
رئيسي در ميدان بنزین!
پاي رئيس جمهور دیروز به »ميدان« استراتژیك سوخت كشور باز شد تا پس از حمله سایبری پریروز با حضور سرزده در وزارت نفت و برخي 

جایگاه هاي سوخت رساني به مسئوالن هشدار و هشيار باش دهد. هرچند این حضور آبان ماهی رئيسی بی كنایه به آن نطق آبان ماهی رئيس جمهور 
سابق كه »من خودم هم صبح جمعه از گرانی بنزین باخبر شدم« نيست!

88498433سرويساقتصادي4

پنجش��نبه6آب��ان1400| 21ربی��عاالول1443|| روزنامهجوان| شماره6333

سكه 11ميليون و ۷۹۰ هزار تومان
قيمت هر قطعه س�كه تم�ام به�ار آزادي طرح جدید دی�روز در 
ب�ازار آزاد ته�ران ب�ه ۱۱ ميلي�ون و ۷۹۰ ه�زار توم�ان رس�يد. 
به گزارش مهر، قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
در بازار آزاد تهران به ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار تومان رس��يد. همچنين 
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان، نيم س��كه ۶ ميليون و ۸۰ ه��زار تومان، ربع س��كه ۳ ميليون و 
۵۸۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي ۲ميليون و ۲۳۰ هزار تومان است. 
قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني نيز هزارو۷۸۷ دالر و يك سنت 
و هر گرم طالي ۱۸ عي��ار در بازار ته��ران يك ميلي��ون و ۱۶۵ هزار و 

۷۹۲ تومان است. 
....................................................................................................................

زنگ خطر كاهش بارندگي
وزارت نيرو: ناچاریم آب را منتقل كنيم

مع�اون ام�ور آب و آبفاي وزی�ر ني�رو از كاهش س�االنه بارندگي 
در س�ال هاي آب�ي اخير ب�ه عنوان ی�ك زن�گ خطر ی�اد كرد و 
اف�زود: از نظ�ر اس�تانداردهاي جهاني، ای�ران در ح�ال ورود به 
دوره تن�ش آب�ي اس�ت و چ�اره اي ج�ز انتق�ال آب نداری�م. 
به گزارش وزارت نيرو، »قاس��م تقي زاده خامس��ي« از كاهش ساالنه 
بارندگي در سال هاي آبي اخير به عنوان يك زنگ خطر ياد كرد و افزود: 
از نظر اس��تانداردهاي جهاني، ايران در حال ورود ب��ه دوره تنش آبي 
است. مديرعامل ش��ركت مديريت منابع آب ايران ادامه داد: چنانچه 
اس��تانداردهاي مصرف رعايت ش��ود، در تأمين آب ش��رب مشكلي 
نخواهيم داشت. وي در ادامه با اشاره به تأكيد رئيس جمهور در جلسه 
شوراي عالي آب در مورد انتقال آب ش��رب به مناطق مورد نياز گفت: 
ما ناچاريم آب را از نقاطي كه پر آب تر هس��تند به اس��تان هايي مانند 

خراسان، فارس، اصفهان، يزد و كرمان انتقال دهيم. 
....................................................................................................................

رشد بهره وري در كشور منفي است
مدیرعام�ل انجم�ن به�ره وري ای�ران گف�ت: متأس�فانه در 
دو ال�ي سه س�ال گذش�ته ب�ه دلي�ل ش�رایطي ك�ه بخش�ي از 
آن ب�ه س�وء تدبي�ر و بخ�ش دیگ�ري ني�ز ب�ه ایج�اد تحریم ها 
ب�ر مي گ�ردد، رش�د به�ره وري در كش�ور منف�ي ب�وده اس�ت. 
سيد حميد كالنتري در گفت وگو با ميزان گفت: بهره وري در كشور ما 
به رغم تأكيداتي كه در برنامه هاي توسعه چهارم، پنجم و ششم بر آن 
شده است از ظرفيت خوبي برخوردار نيست، يعني در ۴۰ سال گذشته 
به طور ميانگين فقط ۰/۱درصد رشد بهره وري داشته ايم درصورتي كه 
رش��د توليد ناخالص ملي كش��ور از دو عامل افزايش سرمايه گذاري 
و افزايش بهره وري تشكيل ش��ده اس��ت. وي افزود: در برنامه چهارم 
توس��عه اقتصادي براي بهره وري در رش��د توس��عه اقتصادي س��هم 
گذاشته شده است، يعني از ۸ درصدي س��همي كه در اين برنامه براي 
رشد اقتصادي پيش بيني شده بود بايد ۲/۵درصد آن از محل ارتقاي 
بهره وري حاصل مي شد و اين ناشي از پيگيري هاي انجمن بهره وري 

