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يادداشت

تاثير اقتصاد بر روي بورس
اقتصاد ايران با رشد ۴۰ درصدي 
نقدينگي همراه است و از تورم 
حدود ۵۰ درصدي رنج مي برد 
حال در چنين شرايطي هرگونه 
تصميم گي��ري در تعيين نرخ 
سود، بايد عواقب آن نيز در نظر 
گرفته ش��ود، چراكه نرخ سود 
بانكي ۱۸ درصد با نرخ تورم ۵۰ 
درصدي هيچ همخواني باهم ندارد چراكه نرخ بهره حقيقي 
در اقتصاد كش��ور بيش از ۳۰ درصد است )نرخ سود بانكي 
منهاي نرخ تورم در كشور( . وقتي تصميمي براي كاهش يا 
افزايش نرخ سود بانكي اتخاذ مي شود بايد به وضعيت بازار 
سرمايه و ساير بازارها نيز توجه داشت، معمواًل افزايش نرخ 
سود بانكي هميشه بر شاخص بورس تاثير مثبت مي گذارد 
اما كاهش نرخ عكس آن را نشان مي دهد.  قيمت ارز برگرفته 
از قيمت اونس جهاني و نرخ ارز در داخل است. حال با توجه 
به اينكه معلوم نيس��ت قيمت ارز در ماه هاي آينده به چه 
سمتي مي رود بنابراين مشخص نيست قيمت ها در بازار ارز 
با سياست گذاري هاي جديد ارزي چگونه باشد. هيچ بازاري 
از ثبات خاصي برخوردار نيست و معلوم نيست آخر و عاقبت 
قيمت ها در بازار در دولت جديد چگونه خواهد بود. عالوه بر 
تغيير دولت ها موضوع نشست برجام و روند مذاكرات براي 
رفع تحريم ها و ارتباط با دنيا مساله ديگري است كه چنانچه 
اين روند به خوبي پيش بروند و نتيجه بخش باشد بي ترديد 
خيلي از مشكالت اقتصادي حل خواهد شد و بازارها پررونق 
مي ش��وند. بدون حل مشكل برجام و ارتباط گرفتن با دنيا 
نبايد انتظار پويايي ش��دن اقتصاد و رونق بخشي بازارهاي 
كشور را داشت چراكه تحريم ها االن باعث دور گرفتن خيلي 
از كشورها با ايران شده اند و خيلي از محصوالت يا كاالهايي 
كه معمواًل منحصربه فرد هستند نيز توان صادرات به خارج 
از كش��ور را براي ارزآوري ندارند. در اين  بي��ن و اين روزها 
كه اخبار متفاوتي در خص��وص تركيب اقتصادي كابينه 
سيزدهم و حضور افراد و جريانات مختلف در ساختار اجرايي 
كشور شنيده مي شود به نظرم ضروري است، تحليلگران و 
كارشناسان اقتصادي تصويري از چشم اندازهاي آينده اقتصاد 
كشور و بايدها و نبايدهايي كه در حوزه اقتصادي بايد مورد 
توجه قرار بگيرد، ارايه كنند. در واقع بايد مشخص شود اقتصاد 
ايران براي برون رفت از وضيعت دشوار فعلي چه مواردي را 
بايد مدنظر قرار دهد و چه نوع افراد و ديدگاه هايي در رأس 
نهادهاي اقتصادي حضورداشته باشند.   ادامه در صفحه 3

پيمان مولوي

 از خاشقجي تا ماكرون
 قربانيان بدافزار جاسوسي 
پگاسوس بوده اند

 سخنان مهم رهبر انقالب 
پس از دريافت نوبت دوم واكسن:

خريدوفروش سهام  در تيرماه 
ركورد معامالت را شكست

 در يك گزارش چشم انداز
 10 ساله بازار كاالهاي 
كشاورزي پيش بيني شد

مجمع عمومي بانك تجارت 
برگزار شد

»تعادل« چرايي استراتژيك بودن خط لوله انتقال نفت گوره- جاسك را بررسي مي كند

  پروژه گوره- جاسك مسير انتقال نفت را بين 10تا 14روز كاهش مي دهد
  اين خط انتقال با دور زدن تنگه هرمز، مسيري امن  ، اقتصادي  و استراتژيك

  براي صادرات نفت ايران  فراهم كرد

 براساس آخرين گزارش 
مركز آمار اعالم شد

پگاسوس 
كابوس امنيتي
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افت توليد و تجارت  
محصوالت كشاورزي 

تا۲۰۳۰

 »وتجارت« 
موفقيت را معنا كرد

برگ برنده نفتي
 عبور تورم 
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مهدي بي�ك|در روزهاي پاياني هفت��ه، همزمان 
با افزايش تهديدات مقام��ات آمريكايي در خصوص 
افزاي��ش نظارت ه��اي تحريمي ب��راي جلوگيري از 
صادرات نف��ت اي��ران از طريق چين، اي��ران يكي از 
برگ هاي برنده خود را ب��راي افزايش صادرات نفت و 
متنوع سازي مس��يرهاي صادرات نفتي اش رو كرد؛ 
طرحي 2ميليارددالري كه نه تنها مسيرهاي تازه اي 
را پي��ش روي صادرات نفتي كش��ورمان قرار مي داد، 
بلكه فرصتي را در اختيار مشتريان نفت قرار مي داد كه 
نفت مورد نياز خود را با امنيت افزونتر و زمان كمتري 
دريافت كنند. طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره تا 
جاسك در اس��تان هاي بوشهر، فارس و هرمزگان كه 
بهره برداري از آن روز پنجشنبه با دستور حسن روحاني 
رييس جمهوري آغاز و در آن براي نخستين بار امكان 
دريافت و بارگيري محموله و صادرات نفت از منطقه 
استراتژيك درياي عمان در تاريخ صنعت نفت ايران 
فراهم شد، اما همزمان با افتتاح اين طرح از يك طرف 
برخي رسانه هاي داخلي ضمن برخورد جناحي با يك 
چنين طرحي تالش كردند تا با بي توجهي نسبت به 
اين طرح به زعم خود، دستاوردهاي اقتصادي دولت 
دوازدهم در هفته هاي پاياني حضورش در راس هرم 
اجرايي كشور را سنگين تر نكنند و از سوي ديگر برخي 
رسانه هاي فارس��ي زبان خارج از كشور نيز كه بودجه 
خود را از طريق كش��ورهاي عربي تامين مي كنند با 
ارايه اطالع��ات غلط در خصوص ابع��اد و زواياي اين 
طرح كليدي به دنبال به حاشيه كشاندن ابعاد و زواياي 
گوناگون اين طرح برآمدند.  با توجه به اين واقعيت كه 
يكي از مهمترين گزاره هاي راهبردي و امنيتي براي 
كش��ورهاي مختلف ايجاد جمعي��ت در مختصات و 
قلمروهايي است كه به نوعي از جمعيت تهي هستند، 
پروژه گوره-جاسك نقش قابل توجهي در زمينه توسعه 
مناطق جنوبي كشورمان ايفا خواهد كرد. از آنجا  كه 
سواحل بكر مكران، جزو مناطق كم  برخوردار كشور 
اس��ت به همين سبب قلمروي وسيعي از اين منطقه 
به دليل مشكالت معيش��تي، عدم وجود دامنه هاي 
اشتغالزايي، نبود مكان هاي تجاري، بازرگاني، تفريحي، 
آموزشي، انتظامي و...خالي از سكنه مانده است. در اين 
ميان پروژه هايي از جنس پروژه گوره-جاسك كمك 
مي كند تا زمينه شاخص هاي رشد در اين مناطق فراهم 
شود و زمينه براي ورود مردم به اين منطقه فراهم شود.

بر اساس اعالم مسووالن اجرايي در مرحله نخست اين 
طرح راهبردي، روزانه ۳۰۰ هزار بشكه نفت خام از گوره 
به جاسك صادر مي شود و در نهايت اين حجم صادراتي 

به ۱ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

  سايه روشن هاي يك طرح اقتصادي
پروژه خط لوله انتقال نفت گوره- جاسك با حدود ۱۰۰۰ 
كيلومتر مس��افت، در واقع بزرگ تري��ن پروژه خط لوله 
خاورميانه است كه نقش برجس��ته اي در متنوع سازي 
پايانه ه��اي صادراتي نفتي و معيانات گازي كش��ور ايفا 
مي كند. ارزش پروژه خط لوله گوره به جاسك 2 ميليارد 
دالر )مع��ادل ۵۳هزار ميليارد تومان( اس��ت كه امكان 
صادرات محموله نفت خ��ام ايران از تنگه هرمز را فراهم 
مي كند. اما مختصات جغرافيايي اين طرح چه منطقه اي را 

شامل مي شود و در كدام استان هاي كشور منشا اثرگذاري 
خواهد بود؟ جاسك از شهر هاي بندري در استان هرمزگان 
و در جنوب كشور اس��ت كه از طريق آب هاي آزاد نفت 
گوره براي صادرات به آنجا منتقل مي شود و از طريق بندر 
جاس��ك مي توان با دوبي، قطر و كويت ارتباط داشت. با 
اجراي اين طرح در هر روز امكان انتقال يك ميليون بشكه 
نفت خام س��نگين از منطقه گوره به جاسك در استان 
هرمزگان و پهلوگيري كشتي  هاي بسيار بزرگ با ظرفيت 
2 ميليون تن و ذخيره سازي ۱۰ميليون بشكه نفت خام 

فراهم خواهد شد. انتقال نفت خام از گوره- جاسك باعث 
تمركززاديي از پايانه  هاي صادراتي و متنوع  سازي اين روند 
و كاهش ريسك صادرات از تنگه هرمز خواهد شد كه در 
كنار آن س��بب ايجاد اشتغال در منطقه مكران و توسعه 
پايدار مي ش��ود.براي انتقال ۱ ميليون بشكه نفت خام 
سنگين از گوره به جاس��ك و تامين فشار نياز به احداث 
پنج تلمبه  خانه اس��ت كه براي س��اخت هر تلمبه خانه 
۱۸ ماه زمان الزم اس��ت. شمس الدين موسوي چاسمي 
پترواستراتژيست و كارشناس ارش��د مسائل انرژي در 

خصوص دستاوردهاي اقتصاد ايران از افتتاح اين پروژه 
مي گويد: »با افتتاح پروژه گوره-جاسك كه نفت را از غرب 
كارون آورده و از تنگه هرمز نيز عبور مي دهد عمال 2 اتفاق 
كليدي رخ مي دهد؛ نخست اينكه ما در درياي عمان يك 
پايانه خواهيم داش��ت و از وابستگي صرف به تنگه هرمز 
خارج مي ش��ويم، همچنين طول انتقال نفت و ميعانات 
گازي توسط كش��تي ها و نفتكش هاي خارجي از ايران 
بسيار كمتر خواهد ش��د و اين عالقه مندي شركت هاي 
نفتي را براي خريد از ايران بيش��تر خواه��د كرد.« او در 
ادامه تاكيد مي كند: »ازس��وي ديگر حتي درصورت لغو 
تحريم  هاي بين المللي، ام��كان صادرات ميعانات گازي 
پارس جنوبي از پايانه جاس��ك فراهم خواهد شد كه با 
توجه به كوتاه شدن بعد مسافت، هزينه هاي صادرات اين 
محصول ارزشمند گازي هم كاهش مي  يابد. ضمن آنكه 
افزايش قدرت چانه  زني شركت ملي نفت ايران براي فروش 
و صادرات ميعانات گازي را مي توان از ديگر دستاورد هاي 
سياسي و اقتصادي ساخت و بهره برداري از اين خط لوله 

مهم و استراتژيك برشمرد.«

   دستاوردهاي راهبردي طرح گوره-جاسك
يكي از مهمترين ويژگي هاي طرح گوره-جاسك، اثراتي 
است كه در حوزه مباحث راهبردي، سياسي و استراتژيك 
داشته است. موضوعاتي كه روحاني در مراسم افتتاح اين 
پروژه تالش كرد ابعاد مختلفي از آن را مش��خص كند. 
رييس جمهوري در آيين افتتاح طرح ها با اشاره به اينكه 
طرح خط لوله انتقال نفت گوره- جاسك را از افتخارات 
صنعت ايران عنوان كرد و گفت: اين افتتاح، پاسخ قوي و 
محكمي به همه توطئه گران به ويژه آمريكا داد. روحاني 
در هشتاد و سومين برنامه افتتاح طرح هاي ملي با عنوان 
جهش توليد با بهره برداري از طرح هاي مربوط به وزارت 
نفت در ۳ اس��تان بوشهر، هرمزگان و فارس، امروز را روز 
تاريخي بسيار بزرگي براي ملت ايران عنوان كرد كه هر 
چه زمان مي گذرد، اهميت اين مساله براي مردم روشن  تر 
مي شود.رييس جمهوري افزود: براي جهان روشن است 
كه ايران چه اقدام بسيار مهم ملي انجام داده است. شايد 
پروژه اي با اين عظمت براي صادرات نفت، با اين هدف كه 
پايانه صادراتي جديدي نه در خليج فارس بلكه در درياي 
عمان داشته باشيم بس��يار حائز اهميت است. روحاني 
گفت: ساخت اين طرح در مدت زمان 2 سال و چند ماه 
يكي از افتخارات صنعت ايران زمين است. دولت آمريكا 
در دو زمينه با ما وارد جنگ شد كه يكي در زمينه نفت و 
صادرات نفت بود و ديگري هم تامين كاالها. هر دو بسيار 

تاثير گذار بود و روي آن حساب كرده بودند. 
ادامه در صفحه 2

زهرا سليماني|پروژه نفتي و راهبردي گوره-
جاسك چه دستاوردهاي ملموسي براي صنعت 
نفت كشور خواهد داشت؟ اين پرسشي است كه 
بالفاصله پس از انتشار خبر افتتاح پروژه گوره-
جاسك در محافل اقتصادي كشور بازتاب پيدا 
كرد؛ پرسشي كه پاسخگويي به آن مي توانست 
تصويري از چش�م انداز توس�عه در استان هاي 
جنوبي كش�ورمان را نيز نمايان كند. به اعتقاد 
كارشناسان با راه اندازي پايانه جاسك )كه نفت 
را از غ�رب كارون آورده و از تنگ�ه هرمز عبور 
مي دهد( 2گ�زاره مهم در صنعت نفت كش�ور 
محقق مي ش�ود. از يك طرف به اي�ران امكان 
بهره مندي از يك پايانه مهم نفتي در درياي عمان 
را مي دهد تا از وابستگي صرف به تنگه هرمز رها 
شود و از سوي ديگر، محدوده و فاصله انتقال نفت 
و ميعانات گازي توسط كشتي ها و نفتكش هاي 
خارج�ي از ايران را تا حد چش�مگيري كاهش 
خواهد داد. امري كه باعث خواهد شد كشورهاي 
خارجي و مشتريان نفتي انگيزه بيشتري براي 
خريد نفت از ايران را داشته باشند. اما در كنار اين 
ويژگي ها، پروژه گوره-جاسك در حوزه توسعه 
س�رزميني مناطق جنوبي كش�ور نيز اثرگذار 
خواهد بود. با توجه  به اين اينكه سواحل مكران 
از جمعيت بسيار اندكي برخوردار است، اين نوع 
پروژه ها اين امكان را فراهم مي سازد تا از طريق 
توسعه و اشتغالزايي، تراكم جمعيتي افزونتري در 
اين مناطق شكل بگيرد. ضمن اينكه ظرفيت هاي 
افزونتري را براي توسعه در استان هاي جنوبي 
كشور مانند بوش�هر، هرمزگان، فارس و حتي 

خوزستان فراهم مي سازد. براي آگاهي از كم و 
كيف اين طرح و اث�رات كلي آن بر صنعت نفت 
كش�ور گپ و گفتي را با حس�ن مرادي اس�تاد 
حقوق اقتصاد و انرژي دانش�گاه تهران ترتيب 
دادي�م تا نوري به ابعاد مختلف اين طرح تابانده 
ش�ود. مرادي با اشاره به ويژگي هاي يك چنين 
طرح هايي در مسير توسعه كشور، ابعاد آن را در 
حوزه هاي اقتصادي، امنيتي و راهبردي اثرگذار 

ارزيابي كرد.

