد.فاز دوم این طرح نیز ۴۰5 کیلومتر 
است و برای آن 6۰۰ میلیارد ریال ســرمایه اختصاص یافته است که در 
۲ اولویت یک و ۲ اجرا می شــود. اولویت یک این فــاز ۱8۳.5۴ کیلومتر 
و شــامل ۳۴ روســتا و یک هزار و ۹۰6 خانوار در شهرســتان های سقز، 

دیواندره، مریوان، بیجار و سنندج است.

قزوین-مریــم نقدی نماینده مــردم قزوین، 
آبیک و البرز گفت: اگر بخواهیم دولت چابکی داشته 

باشیم باید به سراغ ارائه خدمات الکترونیکی برویم.
لطف اهلل سیاهکلی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز 
و عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در 
جلسه علنی مجلس شــورای اســامی و در جریان 
بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در تحقق اهداف 
دولت هوشمند و ارائه خدمات الکترونیکی گفت:  امروز 
ارائه خدمات از سوی دستگاه ها به صورت مجزا است، 
در حالی که همه دســتگاه ها از طریق پنجره واحدی 

باید خدمات خود را ارائه دهند.
وی افزود: تحقق دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به 
صورت الکترونیکی منجر به توســعه یافتگی، عدالت 

اجتماعی و تکریم ارباب رجوع خواهد شد.
رییس کمیته هوافضا، دانش بنیان و فناوری های نوین 
اظهار داشت:براساس آمار سازمان ملل از بین ۱۹۳ کشور 
رتبه ایران در ارائه خدمات الکترونیکی 8۹ است و نسبت 

به سال ۲۰۱8 سه پله کاهش یافته است.
سیاهکلی افزود: اگر می خواهیم دستگاه های ما چابک 
شوند باید دولت هوشمند شکل بگیرد، دستگاه ها در 
خرید تجهیزاتی مثل کامپیوتر و سایر سخت افزار ها 
به ســراغ گرانترین می رونــد، بر روی میــز مدیران 
گران تریــن کامپیوتر ها وجود دارد، اما متاســفانه در 

حوزه نرم افزاری هزینه الزم تخصیص نمی یابد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شــورای اســامی 
تصریح کرد: مجلس شــورای اســامی ۲۷5 درصد 
اعتبــارات این بخــش را افزایش داده اســت. اکنون 
باید پیگیر باشــیم که اعتبارات این حــوزه کجا رفته 
اســت؟ عدم همکاری، تعارض منافع، رانت و قاچاق و 
سوء اســتفاده همگی با تحقق دولت الکترونیک کنار 

می رود.
وی عنوان کرد: همه دولت ها به دنبــال این بودند که 
دولت الکترونیک ایجاد نشــود، زیرا امضا های طایی 

حذف می شوند.

یزد - دره شــیری رییس کمیســیون محیط 
زیســت و خدمات شــهری شورای اســامی شهر 
یزد با تاکیــد بر ضــرورت وجود توســعه متوازن 
شــهری گفت: بازپیرایی پارک ها و بوســتان های 
درون محله ای مناطق کمتربرخوردار این شــهر در 

دستور کار قرار دارد.
 فاطمه زارع با اشــاره به اینکه امکانــات رفاهی در 
مناطق مختلف شــهر یــزد متوازن نیســت افزود: 
بعضی مناطق شــهر به ویژه مناطق کمتر برخوردار 
امکانات رفاهی بســیار کمتری نسبت به دیگر نقاط 
دارند و برنامه ریزی شــهرداری و شــورای اسامی 
شــهر یزد نیز تکمیل این امکانات در نقاط مختلف 
و ایجاد توسعه متوازن در شهر است.وی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر بازپیرایی و توســعه بوستان ها و 
پارک های درون محله ای در نقــاط کمتر برخوردار 
شــهر در اولویت قرار دارد تا شــهروندان این نقاط 
نیز بتواننــد از امکانات رفاهی و تفریحی بیشــتری 

برخوردار شوند.
وی با اشــاره بــه اینکه بحــث خدمات شــهری از 
گستردگی بســیار باالیی برخوردار است افزود: در 
کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای 
اسامی شــهر یزد تاش شده اســت که نظارت بر 
عملکــرد ســازمان های مربوطه بــه بهترین نحو 
ممکن انجام شــود.وی تصریح کرد: هر فعالیتی که 
با نظارت دقیق و مناســب انجام شــود، پایین ترین 
خطا را به دنبــال دارد و کاهش خطا نیــز منجر به 

افزایش رضایت شهروندان می شود.
رییس کمیســیون محیط زیست و خدمات شهری 
شورای اسامی شهر یزد با بیان اینکه آتش نشانی، 