در آن مقطع زماني بود. 
 مديرعامل انجمن بهره وري ايران بابيان اين كه در برنامه هاي پنجم و 
ششم توسعه اقتصادي نيز ارتقای بهره وري به گونه اي پيش بيني شده 
بود كه ۳۵ درصد رش��د اقتصادي كش��ور از محل ارتقاي بهره وري در 
كشور باش��د، گفت: ارتقاي بهره وري يعني تأكيد به دانش استفاده از 
مديريت بهتر، اصالح فرآيندها، مق��ررات و رفتارها و كاهش هزينه ها 
كه توجه و اجراي اين موارد به استفاده بهينه و مطلوب از منابعي كه در 

اختيارداريم كمك خواهد كرد. 
كالنتري افزود: متأس��فانه با توجه به مجموع شرايط اقتصادي كه در 
كشور حكمفرما بوده در دهه ۹۰ كشور بدون رشد بهره وري بوده است 
و مهم تر از همه اين كه در دو الي س��ه سال گذش��ته به دليل شرايطي 
كه بخشي از آن به س��وء تدبير و بخش ديگري نيز به ايجاد تحريم ها 

برمي گردد، رشد بهره وري در كشور منفي بوده است. 
 اين فعال اقتصادي در خصوص تأثير ارتقای بهره وري در رفع مشكالت 
اقتصادي كشور، با اشاره به اين مورد كه اصلي ترين راهكار براي عبور از 
بحران اقتصادي كشور توجه ويژه مسئولين عالي رتبه كشور به افزايش 
ميزان بهره وري اس��ت، گفت: براي ارتقاي بهره وري بايد از قانون هاي 
خاص آن اس��تفاده كرد كه به عنوان نمونه مي توان به مواردی از قبيل 
به كارگيري نظام شايستگي، انتصاب مديران توانمند و نيروهاي باانگيزه، 
توجه به منابع انساني، ايجاد محيط كسب وكار مناسب، مشاركت بخش 
خصوصي در اقتصاد، كاهش تصدي گري هاي دولت و چابك س��ازي 
دولت اشاره كرد. كالنتري در خصوص ميزان دستيابي به اهداف تشكيل 
انجمن بهره وري در كشور گفت: حجم كار انجام نشده در حوزه بهره وري 
در كشور ما به حدي زياد اس��ت كه در توان انجمن محدودي مثل ما 
نيس��ت كه بگوييم به رضايتمندي و تحقق همه اهداف رسيده ايم، اما 

تالش هاي خودمان را در ۱۱سال گذشته كرده ايم. 
 وي ادامه داد: اين فعاليت ها در حد يك نهاد و تشكل غيردولتي است كه 
بدون استفاده از منابع دولتي و با استفاده از حق عضويت اعضا و دريافت 
شهريه كالس هاي آموزشي انجام شده است. يكي ديگر از فعاليت هاي 
انجمن بهره وري اين اس��ت كه براي تغيير نگاه و نگرش مديران ارشد 
يا نمايندگان محترم مجلس ش��وراي اس��المي، وزرا و استانداران در 
مكاتباتي كه داريم پيشنهادات مش��خصي را براي بهبود اقدامات آنها 

مطرح مي كنيم. 
مديرعامل انجمن بهره وري ايران اظهار كرد: در حال حاضر كه دولت، 
مجلس شوراي اسالمي، قوه قضائيه و مجموعه عوامل اجرايي كشور از 
هماهنگي بااليي برخوردار هس��تند بهترين فرصت براي پرداختن به 
تحول اداري، كاهش مقررات و رفع موانع توليد است تا چرخ اقتصادي 

كشور به گردش بيفتد. 
....................................................................................................................

مجوز پروازهاي ۷ ایرالین تعليق شد
س�ازمان هواپيمای�ي كش�وري از تعلي�ق مج�وز تع�دادي 
از مس�يرهاي پ�روازي هف�ت ش�ركت هواپيمای�ي داخل�ي 
به دلي�ل ع�دم رعای�ت محدودی�ت ۶۰ درص�دي خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، س��ازمان هواپيمايي كش��وري اعالم كرد: به  دليل 
عدم توجه به هشدارهاي اين سازمان توس��ط تعدادي از شركت هاي 
هواپيماي��ي مبني بر ع��دم رعايت دقيق ش��يوه نامه هاي بهداش��تي 
)۶۰درصدي ظرفيت هواپيما( در پروازهاي داخلي و همچنين فروش 
بليت باالتر از سقف نرخي تعيين ش��ده، اقدام به تعليق مجوز برخي از 
مسيرهاي پروازي ش��ركت هاي هواپيمايي متخلف كرده ايم. بديهي 
است در صورت تكرار تخلفات ذكر شده شركت هاي هواپيمايي مذكور 
اعالم عمومي می شوند و در جهت حفظ حقوق عامه به مراجع ذي ربط 

معرفي خواهند شد.

