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يادداشت- 1

 مشتريان گازي 
كه از دست مي روند!

قرارداد سه جانبه سوآپ گازي 
كه بين تركمنس��تان، ايران و 
آذربايجان ب��ه تازگي منعقد 
شده را بدون شك مي توان يك 
اقدام رو به جلو قلمداد كرد. چرا 
كه هر حركتي در حوزه انرژي 
در منطقه كه ايران در آن نقش 
داشته باش��د، مي تواند نقطه 
شروع خوبي باشد. اما با توجه به جايگاهي كه براي خودمان 
متصور هستيم، از جمله بحث ذخاير انرژي كه رتبه دوم 
دنيا را داريم و موقعيت جغرافيايي كه بين شرق و غرب و 
شمال و جنوب داريم  انتظار مي رود كه نقش ما در چهار راه 
انرژي به عنوان يك كنترل كننده و مديريت هاب انرژي 
مطرح شود. بنابراين بايد از چنين فرصتي استفاده كنيم. 
لذا سياست ما بهتر است اين باشد كه هر كشوري كه گاز يا 
برقي در منطقه دارد و ارزان تر است را بخريم و به هر كس 
كه  از ما گاز يا برق مي خواهد با قيمت بيشتر بفروشيم و 
هم درآمد بيشتر نصيب مان شود و هم هاب منطقه بشويم 
درست مثل اينكه بخواهيم گاز تركمنستان را خريداري 
كنيم و به عراق و آذزبايجان و تركيه يا اروپا بفروشيم.  اما 
حال اگر تحرك الزم را نداشته باشيم و نقش آفرين نباشيم 
ادامه در صفحه 2 يا اصال ايجاد هاب منطقه در... 

حميدرضا صالحي

آيا وعده افزايش توليد از سوي خودروسازان شدني است؟ 

حواله  وزير صمت به آينده 

يادداشت-4

يادداشت-2

يادداشت-3

 آينده شركت ها وابسته 
به دالر است

منكر افت تحصيلي 
دانش آموزان نشويم

 تعارض 
در روايت هاي برجامي

اگ��ر دالر نيماي��ي از ۲۳ هزار 
تومان به ۲۸ هزار تومان برسد، 
افزاي��ش دالر نيمايي مي تواند 
كاهش تولي��د و س��ودآوري 
شركت ها را جبران كند. با توجه 
به تحليل هاي بيان شده، بايد در 
برابر نقدها و تحليل هاي منفي 
كه نقش عوامل مثبت بر بازار را 

ناديده مي گيرد، ايستادگي كرد. 
شائبه قطع شدن گاز ش��ركت هاي بورسي كه به صورت 
تلويحي از سوي برخي مقامات دولتي بيان شده در كنار 
تحليل هاي نادرس��ت پيرامون اين موض��وع، به نگراني 
س��هامداران به ويژه س��رمايه گذاران تازه وارد دامن زده و 
منجر به رفتارهاي هيجاني در بازار ش��ده است. با قطعي 
گاز شركت هاي سيماني و جايگزيني آن با مازوت، هيچ 
اتفاق خاصي در اين شركت ها رخ نمي دهد و اين موضوع 
بر س��ودآوري ش��ركت ها تاثير منفي نمي گ��ذارد. زيرا 
مازوت با قيمت يارانه اي در اختيار شركت هاي سيماني 
و نيروگاه ها قرار داده مي شود. بنابراين قطعي گاز بر ميزان 
توليد تاثيرگذار نيست و در نتيجه، شركت هاي سيماني 
با كاهش سودآوري مواجه نمي شوند. رابطه ميان عرضه 
و تقاضا، همواره تعيين كننده قيمت  در بازار اس��ت. پس 
كاهش توليد س��يمان با در نظر گرفتن نياز ب��ازار به اين 
محصول، افزايش قيمت  اين كاال را در پي دارد. در نتيجه، 
باز هم سودآوري شركت ها دستخوش تغيير نمي شود. به 
دليل اينكه تا به  حال چنين موضوعي تجربه نشده است 
نمي توان در رابطه با آن اظهارنظر درس��تي داشت و ابعاد 
اين موضوع پس از ارايه راهكار جايگزين دولت قابل بررسي 
و تحليل است. اين موضوع، زمينه ساز ابهام و سردرگمي 
در بازار و به تبع س��هامداران شده و اكنون اين پرسش ها 
مطرح مي شود كه آيا با قطع گاز شركت ها، كاهش توليد 
حتمي است؟ آيا شركت ها بخش��ي از سود خود را در پي 
كاهش توليد از دس��ت مي دهند؟ بي ترديد الزم است با 
تحليل هاي كارشناسي درست از اثرات رواني اين ابهامات 
بر بازار كاسته شود. بي ترديد راهكار و موارد جايگزيني براي 
حل اين مساله وجود دارد كه مانع توقف يا كاهش توليد 
مي شود. بنابراين ضروري است از اظهارنظرهاي غيراصولي 
و غيركارشناسي اجتناب كرد تا بازار ملتهب نشود. جبران 
كاهش سودآوري هاي احتمالي شركت ها بايد فرصت هاي 
جديدي را براي توليد كنن��دگان اين صنايع ايجاد كرد؛ 
براي نمونه، اگر قطعي گاز به كاهش ۱۰ درصدي س��ود 
شركت هاي فوالدي و معدني منجر شود با در نظر گرفتن 
اختالف ميان ارز نيمايي و دالر آزاد كاهش س��ودآوري، 
مرتفع مي شود. شركت هاي ياد شده، به  طور بالقوه از ۲۰ 
درصد امكان افزايش سودآوري به واسطه رسيدن قيمت 
دالر نيمايي ب��ه دالر آزاد برخوردارن��د. بنابراين اگر دالر 
نيمايي از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان برسد، افزايش 
دالر نيمايي مي تواند كاهش توليد و سودآوري شركت ها را 
ادامه در صفحه 2 جبران كند. 

موس��وم به تركيبي به ش��يوه 
فعلي ن��ه تنه��ا نمي تواند در 
جب��ران افت تحصيل��ي موثر 
باش��د و به پيشرفت تحصيلي  
دانش آموزان كمك كند بلكه 
ممكن اس��ت روند ياددهي و 
يادگيري را ني��ز دچار اختالل 
كن��د. فرام��وش نكني��م كه 
يادگيري بر اساس پيشنهاد كميسيون بين المللي تعليم 
و تربيت بر چهار اصل يادگيري براي دانستن، يادگيري 
براي انجام دادن، يادگيري براي با هم زيستن و يادگيري 
براي زيستن استوار است. البته مقصود هم اكنون يادگيري 
محتواي آموزش��ي و افت يادگيري در ايام كرونا اس��ت. 
همانطور كه موفقيت به تنهاي��ي نتيجه بروز يك عامل 
نيست، در مقوله افت يادگيري نيز عوامل مختلفي چون 
معلم، محتواي آموزش��ي و جّو حاكم بر محيط آموزشي 
تاثير دارند. در بحث آموزش به طور مطلق نمي توان گفت 
كه آموزش هاي مجازي ناكارآمد بوده است. يادمان نرود 
كه بنا بر آمارها، ما در دوران قبل از كرونا نيز همواره با افت 
يادگيري و افت تحصيلي دانش آموزان مواجه بوده ايم كه 
بخشي از آن را به آموزش هاي سنتي مان نسبت مي داديم. 
بنابراين ايجاد بينش هاي جديد در معلمان نسبت به امور 
آموزشي اهميت بااليي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
دارد و معلمان توانمند با استفاده از انواع شيوه هاي تدريس 
فع��ال و كاربردي و دوري از روش هاي س��نتي و انفعالي 
مي توانند نقش تعيين كننده اي در پيش��گيري از افت 
يادگيري دانش آموزان چه در فضاي حضوري باشد و چه 
ادامه در صفحه 8 در فضاي مجازي داشته باشند.  

به نظ��ر مي رس��د، تعارضات 
جدي ميان اخباري كه توسط 
تيم مذاكره كننده ايراني نقل 
مي شود و اظهاراتي كه توسط 
مورا و مقامات اروپايي و روسي 
مطرح مي شود، وجود دارد. در 
ش��رايطي كه مقامات ايراني و 
مذاكره كننده ارشد كشورمان 
مي گويند موضع ايران به نسبت دور هفتم گفت وگوها 
هيچ تغييري نكرده و ۲س��ند ارايه ش��ده از سوي ايران 
در حال بررس��ي است، اما مقامات اروپايي و روسي اعالم 
كرده اند، ايران پذيرفته در چهارچوب 6دور قبلي، مذاكرات 
تداوم داشته باشد. اين ۲رويكرد متفاوت و در برخي موارد 
متضاد، تعارضات جدي در اخبار برآمده از مذاكرات ايجاد 
كرده و دقيقا مشخص نيست، پشت پرده گفت وگوها چه 
مي گذرد.آيا آنگونه كه علي باقري كني عنوان مي كند، 
طرف مقابل در حال بررسي اسناد ايران است يا اينكه بر 
اساس اعالم مورا، اوليانوف و... ايران پذيرفته كه توافقات 
6دور قبلي مذاكرات، دنبال شود. بنابراين با دو نگاه كامال 
متفاوت در خصوص مذاكرات هسته اي روبه رو هستيم 
كه هر كدام روايت خاص خود را از محتواي گفت وگوها 
ارايه مي دهند كه با روايت طرف مقابل تفاوت هاي جدي 
دارد. نبايد فراموش ك��رد، زماني تحليلگران مي توانند 
تحليل درستي از رخدادها داش��ته باشند كه داده هاي 
اطالعاتي شفاف و قابل استنادي در اختيار آنان قرار بگيرد. 
البته به نقل از يك منبع آگاه ايراني، اعالم شد كه اين نوع 
فضاسازي ها از سوي طرف غربي در راستاي ايجاد اشكال 
در روند گفت وگوها رسانه اي مي شود. اين حرف زماني 
ادامه در صفحه 2 معني داشت كه ... 

احمد اشتياقي
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 »تعادل« هشتمين 
نشست کميسيون مشترک 

برجام را بررسی می کند

امير عبداللهيان: 
به اندازه کافی حرف زده 

شده و وعده بی عمل داده اند
اما امروز وقت عمل است

اوليانوف: 
مطالبات ايران در مذاکرات 

بايد جدی گرفته شود

رابرت مالی: 
ديپلماسی بهترين مسير است

آغاز 
روند 

سازنده 
مذاكرات

»تعادل« ابعاد اقتصادي سفر مشاور امنيت ملي امارات متحده عربي به ايران و تركيه را بررسي مي كند 

 بن زايد به دنبال دور زدن كانال سوئز يا بن سلمان؟ 
 سيدعماد حسيني| 

از چن��د هفته پيش بود كه حرك��ت گريز از مركز 
ابوظبي نسبت به سياست ها و رويكردهاي رياض 

شدت بيشتري به خود گرفت. 
اينكه چقدر س��فرهاي منطقه اي طحنون بن زايد 
به آنكارا و تهران به عنوان قطب هاي متضاد رياض 
در س��امان يافتن ناگهاني س��فر منطقه اي محمد 
بن سلمان به كش��ورهاي شوراي همكاري دخيل 
بوده، ح��رف و حديث هاي زيادي وج��ود دارد اما 
آنچه مش��خص اس��ت آن ك��ه محمد ب��ن زايد با 
مغلوبه ش��دن عملي جنگ يمن و شكست حتمي 
ائتالفش با محمد بن س��لمان براي فتح صنعا روز 
به روز به دنبال جدا كردن حس��اب خود از محمد 
بن سلمان است تا تمام تخم مرغ هاي شكست اين 
روند در سبد شاهزاده بلندپرواز و البته نه چندان 
باهوش سعودي قرار داده ش��ود.  در همين راستا 
ش��اهد تحركات ديپلماتيك قابل توجهي از سوي 
امارات متح��ده عربي در ش��ماري از پرونده هاي 
سياس��ي و ديپلماتيك بوديم.  محم��د بن زايد از 
يك سو پرچمدار سازش نوين با اسراييل يا همان 
توافقنامه ابراهيم بود و ب��ا اين كار خود در يكي از 
پيچ هاي بسيار حساس مسير كسب محبوبيت در 
كاخ سفيد گوي سبقت را از محمد بن سلمان ربود.  
در حالي ك��ه نباش��د س��رمايه گذاري هاي چند 
ميليارد دالري اين كش��ور در عراق بعد از داعش، 
سوريه بعد از استقرار اوضاع و تركيه بعد از بحران 
اقتص��ادي ناديده گرفت.  در اين مي��ان اين ابهام 
همچنان جاي مطرح ش��دن دارد كه چرا پرونده 
اقتص��ادي يا ب��ه تعبي��ري واضح تر تغيي��ر رويه 
اقتصادي امارات متح��ده عربي از طريق طحنون 
بن زايد، دبير شوراي امنيت ملي اين كشور هدايت 

و راهبري مي شود؟ 
به اعتقاد كارشناسان امارات متحده عربي از اواسط 
س��ال ۲۰۱۸ بود كه برنامه تعامل فرامنطقه اي را 
بدون تكيه بر كش��ورهاي عربي پيراموني و خروج 
از پوس��ته عربي در تعامالت اقتصادي را كليد زده 
اس��ت.  اين كار با تالش براي نفوذ در كش��ورهاي 
ح��وزه بالتي��ك و به ويژه اس��توني آغاز ش��د كه 
قرارداده��اي همكاري در بخش ه��اي تحقيقات 
علم��ي، س��رمايه گذاري و نيز مالي��ات و عوارض 

مضاعف به امضا رسيد. 
به گفته كارشناسان، دولت ابوظبي تجربه موفقي 
در همكاري با استوني داشت و توانست با استفاده 
از اين نقطه كه در واقع نقطه اتصال خط آهن اروپا 
)Rail Baltica( ب��ود خود را به مس��ير ارتباط 
شمال به جنوب و شرق و غرب اروپا متصل كرده و 
از اين كشور به عنوان پايگاه لجستيك خود استفاده 
كند، تا نه تنها كاال بلكه مس��افران و گردشگران را 
هم از فنالند ت��ا ايتاليا و از كش��ورهاي بالتيك تا 

فرانسه و بريتانيا منتقل كند. 
البته بايد اعتراف كرد اماراتي ها تنها كساني نبودند 
كه به دنبال خالص شدن از عقده و مشكالت كانال 
سوئز افتادند بلكه چيني ها نيز با بررسي »گذرگاه 

قطبي« در شمال روسيه طرح خالصي از مشكالت 
كانال سوئز و دسترسي سريع و آسان به بازارهاي 

اروپايي را در دستور كار خود قرار داده اند. 
چيني ها هم براي انتقال آس��ان كاالهاي خود به 
قاره اروپا قصد دارند بنادر فنالند را به عنوان پايگاه 
انتقال دريايي خود انتخاب و كشتي ها بعد از طي 
يك مس��افت معقول در ش��مال به فنالند يا نروژ 
رس��يده و بعد از آن كاالها از طري��ق قطار به بقيه 

اروپا منتقل شوند.  
با اين حال هنوز چالش بزرگي بر سر راه اين طرح 
قرار دارد كه در احداث تونلي بين تالين، پايتخت 

استوني و هلسينكي 
پايتخت فنالند است.  
اين تونل بايد در عمق 
خلي��ج فنالن��د حفر 
شود كه نزديك ترين 
فاصل��ه آن حدود 5۰ 
كيلومتر برآورده شده 
است و در صورت حفر 
بلندترين تونل قطار 
زيرآبي در جهان لقب 
خواهد گرفت و براي 
تحق��ق آن هزينه اي 
بين ۱۰ تا ۱۳ ميليارد 
يورو هم نياز است كه 
اتحاديه اروپا با تامين 
هزين��ه آن موافق��ت 
ك��رده اس��ت.  صرف 

نظر از اينكه اين پروژه ب��راي امارات و حتي چين 
قابليت اجراي��ي پيدا كند يا خير، ظاهرا محمد بن 
زايد و گروه مشاورانش به دنبال كپي برداري از آن 
در تعام��ل در نقطه ديگر اما ب��ا همان هدف يعني 
ارتباط با اروپا از مسيري كوتاه تر و به صرفه تر )در 
تمامي ابع��اد زماني، جغرافيايي، سياس��ي و...( از 
مسير كانال سوئز هس��تند.  به گفته صاحبنظران 
سفر شخصيت ش��ماره يك ش��وراي امنيت ملي 

امارات متحده عربي به جمهوري اس��المي ايران 
و پي��ش از آن به تركيه پيش از آنكه يك ماموريت 
امنيتي باش��د، تالش��ي ب��راي پيش��برد اهدافي 
اقتصادي اس��ت كه به طور حت��م اماراتي ها از اين 
ناحيه براي امنيت ملي خود احساس خطركرده اند 
و ش��ايد هم از طريق اين پروژه اقتصادي به دنبال 

برطرف كردن دغدغه هاي امنيتي خويشند؟! 
س��فر طحنون بن زايد آل نهيان به تهران در واقع 
تكميل پازل چند قس��متي يك پ��روژه اقتصادي 
اس��ت كه امارات متحده به  شدت به آن دل بسته 
است.  اخبار منتش��ر شده در رسانه هاي تركيه اي 
هم بر اي��ن امر تاكيد 
داش��ته و تاكيد دارند 
طحنون ب��ن زايد در 
س��فر خود به تركيه 
توافقنام��ه اي را براي 
انتق��ال كاال از طريق 
ايران و با هدف صرف 
نظر ك��ردن از ترابري 
از طريق كانال س��وئز 
كه بسيار هم مقرون 
به صرفه تر اس��ت، به 

امضا رساند. 
برخ��ي  چ��ه  گ��ر 
ازكارشناسان اين نوع 
هم��كاري را تاكيدي 
بر بهب��ود روابط بين 
امارات متحده عربي 
و جمهوري اسالمي ايران و تركيه بعد از يك دوره 

تنش توصيف مي كنند. 
اما برخي از كارشناس��ان به ش��كل عميق تري به 
اين مس��اله ن��گاه و تاكيد دارند اي��ن روند قبل از 
آنكه نشانگر بهبود روابط بين ابوظبي از يك سو و 
تهران و آنكارا از سوي ديگر باشد، بيانگر احساس 
تزلزل و بي ثباتي اس��ت كه رهبران امارات متحده 
به  طور اخص و شايد بس��ياري ديگر از همترازان 

آنها در كش��ورهاي ش��وراي همكاري به  طور اعم 
در روابط با يكديگر احساس و جو تنشي است كه 
اين روابط در حال حاضر دچار آن شده است.  اين 
كارشناسان بر اين باورند حتي اعطاي مدال درجه 
يك و استقبال بسيار گسترده از محمد بن سلمان 
در امارات متحده عربي هم نمي تواند حجم بحران 
ش��كل گرفته بين دو طرف و احساس نگراني هاي 

حاكم را پنهان كند. 
به بياني واضح تر پشت لبخندهاي محمد بن زايد به 
محمد بن سلمان نوعي نگراني از همسويي رياض 
و قاهره و تكرار سناريوي قطر عليه امارات متحده 

عربي وجود دارد. 
ش��ايد همين امر باعث ش��د تا ۱۸ اوت گذش��ته 
طحنون بن زايد عازم تركيه ش��ده و بعد از ۸ سال 
س��ردي و حتي تن��ش در روابط بين دو كش��ور، 
همكاري هاي بين دو طرف و در راس آن همكاري 

اقتصادي بين دو طرف از سر گرفته شود. 
رسانه هاي تركيه اي در آن زمان اعالم كرده بودند 
كه مس��ووالن تركيه دو ق��رارداد جداگانه يكي با 
ام��ارات متحده عربي و ديگري با پاكس��تان براي 
شكل دادن به جاده ترانزيتي جديدي براي انتقال 

كاال به امضا رسانده اند. 
به گفته مسووالن ترك، اجرايي شدن مجدد دفتر 
ترابري زمين��ي بين المللي كه در س��ال ۱975 با 
امارات و پاكس��تان به امضا رس��يده بود، مي تواند 
مزاياي زيادي در زمان و هزينه براي شركت هاي 

صادر كننده داشته باشد. 
اما اين مس��ير يك حلقه مفقوده هم داش��ت و آن 
ايران بود به هر ش��كل ب��راي عب��ور كانتينرها و 
كاالهاي مختلف چه از امارات و چه از پاكس��تان 
به س��وي تركيه صاحب��ان كاال نيازمن��د عبور از 
كش��ور ثالثي به نام ايران بودند ك��ه بهترين و كم 
هزينه ترين و صد البته امن ترين مس��ير محسوب 
مي شود.  بر اس��اس پروژه مس��ير ترابري جديد، 
كانتينرهاي حاوي كاال از بندر الش��ارقه امارات به 
بندرعب��اس در ايران منتقل و بعد از آن به ش��كل 
زميني ب��ه گ��ذرگاه »گوب��والك« دروازه مرزي 
تركيه با ايران مي رسند و سپس راه خود را تا شهر 
اسكندرون ادامه مي دهند.  در اين بين كار واردات 
زميني پاكستان اكتبر گذشته از استانبول به ايران 

و از آنجا به پاكستان انجام گرفته است. 
توافقنامه »تير« بهترين تسهيالت انتقال كاال را از 
طريق كاميون و كانتينرهاي مهر وموم شده ارايه 
مي كند. از اين رو اماراتي ها نيز با هدف استفاده از 

اين امتياز به تهران آمده بودند. 
اگر چه گفته مي ش��ود اماراتي ه��ا راه زميني را نه 
تنه��ا به دليل كاهش هزينه اقتص��ادي بلكه براي 
افزايش فشار سياسي بر مصري ها و در وهله بعدي 
بر دوستان س��عودي خود در دستور كار خود قرار 

داده اند. 
برخ��ي هم ضمن تايي��د اين نظري��ه آن را برنامه 
دورنگرانه محمد بن زايد براي عدم ركب خوردن 

از دوست صميمي اش در رياض تفسير مي كنند.



زهرا س�لیمانی|»کوتاه اما س��ازنده«عنوانی است 
که می توان برای هش��تمین نشست مشترک برجامی 
انتخاب کرد؛ نشستی که هرچند تنها یک ساعت در هتل 
کوبورگ وین طول کشید، اما به اعتقاد مذاکره کنندگان، 
توانس��ت دیدگاه های طرفین را برای دستیابی به یک 
تواف��ق پای��دار در دورنمای آینده ب��ه یکدیگر نزدیک 
سازد. بنابراین در هشتمین دور مذاکرات بر سر احیای 
برجام میان ایران  و کشورهای 1+4 و آمریکا  دورنمای 
امیدبخشی از آینده پیش روی مخاطبان تصویرسازی 
ش��د. فضایی که برخی از تحلیلگران داخلی معتقدند 
می تواند روند نوسانی قیمت دالر را که بعد از پایان دور 
هفتم مذاکرات، شکل گرفته بود تا حدی مهار و به ثبات 
بیش��تر بازارها در ایران مدد رساند. موضوعی که برای 
آگاه��ی از کم و کیف آن باید منتظ��ر روزهای ابتدایی 
هفته و تغییرات احتمالی در روند کلی قیمت ها ماند. اما 
بررسی اظهارنظرهای مطرح شده از سوی دیپلمات های 
حاضر در مذاکرات بیانگر آن اس��ت که دو طرف تالش 
برای دستیابی به نقاط مشترک بیشتر را در دستور کار 
قرار داده اند. نشستی که از ظهر پنجشنبه با این هدف 
کلی برگزار ش��د تا درباره متون پیشنهادی ایران گفت 
و گو ش��ود  و نهایتا با پایان یافتن آن در عصر روز جمعه 
مقرر ش��د گفت  وگوها در خصوص متون پیشنهادی 
در سطوح مختلف ادامه یابد. نشستی که با تاکید علی 
باقری بر جدیت ایران بر مواضعش و سخنان انریکه مورا 
مبنی بر متعهد بودن طرفین به توافق پایان گرفت. علی 
باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین با 
تشریح مبانی پیشنهادات ایران، بر جدیت و حسن نیت 
ایران در گفت  وگوها تأکید کرد. نماینده روسیه در عین 
تاکید بر سازنده بودن مذاکرات و اینکه ایران پذیرفته تا 
در قالب  محتوای کل��ی توافق برجام مذاکرات را دنبال 
کند به این نکته نیز اشاره کرد که مطالبات جدیدی که از 
سوی تیم مذاکره کننده ایرانی طرح شده باید مورد توجه 
قرار بگیرند. چهره های آمریکایی حاضر در نشست اما 
همچنان تالش می کنند تا ایران را مجاب به گفت وگوی 
مستقیم با ایاالت متحده کنند، درخواستی که همچنان 
با پاسخ منفی ایران روبه روست و راه به جایی نمی برد. 

همانطور که پیش از این عنوان شده بود، زیربنای کلی 
گفت وگوها مبتنی بر 2 دس��تور کار مش��خص پیش 
می رود. از یک طرف ایران به دنبال آن است که زمینه لغو 
مجموعه وسیعی از  تحریم های اقتصادی را فراهم کرده و  
تضامین الزم برای راستی آزمایی رفع تحریم ها را دریافت 
کند. از سوی دیگر نیز، آمریکا موضوع افزایش نظارت ها 
مرتبط با برنامه هسته ای را به عنوان یک اولویت جدی 
در مذاکرات پیگیری کرده و مباحث پیرامونی را حول 
محور تحقق این مطالبه شکل می دهد.  در این میان، هر 
اندازه که برخی گروه های ضد برجامی و جریانات افراطی 
در داخل و خارج کشور بیشتر تالش می کنند، برجام را 
گزاره ای فاقد تاثیر در اتمسفر روابط بین الملل و مقوله ای 
پایان یافته معرفی کنند، باز هم سایه برجام بر تار و پود 
مذاکرات  ریشه دوانده و زیربنای هر بحث و گفت وگویی 
مبتنی بر  محتوای کلی این سند مهم بین المللی پیش 
می رود. در شرایطی که برخی رس��انه های اصولگرای 
داخلی ترجیح می دهند، عنوان » نشست احیای برجام« 
را از تارک این گفت وگوها حذف کنند، اما اکثر قریب به 
اتفاق رسانه های بین المللی، اخبار دور هشتم مذاکرات 
وین را ذیل عنوان »نشست احیای برجام«بازتاب دادند. 
قبل از آغاز گفت و گوهای مرتبط با کارگروه هسته ای 

در روز جمعه، مذاکرات دو جانبه هیات های کارشناسی 
ایران و اتحادیه اروپا با محوری��ت لغو تحریم ها برگزار 
ش��د تا دو رکن اصلی مورد عالقه دو طرف که ش��امل 
رفع تحریم های اقتصادی و تعهدات مرتبط با افزایش 
نظارت های هسته ای اس��ت، طی روزهای پنجشنبه و 

جمعه مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. 

  توافق بدون هیچ مانع
مطابق نشست های گذشته، اخبار محتوای هشتمین 
نشست کمیسیون مشترک برجام نیز ابتدا در توئیت ها 
بازت��اب پیدا کرد.  میخاییل اولیانف، نماینده روس��یه 
این نشس��ت را که تنها یک ساعت طول کشیده بود را 
نشستی» کوتاه« اما »س��ازنده« ارزیابی کرد.  مذاکره 
کننده ارش��د روسی در توییتی نوش��ت: »حاضران به 
شماری از وجوه مشترک در مواضع پرداختند، ازجمله 
در رابطه با لزوم نهایی کردن س��ریع و موفق مذاکرات 
وین.« علی باقری، معاون وزارت خارجه و سرپرس��ت 
هی��ات مذاکره ایران نیز پس از پایان نشس��ت ابتدا در 
جمع خبرن��گاران داخلی گفت: »ای��ران برای ورود به 
مذاکرات جدی اراده جدی دارد و در مورد دس��تیابی 
به توافق اگر زمینه  های الزم فراهم ش��ود هیچ مانعی 
نمی بیند.« و بالفاصله پس از آن  با انتشار توئیتی نوشت: 
»روز کاری را ب��ا میزبانی یک مالقات مفید و س��ازنده 
با مذاکره  کنندگان ارش��د روس��یه و چین آغاز کردم. 
همچنین در آستانه کمیسیون مشترک دیداری هم 
با انریکه مورا داش��تم. ایران به تعامل جدی ادامه داده 
و مصمم به دستیابی به توافق خوبی است که حقوق و 
منافع ملت مان را تامین نماید.«اما انریکه مورا که باقری 
گفت وگو با او را مطلوب و امید بخش ارزیابی کرده بود 
بعد از نشست در جریان گفت وگو با خبرنگارانی که برای 
آگاهی از مواضع طرفین در مذاکرات بی تابی می کردند، 
گفت: » قصد ما احیای برجام است و احساس کردم که 

همه هیات ها امروز با عزم و اراده تازه ای برای دستیابی 
به توافق به نشست  آمده اند.« مورا در کنفرانس خبری 
تاکید کرد ک��ه دیدگاه های مختلفی در خصوص روند 
مذاکرات هست و تالش برای نزدیک  تر کردن دیدگاه ها 
نیز ادامه دارد. او گفت که مهم ترین فاکتور در مذاکرات، 
غلبه بر اختالفات است و اعالم کرد: »پرونده موضوعات 
مفتوح باید بسته شود و ما برای همیشه زمان نداریم.« 
هماهنگ کننده مذاکرات وین اضافه کرد که هر چه زمان 
بیشتری می گذرد، ضرورت و فوریت دستیابی به توافق 

تشدید می شود. 
اعالم آمادگی آمریکا برای دیدار با دیپلمات های ایرانی

با توجه ب��ه اهمیت مواضع ایاالت متحده در ش��مایل 
نهایی مذاکرات بسیاری از خبرنگاران به دنبال آگاهی از 
دیدگاه های مقامات آمریکایی در ار خصوص این دور از 
مذاکرات بودند.  در این خصوص رابرت مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور در 
مذاکرات وین،  در گفت  وگویی مدعی شد که واشنگتن 
متمایل به در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی جهت حل  
و فصل مسئله هس��ته  ای ایران است. رابرت مالی که با 
خبرنگار شبکه الجزیره گفتگو می کرد، تاکید کرد که 
دولت بایدن در روابط با تهران،  دیپلماسی را در اولویت 
قرار می  دهد و احیای توافق هس��ته ای »به نفع« هر دو 
کشور اس��ت. مالی همچنین گفت: ما کامال نسبت به 
بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام]توافق هسته ای[ 
متعهد هستیم. ما فکر می کنیم هنوز زمان برای انجام 
دادن این کار وجود دارد،  البته اگر ایران برگردد و بگوید 
برای این کار آماده اس��ت.نماینده ارشد آمریکا در امور 
ایران همچنین خواستار مذاکرات مستقیم با تهران شده 
و در این باره گفت، مذاکره کنندگان آمریکا »در هر زمان 
و هر کجا«، آماده دیدار با دیپلمات های ایرانی هستند.

او در این راستا بیان کرد: ما آماده دیدار رو در رو با آن ها 
هستیم. فکر می کنیم بسیار بهتر از مذاکرات غیرمستقیم 

اس��ت. به عالوه این که ما در ح��ال کلنجار رفتن با این 
موضوع پیچیده هس��تیم، آن هم با بی اعتمادی زیاد و 
احتمال زیاد ایجاد س��وء تفاهم.این مقام آمریکایی در 
پاسخ به سوالی درباره چشم انداز تقابل نظامی با ایران با 
توجه به تنش های رو به افزایش میان رژیم صهیونیستی 
و ایران، گفت: ما مسیر دیپلماسی را ترجیح می دهیم. 
از نظر ما این بهترین راه است. بهترین راه برای ماست. 
گمان می کنیم برای ایران هم بهترین راه باشد اما ایران 

باید تصمیم بگیرد.

