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يادداشت- 1

 چرخش استراتژيك به سوي 
لغوتحريم ها و حكمراني خوب 

1( ه��ر چن��د اقتص��اد ايران 
همواره با مشكالت ساختاري 
و مديريتي مواجه بوده است، اما 
تبعات ناشي از تحريم ها و عدم 
تجربه براي مقابله با آن، تصوير 
كامال متفاوتي را در سال هاي 
اخير براي آن ايجاد كرده است 
كه پيش از اين وجود نداش��ته 
و چشم  پوش��ي از اين تصوير و حواله دادن آن به مس��ائل 
ساختاري، اصوال سياست گذار را از حل مسائل دور مي كند. 
با اين وجود انجام اصالحات س��اختاري تا حدي مي تواند 
بار تحريم ها را سبك كند. انجام دادن آن نيز بيش از آنكه 
نيازمند دانش باشد، محتاج شجاعت و ريسك  پذيري است. 
اصالحاتي كه گستره متنوعي از كاهش بوروكراسي دولتي، 
ايجاد بانك ش��فاف اطالعاتي براي اخد ماليات عادالنه و 
جلوگيري از فرار مالياتي، افت چش��مگير تعرفه و موانع 
تجاري، اصالحات بانكي، اصالحات يارانه انرژي و... را شامل 
مي شود. البته اگر باز پرسيده شود كه با انجام صددرصدي 
اين اصالحات و با وجود حجم تحريم هاي كنوني كه اقتصاد 
و كشور را به حالت اتاركي يا خود وابسته كشانده، آيا رشد 
اقتصادي 8 درصدي و كس��ب استاندارد توسعه  يافتگي 
ممكن است، بدون ترديد پاسخ منفي است.مشكلي كه 
تحريم ها ايجاد مي كند، بس��يار فرات��ر از افت درآمدهاي 
ارزي، عدم توازن بودج��ه، كاهش واردات، تقليل مصرف 
و ركود اقتصادي است.تحريم ها روند بلندمدت اقتصاد را 

تحت تاثير قرار داده است. 
2( وقتي از روند صحبت مي كنيم، منظور فراتر از سيكل هاي 
سينوسي ركود-رونق است. در واقع روند، به شما مي گويد 
كه سيكل ها به سمت باال حركت مي كنند يا پايين. وقتي 
روند صعودي باش��د، به معناي آن است كه درآمد سرانه 
كشور در بلندمدت فارغ از تحوالت مقطعي افزايشي است 
و وقتي نزولي باشد به معناي كاهش رفاه شهروندان است.

متغير اصلي تعيين كننده اين روند نيز نرخ سرمايه گذاري يا 
همان نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي است 
كه همواره بيش از 30 درصد بوده است.ليكن اين رقم در 
سال هاي اخير به زير 20 درصد رسيده و انتظار مي رود كه 
به  زودي در شرايطي قرار گيريم كه ميزان سرمايه گذاري 
حتي نتواند اس��تهالك موجودي سرمايه را پوشش دهد 
و در نتيجه خالص موجودي سرمايه در كشور رو به افول 
گذارد. اين امر به آن معناست كه از اين به بعد دغدغه اقتصاد 
ايران نه پيشرفت و توسعه كه جلوگيري از فقير شدن بيشتر 
شهروندانش اس��ت. در بازه زماني كوتاهي بين سال هاي 
2016 كه تحريم ها كمي تعديل و 2018 كه دوباره اعمال 
شدند، توليد ناخالص داخلي به رشد 13 درصدي و سپس 
به منفي 6 درصد رسيد. به اين ترتيب واضح است كه نوسان 
مصرف خانوار و اشتغال، كاماًل دنباله  رو بحران اقتصادي 
ناشي از اعمال تحريم هاست. براي بسياري از مردم، ناتواني 
در مصرف، نتيجه مستقيم عدم دستيابي به امنيت شغلي 
است. درآمد حاصل از اشتغال بيش از نيمي از هزينه هاي 
مصرف را پوش��ش مي دهد كه اين درصد براي قشر فقير 

بسيار باالتر است. 
3( برخالف تالش ه��اي دولت مانن��د پرداخت نقدي و 
غيرنق��دي يارانه، براي بهبود اوضاع قش��ر فقير، در طول 
سال هاي گذش��ته فقر به  خصوص در مناطق روستايي، 
افزايش پيدا كرده است. تحريم هاي امريكا و شوك منفي 
بزرگ واردش��ده به اقتصاد ايران، طبيعتًا استانداردهاي 
زندگي مردم عادي را تحت تاثير قرار داده است.اين موضوع 
در اندازه گيري اس��تاندارد زندگي، سرانه توليد ناخالص 
داخلي و همين طور در نظرسنجي هاي انجام  شده از مصرف 
خانوار به روشني مش��خص است. آمارهاي موجود نشان 
مي دهند كه افزايش و كاهش سرانه توليد ناخالص داخلي 

و هزينه سرانه ارتباط مستقيمي با هم دارند.
4( بسته شدن تجارت؛ تحريم هاي امريكا در اين چهار سال، 
عمدتا از سه منظر اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده است: 
كاهش درآمدهاي صادرات نفت، ممانعت از سرمايه گذاري 
خارجي و هدف قرار دادن تجارت آزاد. درباره درآمدهاي 
صادرات نفت صحبت كرديم اما دو مورد ديگر داس��تان 
جداگانه اي دارند. روند تجارت طي سال هاي 96 تا 99 به 
گونه اي ب��وده كه هدف تحريم ها يعني ممانعت از حضور 
شركت هاي خارجي در ايران و جذب سرمايه گذاري هاي 
خارجي به خوبي اجرا شده است. به طور مثال در اين مدت 
زمان، مبادله با هند از 17ميليارد دالر به كمتر از 2 ميليارد 
دالر رسيده است. مبادله تجاري ايران و كشورهاي اروپايي 
85 درصد كاهش يافته است. با تركيه نزديك به 9.5 ميليارد 
دالر مبادله تجاري داشتيم كه به 5.5 ميليارد دالر رسيده 
است. مبادله تجاري با عراق از 17 ميليارد دالر به 13 ميليارد 
دالر كاهش يافت. اين روند به گونه اي بوده كه بعد از خروج 
امريكا از برجام، به تعداد انگشتان دو دست هم هيات هاي 

تجاري به ايران وارد نشده است. 
5( پيش از هر چيز، اولين سنگ محك براي اثر تحريم ها بر 
اقتصاد ايران، تغييرات در رشد اقتصادي يا توليد ناخالص 
داخلي ايران است. آمارهاي بانك مركزي مي گويد توليد 
ناخالص داخلي ايران )براساس قيمت هاي ثابت سال 90(، 
در س��ال 96 حدود 669 هزار ميليارد تومان بود و در سال 
98 اين عدد به 614 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.

در واقع طي اين دو س��ال، اقتصاد اي��ران بيش از 8 درصد 
كوچك تر ش��ده اس��ت، چراكه 80 هزار ميليارد تومان از 
توليدناخالص داخلي ايران كاسته شده. اما در سال گذشته 
ادامه در صفحه 2 عدد توليدناخالص داخلي به... 

 مجيد دهقاني

دكتر مومني در نقد ديدگاه مسووالن دولتي مبني بر لزوم افزايش نرخ ارز عنوان كرد 

منافع آتي را قرباني منافع آني نكنيد

يادداشت-2

بورس و جهان نوين متاورس
1( در ادوار گذشته، نظريه هاي 
كالس��يك در حوزه ه��اي 
زيربنايي و راهبردي، اولويت 
رشد و توس��عه  اقتصادي را در 
بخش هايي چون، كشاورزي و 
صنعت جست وجو مي كردند. 
انقالب صنعتي، صنعتي شدن 
و مس��ير انقالب سبز )توسعه  
كشاورزي محور( در بس��تر يك چنين ايده هايي شكل 
گرفتند. موضوعاتي كه هنوز هم طرفداران خاص خود 
را دارد و در بسياري از كش��ورهاي جهان مورد استفاده 
قرار مي گيرد. اما در حال حاضر، دنياي ديگري به موازات 
دنياي ما در حال شكل گيري است كه بسياري از مناسبات 
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نوين در بستر آن در حال 
شكل گيري است. دنيايي كه ذيل عنوان»متاِورس« از آن 
ياد مي شود. ساختاري كه باعث شد، زاكربرگ معروف، 6 
آبان  ماه درجريان يك كنفرانس آنالين عنوان فيس بوك 
و همه زيرمجموعه هاي آن را تغيير داده و از نام جديد اين 
شركت يعني Meta رونمايي كند. البته كه اين تغيير نام 
تنها مختص شركت اصلي مالك شبكه هاي اجتماعي 
فيس بوك، اينستاگرام و پيام  رسان واتساپ است، اما باعث 
شد تا دوره جديد در اتمسفر اقتصادديجيتال و رويكردهاي 
نوين ارتباطي شكل بگيرد.در اين نوشتار به دنبال معرفي 
متاِورس و كاركردهاي آن نيستم، اما هدفم معرفي تفكري 
است كه اجازه  شكل  گيري اين دنياي مجازي را داده است 
كه شايد در فيلم هاي علمي و تخيلي هم به آن پرداخته 

نشده بود.
2( بايد توجه داشت، به وجود آمدن اين فضاها به خاطر 
دخالت دولت ها نيس��ت، اتفاقا به خاط��ر عدم دخالت 
دولت هاس��ت كه اين فضاها به وجود آمده است، حتما 
مطلع ش��ده ايد كه هيچ نهاد دولتي در فضاي بالكچين 
وجود خارجي ندارد. )ضمن اينكه اساسا در اقتصادهاي 
آزاد هم نقش دولت در ساير بازارها هم بسيار ناچيز است(. 
چنانچه نگاهي به ش��ركت هاي برتر دنيا داشته باشيد. 
نگاهي به پرس��روصدا ترين پروژه ه��اي اقتصادي دنيا 
بيندازيد. اتومبيل هاي خودران داراي هوش مصنوعي، 
سفر توريستي به فضا، زندگي در مريخ و... اين  مفاهمي 
زايي��ده  يك تفكر توس��عه محور هم در م��ردم و هم در 
حاكميت است. معتقدم بذر اين تفكرات ابتدا در سيستم 
آموزشي كاشته مي شود و وقتي فرد به بازار كار مي  رسد به 
دنبال اجراي تفكرات خود دريك سيستِم مشوق نوآوري 

و مشوق كارآفريني است.
3( اگر بازار مشتقه ها و ابزارهاي ِهجينگ )مصون سازي 
در مقابل ريسك( در بازارهاي مالي دنيا را بررسي كنيم 
مي  بينيم كه آنچه پش��توانه  اقتصاد واقعي اس��ت همانا 
بازار مالي قوي است. شركت ها، پروژه ها و ايده ها پس از 
شكل گيري براي جذب سرمايه و رش��د، وارد بازار مالي 
مي شوند. جالب است كه در فضاي متاورس، زمين  هاي 
مجازي در حال خريد و فروش هستند. يعني بازاري براي 
ادامه در صفحه 2 اين موضوع شكل گرفته است.  

تعادل| »ذره بين مجلس بر عملكرد وزارت نفت در 
دولت گذشته.« مجلس با تحقيق و تفحص از عملكرد 
وزارت نف��ت در دوره مديريتي بي��ژن زنگنه موافقت 
كرد. پس از حاش��يه هايي كه اخيرا براي وزارت نفت 
رقم خ��ورد، مجلس تصميم به تحقي��ق و تفخص از 
اين وزارتخانه گرفت. اما محورهاي تحقيق و تفحص 
چيس��ت؟ به طور كلي، تقاضاي تحقي��ق و تفحص 
براي يافتن پاس��خ س��وال هايي درباره »دليل حذف 
كارت س��وخت، عزل و نصب ها، قرارداد هاي نفتي و 
عدم توسعه برخي ميادين مشترك« است. برهمين 
اساس، آنطور كه ايرنا گزارش داده، در جلسه علني روز 
سه شنبه هفتم ديماه، مجلس شوراي اسالمي، بررسي 
تقاضاي تحقيق و تفح��ص از عملكرد وزارت نفت در 
دوره مديريتي زنگنه در دولت روحاني در دستور كار 
صحن علني مجلس قرار گرف��ت. نمايندگان با 162 
رأي موافق، 15 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 
230 نماينده حاضر در صحن با تقاضاي اين تحقيق و 

تفحص موافقت كردند.

  نماينده تفحص كنندگان چه گفت؟
نماينده مردم تهران، ش��ميرانات، ري، اسالمش��هر 
و پردي��س در مجلس ب��ه عنوان نماين��ده تحقيق و 
تفحص كنندگان از عملكرد وزارت نفت با بيان اينكه 
چيزي كه كشور را حفظ كرده سرمايه مردمي است 
كه در چهل و اندي س��ال گذشته صورت گرفته و بار 
مسووليت ما را افزايش مي دهد، گفت: در كميسيون 
انرژي بررس��ي ها با حضور معاونين وقت وزارت نفت 
صورت گرف��ت و موضوع اصلي اهميت هيدروكربني 
در پهنه منطقه اي و سياس��ت هاي غلط طي 8 سال 

گذشته بود. 
 عل��ي خضريان در ادامه با بيان اينكه در ش��رايطي 

قرار داريم كه سياست گذاري دقيق و صحيح وزارت 
نفت به عنوان نهاد پشتيبان اقتصادي، الزمه اداره 
كشور است، گفت: واگذاري بالوجه بسته هاي نفتي 
EPD و EPC و عدم رعايت اولويت توسعه ميادين 
مشترك نفتي و گازي طبق تكاليف قانوني مجلس 

براي دولت بايد انجام مي شد كه صورت نگرفت.
وي در ادامه به موضوع سهميه بندي سوخت به عنوان 
يكي از دستاوردهاي كشور در دولت نهم و دهم اشاره 
كرد و يادآور ش��د: در اين موضوع مقدار مصرفي براي 
مردم تعيين شد كه مانع برخي اتفاقات مانند قاچاق 
سوخت مي ش��د اما در دولت قبل كه روياي بستن با 
غرب را داش��تند بدون توجه به سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي، كارت سوخت را از چرخه خارج كردند كه 
نتيجه آن باعث ش��د زماني راهي به جز بازگرداندن 
همان سهميه ها بدون توضيح به افكار عمومي نداشته 
باشند كه رييس جمهور نيز مسووليت آن را نپذيرفت.

خضريان در ادامه با انتقاد از پافش��اري بر ش��يوه نامه 
دستوري O&M و عدم التزام شرايط آن و فلج شدن 
توليد كه مبنايي نداش��ت از ديگر اقداماتي بود كه در 
دولت قبل صورت گرف��ت. وي ادام��ه داد: در دولت 
قبل هيچ اقدامي در حوزه كاهش خام فروش��ي ديده 
نشد و به اين موضوع وابس��ته مانديم تا تحريم ها اثر 
كند و راهي جز بس��تن با غرب و امريكا وجود نداشته 
باش��د لذا در دوره زنگنه شاهد ايجاد پتروشيمي ها و 
پتروپااليشگاه ها نبوديم و براي يك اقدام كوچك نيز 

سال ها معطلي صورت مي گرفت.

  محورهاي تفحص از وزارت نفت
در همين حال، مصطفي نخعي سخنگوي كميسيون 
انرژي گ��زارش اين كميس��يون را درخصوص تحقيق 
و تفحص از عملكرد وزارت نفت ك��ه به امضاي 39 نفر 

از اعضا رس��يده، در صحن علني تش��ريح كرد و گفت: 
بازگشت به نامه شماره 1432334 مورخ دوازدهم تيرماه 
سال 1400 درباره تقاضاي تعدادي از نمايندگان براي 
»تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت نفت« به استحضار 
مي رساند در اجراي ماده )212( قانون آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي، موضوع درجلسه رسمي تاريخ 
چهارم مردادماه سال جاري، اين كميسيون كه با حضور 
17 نفر از نمايندگان عضو كميسيون و نماينده منتخب 
متقاضيان تحقيق و تفحص مطرح شد و پس از استماع 
نظرات طرفين، ض��رورت انجام تحقي��ق و تفحص در 

محور هاي ذيل به تصويب رسيد. 

محور هاي تحقي�ق و تفحص قرائت ش�ده از 
سوي اين نماينده به شرح زير است: 

1- علت اهم��ال، قصور و ترك فعل در عدم توس��عه 
برخي ميادين مشترك با عدم النفع و خسارت فراوان 
چند ده ميليارد دالري )چند صد هزار ميليارد توماني( 

چيست؟
2- داليل عدم توفيق در ديپلماس��ي ان��رژي و عدم 
پيگيري و عقد قرارداد هاي نفت��ي و گازي در عرصه 
بين الملل و منطقه با توجه به خسارات فراوان مالي و 

پولي براي كشور چه بوده است؟
3- علت ش��تابزدگي در واگذاري بالوجه بسته هاي 
نفت��ي EPD و EPC و ع��دم رعايت اولويت توس��عه 
ميادين مشترك نفتي و گازي و لحاظ صالح و صرفه 

كشور با توجه به تكليف قوانين باالدستي چيست؟
4- اجراي طرح هاي پتروش��يمي فاقد زنجيره الزم 
و تخصي��ص خوراك به طرح ه��اي غيراولويت دار در 
مناطق فاقد س��ند توسعه و آمايش س��رزمين با چه 

توجيهي انجام مي پذيرد؟
5- علت حذف س��هميه بندي سوخت و حذف كارت 

سوخت و وارد آوردن خسارات فراوان مالي و پولي به 
نظام اقتصادي كشور چه بوده است؟

6- علت پافشاري بر شيوه نامه دستوري O&M و عدم 
التزام به ش��رايط آن و فلج سازي توليد بر چه مبنايي 

صورت مي گيرد؟
7- دس��تاورد هاي طرح هاي پژوهشي با هزينه هاي 
گزاف چه بوده و تشكيل شتابزده پارك هاي نوآوري 
و شكوفايي و تعجيل در واگذاري ها به روش BOO با 

چه هدفي دنبال مي شود؟
8- داليل اهمال و عدم اهتمام در صدور خدمات فني 

و مهندسي در عرصه بين الملل و منطقه چيست؟
9- علت تغييرات س��اختاري در سازمان وزارت نفت 

بدون مطالعه و پشتوانه علمي چه توجيهي دارد؟
10- به كارگيري و استخدام نيرو در وزارتخانه بر چه 

مبنايي صورت گرفته است؟
11- علت حذف ش��تابزده و غير كارشناسي و بدون 
مطالع��ه چندين هزار س��مت در وزارت نفت با توجه 
به آينده روش��ن صنعت نفت و گاز در توليد صيانتي 
حداكثري و نياز مبرم به وجود نيرو هاي متخصص و 

تكنيسين چه بوده است؟
12- علي رغم گذشت 8 سال از وزارت جناب زنگنه و 
در راستاي كاهش خام فروشي چرا هيچ گونه ظرفيت 

پااليشي جديد احداث نشده است؟
13- با توجه به سپري شدن روز هاي پاياني عمر دولت 
تدبير و اميد علت انعقاد شتابزده قرارداد هاي نفتي و 

گازي چيست؟
14- با توجه به فرسوده بودن تاسيسات نفتي و گازي 
علت متوقف ش��دن پروژه هاي مربوط��ه در مناطق 

نفتخيز جنوب و فالت قاره چه بوده است؟
15- بررس��ي نحوه و چگونگي عملك��رد در صندوق 

بازنشستگي صنعت نفت.

محسن عباسي

يادداشت-4 يادداشت-3

خودكشي و بحران هاي اقتصادي دالر مسير بازارسرمايه را تغيير مي دهد؟
اص��ل قضيه خودكش��ي يك 
پديده كاماًل اجتماعي و داراي 
ي��ك تاري��خ بس��يار طوالني 
اس��ت تا جايي ك��ه بنيانگذار 
جامعه شناسي اميل دوركيم 
يكي از مباحث اصل��ي كه در 
نظريات جامعه شناسي مطرح 
ك��رد پديده خودكش��ي بوده 
است. خودكشي عبارت است از مرگي كه به صورت آگاهانه 
اتفاق مي افتد كه دوركيم آن را به سه دسته خودكشي هاي 
خودخواهان��ه، دگر خواهانه و خودكش��ي هاي آنوميك 
تقسيم مي كند كه خودكشي منجر به مرگ، خودكشي 
موف��ق و در غير اين صورت خودكش��ي ناموفق اس��ت. 
خودكش��ي خودخواهانه، خودكش��ي اس��ت كه فرد به 
دليل نرس��يدن به مطامع، اهداف، عقايد و خواسته هاي 
خود دس��ت به اين كار مي زند براي مثال عاش��ق فردي 
اس��ت و در عشق خود ناكام ش��ده و لذا دست به اين كار 
مي زند، اين يك خودكشي خودخواهانه است. خودكشي 

دگرخواهانه هم خودكشي است كه فرد به صورت آگاهانه 
خود را فداي ديگران مي كن��د، در زمان جنگ نيروهاي 
رزمي به صورت كاماًل آگاهانه ب��ه خاطر همرزمان خود 
روي مين مي روند و اينها از نمونه هاي خودكشي هاي دگر 
خواهانه اند كه اين نوع خودكشي در ايالت و عشاير قديم 
هم وجود داشته است به نحوي كه افراد سالمند و ناتوان 
كه به حركت ايل لطمه مي زدند خودشان را از گروه عقب 
مي كشيدند و دچار يك مرگ آگاهانه مي شدند يا افرادي 
كه قادر به حركت نبودند با مقداري غذا يا آب در گوشه اي 
مي مانند يا بر اثر حمله حيوانات وحشي يا بر اثر گرسنگي 
و تش��نگي مي مردند، اينها نمونه هايي از خودكشي هاي 
دگرخواهانه اند. اين خودكشي ها، خودكشي هايي هستند 
كه بر اثر فشارها و نابهنجاري هاي اجتماعي فرد مجبور 
به خودكشي مي ش��ود. حال اگر بخواهيم يكي از داليل 
بروز خودكشي آنوميت را بررسي كنيم، فقر و بحران هاي 
اقتصادي يكي از عوامل تاثيرگذار در اين رابطه هستند. در 
واقع هرچه ميزان بحران و ركود اقتصادي در يك جامعه 
ادامه در صفحه 8 افزايش يابد 

بعد از تصويب بسته حمايتي 
10 بندي دولت از بازار سرمايه، 
ب��ازار از روزه��اي منفي خود 
فاصل��ه گرفته و پ��س از آن با 
انتشار خبري مبني بر لغو توقف 
نمادهاي بازار س��رمايه پس از 
نوس��ان 20 درصدي )مثبت 
و منفي( و همچنين توقف به 
علت نوس��ان منفي 50 درصدي شاهد افزايش تقاضا و 
رشد قيمت ها بوديم. به نظر مي رسد نهاد متولي نظر بر رفع 
محدوديت ها از جمله لغو توقف دامنه نوسان  و همچنين 

حذف حجم مبنا در بازار پايه دارد.
هرچند كه بسته 10 بندي موضوعي بوده كه در اليحه 
بودجه مطرح شده اس��ت و در نهايت مجلس بايد آن را 
تاييد كند اما تا حد زيادي نگراني هايي كه در گذشته در 
خصوص نگرش دولت به متغيرهاي موثر بر بازار سرمايه 
وجود داشته را از بين برد. با توجه به منتشر شدن گزارش  
عملكردهاي 9 ماهه و احتماال شرايط خوب سودآوري 

ش��ركت ها، فكر مي كنم در روزهاي آين��ده مي توانيم 
روزهاي بهتري را نس��بت به پاييز شاهد باشيم. به طور 
حتم نوسان هاي منفي و مثبت خواهيم داشت اما به نظر 
مي رسد كه روزهاي مثبت بيشتري را شاهد باشيم. البته 
بحث مذاكرات و چگونگي مذاكرات سياسي و همچنين 
تصميم گيري هاي نهايي در خصوص حذف ارز 4200 
توماني هم اثرگذار خواهد بود. ما در چند روز گذشته شاهد 
افزايش تقاضا و ارزش خرد معامالت بوديم و با توجه به 
انتشار گزارشات مربوط به توليد و فروش آذر ماه در سامانه 
كدال، انتظار مي رود افت هاي گذشته جبران شده و اين 
شرايط تداوم پيدا كند. منفي و متعادل بودن معامالت 
روز گذش��ته در راستاي روندي اس��ت كه طي روزهاي 
گذشته آغاز شده؛ در واقع پس از چند روز سبزپوشي و 
روالي مثبت، وجود روزهاي منفي و متعادل نيز طبيعي 
بوده و جاي نگراني ندارد. كاهش نرخ ارز نمي تواند علت 
اصلي افت روز گذشته بازار سهام باشد و گمان مي كنم 
س��رمايه گذاراني كه به طور كوتاه مدت در بازار فعاليت 
ادامه در صفحه 2 مي كنند...  

مصطفي اقليما پيمان حدادي

 بيت كوين همچنان اين شانس را دارد 
كه به ۱۰۰ هزار دالر برسد

 افزايش اونس جهاني طال به نرخ ۱8۱6 دالر 
و افت قيمت دالر 

با راي نمايندگان مجلس كليد خورد

 پيش بيني سال ۲۰۲۲ 
براي ارزهاي ديجيتال

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 2    

 سخنگوي دولت:
 خبرهاي گشايش  ارزي در راه است

 تفحص مجلس 
از دوران »زنگنه« 

شركت هاي خودروساز چقدر خودرو 
توليد كردند؟ 

»تعادل« عملكرد بازارهاي مالي را 
بررسي مي كند

طبق پيش بيني وزارت صمت، خودروسازان خصوصي 
تا پايان سال 1400 بايد 150 هزار خودرو را وارد بازار 
كنند كه به طور ميانگين، ماهانه بايد حدود 12.5 هزار 
دستگاه را توليد كرده باشند. درحالي كه آمار 8 ماهه 
اين خودروسازان، واقعيت ديگري را نشان مي دهد؛ 
خصوصي ها تا پايان آبان 1400 تنها 33 هزار خودرو 
را توليد كرده اند كه به معني عقب ماندگي 67 درصدي 
آنها از برنامه توليد وزارت صمت است. در همين حال اما 
آمار توليدات منتشر شده از سوي سامانه كدال نشان 
مي دهد، سايپا، ايران خودرو و پارس خودرو در نه ماهه 
صفحه 7 را بخوانيد نخست سال جاري...  

س��ال 2021 به گونه اي به پايان مي رسد كه تمامي 
بازاره��اي جهاني نوس��انات زيادي را پش��ت س��ر 
گذاشته اند. در اين س��ال جهش هاي ويروس كرونا، 
سياست هاي اقتصادي چين، رويكرد جديد فدرال رزرو 
درباره نرخ بهره باعث شده همه بورس هاي جهاني افت 

و خيز و نوسان را تجربه كنند.
در طول يك سال گذشته نوسانات نرخ تورم در امريكا و 
اروپا و دورنماي افزايشي شاخص تورم در كنار كاهش 
موقعيت هاي شغلي، سرمايه گذاران را نسبت به آينده 
اقتصاد جهاني نگران كرده بود. در اين بين بورس ايران 
صفحه 4 را بخوانيد نيز از ... 

خودروسازان 
خصوصي عقب 

ماندند

 بورس 
از صعود جا ماند



دكتر فرش��اد مومني، اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطباي��ي در واكنش به برخي اس��تدالل ها درباره 
ناگزير بودن دولت در مقابل افزايش قيمت هاي كليدي 
ب��ه منظور تامي��ن هزينه هاي خ��ود از جمله حقوق 
كاركنان، گفت: »ما يك عالئم خيلي خطرناكي را در 
نظام تصميم گيري اقتصادي فعلي مي بينيم. مي گويند 
نگراني ما اين است كه سر برج بايد حقوق كارمندان 
را بدهيم. فقط بر اساس داده هاي انتشار يافته ديوان 
محاسبات درباره تفريغ بودجه سال ۹۷ و ۹۸ من نشان 
دادم كه تنها از طريق بس��تن بخشي از مجاري فساد 
مي توانيد معادل دو برابر بودجه عمومي سال ۱۴۰۱ 
عايدي داش��ته باشيد. پس اگر ش��ما به توسعه روي 
بياوري حقوق كارمند ها را هم مي دهي منتها به جاي 
اينكه اقتصاد را بي ثبات و ناامن كني، بايد به رونق توليد 

با همه لوازم و پيچيدگي هايش توجه كنيد.«
به گزارش سايت جماران، مومني كه در جمع اعضاي 
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم تحت عنوان 
»اقتصاد سياسي، بازتوليد توسعه نيافتگي در ايران« 
سخنراني مي كرد، در ابتداي سخنان خود با اشاره به 
اينكه ما در اين ايام فراز و فرودهاي حيرت انگيزي را در 
كشورمان در همه عرصه هاي حيات جمعي و ازجمله 
در زمينه اقتصادي تجربه كرديم، گفت: ما بايد حتما 
از دريچه توسعه وارد بشويم و ريشه يابي كنيم درباره 
اينكه چرا به اين اوضاع و احوال دچار شده ايم. واقعيت 
اين است كه مهم ترين ويژگي پديده توسعه خواهي از 
جنبه انديشه ها، دورنگري است و در اقتصادهاي توسعه 
نيافته ب��ه  طور كلي و در اقتصاده��اي رانتي در ميان 
كشورهاي در حال توس��عه به صورت نظام وار ما را به 
سمت ترجيح امور كوته نگرانه و به حاشيه برنده مي برند. 
ما يك مس��يري را طي كرده ايم و بايد دس��تاوردها و 
هزينه هايش را زير ذره بين بگذاريم تا بتوانيم به يك 
ارزيابي عالمانه از اوضاع و احوال خود دست پيدا بكنيم. 
وقتي كه ما در بلندمدت نگاه مي كنيم، مي بينيم كه 
مثال افزايش نرخ ارز به مثابه يك سياست راهبردي طي 
سه دهه گذشته در دستور كار قرار گرفته و وعده هاي 
پرشماري هم در اين زمينه داده شده است، اما بعد از 
گذشت يك دوره زماني بلندمدت كه محاسبه مي كنيم 
قدرت خريد طال با ۱۰۰ هزار تومان پول در سال ۱۳۵۶ 
مي ش��د بالغ بر يك كيلوگرم طال خريد، ولي در سال 
۱۳۹۹ با همان ۱۰۰ هزار تومان مي شود ۸ صدم يك 
گرم طال خريد يعني ارزش آن تقريبا يك به ۴۰ هزار 

شده است.

  وعده هايي كه محقق نشد
هيچ يك از آن فريب هاي��ي كه به خاطر آن، تضعيف 
ارزش پول ملي را اصالح ن��رخ ارز يا واقعي كردن نرخ 
ارز و رقابتي كردن ن��رخ ارز مي ناميدند تا صادرات را 
افزايش و واردات را كاهش بدهد، به توليد رونق ببخشد 
و... حاصل نش��ده است؛ ولي كيفيت زندگي مردم در 
ابعاد بي سابقه اي سقوط كرده است. بنيه توليد ملي 
به صورت فاجعه آميزي سقوط كرده و بي سابقه ترين 
صنعت زدايي ها در تاريخ اقتصادي ۵۰ ساله اخير ايران 
در اين دوره اتفاق افتاده و از همه آنها مهم تر اين است 
كه حكومت در بدترين وضعيت مالي قرار گرفته است.

 اي��ن اس��تاد دانش��گاه اظه��ار ك��رد: مرح��وم 
هاشمي رفس��نجاني را اي��ن  طور فري��ب مي دادند و 
مي گفتند كه ت��و مي خواهي خرابي ه��اي جنگ را 
بازسازي كني به پول نياز داري؛ ما يك فوت مي كنيم 
امش��ب تصميم مي گيريم، فردا صبح مي گوييم  اي 
مردم دالر به جاي اينكه ۷ تومان باش��د ۱۰۰ تومان 
است و اين معنايش اين است كه براي تو ظرفيت هاي 
دسترسي به ريال ۱۵ برابر مي شود و بنابراين مي توانيم 
نقش اميركبي��ر زمان را بازي كني��م. در همان دوره 
هاشمي رفسنجاني آنقدر اوضاع به هم ريخت كه اينها 
براي پنهان كردن روند اضمحالل بنيه مالي كش��ور 
آمدند، تعريف كسري بودجه كشور را تغيير دادند. تا 
پايان جنگ وقتي كه مي گفتند دولت كسري بودجه 
مالي دارد منظورشان كل بدهي هايي بود كه حكومت 
دارد چه بدهي ها از كانال عمومي باشد و چه از كانال 
بودجه ش��ركت هاي دولتي اما از سال ۱۳۷۱ عزيزان 
آمدند تعريف كسري بودجه را تغيير دادند و گفتند، از 
اين لحظه به بعد بدهي دولت فقط مربوط به بدهي به 
بودجه عمومي است و شركت ها هويت مستقل دارند. 
در همان دوره ايشان، در اوايل سال ۱۳۷۶ هم سازمان 
برنامه و هم بانك مركزي گزارشي منتشر كردند و نشان 
دادند كه در دوره ۸ س��اله ايران اندازه بدهي دولت از 

محل بودجه عمومي ۸ برابر شده است.
وي افزود: در اقتصاد سياس��ي مي گويند دولتي كه 
از نظر بنيه مالي ضعيف باش��د، در زمينه تعهداتش 
نس��بت به مردم و آينده كش��ور ش��روع به برخورد 
مس��ووليت گريزانه مي كن��د. يعن��ي از آن تعهدي 
كه نس��بت به آموزش، س��المت، تغذيه و مس��كن 
م��ردم، زيرس��اخت هاي فيزيك��ي و عمراني مورد 
نياز م��ردم دارد، طفره م��ي رود. در اين صورت چه 
اتفاقي رخ خواهد داد؟ مثال يك ركن ماجراي طفره 
رفتن از انجام تعهدات بهداش��ت و درمان، منجر به 
عارضه هاي تغذيه اي نس��لي مي شود، بچه هاي مان 
دچار كندذهني نسبي مي شوند. يك ركن ديگر آن 
اين اس��ت كه چون بسترها مهيا نيست آنهايي كه با 
هزينه خانواده ش��ان تحصيل مي كنند امكان اينكه 
شغلي براي آنها وجود داشته باشد، نيست. بنابراين 
بايد سرخورده بشوند و به سمت اعتياد يا مهاجرت از 
كشور بروند. يعني ما از محل منابع بين نسلي مان و 
از محل حقوق مردم بچه هايي را تربيت مي كنيم بعد 
اينها را دو دستي تقديم چه كسي مي كنيم؟ آن كسي 

كه به او استكبار جهاني مي گوييم.