  خبر بهره ب�رداري از خط لول�ه انتقال نفت 
خ�ام گوره ت�ا جاس�ك در روزه�اي اخير در 
فضاي اقتصادي داخل و خارج كشور منتشر 
شد و كارشناس�ان و تحليلگران ديدگاه هاي 
متنوعي در خصوص آن مطرح كردند. ش�ما 
دس�تاوردهاي اين پروژه را براي صنعت نفت 

كشور چطور ارزيابي مي كنيد؟
معتقدم پروژه گوره به جاس��ك در شرايط تحريمي و 
مش��كالت برآمده از آن، يك طرح شجاعانه محسوب 
مي شود. كمتر كسي تصور مي كرد، ايران در شرايطي 
كه در اوج تحريم هاي صنايع، ماشين آالت و مواد اوليه 
قرار دارد، دست به يك چنين اقدام راديكالي در حوزه 
صنعت نفت خود بزند. فاصله گوره به جاس��ك حدودا 
۱۰۰۰كيلومتر است و پيش از اجراي اين پروژه، ايران 
براي انتقال و صادرات خود مي بايس��ت هزينه و زمان 
زي��ادي را صرف مي كرد. اما با اجراي اين پروژه به جاي 
صرف زمان ۸الي ۱2 روز براي انتقال نفت به كشتي ها 
و هزينه هاي فراوان در حوزه به كارگيري كش��تي ها و 
نفتكش ها، سوخت كشتي ها و...  ادامه در صفحه 2

استاد حقوق اقتصاد و انرژي دانشگاه تهران در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد
پروژه گوره-جاسك مسير انتقال نفت را بين 10تا 14روز كاهش مي دهد

گفتوگو

موضوع افتتاح پروژه گوره 
به جاسك ابعاد و زواياي 
گوناگوني دارد كه ضروري 
است مجموعه اين ابعاد 
مختلف در ارزيابي هاي 
تحليل��ي م��ورد توجه 
قرار بگيرد. رويكردهاي 
تك بعدي نسبت به اين 
پروژه آس��يب هايي دارد كه ممكن است در مسير 
استيفاي منافع حداكثري ايران از اين پروژه اخالل 
ايجاد كند. برخ��ي انتقادها در خصوص زمان زياد و 
هزينه هاي باالي اين نوع پروژه ها مطرح مي شود كه 
به طور كلي يك چنين مواردي در خصوص مجموعه 
پروژه هاي اقتصادي كشورمان صادق است. دليل آن 
هم عموما به مساله تحريم هاي اقتصادي، تخصيص 
اعتبارات و محدوديت هايي كه در اين زمينه وجود 
دارد، بازمي گردد. اما به طور كلي بحث اين است كه 
كشورهاي جنوبي همسايه ايران هم سال هاست به 
اين نتيجه رس��يده اند كه ضرورت دارد، مسيرهاي 
جايگزيني را براي صادرات نفت خود داشته باشند 
تا در زمان بزنگاه هاي امنيتي و بحراني بتوانند از اين 
مسيرهاي جايگزين استفاده كنند. اين ايده با توجه 
به مشكالت امنيتي كه در منطقه خليج فارس، تنگه 
هرمز و... بروز مي كند، كامال منطقي به نظر مي رسد و 
توجيه دارد. اگر يك چنين بي ثباتي هايي كه به دليل 
حضور قدرت هاي خارجي به وج��ود مي آيد تداوم 
داشته باشد و ساير مسائل ژئوپليتيك، ضروري است 
كه مسيرهاي متفاوتي نيز تدارك ديده شود. ايران هم 
از زمان جنگ ۸ساله ايران و عراق متوجه اين ضرورت 
ادامه در صفحه 2 شده بود و ...  

 ابعاد ژئوپليتيك صادرات نفت
 از درياي عمان

نگاه

سعيد ميرترابي



رهبر معظم انقالب اسالمي پيش از ظهر امروز پس از 
دريافت نوبت دوم واكسن كوو ايران بركت با تشكر از 
مجاهدت هاي مجموعه هاي بهداشت و درمان در مقابله 
با بيماري و به خصوص از زحمات دانشمندان و محققان 
در توليد واكسن داخلي، بر لزوم استمرار رعايت كامل 
شيوه نامه هاي بهداشتي تا توقف شيوع بيماري تاكيد 
كردند و در ادامه با اش��اره به مشكالت عميقا دردآور 
مردم وفادار استان خوزستان در زمينه آب، مسووالن 
دس��تگاه هاي دولتي و غيردولتي را موظف كردند به  
صورت جدي رس��يدگي به مشكالت و مسائل مردم 
خوزس��تان را دنبال كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
اختالل ايجاد شده در دسترس��ي مردم به واكسن را 
عمدتا ناشي از بدقولي فروشندگان خارجي واكسن 
خواندند و گفتند: اين مس��اله يك بار ديگر به مردم و 
مس��ووالن كش��ور يادآوري كرد كه تكيه به ديگران 
موجب بروز مشكالت مي شود؛ بنابراين بايد بتوانيم 
در همه مسائل روي پاي خود بايستيم. ايشان افزودند: 
البته كنار توليد داخل ناگزير از توليد خارجي مطمئن 
نيز استفاده مي كنيم اما بايد با تمركز و تالش بر توليد 
داخل جلوي منتظر و معطل ماندن مردم را گرفت و 
اميدواريم با توجه مسووالن، توزيع واكسن به آساني و 

رواني كامل در بين مردم انجام شود.
رهبر انقالب اس��المي همچنين با اش��اره به جهش هاي 

پ��ي در پي ويروس و باقي ماندن خط��رات آن، مردم را به 
استمرار رعايت شيوه نامه هاي بهداش��تي فراخواندند و 
گفتند: طوالني شدن قضيه بيماري نبايد موجب كاهش 
حساس��يت ها ش��ود و در همه جا از جمله مراس��م هاي 
گوناگون مذهب��ي و غيرمذهبي نيز بايد اصل را بر رعايت 
كامل شيوه نامه هاي توصيه شده از طرف مسووالن مانند 
ماسك و فاصله گذاري قرار داد. ايشان خاطرنشان كردند: 

اگر مردم براي يك دوره، زحمت رعايت كامل شيوه نامه ها 
را قبول كنند، بيماري ريشه كن يا حداقل شيوع آن و ادامه 
خطرات جاني و خسارات مالي متوقف مي شود. حضرت 
آي��ت اهلل خامنه اي خطاب به مس��ووالن تاكي��د كردند: 
دستگاه هاي دولتي به صورت جدي از توليد واكسن هاي 
داخلي پشتيباني كنند تا اين كار به بهترين وجه انجام شود.

رهبر انقالب در بخش ديگري از سخنان شان به مشكالت 

مردم خوزستان اشاره كردند و گفتند: در روزهاي اخير يكي 
از نگراني هاي واقعا دردآور، مساله آب خوزستان و مشكالت 
مردم بود. ايش��ان با گاليه از رعايت نش��دن توصيه هاي 
متعدد قبلي درباره آب خوزستان و فاضالب اهواز افزودند: 
اگر آن توصيه ها مورد توجه قرار مي گرفت، مس��لما اين 
وضع ايجاد نمي ش��د كه مردم وفادار خوزستان را با وجود 
اين همه امكانات و استعدادهاي طبيعي و كارخانجات در 
استان، ناراضي و ناراحت كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
خاطرنشان كردند: مردم ناراحتي خود را بروز دادند اما هيچ 
گله اي از آنها نمي توان داشت؛ چراكه مساله آب، آن هم در 
آن آب  و هواي گرم خوزستان مساله كوچكي نيست. ايشان 
با اشاره به حضور وفادارانه و فداكارانه مردم خوزستان در 
خط مقدم مشكالت 8 سال دفاع مقدس، گفتند: اين مردم 
نبايد دچار مشكالت باشند و اگر در وقت خود به كار مردم 

رسيدگي مي شد، اين وضعيت ايجاد نمي شد.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: اكنون كه دستگاه هاي دولتي 
و غيردولتي مشغول به كار شدند و همچنين دولت بعدي كه 
بر سر كار خواهد آمد، كارها را به صورت جدي دنبال كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين مردم را به مراقبت در 
مقابل توطئه هاي دشمن توصيه كردند و گفتند: دشمن به  
دنبال آن است كه از هر چيز عليه انقالب و كشور و مصالح 
مردم استفاده كند؛ بنابراين بايد مراقبت شود كه بهانه اي به 

دست آن داده نشود.

آمارآب

ادامه از صفحه اول
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مركزپژوهشهايمجلسدرسال97 
اعالمكرد

 تنش آب 80 درصد
جمعيت كشور در تابستان 1400 

اين جمله اي اس��ت كه در بخش��ي از گ��زارش مركز 
پژوهش هاي مجلس در سال 1397 آمده است. اين 
گزارش مي افزايد: از كل جمعيت شهري 61.6 ميليون 
نفري كش��ور حدود 34.5 ميليون نفر آن معادل 56 
درصد تحت تنش آب شرب قرار داشته اند. از اين ميزان 
جمعيت تحت تنش متمرك��ز در حوضه آبريز فالت 
مركزي بسيار چشمگير اس��ت.  در اين حوضه آبريز 
جمعيت شهري 16.7 ميليون نفري تحت تنش آب 
شرب قرار داشته است كه شامل استان هاي متعددي 
از كشور مي شود. تنش هاي ناشي از كمبود آب شرب 
به سرعت به صورت نارضايتي هاي اجتماعي نمود پيدا 
مي كند و به چالشي امنيتي تبديل مي شود. عالوه بر 
آن تس��ري نارضايتي هاي مذكور و گسترش ابعاد آن 
نيز بسيار محتمل است. مركز پژوهش هاي مجلس در 
سال 97 تاكيد كرده كه در صورت ادامه وضع موجود، 
در تابستان 1400، حدود 80 درصد جمعيت كشور 

تحت تنش آب شرب خواهد بود. 
مركز پژوهش هاي مجلس در سال 1397 گزارشي در 
خصوص مشكالت آب كشور تهيه كرد و راهكارهايي 
نيز ارايه داد. در بخش��ي از اين گزارش آمده است: بر 
اس��اس آخرين آمار، مقدار توليد و فروش آب شرب 
شهري در كشور به ترتيب 6.2 و 4.6 ميلياردمترمكعب 
در سال است. توليد و فروش آب شرب روستايي نيز به 
ترتيب معادل 1.44 و 0.98 ميليارد مترمكعب در سال 
است. بر اين اساس ميزان آب به حساب نيامده شهري 
و روس��تايي به ترتيب معادل 26 و 32 درصد خواهد 
بود. ارقام مذكور حاكي از درصد باالي آب به حساب 
نيامده در كشور اس��ت كه ناشي از هدررفت واقعي و 
ظاهري است. به دليل تفاوت زياد بين قيمت هاي تمام 
شده و فروش آب شرب در كشور، معموال شركت هاي 
آب و فاضالب زيانده هستند. شايان ذكر است كه در 
سال 1396 قيمت فروش آب در بخش هاي شهري و 
روستايي به ترتيب حدود 48 و 24 درصد قيمت تمام 
ش��ده آن بوده است. در تابستان سال 1397 به دليل 
كاهش بارش ها در سال آبي 1397-1396 و برخي 
داليل ديگر، مناطق زيادي از كش��ور تحت تنش آب 
شرب قرار گرفت. در اين تابستان جمعيت شهري و 
روستايي بالغ بر 36/8 ميليون نفر معادل 46 درصد 
جمعيت كشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در اين 
شرايط ميزان كمبود ظرفيت تأمين آب شرب در اوج 
مصرف در كشور حدود 22.4 مترمكعب در ثانيه بوده 
است. در نتيجه كمبود و تنش هاي آب شرب ياد شده، 
نارضايتي هايي در برخي از شهرهاي كشور رخ داد و 
اين موضوع چالش هايي را براي مسووالن ايجاد كرد. 
اين امر حاكي از آن است كه تنش هاي ناشي از كمبود 
آب شرب به سرعت به صورت نارضايتي هاي اجتماعي 
نم��ود پيدا كند و به چالش��ي امنيتي تبديل ش��ود. 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه با فرض ادامه روند 
موجود، در سال 1400 جمعيت تحت تنش آب شرب 
به 80 درصد جمعيت كل كشور مي رسد. واضح است 
كه جهتگيري برنامه هاي بخش آب كشور از هم اكنون 
بايد در جهت حل مش��كل مذكور باشد. راهكارهاي 
مقابل��ه با تنش آب ش��رب به دو دس��ته راهكارهاي 
كوتاهمدت و بلندمدت تقسيم مي شوند. راهكارهاي 
كوتاه م��دت كه عمدتًا بر مديريت عرضه اس��توارند، 
عبارتند از: افزايش تأمين و توليد آب، اجراي طرح هاي 
ارتق��اي كيفي��ت آب، افزايش توان ذخيره س��ازي 
آب، تقوي��ت خريد تضميني آب از س��رمايه گذاران 
س��امانه هاي نمكزدايي، پايداري خدمات در شرايط 
اضطرار و تنوع بخشي اعتباري. راهكارهاي بلندمدت 
نيز كه عمدتاً مبتني بر مديريت تقاضا و سياست گذاري 
كالن بخش آب هستند، عبارتند از: ارتقاي بهره وري، 
كاهش آب به حساب نيامده، اقدامات كاهش مصرف، 
فرهنگس��ازي و تصحي��ح الگوي مص��رف، اصالح 
تعرفه ها، اعمال مديريت به هم پيوسته آب در سطوح 
ملي و حوضه آبريز، ارتق��اي بهره وري آب در بخش 
كشاورزي از طريق روش هاي مناسب در هر منطقه 
و براي هر محصول با تأكيد بر كاهش مصرف آب در 
س��طح حوضه آبريز و توسعه سامانه فراگير پايش و 

ارزيابي منابع و مصارف آب.

  وضع موجود تنش آب شرب در كشور
تنش آب شرب در كشور، به دليل مصرف باال، عمدتًا 
در فصل تابستان رخ مي دهد. طبقه بندي ميزان تنش 
آب شرب به صورت وضعيت هاي زرد، نارنجي و قرمز 
انجام مي شود، كه بر اس��اس آن وضعيت زرد بيانگر 
ميزان كمبود آب در اوج مصرف تا 10 درصد نسبت 
به آب مورد نياز، وضعيت نارنجي بيانگر ميزان كمبود 
آب در اوج مص��رف از 10 تا 20 درصد نس��بت به آب 
مورد نياز و وضعيت قرمز نيز بيانگر ميزان كمبود آب 
در اوج مصرف بيش از 20 درصد نس��بت به آب مورد 
نياز است. تعداد ش��هرهاي تحت تنش آب شرب در 
كشور متغير بوده و به عوامل مختلفي بستگي دارد. 
از ميان اين عوامل، مهم ترين آن ميزان بارش هاست 
كه در نتيجه آنها مخازن س��دهاي تأمين كننده آب 
شرب تغذيه مي ش��وند. ظرفيت تأمين و ذخيره آب 
و همچنين قابليت تأمين در اوج مصرف نيز از ديگر 
عوامل مهم در بروز تنش آب شرب است. در تابستان 
س��ال 1397 به دليل كاهش بارش ها در س��ال آبي 
1397-1396 مناطق زيادي از كشور تحت تنش آب 
شرب قرار گرفت. در اين تابستان جمعيت شهري و 
روستايي بالغ بر 36.8 ميليون نفر- معادل 46 درصد 
جمعيت كشور-تحت تنش آب شرب قرار گرفت. از 
كل جمعيت شهري 61.6 ميليون نفري كشور حدود 
34.5 ميليون نفر آن مع��ادل 56 درصد تحت تنش 
آب شرب قرار داشته اند. از اين ميزان جمعيت تحت 
تنش متمركز در حوضه آبريز فالت مركزي بس��يار 
چشمگير است. در اين حوضه آبريز جمعيت شهري 
16.7 ميليون نفري تحت تنش آب شرب قرار داشته 
است كه شامل استان هاي متعددي از كشور مي شود. 

نرخ تورم از 44 درصد عبور كرد 
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري| 

ش��اخص كل تورم در تيرماه 1400 ب��ه عدد 327.4 
رسيد. نرخ تورم ماهانه 3.5 درصد در تيرماه بوده است 
كه نرخ تورم ماهانه بااليي اس��ت. ن��رخ تورم نقطه به 
نقطه 43.6 درصد است و به اين معني است كه سطح 
متوسط قيمت ها در اين يك سال 43.6 درصد رشد 
كرده است. نرخ تورم دوازده ماهه نيز 44.2 درصد بوده و 
به اين معني است كه فشار هزينه اي 12 ماه اخير نسبت 
به 12 ماه قبل از آن معادل 44.2 درصد بوده است.  تورم 
گروه خوراكي ها نيز باالتر از ساير كاالها بوده و 54.8 
درصد گزارش شده اس��ت. گوشت 48 درصد، ماهي 
53 درصد، ش��ير و پنير و تخم مرغ 63 درصد، روغن 
78 درصد، ميوه 59 درصد، شكر 58 درصد و چاي 61 

درصد گزارش شده است. 