آرامســتان ها، ســیما و منظر شــهری و مدیریت 
پسماند چهار سازمانی است که به صورت مستقیم 
زیر نظر این کمیســیون فعالیت دارد گفت: دامنه 
فعالیت این ســازمان ها بسیار گســترده است و به 
همین دلیل توجه شورای اســامی شهر یزد نیز به 
عملکرد آنها معطوف اســت تا اقدامات مؤثری برای 
شهر انجام شود.وی یکی از موضوعات مهم در سطح 
شــهر که مرتبط با این کمیسیون اســت را فضای 
سبز شهری دانســت و خاطرنشــان کرد: حفاظت 
و حراست از فضای ســبز موجود و توسعه امکانات 
رفاهی و تفریحی و فضای ســبز متناسب با اقلیم و 
شــرایط جغرافیایی یزد به صورت ویژه به مدیران 

مربوطه تاکید شده است.
زارع ادامه داد: اکنون تمام تــاش خود را به کار 
می گیریم که بتوانیــم زمینه ای فراهــم کنیم تا 
بهترین و باالترین نتیجه را از فعالیت ها به دســت 
آوریم و در این راستا نشســت ها و بازدیدهایی از 

بخش های مختلف شهر انجام شده است.

وین یزدقز
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز :

ونیک است شرط چابک سازی دولت تحقق دولت الکتر
عضو شورای شهر یزد:

ون محله ای مناطق کمتر برخوردار یزد پیرایی بوستان های در باز
 در دستور کار است

اصفهان-مریم مومنی  مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضاب استان اصفهان با اشاره به تامین و توزیع عادالنه 
آب در اســتان گفت: در بهار و تابستان ســال جاری با 
توجه به محدودیت منابع، آب شــرب ۱۰۰ شهر و ۹۴8 
روستای تحت پوشــش آبفای استان اصفهان به صورت 
عادالنه تامین و توزیع شــد، و آبرسانی سیار بیش از ۹۲ 

درصد کاهش یافت.
حســین اکبریان با بیان اینکه با پایش آناین و کنترل 
از راه دور منابع و تاسیسات، توزیع عادالنه آب درسطح 
اســتان انجام گرفت، اظهار داشــت: با ایجاد بستر تله 
متری خطوط انتقال در بیش از 85 ایســتگاه آبرسانی 
از تصفیه خانه آب باباشیخعلی تا انتهای خطوط انتقال 
در نایین و انارک و نیز دیگر تاسیسات در سایر شهرها و 

روستاها، آب شرب به صورت پایدار و عادالنه توزیع شد.

وی با بیــان اینکه در زمان اوج مصرف نیاز آبی شــهرها 
و روســتاهای تحت پوشش سامانه آبرســانی اصفهان 
بزرگ ۱6.5 مترمکعب بر ثانیه است، اعام کرد: امسال 
آبفای اســتان اصفهان به رغم اینکه در پیک مصرف با 
کمبود ۲.5 متر مکعب بر ثانیه بــرای تامین پایدار آب 
شــرب مردم مواجه بوده، اما با اجرای برخی اقدامات از 
جمله شناسایی و اصاح نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع، 
توانســت آب شــرب متقاضیان را تامین نماید. این در 
حالیست که تله متری شــبکه توزیع شهر اصفهان نیز 
در توزیع عادالنه آب در تابســتان سال جاری موثر بوده 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان بیان 
کرد: تله متری ۲6 حوضچه فشارشــکن در منطقه ۲ ، 
تله متری ۲۲ حوضچه کنترلی در ســطح شهر اصفهان 

و تعویض بیش از ۲۰۰ والو و حوضچه ســازی درشبکه 
توزیع شــهرهای اصفهان، خمینی شــهر، نجف آباد و 
شاهین شهر از جمله اقدامات در راستای توزیع عادالنه 

آب بوده که در دستور کار قرار گرفته است.
اکبریان به کاهش نســبی دما در فصل تابستان جاری 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: طبق گزارش های سامانه 
هوا شناسی به صورت میانگین امســال دما در ماه های 
خرداد، تیر و مرداد نســبت به ســال گذشته یک درجه 
کاهش داشــته که این امر نیز در تامین پایدار آب شرب 

مردم موثر بوده است.
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهــان در ادامه به برخی از 
چالش های تامین پایدار آب شــرب پرداخت و تصریح 
کرد: طی دهه ۴۰ تا پایــان دهه 8۰ چاه های فلمن یکی 
از منابع تامین آب شرب شهر اصفهان، با ظرفیت ۳۲۰۰ 

لیتر بر ثانیه بوده ولی از ابتدای دهه ۹۰ با خشــک شدن 
رودخانه زاینده رود، آبدهی این چاه ها به صفر رســیده 
اســت و این رویداد در ســال های اخیر آبفا را در تامین 

پایدار آب شرب با چالش مواجه نموده است.