  خروج 200 ميليارد دالر از كشور طي 20 سال
مومني با بيان اينك��ه ارزش پول همه جاي دنيا به عنوان 
نماد هويت ملي تلقي مي ش��ود، اظهار كرد: با مراجعه به 
گزارش ه��اي بانك مركزي متوجه مي ش��ويم كه در ۲۰ 
ساله منتهي به س��ال ۱۳۹۶ به  طور رسمي ۲۰۰ ميليارد 
دالر سرمايه از كشور خارج ش��ده است. به نظر من براي 
غيرمتخصص ها مي شود اين طور توضيح داد كه بگوييم 
االن چند سال است كه بانك مركزي ما بر اساس اساسنامه 
صندوق بين المللي پول متقاضي دريافت ۵ ميليارد دالر 
وام اس��ت اما هر چه تالش كردند نتوانستند، بگيرند. لذا 
جامعه اي كه بنيه توليدي آن ضعيف ش��ده است، براي 
تامين مايحتاجش بايد متوس��ل به دنياي خارج شود و 
نتيجه چه مي شود؟ نتيجه اين مي شود كه شما در مقام 
شعار و تبليغات و ژست حرف هاي خيلي راديكالي را عليه 
نظم بين المللي مي زنيد اما همزمان داريد به آنها وابسته تر 

مي شويد.
آنها به صراحت در اسناد شان مي گويند كه استراتژي ما 
فروپاشي از درون است. يعني مي گويند ما برنامه اي نداريم 
كه با اهرم نظامي اينها را زمين بزنيم از اين رو، بايد اينها را در 
كانالي بيندازيم كه با اتخاذ سياست هاي تورم زا و اشتغال 
زدا، شرايط براي آنها اجتناب ناپذير شود. خيلي صريح و 

شفاف در اسنادي كه منتشر كردند اين را مي گويند.
مومني در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: ما از اين 
جهت كه ۵۰ س��ال الينقطع ت��ورم دو رقم��ي را تجربه 
كرده ايم، منحصر به فرد هس��تيم. به تبع چنين روندي 
يكي از اتفاق هايي ك��ه رخ مي دهد پديد آمدن گروه هاي 
ذي نفع اس��ت كه از مناسبات تورمي س��ود مي برند و به 
روش ه��اي مختلف هزينه مي كنند تا سياس��ت تورمي 
استمرار داش��ته باشد. چگونه اين روند را ادامه مي دهند؟ 
از طريق جريان س��ازي و دس��تكاري واقعيت؛ يعني يك 
توجيه هاي غيرمتعارف مبناي ي��ك قاعده گذاري هايي 
مي شود كه مثال طي ۳۰ ساله گذشته بيش از ۱۰ بار اجرا 
ش��ده و هر ۱۰ بار هم شكس��ت خورده است. براي اينكه 
بدانيد خسارت اين شكست ها چه بوده مي توان براي مثال 
گفت كه تحت عنوان مديريت نرخ ارز طي۳۰ ساله گذشته 
چيزي حدود ۳۵۰ ميليارد دالر از منابع بين نسلي كشور 
نابود شده است. چقدر خدا رحم كرد كه شما مي خواستيد 

كنترل كنيد.
اين اس��تاد دانشگاه خاطرنش��ان كرد: در طول تاريخ اين 
كشور يكي از كانون هاي اصلي سوداگري در اقتصاد ايران، 
سوداگري در مستغالت شهري بوده است. زمين و مسكن 
يكي از مهم ترين طعمه هاي بازي س��وداگرانه بوده است. 
خود وزارت مسكن در س��ال ۱۳۹۳ يك گزارش منتشر 
كرده است و مي گويد كه در ۳۰ ساله گذشته معادل ۲۰۰ 
ميليارد دالر ما فقط اتالف منابع در بخش مسكن داشتيم. 
شما كارنامه شركت هاي بزرگ دنيا را ارزيابي مي كنيد و 
مي گوييد مثال فالن ش��ركت بزرگ در سال ۲۰۱۹ يك 
چيزي حدود ۲۸۵ ميليارد دالر گردش مالي داشته است 
و سودي كه براي او مانده است يك چيزي مثل ۳ ميليارد 
دالر است. يعني شما براي اينكه ۲۰۰ ميليارد دالر خالص 
را به دست بياوريد بايد چه گردش مالي و چه فعاليتي داشته 
باش��يد تا چنين پول خالصي عايد بشود ؟ فقط در بخش 
مسكن، ما آمديم مقايسه كرديم و ديديم مثاًل طي ۳۰ ساله 
گذش��ته از طريق آن رقابت رانتي تحت عنوان طرح هاي 
عمراني كشور، اضافه هزينه اي كه به واسطه طوالني شدن 
اين طرح ها به كشور تحميل شده است در طول ۳۰ ساله 

گذشته يك چيزي حدود ۱۵۰ ميليارد دالر بوده است. 

  جايگاه شرم آور در فساد
وي اظه��ار ك��رد: اوضاع و اح��وال جايگاه اي��ران در بين 
كش��ورهاي دني��ا از نظر پاكدامن��ي اقتص��ادي يكي از 
شرم آورترين جايگاه ها در جهان است. ما مي توانيم در مقام 
شعار و ادعا بگوييم ما چنين و چنانيم اما با يك استاندارد هاي 
مشخصي معلوم مي شود كه آنچه ما ادعا مي كنيم با آنكه كه 
عمل مي كنيم زمين تا آسمان با همديگر فرق دارند. مساله 
اساسي اين است كه ما بتوانيم بفهميم كه يك مسيري را 
طي كرديم با يك ادعاهايي اما آيا اين مسير تا قيامت بايد 
ادامه پيدا كند؟ يعني اگر ما صدها بار هم شكست خورديم 
و آنقدر فساد و اتالف و ناهنجاري هم پديد آورديم باز هم 

بايد اين ادامه پيدا كند؟
 اينجاست كه انديشه توسعه به كار مي آيد. انديشه توسعه 
مي گويد كه بايد آن كانون هاي اصلي باز توليد كننده آن 
مناسبات را شناسايي كنيد. گروهي از نظريه ها روي اين 
متمركز هستند كه يك كشوري بلوغ انديشه اي در توسعه 
ندارد از جنبه فرهنگي به س��متي كش��يده مي شود كه 
مصرف هايي را ترويج مي كند كه قادر به توليد آن با بنيه 
توليد داخلي نيس��ت، پس بايد آن شكافي كه بين عرضه 
كل و تقاضاي كل ايجاد مي شود را از طريق واردات پر بكنيد. 

وقتي شما اينها را بخواهيد وارد بكنيد به ارز نياز داريد.

  شرط واردات كاالي ارزان تر و با كيفيت تر
يكي از فريب هاي بزرگي كه در اين كشور خيلي رايج است 
اين است كه مي گويند مثال فالن چيز را خارجي ها ارزان تر 
توليد مي كنند و با كيفيت تر و ش��ما آن را وارد بكنيد اين 
راه حل براي چه كشوري كارآمدي دارد؟ براي كشوري كه 
منابع ارزي آن بي نهايت باشد يا اينكه از يك بنيه توليدي 
برخوردار باشد كه قادر باشد محصوالتي را توليد بكند كه 
در بازارهاي جهاني متقاضي دارد اينها را بفروشد و برود آنها 
را بياورد. اگر اينها نبود مهم ترين كانون مزيت كشورهاي در 
حال توسعه چه است؟ صدور مواد خام و بعد از كانال صدور 
مواد خام دوباره آن دورهاي باطل بازتوليد مي شوند. چون 
صدور مواد خام به  طور خودكار سيستم را به سمت رانتي 
شدن مي برد. در چارچوب مناسبات رانتي بنيه توليدي 
تضعيف مي شود. همه انواع نابرابري ها افزايش پيدا مي كند 
بر گستره و عمق فساد مالي هم افزوده مي شود و دوباره اين 

دور باطل استمرار پيدا مي كند.
مومني با بيان اينكه اگر در دروغگويي كوچك ترين خيري 
بود، خداوند مي فرمود  اي كس��اني كه ايم��ان آورده ايد تا 
مي توانيد دروغ بگوييد، گفت: خداوند وقتي چيزي را حرام 
مي كند يعني در آن خير نيست. گزارش وضعيت اجتماعي 
كشور در سال ۱۳۹۵ توسط وزارت كشور منتشر شده است 
كه در آنجا اعالم خطر كرده و مي گويد شدت بي اعتمادي 
در روابط بين مردم و حكومت و حكومت با مردم و مردم با 
مردم به ابعادي رسيده است كه تقريبا ما داريم به مرحله 

امتناع همكاري مي رسيم.
مومني با اشاره به اينكه مقامات ما به دستكاري واقعيت ها 
تمايل دارند، گفت: عزيزان آن انرژي كه صرف ش��كنجه 
دادن آمار و اطالعات مي كنيد صرف اين بكنيد كه اعتماد 
را به اين جامعه برگردانيد. اگر آن طور بشود ما مي توانيم از 
دستاوردهاي معجزه همكاري استفاده بكنيم آن وقت يك 
دفعه نسبت ها اين طوري تغيير مي كند به همين خاطر 
است كه بعضي وقت ها من پيش خودم مي گويم كه خدايا 
اگر ما به بديهيات اوليه عقل س��ليم در اداره كشور تن در 
بدهيم، الزم نيست كارهاي محيرالعقول بكنيم. از جنبه 
انديشه اي يكي از حياتي ترين كارهايي كه در ايران الاقل در 
نظام اصلي برنامه ريزي آن تا به حال ما يك مورد هم نداريم 
اين است كه بگوييم آن كانون هاي اصلي بازتوليد كننده 
دورهاي باطل توسعه نيافتگي كجاست؟ پاسخي كه در 
ساحت علم داده مي ش��ود اين است كه مي گويند حلقه 
وصل هم��ه دورهاي باطل بنيه ضعيف توليد و بهره وري 
اندك است. واقعا اگر ما بياييم روي همين دو تا متمركز 
بش��ويم نجات پيدا مي كنيم. ولي توليد مغايرت دارد با 
منافع آنهايي كه غيرمتعارف و بدون زحمت مي خواهند 
برخورداري داش��ته باش��ند. هر كس كه بخواهد الفباي 
مساله تورم در يك ساخت توس��عه نيافته را در ذره بين 
بگذارد بايد به سراغ وضعيت بنيه توليدي برود. در ادبيات 
موضوع مي گويند تورم در كشورهاي توسعه نيافته خصلت 
ساختاري دارد. اساس مس��اله تورم ساختاري هم روي 
ضعف بنيه توليدي است. شما نگاه كنيد كه اين رانتي ها و 
غيرمولد ها در اقتصاد سياسي ايران از جريان سازي هايي 
كه توسط آن رس��انه هايي كه به خدمت گرفته شده اند، 
توانسته اند كال نقش بنيه توليدي در تورم ايران را حذف 
كنند. وي افزود: اگر ش��ما بنيه تولي��دي را زير ذره بين 
بگذاريد، همه چيز زود برمال مي شود. شاخص رابطه مبادله، 
توانايي رقابت و بقاي يك جامعه را از جنبه اقتصادي نشان 
مي دهد و در اين شاخص مي گويد ما براي آن چيزهايي 
كه صادر مي كنيم چه قيمتي دريافت مي كنيم و براي آن 
چيزهايي كه وارد مي كنيم چه قيمتي پرداخت مي كنيم. 
وقتي كه آن مخرج كسر بزرگ تر باشد اين معنايش اين 
اس��ت كه اين كش��ور رو به انحطاط مي رود. بنابراين هر 
چقدر كه اين رابطه مبادله كوچك تر و كوچك تر مي شود، 
يعني آن روند انحط��اط وجود دارد. در گ��زارش وزارت 
صمت مي گويد كه از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ شاخص رابطه 

مبادله اي ما ۷۰ درصد سقوط كرده است. 
مومني با بيان اينكه تا كي مي خواهيد به اين ش��يوه اداره 
اقتصاد كش��ور ادامه بدهيد، گفت: ما در دانش توس��عه 
مي گوييم يكي از دريچه هاي ورود بحث توسعه اين است 
كه از دريچه دانايي وارد بش��ويم. خداوند اين طور بشر را 
خلق كرده كه با پديده نقص اطالعات روبرو است. همين 
اطالعات ناقص هم بين افراد توزيع نامتقارن دارد يعني شما 
هر نفر را كه به طور تصادفي انتخاب كنيد با هر سطحي از 
دانش و تجربه باشند هر كدام از آنها ده ها چيز مي داند كه 
آن يكي نمي داند. اين را توزيع نامتقارن اطالعات مي گويند. 
بحث نقص اطالعات بش��ر را با نااطميناني روبرو مي كند 
لذا انس��ان جرات تصميم گيري خود را از دست مي دهد. 
توزيع نامتقارن اطالعات بحث توزيع نامتقارن اطالعات 

هم مساله فرصت طلبي را موضوعيت مي بخشد. شما اگر 
يك چيز گرانقيمتي را بخريد، مي گرديد و مي گوييد يك 
مقداري اطمينان پيدا كنيم كه كلكي در كار او نباش��د. 
سازه هاي ذهني خيلي حياتي هستند و در بين سازه هاي 
ذهني نظام باورها نقش ابر تعيين كننده دارد؛ بنابراين اگر 
با معرفت ديني برخورد ابزاري بكنيم اين هزينه فرصت آن 

مي تواند نابود كننده باشد.
از دريچه دانايي، اقتصاددان هاي توس��عه به خاطر نقص 
اطالعات همه افراد و گروه هاي انس��اني در معرض خطا 
هستند. يعني همه آنها به قول علما محتمل الخطا هستند. 
وقتي كه اين فراگير و عادالنه توزيع شده است سوال اين 
است كه چرا كارنامه ها متفاوت است؟ آنجا مي گويند همه 
خطا مي كنند اما آنهايي كه از خطاهاي شان ياد مي گيرند 
اندك هس��تند و چون اين طور هست توسعه هم يك امر 
استثنايي اس��ت و قليل هستند آنهايي كه مي توانند اين 
مس��ير را طي كنند. فقط براي اينكه يك تصوري داشته 
باشيد. شما اين بازي نرخ ارز را نگاه بكنيد گزارش رسمي 
بانك مركزي است مي گويد ما به اسم كنترل نرخ ارز ۳۵۰ 
ميليارد دالر دارايي بين نسلي ملت را طي ۳۰ سال نابود 
كرديم، تازه قيمت ارز هم ۴ هزار برابر شد. چرا بايد در اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ بگويند حاال يك بار هم ما امتحان كنيم؟ اين 

نشان  دهنده ضعف مفرط بنيه يادگيري است.

  معناي حكومت يكدست
وي خاطرنشان كرد: يكي از عوامل ضعف بنيه يادگيري، 
توزيع نامتقارن قدرت اس��ت. اگر توزيع عادالنه قدرت در 
يك جامعه اي وجود نداشته باشد، آن جامعه بنيه يادگيري 
خود را از دس��ت مي دهد. حاال هزينه هاي آن چه هست؟ 
من گوشه هايي از اين هزينه ها را خدمت تان مطرح كردم. 
شما اگر دقت كرده باشيد مثال كساني هستند كه شادماني 
مي كنند در زمينه اينكه ما حكومت را يكدس��ت كرديم. 
حكومت يكدست يعني چه؟ يعني نامتوازن ترين الگوي 
توزيع قدرت. در توزيع قدرت نامتوازن پيامدهاي ناامني 
بي ثباتي و تزلزل بنيان توليدي وجود دارد. از همه مهم تر 

آسيب پذيري در برابر مطامع خارجي ها را دارد.

عاليم خطرناك در نظام تصميم گيري
مومني همچنين درباره برخي اظه��ارات حول موضوع 
بودج��ه گفت: ما يك عالئم خيلي خطرناك��ي را در نظام 
تصميم گيري اقتصادي فعلي مي بينيم. مي گويند نگراني ما 
اين است كه سر برج بايد حقوق كارمندان را بدهيم. فقط بر 
اساس داده هاي انتشار يافته ديوان محاسبات درباره تفريغ 
بودجه سال ۹۷ و ۹۸ من نشان دادم كه تنها از طريق بستن 
بخشي از مجاري فس��اد مي توانيد معادل دو برابر بودجه 
عمومي سال ۱۴۰۱ عايدي داشته باشيد. پس اگر شما به 
توسعه روي بياوري حقوق كارمند ها را هم مي دهي منتها به 
جاي اينكه اقتصاد را بي ثبات و ناامن كني، بايد به رونق توليد 

با همه لوازم و پيچيدگي هايش توجه كنيد. 
مومني افزود: يكي از آن بزنگاه هاي كليدي اين است كه 
بايد حكومتگ��ران را متقاعد كنيد كه رو به توليد بياورند. 
بايد متقاعد ش��ان كنيم كه نفع بيشتر اينجا است منتها 
يك تفاوت وجود دارد و آن هم نفع بلندمدت در برابر نفع 
كوتاه مدت است. زنده ياد هدي صابر در كتابش مي گويد 
كه بدنه كارشناسي حكومت قبل اين را تا آستانه تصويب 
براي اصالح جهت گيري ها جلو بردند ولي حكومتگران دوره 
پهلوي ديدند اين اصالحات با منافع كوتاه مدت آنها مغايرت 
دارد. آقاي بهش��تي ۱۱ بار در آثار ش��ان مي فرمايند كه 
حياتي ترين نشانه ادب مسلماني دورنگري است. مي گويد 
آنهايي كه كوته نگر هستند، روح دين در وجودشان رسوخ 
نكرده است. ما بايد به اينها بگوييم يك مقداري افق ديدتان 
را بلندتر كنيد و منافع بلندمدت را قرباني منافع آني نكنيد؛ 

چون مهم ترين ويژگي منافع آني ناپايدار بودن آن است.
عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه در پايان سخنان خود 
به طرح اين س��وال كه چرا ما به اي��ن روز افتاده ايم، بيان 
كرد: گرفتاري ما اين است كه زور غيرعلم در فرآيندهاي 
تصميم گيري و تخصيص منابع خيلي بيشتر از زور علم 
است و اين يك مجاهدت فراگير مي خواهد. من پيشنهاد 
دادم بياييم به بچه هاي مان درباره معجزه دانايي آموزش 
بدهيم. مثال در بيان اقتص��ادي آن مي گوييم كه دانايي 
يك نهاده شگفت انگيزي است. در دانايي استهالك وجود 
ندارد يعني هر چقدر بيشتر از آن استفاده مي كنيم، بارورتر 
مي شود. تعبير اقتصادي آن، اين است كه بازدهي را صعودي 
مي كند. حداقل ۱۲ محور درباره ابعاد معجزه دانايي وجود 
دارد. پس بنابراين ما به عنوان يك شهروند در حد ظرفيت 
و توانايي كه داريم به سهم خودمان بايد تالش بكنيم كه زور 

دانايي يك مقداري بيشتر بشود.
 ما در اين ۲۰ س��اله گذش��ته خيلي تالش كرديم كه در 
دولت و مجلس اين قاعده گذاشته بشود كه هيچ تصميم 
كليدي گرفته نشود اال اينكه يك پشتوانه  كارشناسي كه 
سه نهاد پژوهشي مستقل هم اعتبار علمي آن را تاييد كرده 
باشند، براي آن تبيين شده باشد. شما مي توانيد راجع به 
چندين ميليارد دالر تصميم بگيري بدون اينكه ۳ صفحه 
كار كارشناسي روي آن ش��ده باشد. در دوره احمدي نژاد 
وقتي كه آن طرح اوليه سهام عدالت در دولت تصويب شد، 
ما در دانشكده جلسه گذاشتيم. گفتيم در اين مصوبه شما 
مي خواهيد يك جابه جايي ۱۵۰ ميليارد دالري در زمينه 
دارايي هاي بين نسلي را صورت بدهيد. گفتيم دو صفحه 
پشتوانه كارشناسي نشان بدهيد، نداشتند و متاسفانه تعداد 

اين طور تصميم گيري ها اصال كم نيست.
چرا بايد ب��راي آن چيزي كه بيش از ۳۰ بار در ۳۰ س��اله 
گذشته شكست خورده است ش��ما از همه حيثيت تان 
مايه بگذاريد و ته آن، اين مي شود كه دولت مفلس تر، مردم 
گرفتارتر و توليد س��اقط تر شود. اين جنبه اميدبخش آن 
است كه هم چرا به اين روز افتاده ايم در تسخير علم است 
و هم اينكه چه كار بكنيم از اين گرفتاري نجات پيدا بكنيم 

مساله اين است كه ما زور علم را ارتقا بدهيم.
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 اميرعبداللهيان: مذاكرات 
در مسير خوبي قرار دارد

وزير امور خارجه كشورمان گفت: مذاكرات وين در 
مسير خوبي قرار دارد. حسين اميرعبداللهيان وزير 
امور خارجه كشورمان در حاشيه مراسم گراميداشت 
ياد شهيد حسن ايرلو در محل وزارت امور خارجه 
گفت: به زودي سفير ايران در يمن تعيين و به اين 
كشور معرفي مي ش��ود. وي اظهاركرد: سرنوشت 
يمن بايستي با مش��اركت همه طرف هاي يمني 
تشكيل شود.  اين ديپلمات ارشد كشورمان با بيان 
اينكه ما مخالف هرگونه تجزيه كشورهاي منطقه 
و كشورهاي اسالمي از جمله يمن هستيم، گفت: 
براي پيگيري مناسبات ايران با يمن، سفير جديد 
جمهوري اس��المي ايران به زودي تعيين و در اين 
كشور مستقر خواهد شد. وي تصريح كرد: در حال 
حاضر كاردار ايران در يمن با انجام فعاليت هاي الزم 
سفارت را باز نگه داشته و ما به پيگيري هايمان براي 
توسعه همكاري ها و بازگشت صلح به يمن و براي 
لغو محاصره انساني و پايان تجاوز به اين كشور ادامه 
مي دهيم و معتقديم يمن صرفا راهكار سياسي دارد.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره روند مذاكرات 
جاري در وين نيز اظهار كرد: مذاكرات ما در مسير 
خوب��ي قرار دارد. مهم اين اس��ت ك��ه ما يك متن 
مش��ترك و واحدي را االن در اختيار داريم كه تيم 
مذاكره كننده ما بر روي آن متن تمركز كرده است. 
وي تصريح كرد: ما سرگرم توافق و مذاكره بر روي 
نقاط اختالفي ك��ه در داخل پرانتز در آن متن ذكر 
ش��ده هستيم و تيم ها به ش��دت مشغول هستند.

با ۱+۴  گفت وگو مي ش��ود و اتحاديه اروپا و انريكه 
مورا نماينده اتحاديه اروپا فعاالنه تالش مي كند كه 
به نقش هماهنگ كنن��ده خودش ادامه دهد.  امير 
عبداللهيان تاكيد كرد: ما فكر مي كنيم اگر طرف هاي 
مقابل با حسن نيت اين مذاكراتي كه در اين مرحله 
شروع شده را ادامه دهند، دست يافتن به يك توافق 
خوب براي همه طرف ها ش��دني است و مي توانيم 
اين هدف را محقق كنيم و حتي اگر جديت در كنار 
حس��ن نيت در طرف هاي مقابل در مراحل آينده 
مذاكرات ديده شود، رسيدن به يك توافق زود و در 

آينده نزديك هم متصور است.

وزارت كار 
مسوول ايجاد اشتغال نيست

حجت عبدالملكي، وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: وزارت كار مس��وول ايجاد اشتغال نيست، بلكه 
مسوول ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اين حوزه تلقي 
مي شود. وزارتخانه هاي صمت، كشاورزي، گردشگري 
و مجموعه هاي محيط زيس��ت، آي تي و ... نيز در اين 
خصوص مسووليت هايي برعهده دارند. وي با بيان اينكه 
دولت سيزدهم در شرايطي فعاليت خود را شروع كرده 
كه در اين حوزه مش��كالت متعددي داشته و با حجم 
متراكم بيكاري روبه رو اس��ت، ادامه داد: در حدود ۱۴ 
ميليون نفر شغل شايسته ندارند و اين در حالي است كه 

۲.۵ ميليون نفر بيكار مطلق محسوب مي شوند.

استرداد سود بانكي خارج از 
مصوبه به مشتريان از ديروز

احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي از توقف 
اخذ هر نوع دريافت نرخ س��ود بانكي در تسهيالت، 
خارج از مصوبه ش��وراي پول و اعتبار از  سه ش��نبه، 
هفتم دي ماه خبر داد. وي افزود: فعاالن اقتصادي و 
توليدكنندگان با مراجعه به بانك ها مي توانند براي 
اص��الح قراردادهاي خود اقدام ك��رده و مبلغ مازاد 

دريافت شده توسط بانك ها را مطالبه كنند .

يارانه هاي سال آينده
 بيشتر نقدي خواهد بود

پورمحمدي، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه 
گفت: يارانه هاي سال آينده بيش��تر به صورت نقدي 
خواهد بود و ب��ه هر نفر تقريبا ۵۰ هزار تومان به عنوان 
معيشت پرداخت مي شود و يارانه ديگري تحت عنوان 
هدفمندي به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. وي افزود: 
سال آينده ارز دولتي هركدام از كاالها كه حذف شوند 
ما به ازاي آن را به صورت نقدي به اين ارقام اضافه خواهيم 
كرد. به گفته وي با حذف ارز ۴۲۰۰ هم وفور كاال صورت 

خواهد گرفت و هم جلوي رشد تورم گرفته مي شود.

تقاضاي نفت چين 
در20۳0 به اوج خود مي رسد

تحقيقات شركت ملي نفت چين نشان مي دهد تقاضاي 
نفت در اين كشور در ۲۰۳۰ به اوج خود مي رسد و بيشتر 
آن را تقاضا براي محصوالت پتروشيمي تشكيل مي دهد. 
موسسه تحقيقات اقتصادي و فناوري شركت ملي نفت 
چين در ۲۰۲۰ تخمين زده بود تقاضاي نفت در ۲۰۲۵ 
به اوج ساالنه ۷۳۰ ميليون تن برسد. اين موسسه حاال 
انتظار دارد اوج تقاضاي نفت در چين ۷۸۰ ميليون تن 
باشد.  اين موسسه تحقيقاتي همچنين اعالم كرد تقاضا 
براي سوخت در چين چند سال قبل از نفت به اوج خود 
خواهد رسيد. رشد حمل ونقل برقي در بزرگ ترين بازار 
خودروهاي برقي دنيا باعث مي شود تقاضا براي بنزين، 
ديزل و نفت سفيد در ۲۰۲۵ با ۳۹۰ ميليون تن در سال 
به اوج خود برسد. همچنين پيش بيني مي شود تقاضا 
براي زغال سنگ حدود سال ۲۰۳۰ با ۳.۶ تا ۴ ميليارد 
تن به اوج خود برسد. ظرفيت توليد زغال سنگ در ۲۰۵۰ 
تنها براي پشتيباني در مواقع اضطراري خواهد بود. گاز 
طبيعي آخرين سوخت فس��يلي از نظر تقاضا خواهد 
بود. طبق پيش بيني موسس��ه تحقيقات اقتصادي و 
فناوري، اوج تقاضا براي گاز طبيع��ي در ۲۰۴۰، ۶۵۰ 
ميليارد مترمكعب در سال خواهد بود. چين بزرگ ترين 
واردكنن��ده نفت خ��ام و بزرگ تري��ن مصرف كننده 

زغال سنگ در دنياست.

 چرخش استراتژيك به سوي 
لغوتحريم ها و حكمراني خوب 

 بيش از ۶۴۹ هزار ميليارد تومان رس��يده و در واقع 
اقتصاد ايران با يك افزايش حجم روبه رو شده است. 
از طرفي بر اساس داده هاي بانك جهاني درآمد سرانه 
مل��ي ايران كه در پايان س��ال ۲۰۱۷ ميالدي ۴۴۴ 
ميليارد دالر بود، در پايان سال ۲۰۲۰ به ۱۹۱ ميليارد 
دالر كاهش يافت. اين به معني كاهش ۶۰ درصدي 
درآمدسرانه ملي است. كاهش درآمدملي در طول 

جنگ ۸ ساله ايران و عراق كمتر از اين ميزان بود.
۶( خالصه تصوير اقتصاد ايران در دهه ۹۰ كه به تناوب 
متاثر از تحريم بوده و براساس شاخص هاي كالن و 
حياتي »ميانگين دهه ۹۰« نشان از اين دارد كه در 
اين دهه: ميانگين رشد اقتصادي ۲.۰ درصد، ميانگين 
رشد اقتصادي بدون نفت ۱.۴ درصد، ميانگين رشد 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۲.۵- درصد با انحراف 
معيار ۱.۹ و نوسانات شديد »رشد بخش ساختمان 
۶.۳- درصد، رشد ماشين آالت ۹.۷- درصد«، سهم 
ماليات از كل درآمدها ۸.۲۸ درصد، كسري تجاري 
غيرنفتي ۳.۱۴ ميلي��ارد دالري صادرات غيرنفتي 
۸.۳۵ و واردات ۱.۵۰ ميلي��ارد دالر، ضريب جيني 
۳۸۶.۰، پاندازه دولت مركزي ۲۱ درصد، ميانگين 
نرخ تورم ۲۸ درصد، ميانگين رشد نقدينگي ۲۹.۵ 
درصد، ميانگين رش��د پايه پول��ي ۲۰ درصد، نرخ 
بيكاري ۱۰.۵ درصد، نس��بت نقدينگ��ي به توليد 
ناخالص داخلي ۸۴ درصد بوده است. بنا به گزارش 
رسمي بانك مركزي »تورم دوازده ماهه منتهي به 
مرداد ماه سال ۱۴۰۰، ۵۸ درصد، تورم كاالها حدود 
۷۰درص��د و براي خوراكي ها و آش��اميدني ها تورم 
حدود ۷۲درصد بوده است. در ضمن شاهد ظهور و 
تشديد روند فرسودگي اقتصاد ايران بوديم به طوري 
كه نرخ استهالك »نس��بت استهالك به موجودي 
سرمايه« طي س��ال هاي اخير با شيب تندي رو به 
افزايش بوده است. اعداد و ارقامي كه بيانگر ضرورت 
پايان دادن تحريم هاي اقتصادي و به كار گرفتن يك 

حكمراني خوب در بخش اقتصاد است.

دالر مسير بازارسرمايه را 
تغيير مي دهد؟

، به دنبال ذخيره سود )Save Profit( هستند؛ از 
اين رو در نيمه بازار افتي را شاهد بوديم اما از نيمه  
دوم معامالت بر حجم تقاضاها افزوده شد. امروز هم 
خوشبختانه بازار بورس و فرابورس سبزپوش به كار 
خود خاتمه دادند. در حقيقت محور اصلي تحليل ها 
در بازار سرمايه، دالر نيمايي بوده و زماني كه نرخ آن 
رو به رشد است، جاي نگراني وجود نداشته و نوسان 
دالر در بازار آزاد اثرگذاري چنداني در بازار س��هام 
ندارد؛ كما اينكه در پاييز شاهد رشد قيمت دالر در 
بازار آزاد حتي در محدوده ۳۲ هزار تومان بوديم اما 
نه تنها افزايش قيمتي در بازار س��رمايه را مشاهده 
نكرديم بلكه با كاهش قيمت و افت نمادها نيز مواجه 
شديم. عملياتي شدن اين اقدام مي تواند منجر به 
شفافيت بيشتر در معامالت و همچنين واقعي شدن 
قيمت ها شود. همچنين اين امر براي شركت هايي 
كه در بورس يا فرابورس پذيرفته شدند نيز مطلوب 
بوده چراكه از معافيت مالياتي بهره مند مي شوند. 
البته بايد در نظر داشت عرضه زنجيره فوالد در بورس 
كاال زماني مي تواند مفيد باشد كه از قيمت گذاري 

دستوري فاصله گرفته باشيم.