  زمانی برای پایان وعده ها
 حسین امیرعبدالهیان نیز در روز پنجشنبه در پیامی 
اینستاگرامی، نوش��ت:»همه در وین هستیم تا به یک 
توافق خوب برسیم.«حسین امیرعبداللهیان، با اشاره 
به برگزاری مذاکرات وین برای لغو تحریم ها نوشت: » 
طرف های غربی باید بدانند در هش��ت سال گذشته به 
اندازه کافی حرف زده ش��ده و وعدهی بی عمل داده اند، 
اما امروز وقت عمل اس��ت و ما برای رسیدن به توافقی 
جدی و خوب تالش می کنیم. برنامه هس��ته ای ایران 
کامال صلح آمیز است، اما رفع نگرانی هسته ای ادعایی 
طرف های غربی با رفع کامل تحریم های برجامی ارتباط 
مس��تقیم دارد. هر چند تردید داریم که آیا طرف غربی 
اصوال آماده رفع تحریم ها است یا اینکه صرفا به دنبال 
رفع یکطرفه نگرانی های خود است، اما اگر طرف غربی 
مذاکرات با حسن نیت، ابتکار عمل و ایده های سازنده در 
ادامه مذاکرات حضور یابد، یقینا شاهد پیشرفت سریع 
مذاکرات خواهیم  بود.« در کنار این موضوع عبدالهیان 
از دیدار روز جمعه خود را مراجع عظامی چون حضرات 
آیات صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، 
نوری همدانی و سبحانی خبر داد. اکثریت قریب به اتفاق 
مراجع ضمن تاکید بر پیگیری منافع ملی کشور ضرورت 

گفت وگو و مذاکره با جهان پیرامونی تاکید کردند.
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رییس مجلس با رییس جمهوري 
و رییس مجلس تركیه دیدار كرد

رییس مجلس ش��وراي اسالمي که برای شرکت 
در اتحادیه بین المجالس کشور های عضو سازمان 
همکاری های اس��المی به ترکیه رفته اس��ت با 
رییس جمهوري این کشور دیدار و گفت وگو کرد. 
محمدباقر قالیباف در ای��ن دیدار  با رجب طیب 
اردوغ��ان رییس جمهوري و مصطفی ش��نتوپ 
رییس مجلس ترکیه دیدار و گفت وگو كرد. این 
درحالي بود كه اردوغان در این نشست با اشاره به 
شرایط کرونا و اثرگذاری آن بر مراودات اقتصادی 
کش��ورها گفت: »ب��ا این وج��ود همکاری های 
اقتصادی ایران و ترکیه در این مدت رش��د کرده 
است.«اردوغان همچنین با تاکید بر لزوم  ارتقای 
روابط اقتصادی دو کشور ابراز امیدواری کرد که 
مذاک��رات وین برای اجرای توافق هس��ته ای به 
شکلي عادالنه به نتیجه برسد. قالیباف نیز در این 
دیدار با اشاره به حمایت ایران از ابتکار ۳+۳ گفته 
است: »همه کش��ورهای حوزه قفقاز باید روابط 
خوبی با هم داش��ته باشند که این مهم می تواند 

به رشد و توسعه منطقه کمک کند.«
همچنین در حاشیه این سفر، تعدادی از مدیران 
عام��ل هلدینگ های ب��زرگ و س��رمایه گذاران 
ترکیه ای در ایران و در حاش��یه نشست اتحادیه 
بین المجال��س کش��ورهای عض��و س��ازمان 
همکاری های اس��المی که در ش��هر اس��تانبول 
کشور ترکیه در حال برگزاری است، با محمدباقر 
قالیباف دیدار و گفت وگو کردند. قالیباف در این 
دیدار با بیان اینکه مشکالتی که در جلسه مطرح 
ش��د، قابل  حل است، گفته اس��ت: »در دولت و 
مجلس اولویت را توس��عه روابط با همس��ایگان 
و کش��ورهای اس��المی قرار داده ای��م و این یک 
اراده جدی و محکم است و بر این اساس مصمم 
هس��تیم تج��ارت دوجانب��ه را در اولوی��ت قرار 
دهی��م.« او با تاکی��د بر اینکه تج��ارت دوجانبه 
نباید فقط ت��ا زمان رفع تحریم ها باش��د، گفت: 
»به دالیل متع��دد، برنامه ری��زی باید به نحوی 
باش��د که حتی اگر تحریم ها برداش��ته شد نیز 
مسیر تجارت دوجانبه ادامه پیدا کند.« قالیباف 
خاطرنشان کرد: »اکنون زمینه های بهتری برای 
توس��عه روابط تجاری و اقتصادی فراهم است و 
به خصوص سیاس��ت هایی که در برنامه توسعه 
هفتم گنجانده خواهد ش��د به ای��ن مهم کمک 

خواهد کرد.«

تعارض در روایت هاي برجامي
مقامات روسي نیز این اظهارات مقامات اروپایي 
را تایید نكنند. یك چنین اظهارنظرهایي نه فقط 
از س��وي اروپاییان، بلكه ازسوي همه كشورهاي 
حاض��ر در مذاكرات از جمل��ه مذاكره كنندگان 
اروپایي، روس��یه، چین و امریكا شنیده مي شود. 
حتي اولیانوف نیز اعالم كرده كه ایران پذیرفته 
در چهارچوب برجام و توافقات به دست آمده در 
6دور مذاكرات قبلي، گفت وگوها را پیگیري كند. 
اساسا یكي از مشكالت مذاكرات ، هم در این دور و 
هم در دورهاي قبلي آن است كه اطالعات شفافي 
در خصوص محتواي مذاكرات منتشر نمي شود. 
در این میان نه اسناد مورد اشاره مقامات ایراني 
منتشر شده و نه اطالعات ش��فافي در خصوص 
گفت وگوها ارایه مي ش��ود تا تحلیلگران بتوانند 
ارزیابي دقیقي داشته باشند. موضوع مهم دیگر 
اظهارنظري اس��ت كه رابرت مالي نماینده ویژه 
امریكا در ام��ور ایران مطرح ك��رده و از آمادگي 
این كش��ور براي مذاكرات مستقیم با ایران خبر 
داده است. حقیقتا مشخص نیست اینكه ایران و 
كشورهاي اروپایي، روسیه و چین پشت یك میز 
بنشینند و گفت وگو كنند، بعد طرف امریكایي، 
200متر آن س��وتر در یك اتاق دیگر بنش��یند و 
محت��واي مذاكرات بعد از پای��ان گفت وگوها به 
طرف امریكایي منتقل ش��ود، چه فایده اي دارد. 
گفت وگوها به طرف امریكایي، منتقل مي شود، 
بعد دیدگاه طرف امریكایي اخذ و دوباره به طرف 
اروپایي منتقل مي شود و مذاكره دنبال مي شود. 
به هر حال طرف اروپایي، روسیه یا چین ممكن 
است در راس��تاي منافع خود، س��نگ اندازي بر 
راه توسعه روابط، برداشت غلط و...صحبت هاي 
ای��ران را همراه با تغییر به طرف امریكایي انتقال 
دهد. این روند هیچ س��ودي براي ای��ران ندارد، 
چرا ك��ه مانع اصلي ب��راي ایران، امریكا اس��ت. 
روشن است كه مذاكرات میان ایران و امریكا در 
جریان است و كشورهاي اروپایي، روسیه و چین، 
زینت المجالس مذاكرات محس��وب مي ش��وند. 
البته ممكن است، این كشورها تحركات معدودي 
را بتوانند س��اماندهي كنند، اما مس��اله اصلي، 
گفت وگوهاي ای��ران با امریكاس��ت. اروپایي ها 
اگر تواني داش��تند، بعد از خروج ترامپ از برجام 
مي توانستند حركتي به نفع برجام صورت دهند 
و از سكون آن جلوگیري كنند. بنابراین موضوع 
اصلي میان ایران و امریكاس��ت و س��ایر طرف ها 
وزني بس��یار س��بك در مذاكرات دارن��د و قادر 
نیستند سرنوشت نهایي گفت وگو ها را مشخص 
كنند. به عنوان یك تحلیلگر معتقدم كه این نوع 
پیغام و پسغام بردن و آوردن بیشتر به ضرر ایران 
اس��ت و اگر مي شد، برنامه مذاكرات را به صورت 
عیني تر دنبال ك��رد، دس��تاوردهاي افزونتري 
نصیب ایران مي شد. البته ایران با توجه به خروج 
ایاالت متحده از برجام این تصمیم را اخذ كرده، 
اما به هر حال این موضوع یكي از مواردي اس��ت 
كه تاخیر فراواني در گفت وگوها ایجاد مي كند. 

 مشتریان گازي 
كه از دست مي روند!

 اولویت ما نباشد، لذا آن وقت نمي توان دستاورد 
زیادي داشت. بر همین اس��اس درآمد اندكي از 
س��وآپ و ترانزیت براي ما به دست مي آید. چون 
خریدار و فروشنده گاز كشورهاي دیگري هستند 
و ما به س��متي مي رویم كه صرفا نقش ترانزیتي 
داشته باشیم؛ درست مثل این قرارداد سوآپ كه 
آذربایجان از تركمنستان گاز مي خرد و صرفا یك 
درصد كمي حدود ٥ درصد به ما مي رس��د. البته 
در صورتي كه این گاز را بتوانیم در فصل زمستان 
نگه داریم و مصرف كنیم، بعد آن را به دیگر كشور 
خریدار در فصل دیگر ص��ادر كنیم، مي تواند به 
نفع ما باشد، ولي در این قرارداد سه جانبه چنین 

امتیازي ظاهرا دیده نشده است.
ذك��ر این نكت��ه نیز ضروري اس��ت ك��ه تركیه 
سال هاس��ت به دنبال گاز تركمنستان است و از 
طرفي هم اطالع داریم كه تركیه خط لوله انتقال 
گاز خود را از داخل كشورش به نخجوان چند ماه 
پیش به طول 80 كیلومتر متصل كرد و االن خط 
لوله اش به نخجوان وصل است و به نظر مي رسد 
این پروژه سوآپ گاز به نفع تركیه است چون به 
گاز ارزان تركمنس��تان دسترسي پیدا مي كند و 
لذا تركیه من بعد گاز گران ای��ران را نمي خرد و 
گاز ارزان تركمنس��تان را كه سال ها به دنبالش 

بود مي خرد.
از آنج��ا كه در این قرارداد اخیر س��وآپ ما صرفا 
گازي را منتقل مي كنیم و درصدي را مي گیریم. 
اگر 5 درصد هم س��هم مان از این قرارداد باشد، 
یعني از ٢ میلیارد متر مكعب در س��ال در حدود 
100 میلیون مت��ر مكعب در س��ال خواهد بود 
این در حالي اس��ت كه 5 استان شمال شرقي ما 
روزانه بی��ش از 100 میلیون متر مكعب مصرف 
گاز دارند. خوب است بدانیم مصرف كشور روزي 
700 میلیون مترمكعب است و به عبارتي دیگر، 
نزدیك ٢٦٠ میلیارد مترمكعب در سال. بنابراین 
1/0 میلی��ارد مترمكعب گازي ك��ه از این محل 
سوآپ اخیر به ایران خواهد رسید، كفاف نیاز هاي 
استان هاي شمالي كش��ور را نیز نخواهد داد. در 
نتیجه ما باید تالش كنیم كه از دیگر ظرفیت هاي 

خود در این عرصه نهایت استفاده را ببریم. 
در چنین راهبردي ما نه تنها نباید اجازه بدهیم 
كه مش��تریان گاز ایران از دست بروند كه حتي 
ب��ا افزایش ظرفی��ت كاري كنیم ك��ه منابع گاز 
كش��ور هاي منطقه به ایران وارد شوند و سپس 
متقاضیان از م��ا فقط گاز بخرند كه متاس��فانه 
در سال هاي گذش��ته كمتر به این مسائل توجه 

شده است. 
ما در گذشته به كشور هایي مانند ارمنستان نیز 
صادرات گاز داش��تیم و به جاي آن برق دریافت 
مي كردیم، اما متاسفانه به این مدل از قرارداد ها 

نیز چندان توجه نشده است. 
حال اگر مي خواهیم هاب انرژي منطقه بش��ویم 
باید ببینیم چه چیزي به منافع ما كمك مي كند. 
بر همین اس��اس، ب��راي بهره مندي بیش��تر از 
قرارداده��اي گازي در منطقه شایس��ته اس��ت 
زیرس��اخت هاي الزم را ب��راي تبدیل ش��دن به 
هاب انرژي منطقه فراهم كنیم و در خرید انرژي 
ارزان و فروش آن با قیمت باالتر براي متقاضیان 
نقش باالتري ب��راي خود در نظر بگیریم؛ در غیر 
این صورت با س��وآپ ضمن اینكه سود چنداني 
از این دس��ت قراردادها نخواهیم برد و موقعیت 
اس��تراتژیك هاب انرژي منطقه را نیز از دس��ت 

خواهیم داد.

 آینده شركت ها وابسته 
به دالر است

 با توجه به تحلیل هاي بیان ش��ده، باید در برابر 
نقدها و تحلیل هاي منفي كه نقش عوامل مثبت 
بر بازار را نادیده مي گیرد، ایستادگي كرد. بنابراین 
تقویت تحلیل هاي كارشناسي درست و منطقي 

یكي از نیازهاي امروز بازار سرمایه است.
در این مقط��ع زماني، بازار در كف خود قرار دارد 
و قیمت ه��ا در ارزنده ترین نقطه هس��تند، براي 
جلوگی��ري از ایج��اد التهاب در ب��ورس، انتظار 
مي رود فعاالن بازار با موشكافي ابعاد موضوعات 
ب��ه برطرف ش��دن نگراني ه��ا یاري رس��انند و 
به س��هامداران اطمینان خاط��ر بدهند كه این 
موضوعات در میان مدت و بلندمدت بر سودآوري 
ش��ركت ها تاثیر چنداني ندارن��د و از رفتارهاي 

هیجاني و توده اي به  شدت بپرهیزند.

تاكید رییسي بر لزوم كاهش
رنج بیکاری در لرستان

ری��س دولت س��یزدهم گفت: لرس��تان جوانان 
تحصیلکرده بیکار بس��یاری دارد که باید از رنج 
بیکاری این استان کاسته شود. به گزارش ایرنا، 
ابراهیم رییس��ی روز جمعه در یازدهمین س��فر 
استانی خود به لرس��تان در بدو ورود به فرودگاه 
خرم آباد گفت: پس��ران و دختران تحصیلکرده 
بس��یاری در لرس��تان داریم که از بی��کاری رنج 
می برن��د. او ادامه داد: این اس��تان ظرفیت آب، 
خاک، کشاورزی، معدن و گردشگری دارد ولی 
بیکاران آن فراوان هستند. او تصریح کرد: در این 
سفر موانع و مشکالت را بررسی می کنیم، برای 
بخش��ی از موانع و مشکالت در اس��تان تصمیم 
و برخ��ی نیز در تهران پیگی��ری می کنیم تا رنج 
بیکاری در لرس��تان را کم کنی��م و ظرفیت های 

بسیار به  کار گرفته و احیا شود. 

»تعادل« هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام را بررسی می کند

آغاز روند سازنده مذاكرات

  انتصاب عباس حس�یني در سمت معاون امور 
بانك و بیمه وزارت اقتصاد

وزیر ام��ور اقتصادي و دارایي طي حكمي س��ید عباس 
حسیني را به سمت معاون امور بانكي، بیمه و شركت هاي 
دولتي این وزارتخان��ه منصوب كرد.  وزیر اقتصاد در این 
حكم، ب��ه اولویت هاي برنامه اي ای��ن معاونت همچون: 
مشاركت فعال در اصالح نظام بانكي و ارتقاي كارآمدي 
بانك هاي دولتي، طراحي نظامات بهره ور و هوش��مند 
براي مقابله با تحریم ه��اي ظالمانه در حوزه هاي بانكي، 
بیمه و ش��ركت هاي دولتي و ارتقاي كارایي و اثر بخشي 
شركت هاي دولتي با واگذاري دارایي هاي مازاد و پایش 
مستمر ریسك و بازده دارایي هاي این شركت ها، تأكید 
كرده است. بر اساس این گزارش، برقراري اصول حاكمیت 
شركتي در بانك ها، بیمه ها و شركت هاي دولتي و طراحي 
نظام نظارتي موثر و كارآمد و مدرن در حوزه هاي بانكي و 
بیمه اي از جمله اولویت هاي برنامه اي است كه وزیر اقتصاد 

در این حكم، بدان اشاره داشته است. 

  پایان كووید، رونق اقتصادي 
و نفت ۱۲۵ دالري

بانك امریكایي جي پي مورگان پیش بیني كرد اوضاع براي 
اقتصاد جهاني در سال میالدي آینده به سمت بهبود پیش 

مي رود و مصرف در سال هاي پیش رو قوي خواهد ماند.
استراتژیست هاي بانك جي پي مورگان در گزارشي نوشتند: 
سال آینده مي تواند زمینه را براي فضاي اقتصادي پرجنب 
و جوش پي ریزي كند و كووید از یك پاندمي به یك بیماري 
محلي تبدیل شود. به گفته استراتژیست هاي این بانك 
سرمایه گذاري امریكایي، در بحبوحه شرایط كامال مطلوب 
بازار كار و ظرفیت استقراض بیشتر، مصرف در سال هاي 
آینده احتماال قوي خواهد بود. اقتصاد پرجنب و جوش به 
معناي تقاضاي قوي براي نفت است و حتي جي پي مورگان 
هفته پیش اعالم كرد قیمت نفت به دلیل ظرفیت محدود 
اوپك براي افزایش تولید، مي تواند در سال 2022 به 150 

دالر و در سال 202۳ به 150 دالر صعود كند.
ماركو كوالنوویچ و برام كاپالن، استراتژیستهاي جي پي 
مورگان در یادداشت اخیرشان نوشتند: واریانت اُمیكرون كه 
طي دو هفته گذشته بازارها را به وحشت انداخت، مي تواند 

آغاز پایان پاندمي باشد. اگر شدت بیماري زایي و مرگ و میر 
ناشي از اُمیكرون كمتر باشد، بخشي از الگوي تاریخي تحول 
ویروس خواهد بود. این امر براي بازارهاي پرریسك مثبت 
خواهد بود زیرا نشان مي دهد كه پایان پاندمي نزدیك است.

بر اس��اس گزارش اویل پرای��س، بیل گیتس ه��م ابراز 
خوش بیني كرده كه پایان پاندمي ممكن است در مقطعي 
در سال میالدي آینده اتفاق بیافتد. اما قیمتهاي نفت در 
معامالت روز پنجشنبه بازار جهاني به دلیل نگرانیها نسبت به 
دورنماي اقتصادي چین در پي تنزل رتبه اعتباري دو سازنده 
امالك چیني و در پي اقدامات بعضي از دولت ها براي مقابله 
با شیوع واریانت اُمیكرون، نزول پیدا كردند. بهاي معامالت 
نفت برنت یك دالر و 40 سنت معادل 1.۹ درصد كاهش 
یافت و در 74 دالر و 42 سنت در هر بشكه بسته شد. بهاي 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت امریكا با یك دالر و 42 
سنت معادل دو درصد كاهش، در 70 دالر و ۹4 سنت در 
هر بشكه بسته شد. شیوع اُمیكرون باعث افت 16 درصدي 
قیمت نفت برنت از 25 نوامبر تا اول دسامبر شد. بیش از 
نیمي از این كاهش، هفته جاري جبران شد اما تحلیلگران 
مي گویند احیاي بیشتر تا زمان روشن شدن بیشتر تاثیر 

اُمیكرون، ممكن است محدود باشد.

  دستگیري ۵ اخاللگر شاخص بازار ارز تهران
روابط عموم��ي وزارت اطالع��ات خبر داد؛ ب��ا اقدامات 
اطالعات��ي و عملیات��ي در معاونت اقتص��ادي، عالوه بر 
دس��تگیري 5 اخال لگر ش��اخص بازار ارز تهران، مسدود 
كردن حساب هاي بانكي فعاالن غیرمجاز ارزي به 841 
نفر افزایش یافت. در ادامه طرح برخورد با فعاالن غیر مجاز 
ارزي، سربازان گمنام امام زمان )عج( در معاونت اقتصادي، 
ضمن اشراف بر روي شبكه گسترده فعاالن غیرمجاز ارزي 
كشور و فضاي غیررسمي معامالت ارز، 5 اخالل گر شاخص 
و تاثیرگذار بازار ارز تهران را شناسایي و دستگیر كردند. بر 
اساس این گزارش پیش از این نیز، به دنبال اجراي طرح 
برخورد با فعاالن غیر مجاز ارزي اطالع رس��اني شد؛ همه 
حس��اب هاي بانكي بیش از 700 نفر از فعاالن غیر مجاز 
ارزي در سطح كشور شناسایي و مس��دود شد كه ادامه 
این روند در چند روز اخیر، مس��دود كردن حساب هاي 
بانكي فعاالن غیر مجاز ارزي به 841 نفر افزایش پیدا كرده 

است. وزارت اطالعات در اطالعیه خود ضمن هشدار به هر 
گونه فعالیت غیرمجاز در بازار ارز، به مردم ایران اطمینان 
خاطر مي دهد كه اجازه سوداگري و سواستفاده در فضاي 
غیررسمي معامالت را نخواهد داد و از هیچ تالشي براي 

حفظ آرامش بازار ارز دریغ نخواهد كرد.

  بحران ارزي؛ پایان موفقیت اقتصادي تركیه
عمیق تر شدن بحران ارزي تركیه مي تواند پایان قطعي 
داستان موفقیت اقتصادي این كشور باشد و شهروندان 
عادي را فقیرتر كند. به گزارش اكسیوس، واحد پول تركیه 
به صورت روزانه در نوسان است و امسال 45 درصد ارزش 
خود را در برابر دالر از دست داده است. سرمایه گذاران به 
دلیل نگراني در مورد توانایي بانك  مركزي در كنترل تورم، 
دارایي هاي خود در تركیه را واگذار مي كنند و شهروندان 
عادي براي تبدیل پس اندازهاي خود به ارزهاي خارجي 
و طال عجله دارند. بحران اقتصادي به جایگاه سیاس��ي 
رییس جمهور تركیه، رجب طیب اردوغان و حزب حاكم 
عدالت و توس��عه كه از س��ال 2002 قدرت را در دست 
داشت آسیب رسانده اس��ت. گروه اقتصادي اردوغان بر 
سیاست اقتصادي غیرمتعارف كاهش نرخ  بهره با وجود 
تورم فزاین��ده و افزایش فقر اصرار دارد زیرا وي نرخ بهره 
باال را اقدامي غیرمسووالنه مي داند.  اردوغان و گروه وي 
مدعي هستند كه سیاست آنها صادرات و رشد اقتصادي 
تركیه را با رقابت��ي كردن ارز تقویت خواهد كرد. طي دو 
سال گذشته، اردوغان سه رییس بانك  مركزي را بركنار 
كرده و این مساله اس��تقالل این بانك را زیر سوال برده 
است. سحاپ كاوچي اوغلو، رییس بانك مركزي گفت: 
سیاست پولي غیرمتعارف در اوایل سال آینده نتایج خود 
را نش��ان خواهد داد. اردوغان مخالف برگزاري انتخابات 
قبل از سال 202۳ است تا آن زمان حدود ۹ میلیون جوان 
ترك براي اولین بار واجد شرایط رأي دادن خواهند بود.

شایان ذكر است، از هر 5 جوان ترك یك نفر بیكار است.  
بانك مركزي یك كاهش محدود دیگر نرخ را در اواسط 
دسامبر اعالم كرده است، پس از آن زمان بانك احتماال به 
سیاست تسهیل پولي خود پایان خواهد داد اما با گسترش 
كشمكش هاي اقتصادي، احتمال فرار مغزها در ماه هاي 

آینده وجود دارد.

  پیش بیني جالب سرمایه دار معروف امریكایي 
درباره افزایش قیمت بیت كوین

 Ark  »مدیر عامل شركت سرمایه گذاري »آرك اینِوست
Invest پیش بیني كرد كه با وارد شدن سرمایه گذاران 
نهادي به فضاي نسبتاً جدید ارزهاي دیجیتال، قیمت بیت 
كوین مي تواند به بیش از 500 هزار دالر نیز افزایش یابد.

كتي وود، مدیر عامل ش��ركت س��رمایه گذاري »آرك 
اینوس��ت« Ark Invest روز پنجشنبه در گفت وگو با 
شبكه خبري سي ان بي س��ي پیش بیني كرد كه با وارد 
شدن سرمایه گذاران نهادي به فضاي نسبتاً جدید ارزهاي 
دیجیتال، قیمت بیت كوین مي تواند به بیش از 500 هزار 
دالر نیز افزایش یابد. به گفته وود، موسسات سرمایه گذاري 
همیشه در جست وجوي سرمایه گذاري هایي هستند كه 
با طبقات دارایي هاي س��نتي مانند سهام و اوراق قرضه 
مرتبط نیستند. وود گفت: من فكر مي كنم این موسسات 
در حال حاضر )به سمت ارزهاي رمزنگاري شده( حركت 
مي كنن��د. وي در ادامه تاكید كرد كه آنها در حال حاضر 
دو ارز دیجیتال بزرگ یعني بی��ت كوین و اتر را ترجیح 
مي دهند. این سرمایه دار امریكایي همچنین توضیح داد 
كه دلیل حركت موسسات به سمت بازار ارزهاي دیجیتال 
»تا حدي این اس��ت كه این یك طبق��ه دارایي جدید با 
همبستگي هاي بسیار متفاوت در مقایسه با سایر طبقات 
دارایي اس��ت.« نتایج یك بررسي شركت آرك اینوست 
نیز نشان داده اس��ت كه دارایي هاي امالك و مستغالت 
نزدیكترین همبستگي را با بیت كوین دارند. وود گفت: 
مدیران نه��ادي باید به طبقات دارایي جدید كه در حال 
تكامل و داراي همبستگي پاییني هستند، ، توجه داشته 
باشند. این راه حل كلیدي تنوع بخشیدن )به دارایي ها( 
اس��ت، و این یك جام مقدس از نظ��ر تخصیص دارایي 
محسوب مي شود. این مدیر اجرایي همچنین تاكید كرد 
اگر موسسات و نهادهاي سرمایه گذاري تقریبًا 5 درصد از 
پرتفوي خود را در طول زمان به بیت كوین منتقل كنند، 
500 هزار دالر به قیمت فعلي بیت كوین اضافه مي كند.

این اظه��ارات در حالي صورت گرفت كه بیت كوین روز 
پنج ش��نبه بیش از 5 درصد كاهش داش��ت و تا ساعت 
10:15 ب��ه وقت گرینویچ باالي 48 هزار دالر به ازاي هر 

توكن معامله شد.

خبرهاي  كوتاه



گروه بانك و بيمه|
مهدي صفري، معاون اقتصادي وزير خارجه در گفت وگوي 
تلويزيوني از آزادس��ازي مطالبات ارزي اي��ران از يكي از 
كشور ها در آينده نزديك خبر داد و افزود: اخيرا 3.5 ميليارد 
دالر از مطالبات ارزي ايران آزاد شده و مطالباتي با رقم هاي 
باالتري از كشور هاي ديگر نيز داريم كه مذاكرات  مان براي 
آزادسازي آن انجام شده و به نتايج خوبي رسيده است.   در 
عين حال، وزارت خارجه امريكا در واكنش به اظهارات موثق 
معاون اقتصادي وزير خارجه كشورمان مدعي شد: هيچ 
يك از دارايي هاي مسدودشده ايران آزاد نشده است.  يك 
مقام مطلع نيز در واكنش به ادعاي وزارت خارجه امريكا 
در خصوص آزادنش��دن دارايي هاي مس��دود شده ايران 
گفت: اينگونه اظهارنظر همزمان با آغاز دور جديد مذاكرات 
هسته اي وين با هدف ايجاد جنگ رواني، طبيعي است اما 
تاثيري در اصل آنچه اتفاق افتاده ندارد. معاون اقتصادي وزير 
خارجه كشورمان گفته است: در سفر به يكي از كشور هاي 
اروپايي و در مذاكره با كشور مقابلي كه بايد پول هاي ما را آزاد 
كنند نتايج خوبي حاصل شد و به زودي مي توانيم آزادسازي 
ارزي خوبي داشته باش��يم، اما رقمش را نمي توانم اعالم 
كنم. معاون ديپلماسي اقتصادي وزير خارجه از آزادسازي 
مطالبات ايران از يكي از كشورها در آينده نزديك خبر داد 
و گفت: اخيرا نيز 3.5 ميليارد دالر از اين مطالبات آزاد شد. 
صفري درباره دس��تاورد هاي اقتصادي وزارت خارجه در 
دوره صد روزه دولت سيزدهم افزود: ميزان صادرات ما به 
تاجيكستان در دو ماه گذشته از 60 ميليون دالر به 180 
ميليون دالر رسيده اس��ت.در دو ماهي كه از آغاز به كار 
معاونت ديپلماسي اقتصادي در وزارت خارجه مي گذرد 
بيشترين تالش مان را بر فعال كردن كريدور هاي ارتباطي 
با كشور هاي همسايه و افزايش صادرات به اين كشور ها 
به ويژه صدور خدمات فني- مهندس��ي متمركز كرديم. 
صفري گفت: يكي از حوزه هاي بسيار مهم آسياي مركزي 
است كه روابط تجاري ما با اين منطقه بسيار افت كرده و 
ارتباطات مان با آنان بسيار ضعيف شده بود، اما در اين دو 
ماه رقم صادراتي ما به كشور هاي اين منطقه به ميزان قابل 
توجهي افزايش يافت.در تاجيكس��تان عالوه بر افزايش 
ميزان صادرات از 60 ميليون دالر به 180 ميليون دالر در 

دو ماه اخير، اجراي طرح 350 ميليون دالري نيز در دستور 
كار قرار دارد. معاون وزير امور خارجه گفت: در اين مدت 
تالش كرديم كه كريدور هاي اين كشور ها به بندرعباس و 
چابهار متصل شود و به اين منظور با وزراي ترابري و تجارت 
اين كشور ها كميسيون هاي مشترك برگزار كرديم و از 
اين بنادر ما نيز ديدن كردند تا از آن جا براي ذخيره كردن 
كاال هاي شان استفاده كنند. وي افزود: مشكالت مربوط به 
جمهوري هاي ارمنستان و آذربايجان نيز مربوط به كريدور 
بود كه رفع شد و مسير هر دو كشور روان است و مسير خزر 
نيز به عنوان جايگزين سوم نيز روان شد و صدور كاالي هاي 
ما به ويژه صدور خدمات مهندسي به شمال از اين طريق 
افزايش يافته است. صفري همچنين درباره افزايش تبادل 
تجاري ايران و عراق گفت: دو كشور 12 نقطه مرزي دارند 
و تالش ما اين بود كه با رفع موانع در اين نقاط مرزي ميزان 
صادرات و تبادل تجاري خود را از 30 تا 50 درصد افزايش 
دهيم.هدف ما اين است كه ميزان صادرات كاال هاي مان را 
به كشور هاي منطقه در دوره چهار ساله دولت سيزدهم به 
دو برابر افزايش دهيم كه اين هدف تا دو سال و نيم آينده 
نيز قابل تحقق است. مهدي صفري درباره اقدامات دستگاه 
ديپلماس��ي براي آزاد كردن مطالبات مالي ايران از ديگر 
كشورها گفت: اخيرا 3 و نيم ميليارد دالر از اين مطالبات آزاد 
شد و مطالباتي از كشورهاي ديگر نيز داريم كه مذاكرات مان 
براي آزادسازي آن انجام شده و به نتايج خوبي رسيده است.