اصفهان

در نیمه اول سال جاری صورت گرفت؛

کاهش بیش از 92 درصدی آبرسانی سیار  در استان اصفهان
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بانک مرکزی:
وزرسانی می شود فهرست بدهکاران بانکی به ر

بانک مرکزی اعام کرد: فهرســت بدهکاران بانکی حداکثر تا دو هفته 
آینده به صورت رسمی بر روی تارنمای این بانک منتشر می شود.

 بانک مرکزی بــا دریافت اطاعات برخــی بانک ها در قبــال »مانده 
تســهیات و تعهدات کان و میــزان پرداختــی« و همچنین »مانده 
تســهیات و تعهدات اشــخاص مرتبط و میزان پرداختی«، به موجب 
مصادیق تعیین شده توسط شــورای پول و اعتبار، طبق مهلت قانونی 
در حال بررسی و استانداردسازی و صحت ســنجی اطاعات دریافتی 
بوده و حداکثر این اطاعات را تا دو هفته آینده به صورت رسمی بر روی 

تارنمای خود منتشر می کند.
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی هم که اطاعــات مربوط به 
»مانده تســهیات و تعهــدات کان و میزان پرداختــی« و همچنین 
»مانده تســهیات و تعهدات اشــخاص مرتبط و میزان پرداختی« را 
در موعد مقرر قانونــی )در پایان هر فصل( به بانــک مرکزی ارائه نداده 
باشند، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، هفته آینده به مراجع نظارتی مصرح 

در قانون معرفی می شوند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران از شهرک های 
صنعتی کشور حمایت می کند

دکتر »سید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در دیدار با دکتر »علی رسولیان« معاون وزیر، رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
این بانک با اســتفاده از ظرفیت ها و پتانســیل خود در اعطای وام های 

قرض الحسنه، از شهرک های صنعتی کشور حمایت می کند
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در این جلسه 
که معاون مالی شــرکت و معاون صنایع کوچک شــرکت شهرکهای 
صنعتی نیز حضور داشــتند، شمســی نژاد با معرفی و تشریح خدمات 
الکترونیک و بانکــداری دیجیتال در بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
پیشخوان مجازی بانک را فرصتی در جهت خدمت رسانی بانک و بهره 

مندی همه اقشار از خدمات قرض الحسنه دانست. 
وی با اشاره به نقش قرض الحسنه در توســعه و تقویت صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی، بیان داشــت: پرداخت وام های قرض الحسنه 
عاوه بر افزایش قدرت ســرمایه در گردش صنایع کوچک، می تواند به 

رفع مایحتاج ضروری پرسنل و ارتقا معیشت آنان نیز کمک کند.
در ادامه علی رســولیان نیز ضمن اعــام نیاز صنایع بــه تزریق منابع 
ارزان قیمت قرض الحســنه و تاثیر ارزشــمند این وام ها بر توان مالی 
شرکت های کوچک و متوسط، بهره مندی شرکت های فعال از سقف ۵ 

میلیارد ریالی وام های اشخاص حقوقی را خواستار شد.
در این نشســت که »علی مجیدی« رییس اداره کل نوآوری، بازاریابی 
و توســعه کســب و کار بانک و »وحید مراد نژاد« مدیر شــعب استان 
خراسان جنوبی نیز حضور داشتند، ضمن تشریح طرح های حمایتی، 
اندوخته خانــواده و آتیه مهــر، در خصوص انتقال حســاب حقوق و 
دستمزد پرسنل مجموعه وزارت صمت به بانک قرض الحسنه مهر ایران 

مذاکره شد.

 پیام تبریک مدیر عامل پست بانک ایران 
به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس

دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پســت بانک ایران ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره ی تمام مدافعان راه آزادی و پیروزی و تبریک فرارســیدن ایام 
هفته دفاع مقدس به ملت شریف ایران، خانواده معظم شهدا، آزادگان، 
جانبازان، رزمندگان، سهامداران، مشــتریان، بازنشستگان، مسئوالن 
باجه های بانکی روســتایی و خانواده بزرگ پست بانک ایران، پیامی به 

همین مناسبت صادر کرد.
دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پســت بانک ایران ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره ی تمام مدافعان راه آزادی و پیروزی و تبریک فرارســیدن ایام 
هفته دفاع مقدس به ملت شریف ایران، خانواده معظم شهدا، آزادگان، 
جانبازان، رزمندگان، سهامداران، مشــتریان، بازنشستگان، مسئوالن 
باجه های بانکی روســتایی و خانواده بزرگ پســت بانک ایران، پیامی 

به همین مناسبت صادر کرد.متن پیام دکتر شیری بدین شرح است:
“شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان”

 موسم شــهریور که فرا می رســد، رایحه ی عطرآگین رشــادت ها و از 
خودگذشــتگی های جوانان برومند این مرز و بــوم، کوچه به کوچه ی 
شــهرهای ایران را پٌر می کند و دل های عاشــقان این سرزمین را مملو 
از خاطــرات روزهای دشــواری می کند که مردمانــش در برابر هجوم 
بی رحمانه ی دشــمن بعثی، پناهی جز همدلی و همبستگی نداشتند؛ 
و این غیرت و سلحشوری زنان و مردانش بود که اوراق تاریخ را گونه ایی 
ورق زد که دیگر هیچ دشــمن و متجاوزی جسارت تاخت و تاز به میهن 