بورس 
و جهان نوين متاورس

اين به معناي پيوند دني��اي واقعي، دنياي مجازي 
و بازارهاي مالي اس��ت.اگر به دنبال رشد واقعي در 
اقتصاد كشور هس��تيم بايد بازار مالي قوي داشته 
باشيم. از رش��د بورس و بازار مالي نهراسيم. از اين 
اقب��ال جهاني ب��ه بازارهاي مالي اس��تفاده كنيم 
و از مس��يري كه براي توس��عه و رشد اقتصادي به 
وجود آمده استفاده كنيم. متاسفانه عمده رويكرد 
حاكميت بازار در گذشته ترس از بورس و محدود 
كردن آن ب��وده كه هم براي دولت و هم براي مردم 

فقط زيان توليد كرده است.
۴( در كنار ساير نااطميناني ها در اقتصاد كشور، نرخ 
سود بانكي و توجه بيش از اندازه به نسبت p.e مانع 
جذب نقدينگي در پروژه هاي نوآورانه و با بازدهي 
باال در ايران شده است و به دليل تفكر جمعي بازار 
در خصوص خريد س��هام با p.e پايين يا س��پرده  
كردن پول در بانك ها و اوراق با درآمد ثابت ش��اهد 
عدم شكل گيري يك كسب و كار ايراني بزرگ و با 
تكنولوژي روز در كشور هستيم و حتي بزرگ ترين 
هلدينگ ها هم س��راغ معدن و فوالد و پتروشيمي 
مي  روند. )كه البته هم مزيت رقابتي وجود دارد اما 
منظور اين است كه در كنار اين موارد بايد بازارهاي 
نوآورانه نيز به عنوان نوك پيكان توسعه همواره مورد 
توجه باشند. نسبت سرمايه گذاري در اين دو بازار در 
كشور ما قابل قبول نيست(. در واقع ما اندرخم يك 
بورس كوچك خودمان هم مانده ايم و مرتب جلسه 
مي گذاريم كه آيا بايد بورس را حمايت كرد يا خير. 
يا اينكه مسووالن تصميم ساز فقط به دنبال تارگت 
بورس هستند و عدد بيان مي كنند و براي حمايت 

وعده مي دهند.
۵( بورس ايران يك��ي از آماده  تري��ن بازارها براي 
دگرگوني در سرمايه گذاري و توسعه است و حيف 
اس��ت كه به جاي برنامه ريزي براي توس��عه  آن به 
فكر اعداد شاخص كل و فروش اوراق و... بود. از اين 
ظرفيت براي ورود به جه��ان آينده بايد بهره برد و 
تالش كرد زمينه سرمايه گذاري در پروژه هاي نوين 
را از اي��ن طريق فراهم كرد. ب��راي اين منظور الزم 
است قبل از هر چيز، گفتمان عمومي جامعه را در 
اين زمينه اصالح كنيم تا بورس كشور به ابزاري براي 

توسعه ايران بدل شود.

دكتر مومني در نقد ديدگاه مسووالن دولتي مبني بر لزوم افزايش نرخ ارز عنوان كرد 

منافع آتي را قرباني منافع آني نكنيد



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
افزايش قيمت اونس جهاني طال همچنان ادامه دارد 
و روز سه شنبه 7 دي 1400، نرخ هر اونس جهاني به 
1816 دالر رسيد. قيمت دالر نيز در بازار آزاد كاهش 
يافته و به 29540 تومان رس��يده اس��ت. در نتيجه با 
وجود افزايش قيمت اونس جهاني طال، قيمت سكه به 
خاطر كاهش قيمت دالر به كانال 12 ميليون توماني 
افت كرده و به نرخ 12 ميليون و 980 هزار، نيمه سكه 
6 ميليون و 780 هزار و ربع سكه 3 ميليون و 780 هزار 

تومان معامله مي شود. 

    كمبود تقاضا قيمت طال و سكه را كاهش داد
س�كه: دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر گفت: 
امروز قيمت طال و سكه با توجه به كاهش نرخ ارز و نبود 
تقاضا، كاهشي است. به گزارش ايِبنا، نادر بذرافشان با 
اشاره به اينكه امروز نرخ اونس جهاني به 1815 دالر 
رسيده افزود: هم اكنون هر قطعه سكه طرح جديد 12 
ميليون و 950 هزار تومان، سكه طرح قديم 12 ميليون 
و 700 هزار تومان، نيم س��كه 6 ميليون و 780 هزار 
تومان، ربع سكه 3 ميليون و 830 هزار تومان و سكه 
گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان فروخته مي شود. 
وي گفت: امروز هر گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 285 
هزار تومان و هر مثقال طال 5 ميليون و 560 هزار تومان 
عرضه مي شود. فعاالن بازار ارز مي گويند كه عرضه ارز 
در سه فصل نخس��ت سال 1400 افزايش يافته و اين 
موضوع عامل ثبات نسبي و كاهش قيمت ارز خواهد 
بود. وزير نفت نيز از واريز 9 ميليارد دالر ارز حاصل از 
صادرات محصوالت پتروش��يمي به سامانه نيما خبر 
داده و به نظر مي رسد كه روند نزولي قيمت ارز يا حداقل 

ثبات نسبي آن ادامه داشته باشد. 

    سخنگوي دولت: 
خبرهاي خوب گشايش هاي ارزي در راه است

بهادري جهرمي سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت 
محدوديتي براي تامين ارز ندارد، گفت: با مسيرهايي 
كه دولت در حال طي كردن آنهاست مستمرا منتظر 

شنيدن خبرهاي خوب گشايش هاي ارزي بايد بود.
علي بهادري جهرمي، درخصوص وضعيت منابع ارزي 
كشور گفت: كشور در ش��رايط تحريمي قرار دارد و با 
شرايط عادي قابل قياس نيست، اما به نسبت شرايط 
تحريمي، فروش نفت و بازگش��ت ارز حاصل از آن در 
وضعيت قابل قبولي قرار دارد و دولت محدوديتي براي 

تامين ارز ندارد. 
وضعيت درآمد ارزي كش��ور مناسب است كه شاهد 
ثبات بازار ارزي هستيم و در همين مدت هم بسياري 
از روزها در بازار نيما، عرضه ارز بيش از تقاضا بوده و با 
مس��يرهايي كه دولت در حال طي كردن آنها اس��ت 
مستمرا منتظر شنيدن خبرهاي خوب گشايش هاي 

ارزي بايد بود.
سخنگوي دولت گفت: فروش نفت در اليحه بودجه 
1401 كام��ال واقع بينان��ه پيش بيني ش��ده و قابل 
دس��ترس اس��ت و با اقدامات ديپلماتيك و تعامالت 
بين المللي دولت، حدوداً همين ميزان فروش نفت و 
بازگشت ارز حاصل از آن در ماه هاي اخير محقق شده 
است. لذا اين درآمدهاي ارزي پيش بيني شده اليحه 
بودجه، مبتني بر ش��رايط فعلي است، هرچند كه با 

توجه به ديپلماسي فعال اقتصادي به خصوص ارتباط 
با همسايگان ش��رايط بهتري پيش بيني مي شود. به 
عنوان مثال از ابتداي سال تا پايان آذرماه؛ كل تأمين 
ارزي كه در كش��ور و براي واردات تمام كاالها صورت 
گرفته، معادل 40ميليارد دالر است كه از مجموع ارز 

تامين شده در 12 ماه سال گذشته بيشتر است.
سخنگوي دولت در اين خصوص بيان كرد: براي كنترل 
و كاهش تورم، كنترل رشد نقدينگي و كسري بودجه 
در دستور پيگيري است كه در همين مدت كوتاه دوره 
مديريتي دولت سيزدهم، رشد نقدينگي كاهش داشته 
و دولت موفق شده است 12 واحد درصد از رشد پايه 
پولي جلوگيري كند كه منجر به كاهش فشار تورمي 

هم شده است.
همان گونه كه معاون اول محترم رييس جمهور اعالم 
كردند دولت هيچ برنام��ه كوتاه مدتي براي حذف ارز 
ترجيح��ي دارو و گندم ندارد و تامي��ن ارز ترجيحي 
ب��راي گندم و ارز ادام��ه دارد. در خصوص برنامه هاي 
بلندمدت هم طبيعتا بايد منتظر تصميمات مجلس 
شوراي اسالمي در اليحه بودجه 1401 باشيم. البته 
در راستاي اصالحات س��اختاري بلندمدت، يكي از 
فرضيه ها اصالح نظام پرداخت يارانه، اصالح در حوزه 
دارو است به نحوي كه يارانه حمايتي دولت مستقيمًا 
جامعه هدف را مورد پوش��ش ق��رار دهد. يعني ارز به 
سازمان هاي بيمه گر اختصاص يابد تا مصرف كننده 
واقعي از آن بهره مند شود. لذا يارانه ها حذف نمي شود 
بلكه هدفمند مي شوند. بهادري جهرمي در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه سياست اقتصادي دولت مشخص 
نيست يا لهجه اقتصادي دولت هنوز معلوم نشده است، 
گفت: رييس جمهور قبل از اخذ راي اعتماد، مسوول 
تيم اقتصادي دولت را معاون اول مش��خص و معرفي 
كردند. تذكر رييس جمهور ناظر به موضوع اطالع رساني 
بود كه اين اطالع رساني به صورت واحد صورت گيرد. 
البته ديدگاه هاي مختلف در جلسات مطرح و در نهايت 
جمع بندي و ابالغ مي شود و همه اعضاي تيم اقتصادي 
دولت خود را مجري مصوب��ات مي دانند. همان طور 
كه رييس جمهور محترم اعالم كردند؛ مدير و محور 
اقدامات و برنامه هاي اقتصادي دولت شخص معاون اول 
رييس جمهور است و هر گونه اطالع رساني در خصوص 
مباحث اقتصادي نيز با هماهنگي ايشان انجام مي شود.

وي درب��اره ح��ذف ارز ترجيحي نيز اظهار داش��ت: 
سياس��ت اقتصادي گذش��ته در خصوص اختصاص 
ارز ترجيحي براي كارشناس��ان و فع��االن اقتصادي 
پوشيده نيست و اين شرايط تورمي امروز هم ناشي از 
امثال همين سياست هاي اقتصادي است. در همين 
راستا مجلس در قانون بودجه 1400، سقفي براي ارز 
ترجيحي در نظر گرفته بود كه تقريبا تمام اين منابع تا 
پيش از شروع به كار دولت جديد هزينه شده بود و دولت 
سيزدهم براي پرداخت هاي مربوط به چندماه باقيمانده 
تا پايان سال نياز به اخذ مجوز جديد از مجلس داشت 
كه ب��راي اين منظور يك اليحه دوفوريتي به مجلس 
محترم ارس��ال كرد كه فوريت آن مورد تصويب قرار 
نگرفت. لذا دولت عمال مكلف شد سياست اصالح نظام 
پرداخت يارانه ها را با سرعت بيشتري در پيش بگيرد.

اولويت دولت حفظ قدرت خريد مردم است و قبل از 
هر اقدامي، ضمن اطالع رساني الزم به مردم، اقدامات 

حمايتي انجام خواهد شد.

    قيمت دالر و يورو 
در صرافي ها باز هم ثابت ماند 

نرخ دالر )سه ش��نبه، هفتم دي ماه( در صرافي هاي 
بانكي بدون تغيير نس��بت به روز گذشته، 27 هزار 
و 401 تومان معامله شد. قيمت فروش يورو بدون 
تغيير قيمت نسبت به روز كاري گذشته برابر با 30 
هزار و 474 تومان بود. قيمت خريد هر دالر 26 هزار 
و 858 توم��ان و نرخ خريد هر ي��ورو نيز 29 هزار و 
871 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر 
در بازار متش��كل ارزي 26 هزار و 975 تومان و نرخ 
فروش آن 27 هزار و 220 تومان بود. اين در حالي 
است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 557 
تومان و نرخ فروش آن ني��ز 30 هزار و 835 تومان 
اعالم ش��د.همچنين در س��امانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 27 هزار و 739 تومان فروخته 
و حواله دالر به بهاي 24 هزار و 487 تومان معامله 
ش��د. قيمت دالر از خردادم��اه وارد كانال 26 هزار 
تومان شد و پس از آن در محدوده قيمت 26 تا 27 
هزار تومان نوسان داش��ت و افت و خيز در اين نرخ 
ادامه داشت و حاال بيش از دو هفته است كه در بهاي 
27 هزار تومان ثابت است و تقريبا با نرخ 27 هزار و 

400 تومان فروخته مي شود.

    نوسان سكه در كانال ۱۲ ميليون تومان 
قيمت سكه )سه شنبه، هفتم دي ماه( در بازار تهران 
با 50 هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته، به 12 
ميليون و 980 هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با قيمت 12 ميلي��ون و 700 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و 800 هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 820 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان 
قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 284 هزار تومان رسيد 
و قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميلي��ون و 564 هزار 
تومان شد.همچنين قيمت اونس جهاني طال با 9 دالر 
افزايش قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ يك هزار و 
815 دالر و 24 سنت معامله شد. مهم ترين عوامل موثر 
در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس 
جهاني اس��ت. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بيش از 
يك هفته است كه در ميانه كانال 27 هزار تومان ثابت 
مانده است. اين عامل موجب شده قيمت انواع سكه و 
طال در روزهاي گذشته كاهشي باشد و در برخي روزها 

نيز رشد اندكي داشته است.
 

     قيمت جهاني طال
قيمت هر اونس طال با 0.1 درصد كاهش به 1808 دالر 
و 91 سنت رسيد. در حالي كه كاهش نگراني ها در مورد 
سويه اوميكرون و آمارهاي قوي از ميزان خرده فروشي 
در امريكا سبب افزايش اشتها براي ريسك پذيري شده 
است، قيمت طال در معامالت كم حجم روز سه شنبه 
ش��اهد اندكي كاهش بود و از باالترين رقم يك هفته 

اخير فاصله گرفت.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.1 درصد 
كاهش به 1808 دالر و 91 سنت رسيد. قيمت فلز زرد 
در معامالت ديروز به باالترين رقم از 17 دسامبر رسيده 
بود. قيمت ط��ال در معامالت آتي هم ب��ا 0.1 درصد 

افزايش به 1810 دالر رس��يد. اس��تفن اينز تحليلگر 
موسسه مديريت دارايي اس پي اي در اين باره گفت: 
»بحث اصلي در بازار و موضوعي كه مانع از رشد بيشتر 
قيمت طال خواهد شد نرخ واقعي بهره است كه با توجه 
به ترميم اقتصادي و ضعيف بودن س��ويه اوميكرون 

ممكن است باالتر برود.«
ارزش دالر ك��ه در ح��ال حاض��ر يك بهش��ت امن 
سرمايه گذاري تلقي مي ش��ود، در برابر سبد ارزهاي 
معتبر جهاني در نزديك پايين ترين رقم روزهاي اخير 
به ثبات رس��يده و موجب ش��ده تا جذابيت بازار طال 
براي خريداراني ك��ه از ارزهاي غيردالري براي خريد 
 اس��تفاده مي كنند حفظ شود. سوددهي اوراق قرضه 
دو س��اله خزان��ه داري ژاپن كه به ش��دت به هرگونه 
انتظارات در مورد تغييرات نرخ بهره حساس است در 
بازار توكيو به باالترين رقم در طي حدود 22 ماه گذشته 
رسيد و موجب باال رفتن هزينه فرصت سرمايه گذاري 
در بازار طال شود. در عين حال نرخ بيكاري در ژاپن طي 
ماه نوامبر به 2.8 درصد افزايش يافت. در ساير بازارهاي 
فلزات گرانبها، قيمت نقره با 0.3 درصد افت به 22 دالر 
و 98 سنت رسيد. قيمت فلز پالتين با نيم درصد افت 
به 966 دالر و 2 سنت رسيد. قيمت پاالديوم هم با 0.9 

درصد كاهش به 1953 دالر و 97 سنت رسيد.

     مردم پاكستان ۲۰ ميليارد دالر 
ارز ديجيتال دارند

نتايج يك مطالعه تحقيقاتي جديد نشان مي دهد كه 
ارزش دارايي هاي رمزنگاري ش��ده مردم پاكستان از 
ذخاير ارزي دولت اين كشور فراتر رفته و به 20 ميليارد 
دالر رسيده است. طبق يك مطالعه تحقيقاتي جديد، 
ارزه��اي ديجيتال و دارايي هاي رمزنگاري ش��ده در 
پاكستان نسبت به دارايي هاي ديگر در اين كشور طي 

س��ال جاري ميالدي از عملكرد بيشتري برخوردار 
بودند، به طوري كه در سال 2021 پاكستان به ارزش 
حدود 20 ميليارد دالر ارز ديجيتال ثبت كرده است 
كه اين مق��دار بيش از ذخاير فعلي بانك مركزي اين 
كشور محسوب مي شود. بانك مركزي پاكستان در 
س��ال 2018 اعالم كرد كه ارزه��اي ديجيتال مانند 
بيت كوين ارز قانوني صادر شده يا تضمين شده توسط 
دولت اين كشور نيستند. اما علي رغم اين اظهارات، 
عالقه به ارزهاي ديجيتال در حال افزايش است. اين 
كش��ور پس از هند و ويتنام رتبه سوم را در شاخص 
جهاني پذيرش ارزهاي رمزنگاري شده در سال هاي 
2021-2120 ب��ه خود اختصاص داد. فدراس��يون 
ات��اق بازرگاني و صنع��ت پاكس��تان، باالترين نهاد 
تجاري اين كش��ور، در يك گزارش تحقيقاتي جديد 
نوشت: پاكستان در سال هاي 2021-2020 حدود 
20 ميلي��ارد دالر ارزش ارز ديجيت��ال ثبت كرد كه 
نشان دهنده افزايش غيرطبيعي 711 درصدي است. 
بانك مركزي اين كشور تاكنون در مورد يافته هاي 
اين فدراسيون اظهارنظري نكرده است. فدراسيون 
اتاق بازرگاني و صنعت پاكس��تان همچنين اعالم 
كرد كه ارزهاي رمزنگاري شده در طول همه گيري 
وي��روس كرونا رش��د كرده اند. به گفت��ه اين نهاد، 
بزرگ ترين صرافي رمزنگاري مورد استفاده توسط 
سرمايه گذاران پاكس��تاني بايننس است كه دفتر 
مركزي آن در جزيره كيمن قرار دارد. در حالي كه 
اس��تان خيبر پختونخوا در ش��مال غربي پاكستان 
به اتفاق آرا در دس��امبر 2020 قطعنامه اي را براي 
قانوني كردن ارزهاي ديجيت��ال تصويب كرد و در 
مارس 2021 يك كميته مشورتي تشكيل داد، اما 
تصديق كرد كه تصميم نهايي در مورد ارز ديجيتال 

تنها توسط دولت فدرال مي تواند گرفته شود.

     سازمان وابسته به دولت هند 
خواستار ممنوعيت ارزهاي ديجيتال شد

يك سازمان ملي گراي وابس��ته به حزب حاكم هند، 
طي بيانيه اي خواس��تار ممنوعيت خري��د، فروش، 
س��رمايه گذاري و هرگونه معامله ديگ��ري در زمينه 

ارزهاي ديجيتال در اين كشور شد.
 Swadeshi Jagran( سوادش��ي جاگران مانش
Manch )SJM، يك سازمان ملي گراي وابسته به 
حزب حاكم هند، طي بيانيه اي خواستار ممنوعيت 
خريد، ف��روش، س��رمايه گذاري و هرگون��ه معامله 
ديگري در زمينه ارزهاي ديجيتال در اين كشور شد. 
اين سازمان كه به مس��ائل اقتصادي مي پردازد، روز 
يكشنبه قطعنامه اي را تصويب كرد كه در آن از دولت 
هند خواست تا ممنوعيت كامل تراكنش هاي مربوط 
به ارزهاي ديجيتال را اعمال كند. در اين قطعنامه كه 
در نشست ملي س��ازمان سوادشي جاگران مانش به 
تصويب رسيد، آمده است: دولت بايد به درستي خريد، 
فروش، س��رمايه گذاري و معامل��ه ارزهاي ديجيتال 
توسط هر فرد مقيم هند را ممنوع كند. اين سازمان 
همچني��ن از بانك مركزي هند )RBI( خواس��ت تا 
ارز ديجيتال خود را در اس��رع وق��ت راه اندازي كند 
تا »اس��تفاده غيرمجاز« از ارز ديجيتال خصوصي را 

بررسي كند. 
سازمان سوادشي جاگران مانش گفت: چارچوب قانون 
مربوط به انتشار ارز ديجيتال توسط بانك مركزي هند 
بايد به س��رعت تعيين شود و بايد )ارز ديجيتال بانك 
مركزي هند( به عنوان ارز قانوني در نظر گرفته شود. 
اين سازمان افزود: ارزهاي رمزنگاري شده مانند بيت 
كوين، اتريوم و غيره نبايد به عن��وان دارايي يا دارايي 
ديجيتال شناخته شوند زيرا به طور غيرمستقيم تبديل 

به يك وسيله مبادله مانند ارز خواهند شد.
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افزايش اونس جهاني طال به نرخ 1816 دالر و افت قيمت دالر 

نمايندگان و كارشناسان نسبت به آثار تورمي حذف ارز ترجيحي هشدار دادند

سخنگوي دولت: خبرهاي گشايش  ارزي در راه است

تورم 7 درصدي حذف دالر 4۲۰۰ توماني 
گروه بانك و بيمه |

مسووالن سازمان برنامه و بودجه، به فاصله اي كوتاه 
بار ديگر با طبيعي اعالم كردن افزايش قيمت ها بعد از 
حذف ارز 4200 توماني و تاثيرگذاري هفت درصدي 
بر تورم كل تاكيد كردند و اعالم ش��د كه در سال بعد 
چيزي به اس��م ارز ترجيحي وجود ندارد و حتي براي 

دارو و گندم اصالح صورت خواهد گرفت.
ب��ا وجود بحث هايي كه در رابطه با ح��ذف ارز 4200 
توماني از اقالم اساسي وارداتي وجود داشت در نهايت 
ارايه اليحه بودجه 1401 نشان داد كه در سال آينده 
ديگ��ر خبري از تامي��ن ارز واردات ب��ا نرخ ترجيحي 

نخواهد بود.
ارز ترجيحي از فروردين 1397 وارد چرخه تجاري شد 
و بعد از اينكه براي تمامي اقالم وارداتي اختصاص پيدا 
كرد، اين رويه اصالح و به تدريج ليست اقالم دريافتي 
كاهش يافت و حدود دو سالي است كه فقط براي هفت 
قلم گندم، جو، كنجاله س��ويا، ذرت، روغن، دانه هاي 
روغني و بخشي از دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي 
پرداخت مي شود ولي در اين فاصله حدود چهار ساله 
با رشد قيمت ارز در بازار و سامانه نيما، رانت ارز 4200 
نيز سنگين تر شد آن هم در شرايطي كه كاالي رسيده 

به دست مردم منطبق با نرخ ارز دريافتي نبود.
در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت 
به تعيين تكليف ارز 4200 اقدام كند كه گزارش هاي 
بانك مركزي نيز نش��ان داد حدود هش��ت ميليارد 
دالري كه براي اس��تفاده از اين ارز تعيين شده بود در 
نيمه اول امسال به پايان رسيد، از اين رو بحث حذف 
ارز ترجيحي حتي براي نيمه دوم هم مطرح شد ولي 

ظاهرا هنوز اجرايي نشده است.
اما در جريان حذف ارزترجيحي با وجود تاكيدي كه از 
سوي مسووالن و كارشناسان بر رانت سنگين و تبعات 
ادامه ارايه آن وج��ود دارد موضوع افزايش قيمت ها و 
تورم بعد از آن و نوع مديريت دولت بعد از حذف بسيار 

حائز اهميت است.

     افزايش قيمت 
بعد از حذف ارز 4۲۰۰ طبيعي است

اين در حالي است كه چندي پيش و در نشست بودجه 
1401 مسعود ميركاظمي -رييس سازمان برنامه و 
بودجه- با ارايه توضيحاتي درباره لزوم حذف ارز 4200، 
تبعات تورمي آن را تاييد و اعالم كرد كه طبيعي است 
كه بعد از حذف ارز 4200 قيمت ه��ا باال برود و براي 
همين هم اس��ت كه دولت برنامه حمايت ريالي را در 

دستور كار قرار داده است.
وي همچنين گفته بود ك��ه در نتيجه حذف يارانه از 
نهاده هاي توليد وارداتي ممكن است قيمت كاالهاي 
مربوطه از جمله مرغ و تخم مرغ ب��اال برود كه دولت 
مي خواهد از مابه التفاوت آن اس��تفاده كرده و در پنج 
دهك پايين پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خريد 

باالتري داشته باشد.

    تورم كل تا بيش از 7 درصد رشد مي كند
اظهارات ميركاظمي در رابطه با تورم ناشي از حذف ارز 
4200 از اين حكايت داشت كه بررسي هايي كه از سوي 
برخي دستگاه ها از جمله سازمان برنامه وبودجه، وزارت 
اقتصاد و مركز پژوهش ه��اي مجلس صورت گرفته 
نشان داده است كه نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجيحي 
حدود 7.6 درصد افزايش داشته باشد، اما او گفته بود كه 
از سوي ديگر موجب برگشت 6.9 درصدي خواهد شد 
با اين توجيه كه با افزايش قيمت ها، پول بيشتري از بازار 

جمع شده و پايه پولي اصالح خواهد شد.

    كسي منكر گراني
 بعد از حذف ارز 4۲۰۰ نيست

در همين رابطه پورمحمدي - معاون اقتصادي سازمان 
برنامه و بودجه- نيز طي اظهاراتي بار ديگر مهر تاييدي 
بر تورم ناش��ي از حذف ارز 4200 توماني زده و گفته 
ك��ه مي تواند در مجموع حدود هف��ت درصدي تورم 
كل را افزايش ده��د. وي اين طور گفته كه هيچ كس 

منكر افزايش قيمت ها بعد از حذف ارز 4200 نيست 
و طبيعي است كه قيمت باال برود، به هر حال با حذف 
ارز ترجيحي از اقالمي مانند كنجاله سويا، قرار نيست 
كه مسكن گران شود بلكه قيمت كاالهايي مانند تخم 
مرغ و مرغ رش��د مي كند كه دولت ه��م قصد دارد در 
جريان اين حذف مابه التفاوت را به دهك هاي پايين 
برگرداند؛ به طوري كه يارانه به نحوي توزيع شود كه 
ديگر به دست حلقه هاي واسطه نرسيده و مستقيم در 

اختيار مردم قرار بگيرد.

    ارز 4۲۰۰ نداريم 
حتي براي دارو و گندم اصالح مي شود

در اظهارات معاون اقتصادي سازمان برنامه بودجه به 
اين هم اشاره ش��ده كه در سال آينده ديگر چيزي به 
اسم ارز ترجيحي وجود ندارد و حتي در مورد گندم و 
دارو نيز اصالح انجام خواهد شد، چرا كه دارويي كه با 
ارز 4200 تامين مي شود در نهايت از كشورهاي ديگر 
سر درآورده است، اين اعالم پورمحمدي نشان مي دهد 
در سال 1401 ارز 4200 دارو و گندم هم دستخوش 

تغيير خواهد شد.

     فضاي سوءاستفاده كنندگان
 بسته شده است؟

شايد كمتر كارشناس و مسوولي باشد كه لزوم اصالح 
رويه ارز 4200 توماني و برچيدن بس��اط رانت آن را 
تاييد نكند، حتي دولت قبل كه خود باني ورود اين ارز 
بود قبول داشت كه بايد حذف شود، ولي در اين بين نوع 
مديريت بازار و يارانه ناشي از آن قابل توجه است، اين 
در حالي است كه دولت تاكنون آنچه درباره برنامه خود 
براي دوران بعد از حذف اعالم كرده به پرداخت ريالي 
برمي گردد كه منابع حدود 100 هزار ميليارد توماني نيز 
در اليحه بودجه سال آينده براي آن پيش بيني كرده 
است، يارانه اي كه گفته مي شود بين 90 تا 126 هزار 
تومان است، ولي هنوز تكليف آن رسما مشخص نشده 

اس��ت. اما در اين بين درآمد ناشي از حذف ارز 4200 
نيز مورد توجه است، طبق گفته رييس سازمان برنامه 
و بودجه نياز امسال به ارز 4200 حدود 18 ميليارد دالر 
است، اين رقم براي سال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ 
ارز در سامانه نيما هم اختالف قيمت حداقل 350 هزار 
ميليارد توماني ايجاد خواهد كرد كه 100 هزار ميليارد 
آن براي جبران اصالح قيمت ارز و حمايت از اقش��ار 
آسيب پذير در نظر گرفته شده و اينكه مابقي چطور 

مديريت خواهد شد، جاي سوال دارد.
مسائل ديگري هم مطرح است از جمله اينكه آيا رقم 
يارانه تعيين شده مي تواند پاسخگوي افزايش قيمت  
كاالهاي مصرفي و مواد غذايي مورد نياز مردم باشد؟ يا 
اينكه وقتي به گفته مسووالن اكنون هم ارز 4200 در 
بازار وجود ندارد و قيمت ها به نوعي با نرخ بازار به دست 
مردم مي رسد، بنابراين بخشي از تبعات تورمي حذف 
آن مي تواند ناشي از جوالن سوءاستفاده كنندگان از جو 
رواني حذف ارز 4200 در اقالم مصرفي مردم باشد، آيا 
دولت و دستگاه هاي نظارتي برنامه اي براي برچيدن و 

كنترل اين بساط دارند؟

    اسحاقي: با حذف ارز 4۲۰۰ 
موجب كوچك شدن سفره مردم نشويم

نماين��ده قائنات و زيرك��وه در مجلس گف��ت: مبادا 
بي تدبيري در موضوع ارز دولتي داش��ته باشيم كه بر 
كاالهاي اساسي و اقتصاد مردم تاثير گذاشته و موجب 

كوچك شدن سفره مردم شود.
عضو كميسيون درمان و بهداش��ت مجلس شوراي 
اس��المي در ادامه خطاب به رييس جمهور بيان كرد: 
براي ما قابل درك اس��ت كه اصالحات اقتصادي نياز 
به زمان و مبارزه دارد، ليكن وظيفه اينجانب است كه 
هشدار دهم ارز 4200 يا ارز دولتي براي منافع شخصي 
عده اي و فس��اد و رانت بود كه يك نمونه آن اين است 
كه 85 درصد از نهاده هاي دامي در دست يك شخص 
بود ولي متاس��فانه با ارز دولتي 30 درص��د آن را وارد 

كرد كه نشان دهنده فساد است. نماينده مردم قائنات 
خاطرنشان كرد: آنچه براي ما مهم است اين است كه 
مبادا برخوردي داشته باش��يم و مبادا بي تدبيري در 
موضوع برخورد با ارز دولتي داشته باشيم كه بر كاالهاي 
اساسي و اقتصاد مردم تاثير گذاشته و موجب كوچك 
شدن سفره مردم شود. مبادا بي تدبيري و بدون نظرات 
كارشناسي عملكردي در خصوص حذف يا ماندن ارز 
4200 داشته باش��يم. اقتصاد مملكت ما به گونه اي 
است كه اگر مرتبط با موارد كاالهاي ديگر نباشد ولي 
تاثير خود را بر كاالهاي ديگر خواهد گذاش��ت. مردم 
تحمل گراني را ندارند، مواظب باش��يد كه اين اتفاق 

نامبارك رخ ندهد.

    كاهش كسري بودجه در اليحه ۱4۰۱
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: رويكردهاي 
مثبتي در تنظيم بودجه س��ال آينده مورد توجه قرار 
گرفته و حجم اوراق منتشره و  بدهي دولت نسبت به 
سال هاي گذشته كاهش پيدا كرده اما فروش نفت در 
اليحه تا حدودي خوشبينانه در نظر گرفته شده است.

مهدي طغياني، با اشاره به اليحه بودجه سال آينده 
اظهار داشت: اگر زمان آغاز به كار دولت را از روز ر أي 
اعتماد مجلس به وزرا در نظر بگيريم، وزرا در نهايت 
تنها يك ماه فرصت داش��تند ك��ه در بودجه 1401 
اثرگذار باش��ند و عماًل فرصت چنداني براي اين كار 
نداشتند، بنابراين نبايد توقع داشت همه آن چه كه 
براي اصالح ساختار بودجه مدنظر دولت بوده،  اتفاق 

افتاده باشد.
وي با بيان اينكه در بودجه 1401 رويكردهاي خوبي 
مورد توجه قرار گرفته ادامه داد: حركت در راس��تاي 
جمع شدن رانت گسترده ارز 4200 توماني، كاهش 
قابل توجه حجم بدهي ها و اوراق منتشره بعد از چندين 
سال پياپي از جمله رويكردهاي خوبي است كه جاي 

اميدواري براي اقتصاد كشور دارد.
نماينده اصفهان با اشاره به پيش بيني فروش نفت در 

اليحه بودجه 1401 تصريح كرد: البته دولت موضوع 
فروش نفت در اليحه بودجه س��ال آين��ده را قدري 
خوش بينان��ه پيش بيني كرده و ارقام��ي بزرگ براي 
آن در نظر گرفته كه ممكن است به طور كامل محقق 
نشود؛ همچنين پيش بيني شده كه در صورتي كه اين 
اعداد محقق نشود، دولت مجبور است براي تامين، رو 
به عرضه اوراق بياورد كه اي��ن كار همين رويه دولت 
قبلي است كه سال ها انجام شده و ثمري نداشته است.