وي افزود: در سفر به يكي از كشورهاي اروپايي در مذاكراتي 
كه داشتيم و نيز در مذاكره با كشور مقابلي كه بايد پول هاي 
ما را آزادس��ازي كنند نتايج خوبي حاصل شد و به زودي 
مي توانيم آزادسازي خوبي داش��ته باشيم، اما رقمش را 
نمي توانم اعالم كنم. معاون وزير امور خارجه همچنين 
درباره اقدام دستگاه ديپلماسي براي اعزام رايزنان بازرگاني 
به سفارتخانه هاي كشورمان در ديگر كشورها گفت: مقرر 
شده است كه 35 رايزن اقتصادي - بازرگاني اعزام شوند كه 
تاكنون 8 رايزن آماده اعزامند و بودجه الزم براي عزيمت 
آنان نيز تامين شده است و اميدواريم تا آخر سال اين 35 
رايزن به حوزه هاي ماموريت شان اعزام شوند.البته رايزن 
بازرگاني با كارشناس اقتصادي متفاوت است، زيرا رايزنان 
بازرگاني را وزارت صمت مش��خص و اع��زام مي كند، اما 

كارشناس��ان اقتصادي از طريق وزارت امور خارجه اعزام 
مي ش��وند. وي تصريح كرد: متاسفانه تمام كارشناسان 
اقتصادي ما را در گذشته مسدود كردند و حدود 35 تا ۴0 
پست مسدود شده بود كه در مذاكره با مسووالن سازمان 
برنامه و بودجه مقرر شد كه اين پست ها را آزاد كنند با اين 
حال تامين بودجه الزم براي آن مس��اله اي است كه بايد 
حل ش��ود. با اين حال كار را متوقف نكرديم و در معاونت 
ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه درصدد اعزام رايزنان 
اقتصادي به سفارتخانه ها هستيم تا اين پست ها از انسداد 
خارج شود و بتوانيم از ظرفيت هاي آنان در خارج از كشور 

اس��تفاده كنيم.در حال حاضر تمركز ما بر اين است كه 
صادرات كاالهاي مان را به كشورهاي هدف افزايش دهيم 
و واردات مان را از كش��ورهاي مختلف هدفمند و متنوع 
كنيم. صفري گفت: براساس اين سياست نبايد يك كاال را 
فقط از فالن كشور وارد كنيم و سفارتخانه هاي ما موظفند 
ظرفيت هاي صادراتي هر كشور را شناسايي و اعالم كنند 
تا ما از تنوع انتخاب بهره مند شويم.به عنوان نمونه در حوزه 
مواد اوليه دارو بر دو س��ه كشور تمركز داريم در حالي كه 
مي شود فرصت تعامل مان را به 6-5 كشور افزايش دهيم تا 
بتوانيم با ايجاد رقابت، نيازهاي مان را با قيمت كمتر تامين 

كنيم.در حوزه صادرات نيز تمرك��ز ما بر صدور خدمات 
مهندسي اس��ت، زيرا صادرات اين خدمات ماندگارتر از 
صادرات كاالست.در عرصه انرژي نيز براي اجراي طرح هاي 
قابل توجه در كشورهاي مختلف در حال مذاكره ايم و در 
حوزه فناوري اطالعات و پلتفرم نويسي نيز رايزني هايي 
انجام شده است تا در اين خصوص صادرات مان را افزايش 
دهيم. وي همچنين از بهبود روابط اقتصادي با سوريه خبر 
داد و افزود: سفر اخير وزير صمت به سوريه در بهبود روابط 
تجاري با اين كشور موثر بود و حركت مناسبي در ارتقاي 

مناسبات بخش خصوصي دو طرف ايجاد مي شود.

يادداشت

اخبار

انتصاب جديد معاون امور بانك 
و بيمه وزارت اقتصاد

وزي��ر امور اقتصادي و دارايي طي حكمي س��يد 
عباس حس��يني را به س��مت معاون امور بانكي، 
بيمه و شركت هاي دولتي اين وزارتخانه منصوب 

كرد.
 وزي��ر اقتص��اد در اين حك��م، ب��ه اولويت هاي 
برنامه اي اين معاونت همچون: مشاركت فعال در 
اصالح نظام بانكي و ارتقاي كارآمدي بانك هاي 
دولتي، طراحي نظامات بهره ور و هوشمند براي 
مقابله با تحريم هاي ظالمانه در حوزه هاي بانكي، 
بيمه و ش��ركت هاي دولتي و ارتقاي كارايي و اثر 
بخشي شركت هاي دولتي با واگذاري دارايي هاي 
مازاد و پايش مستمر ريسك و بازده دارايي هاي 
اين ش��ركت ها، تأكيد كرده است. بر اساس اين 
گ��زارش، برقراري اصول حاكميت ش��ركتي در 
بانك ها، بيمه ها و ش��ركت هاي دولتي و طراحي 
نظام نظارتي موثر و كارآمد و مدرن در حوزه هاي 
بانكي و بيمه اي از جمل��ه اولويت هاي برنامه اي 
اس��ت كه وزير اقتصاد در اين حكم، بدان اشاره 

داشته است. 

دستگيري 5 اخاللگر
شاخص بازار ارز تهران

روابط عمومي وزارت اطالعات خبر داد؛ با اقدامات 
اطالعاتي و عملياتي در معاونت اقتصادي، عالوه 
بر دس��تگيري 5 اخال لگر شاخص بازار ارز تهران، 
مسدود كردن حساب هاي بانكي فعاالن غيرمجاز 

ارزي به 8۴1 نفر افزايش يافت.
در ادامه طرح برخورد ب��ا فعاالن غير مجاز ارزي، 
س��ربازان گمنام امام زم��ان )ع��ج( در معاونت 
اقتصادي، ضمن اشراف بر شبكه گسترده فعاالن 
غيرمجاز ارزي كشور و فضاي غيررسمي معامالت 
ارز، 5 اخالل گر شاخص و تاثيرگذار بازار ارز تهران 

را شناسايي و دستگير كردند.
بر اس��اس اين گزارش پيش از اين نيز، به دنبال 
اجراي طرح برخ��ورد با فع��االن غير مجاز ارزي 
اطالع رساني شد؛ همه حساب هاي بانكي بيش از 
700 نفر از فعاالن غير مجاز ارزي در سطح كشور 
شناسايي و مسدود شد كه ادامه اين روند در چند 
روز اخير، مسدود كردن حساب هاي بانكي فعاالن 
غير مج��از ارزي به 8۴1 نف��ر افزايش پيدا كرده 
اس��ت. وزارت اطالع��ات در اطالعيه خود ضمن 
هش��دار به هر گونه فعاليت غيرمجاز در بازار ارز، 
به مردم اي��ران اطمينان خاطر مي دهد كه اجازه 
س��وداگري و سوءاس��تفاده در فضاي غيررسمي 
معام��الت را نخواهد داد و از هيچ تالش��ي براي 

حفظ آرامش بازار ارز دريغ نخواهد كرد.

معاون اقتصادي وزارت خارجه از آزادسازي مطالبات ايران خبر داد

تداوم تثبيت قيمت دالر و يورو در صرافي هاي بانكي

تاييد آزادسازي  3.5 ميليارد  دالر

قيمت باثبات دالر در هفته جاري
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |

روز پنجش��نبه، 18 آذرماه 1۴00 قيمت ارز تحت تاثير 
اقدامات بانك مركزي، خبر آزادشدن 3.5 ميليارد دالري 
پول هاي اي��ران در يكي از كش��ورها، و نامه نگاري بانك 
مركزي با اتحاديه صرافان، نسبت به روزهاي قبل كاهش 
يافته و روند با ثباتي را در پيش گرفته است.  قيمت دالر 
بين 30750 تا 30 ه��زار و 850 تومان، قيمت يورو 3۴ 
هزار و 800 تومان، و درهم ام��ارات 8 هزار و ۴00 تومان 
اعالم شده است. نرخ هر دالر در صرافي هاي بانكي براي 
سومين روز متوالي در قيمت 27 هزار و 716 تومان و يورو 
در قيمت 32 هزار و ۴2 تومان ثابت ماند.قيمت خريد هر 
دالر 27 هزار و 168 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 31 هزار 
و ۴08 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 27 هزار و 282 تومان و نرخ فروش آن 
27 هزار و 530 تومان بود. اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار 30 هزار و ۹00 تومان و نرخ فروش آن نيز 
31 هزار و 181 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
حواله يورو به قيمت 27 هزار و ۹۴ تومان فروخته و حواله 

دالر به بهاي 23 هزار و ۹21 تومان معامله شد.

    افت و خيز سكه در كانال ۱۳ ميليون توماني
قيمت سكه در بازار تهران با 10 هزار تومان افزايش به رقم 
13 ميليون و 280 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با كاهش 100 هزار توماني به قيمت 13 ميليون 
تومان معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و ۹50 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۹00 هزار تومان 
و س��كه يك گرمي 2 ميليون و 380 هزار تومان قيمت 
خورد.نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 311 
هزار تومان و قيمت هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و 680 
هزار تومان و قيمت اونس جهاني طال با ۹ دالر افزايش به 

قيمت يك هزار و 783 دالر و 2۴ سنت معامله شد.

   توقف رشد قيمت سكه و طال 
در هفته سوم آذرماه

قيمت دالر در هفته گذشته كمتر تحت تاثير اخبار بود و 
دچار تغيير چنداني نشد و به تدريج بين قيمت 30500 تا 
31500 تومان در نوسان بود و سرانجام با قيمت 30850 
هفته را به پايان رساند.  براساس اعالم سايت صرافي ملي 
در 13 آذر 1۴00، قيمت دالر براي خريد 27۴23 تومان و 
براي فروش 27۹76 تومان، 18 آذر 1۴00 نيز قيمت دالر 
براي خريد 27227 تومان و براي فروش 27777 تومان، 
اعالم شد. پيش بيني نشريه اكونوميست درباره قيمت دالرو 
در شرايطي كه تيم مذاكره كننده ايران براي انجام مذاكرات 
دوره جديد دروين به سرمي بردند، بسيار مورد توجه قرار 
گرفت. اكونوميست در اين گزارش خود اعالم كرده بود كه 
تحت تاثير مذاكرات وين، بازگشت ارزهاي بلوكه شده ايران 
و افزايش درآمد ارزي ايران، نرخ دالر در سال 2022 در ايران 
به 20 هزار تومان مي رسد و در سال 2023 باز هم كاهش 
پيدا مي كند و 18500 تومان خواهد شد. نرخ سكه و طال 
در روزهاي نخست هفته سوم آذرماه افزايشي بود، اما از روز 
سه شنبه با اقدامات بانك مركزي در مديريت بازار ارز، رشد 
قيمت ها متوقف شد و ثابت ماند.بازار سكه و طال در هفته 
سوم آذر كار خود را صعودي آغاز كرد و قيمت سكه تمام 
بهار آزادي بعد از مدت ها وارد كانال 13 ميليون تومان شد. 

قيمت سكه طرح جديد در روز شنبه با نرخ 13 ميليون و 50 
هزار تومان معامله شد. سكه طرح جديد در روز چهارشنبه 
80 هزار تومان كاهش قيمت داشت و برابر 13 ميليون و 
270 هزارتومان بود. در آخرين روز هفته سكه با 10 هزار 
تومان كاهش معامله شد. قيمت ها در بازار طالي خام در 
هفته سوم آذر ماه همچون هفته هاي قبل در نوسان بود. به 
اين صورت كه يك گرم طالي 18 عيار در روز ش��نبه يك 
ميليون و 303 هزار تومان معامله  شد و در روز پنجشنبه با 
قيمت يك ميليون و 311 هزار تومان به كار خود در هفته 
گذشته پايان داد.  محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه 
طال و جواهر تهران درباره تحوالت بازار سكه و طال طي هفته  
گذشته گفت: اونس جهاني طال در روز پنجشنبه نسبت 
به اول هفته فقط يك دالر كاهش داش��ت. قيمت سكه و 
طال تا اواسط هفته گذش��ته )روز سه شنبه( ركوردهاي 
جديد قيمتي را بعد از 1۴ ماه ثبت كرد.  اما از روز سه شنبه 
با اقدامات بانك مركزي و صحبت هاي رييس جمهوري 
قيمت ارز كاهش يافت و مي توان گفت قيمت  سكه و طال 
بدون نوسان ثابت ماند. حباب سكه در روز پنجشنبه ۴۴0 
هزار تومان شد كه نسبت به اول هفته 70 هزار تومان افزايش 
داشت. به دليل افزايش قيمت ها در اواسط هفته، تقاضاي 
كاذب را در بازار شاهد بوديم و اين امر موجب شد حباب انواع 

سكه افزايش يابد. هم اكنون قيمت ها تثبيت شده است.
قيمت هر اونس طال ب��ا 0.15 درصد كاهش به 1772 
دالر و 62 سنت رس��يد.در حالي كه در آستانه انتشار 
آماره��اي تورم در امري��كا كه مي تواند ف��درال رزرو را 
مجاب به انقباضي كردن سريعتر سياست پولي اش كند 
سرمايه گذاران از خريدهاي عمده اجتناب مي كنند، 
قيمت طال روز جمعه كاهش داش��ت و در مسير ثبت 

چهارمين كاهش هفتگي متوالي قرار گرفت.

    سياست هاي ارزي
رييس شوراي عالي كانون صرافان عنوان كرد 
تسهيل تامين نيازهاي ارزي مردم با بخشنامه 

جديد بانك مركزي
پ��س از بازديد روز گذش��ته رييس كل بان��ك مركزي از 
صرافي ها در ميدان فردوسي و تاكيد بر آمادگي بانك مركزي 
براي رفع مشكالت احتمالي مرتبط با فروش ارز و تامين 
نيازهاي ارزي مردم؛ بانك مركزي در مكاتبه اي مراتب را به 

رييس شوراي عالي كانون صرافان ايران اعالم كرد.
در اين مكاتبه آمده است: پيرو اطالعيه مورخ 1۴00.0۹.06 
و در راستاي پاسخ به نياز واقعي متقاضيان ارز، خواهشمند 
است به قيد تسريع ضمن اخذ نظرات شركت هاي صرافي در 
خصوص مسائل و مشكالت احتمالي مرتبط با فرآيند فروش 
ارز در س��رفصل هاي مصارف خدماتي اعالمي، مراتب به 
همراه نيازهاي جديد ارزي به درخواست متقاضيان واقعي 
مورد تأييد آن كانون براي اين بانك ارسال شود تا موضوع 

بررسي و اقدامات مقتضي صورت پذيرد. 
احمد لواساني رييس شوراي عالي كانون صرافان با اشاره 
به نامه بانك مركزي اظهار داشت: عرضه ارز در بازار نسبت 
به گذش��ته در وضعيت بهتري قرار دارد و اين نامه بانك 
مركزي نيز كه در راستاي تامين نيازهاي ارزي متقاضيان 
بوده سبب تسهيل دسترسي به ارز و كاهش فشار بر بازار 
غيررسمي خواهد شد.بخشنامه اخير بانك مركزي براي 
اعالم نيازهاي جديد ارزي متقاضيان، موجب تسهيل در 

تامين نيازهاي ارزي مردم و كاهش فشار تقاضا بر بازار غير 
رس��مي خواهد بود. وي با اشاره به عرضه باالي ارز در بازار 
متشكل ارزي و رشد 3.7 برابري معامالت اين بازار در 8 ماهه 
نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، گفت: 
آمارهاي موجود مبني بر افزايش مبادالت نشان مي دهد كه 
هيچ مشكلي براي تامين ارز در كشور نداريم و با توجه به 
عرضه كافي ارز در بازار دليلي براي افزايش نرخ وجود ندارد.

لواساني يادآور شد: از سوي ديگر مذاكرات وين در جريان 
اس��ت و احتمال گشايش هاي بيش��تر در روابط بانكي و 
تجاري كشور وجود دارد كه سيگنالي مثبت براي بازار ارز 
محسوب مي شود، اما عده اي تالش مي كنند با خبرسازي 
و جوسازي هاي سازمان يافته و بعضا سودجويانه در فضاي 
مجازي بازار را ملتهب كنند و با ايجاد نوسان در بازار اهداف 
سودجويانه خود را پيگيري مي كنند.در اين شرايط اقدامات 
بانك مركزي و سياس��ت گذار پولي در آرامش بازار بسيار 
تاثيرگذار خواهد بود، ب��ا اثرگذاري مثبتي كه اقدام بانك 
مركزي در بازار خواهد داشت، در كنار تسهيل دسترسي 
به بازار متشكل ارزي از طريق شبكه بزرگ صرافان سراسر 
كشور ش��اهد حركت به س��مت ثبات در بازار و افزايش 
اثرگذاري بازار متشكل و در نتيجه كاهش نرخ ها در بازار 
غيررسمي خواهيم بود. وي هش��دار داد كه مردم فريب 
جوسازي هاي سوداگران و سودجويان فعال در بازار ارز را 
نخورند و سرمايه هاي خود را در معرض ريسك قرار ندهند.

تقالي امريكايي ها درقبال آزادسازي دارايي هاي ارزي ايران  
در عين حال، وزارت خارجه امريكا در واكنش به اظهارات 
موثق معاون اقتصادي وزير خارجه كشورمان مدعي شد: 
هيچ يك از دارايي هاي مسدودشده ايران آزاد نشده است.  
يك مقام مطلع در واكنش به ادعاي وزارت خارجه امريكا 
در خصوص آزادنش��دن دارايي هاي مس��دود شده ايران 
گفت: اينگونه اظهارنظر همزمان با آغاز دور جديد مذاكرات 
هسته اي وين با هدف ايجاد جنگ رواني، طبيعي است اما 
تاثيري در اصل آنچه اتفاق افتاده ندارد. ديروز صفري معاون 
اقتصادي وزير خارجه در گفت وگوي تلويزيوني از آزادسازي 
مطالبات ارزي ايران از يكي از كشور ها در آينده نزديك خبر 
داد و افزود: اخيرا 3.5 ميليارد دالر از مطالبات ارزي ايران 
آزاد شده و مطالباتي با رقم هاي باالتري از كشور هاي ديگر 
نيز داريم كه مذاكرات  مان براي آزادسازي آن انجام شده و 
به نتايج خوبي رسيده است.  معاون اقتصادي وزير خارجه 
كشورمان گفته است: در سفر به يكي از كشور هاي اروپايي 
و در مذاكره با كشور مقابلي كه بايد پول هاي ما را آزاد كنند 
نتايج خوبي حاصل ش��د و به زودي مي توانيم آزادسازي 
ارزي خوبي داشته باشيم، اما رقمش را نمي توانم اعالم كنم.

    اقدام مهم بانك مركزي
براي تامين نياز ارزي متقاضيان واقعي

بانك مركزي با طراحي و اتخاذ تدابيري، مديريت عرضه و 
تقاضاي ارز در اشكال مختلف را برنامه ريزي كرده است كه 

در نتيجه اين اقدام، تعديل نرخ ارز كامال امكان پذير است.
 بازار ارز در س��ال هاي اخير همواره ش��اهد فراز و فرود 
قيمت ها بوده است؛ به گونه اي كه در مقطعي از سال ۹7، 
بهاي دالر با افزايش قابل توجهي مواجه ش��د و در ادامه 
با كاهش انتظارات تورمي از يك س��و و حضور پرقدرت 
بازارساز از سوي ديگر، با افت معنادار نرخ ها به ويژه بهاي 
دالر همراه شد. اين مس��اله در سال هاي ۹8 و ۹۹ نيز با 

روندي مشابه تكرار شده بود؛ تغييراتي كه در نهايت به 
ضرر كس��اني بود كه به صورت هيجاني و بدون توجه به 
هشدارهاي سياست گذار ارزي كشور اقدام به خريد ارز 
كرده بودند. در اين ميان، بانك مركزي كشورمان در مقام 
سياست گذار پولي و ارزي، همواره در كنار هشدارهاي الزم 
در خصوص ريسك بسيار باالي سرمايه گذاري در بازار ارز، 
تالش داشته است تا با اتخاذ تصميمات كارشناسي و قابل 

اجرا، نياز ارزي متقاضيان واقعي ارز را تامين كند.
به گونه اي كه اين بانك در بخشنامه اي به شبكه صرافي هاي 
كش��ور بر تداوم روند تخصيص ارز به صورت اسكناس با 
مصارف خدماتي 25 گانه تاكيد كرد. اين بخشنامه كه در 
س��ال هاي قبل نيز بر آن تاكيد شده بود، در ششم آذرماه 
امسال، دوباره از سوي بانك مركزي به جهت ساماندهي 
بازار ارز، به صرافي هاي سراس��ر كش��ور ابالغ شد. بر اين 
اساس ابالغيه بانك مركزي تاكيد داشت: »تخصيص ارز 
در سرفصل هاي خدماتي ش��امل ارز مسافرتي، زيارتي، 
درماني، دانش��جويي و دانش آموزي، هزينه شركت هاي 
هواپيمايي ايراني، هزينه شركت هاي بيمه ايراني، هزينه 
شركت در نمايشگاه هاي خارجي، هزينه حقوق و مزاياي 
كاركنان خارجي شاغل در ايران، رانندگان ترانزيت، برگزاري 
همايش هاي بي��ن المللي و اعطاي جوايز جش��نواره ها، 
آزمايش هاي علمي و گواهينامه هاي بين المللي، خريد 
امتياز پخش فيلم، فرصت مطالعاتي، حق عضويت و ثبت 
نام در س��ازمان هاي بين المللي و چ��اپ مقاالت علمي، 
شركت هاي اعزام كننده زائران به عتبات عاليات و عمره 
مفرده، ثبت نام در آزمون هاي بين المللي، حق الوكاله دعاوي 
خارجي، هزينه اشتراك شبكه هاي اطالعاتي، شركت در 
دوره هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشور، شركت در 
امتحانات علمي و تخصصي خارج از كشور، خدمات كنسولي 
س��فارتخانه هاي خارجي، هزينه هاي ارزي شركت هاي 
مسافرتي و گردشگري، هزينه هاي حمل و ترانزيت و توزيع 
محموله هاي پستي و تبديل مانده ريالي ناشي از خريد ارز 
اتباع خارجي و ارز ماموريتي، كما في السابق و بدون تغيير در 
شرايط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اينكه ميزان ارز مسافرتي 
و ارز موردنياز براي شركت در دوره هاي آموزشي و پژوهشي 
نيز از 2000 يورو به 2200 يورو افزايش يافته اس��ت.« در 
كنار اين موضوع، بانك مركزي به صرافي هاي سراسر 
كش��ور اعالم كرد درصورتي كه متقاضيان درخواست 
خريد ارز براي مصارفي، به جز مصارف تعريف شده در 
فهرست مذكور دارند، به بانك مركزي اعالم كنند. اين 
ابالغيه مهم از سوي بانك مركزي از يك طرف نشان از 
برنامه ريزي سياست گذار براي تامين نياز ارزي واقعي 
متقاضيان داشت و از سوي ديگر، به دليل افزايش سقف 
200 يورويي در بخش ارز مسافرتي، بيانگر توان باالي 
بازارساز براي افزايش عرضه داشت. بنابراين افرادي كه 
نيازمند دريافت ارز براي مصارف خدماتي مذكور دارند، 
مي توانند به راحتي از طريق شبكه صرافي هاي سراسر 

كشور اقدام و نياز ارزي خود را تامين كنند.

  گام هاي بانك مركزي
مهم براي تسهيل روند تامين ارز متقاضيان

در جديدترين تصميم بانك مركزي براي تسهيل در روند 
تامين نياز ارزي متقاضيان، به كانون صرافان ايران اعالم 
شده است كه به قيد تسريع ضمن اخذ نظرات شركت هاي 

صرافي در خصوص مس��ائل و مشكالت احتمالي مرتبط 
با فرآيند ف��روش ارز در س��رفصل هاي مصارف خدماتي 
اعالمي، مراتب به همراه نيازهاي جديد ارزي به درخواست 
متقاضيان واقعي مورد تأييد آن كانون براي اين بانك ارسال 

شود تا موضوع بررسي و اقدامات مقتضي صورت پذيرد. 
اين رويكرد حمايتي بانك مركزي در حالي اس��ت كه 
پيش از اين دكتر صالح آبادي رييس كل بانك مركزي 
با حضور ميداني در صرافي هاي ميدان فردوسي تهران، 
ضمن گفت وگو با مردم و صرافان و شنيدن دغدغه ها 
و مشكالت موجود، از آمادگي بانك مركزي براي رفع 
مشكالت احتمالي مرتبط با فروش ارز و تامين نيازهاي 
ارزي م��ردم خبر داده بود. موضوع��ي كه به فاصله 2۴ 
ساعت از سوي بانك مركزي به كانون صرافان ابالغ شده 
تا با تعامل صرافان و متقاضيان ارزي با بانك مركزي، به 
زودي تغييراتي در بخش سرفصل هاي مصارف خدماتي 
اعالمي بانك مركزي اعمال ش��ود. مس��لما با اصالح و 
تغييرات ارزي در اين بخش، روند تسهيل در تامين نياز 

ارزي متقاضيان بيش از گذشته خواهد بود.
از سوي ديگر، بانك مركزي در هفته هاي آتي، قصد دارد 
س��امانه اي براي ثبت درخواست هاي ارزي خرد مردم 
راه ان��دازي كند. در اين باره، رييس كل بانك مركزي با 
اعالم خب��ر راه اندازي درگاه فروش ارز به منظور تامين 
نيازهاي خرد هموطنان به ارز گفت: اين درگاه تا دو ماه 
آينده به بهره برداري خواهد رسيد و هموطنان با ورود به 
اين درگاه نياز خرد ارزي خود را اعالم و سپس با مراجعه 
به صرافي هاي مجاز ارز موردنياز را دريافت مي كنند. وي 
تاكيد كرد: با راه اندازي سامانه فروش ارز صف هاي ايجاد 

شده در مقابل صرافي ها جمع خواهد شد.

    نرخ ارز تعديل مي شود
با توجه به تقويت س��امانه نيما در بخش حواله هاي 
ارزي و همچنين توسعه و تقويت بيش از پيش بازار 
متش��كل ارزي در بخش اسكناس ارزي براي تامين 
نياز مردم به اس��كناس، روند بازار ارز در اين روزها به 
سمت تعديل نرخ ها و رسيدن به يك ثبات نسبي براي 
شاخص ارزي اس��ت. مساله اي مهم كه حاال با توجه 
به نگاه حمايت��ي بانك مركزي براي اعمال تغييرات 
احتمالي در س��رفصل هاي مصرفي ارز و همچنين 
ايجاد درگاه براي تامين نياز خرد ارزي مردم، بسياري 
از كارشناس باور دارند كه بانك مركزي به دليل توان 
ب��االي ارزي كه در اختي��ار دارد، به خوبي در جهت 

تعديل نرخ ارز در بازار، گام برمي دارد.
بنابراين به نظر مي رسد به دليل سياست هاي حمايتي 
بان��ك مركزي همچون آمادگي ب��راي اصالح و تغيير 
س��رفصل هاي فرآيند فروش ارز در مصارف خدماتي 
و همچنين برنامه ريزي ب��راي راه اندازي درگاه فروش 
ارز ب��ه منظور تامين نيازهاي خرد هموطنان به ارز، در 
شرايط كنوني ريسك ورود به بازار ارز و خريد ارز براي 
سرمايه گذاري، بسيار باال است و هر زمان ممكن است 
به داليل مذكور و همچنين توان بسيار باالي بازارساز، 
شاهد كاهش معنادار قيمت ها در بازار ارز باشيم. مسلما 
بانك مركزي با طراحي و اتخاذ تدابيري، مديريت عرضه 
و تقاضاي ارز در اشكال مختلف را برنامه ريزي كرده است 

و در نتيجه، تعديل نرخ ارز كامال امكان پذير است.
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روند كاهنده نرخ تورم 
پيش بيني مي ش��ود نرخ 
تورم نقطه به نقطه س��ير 
كاهش��ي خ��ود را ادام��ه 
مي ده��د به ط��وري كه با 
فرض عدم تكانه جديدي 
به بازار، نرخ تورم نقطه به 
نقطه در اسفند ماه به زير 
30 درصد برس��د. در افق 
كوتاه مدت يعن��ي دوره زماني چند ماهه پيش رو، 
چنانچه متولي حوزه ارزي بتواند نرخ ارز را به عنوان 
يكي از عوامل تعيين كننده ن��رخ تورم مهار كند؛ 
افزايش تورم ناشي از تقاضا در حال مهار شدن باشد. 
به طور مش��خص چنانچه مقام ارزي بتواند نرخ ارز 
نيمايي را در دامنه 22 تا 23 هزار تومان و همچنين 
و نرخ ارز بازار آزاد را 26 تا 27 هزارتومان در ماه هاي 
پيش رو يعني 3ماهه پاياني سال مهار كند، پيش 
بيني مي شود نرخ تورم نقطه به نقطه نيز سير كاهنده 
خود را ادامه داده به ط��وري كه با فرض عدم تكانه 
جديدي به بازار، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 
به زير 30 درصد و حتي نزديك به 25 درصد برسد. 
عدم استقراض دولت از بانك مركزي تاثير تحسين 
كننده اي بر مهار نرخ تورم دارد، اما نبايد توقع داشت 
كه با صفر ش��دن اين اس��تقراض، نرخ رشد حجم 
پولي و حجم نقدينگي نيز باال نباش��د، يعني مثال 
در محدوده 30 يا ۴0 درصد ساالنه نباشد. چرا كه 
اهرم هاي ديگر گسترش حجم پول مي تواند فعال 
بوده و عمل كند، هرچند در حال حاضر فعال هستند. 
مانند تداوم عملكرد حساب اضافه برداشت بانك هاي 
تجاري از بانك مركزي و تداوم سياست تامين مالي 

كسري بودجه دولت از طريق فروش انواع اوراق. 
هرچند فروش اوراق در مقايسه با دريافت استقراض 
از بان��ك مرك��زي آثار تورم��ي كمت��ري دارد اما 
س��ازوكارهايي در اقتصاد كالن باعث مي شوند كه 
فروش اوراق در ميان م��دت و بلندمدت يعني در 
دوره هاي چند ساله، خود، عامل انبساط حجم پول 
و نقدينگي و طبيعتا عامل ايج��اد تورم در اقتصاد 

ملي باشند. 
بنابراين سياست فروش اوراق به جاي استقراض از 
بانك مركزي، مهار كننده تورم در دوره هاي چند 
ماهه است اما مانع بروز تورم در دوره هاي چند ساله 
نبوده؛ بلكه چنانچه اين سياست منجر به افزايش 
حجم پول شود كه معموال مي شود، به عنوان يكي 
از عوامل اصلي ايجاد تورم در دوره هاي چند ساله 
است.  در صورت تداوم شرايط كلي اقتصاد ايران و 
مهار بازار آزاد ارز با فرض پديد نيامدن تكانه جديد 
به اقتصاد كالن، نرخ تورم نقطه به نقطه سير كاهنده 
خود را ادامه خواهد داد و پيش بيني مي ش��ود در 
انتهاي سال به زير 30 درصد و حتي نزديك به 25 

درصد برسد.

محمد واعظ برزاني



گروه بازارسرمايه|
بررسي ها نشان مي دهد كه شاخص كل تمايل زيادي به 
نزول دارد هرچند بازار در هفته اخير رشد 0.69 درصدي 
را تجربه كند اما؛ خروج نقدينگي حقيقي در تاالرشيشه اي 
ادامه دارد. بايد صبر كرد و ديد آينده اين بازار چگونه مي شود 
چراكه در قبال از بين رفتن سرمايه هاي مردم سكوت كرده و 
هيچ رويكرد جديدي براي بازگشت شاخص يا جبران زيان 
سرمايه گذاران در پيش نگرفته است. از سوي ديگر نرخ سود 
بين بانكي هم در چند ماه اخير به محدوده ۲0 درصد رسيده 
و اين يك سيگنال منفي براي بورس محسوب مي شود البته 
طي چند روز اخير اين نرخ كمي كاهشي شد ولي همچنان 
در دامنه ۲0 درصدي است. سال گذشته زماني كه مردم به 
بورس دعوت شدند گفته شد كه اين بازار تنها سد قوي در 
مقابل تورم است و اين روزها با نابودي سرمايه ها و افزايش 
تورم ماهانه و روزانه ديگر مردم اعتمادي به سخنان مسووالن 
دولتي ندارند و حتي چندي پيش رييس سابق بانك مركزي 
نسبت به ارايه اطالعات دولت درباره كاهش تورم در ماه هاي 
اخير موضع گيري كرده و نوشت بود »تامين مالي دولت از 
بانك ها و برداشت آنها از بانك مركزي تا ۸0 هزار ميليارد 
تومان، همان چاپ پول است.« مي توان اين موضوع را بدان 
شكل معنا كرد كه افزايش نقدينگي همچنان در كشور 
وجود دارد و اين افزايش مهم ترين و اساسي ترين عامل 
تورم در كشور است. البته رييس جديد بانك مركزي هم 
در همان آغاز انتصابش ضمن اشاره به اينكه ميزان رشد 
حجم نقدينگي در مهر ماه بيشتر از تابستان بوده به نوعي 

به تورم زا بودن اقتصاد صحه گذاشته است.