وزیر ام�ور اقتص�ادي و دارای�ي با هش�دار به 
بانك هاي دولتي اعالم كرد: هيچ بخشي از تأمين 
مالي سوداگري در اقتصاد ایران نباید به پشتوانه 
بانك ها به ویژه بانك هاي دولتي صورت گيرد. 
شهريور امس��ال زيان انباش��ته بانك ملي بيش از 
۶۷ ه��زار ميليارد تومان اعالم ش��د ك��ه تقريباً به 
ازاي هر ايراني ح��دود ۸۰۰ هزار تومان مي ش��د. 
انتش��ار صورت مالي بانك مل��ي و اعالم بدهي آن 
مي تواند يك امتياز مثبت در كارنامه شفاف سازي 
دولت جديد محسوب شود، به شرطي كه محدود 
به ابتداي دولت خود و براي نش��ان دادن عملكرد 
قبلي ها نباش��د و پس از اين نيز ادام��ه پيدا كند. 
به ع��الوه اين شفاف س��ازي ها الزم، ول��ي به طور 
قطع كافي نيس��ت. روز گذش��ته وزير اقتصاد در 
مراسم معارفه مدير عامل بانك ملي، از لزوم حركت 
بانك ها به سمت عمليات بانكي اقتصادي، به صرفه 
و سود آور سخن گفت و مدير عامل بانك ملي نيز از 
توقف ماشين توليد زياندهي در اين بانك خبر داد. 
به گزارش شادا، س��يد احس��ان خاندوزي در اين 
مراسم با اشاره به اينكه با وجود تالش هايي كه انجام 
مي شود تا تأمين مالي بانك محور به سمت تأمين 
مالي بازار محور حركت كند، اما در چشم انداز قابل 
پيش بيني، نظام بانكداري همچنان پايه تأمين مالي 
در اقتصاد ايران خواهد ب��ود، گفت: اگر نگران نظام 
تأمين مالي هستيم حتماً بايد اصالحات بانكي را در 
اولويت قرار دهيم. وي در ادامه سخنانش به انتظارات 
خود از شبكه بانكي كشور اشاره كرد و گفت: بانك ها 
در كنار مراعات مسئوليت هاي عمومي و اجتماعي 
حركت به س��مت يك عمليات بانكي اقتصادي، به 
صرفه و سود آور را در دس��تور كار خود قرار دهند؛ 
چرا كه اگر بانك ها همچنان با كسري و زيان انباشته 
مواجه باشند توس��عه پايدار كه بايد بر اساس نظام 

بانكي با ثبات باشد، رخ نخواهد داد. 
وزير اقتصاد انتظار ديگر خود از شبكه بانكي را رشد 
عمليات ارزي عنوان كرد و افزود: براي اينكه فعاالنه 
در گره گشايي از تراز تجاري كشور تأثيرگذار باشيم، 
انتظار مي رود هر آن چيزي كه از دس��ت بانك ها 
براي باال بردن حج��م عمليات ارزي ب��ر مي آيد، 
انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدي، طي يكي 

و دو سال آينده ش��اهد جهش هاي بزرگي در اين 
حوزه خواهيم بود. وزير اقتصاد س��پس به مسئله  
خروج از بنگاه داري غير ضروری اش��اره و تصريح 
كرد: راهبرد وزارت اقتصاد ن��ه خروج مطلق از هر 
نوع فعاليت اقتصادي و بن��گاه داري بلكه خروج از 
بنگاه داري هايي است كه واقعاً در كسب و كار اصلي 

بانك ها جايگاهي ندارند. 
خاندوزي با هش��دار به بانك ه��اي دولتي گفت: 
هيچ بخشي از تأمين مالي س��وداگري در اقتصاد 
ايران نبايد به پش��توانه بانك ها به ويژه بانك هاي 
دولتي صورت گيرد. وي تأكيد كرد: در جاهايي كه 
بازيگران بزرگ عرصه هاي اقتصادي حضور ندارند، 
حتماً بانك ها مي توانند به عنوان پيشرو و خط شكن 
عمل كنن��د، ام��ا در كل نيازمند يك اس��تراتژي 
خروج هس��تيم تا بتوانيم وارد سرمايه گذاري هاي 
جديدتري ش��ويم. وزير اقتصاد همچنين با بيان 
اينكه مس��ئله هدايت اعتبار ب��ه بخش هاي مولد 
و ممنوعي��ت در خصوص فعاليت ه��اي غير مولد 
كمترين انتظاري اس��ت كه از بانك ه��ا مي توان 
داشت ابراز اميدواري كرد با توجه به استراتژي  هاي 
ش��فافيت بتوانيم در يك چش��م ان��داز كوتاه اين 
تضمين را بدهيم كه هيچ بخش��ي از تأمين مالي 