طغياني از كاهش كسري بودجه در اليحه بودجه سال 
آينده خب��ر داد و افزود: يكي ديگر از نكات قابل توجه 
بودجه سال آينده كاهش ميزان كسري بودجه است؛ 
كسري تراز عمليات بودجه نسبت به سال هاي پيش 
كه با كسري بسيار شديد بسته مي شد امسال قدري 

كاهش پيدا كرده است.
وي درباره س��هم ماليات ها بيان كرد: ماليات ها منبع 
درآمدي صحيحي براي دولت ها محسوب مي شوند 
و س��هم ماليات ها در اليحه بودجه سال آينده نسبت 
به س��ال 1401 حدود 73 درصد افزايش پيدا كرده و 
اين افزايش جاي اميدواري دارد البته تحقق اين عدد 
بسته به اين است كه دولت بتواند قانون سامانه موديان 
و پايانه هاي فروشگاهي و نيز قوانين جديد ماليات به 

ثروت را تامين كند.
نماين��ده اصفه��ان از صرفه جويي در بودجه س��ال 
1401 خب��ر داد و افزود: در مجموع مي بينيم كه كل 
بودجه عمومي كشور تنها 7 درصد رشد كرده كه اگر 
مي خواست متناسب با تورم رشد كند خيلي بيش از 
اينها بايد مي شد و نشان مي دهد صرفه جويي خوبي 

در درون خود بودجه انجام گرفته است.
وي رويكرد ه��اي تنظي��م بودجه س��ال 1401 را در 
مجموع مثبت ارزيابي كرد و افزود: خوشبختانه به طور 
كلي بودجه سال آينده با رويكردهايي نسبتا مثبتي 
تنظيم شده و اميدواريم كه اين رويكردها، سال آينده 
و در عمل هم خود را نش��ان بدهد و به بهبود وضعيت 

اقتصادي كشور كمك كند.



س��ال 2021 به گونه اي به پايان مي رسد كه تمامي 
بازارهاي جهاني نوسانات زيادي را پشت سر گذاشته اند. 
در اين سال جهش هاي ويروس كرونا، سياست هاي 
اقتصادي چين، رويكرد جديد فدرال رزرو درباره نرخ 
بهره باعث شده همه بورس هاي جهاني افت و خيز و 

نوسان را تجربه كنند.
در طول يك سال گذشته نوسانات نرخ تورم در امريكا 
و اروپا و دورنماي افزايش��ي ش��اخص تورم در كنار 
كاهش موقعيت هاي شغلي، سرمايه گذاران را نسبت 
به آينده اقتصاد جهاني نگران كرده بود. در اين بين 
بورس ايران ني��ز از تكانه هاي اقتصاد بين المللي در 
سال 2021 در امان نبوده است. به ويژه آنكه بخش 
بزرگي از ارزش بازار س��رمايه ايران در دست سهام 
صادرات محوري است كه همواره در پيوند با نرخ هاي 

جهاني دچار نوسان مي شوند. 
بورس ه��اي جهان��ي طي س��ال 2021 ب��ا روندي 
نوساني همراه بوده و ريسك هاي زيادي را پشت سر 
گذاش��ته اند اما به دليل برخورداري از حمايت هاي 
كالن اقتصادي و رسانه اي، عموما سالي صعودي را 
به پايان رسانده و با بازدهي مثبت به استقبال سال 
نوي ميالدي رفته اند. به ويژه آنكه كاموديتي ها نيز 
در اين سال ركوردهاي افزايشي بي سابقه اي را ثبت 
و س��رمايه گذاران را براي ورود به معامالت ترغيب 
كردند. اين در حالي اس��ت كه بورس تهران با وجود 
اصالح عميق سال گذش��ته و قرار گرفتن در سطح 
ارزندگي براي ورود سرمايه گذاران، در مدت مشابه، 
افت ۵/۶ درصدي شاخص كل را تجربه كرده است.

اين رقم البته در مقايس��ه با اصالح اغلب نماد هاي 
بازار و ريزش قيمت س��هام طي اين مدت، بس��يار 
كوچك به نظر مي رس��د. بر همين اساس و با توجه 
به رشد بي س��ابقه كاموديتي ها در سال 2021 كه 
يكي از اثرگذارترين متغيرها بر بازار س��رمايه ايران 
هس��تند، مي توان گفت بازار سرمايه ايران به دليل 
سياست گذاري هاي نادرست طي دو سال گذشته، 
نتوانست از فرصت رشد در سال 2021 بهره اي ببرد.

جه��ش تازه وي��روس كرونا، طي س��ه هفته پاياني 
سال، دورنماي اقتصاد در سال آينده ميالدي را در 
محاق ف��رو برده بود. با اين حال روش��نگري درباره 
س��ويه جديد ويروس و تحركات فاي��زر در رابطه را 
عرضه داروه��اي جديد براي مقابل��ه با همه گيري 
كرون��ا، اندكي اميد را به س��رمايه گذاران بازگرداند 
تا برخي از بازارهاي مهم جهاني س��ال ميالدي را با 
صع��ود به پايان ببرند. به گ��زارش »جهان صنعت« 
ب��ه نق��ل از CNBC ميانگين هاي اصل��ي در روز 
پنجشنبه براي س��ومين روز افزايش يافته بود، زيرا 
نگراني هاي پيشين سرمايه گذاران در مورد گسترش 
نوع جديد ويروس كرونا تا حد زيادي كاهش يافته 
بود. بدين ترتيب ميانگي��ن صنعتي داوجونز حدود 
 ۵00 S&P 2۷0 واحد معادل 0/۸ درصد باال رفت و
معادل 0/۹ درصد رش��د كرد؛ اگرچه اين رشد 0/2 
درصد كمت��ر از باالترين ركورد اين ش��اخص بوده 
است. در همين حال شاخص نزدك كامپوزيت نيز 

1/1 درصد رشد كرد. 
برهمين اساس شاخص هاي اصلي وال  استريت پايان 
خوش��ي را در س��ال 2021 رقم زدند. جيم پالس��ن 
 Leuthold استراتژيس��ت ارش��د س��رمايه گذاري
Group درباره رفتار معامله گران طي روزهاي اخير 
گفته اس��ت: »بخش اعظم رشد بازار س��هام در اين 
هفته به دليل آن است كه خريداراني كه نمي خواهند 
رالي بابانوئل را از دست بدهند، مسووليت را بر عهده 
گرفته اند؛ اكنون پس از عبور از ترس هاي بيش از حد 
هفته گذشته يك نفس راحت كشيده اند و در نهايت 
فروش متوقف شد.« مطالعات جديد نشان مي دهد كه 
اوميكرون نسبت به س��اير انواع كوويد خطر كمتري 
نس��بت به ديگر واريانت ها براي بس��تري ش��دن در 
بيمارستان دارد. در همين حال سازمان غذا و داروي 
امريكا نيز مجوز استفاده اضطراري براي قرص كوويد 
فاي��زر را صادر ك��رده كه اولين داروي ضدويروس��ي 
خوراكي اس��ت. بدين ترتي��ب هر س��ه ميانگين در 
وال استريت در مس��ير باالتري براي پايان هفته قرار 
 S&P گرفتند. از روز دوش��نبه، داوجونز 1/۷ درصد و
۵00 مع��ادل 2/2 درصد رش��د كرده اس��ت. نزدك 
كامپوزيت هم اين هفته 2/۸ درصد افزايش يافته بود. 

اگرچه داده هاي اقتصادي نشان دهنده يك اقتصاد قوي 
با بهبود روند كار و هزينه اس��ت اما تورم همچنان در 
سطوح ناخوشايندي قرار دارد. در همين حال مطالبات 
بيكاري براي هفته منتهي به هجدهم دسامبر تقريبا 
همان طور ك��ه انتظار مي رفت به 20۵000 رس��يد. 
كاالهاي بادوام در ماه نوامبر 2/۵ درصد در مقايس��ه 
با 1/۵ درصد تخمين داوجونز افزايش يافته و درآمد و 
مخارج شخصي در ماه نوامبر با رشد روبرو بوده است. 
اما در س��مت تورم هم، شاخص مخارج اصلي مصرف 
ش��خصي فدرال رزرو در نوامبر نسبت به ماه قبل 0/۶ 
درصد افزاي��ش يافت. ش��اخص هزينه هاي مصرف 
ش��خصي يا PCE آماري اس��ت كه نمايانگر مخارج 
خانوار در يك دوره مش��خص اس��ت. در سال 2012 
شاخص هزينه هاي مصرف شخصي )PCE( تبديل به 
شاخص تورمي اصلي فدرال رزرو امريكا شد. حاال اين 
شاخص مهم و تعيين كننده كه در مسير صعودي قرار 
گرفته نگراني سرمايه گذاران را به دنبال داشته است. 
به رغ��م داده هاي نگران كننده اقتصادي در امريكا اما 
خوش بيني نسبت به كم اثر بودن سويه جديد كرونا، 
شاخص هاي وال استريت را پيش راند اين در حالي بود 
كه بورس هاي اروپايي و آسيايي، آخرين روز معامالتي 
پيش از كريسمس را با عملكردهاي متفاوتي به پايان 
رساندند. در اروپا به رغم رشد اغلب بورس ها، اما كك 
فرانسه و بورس هلند سرخپوش بودند. در آسيا نيز دو 
شاخص اصلي يعني نيك كي ژاپن و شانگهاي چين با 

افت به استقبال سال نوي ميالدي رفتند.

روندمعامالتيكاموديتيها
س��ال 2021 سالي نوس��اني براي بازارهاي كااليي 
بوده است. كاموديتي ها در اين سال افت و خيزهاي 
بس��ياري را تجربه كردند كه عموما از سياست هاي 
اقتصادي چين ب��ه ويژه در حوزه ف��والد اثر زيادي 
پذيرف��ت. چين بزرگ ترين واردكنن��ده نفت خام، 
س��نگ آهن، زغال س��نگ، مس و حتي گاز طبيعي 
مايع )LNG( در دنيا اس��ت و بنابراين هر اتفاقي در 
اين كشور مي تواند به س��رعت بر بازارهاي كااليي 
دني��ا اثرگذار ش��ود. بدين ترتي��ب در بخش فلزات 
سياس��ت هاي دولت چين رش��د تقاضا را در نيمه 
نخست سال ميالدي براي سنگ آهن در پي داشت تا 
بهاي اين كاال در ماه مي به ركورد تاريخي 2۳۵ دالر 
و ۵۵ سنت به ازاي هر تن برسد. چيني ها همچنين 
در هم��ان ماه بهاي هر تن م��س را در بورس فلزات 
لندن به ركورد قيمتي 10 هزار و ۷۴۷ دالر رساندند.

 اگرچ��ه اين روند پايدار نماند و در نيمه دوم س��ال، 
كاموديتي ه��ا از س��قف هاي قيمتي خ��ود فاصله 
گرفتند اما به رغم تمامي اين نوسانات مي توان گفت 
كاموديتي ها سال قدرتمندي را پشت سر گذاشتند 
و نس��بت به ديگر حوزه ها عملك��رد بهتري را ثبت 

كردند. شاخص كاالي S&P گلدمن ساكس در سال 
جاري ميالدي با جهش ۳۵ درصدي روبرو شد و اين 
ش��اخص براي اولين بار در يك دهه گذشته ركورد 
شاخص سهام S&P ۵00 اياالت متحده را شكست. 
بر همين اس��اس مي توان گفت كه سياس��ت هاي 
بزرگ تري��ن اقتصاد كاالمحور جه��ان يعني چين، 
توانس��ته آثاري عميق بر اقتصاد جهاني در س��ال 
2021 داشته باشد و از همين رو پيش بيني مي شود 
تحركات سياسي و اقتصادي اين كشور در سال آينده 
نيز، سمت و س��وي بازارهاي جهاني را تعيين كند. 
بر همين اس��اس مي توان روند سهام برخي صنايع 
صادرات محور بازار س��رمايه ايران را نيز با توجه به 

آينده اقتصاد جهاني تا حدودي پيش بيني كرد. 
موسس��ه فيچ در آخرين گزارش صنعتي خود از بازار 
برآورد مي كند كه بهاي اغلب كاموديتي ها در س��ال 
آينده ميالدي نسبت به س��طوح فعلي كاهش يابد. 
در اين گزارش بهبود عرضه در عين رشد تقاضا عامل 
تعديل ميانگين نرخ كاموديتي ها در سال آينده ميالدي 
نسبت به س��ال جاري عنوان شده است. البته در اين 
گزارش تاكيد شده كه اين افت نرخ قابل مالحظه اي 
نخواهد ب��ود و ميانگين نرخ معامل��ه اغلب كاالهاي 
صنعتي ظرف سال آينده در سطوح بااليي باقي خواهد 
ماند. در اين ميان روند نوسان اقتصاد جهاني و كاهش 
اقبال به بازارهاي سهام از حفظ قيمت در سطوح باال 
حمايت خواهد كرد. فيچ پيش بين��ي مي كند از 2۷ 
كاموديتي مورد بررسي 1۹ مورد به طور ميانگين در 
سال جاري نسبت به سال قبل با افت نرخ روبرو شوند. 
در اين ميان كاالهاي پايه آهني يعني س��نگ آهن و 
فوالد، گاز طبيعي، زغال سنگ حرارتي و محصوالت 
روغني بيشترين افت نرخ را خواهند داشت. اما وضعيت 
براي فلزاتي از جمله قلع و ليتيوم متفاوت بوده و اين 
محصوالت به نرخي باالتر از ميانگين امس��ال صعود 
خواهند كرد. در مجموع موسسه فيچ برآورد مي كند 
كه ميانگين نرخ كاالهاي پايه در سال 2022 باالتر از 
ميانگين نرخ معامله آنها در سال هاي 201۷ تا 2021 
باش��د. در همين حال ميزان برآورده شده براي رشد 
اقتصادي جهاني در س��ال 2022 ميالدي برابر ۴/1 
درصد اس��ت كه اين رقم بسيار باالتر از ميانگين ۳/1 
درصدي ثبت شده بين سال هاي 201۵ تا 201۹ است. 
با اين حال، سرعت رشد اقتصادي جهاني در سال آينده 
كمتر از امسال خواهد بود و اين موضوع فشاري نزولي 
بر كاالهاي پايه خواهد داشت. موسسه فيچ در آخرين 
گزارش خود ميزان رشد اقتصادي دنيا در سال جاري 

ميالدي را برابر ۵/۵ درصد برآورد كرده است.

عقبنشينيبورسايران
بررس��ي روند بازارهاي جهاني در سال 2021 عموما 
نشان از رش��د اين بازارها طي يك سال دارد. اگر چه 

اين بازارها از نوس��انات اقتصادي ناشي از همه گيري 
كرونا، سياست هاي اقتصادي چين و امريكا و نوسانات 
نرخ نف��ت مصون نبوده اند، با اين حال اما در يك نگاه 
مقايس��ه اي، عملكرد اغلب بازارهاي جهاني بس��يار 
بهتر از بورس ايران بوده اس��ت. اي��ن عملكرد جدا از 
تفاوت سطح اقتصادي كشورها، به دليل حمايت هاي 
سياست گذاران از سرمايه گذاري در بازار سهام و عدم 
وارد آوردن شوك هاي ناگهاني به بخش هاي اقتصادي 
بوده است؛ حمايت هايي كه بازار سرمايه ايران به شدت 
از نبود آن رنج مي برد. بر اين اس��اس در وال استريت 
شاخص S&P با رشد يك ساله 2۶/۸ درصد به كار خود 
پايان داد و داوجونز رش��د 1۹/0۴ درصدي را تجربه 
كرد. طي سال 2021 در آسيا، نيك كي ژاپن هشت 
درصد رشد كرد، اما  هانگ سنگ هنگ كنگ با افت 
11/۷ درصدي به سال 2022 رفت. شانگهاي چين 
هم در سال 2021 رش��د ۶/۵۳ درصدي را ثبت كرد 
و KOSPI كره جنوب��ي ۶/۸ درصد باال رفت. در هند 
شاخص NIFTY۵0 22 درصد رشد كرد و شاخص 
STI س��نگاپور هم ۹/1۳ درصد افزاي��ش يافت. در 
همين حال بورس سيدني هم با 10/۷۵ درصد رشد 
به كار خود در سال 2021 ميالدي پايان داد. اين در 
حالي بود كه اقتصاد پيشروي مالزي در سال 2021، 
با افت ش��اخص بورس خود روبرو بود و ۷/۷۳ درصد 
عقب نشست. اما در اروپا شاخص هاي دكس آلمان و 
كك فرانس��ه به ترتيب با رشد 1۴/2۵ درصد و 2۸/۷ 
درصد در سال 2021 روبرو بودند و شاخص فوتسي 
100 بريتانيا نيز افزاي��ش 1۳/۷۸ درصدي را در اين 
سال ثبت كرد. در همين حال شاخص استاكس ۶00 
اروپا كه شاخص بازارهاي بورس لندن، بورس پاريس، 
بورس فرانكفورت و بورس س��يكس سوييس است 
و از ۶00 ش��ركت داراي باالترين مي��زان ارزش بازار 
سرمايه، تشكيل مي شود، در سال 2021 بازده مثبت 
20/۷۵ درصد را ثبت كرد. بدين ترتيب مي توان گفت 
برآيند سرمايه گذاري در بورس هاي جهاني در سال 
2021 ميالدي مثبت بوده است. اين درحالي است 
كه بورس تهران در مدت مش��ابه با افت مواجه بوده و 
در ادامه يك روند طوالني م��دت اصالح و ريزش، تا 
ابتداي دي سال جاري معادل ۵/۶ درصد افت را تجربه 
كرده است. بايد توجه داش��ت همان گونه كه گفته 
شد، بيش از ۶0 درصد ارزش بازار سرمايه ايران در 
دست شركت هاي صادرات محور و كاموديتي است 
كه در صورت سياس��ت گذاري هاي درست دولت 
مي توانستند با توجه به رشد و صعود كاموديتي ها در 
سال 2021، وضعيت بهتري را براي سرمايه گذاران 
ايراني رقم بزنند. اكنون اين س��وال مطرح است كه 
آيا سياست گذاران اجازه خواهند داد سرمايه گذاران 
ايراني از فرصت هاي احتماال محدودتر اقتصادي در 

سال آينده ميالدي توشه اي فراهم كنند؟
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ارجاعگزارشتخلف
بهواحدحقوقيسازمانبورس

مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، 
آذرماه امسال 1۳ مورد گزارش تخلف به واحد حقوقي 
سازمان ارجاع داد.اين مجموعه از ابتداي سال 1۴00 
تا انتهاي آذر ماه، اقدام به انتشار ابالغيه هايي از جمله 
دستورالعمل »نحوه حضور و اعمال حق راي به صورت 
الكترونيكي در مجامع عمومي شركت هاي ثبت شده 
نزد سازمان«، رويه افشاي پيش بيني عملكرد از سوي 
ش��ركت هاي توليدي پذيرفته شده، افشاي جزييات 
زمين و ساختمان توسط ناش��ران، الزام ناشران اوراق 
بهادار به ارايه جدول تحليل حساس��يت سود )زيان( 
هر سهم و جزييات هزينه هاي انرژي به منظور فراهم 
كردن حضور حداكثري فعاالن بازار سرمايه در مجامع 
و افزايش شفافيت اطالع رس��اني ناشران كرده است.

بر اس��اس ماده )2( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسالمي ايران، مهم ترين اهداف سازمان بورس و اوراق 
بهادار، ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و 
كاراي اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجراي قانون مذكور 
در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران است. برپايه 
اين گزارش، ماموريت »مديريت نظارت بر ناشران«، 
نظارت بر افشاي صورت هاي مالي و اطالعات با اهميت 
ناش��ران، با هدف رعايت قانون و مق��ررات مربوطه در 
راستاي ارتقاي سالمت و شفافيت در اطالعات و فعاليت 
ناشران است. همچنين نظارت بر موسسات حسابرسي 
معتمد و ارتقاي گزارشگري مالي در سطح بازار سرمايه 
كش��ور از اصلي ترين وظايف اين مديريت اس��ت كه 
مطابق با قانون بازار اوراق بهادار اين مهم انجام مي شود.

مطابق بند 1۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اس��المي ايران يكي از وظايف س��ازمان بورس اوراق 
بهادار، »بررسي و نظارت بر افشاي اطالعات بااهميت 
توسط ناشران ثبت شده نزد س��ازمان« است. در اين 
راستا، هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از 
سازمان دريافت كرده، مطابق ماده ۴۵ قانون بازار مكلف 
اس��ت حداقل مواردي مانند صورت هاي مالي ساالنه 
حسابرسي شده، صورت هاي مالي مياندوره اي شامل 
صورت هاي مالي ۶ ماهه حسابرسي شده و صورت هاي 
مالي س��ه ماهه، گ��زارش هيات مديره ب��ه مجامع و 
اظهارنظر حسابرس، اطالعات اثرگذار بر قيمت اوراق 
بهادار و تصميم سرمايه گذاران را طبق دستورالعمل 
اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان 
ارايه كند.در اين راس��تا، دستورالعمل اجرايي افشاي 
اطالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در تاريخ 
سوم مرداد 1۳۸۶ مورد تصويب هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و مقرر ش��د اطالعات 
يادش��ده به همراه اطالعات تكميلي مورد درخواست 
سازمان در بازه هاي زماني مقرر در دستورالعمل فوق 
الذكر از طريق س��امانه كدال مورد اطالع رساني قرار 
گيرد كه اين امر توسط كارشناسان مديريت نظارت بر 
ناشران كنترل مي شود.تا پيش از سال 1۳۹۴، اطالعات 
پيش بيني سود شركت ها به سازمان بورس اوراق بهادار 
ارسال مي شد و كارشناسان واحد مديريت نظارات بر 
ناشران، پس از بررسي اطالعات مزبور، اين گزارش ها 
را با انتشار بر سامانه كدال به اطالع عموم سهامداران 
مي رس��اندند.از تيرماه 1۳۹۴ اي��ن روش تغيير كرد؛ 
اطالعات مزبور توسط خود ناشران اوراق بهادار و به طور 
مستقيم بر سامانه كدال قرار مي گرفت. از دي ماه 1۳۹۶ 
و مطابق با دستورالعمل جديد سازمان بورس، افشاي 
اطالعات پيش بيني به صورت اختياري همراه با ارايه 
گزارش تفسيري شد و از اين تاريخ ديگر ناشران الزامي 
به انتشار گزارش پيش بيني نداشتند.مديريت نظارت 
بر ناشران در دوره يك ماهه منتهي به ۳0 آذر ماه سال 
جاري، سه هزار و 2۳۷ بررسي اطالعات در حوزه هاي 
يادشده، داشته است.در راستاي نظارت بهتر بر عملكرد 
ناش��ران و حمايت از حقوق س��هامداران در مجامع، 
همكاران مديريت نظارت بر ناشران به صورت مستمر در 
مجامع شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ايران حاضر مي شوند. در آذر ماه سال 
جاري، تعداد ۵۷ مجمع اعم از عمومي عادي ساالنه، 
عادي به طور فوق العاده و عمومي فوق العاده با حضور آنها 
برگزار شده است.در راستاي آشنايي با فرآيندهاي توليد، 
وضعيت پروژه هاي در دس��ت بهره برداري و بررس��ي 
مس��ائل و مش��كالت واحدهاي توليدي بازديدهاي 
موردي از ناش��ران اوراق بهادار به عمل مي آيد. اين امر 
سبب بهبود تعامل سازمان و ناشران در رعايت قوانين و 
اصالح امور شده است. در اين خصوص در آذر ماه دو مورد 
بازديد از شركت هاي بورسي انجام شده است.با توجه 
به تعامل مستقيم همكاران ادارات نظارت بر ناشران در 
طي سال با ناشران اوراق بهادار گاهي مواردي مشاهده 
شده كه مورد توجه حسابرسان و بازارسان قرار نگرفته 
يا در خصوص رويدادهاي مالي اختالف نظرهايي در 
خصوص نحوه رعايت استانداردهاي حسابداري پيش 
آمده است كه اين امر سبب تهيه و ارسال گزارش ها به 
اداره حسابرسي و گزارشگري مالي به منظور دريافت 
نظر حرفه اي و اقدام براساس آن صورت مي گيرد.الزم 
به توضيح اس��ت، اداره حسابرسي و گزارشگري مالي 
داراي ۳ كميته تخصصي و فني شامل كميته پذيرش 
و نظارت بر موسسات حسابرس��ي، كميته نظارت بر 
گزارش هاي موسس��ات حسابرسي معتمد و كميته 
استانداردها و آموزش است كه متشكل از صاحبنظران 
حرفه حسابداري و حسابداري ايران است.براساس ابالغ 
اساسنامه نمونه ناشران ثبت شده نزد سازمان در سنوات 
گذشته و تغييرات اساسنامه مذكور با توجه به قوانين و 
مقررات جديد، ناشران اوراق بهادار اقدام به  به روز رساني 
اساس��نامه خود مي كنند.همچنين مطابق ماده ۵۶ 
اساسنامه نمونه ابالغ، هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه 
منوط به تاييد س��ازمان بورس و اوراق بهادار است.در 
اين راستا عمده تغييرات در مفاد اساسنامه ها مربوط 
به تغييرات مذكور و تغيير در موضوع فعاليت و افزودن 
انتشار اطالعيه دعوت به مجمع عمومي در سامانه كدال 
)به عنوان روش الكترونيكي مورد تاييد سازمان بورس 
و اوراق بهادار( است.در همين راستا، طي آذر ماه، هفت 
گزارش صادر شده در خصوص تغيير در مفاد اساس نامه 
ناشران به مديريت نظارت بر ناشران مخابره شده است.

سرخابيهادريكقدميبورس
بررسي واگذاري عرضه سهام سرخابي ها از مدت ها قبل 
مورد توجه مسووالن بود و بارها سهام اين دو باشگاه در 
يك قدمي عرضه در بورس قرار گرفته بودند، اما هر بار 
عرضه آن تحت تاثير برخي از اتفاقات پيش بيني نشده با 
تاخير همراه شد. اكنون بعد از مدت ها تالش مسووالن، 
زمزمه هايي از س��وي رييس سازمان خصوصي سازي 
براي عرضه حتمي سهام س��رخابي ها در بازار سرمايه 
مطرح ش��د و فعاالن بازار س��رمايه را آماده حضور اين 
دو باش��گاه بزرگ در بازار كرده اس��ت. تا سال گذشته 
مسووالن حاضر در سازمان خصوصي س��ازي درباره 
عرضه سهام سرخابي ها اعالم مي كردند: همه سعي ما 
اين است تا هر چه زودتر سهام پرسپوليس در فرابورس 
پذيرش شود، زيرا كارهاي اصلي آن انجام شده و باقي 
كارها سخت نيستند كه بخواهد عرضه را با تاخير زيادي 
مواجه كند. به دنبال پيگيري هاي انجام شده درباره علت 
تاخير اين عرضه بزرگ در بازار س��رمايه و نيز تفكيك 
عرضه آنها، مشكل اساسي بر سر سال مالي اين دو باشگاه 
اعالم شد و چنين مساله اي مطرح شده بود كه سال مالي 
پرسپوليس ۳1 خرداد ماه و براي استقالل ۳1 تير ماه 
است؛ بنابراين صورت هاي مالي ۶ ماهه براي پرسپوليس 
۳0 آذر ماه و براي استقالل ۳0 دي ماه است و به همين 
دليل آماده س��ازي صورت هاي مالي توس��ط باشگاه 
استقالل كمي زمان بر اس��ت.  با توجه به مطرح شدن 
چنين صحبت هايي از سوي سازمان خصوصي سازي و 
نيز اعالم اينكه فعاليت هاي باشگاه پرسپوليس به خوبي 
در حال انجام است، اما همچنان وعده عرضه اين سهام 
در بورس محقق نشده است و سهامداران را چشم انتظار 
عرضه سهام اين دو باش��گاه قرار داده است.به گزارش 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه گمانه زني هاي 
انجام ش��ده درباره زمان واگذاري س��هام سرخابي ها 
در ب��ورس، رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي در 
گفت وگويي از تعيين تكليف واگذاري دو باشگاه استقالل 
و پرس��پوليس خبر داد و گفت: اختيار مالكانه و عرضه 
مجموعه سرخابي ها از سوي كنفدراسيون آسيا براي 
حل مشكل دو تيم، تعيين تكليف شد.حسين قربان زاده 
درباره واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپوليس، افزود: 
از ماه آينده فرآيند عرضه 10 تا 20 درصدي س��هام دو 
باشگاه استقالل و پرسپوليس انجام مي شود.رييس كل 
سازمان خصوصي سازي از عرضه اوليه سهام استقالل 
و پرسپوليس در بورس از بهمن ماه خبر داد و اعالم كرد: 
عرضه اوليه سهام دو باش��گاه استقالل و پرسپوليس 
در صورت ارايه صوررت هاي مالي حسابرس��ي شده به 
سازمان بورس و تاييد آنها، در بهمن ماه انجام مي شود.

همچنين جعفر زرنگار، سرپرست معاونت برنامه ريزي 
و نظ��ارت ورزش قهرماني نيز با اش��اره به پايان مهلت 
كنفدراسيون فوتبال آسيا گفت: وزارت ورزش در نامه اي 
به كنفدراسيون فوتبال آسيا، ضمن اعالم اين تصميم از 

آغاز روند خصوصي سازي دو باشگاه خبر داد.

چراروندسجامتغييركرد؟
آخرين آمارها نشان مي دهد كه تعداد افرادي كه در آذرماه 
در سامانه سجام ثبت نام كرده اند و احراز هويت شده اند 
نسبت به آبان ماه كاهش يافته است.در آذرماه سال جاري، 
تعداد ۶0 هزار و2۶ ثبت نام از سوي سرمايه گذاران حاضر 
در بازار سرمايه در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد 
احراز هويت شده ها نيز ۷۹ هزار و 1۳۸ مورد بوده است. 
آماري كه از كاهش ميزان ثبت نام و احراز هويت نسبت به 
آبان ماه حكايت دارد. چرا كه در آبان ماه ۷۹ هزار و 1۳۸ نفر 
در سامانه سجام ثبت نام و 101 هزار و ۷1۶ نفر نيز احراز 
هويت شدند.بر اين اساس ميزان ثبت نامي ها در آذرماه 
نس��بت به آبان ماه 2۴.1۵ درصد و ميزان احراز هويت 
شده ها نيز در آذرماه نس��بت به آبان ماه، 21.۹۴ درصد 
كاهش داشته اس��ت.مردم پنج استان تهران، اصفهان، 
خراسان رضوي، خوزستان و كردستان با 1۴۵01، ۴۷۳1، 
۳2۹2، ۳2۴۳ و 2۷11 ثب��ت نام در صدر اس��تان هاي 
س��جامي ش��ده قرار گرفته اند در حالي كه انتهاي اين 
ليست از پنج استان خراسان جنوبي با ۳2۳، ايالم با ۳۸1، 
چهارمحال و بختياري با ۳۸۸، بوشهر با ۴1۳ و اردبيل با 
۴1۷ ثبت نام تشكيل شده است.سامانه سجام »سامانه 
جامع ثبت اطالعات مشتريان«، براي الكترونيكي 
كردن و خودكار كردن فرآيند جمع آوري و مديريت 
اطالعات مشتريان است و عملياتي شدن اين سامانه 
باعث افزايش دقت، س��رعت و بهره وري در زمينه 
جمع آوري اطالعات و ارايه خدمات عمومي و مهم تر 
از همه، يكپارچگي سامانه هاي اطالعاتي شده است.

رشدتوليد۲۱محصول
منتخبصنعتيومعدني

بررسي آمار توليد محصوالت منتخب صنعتي و معدني 
)مقدماتي( در ۸ ماهه سال جاري نشان دهنده افزايش 
تولي��د در 21 ردي��ف از اين محصوالت اس��ت و گروه 
كاميون، كاميونت و كشنده با رشد ۸0.۷ درصدي در 
صدر اين آمار قرار دارد. به دنبال استمرار اجراي برنامه ها 
و سياست هاي اين وزارتخانه و تالش و همت واحدهاي 
توليدي، رشد توليد در 21 محصول منتخب صنعتي 
طي ۸ ماهه س��ال به ثبت رس��يد. بر اساس گزارشات 
مربوطه، در اين مدت بيش��ترين آمار توليد مربوط به 
رديف محصوالت » كاميون، كاميونت و كشنده«، »روغن 
ساخته شده نباتي«، »ماشين لباسشويي«، »شمش 
آلومينيوم« و »چرم« بوده است. همچنين در اين مدت 
بيش از ۵۸۹ هزار و ۴00 دستگاه انواع سواري، ۴۸ هزار 
و ۷۷۵ دستگاه وانت، يك هزار و ۳۸۸ دستگاه اتوبوس، 
ميني بوس و ون، ۴۴۹ دستگاه كمباين و 12 هزار و ۷۵۷ 
دستگاه تراكتور در كشور توليد شده است كه در بخش 
توليد كمباين نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، رشد 1۷.2 
درصدي ثبت شده است. در گزارش مذكور تعداد لوازم 
خانگي توليد ش��ده در بازه زماني ۸ ماهه امسال، بيش 
از ۳ ميليون و 10۸ هزار و ۷00 دس��تگاه )افزايش ۸.۵ 
درصدي توليد( اعالم شده است كه سهم يخچال و فريزر 
بيش از يك ميليون و ۴۳۸ هزار دستگاه )رشد توليد ۷.2 
درصدي( و سهم ماشين لباسشويي بيش از ۹0۷ هزار 

دستگاه )رشد توليد 2۵.۷درصدي( بوده است.