چرابورسنوسانيميشود؟
رضا جعفري، كارشناس بازارسرمايه درخصوص نوسانات 
بازار مي گويد: در ش��رايط كنوني فض��اي رواني بازار به 
گونه اي است كه سيگنال هاي مثبت در بازار تاثيرگذار 
نيست، به همين دليل تقاضا براي خريد سهام هم از طريق 
سرمايه داران خرد وجود ندارد و همين جهت معكوس 
بورس نسبت به متغير تورم، رشد قيمت ارز و ... باعث شده 
سهامداران به پارامترهاي اقتصاد توجه نكنند، چراكه بر 
اين عقيده اند كه بازار توس��ط عده اي هدايت و مديريت 
مي شود و عمال تحت تاثير فاكتورهاي اقتصادي نيست. 
وي در ادامه به دخالت هاي دولت در حوزه انتشار اوراق و 
تاثير آن روي بازارسرمايه پرداخته و توضيح مي دهد: در 
اصل اقتصاد ايران دولتي بوده و در بسياري از شركت ها 
دولت سهامدار عمده اس��ت، درنتيجه ممكن است كه 
به صورت مس��تقيم در بازار دخالت نكن��د، اما حقوقي 
ش��ركت هاي دولتي به نوعي نماينده دولت براي اجراي 
سياست هاي آن در بازار هستند. همچنين ممكن است 
يكي از سياست هاي دولت براي جلوگيري از ادامه رشد 
بورس، كنترل نقدينگي بازار با انتشار اوراق براي جلوگيري 
از بروز تورم جديد و ... باشد، اما اين مساله تا جايي مي تواند 
ادامه دار باشد كه براي سهامداران منطقي باشد، در غير 
اين صورت ساير بازارها همچون ارز و ... به رشد خود ادامه 
مي دهند و بعد از آن بازار سرمايه هم در همان مسير قرار 
مي گيرد. اين كارشناس درخصوص مولفه هاي تاثيرگذار 

روي بازار مي گويد: آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه 
حجم نقدينگي در ماه هاي گذشته رشد فزاينده اي داشته 
است، به همين دليل دولت به دنبال كنترل بخشي از 
اين نقدينگي از طريق افزايش نرخ س��ود بين بانكي 
است، چرا كه اين نقدينگي سرگردان در صورتي كه 
در بخش سپرده هاي بانكي حبس نشوند مي تواند وارد 
بازارهايي همچون طال، ارز، خودرو و ... شود و باز موج 
جديدي از افزايش قيمت رخ دهد. اين سياس��ت در 
شرايط تورمي در اقتصاد به كار گرفته مي شود و كامال 
منطقي است، اما براي بازار س��هام تبعاتي دارد، زيرا 
مانع ورود نقدينگي به اين بازار مي شود و اين مساله در 
شرايطي كه بورس روندي نزولي دارد تشديد مي شود.

ناترازيبورس
همچنانبزرگترينمشكلاقتصاد

وحيد ش��قاقي، اقتصاددان در گفت وگوي اخير خود با 
اشاره به اينكه دولت سيزدهم در بودجه اي ناتراز گرفتار 
شده است، توضيح مي دهد: دولت در حال حاضر نه تنها 
درآمد كافي ندارد كه بتواند هزينه هاي پيش بيني شده 
در بودج��ه ۱۴00 را تامين كند، بلكه زمان سررس��يد 
بخشي از اوراقي كه دولت قبل در سال هاي گذشته صرف 
هزينه هاي جاري كرده رسيده است، به همين دليل دولت 
س��يزدهم بايد آن اوراق را به همراه سودش برگرداند در 
چنين شرايطي بهترين راهكار دولت اين است كه اوراق 
قبلي را تمديد كند يا اوراق جديد براي تامين اعتبارات 
مورد نياز براي پرداخت بدهي هايش منتشر كند. همين 

مس��اله باعث ش��ده نقدينگي هم در بورس براي سهام 
اختصاص پيدا نكن��د و بازار گرفتار نوع��ي ركود و روند 
نزولي شده است. شقاقي با بيان اينكه بازار همچنان بايد 
منتظر خبرهاي خوب باشد تا بتواند روند كنوني خود را 
تغيير دهد، مي گويد: شايد مهم ترين مساله اي كه بتواند 
روند بازار را تغيير دهد نزديك ش��دن به توافق در برجام 
است، زيرا در شرايط كنوني بسياري از شركت ها به دليل 
افزايش هزينه ها در توليد با مشكل مواجه شده اند و ادامه 
اين روند تورمي مي تواند به طور كامل سودسازي در اين 
شركت ها را تحت تاثير قرار دهد. از طرف ديگر دولت به 
دليل كمبود اعتبارات توان الزم براي پرداخت تسهيالت، 
تامين نقدينگي و ... ندارد و همين مساله به ركود اقتصادي 
و نااميدي سرمايه داران در بازار سرمايه دامن زده است. 
به طور قطع عقب ماندگي بازار س��رمايه نسبت به ساير 
بازارها از نظر تورمي جبران مي شود و البته اين به معناي 
اين نيست كه همه س��هام ها به يك اندازه رشد خواهند 
كرد، به همين دليل سرمايه داران خرد بايد مراقب باشند 

وارد معامله براي خريد چه نمادي مي شوند.

رشدكمجانبورس
بازار ب��ورس درهفته اخير صعودي كج دار و مريز را تجربه 
كرد؛ به طوري كه شاخص كل بورس تنها توانست نسبت 
به هفته قبل 0.69 درصد افزايش يابد. اين در حالي است كه 
شاخص كل با معيار هم وزن نسبت به هفته قبل كاهشي 
باقي ماند. آمار كل معامالت بورس در هفته گذشته نشان 
مي دهد كه ارزش كل معامالت اين ب��ازار با ۵.۳۸ درصد 

كاهش از ۱۷9 هزار و ۷۷۲ ميليارد ريال در هفته گذشته به 
۱۷0 هزار و 99 ميليارد ريال در هفته جاري رسيد. اين در 
حالي است كه حجم كل معامالت اين بازار در هفته جاري 
نسبت به هفته گذشته ۱9.9۴ درصد افزايش يافت و از ۲۱ 
هزار و ۴6۷ ميليون سهم به ۲۵ هزار و ۷۴۷ ميليون سهم 
رسيد. از ميان بازارها ارزش معامالت در بازار اول سهام، بازار 
دوم سهام و بازار مشتقه روندي كاهشي داشت؛ به طوري 
كه اين آمار در بازار اول سهام با 9.۴۵ درصد كاهش از 6۲ 
هزار و ۷99 ميلي��ارد ريال به ۵6 هزار و ۸6۸ ميليارد ريال 
رسيد. ارزش معامالت در بازار دوم سهام نيز كاهشي ۱۳.۵۷ 
درصدي را تجربه كرد و از ۵۲ هزار و ۲0۲ ميليارد ريال در 
هفته گذشته به ۴۵ هزار و ۱۱۸ ميليارد ريال در هفته جاري 
رسيد. ارزش معامالت در بازار مشتقه نيز با كاهشي ۱۴.۲۷ 
درصدي از ۸۴ ميليارد ريال در هفته گذشته به ۷۲ ميليارد 
ريال در هفته جاري رسيد. اين در حالي است كه ارزش 
معامالت در بازار بدهي و صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله به ترتيب رش��دي ۷.۵6 درصدي و ۴.۸۸ 
درصدي را تجربه كرد و اين آمار در بازار بدهي از ۷۳۸۴ 
ميليارد ريال به ۷9۴۳ ميليارد ريال و در صندوق ها از 
۵۷ ه��زار و ۳0۲ ميليارد ريال به 60 هزار و 9۸ ميليارد 
ريال رسيد. شاخص كل بورس با 0.69 درصد افزايش 
توانست از يك ميليون و ۳۴0هزار واحد در هفته گذشته 
به يك ميليون و ۳۴9 هزار واحد در هفته جاري برسد. 
اين در حالي است كه شاخص كل با معيار هم وزن ۱.0۸ 
درصد كاهش يافت و از ۳6۷ هزار و ۵6۱ واحد در هفته 
گذشته به ۳6۳ هزار و ۵۸6 واحد در هفته جاري رسيد.

اخباربازارسهام بازار سرمايه4   Sat. Dec 11. 2021  2102   شنبه 20 آذر 1400    6 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره 

نخستينگام
براياصالحقيمتخودرو

محمد هادي سليمي زاده، مدير روابط عمومي سازمان 
بورس و اوراق به��ادار در صفحه توييتر خود نوش��ت: 
پيگيري هاي روزانه رييس سازمان بوس و اوراق بهادار از 
متوليان ستاد تنظيم بازار منتج به نتيجه شده و با افزايش 
حدود ۱۸ درصدي نرخ خودرو موافقت شد. وي با تاكيد 
بر اينكه ارزندگي بازار سرمايه بيش از پيش خواهد شد، 
افزود: اين نخستين گام است و اين فرايند به جز در صنعت 
خودرو در ساير صنايع هم ادامه خواهد داشت. مطابق 
آمارهاي منتشره در سامانه كدال بورس، مجوز تغيير 
بيش از ۱0 درصد در نرخ فروش محصوالت ايران خودرو 
و مجوز افزايش ميانگين ۱۸ درصد قيمت محصوالت 
شركت سايپا داده شد.در اين زمينه »بابك رحماني«، 
معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي ايران خودرو نيز از 
آغاز فروش فوري هفتگي و افزايش عرضه محصوالت، در 
پي اصالح قيمت ها خبر داد. همچنين حسين كاظمي، 
معاون بازاريابي و فروش گروه سايپا گفت: به  دنبال افزايش 
چند برابري قيمت نهاده ه��اي توليد و مواد اوليه نظير 
فوالد، آلومينيوم، مس، محصوالت پليمر، پتروشيمي و 
ساير مواد اوليه و نيز قطعات مورد نياز براي توليد خودرو 
در ماه هاي اخير كه منجر به افزايش چشمگير قيمِت 
تمام ش��ده محصوالت و تحميل زيان به س��هامداران 
خودروسازان شده است، بهاي كارخانه سبد محصوالت 
سايپا از امروز به طور متوسط ۱۸ درصد افزايش مي يابد.

وضعيتبورس
بهبرجامگرهخوردهاست

شهربورس| س��ياوش وكيلي، كارشناس بازار 
س��رمايه درباره وضعي��ت بازار س��رمايه، اظهار 
داش��ت: چند وقتي اس��ت كه ش��رايط حاكم بر 
بازار س��رمايه تداوم پيدا كرده و خود را در قالب 
حجم ه��اي ان��دك معامالت نش��ان مي دهد. از 
متولي��ان بازار از جمله س��ازمان ب��ورس انتظار 
مي رود كه اقداماتي در راس��تاي بهبود ش��رايط 
موجود انجام بدهند. وي با اشاره به اخبار مثبت 
پيرامون بورس، خاطرنشان كرد: رييس سازمان 
بورس از پيگيري اين سازمان براي تزريق منابع 
صندوق توس��عه مل��ي به صن��دوق تثبيت بازار 
سرمايه خبر داد كه اين اخبار پيش از اين اثرات 
مثبت زيادي ب��ر روي بازار مي گذاش��ت. آقاي 
عش��قي همچنين از تداوم سودآوري شركت ها 
خب��ر داده كه اين موضوع نيز نش��ان از وضعيت 
خوب بني��ادي و س��اختاري خوب ش��ركت ها 
مي دهد و نويد از گزارش هاي 6 ماهه جذاب دارد.

اين كارش��ناس بازار سرمايه راجع به تاثير بودجه 
۱۴0۱ بر روي بورس، گفت: در بودجه سال آينده 
ابهاماتي وجود دارد، اما در اين موضوع نيز ش��اهد 
صحبت هاي رييس سازمان بورس مبني بر تالش 
براي حفظ منافع سهامداران بوديم. به طور كلي، 
اخباري كه به بازار مخابره مي شود خبرهاي خوبي 
هس��تند. وكيلي به بيان موضوعات تاثيرگذار بر 
روي بازار سرمايه پرداخت و عنوان كرد: رساندن 
قيمت صندوق هاي ETF دولتي به NAV خود، 
ح��ذف ارز ۴۲00 توماني از بودجه، رش��د بهاي 
نفت و گزارش اكونوميس��ت از آينده ايران، نشان 
مي دهد كه وضعيت بدي حاكم نيست. همچنين 
قيمت خودرو افزايش يافته و نش��انه هايي از لغو 
قيمت گذاري دستوري ديده مي شود كه ۷0، ۸0 
درصد بازار را تحت تاثير قرار مي دهد. وي با اينكه 
»برخي اتفاقات طي يك سال اخير به بازار سرمايه 
آسيب زده و موجب بي اعتمادي شده است، گفت: 
فعاالن بازار با ترس مواجه شده و ترجيح مي دهند 

اثرات اخبار مثبت را در عمل ببينند.
س��رمايه گذاران در اي��ن مقط��ع بااحتي��اط و با 
محافظه كاري بيش��تري عمل مي كنند و پول ها 
در صندوق هاي س��رمايه گذاري ب��ا درآمد ثابت 

پارك شده است.
در دوراني كه بورس با ركود مواجه شده، مسووالن 
مي توانند تغيي��رات س��اختاري و اصالحاتي كه 

مدنظر نظرشان است را انجام بدهند.
اين كارش��ناس اقتصادي درباره تاثير مذاكرات 
برجام بر بازار س��رمايه، تصريح كرد: بازار منتظر 
تعيين جهت كلي اقتصاد كش��ور است. در حال 
حاض��ر همه چيز به خص��وص وضعيت بورس به 
برج��ام گره خورده اس��ت و بازار ب��ه جمع بندي 
نرسيده است. در اين ش��رايط، بودجه به تنهايي 
نمي توان��د موجب اصالح وضعيت بازار س��رمايه 
باش��د. مذاكرات برجام، ابهام اساس��ي است كه 
بازار آن را به درستي شناسايي كرده است. »رمز 
دارايي ها يك رقيب جدي براي بورس هستند«؛ 
وكيلي با بيان اين جمله، خاطرنشان كرد: من به 
صورت عمدي از واژه »رمز ارزها« استفاده نكردم، 
چون اينها ارز نبوده و رمز دارايي هستند. بايد يك 
فضاي قابل اطمينان براي اين بازار ايجاد شود تا 
مردم كش��ور درگير مشكالتي مانند پلتفرم هاي 

خارجي، تحريم و بسته شدن صرافي ها نشوند.

دولتبايدازسهامداران
حمايتكند

اقتصاد آنالين| س��يد ناصر موس��وي الرگاني، 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
و رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: مجلس شوراي اسالمي از ماه ها 
قبل براي حمايت از سهامداران، به مساله بورس ورود 
كرده است. يكي از كارهايي كه من پيگير آن بودم، 
تحقيق و تفحص از تخلفات سازمان بورس بود. در 
شهريورماه س��ال 99، حدود ۵0نفر از نمايندگان، 
درخواست اول مجلس در اين زمينه را امضا كردند. 
اين درخواس��ت، ب��راي مدت ها بين كميس��يون 
اقتصادي و هيات رييسه مجلس در رفت وآمد بود تا 
اينكه در آبان ماه همان سال، در كميسيون نهايي 

شده و به هيات رييسه ارجاع داده شد.
وي در ادامه افزود: درخواس��ت تحقيق و تفحص، 
حدود يك سال در هيات رييسه مانده بود. تا اينكه 
با اصرار و پيگيري زياد، در روز ۱۱ آبان ماه در صحن 
علني مجلس مطرح شد و با راي باالي نمايندگان 
به تصويب رسيد. اين مصوبه پس از مشخص شدن 
اعضاي هيات تحقيق و تفحص به دست ما رسيد و 
اولين جلسه اين هيات، روز يكشنبه در كميسيون 
اقتصادي برگزار خواهد شد. به اين ترتيب، فعاليت 
مجلس براي احصاي فعاليت هاي سازمان بورس و 
تعدادي از حقوقي ها، دخالت هاي دولت و اطالعات 
پنهاني نورچشمي ها كه باعث دشوار شدن وضعيت 

سهامداران خرد شده اند، آغاز خواهد شد.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس در پاس��خ به 
سوالي مبني بر برنامه هاي مجلس براي جبران زيان 
س��هامداران خرد اظهار كرد: مجلس نمي تواند به 
مساله حمايت از سهامداران خرد ورود كند. زيرا اگر 
طرحي را ارايه كند كه براي دولت هزينه زا محسوب 
شود، قطعا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه مي شود. 
با اين وجود، اگر دولت برنامه اي در اين زمينه ارايه 

كند، مجلس قطعا آن را بررسي مي كند.
موس��وي در پايان با اشاره به اين نكته كه يكي از 
وعده هاي رييس جمهور، حل مشكالت و تعيين 
تكليف سهامداران بورسي بود، گفت: دولت بايد 
وارد بحث حمايت از س��هامداران بورس��ي شود 
و مجلس ه��م در كنار دولت، به حل مش��كالت 

سهامداران كمك خواهد كرد.

بازگشتاعتمادبانكيها
باافزايششفافيتهايمالي

سنا| حسين محمودي اصل، كارشناس بازار سرمايه در 
مورد تصميم اخير سازمان بورس مبني بر الزام بانك ها 
به افشاي اطالعات انواع سرمايه گذاري در بازار سرمايه، 
اظهار كرد: از آنجايي كه بازار س��رمايه به دنبال شفاف 
سازي درآمدهاي حاصله از شركت هاي سهامي است، 
بنابراين مي توان گفت تصميم اخير سازمان بورس مبني 
بر الزام بانك ها به افشاي اطالعات از سپرده هاي دريافتي 
از سپرده گذاران، اطالعات مربوط به سرمايه گذاري در 
اوراق بدهي و س��اير موارد مي تواند براي بازار سرمايه 
مفيد واقع ش��ود. او در ادامه افزود: به طور قطع اگر اين 
اقدام همراه با مديريت درست و نظارت مطلوب رخ دهد 
به طور قطع مي تواند الگوي خوبي براي ساير شركت هاي 
س��هامي حاضر در بازار سرمايه نيز باش��د زيرا افشاي 
اطالعات درآمدي يك شركت مي تواند سهامداران را 
نسبت به آينده شركت هاي سهامي اميدوارتر كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: در كشوري كه اقتصاد 
آن هر لحظه شاهد نوسانات گوناگون است به طور حتم 
الزم است تا ابزارهاي مربوط به افشاي اطالعات درآمدي 
شركت هاي س��هامي به منظور شفافيت افزايش يابد. 
محمودي اصل گفت: اين ش��فافيتي كه قرار است در 
عملكرد مالي بانك ها رخ دهد عالوه بر آنكه سبب افزايش 
سطح كيفيت تحليل سهامداران بانكي نسبت به سهام 
اين گروه مي شود ميزان خطاها و سوءاستفاده هايي كه 
گاهي ممكن اس��ت در نظام بانكي رخ دهد را كاهش 
مي دهد. او تاكيد كرد: زيرا هر خطايي كه در راس��تاي 
درآمد مالي از س��وي مديران بانكي رخ دهد با توجه به 
تصميم اخذ شده سازمان بورس مبني بر ارايه تمامي 
اطالعات س��پرده گذاران بانكي در اختيار سهامداران 
قرار گيرد و آنها مكلف هستند تا نسبت به عملكرد خود 
پاسخ گو باشند زيرا در غير اين صورت سهامداران خود 
را به مرور زمان از دست خواهند داد. اين كارشناس بازار 
سرمايه گفت: به طور قطع شفافيت صورت هاي مالي 
شركت هاي سهامي حاضر در بازار سرمايه عالوه بر آنكه 
سبب افزايش سطح كارايي بازار سرمايه مي شود آن را نيز 
الگويي براي ساير بازارهاي پولي و مالي قرار خواهد داد.

محمودي اصل در پايان گفت: اميد مي رود كه مسووالن 
بتوانند با تفكيك اطالعات مربوط به درآمدها از اطالعات 
مربوط به سپردها و تسهيالت گام موثرتري را در راستاي 
شفافيت مالي بردارند زيرا اين امر خود نيز يكي از چند 
اقدامي اس��ت كه س��ازمان بورس مي تواند به كمك 
آن اعتماد رفته س��هامداران را به بازار بازگرداند و مانع 

تالطم هاي موجود در سهام شركت هاي بانكي شود.

كدامعرضهاوليهدرجهان
بيشترينسودراداشت؟

تجارت نيوز| بهترين عرضه اوليه جهان در سال ۲0۲۱ 
 SK متعلق به يك موسسه دارويي در كره جنوبي به نام
Bioscience بوده است. طبق ليستي كه از عرضه هاي 
اوليه كش��ورهاي مختلف ارايه داده ش��ده، امسال اين 
موسسه يك ميليارد دالر سود كسب كرده. سهام موسسه 
بيوساينس كره جنوبي از زمان شروع معامالت خود در 
اوايل س��ال ۲0۲۱ به ميزان ۲6۲ درصد افزايش داشته 
اس��ت. كه در ميان 9۴ عرضه اوليه امس��ال اين كشور، 
بيشترين افزايش محسوب مي شود. اين عرضه اوليه ۳/۱ 
ميليارد دالر براي موسسه خود درآمد آورده؛ موسسه اي 
كه شريك محلي براي توليد واكسن آسترازنكا است. اين 
شركت از ميان پنج شركتي كه امسال بيش از يك ميليارد 
دالر درآمد داشته اند اولين شركت بود. اكثر اين معامالت 
با مشاركت قوي سرمايه گذاران خرده فروشي انجام شده 
است. حباب قيمت ها باعث ش��د ناظران در ادامه سال 
با دقت بيش��تري قدم بردارند. شركت بيو ساينس كره 
جنوبي از بسياري از شركت هاي مطرح جهان موفقيت 
بيشتري داشته است. زماني كه رسانه هاي محلي اعالم 
كردند كه اين ش��ركت ۱/۱ ميليون دز واكسن را توليد 
كرده است س��هام آن به ش��دت باال رفت. اما از آغاز ماه 
دسامبر، ارزش اين سهام حدود ۱6 درصد كاهش داشته 
است. البته روز سه شنبه بسياري از سهام هاي دارويي آسيا 
كاهش داشتند.  اين كاهش پس از بحران شركت هاي 
دارويي امريكايي شروع شد. پس از اينكه اعالم شد موارد 
ابتالي سويه جديد كرونا يعني اوميكرون عالئم شديدي 
نداشته اند؛ سرمايه گذاران به اين مساله واكنش نشان 
دادند و سهام اين ش��ركت هاي دارويي كاهش داشت. 
در حال حاضر پيشنهاد نخست تحليلگران خريد سهام 

بيوساينس است نه فروش يا نگه داشتن آن.

رشد 0.69 درصدي تاالر شيشه اي در هفته اخير

مسيربورستغييرميكند؟

تغييرروندصندوقهايسرمايهگذاري

رشد سرمايه گذاري غير مستقيم با افزايش نهادهاي مالي 

در سومين هفته آذر ماه، صندوق هاي ETF سهامي به طور 
متوسط، رشد 0.۱درصدي را ثبت كردند و صندوق هاي 
مبتني بر طال، ب��ا افزايش ۴.9درصدي قيمت به كار خود 
پايان دادند. صندوق هاي معامله پذير س��رمايه گذاري در 
سهام، در هفته اي كه گذشت، به طور متوسط 0.۱درصد 
رش��د قيمت را تجربه كردند و خالص ارزش دارايي هاي 
آنها ۱.۵درصد افزايش يافت. اين در حالي بود كه شاخص 
كل بورس، رشد 0.۷درصدي را به ثبت رساند. بيشترين 
بازدهي هفتگي قيمت، ۱.6درص��د و مربوط به صندوق 
هستي بخش آگاه )آگاس( بود. همچنين بهترين عملكرد، 
در اختيار صندوق زرين كوروش قرار گرفت. به طوري كه 
خالص ارزش دارايي هاي آن ۲.۲درصد ارتقا يافت. بيشترين 
س��قوط قيمت صندوق هاي قابل معامله در اين هفته، به 
صندوق ثروت آفرين پارسيان اختصاص داشت؛ صندوق 
»ثروتم« برخالف رش��د ۱.۵درصدي ارزش دارايي هاي 

تحت تملكش با اف��ت ۸.۲درصدي قيمت مواجه ش��د. 
صندوق سپهر انديشه نوين »صنوين« را مي توان ارزان ترين 
صندوق در شروع هفته بعد نام برد. زيرا قيمت آن روي تابلو 
۲۱.۷درصد زيرNAV ابطال قرار دارد. صندوق فراز داريك 
نيز به عنوان گران ترين صندوق، با انحراف ۱9.9درصدي 
قيمت، به استقبال هفته بعد رفت. در طول هفته، صندوق 
واسطه گري مالي يكم ۱.۷درصد كاهش قيمت داشت و 
ارزش سبد بانكي و بيمه اي آن ۳.۷درصد كاهش يافت. با اين 
وجود، دومين صندوق دولتي، يعني صندوق پااليشي يكم، 
۳.۵درصد رشد قيمت داشت و به ارزش سبد دارايي هاي 
پااليشگاهي آن ۵.6درصد اضافه شد. بدين ترتيب قيمت 
»دارا يك��م« ۱۷.9درصد و »پاالي��ش« ۱۸.۱درصد زير 
NAV ابطال بسته شد. در طول هفته اخير، صندوق هاي 
مبتني بر سكه طال به طور ميانگين بازده ۴.9درصدي براي 
سرمايه گذاران خود به ارمغان آوردند. به موازات آن گواهي 

سپرده يك روزه س��كه طالي بانك رفاه ۵.۸درصد رشد 
قيمت داش��ت و ۱.۳درصد باالي قيمت سكه بازار آزاد به 
معامالت اين هفته خود پاي��ان داد. از ميان صندوق هاي 

كااليي، صندوق ETF پشتوانه طالي مفيد »عيار« بهترين 
بازدهي )۵.۱درصد( را به نام خود ثبت كرد و حباب منفي 

صندوق گروه زعفران سحرخيز نيز به ۷.۴درصد رسيد.

 مجيد عش��قي، درمورد سرمايه گذاري س��هامداران به 
شيوه هاي غيرمستقيم، اظهار كرد: براي تشويق سهامداران 
خرد حقيقي به س��رمايه گذاري غير مستقيم الزم است 
نهادهاي مالي بزرگي داش��ته باش��يم به گونه اي كه آنها 
بتوانند محصوالت و خدمات متنوعي را به سرمايه گذاران 
ارايه دهند، اكنون تس��ريع بخش��ي در صدور مجوزهاي 
سبدگرداني و تامين سرمايه با همين قصد در حال انجام 
است. وي در مورد عرضه هاي اوليه جديد در بازار سهام نيز 
بيان كرد: يكي از مباحثي كه اكنون در مورد عرضه هاي اوليه 
مطرح مي شود آن است كه اين عرضه ها را به صندوق هاي 
سرمايه گذاري تخصيص دهيم تا سهامداران براي كاهش 
ريسك خود از طريق آنان اقدام كنند كه اين مساله نيز خود 
معايب و مزايايي دارد. رييس سازمان بورس اضافه كرد: از 
معايب سرمايه گذاري مستقيم در عرضه اوليه مي توان 
به تخصيص سهام شركت هاي كوچك به تعداد بسيار 
قابل توجهي از سهامداران اشاره داشت كه اين امر به مرور 
زمان سبب كاهش بازدهي و نقدشوندگي سهام شركت 
مي شود، اما از سوي ديگر مزيت اين امر آن است كه از 
آنجايي كه مديران اين صندوق ها اشخاص متخصص 
در حوزه بازار سرمايه هستند به طور قطع سهام هايي 
را خريداري مي كنند كه ريسكش براي سهامدار كمتر 
باشد، به گونه اي كه بيشترين بازدهي را با خريد آن سهم 

به دست آورند. عشقي افزود : عده اي بحث رانت را ميان 
شركت هاي صندوق سرمايه گذاري در صورت تخصيص 
سهام عرضه هاي اوليه به آنان مطرح مي كنند كه اين امر 
صحت ندارد زيرا دارندگان اين واحدها عالوه بر آنكه تعداد 
قابل توجهي را تشكيل مي دهند، مديران شان نيز از بدنه 
بازار سهام هستند پس به منظور جلب اعتماد سهامدار 

سعي دارند تا از تخلفات به دور باشند.

سرخابيهابورسيميشوند؟
مجيد عشقي با اشاره به روند ورود سرخابي ها به بورس اظهار 
كرد: آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده سرخابي ها، 
مدارك و مستندات نزد سازمان بورس در حال بررسي است 
و در صورت وجود ابهام در صورت هاي مالي منوط به رفع 
ابهام و اقدامات الزم از طرف باشگاه هاي مزبور است. وي با 
تاكيد بر اينكه شفافيت يكي از مهم ترين فاكتورهاي ثبت 

نزد سازمان بورس است، گفت: همچنين برنامه هاي آتي 
دو باشگاه بايد به طور كامل قابل افشا باشد كه بعد از انجام 
مراحل اداري قابل ثبت نزد س��ازمان بوده و سپس جهت 

پذيرش در بازارهاي بورس و فرابورس بررسي مي شوند.

جزيياتفروشاوراق
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا انتشار اوراق هجمه هاي زيادي را در پي داشته 
اس��ت، توضيح داد: واقعيت اين است كه اوراقي كه توسط 
دولت فروخته شده، تماماً صرف بازپرداخت اوراق دولت قبل 
شده است. به طور ميانگين ماهيانه حدودا ۱0 هزار ميليارد 
تومان از اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است.  عشقي تاكيد 
كرد: ضمن اينكه مكرر مشاهده شده كه عمليات بازار باز با 
فروش اوراق اشتباه گرفته مي شود در صورتي كه عمليات 
بازار باز فرآيندي معمول است كه توسط بانك مركزي انجام 
مي شود و به بورس ارتباطي ندارد. وي با بيان اينكه عالوه بر 
سازمان بورس، در دولت سيزدهم نيز عزم و اراده جدي در 
راستاي حمايت از توليد و سودآوري شركت هاي سهامي 
وجود دارد، گفت: زيرا دولت هم مي داند كه رونق بازار سرمايه 
دو اثر جدي را به دنبال خواهد داشت؛ نخست مي تواند بخش 
عمده اي از دارايي هاي دولت را محافظت كند و ثانيًا سبب 

افزايش سرمايه سهامداران حاضر در اين بازار مي شود.