س��وداگري در اقتصاد ايران به پشتوانه بانك ها به 
خصوص بانك هاي دولتي انجام نشود. 
   نظام وثيقه محوری جمع شود

وزير اقتصاد جايگزيني نظام اعتبارسنجي به جاي 
نظام وثيقه محوري را موضوعي با اهميت دانست 
و آن را از ديگر برنامه ه��اي وزارت اقتصاد در حوزه 
تحول در نظام بانكي كش��ور عنوان ك��رد و اظهار 
داشت: اين مسئله  يكي از پر منفعت ترين، عدالت 
محور ترين و رضايت آفرين ترين حركت بانك هاي 
دولتي است و تالشي مي كنيم نظام اعتبار سنجي به 
شكل كامل مستقر شود؛ چرا كه با اجراي اين تحول، 
بانكداري در كشور شكلي متفاوت خواهد داشت و 
نظام ديگري از بانكداري را تجربه خواهيم كرد. البته 
اين مهم در گرو پشتيباني س��امانه هاي اطالعات 

اقتصادي كشور، از اعتبارسنجي بانك ها است. 
خاندوزي در بخش ديگري از س��خنانش رعايت 
مصوبات ش��وراي پول و اعتبار توس��ط بانك ها و 
جوانگراي��ي در نظام بانكي به خصوص در س��طح 
مديريتي را از ديگر انتظارات خود عنوان كرد. وزير 
اقتصاد در ادامه ش��فافيت در تمامي ابعاد به ويژه 
حقوق اوليه فعاالن و مش��تريان بانك ها را مطرح 
كرد و گفت: اين مس��ئله باره��ا در آيين نامه هاي 

بانك مركزي تأكيد شده است، اما بسياري از مردم 
و فعاالن اقتصادي از حقوق اوليه خود خبر ندارند يا 

دستشان به جايي نمي رسد. 
خاندوزي تأكيد كرد: نظام بانكي بايد در كنار مردم و 
توليد كنندگان و شريك دغدغه فعاالن اقتصادي و 
خانوار ها باشد. وزير اقتصاد بر جلوگيري از تعطيلي 
واحدهاي توليدي هم تأكيد و در ادامه سخنانش به 
مسئله سود و زيان شركت هاي زير مجموعه بانك ها 
اشاره كرد و گفت: اگر بانكي كه در عمليات اصلي 
و اوليه خود دچار زيان هاي بزرگ اس��ت بخواهد 
از طريق درآمدهاي غير عملياتي خودش پوشش 
دهنده زيان هايش باشد از كس��ب و كار بانكداري 

دور شده و بايد اصالح شود. 
وي افزود: از جمل��ه اين تغيي��رات، اصالحات در 
نظام��ات اداره اقتصادي و حاكميتي ش��ركتي در 
اين بنگاه ها است و بايد پذيرفت كه به شيوه هاي 
گذشته نمي توان اين شركت ها را اداره كرد و بايد 
تالش كنيم به ص��ورت فعاالنه و ب��ا برنامه ريزي 
هوشمند و هدفمند زيرمجموعه  بانك هاي دولتي 
را مديريت كنيم و حتماً در اين راستا تغيير روش 
مديريت الزم است و اساس آن تغيير در شيوه نامه 

تعيين مديرعامل و هيئت مديره بانك ها است. 
  فرزین: ماشين توليد زیان دهي بانك ملي 

ایران باید متوقف شود
مديرعامل بانك ملي ايران با تأكيد بر اينكه ماشين 
توليد زيان اين بانك بايد متوقف شود، گفت: بانك 
ملی ايران زير آوار بنگاهداری در حال خفه شدن 

است و اين بانك بايد بنگاه خلق كند. 
محمدرضا فرزي��ن دراين مراس��م گفت: كيفيت 
ارزيابي دارايي هاي بانك بايد شناس��ايي ش��ده و 
ناترازي هاي موجود شامل ناترازي دارايي و بدهي، 
ناترازي درآمد و هزينه، جريان ورود و خروج وجوه 
نقد بايد متحول ش��ود. وي وجود نسبت ۴/۹براي 
مطالب��ات غيرجاري به كل تس��هيالت پرداختي 
بانك ملي ايران را عددي مطل��وب خواند و با بيان 
اينكه حجم دارايي هاي منجمد و معوق بايد كاهش 
يابد، ادامه داد: گرچه كفايت س��رمايه بانك ملي 
ايران مناس��ب نيس��ت،  اما الزمه بهبود اين رقم، 

حمايت دولت است.