     كاهش نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم 
نقطه اي در تير ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣.٦ درصد رسيده؛ 
يعني خانوارهاي كشور به  طور ميانگين ٤٣.٦ درصد 
بيشتر از تير ١٣٩٩ براي خريد يك »مجموعه كاالها و 
خدمات يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم نقطه اي تير 
ماه ١٤٠٠ در مقايسه با ماه قبل ٤.٠ واحد درصد كاهش 
يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« با كاهش ٥.٤ واحد درصدي 
ب��ه ٥٦.٩ درصد و گ��روه »كااله��اي غيرخوراكي و 
خدمات« با كاهش ٣.٤ واحد درصدي به ٣٧.٤ درصد 
رسيده است. اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي 
براي خانوارهاي شهري ٤٢.٩ درصد است كه نسبت 
به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد كاهش داشته. همچنين 
اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٤٧.٧ درصد بوده كه 
نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد كاهش داشته است.

     افزايش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه تير 
١٤٠٠ به ٣.٥ درصد رسيده كه در مقايسه با همين 
اطالع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزايش داش��ته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات« به ترتيب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است. 
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ٣.٦ درصد كه نس��بت به ماه قبل ١.١ واحد 
درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي 
خانوارهاي روستايي ٣.٢ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل ٠.٦ واحد درصد افزايش داشته است.

    افزايش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور
منظ��ور از نرخ تورم س��االنه، درصد تغيير ميانگين 
اعداد ش��اخص قيمت در يك س��ال منتهي به ماه 
جاري، نسبت به دوره مش��ابه قبل از آن است. نرخ 
تورم س��االنه تير ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور 
به ٤٤.٢ درصد رس��يده كه نسبت به همين اطالع 
در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و 
روستايي به ترتيب ٤٣.٧ درصد و ٤٧.٣ درصد بوده 
كه براي خانوارهاي شهري ١.٢ واحد درصد افزايش 
و براي خانوارهاي روستايي ١.٧ واحد درصد افزايش 

داشته است.

 ابعاد ژئوپليتيك صادرات نفت
 از درياي عمان

براي آن برنامه ريزي كرده بود اما تا زمان حاضر امكان 
عملياتي شدن آن فراهم نشد. در زماني كه بحران جنگ 
نفتكش ها ايجاد شد و ايران متوجه شد كه دشمنان به 
دنبال آسيب زدن به شاهراه حياتي اقتصادي اش هستند، 
تالش كرد تا مسيرهاي جايگزيني را براي انتقال نفت 
تدارك ببيند. بعد از اين برهه زماني بود كه برنامه هاي 
تحقيقاتي در اين زمينه آغاز شد و ايده ايجاد خط لوله 
براي صادرات از طريق درياي عمان ش��كل گرفت. اما 
جداي از ابعاد راهبردي و ژئوپليتيك، اين ايده از منظر 
اقتصادي نيز براي ايران توجيه پذير است. با توجه به اينكه 
ايران مدت ها از بازار نفت بين المللي غايب بوده است به 
دنبال آن است كه انگيزه هاي تازه اي را براي مشتريانش 
فراهم كند تا نفت ايران را براي خريد انتخاب كنند.البته 
ايران همواره از اين ظرفيت برخوردار بوده اس��ت كه با 
استفاده از ظرفيت هايي كه در حوزه نفتكش ها داشته 
مي توانسته نفت خود را به اقصي نقاط جهان صادر كند. 
اما به هر حال صادرات نفت از طريق درياي عمان ويژگي 
متفاوتي است كه مي تواند به ايران براي بازگشت پرقدرت 
به بازار نفت كمك كند. در اين ميان برخي اين انتقاد را 
مطرح مي كنند با توجه به اينكه ايران يكي از اركان اصلي 
نقل و انتقاالت نفتي از طريق تنگه هرمز است، افتتاح يك 
چنين پروژه اي در راستاي تضعيف تنگه هرمز است. به 
نظرم اين نوع انتقادها هيچ پايه و اساس درستي ندارد، 
چرا كه متنوع سازي مسيرهاي صادراتي به معناي نفي 
ساير گزاره هاي موجود نيست. تنگه هرمز يك مسير 
بين المللي است و چنانچه مشكلي براي آن ايجاد شود 
باعث ضرر و زيان مجموعه كشورهاي صادركننده نفتي 
مي شود و تنها شامل حال ايران نيست. با اين توضيحات 
معتقدم، پروژه گوره به جاس��ك به طور كلي مي تواند 
براي اقتصاد ايران ظرفيت هاي ت��ازه اي را ايجاد كند. 
ظرفيت هايي كه هم ابعاد داخلي )توسعه مناطق جنوبي 
و سواحل مكران( و هم ابعاد خارجي )توسعه رويكردهاي 
صادرات نفتي و...( را در بر مي گيرد و به ايران براي حضور 
پرقدرت تر در بازار نفت بين الملل كمك مي كند. بايد 
منتظر هفته ها و ماه هاي آينده باشيم تا بعد از اجرايي 
شدن اين پروژه، دستاوردهاي مش��خص ايران از اين 

پروژه ملموس تر شود.
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مشكالت مردم خوزستان دردآور است

پروژه گوره-جاسك مسير انتقال نفت را بين 10تا 14روز كاهش مي دهد
توسط ايستگاه هاي پمپاژ نفت اين مسير هزار كيلومتري 

به راحتي طي مي شود. 
  براي افزايش ظرفيت هاي صادرات نفت كشور، 
اين پروژه چه ويژگي هايي دارد. آيا اين ظرفيت 
به اي�ران كمك مي كند ك�ه بتواند ظرفيت هاي 
صادراتي خود در حوزه صنعت نفت را ارتقا دهد؟

از منظر صادراتي، اي��ران به جاي اينكه نفت خود را در 
خليج فارس به مش��تري هايش عرضه كند، مي تواند 
اي��ن ظرفيت هاي نفتي را در درياي عم��ان و از طريق 
ناحيه مكران عرضه كند. اين تغييرات راهبردي از منظر 
استراتژيك، موضوعي بسيار كليدي و يك برگ برنده 
محس��وب مي ش��ود و ارزش افزوده فراواني را متوجه 
اقتصاد ايران مي كند. در زمان هايي كه مشكالت امنيتي 
احتمالي در منطقه خليج فارس كه يك مختصات بحراني 
به شمار مي رود، ايجاد شود، ايران به راحتي مي تواند نفت 
خود را از طريق درياي عمان صادر كند. بنابراين براي 
كشوري مانند ايران كه در اوج تحريم هاي ظالمانه است، 
بهره برداري از اين پروژه يك اقدام شجاعانه و يك عمل 

ارزشمند است كه همه بايد قدردان آن باشند.
  همزمان با بهره برداري از اي�ن پروژه، برخي از 
منتقدان اشاره مي كنند يك چنين پروژه هايي 
بايد در محدوده زماني حداكثر 18 ماه تا 2سال به 
اتمام برسند و ايران زمان و هزينه بااليي )53هزار 
ميليارد تومان( را صرف اين پروژه كرده است. آيا 

يك چنين انتقاداتي را وارد مي دانيد؟
گمان نمي كنم، يك چنين اظهاراتي از روي دلسوزي 
صورت گرفته باش��ند. ممكن است براي بخش هاي 
تحقيقاتي و پژوهش��ي زمان زي��ادي صورت گرفته 
باش��د، اما از منظر عملياتي زماني ك��ه صرف پروژه 
شده به نسبت ش��رايط موجود قابل قبول بوده است. 
به نظرم با توجه به گستردگي و سختي كار كه نواحي 
غيرمسكون را ش��امل مي شود، كار به شكل مطلوبي 
پيش رفته است. در يك چنين نواحي غيرمسكوني، 
همزم��ان با هر متر و هر كيلومت��ري كه براي احداث 
خط لوله، عملياتي مي شود، بايد جاده هاي دسترسي، 
تداركات، نيازهاي لجستيكي و... در نظر گرفته شود 
تا كار مبتني بر يك منطق زمان��ي پيش برود. دقيقا 
مانند عمليات هاي جنگي ك��ه هر عملياتي نيازمند 
پيش بيني هايي براي احداث خاكريز و... بايد در نظر 
گرفته شود براي يك چنين پروژه هايي كه چند هزار 
پرسنل شامل مهندسين، تكنيسين ها، كارگران و... 
در آن مش��غول به كار هس��تند بايد پيش بيني هاي 
الزم در خصوص آذوق��ه، آب، حمل و نقل، امنيت و... 
صورت بگيرد. اينطور نيس��ت كه براي مختصاتي در 
حد و حدود فاصله تهران تا مشهد لوله گذاري شود، اما 
پيش بيني هاي زماني و سرمايه گذاري هاي الزم براي 
آن در نظر گرفته نشود. ضمن اينكه نبايد فراموش شود 
درباره قلمرويي صحبت مي كنيم كه با شرايط دشوار 
اقليمي و جغرافيايي مواجه است و امكانات الزم براي 

سرعت بخشيدن به كار در آن وجود ندارد. 
 يعني شما تصور مي كنيد، اين پروژه از نظر زماني 

و حجم سرمايه گذاري مطلوب پيش رفته است؟
بله، معتقدم با توجه به شرايط و امكانات كشور اين پروژه 
از جمله پروژه هاي قابل دفاع كشور در حوزه صنعت 
نفت است. البته طبيعي است كه اگر كشور با شرايط 
تحريم مواجه نبود، ماشين آالت و تجهيزات بهتري در 
اختيار مجريان قرار مي گرفت و حمايت هاي بودجه اي 
و لجستيكي مطلوب تري صورت مي گرفت، هم از نظر 
زماني و هم از نظر كيفي ممكن بود، دس��تاوردهاي 
افزونتري نصيب كشور مي شد، اما با شرايط فعلي دولت 
و وزارت نفت بهترين عملكرد را ثبت كرده اند. ضمن 
اينكه قبال هم اشاره كردم، بخش عملياتي كار در مدت 
زمان كوتاهي صورت گرفته است. البته در بخش هاي 
پژوهشي و تحقيقاتي زمان بيشتري صرف شده، اما 
روند اجراي پروژه در زمان مناسبي صورت گرفته است.
  همزمان با بهره برداري از پروژه گوره-جاسك 
و در ش�رايطي كه ايران برنامه ريزي هاي تازه اي 
براي صادرات نفت خود از طريق چين و... ترتيب 
داده، آمريكا اعالم كرده كه نظارت هايش را براي 

جلوگيري صادرات نفتي اي�ران از طريق چين 
افزايش خواهد داد. فكر مي كنيد، چش�م انداز 
صادرات نفتي اي�ران در صورت تداوم تحريم ها 

چگونه خواهد بود؟
با روي كار آمدن دولت جديد در ايران و حضور چهره اي 
مانند باي��دن در امريكا، گمان مي كن��م، اراده اي براي 
افزايش تنش ها ميان دو كشور وجود نداشته باشد. از يك 
طرف ايران به داليل اقتصادي و راهبردي به دنبال بهبود 
وضعيت اقتصادي خود است و از سوي ديگر دولت بايدن 
به دنبال ايجاد تفاوت هاي جدي با دوره ترامپ است. در 
واقع بايدن تالش مي كند تا آس��يب هايي كه ترامپ بر 
كاراكتر آمريكا در سطح جهان وارد ساخته را از ميان ببرد 

و كارهاي غير منطقي قبلي را  از افكار عمومي بين المللي 
پاك كند، راهي جز راه آمدن با ايران ندارد. بايدن اعالم 
كرده به دنبال اصالح روند اشتباه قبلي است، ضمن اينكه 
از زمان تبليغات انتخاباتي اعالم كرده بود كه خواستار 
احياي برجام است. طبيعي است كه بايدن تالش مي كند 
تا وعده هاي خود را محقق كند. در يك چنين شرايطي 
معتقدم علي رغم برخي اظهاراتي كه در سطح رسانه ها 
در خصوص افزايش تنش ها مطرح مي شود، پشت پرده 
منافع دو طرف ايجاب مي كند كه تحريم ها را پايان دهند 

و تنها مسير تعامل دوطرفه را مسدود نسازند.
  اما آيا در صحنه عمل نش�انه هايي وجود دارد 
كه ي�ك چني�ن راهبردهايي را تايي�د كند؟ به 

نظر مي رس�د در دو سوي اين معادله، نشانه ها با 
تحليل هاي خوش بينانه متفاوت باشد. اينطور 

نيست؟
نه، اتفاقا پيگيري نشانه ها حاكي از آن است كه بايدن 
خواستار تداوم گفت وگوها و تفاهم با ايران است. آمريكا 
از منطقه خارج شده و به خوبي از اين واقعيت آگاه است 
بدون مشاركت ايران، هيچ كدام از بازيگران منطقه اي 
قادر به تامين امنيت منطقه نيستند. بر اين اساس است 
كه آمريكا علي رغم برخي لفاظي ها در صحنه عمل به 
دنبال ارسال نشانه هاي مسالمت جويانه است. برداشتن 
مقطعي  تحريم ها از پيش روي دارايي هاي ايران در كره 
جنوبي، ژاپن و... نشان مي دهد كه دولت بايدن هم نياز 
به مفري براي پايان دادن به مش��كالتش با ايران دارد. 
البته اين تحليل ها به اين معنا نيست كه صهيونيست ها 
و دشمنان ايران دست روي دست گذاشته اند و اقدامي 
عليه مناس��بات ارتباطي و اقتصادي دو طرف صورت 
نمي دهند. بايد بدانيم، براي صهيونيس��ت ها تحمل 
يك روز خوش در مناسبات ميان ايران و آمريكا ممكن 
نيست و براي تيره و تار ساختن اين مناسبات حاضرند 
دست به هر كار و اقدامي بزنند. اما سياست بين الملل 
امروز اقتضا مي كند كه بايدن تالش كند تا خود را يك 
دولت صلح طلب معرفي كند و تالش كند با ايران به تفاهم 
برسد. اتفاقا بهره برداري از پروژه هايي مانند گوره- جاسك 
نشان مي دهد كه ايران در مسير رشد صنايع نفتي خود 
به درون كشور متكي است و حتي در دشوارترين شرايط 
نيز مي تواند گليم خ��ود را از درياي اقتصاد بين المللي 

بيرون بكشد.
  اين پ�روژه به ط�ور عيني چه دس�تاوردهاي 

اقتصادي براي كشورمان خواهد داشت؟
قبال اش��اره كردم كه تنها در يك مورد، بين 10 تا 14 
روز مسير انتقال نفت ايران را كاهش مي دهد.از سوي 
ديگر هزينه هاي جاري صادرات و حمل و نقل كشور 
را كاهش مي ده��د. در واقع چابكي و تنوع افزون تري 
را متوجه صادرات نفت ايران مي كند. در مجموع بايد 
به اين نكته اش��اره كرد كه در اقتص��اد امروز جهاني، 
3ركن اصلي زمان، كاهش هزينه ها و امنيت بس��يار 
اثرگذار هس��تند. هر پروژه اي بايد از يك طرف عنصر 
مديريت زم��ان را بهبود بخش��د، هزينه ها را كاهش 
دهد و از نظر امنيتي، مختصات مطلوب تري را ايجاد 
كند. پروژه گوره-جاسك در هر 3بخش هزينه، زمان 
و امنيت قابليت هاي فراوان��ي را متوجه صنعت نفت 
ايران مي كند. ضمن اينكه از منظر پرس��تيژيك هم 
نش��ان دهنده توانايي هاي فني و مهندسي ايران در 
زمان اوج تحريم هاي اقتصادي است. ايران با اجراي اين 
پروژه در زمان تحريم ها اين پالس را به فضاي عمومي 
ارسال مي كند كه قادر است نيازهاي توسعه اي خود را 

با تكيه بر توانمندي هاي داخلي پيش ببرد.
  امارات و عربستان هم تالش مي كنند از طريق 
احداث خط لوله در دري�اي عمان ظرفيت هاي 
ص�ادرات نفت خود را ارتقا دهن�د. بهره برداري 
از اين پ�روژه آيا باعث ايجاد رقابت ميان ايران با 

كشورهاي حاشيه خليج فارس خواهد شد؟
عربس��تان و ام��ارات نيز پي��ش از اي��ن در اين زمينه 
س��رمايه گذاري هاي فراواني صورت داده اند. چرا كه از 
منظر بهبود شاخص هاي محيط زيستي خليج فارس هم 
اين سرمايه گذاري ها يك ضرورت است. اما ويژگي هاي 
ايران براي افزايش ص��ادرات از طريق درياي عمان به 
مراتب بيشتر از اين كشورها است. چرا كه عربستان بايد 
از س��واحل ساير كشورها اين خط لوله را عبور دهد كه 
اين هماهنگي ها با توجه به وضعيت خليج فارس به هيچ 
عنوان كار ساده اي نيست. اما ايران در قلمروي سرزميني 
خود اقدام ب��ه برنامه ريزي هاي الزم مي كند و كاري به 
مراتب آسان تر با امنيت بيش��تر را در برابر دارد. در كل 
معتقدم اين پروژه يكي از دستاوردهاي ارزشمند وزارت 
نفت در زمان بيژن زنگنه است كه هم از نظر اقتصادي و 
هم از منظر راهبردي ارزش افزوده فراواني را متوجه كشور 
مي كند. ضروري است ويژگي هاي اين دستاورد بدون 
صف كشي هاي جناحي و از نقطه نظر منافع ملي براي 

افكار عمومي تشريح شود.