گروه راه و شهرسازي |
آنگونه كه كارشناس��ان هواشناس��ي اعالم كرده اند، تا 
ابتداي زمستان سال جاري، از تغييرات جوي »متعادل 
كننده« هواي آلوده كالنشهرها و شهرهاي صنعتي خبري 
نخواهد بود. در عوض، از نخستين روز ديماه شاهد افزايش 
بارش ها در كشور خواهيم بود به گونه اي كه فصل پاييز 
از فصل زمستان را متمايز خواهد كرد. به اين ترتيب، در 
روزهاي آخر آذرماه كه تا نيمه هفته آينده تداوم خواهد 
داشت، مسووالن بايد از »تكيه برباد و باران« پرهيز كرده 
و تدابير عاجل و ف��وري براي كاهش پيامدهاي آلودگي 
هوا در كالنشهرها و به ويژه پايتخت در نظر بگيرند. امروز 
پنجمين روز متوالي خواهد بود كه هواي پايتخت آلوده 
اس��ت به گونه اي كه نه تنها براي كودكان و سالمندان و 
بيماران كه براي همه گروه هاي سني خطرناك تشخيص 
داده شده است. فراتر از شاخص هاي مربوط به آاليندگي 
هوا، طي روزهاي اخير، »مه دود« دست كم تا ارتفاع 500 
متري از سطح ش��هر تهران را پوشانده است، به گونه اي 
كه از فراز كوه هاي شمالي مش��رف به تهران، حتي برج 
ميالد با بيش از 430 متر ارتف��اع زير »مه دود« مدفون 
شده و ديده نمي شود. در اين حال، ديروز صادق ضياييان، 
مديركل پيش بيني و هش��دار س��ازمان هواشناسي با 
اشاره به آلودگي هواي ش��هرهاي صنعتي گفت: از روز 
شنبه در صورت كنترل نش��دن منابع آالينده، افزايش 
شاخص كيفيت هوا تا حد ناسالم براي گروه هاي حساس 
و در مناطق صنعتي افزايش شاخص كيفيت هوا در حد 
ناسالم براي همه گروه ها پيش بيني مي شود.   ضياييان 
در گفت وگو با فارس، بيان كرد: از روز ش��نبه تا روزهاي 
پاياني هفته پيش رو در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت 
افزايش غلظت آالينده هاي جوي و آلودگي هوا خواهيم 
داش��ت.روزهاي شنبه و يكشنبه پيِش رو سكون نسبي 
جو و افزايش نسبي غلظت آالينده هاي جوي در تهران و 
اراك نمود بيشتري دارد و در صورت كنترل نشدن منابع 
آالينده، احتمال افزايش شاخص كيفيت هوا تا حد  ناسالم 
براي گروه هاي حساس وجود دارد و در مناطق صنعتي و 
پرتردد احتمال افزايش شاخص كيفيت هوا در حد ناسالم 
براي همه گروه ها پيش بيني مي ش��ود. ضياييان تأكيد 
كرد: پرهيز از هر گون��ه رفت و آمد غيرضروري خصوصا 
براي سالمندان و افراد با سابقه بيماري و كودكان توصيه 
مي شود و مديريت نحوه استفاده سوخت فسيلي نيز بايد 

در دستوركار قرار گيرد.

    معناي صفر شدن بودجه حمل و نقل 
بر اساس اين گزارش، داليل متعددي از سوي كارشناسان 
براي آلودگي هواي تهران اقامه مي شود كه طي سال هاي 
اخير، »مازوت سوزي« نيروگاه هاي برق مستقر در استان 
تهران به عنوان عامل اصلي مورد توجه واقع شده است. 
البته طي ماه هاي اخير، مازوت س��وزي به عنوان عامل 
توليد »دي اكس��يد گوگ��رد« در نيروگاه ها منع ش��ده 
اس��ت. در عين حال، برخي از كارشناسان انگشت اتهام 
را به س��وي گازوييل هاي فاقد اس��تاندارد يورو 4 كه در 
نيروگاه هاي برق، سوخت مي شوند، مي گيرند و مي گويند 
كه گازوييل هاي بي كيفيتي كه در ماه هاي س��رد سال 
و با افت فش��ار »گاز« در نيروگاه هاي استفاده مي شود، 
مي تواند به اندازه »مازوت« توليد »دي اكسيد گوگرد« 
داشته باش��د. در اين حال، سيستم حمل و نقل عمومي 
كه هم فرسوده و هم تكافوي جابه جايي ميليون ها مسافر 
شهري را نمي كند، مقصر ش��ماره دو شناخته مي شود. 
مساله اي كه اين روزها به واسطه حذف مواد و تبصره هاي 

مربوطه در بودجه سال 1401 كشور داغ شده است. در 
همين زمينه يكي از اعضاي دوره پنجم شوراي شهر تهران 
گفته، تامين مالي پروژه هاي مربوط به مساله آلودگي هوا 
نيز بايد با اولويت انجام شود و اين يعني ما به ريه هاي مردم 
اهميت مي دهيم اما وقتي بودجه آن را صفر مي كنيم يعني 
س��المت و تنفس مردم تهران مهم ترين دغدغه نيست. 
سيد آرش حسيني ميالني، عضو دوره پنجم شوراي شهر 
تهران درباره حذف رديف هاي اعتباري ش��هرداري ها از 
بودجه سال آينده دولت و عواقب آن براي شهرها به ويژه 
در حوزه حمل و نقل و آلودگي هوا اظهار كرد: پاشنه آشيل 
برنامه كنترل آلودگي هوا تامين منابع مالي براي آن است. 
متاسفانه سال به سال وضعيت در اين زمينه بدتر مي شود و 
عمال شرايط مالي كشور نيز به گونه اي است كه تخصيص 
اعتبار و رقابت هايي كه در بين كالنش��هرها در مصارف 
بودجه اي وجود دارد باعث مي شود پيگيري اعتبار حوزه 
حمل ونقل در بودجه دولت، توجيه نمايندگان مجلس و 

پيگيري مطالبات از دولت حساس تر شود. 
او در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: در سال جاري به دليل كاهش 
بارش ها و افت تهويه طبيعي پيش بيني مي ش��د به دليل 
وضعيت ترافيكي و كمبودهاي قبل��ي وضعيت آلودگي 
بدتري را تجربه كنيم. اما اميد اين بود دولت نظر ويژه اي به 
اين موضوع داشته باشد كه متاسفانه شاهد هستيم رديف 
مربوطه از بودجه به بهانه اينكه دريافتي شهرداري ها از ارزش 
افزوده يك درصد اضافه شده، حذف شده است.  ميالني با 
اشاره به اينكه در بودجه سال جاري رقم حدود هزار ميلياردي 
براي حمل و نقل استان تهران اختصاص يافته بود، اظهار 
كرد: در بودجه 1400 جداي از اينكه چه ميزان آن تخصيص 
يافته، اعتبار هزار ميلياردي براي حوزه حمل ونقل تهران و 
شهرهاي اطراف در نظر گرفته شده بود. حذف اين بند در 
بودجه 1401 با اين پيش فرض است كه تامين آن از محل 
افزايش يك درصد ارزش افزوده خواهد بود اما واقعيت اين 
است كه مصارف شهرداري تهران آنقدر باال است كه اين پول 
عمال صرف انواع و اقسام نيازهاي فوري و واجب شهرداري ها 

مي شود و اين يك جفا به تهران و ساير كالنشهرها است.  او 
با بيان اينكه نقدينگي تامين شده ناشي از ارزش افزوده مهم 
است گفت: با توجه به اينكه رقم ماليات بر ارزش افزوده از 
طريق سازمان امور مالياتي تامين مي شود و وصول آن به 
صورت نقد است، در نتيجه دريافت نقد آن براي زمان بندي 
تامين مالي شهرداري ها بسيار مهم است. اما اينكه رديف 
اعتباري را حذف و جبران آن را به ارزش افزوده گره بزنيم 
چالش جدي در بخش حمل و نقل ايجاد مي شود.  ميالني با 
اشاره به دستور رييس جمهور براي افزايش تخصيص اعتبار 
استاني گفت: البته قرار اس��ت اختياراتي را به استانداران 
بدهند و بودجه استاني را تقويت كنند. آقاي رييس جمهور 
دستوري را در زمينه آلودگي هوا به استاندارها دادند و تاكيد 
كردند تامين منابع مالي در قالب بودجه استاني ديده شود 
اما نكته اين اس��ت كه 50 درصد ماليات استاني كشور از 
استان تهران است اما ميزاني كه به استان تهران تخصيص 

داده مي شود كمتر از سه درصد است. 

    مظلوميت تهران در جذب منابع بودجه
عضو دوره پنجم ش��وراي ش��هر تهران اف��زود: تهران در 
مظلوميت عجيبي از نظر جذب بودجه ملي است و حداقل 
با حذف رديف فعلي بايد معادل آن را از طريق بودجه استاني 
جبران كنند. چرا كه اگر در بودجه س��ال آينده كمك به 
تامين اتوبوس و مترو ديده نشود، عمال در فصل آلودگي 
1401 كار موثري نمي توانيم انجام دهيم.  ميالني افزود: 
سابقه تخصيص قطره چكاني در حوزه حمل و نقل نيز به 
گونه اي است كه ۲5 سال طول مي كشد تا يك خط مترو 
نهايي شود و اين جداي از عقب افتادگي است كه در مساله 
تامين واگن داريم.  او با اشاره به ارقامي كه از سوي صندوق 
توس��عه ملي براي تامين ۶30 واگن مترو اختصاص داده 
شده بود گفت: سهم بخش حمل و نقل در پروژه هايي كه از 
طرف صندوق توسعه ملي پشتيباني شده در طول عمر آن 
كمتر از 4 درصد بوده است در نتيجه براي جبران اين غفلت 
الزم است در بودجه 1401، خريد واگن از محل صندوق 

توسعه ملي تامين شود چرا كه بعد از چهار سال پيگيري و 
عبور از گردنه هاي مختلف بوروكراتيك عدم تامين پيش 
پرداخت اين ۶30 دستگاه واگن، جفا به سالمت مردم است. 
در بودجه 1400 اين تصميم قرباني اختالف نظر دولت و 
مجلس شد و مجلس برداشت از صندوق را 50 درصد كاهش 
داد و متاسفانه بودجه واگن هاي مترو هم مشمول اين حذف 
شد. االن از نمايندگان مجلس به ويژه مجمع نمايندگان 
تهران انتظار مي رود كه اين مساله را پيگيري كنند تا براي 
س��ال 1401 به تصويب برسد.  ميالني افزود: حتي سهم 
شهرداري ها از عوارض جريمه هاي رانندگي نيز از بودجه 
1401 حذف شده است هرچند كه ميزان تخصيص آن به 
شهرداري ها رقم كمي بوده اما جزو منابع بودجه عمومي 
بوده است كه به كمك شهرداري ها مي آمد.  رييس كميته 
محيط زيست ش��وراي پنجم تاكيد كرد: بايد نسبت به 
مس��اله آلودگي آينده نگري داشته باشيم و به ويژه اينكه 
 سرعت تكميل پروژه هاي مترو كند است و عقب افتادگي

 موجود به دليل تزريق نشدن بودجه به اين بخش است.  او 
با تاكيد بر اينكه پروژه هاي مقابله با آلودگي هوا بايد باالترين 
اولويت را داشته باشند گفت: معني اين جمله آن است كه 
تامين مالي پروژه هاي مربوط به مساله آلودگي هوا نيز بايد 
با اولويت انجام شود و اين يعني ما به ريه هاي مردم اهميت 
مي دهيم، اما وقتي بودجه آن را صفر مي كنيم يعني سالمت 

و تنفس مردم تهران مهم ترين دغدغه نيست. 
ميالني با بيان اينكه در بحران كرونا تاثير سرمايه گذاري 
در واكسيناسيون و اثرات آن بر سالمت عمومي و تداوم 
فعاليت هاي اقتصادي كامال روش��ن شده است گفت: 
كرونا و سياس��ت مبارزه با آن باي��د درس عبرتي براي 
سياست گذاران باشد چرا كه تامين حمل و نقل عمومي 
همانند واكسيناسيون است و شهر را در برابر آلودگي 
واكس��ينه مي كند. البته عوامل ديگري نيز تاثيرگذار 
هس��تند كه بايد به آنها نيز توجه شود از جمله بهبود 
كيفيت سوخت، برقراري استانداردهاي سختگيرانه تر 

با خودروسازها و جايگزيني خودروهاي ديزل سنگين.
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مذاكره با چند شركت چيني
 براي نوسازي ناوگان متروي تهران

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
با اش��اره به اينكه كش��ور چين به دنبال عقد قرارداد 
براي نوس��ازي ناوگان متروي تهران است گفت: . ما 
چند جلس��ه با برخي شركتهاي بسيار توانمند چين 
داش��تيم. بحث ما اين است كه عالوه بر تامين قطعه، 
در بح��ث فاينانس و انتقال تكنولوژي نيز به ما كمك 
كنند. به گزارش ايسنا، مهدي شايسته اصل در اين باره 
اظهار كرد: يكي از كشورهايي كه عالقه مند است با ما 
وارد مذاكره شود، چين است. ما چند جلسه با برخي 
شركت هاي بسيار توانمندشان داشتيم. بحث ما اين 
است كه عالوه بر تامين قطعه، در بحث فاينانس و انتقال 
تكنولوژي نيز به ما كمك كنند. وي در پاسخ به اينكه آيا 
قطعات و تجهيزاتي كه بنا داريد خريداري و وارد كنيد 
محصوالتي هستند كه امكان توليدش در داخل وجود 
ندارد؟  گفت: برخي از اين محصوالت هاي تك هستند 
و شركت هاي دانش بنيان و حتي خود وزارت دفاع هم 
اعالم آمادگي كرده اند كه براي توليد برخي از اينها وارد 
مذاكره شوند. به حدود 100 هزار قطعه در تجهيزات و 
حمل و نقل ريلي نياز داريم كه تامين بخشي از آنها را به 
جد دنبال كرده ايم. شايسته با بيان اينكه بنده مشغول 
برنامه ريزي روي س��ه اقدام اولويت دار هستم، گفت: 
نخست تامين قطعات و تجهيز ات استراتژيك است 
كه جزو اقدام هاي عاجل بوده و بايد تا پايان سال به آن 
دسترسي يابيم. مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه افزود: دومين اولويت، مانع زدايي براي 
توليد بومي است. متاسفانه رويكردهايي وجود داشته 
كه چندان به اين مباحث توجه نمي ش��ده است. بايد 
بتوانيم در صنايع هاي تك و مديوم تك در حوزه حمل و 
نقل ريلي و تجهيزات ثابت مانند پله برقي ها ورود كنيم. 
سومين اولويت نيز بهبود كيفيت خدمات در ناوگان 
است كه به ارايه خدمات فرهنگي، آموزشي و اجتماعي 

در متروي پايتخت و حومه مربوط مي شود.

برنامه مديريت بحران براي 
ايمن سازي ساختمان هاي پايتخت

مش��اور س��ازمان پيش��گيري و مديري��ت بحران 
ش��هر تهران برنامه هاي اين س��ازمان براي ايمني 
ساختمان هاي شهر تهران را تشريح كرد. محسن 
نادي در گفت وگو با ايس��نا، با بي��ان اينكه يكي از 
برنامه هاي سازمان پيش��گيري و مديريت بحران 
شهر تهران ايمني س��اختمان هاي اين شهر است، 
گفت: اميدوارم كه با حكم صادره از سوي وزير كشور 
بتوان اين برنامه ه��ا را زودتر پيش برد. نادي درباره 
جزئيات برنامه هاي سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران براي ايمني س��اختمان هاي 
تهران گفت: قطعا س��ازمان پيگيري هايي در مورد 
وضعيت ساختمان هاي ش��هر تهران و ايمني آنها 
خواهد داشت و مديريت شهري نيز در اين خصوص 
طرح ها و مصوباتي را ارايه خواهد كرد تا بتوان ايمني 
ساختمان ها در تهران و به خصوص ساختمان هاي 
بلندمرتب��ه و نيز س��اختمان هاي قديمي و اماكن 
تجمعي تامين شود. البته يكسري اقدامات نيز انجام 
شده است. مشاور س��ازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران ادامه داد: برنامه هاي سازمان بر سه 
محور است، يك محور در مورد ساختمان هاي پرتردد 
 و تجاري است، مانند پاس��اژها و ... كه ايمن سازي

 اين ساختمان ها در اولويت قرار دارد. اين ساختمان ها 
بايد به طور كامل شناسايي شود و برنامه ريزي براي 
ايمن س��ازي آنها و رفع نواقص و مشكالت ايمني 
انجام ش��ود. وي ادام��ه داد: محور ديگ��ر درمورد 
ساختمان هايي اس��ت كه مي تواند تحت عمليات 
بهس��ازي لرزه اي قرار بگيرد، با اين دست اقدامات 
مي توان ت��ا حد زيادي ايمني اين س��اختمان ها را 
انجام داد. نادي درباره سومين محور نيز گفت: بافت 
فرس��وده، محور مهم ديگري است كه نوسازي آن 
بايد در دس��تور كار قرار گرفته و اجرا شود. مشاور 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
درباره اينكه مگر شناسايي ساختمان هاي ناايمن 
از س��وي آتش نشاني انجام نش��ده است كه الزم 
اس��ت دوباره اين س��اختمان ها شناسايي شوند، 
گفت: آنچه از س��وي آتش نش��اني انجام شده و 
اقدام بسيار مهمي بود، شناسايي وضعيت ايمني 
ساختمان ها از نظر اطفاي حريق بود و عمدتا بر اين 
محور تمركز داشت، اما تمركز ما بر ايمني سازه اي 
ساختمان هاست كه كمتر مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. وي اضافه كرد: اولويت ما كاهش ريسك 
سازه ها در هنگام حوادث و بحران هايي مانند زلزله 
اس��ت در همين راستا نيز بهسازي لرزه اي، مقاوم 

سازي و نوسازي در دستور كار قرار گرفته است.

تاكيد بر لزوم استقرار صنايع 
كوچك و بزرگ در فيروزكوه

اس��تاندار ته��ران از صنايع و واحده��اي توليدي 
شهرستان فيروزكوه بازديد كرد و استقرار بسياري 
از صنايع استان در فيروزكوه را مورد تأكيد قرار داد.

به گزارش تسنيم، محسن منصوري، استاندار تهران 
در جريان اين سفر يك روزه و در حاشيه بازديد از 
شهرك صنعتي عليدره بر لزوم رشد و توسعه متوازن 
شهرس��تان به ويژه در حوزه صنع��ت تأكيد كرد و 
افزود: با توجه به عدم مشكالت و محدوديت هاي 
زيست محيطي در شهرستان فيروزكوه، ضرورت 
دارد در اسرع وقت با هدايت سرمايه گذاران به اين 
منطقه صنايع كوچك و بزرگ در اين شهرس��تان 
مستقر شود. استاندار با تأكيد بر لزوم تقويت بخش 
حمل و نقل ريلي و باربري در شهرستان فيروزكوه 
خاطرنشان كرد: ابتدا بايد حوزه مديريتي بخش 
ريلي شهرستان فيروزكوه از استان مازندران به 
اس��تان تهران منتقل شود و س��پس در صورت 
ضرورت ايجاد ايس��تگاه و پايانه، سرمايه گذاري 

در اين حوزه در دستور كار قرار گيرد.

ساخت ۴۰ شهر جديد در كشور
 رستم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 
مشكل زمين براي ۲ ميليون و 400 هزار واحد حل 
ش��ده گفت: برنامه ما اين اس��ت كه تا پايان امسال 
زمين مورد نياز براي 4 ميليون مسكن تعيين تكليف 
شود. به گزارش تسنيم، قاسمي در جمع خبرنگاران 
لرستان اظهار كرد: مساله زمين در900 شهر تعيين 
تكليف شده و با توجه به دارايي هاي دولت و وزارت 
راه و شهرسازي، زمين مجاني است كه فرصت خوبي 
براي مردم اس��ت. البته طرح نهضت ملي مسكن و 
اقدام ملي كه كال 10 درصد پيشرفت داشت، ادغام 
ش��دند و در حال حاضر كار ساخت 700 هزار واحد 
آغاز شده اس��ت. وي اظهار كرد: 40 شهر جديد در 
كشور ساخته و در حال ساخت است و شهرهاي جديد 
در اين طرح تصويب كرديم كه مركز اس��تان كه در 

فاز اول درون شهر، مشكل زمين هاي را حل كنيم.

دستگاه هاي دولتي؛ مالكان 
بزرگ خانه هاي خالي!

از ۲ ميلي��ون و 300 ه��زار واحد مس��كوني خالي كه 
تا كنون شناس��ايي ش��ده 900 هزار واحد مربوط به 
اشخاص حقوقي است كه بايد مشمول ماليات مي شد 
اما ماه هاست كه تحقق اين موضوع معطل ايجاد يك 
سامانه رابط بين وزارت راه و سازمان امور مالياتي است 
كه بايد توسط وزارت ارتباطات ايجاد شود اما بنا به گفته 
معاون وزير راه و شهرس��ازي هنوز اي��ن ارتباط برقرار 
نشده اس��ت. به گزارش ايسنا، تملك امالك مسكوني 
و تجاري توس��ط اشخاص حقوقي و خالي نگه داشتن 
آن به معضلي براي بازار مس��كن تبديل ش��ده است. 
آن طور كه معاون وزير راه و شهرس��ازي مي گويد از ۲ 
ميليون و 300 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه 900 
هزار واحد مربوط به اش��خاص حقوقي است. منظور از 
اشخاص حقوقي، بانك ها، دستگاه هاي دولتي، ارگان ها 
و نهادهاي عمومي است كه معموال براي افزايش سرمايه 
يا مصون نگهداش��تن آن در برابر ت��ورم اقدام به خريد 
يا ساخت امالك مس��كوني و تجاري مي كنند. معاون 
مس��كن و ساختمان وزير راه و شهرس��ازي با تاكيد بر 
اينكه در تاريخ 17 آبان ماه سال جاري با ارسال نامه اي 
به رياست سازمان امور مالياتي يك ميليون و 174 هزار 
واحد خالي را معرفي كرده ايم كه اكثريت آنها متعلق به 
اشخاص حقوقي هستند، خاطرنشان كرد: بيش از 900 
هزار واحد خانه خالي متعلق به اشخاص حقوقي است. 
اطالعات تهيه شده به صورت دستي و در قالب سي دي 
تحويل سازمان امور مالياتي شده است. وي با اشاره به 
اينكه وزارت راه و شهرسازي بايد تنها واحدهاي خالي 
را براي اخذ ماليات به سازمان امور مالياتي معرفي كند 
كه تا كنون مجموعا حدود ۲ ميليون و 300 هزار واحد 
خانه خالي به اين سازمان معرفي شده است، افزود: به 
دليل متفاوت بودن محل قرار گيري واحدهاي خالي 
شناسايي شده در حال حاضر امكان برآورد كلي ميزان 

مالياتي كه بايد اخذ شود مشخص نيست.

دردسرسازي تونل »مشاع« 
براي مسافران هراز

تونل مشاع يا همان تونل امامزاده هاشم جاده هراز روز 
جمعه براي مردم دردسرهايي درست كرد و تعداد زيادي 
از ماشين ها كه از اين تونل عبور مي كردند پنچر شده و 
مجبور به تعويض الستيك خودروشان مي شدند. به گفته 
سرپرست راهداري استان مازندران اين مشكل برطرف 
شده اما براي اين تونل بايد فكر اساسي كرد. به گزارش 
ايس��نا، بر اساس گزارش هاي رس��يده از سوي مردم و 
مسافران چاله بزرگي در تونل مشاع يا همان تونل امامزاده 
هاش��م در جاده هراز ايجاد شده اس��ت كه روز جمعه 
دردسرهاي بسياري براي برخي مسافران ايجاد كرد. 
چرا كه در اين چاله ميلگردهايي وجود دارد كه خودروها 
پس از عبور از روي آن پنچر ش��دند و در برخي ساعات 
صف هاي پنچرگيري پس از اين تونل مشاهده شده است. 
اسماعيل فوالدي سرپرست اداره كل راهداري استان 
مازندران درباره اين مشكل گفت: تونل مشاع يا همان 
تونل امامزاده هاشم از زمان دولت دهم از سوي شركت 
ساخت به بهره برداري رسيد اما با توجه به وجود برخي 
مشكالت اين تونل را تا كنون و به صورت قطعي تحويل 
نگرفته ايم. چرا كه بارها اعالم كرديم كه سقف اين تونل 
نياز به بازسازي و اصالح اساسي دارد. فوالدي ادامه داد: 
براي حل اساسي مشكل تونل امامزاده هاشم بايد اين 
تونل مسدود شده و سقف آن ايزوله و آب بندي شود. چرا 
كه از سقف اين تونل آب چكه مي كند و اين اتفاق در طول 
مدت زماني سبب ايجاد چاله و پوسيدگي محور مي شود. 
بنابراين بايد در ابتدا مطالعات ژئوفيزيكي و ژئوالكتريكي 
بر روي اين تونل انجام شود و ضمن شناسايي و تغيير 
مسير آب در باالدست، ايزوله آب بندي و روكش سقف 
تونل به صورت اساسي انجام شود تا شاهد اين مسائل 

نباشيم و مخاطره اي براي مسافران به وجود نيايد.

هشدار آلودگي هوا براي همه گروه هاي سني در هفته جاري

واكنش بانك مركزي به اظهارات رييس اتحاديه امالك

خبري از باد و باران نيست؛ در خانه بمانيد

مرجع آماري بانك مركزي »سامانه ثبت معامالت امالك« است
معاون اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك 
مركزي در واكنش به اظهارت ترديدآميز مصطفي قلي 
خس��روي، رييس اتحاديه امالك نسبت به آمارهاي 
بانك مركزي گفت: مرجع آماري مورد استفاده بانك 
مركزي در تهيه گزارش تحوالت بازار معامالت مسكن 
شهر تهران »سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت 
كشور « است كه از س��ال 1387 در كشور راه اندازي 
 ش��ده اس��ت. اين س��امانه با ثبت جزئيات اطالعات 
مبايعه نامه هاي ملكي )اعم از قيمت خريد و فروش، 
مساحت، سال ساخت و آدرس دقيق واحد مسكوني بر 
حسب كد پستي( زيرساخت مناسبي براي جمع آوري 
و تحليل اطالعات بازار امالك و مس��تغالت كشور به 
ويژه در بخش واحدهاي مسكوني فراهم كرده است. 
به طوري كه دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط و مراجع 
آماري كشور همچون وزارت راه و شهرسازي و بانك 
مركزي با دريافت آمار و اطالعات خام از اين سامانه، 
اقدام به ارزيابي تحوالت بازار مسكن مي كنند. بنابراين 
الزم به تاكيد است، فرآيند محاسبه قيمت در هر ماه 
بر پايه پااليش آماري اطالع��ات مربوط به معامالت 
ثبت شده در قالب كد رهگيري در سامانه مزبور توسط 
دفاتر مشاوران امالك داراي مجوز از اتحاديه مربوطه 

مي باشد.
مجي��د فالحي نيا ادام��ه داد: درصد تغييرات قيمت 
مسكن در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است؛ 
به طوري كه در ماه مزبور 9 منطقه از مجموع ۲۲ منطقه 
شهر تهران، نسبت به ماه قبل كاهش متوسط قيمت 

مسكن )بين 0.3 تا ۶.1 درصد( را تجربه كرده اند.
وي اف��زود: در آبان ماه س��اير مناطق ش��هر تهران با 
رشدهاي مثبت قيمت مسكن همراه شده اند كه در 
همين ارتباط، رشد ماهانه متوسط قيمت در منطقه 
1 در آبان ماه معادل 4.4 درصد بوده كه با سهم حدود 
0.۶ واحد درصدي، عامل مسلط در رشد ماهانه 1.۲ 

درصدي آبان ماه است. فالحي نيا تاكيد كرد: بر همين 
اساس و با توجه به تفاوت دامنه نوسان قيمت امالك 
در مناطق مختلف، قاعدتاً تعميم دادن تحوالت قيمتي 
ي��ك ناحيه يا منطقه خاص به كل ش��هر تهران فاقد 

پشتوانه كارشناسي است.
وي با اش��اره به ادعاي محاسبه غلط متوسط قيمت 
مس��كن به دليل عدم پوشش كامل تمامي معامالت 
خريد و فروش در اين سامانه نيز گفت: در حال حاضر به 
رغم وجود برخي نواقص، سامانه ثبت معامالت امالك و 
مستغالت كشور حائز اطالعات ارزشمندي براي مراجع 
آماري در رصد و ارزيابي تحوالت بازار مسكن محسوب 
مي شود. اين سامانه به ويژه در كالنشهر تهران به دليل 
وجود سطح مناسبي از معامالت از كفايت نمونه آماري 
مناسبي در محاسبه متوسط قيمت برخوردار بوده و 
امكان ارزيابي و تحليل تحوالت قيمت مس��كن را در 

اختيار سياست گذار قرار مي دهد.
وي اظه��ار ك��رد: در صورتي كه مس��ووالن اتحاديه 
مشاوران امالك در خصوص ادعاهاي مطروحه، مدارك 
و مستندات متقن يا منابع اطالعاتي ديگري در اختيار 
دارند كه مي تواند به ارتقاء گزارش منتشره توسط اين 
بانك و ساير مراجع آماري كمك  كند، ضروري است 
موارد را جهت بررسي و ارزيابي بيشتر در اختيار اين 

بانك قرار دهند.

  كاهش ۲۰ درصدي اجاره!
بر اس��اس اين گزارش، در حالي كه بنا به اعالم بانك 
مركزي، در آبان س��ال جاري شاخص كرايه مسكن 
اجاري نسبت به ماه مشابه سال قبل 51.۶ درصد رشد 
كرده است، رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران، 
از كاهش نرخ اجاره مس��كن بين 10 ت��ا 15 درصد و 
البته روند كاهشي قيمت خريد مسكن تا پايان سال 

خبر داد.

به گزارش مهر، مصطفي قلي خسروي با بيان اينكه 
قيمت مسكن تا پايان سال روند تثبيت و كاهش قيمت 
را در پيش گرفته و اميدواريم اين روند همچنان ادامه 
پيدا كند؛ گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازي همواره 
اعالم كردند كه ارايه آمارهاي اجاره تنها براي ش��هر 
تهران خود باعث ايجاد نا به ساماني و افزايش قيمت ها 
مي شود. خسروي با اشاره به اينكه در حال حاضر كف 
بازار نرخ هاي اجاره بين 10 تا 15 درصد كاهش داشته 
است به طوري كه در برخي از مناطق جنوبي تهران ما 
شاهد كاهش نرخ اجاره بها تا ۲0 درصد هم هستيم. 
ادامه داد: بازار مس��كن به ويژه ب��ازار اجاره با كاهش 
قيمت مسكن مواجه ش��ده و در حال حاضر هم اين 
بازار با ثبات قيمتي روبه رو شده است. رييس اتحاديه 

مشاوران امالك تهران گفت: به هيچ عنوان آمارهاي 
بانك مركزي در رابطه ب��ا اعالم نرخ هاي بازار اجاره را 
قبول ندارم. مشخص نيست اين آمارها بر اساس چه 
داده هايي اعالم مي ش��وند. وي ادام��ه داد: زماني كه 
دولت و ستاد ملي مقابله با كرونا سياست تعيين نرخ 
اجاره مبني بر افزايش ۲5 درصدي نرخ اجاره را تعيين 
كردند، در همان زمان بانك مركزي با اعالم افزايش نرخ 
30 درصدي باعث شد كه اين بازار به يك باره با افزايش 
50 درصدي نرخ روبه رو شود. خسروي افزود: نمي دانم 
هدف بانك مرك��زي از اعالم و ارايه آمارهاي مبني بر 
افزايش 50 درصدي نرخ اجاره در آبان ماه چيس��ت؟ 
اميدواريم دولت و وزارت راه و شهرسازي سياست هاي 

درستي در قبال اعالم چنين آمارهايي به كار گيرند.