عزیزمان را نداشته باشد.  
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره ی تمام مدافعان راه آزادی و پیروزی، 
فرا رســیدن ایام هفته دفاع مقدس را به پیشــگاه ملت شریف ایران و 
خانواده های معظم شــهدا، آزادگان، جانبازان، رزمندگان و همچنین 
همکاران محترم پست بانک ایران تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند 

بزرگ و مهربان سربلندی همگان را خواستاریم.
                                                                                                 بهزاد شیری
                                                                                    مدیر عامل پست بانک ایران

دیدار و تجلیل مدیر عامل پست بانک ایران از رضا 
اطری نائب قهرمان کشتی جهان )بلگراد ۲۰۲۲(

دکتر بهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک ایران در مراســم دیدار و 
تجلیل از رضا اطری نائب قهرمان مســابقات کشتی قهرمانی جهان در 
بلگراد ۲۰۲۲ و مسئول باجه بانکی روستای شــیرا از توابع شهرستان 
بابلســر که با حضور خانواده وی صبح امروز بیســت و نهم شهریور ماه 
برگزار شد، اظهار داشت: خرسندیم که مدال آور و نائب قهرمان کشتی 
جهان از همکاران و عضو خانواده بزرگ این بانک اســت و مســئولیت 
خطیر خدمت رسانی به روســتاییان و مناطق کم برخوردار را بر عهده 
دارد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، شــیری در 
این مراسم با اشاره به عاقه ملت شــریف ایران به  مدال آوری فرزندان 
ورزشــکار این مرز و بوم در مســابقات جهانی گفت: یک ورزشکار تنها 
متعلق به خانواده خود نیست، بلکه متعلق به ملت است که باید با حفظ 
شان و جایگاه ویژه خود، الگوی رفتاری و اخاقی مناسبی برای جوانان 

باشد.
وی در ادامه تصریح کــرد: افتخار آفرینی شــما در صحنه رقابت های 
ورزشی جهان ارزشــمند اســت و باید در کنار آن، کار حرفه ای خود را 
به عنوان مســئول باجه بانکی روستایی شــیرا که وظیفه ای خطیر در 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر روستایی اســت را دنبال کنید و مطمئن 
باشید که با حمایت و پشــتیبانی مدیران ارشد پســت بانک ایران می 

توانید در توسعه اقتصادی منطقه خود مثمر ثمر باشید.
رضا اطری نائب قهرمان مســابقات کشــتی جهان نیز در این مراســم 
ضمن قدردانی از ملت شــریف ایران و خانواده بزرگ پست بانک ایران 
در استقبال پرشور از وی و دیگر کشــتی گیران کشورمان در مسابقات 
کشــتی جهان )بلگراد ۲۰۲۲( گفت: کســب این مقام و مدال آوری را 
مدیون حمایت خانواده ام و تشــویق آشــنایان و اهالی روســتاهای 
نقارچی محله و شیرا هستم که امیدوارم بتوانم با همت بیشتر و حمایت 
مسئوالن به صورت حرفه ای تر برای کسب مقام قهرمانی در دوره بعدی 

مسابقات جهانی اقدام کنم.

وزیر نیرو:
ایران به ترکیه برق صادر می کند

وزیر نیرو گفت: با سرمایه گذاری طرف ترک، در شهر وان این کشور، به 
زودی امکان فروش برق ایران به ترکیه فراهم می شود.

 به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان در سفر یک روزه خود به ترکیه 
با »فاتح دونمز«، وزیر انرژی و منابع طبیعی و »واحد کریشــچی«، وزیر 
کشاورزی و جنگلداری ترکیه در آنکارا پایتخت این کشور دیدار و گفتگو 
کرد.وی پیگیری توافقات رؤســای جمهور ایران و ترکیه در سفر رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور این کشــور به تهــران را مهم ترین محور 
مذاکرات با وزیر کشــاورزی و جنگلداری ترکیه عنــوان کرد و گفت: در 
خصوص مسائل آب های مشــترک و رودخانه ارس مقرر شد کمیته ای 
دائمی برای بررسی مسائل رودخانه ارس تشــکیل و درباره مسائل مورد 
عاقه دو طرف، مذاکره شــود.وزیر نیرو با مؤثر دانستن آغاز گفتگوهای 
فنی و اجرایی درباره مســائل آب های مشــترک، تصریح کرد: مقرر شد 
نخستین جلســه کمیته فنی برای بررســی موضوعات درباره آب های 
مشترک، ماه اول سال آینده میادی در تهران برگزار شود.محرابیان پس 
از گفتگوهای چند ساعته با وزرای ترکیه ای، با اشاره به توافقاتی در زمینه 
انتقال برق ایران به ترکیه خاطرنشان کرد: اخیراً با سرمایه گذاری طرف 
ترک، در شهر وان این کشور، تاسیســاتی که امکان مبادله برق از سوی 