هشدار وزیر اقتصاد به بانك هاي دولتي 

خاندوزي: تأمین مالي سوداگري نبايد به پشتوانه بانك هاي دولتي باشد

  گزارش   2

حمله س�ایبري ظه�ر دو روز پيش به س�امانه 
توزیع بنزی�ن، اگرچه نتوانس�ت گروهي را كه 
مسئوليت این حمله را به عهده گرفته  است، به 
تمام اهدافش برساند، اما با همان اختالل چند 
ساعته اول و ش�لوغي برخي پمپ  بنزین ها در 
اغلب س�اعات دیروز ثابت كرد كه زیرساخت 
نرم افزاري موضوعي بااهميت است كه نباید در 
خواب خرگوشي مسئوالن فراموش شود. شاید 
همين اهميت ب�ود كه پ�اي رئيس جمهور را به 
»ميدان« استراتژیك سوخت كشور باز كرد تا با 
حضور سرزده در وزارت نفت و برخي جایگاه هاي 
سوخت رساني سطح شهر كه با غافلگيري وزیر 
و معاونانش هم روبه رو شد، هشدار دهد كه باید 
بيش از این و بهتر از این مراقب و هوشيار باشند. 
حادثه ظهر پري��روز حمله س��ايبري به س��امانه 
سوخت رساني كشور به لحاظ فني، پيچيدگي هايي 
دارد. برخي كارشناسان درباره آن معتقدند از لحاظ 
فني، در سامانه هوش��مند سوخت يك زيرساخت 
مستقل از اينترنت به كار رفته است كه نفوذ به اين 
شبكه كه يك شبكه »ايرگپ« محسوب مي شود، 
نشان از كار دشوار تيم هكري دارد. طراحي سامانه 
سوخت كشور به گونه اي بوده كه پمپ بنزين ها بتواند 
در شرايط آفالين هم كار كنند و كار سوخت رساني 
وابسته به ش��بكه نباش��د. در واقع اگر يك جايگاه 
س��وخت حتي يك هفت��ه هم ارتباط��ش با مركز 
قطع باشد بايد بتواند به كار معمول خود به صورت 
طبيع��ي ادامه ده��د. از كار افت��ادن كامل چنين 

سامانه اي در يك ساعت خاص، نشان از يك حمله 
حساب شده و از نوع APT دارد. در واقع اين حمله 
با تركيب سه ضلعي، مباحث فني، نفوذ ميداني و 
عمليات رواني به دنبال اين بود كه در اذهان عمومي 
تلقي از دس��ت رفتگي و رهاشدگي امور و مديريت 
كشور را ايجاد و با صدمه به خدمات عمومي، كشور 
را با بحران روبه رو كند. شايد اگر به شلوغي بي دليل 
برخي پمپ  بنزين ها در روز گذشته به رغم انجام كار 
معمول دقت كنيم، بتواني��م دريابيم كه چرا گروه 
هكري به برخي اهداف خود در اين حمله رس��يده  
اس��ت، از آن جهت كه حضور و ازدح��ام در پمپ  
بنزين ها لزوماً به معناي كمبود و مشكل در سوخت 
نبود و بيشتر متأثر از نوعي نگراني مردم از آينده و 

اسير شايعات نامحدود و بي شمار شدن بود. 
  رئيسي باز هم در ميدان

در چنين شرايطي حضور رئيس جمهور در ميدان 
كار و نظارت مستقيم بر عملكرد مديران مجموعه 
وزارت نفت دو ه��دف را دنب��ال مي كند كه يكي 
هشدار به مسئوالن و ديگري بازگرداندن آرامش 
و س��كون به بدنه جامعه بود. هرچن��د اين حضور 
آبان ماهی رئيسی بی كنايه به آن نطق آبان ماهی 
رئيس جمهور سابق كه »من خودم هم صبح جمعه 
از گرانی بنزين باخبر ش��دم« نيست! عالوه بر اين 
رئيس جمهور به اين بس��نده نكرد و از مس��ئوالن 
خواست تا قبل از چنين حوادثي نگاه پيشگيرانه ای 
داشته باش��ند: »پيش بيني، پيش��گيري و تجهيز 
در مقابل حمالت س��ايبري ضروري است. هدف 

حمله به سيستم جايگاه سوخت، ايجاد اختالل و 
بي نظمي در زندگي مردم بود. عده اي قصد دارند 
با ايجاد بي نظمي و اخالل در زندگي مردم آنان را 
عصباني كنند. مردم آگاهي خود را در مواجهه با اين 
مشكل نشان دادند و با مسئوالن همكاري كردند. 
وزارت نفت نس��بت به جبران آثار اخالل به  وجود 

آمده اقدام كند كه حقي از مردم ضايع نشود.«
  سوخت گيري شبكه هاي معاند!