»تعادل« عملكرد بازارهاي مالي را بررسي مي كند

بورس از صعود جا ماند

شاخصكلبازارسرمايهنزوليشد
ش��اخص كل بازار بورس در چهارمي��ن روز كاري 
هفته يعني سه ش��نبه، هفتم دي م��اه با ۴2۴ واحد 
كاهش، در جايگاه يك  ميليون و ۳۹۹ هزار واحدي 
قرار گرفت. در معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد 
و ۴۵۵ ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳2 هزار و ۴۳۹ ميليارد ريال داد و س��تد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك  هزار و ۹۷۶ 
واحد افزايش به ۳۶۷ هزار و ۳۶1 واحد و ش��اخص 
قيمت )ه��م وزن( با يك هزار و 2۴۳ واحد رش��د به 
2۳1 هزار و ۳1 واحد رس��يد. شاخص بازار اول، ۸۹ 
واحد و ش��اخص بازار دوم، يك  ه��زار و ۵۵0 واحد 

كاهش داشتند.
عالوه بر اين، در بين همه نمادها، شركت پتروشيمي 
بوعلي س��ينا با نماد »بوعلي« با 2۵۹ واحد، معدني 
و صنعت��ي چادرملو با نماد »كچ��اد« با 2۴۹ واحد، 
پتروش��يمي خراس��ان با نماد »خراس��ان« با 2۴۴ 
واحد، صنايع ش��يميايي ايران با نماد »ش��يران« با 
1۸۵ واح��د، آلومينيوم ايران با نماد »فايرا« با 1۶۶ 
واحد، ب��ورس اوراق بهادار تهران ب��ا نماد »بورس« 

با 1۵۴ واح��د، ايران خ��ودرو با نماد »خ��ودرو« با 
1۵0 واحد، گ��روه مپنا ب��ا نماد »رمپن��ا« با 1۵0 
واح��د و گ��روه دارويي برك��ت با نم��اد »بركت« با 
1۴۳ واحد تاثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند.

در مقابل فوالد مباركه اصفهان ب��ا نماد »فوالد« با 
يك هزار و 2۶ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي با نماد »شستا« با ۸۵2 واحد، ملي صنايع 
مس ايران با نم��اد »فملي« ب��ا ۶00 واحد، صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس با نماد »ف��ارس« با ۵۷۴ 
واحد، پتروش��يمي پارس با نم��اد »پارس« با ۳1۵ 
واحد، توليدي فوالد سپيد فراب كوير با نماد »كوير« 
با 10۵ واحد و نفت و گاز پتروش��يمي تامين با نماد 
»تاپيكو« با ۸1 واحد با تاثير منفي بر شاخص بورس 
همراه ش��دند.برپايه اين گزارش، در اين روز شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شس��تا«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، سايپا با نماد »خساپا«، 
ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي«، گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت«، گسترش سرمايه گذاري ايران 
خودرو با نماد »خگستر« و پااليش نفت بندرعباس با 

نماد »شبندر« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه يك  ميليارد و 
۶1۶ ميليون برگه س��هم به ارزش س��ه هزار و ۷۴۷ 

ميليارد ريال داد و ستد شد.

فرابورسافزايشيشد
در روز سه ش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از 10۹ 
واحد افزايش داشت و بر روي كانال 1۸ هزار و ۸2۹ 
واح��د ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد 
و ۳01 ميليون برگه س��هم به ارزش 1۷ هزار و ۹۶۵ 
ميليارد ريال داد و ستد شد.در چهارمين روز كاري 
هفته شركت بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، صنعتي 
مينو با نماد »غصينو«، سنگ آهن گهرزمين با نماد 
»كگهر«، فرابورس ايران ب��ا نماد »فرابورس«، ريل 
پرداز نوآفرين با نم��اد »حآفرين«، صنايع ماديران 
با نماد »مادي��را«، توليد برق عس��لويه مپنا با نماد 
»بمپنا«، صنايع شيميايي كيمياگران امروز با نماد 
»ش��كام« و توكاريل با نماد با نماد »توريل« با تاثير 

مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه بودند.همچنين 
پتروش��يمي زاگرس ب��ا نماد »زاگرس«، ش��ركت 
س��رمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا«، توليدات 
پتروشيمي قائد بصير با نماد »شبصير«، پليمر آريا 
ساسول با نماد »آريا«، مجتمع جهان فوالد سيرجان 
با نماد »فجهان«، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد 
با نماد »شجم« و پااليش نفت الوان با نماد »شاوان« 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

تغييرروندسهامعدالت
در پايان معامالت روز سه ش��نبه بازار سهام، ارزش 
سهام عدالت در مقايس��ه با روز گذشته، 0.۳درصد 
كاهش يافت و ارزش س��بد ۵۳2هزار توماني، يك 
ميليون توماني و ۴۹2هزار توماني س��هام عدالت به 
ترتيب به 12 ميليون و ۷۷2هزار تومان، 2۴ ميليون 
و ۶0ه��زار تومان و 11 ميلي��ون و ۸۴۴هزار تومان 
رس��يد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش ۶0درصد 
قابل فروش سبد ۵۳2هزار توماني سهام عدالت به ۷ 

ميليون و ۶۶۳هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
اگر پارلمان شهري پايتخت در جلسه علني روز يكشنبه 
هفته جاري روي حادثه تصادف دو قطار ش��هري در خط 
تهران- كرج متمركز بود و ابع��اد آن را واكاوي كرد، ديروز 
بررسي حادثه آتش سوزي بازار گل محالتي را در دستور 
كار خود داشت و اعضاي شورا نسبت به ناايمن بودن شهر و 
وجود تعداد زيادي ساختمان پر خطر در تهران و همچنين 
پالسكوي بازسازي شده اما فاقد تاييديه آتش نشاني تذكر 
دادند. در همين حال، مهدي چمران، رييس شوراي شهر با 
مثبت ارزيابي كردن رايزني بودجه اي با محمدباقر قاليباف، 
رييس مجلس از تداوم رايزني ها با ساير اركان مجلس خبر 
داد. در ابتداي جلس��ه علني ديروز ش��وراي شهر تهران، 
جالل بهرامي معاون خدمات شهري شهرداري تهران به 
ارايه گزارش درباره حادثه آتش سوزي در بازار گل محالتي 
پرداخت و گفت: طبق مس��تندات، دهه هفتاد اين زمين 
از كش��اورزان خريداري شده و پايه ساخت بازار گل ايجاد 
شده است. تمام حوادث دو دهه اخير در اين بازار گل عمومًا 
مربوط به نقاط خشكي اين بازار است و بايد اين معضل رفع و 
مغازه هاي خشكي فروش اين بازار از اين منطقه خارج شوند. 
وي افزود: لكه گيري هايي براي انتقال اين مكان انجام شده 
اما مباحث قضايي، ايمني و غيره دارد. در مباحث ايمني ما 

ضابط نيستيم و به دليل كمبود اختيارات، حتي به اندازه 
 يك مام��ور اداره كار نيز قدرت برخورد نداريم. دوس��تان 
آتش نش��اني نيز بارها به اين مكان مراجعه كرده اند اما به 
نتيجه اي نرسيده ايم. س��پس مهدي داوري مديرعامل 
سازمان آتش نشاني شهر تهران نيز درباره اين حادثه گفت: 
آتش س��وزي بازار گل محالتي كه در تاريخ ۲ دي ماه رخ 
داد، چندمين باري است كه تكرار مي شود. وجود خشكه 
فروشي ها در اين مكان، پر كردن سيلندرها و بادكنك ها 
با روش هاي غير اصولي از جمله مواردي است كه خالف 
مقررات اس��ت. داوري بيان كرد: در اين آتش سوزي سه 
ايستگاه وارد عمليات شدند و ۳ غرفه تخريب به طور كامل 
تخريب شد و متاس��فانه يك نفر نيز جان باخت. آخرين 
اقدام و تذكر سازمان نسبت به ايمن نبودن اين مكان نيز 
در تاريخ ۲۰ آبان ماه اعالم ش��ده بود. وي تاكيد كرد: طي 
۴ سال گذشته ۲۰ آتش سوزي در اين مكان داشتيم كه 
آخرين دفعه نيز مهر ماه امس��ال بود. شهرداري تهران در 
موضوعات اينچنيني ضابط قضايي نيس��ت هرچند كه 
تذكرات الزم را داده ايم. مديرعامل س��ازمان آتش نشاني 
شهر تهران بيان كرد: سازمان آتش نشاني، ۱۲۹ ساختمان 
را به عنوان ساختمان هاي پر مخاطره اعالم كرده است كه 
بازار گل محالتي جزو يكي از اين ۱۲۹ ساختمان است و 

در صورت عدم اقدام شاهد اتفاقات مشابه خواهيم بود. پس 
از توضيحات مسووالن معاونت خدمات شهري درباره اين 

حادثه، اعضاي شورا نيز نظرات خود را مطرح كردند.

 ۳۰  درصد مدارس دولتي تهران 
پر خطر هستند

در همين خصوص زهرا ش��مس احس��ان، عضو شوراي 
شهر گفت: ۳۰ درصد مدارس دولتي در وضعيت پر خطر 
قرار دارند. تهران داراي ۱۴ هزار بافت ناپايدار اس��ت و بايد 
با در نظر گرفتن تس��هيالت الزم به ساكنان اين محالت 
نسبت به ايمن سازي اين مناطق اقدام شود. سپس مهدي 
چمران، رييس شوراي شهر گفت: پالسكوي فعلي نيز با 
وجود ساكن شدن برخي افراد، هنوز تاييديه آتش نشاني 
را دريافت نكرده است. سپس مهدي اقراريان عضو شوراي 
شهر گفت: بسياري از پاساژها و مراكز خريد نا ايمن هستند 
و سوالم اين است كه آيا سازمان آتش نشاني به اين موارد و 
مراكز نظارت مي كند يا خير؟ متاسفانه در شهرداري برخي 
به تنهايي مي خواهند مشكالت را حل كنند و به دليل عدم 
اطالع مسائل به نهادها يا شورا شاهد عدم رسيدگي هستيم.

وي افزود: برخي پاساژها و مراكز مي توانند بحران آفرين 
باشند و بايد بدانيم كه تدبير آتش نشاني براي عدم تكرار 

حوادثي مانند سينا اطهر چيست؟ سپس بهرامي معاون 
خدمات شهري شهرداري در پاسخ گفت: به اعضاي شوراي 
شهر قول مي دهم تا پيش از پايان سال ۳ نقطه را براي ايجاد 

بازار گل در جنوب، ش��رق و غرب تهران معرفي كنيم تا با 
فراخوان سرمايه گذار در اين محدوده ها بازارگل ايجاد شود 

و معافيت خوبي نيز براي سازندگان قرار خواهيم داد.
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تداوم آلودگي هواي تهران 
طي ۵ روز آينده

بر اساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، 
تا پنج روز آينده هواي اس��تان، صاف و در مناطق 
پرتردد شهري آلوده پيش بيني مي شود. به گزارش 
ايسنا بر اساس بررس��ي داده ها و نقشه هاي پيش 
يابي هواشناسي طي پنج روز آينده آسمان استان 
تهران صاف تا نيمه ابري، گاهي همراه با وزش باد 
ماليم پيش بيني مي شود. به دليل پايداري نسبي 
جو در مناطق پرتردد شهري افزايش آالينده هاي 
جوي و كاهش كيفيت هوا مورد انتظار است. آسمان 
تهران امروز )۸ دي ماه( كمي ابري تا نيمه ابري و 
غبارآلود با بيشترين و كمترين دماي ۹ و صفر درجه 
سانتيگراد پيش بيني مي شود. آسمان پايتخت روز 
جمعه )۹ دي ماه( صاف تا قسمتي ابري و غبارآلود 
خواهد بود و دماي هوا در گرم ترين و س��ردترين 

زمان به ۱۱ و ۱ درجه سانتيگراد مي رسد.

احتمال وجود گسل
در تمام نقاط تهران

علي نصيري، سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران از شناسايي ۱۰۰۰ برج و ۳۳ هزار 
ساختمان ناايمن در تهران خبر داد. به گزارش ايسنا، 
نصيري در وبينار تخصص��ي »اهم اقدامات كاهش 
خطر در ش��هرتهران « كه پيش از ظه��ر ديروز در 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران 
برگزار شد، با بيان اينكه كالن شهر تهران هم داراي 
پيچيدگي هاي شهرس��ازي و هم از نظر بار لرزه اي، 
مشكالتي دارد، گفت: در تهران از هر گسل كه فاصله 
مي گيريم به يك گسل ديگر نزديك مي شويم. ما اگر 
مي گوييم گسل شمال تهران و گسل شهر ري نبايد 
تصور كنيم كه در مناطق مركزي تهران گسلي وجود 
ندارد. در اين مناطق احداثات شهري اجازه مطالعه 
دقيق روي پوسته زمين را نداده و ما حدس مي زنيم 
كه در تمام مناطق تهران گس��ل هاي قابل توجهي 
داشته باشيم. خيلي از استادان نيز معتقدند كه ما در 
پرديسان هم گسل اصلي داريم كه البته مطالعات آن 
فعال ناقص است. به همين دليل نيز بايد براي زلزله 
آماده باشيم. نصيري با بيان اينكه ما حوادث طبيعي 
داري��م، اما بحران طبيعي نداري��م، گفت: بحران ها 
همگي انسان ساز است. زلزله ۷ ريشتري در جايي 
ك��ه رخ مي دهد، اگر مردم آگاه باش��ند، س��اخت و 
سازها اصولي باشد، زيرساخت ها آماده باشد و... زلزله 
مي آي��د و نهايتا يكي دو نفر آن هم در پي اس��ترس 
فوت مي كنند. اما در جايي ديگر همان زلزله با همان 
شدت رخ مي دهد و مي بينيم ۲۰ تا ۳۰ هزار كشته 
داريم. اين نشان مي دهد كه اگر مخاطره اي تبديل 
به بحران مي شود قطعا نقش انسان در آن وجود دارد.

   در مورد زلزله 
محكوم به قضا و قدر الهي نيستيم

سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران با اشاره به تغييرات رخ داده در ميزان آمادگي 
در برابر زلزله از زمان وقوع زلزله بم تا زلزله كرمانشاه 
گفت: اين تغييرات ناش��ي از اصالح آيين نامه هاي 
ايمني و س��اخت و س��از و... بود. ما محكوم به قضا و 
قدر الهي نيستيم. بايد از رويكرد تقديرگرايي با اين 
تصور كه »فكر كنيم باليا كار خدا يا تنبيه خداست 
و همه چي كار خداس��ت و بالي طبيعي اراده الهي 
است« فاصله بگيريم، البته اينكه ما در برابر اين موارد 
منفعل عمل كنيم  بستگي به اختيار خودمان دارد، نه 
به جبر طبيعت و قضاي الهي. وي با اشاره به اقداماتي 
كه طي دو س��ه ماه اخير در ح��وزه مديريت بحران 
كش��ور در حال رخ دادن اس��ت، گفت: اين اقدامات 
نويد بخش آينده بهتر براي كشور است. فارغ از نگاه 
سياسي و با نگاه فني مي گويم كه براي اولين بار در 
كشور شوراي عالي مديريت بحران كشور به رياست 
رييس جمهور و قبل از حادثه تشكيل شد. در ۱۶ سال 
گذشته ۱۱ يا ۱۲ بار اين جلسه تشكيل شد كه اغلب 
به رياست معاون اول بوده و يكي دوبار هم به رياست 
رييس جمهور بوده و اغلب هميش��ه بع��د از حادثه 
تشكيل شده است.  نصيري افزود: به عنوان كارشناس 
بحران در اين جلس��ه ديدم ادبيات رييس جمهور را 
متوجه مي ش��وم. اين جلسه مصوبات خيلي خوبي 
داشت و ستاد ملي به رياست وزير كشور تشكيل شد 
و ستاد مديرت بحران شهر تهران نيز تشكيل شد. وي 
با اشاره به توجه وزير كشور به موضوع مديريت بحران 
ش��هر تهران اظهاركرد: وزير كشور هشت ساعت و 
نيم بازديد كردند و جلسه اي چهار ساعته را در اين 
خصوص اداره كردند. وزير كشور جانشيني خودشان 
در س��تاد مديريت بحران تهران را به شهردار تهران 
تفويض كردند و ان ش��اءاهلل اقدام��ات بزرگي انجام 
خواهيم داد. سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران با بيان اينكه دوستان در گذشته در 
راه اندازي سامانه تخمين خسارات و لرزه نگار، شتاب 
نگارها و ... اقدامات خوبي انجام دادند، افزود: ما در كنار 
تكميل اينها دنبال اين هستيم كه رويكرد مديريت 
ريسك را هم حاكم كنيم. مديريت ريسك در تهران 
چندپاره بود و يكپارچه نبود. ما درتالشيم به عنوان 
يك نهاد سياست گذار و نه تصدي گر در جايگاه ناظر 
عاليه فعاليت كنيم. نصيري با بيان اينكه كارهاي 
خوبي كه آتش نشاني درحوزه ابنيه پرخطر انجام 
شده است، گفت: البته رويكرد آتش نشاني سازه اي 
نيست، ان شاءاهلل با افزودن عزيزان نظام مهندسي 
به تيم آتش نشاني اين تيم ها را تقويت كنيم. وي 
افزود: ما تعداد قابل توجهي گود پرخطر در تهران 
داريم كه خوشبختانه شهردار تهران نگاه راهبردي 
به اين موضوع دارند و شخصا وقت مي گذارند. در 
مورد ابنيه نا ايمن نيز ۱۰۰۰ برح ناايمن در تهران 
داريم كه ۱۷۰ م��ورد آن خطرناك و در محدوده 
گسل هاس��ت. ۳۳ هزارتا س��اختمان ن��ا ايمن را 
آتش نش��اني شناس��ايي كرده كه ۲۰۰ مورد آن 
بسيار خطرناك است. بايد براي اينها فكري بشود.

رييس پارلمان شهري پايتخت از تداوم رايزني هاي بودجه اي با مجلس خبر داد

رييس بخش زلزله وزارت راه معرفي كرد 

نگراني از نقص ايمني در تاسيسات شهري

پرريسك ترين استان هاي كشور از نظر فرونشست زمين
علي بيت الهي، رييس بخ��ش زلزله و خطرپذيري مركز 
تحقيقات وزارت راه و شهرسازي با تشريح شرايط كرمان 
در فرونشس��ت زمين از يك سو و نقش حياتي اين استان 
دارنده ۱۷ درصد از باغات كش��ور از سوي ديگر، نسبت به 
امنيت غذايي كشور تحت تاثير فرونشست زمين در كرمان 
هشدار داد. او همچنين كرمان، اصفهان، خراسان رضوي و 
تهران را در زمره پرريس��ك ترين استان هاي كشور از نظر 
فرونشست زمين معرفي كرد. به گزارش ايرنا، بيت الهي با 
تشريح همه ابعاد مهم فرونشست و تاثيرات آن تاكيد كرد: 
فرونشست زمين ارتباط مستقيمي با زلزله دارد و متاسفانه 
گسل هاي اصلي كشور عمدتا در استان كرمان قرار دارند. 
بيت الهي توضيح داد: بحث فرونشس��ت زمين در كشور 
پديده ويژه و مهمي است به طوري كه در كل دنيا ركورددار 
نرخ فرونشست هستيم و تمامي دشت هاي سطح كشور به 
جز استان گيالن با اين پديده دست به گريبانند. وي افزود: 
به علت افت سطح ايستايي و مصرف بي رويه آب، فرونشست 
زمين كه اثراتش را در سطح زمين مي گذارد رخ مي دهد.  
بيت الهي اظهارداشت: مهم ترين اثر فرونشست از بين رفتن 
دشت ها و آبرفت هاي ماس��ت كه خواص آبديدگي خود 
را از دست مي دهند؛ همچنين در سطح زمين شكاف ها 
و شكس��تگي هايي اتفاق مي افتد كه مردم عموما آنها را 
مي بينند اما چيزي كه در زيرزمين رخ مي دهد از بين رفتن 
اليه آبرفتي زمين است. رييس بخش زلزله و خطرپذيري 
مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: شكاف هاي 
متعدد در ساختمان ها و در سطح زمين، فروريزش دكل ها 
و شريان هاي حياتي و اثراتي كه مي تواند در سطح زمين 
بگذارد، همچنين آس��يب ها و حوادث بح��ران زايي كه 
مشاهده مي شود و كشاورزي ما را نيز تحت تاثير خود قرار 

مي دهد از ديگر پيامدهاي اين پديده است.

   6۰  درصد زمين ايران خشك است
وي با بيان اينكه با توجه به اقليم خاص كشور بيش از ۶۰ 
درصد اين سرزمين به ش��دت خشك است اظهارداشت: 
همچنين مصرف بي رويه آب در تمامي حوزه هاي آبخيز 
كشور و مهم تر اينكه در كالن شهرها كه بيشترين كسري 
مخ��زن هم از آنجاس��ت باعث ش��ده اغلب دش��ت هاي 
ما ممنوعه يا بحراني و با نرخ فرونشس��ت مواجه باش��ند 
به طوري كه از اواس��ط ده��ه ۵۰ تاكن��ون ۱۳۵ ميليون 

مترمكعب آب زيرزميني ما كسر شده است.

    شوري آب و اثر شگرف بر كشاورزي
بيت الهي تاكيد كرد: جانمايي مراكز صنعتي آب بر در 
مناطق خشك و موارد اينچنيني باعث شده اين پديده 
تشديد شود؛ همچنين ش��وري آب از متوسط ۲ هزار 
ميكرومثبت سانتي متر به ۴ هزار و ۵۰۰ ميكرومثبت 
سانتي متر افزايش پيدا كرده كه اثر شگرفي بر كشاورزي 
مي گذارد. به گفته وي، براي هر هكتار ۱۵ تن فرسايش 
خ��اك داريم و چاه ه��اي غيرمجاز، مص��رف بي رويه، 
روش ه��اي آبياري غيرصحي��ح و فش��ار روز افزون بر 

سرزمين خشكي مانند استان كرمان كه تامين آب شرب 
آن ۱۰۰ درصد وابسته به آب هاي زيرزميني است باعث 

شده اين مساله در صدر مسائل كشور قرار گيرد.

 كرمان جزو
 پرريسك ترين استان هاي كشور 

بيت اله��ي با بيان اينك��ه كرمان جزو ريس��ك پذيرترين 
استان هاي كش��ور در اين زمينه قرار دارد، بيان كرد: طبق 
برآوردها حدود ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار واحد مسكوني فاقد 
اسكلت در زون هاي فرونشستي قرار دارد و كرمان همراه 
با اصفهان، خراس��ان رضوي و تهران جزو پرريسك ترين 
هس��تند. وي تاكيد كرد: استان كرمان جزو پنج شهر اول 
ايران قرار دارد كه حريم گس��ل هاي آن ابالغ ش��ده و جزو 
شهرهاي نادري است كه مركز تحقيقات دفتر منطقه اي 
دراين استان باز كرده؛ همچنين در اين زمينه تفاهم نامه اي با 
استاندار بسته شده كه اميدواريم با همكاري نهادهاي استاني 
نتيجه بخش تر باشد. به گفته بيت الهي، ۱۷ درصد باغ هاي 
كشور در اس��تان كرمان قرار دارد كه وضعيت بارندگي از 
خيلي كم تا متوسط و وضعيت مرفولوژي )ريخت شناسي( 
از ارتفاع ۳۰۰ متر تا ۴ هزار متر در اين استان در نوسان است. 
اين مس��وول وزارت راه و شهرس��ازي تاكيد كرد: خطوط 
ريلي و زيرس��اخت هاي متعددي در اين استان قرار دارد، 
همچنين وجود محصوالت كش��اورزي اين استان را جزو 
استان هاي اول تا سوم كشور قرار داده و نبض حياتي كشور 
است به طوري كه اگر تمهيداتي براي فرونشست انديشيده 
نش��ود امنيت غذايي كشور به خطر مي افتد. به گفته وي، 
حدود ۱۷۸ شهر و روستاي استان كرمان مساله آب دارند 

كه تامين آن بسيار سخت و اين مشكل بسيار جدي است.
 

      اولين مورد برداشت فرونشست در رفسنجان
رييس بخش زلزله و خطرپذيري مركز تحقيقات وزارت راه 
و شهرسازي اظهارداشت: افت سطح ايستايي در دشت هاي 
مختلف كرمان به طور متوسط طي ۴۰ سال اخير حدود 
۳۵ متر است كه تصوير آن در فرونشست هاي زمين كه از 
دشت زرند تا كرمان گسترش يافته منعكس شده است. وي 
گفت: در رفسنجان كسري آب و فرونشست هاي ناشي از آن 
مشاهده مي شود كه اولين مورد برداشت فرونشست است.

بيت الهي عن��وان كرد: با توجه به اينك��ه درصد چاه هاي 
غيرمجاز همچنين دبي استحصالي از اين چاه ها در استان 
كرمان زياد است طبق برآورد جهاني در يك سرزمين نرمال 
از هر هكتار پسته ۱۲ تن پس��ته برداشت مي شود كه در 

استان كرمان اين ميزان حدود يك تن است.

      استاندارد پايين كرمان در كيفيت ساختمان ها 
وي خاطرنشان كرد: استان كرمان از نظر كيفيت مصالح 
ساختمان ها نيز نسبت به متوسط كشوري وضع خوبي 
ندارد؛ يعني درصد ساختمان هاي اسكلت دار به فاقد اسكلت 
پايين تر از حد استاندارد است زيرا استاندارد كشوري ما ۱.۳۵ 

صدم است در استان كرمان ۹۴ صدم است.

مهدي چمران، رييس شوراي ش��هر تهران در حاشيه 
جلسه علني ديروز اين شورا درباره خروجي جلسه هيات 
رييسه شورا با رييس مجلس درباره بودجه شهرداري در 
بودجه ۱۴۰۱ كشور گفت: هم اكنون نمي توانم راجع به 

خروجي ها صحبت بكنم اما به نتايج مثبتي رسيده ايم.
به گزارش »تعادل«، تخصيص بودجه ۵۰ ميليارد توماني 
به حمل و نقل عمومي پايتخت نگراني و اعتراض مديريت 
ش��هري تهران را در پي داشته است. به گونه اي كه با به 
نتيجه نرسيدن رايزني ها و وعده هاي مقام هاي دولتي در 
دوره قبل از تقديم اليحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، اعضاي 
شوراي شهر و همچنين شهردار پايتخت در دور تازه اي از 
رايزني ها به سراغ رييس مجلس و برخي از كميسيون هاي 
مجلس رفته اند. به گفته مسووالن شهري، در شرايطي كه 
تهران به شدت از ترافيك و آلودگي هوا رنج مي برد، با ۵۰ 
ميليارد تومان مي توان تنها دو واگن مترو خريد يا حدود 

۴۸ متر خط مترو احداث كرد.

چمران اما با بيان اينكه نشست هاي مفصلي با دولت و 
همچنين رياست مجلس برگزار شد، گفت: قبال نيز به 
صورت كتبي اين موارد را تقديم مجلس و دولت كرديم 
و به عالوه با تعدادي از نمايندگان مجلس نيز گفت وگو 
كرديم. البته دوس��تان ما در شهرداري هم پيشنهادات 
خوبي براي اصالح مواد اليح��ه بودجه ۱۴۰۱ دولت در 
ارتباط با شهرداري ها داشته اند. او با بيان اينكه بايد موارد 
خود را از طريق كميسيون هاي مجلس پيگيري كنيم، 
از برگزاري جلسه با فراكسيون شهري مجلس خبر داد 
و گفت: جلسه اي را با فراكسيون شهري خواهيم داشت و 
طي هفته آينده با ساير كميسيون هاي مرتبط جلساتي 
را برگزار خواهيم كرد. عالوه بر اينكه با تشكيل كميسيون 
تلفيق نيز موارد مربوط به شهرداري ها را در اليحه بودجه 
۱۴۰۱ دولت پيگيري خواهيم ك��رد. چمران با ابرازي 
اميدواري درباره بودجه ۱۴۰۱ گفت: اميدواريم با توجه 
به پيگيري هايي كه انجام شده است اعتبارات مربوط به 

شهرداري ها حداقل براي سال  آينده نسبت به سال جاري 
عقب تر نباشد. رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به اين 
سوال كه آيا امكان بازنگري و اصالح اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
دولت در مجلس وج��ود دارد يا خير؟ گفت: اين امكان 
وجود دارد چرا كه برخي از احكام مندرج در اليحه بودجه 
بر مبناي گرفتن مسووليت از شهرداري ها و واگذاري به 
وزارت كشور است كه قاعدتا اين موارد را به راحتي مي توان 
اصالح كرد. چمران در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با 
اختصاص ۵ هزار ميليارد تومان از بودجه شهرداري تهران 
در سال جاري به بخش مترو گفت: در جلسات قبلي شورا 
بودجه سال جاري ش��هرداري كه تحقق آن قابل انجام 
نبود مورد اصالح و بازنگري قرار گرفت و رقم بودجه سال 
جاري شهرداري تهران به ۳۷ هزار ميليارد تومان كاهش 
پيدا كرد. بر اساس تاكيد اعضاي شوراي شهر تهران آمده 
است هر چقدر بودجه بيش از رقم ۳۷ هزار ميليارد تومان 

محقق شد در بخش مترو هزينه شود.

 ارزيابي مثبت از مذاكرات بودجه اي با مجلس
حاشيه پارلمان

سيد جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در واكنش 
به تخصيص اندك بودجه به حوزه حمل و نقل اظهار 
كرد: آقاي زاكاني اين اطمين��ان و قول را دادند كه 
بتوانند هم بودجه مناس��ب براي شهرداري تهران 
بگيرند و هم مطالبات شهرداري را پيگيري كنند. 

اين وعده برجاي خود باقي است و ان شاءاهلل نهايت 
تالش خود را خواهند ك��رد.  او در گفت وگو با ايلنا 
ادامه داد: توقع ما از ايشان همين است. قولي است 
كه داده اند و بايد نهايت اهتمام را براي اين موضوع 

به خرج دهند. 
اما به موازات اين موضوع اعضاي ش��ورا و مهندس 
چمران با كميسيون هاي مجلس نيز وارد گفت وگو 
مي ش��وند و از ظرفيت مجلس براي اصالح بودجه 
استفاده خواهيم كرد. ضمن اينكه در شوراي شهر 

نيز اين موضوع را با جديت دنبال مي كنيم. 

شوراي شهر قرار نيست كه اين منابع را ناديده بگيرد 
و حتما منابع الزم را شورا تخصيص خواهد داد.  او 
در پاسخ به اينكه پس از حادثه مترو از سوي دولت 
پيشنهادي براي ارتقاي شرايط مترو از جمله تامين 
قطعات و تجهيزات و خريد واگن ارايه نشد؟ اظهار 
كرد: اينها موضوعاتي است كه هم خودمان پيگيري 
كرديم و هم دولت به خوبي آن را مي داند. بر همين 
اس��اس نيز جلس��اتي با معاون اول رييس جمهور 
توسط شهرداري تهران و رياست شورا برگزار شده 

است و اميدواريم مذاكرات به نتيجه برسد. 
تشكري هاشمي تاكيد كرد: البته در مجلس و شورا 
اين موضوعات را به صورت ويژه پيگيري خواهيم 
كرد. از آنجايي كه دول��ت اليحه را به مجلس ارايه 
داده است بايد همكاري كنند كه در زمان تصويب 
اعداد وارقام خوبي را از مجلس بگيريم. دولت فعال 
هيچ تغييري در بودجه خود تا اين لحظه نداده است.