شريان حمل و انتقال نفت را بستند تا جلوي صنعت نفت 
را بگيرند و صادرات را به قول خود به صفر برسانند تا به 
قول خودشان ديگر براي ايران اين امكان وجود نداشته 
باش��د تا براي تامين نيازمندي هايش ارز داشته باشد 

درحالي كه 6 ميليون دالر ارز براي دارو تامين كرديم.

  طرح عظيم گوره به جاس�ك جل�وه اي از 
درهم شكستن تحريم هاست

چهره ديگري كه سهم قابل توجهي در رشد پروژه هاي 
مرتبط با صنعت نفت كش��ور دارد، بي��ژن زنگنه وزير 
نفت دولت دوازدهم اس��ت. بيژن نامدار زنگنه در آيين 
بهره  برداري از خط لوله انتقال نفت گوره - جاسك و پايانه 
نفتي آن افزود: اين طرح تا به امروز 82 درصد در مرحله 
بارگيري پيشرفت فيزيكي داشته و استراتژيك ترين 
طرحي ب��وده كه در اين دولت به بهره برداري رس��يده 
است. طرح عظيم خط لوله انتقال نفت گوره به جاسك 
جلوه اي از درهم شكستن تحريم ها و تكيه بر توان داخلي 
است. چرا كه 250 شركت بزرگ و كوچك داخلي در اين 
طرح مشاركت و افزون بر 10 هزار نفر در آن كار كردند. 
زنگنه بيان داشت: اكنون نفت خام پس از طي يك هزار 
كيلومتر بدون هيچ مش��كل عملياتي به بندر جاسك 
رس��يده و به دليل آماده نبودن مخازن ذخيره به  طور 
مستقيم از لوله كشتي بارگيري مي شود. بخش هايي از 
اين طرح كه در روز جاري به بهره برداري مي رسد شامل 
يك هزار كيلومتر خط لوله، ايستگاه تلمبه خانه شماره 
2، تاسيسات ارسال و دريافت توپك و تجهيزات بارگيري 
نفت در جاسك به ظرفيت 300 هزار بشكه در روز است. 
به گفته وزير نفت، اين طرح پيشرفت 82 درصدي دارد 
كه تاكنون حدود يك ميلي��ارد و 200 ميليون دالر در 
آن هزينه شده است. زنگنه بيان داشت: برق مورد نياز 
تلمبه خانه هاي مسير در ظرفيت كامل 100 مگاوات 
است. دو شركت تابعه ش��ركت ملي نفت ايران يعني 
شركت مهندسي و توس��عه نفت و شركت نفت و گاز 
پارس به ترتيب مسووليت بخش هاي خشكي و دريايي 
اين طرح را بر عهده داشتند. براي اجرايي شدن اين طرح 
يك ميليارد و 150 ميليون دالر قرارداد با پيمانكاران 
و تامين كنندگان امضا شده كه تاكنون 970 ميليون 
دالر آن پرداخته شده است. همچنين قراردادهايي كه 
شركت نفت و گاز پارس با پيمانكاران و تامين كنندگان 
به امضا رسانده 300 ميليون دالر است كه 200 ميليون 
دالر آن پرداخته شده است. در حال حاضر بهره برداري 
از خط و تلمبه خانه ها و همه تجهيزات مسير به شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت س��پرده ش��ده كه داراي 
باالترين تجربه حرفه اي در امر بهره برداري از خطوط 
لوله است. اكنون عمليات بارگيري و صادرات نفت در 
جاسك توسط شركت نفت و گاز پارس انجام مي شود 
كه در ماه هاي آينده به  طور كامل به شركت پايانه هاي 
نفتي واگذار خواهد شد .اين طرح از ابتداي سال 1401 
به بهره برداري كامل خواهد رسيد كه از امروز تا مهرماه 
ظرفيت آن 300 هزار بشكه خواهد بود، در مهر تا آبان 
به 400 هزار بش��كه، از آبان تا دي ماه با وارد مدار شدن 
تلمبه خانه ها و يك مخزن ذخيره در جاسك به 500 هزار 
بشكه، از دي ماه به ظرفيت 750 هزار بشكه و از ابتداي 

اسفندماه به يك ميليون بشكه ظرفيت خواهد رسيد. 

  شاخص هاي رشد و توسعه در منطقه مكران
اين عضو كابينه دوازدهم خاطرنشان كرد: بهره برداري 
مرحله اي از طرح هاي بزرگ اين چنيني يك امر طبيعي 
است كه از جمله در نيروگاه ها، تصفيه خانه ها، خطوط 
لوله و پااليش��گاه هاي گاز نيز مرسوم است كه طي آن 
كارفرما و س��رمايه گذار از منافع حاصل از بهره برداري 
برخوردار ش��ده و اش��كاالت كار نيز به  طور كامل رفع 
خواهد شد. در همه بخش هاي خط لوله گوره به جاسك 
و همه تاسيسات مرتبط، تمامي الزامات و استانداردهاي 
ملي و بين المللي از جمله استاندارد IPS و API رعايت 
شده اس��ت.در ابتداي كار قراردادي براي تامين 400 
هزار تن ورق »نيز« كه يك ورق مخصوص مقاوم به نفت 
ترش است با خريد از شركت هاي خارجي منعقد شد، 
همچنين در آغاز كار مقرر بود از پمپ هاي 6 مگاواتي 
استفاده شود اما تامين اين اقالم با دشواري همراه شد 
.در اين راستا يك كار يك ساله مشترك بين شركت ملي 
نفت ايران، شركت فوالد مباركه و شركت فوالد اكسين 
تعريف شد تا بتوانند به استاندارد توليد تختال توسط 
فوالد مباركه و استاندارد توليد ورق توسط فوالد اكسين 
برسند و پس از آن استانداردها در اختيار شركت هاي 
لوله ساز قرار گرفت. بخش اصلي ورق مورد نياز اين طرح 
كه يك ورق مقاوم به نفت و گاز ترش است براي اولين  
بار در ايران ساخته شد. در حالي كه در ابتداي كار مقرر 
بود از پمپ هاي 6 مگاواتي در اين طرح استفاده شود، 
به 50 پمپ 2.5 مگاواتي تبديل شد كه همگي در ايران 
ساخته شدند و شركت هاي »پمپ ايران«، »پتكو« و 
»پمپ هاي صنعتي ايران« اين 50 پمپ را س��اختند. 
زنگنه ابراز اميدواري كرد: اين طرح به عنوان مهمترين 
طرح پايه اي، زمينه ساز توسعه اقتصادي منطقه مكران 
باشد. وي گفت: امروز اجازه ساخت پااليشگاه 900 هزار 
بشكه اي در منطقه داده شده كه مي توانند صنايع پايين 
دستي خود را نيز داشته باشند، همچنين 20 ميليون 
مخزن با س��رمايه گذاري 230 ميليون دالري توسط 
بخش خصوصي به روش بي او.تي در حال احداث است. 
وزير نفت همچنين از تصميم گيري براي ساخت يك 
هنرستان صنعتي به منظور پرورش نيروهاي ماهر در 
منطقه خبر داد .زنگنه تصريح  كرد: اكنون يك پاياني 
صادراتي داريم كه نفت را از درياي عمان صادر مي كند 
كه ضمن افزايش ظرفيت صادراتي ايران، منجر به تنوع 
و انعطاف در پايانه هاي نفتي شده و كاهش ريسك هاي 
صادراتي و امنيتي را به دنبال خواهد داش��ت. صادرات 
از جاس��ك منجر به كوتاه شدن مسير رفت و برگشت 
مشتريان نفت كش��ور به اندازه يك هزار مايل دريايي 
مي ش��ود، همچنين هزينه هر بشكه نفت از 60 سنت 
)در صورتي كه با نفتكش حمل مي شد( با بهره برداري 
از اين خط لوله به 40 سنت در هر بشكه كاهش خواهد 
يافت. تملك اراضي به طول يك هزار كيلومتر با عرض 
نزديك به 200 متر در طول مسير انجام شده است. اين 
خط لوله، ايراني ترين و سريع ترين خط لوله اي است كه 
تاكنون در كشور ساخته شده امروز مرحله نخست آن 

به بهره برداري خواهد رسيد.

برگ برنده نفتي
ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه |
دولت دوازدهم در حالي به روزهاي پاياني خود نزديك 
مي شود كه هنوز نتوانسته موضوع FATF را به سرانجام 
برساند و منتظر اعالم نظر مجمع تشخيص مصلحت 
است، اما به نظر مي رسد اين كار بايد در دولت سيزدهم 

دنبال شود.
 بعد از كش و قوس هاي بسيار و رفت و برگشت اليحه 
FATF ميان مجلس و ش��وراي نگهب��ان هنوز هيچ 
تعيين تكليفي در اين باره نش��ده و همچنان بايد در 
انتظار تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره 
FATF بمانيم. شايد تا همين چند وقت پيش به نظر 
مي رسيد كه پرونده FATF در ايران بسته شده و قدرت 
مخالفان بر موافقان فائق آمده، اما اواخر سال گذشته 
خبر رس��يد كه رهبر معظم انقالب، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام را توصيه به بررسي مجدد ماجرا كرده 
است.  آخرين وضعيت اما از زبان لعيا جنيدي معاون 
حقوقي رييس جمهور كه هفته گذش��ته در حاشيه 
جلس��ه هيات دولت مطرح كرد، اين است كه »دولت 
تمام مقدمات الزم را به مجمع فرستاده است. شنيدم 
كه گفتند سواالت پاس��خ داده نشده يا دير پاسخ داده 
ش��ده اس��ت. تا آنجايي كه اطالع دارم، سواالت آخر 
اسفند ارسال شد و پاسخ ها نيز در ۱۰، ۱۲ روز ابتداي 
سال جاري فرستاده شد. اين پاسخ ها قبال هم ارسال 
شده بود و از آخرين پاسخ تاكنون نيز خيلي زمان زيادي 
گذشته است. بنابراين فرصت كافي براي تجديد جلسه 
مجمع وجود داش��ته اس��ت.«  گروه ويژه اقدام مالي 
)Financial Action Task Force( يك سازوكار 
بين دولتي است كه براي مبارزه با پول شويي در سال 
۱۹۸۹ تاسيس  شده است. در گذر زمان فعاليت هاي اين 
سازمان گسترده تر شد و در سال ۲۰۰۱ به كارزار مبارزه 
با تامين مالي تروريسم پيوست. در حال حاضر از ميان 
۱۹۰ كشور دنيا ۱۸۸ كشور به اين نهاد ملحق شده اند. 

دولت هايي كه پايبند به مقررات اين سازمان نشوند، 
FATF آنها را در فهرست دولت هاي غيرهمكار )ليست 
سياه( خود قرار مي دهد. از نظر FATF كشورهايي كه 
مشمول ليست سياه شوند، خطر مربوط به پول شويي 
آنها باال است. امروزه توصيه هاي FATF تبديل به زبان 
مشترك نظام بانكي و مالي جهاني شده و از اعضاي خود 
مي خواهد كه در فعاليت هاي بانكي و مالي خود حداكثر 
دقت را در رعايت اين توصيه ها به  كار گيرند. در اين ميان 
برخي معتقدند پيوستن به FATF موجب خودتحريمي 
مي ش��ود و اجراي الزامات اين سازمان مبادالت مالي 
خارجي و داخلي ايران را براي طرف هاي غربي شفاف 
مي كند بنابراين دور زدن تحريم ها هم، در اين شرايط 
 FATF دشوارتر مي شود. عده اي ديگر اما نپيوستن به
را منابع بزرگي در مس��ير تجارت بين الملل مي دانند. 
حسن روحاني رييس جمهور دولت دوازدهم نيز حتي 
در آخري��ن ماه از پايان كار ۸ س��اله خود، همچنان بر 
ضرورت تاييد FATF و پيوستن به اين گروه تاكيد دارد 

و مي گويد: تا موضوع FATF حل نشود روابط بانكي ما با 
دنيا حل نخواهد شد و هيچ سرمايه گذاري اعم ازداخلي 
و خارجي حاضر به سرمايه گذاري در طرح ها و پروژه ها 
نخواهد شد. اگر پول در اختيار نداشته باشيم و نتوانيم 
به خاطر FATF با بانك هاي جهان رابطه برقرار كنيم، 
در نتيجه سرمايه كافي نخواهيم داشت و نمي توانيم 
طرح هاي ب��زرگ را نهايي كنيم. روحاني همچنين از 
همرديف شدن ايران و كره شمالي به عنوان دو كشور 
جهان در خودداري از پذيرش FATF و نيز ريسك باالي 
كشورمان در جذب سرمايه گذاري خارجي سخن به 
ميان آورد كه كارشناسان همواره به تداوم اين وضعيت 
هشدار مي دهند و بر اين باورند كه تصويب نشدن لوايح 
مذكور و قرار گرفتن ايران در فهرست سياه پول شويي 
باعث انزواي بانكي و به حداقل رسيدن دادوستد مالي 
حتي با كش��ورهايي چون چين و روسيه شده است. 
در چارچوب گروه ويژه اقدام مالي، كش��ورها در چهار 
فهرست س��بز )كشورهاي بي مش��كل(، خاكستري 

)هم��كار ولي داراي مش��كل(، قرم��ز )غيرهمكار( و 
سياه )غيرهمكار و در معرض اقدام هاي تقابلي( جاي 
مي گيرند. كشوري كه در ليست سياه گروه ويژه اقدام 
مالي قرار گيرد از مناسبات بانكي و اقتصادي با جهان 
محروم خواهد ماند. از س��ال ۱۳۸۸ كه ايران به دليل 
ملحق نشدن به FATF در ليست سياه گروه ويژه اقدام 
مالي قرار گرفت، همواره بحث بر س��ر پيوستن يا عدم 
الحاق ايران به اين گروه مطرح بوده است. البته در فضاي 
پسابرجام، ايران از ليست سياه به طور موقت خارج شد 
ولي در پي تصويب نشدن لوايح مرتبط با آن بار ديگر 
در اين فهرست قرار گرفت. در تشريح لوايح چهارگانه 
FATF و سرنوشت هر يك از آنها در مجاري قانوني ايران 
الزم به يادآوري است كه لوايح مذكور عبارتند از اصالح 
قانون مب��ارزه با تامين مالي تروريس��م، اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي، الحاق ايران به كنوانسيون جرايم 
سازمان يافته فرا ملي )پالرمو( و الحاق دولت جمهوري 
اسالمي ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين 
مالي تروريسم )CFT( . از سوي ديگر،  مخالفان در حالي 
بر ديدگاه خود پافشاري مي كنند كه ممكن است با تعلل 
در اين موضوع و نپيوستن به اين گروه مالي، به زودي با 
مشكالت و معضالت جبران ناپذيري مواجه شويم. اين 
در حالي است كه به تازگي معاون حقوقي و امور مجلس 
بانك مركزي گفت: »۹.۴ ميليارد دالر از اموال توقيفي 
ايران در بانك هاي اروپايي آزاد شده اما نمي توانيم به 
ايران بياوريم.« معاون حقوقي بانك مركزي علت اين 
اتفاق را حضور ايران در ليست سياه FATF ذكر كرده 
و اين در شرايطي اس��ت كه آزادسازي چنين مبلغي 
بازار ارز ايران را به شدت مي تواند تحت تاثير قرار دهد. 
بنابراين به نظر مي رسد دولت جديد بايد اين موضوع 
را در رئوس اولويت دار خود قرار دهد و اين موضوع را از 
بالتكليفي خارج كند تا بيش از اين شاهد آثار منفي و 

جبران ناپذيري نباشيم.