در حادثه حمله س��ايبري به س��امانه سوخت رساني 
كشور، شبكه هاي معاند حسابي سوخت گيري كردند تا 
جايي كه ساعت ها پس از آرامش در بيشتر جايگاه هاي 
پمپ بنزين هنوز به انتش��ار خبرهاي نگران كننده و 
تحريك كننده ادامه مي دادند و از ايميلي خبر می دادند 

كه هكرها براي آنها فرستاده  بودند. 
 با اين حال مسئوالن امنيتي گفته اند كه به زودي 
كشور مبدأ اين حمالت مشخص و معرفي مي شود 
و احتماالً ارتباط هاي گروه هكري با دشمنان ملت 
ايران و شبكه هاي معاند و نوع هماهنگي و همكاري 

آنها نيز مشخص خواهد شد. 
   صهيونيست ها چه گفتند؟

پس از انتشار خبر حمله سايبري در ايران، رسانه هاي 
صهيونيس��تي به اين موضوع واكنش نشان دادند. 
نكته قابل توجه و مهم اين مس��ئله است كه پس از 
اين حمله سايبري، بعضي از منابع صهيونيستي به 
صورت علني اعالم كردند كه اين حمله سايبري از 

سوي اسرائيل مديريت و انجام شده است. 
روزنام��ه هاآرتص نوش��ت: »هدف جدي��د براي 

اسرائيل در ايران، آسيب رساندن به كيفيت زندگي 
شهروندان ايران است.!«

يك خبرنگار صهيونيس��ت هم نوشت: »اسرائيل 
دكترين ثابت خود را در مورد ايران اعمال مي كند. 
اگر مبارزه با نيروهاي مسلح دشمن شكست بخورد 
و ي��ا موفقيت آميز نباش��د، اس��رائيل به جمعيت 

غيرنظامي حمله خواهد كرد.«
يك كارش��ناس اس��رائيلي نيز گفت: » اين تصور 
كه حمالت س��ايبري پراكن��ده مي تواند وضعيت 
را تغيير دهد ) تحت فش��ار گذاش��تن ايران براي 
بازگرداندن ايران به ميز مذاكرات هسته اي (، دور از 
واقعيت است و اين فقط مي تواند منجر به تشديد 

درگيري شود.«
يك كارشناس امنيتي صهيونيست ها هم نوشت: 
»تحليلگران عرب معتقدند كه اسرائيل پشت اين 
حمله س��ايبري قرار دارد و اين تالش��ي در جهت 
فشار بر ايران براي بازگشت به مذاكرات هسته اي 

در وين بوده است!«
عاموس يادلين، رئيس سابق موساد و رئيس فعلي 
مرك��ز مطالعات امنيت داخلي رژيم صهيونيس��تي 
نيز چنين واكنش نش��ان داد: »حمله س��ايبري به 
سيستم توزيع سوخت در ايران، يك عمليات سايبري 
گسترده و چشمگير است. هزاران ايستگاه فلج شده 
است، صف هاي طوالني تشكيل و مردم خشمگين 
شده اند. اين عمليات همچنين با يك عمليات آگاهانه 
ديگري از انتشار پيام ها همراه است كه ايران را مقصر 

بحران فعلي معرفي مي كند.«
   ش�رایط س�فيد در بيش�تر جایگاه هاي 

كشور
ديروز خبرگزاري ها گزارش كردند كه در بيش��تر 
جايگاه هاي سوخت رساني كشور اوضاع عادي و به 
اصطالح سفيد شده است. تسنيم در گزارشي ضمن 
ارائه وضعيت تك تك اس��تان ها و شهرستان هاي 
بزرگ آورده است: »سخنگوي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران با اعالم اينكه  بس��ياري از 
جايگاه هاي سوخت سراسر كشور به صورت دستي 
به مدار فعاليت بازگش��ته اند، گفته  است  تصميم 
نهايي بر اين ش��د همكاران م��ا تك به تك به همه 
جايگاه ها اعزام شوند و جايگاه ها را به صورت دستي 
عملياتي كنند تا مردم براي دريافت سوخت دچار 
چالش نشوند و بتوانند سهميه بنزين را كه به صورت 
آزاد است، استفاده كنند تا زماني كه سامانه كارت 

هوشمند سوخت فعال شود.«
وزير نفت نيز از برقرار شدن سوخت گيري و فعال شدن ۲ 
هزار و ۲۰۰ جايگاه عرضه سوخت در سراسر كشور خبر 
داد و از مردم عذرخواهي كرد: »از مردم عزيز كه حوصله 
به  خرج دادند و با خادمين خود در وزارت نفت و شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي همكاري كردند، 
قدرداني مي كنم.« بر اساس گزارش  تسنيم از استان ها 
تا عصر ديروز وضعيت سوخت گيري در استان ها به روال 
سابق بازگش��ته و ۸۰ تا ۹۰ درصد جايگاه هاي عمليات 
سوخت رساني را آغاز كرده اند و در برخي جايگاه ها نيز 

عرضه سوخت هوشمند نيز عملياتي شده است.