 آگهی موضوع م�اده ۳ قانون و م�اده ۱۳ آیین نامه قان�ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر برای ش�ماره ۱۲۰۰۳۴۲۳ 
مورخ۱۴۰۰/8/۱8هی�ات اول موضوع قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد س�عیدی به ش�ماره مل�ی ۲۰۹۰۲88۲۹۹ 
فرزند حس�ین در شش�دانگ عرصه و اعیان ی�ک قطعه زمین با بن�ای احداثی به 
مس�احت۱۴۹/۲۰مترمربع پ�الک ۴- اصلی واقع در مازن�دران بخش ۹ ثبت نکا به 
کالس�ه ۳۰6/۹6خریداری شده از آقای صفر محسنی آستانی محرزگردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۲۳5۳87
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

امیر خندان رباطی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

اداره امالك ش�هرداري مالك مقدار ۴7۹۰6 س�هم مع�ادل 5/87 دانگ از 
شش�دانگ پالك ۱۰۴7 فرعي مجزي شده از ۱7 فرعي از ۹۳ – اصلي بخش 
یك حومه كرمانشاه طي مشروحه وارده بش�ماره 55۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 
خواستار افراز س�هم خود از پالك فوق شده است و با توجه به اینكه آدرس 
اعالمي شهرداري از شركا در سند انتقال قطعي غیرمنقول شماره ۴68۲۹ 
مورخ ۱۳77/۱۱/۰۱ مي باشد به وسیله این آگي به اطالع كلیه مالكین مشاعي 
و اشخاص حقیقي و حقوقي و وكالي قانوني و قائم مقام قانوني آنها در پالك 
مذكور مي رساند كه عملیات افراز راس ساعت ۱۱ صبح در محل ملك انجام 
مي شود. بدیهي است عدم حضور مالكین مشاعي و وكیل قانوني آنها مانع 

عملیات افراز نمي باشد.
تاریخ انتشار آگهي: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

تاریخ افراز: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

 آگهي دعوت به افراز پالك ثبتي 1۰۴7 فرعي
 مجزي شده از 93- اصلي بخش يك حومه كرمانشاه

محمد عباسي- مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحیه یك



طبق مقررات صريح، هرگونه محتوا در خدمات پيامكي انبوه 
و ارزش افزوده پيامكي بايد با رعايت قوانين كش��ور و طبق 
ارزش هاي ايراني-اسالمي باشد و همچنين ارايه دهندگان 
خدمات ارتباطي امكان فعال يا غيرفع��ال كردن دريافت 
پيام��ك را فراهم كنند. با وجود اين، همچنان پيامك هاي 
تبليغاتي زيادي براي كاربران ارسال مي شود كه اعتراض هاي 
زيادي را هم در پي داش��ته اس��ت. درياف��ت پيامك هاي 
تبليغاتي معموال براي كاربران آزاردهنده است و به همين 
دليل بيش��تر كاربران به دنبال راهي براي غيرفعال سازي 
پيامك هاي تبليغاتي هس��تند. كاربران مي گويند ارسال 
پيام هاي تبليغاتي ب��دون موافقت فرد دريافت كننده، كار 
صحيحي نيست و در صورت تمايل بايد از ارسال پيامك هاي 
جديد خودداري شود. گاهي بعضي از پيامك ها نيز حاوي 
پيام هاي كالهبرداري اس��ت. براي جلوگيري از ارس��ال 
پيامك هاي تبليغاتي، راه هاي مختلفي از جمله استفاده از 
سامانه #۸۰۰٭كه براي ساماندهي پيامك هاي تبليغاتي 
از طريق سامانه هاي ارس��ال پيام كوتاه و با سرشماره هاي 
مختلف براي مشتركان تلفن همراه ارسال مي شد، ايجاد 
شد. پس از مسدود شدن سرشماره هاي پيامكي، تبليغات 
از طريق خطوط شخصي به روشي رايج تبديل شد و پس 
از آن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تصميم 
گرفت سامانه ۱۹۵ را براي مقابله با پيامك هاي تبليغاتي كه 
با شماره هاي شخصي ارسال مي شوند، راه اندازي كند. در 
عين حال، همچنان بعضي از پيامك هاي تبليغاتي از سوي 
خود اپراتورهاي همراه ارسال مي شود كه البته اپراتورها هم 
براي غيرفعال س��ازي اين پيامك ها راه حل هايي را در نظر 
گرفته اند. كاربران در صورت مواجهه با پيامك هايي كه اقدام 
به ارسال پيامك هاي تبليغاتي با شماره شخصي مي كنند، 
مي توانند شماره مورد نظر را به سامانه ۱۹۵ ارسال كرده تا 
روند مسدود كردن سيم كارت هاي مزاحم را تسريع كنند.  
يكي از گاليه هاي مشتركان تلفن همراه در طول سال ها، 
دريافت پيامك هاي تبليغاتي از سرش��ماره هاي ارسال 
پيامك انبوه بود كه در تعداد زياد و به طور مكرر، زمينه آزار 
مردم مي شدند. مشكل وقتي پررنگ تر شد كه پيامك ها 
حتي بيش از ۱۰ عدد و در ساعت هاي استراحت مشتركان 
موبايل هم به دست شان مي رسيد. اين رويه آزاردهنده، 
تلفن شخصي مردم را به ابزاري براي كسب درآمد اپراتورها 
و شركت هاي ارسال كننده پيامك و شركت هاي فروشنده 
كاال و خدمات تبديل كرد كه با اعتراض گسترده مردم رو 
به رو شد. عالوه بر اين، به محلي براي ارسال انواع محتواي 
مناسب و غيرمناسب، مرتبط و غيرمرتبط براي افراد فارغ 

از سن، جنسيت، شغل و تحصيالت تبديل شد.

    پيام حاوي محتواي كالهبرداري 
از سرشماره رسمي

همچنين بعضي از پيامك ها حاوي پيام هاي كالهبرداري 

است. يك مقام مسوول در دادگستري اين موضوع را تاكيد 
مي كند. آن طور كه عباس نجفي، معاون قضايي، اجتماعي 
و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان گفته: 
بخشي از جرايم فضاي مجازي در بستر پيامك هاي تبليغاتي 
انبوه صورت مي گيرد. برخي با استفاده از موضوعات خالف 
واقع و دروغين، افراد را اغفال كرده و آنها را به خريد محصوالت 
و كاالهاي ممنوعه ترغيب مي كنند. اين كارها با سوءاستفاده 
از عدم نظارت بر محتواي اين پيامك ها انجام مي شود و بايد 

در اين خصوص سازوكار مشخصي پيش بيني شود.

   پيامك هاي انبوه
 بايد تابع چه مقرراتي باشند؟

شايد به دليل كاس��تي و نواقص موجود، به نظر نرسد ولي 
موضوع پيامك هاي انبوه در كشور قانونمند است. مصوبه 
ش��وراي عالي فضاي مج��ازي با موضوع سياس��ت هاي 
س��اماندهي خدمات پيامكي ارزش افزوده و پيامك انبوه 
در ش��بكه هاي ارتباطي قانون در اين زمينه را وضع كرده 
است و مربوط به هفت سال پيش يعني سال ۹۳ مي شود.
طبق اين مقررات، تاكيد شده كه ارسال محتواي نامناسب از 
طريق اين پيامك ها ممنوع است. مقررات مي گويد: هرگونه 
محتوا در خدمات پيامكي انبوه و ارزش افزوده پيامكي بايد 

با رعايت قوانين و مقررات كشور و عدم مغايرت با ارزش هاي 
ايراني � اسالمي باشد. به منظور پايش محتوا، كار گروهي 
با مس��ووليت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و عضويت 
نمايندگان دادستاني كل كشور، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، وزارت اطالعات، وزارت كشور، وزارت دادگستري، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تبليغات 
اسالمي، نيروي انتظامي و مركز ملي فضاي مجازي تشكيل 
شده و گزارش عملكرد آن هر شش ماه به دبيرخانه شوراي 
عالي فضاي مجازي ارايه مي ش��ود. همچنين تاكيد شده 
كه پايش و مميزي محتوايي كه در خدمات ارزش افزوده 
پيامكي استفاده مي شود، به صورت قبل از انتشار و محتوايي 
كه در خدمات پيامك انبوه استفاده مي شود به صورت پس 
از انتش��ار خواهد بود. ارايه دهندگان خدمات موضوع اين 
مصوبه، مكلفند همكاري الزم را جهت فراهم كردن امكان 
نظارت بر خط دبيرخانه كارگروه در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي در چهارچوب تعيين شده براي بررسي محتوا، 
تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان خدمات به عمل آورند. در 
اين مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي همچنين از وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات خواست كه ارايه دهندگان 
خدمات ارتباطي امكان فعال س��ازي يا غيرفعال كردن 

دريافت پيامك هاي انبوه را براي كاربران فراهم كنند.

     براي قطع پيامك هاي تبليغاتي
 چه راه حلي اتخاذ شد؟

پس از قانونمند ش��دن موضوع، براي رفع اين مشكل، 
سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي به عنوان نهاد 
ناظر و قانونگذار حوزه ارتباطي كشور، به اپراتورهاي تلفن 
همراه دس��تور داد امكان انصراف مشتركان از دريافت 
پيامك هاي تبليغي را فراهم كنند و به اين ترتيب سامانه 
۸۰۰ در همه اپراتورها ب��راي لغو دريافت پيامك هاي 
ناخواس��ته راه اندازي شد. مش��تركان براي استفاده از 
اين امكان بايد كد س��تاره ۸۰۰ مربع را در ش��ماره گير 
موبايل خود ش��ماره گيري كنند. پس از شماره گيري 
كد، با انتخاب كليد ۹ به صفحه دوم مي رويد. در صفحه 
دوم با انتخاب گزينه شماره ۳، قطع تبليغات را انتخاب 
كنيد. پيمان قره داغي، مديركل دفتر حمايت از حقوق 
مصرف كننده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
در اين باره، مي گويد: اگر با س��تاره ۸۰۰ مربع دريافت 
پيامك هاي تبليغاتي قطع شده باشد، مشترك ديگر 
نبايد از سرشماره ها پيامكي دريافت كند و اگر پيامك 
ارسال شود تخلف است. تخلفات مربوط به سرشماره ها 
قابل گزارش به س��امانه ۱۹۵ رگوالتوري است و مردم 

مي توانند در سايت  IR.۱۹۵شكايت خود را ثبت كنند.
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آمازون بيش از يك ميليارد يورو 
در ايتاليا جريمه شد

س��ازمان تنظيم كننده رقابت ايتاليا جريمه اي ۱.۱۳ 
ميليارد يورويي براي آمازون تعيين كرده است. به گزارش 
مهر به نقل از آسوشيتدپرس، رگوالتور آنتي تراست ايتاليا 
جريمه اي )۱.۱۳ ميليارد يوروي��ي ۱.۳ ميليارد دالر( 
براي آمازون تعيين كرده زيرا اين ش��ركت از موقعيت 
برتر خود در بازار عليه فروشندگان مستقل سوءاستفاده 
كرده و قواني��ن رقابت اتحاديه اروپا را زير پا گذاش��ته 
است. آمازون در بيانيه اي اعالم كرد به شدت با تصميم 
رگوالتور ايتاليا مخالف است و خواستار تجديد نظر در آن 
مي شود. اين شركت ادعا مي كند جريمه ها و راه حل هاي 
پيشنهادشده نامتناسب هستند. عالوه بر آن آمازون ادعا 
مي كند نيمي از فروش ساالنه شركت به كسب وكارهاي 
كوچك و متوسطي تعلق دارد كه به كانال هاي ديگري 
براي فروش كاالهايشان نيز دسترسي دارند. سازمان 
تنظيم كننده رقابت ايتاليا )AGCM( اعالم كرد آمازون 
فروشندگان طرف ثالث در پلتفرم خود را مجبور مي كند 
تا از س��رويس هاي لجس��تيك آمازون استفاده كنند 
و همين امر به رقبا آس��يب مي زند و موقعيت شركت 
امريكايي را تقويت مي كند. همچنين اين شركت اجازه 
 Prime“ نمي دهد فروش��ندگان طرف ثالث به طرح
Loyalty« ش��ركت دس��ت يابند. با كمك اين طرح 
فروشندگان مي توانند به بيش از ۷ ميليون خريدار وفادار 
آمازون كاال بفروشند. به عبارت ديگر فروشندگان طرف 
سوم نمي توانند در رويدادهاي خاص اين شركت مانند 
حراج هاي جمعه س��ياه، دوشنبه سايبري و پرايم دي 
شركت كنند. در بيانيه رگوالتور آمده است: تحقيقات 
نشان داد چنين مزايايي براي ارتقاي فروش و شناخته 
شدن فروشنده و موفقيت آنها در آمازون حياتي است. 
سازمان تنظيم كننده رقابت ايتاليا به آمازون دستور داده 
تا چنين مزايايي را براي تمام فروشندگان طرف ثالثي 
فراهم كند كه واجد استانداردهاي سرويس پرايم آمازون 
هستند. اين يكي از بزرگ ترين جريمه هايي است كه 
تاكنون در اروپا عليه خرده فروش امريكايي وضع شده 
است. اروپا در زمينه كنترل قدرت شركت هاي بزرگ 
فناوري پيش��تاز بوده و پيش از اين نيز در نتيجه سه 
پرونده آنتي تراست جريمه هايي چند ميليارد دالري 
براي گوگل تعيين كرده است. اين روند اكنون در سراسر 
جهان فراگير شده و رگوالتورها و قانونگذاران اتهامات 
مختلفي از سخت تر كردن رقابت گرفته تا ناتواني در 
اجتناب در جلوگيري از انتشار محتواي مخرب را عليه 

شركت هاي بزرگ فناوري مطرح كرده اند.

حمله باج افزاري هكرهاي 
روسي به نيروگاه استراليايي

يكي از قدرتمندترين گروه هاي هكري روسي مسووليت 
حمله آخر هفته گذشته به يك نيروگاه برق استراليايي را 
كه به ميليون ها نفر خدمات رساني دارد، برعهده گرفت. 
به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، مطبوعات استراليا 
دوش��نبه هفته جاري گزارش ك��رده بودند هكرهاي 
 CS تحت حمايت دولت چين عامل حمله به نيروگاه
Energy هس��تند كه متعلق به ايالت كوئينزلند در 
شمال شرقي استرالياست. گزارش هاي مذكور كه در 
بحبوحه تنشهاي شديد ميان استراليا و چين منتشر 
شدند، باعث ش��د اين نيروگاه بيانيه اي منتشر كند و 
به نقل از اندرو بيلز، مديرعامل خود اعالم كرد در حال 
حاضر هيچ نشانه اي از اينكه واقعه سايبري يك حمله 
تحت حمايت دولتي بوده اس��ت، وجود ندارد. در اين 
 CS Energy از نيروگاه Conti بين گروه باج افزاري
در وب سايت خود به عنوان يكي از قربانيانش نام برد. 
نشريه ديلي ميل و ساير مطبوعات استراليا، مستقيما 
چين را عامل اين حمله معرفي كرده بودند. اما برت كالو، 
تحليلگر تهديد در شركت امنيتي “امسي سافت “ گفت: 
تصور مي رود Conti يك گروه مستقر در روسيه باشد 
نه يك گروه چيني و به نظر مي رسد حمله به شركت 
CS Energy صرفا يك مورد ديگر از سلسله حمالت 
باج افزاري است كه با انگيزه هاي مالي صورت مي گيرد. 
گروه Conti مانن��د گروه هاي باج اف��زاري ديگر، با 
زير شاخه هايش به اهداف مورد نظر رخنه كرده و سپس 
برنامه اي براي به رمز درآوردن فايل هاي رايانه اي نصب 
 Conti كرده و قربانيان را براي مذاكرات پرداخت باج به
ارجاع مي دهد. اين گروه ها حمالت به نيروگاه ها، 
بيمارستا ن ها و س��اير زيرساخت هاي حساس را 

در يك سال گذشته افزايش داده اند. 

ارسال و دريافت رمزارز
در واتس اپ ميسر شد

كيف رمزارز Novi ش��ركت متا پلتفرمز )فيس بوك 
س��ابق( به كاربران اجازه خواهد داد از طريق سرويس 
پيام رس��ان واتس اپ، پول ارس��ال و دريافت كنند. به 
گزارش ايسنا به نقل از رويترز، استفان كاسريل، مدير 
Novi در توييتي اعالم كرد اين برنامه آزمايشي به روي 
ش��مار محدودي از افراد در امريكا گشوده شده است. 
وي گفت: استفاده از Novi حريم خصوصي پيام ها و 
تماس هاي شخصي واتس اپ را تغيير نمي دهد. ديويد 
ماركوس، هم موسس Novi پيش تر گفته بود شركت 
مت��ا پرداخت هاي Novi را براي همه س��رويس هاي 
زيرمجموعه خود ش��امل فيس بوك، اينس��تاگرام و 
واتس اپ عرضه خواهد كرد. براي واتس اپ، ارسال پول 
تقريبا به راحتي ارسال يك پيام است و كاربران نيازي 
ندارند از اين اپليكيشن خارج شوند. همچنين اين راه 
راحتي براي ارس��ال پول بدون پرداخت كارمزد است. 
براي اين منظور كاربران بايد مخاطبي كه قصد دارند 
به وي پول ارسال كنند را در واتس اپ پيدا كرده و آيكن 
گيره كاغذي در اندرويد يا آيكن »پالس« در iOS را در 
قسمت نوار متن زده، پرداخت را انتخاب كنند و سپس 
دستورالعمل نحوه ورود به حساب Novi را دنبال كنند. 
شركت متا پلتفرمز ماه هاي متوالي روي اين اپليكيشن 
كيف رمزارز كار كرده اس��ت در حالي كه از برنامه هاي 
جهاني خود براي عرضه ارز ديجيتالي به نام Diem به 

دليل نگراني هاي رگوالتوري عقب نشيني كرده است.

مدير اينستاگرام
در كنگره حاضر شد

اينستاگرام اعالم كرد ۲۰۲۲ نسخه اي از اپ ارايه مي شود 
كه فيد را برحسب ترتيب زماني به كاربر نشان مي دهد. 
همچنين وي خواستار سازماني براي تعيين استانداردهاي 
حفاظت آنالين از كاربران جوان ش��د. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، مدير اينستاگرام در جلسه استماع كنگره 
اعالم كرد سال آينده ميالدي نسخه اي از اپ راه اندازي 
مي شود كه محتواي فيد آن به جاي رده بندي براساس 
الگوريتم ها، به ترتيب زماني نشان داده مي شود. در حال 
حاضر در فيد اينستاگرام پست ها بر حسب الگوريتم هايي 
دسته بندي و نمايش داده مي شوند. اما بسياري از كاربران 
اين قابليت را نمي پس��ندند و ترجيح مي دهد پست ها 
براساس ترتيب زماني نشان داده ش��وند. آدام موسري 
در حقيقت جديدترين مدير ارشد اجرايي حوزه فناوري 
است كه با فشار از سوي قانونگذاران مجبور شده شفافيت 
بيش��تري درباره الگوريتم هاي پلتفرم و تأثير محتواي 
ترويج و توصيه ش��ده براي كارب��ران فراهم كند. پس از 
افشاگري فرانس��يس هوگن كارمند سابق فيس بوك 
درباره اسناد داخلي اينستاگرام، اين پلتفرم و شركت مادر 
آن )متا( به دليل تأثير سرويس بر سالمت ذهني و ايمني 
كاربران نوجوان با تحقيقات و فشارهاي گسترده اي روبرو 
شده اند. در جلسه استماع كنگره امريكا، نمايندگان از 
موسري خواستند تا درباره آنكه از چه اصالحات قانوني 
براي ايمني كودكان در فضاي آنالين )از جمله تبليغات 
هدفمند( پشتيباني مي كند، پاسخ هايي دقيق و صريح 
بدهد. سناتور ريچارد بلومنتال در سخنان خود در اين 
جلسه اعالم كرد فرصت براي آنكه شركت خود قوانيني در 
اين زمينه ايجاد كند، از دست رفته است. همچنين مدير 
اينستاگرام در سخنانش خواستار ايجاد يك سازمان شد 
تا بهترين روش ها براي ايمن نگه داشتن كاربران در فضاي 
آنالين را تعيين كند. به گفته او اين سازمان بايد اطالعات از 
جامعه، والدين و قانونگذاران دريافت كند تا استانداردهايي 
درباره احراز هويت سني و موارد ديگر تعيين كند و عالوه 
بر آن قابليت هايي براي كنترل والدين نيز بسازد. به نوشته 
ورج، موسري در اين جلسه اعالم كرد شركت هاي فناوري 
بايد براي دستيابي به مصونيت تعيين شده در بخش ۲۳۰ 
قانون نجابت ارتباطات، مواردي را به استانداردهاي اين 
سازمان اضافه و آنها را رعايت كنند. طبق اين بخش از قانون 
شركت هاي فناوري مسووليت محتوايي كه كاربران در 
پلتفرم ها منتشر مي كنند را برعهده ندارند و از آن مصون 
هستند. يكي ديگر از موارد اشاره شده در اين جلسه اپ 
مخصوص اين شركت براي كودكان بود. البته اينستاگرام 
از ماه سپتامبر تصميم ها براي توسعه نسخه اي از اپ براي 
كودكان را تعليق كرد زيرا گزارش هاي وال استريت ژورنال 
)مبتني بر فايل هاي افشا شده( نشان داد اين پلتفرم درباره 
تأثيرات مخرب پلتفرم بر نوجوانان آگاهي داشته است. 
مدير اينستاگرام در اين جلسه به بيانيه هاي پيشين اين 
شركت اش��اره و ادعا كرد گزارش هاي مذكور برداشت 
نادرستي از تحقيقات داخلي را منتشر كرده اند. يك روز 
قبل از شهادت آدام موسري در كنگره، اينستاگرام 
از تغييراتي در پلتفرم خود خبر داد. براس��اس اين 
تغييرات قابليت »Take a Break« عرضه ش��ده 
است. اين قابليت از ماه گذشته به طور آزمايشي در 
امريكا، انگليس، كانادا و استراليا ارايه شده بود. اين 
قابليت كاربران را تشويق مي كند تا هنگام استفاده 
از اپ پس از مدت زمان معيني، از آن فاصله بگيرند. 

ارايه دهندگان خدمات ارتباطي بايد امكان فعال يا غيرفعال كردن دريافت پيامك را فراهم كنند

ماجراي چندين ساله پيامك هاي مزاحم

قانونگذاري براي »حكمراني داده« همچنان در نوبت تصويب

چطور بدانيم از گوشي مان جاسوسي مي شود؟

عضو كميس��يون صنايع مجلس ش��وراي اس��المي با 
بي��ان اينكه ۲ ط��رح قانونگذاري در ح��وزه »حكمراني 
داده« آماده تصويب اس��ت، از اينكه اين طرح ها در نوبت 
صحن قرار نمي گيرند، انتقاد كرد. رضا تقي پور انوري در 
گفت وگو با مهر، در مورد آخرين وضعيت دو طرحي كه 
براي قانونگ��ذاري در حوزه »حكمراني داده« در مجلس 
مطرح شده اس��ت، گفت: بررس��ي طرح هاي مربوط به 
»يكپارچه سازي داده و اطالعات ملي« و »الزام به انتشار 
داده و اطالع��ات عموم��ي« هر دو در كميس��يون هاي 
تخصصي به اتمام رسيده و در نوبت ارايه در صحن مجلس 

هستند اما مشخص نيست چرا در صحن مطرح نمي شوند. 
وي با اشاره به اينكه براي قانونگذاري در حوزه حكمراني 
داده اقداماتي از سال گذشته در مجلس يازدهم آغاز و در 
اين راس��تا طرح هايي نيز ارايه شده است، گفت: بررسي 
»طرح يكپارچه س��ازي داده و اطالعات ملي« كه از سال 
گذشته به مجلس پيشنهاد شده، بيش از دو ماه است كه 
به پايان رسيده و بايد در صحن علني براي تصويب مطرح 
شود. عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي با اش��اره به خألهاي موجود در يكپارچه سازي 
اطالع��ات ملي و ارايه اين طرح با هدف خدمات رس��اني 

منسجم به مردم از سوي سامانه هاي حاكميتي و دولتي و 
ايجاد قوانين براي اشتراك گذاري داده در سرويس دهي اين 
سامانه ها، اظهار كرد: با وجود اهميت اين موضوع و ضرورت 
داش��تن يك قانون جامع در اين زمين��ه، اما هنوز هيأت 
رييسه اين طرح را در دستور كار قرار نداده است.  تقي پور با 
بيان اينكه اين طرح در قالب ۱۵ ماده در كميسيون صنايع 
و معادن و كميته ارتباطات مجلس بررسي و تصويب شده 
و هم اكنون در صف ارايه در صحن قرار دارد، تصريح كرد: در 
همين حال طرح »الزام به انتشار داده و اطالعات عمومي« 
از ديگر طرح هاي مربوط به حكمراني داده است كه نزديك 

به يك سال است كه در نوبت بررسي در صحن قرار دارد. به 
گفته وي، در اين طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطالعات 
و تدوين مقررات براي جمع آوري، نگهداري و تبادل داده و 
رعايت آنها، مورد توجه قرار گرفته است و مطابق با اين طرح، 
دستگاه هاي دولتي و عمومي بايد نسبت به انتشار به موقع 
اطالعات عمومي اقدام كنند. وزير اسبق ارتباطات با اشاره به 
اينكه دو طرح مذكور از جمله فاكتورهاي تحقق حكمراني 
داده در كشور هستند، در پاسخ به اين سوال كه چرا اين 
طرح ه��ا در نوبت ارايه در صحن مجلس قرار نمي گيرند، 

گفت: اين موضوع را بايد از هيأت رييسه پيگيري كنيد.

در صورتي كه دوربين و ميكروفون آيفون شما در پس زمينه 
در حال اجرا باشد، چراغ هاي نشانگر مي توانند به شما اطالع 
دهند. به گزارش ايسنا، احتماال شما هم اين ترس و نگراني 
را داريد كه گوشي  هوش��مندتان تحت نظر باشد. احتماال 
آيفون شما بدون ريس��ك هاي امنيتي نيست و شما قطعا 

بايد تنظيمات گوشي خود و مجوزهايي كه به اپليكيشن ها 
مي دهيد را به صورت ايمن بررسي كنيد. اما يكي از ويژگي هاي 
س��ودمند كه شركت اپل در گوش��ي ها در نظر گرفته، يك 
هشدار بصري اس��ت براي زماني كه صفحه گوشي شما در 
حال ضبط شدن باشد و وب سايت اليف هكر به نحوه استفاده 

از اين ويژگي پرداخته است. دو چراغ نشانگر در نوار وضعيت 
در گوشه سمت راست باالي صفحه آيفون وجود دارد كه به 
شما نشان مي دهد يك يا هر دو عملكرد ضبط شما در حال 
استفاده اس��ت. هنگامي كه ميكروفون دستگاه شما فعال 
است، يك نقطه زرد يا نارنجي ظاهر مي شود و هنگامي كه 
به دوربين شما )يا دوربين به اضافه ميكروفون( دسترسي 
داشته باش��ند، يك نقطه سبز خواهيد ديد. معمواًل هنگام 
استفاده از برنامه هاي رسانه هاي اجتماعي كه به شما امكان 
ضبط و ارسال ويديوها را مي دهند - براي مثال اينستاگرام، 
اسنپ چت، و تيك تاك- اين چراغ هاي نشانگر را مي بينيد، 
اما س��اير برنامه هايي كه درخواس��ت دسترسي به دوربين 
گوشي شما را داده اند نيز اين نقطه ها را فعال مي كنند. اگر 
نمي خواهيد برنامه هاي خاصي به دوربين يا ميكروفون شما 
دسترسي داشته باشند، مي توانيد آنها را در تنظيمات آيفون 
خود غيرفعال كنيد. البته اين كار، برخي از عملكردها را در 
برنامه ها و گوشي تان محدود مي كند. براي اين كار، تنظيمات 
را باز كني��د و روي Privacy > Microphone ضربه 

بزنيد. با اين كار ليس��تي از تمام برنامه هايي كه درخواست 
دسترسي به ميكروفون شما را داشته اند، به شما ارايه مي شود 
و مي توانيد هر كدام را كه مي خواهيد، غيرفعال كنيد. براي 
قطع دسترسي به دوربين، هم به تنظيمات < حريم خصوصي 
< دوربين برويد و برنامه هايي را كه نمي خواهيد از دوربينتان 
استفاده كنند، خاموش كنيد. همچنين اگر به تنظيمات و به 
فهرست برنامه هايي كه نصب كرده ايد برويد و روي برنامه اي 
كه مي خواهيد ويرايش كنيد، ضربه بزنيد، مي توانيد ساير 
تنظيمات حريم خصوصي برنامه ها مانند خدمات موقعيت 
مكاني و دسترسي به كتابخانه عكس را هم زمان تنظيم كنيد. 
برخي از برنامه هاي اپل، مانند يادداشت هاي صوتي و دوربين، 
ممكن است ميكروفون يا دوربين و چراغ نشانگر مربوطه را 
نيز فعال كنند اما در تنظيمات حريم خصوصي شما نشان 
داده نشوند. بنابراين، اگر همه برنامه هاي فهرست شده را از 
عملكردهاي ضبط خود جدا كرده ايد و همچنان يك نقطه 
نارنجي يا سبز مي بينيد، ممكن است دليل ديگري غير از 

اينكه كسي از شما جاسوسي مي كند وجود داشته باشد.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی 
)يک مرحله ای(  

 شرکت گازاستان کرمانشاه درنظردارد مناقصه عمومی به شماره 2000001339000087   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور کالش هوش.

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تأسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند 
درصورت داشتن ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه:113.781.071.053ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:5.750.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1400/09/06 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز شنبه مورخ1400/09/27.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1400/10/12.

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی:ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ1400/10/13.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 

215 یا پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
شناسه آگهي : 1233350

شركت  ملي گاز ایران
شرکت گازاستان کرمانشاه ) سهامي خاص(

نوبت اول

FR-CO-37/

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي)پاالیشگاه نهم)فاز 12(( در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شركت  ملي گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت اول

شناسه آگهي : 1236753

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

2000093498000633شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:
0010087 - 0010088 - 0010089 - 0010090 - 0010091شماره مناقصه و تقاضا : شماره تقاضاها   28/400/R9 شماره مناقصه

)ساخت داخل( MECHANICAL  SEALموضوع و شرح مختصر اقالم درخواستی:

65.401.400.000  ریالمبلغ برآوردي مناقصه :

3.270.070.000  ریالمبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار:

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ نوع تضمین شركت در فرایند ارجاع كار:
94/09/22 هیات وزیران مي باشد.