اخباريادداشت

ادامه از صفحه اول
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3.3 كارت بانكي
به ازاي هر نفر در كشور

مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي با بيان اينكه 
در حال حاضر حدود ٢٦٨ ميليون كارت بانكي بدهي 
)برداشت( و اعتباري در كشور وجود دارد تصريح كرد: 
بر اين اساس سرانه تعداد كارت بانكي در كشور حدود 
٣.٣ كارت به ازاي هر نفر است.داوود محمدبيگي گفت: 
اصوال كارت ه��اي بدهي و اعتباري ج��زو كارت هاي 
بانكي اشخاص محسوب مي شوند و كارت هاي هديه و 
پيش پرداخت كه قابليت شارژ نداشته و قابل انتقال به 
غير است نبايد در سرانه كارت محاسبه شوند. بر همين 
اساس س��رانه تعداد كارت بانكي در كشور حدود ٣.٣ 
كارت به ازاي هر نفر است. در كشوري كه تمامي افراد 
جامعه داراي حساب بانكي هستند و نسبت اسكناس و 
مسكوك به نقدينگي طي ٧ سال از ٧.٦ به ٢.٣ كاهش 
يافته و مردم تمام فعاليت هاي مالي خود را با استفاده از 
ابزارهاي الكترونيك انجام مي دهند سرانه ٣.٣ كارت 
بانكي به ازاي هر نفر سرانه بااليي محسوب نمي شود. 
محمدبيگي با اشاره به اينكه بيش از ٣٢ بانك و موسسه 
اعتباري غير بانكي در كش��ور وجود دارد كه مشتريان 
مي توانند از خدمات متنوع آنها استفاده كنند، افزود: لذا 
اگر هر مشتري به طور متوسط در دو يا سه بانك حساب 
داشته باشد طبيعتا نيازمند دو يا سه كارت بانكي است. 
از منظر پايداري سرويس نيز همان گونه كه معموال هر 
فروشگاه به دو يا سه دستگاه كارت خوان مجهز است تا 
در صورت عدم سرويس دهي يكي از انها كسب و كار با 
مشكل مواجه نشود، مش��تري نيز حداقل به دو كارت 
بانكي نياز خواهد داشت. محمدبيگي تجميع كارت هاي 
بانكي را معادل كاهش رقاب��ت و تنوع ارايه خدمات به 
مشتريان دانست و تاكيد كرد: تجميع كارت هاي بانكي 
به معني حذف آنها و وابس��تگي مشتري صرفا به يك 
نهاد يا يك بانك اصوال مبتني بر استانداردهاي پرداخت 
نيست و در همه دنيا بانك ها با ايجاد امكانات و محصوالت 
متنوع مشتريان را به استفاده از محصوالت خود ترغيب 
مي كنند. از منظر سهولت كاربري و استفاده حداكثري 
از ظرفي��ت تلفن هاي هوش��مند نيز بان��ك مركزي 
پروژه كهربا را از اواخر س��ال قبل با همكاري بانك ها 
و ش��ركت هاي پرداخت آغاز كرده است كه بر اساس 
آن مشتري قادر خواهد بود بدون نياز به جسم كارت 
و با ذخيره اطالعات كارت در فضاي امن تلفن همراه 
خود صرفا با در اختيار داشتن تلفن همراه از خدمات 
كارت هاي مختلف ذخيره شده در تلفن بهره مند شود.

بازخريد 3 هزار ميليارد توماني 
بانك مركزي

با توجه به پيش بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانك��ي، موضع عملياتي بانك مركزي در 
اين هفته استمرار جذب نقدينگي بود. از اين رو، اين 
بانك به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد 
معكوس به مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال اقدام كرد. بانك 
مركزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار 
بين بانكي ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي 
اجرا مي كند. موض��ع عملياتي اين بان��ك )خريد يا 
فروش از طريق ابزارهاي موجود( بر اساس پيش بيني 
وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي و با هدف كاهش 
نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق 
انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي اعالم مي شود. 
متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در راستاي مديريت نقدينگي خود 
در بازار بين بانكي، نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت 
تعيين شده از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند. 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در 
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند 
)دريافت اعتبار با وثيقه از بانك مركزي( مش��روط 
به در اختيار داش��تن اوراق مالي اسالمي دولتي و در 
قالب توافق بازخريد با نرخ سقف داالن نرخ سود )۲۲ 

درصد( استفاده كنند.

تاثير اقتصاد بر روي بورس
اقتصاد ايران در شرايطي قرارگرفته كه طي چهار 
دهه گذشته رشد اقتصادي متوسط صفر درصدي 
را تجربه كرده است. از سوي ديگر شاخص تورم نيز 
طي اين بازه زماني اعداد و ارقامي باالي ۳۰ درصد 
را ثبت كرده اس��ت. رشد نقدينگي، كاهش درآمد 
سرانه، توس��عه پايه پولي و كاهش ارزش پول ملي 
از ديگر ش��اخص هاي اقتصادي است كه طي اين 
مدت دچار تكانه هاي پي درپي شده است. در يك 
چنين وضعيتي اقتصاد ايران اساسًا ديگر فرصتي 
براي آزمون وخطا ندارد و بايد هرچه سريع تر تكليف 

خود را با توسعه پايدار مشخص كند.
براي چش��م انداز حداق��ل دو گ��زاره بنيادين بايد 
موردتوجه دولت جديد قرار بگيرد. گزاره هايي كه 
بدون توجه به آنها، پش��ت سر گذاشتن مشكالت 
گذشته امكان پذير نخواهد بود. در وهله نخست در 
ابعاد داخلي حركت اقتصاد ايران به س��مت رقابت 
بيشتر، انحصار كمتر و به طوركلي سوق دادن اقتصاد 
به س��مت اقتصاد بازارمحور باي��د موردتوجه قرار 
بگيرد. موضوع دوم نيز برداشته شدن تحريم هاي 
اقتصادي از گرده هاي اقتصاد ايران، بهبود مناسبات 
ارتباطي با جهان پيراموني و حل مشكل پيوستن 
به كنوانسيون هاي بين المللي است كه بايد هرچه 
سريع تر براي آنها فكر عاجلي ش��ود. اين دو گزاره 
مهم ترين دستور كارهايي است كه بايد تيمي كه 
قرار است س��كان هدايت اقتصاد ايران را به دست 
بگيرد، زمينه تحقق آنه��ا را فراهم كند. نكته مهم 
ديگر آن اس��ت كه بايد ديد افرادي كه قرار است به 
عنوان متوليان اقتصادي كش��ور در دولت جديد 
به كارگماشته شوند با چه نوع جهان بيني انتخاب 

خواهند شد.
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تكليف FATF به دولت سيزدهم كشيد

افزايش توليد و مهار تورم در سايه واكسيناسيون كرونا
گروه بانك و بيمه|

 كارشناسان مي گويند كه ش��تاب گرفتن برنامه واكسن 
كرونا در ايران مي تواند به رشد كسب وكارها، بهبود فضاي 
توليد، رونق بازارها و افزايش رش��د اقتصادي كمك كند 
و همانطور كه كشورهاي جهان بعد از واكسيناسيون، به 
رونق نسبي دس��ت يافتند، روند بهتري را در اقتصاد ايران 
شاهد باشيم و افزايش توليد، بخشي از تورم افسارگسيخته 
ماه هاي آينده را خنثي كند و مردم هر روز ش��اهد رش��د 
قيمت ها و سخت تر شدن معيشت خانوارها نباشند. آخرين 
آمار بانك مركزي حاكي از رشد اقتصادي مثبت در طول 
سال ۱۳۹۹ است و چشم انداز مثبت مذاكرات و پايان كرونا 
در سايه واكسيناسيون عمومي، نويد دهنده تداوم اين رشد 
و تحقق آينده اي بهتر براي اقتصاد كشور است.آمار منتشر 
شده از رشد اقتصادي كشور نويدبخش آينده اي بهتر براي 
اقتصاد ملي است. رشد اقتصادي براي سال ۱۳۹۹ نه تنها 
مثبت اس��ت بلكه روند رو به رشدي از ابتداي سال تا پايان 
۱۳۹۹ را نشان مي دهد. اين رونِد مثبت است كه نويدبخش 
بوده و در صورت رفع موانع اصلي توليد، رشد اقتصادي به 
نقطه هدف برنامه توسعه ششم و برنامه توسعه هفتم )كه در 
آينده نزديك تهيه مي شود( خواهد رسيد. بر اساس آخرين 
گزارش بانك مركزي كه تازه منتشر شده، رشد اقتصادي 
كشور در س��ال ۱۳۹۹ به قيمت پايه )به قيمت هاي ثابت 

سال ۱۳۹۰( نسبت به س��ال قبل به ترتيب )با نفت( ۳.۶ 
درصد و )بدون نفت( ۲.۵ درصد بوده اس��ت. بررسي روند 
فصلي ارقام رشد در اين سال مبين آن است كه پس از افت 
فعاليت هاي اقتصادي در شروع همه گيري بيماري كرونا در 
فصل اول سال ۱۳۹۹ )رشد ۲.۵-درصد(، رشد اقتصادي 
كشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ 
درصدي در فصل سوم اين سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ 
درصد شد.الزم به ذكر است ميزان رشد ثبت شده در گروه 
نفت، صنايع و معادن و كش��اورزي به ترتيب معادل ۱۱.۲ 
درصد، ۷.۱ درصد و ۴.۵ درصد بوده اس��ت و ارزش افزوده 
بخش خدمات، تغييري را نس��بت به سال گذشته تجربه 
نكرده است.يادآور مي ش��ود كه ارزش افزوده بخش نفت 
در سال ۱۳۹۸ كاهش بسيار شديدي را تجربه كرد )رشد 
۳۸.۷- درصد( و با بهبود نس��بي وضعيت در سال ۱۳۹۹، 
رش��د بااليي در اين بخش مالحظه مي شود. عدم تغيير 
ارزش افزوده بخش خدمات نيز معطوف به نوسانات فصلي 
اين بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قياس با مدت 
مشابه سال ۱۳۹۸ اس��ت؛ به طوري كه رشد ارزش افزوده 
آن در فصول اول تا چه��ارم به ترتيب معادل ۱.۳- درصد، 
۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و ۰.۲- درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن بوده است.در چند سال گذشته از يك طرف 
سياست فشار حداكثري امريكا و شروع يك جنگ اقتصادي 

عليه ايران و از طرف ديگر شيوع بيماري كرونا ميزان رشد 
اقتصادي كشور را به شدت تحت تأثير قرار داد. سال گذشته 
اوج بيماري كرونا بود و اعمال محدوديت هاي مختلف همه 
بخش هاي اقتصادي، از نفت و صنعت تا كشاورزي و خدمات 
را متأثر و باعث افت آنها شد. با اين حال اعداد و ارقام منتشر 
شده بيانگر رش��د اقتصادي در اين سال سخت بوده است.

اين امر نشان مي دهد كه اقتصاد كشور ظرفيت آن را دارد تا 
بدون وابستگي به دالرهاي نفتي و در بدترين شرايط خود 
را سرپا نگه دارد. مديريت صحيح منابع و مصارف كشور و 
پشتيباني و حمايت از توليد در بخش هاي مختلف، كليد اين 
موفقيت است.يك نكته مهم را بايد در نظر داشت. اگر كرونا 
نبود وضعيت اقتصادي كشور به چه صورت مي شد؟ يعني 
اقتصاد با تحريم و جنگ اقتصادي و بدون كرونا به احتمال 
زياد بسيار بهتر از ش��رايط كنوني بود. اين بدان معناست 
كه اقتصاد با تحريم و بدون نفت هم مي تواند رش��د كند. 
يعني مي توان گفت در صورت نبود كرونا رش��د اقتصادي 
از اين آمار و ارقام كنوني بسيار باالتر بود. دليلش اين است 
كه شيوع كرونا بيش��ترين ضربه را به بخش خدمات وارد 
كرده است. بر همگان آشكار است كه اين بيماري اقتصاد 
گردشگري را به شدت مختل كرد. سفرها لغو شد، هتل ها و 
مراكز گردشگري تعطيل و توليد خدمات و اشتغال در اين 
قسمت از اقتصاد به شدت آسيب ديد. اگر كرونا نبود بخش 

خدمات رشد قابل توجهي را، به ويژه در حوزه گردشگري 
تجربه مي كرد. زيرا ب��ا وجود تحريم ها و گراني قابل توجه 
دالر گردشگري داخلي در مقابل گردشگري خارجي رونق 
قابل مالحظه اي پيدا مي كرد. نه تنها گردشگران داخلي 
نقاط گردشگري مختلف كشور را مقصد مسافرت هاي خود 
قرار مي دادند، بلكه گردشگران خارجي نيز به دليل ارزاني 
مسافرت به ايران، كشور ما را به عنوان مقصد گردشگري 
خود انتخاب مي كردند. اقتصاد گردشگري نيازي به نفت 
و دالرهاي نفتي ندارد. ايران يك��ي از پرجاذبه ترين نقاط 
گردشگري جهان است و اين مي تواند در آينده به يكي از 
نقاط قوت اقتصادكشور بدل شود. هرچند در اين سال ها 
آسيبي جدي به اقتصاد وارد شده است اما با رشد اقتصادي 
مثبت سال گذش��ته اين اميدواري وجود دارد كه در سال 
جديد اين رش��د اعداد و ارقام بسيار بهتري به خود ببيند.
دولت جديد در آستانه مستقر شدن است، آرامش و ثبات 
در اقتصاد كش��ور در حال شكل گيري بوده و شرايط براي 
تداوم رشد اقتصادي مهيا است.بر اساس گزارش ها، تاكنون 
۶ ميليون و ۹۲۷ هزار و ۶۱۵ نفر ُدز اول واكسن كرونا و دو 
ميليون و ۳۱۴ هزار و ۹۹۸ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۹ ميليون و 
۲۴۲ هزار و ۶۱۳ ُدز رسيد. تاكنون ۲۵ ميليون و ۱۹۰ هزار و 
۴۵۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

پذيرش رمزارزها
در دولت آينده

دولت بعد ناچار است ترس 
خود را كنار بگ��ذارد و براي 
دور زدن تحريم ها، ارزهاي 
ديجيت��ال را به رس��ميت 
بشناس��د و براي آن قانون 
مشخص تدوين كند. دولت 
و بانك مركزي بايد در حوزه 
رمزارزه��ا ورود كند و آنها را 
به رسميت بشناسد، در حال حاضر، ميزان نقدينگي از 
۳۷۰۰ هزار ميليارد عبور كرده و نسبت به دو سال پيش 
دو برابر شده و پيش بيني مي شود در ماه هاي آينده با 
تورمي در كشور روبرو شويم كه تاكنون هيچ وقت تجربه 
نشده اس��ت. بنابراين شايد اگر از سال ها قبل دولت در 
حوزه رمزارزها ورود مي كرد، دوايي بر اين درد بي درمان 
اقتصاد ما بود. دولت جديد در اي��ران بيش از هر زمان 
ديگري به ارز ديجيتال نياز دارد تا با توجه به ش��رايط 
تحريمي، بتواند با بهره گيري از آن بس��ياري از موانع 
اقتصادي را دور بزند.متاسفانه نبود قانون مشخص، كار را 
براي فعاالن اين حوزه بسيار سخت و دشوار كرده است؛ 
در حالي كه پر واضح است كه رمزارزها راهي براي دور 

زدن تحريم ها و ارزآوري بيشتر هستند.
با اين وضعيت تحريم، ما مي توانيم  از اين امكان استفاده 
كنيم؛ يعني انرژي را به رمزارز تبديل كرده و س��پس با 
آن كاال و خدمات وارد كنيم يا خدماتي را كه داخل ايران 
توليد مي شود مي توانيم به صورت مجازي ارايه و صادر 
كنيم و در مقابل ارز ديجيتال دريافت كنيم.ايران بيشتر 
از هر كشور ديگري به رمزارزها نياز دارد و اگر دولت جديد 
به اين موضوع با چشم باز نگاه كند مي تواند از اين فرصت 