علی  علوی
  گزارش   یک

۳ ميليارد دالر سرمایه از كشور خارج شد
براس�اس گ�زارش بانك مرك�زي، رقم خالص حس�اب س�رمایه 
به منف�ي ۳ ميلي�ارد و ۱۷4 ميليون دالر رس�يده ك�ه حكایت از 
خ�روج ای�ن مي�زان س�رمایه از كش�ور در به�ار امس�ال دارد. 
به گزارش ايس��نا، در بهار س��ال جاري رقم خالص حساب سرمايه به 
منفي ۳ ميليارد و ۱۷۴ ميليون دالر رسيده كه در مقايسه با بهار سال 
گذش��ته كه اين رقم معادل منفي ۲ ميليارد و ۹۰۳ ميليون دالر بوده 
است، رشد ۹ درصدي را نشان مي دهد. طبق اين گزارش، رقم خالص 
حساب س��رمايه كوتاه مدت و بلندمدت در بهار سال جاري به ترتيب 
منفي ۲ميليارد و ۹۵۲ ميليون دالر و منف��ي ۲۲۲ ميليون دالر اعالم 
شده اس��ت. همچنين، تغيير در دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز 

معادل ۶۹۹ ميليون دالر است. 
....................................................................................................................

بازرسي از بازار دو شيفته مي شود
در جلس�ه روز چهارشنبه س�تاد تنظيم بازار مصوب شد بازرسي 
از ب�ازار دوش�يفته و ۶۰۰ ميلي�ون دالر ب�ه ش�ركت پش�تيباني 
ام�ور دام و ش�ركت بازرگان�ي دولت�ي ای�ران تخصي�ص داده 
ش�ود. این تخصي�ص از طری�ق اخذ تضامي�ن الزم از ش�ركت ها 
ب�راي هرگون�ه تغيي�ر در ن�وع ارز تخصيص�ي خواه�د ب�ود. 
به گزارش ايلنا، جلس��ه قبل س��تاد تنظي��م بازار با دبيري س��يدرضا 
فاطمي امين وزير صمت و محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور برگزار 
شد كه موضوعات مختلفي در حوزه هايي مانند كاالهاي اساسي، نظارت 

بر بازار، تأمين مواد اوليه و... تصويب شد. 
در اين جلسه مصوب شد تا اطالع ثانوي، هرگونه تصميم گيري در مورد 
نرخ ضوابط قيمت گذاري كاال و خدمات كه اختيار قيمت گذاري آن بر 
عهده دستگاه ها و شوراهاي مختلف است، منوط به هماهنگي با ستاد 
تنظيم بازار كشور باشد. همچنين سازمان تعزيرات حكومتي موظف 
شد براي افزايش اثربخشي جرايم نقدي در بازار، پيشنهادات خود را در 
جهت تعديل مبلغ اين جرايم ارائه دهد و همين طور بازرسي و نظارت بر 

بازار به صورت دوشيفت كاري ادامه دارد و تشديد خواهد شد. 
 مصوبه ديگر اين شورا، تخصيص ۶۰۰ ميليون دالر به شركت پشتيباني 
امور دام و ش��ركت بازرگاني دولتي ايران ب��ود، اين تخصيص از طريق 
اخذ تضامين الزم از شركت ها براي هرگونه تغيير در نوع ارز تخصيصي 
خواهد بود. در اين جلسه با بررس��ي آخرين وضعيت تأمين مواد اوليه 
توليد پوشك و ماسك مقرر ش��د تأمين مواد اوليه براي توليد ماسك 
اولويت اصلي باشد و ماهانه حداقل ۳ هزار و۵۰۰ تن گرانول پلي پروپيلن 
از طريق عرضه در بورس تأمين شود. شركت صنايع ملي پتروشيمي 

ايران بايد توليد داخل پلي پروپلين ترفتاالت را در اولويت قرار دهد. 
....................................................................................................................

ترخيص 1۳ هزار تن برنج از گمركات كشور
ه�زار   ۱۳ گذش�ته  هفت�ه  گف�ت:  گم�رك  فن�ي  مع�اون 
ت�ن برن�ج دپ�و ش�ده از گم�ركات كش�ور ترخي�ص ش�د. 
مهرداد جمال ارونقي در گفت وگو با خبرگزاري صداوس��يما افزود: با 
توجه به ممنوعيت فصل��ي، ترخيص برنج از گمركات كش��ور كه هر 
سال از ابتداي مردادماه به مدت چهار ماه ادامه دارد باعث شد امسال 
محموله هايي كه قبل از ابالغ ممنوعيت هم وارد بنادر شده بودند، اما 