ایران به ترکیه را به صورت بک تو بک فراهم کند، ایجاد شده است.
وی افزود: طبق توافق بــا وزارت انرژی ترکیه، با نصــب و آزمایش این 
تأسیسات، بزودی امکان فروش برق ایران به ترکیه و بهره مندی از بازار 

صادراتی این کشور فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد
خودکفایی در تولید کاتالیست های صنعت نفت 

تا ۳ سال آینده
مدیرعامل شــرکت ملی گاز گفت: خودکفایی در تولید کاتالیست های 

صنعت نفت تا ۳ سال آینده محقق می شود.
 به نقــل از وزارت نفــت، مجید چگنی در حاشــیه رونمایی از ســند 
روزآمد شده کاتالیســت صنعت نفت و امضای ۶ قرارداد، تفاهم نامه و 
موافقت نامه میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با شرکت های 
داخلی، اظهار کرد: امروز با امضای این اســناد در صنعت پتروشــیمی، 
شــرکت های دانش بنیان و پژوهشــگران ایرانی ثابت کردند که هیچ 
کاری در صنعت پتروشیمی نیســت که ایرانیان نتوانند از عهده آن بر 
آیند.مدیرعامل شــرکت ملی گاز با اشــاره به خودکفایی ۹۸ درصدی 
صنعت پتروشیمی کشــور در زمینه کاتالیســت از لحاظ وزنی افزود: 

امروز، ما در این صنعت شاهد افتخارهایی تازه هستیم.

وی گفت: در گذشته حتی تصور اینکه بتوانیم در داخل ایران کاتالیست 
تولید کنیم نداشتیم، اما امروز شاهد رســیدن به مرزهای خودکفایی 
در این حوزه بوده و در تولید کاتالیســت صنعت نفت تا سه سال آینده 

خودکفا خواهیم شد.

وزیر نفت:
  کارکنان صنعت نفت طی دوران دفاع مقدس

 در کنار مردم ایران ایستادند
 وزیر نفت در پیامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس نوشت: در تک تک 
روزهای هشت ســال دفاع مقدس، کارکنان شریف صنعت بزرگ نفت 
نیز با حضور در خط مقدم هر دو جبهه رزم و اقتصاد و تقدیم بیش از یک 
هزار شهید، در کنار مردم ایران ایستادند و با مقاومت غیرتمندانه خود، 

برگ هایی پرافتخار در دفتر تاریخ نفت به ثبت رساندند.
»جواد اوجی« در اولیــن روز از هفته دفاع مقــدس تصریح کرد: هفته 
دفاع مقدس یادآور رشــادت ها و دالوری های مردان و زنانی اســت که 
با از خودگذشتگی، خیاالت شوم دشــمنان اسام و ایران را نقش بر آب 

کردند و برای مردم و میهن خود عزت و افتخار آفریدند.
وی ادامه داد: در تک تک روزهای هشت ســال دفاع مقدس، کارکنان 
شــریف صنعت بزرگ نفت نیز، با حضور در خط مقدم هر دو جبهه رزم 
و اقتصاد و تقدیم بیش از یک هزار شهید، در کنار مردم ایران ایستادند 
و با مقاومت غیرتمندانه خود، برگ هایــی پرافتخار در دفتر تاریخ نفت 
به ثبت رساندند که تا همیشــه، نماد ایثار و یادگار اســتقامت مردانه 
آنان خواهد بود.اوجی در ایــن پیام تاکید کرد: بنده، بــه نمایندگی از 
همه همکارانم در وزارت نفت، ضمن گرامیداشــت یاد شهدای جنگ 
تحمیلی، به ویژه شــهیدان نفت، فرارســیدن هفته دفاع مقدس را به 
خانواده های معظم شهدا، آزادگان، ایثارگران و همه زنان و مردانی که 
پیروزی ایران اسامی در دفاع مقدس حاصل مجاهدت و فداکاری آنان 

است، تهنیت می گویم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد
وشیمی  معرفی تولید ۲۰ محصول جدید پتر

 به سرمایه گذاران
 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی از شناسایی ۲۰ محصول 
جدید پتروشــیمی خبر داد که به ســرمایه گذاران معرفی شــده و از 
مدیران عامل ابرســازمان )هلدینگ (ها و سایر ســرمایه گذاران برای 