تاریخ هاي مهم در فرآیند برگزاري مناقصه 
از طریق سامانه ستادایران:

1400/09/20 زمان اولین انتشار آگهی/ارسال به صفحه اعالن عمومی: 
1400/09/30 مهلت بارگیري و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستادایران: 

1400/10/15 مهلت بارگذاري و ارسال پاسخ استعالم و مدارک ارزیابی کیفی در سامانه ستادایران: 
آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی 

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.و مالی در سامانه ستادایران:

استان بوشهر- كنگان- كیلومتر 15 جاده عسلویه- مجتمع گاز پارس جنوبي- پاالیشگاه نهم)فاز12( - كد پستي: 7539171057 آدرس مناقصه گذار:
تلفن : 07731463913 - 07731463728-  فكس: 07731463327 -07731463351

 WWW.SETADIRAN.IR :بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. 
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 07731463728 – 07731463913  تماس 

حاصل فرمایند. 
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تعادل |فرشته فريادرس |
خودروسازان داخلي در هفت ماهه امسال ۵۰۷ هزار 
و ۳۰۰دستگاه خودرو توليد كردند؛ يعني تنها ۶۸۰۰ 
دستگاه بيشتر از مدت مشابه سال قبل. اما وزير صمت 
در تازه ترين اظهاراتش از عرضه 1۳۰هزار خودرو تا 
پايان سال خبر داده است. فاطمي امين همچنين در 
اول آبانماه، در اظهاراتي گفته بود، كه خودروسازان 
تا پايان س��ال، صد هزار دس��تگاه بيش��تر از برنامه 
پيشي بيني شده وزارت صمت، خودرو توليد مي كنند. 
از آنجايي كه در دولت دوازدهم، هدف گذاري توليد 
انواع خودرو تا پايان سال 14۰۰روي عدد 1ميليون 
و 2۵۰ هزار دس��تگاه بود، پس ب��ا توجه به اظهارات 
آقاي وزير، بايد منتظر توليد حدود 1 ميليون و ۳۵۰ 
هزار دستگاه تا پايان اسفندماه باشيم. البته بايد ديد 
اين وعده خودرويي وزير قرار اس��ت از محل تكميل 
خودروهاي ناقص مانده در پاركينگ خودروسازان 
تحقق ياب��د يا از محل توليد جديد. با توجه به صدور 
افزاي��ش قيمت ها، گزينه اول محتمل تر اس��ت. اما 
موضوعي كه متوليان صنعتي و نهادهاي باالدستي 
به آن توجهي ندارند، اين است كه ناهمخواني عرضه 
و تقاضا مهم ترين دليل نابساماني بازار خودرو و حباب 
قيمتي در اين بازار اس��ت. براي حل اين مشكل كه 
چند سالي گريبانگير بازار خودرو شده، مسووالن و 
خودروسازان بارها وعده افزايش تيراژ توليد را دادند 
كه چندان عملي نش��ده اس��ت. حال سياست گذار 
قصد دارد با همان نس��خه هاي قبل��ي بازارخودرو را 
سامان دهد. اما تا زماني كه عرضه با تقاضا متناسب 
نباشد؛ »همين آش اس��ت و همين كاسه.« از سوي 
ديگر، حوال��ه دادن وزيران قبلي صمت و وزير فعلي 
به آينده براي تنظيم بازار خودرو، باعث شده كه گره 
كور ممنوعي��ت واردات خودرو )كه به دليل تنگناي 
ارزي در س��ال 9۷ اعمال شد( همچنان پس از كش 
وقوس ه��اي فراوان بين مجل��س، دولت و نهادهاي 
ديگر بسته باقي بماند و بازار خودرو تشنه عرضه باشد. 

    جزئيات توليد خودروسازان
چندي پيش وزارت صمت آماري منتش��ر كرد كه 
نش��ان مي داد، توليد خودرو طي هفت ماه گذشته، 
نسبت به مهرماه سال 99 افت داشته است. به عنوان 
نمون��ه »ايران خودرو« اف��ت 2۰ درصدي را به ثبت 
رس��انده؛ اما »س��ايپا« وضعيت خود را كمي بهبود 
بخشيده است. بنابر آمارها، ايران خودرو در آبان ماه 
روند صعودي  در پيش گرفت و با توليد 4۳ هزار و ۳۶9 
دستگاه خودرو، 29 درصد رشد نسبت به مهرماه را 
رقم زد. اما در بخش خودروسازي خصوصي آنطور كه 
آمارها نش��ان مي دهند، توليدات »مديران خودرو« 
4۵ درصد كاهش يافته و در مقابل، »كرمان موتور« 
پيش��رفتي را در توليدات خود ثبت كرده است. اين 
آمار، ش��امل خودروسازهاي كوچك تر نيز مي شود؛ 
به عنوان نمونه، خودروسازي »ايليا« با توليد دايون 
V۵، كه به زودي به بازار مي آيد، آمار مطلوبي را از آن 
خود كرد. در اين ميان، شركت هايي هستند كه هيچ 
محصولي توليد نكردند. »ديارخ��ودرو« در مهرماه 
گذشته و سال 14۰۰ هيچ توليدي نداشته است. يا 
شركت هايي همچون صنعت »خودرو آذربايجان« و 

»آذويكو« هم مدت هاست كه توليدي ندارند.
طبق آمارهاي تجميعي وزارت صمت، خودروسازان 
داخلي در هفت ماهه سال جاري، ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ 
دستگاه خودرو سواري توليد كرده اند كه در مقايسه با 
۵۰۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروي توليدي در هفت 
ماه ابتدايي سال 1۳99، تنها ۶۸۰۰ دستگاه بيشتر 

شده و رشد 1.4 درصدي را ثبت كرده است. 
از سوي ديگر، آمار اوليه از توليد خودرو در نيمه اول 
س��ال 14۰۰ نيز نشانگر اين است كه به غير از توليد 
خودروه��اي وانت، توليد انواع خودروهاي س��واري 
و س��نگين در مقايس��ه با ۶ ماهه اول 1۳99، با رشد 
مواجه بوده اس��ت. طي اين مدت و در گروه سواري، 
بيش از 441 هزار خودرو توليد شده، كه در مقايسه با 
مدت مشابه 1۳99 تنها 1۵ هزار دستگاه بيشتر است. 
همچنين بيش��تر نرخ توليد با ۶۶ درصد در اختيار 

گروه كاميون، كاميونت و كشنده هاست.
اما آم��ار توليد در حال��ي روند كاهش��ي در پيش 
گرفته، كه براس��اس سند چش��م انداز سال 14۰4 
كل كشور، توليد ۳ ميليون دستگاه خودرو در كشور 
برنامه ريزي ش��ده بود كه شامل تقويت صادرات به 
كشورهاي همسايه نيز مي شد اما در پي تحريم هاي 
چند س��ال گذش��ته و مس��ائل متعدد مديريتي و 

اقتصادي نه تنها اين چشم انداز تحقق نيافته است 
كه ش��اهد افت توليد به حدود يك سوم )در حدود 
يك ميليون دس��تگاه( در سال گذش��ته بوده ايم. 
براي س��ال 14۰۰ نيز برنامه ريزي براساس توليد 
1.2 ميليون دستگاه خودرو تنظيم شده، حال آنكه 
صنعت قطعه س��ازي كش��ور مدعي است كه توان 

توليد 2 ميليون دستگاه نيز دور از ذهن نيست.

   اظهارات خودرويي وزير در آبان
اما مروري داش��ته باش��يم بر اظهارات وزير صمت 
درب��اره وعده هايي كه درباره توليد خودرو در همين 
بازه زماني چند ماهه داده است. آبان ماه، سيد عليرضا 
فاطمي امين در اظهاراتي عن��وان كرد كه به زودي، 
توليد روزانه ش��ركت ايران خودرو ۵۰۰ دس��تگاه و 
توليد روزانه شركت س��ايپا نيز 2۰۰ دستگاه بيشتر 
خواهد ش��د. او به افزايش تجاري سازي خودروهاي 
ناقص نيز اش��اره كرده و درباره انباشت خودروهاي 
ناقص در كف پاركينگ خودروس��ازان نيز گفته كه 
وجود اين خودروها در پاركينگ، اگر به ميزان توليد 
1۵ روزه خودروساز باش��د، معقول است اما درحال 
حاضر، اين انباش��ت غيرمتعارف ش��ده ولي تا 2 ماه 
آينده نيز مشكالت توليد خودروهاي ناقص، كاهش 
خواهد يافت. مش��كلي كه به نظر مي رسد، تا امروز 
خبري از حل ش��دن آن نيست وهنوز معلوم نيست 
آيا خودروهاي كف پاركينگ تكميل شده اند يا خير. 
فاطمي امين همچنين در حاش��يه مراس��م شروع 
توليدانبوه خودرو تارا اتوماتيك در اول آبان ماه، نيز 
در اظهاراتي گفته بود، كه خودروس��ازان كش��ور تا 
پايان سال 14۰۰، صد هزار دستگاه بيشتر از برنامه 
پيشي بيني شده وزارت صمت، خودرو توليد مي كنند. 
از آنجايي كه در دولت دوازدهم، هدف گذاري توليد 
انواع خودرو تا پايان سال 14۰۰ روي عدد 1 ميليون  
و2۵۰ هزار دستگاه بود، پس با توجه به صحبت هاي 
آقاي وزير، بايد منتظر توليد حدود 1 ميليون و ۳۵۰ 

هزار دستگاه تا پايان اسفندماه 14۰۰ باشيم. 
 فاطمي امي��ن همچني��ن ب��ه افزاي��ش تولي��د 
خودروس��ازان براي س��ال 14۰1 نيز اشاره كرده و 
گفته بود كه تا پايان سال آينده، توليد خودرو به رقم 
1 ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسيد و براين 
اس��اس، هم شاهد حذف قرعه كش��ي خودرو و هم 
شاهد كاهشي شدن قيمت خودرو خواهيم بود. رقم 
پيش بيني شده براي توليد خودرو در سال 14۰1 
حدود ۳۵۰ هزار دستگاه بيشتر از سال 14۰۰ است. 

   اظهارت وزير در آذرماه
حال اما وزير صمت در تازه ترين اظهارنظرش از ورود 
2۶۰ هزار دستگاه خودرو طي امسال و سال آينده به 
بازار خبر داده و گفته است كه با برنامه اي كه تنظيم 
ش��ده از اين هفته در روزهاي دوش��نبه و سه شنبه 
هر هفته فروش خ��ودرو خواهيم داش��ت، يك روز 
ايران خودرو يك روز س��ايپا پي��ش فروش مي كند. 
بنابرآماري كه فاطمي امين ارايه داده، تا پايان امسال 

بيش از 1۳۰ هزار دستگاه تحويل مي شود، به همين 
ميزان هم براي سال آينده پيش فروش مي شود.

وزي��ر صمت درحالي از عرضه اي��ن ميزان خودرو تا 
پايان سال خبر داده كه همانطور كه پيشتر گفته شد، 
بنابر آمارخود وزارت صمت، خودروسازان داخلي در 
هفت ماهه سال جاري، تنها ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه 
خودرو سواري توليد كرده اند. البته اين احتمال وجود 
دارد كه خودروسازان با توجه دريافت مجوز افزايش 
قيمت، تصميم گرفته باشند خودروهايي كه به عنوان 
ناقصي در پاركينگ خودروهايشان نگه داشته بودند 
و تعداد آنها به 1۵۰هزار خودرو مي رس��د، را تكميل 
و با قيمت جديد روانه ب��ازار كنند. البته وزير صمت 
در مورد افزايش قيمت خودرو نيز معتقد اس��ت كه 
اصالح قيمتي اتفاق افتاده و اين باعث مي شود يك 
مقدار گردش مالي در خودروسازي ها اتفاق بيفتد و 
از زيان آنها كم ش��ود و افزايش توليد داشته باشيم. 
فاطمي امين همچنين با تاكيد بر اينكه شكاف قابل 
توجهي بين قيمت هاي بازار و كارخانه و در واقع يك 
رانتي وجود دارد، گفته است كه كسي كه خودرو را 
از خودروساز تحويل مي گيرد يك دفعه از ۵۰ تا 1۵۰ 

ميليون تومان منفعت حاصل مي كند. 
موضوع��ي كه بايد م��ورد توجه متولي��ان صنعتي 
كش��ور قرار گيرد اين است كه در چند سال گذشته 
شاهد يك آشفته بازار در بخش خودرو و جا ماندن 
مش��تريان واقع��ي از خريد خودرو بودي��م؛ چراكه 
عرضه خودروس��ازان در اندازه اي نبوده كه نياز بازار 
را پوشش دهد، عالوه بر آن هجوم دالالن و واسطه ها 
سبب ش��د تا در عمل خودرو از يك كاالي مصرفي 
ب��ه يك كاالي س��رمايه اي تبديل ش��ود. از طرفي، 
چند سال است كه ركود بر اين بازار سايه انداخته و 
قيمت هاي باالي خودرو در بازار سبب شده تا خريد 
و فروش چنداني را در بازار ش��اهد نباشيم. حتي در 
س��ال هاي اخير، وعده افزايش تي��راژ توليد خودرو 
يكي از داليل موافقت شوراي رقابت با صدور مجوز 
افزايش قيمت خودروهاي داخلي بود اما بعد از باال 
رفتن قيمت كارخان��ه اي خودروها، اين موضوع به 
فراموشي سپرده شده و پيگيري هم در مورد دليل 

عدم تحقق آن صورت نگرفته است.

   گره كور واردات خودرو
از س��وي ديگر، به نظر مي رس��د، بحث آزادس��ازي 
واردات خودرو همچنان به وعده هاي وزير صمت گره 
خورده و مانع از اجرايي ش��دن اين طرح شده است. 
اين درحالي اس��ت كه واردات خودرو از خرداد سال 
1۳9۷ و ب��راي صرفه جويي در مناب��ع ارزي ممنوع 
شد اما در ادامه مسير با توجه به وضعيت آشفته بازار 
خ��ودرو، نمايندگان مجلس تصميم به آزادس��ازي 
واردات گرفتند؛ در همين راس��تا طرح س��اماندهي 
صنعت خودرو نخس��تين بار در خردادماه 1۳9۸ و 
در مجلس دهم به تصويب رس��يد. شوراي نگهبان 
اين ط��رح را در خردادم��اه 1۳99 به دليل مغايرت 
با بنده��اي »۸« و »9« سياس��ت هاي كلي اقتصاد 

مقاومتي و نيز بند »۷« سياست هاي كلي توليد ملي، 
حمايت از كار و سرمايه ايراني، با اصل 11۰ رد كرد. 
در ادامه اما نمايندگان مجلس بر آزادسازي واردات 
اصرار ورزيدند و پس از بررسي و رفع ايرادات مدنظر، 
طرح را در اواخر ش��هريور امسال با رأي باال تصويب 
و به شوراي نگهبان ارسال كردند كه مجدد از سوي 
شوراي نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. مجدد 
پس از اصالح و ارسال طرح از سوي مجلس به شوراي 
نگهبان، سخنگوي شورا تلويحًا خبر از تأييد مصوبه 
واردات خودرو داد و اعالم كرد كه در آخرين جلس��ه 
بررسي، مصوبه آزادسازي مش��روط واردات خودرو 

فاقد ابهام و ايراد تشخيص داده شده است.
البته انتظار مي رفت كه طرح آزادس��ازي واردات از 
سوي شوراي نگهبان تأييد و به مرور فرآيند اجراي 
آن آغاز ش��ود اما در نهايت اين شورا با استناد به نامه 
رييس هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، اين مصوبه را مغاير با بند ۷ سياست هاي كلي 
توليد ملي و همچنين بند 9 سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي تش��خيص داده و طرح را مجدد به مجلس 
بازگرداند. ايراد هيأت عالي نظارت به واردات خودرو 
در حالي اس��ت كه به نوش��ته »خبرگ��زاري مهر« 
سياست هاي مربوط به اقتصاد مقاومتي و حمايت 
از كار و س��رمايه ايراني، در س��ال 91 ابالغ شده و 
واردات خودرو ۷ سال بعد و به منظور صرفه جويي 
ارز و نه حمايت از توليد داخل از س��ال 9۷ ممنوع 
شده است؛ يعني دولت به منظور جلوگيري از خروج 

ارز از كشور، واردات را ممنوع كرده بود. 
از سويي ديگر طبق مصوبه مجلس، واردات در قبال 
صادرات قطعات و تجهيزات صنعتي مجاز است و قرار 
نيست بابت واردات اين محصول ارزي از كشور خارج 
شود كه هيأت عالي نظارت »مديريت منابع ارزي با 
تأكيد بر تأمين نيازه��اي توليد ملي و كارآفريني، و 
ثبات ارزش پول مّلي« و »اصالح و تقويت همه جانبه 
نظام مالي كش��ور با هدف پاس��خگويي به نيازهاي 
اقتصاد ملي، ايجاد ثبات اقتصادي ملي و پيشگامي 
در تقويت بخش واقع��ي« را عاملي براي ممنوعيت 
واردات معرفي كرده است. در اين ميان وزارت صمت 
كه مخالف واردات خودرو است، متولي تعيين ميزان 
واردات خودرو و تدوين آيين نامه براي اين امر شده 
است؛ در واقع وزارت صمت قطعًا اولويت را حمايت از 
توليد داخل مي داند و واردات را صرفًا براي ساماندهي 
بازار خودرو انج��ام خواهد داد. از س��ويي ديگر نيز 
خودروسازان كه خود توليدكننده خودرو هستند 
بارها اعالم كرده اند كه مخالفتي با آزادسازي واردات 
خ��ودرو ندارن��د و آن را عاملي ب��راي بهبود فضاي 
رقابتي و ايج��اد آرامش در بازار و نزد مصرف كننده 
مي دانند. بنابراين اينكه هيأت عالي نظارت واردات 
خودرو را مغاير با اصل مديريت منابع ارزي و حمايت 
از توليد و س��رمايه تش��خيص داده نياز به توضيح 
بيشتر از س��وي اين نهاد دارد. با اين ايرادات مبهم 
بايد ديد كه گره كور آزادس��ازي واردات خودرو در 

نهايت به دست چه كسي باز مي شود؟!
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تكميل فاز دوم
سند آمايش ۱۲ استان

مس��وول طرح آمايش صنعتي، معدني و تجاري 
وزارت صمت با اشاره به تكميل فاز دوم سند آمايش 
12 اس��تان، گفت: ظرفيت هاي بالقوه اس��تان ها 
احصا مي شود. احمد تشكيني در نشست مديران 
و تش��كل هاي اقتصادي و صنعتي استان لرستان 
گفت: فاز دوم ط��رح آمايش صنعت��ي، معدني و 
تجاري براي حدود 12 استان نهايي شده و تا پايان 
ماه جاري اين چارچوب براي كل استان ها نهايي 
مي ش��ود. وي اظهار كرد: كار ما در امتداد س��ند 
آمايش ملي اس��ت كه سازمان برنامه وبودجه طي 
سال گذشته ابالغ كرده اس��ت. وي افزود: فرآيند 
اجرايي اين طرح بدين صورت اس��ت كه موسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني به عنوان نماينده 
وزارتخانه با سازمان هاي صمت استان ها در ارتباط 
بوده و محوريت اين طرح موسس��ه و سازمان هاي 
صمت استان ها است. تش��كيني تصريح كرد: در 
زمينه اجراي ط��رح آمايش براي تمام نمايندگان 
مجلس نامه ارس��ال شده اس��ت تا پتانسيل ها و 
ظرفيت هاي حوزه انتخابيه خودشان را به موسسه 
ارايه دهند. رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني وزارت صمت افزود: در هر استان به تفكيك 
شهرستان ها پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوه احصا 
مي ش��ود و بعد از اتمام فاز نخست، فاز دوم شروع 
مي شود تا بر اساس آن پتانسيل ها و ظرفيت هاي 
طرح هاي حوزه ه��اي صنعت، مع��دن و تجارت 
داخلي و خارجي شهرستان ها عملياتي و اجرايي 
ش��ود. وي توس��عه و اجراي ۶۰ درصد طرح هاي 
نيمه تمام، شناسايي فعاليت هاي جديدي كه امكان 
رقابت پذيري در اس��تان و شهرستان ها را دارند، 
احيا معادن و توسعه زيرساخت ها و شهرك هاي 
صنعت��ي را از جمله اقدامات مه��م اجراي طرح 

آمايش صنعتي، معدني و تجاري دانست.

صادرات سيگار
نزديك به ۴ برابر شد

ايس�نا| جديدترين آمار منتشره از س��وي وزارت 
صمت حاك��ي از افزايش ح��دود 14 درصدي توليد 
س��يگار، كاهش 4۶ درصدي ب��رآورد قاچاق و حدود 
چهار برابر شدن صادرات سيگار در نيمه نخست امسال 
است. روند قاچاق سيگار در سال 1۳9۸ كاهشي بود، 
به طوري كه برآورد وزارت صمت از ميزان قاچاق سيگار 
نسبت به سال 1۳9۷ حدود ۳9 درصد كاهش يافته 
بود، اما در سال گذشته با مشكالتي كه به دليل عدم 
تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه در زمينه توليد اين 
محصول ايجاد و منجر به توقف توليد در هشت واحد از 
1۵ واحد توليد محصوالت دخاني شد، قاچاق سيگار 
رو به افزايش گذاشت،  تا جايي كه در ارديبهشت 1۳99 
برآوردها از ميزان قاچاق سيگار نزديك به دو برابر دو 
ماهه اول س��ال 1۳9۸ بود. اما از بهمن سال گذشته 
ميزان افزاي��ش قاچاق تك رقمي ش��د و در مجموع 
قاچاق سيگار در س��ال 1۳99 نسبت به سال 1۳9۸ 
كاهش ۳۵.9 درصدي داشته است. جديدترين آمار 
منتشر شده درباره وضعيت توليد و قاچاق سيگار در 
سال 14۰۰ نيز نشان مي دهد در نيمه اول امسال بيش 
از 2۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون نخ سيگار توليد شده كه 
نسبت به توليد بيش از 2۵ ميليارد نخ در مدت مشابه 
سال قبل، 14 درصد افزايش داشته است. همچنين 
در حال حاضر 24 واحد توليد سيگار فعال هستند كه 
نشان مي دهد دو واحد به توليدكنندگان اضافه شده 
است. در پي اين افزايش توليد و با توجه به اينكه ميزان 
مصرف شش ماهه سيگار ۳2 ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
نخ برآورد شده و همچنين توقف واردات رسمي سيگار 
از س��ال 1۳9۷، برآورد قاچاق سيگار هم با 4۶ درصد 
كاهش، از هفت ميليارد و 4۵۰ ميليون نخ سيگار در 
شش ماهه اول سال قبل به چهار ميليارد و ۵۰ ميليون 
نخ سيگار در مدت مشابه امسال رسيده است. همچنين 
آمارها نش��ان مي دهد طي نيمه اول امسال، صادرات 
س��يگار با افزايش 2۸۷ درصدي به 2۷۵ ميليون نخ 
رس��يده است. صادرات س��يگار در مدت مشابه سال 
گذشته ۷1 ميليون نخ بوده است. البته باوجود افزايش 

چشمگير، همچنان رقم صادرات ناچيز است.

چرا امكان گراني بيشتر زعفران 
وجود دارد؟ 

عضو هيات رييس��ه ش��وراي ملي زعف��ران با بيان 
اينكه يكي از داليل افزاي��ش نرخ به كمبود عرضه 
برمي گردد، تصريح كرد: خشكس��الي ميزان توليد 
را كم كرد اما اگر سياس��ت گذاري مدوني در زمينه 
توليد، عرضه و صادرات داشتيم شايد يك پاي اين 
محصول نمي لنگيد. از همين روي بايد 1۰ سال پيش 
طرح جامع زعفران را عملياتي مي كرديم. به گفته 
وي، در حال حاضر همه تالش دارند كه گراني هاي 
اخير زعفران را به گردن شوراي ملي زعفران بيندازند 
اين در حالي است كه اين شورا هيچ نقشي در قيمت 
گذاري ن��دارد و مطالبه گر حق��وق توليدكننده و 
صادركننده است . حسيني خاطرنشان كرد: تا سال 
1۳99 ايران بر بام بزرگ ترين توليدكننده زعفران 
ايستاده بود. بايد اين موقعيت را حفظ كنيم البته نه 
با ارزان فروشي و خام فروشي. وي بابيان اينكه بايد 
با سياست هاي دقيق موقعيت خود را در بازارهاي 
جهاني ثابت نگه داريم، افزود: زعفران با مصرف آب 
كمتر مي تواند براي كش��اورزان درآمد قابل توجه 
ايجاد كند. پس بايد از توليدكنندگان حمايت كنيم. 
بنا به اظهارات حس��يني، مي ت��وان مصرف كننده 
داخل��ي را قانع كرد كه زعف��ران را با قيمت معقول 
خريداري كند. وي در پاس��خ به اين پرسش كه آيا 
قيمت فعلي زعفران در بازار جهاني باعث خواهد شد 
كه ما بازارهاي خود را از دست بدهيم؟ خاطرنشان 
كرد: زعفران كيلويي باالي 1۰۰۰دالر عرضه مي شود 

و هنوز هم كشش دارد كه نرخ زعفران باالتر برود.

فرمانده عملياتي
ستاد مقابله با كرونا تهران مطرح كرد 

بايد براي تامين واگن هاي بيشتر 
در متروي تهران اقدام شود

ويژه برنامه مدافعان سالمت به مناسبت گراميداشت 
روز پرستار به همت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران در ايوان انتظار 
ايستگاه ميدان حضرت ولي عصر )عج( برگزار شد. به 
گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت 
 بهره برداري متروي تهران و حومه در س��الروز ميالد

 با سعادت حضرت زينب )س( و گراميداشت روز پرستار 
برنامه مدافعان سالمت با حضور عليرضا زالي فرمانده 
عملياتي ستاد مقابله با كرونا تهران و سيد محمد نقيب 
سرپرست معاونت امور اجتماعي و فرهنگي ظهر امروز 
1۸ آذرماه14۰۰ برگزار شد. زالي گفت: با تدبير خوب 
كاركنان ش��ركت بهره برداري متروي تهران، تصاوير 
پرس��تاران و كادر درمان در ديوارهاي اين ايس��تگاه 
نصب شده و خود افراد هم امروز در اين ايستگاه حضور 
دارند. فرمانده عملياتي س��تاد مقابله با كرونا تهران 
با بيان اينكه در برخي از تصاوير چهره خس��ته كادر 
درمان قابل مش��اهده است گفت: از كاركنان شركت 
بهره برداري متروي تهران به دليل برگزاري اين رويداد 
تش��كر مي كنم، چراكه تكريم مجددي از پرستاران 
 صورت گرفته است و اين تصاوير نشان از يك باز آوري 
خاطرات شيرين كادر پرس��تاري دارد. وي بيان كرد: 
در متروي ته��ران تالش هاي خوبي انجام ش��ده، تا 
فاصله گذاري هاي اجتماعي بهتر رعايت شود و در اين 
ناوگان حمل و نقل عمومي بايد از ماسك و... استفاده 
كرد. زالي با بيان اينكه اميدواريم شهروندان در موعد 
مقرر دز سوم واكسن را هم دريافت كنند گفت: يكي از 
موضوعات مهم، بحث تامين واگن در شبكه مترو است. 
فرمانده عملياتي ستاد مقابله با كرونا تهران افزود: نياز 
است در شبكه مترو واگن هاي بيشتري تامين شود و 
ما در توليد واگن ملي، پيشرفت هاي خوبي داشته ايم. 
وي تصريح كرد: براي كالنش��هرها از جمله متروي 
ته��ران، بايد كمك كرد واگن هاي بيش��تري تامين 
شود.  زالي در پاسخ به سوالي مبني بر تعداد شهداي 
كادر درمان گفت: بالغ بر 24۰ شهيد مدافع سالمت 

بر اثر كرونا داشته ايم.

متروي تهران با برگزاري 
پايگاه هاي فرهنگي ميزبان 
مسافران و شركت كنندگان

در نماز جمعه تهران مي شود  
سرپرست معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره برداري متروي ته��ران و حومه گفت: با كاهش 
محدويت هاي بيماري كرونا و آغاز اقامه نماز جمعه در 
مصالي بزرگ امام خميني )ره(، پايگاه هاي فرهنگي 
متروي تهران فعاليت خود را از سر مي گيرد.  به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره بردار 
متروي تهران و حومه سيد محمد نقيب افزود: معاونت 
امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه همچون دوره هاي گذشته پايگاه هاي 
فرهنگي خود را همزمان با اقامه نماز جمعه در مصالي 
بزرگ امام خميني )ره( در ايستگاه شهيد بهشتي برپا 
مي كند. وي تصريح كرد: پايگاه جمعه هاي فرهنگي 
با برنامه هاي متنوعي از جمله برپايي پايگاه مشاوره 
مذهبي، پزشكي، روانشناس��ي، طب سنتي، غرفه 
نقاش��ي كودك و قرائت قرآن كري��م همراه با توزيع 
بس��ته هاي فرهنگي پذيراي ش��هروندان نمازگزار 
مي باشد. گفتني است، پايگاه  جمعه هاي فرهنگي با 
حضور كارشناسان در حوزه هاي فرهنگي، مذهبي، 
خانواده و سالمت هم زمان با اقامه نماز جمعه به صورت 

هفتگي در ايستگاه شهيد بهشتي برپا مي شود.

سفير پرتغال با شهردار اصفهان ديدار كرد
اصفهان و پورتو 

به دنبال روابط پوياتر 
ش��هردار اصفه��ان در ديدار با س��فير پرتغ��ال گفت: 
ارتقاي هم��كاري اقتصادي و گردش��گري در پيمان 
خواهرخواندگي اصفهان و پورتو پيش بيني شده است.  
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
علي قاسم زاده در ديدار با سفير پرتغال در ايران با اشاره به 
اينكه اصفهان يك شهر چهار فصل است كه زيبايي آن 
در ارديبهشت دو چندان مي شود، اظهار كرد: اميدوارم 
بتوانيم در ارديبهشت و هفته فرهنگي اصفهان ميزبان 
شما باش��يم. وي ادامه داد: عالقه شما به ادبيات سبب 
ش��ده تا توجه ويژه اي به زبان و ادبيات داش��ته باشيد. 
زبان از اين جهت كه وسيله ارتباطات بين ملت هاست، 
حائز اهميت است. ش��هردار اصفهان با بيان اينكه در 
تفاهم خواهرخواندگي اصفهان و پورتو توجه به روابط 
دانشگاهي مهم شمرده ش��ده است، گفت: اميدواريم 
روزي بتوانيم شاهد تدريس ادبيات با زبان پرتغالي در 
دانشگاه هاي اصفهان باش��يم. وي با تاكيد بر اينكه در 
قالب خواهرخواندگي، شهرها مي توانند آزادانه فارغ از 
ديپلماسي رس��مي به گسترش ارتباطات خود كمك 
كنند، افزود: در عقد خواهرخواندگي اصفهان و پورتو 
ارتقاي زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و گردش��گري 
پيش بيني شده است. قاسم زاده با اشاره به گفت وگوي 
دو هفته پيش خود با سفير ايران در پرتغال اظهار كرد: 
طي اين گفت وگوها قرار شد هفته فرهنگي اصفهان در 
ارديبهشت س��ال آينده يا اسفندماه امسال در صورت 
برطرف ش��دن ش��رايط كرونايي به صورت حضوري 
برگزار شود. وي به روابط ۵۰۰ ساله ايران و پرتغال اشاره 
و تصريح كرد: بخشي از اين روابط به زماني بازمي گردد 
كه اصفهان پايتخت سياسي ايران بود و اكنون اصفهان 
پايتخت فرهنگي ايران به شمار مي رود و اميدواريم اين 
روابط گسترش پيدا كند. شهردار اصفهان افزود: اصفهان 
از ظرفيت ه��اي تجاري و اقتصادي برخوردار اس��ت و 
حضور مشاور اقتصادي سفير پرتغال در ايران نشان از 

عالقه مندي به توسعه روابط در اين حوزه دارد.