هنوز قبض انبار دريافت نكرده بودند اجازه ترخيص پيدا نكنند. 
وي گفت: محموله هايي كه قبل از ابالغ ممنوعيت وارد كشور شده بودند 
حدود ۱۳ هزار تن برنج بود كه با پيگيري هاي گمرك و پس از نامه نگاري 
با وزارت جهاد به نتيجه نرسيد، اما با مطرح كردن اين موضوع با وزارت 
صنعت در نهايت امكان ترخيص اين محموله ها فراهم شد. ارونقي ادامه 
داد: بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار قرار شده محموله هاي برنج كه 
قبل از ممنوعيت وارد بنادر و گمركات شده اند، اما قبض انبارشان بعد از 
ممنوعيت تاريخ خورده اجازه ترخيص پيدا كنند كه با پيگيري گمرك 
اين محموله ها به سرعت طي هفته گذشته ترخيص شد. معاون فني 
گمرك افزود: مش��كل ديگر محموله هايي اس��ت كه پيش از اين ۹۰ 
درصد ترخيص ش��ده اند و در حال حاضر جم��ع ۱۰درصد هاي باقي 
مانده محموله هاي برنج در گمركات بيش از ۱۵ هزا رتن شده است كه 

همچنان بالتكليف هستند و امكان ترخيص ندارند. 
ارونقي گفت: مسئله مهم ديگر درباره محموله هاي برنج بيش از ۸۵هزار 
تن برنج وارداتي اس��ت كه پس از ابالغ ممنوعيت فصلي وارد كش��ور 
شده اند و در صورتي كه وزارت صمت همچون سال گذشته ممنوعيت 
فصلي را يك ماه كاهش دهد، اي��ن محموله ها نيز اجازه ترخيص پيدا 

خواهند كرد. 
....................................................................................................................

 در سایه سكوت مسئوالن
 شاخص كل بورس حدود ۳ درصد ریخت

هفت�ه  كاري در حال�ي ب�ه پای�ان رس�يد كه با مش�خص ش�دن 
رئي�س جدید س�ازمان ب�ورس بس�ياري از كارشناس�ان منتظر 
اقدام�ات رئي�س جدید س�ازمان ب�ورس بودن�د و پي�ش از این 
ش�رایط متفاوت�ي را براي ب�ازار س�رمایه متص�ور بودن�د، اما با 
س�كوت مدی�ران، ش�اخص كل ح�دود ۳ درصد ریزش داش�ت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در اين هفته ش��اخص كل بورس 
از ابتداي هفته با روند منفي فعاليت خ��ود را آغاز كرد و با روند منفي به 
پيشواز تعطيالت يك شنبه رفت و بعد نيز در دوشنبه دست از روند منفي 
نكشيد و به س��قوط خود همچنان ادامه داد، اما در روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه اين روند ريزشي متوقف شد و شاخص كل بسيار ناچيز رشد 
كرد. هفته  كاري در حالي به پايان رس��يد كه با مش��خص شدن رئيس 
جديد سازمان بورس بسياري از كارشناسان منتظر اقدامات رئيس جديد 
سازمان بورس بودند و پيش از اين شرايط متفاوتي را براي بازار سرمايه 
متصور بودند. مهدي ميرزايي كارشناس بازار سرمايه ، در رابطه با شرايط 
شاخص ها در هفته گذشته اظهار كرد: شاخص كل در ابتداي هفته از رقم 
حدود يك ميليون و ۴۰۷ هزار واحد در انتهاي هفته چهارشنبه به رقم 
يك ميليون و ۳۹۳ هزار واحد رسيد كه خبر از افت شاخص كل مي دهد و 
مي توان از اين روند اين موضوع را برداشت كرد كه بازار يك وضعيت ثابت 

را طي كرده؛ وضعيت ثابتي كه گرايش به افت داشته است. 
او ادامه داد: شاخص هم وزن نيز از رقم ۳۸۸ هزار واحد در ابتداي هفته 
به حدود ۳۷۶ هزار و احد رسيده است. نكته حائز اهميتي كه وجود دارد 
اين است كه با بررسي درصد ي افت شاخص هم وزن به مراتب بيشتر 
از درصد افت شاخص كل بوده و اين به بدين معني است كه سهام  خرد 
و كوچك در هفته كاري گذشته نسبت به سهام بزرگ تر افت قيمتي 

بيشتري را تجربه كرده اند. 
ميرزايي در ادام��ه افزود: در هفته كاري كه به پايان رس��يد با توجه به 
افت بازار اكثر نمادها نيز با افت همراه بوده اند و تنها تعداد محدودي از 
نماد ها شرايط مثبت را تجربه كردند كه خيلي نيز چشمگير نبوده و در 

كل وضعيت عمومي نمادها منفي بوده است.

ریاست جمهوری