استفاده كند و به اقتصاد كمك شاياني داشته باشد.
دولت جديد باي��د رويكردي متفاوت از دولت فعلي در 
رمز ارز داشته باشد، چرا كه در همه دنيا بانك هاي جهان 
رويكرد خودشان در اين حوزه را تغيير داده اند و بانك هاي 
مركزي به اين فكر افتاده اند ك��ه اگر نمي توان مقابله 
موثري با رمزارزها داشت خود اين نهادها وارد عرصه شوند 
و رمزارزهايي با پشتوانه دولت ها راهي بازار كنند.به اين 
موضوع بايد توجه كنيم كه بدترين سياست در مواجهه 
با رمزارزهاي خصوصي، غيرقانوني اعالم كردن آنهاست. 
چرا كه همين حاال ارزهاي ديجيتال وارد مراودات مالي و 
حتي بين  بانكي شده و ممنوعيت آنها تنها به بزرگ شدن 
حجم اقتصاد زيرزميني و ناشناخته منجر مي شود.گويا 
اين اقدام بانك هاي دولتي با اين استدالل شروع مي شود 
كه رمزارزهاي خصوصي ثبات ندارند و رمزارزهاي دولتي 
رمزارزهاي باثباتي خواهند بود ك��ه مي توان كاالها و 
خدم��ات را با آنها قيمت گذاري كرد. بررس��ي اقتصاد 
كشورهاي پيشرفته و كشورهاي نوظهور و مقايسه آنها 
با سياست هاي اقتصادي ايران درس هاي فراواني براي 
آموختن دارد و شايد يك روزي در ايران مسووالن هم به 
اين  نتيحه رسيدند كه اقتصاد يك علم است و با دستور 
دادن كاري نمي ت��وان از پيش برد.در بحث رمز ارز، اگر 
نگاه موشكافانه اي داشته باشيم خواهيم ديد با حذف نهاد 
واسطه نقل وانتقاالت مالي، كنترل دولت ها بر مبادالت 
مالي از بين مي رود و اين يكي از داليل ترس دولت ها از 
ارز ديجيتال است.البته در اين بين، مورادي مثل قاچاق 
انسان، فرار مالياتي، پولشويي، جابه جايي موادمخدر و 
فروش اسلحه از اقدامات غيرقانوني  است كه به صورت 
متناوب با BTC انجام مي شود. همچنين اين چالش 
قابل درك است كه عدم  نياز به نهاد واسطه براي مبادالت 
مالي، قابليت دولت ها براي رصد و شناسايي مبادالت را 
محدود كند و از طرف ديگر، با كاهش مبادالتي كه دولت 
مي تواند آنها را شناسايي كند، درآمدهاي مالياتي دولت ها 
نيز دچار تزلزل شود.از سوي ديگر، امكان تسهيل در 
پولشويي ويژگي ديگري است كه انگشت اتهام را به 
سمت بيت كوين نشانه گرفته است.با اينكه بديهي 
به  نظر مي رسد كه بيت كوين حاكميت دولت ها را 
تحت الشعاع قرار داده، اما من معتقدم انگاره استفاده 
از رمزارزها در اقدامات مجرمانه نه تنها اغراق آميز 
است، بلكه فناوري بالك چين ابزار كارآمدي براي 

جمع آوري اطالعات به  شمار مي رود.
به  نظر مي رسد تهديدهاي بيت كوين چه واقعي و چه 
اغراق آميز باعث ش��ده دولتمردان واكنش هايي را در 
مواجهه با اين دارايي هاي جديد داشته باشند، اما ايران 
در اين زمينه سكوت كرده و به حاشيه رفته است.اتفاقًا 
نوسان هاي شديد در رمزارزهاي خصوصي كمتر ديده 
مي ش��ود يا اصال ديده نمي شود، به همين علت رمزارز 
خصوصي كه البته مشخص نيست چه كسي پشت آن 
است گاهي حتي بهتر از ارزهاي ديجيتال دولتي شناخته 
شده، محسوب مي ش��وند. در مقابل ارزهاي ديجيتال 
خصوصي )بيت كوين، دوج كوين و...( آيا ارزهاي دولتي 
)گاوكوين( در ايران ظرفيت رشد و توسعه دارند يا خير؟ 
در يك بررسي كلي خواهيم ديد بانك هاي مركزي دنيا 
كه از استقالل نسبي برخوردارند با چه حساسيتي روند 
سياست هاي انبساطي يا انقباضي را رصد مي كنند و 
موضوع رمرزارزها را در چارت خود قرار داده اند و به دور 
از سياست، اينچنين برنامه هاي كالني را به مرحله اجرا 
در آورده اند اما در ايران بانك مركزي براي انجام برخي 
سياست ها همچون رمزارزها از استقالل كافي برخوردار 
نيست كه چنين مواردي حكايت از همان چرخه معيوب 
اقتصاد در ايران دارد. دولت ها چقدر آمادگي ورود به بازار 
ارزهاي ديجيتال را دارند، پيش بيني ها حاكي از آن است 
كه با توجه به ضريب كوين اس��تيبل، فعاًل رمزارزهاي 
دولتي )گاوكوين ها( با ارزش ثابت مورد استقبال قرار 
نمي گيرند، چرا كه فلسفه اقبال مردم از رمزارزها مقابله 
با تورم است. اگر قرار باشد گاوكوين ها )ارز ديجيتال 
دولتي( شبيه يا معادل پول هاي فيات امروزي باشند 
به  نظر نمي رسد كه اين اقدام دولت ها در كنار زدن 
رمزارزهاي خصوصي به موفقيت چشمگيري دست 
پيدا كند.به  نظر مي رسد دولت ها حداكثر مي توانند 
به  عنوان يكي از بازيگران اين بازار وارد عمل شوند. 
به هر حال پيش بيني كردن در جهاني كه س��رعت 
تغييرات در آن بي سابقه است كار آساني نيست و بايد 
منتظر بود و ديد اين رقابت ميان بانك هاي مركزي، 

دولت ها و رمزارزها به كجا منتهي خواهد شد.

رحمان معصوم پور

»وتجارت« موفقيت را معنا كرد
مجمع عمومي عادي ساالنه و مجمع عمومي عادي 
به ط��ور فوق العاده بانك تجارت روز س��ه ش��نبه ۲۹ 
تيرم��اه با حض��ور۵۶ درصد از س��هامداران حقيقي 
و حقوق��ي اي��ن بانك به ص��ورت غير حض��وري در 
مح��ل هتل پارس��يان انق��الب برگزار ش��د.  در اين 
مجمع عملكرد بانك تجارت براي سال مالي منتهي 
به ۳۰ اس��فند ماه ۹۹ ب��ا اكثريت آراي س��هامداران 
 كه ب��ه ص��ورت برخ��ط )آنالي��ن( ازطري��ق پيوند
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اپليكيش��ن همراه بانك تجارت در اين جلسه حضور 
داشتند به تصويب رس��يد.  دولت آبادي، مديرعامل 
بانك تج��ارت در گزارش هيات مدي��ره به مجمع به 
موفقيت هاي اين بانك در س��ه س��ال گذشته اشاره 
داش��ت و گفت: همان طور كه همه سهامداران بانك 
اطالع دارند بانك تجارت در پايان سال ۱۳۹۶ با مشكل 
جدي زيان عملكردي سنگين حدود ۶۱ هزار ميليارد 
ريالي مواجه بود كه بانك را مشمول ماده )۱۴۱( قانون 
تجارت كرد. از طرفي بانك با چالش هاي ديگري مانند 
هزينه گزاف تجهيز منابع، مطالبات معوق هنگفت و 
غير جاري روبرو بود كه مديريت ارشد بانك با در نظر 
گرفتن اين شرايط، برنامه ريزي الزم را براي خروج از 
اين شرايط در يك برنامه ۴ ساله تدوين و به مورد اجرا 
گذاشت . وي افزود: براساس اين نقشه راه ۴ ساله مقرر 
شد بانك تا س��ال ۱۴۰۰ از زيان عملياتي خارج شود 
كه اين هدف با عزم راس��خ كاركنان ۲ س��ال زودتر از 
موعد محقق شد و مشاركت جمعي و همدلي پرسنل 
عملكردي خيره كننده از بانك بزرگ تجارت در پايان 
س��ال ۱۳۹۹ به ثبت رس��اند كه يقينا رضايتمندي 
ذي نفعان بانك را به دنبال خواهد داشت. مديرعامل 
بانك تجارت در تشريح نتيجه اين اقدامات يادآور شد: 
با تالش شبانه روزي مديران و همه همكارانم در بانك 
تجارت دستاوردهاي برجسته اي در حوزه هاي مختلف 

عملكردي بانك در مقطع زماني پايان سال ١٣٩٦ تا 
پايان س��ال ١٣٩٩ شاهد بوديم. مجموع سپرده هاي 
ريالي بانك تجارت نسبت به پايان سال ماقبل، در پايان 
س��ال هاي ۱۳۹۷ با ۲۴.۹ درصد رشد به ۱۲۶۲ هزار 
ميليارد ريال، ۱۳۹۸ با ۴۵ درصد رشد به ۱۸۳۰ هزار 
ميليارد و ۱۳۹۹ با ۵۳.۲ درصد رش��د به ۲۸۰۴ هزار 
ميليارد افزايش يافت. در حالي كه ميانگين رشد ۵ بانك 
بزرگ تجاري كشور نس��بت به سال ماقبل، در پايان 
سال هاي مذكور ۱۵درصد، ۲۶درصد و ۴۵درصد بوده 
است. به عبارت ديگر، مجموع سپرده هاي ريالي بانك 
تجارت طي ۳ سال گذشته ۱۷۸درصد رشد داشت، 
در حالي كه ميانگين رشد ۵ بانك بزرگ تجاري كشور 

در همين مدت ۱۱۰درصد بوده است.
دولت آب��ادي تمركز بر رش��د منابع ج��اري را يكي از 
اولويت هاي برنامه هاي اين بانك ذكر كرد و يادآور شد: 

س��پرده هاي جاري ريالي بانك تجارت نسبت به پايان 
س��ال ماقبل، در پايان س��ال هاي ۱۳۹۷ با ۷۲درصد 
رش��د، ۱۳۹۸ با ۱۴۹درصد رش��د فزاينده و ۱۳۹۹ با 
۵۴درصد رشد به مبلغ ۶۴۴ هزار ميليارد ريال بالغ شد. 
به عبارت ديگر س��پرده هاي جاري ريالي بانك تجارت 
طي ۳ سال گذش��ته ۵۵۸درصد رشد داشت، در حالي 
كه ميانگين رشد ۵ بانك بزرگ تجاري كشور در همين 
مدت ۳۴۹درصد بوده است. اين رشد منابع ارزان قيمت 
كه در بانك بي س��ابقه بود، آثار مثبت زيادي در بهبود 
صورت هاي مالي بانك داش��ته اس��ت.  وي در ادامه به 
سهم ۱۸.۱ درصدي منابع بانك تجارت از بازار منابع ۵ 
بانك بزرگ تجاري در سال ۹۹ اشاره كرد و گفت: سهم 
بانك تجارت از بازار منابع در بين ۵ بانك بزرگ تجاري 
نيز در اين سال ها همواره رو به رشد بوده است. به نحوي 
كه بانك تجارت توانست سهم سپرده هاي ريالي خود را 

بين ۵ بانك بزرگ تجاري، در پايان سال هاي ۱۳۹۷ با 
۹درصد رشد در افزايش سهم از منابع به ۱۴.۹درصد، 
۱۳۹۸ با حدود ۱۴.۷درصد رشد در افزايش سهم از منابع 
به ۱۷.۱درصد و ۱۳۹۹ با ۵.۸درصد رش��د در افزايش 
سهم از منابع به ۱۸.۱درصد برساند.  مديرعامل بانك 
تجارت در تشريح اهم دستاوردهاي اين بانك در سال 
۹۹ تاكيد كرد: پوزيشن ارزي بانك تجارت تا پايان سال 
۱۳۹۹ مبلغي چش��مگير در حدود ۱۲۸ هزار ميليارد 
ريال )۸۰۵ ميليون دالر( است، كه با توجه به چشم انداز 
نرخ ارز، از جمله ذخاير قابل اتكا و ارزشمند براي بانك 
محسوب مي شود. با توجه به اقدامات عملياتي صورت 
گرفته و اصالح تراز بانك، وضعيت نقدينگي بانك تجارت، 
به شرايط مطلوب رسيده و در طي ۳ سال گذشته عالوه 
بر تسويه خطوط بين بانكي و رفع كسري نقدينگي به 
مازاد بيش از ۴۵۰ هزار ميليارد ري��ال در پايان خرداد 
۱۴۰۰ دست يافته و توانسته است اين منابع را در بازار 
بين بانكي در اختيار ساير بانك ها نيز قرار دهد.وي ادامه 
داد: از ديگ��ر اقدامات كالن و بس��يار مهم كه به همت 
كاركن��ان و مديران بانك تجارت صورت گرفته اس��ت 
مي توان به تجديد ارزيابي دارايي هاي بانك اشاره كرد كه 
سبب شد اين بانك در پايان سال ۱۳۹۷ به بزرگ ترين 
شركت بورسي كشور تبديل شده و از مشموليت ماده 
۱۴۱ قانون تجارت خارج ش��ود كه اي��ن امر به عنوان 
اقدامي موفقيت آميز و اثرگذار در بازار سرمايه به لحاظ 
بهبود ارزش سهام بانك محسوب مي شود.  روزنامه هاي 
دنياي اقتص��اد و جهان صنعت در اين مجمع به عنوان 
روزنامه هاي رسمي بانك تجارت انتخاب شدند. در ادامه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانك با دستور 
جلسه انتخاب اعضاي هيات مديره برگزار شد كه پس از 
راي گيري از سهامداران، رضا دولت آبادي، علي كي الني، 
عباس اشرف نژاد و مرتضي ترك تبريزي به عنوان اعضاي 

هيات مديره اين بانك انتخاب شدند. 



گروه بازار سرمايه|
با شروع فصل تابستان وضعيت بازار سرمايه نيز تغيير 
كرد، گرماي تابستان تنور معامالت بورس را گرم كرد 
و تاالر شيشه اي براي اولين بار در سال جاري توانست 
در تيرماه بازده��ي 12.2 درصدي را تجربه كند، افت 
قيمت سهام 10 ماه اخير نيز نسبتًا در ماه جبران شد و 
سهامداران وارد صف هاي خريد شدند و اخبار سياسي 

و اقتصادي سيگنال خوبي به بورس تزريق مي كند.
براي اولين بار در س��ال 1400 پرون��ده ماهانه بورس 
مثبت و با رشد 12.2 درصدي شد و مي توان كه اين رقم 
بيشترين رشد ماهانه شاخص كل از مدت مشابه سال 
گذشته تاكنون بوده است. البته با اين رشد شاخص كل 
سهام به نقطه شروع سال جاري رسيد و تغييراتي در 

حدود 0.27 درصدي ثبت كرد.
در حال حاضر اميد به احياي مذاكرات برجام در دولت 
آينده، رفع قيمت گذاري دستوري، بازگشت EPS و 
عوامل اين چنيني باعث شده كه ارزش معامالت بازار 
افزايش يابد و سهامداران به آرامي وارد بازار شوند، البته 
نبايد فراموش كرد ك��ه اين ورود به آرامي رخ مي دهد 
و نبايد انتظار ش��ارپ وجهشي همانند سال گذشته 
را داش��ت. از روزهاي ابتدايي معامالت س��ال جاري 
تاكنون بازار سهام وضعيت خوبي را پشت سر نگذاشته 
اما م��اه تير را مي توان يك ماه كاماًل اس��تثنايي براي 
بورس به حساب آورد و س��يل ورود پول به معامالت 
بورس تهران سبب ش��ده بود تا اولين ماه از تابستان 
سال گذشته با رشد 5/ 51 درصدي پايان يابد و ركورد 
مثبت ترين ماه تاريخ بورس به تير 99 اختصاص پيدا 
كند. اين روند اما دوامي نداشت و با آغاز تخليه حباب 
قيمتي به وجود آمده در تاالر شيش��ه اي كه از اواسط 
مردادماه آغاز ش��د، 10 ماه ريزش��ي در اين بازار روند 
معامالت شروع شد. هرچند در برخي ماه ها شاخص 
كل لباسي س��بز به تن كرد اما درمجموع اين ماه ها، 
ميانگين وزني قيمت ها افتي 3/ 47 درصدي را ثبت 
كرد. از سوم خردادماه و پس از ثبت كف يك ميليون و 
95 هزار واحدي، اما رشدي آهسته و پيوسته در بازار 
سهام آغاز شد و تا به اين  جاي كار شاخص كل توانسته 
با افزايش ارتف��اع 7/ 19 درص��دي در 38 روز كاري، 
در آس��تانه ورود به فاز صعودي قرار گيرد. با اين روند 
نبايد انتظاري همانند سال گذشته و رشد بيش از 50 
درصدي از بورس داشت و تنها بايد به رشدهاي خرد و 
زير 30 درصد راضي بود چراكه اين رشدها با معامالت 
واقعي صورت مي گيرد و كسي قصد برداشت نقدينگي 