تولید این محصوالت دعوت کرد.
مرتضی شاهمیرزایی در حاشیه برگزاری شــانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی ایران پاست، با اشــاره به ســالروز آغاز جنگ تحمیلی و هفته 
دفاع مقدس، افزود: اراده مردم ایران اجازه پیروزی به دشــمن نداد و با 
وجود هشت سال جنگ اما با چنگ و دندان از خاک این کشور دفاع شد. 
در صنعت نفت نیز با وجود بمباران تاسیســات نفتی، تولید به سرعت 
از سر گرفته می شــد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه تا پیروزی انقاب 
همچنان حاکم بامنازع صنعت نفت ایران، آمریکایی ها و انگلیسی ها 
بودند، گفت: در روز پیروزی انقاب، تولید صنعت پتروشــیمی حدود 
۱.۵ میلیون تن بود و تنوع محصوالت نیز بســیار محــدود بود. عمده 

تولیدات نفتی ایران به صورت خام صادر می شد. 
وی با تاکید بر اینکه ایرانیــان بعد از جنگ، راه خــود را پیدا کرده و به 
سمت بومی ســازی این صنعت رفتند، ادامه داد: امروز ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی ۹۰ میلون تن اســت. در حال حاضر نیز مصمم 
هســتیم تا تکمیل زنجیــره ارزش در صنعت، پتروشــیمی را به انجام 
برســانیم.مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفت: تمامی 
محصوالت رایج پتروشــیمی که مورد نیاز ســایر صنایع مانند خودرو 
سازی است را بسازیم و برای رسیدن به این مهم باید در تولید کاتالیست 
)راه انداز( خودکفا شویم. در این راســتا ۲۰ محصول جدید شناسایی 
شده و به سرمایه گذاران معرفی شــده است و از مدیران عامل هلدینگ 

ها و سایر سرمایه گذاران برای تولید این محصوالت دعوت می کنم.
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صفرتاصد پیش نویس سند بانک مرکزی

 ریال دیجیتال تحریم ها را دور خواهد زد؟

بانک مرکزی گزارش داد

کاهش ۱۲ واحد درصدی رشد پایه پولی

خریدار  بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش 
نویس سندی را منتشــر کرد که اهداف و فرصت 

های ارز دیجیتال را مشخص می کند.
 بانک مرکزی روز پنج شــنبه اجرای آزمایشــی 
ارز دیجیتال بانــک مرکزی را آغــاز می کند. در 
پیش نویس ســند ریال دیجیتــال بانک مرکزی 
آمده اســت که هدف ریــال دیجیتــال تبدیل 
اسکناس ها به موجودیت های قابل برنامه ریزی 

است.
پیش نویــس این ســند بانک مرکــزی مبنی بر 
»اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت های توســعه« 

ریال دیجیتال در مرداد ماه منتشر شد.
پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک 
مرکزی گفت که این بانک قبًا »نســخه اولیه« 
ریال دیجیتال را توســعه داده است. رئیس فعلی 
بانک مرکزی، علی صالــح آبادی، اوایل ماه جاری 
گفت که این بانک زیرســاخت ها و قوانین الزم را 

برای ارز دیجیتال بانک مرکزی در اختیار دارد.
بانک مرکزی کشــور ارز دیجیتال را ابزاری برای 
دور زدن تحریم های سخت گیرانه ایاالت متحده 
در نظر گرفته اســت؛ حتی با دادن یک ســفارش 
واردات ۱۰ میلیون دالری که باید در اوایل ســال 

جاری به صورت ارز دیجیتال پرداخت شود.
گفتنی اســت که بانک مرکزی اطاعات کمی در 
مورد کار خود بر روی ریال دیجیتال یا عملکرد آن 
فاش کرده است و براساس پیش نویس سندی که 
منتشر شده اســت این ارز دیجیتال برای رقابت 
بــا ارزهای دیجیتــال جهانی ماننــد بیت کوین 

طراحی نشده است.

ریال دیجیتال به چه شکل تولید می شود؟
ریال دیجیتال بانک مرکــزی پس از طی مراحل 
قانونی و اخذ مجوزهای الزم، در حجم مشخصی 
توســط بانک مرکزی تولیــد و در اختیار هیات 
نظارت بــر اندوختــه اســکناس قــرار خواهد 
گرفت. ریال دیجیتال تولید شــده پس از تامین 
پشتوانه های الزم توسط بانک مرکزی و ارائه به آن 
هیات، از زیر کلید هیات خارج و منتشــر شده و از 
این مرحله به بعد، هر واحد ریال دیجیتال، بدهی 

مستقیم بانک مرکزی به دارنده آن تلقی می شود.
ریال دیجیتال منتشر شده عینا همان ریال جاری 
کشــور بوده و همواره هر واحــد از آن معادل یک 
ریال ارزش خواهد داشت. بنابراین مباحثی مانند 
نرخ برابــری ریال و ریال دیجیتــال، مازاد ارزش 
ریال دیجیتال نســبت به ســایر انواع پول رایج 
کشور و عایدی سرمایه ناشــی از نگهداری ریال 

دیجیتال فاقد موضوعیت خواهد بود.
پس از انجام عملیات انتشــار، رمز ریال عما در 
کیف ریال دیجیتال بانک مرکــزی قرار گرفته و 
آماده توزیع بین بانک هــای متقاضی خواهد بود. 
همان گونه که در بخش بعد تشــریح خواهد شد، 
مکانیزم توزیع ریال دیجیتال به بانک ها مشــابه 

توزیع اسکناس بین بانک ها است.