شوراي  شهر
نياز مترو به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار

صورت مجلس افراز پالک 1۰47 فرعی از 9۳ اصلی
اداره امالک ش�هرداری طی تقاضای وارده به شماره 5500 مورخ 1400/02/19 
خواهان افراز پالک 1047فرعی از 93 اصلی را شده و موضوع به جهت بررسی 
اولی�ه و تصدیق مالکیت و موارد مرتبط با مقوله اف�راز به نماینده ثبت ارجاع 
گردید که منجر به ارائه گزارش شماره 21730 مورخ1400/06/13 نماینده ثبت 
)ضمن اعالم گردش کار ثبتی مورد تقاضا که ذیال منعکس شده است گردید( 
اسناد مالکیت شش�دانگ پالک 1047 فرعی از 17فرعی از 93 اصلی واقع در 
بخش یک حومه کرمانش�اه ذیل ثبت و صفحات 503 ال�ی 524 و 233 دفاتر 
55/1 دفت�ر 58/1 حومه به نام مهدی چقا میرزایی ) ش�فیع و هادی و محمد 
رفیع و خانم طوطی و فخری و وجیه شهرت همگی چقا میرزایی و نسمی زمنی 
) همسر متوفی ( ( عظیم و منت و عزیز و احمد چقامیرزایی و غیره صادر و تسلیم 
شده است سپس بی واسطه یا با واسطه مقدار 47906 سهم معادل 5/8 دانگ 
سهم مشاع از ششدانگ از پالک مرقوم طی اسناد شماره های 61295 مورخه 
1385/04/21 دفتر 36 کرمانش�اه و 14747 مورخه 1380/05/31 و 49728 
مورخه 1378/07/14 و 43173 مورخ 1377/12 و 46829مورخه 1377/11/01 
و 42659مورخه 1376/11/21 و 46354 مورخه 1377/09/16 و 43714 مورخه 
1377/02/28 و 43350مورخه 1377/01/23 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 3 کرمانشاه به شهرداری کرمانشاه انتقال قطعی داده شده. با توجه به 
قرار گرفتن پالک اصلی )93 – اصلی( در بافت شهری کرمانشاه و تملک ادارات 
و نهادهای دولتی خصوصًا مس�کن و شهرسازی و اعمال تفکیک های متعدد 
اسناد قطعات تفکیکی متعددی صادر شده و همچنین در اجرای مقررات ماده  
147 و 148 اصالحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند، 
اسناد مالکیت متعددی صادر شده است و لیکن تاکنون تعیین حدود باقیمانده 
بعمل نیامده است. این گزارش براساس سابقه پرونده تهیه شده، و افراز ملک از 
نظر اینجانب پس از گواهی عدم وجود اوراق غیرضبطی و گواهی عدم بازداشت 
و بیع الشرط ملک و انطباق وضعیت اعالمی با دفتر امالک در این مرحله بالمانع 

می باشد،با بررسی پرونده ثبتی سابقه ای از سند معارض مشاهده نگردید.
 پس از اینکه ت�داوم عملیات افرازی به اینجانب بابک اخالقی ) نقش�ه بردار 

ثبت( احاله گردید.
و بدواً پس از بررسی در تاریخ1400/09/07 به متقاضیان از طریق اخطاراداری 
و همچنین نشر آگهی در روزنامه تعادل شماره 2096  مورخ 1400/09/13  ابالغ 
و تاریخ بازدید ملک مورخ 1400/09/20 ساعت 11 تعیین گردید و پس از اعاده 
نسخ ابالغی وگواهی شده ) جوابیه  شماره 2394 مورخ 1400/09/25 و 2396 
مورخ 1400/09/27 اداره پست ( تمامی اخطاریه ها به مخاطبین ابالغ یا در محل 
الصاق گردید.در تاریخ تعیین شده باتفاق نماینده اداره امالک شهرداری)مالک 
مشاع متقاضی افراز( به محل وقوع ملک عزیمت نموده و پس از معرفی ملک 
از طرف متقاضی و متراژ و تعیین مس�احی: نقشه مورد تقاضا ترسیم گردید. 
قابل ذکر است د رتاریخ بازدید معترضی در محل حضور نداشت. نقشه افرازی 
تهیه شده طی نامه شماره 140085616001035802 مورخ 1400/09/21 جهت 
اعالم نظر صریح و تجویز ) دستور مواد 101- اصالحی قانون شهرداری ها – ماده 
154-اصالحی قانون ثبت( به شهرداری ارسال گردیدکه منجر به جوابیه شماره 
شهرداری)) که شهرداری طی نامه 101/10/44939 مورخ 1400/09/22 وارده به 
شماره 36220 مورخ 1400/09/23 (( گردید که ضمن اعالم بالمانع بودن افراز 

نقشه ترسیمی تائید )مهر برجسته – امضاء( و اعاده گردید.
فروعات 21371 فرعی و 21372 فرعی توسط بایگانی بمنظور دو قطعه مورد 
تقاضا منظور ش�د.) که قطعه یک در س�هم متقاضی و قطعه دو جهت مالک 

مشاعی در نظر گرفته شده است(
باتوجه به موارد مطروحه بشرح ذیل قطعات مفروزه تبیین و تشریح می گردد:

حدود قطعات افرازی
قطعه یک: ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 28612.13 مترمربع ) باستثناء 
یک قطعه محاط درآن بمس�احت 1000.11 مترمربع ( بشماره 21371 فرعی از 

1047 فرعی از 93-اصلی بخش یک حومه
حدود قطعات افرازی

قطعه یک: یک قطعه زمین شماره بیس�ت و یک هزار و سیصد و هفتاد و یک 
فرعی از نود و سه اصلی مفروز و مجزی شده از شماره یک هزار و چهل و هفت 
فرعی قطعه یک افرازی واقع در بخش یک حومه حوزه ثبتی کرمانشاه استان 
کرمانشاه به مساحت )28612/13( بیس�ت و هشت هزار و ششصد و دوازده 
متر و س�یزده دسیمتر مربع که قطعه دوم به مساحت )1000/11( یکهزار متر و 
یازده دسیمتر مربع در داخل آن محاط می باشد و مساحت آن از مساحت قطعه 
یک کسر می گردد: شماال فاقد حد، شرقا در چهل قسمت که قسمت هفتم آن 
شمالی است. اول مرزیست بطول)90/67( نود متر و شصت و هفت سانتیمتر 
به شماره باقیمانده هفده فرعی دوم مرزیست بطول )6/46( شش متر و چهل 
و شش سانتیمتر به شماره باقیمانده هفده فرعی سوم مرزیست بطول )11/16( 
یازده متر و ش�انزده سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی چهارم 
مرزیس�ت بطول بطول)9/12( نه متر و دوازده  سانتیمتر به شماره یک هزار و 
نود و هشت فرعی پنجم مرزیست بطول)10/31( ده متر و سی و یک سانتیمتر 
به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی ششم مرزیست بطول )20/61( بیست 
متر و ش�صت و یک سانتیمتر به ش�ماره یک هزار و نود و هشت فرعی هفتم 
مرزیس�ت بطول )0/46( چهل و ش�ش سانتیمتر به ش�ماره یک هزار و نود و 
هشت فرعی هشتم مرزیست بطول)1/85( یک متر و هشتاد و پنج سانتیمتر 
به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی نهم مرزیست بطول )18/70( هجده متر 
و هفتاد سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی دهم مرزیست بطول 
)18/57( هجده مترو و پنجاه و هفت سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و هشت 
فرعی یازدهم مرزیس�ت بطول)4/70( چهار متر و هفتاد سانتیمتر به شماره 
یک هزار و نود و هشت فرعی دوازدهم مرزیست بطول)15/93( پانزده متر و 
نود و سه  سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی سیزدهم مرزیست 
بطول)20/60( بیست متر و شصت سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و هشت 
فرعی چهاردهم مرزیست بطول)10/32( ده مترو سی و دو سانتیمتر به شماره 
یک هزار و نود و هشت فرعی پانزدهم مرزیست بطول )20/62(بیست متر و 
شصت و دو سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی شانزدهم مرزیست 
بطول)16/44( ش�انزده متر و چهل و چهار سانتیمتر به شماره یک هزار و نود 

و هشت فرعی هفدهم مرزیست بطول )67/88( شصت و هفت متر و هشتاد 
و هشت سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی هجدهم مرزیست 
بطول)20/56( بیست متر و پنجاه و شش سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و 
هشت فرعی نوزدهم مرزیست بطول)20/91( بیست متر و نود و یک  سانتیمتر 
به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی بیستم مرزیست بطول )16/21( شانزده 
متر و بیست و یک سانتیمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی بیست و 
یکم مرزیست بطول )9/29( نه متر و بیست و نه سانتیمتر به شماره یک هزار و 
شصت و چهار فرعی بیست و دوم مرزیست بطول )21/23(بیست و یک متر و 
بیست و سه سانتیمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی بیست و سوم 
مرزیست بطول )69/59( شصت و نه متر و پنجاه و نه سانتیمتر به شماره یک 
هزار و شصت و چهار فرعی بیست وچهارم مرزیست بطول)10/96( ده متر و 
نود و شش سانتیمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی بیست و پنجم 
مرزیست بطول )15/92(پانزده متر و نود و دو سانتیمتر به شماره یک هزار و 
شصت و چهار فرعی بیست و ششم مرزیست بطول)5/43( پنج متر و چهل و 
سه سانتیمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی بیست و هفتم مرزیست 
بطول )21/34( بیست و یک متر و سی وچهار سانتیمتر به شماره یک هزار و 
ش�صت و چهار فرعی بیست و هشتم مرزیس�ت بطول)8/55( هشت متر و 
پنجاه و پنج سانتیمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی بیست و نهم 
مرزیست بطول)50/21( بیست و یک مترو پنجاه سانتیمتر به شماره یک هزار 
و شصت و چهار فرعی سیم مرزیست بطول )1/13( یک متر و سیزده سانتیمتر 
به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و یکم مرزیست بطول )20/15( 
بیس�ت متر و پانزده سانتیمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی 
و دوم مرزیس�ت بطول)8/80( هشت متر و هش�تاد سانتیمتر به شماره یک 
هزار و شصت و چهار فرعی سی و سوم مرزی است بطول)20/02( بیست متر 
و دو سانتیمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و چهارم)92/8( 
هشت متر و نود و دو سانتیمتر  به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و 
پنجم مرزیست بطول )11/36( یازده متر و سی و شش سانتیمتر به شماره یک 
هزار و شصت و چهار فرعی سی و ششم مرزیست بطول)8/54( هشت متر و 
پنجاه و چهار سانتیمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و هفتم 
مرزیس�ت بطول )9/04 (نه متر و چهار سانتیمتر به شماره یک هزار و شصت 
و چهار فرعی سی و هشتم مرزیست بطول)10/70( ده متر و هفتاد سانتیمتر 
به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و نهم مرزیست بطول )19/58(
نوزده متر و پنجاه و هشت سانتیمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی 
چهلم مرزی است بطول)21/17( بیست و یک متر و هفده سانتیمتر به شماره 
یک هزار و شصت و چهار فرعی، جنوبا مرزیست بطول)47/12( چهل و هفت 
متر و دوازده س�انتیمتر به معبر، غربا در چهل و هفت قس�مت اول مرزیست 
بطول)11/89( یازده متر و هشتاد و نه سانتیمتر به معبر دوم مرزیست بطول 
)19/28( نوزده متر و بیس�ت و هشت سانتیمتر به شماره شانزده فرعی سوم 
مرزیست بطول)9/41( نه متر و چهل و یک سانتیمتر به شماره شانزده فرعی 
چهارم مرزیست بطول)19/54( نوزده متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به شماره 
شانزده فرعی پنجم مرزیست بطول)8/39( هشت متر و سی و نه سانتیمتربه 
شماره شانزده فرعی ششم مرزیست بطول)20/02( بیست متر و دو سانتیمتر 
به شماره شانزده فرعی هفتم مرزیست بطول)6/89( شش متر و هشتاد و نه 
سانتیمتر به شماره ش�انزده فرعی هشتم مرزیست بطول )67/40( شصت و 
هفت متر و چهل سانتیمتر به شماره شانزده فرعی نهم مرزیست بطول)19/56( 
نوزده  متر و پنجاه و شش سانتیمتربه شماره شانزده فرعی دهم مرزیست بطول 
)21/08( بیست و یک متر و هشت سانتیمتربه شماره شانزده فرعی یازدهم 
مرزیست بطول)14/83( چهارده متر و هشتاد و سه سانتیمتر به شماره شانزده 
فرعی دوازدهم مرزیست بطول)37/87( س�ی و هفت متر و هشتاد و هفت 
سانتیمتر به شماره شانزده فرعی سیزدهم مرزیست بطول )2/92( دو متر و 
نود و دو سانتیمتربه شماره شانزده فرعی چهاردهم مرزیست بطول)1/37( 
یک متر و سی و هفت  سانتیمتربه شماره ش�انزده فرعی پانزدهم مرزیست 
بطول)8/56( هش�ت متر و پنجاه و شش س�انتیمتر به شماره شانزده فرعی 

شانزدهم مرزیست بطول ) 18/89( هجده متر و هشتاد و نه سانتیمتربه شماره 
شانزده فرعی هفدهم مرزیست بطول )2/23( دو متر و بیست و سه سانتیمتربه 
شماره شانزده فرعی هجدهم مرزیس�ت بطول)9/21( نه متر و بیست و یک 
سانتیمتربه شماره شانزده فرعی نوزدهم مرزیست بطول)11/91( یازده متر و 
نود و یک سانتیمتر به شماره شانزده فرعی بیستم مرزیست بطول )25/43( 
بیست و پنج متر و چهل و سه سانتیمتر به شماره شانزده فرعی بیست و یکم 
مرزیس�ت بطول)2/92( دو متر و نود و دو س�انتیمتربه شماره شانزده فرعی 
بیست و دوم مرزیس�ت بطول)3/13( سه متر و س�یزده سانتیمتربه شماره 
شانزده فرعی بیست و سوم مرزیست بطول)33/42( سی وسه متر و چهل و 
دو سانتیمتربه شماره شانزده فرعی بیست و چهارم مرزیست بطول)2/53( 
دو متر و پنجاه و سه سانتیمتربه شماره شانزده فرعی  بیست و پنجم مرزیست 
بطول)12/20( دوازده متر و بیس�ت سانتیمتر به شماره شانزده فرعی بیست 
و شش�م مرزیس�ت بطول)4/94( چهار متر و نود و چهار سانتیمتر به شماره 
شانزده فرعی  بیس�ت و هفتم مرزیست بطول)16/06( ش�انزده متر و شش  
سانتیمتر به شماره ش�انزده فرعی  بیست و هشتم مرزیست بطول )20/99( 
بیست متر و نود و نه سانتیمتر به شماره شانزده فرعی بیست و نهم مرزیست 
بطول)10/78( ده متر و هفتاد و هشت سانتیمتر به شماره شانزده فرعی سیم 
مرزیست بطول)19/31( نوزده متر و س�ی و یک سانتیمتر به شماره شانزده 
فرعی سی و یکم مرزیست بطول)1/68( یک متر و شصت و هشت سانتیمتر 
به شماره شانزده فرعی سی و دوم مرزیست )21/00( بیست و یک متر به شماره 
شانزده فرعی سی و سوم مرزیست بطول )10/06( ده متر و شش سانتیمتر به 
شماره شانزده فرعی سی وچهارم مرزیست بطول)19/49( نوزده متر و چهل 
و نه س�انتیمتر به شماره شانزده فرعی س�ی و پنجم مرزیست بطول )1/49( 
یک متر و چهل و نه سانتیمتر به شماره شانزده فرعی سی و ششم مرزیست 
بطول)13/09( سیزده متر و و نه سانتیمتر به شماره شانزده فرعی سی و هفتم 
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بازار ارزهاي ديجيتال در س��ال ۲۰۲۱، گام هاي بلندي در 
جهت پذيرش بيشتر برداش��ت. اكنون كه سال ۲۰۲۱ رو 
به پايان است، تحليل گران در حال تعيين اهداف قيمتي 
خود براي سال ۲۰۲۲ هستند. بسياري از تحليلگران فكر 
مي كردند كه قيمت بيت كوين تا انتهاي س��ال ۲۰۲۱ به 
۱۰۰,۰۰۰ دالر خواهد رسيد و با اينكه اكنون ديگر بعيد به 
نظر مي رسد، بسياري از تحليلگران انتظار داشتند كه اين 

قيمت كليدي تا قبل از نيمه دوم سال ۲۰۲۲ حفظ شود.
از زماني كه پلن  بي، تحليل گر مش��هور، با استفاده از مدل 
انباش��ت به جريان )S۲F(، به اشتباه پيش بيني كرد كه 
قيمت بيت كوين تا انتهاي نوامبر )آذر(، به ۹۸,۰۰۰ هزار 
دالر مي رسد، س��اير تحليلگران نيز با احتياط بيشتري 
در مورد پيش بيني قيمت بيت كوين صحبت مي كنند. 
البته بايد اي��ن را هم در نظر گرف��ت كه پيش بيني هاي 
مدل انباشت به جريان براي ماه هاي اوت )مرداد( تا اكتبر 
)مهر( كاماًل درست از آب درآمده بود. در حالي كه برخي 
از معامله گران اعتبار مدل انباش��ت به جريان را زير سوال 
مي برند، تحليلگري با نام مس��تعار ديكود جار در توييتر 
گفته است كه همچنان تصور مي كند بيت كوين در چند 
ماه آينده ب��ه ۱۰۰,۰۰۰ هزار دالر خواهد رس��يد. طبق 
گفته هاي اين تحليل گر، قيمت بيت كوين تا انتهاي سال 
۲۰۲۲ ممكن است به ۲۵۰,۰۰۰ دالر هم برسد. دكود جار 
با تكيه بر نظريه امواج اليوت و سطوح اصالحي فيبوناچي، 
انتظار دارد كه قيمت بيت كوين تا تاريخ ۷ ژوئن )۱۷ خرداد 
۱۴۰۱( به ۱۹۰,۲۳۳ دالر برسد. او در توييتر خود نوشته 
است: »پيش بيني هاي مربوط به زمان و قيمت آتي فقط 
يك راهنما هس��تند اما وقتي جلوت��ر برويم، تركيب اين 
دامنه با ديگر شاخص ها، كمك مي كند تا در نزديكي اوج 
خروج تميزي داشته باشيم. من پايان اين روند را در سطح 

۱۹۰,۰۰۰ دالر كه محتاطانه تر است، ترجيح مي دهم.«

    قانون گذاري ارزهاي ديجيتال 
در سال ۲۰۲۲

 ديويد ليفچيتز، يكي از مديران شركت اگزو آلفا، درباره آينده 
كل اكوسيس��تم ارزهاي ديجيتال گفته است كه ارزهاي 
ديجيتال در سال ۲۰۲۲ هم همين حوالي خواهند بود«. 
منظور اصلي او اين است كه »دولت ها ارزهاي ديجيتال را 
ممنوع نخواهند كرد.« ليفچيتز توضيح داد كه »دولت ها 
مي خواهند ارزهاي ديجيتال را قانونمند كنند تا بتوانند در 
مقايسه با ارزهاي فيات، عرصه را بر آنها تنگ كنند. عالوه بر 
اين، دولت ها فكر مي كنند كه ارزهاي ديجيتال منبعي از 
درآمدهاي مالياتي براي پر كردن خزانه هايشان هستند.« 

با رشد مداوم اكوسيستم ديفاي و توسعه قابليت هاي جديد 

آن، ليفچيتز پيش بيني كرد كه بانك ها و شركت هاي بيمه 
مجبور مي ش��وند مدل هاي تجاري خود را با اين شرايط 
تطبيق دهند. به نظر او تنها در اين صورت اس��ت كه آنها 
مي توانند رقابت پذيري خود را حفظ كنند؛ چراكه هر چه 
ديفاي كسب وكارهاي ميان سال را ناكارآمدتر كند، ريسك 
آنها بيشتر مي شود. وقتي از شور و هيجان فضاي  NFTها 
حرفي به ميان مي آيد، ليفچيتز توضيح مي دهد نگران اين 
است كه آيا اين بخش مي تواند با همين سرعت به رشد خود 
ادامه دهد يا نه. عالوه بر اين، او درباره نگراني هاي عميق تري 
صحبت مي كند كه از اين به بعد قانون گذاران با آنها مواجه 
مي شوند. او گفته است: »اين حوزه آنقدر داغ  شده است كه 
ديگر نمي توان فهميد از  NFTها براي پول شويي استفاده 
مي شود يا خير. اين را مي دانم كه به لطف بانك هاي مركزي 
پول زيادي در بازار ريخته شده است و اين پول ها بايد خانه اي 
براي خود پيدا كنند، اما NFTها در سال ۲۰۲۱ من را به ياد 
حباب دات كام در اواسط سال ۱۹۹۸ مي اندازند. هنوز هم 
احتمال رشد شديد تر قيمت ها و سپس سقوط بازار وجود 

دارد.« در رابطه با هياهوي دنياي در حال ظهور متاورس، 

ليفچيتز اظهار كرد كه به نظر مي رس��د داريم به آينده اي 
مي رويم كه صحنه هاي آن شبيه فيلم »بازيكن شماره ۱ 
آماده« يا همان »Ready Player One« است و »در آن 
مردم به خاطر اينكه دنياي واقعي وحشتناك است، به دنياي 
مجازي پناه مي برند«. اما واقعيت اين است كه »جهان ما 

هنوز سال ها با چنين جهاني فاصله دارد.«

    پذيرش عمومي ارزهاي ديجيتال 
همچنان ادامه دارد

لوكاس الگوديس، مدير اجرايي صندوق پوشش ريسك 
»ARK۳6« است و قاطعانه باور دارد كه با وجود نشانه هاي 
ضعف كوتاه مدت در بازار ارزهاي ديجيتال، روند صعودي 
اين بازار در س��ال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داش��ت. الگوديس 
توضيح مي دهد كه پذيرش م��داوم دارايي هاي ديجيتال 
توسط سرمايه گذاران نهادي و تعامل بيشتر آنها با سيستم 
مالي سنتي، مهم ترين داليلي هستند كه باعث رشد فضاي 
ارزهاي ديجيتال در س��ال آينده مي ش��وند. ضمن اينكه 
سرمايه گذاران نهادي در س��ال ۲۰۲۱ براي حفظ ارزش 
سرمايه خود شروع به استفاده از ارزهاي ديجيتال به جاي 
طال كردند. الگوديس گفته اس��ت: »عالوه بر اين، از آنجا 
كه دارايي هاي ديجيتال همواره عملكرد بهتري نس��بت 
به دارايي هاي س��نتي داشته اند، پيش بيني مي كنيم كه 
سرمايه گذاران از اختصاص دادن س��رمايه به دارايي هاي 
ديجيتال، به عنوان بخش��ي از استراتژي مديريت ريسك 
خود، استفاده كنند. فضاي اقتصادي تورمي و كاهش بازده 
اوراق قرضه از جمله داليلي هستند كه سرمايه گذاران را به 
انجام اين كار تشويق مي كنند.« جين مارك بنفوس، مدير 
دارايي هاي تلورين اكس��وآلفا، گفته است به نظر مي رسد 
»اين روند به نفع بالك چين هايي است كه بر كارايي شبكه 
و توسعه برنامه هاي غيرمتمركز تمركز كرده اند و تا حدودي 
متمركزتر از بقيه هستند.« به گفته بنفوس، روند موجود در 
مقايسه با روندهاي قبلي يك تغيير قابل توجه را پشت  سر 
گذاشته اس��ت. در گذشته بازار بر پروژه هايي متمركز بود 
كه »مانند بيت كوين و حتي اتريوم غيرمتمركز هستند و 
بر امنيت و ذخيره ارزش تأكيد دارند.« بنفوس گفته است: 
»اساساً به نظر مي رسد بازار به جاي يك بالك چين تمام عيار، 
به دنبال انعطاف پذيري تجاري و بهره وري در هزينه هاست. 
اين تغيير بزرگي نسبت به سال هاي گذشته است. پيروزي 
ايده هاي مرتبط با فعاليت هاي تجاري احتماالً در سال آينده 

هم ادامه خواهد داشت.«

    تحليل گر سرشناس از سبد سرمايه گذاري 
خود براي سال ۲۰۲۲ رونمايي كرد

مايكل ون دپوپ، تحليل گر و معامله گر سرشناس، ديدگاه 
خود را نسبت به سال ميالدي پيش رو و سرمايه گذاري در 
بازار ارزهاي ديجيتال ارايه كرده است. او نظر خود را درباره 

آينده بازار در سال ۲۰۲۲ مطرح كرده و از توكن هايي نام برده 
است كه انتظار دارد در سال ميالدي پيش رو عملكرد خوبي 
داشته باشند. ون دپوپ خطاب به ۱۵۷,۰۰۰ دنبال  كننده 
خود در يوتيوب گفت در حالي كه مي خواهد س��ود خود را 
به حداكثر برساند، روي دو مقوله كليدي تمركز كرده است. 
ون دپوپ درباره سبد سرمايه گذاري خود گفته است: »اگر 
به س��بد دارايي هاي ارز ديجيتال م��ن نگاه كنيم، كه البته 
فكر مي كنم بيشتر سبدها بايد به اين صورت باشد، متوجه 
مي ش��ويم كه از يك بخش سرمايه گذاري و همچنين يك 
بخش معامالتي تشكيل شده است. بخش سرمايه گذاري، 
بيشتر شامل دارايي هايي است كه با اهداف بلندمدت در كيف 
پول هاي سرد نگهداري مي كنم، اين بخش تقريباً ۸۰ درصد 
از كل سبد من است.« اين تحليل گر افزود: »بخش معامالتي 
س��بد دارايي هاي من تقريبًا ۲۰ درصد است و از اين طريق 
سعي مي كنم پول بيش��تري به دست آورم و آن را به بخش 
سرمايه گذاري يا حساب بانكي ام اضافه كنم؛ همچنين ممكن 
است از آن پول براي كاهش ريسك سبد خود و سرمايه گذاري 
در دارايي هاي ديگر استفاده كنم.« به گفته ون دپوپ، اگرچه 
مفهوم سرمايه گذاري »بلندمدت« در ارزهاي ديجيتال در 
مقايس��ه با سرمايه گذاري س��نتي تا حدودي از نظر زماني 
كوتاه تر است، قصد دارد اين دسته از دارايي هاي خود را هم 
به مدت »چند سال« نگه دارد. او در بخش بلندمدت سبد خود 
روي دو ارز ديجيتال برتر بازار سرمايه گذاري كرده است. ون 
دپوپ گفت: »در سبد سرمايه گذاري ام بيت كوين، اتريوم 
و همچنين مقداري پولكادات دارم. عالوه بر اين، يك سبد 
جهت استيكينگ )Staking( دارم كه در آن بين دارايي هاي 
خاصي كه مايل به سهام گذاري شان هستم سوئيچ مي كنم. 
در اين بخش بيت كوين و تتر را با آلت كوين ها جابه جا كرده 
و تالش مي كنم از اين طريق پول در بياورم. س��عي مي كنم 
س��هميه اين بخش  را به دارايي هاي��ي اختصاص دهم كه 
سرمايه گذاري در آنها منطقي تر است.« طبق پيش بيني ون 
دپوپ، ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال همچنان رشد خواهد 
كرد و احتمااًل تا پايان س��ال ۲۰۲۲ يا در سال ۲۰۲۳ به ۱۰ 
تريليون دالر خواهد رسيد. او مي گويد سبد خود را با توجه 
به اين رشد عظيم تنظيم كرده و دارايي هايي را هدف قرار 
داده كه معتقد است به نسبت ارزش واقعي خود، قيمت 
 )ATOM( كمتري دارند. در باالي فهرست ون دپوپ، اتم
ارز ديجيتال اصلي شبكه كازماس قرار دارد. به گفته ون 
دپوپ كازماس در حال حاضر حركات قيمتي قدرتمندي 
دارد؛ اما چرخه هاي مهمي را ديده است كه بايد به آنها توجه 
 Curve( ش��ود. ون دپوپ همچنين به كرو دائو توكن
DAO Token(، توكن اصلي صرافي غيرمتمركز كرو 
فايننس هم عالقه دارد. ون دپوپ درباره اين توكن گفته 
اس��ت: »دايمًا در حال ثبت كف ها و سقف هاي صعودي 
هستيم، اين موضوع ما را به اين نتيجه مي رساند كه كرو 

دائو توكن با سرعت بيشتري قيمت يابي خواهد شد.«
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تماس  بين المللي را مديريت 
كنيد، مبلغ قبوض كم شود

مشتركان تلفن همراه و مخابرات مي توانند با استفاده 
از كدهاي دس��توري، تماس  ه��اي بين المللي خود را 
مديريت كرده و از دريافت قبوض سنگين، جلوگيري 
كنند. به گزارش ايس��نا، در كالهبرداري تماس تلفني 
ناخواسته با خارج از كشور كه به آن تماس و قطع تماس 
)wangiri( گفته مي شود، كالهبرداران يك تماس 
بي پاسخ يا يك لينك اينترنتي به گوشي تلفن مشتركان 
ارسال مي كنند. مشتركان معموال پس از مشاهده تماس 
از دست رفته روي گوشي خود، با شماره درج شده تماس 
مي گيرند كه اين تماس ها عمومًا به مقصد كشورهاي 
خارجي )اغلب كشورهاي آفريقايي( است. در صورتي 
كه قرباني به برقراري تماس مجدد با مهاجم اقدام كند، 
يك پيام ضبط شده براي وي پخش شده و بدون اينكه فرد 
متوجه باشد درگير قبوض باال مي شود؛ اغلب مهاجمان  
سعي مي كنند با طرح موضوعات جذاب مانند برنده شدن 
مشتري در التاري و غيره قرباني را جهت صحبت بيشتر 
ترغيب و هزينه بيشتري را به وي تحميل كنند. مشتركان 
الزم اس��ت درصورت مش��اهده تماس ازدست رفته به 
كدهاي تماس دقت كنند و در صورتي كه در زمان تماس 
روي صفحه گوش��ي به جز كدهاي ۰۰۹۸ يا ۹۸+، كد 
كشورهاي ديگر نمايش داده شد، بالفاصله تماس را قطع 
كرده و شماره را بررسي كنند. عالوه بر اين، مشتركان 
توجه داشته باشند كه روي لينك هايي كه به شماره گيري 
منجر مي شود، كليك نكنند و درصورت برقراري تماس 
خارجي، فوراً تماس خود را قطع كنند. در اين راستا به 
نقل از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، پيمان 
قره داغي -مديركل حفاظ��ت از حقوق مصرف كننده 
رگوالتوري- با بيان اينكه مديريت تماس هاي بين الملل 
با الزام رگوالتوري و به منظور جلوگيري از كالهبرداري 
تماس تلفني ناخواسته با خارج از كشور و تحميل هزينه 
اضافي به مش��تركان، فراهم شده اس��ت، گفت: از اين 
پس تمام مشتركان اپراتورهاي تلفن همراه مي توانند 
با شماره گيري كدهاي دس��توري #۲۹۲۲٭۱۰٭ در 
همراه اول و #۸٭۱٭۵۵۵٭ در ايرانس��ل، تماس  هاي 
بين المللي خود را مديريت كنند. وي با اشاره به انجام اين 
نوع كالهبرداري ها از طريق شماره هاي ويژه، بيان كرد: 
با توجه به اينكه شماره هاي ويژه بسيار پرهزينه هستند، 
پس از تماس با اين شماره ها، براي مشترك قبض هاي 
سنگيني صادر شده يا ش��ارژ مشترك به يك باره تمام 
مي شود، بنابراين مش��تركان تلفن همراه بايد مراقب 
تماس با شماره هاي ناشناس و كليك روي لينك هاي 
ناشناس باش��ند. همچنين مش��تركان مخابراتي نيز 
درصورت تمايل و عدم نياز به تماس بين المللي مي توانند 
ب��راي جلوگيري از اين مش��كل، ب��ا مراجعه به بخش 
مخابرات من در پرتال شركت مخابرات ايران به نشاني 
www.tci.ir نسبت به بستن صفر دوم، اقدام كرده يا 
بدين منظور به مراكز مخابراتي منطقه خود مراجعه كنند.

زباله هاي الكترونيكي
براي والمارت دردسر آفريد

دادس��تان كل ايالت كاليفرنيا و ۱۲ مقام ايالتي به 
دليل دور ريختن زباله هاي الكترونيكي و خطرناك 
و به خط��ر انداختن محل هاي دف��ن زباله محلي 
شكايتي عليه فروش��گاه هاي زنجيره اي والمارت 
ثبت كردند. به گزارش مهر به نقل از ورج، باب بونتا 
دادس��تان كل ايالت كاليفرني��ا در بيانيه اي اعالم 
كرد اين ش��ركت قوانين محيط زيس��تي ايالت را 
نقض كرده و زباله هايي شامل باتري هاي ليتيومي 
و آلكاليني، اس��پري هاي حشره كش، حباب هاي 
چراغ ال اي دي و غيره را به شيوه اي غيرايمن دفن 
كرده است. بازرسان دولتي از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، 
۵۸ بازرس��ي در ۱۳ شهرستان انجام دادند و اعالم 
كردند در دستگاه هاي فشرده كننده زباله شعب اين 
فروشگاه زنجيره اي از زباله هاي خطرناك و پزشكي 
طبقه بندي ش��ده و همچنين اطالعات مشتريان 
را كه بايد غيرقابل كش��ف مي ش��د را پيدا كردند. 
دادگستري ايالت كاليفرنيا تخمين مي زند والمارت 
به طور غيرقانوني س��االنه حدود ۱۵۹ هزار و 6۰۰ 
پوند يا بيش از يك ميليون آيتم دور ريخته اس��ت. 
سخنگوي والمارت در بيانيه اي گفت: »ما بارها با 
مقامات دولتي مالقات كرديم تا برنامه ها را براي 
دورريز زباله هاي خطرناك بررسي كنيم. اين اقدام 
با هدف اجتناب از اقامه دعوي قضايي انجام شد اما 
در عوض آنها عليه ما اين شكايت ناعادالنه را ثبت 
كرده اند.« اين نخستين باري نيست كه والمارت 
به دليل شيوه دور ريز زباله ها با مقامات ايالتي به 
چالش برخورده اس��ت. در س��ال ۲۰۱۰ ميالدي 
اين ش��ركت براي دور ريز غيرقانون��ي زباله هاي 
خطرناك قرارداد تسويه اي ۲۵ ميليون دالري با 

دفتر دادگستري ايالت كاليفرنيا امضا كرد.