از اين معامالت را ندارد.
پس از 4 س��ال قرار EPS به بازار بازگردد كه نوع خود 
يك خبر خوش��ايند است. براس��اس بالغيه سازمان 
بورس الزام به انتشار پيش بيني سود سناريومحور از 
بيس��تمين روز اين ماه بود. محسن انصاري مهياري، 
مدير نظارت بر ناش��ران سازمان بورس و اوراق بهادار، 
در اين خصوص اظهار كرد: شركت هاي ثبت شده نزد 
سازمان موظف هستند اطالعات ميان دوره اي و ساالنه 
خود را براي اطالع س��هامداران منتشر كنند. در اين 
راستا با توجه به قانون بازار اوراق بهادار، وظيفه سازمان 
بورس صحت س��نجي اين اطالعات است كه در اين 
ميان از عمده ترين وظايف مديريت نظارت بر ناشران، 
بررسي درس��تي اين اطالعات اس��ت. به اين ترتيب 
مصوبه اخير با هدف افزاي��ش كيفيت اطالعات ارايه 
شده توسط ناشران، بر انتشار مفروضات سود و زيان 
بودجه پيش بيني شده شركت هاي توليدي به همراه 
صورت هاي مالي و گزارش هاي تفس��يري مديريت 
تاكيد داشته و از تاريخ 20 تيرماه و براي گزارش هاي 

مالي مربوط به سال مالي 1400 الزم االجراست.
طي ماه تي��ر ارزش معام��الت ب��ه 1288 ميليارد 
تومان رس��يد و از 39 صنعت فعال، 25 گروه شاهد 
ورود نقدينگي حقيقي بودن��د. بهترين معامالت به 
زيرمجموعه گروه محصوالت ش��يميايي قرار دارد 
و بدين ترتيب پتروش��يمي ها اولين ماه تابستان را با 
خريد 844 ميليارد و 940 ميليون توماني سهامداران 
خرد را تجربه كردند. گروه چند رشته اي صنعتي نيز 
در شرايطي مشابه شاهد جابه جايي سهامي به ارزش 

561 ميليارد تومان در مسير حقوقي به حقيقي بود. 
گروه فلزات اساس��ي و كانه هاي فل��زي به ترتيب با 
انتق��ال 298/6 و 190/1 ميليارد توماني از پرتفوي 
حقوقي ها به س��بد س��هام معامله گران خرد همراه 
ش��دند. گروه بانك و موسس��ات اعتباري در تيرماه 
شاهد ثبت خالص فروش 662 ميليارد و 250 ميليون 
توماني س��هامداران حقيقي بودند. خودرويي ها نيز 
در وضعيتي مشابه شاهد خروج 139 ميليارد و 960 
ميلي��ون توماني پول هاي حقيق��ي بودند. پس ازآن 

نوبت به گروه تك سهم خرده فروشي رسيد.

     اخبار و بورس
اخبار اين روزها خبر از تورم افسارگسيخته در آينده را 
مي دهد و از سويي ديگر با وضعيت شيوع ويروس كرونا 
دلتا در جهان و اثرات آن بر بازارها ميزان سوددهي كمي 
با تأخير مواجه شده و بازهم سرمايه گذاري در بورس 
جاني دوباره گرفته اس��ت. سرنوش��ت دالر به واسطه 
ابهام��ات مذاك��رات و انتقال آن به دولت س��يزدهم 
مشخص نيس��ت و بازار مسكن و خودرو نيز در انتظار 

تعيين و تكليف اين مذاكرات هستند.
از س��ويي ارزهاي ديجيتال نيز از تكاپ��و افتاده اند و 
ميزان عالقه و اشتياق به س��رمايه گذاري در اين بازار 
كاهش يافته، و به عقيده بس��ياري اين بازار تنها براي 
نوسان گيري مناسب است. درنتيجه مي توان گفت كه 
طي روزها و هفته هاي آينده ش��اهد كوچ نقدينگي از 
بازاري موازي به بورس باشيم. ازاين رو معامالت تيرماه 
1400 با ورود 1288 ميليارد توماني سرمايه هاي خرد 
به پايان رسيد تا پس از 10 ماه شاهد آشتي حقيقي ها 

با تاالر شيشه اي باشيم.
اما در اينجا مساله اي با عنوان عدم اعتماد وجود دارد، 
هنوز كه هنوز اس��ت س��هامداران با ترس در بورس 
سرمايه گذاري مي كنند. تنها اميد برخي از سهامداران 
تغيير رويكرد در دولت آينده است كه به واسطه آن نوع 

سرمايه گذاري نيز تغيير مي يابد.

     تاالر شيشه اي در هفته اي كه گذشت
ش��اخص بازار س��رمايه طي هفته اخير كار خود را از 
س��طح يك ميليون و 305 هزار واحدي آغاز كرد و در 
پايان سه روز كاري خود را در كانال يك ميليون و 311 
هزار واحدي به پايان رساند كه رشد 6 هزار واحدي را 

نسبت به هفته گذشته نشان مي دهد.
ش��اخص بورس و اوراق بهادار در روز ش��نبه 26 تير 
1400 كار خود را با روند صعودي آغاز كرد و با رش��د 
بيش از 5 ه��زار و 727 واحدي به يك ميليون و 311 

هزار واح��دي صعود كرد. اما روند فرابورس منفي بود 
و با اُفت 2 واحدي در پله 18 هزار و 987 واحدي قرار 
گرفت. شاخص بورس در دومين روز كاري هفته 27 
تير 1400 تغيير رويه داد و با ريزش همراه شد و بيش 
از 8 هزار و 326 واحدي در پله يك ميليون و 302 هزار 
واحدي قرار گرفت، فرابورس نيز با اُفت 142 واحدي 

در پله 18 هزار و 845 واحدي قرار گرفت.
افت وخيز شاخص در 28 تيرماه كه در اين هفته آخرين 
روز كاري محسوب مي شد نيز ادامه داشت، اما اين بار 
روند ش��اخص مثبت بود به طوري كه شاخص با رشد 
8 ه��زار و 420 واحدي به پله يك ميليون و 311 هزار 
واحدي رسيد و عماًل ش��اخص نسبت به روز نخست 
هفته هيچ گونه تغييري نكرد، فرابورس نيز در اين روز 
با رشد 203 واحدي در پله 19 هزار و 49 واحدي قرار 
گرفت. در سه روز معامالتي اين هفته بورس، نمادهاي 
گروه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي »شستا«، 
گروه دارويي بركت »بركت«، مديريت ارزش سرمايه 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري »ومدير« و پااليش 
نفت اصفهان »ش��پنا« در گروه نمادهاي پرتراكنش 
قرار داش��تند. در اين بين روز سه شنبه جامع بورسي 
متعددي برگزار ش��د ك��ه انتظار م��ي رود بورس روز 

دوشنبه با روند افزايشي كار خود را شروع كند.
گفتني است بنا بر به پيشنهاد قرارگاه عملياتي و كميته 
امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي كرونا و موافقت 
رييس جمهور، تمامي ادارات استان هاي تهران و البرز 
از سه شنبه 29 تيرماه تا يكشنبه 3 مردادماه تعطيل 
است. البته ناگفته نماند كه مجامع بورسي پابرجاست 
و اين تعطيالت ربطي به برگزاري مجامع آنالين ندارد، 
بر اساس گفته سارا علياري، مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس قانون 
تجارت، شركت هاي بورسي حداكثر 4 ماه پس از پايان 
س��ال مالي مي توانند نسبت به برگزاري مجمع اقدام 
كنند و اختي��ار برگزاري مجمع در اين مدت به عهده 
خود ناشران اس��ت، بنابراين سازمان بورس دخالتي 
در زمان برگزاري مجامع ندارد. اگر ناشران در روزهاي 
تعطيل تصميم به برگزاري مجمع داشته باشند ازنظر 
س��ازمان بورس منع قانوني ندارد و نماينده سازمان 
هم در مجامع حاضر خواهد شد. اما آنچه ممكن است 
مانع برگزاري مجامع در روزهاي تعطيل پيش رو شود 
تصميمات قرارگاه عملياتي مقابله با كروناس��ت و به 

سازمان بورس ارتباطي ندارد.

     حركت منطقي سهامداران
حميدرضا جيهاني، نايب رييس هيات مديره و مدير 

سرمايه گذاري سبد گردان فراز در گفت وگوي اخير 
خود در خصوص وضعيت بازار سرمايه مي گويد: بازار 
سرمايه ماتحت تأثير دو عامل مهم قرار دارد. نرخ ارز و 
نقدينگي. قاعدتاً حيات بازار سرمايه به نقدينگي وابسته 
بوده و اتفاقًا آغاز و پاي��ان فرازوفرودهاي بازار، همين 
نقدينگي سرگردان است تا نقدينگي سرگردان به جاي 
ورود به بازارهاي موازي، جذب بازار سرمايه شده و به 

بنگاه هاي اقتصادي تزريق شود.
وي اضافه مي كند: متأس��فانه يا خوش��بختانه فعاًل 
نمي توان در مورد دولت جديد اظهارنظر كرد؛ چراكه 
مشخص نيس��ت در دولت جديد چه كساني سكان 
نهادهاي مهم اقتصادي كشور را بر عهده خواهند داشت 
تا از طريق سوابق و نظرات تخصصي شان بتوان در مورد 
سياست هاي اقتصادي دولت بعد پيش بيني كرد. ولي 
حتي اگر دولت جديد برنامه اي هم براي سركوب نرخ 
ارز داشته باش��د، باز با رشد نقدينگي مواجه هستيم 
و ازآنجاكه با توجه ب��ه برخي محدوديت ها، بازارهاي 
موازي جذابيت كمتري براي س��رمايه گذاران دارند، 
بازار سرمايه جذاب ترين گزينه براي سرمايه گذاران 
خواهد بود. پيش بيني مي شود تا پايان 1400، اتفاقات 
خوشايندي در بازار سرمايه رقم بخورد و روزهاي خوبي 

در انتظار فعاالن بازار سرمايه باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه در پيش بيني وضعيت بازار 
سرمايه تا پايان سال اظهار مي كند: نكته اينجاست كه 
براي پيش بيني وضعيت بازار سرمايه تا پايان امسال، 
بايد س��ناريوهاي مختلفي را مدنظر قرارداد. با فرض 
توافق و احياي برجام، سهم هايي همچون گروه بانكي 
كه از لغو تحريم ها منتفع مي ش��وند، جذاب خواهند 
بود و با فرض عدم توافق، سهم هاي كاموديتي محور 
و برخي س��هم ها كه فروش داخلي داشته و احتمال 

افزايش نرخ دارند، پتانسيل رشد خواهند داشت. 
عالوه ب��ر اين، ب��ا در نظ��ر گرفتن احتم��ال حذف 
ارز ترجيح��ي، س��هم هايي را ه��م ك��ه دالر 4200 
توماني درياف��ت مي كنند، بايد زيرنظر داش��ت. اما 
به هرحال سرمايه گذاران بهتر است اين روزها بيشتر 
ب��ا نگاه تحليلي اق��دام به خريد و نگه��داري كنند و 
از نوس��ان گيري هاي كوتاه مدت بپرهيزن��د. قاعدتًا 
سرمايه گذاراني كه اقدام به خريد و نگهداري سهم هاي 
بنيادي بازار كرده اند، بيش از سهامداراني كه معامالت 
روزانه دارند، بازدهي كس��ب مي كنند. هيجان بازار 
س��رمايه تخليه ش��ده و اگر برخي روزها بازار منفي 
مي شود يا به محض رنج منفي در نمادهاي شاخص 
س��از، كل بازار صف فروش نمي ش��ود؛ نشان دهنده 

حركت منطقي و معقول فعاالن اين بازار است.
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عرضه سيمان كل كشور
در بورس كاال

مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس در خصوص نشس��ت اخير در كميسيون 
صناي��ع و مع��ادن مجلس گفت: در اين نشس��ت 
مقرر شد كه بايد همه س��يمان توليدي كشور در 
بورس كاال فروخته ش��ود تا مشخص شود عرضه و 
تقاضاي واقعي س��يمان چقدر است. بزودي ساير 
توليدكنندگان س��يمان كه هنوز وارد بورس كاال 
نشده اند نيز پذيرش مي شوند تا عرضه به مقداري 
افزايش يابد كه كل تقاضا پاسخ داده شده و قيمت ها 

متعادل و منطقي شود.
افزايش يك باره قيمت س��يمان ناشي از قطع برق 
كارخانه ها باعث شد روز دوشنبه )28 تير( جلسه اي 
در كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس با حضور 
نمايندگان وزارت صمت و بازار سرمايه برگزار شود و 
تصميماتي براي حل مشكالت بازار سيمان اخذ شد.

مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس درباره نتايج اين جلسه، اعالم كرد: در اين 
نشست توليدكنندگان س��يمان اعالم كردند كه 
به دليل قطع برق، قادر به فعاليت همانند س��ابق 
نيس��تند و تولي��د كاهش يافته ك��ه در پايان اين 
نشس��ت مقرر ش��د اقدامات الزم براي وصل برق 
كارخانه هاي توليد س��يمان تا آنجايي كه ممكن 

است انجام شود.
طاهري ادامه داد: در خصوص وضعيت بازار سيمان، 
برداشت بنده اين است كه به علت قطع برق، توليد 
كاهش يافته و اين واقعيتي است كه بايد پذيرفت، اما 
در روزهاي نخست قطعي برق، سيماني ها به اندازه 
كافي سيمان در انبار داشتند و مي توانستند، عرضه 

را به مقدار سابق نگه دارند و آن را كم نكنند.
نماينده زنجان در مجل��س تأكيد كرد: به هرحال، 
برق صنايع سيمان همين هفته وصل مي شود و ما 
نيز پيگيري خواهيم كرد تا قيمت ها به وضعيت قبل 
بازگردد و اجازه نخواهيم داد به مردم، جفا ش��ود؛ 
متأس��فانه، اين جهش قيمت در مورد محصوالت 
ديگري مانند ميلگرد و حتي مرغ نيز رخ داده است.

عضو كميس��يون صنايع و معادن درباره جزييات 
ديگر جلسه روز دوشنبه )28 تير( نيز گفت: نماينده 
وزارت صمت در اين جلسه عرضه بخشي از سيمان 
در ب��ورس كاال را عامل ناتواني براي كنترل قيمت 
سيماني كه در بازار آزاد فروخته مي شود اعالم كرد 
كه نمايندگان بورس كاال هم در اين جلسه، گزارش 
روند و نحوه عرضه سيمان در بورس را توضيح دادند.

به گفته طاهري، سيمان در بورس حتي تا 10 تن 
نيز عرضه ش��ده و پيمانكاران خرد هم مي توانند از 
بورس كاال خريد داشته باشند و اتفاقاً اينجا شفافيت 
بورس اس��ت كه مي تواند ب��ه ناهنجاري هاي بازار 

سيمان پايان دهد.
 او ادام��ه داد: موضوع مهم اين اس��ت كه نمي توان 
مشكالت بازار را از چند مسير حل كرد، نمي شود 
عرضه س��يمان را به دو بخش داخ��ل بورس كاال و 
خارج از آن تقسيم كرد و بايد همه محصول در بورس 
فروخته شود تا مشخص شود عرضه و تقاضاي واقعي 

سيمان چقدر است.
اي��ن نماينده مجل��س تأكيد مي كند ك��ه قطعًا، 
شفافيت بورس از بازار سنتي بيشتر است و خريدار 
و فروشنده هر محصولي از بورس، قابل رصد هستند 
و به اين ترتيب نظارت بر بازار س��يمان نيز از مسير 
بورس مهيا مي شود. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس افزود: قطعاً اگر همه توليدكنندگان، سيمان 
را در بورس كاال عرضه كنند چنين مشكالتي پيش 
نخواهد آمد. بنابراين، قرار شد ساير توليدكنندگان 
س��يمان كه هنوز وارد بورس كاال نشده اند نيز وارد 
بورس ش��وند تا عرضه به مقداري برسد كه الزمه 

متعادل شدن قيمت ها در بازار است.
وي درباره برنامه موردنظر مجلس در حوزه صنايع 
سيماني، اعالم كرد: در اين شرايط كه نياز به سيمان 
زياد است، كارخانجات بايد با تمام ظرفيت كار كنند. 
اينها سرمايه هاي كشور هستند و دليل نمي شود 
كه بگويند فالن كارخان��ه براي بخش خصوصي، 
خصوصي و دولتي است. نمي توان براي سود بيشتر، 
نياز مردم را گروگان گرفت، باي��د عرضه به اندازه 
تقاضا و بيشتر از آن باشد تا قيمت ها متعادل شود 
كه بزودي شاهد رشد عرضه ها در بورس خواهيم 
بود؛ اين اقدام يعني افزايش عرضه، اختياري نيست 
بلكه بايد اجباري باشد. عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس تأكيد كرد: قانون گذار گفته، نبايد 
صنايع در اولويت قطع برق يا گاز باشند و اين، قانون 
دايمي اس��ت و بايد زيان هاي آنها تأمين شود. اگر 
در مقطعي برق يا گاز توليدكنندگان سيمان قطع 
مي شود بايد با تدابيري مناسب، تداوم عرضه آنها، 
تضمين و مديريت شود. درعين حال، اگر بخشي از 
توليدكنندگان محصول خود را به هر نحوي در انبار 
نگه دارند، حتمًا دولت بايد به موضوع ورود پيدا كند.