ریال دیجیتال به چه شکل عرضه می شود؟
ســاختار توزیع ریال دیجیتال، متشکل از دو الیه 
است. بانک مرکزی به عنوان ناشر ریال دیجیتال، 
در گام اول و ســطح کان ریال دیجیتــال را در 
اختیار الیه اول )بانک های تجاری( قرار می دهد. 
در الیه اول، اعضا با بانک مرکزی در ارتباط بوده و 
قادر به نگهداری و انتقــال ریال دیجیتال و توزیع 
خرد بیــن کاربران عــادی و تجاری می باشــند. 
همان گونه که عنوان شــد، مکانیزم توزیع ریال 
دیجیتال بین بانک ها، مشــابه توزیع اســکناس 
اســت. بنابراین ریال دیجیتال، در مقابل تامین 
مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی بانک 
متقاضی، در کیف ریــال دیجیتال بانک متقاضی 

قرار خواهد گرفت.
در الیه دوم نیز اعضا )کاربران عــادی و تجاری( 
با الیه باالتر از خود در ارتباط بوده و مشــتریان از 
طریق تبدیل وجه نقد یا ســپرده خود نزد بانکها 
به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی ریال دیجیتال 
را به کیف ریال دیجیتال خــود منتقل می کنند. 
ریال دیجیتال مشــتریان بانکها در حساب بانکی 
نگهداری نمی شود، بلکه در کیف ریال دیجیتال 
نزد خود مشــتریان نگهداری می شــود و در اثر 
انجام تراکنش ریال دیجیتال، بطور مســتقیم به 

کیف های مختلف منتقل می شود.

ریال دیجیتال تحریم ها را دور خواهد زد؟
ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال بانک 
مرکزی در دنیا چنین تعریفی نــدارد و برای دور 
زدن تحریم ها ساخته نشــده است و دقیقا همان 
ریالی اســت که در معامات روزانه مورد استفاده 
قرار می گیــرد منتها در تولید آن از زیر ســاخت 
های باکچینی اســتفاده شــده اســت و برای 
مجموعه ای از مزایایی که ســمت مردم نیست و 
قابلیت های حاکمیتی دارد ســاخته شده است؛ 
مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با پولشویی به 
صورت بهتر و یا ایجاد سیســتم هایی که به لحاظ 

فنی پایداری بیشتری داشته باشند.
 از میــان مزایــای مختلف دیگر آن مــی توان به 
استفاده از آن در توسعه پذیری و امکان سرویس 
دهی به سینتک ها اشــاره کرد و همان قدر که با 
ریال می توان تحریم دور زد همــان قدر نیز با ارز 
دیجیتال بانک مرکزی مــی توان تحریم ها را دور 

زد.
رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی است 
که پول نقد الکترونیکی به شــمار می رود و نسخه 
الکترونیکی اســکناس های رایج در ایران خواهد 
بود. ارزش آن نیز به ریال کاغذی ســنتی موجود 

متصل می شود.
البته کارت هــای نقدی یا اعتباری که بســیاری 
از مردم بــرای خریدهــای روزانــه از مغازه ها یا 
پرداخت های بانکــی خود اســتفاده می کنند، 
نوعی پول دیجیتالی است. اما تاکنون صدور این 
پول های دیجیتالی از سوی بانک های تجاری و بر 
پایه اعتبار الکترونیکی که بانــک مرکزی به آنها 

می داده، انجام می شده است.
به گفته کارشناســان آن چه که در حوزه رمزپول 
ملــی اهمیت پیدا مــی کند ضوابط مشــخص و 
تاثیرات اقتصادی آن است ولی به لحاظ تکنیکال 
حداقل در کوتاه و میان مــدت تولید و عرضه ارز 
دیجیتال ملی در ایران چالش ســاز نخواهد بود.

حاال رییس کل بانــک مرکزی نیــز اعام کرده 
است دســتورالعمل رمز پول ملی در شورای پول 
و اعتبار مصوب شده اســت و احتمال می رود در 

شهریورماه اجرایی شود.