آيا وعده افزايش توليد از سوي خودروسازان شدني است؟ 

رييس سازمان توسعه تجارت خبر داد

حواله وزير صمت به آينده 

آمادگي ايران براي سرمايه گذاري در عراق
رييس سازمان توسعه تجارت مي گويد كه شركت هاي 
ايراني مي توانند در قالب سرمايه گذاري هاي مشترك 
در عراق فعال شده و از اين محل سطح همكاري هاي 

اقتصادي دو كشور را افزايش دهند.
علي رض��ا پيمان پاك در حاش��يه دي��دار با رييس 
اتاق بازرگاني كركوك عراق به س��ه محور اصلي كه 
مي توان در قالب آن سطح تجارت ميان دو كشور ار 
افزايش داد اشاره كرد. به گفته وي، در كنار پروژه هاي 
سرمايه گذاري مش��ترك در حوزه هايي مانند مواد 
غذايي و بازسازي صنايع استان كركوك عراق، توسعه 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي ايران و برگزاري 
اولين نمايش��گاه محصوالت ايراني در اين كشور دو 
محور ديگري است كه مي تواند به افزايش نقش ايران 

در اقتصاد عراق كمك كند. معاون وزير صمت در اين 
ديدار با اشاره به عالقه مندي جمهوري اسالمي ايران 
به همكاري با كليه اس��تان هاي عراق، بر حضور در 
استان كركوك تاكيد كرد و از آمادگي سازمان توسعه 
تجارت ايران براي برپايي اولين نمايشگاه اختصاصي 
توانمندي هاي توليدي و صادراتي جمهوري اسالمي 
ايران در استان كركوك تا پايان سال جاري خبر داد. 
پيمان پاك همچنين با اشاره به سياست دولت ايران 
در زمينه توسعه روابط اقتصادي و تجاري بر اهميت 
ارتباط فعاالن اقتصادي اين استان و طرف هاي ايراني 

و همراهي در اين زمينه، تاكيد كرد.
ريي��س ات��اق بازرگاني كرك��وك نيز با اش��اره به 
توانمندي هاي ايران در زمينه هاي مختلف صنعتي 

و كش��اورزي، خواس��تار حضور پررنگ جمهوري 
اسالمي ايران در اين استان و تقويت همكاري هاي 
تجاري بي��ن فعاالن اقتص��ادي و تجاري اس��تان 
كركوك با طرف هاي ايراني با حمايت و مس��اعدت 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران ش��د. بن��ا بر اعالم 
س��ازمان توس��عه تجارت، وي با اش��اره به تخريب 
زيرس��اخت هاي صنعتي اين استان بر آمادگي اين 
اتاق براي برقراري ارتباط ميان شركت هاي ايراني 
و طرف هاي عراقي به منظور هم��كاري در اجراي 

پروژه هاي فني و مهندسي تاكيد كرد.
رييس اتاق بازرگاني كركوك ضمن تشريح وضعيت 
جغرافيايي اس��تان كركوك به عن��وان نقطه اتصال 
جنوب و شمال و همچنين شرق به غرب اين كشور 

بر وجود زمينه ه��ا و ظرفيت هاي ب��االي همكاري 
بين فعاالن اقتصادي اين استان با فعاالن اقتصادي 
جمهوري اس��المي اي��ران از جمل��ه در زمينه هاي 
ص��ادرات و واردات كاال، ص��دور خدم��ات فن��ي و 
مهندسي، بازس��ازي صنايع، كشاورزي و همچنين 
اجراي پروژه هاي مشترك سرمايه گذاري تاكيد كرد.

مهدي شوشتري، سركنسول جمهوري اسالمي در 
سليمانيه عراق نيز با اش��اره به اينكه ظرفيت هاي 
زيادي از نظ��ر اقتص��ادي و تجاري ب��راي حضور 
جمهوري اس��المي ايران در استان كركوك وجود 
دارد، گف��ت: اين اس��تان با در اختيار داش��تن 4۰ 
درصد از منابع نفتي كشور عراق، امكان  همكاري و 
مشاركت در بسياري از پروژه ها را فراهم كرده است.
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خبرروز

شناسايي ۲۹۷۱  بيمار جديد كرونا 
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، ۷۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند. در عين حال 
۱۸ استان كشور، مرگ و مير صفر و يك داشته اند. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲ هزار و ۹۷۱ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۴۹۳ نفر از آنها بستري شدند. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۶ ميليون و ۱۵۰ هزار و ۸۴۳ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۰ هزار و ۶۰۳ نفر رسيد. در حال حاضر سه هزار و 
۱۵۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. ۲ شهر كشور در 

وضعيت قرمز، ۹ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۵۳ شهر در وضعيت زرد و ۲۸۴ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

منكر افت تحصيلي 
دانش آموزان نشويم

 اما عامل دوم كه از آن به عنوان درگيري تحصيلي 
ياد مي كنيم، به ارتباط ميان يادگيرنده و فعاليتي 
كه انجام مي دهد برمي گردد. اين درگيري تحصيلي 
خودش ش��امل س��ه مولفه رفتاري، ش��ناختي و 
انگيزشي مي شود. به عنوان مثال تالش دانش آموزان 
براي انجام تكاليف و مشاركت آنها در فعاليت هاي 
كالسي به درگيري رفتاري آنها مربوط مي شود. در 
عين حال جنبه هاي درگيري انگيزشي يعني عالقه، 
ارزش ها و عواطف كه به طور مستقيم با يادگيري 
و ميزان پيش��رفت يا افت تحصيلي دانش آموز در 
ارتباط است، يا ممكن اس��ت دانش آموزان به طور 
رفتاري درگير آموزش باش��ند ب��ه عنوان مثال به 
ظاهر در كالس درس حضور داشته باشند اما تمركز 
نداشته باشند و حواسشان جاي ديگري باشد. در 
اين ش��رايط انكار افت تحصيلي به اندازه غفلت از 
آن خطرناك است. متاسفانه برخي مديران به علت 
تمايل شان به دفاع از عملكرد خويش، اين انكار را 
انجام مي دهند. الزم است براي اين مساله و جبران 
آن چاره انديشي شود به ويژه براي دانش آموزاني كه 
نتوانستند خودشان را با ش��رايط آموزش مجازي 
تطبيق دهند. البته فراگيري برخي دروس نظري 
و تئوري در فضاي مجازي به ويژه در رش��ته هايي 
 چون معارف و علوم انس��اني ش��ايد ام��كان پذير

 باش��د، اما دانش آم��وزان براي فراگي��ري دروس 
ادراكي و مهارتي به ويژه در رشته هاي رياضي، فني 
و تجربي بايد از آموزش حضوري بهره مند شوند. با 
اين حال، اينكه برخي عناوين يك كتاب در فضاي 
مجازي و برخي به صورت حضوري ارايه شود عمال 
امكان پذير نيس��ت. واكسينه نش��دن تعداد قابل 
توجهي از دانش آموزان، فضاي ناكافي كالس ها و 
عدم تناسب شان با تعداد دانش آموزان، عدم رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي در بسياري مدارس كشور، 
واگ��ذار كردن حضور دانش آموزان در مدرس��ه به 
خانواده ها و اختالل در برنامه درسي مدارس با توجه 
به گروه بندي كردن دانش آم��وزان از موانع جدي 
بر س��ر آموزش كارآمد در روش آموزش تلفيقي يا 
تركيبي است. اين در حالي است كه اساسا بسياري 
مدارس فاق��د زيرس��اخت هاي الزم براي همين 
بازگشايي نيم بند هستند. از طرفي در برخي مدارس 
ش��اهديم كه معلم در كالس همزم��ان هم براي 
دانش آموزان حاضر در كالس تدريس مي كند و هم 
مجازي به دانش آموزان منزل آموزش مي دهد كه 
ناشي از برداشت نادرست از آموزش تركيبي است. 
آموزش تلفيقي در نظام هاي نوين آموزشي به اين 
معناست كه بيش از يك روش و تكنيك را به منظور 
ارايه محتواي آموزش��ي به كار ببريم. به طور كلي 
آموزش هاي موس��وم به تركيبي به شيوه فعلي نه 
تنها نمي تواند در جبران افت تحصيلي موثر باشد و به 
پيشرفت تحصيلي شان كمك كند بلكه ممكن است 

روند ياددهي و يادگيري را نيز دچار اختالل كند.

رويدادرويخطخبر

 صنايعي هس��تند كه خري��دار بي چ��ون و چراي 
چوب هاي قاچاق در هر اندازه و ابعادي هستند و به 
هيچ قاچاقچي و چوب درخت بريده ش��ده جنگلي 
نه نمي گوين��د. »علي بناگر«، رييس انجمن علمي 
جنگلباني اي��ران با بيان اينك��ه جنگل زدايي يك 
چالش جهاني اس��ت و منحصر به كشور ما نيست، 
به خبرنگار ايلنا گفت: خشكسالي، سيالب، گرما و 
س��رماي بيش از حد، گرد و غبار و تغييرات اقليمي 
از عوامل طبيعي تخريب جنگل ها هستند و باعث 
كاهش سطح كيفي و كمي جنگل ها شده اند. او افزود: 
جدا از عوامل طبيعي، ويالسازي ها، جاده سازي ها 
و طرح ه��اي عمراني، سدس��ازي ها، قاچاق چوب، 
تجاوز به حريم جنگل و زمين خواري، آتش گرفتن 
جنگل ها و ذغال گيري، فعاليت هاي معيش��تي از 
جمله كشاورزي، تهيه سوخت و چراي مفرط دام، 
معضالت اجتماعي و اقتصادي، بهره برداري بي رويه 
از محصوالت فرع��ي و چوب و منابع آب��ي، آفات و 
امراض و آلودگي هاي محيط زيس��تي و دپو و دفن 
زباله و نخاله در عرصه هاي جنگل، معدن كاوي هاي 
افسار گسيخته و بسياري از عوامل ديگر سبب شده از 
سطح كمي و موجودي كيفي جنگل ها كاسته شود. 
هر كدام از اين متغيرها در سال هاي اخير كم يا زياد 
شده است ولي برآيند وضعيت هشدار دهنده است. 

بناگ��ر گف��ت: ش��كل تخري��ب و جنگل زدايي در 
اس��تان هاي ش��مالي به دليل ارزش باالي زمين با 
استان هاي مركزي و غربي فرق دارد. در برخي مناطق 
به دليل نزديكي به كارخانه هاي صنايع سلولزي و يا 
چوب بري ها برداشت و قطع درختان بيشتر است، 

زيرا بازار مصرف و رونق اقتصادي خوبي دارد.
رييس انجمن علمي جنلگبان��ي ايران ادامه داد: در 
بعضي مناطق مانند زاگرس، فرسايش خاك و كمبود 
منابع آبي به همراه مشكالت اقتصادي و اجتماعي 

جنگل ها را منهدم كرده است. در استان هاي جنوبي 
و جنگل هاي »ايران و توراني« نيز برداشت هاي غير 
مجاز از گونه هاي گياهي، دخالت هاي انساني و چراي 
بي رويه و در ارتفاع��ات نيز عوامل جوي در تخريب 
جنگل ها موثر هستند، اما آنچه اهميت دارد اين است 
كه روند تخريب جنگل در ايران نگران كننده است.

او افزود: متاس��فانه يك��ي از مهم ترين معضل هاي 
جنگل هاي ايران به ويژه جنگل هاي هيركاني، قطع، 
تبديل و حمل درختان به منظور تامين چوب آالت 
كارگاه هاي چوب بري و صنايع خرد گرفته تا هيزم 
شومينه ويالها و س��وخت دامداري هاي روستايي 
اس��ت. ولي در اين بين آنچه كمر جنگل را شكسته 
است، صنايعي هستند كه خريدار بي چون و چراي 
چوب هاي قاچاق در هر اندازه و ابعادي هستند و به 
هيچ قاچاقچي و چوب درخت بريده شده جنگلي نه 
نمي گويند. بناگر گفت: قاچاقچيان حرفه اي از سر 
سوداگري و ارزش ريالي باالي چوب به شغل قاچاق 
چوب مشغول هستند و مقابله با اين سوداگران در 
توان يك سازمان نيس��ت. يك نيسان هيزم حدود 
دو ميليون تومان و يك نيس��ان چوب كاتين حدود 
چهار تا پنج ميليون تومان هزينه دارد.  او افزود: مسلم 
است معضالت اجتماعي و اقتصادي و وضعيت افراد 
روس��تايي كه از روي نياز استفاده از منابع طبيعي 
را ح��ق خود مي دانند، يك ع��زم ملي و به خصوص 
پش��تيباني حقوقي و قضاي��ي و اص��الح قوانين را 
مي طلبد. واحد حقوقي سازمان منابع طبيعي كشور 
ساالنه پرونده هاي قضايي بسياري تشكيل مي دهد 
و با اين حجم تخلف��ات فرصتي براي حفاظت باقي 

نمي ماند و اين يك كالف سردرگم است. 
بناگر گفت: متاس��فانه در طي اين س��ال ها تغيير 
كاربري اراضي كش��اورزي و تغيير كاربري اراضي 
ملي با هم اشتباه مي شوند. در اراضي كشاورزي بنا به 

شرايطي و در اندازه هاي محدود قوانيني براي تغيير 
كاربري وجود دارد. حتي قبل از قانون حفظ كاربري 
اراضي زراعي و باغي در سال ۱۳۷۳ سخت گيري براي 

تغيير كاربري اراضي كشاورزي وجود ندارد.
ريي��س انجم��ن جنگلبان��ي اي��ران گف��ت: اصوال 
سياست گذاري هاي نامناسب دستگاه هاي دولتي در 
تخريب منابع طبيعي و محيط زيست نقش اصلي را 
دارند. براي مثال سد »گلوورد« در بهشهر صد هكتار 
جنگل را به خاطر مخزن و پنجاه هكتار هم به خاطر 
مسير تخريب كرد و يا براي پروژه نافرجام انتقال آب 
بين حوضه اي از ش��مال ايران ۲۰ تا ۲۵ هزار درخت 
و نهال از بين مي رفت و يا براي برخي راه س��ازي ها تا 
۸۰ كيلومت��ر جنگل هاي انبوه كه مملو از پوش��ش 
جنگلي اس��ت در نورديده مي ش��ود. هر گونه تردد 
انسان و ماشين آالت علي الخصوص احداث جاده هاي 
دسترس��ي در جنگل سبب آسيب رساندن به فون و 
فلور منطقه، كوبيدگي خاك و اكوسيستم بكر جنگل 
مي شود در چنين شرايطي آسيب نرسيدن به درختان 
جنگل محال اس��ت. بناگر گفت: بال��غ بر ۹۰ درصد 
آتش سوزي ها علل غير طبيعي و عامل انساني دارد، از 
بي احتياطي هاي سهوي رهگذران و شكارچيان گرفته 
تا انداختن ته سيگار روش��ن، شيشه هاي منعكس 
كننده نور و آتش ذغال و چوب رها شده در جنگل كه 
در اين بين بايد به بي احتياطي گردش��گران، جنگل 
نشينان، دامداران بيشتر اشاره كرد. او در انتها گفت: 
از طرفي متاس��فانه آتش زدن هاي انس��اني به قصد 
تصرف و تجاوز به اراضي ملي و همچنين گس��ترش 
آتش از مزارع و مناطق مسكوني به عرصه هاي جنگلي 
و ساير عوامل غير طبيعي نيز وجود دارد. در اين ميان 
عوامل طبيعي همچون صاعقه، وزش بادهاي گرم و 
خشكس��الي هاي اخير و ساير علل طبيعي پنج تا ده 

درصد علل حريق در جنگل ها در ايران هستند

روند تخريب جنگل ها در ايران نگران كننده است بارش برف و باران در ۹  استان 
رييس مركز مل��ي پيش بين��ي و مديريت بحران 
مخاطرات وضع هوا از بارش برف و باران در ۹ استان 
خبر داد. صادق ضياييان رييس مركز ملي پيش بيني 
و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: بر اساس 
تحليل آخرين نقشه هاي هواشناسي در استان هاي 
آذربايجان غربي، آذربايجان ش��رقي، كردستان، 
كرمانشاه، زنجان، شمال همدان، دامنه هاي جنوبي 
البرز در قزوين، البرز و غرب تهران بارش باران گاهي 
وزش باد شديد و در ارتفاعات بارش برف رخ مي دهد. 
همچنين يكشنبه )۲۱ آذر( و دوشنبه )۲۲ آذر( در 
شرق اردبيل، سواحل درياي خزر و خراسان شمالي 
بارش خفيف باران پيش بيني مي ش��ود. ضياييان 
همچنين وضعيت آب وهوايي پايتخت را طي سه 

روز آتي پيش بيني و اظهار كرد: امروز، پنجشنبه 
دماي تهران در كمترين و بيشترين حالت خود 
بين ۱۵ و ۶ درجه سانتيگراد، فردا، جمعه، بين ۱۶ 
و ۵ درجه سانتيگراد و پس فردا، شنبه، بين ۱۴ و 

۵ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

آمادگي اورژانس در طرح زمستانه
سرپرست مركز اورژانس تهران از آمادگي اين سازمان براي 
 طرح زمستانه اورژانس خبر داد. دكتر يحيي صالح طبري 
درباره برنامه هاي اورژانس براي ش��ش ماهه دوم سال 
اظهار ك��رد: در حال حاضر تمام پايگاه ه��اي جاده اي 
كوهستاني و برفگير، مجهز هس��تند و آمادگي الزم را 
براي طرح زمس��تانه دارند. با تمام تواني كه داريم براي 
خدمت رساني به مردم در طرح زمستانه حاضر هستيم 
و اميدواريم بتوانيم خدمات مناسبي را به هموطنانمان 
ارايه كنيم. او ادامه داد: براي شش ماهه دوم سال اولين 
كار تزريق نيرو ب��ه پايگاه هاي اورژانس اس��ت چرا كه 
طي ماه هاي آينده كه به عيد نوروز نزديك مي ش��ويم 
تهران ش��لوغ تري را خواهيم داشت. اگر تزريق واكسن 
به بيش از ۸۰ درصد برسد و بتوانيم تا حدي به روزهاي 
عادي بازگرديم، ش��ايد نوروز شلوغ تري را نيز در تهران 
تجربه كنيم. اگر عيد تهران شلوغ باشد شاهد افزايش 
ماموريت ه��اي اورژانس نيز خواهيم بود. سرپرس��ت 
مركز اورژانس تهران، گفت: با لغو ممنوعيت تردد شبانه 
تصادفات و در نتيجه آن عمليات اورژانس در شب افزايش 
پيدا كرد؛ به دنبال هر شلوغي ماموريت هاي اورژانس نيز 

افزايش پيدا مي كند. او با اشاره به اينكه اكثر مددجويان 
حين تماس با اورژانس دچار اضطراب هس��تند، گفت: 
راه اندازي سيستم موقعيت ياب اورژانس در اين موارد 
كمك بسياري مي كند. زماني كه فردي با اورژانس تماس 
مي گيرد آنقدر مضطرب است كه گاهي آدرس خانه خود 
را فراموش مي كند. در اين موارد سيستم موقعيت ياب 
اورژانس مي تواند جان يك فرد را نجات دهد. زماني كه 
فرد هيچ تمركزي ندارد و ممكن اس��ت اسم خود را هم 
فراموش كند لوكيشن به ما كمك مي كند. در حال حاضر 
تقريبا باالي ۸۰ درصد آدرس ها براي ما ارسال مي شود و 

مي توانيم بدون آدرس هم باالي سر بيمار برويم.

كودكان ۵ تا ۱۱ ساله با سابقه بيماري واكسن كرونا بزنند
 )STIKO( كميسيون دايمي واكسيناسيون آلمان
توصيه كرده است آن دسته از كودكان گروه سني 
۵ تا ۱۱ س��ال كه سوابق بيماري هاي خاص دارند، 
واكسن كرونا بزنند. واكسيناسيون داوطلبانه ساير 
كودكان در اين س��ن نيز به ش��رط تاييد پزشك، 
مجاز اعالم شده است. اين دستورالعمل همچنين 
درب��اره كودكاني صدق مي كند ك��ه در اطرافيان 
خود، كس��اني را دارند كه در معرض بيماري هاي 
خطرناك و جدي هستند اما نمي توانند با واكسن 
از خود محافظت كنند. طبق اين دس��تورالعمل، 
واكسيناسيون كودكان مي تواند در دو دز با فاصله 
زماني س��ه تا ش��ش هفت��ه انجام گي��رد و هدف، 

پيشگيري از ابتالي حاد به كوويد ۱۹ و جلوگيري 
از مرگ و مير كودكان اس��ت.بنابر گزارش دويچه 
وله، انجمن هاي متخصصان اطفال آلمان از توصيه 
كميسيون دايمي واكسيناسيون استقبال كرده اند.

ايسنا|
 شيفت هاي كاري طوالني، كار سخت، 
فشرده و پر اس��ترس با لباس هايي كه 
حتي حركت كردن با آنها سخت است، قراردادهاي 
استخدامي كه هر س��ال نگران تمديد آن هستند، 
حقوق هايي كه متناسب با زحمت و سختي كارشان 
نيست و... همگي يادآور شغلي است كه در روزهاي 
س��خت و نفس گير كرون��ا با اينكه خودش��ان حال 
خوشي نداشتند اما بر بالين بيماران ماندند و بار ديگر 
صحنه هاي ايثار و فداكاري را در مراكز درماني رقم 
زدند؛ پرستاراني كه همچنان بار مهمان ناخوانده اي 
كه از اسفند ۹۸ به ايران آمده را بر دوش مي كشند...

 درس��ت از ۶۶۲ روز قبل بود ك��ه زندگي ها رنگ 
و ب��وي ديگري گرفت؛ رنگي به س��ياهي روزهاي 
تاري��ك كرونا؛ چ��ه عزيزان��ي كه پر كش��يدند و 
اميدهاي��ي كه از دل ها رخت بربس��ت، از يكديگر 
فاصله گرفتيم ت��ا مبادا نزديكي مان به همديگر به 

انتهاي جدايي ختم شود و...
در تمام اين مدت مهمان ناخوانده اي در ميان ما جا 
خوش كرده بود كه همه چيز را دستخوش تغييرات 
بزرگ و س��خت كرد. به خود آمدي��م و ديديم غم بر 
دل هايمان نشس��ته و سايه ترس و مرگ بر سر شهر 
طنين انداز ش��ده بود؛ با اين حال اما استقامت ادامه 
داشت. چشم باز كرديم و ديديم در بحبوحه جنگي 
تمام عيار با اين منحوس نامرئي گرفتار شديم؛ در اين 
شرايط اما عشق و اميد، ريشه در باور زنان و مرداني 
داش��ت كه در مقابل تندباد غريب كرونا ايستادند و 
خود سپر بال شدند تا جان ها از گزند اين بالي نامرئي 
دور بمانند. نهال اميد ما اين روزها ريش��ه در خون و 
باور زنان و مردان��ي دارد كه از ۶۶۲ روز قبل تاكنون 
هنوز زندگي به كام شان شيرين نشده است. سخت 
است شاهد جان دادن كساني باشي كه مي داني عزيز 
جان خانواده اي هس��تند و مجبور باشي پيام رسان 
خبر پركشيدن شان باشي، سخت است در روزهاي 
نخس��ت بدون تجهيزات مقابل دشمني سينه سپر 
كني كه نمي داني از كجا به ت��و حمله خواهد كرد، 
سخت است روزها يا حتي ماه ها خانواده ات را نبيني 

كه مبادا عاملي براي گرفتاي شان شوي، سخت است 
هوا باشد و زير اليه ها ماسك، نفس كم بياوري...

   ايستادگي در سنگر مقاومت
در شرايطي كه با گسترده شدن واكسيناسيون كرونا 
اندك اندك به سمت زندگي عادي بازمي گرديم، اما 
هنوز هم هستند كس��اني كه مثل روزهاي نخست 
هجوم اين دش��من، در س��نگر مقاومت ايستاده اند. 
كس��اني كه با هر تغيير رفتار ويروس و عدم رعايت 
ما، دل نگران مي شوند كه مبادا شاهد تكرار روزهاي 
سختي باشند كه صدها نفر جان مي باختند و كاري از 
دست شان برنمي آمد؛ روزهايي كه همكارانشان هم 
پا در مسيري بي بازگشت گذاشتند و آسماني شدند.

پرس��تاران اين روزها بي��ش از ۲۲ ماه اس��ت كه در 
لباس هايي سخت و س��نگين ياري رساِن بيماراني 
هس��تند كه نفس هايشان به ش��ماره افتاده است و 
همچنان هم نگرانند تا مبادا برخي سهل انگاري ها و 
عادي انگاري ها و البته سويه جديد بيماري، منجر به 
موج آفريني مجدد و تكرار خاطرات روزهاي سخت 
و طاقت فرسا ش��ود؛ آنهم در ش��رايطي كه جسم و 
روح شان خس��ته است و ش��ايد ديگر تاب و تحمل 

روزهاي ابتدايي را نداشته باشند. 

   پرستاران از روزهاي سخت مي گويند
شنيدن دس��تان واقعي روزهاي سختي كه همه ما 
پشت سر گذاشتيم از زبان كس��اني كه در صف اول 
اين وضعيت وخيم قرار داشتن، قطعا برايمان بسيار 
آموزنده تر خواهد بود. دو پرستاري كه تمام تالش خود 
را در اين روزهاي سخت به كار بستند تا بتوانند از جان 

بيماران در برابر كرونا محافظت كنند. 
رضا محمدي، سرپرستار ICU كوويد۱۹ بيمارستان 
مدائن به يادآوري روزهاي نخست ورود كرونا به كشور 
مي پ��ردازد و مي گويد: من از روزه��اي اول كرونا در 
ICU كروناي بيمارستان مدائن در سمت سرپرستار 
مشغول فعاليت هستم. روزهايي كه به شدت سخت بر 
ما گذشت، در شريطي كه حتي وسايل حفاظت فردي 
معمولي هم نداشتيم يا شيلد و ماسك به سختي گير 

مي آمد به بيماران خدمت ارايه مي كرديم. در روزهاي 
نخست همه غافلگير ش��ده بودند و آموزش اوليه به 
پرسنل صورت نگرفته بود و بايد خودمان در چنين 
شرايطي جا مي افتاديم. آن روزها اطالعات ما و همه 
مردم از بيماري بس��يار كم بود. نمي دانستيم اگر به 
خانه بياييم خانواده هايمان در خطر هستند يا خير؟ و 
هركدام از ما شايد حدود ۱۴ تا ۲۰ روز را در بيمارستان 

مانديم تا شرايط به شكل نسبي روشن تر شود.
او با يادآوري اينكه در روزهاي نخس��ت چشم انداز 
روش��ني از كنترل بيماري، درمان و واكسيناسيون 
آن مقاب��ل ما نبود، ادامه مي ده��د: آن روزها تنها بر 
نگراني ما افزوده مي ش��د و اي��ن درحالي بود كه در 
مقابل چشمان ما همكاران ديگرمان به كرونا مبتال 
مي ش��دند، دچار از كار افتادگي مي شدند و يا جان 
خود را از دست مي دادند. به هر ترتيب از اين شرايط 
سخت گذر كرديم و كم كم علم نسبت به كوويد۱۹ 
افزايش يافت، نوع مراقبت و درمان را به خوبي اجرايي 
كرديم، تجهيزات فردي در اختيارمان قرار گرفت و 

روزنه هاي اميدي از ساخت واكسن پديدار شد.

    به رها كردن شغلم فكر نمي كنم
محم��دي با اش��اره ب��ه حدود ۱۲ س��ال س��ابقه 
پرستاري اش در پاسخ به سوالم كه آيا در ايام كرونا 
هيچ وقت به ذهنش رسيد كه شغل پرستاري را رها 
كند يا خير؟ با صراحت مي گويد: به هيچ عنوان فكر 
رها كردن شغلم از ذهنم گذر نكرد. من از ابتدا به نيت 
قبولي در رشته پرستاري كنكور دادم تا قبول شوم 
و تحصيل كنم درحالي كه برخي به داليلي مانند به 
حد نصاب نرسيدن رتبه كنكور اين رشته را انتخاب 
مي كنند. پس واضح است كه از ابتدا با آگاهي و عالقه 
قلبي حرفه پرس��تاري را انتخاب كردم و از ش��غلم 
لذت مي برم. كارم بخشي از زندگي من است حتي 
با اينكه كرونا شرايط بسيار سختي را براي من و همه 
همكارانم رقم زد، اما از عالقه من به شغلم كم نشد.

    قول هايي كه عملي نمي شوند
پرستو مهاجري، پرس��تار نيز با اشاره به مشكالت 

فعلي خود و س��اير همكاران پرستارش، مي گويد: 
قول افزايش حقوق تا ۱۰۰ درصد در حالي به ما داده 
ش��ده كه افزايش حقوق ما ح��دود ۲۰ تا نهايتا ۴۰ 
درصد بود. قانون تعرفه گذاري ساليان سال است كه 
تصويب شده است و اجرايي نمي شود؛ در حالي كه 
اجرايي شدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
به ايجاد انگيزه كار كردن و افزايش حقوق پرستاران 
كمك مي كند و مي تواند از مهاجرت پرستاران بكاهد 
و همچنين از تفاوت فاحش حقوق پرستاران با ساير 

گروه هاي پزشكي جلوگيري مي كند.
او با يادآوري ش��رايط سخت شغل پرس��تاي، ادامه 
مي دهد: از طرفي موضوع بازنشستگي پيش از موعد 
چندين سال اجرايي شد اما چندين سال جلوي آن 
را گرفتند و گفتند به دليل كمبود نيرو و مهاجرت ها 
نمي توان بازنشس��تگي پيش از موعد داش��ت. عدم 
تبديل وضعيت پرستاران مشكل ديگري است و بايد 
به دنبال اين باش��يم كه تبدي��ل وضعيت طرحي به 
قراردادي، رس��مي و پيماني صورت گيرد ولي هيچ 
همكاري صورت نمي گي��رد. مهاجري درخصوص 
پرداخت حقوق، مي گويد: فكر مي كنم همه چيز به 
روز است ولي به روز بودن به اين قيمت اتفاق افتاد كه 

از ابتدا و انتهاي خيلي چيزها زده ش��د تا مدت زمان 
معوقات كاس��ته شود و به روز ش��ود. اصال پرداختي 
تحت عنوان پاداش كرونا به پرستاران پرداخت نشده 
است و تنها ميزان ساعات محدودي حق كرونا تعلق 
گرفت. به عنوان مثال به ما ماهانه ۳۰ ساعت حق كرونا 
مي دادند كه شايد يك ميليون تومان هم نمي شود. 
از طرفي متاسفانه علي رغم اينكه مقرر شده بود نظام 
پرداخت حقوق تغيير كند اما در خيلي مراكز تغيير 
نكرده است. او مش��كل امنيت شغلي را عامل ديگر 
نگراني پرستاران مي داند و مي گويد: پرستاري كه 
ساالنه به صورت قراردادي استخدام مي شود طبيعتا 
امنيت شغلي ندارد؛ چون هر سال اين ترس را دارد 
كه عذر او را بخواهند و ش��غلش را از دست بدهد. از 
ابتداي كرونا فق��ط قول هايي براي تبديل وضعيت 
شنيديم اما عملي نشده است؛ اميدواريم بتوانيم با 

رسمي شدن، امنيت شغلي براي خود ايجاد كنيم.

    با بازگشايي مدارس مخالفم
او مي گويد: شخصا با بازگشايي مدارس به ويژه براي 
افراد زير ۱۲ س��ال مخالف هستم چون ممكن است 
عوارض جدي براي اين گروه س��ني داشته باشد. در 

اروپا حدود شش ماه قبل شرايط خيلي خوبي داشتند 
و بازگشايي ها انجام شد و همه چيز به خوبي پيش رفت 
تا اينكه اكنون شاهد يك پيك عظيم از كرونا در اين 
كشورها هستيم. ممكن است با كاهش تاثير واكسن و 
كاهش ميزان رعايت ها مجددا بعد از عيد نوروز ما هم 
چنين اتفاق مشابهي با اروپا را تجربه كنيم. به همين 

دليل بايد فكر آن شرايط را هم داشته باشيم.
محمدي، حداقل ترين كاري ك��ه مردم مي توانند 
براي كنترل ش��رايط انجام دهند را پوشش ماسك 
مي داند و تاكيد مي كند: متاسفانه هنوز هم هستند 
كس��اني كه واكس��ن نزدند و پس از ابت��ال به كرونا 
كارشان به بخش هاي مراقبت ويژه مي رسد. بين ۵ 
تا ۱۰ درصد كساني كه واكسن نزدند، هنوز به اين 
شكل سخت مبتال مي شوند. كسي كه واكسن بزند 
و به بيماري مبتال شود، عالئم خيلي خفيفي خواهد 
داش��ت و احتمال زنده ماندنش بسيار باال است؛ اما 
كسي كه واكسن نزده است طبيعتا درگيري ريه باال 
و... را تجربه مي كند. وقتي پاي صحبت اين افرادي 
كه واكس��ن نزده اند و كارش��ان به ICU مي رسد، 
مي نش��ينيم همگي مي گويند اعتقادي به واكسن 
نداريم و از عدم تزريق واكسن هم پشيمان نيستند.

گزارش

ماراتن ۲۲ ماهه پرستاران در روزهاي سخت 

وضعيت حقوقي و شغلي مدافعان سالمت خوب نيست
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