حمله باج افزاري
به غول عكاسي ديجيتال

شركت ش��اترفالي كه خدمات عكاسي ديجيتال 
و محصوالت مرتبط را ارايه مي دهد از س��وي گروه 
باج افزاري كانتي مورد حمله قرار گرفته اس��ت. به 
گزارش مهر به نقل از زددي نت، حمله به شاترفالي 
در روز يكش��نبه رخ داده و اولين بار توسط موسسه 
بليپينگ كامپيوتر گزارش ش��د. شركت يادشده 
با صدور بياني��ه اي تصريح ك��رده كه بخش هايي 
از دو كس��ب و كار آن موس��وم به Lifetouch و 
BorrowLenses به علت همين حمله باج افزاري 
آسيب ديده است. اين شركت توضيحات بيشتري 
در اين زمينه ارايه نكرده، اما افزوده كه دفاتر و برخي 
سيس��تم هاي رايانه اي آن نيز به همين علت دچار 
مشكل شده است. پليس و مقامات امنيتي در حال 
بررسي اين موضوع هس��تند و شاترفالي افرادي 
را براي بررس��ي موضوع و حل مش��كل استخدام 
كرده است. گروه باج افزاري كانتي بخش هايي از 
اطالعات مسروقه از شاترفالي را در يك وب سايت 
منتشر كرده و مدعي شده حمله خود را دو هفته 
قبل آغاز كرده و براي آزاد كردن داده هاي قفل شده 

خواستار دريافت ميليون ها دالر است.

كرونا فروشگاه هاي اپل را 
تعطيل كرد

شركت اپل فروشگاه هاي خود در نيويورك سيتي را به 
دليل افزايش موارد ابت��ال به كوويد ۱۹ تعطيل كرد به 
گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، اپل در هفته هاي اخير 
به طور موقتي شعبه هاي فروش بسياري را براي مقابله 
با افزايش موارد شيوع واريانت مسري اُميكرون تعطيل 
كرده است. اين شركت همچنان به مشتريانش امكان 
مي دهد به صورت آنالين سفارش داده و سفارش خود 
را در فروشگاه ها دريافت كنند. خريداران نمي توانند براي 
ديدن يا خريد وارد فروشگاه شوند و پشتيباني فني براي 
آنها در بخش تعميرات قابل دسترس نخواهد بود. موارد 
ابتال به كووي��د ۱۹ در نيويورك به ركورد بااليي صعود 
كرد. اين ايالت روزانه ۱۰ه��زار مورد جديد ابتال اعالم 
مي كند. اپل اعالم نكرد چه زماني شعبه فروش خود در 
نيويورك را بازگشايي خواهد كرد. اين شركت همچنين 
شعبه كارنگي اليبرري در واشنگتن دي سي و بعضي 
از شعب در اوهايو، تگزاس، جورجيا و فلوريدا را تعطيل 
كرده است. فروشگاه ريجنت استريت اپل در لندن هم 

موقتا تعطيل شده است.

افزايش محبوبيت لينوكس 
در سال ۲۰۲۲

يافته هاي موسسه تحقيقاتي گارتنر نشان مي دهد در 
سال ۲۰۲۲ استفاده از لينوكس با هدف ارتقاي امنيت 
بيشتر شده و برنامه نويس��ان نرم افزارهاي منبع باز هم 
شرايط بهتري خواهند داش��ت. به گزارش مهر به نقل 
از زد دي نت، گارتنر بر اين باور اس��ت كه در سال ۲۰۲۲ 
استفاده از سيستم عامل لينوكس براي ارايه خدمات كلود 
هم بيشتر مي شود و حتي در سرويس ازور مايكروسافت 
از لينوكس و نرم افزارهاي منبع باز اس��تفاده مي شود. 
هم اكنون در تمامي ۵۰۰ ابررايانه برتر جهان از لينوكس 
استفاده مي شود و انتظار مي رود روند محبوبيت لينوكس 
روي اين نوع رايانه ها در سال ۲۰۲۲ نيز ادامه يابد. استفاده 
از لينوكس روي رايانه هاي روميزي نيز در حال افزايش 
است و آمار منتشرشده توسط برخي سايت هاي اينترنتي 
از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي كاربران لينوكس خبر مي دهد 
و اين در حالي است كه تعداد كاربران ويندوزي همين 
سايت ها تا سه درصد هم كاهش يافته است. بررسي هاي 
گارتنر نشان مي دهد تا سال ۲۰۲۵ بيش از ۷۰ درصد 
از شركت هاي تجاري صرف هزينه روي سيستم هاي 
منبع باز را افزايش مي دهند و علت اين مساله رشد ارايه 
خدمات نرم افزاري كلود به جاي استفاده از روش سنتي 

نصب نرم افزار روي رايانه ها است.

بيت كوين همچنان اين شانس را دارد كه به ۱۰۰ هزار دالر برسد

پيش بيني سال ۲۰۲۲ براي ارزهاي ديجيتال

حركت آهسته و پيوسته بيت كوين در كوتاه مدت آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
ش�ركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با ش�رایط ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات 

الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( تامين نماید:

 شركت ملي گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت دوم

شناسه آگهي :1۲48639 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

2000093498000377شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای 0040013 مناقصه شماره 00/002 شماره مناقصه و تقاضا 

“ANTI-FOAM “SAG-7133موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

9/680/534/240 ریالمبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار

تضمين شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامين قابل قبول وفق آیين نامه نوع تضمين شركت درفرآیند ارجاع كار
تضمين شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزیران مي باشد.

1/066/000 یورو معادل 289/026/712/000 ریالمبلغ برآوردي مناقصه

10روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كيفي در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي كيفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کيفی مناقصه گران، مستندات دریافت پيشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه آخرین مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 
زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری آدرس مناقصه گزار
مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید شيميایی

 WWW.SETADIRAN.IR :بدیهی است کليه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد وبه پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت 

گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های2241-07731312248 تماس حاصل فرمایند. 

فراخوان مناقصه عمومي )ارزيابي ساده (
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در نظر دارد خدمات ذیل الذكر را طبق شرایط كلي آگهي حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه از طریق برگزاري مناقصه 

عمومي یك مرحله اي به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

نوبت دوم

شناسه آگهي :1۲47819

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

از كليه متقاضيان واجد شرایط دعوت مي شود حداكثر ظرف 7 روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم ، آمادگي خود را بصورت كتبي به آدرس ذیل الذكر اعالم نمایند . 
زمان تخميني گشایش پيشنهادها روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 مي باشد .

   همزمان ارائه اصل گواهي صالحيت / رتبه بندي خدمات مورد نظر به منظور تطبيق با تصویر آن الزامي و ارائه معرفي نامه و كارت ملي براي نمایندگان شركتهاي متقاضي حضور در 
مناقصه در همه  مراحل الزم و ضروري مي باشد.

  -ضمنا كليه شركتهاي متقاضي ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ایران مي باشند .
 تذكر1 :  حسب مورد ارائه یك نسخه از اساسنامه / شركتنامه ، آگهي تأسيس و آخرین تغييرات ثبتي الزامي است.

 تذكر 2 : مناقصه گر ضمن اعالم آمادگي تائيد مي نماید هيچ یك از اعضاي هيأت مدیره و س�هامداران آن شركت / پيمانكاري شاغل دولتي نبوده و مشمول قانون منع مداخله در 
معامالت دولتي مصوب دیماه 1337 نمي باشند . 

   نشاني محل اعالم آمادگي و دریافت اسناد: مسجدسليمان ، ميدان شهداي نفت ، اداره مركزي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، امور حقوقي و پيمانها ، اتاق ب 19 .
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/10/07            تاریخ انتشار نوبت دوم :    1400/10/08                            

شماره ثبت در پایگاه ملي مناقصات:  53/103/694                                         

      شماره 
مدت زمان محل اجراي كارموضوعمناقصه

مبلغ و نوع تضمينگواهينامه معتبر مورد نيازاجرا
برآورد كارفرما )ریال( شركت در مناقصه

1400/0029

انجام خدمات 
نگهباني و حراست از 
13 پست در منطقه 

 هفتكل شركت 
بهره برداري نفت و 
گاز مسجدسليمان

 شركت 
بهره برداري نفت و 
گاز مسجدسليمان 

12 ماه

1- صالحيت انجام كار از وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي

2- گواهي تأیيد صالحيت معتبر از 
سازمان حراست وزارت نفت

3- صالحيت ایمني پيمانكاري

-/ 000ر000ر973ر4 ریال
       ضمانتنامه بانكي

-/ 681ر285ر448ر99 
ریال

  www.mis.nisoc.ir
HTTP://IETS.MPORG.IR

WWW.SHANA.IR

يك كارش��ناس ح��وزه ارزه��اي ديجيت��ال مي گويد 
نگراني هايي از بابت احتمال نوس��انات قيمتي در طول 
تعطيالت سال نوي ميالدي وجود دارد، اما تاكنون چنين 
اتفاقي نيفتاده و احتماال بيت كوين به حركت آهس��ته و 
پيوسته خود ادامه دهد. به گزارش ايسنا، بيت كوين روز 
دوش��نبه را با قيمت ۵۱ هزار دالر ش��روع كرد و حتي تا 
نزديكي هاي ۵۲ هزار دالر هم باال رفت، اما نتوانست اين 
روند را ادامه دهد و امروز دوباره به زير سطح ۵۰ هزار دالر 
پايين آمد. به نظر مي رسد تريدرها براي تعطيالت سال 
نوي ميالدي، كمي به خودشان اس��تراحت داده اند. در 
اين روزهاي پاياني س��ال ۲۰۲۱ كه كمي بازار رمزارزها 
وضعيت نامعلومي به خود گرفته است، احسان عاشوري 
-كارشناس حوزه ارزهاي ديجيتال- در گفت وگو با ايسنا، 
به مواردي اشاره كرد كه مي توانند حركت بعدي بيت كوين 
را مشخص كنند. اين كارشناس حوزه ارزهاي ديجيتال، 
خاطرنش��ان كرد: نگراني هايي از بابت احتمال نوسانات 
قيمتي در طول تعطيالت س��ال ن��وي ميالدي به دليل 
نقدينگي كم بازار وجود دارد، اما به هرحال تاكنون چنين 
اتفاقي نيفتاده و احتماال بيت كوين به حركت آهس��ته و 
پيوسته خودش ادامه دهد. عاشوري اظهار كرد: طبق مدل 
انباشت به جريان )S۲F( كه توسط يكي از معروف ترين 
تريدرهاي ب��ازار رمزارزها يعني پلن بي )Plan-B( ابداع 

ش��ده است، اين هفته بايد منتظر قيمت ۹۷ هزار دالري 
بيت كوين باشيم، اما واقعيت چيز ديگري مي گويد. پس 
از افت قيمت بيت كوين بعد از رسيدن به باالترين قيمت 
تاريخ خود )يعني 6۹ هزار دالر(، بيت كوين تمام مدل هايي 
را كه تا قبل از اين درست كار مي كردند، به چالش كشيد. 
وي با بيان اينكه س��ود باز نشان دهنده مقدار سرمايه اي 
اس��ت كه به بازار وارد و از بازار خارج مي ش��ود، گفت: اگر 
سرمايه بيش��تري به بازار آتي بيت كوين وارد شود، سود 
باز افزايش پيدا مي كند و اگر سرمايه بيشتري از اين بازار 
خارج شود، سود باز كاهش پيدا مي كند. در روزهاي پاياني 
ماه دسامبر، سود باز بيت كوين در معامالت آتي افزايش 
يافته است. اين موضوع به خودي خود چندان مورد توجه 
نيست، اما اگر افزايش سود باز با كاهش قيمت همراه شود، 
بايد آماده يه سردرد حسابي شويم. اين كارشناس ارزهاي 
ديجيت��ال، با بيان اينكه تريدرها در پايان س��ال ۲۰۲۱، 
بيشتر از آنكه اميدوار باش��ند، نگرانند، افزود: باتوجه به 
شاخص ترس و طمع كه نشان دهنده احساسات تريدرها و 
سرمايه گذاران رمزارزهاست، بازار روزهاي سختي را پيش 
روي خود مي بيند، حتي براي قيمت  باالي ۵۰ هزار دالر 
بيت كوين. شاخص ترس و طمع در حال حاضر عدد ۴۰ 
را نشان مي دهد و در محدوده ترس قرار دارد. هفته پيش 

اين شاخص به ۴۵ رسيده بود. 



تعادل |
طبق پيش بيني وزارت صمت، خودروسازان خصوصي 
تا پايان سال 1400 بايد 150 هزار خودرو را وارد بازار 
كنند كه به طور ميانگين، ماهانه بايد حدود 12.5 هزار 
دستگاه را توليد كرده باشند. درحالي كه آمار 8 ماهه 
اين خودروس��ازان، واقعيت ديگري را نشان مي دهد؛ 
خصوصي ها تا پايان آبان 1400 تنها 33 هزار خودرو 
را توليد كرده اند كه به معني عقب ماندگي 67 درصدي 
آنها از برنامه توليد وزارت صمت است. در همين حال 
اما آمار توليدات منتشر شده از سوي سامانه كدال 
نشان مي دهد، س��ايپا، ايران خودرو و پارس خودرو 
در نه ماهه نخست س��ال جاري، تعداد 669 هزار و 
320 دستگاه خودرو توليد كردند كه نسبت به سال 
گذش��ته، با تعداد 653 هزار و 761 دستگاه، رشد 

2.37 درصدي را ثبت كرده اند.

    جزييات توليد خودرو 
گزارش منتش��ر ش��ده از سوي س��امانه كدال نشان 
مي دهد، سايپا، ايران خودرو و پارس خودرو در نه ماهه 
نخست س��ال جاري، تعداد 669 هزار و 320 دستگاه 
خودرو توليد كردند كه نس��بت به س��ال گذشته، با 
تعداد 653 هزار و 761 دستگاه، رشد 2.37 درصدي 

را ثبت كرده اند.
طب��ق اين گ��زارش، ايران خودرو 325 ه��زار و 557 
دستگاه خودرو را تا آذرماه توليد كرد و توانست عنوان 
بزرگ ترين خودروس��از كش��ور را، همانند ماه هاي 
گذشته، كس��ب كند. از تعداد ذكر شده، 214 هزار و 
681 دس��تگاه مربوط به خانواده پژو، 35 هزار و 706 
دستگاه خانواده سمند، 37 هزار و 708 دستگاه دنا، 25 
هزار و 274 دستگاه رانا، 12 دستگاه آريسان، 5 هزار و 
802 دستگاه تارا، 4 هزار و 271 دستگاه هايما و 103 

دستگاه پژو 2008، بوده است.
البته الزم به ذكر است كه ميزان توليدات ايران خودرو 
نسبت به نه ماهه نخست سال گذشته، افت 6 درصدي 
داشته است؛ زيرا تعداد آن در سال گذشته به 346 هزار 
و 486 دستگاه مي رسيد. ايران خودرو در آذر ماه امسال 

نيز تعداد 42 هزار و 894 دستگاه خودرو توليد كرد.
سايپا نيز دومين خودروس��از بزرگ كشور محسوب 
مي ش��ود و تعداد 253 هزار و 584 دستگاه خودرو را 
در اين بازه زماني توليد كرد. از اين تعداد، 217 هزار و 
221 دستگاه مربوط به خانواده تيبا، 17 هزار و 903 
دستگاه سايپا 151، 16 هزار و 720 دستگاه شاهين و 

130 دستگاه آريو است.
 عالوه براي��ن صادرات 251 دس��تگاه خ��ودرو كامل 

)CBU( و ه��زار و 360 دس��تگاه قطعات نيمه كامل 
)SKD( در آم��ار س��ايپا دي��ده مي ش��ود. بر خالف 
ايران خودرو، سايپا نسبت به بازه زماني مشابه در سال 
گذشته، رشد 8.14 درصدي را به ثبت رسانده و تعداد 
توليدات آن تنها در آذرماه، به 31 هزار و 131 دستگاه 
رسيد.پارس خودرو به عنوان يكي از خودروسازان مهم 
كشور، توانست تعداد 90 هزار و 179 دستگاه خودرو 
را توليد كند، كه ش��امل 47 هزار و 128 دس��تگاه از 
خانواده كوييك )كيو 200(، 26 هزار و 397 دستگاه 
كوييك معمولي، 16 هزار و 60 دستگاه از گروه ساينا و 
594 دستگاه از خانواده برليانس مي شود. اين ميزان، 
رش��د چش��م گير 23.8 درصدي را نش��ان مي دهد. 
پارس خودرو تنها در آذرماه توانس��ت 11 هزار و 498 
دستگاه توليد كند.طبق برنامه هاي وزارت صمت، در 
سال 1400 بايد تعداد يك ميليون و 200 هزار دستگاه 
خودرو سواري و وانت توليد شود، كه با توجه به 984 
هزار و 200 دستگاه توليد شده در سال 99، رشد 21.9 

درصدي را نشان مي دهد.

    آمار توليد خودروسازان خصوصي
از آن س��و، آمار توليد خودروسازان خصوصي تا پايان 
آبان 1400 چنين نشان مي دهد كه از 15 خودروساز 
خصوصي كشورمان، تنها 8 خودروساز فعال بوده اند 
و مابقي آنها، توليدي را رقم نزده اند. طبق پيش بيني 
وزارت صمت، خودروس��ازان خصوصي تا پايان سال 
1400 بايد 150 هزار خودرو را وارد بازار كنند كه به طور 
ميانگين، ماهانه بايد حدود 12.5 هزار دستگاه را توليد 

كرده باشند. درحالي كه آمار 8 ماهه اين خودروسازان، 
واقعيت ديگري را نشان مي دهد؛ خصوصي ها تا پايان 
آبان 1400 تنها 33 هزار خودرو را به توليد رسانده اند 
كه به معني عقب ماندگ��ي 67 درصدي آنها از برنامه 
توليد وزارت صمت اس��ت.درهمين راستا، سيد رضا 
فاطمي امين وزير صمت نيز باره��ا بر افزايش توليد 
خودرو به منظور تأمين نياز بازار و حذف قرعه كشي 
خودرو از طريق رشد عرضه تاكيد كرده است. او اخيراً 
نيز مجدد اعالم كرده بود كه سال آينده يك ميليون 
و 500 هزار دس��تگاه خودرو توليد خواهد شد كه بر 
همين مبنا با توجه به تأمين نياز بازار، قرعه كشي در 
سال 1401 حذف مي شود. با توجه به وعده وزير صمت 
مبني بر توليد يك ميليون دس��تگاه خودرو تا پايان 
سال، بايد منتظر ماند و ديد كه در مدت باقي مانده از 
سال جاري، 400 هزار دستگاه توليد مي شود يا خير. 
از سويي ديگر خودروسازان به صورت هفتگي پيش 
فروش 3 ماهه برگزار مي كنند از اين رو افزايش توليد 

تبديل به يك الزام شده است. 

    رصد قيمت خودروها در بازار 
اما سري بزنيم به بازارخودرو، و ببينم كدام خودروها 
گران شدند؟ مش��اهدات بازار نشان مي دهد، نوسان 
قيمت برخي خودروها حت��ي تا 5 ميليون تومان هم 
رس��يده اس��ت. به طور نمونه قيمت تن��در 90 امروز 
با 5ميليون توم��ان افزايش ب��ه 440 ميليون تومان 
رس��يد. قيمت دنا تيپ يك هم نسبت به روز گذشته 
سه ميليون تومان گران شد و 358 ميليون تومان به 

فروش رس��يد. قيمت پژو 207 اتوماتيك هم روز سه 
شنبه هفتم دي ماه دو ميليون تومان افزايش يافت و 
به ارزش 547 ميليون تومان معامله شد. اين در حالي 
است كه پژو 207 دنده اي يك ميليون تومان كاهش 
قيمت را تجربه كرد و به 363 ميليون تومان رس��يد. 
قيمت سمند LX، سمند EF7 و سمند EF7 دوگانه 
س��وز هم امروز يك ميليون تومان افزايش يافت و به 
ترتيب 257، 259 و 342 ميلي��ون تومان به فروش 
رسيد.از آن سو، قيمت محصوالت سايپا هم بين يك 
تا 4ميليون تومان نوس��ان داشت. به طوري كه پرايد 
151 امروز نسبت به روز گذشته چهار ميليون تومان 
گران شد و به 172 ميليون تومان رسيد. قيمت كوئيك 
دنده اي و پرايد 132 هم امروز سه شنبه هفتم دي ماه 
يك ميليون تومان افزايش داش��ت و به ترتيب 195 
ميليون تومان و 163 ميليون تومان به فروش رسيد. 
قيمت پرايد 111 امروز يك ميليون تومان كاهش يافت 
و به ارزش 186 ميليون تومان معامله شد. پرايد 131 
هم امروز دو ميليون تومان كاهش قيمت را تجربه كرد 

و به 166 ميليون تومان رسيد.
گران ترين خودرو داخلي ايران خودرو دنا پالس توربو 
اتوماتيك است. بين مدل هاي مونتاژي ايران خودرو 
پژو 508 بيش��ترين قيمت را دارد و كنار س��وزوكي 
گرند ويتارا اتوماتيك در دس��ته خودرو هاي گران تر 
از يك ميليارد قرار مي گيرد. در مقابل، وانت آريسان 
ارزان ترين خودرو توليدي ايران خ��ودرو در بازار آزاد 
محس��وب مي شود و در دس��ته وانت هاي تك كابين 
قرار مي گيرد. ارزان ترين خودرو س��واري توليد شده 
 ،Lx اس��ت. بعد از رانا Lx ايران خودرو در بازار آزاد رانا
پژو 405 و س��مند Lx ارزان ترين محصوالت داخلي 

ايران خودرو به حساب مي آيند.
گران تري��ن خودرو توليد داخل س��ايپا در ب��ازار آزاد 
ش��اهين است. ش��اهين جديدترين خودرو توليدي 
سايپا نيز به شمار مي رود. كوئيك اتوماتيك پالس هم 
به تنها پيشرانه توليد شده سايپا يعني M15 مجهز 
شده است. بين مدل هاي مونتاژي سايپا نيز سيتروئن 
C3 و كيا سراتو قيمت بيشتري دارند. از سوي ديگر، 
مشاهدات بازار نشان مي دهد، پرايد 132 ارزان ترين 
خودرو سايپا است. پرايد وانت قيمت بيشتري نسبت 
به ديگر مدل هاي خانواده پرايد دارد و پرايد وانت پالس 
نيز از كوئيك دنده اي و ساينا دنده اي قيمت بيشتري 
دارد. بعد از تيبا صندوقدار، ساينا دنده اي ارزان ترين 
خودرو در حال توليد توسط سايپا محسوب مي شود. 
تيبا دو يا تيبا هاچبك بعد از تيبا صندوقدار و س��اينا، 

ارزان ترين خودرو توليد شده سايپا هستند. 
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مصوبه وزارت اقتصاد
كاالها را گران تر مي كند!

با توجه به اينكه از 13 دي ماه قانون جديد ماليات 
بر ارزش افزوده اجرا مي شود، از زمان اجراي آن، 
واردات كااله��اي موضوع جزءه��اي )1(، )3( و 
)5( بند »الف« اين ماده مش��مول معافيت نبوده 
و ماليات و عوارض با نرخ اس��تاندارد 9 درصد در 
مبادي گمركي ب��ه آن تعلق مي گيرد. عرضه اين 
كاالها در داخل كشور نيز، مانند عرضه كاالهاي 
مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف 
است. از زمان اجراي قانون دايمي ماليات ارزش 
افزوده، معافيت ماليات��ي كاالهاي وارداتي نظير 
برنج و روغ��ن كه ذيل جزءه��اي )1(، )3( و )5( 
بند الف م��اده 9 قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده 
ق��رار دارند، حذف مي ش��ود كه اي��ن موضوع به 
نامه ارسالي س��ازمان امور مالياتي به گمرك در 
اوايل آذرماه برمي گردد. متن نامه س��ازمان امور 
مالياتي به گمرك ايران نيز به ش��رح زير است: با 
عنايت به الزم االجرا ش��دن قانون دايمي ماليات 
ب��ر ارزش اف��زوده )مص��وب 1400/03/02( از 
تاري��خ 1400/10/13 و در اج��راي آن بخش از 
تبصره 010 جزو 17 بند »الف« ماده 9 قانون ياد 
ش��ده كه مقرر مي دارد: واردات كاالهاي موضوع 
جزءهاي 1، 3 و 5 بند »الف« اين ماده مش��مول 
معافيت نبوده و ماليات و عوارض با نرخ استاندارد 
9 درصد در مبادي گمركي به آن تعلق مي گيرد. 
عرضه اين كاالها در داخل كش��ور، مانند عرضه 
كاالهاي مش��ابه داخل��ي از پرداخ��ت ماليات و 

عوارض معاف است. 
گمرك ايران از تاريخ اجراي قانون مكلف اس��ت 
در مب��ادي ورودي گمرك��ي از كاالهاي موضوع 
جزء هاي 1، 3 و 5 به شرح ذيل، ماليات و عوارض 
ارزش اف��زوده با نرخ اس��تاندارد 9 درصد وصول 
كند؛ لذا خواهش��مند اس��ت به منظ��ور اجراي 
دقيق قان��ون و جلوگيري از س��ردرگمي فعاالن 
اقتصادي، دستور فرماييد در اين خصوص اقدام 
مقتضي صورت پذيرد. گفتني اس��ت، كاالهاي 
موض��وع جزو 1 م��اده 9 قانون مالي��ات برارزش 
افزوده شامل كليه محصوالت كشاورزي فرآوري 
نشده مش��تمل بر محصوالت خام زراعي و باغي، 
گياهان داروي��ي، محصوالت مرتعي، محصوالت 
جنگلي )از جمله چوب خام(، محصوالت گلخانه 
)از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ( 
اس��ت كه فعاليت هاي مربوط به مراحل بس��ته 
بندي، انبارداري و نگه��داري محصول در دماي 
مناس��ب در س��ردخانه، انجماد محصول )شامل 
س��ردخانه(، پاك كردن، درج��ه بندي، بوجاري 
بذور، پوس��ت گيري مانند شالي كوبي، شستشو، 
تميزكاري، تفكيك، همگن سازي، خشك كردن 
انواع محصوالت مانند چاي، كش��مش و خرما با 
روش هاي مختلف، تفت دادن، مانند پخت نخود 
و پنبه پاك كني، فرآوري محصوالت كشاورزي 
محس��وب نمي ش��ود و ارايه خدم��ات مزبور به 
محصوالت كشاورزي مشمول ماليات و عوارض 
فروش نيست.همچنين، كاالهاي موضوع جزو 3 
ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز ش��امل 
بذر، نش��ا، نهال، س��م و كود و جزو )5( كاالهاي 
زير است: »شير، پنير و ماست، تخم ماكيان، آرد 
و نان« و »انواع گوش��ت و فرآورده هاي گوشتي 
مطابق با فهرس��تي كه هر سال وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي تا پايان دي ماه براي 
اجرا در سال بعد به اين سازمان ارسال مي كند.« 
همچنين كاالهايي چون »برنج، حبوبات، سويا 
و پروتئين سويا، انواع روغن هاي خوراكي، اعم از 
گياهي و حيواني، ش��ير خشك مخصوص تغذيه 
كودكان، تخم مرغ نطفه دار و تبديل آن به جوجه 

يك روزه« را در بر مي گيرد.

برنج ايراني و شكر
صدرنشين گراني ها

فارس | بررس��ي قيمت كاالهاي اساسي نشان 
مي دهد برخي اقالم اساسي در بازه زماني آبان 99 
تا آب��ان 1400 بين 11.2 تا 56.7 درصد افزايش 
قيمت داشته است. بررسي قيمت كاالها و اقالم 
اساس��ي حاكي از آن اس��ت كه قيمت كاالهاي 
اساسي مانند برنج خارجي و داخلي، شكر سفيد، 
گوشت گوساله، گوشت گوسفندي و گوشت مرغ 
تازه در آبان ماه امس��ال نس��بت به آبان ماه سال 
گذشته رش��د چشم گيري داشته اس��ت.  براين 
اس��اس قيمت برنج پاكستاني در آبان ماه امسال 
نسبت به آبان سال 1399 در مجموع 14 درصد 
رش��د داش��ته اس��ت و قيمت آن از هر كيلوگرم 
242936 ريال در آبان 99 به 277029 ريال در 
آبان 1400 رسيده است.  قيمت برنج تايلندي نيز 
در آبان 1400 نس��بت به آبان 1399 در مجموع 
11.2 درصد رشد داشته است.  برنج طارم اعال نيز 
در بازه زماني ياد ش��ده 56.7 درصد رشد قيمت 
داشته و براين اساس هر كيلوگرم از اين نوع برنج 
از 319 ه��زار و 104 ريال آبان 99 به 500 هزار و 
32 ريال در آبان ماه امس��ال رسيده است. قيمت 
برنج داخلي هاشمي درجه يك نيز در بازه زماني 

ياد شده 55.4 درصد رشد داشته است. 
شكر سفيد با افزايش قيمت 76.1 درصدي بيشتر 
رش��د قيمت را در بين اقالم اساسي داشته است، 
به طوري كه قيمت اين كاالي اساسي در آبان ماه 
سال گذشته 83 هزار و 833 ريال بوده كه در آبان 
ماه امسال به 147 هزار و 643 ريال افزايش يافته 
است كه بر اين اساس قيمت اين كاال در بازه زماني 
يك ساله يعني از آبان 99 تا آبان 1400 به ميزان 
76.1 درصد رش��د داشته است. گوشت گوساله، 
گوشت گوسفندي و گوشت مرغ تازه نيز به ترتيب 
هر كدام 41.6، 18.7 و 27.1 درصد در بازه زماني 

مذكور رشد قيمت داشته است.

 اولويت ما سرمايه هاي انساني 
است كه به طور مستقيم در حال 

خدمت رساني به مردم هستند
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه؛ با بيان اينكه راهبران پيش��اني 
شركت هس��تند و كاركنان امور ايس��تگاه ها و مراكز 
فرمان بيش��ترين ارتباط را با مردم دارند گفت: اولويت 
ما سرمايه هاي انساني است كه به طور مستقيم در حال 
خدمت رساني به مردم هس��تند. به گزارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي 
ته��ران و حومه، مهدي شايس��ته اص��ل نايب رييس 
هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه در ابتداي اين جلسه كه عصر روز دوشنبه 
6 دي ماه 1400 برگزار شد . با اهدا حلقه گل از عليرضا 
مويدي كيا و مهدي احم��دي دو راهبر خط 5 و وحيد 
ايزدي از كاركنان ش��ركت پيمان��كار گار كه با حضور 
هوشمندانه خود مانع بروز اتفاقات ديگري شده بودند، 
تقدير كرد. وي با اشاره به اينكه راهبران به عنوان پيشاني 
شركت هستند و وظيفه خدمات رساني به شهروندان را 
برعهده دارند بايد مورد توجه بيشتري قرارگيرند گفت: 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه مجموعه اي از 
برادران و خواهراني است كه با تالش و پشتكار سعي در 
ارايه بهترين خدمات به شهروندان را دارند. مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با عذر خواهي 
مجدد از ش��هروندان و مسافران گفت: بايد از كاركنان 
متعهد قدرداني كنيم و توجه ويژه اي به آنها ش��ود چرا 
كه تمامي آنها جز خانواده شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه هستند . شايسته در ادامه با اشاره اينكه 
هر زمان هاي يك ريزعلي خواجوي دارد تصريح كرد: 
امروز ما از تكنسين فداكار اين زمان، وحيد ايزدي كه با 
دغدغه و هوشياري در هنگام كار از بروز حادثه اي ديگر 
جلوگيري كرد، تقدير مي كنيم. مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه افزود: شركت هاي 
پيمانكاري جز خانواده مترو هستند و اقدام به موقع 
يكي از كاركنان پيمانكار در آخرين س��اعات كاري 
باعث نجات جان مسافران زيادي شد. اگر مي گوييم 
اشتباه فردي باعث بروز اين مشكل بوده است بايد اين 
را هم يادآور شويم كه هوشمندي اين سه نفر باعث 

پيشگيري از مشكل بزرگ تري شد.

 كودكان در شهر زيرزميني 
بينايي سنجي مي شوند 

سرپرس��ت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: طرح سراسري 
بينايي سنجي كودكان پايگاه غربال گري و بينايي سنجي 
در ايستگاه هاي منتخب متروي تهران برگزار مي شود. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه؛ سيد محمد نقيب 
اف��زود: همزمان با اجراي طرح سراس��ري غربال گري 
پيش��گيري از نابينايي و تنبلي چش��م كودكان 3 تا 6 
سال در سراسر كشور، پايگاه غربال گري و سالمت در 
ايس��تگاه هاي منتخب متروي تهران برگزار مي شود.  
وي هدف از اجراي اين طرح را ارتقاي فرهنگ سالمت 
اجتماعي و افزايش سالمت جس��ماني شهروندان به 
ويژه كودكان عنوان كرد و گفت: كودكان بخش مهمي 
از مخاطبان متروي تهران را تشكيل مي دهند و شهر 
زيرزميني به عنوان شهر دوستدار كودك در اين طرح 
سراسري مشاركت مي نمايد. نقيب تصريح كرد: طرح 
غربال گري و بينايي سنجي از كودكان با همكاري و 
مشاركت سازمان بهزيستي استان تهران، با استفاده 
از دستگاه اپتيك پالس، تابلوي E چارت و با رعايت 
تمامي دستورالعمل هاي بهداشتي انجام مي شود. 
گفتني  است ايستگاه هاي امام خميني)ره(، دروازه 
شميران و تئاترشهر در روزهاي دوشنبه تا چهارشنبه 
و به مدت سه هفته متوالي آماده ارايه خدمات مشاوره 

سالمت به مسافران شهر زيرزميني مي باشد.