خریدار  طبــق گزارش بانک مرکــزی، در یک 
سال اول دولت سیزدهم رشــد پایه پولی حدود 
۱۲ واحد درصد و رشــد نقدینگی حدود ۵ واحد 
درصد از آنچه در پایان دولت قبل رقم خورده بود، 

کمتر شده است.
 بانک مرکزی گزارشــی از مهمتریــن تحوالت 
اقتصاد کان کشور به ویژه در حوزه شاخص های 
پولی منتشــر کرد. ایــن گزارش عموماً شــامل 
اطاعاتی بود که پیشتر به نقل از همین نهاد اعام 
شــده بود. از جمله موارد مطرح شده در گزارش 
جدید بانک مرکزی به کاهــش نرخ تورم مصرف 
کننده و تولید کننده نســبت به ســال گذشته، 
افزایش تجارت خارجی و صادرات کشــور در پنج 
ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته و همچنین افزایش نســبی قیمت ارز و 
مسکن در مرداد ماه سال جاری اشاره شده است. 
عاوه بر این یکی از مــواردی که در گزارش بانک 
مرکزی بدان اشاره شد، شاخص های پولی کشور 

از جمله پایه پولی و نقدینگی بود.
طبق گزارش بانک مرکزی، حجــم نقدینگی در 
پایان مردادماه ســال ۱۴۰۱ )معادل ۵۴۰۱۷.۹ 
هزار میلیارد ریال( نســبت به پایان سال ۱۴۰۰ 
معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایســه 
با رشــد متغیر مذکور در دوره مشــابه سال قبل 
)۱۲.۸ درصد( به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش 
نشــان می دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه 
نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد 
بوده اســت.همچنین رشــد پایه پولی در دوازده 
ماهه منتهــی به مردادماه ســال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ 
درصد رسید. طبق اعام بانک مرکزی پایه پولی 
در پایان مردادماه ســال ۱۴۰۱ )معادل ۶۷۲۴.۴ 

هزار میلیارد ریال( نســبت به پایان سال ۱۴۰۰، 
رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با 
رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )۱۲.۴ 
درصد( به میزان ۱.۱ واحــد درصد کاهش یافته 

است.
سرعت رشد کل های پولی پس از روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم تغییر مســیر داده و نزولی شده 
اســت. این روند البته ممکن است در برخی ماه ها 
موقتاً صعودی شود، اما آنچه اهمیت دارد، مسیر 
کلی این شاخص است. چرا که به عنوان مثال رشد 
پایه پولی در آذر ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده، 
اما بافاصله در ماه بعد جبران شده و سرعت رشد 
پایه پولی به مسیر نزولی بازگشته است. همچنین 
ســرعت رشــد نقدینگی در خرداد ماه امســال 
افزایش داشــته، اما بافاصله در ماه بعد به مسیر 
نزولی خود بازگشــت. از همین رو مشخص است 
که استناد به تغییر مسیر این شاخص ها صرفاً در 
یک ماه خاص، هیچ مبنای کارشناســی نداشته و 

صرفاً دستاویزی برای تخریب است.
جریان رســانه ای مخالف دولت در حالی افزایش 
رشــد نقدینگی آن هم تنها در یک ماه را دستاویز 

تخریب دولت قــرار می دهند که آمارها نشــان 
می دهــد بدتریــن عملکــرد در موضوع رشــد 
نقدینگی اتفاقاً متعلق به دولت قبل اســت که از 
قضا همواره مورد حمایت آنان بوده اســت. طبق 
آمارهای بانک مرکزی، رشــد ســاالنه نقدینگی 
در هیچ ســالی از ســال های پس از انقاب از مرز 
۴۰ درصد فراتر نرفته بود، امــا در دولت روحانی 
و در سال ۹۹ این شــاخص به رقم بی سابقه ۴۰.۶ 

درصد رسید.
همچنین بررســی جزئی تر آمار رشــد پایه پولی 
و نقدینگی نشــان می دهد رشــد نقدینگی که 
در شهریور ســال گذشــته به ۴۰.۵ رسیده بود و 
با تاش دولت این رقم بــه ۳۵.۳ درصد در مرداد 
ماه رسیده اســت. البته با اضافه شدن آمار بانک 
مهر اقتصاد )که در دولت قبل در محاسبات لحاظ 
نمی شد(، رشد نقدینگی مرداد ماه معادل ۳۷.۸ 
درصد است، اما برای مقایســه صحیح الزم است 
پایه آماری مشــابه مد نظر قرار گیــرد. از همین 
رو آمارها نشــان می دهد رشــد نقدینگی در این 
مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشــته است. 
همچنین رشــد پایه پولــی که در تیر ماه ســال 
گذشته به ۴۲.۶ درصد رســیده بود در مرداد ماه 
سال جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این 
مقایسه نشان می دهد دولت سیزدهم در کنترل 
کل های پولی بــه مراتب بهتر از دولت گذشــته 
عمل کرده و رشــد کل های پولی در مســیر کلی 

کاهش قرار دارد.
به عبارتی در یک ســال اول دولت سیزدهم رشد 
پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی 
حــدود ۵ واحد درصــد از آنچه در پایــان دولت 

روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.

انرژیبانک