شركت هاي خودروساز چقدر خودرو توليد كردند؟ 

رييس هيات مديره انجمن صنايع لوازم خانگي ايران: 

گمرك اعالم كرد

خودروسازان خصوصي عقب ماندند

دو مانع عمده براي تصاحب بازارهاي هدف صادراتي 

تجارت خارجي ايران ۷۲ ميليارد دالري شد

رييس هيات مديره انجمن صنايع ل��وازم خانگي ايران 
گفت: بدون برداشتن تحريم ها و تصويب FATF ، امكان 
توس��عه بازار داخلي و تصاحب بازارهاي منطقه، تامين 
مواد اوليه و ماش��ين آالت و به كارگيري دانش فني غير 
ممكن اس��ت و هزينه هاي زيادي را به توليدكنندگان 
تحميل مي كند. رييس هيات مديره انجمن صنايع لوازم 
خانگي ايران با اشاره به اينكه در نشست هم انديشي هيات 
رييسه اتاق بازرگاني ايران، تشكل هاي اقتصادي، روساي 
اتاق  شهرستان ها و فعاالن اقتصادي بخش خصوصي با 
رييس كل بانك مركزي؛ به چند نكته كليدي اشاره شد، 
گفت: يكي از مس��ائلي كه عنوان و بر آن تاكيد شد، اين 
بود كه بدون برداشتن تحريم ها و تصويب FATF ، امكان 
توسعه بازار داخلي و تصاحب بازارهاي منطقه، تامين مواد 
اوليه و ماشين آالت و به كارگيري دانش فني غير ممكن 
اس��ت و هزينه هاي زيادي را به توليدكنندگان تحميل 
مي كند. عليرضا محمدي دانيالي با اشاره به اينكه مشكل 
بعدي به اقدامات صرافي ها مربوط مي شود، افزود: تعداد 
بي شماري از توليدكنندگان با اين مشكل مواجه هستند و 
پول هاي آنها در سامانه نيما مورد كالهبرداري قرار گرفته، 

با اين وجود اقدام جدي توسط بانك مركزي و قوه قضاييه 
براي رفع اين مشكل مشاهده نشده است. وي با اشاره به 
مساله دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ ارز نيز، گفت: اين 
موضوع كه مصوبه هيات وزيران است و بر اساس آن اگر 
ارزهاي خريداري شده در موعد مقرر بازنگردند، مشمول 
جريمه خواهند شد، توس��ط ديوان عدالت اداري باطل 
شده و شوراي نگهبان نيز آن را غير شرعي خوانده است، 
اما كماكان بانك مركزي زير بار آن نرفته و اين مصوبه را 
باطل نكرده است. پيش تر، از آقاي پناهي، معاون ارزي 
بانك مركزي، درخواست كرديم به اين مشكل رسيدگي 
كنند؛ اما گفتند كاري از دست ش��ان برنمي  آيد و حتما 
الزم اس��ت اين مصوبه باطل شود.  رييس هيات مديره 
انجمن صنايع لوازم خانگي ايران افزود: در حقيقت، اين 
مصوبه فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد مي كند، 
هرچند اعالم شده كه اين درخواست بايد از وزارت صمت 
پيگيري شود، اما به اعتقاد من فرافكني است. اميدوارم 
اين مصوبه غير واقعي باطل شود تا توليدكنندگان بتوانند 
اضافه پرداختي هاي خود را از بانك مركزي دريافت كنند. 
محمدي دانيالي با اشاره به تورم حدود 40 درصدي در 

اقتصاد ايران، اظهار كرد: بانك مركزي طي بخشنامه اي 
70 درصد صورت هاي حسابرسي شده توليدكنندگان 
در س��ال قبل را مالك تس��هيالت دهي قرار داده است، 
با توجه به افزايش هزينه ها اين ميزان پاس��خگوي نياز 
نقدينگي واحدهاي توليدي نيست و بايد با توجه به نرخ 
تورم، افزاي��ش يابد. وي همچنين گفت: موضوع بعدي 
به اختصاص ارز و ثبت س��فارش توس��ط وزارت صمت 
طبق سهميه لحاظ شده مربوط مي شود، اين مساله هيچ 
كمكي به توليد نمي كند و درخواس��ت يك  مرحله اي 
ش��دن آن مطرح شد تا وقتي وزارت صمت تاييد و ثبت 
سفارش مي كند، مجدد وارد فرآيند بانكي نشود. وي با 
بيان اينكه س��ركوب ارزي و قيمت گذاري دستوري 
پاسخگوي نياز جامعه نيس��ت، گفت: با توجه به نرخ 
تورم، س��ركوب قيمتي كمكي ب��ه توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان نمي كند. وقتي نرخ تورم حدود 40 
درصد است؛ اين امر به اين معناست كه نرخ ارز هم به 
همين نسبت بايد گران شود. اگر دولت از توان كافي 
برخوردار است بايد نرخ تورم را كاهش دهد تا هزينه 
توليدكنندگان كاهش يابد، قدرت خريد مردم باال رود 

و در نتيجه همگان منتفع شده و اقتصاد ملي شكوفا 
شود.محمدي دانيالي تاكيد كرد: سركوب ارزي نه تنها 
كمكي به اقتصاد ملي نمي كند؛ بلكه باعث از بين رفتن 
منابع ارزي مي شود. شايد اين سياست در كوتاه مدت 
پاسخگو باشد، اما در بلندمدت باعث جهش هاي ارزي 
شده و همه متضرر مي ش��وند. بنابراين، حتما بايد از 
سركوب ارزي جلوگيري به عمل آيد؛ الزمه اين امر هم 
انجام امور اقتصادي به جاي پرداختن به امور سياسي 

توسط مسووالن اقتصادي است.

طب��ق اعالم گمرك ايران، تجارت خارجي كش��ور در 9 
ماهه امسال از مرز 72 ميليارد دالر گذشته است. گمرك 
جزييات تجارت خارجي ايران در 9 ماه اول امسال را اعالم 
كرد. بر اساس اين گزارش،  از ابتداي سال جاري تا پايان آذر 
ماه 122 ميليون و 500 هزار تن كاال به ارزش 72 ميليارد 
و 100 ميليون دالر بين ايران و ساير كشورها مبادله شد 
كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل از حيث وزن 11 
درصد و از لحاظ ارزش 38 درصد رش��د نش��ان مي دهد 
كه در صورت ادامه روند تجارت كنوني تجارت خارجي 
كشورمان تا پايان سال به 98ميليارد دالر خواهد رسيد.

همچنين از كل تجارت صورت گرفته 92 ميليون و 300 
هزار تن آن ب��ه ارزش 35 ميليارد و 100 ميليون دالر به 
صادرات اختصاص دارد كه نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته از نظر وزن 8 درصد و از لحاظ ارزش 40 درصد 
افزايش داشته است كه اين ميزان از كل صادرات يك ساله 
سال 99 بيشتر شده است كه انتظار داريم به حفظ روند 
صادرات، اين ميزان تا پايان سال به 47ميليارد دالر برسد. 
رشد صادرات غيرنفتي در حالي ثبت شده كه محصوالت 
پتروش��يمي با 42 ميليون و 400 هزار تن به ارزش 14 
ميليارد و 700 ميليون دالر مهم ترين كاالهاي صادراتي 
ايران در 9 ماهه س��ال  جاري بوده كه 46 درصد از وزن و 

42 درصد از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص داده 
است و رش��د 40 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تجربه كرده است.در رابطه با عمده مقاصد صادراتي 
كاالهاي ايراني نيز چين با 21 ميليون و 300 هزار تن كاال 
به ارزش 10 ميليارد و 200 ميليون دالر، نخستين شريك 
تجاري ايران بوده است و پس از آن عراق با 23 ميليون و 
500 هزار تن كاال به ارزش 6 ميليارد و 800 ميليون دالر، 
تركيه با 11 ميليون و 700 هزار تن به ارزش 4 ميليارد و 
يكصد ميليون دالر، امارات متحده عربي با 8 ميليون و 300 
هزار تن به ارزش 3 ميليارد و 400 ميليون دالر و افغانستان 
با 3 ميليون و 300 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 400 
ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار گرفتند.درخصوص 

آمار واردات كاال در 9 ماهه س��ال جاري نيز در اين مدت 
30 ميليون و 100 هزار تن كاال به ارزش 37 ميليارد دالر 
وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
از حي��ث وزن 20 درصد و از نظر ارزش 37 درصد رش��د 
داشته است.امارات متحده عربي با 8 ميليون و 900 هزار 
تن كاال به ارزش 11 ميليارد و 500 ميليون دالر، چين با 2 
ميليون و 500 هزار تن به ارزش 8 ميليارد و 400 ميليون 
دالر، تركيه با 2 ميليون و 900 هزار تن به ارزش 3 ميليارد 
و 700 ميليون دالر، آلمان با 593 هزار تن به ارزش يك 
ميليارد و 400 ميليون دالر و سويس با يك ميليون و 600 
هزار تن به ارزش يك ميليارد و 300 ميليون دالر پنج كشور 
عمده طرف معامله واردات با ايران بودند. از مجموع كاالي 
وارداتي به كشور در مدت يادشده 23 ميليون و 100 هزار 
تن آن به ارزش 12 ميليارد و 400 ميليون دالر را كاالهاي 
اساسي تشكيل مي دهد كه 32 درصد در وزن و 61 درصد 
در ارزش رشد داشته است. همچنين رشد 76 درصدي 
ترانزيت كاالهاي خارجي از قلمرو ايران در اين مدت اتفاق 
افتاده كه در 9 ماهه امسال 9 ميليون و 158 هزار تن كاال 
از خاك كشورمان ترانزيت ش��ده است و در اين گزارش 
پيش بيني شده كه تا پايان سال به 12ميليون و 400هزار 

تن كاالي عبوري از كشور برسد.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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خبرروز

ابتالي بيش از ۲۸۱ ميليون نفر در جهان به كوويد-۱۹
مجموع مبتاليان ب��ه بيماري »كوويد-۱۹« در جهان تاكن��ون به ۲۸۱ ميليون و ۸۸۷ هزار و ۷۷۰ نفر رس��يده، مرگ پنج 
ميلي��ون و ۴۲۳ هزار و ۱۹۸ نفر بر اثر اين بيماري تأييد ش��ده و ۲۵۱ ميليون و ۲۸۱ ه��زار و ۷۷ نفر از مبتاليان نيز تاكنون 
بهبود يافته اند. بر اس��اس آمارهاي رسمي، امريكا همچنان با بيش از ۵۳.۷ ميليون مبتال و بيش از ۸۳۹ هزار قرباني در صدر 
فهرست كش��ورهاي درگير با بيماري كوويد-۱۹ قرار دارد.هند نيز با آمار بيش از ۳۴.۷ ميليون مبتال پس از امريكا در رتبه 
دوم جهاني به لحاظ ميزان ابتال قرار دارد و آمار مبتاليان به كوويد-۱۹ در برزيل هم از ۲۲.۲ ميليون نفر فراتر رفته و در حال 

حاضر سومين كشور جهان به لحاظ باالترين شمار مبتاليان است. 

ادامهازصحهاول

 خودكشي
و بحران هاي اقتصادي

 ميزان خودكشي هم در جامعه افزايش مي يابد 
بدين معنا كه بين رك��ود و بحران اقتصادي و 
افزايش خودكش��ي يك رابطه مستقيم وجود 
دارد. ديگر دليل خودكشي افراد اين است كه 
فرد احساس كند تالش ها و فعاليت هايش بر 
اس��اس انتظارات او به نتيجه نمي رسد كه نام 
اين وضعيت نااميدي است و برخالف وضعيت 
اميدواري كه در آن انتظارات فرد در رس��يدن 
به يك هدف به نتيجه مي رسد است. نااميدي 
و افس��ردگي اجتماع��ي عامل ش��كل گيري 
رفتارهاي نابهنجار است. اگر امروز در جامعه 
شاهد افزايش پديده خودكشي هستيم يكي 
از داليلش اين اس��ت كه افراد نسبت به آينده 
اجتماعي خود انتظارات و چشمداشت هايشان 
قابل تحقق نيس��ت و به عبارت ديگر نااميدي 
در جامعه حاكم و منجر به پديده خودكش��ي 
مي شود. اين پديده مي تواند به داليل مختلف 
اقتصادي، اجتماعي، سياس��ي و فرهنگي رخ 
ده��د و اثرات هم��ه اين حوزه ها در آس��يبي 
چ��ون خودكش��ي نماي��ان اس��ت همچنين 
بحران ه��ا و ركود باعث مي ش��ود اف��راد قادر 
ب��ه تأمين هزينه ه��اي زندگي خود نباش��ند 
ك��ه اين تأمي��ن نش��دن نيازها ب��ه خصوص 
براي سرپرس��تان خانوار باعث ش��كل گيري 
فش��ارهاي روحي، رواني و اقتص��ادي بر فرد 
مي ش��ود و فرد براي رهايي از اين فشارها در 
مواردي اقدام به خودكش��ي مي كند. جامعه 
يك موج��ود زنده اس��ت و هم��ه بخش هاي 
آن باهم در ارتباط هس��تند و ايج��اد خلل يا 
از تعادل خارج ش��دن يك بخش اين موجود 
 زن��ده در تمام اجزاي جامعه اثرگذار اس��ت و 
دس��ت اندازي به هر بخش از جامعه به عنوان 
يك سيستم زنده و ارگانيك در ساير بخش ها 
تأثيرگذار است و دستكاري در حوزه اقتصاد، 
سياست و فرهنگ در تمام بخش هاي جامعه 
نمايان مي شود. وقتي از نظر اقتصادي بحراني 
پيش بيايد براي مث��ال موضوعي چون كليه 
فروش��ي افزايش مي يابد چرا كه انس��ان يك 
موج��ود زن��ده و نيازمند خوراك پوش��اك و 
مسكن است و هدف اصلي نهادهاي اقتصادي 
تأمين همين موارد است و اگر نهاد اقتصادي 
موف��ق ب��ه تأمين اي��ن نيازها نش��ود خود به 
خود برخي افراد براي تأمي��ن نيازها اقدام به 
رفتاره��اي نابهنجار مانند دزدي، فروش مواد 
مخدر، كليه فروش��ي و تن فروش��ي مي كنند 
حال اگر س��اختار سياس��ي و اقتصادي دچار 
بحران ش��ود چنين آس��يب هايي در جامعه 
افزايش مي يابد كه در كنار آنها افزايش پديده 

خودكشي را هم خواهيم داشت.

گليماندگار|
 تعرفه گ��ذاري خدمات پرس��تاري هم 
مانند رتبه بندي معلمان از آن دس��ت 
مطالبه هايي است كه مسووالن فقط وعده تحقق آن 
را مي دهند و در واقع هيچ اتفاق قابل توجهي در اين 
زمينه رخ نداده و با توجه به بودجه ۱۴۰۱ نيز انگار قرار 
نيست رخ بدهد. بيش از ۱۴ سال است كه پرستاران 
منتظر اجرايي ش��دن قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري هس��تند. همان خدماتي كه در ليست 
ارايه خدمات بيمارس��تان زيرمجموعه فعاليت هاي 
پزشكي قرار مي گيرد، در واقع كاري را كه پرستاران 
انجام مي دهند، به نام پزش��كان تمام شده و مزاياي 
آن نيز به پزشكان تعلق مي گيرد. البته طبق بسياري 
ديگر از مطالبات پرستاران اين يكي هم بارها و بارها 
دستورهايي در مورد اجرايي شدن آن داده شده، اما 
 هر بار وزارت بهداش��ت و درمان، بيمارس��تان ها و ... 
به نحوي از اجراي آن ش��انه خالي كرده اند. حاال كه 
نزديك به دو سال است كرونا به يكي از بي رحم ترين 
بيماري هاي قرن حاضر تبديل شده و جان بسياري از 
افراد را گرفته و در اين بين كادر درمان بيش از هر قشر 
ديگري در معرض آسيب، خطر و البته قرار گرفتن در 
خط مقدم مبارزه با اين بيماري قرار داشته است، يك 
بار ديگر مساله تعرفه گذاري خدمات پرستاري به يكي 
از خبرهاي روز تبديل شده است، اين بار هم باز مجلس 
وعده هايي براي اجرايي ش��دن اين قانون داده و قرار 
شده از ابتداي دي ماه به مرحله اجرا گذاشته شود. اما 
آيا اين وعده ها در حالي كه بودجه اي براي آنها در نظر 

گرفته نشده قابليت اجرايي خواهند داشت؟ 
اجرايي شدن هر قانوني، نياز به رديف بودجه اي دارد 
كه بتواند هزينه هاي اجرايي شدن آن را پوشش دهد، 
همانطور كه در تصوي��ب عجوالنه قانون رتبه بندي 
معلمان به مساله بودجه توجه نشده بود و تنها وعده 
اجرايي شدن آن از سوي مجلس به معلمان داده شد 
در حالي كه هيچ بودجه اي براي اين كار در نظر گرفته 
نش��ده بود و بودجه آموزش و پرورش در سال جديد 
هم حتي كمتر از س��ال هاي قبل به تصويب رسيده 
بود، باعث ش��د تا اعتراضات معلمان همچنان ادامه 

داشته باشد. حال در شرايطي كه نزديك به دو سال 
است پرستاران تمام توان خود را به كار بسته اند تا در 
مقابل كرونا از هم ميهنان خود محافظت كنند و در 
اين راه حتي جان هاي عزيزي هم قرباني شده اند، باز 
هم وقتي صداي اعتراض پرستاران براي عدم اجرايي 
شدن اين قانون ۱۴ ساله بلند شده وعده اجراي آن از 
ابتداي دي ماه در حالي صادر شده است كه بسياري 
از پرس��تاران بر اين باورند تا رديف بودجه مشخصي 
براي اين كار در نظر گرفته نشود امكان اجرايي شدن 

اين قانون وجود ندارد. 

     زمان اجراي قانون مشخص نيست
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار اما در رابطه 
با خبر اجرايي ش��دن قانون تعرفه گ��ذاري خدمات 
پرستاري از ابتداي دي ماه به »تعادل« مي گويد: به نظر 
نمي رسد زمان اجرايي شدن اين قانون دي ماه باشد 
و وزارت بهداشت و معاونت پرستاري اعالم كرده اند 
كه اين قانون در سال ۱۴۰۱ به مرحله اجرا گذاشته 
خواهد ش��د. اما نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين 
اس��ت كه تا اعتبار مورد نياز براي اجرايي شدن اين 

قانون تامين نشود قانون نيز اجرا نخواهد شد. 
او مي افزايد: در وضعيت فعلي به ۹ هزار ميليارد تومان 
اعتبار نياز است تا بتوان قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري را اجرايي كرد. اينكه پرستاران ۱۴ سال 
است منتظر اجرايي شدن اين قانون هستند، به نظر 
مدت زمان زيادي است و وقت آن رسيده تا مسووالن 
به جاي دادن وعده و وعيد، سعي در اجرايي شدن آن 
داشته باش��ند. به هر حال قانون برنامه ششم توسعه 
دولت را مكلف ك��رده تا قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري را اجرا كند و به صراحت نيز اعالم شده كه 
منابع اجراي آن باي��د از محل بودجه عمومي دولت 
تامين شود. البته به نظر مي رس��د در اليحه بودجه 
سال آينده هم هيچ اعتباري براي اين قانون در نظر 

گرفته نشده است.
شريفي مقدم به مش��كل ديگري در اين رابطه اشاره 
كرده و مي گويد: قرار اس��ت اعتبارات اجراي قانون 
تعرفه گ��ذاري خدمات پرس��تاري از مح��ل كارانه 

پرستاران تامين شود اما اين عادالنه نيست زيرا كارانه 
پرستاران اندك است و وضعيت آنها نسبت به قبل بدتر 
خواهد شد. اگر قرار است قانون تعرفه گذاري در سال 
آينده اجرا شود بنابراين بايد روال قانوني بودجه گذاري 
را طي كند تا از نگراني پرستاران نسبت به نحوه اجراي 
قانون كاسته شود. همه ما خوب مي دانيم كه در شرايط 
كرونايي پرستاران از جانشان مايه گذاشتند در حالي 
كه بس��ياري از آنها حتي حقوق و مزاياي عادي خود 
را نيز با تاخيرهاي چند ماهه دريافت مي كرده اند، به 
همين منظور كمترين كاري كه دولت مي تواند براي 
قدرداني از زحمات پرستاران انجام دهد اين است كه 
اين قانوني را كه اجراي آن بيش از ۱۴ سال به تعويق 

افتاده باالخره به مرحله اجرا بگذارد. 

     انتظاري كه انگار پايان ندارد
مينا مس��عودي، پرس��تار بخش آي س��ي يو يكي از 
بيمارس��تان هاي تهران با ۱۸ س��ال س��ابقه كار در 
اين رابطه به »تعادل« مي گوي��د: از زماني كه قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري به تصويب رسيد تا 
امروز هر روز انتظار كشيده ايم كه اين قانون باالخره 
اجرايي ش��ود ولي انگار اين انتظ��ار هيچ وقت پايان 
نمي پذيرد. اينكه پزش��كان مانع اج��راي اين قانون 
ش��ده اند يا دولت كس��ري بودجه دارد ي��ا ... گمانه 
زني هايي اس��ت كه نمي دانيم كدام درس��ت و كدام 
اشتباه اس��ت. اما اين را خوب مي دانيم كه پرستاران 
حداقل در اين مدت كرونا از جانشان مايه گذاشتند، 
خيلي از ما شايد چند ماه از ديدن خانواده هايمان هم 
محروم بوديم و در بيمارس��تان به بيماران رسيدگي 
مي كرديم. اينكه مي خواهيم اين قانون اجرايي شود 
خواسته زيادي نيست، در مقابل كاري كه ما در حوزه 
بهداشت و درمان كشور انجام مي دهيم، درخواست 

چندان زيادي نداريم.
او مي افزاي��د: بس��ياري از كارهايي كه پرس��تاران 
در بيمارس��تان ها انج��ام مي دهن��د، ب��ه خصوص 
بيمارستان هاي تامين اجتماعي زير خدمات پزشكي 
به ثبت مي رسد و براي پرستاران هيچ عايدي ندارد. 
در حالي كه بيشتر زمان را پرستاران براي رسيدگي به 

بيماران صرف مي كنند و پزشكان تنها در حد ويزيت 
كردن به بيمارس��تان مي آيند. هر ش��يفت كاري ما 
چندين برابر زماني است كه يك پزشك در بيمارستان 
مي گذراند و در اين شرايط وقتي پاي حق و حقوق به 
ميان مي آيد اين همه پزشكان هستند كه ذي نفعند 
و ما بايد براي مطالبه حقوق خود هفت خوان رستم 

را طي كنيم.

        شيفت هاي طوالني، خستگي، بي انگيزگي
رويا ۵ س��ال اس��ت كه در يكي از بيمارس��تان هاي 
پايتخت مش��غول ب��ه كار ش��ده، او ني��ز در رابطه 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري به »تعادل« مي گويد: 
وقتي پاي جان انس��ان ها در ميان باش��د، پرستاران 
مي ش��وند، رزمندگان خ��ط مقدم، ام��ا وقتي پاي 
حق و حقوق پرس��تاران به ميان مي آيد، همه سعي 
مي كنند مش��كل را به گردن فرد ديگري بيندازند و 
كسي نمي خواهد مسووليت اين آشفتگي را بپذيرد. 
قانون تعرفه گذاري ۱۴ س��ال است تصويب شده اما 
هنوز اجرايي نشده است و هيچ كس هم در اين رابطه 
پاسخگو نيست. وزارتخانه كه كمبود اعتبار را بهانه 
مي كند، دولت كمبود بودجه را و بيمارستان ها هم تا 
مي توانند از پرستاران كار مي كشند و موقع پرداخت 

حق و حقوقشان با هزار منت با آنها رفتار مي كنند. 
او مي افزايد: اينكه هر روز در خبرها مي خوانيم چند 
صد پرستار از كشور مهاجرت كرده اند و چند ده پرستار 
به فكر مهاجرت هستند به دليل شرايطي است كه در 
آن گرفتار شده اند. مگر مي شود پرستاري در كشور 
خودش حداقل ها را داش��ته باشد و باز دلش بخواهد 
كه به غربت برود و در آنها كار كند. خيلي از پرستاران 
بعد از مهاجرت حتي ممكن است شغلشان را از دست 
بدهند، اما ش��رايط آنقدر برايش��ان سخت است كه 
ترجيح مي دهند بروند. يك پرستار كه در شيفت هاي 
طوالني مدت مسوول رسيدگي به حداقل ۱۵ تا ۲۰ 
بيمار اس��ت و البته دغدغه معاش ه��م دارد، چطور 
مي تواند تمام توان خود را براي كاري كه انجام مي دهد 
صرف كند. تا زماني كه پرستار فكر آزاد نداشته باشد، 

نمي تواند بهترين خدمات را به بيماران ارايه دهد. 
روي��ا مي گويد: درگي��ري ذهني پرس��تاران، اينكه 
بايد هميشه نگران معيشت خود باشند، در كيفيت 
خدماتي كه به بيماران ارايه مي دهند، تاثير مي گذارد، 
در واقع باز هم اين مردم هستند كه از چنين شرايطي 
آسيب مي بينند. ش��يفت هاي طوالني، درآمدهاي 
پايين همه اينها عامل بي انگيزگي و البته مهاجرت 

پرستاران هستند. 

     شما در برابر مردم مسووليد
اين كه مقابل بيمارس��تان ها بايستيم و ساعت ها 
ب��راي كادر درمان كف بزنيم، اينكه هورا بكش��يم 
و حتي اگر س��ر تعظيم در مقابلشان فرود بياوريم، 
باز هم ذره اي از زحمات و از جان گذش��تگي آنها 
را جبران نخواهد كرد. بس��ياري از اين پرستاران 
روزه��ا و ماه ها بدون دريافت حق��وق باز هم براي 
نجات ج��ان بيماران ت��الش كردند. بس��ياري از 
آنها با اينكه مش��كالت معيشتي داشتند باز هم از 
جانشان مايه گذاشتند و از زير بار مسووليت شانه 
خالي نكردند، اين بار نوبت آن مسووالني است كه 
همه چيز برايشان مهم اس��ت جز معيشت مردم. 
حاال نوبت آن نمايندگاني اس��ت ك��ه اين روزها از 
صداي موسيقي گرفته تا اينترنت و عينك دودي 
را رص��د مي كنند ولي خبر از ح��ال دل آنهايي كه 
هر روز با ج��ان و دل كار مي كنند و ش��ب هنگام 
باز هم شرمنده خانواده ش��ان مي شوند ندارند. نه 
اجرايي شدن قانون رتبه بندي معلمان و نه قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري هيچ كدام با وعده 
و وعيد اجرايي نمي شود، اين قوانين براي اجرايي 
ش��دن نياز به اعتبار دارند و اين ش��ما هستيد كه 

موظفيد از دولت تامين اعتبار بخواهيد. 

گزارش

اجرايي شدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 14 سال پس از تصويب 

اجراي اين قانون اعتبار مي خواهد نه شعار

رويخطخبر

ورود سامانه بارشي به كشور 
رييس مركز مل��ي پيش بيني و مديريت 
بحران مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به 
افزايش آلودگي هواي شهرهاي صنعتي از 
ورود سامانه بارشي به كشور خبر داد. صادق 
ضياييان گفت: روز چهارشنبه )۸ دي ماه( 
سامانه بارشي وارد كشور و در استان هاي 
خوزس��تان، فارس، بوش��هر، هرمزگان، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بوير 

احمد، غرب كرم��ان و جزاير واق��ع در خليج فارس و 
تنگه هرمز سبب بارندگي، رعد و برق و وزش باد شديد 
موقت و در نقاط سردس��ير اس��تان هاي چهارمحال و 
بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، ارتفاعات استان هاي 
فارس و كرمان س��بب ب��ارش برف مي ش��ود. رييس 
مركز مل��ي پيش بيني و مديريت بح��ران مخاطرات 
وضع هوا در ادامه گفت: پنجش��نبه )۹ دي ماه( عالوه 

بر اين مناطق در استان هاي يزد، خراسان 
جنوبي، سيستان و بلوچستان، برخي نقاط 
استان هاي اصفهان، لرستان و ايالم بارش 
خواهيم داشت. شدت بارش ها در اين دو 
روز در استان هاي فارس، بوشهر، كهگيلويه 
و بوير احمد و نيمه جنوبي خوزستان است. 
او اضافه كرد: روز جمعه )۱۰ دي ماه( عمده 
بارش ها در نيمه شرقي كشور خواهد بود و 
در جنوب غرب، غرب همچنين در استان هاي فارس 
و بوشهر بارش پراكنده پيش بيني مي شود. ضياييان از 
ورود موج بارشي جديدي از سمت جنوب به كشور طي 
روز شنبه )۱۱ دي ماه( خبر داد و گفت: در استان هاي 
بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب استان هاي كرمان و 
سيستان و بلوچستان و جزاير واقع در خليج فارس، تنگه 

هرمز و درياي عمان سبب بارش مي شود.

به كمترين ميزان بستري بيماران كرونايي در تهران رسيده ايم
در ك��ودكان به طور كلي ب��ا افزايش 
بيماري هاي تنفسي و ويروسي در اين 
فصل از سال مواجه هستيم و بخشي 
از آنها موسوم به آنفلوآنزا و بخشي ديگر 
از آن نيز منتس��ب به اوميكرون است. 
معاون درمان س��تاد مقابله با كرونا در 
كالن ش��هر تهران با بيان اين مطلب 
گفت: تع��داد بيماران بس��تري كرونا 

در بيمارستان هاي تهران بس��يار كاهش يافته و 
از كمترين حد نسبت به كل طول سال برخوردار 
اس��ت. ما در پايين تري��ن نقطه ش��يوع بيماري 
هس��تيم. اوميكرون درحال حاضر در تهران آمده 
است و همزمان با آنفلوآنزاي فصلي نيز مواجهيم. 
نادر توكلي افزود: تعداد مراجعات بيمارستان ها در 
حوزه سرپايي۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر در روز است كه 
لزوما همه آنها كرونا نيس��ت و خيلي از اين موارد 
آنفلوآنزاست اما به دليل اينكه اوميكرون به مرور 
در بين بيماران كرونايي س��ويه غالب مي ش��ود، 
تقريبا در مورد بس��ياري از مواردي كه موسوم به 

آنفلوآنزا هس��تند، ابتال به اوميكرون 
 مط��رح اس��ت. طبيعتا دادن تس��ت 
پي س��ي آر كمك كننده است كه اين 
موارد كرونا هستند يا خير. او در ادامه 
گفت: در س��طح كشور نيز تمهيداتي 
انديشيده شده است و همزمان با شيوع 
اوميكرون در كشورهاي اروپايي ورود 
تبعه اين كشورها به ايران ممنوع شده 
است، اما گس��ترش اوميكرون وابسته به مسائل 
متعددي است و سرعت شيوع آن بستگي به اين 
دارد كه تا چ��ه اندازه پروتكل ها رعايت ش��ود. او 
در ارتباط با خبري مبني بر ش��يوع يك بيماري 
ويروس��ي در كودكان در مش��هد با عاليم مانند 
آنفلوآنزا مانند مش��كالت گوارشي كه حدس زده 
مي شود به اوميكرون منتسب باشد، گفت: به طور 
كلي بخش��ي از بيماران كرونايي در س��نين زير 
ده س��ال چنين عاليمي مانند مشكالت گوارشي 
دارند؛ بس��ياري از اين موارد بس��تري مي شوند و 

اسهال و استفراغ مقاوم به درمان دارند.

تمامي مشموالن در سامانه »سخا« ثبت نام كنند
س��ازمان وظيفه عموم��ي انتظامي 
جمهوري اس��المي ايران اعالم كرد 
تمامي مشموالن براي بهره مندي از 
خدمات اينترنتي اين سازمان بايد در 
سامانه س��خا ثبت نام كنند. سازمان 
وظيفه عموم��ي انتظامي جمهوري 
اس��المي اي��ران در اطالعي��ه اي 
اعالم كرد با توجه به اينكه س��امانه 

اينترنت��ي س��ازمان وظيفه عمومي به س��امانه 
خدمات الكترونيك انتظامي )سخا( متصل شده 

اس��ت، لذا تمامي مش��موالن براي 
به��ره من��دي از خدم��ات اينترنتي 
سازمان وظيفه عمومي از جمله ثبت 
درخواست معافيت تحصيلي، خروج 
از كش��ور و… بايد ابتدا در س��امانه 
 خدمات الكترونيك انتظامي )سخا( 
ثبت نام كنن��د. متقاضيان بايد با كد 
ملي و شماره تلفن همراهي كه به نام 
خود فرد است در س��امانه ثبت نام و كلمه عبور 

دريافت كنند.
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