روند صعودي بورس هاي جهاني
موسسه رتبه بندي فيچ در گزارشي از وضعيت اقتصاد 
امريكا اعالم كرد به لطف سياس��ت حمايتي دولت و 
بانك مركزي، اقتصاد اين كشور از پيامدهاي كرونايي 
بهبوديافته اس��ت اما با توجه به تشديد بحران بدهي 
و چاپ گس��ترده پول براي تأمي��ن هزينه ها، اقتصاد 
امريكا با خطر يك بحران مالي مواجه است كه مي تواند 
درنهايت منجر به بي ثباتي اقتصادي شود و به همين 
دليل چشم انداز اقتصاد اين كش��ور منفي است. اين 
موسسه همچنين نرخ رشد امسال امريكا را 6.7 درصد 
پيش بيني كرده است. جورجيو كاپوتو، كارشناس ارشد 
سرمايه گذاري در موسسه هامبرو كپيتال گفت: اين 
احتمال وجود دارد كه به رشد اقتصادي به حداكثر توان 
خود رسيده باشد اما اين مسائله لزوماً بدان معنا نيست 
كه چرخه رشد به پايان رسيده است. اينكه مقابله با گونه 
جهش يافته دلتاي ويروس كرونا به كجا مي رسد و نرخ 
تورم چه زماني در سراشيبي قرار خواهد گرفت دو مساله 
مهمي هستند كه در حال حاضر بيش از هر چيز ديگري 
در تعيين رشد اقتصادي در ماه هاي بعد موثر خواهند بود. 
در وال استريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ تا جايي 
كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح باالتري از روز 
قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال 
اوريج« با 0.2 درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 
34 هزار و 856.35 واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 
500« با 0.2 درصد صعود تا سطح 4367.24 واحدي 
باال رفت و ديگر ش��اخص مهم بورس��ي امريكا يعني 
»نزدك كامپوزيت« با 0.38 درصد افزايش در سطح 14 
هزار و 474.27 واحدي بسته شد. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 100« بورس لندن 
با 0.43 درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح 
6968.30 واحد بسته شد. شاخص »دكس 30« بورس 
فرانكفورت در آلمان با افزايش 0.6 درصدي و ايستادن 
در سطح 15 هزار و 514.54 واحدي به كار خود خاتمه 
داد و ش��اخص »كك 40« بورس پاريس با پيشروي 
0.26 درصدي در سطح 6481.59 واحد بسته شد. در 
مادريد شاخص »ايبكس 35« 0.64 درصد باال رفت و 
به 8621.80 واحد رسيد. در معامالت بورس هاي آسيا، 
شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا جايي كه شاخص 
»نيك كي 225« بورس توكي��و ژاپن با افزايش 0.58 
درصدي تا سطح 27 هزار و 548.01 واحدي باال رفت. 
شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 1.83 درصد 
پايين رفت و در سطح 27 هزار و 723.48 واحد بسته 
شد. در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« صعود 
0.60 درصدي را تجربه كرد و در سطح 5151.75 
واحد بسته شد. در اس��تراليا شاخص »اس اند پي 
اس اند ايكس 200« بورس سيدني با 1.63 درصد 
افزايش و ايستادن در سطح 7381.46 واحدي به 
كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

عرضه اوليه وهامون
به تعويق افتاد

بر اساس اطالعيه شركت فرابورس ايران، قرار بود سهام 
شركت سرمايه گذاري هامون صبا در نماد »وهامون« 
روز سه شنبه در بازار فرابورس عرضه اوليه شود. با توجه 
به تعطيلي بازار سرمايه در روزهاي سه شنبه، 29 تيرماه 
و همچنين شنبه و يكشنبه، دوم و سوم مردادماه، ثبت 
س��فارش اين عرضه اوليه در روز چهارشنبه، 6 مرداد 
انجام مي شود. ش��ركت گروه مديريت ارزش سرمايه 
صندوق بازنشستگي كشوري و شركت سرمايه گذاري 
و خدمات مديريت صندوق بازنشس��تگي كشوري، 
هريك به مي��زان 25 درصد از س��هام قابل عرضه در 
روز عرضه اوليه از متعهدين خريد س��هام يادش��ده 
هستند.الزم به ذكر است، عرضه سهام به صندوق هاي 
سرمايه گذاري مطابق اطالعيه اي كه متعاقبًا منتشر 
خواهد شد در روز شنبه 9 مرداد 1400 باقيمت ثابت 

كشف شده در فرآيند عرضه اوليه صورت مي پذيرد.

سازمان بورس وساماندهي 
صندوق هاي سرمايه گذاري

مهر| ميث��م فردايي، معاون نظ��ارت بر بورس هاي 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس در 
راستاي بهبود عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري 
به تازگي تصميماتي اتخاذ كرده است؛ چراكه همواره 
يكي از س��واالت اساسي مردم اين بوده كه چرا بايد از 
سرمايه گذاري مستقيم در بورس اجتناب كرده و منابع 
مالي خود را به صندوق هاي سرمايه گذاري بسپارند 
و همواره اين ادعا را داش��تند كه وقتي پول خود را به 
صندوق مي دهند، صندوق بايد عملكرد بهتري نسبت 
به شاخص كل داشته باشد؛ يعني مدعي هستند كه اگر 
خودشان به صورت مستقيم در بورس سرمايه گذاري 
نمايند، بازدهي شاخص را كسب خواهند كرد. معاون 
نظارت بر بورس هاي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
افزود: درواقع مردم انتظار دارند كه مدير يك صندوق 
سرمايه گذاري براي رساندن سود مناسب به سرمايه 
آنها، بهتر از شاخص كل بورس عمل كند و در همين 
راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تالش كرده است تا 
به اين خواسته به حق مردم، توجه كرده و شرايط را براي 
تحقق آن فراهم نمايد. وي در همين راستا به تغييرات 
ايجادشده اشاره و تصريح كرد: كارمزد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري تاكنون 2 درصد بوده است؛ يعني دو 
درصد از س��رمايه صندوق به عنوان كارمزد مدير به 
او پرداخت مي ش��د؛ اما در س��ال هايي ممكن بود كه 
شاخص 100 درصد رشد كند، اما يك مدير 70 درصد 
بازدهي بدهد، به همين دليل مدي��ر كارمزد ثابت را 
مي گرفت يا يك مدير ممكن بود كه در همين سال، 
150 درصد بازدهي كس��ب مي كرد، اما بازهم هيچ 
تفاوتي با مديري كه 100 درصد بازدهي را در شرايط 
يكسان گرفته بود، نداشت. فدايي گفت: در اين راستا 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار تالش كرد تا مشوقي را 
براي مديران صندوق هاي سرمايه گذاري قرار دهد تا 
آنها براي اخذ بازدهي بيشتر نسبت به شاخص اقدام 
نموده و به سهامداران س��ود بيشتري بدهند. يعني 
صندوق هايي كه عملكرد بهتري نس��بت به شاخص 
دارند، تشويق ش��وند؛ به همين دليل سازمان بورس 
كارمزد ثابت مدير صندوق را كمتر و از 2 درصد به 1.5 
درصد كاهش داد و به جاي آن مقرر شد صندوق هايي 
كه بازدهي بيشتري نس��بت به شاخص داشتند، 10 
درصد آن بازدهي مازاد نسبت به شاخص را به عنوان 
پاداش بردارند. وي اظهار داش��ت: در چنين شرايطي 
مديران صندوق تالش بيشتري براي دريافت بازدهي 
بيشتر نسبت به ش��اخص خواهند داشت. اين مقام 
مس��وول در س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
اكنون صندوق هاي سرمايه گذاري بالغ بر 510 هزار 
ميليارد تومان منابع مالي در اختياردارند كه عدد 
قابل توجهي اس��ت؛ اما با انتظارات سازمان بورس 
فاصله دارد، بر اين اساس تنوع بخشي به صندوق هاي 
سرمايه گذاري در دستور كار قرارگرفته تا صندوق ها 
به لحاظ بازدهي و ريس��ك از س��طح تنوع بااليي 
برخوردار باش��ند و مردم بتوانند با هر سطح توان و 
ريسك پذيري، در صندوق ها سرمايه گذاري كنند. 

خريدوفروشسهامدرتيرماهركوردمعامالتراشكست

تابستانگرمتاالرشيشهاي

روند معکوس روند نقدينگی به صندوق های سرمايه گذاری
ارزش کل صندوق های س��رمايه گذاری در س��هام تا 
پايان هفته گذشته منتهی به تيرماه سال جاری شايد 
نس��بت به هفته خود نويد ورود نقدينگی را دريافت 
کرده ب��ود اما با توجه به اتفاقاتی که بازار س��رمايه در 
هفته گذش��ته تجربه ک��رد، اي��ن صندوق ها مجدد 
دروازه های خروج نقدينگی را بازشده ديدند تا با خروج 
رقم قابل توجه 264 ميلي��ارد و 600 ميليون تومان، 
ارزش اين صندوق ها به 52 هزار و 506 ميليارد تومان 
برسد. همچنين صندوق های معامله پذير »سهامی« 
و »مختلط« در هفته ای که گذش��ت به طور متوسط 
0.3 درصد رشد قيمت را تجربه کردند و خالص ارزش 
دارايی های آن ها 0.3 درصد افزايش يافت، اين در حالی 
بود که شاخص کل بورس توانست رشد 0.4 درصدی 
را به ثبت رساند. بيش��ترين بازدهی هفتگی مربوط 
به صن��دوق امين تدبيرگران ف��ردا »الماس« با ثبت 
4.5 درصد رشد قيمت بود و NAV اين صندوق يک 
درصد افزايش يافت. بهترين عملکرد هفتگی مربوط 
به صندوق پااليشی يکم »پااليش« بود به طوری که 

NAV آن 1.1 درصد ارتقا يافت.
بيشترين سقوط قيمت صندوق های قابل معامله در 
اين هفته به صندوق زرين کوروش اختصاص داشت؛ 
صندوق »زرين« علی رغم رشد 0.4 درصدی خالص 
ارزش روز دارايی هاي��ش با افت س��ه درصدی قيمت 

مواجه ش��د و به حباب منفی 4.9 درصدی رس��يد. 
صندوق واسطه گری مالی يکم »دارا يکم« را می توان 
يکه تاز ارزان ترين صندوق در شروع هفته بعد نام برد 
زيرا قيم��ت نهايی 34.7 درص��د زير قيمت تئوريک 
آن اس��ت. صندوق فراز داريک »ف��راز« نيز به عنوان 
گران ترين صندوق با انحراف 2.3 درصدی قيمت به 
استقبال هفته بعد رفت. صندوق های کااليی مبتنی 
بر س��که طال به طور ميانگين ب��دون بازدهی هفته را 

س��پری کردند، به موازات آن گواهی سپرده يک روزه 
سکه طالی بانک رفاه 0.1 درصد افت قيمت داشت و 
1.6 درصد پايين تر از قيمت سکه بازار آزاد به معامالت 
اين هفته خود پايان داد. صندوق ETF پشتوانه طالی 
زرافش��ان »زر« بيش��ترين بازدهی 0.2 درصد گروه 
صندوق های مبتنی بر طال را به دست آورد، صندوق 
پشتوانه طالی لوتوس »طال« نيز که بدون حباب بود به 

انحراف قيمت منفی 0.3 درصدی رضايت داد.

بهترين عملکرد هفتگی را صندوق س��رمايه گذاری 
يکم اکس��ير فارابی با 3.38 درص��د بازدهی مثبت به 
خود اختصاص داده پس ازآن نيز صندوق مش��ترک 
گنجينه ارمغان الماس با 3.20 درصد بازدهی مثبت، 
بهترين عملکرد را در هفته قبل داشته است. همچنين، 
ضعيف ترين بازدهی هفتگی را سه صندوق سهام بزرگ 
کاردان و مش��ترک بانک اقتص��اد نوين و قابل معامله 
واسطه گری مالی يکم به ترتيب با 1.31 درصد، 1.31 
درصد و 1.01 درصد بازدهی منفی داشته اند. بهترين 
عملکرد ماهيانه را صندوق سرمايه گذاری بازار گردانی 
مپنا ايرانيان با 28.43 درصد بازدهی مثبت داشته و در 
انتهای اين ليست، نام قابل معامله واسطه گری مالی 
يکم با عملکرد مثبت 2.17 درصدی مشاهده می شود. 
صندوق ارزش کاوان آينده و مشترک رشد سامان نيز 
در اين بازه زمانی بهترين و ضعيف ترين عملکرد را به 
ترتيب ب��ا 20.78 درصد بازدهی مثبت و 8.63 درصد 
بازدهی منفی به خود اختصاص داده اند. در يک سال 
منتهی به 22 تيرماه سال جاری بهترين عملکرد ساليانه 
را دو صندوق مشترک آسمان يکم و مشترک پيشتاز به 
ترتيب با 10.26 و 7.67 درصد بازدهی مثبت به خود 
اختصاص داده اند. صندوق های مشترک رشد سامان و 
بانک دی نيز به ترتيب با 44.72 و 43.08 درصد بازدهی 
منفی، ضعيف ترين بازدهی های يک ساله را داشته اند.



در روز هاي گذش��ته بحث بدافزار پگاسوس كه متهم به 
جاسوس��ي از افراد و چهره هاي سياسي و فرهنگي است، 
داغ ش��ده. كمپاني فناوري NSO كه نرم افزار جاسوسي 
پگاس��وس را طراحي كرده، مي تواند از تلفن هاي همراه 
جاسوسي كند و گزارش ش��ده دولت هاي دست كم ۱۰ 
كشور خدمات پگاسوس را براي جاسوسي از روزنامه نگاران 
و اپوزيس��يون به خدمت گرفته اند. دولت هايي از سراسر 
جهان با اتهاماتي شوكه كننده مبني بر استفاده آنها از بدافزار 
ساخت اس��راييل براي جاسوسي از تلفن هاي كنشگران 
سياسي و حقوق بشر، روزنامه نگاران و مديران شركت ها 
مواجه هستند. محققان بر اين باورند كه نسخه هاي ابتدايي 
اين نرم افزار هك براي اولين  بار در سال ۲۰۱۶ شناسايي 
شده است. در آن زمان از پيام هاي متني تله گذاري شده 
استفاده مي شد تا روي تلفن هاي هدف نصب شوند. البته 
براي اينكه نرم افزار جاسوسي بارگذاري شود،  گيرنده بايد 
روي پيوند موجود در پيام كلي��ك مي كرد. اما اين روش، 
شانس نصب موفقيت آميز آن را محدود مي كرد، به خصوص 
كه كاربران تلفن نسبت به كليك روي پيوند هاي مشكوك 
بيش از پي��ش احتياط مي كردند. نس��خه هاي جديدتر 
»پگاسوس« كه توس��ط شركت اس��راييلي »ان اس او« 
تهيه شده از نقاط ضعف نرم افزار هاي معمول نصب شده 
روي تلفن هاي همراه استفاده كرده است. در سال ۲۰۱۹، 
سرويس پيام رساني واتس اپ از شركت »ان اس او« شكايت و 
اعالم كرد كه از يكي از نقاط آسيب پذير در سيستم عاملش، 
براي نصب نرم افزار هاي جاسوسي روي حدود ۱۴۰۰ تلفن 
استفاده شده است. پگاسوس با تماس ساده با هدف از طريق 
واتس اپ مي توانست خود را مخفيانه روي تلفن بارگذاري 
كند، حتي اگر كاربر هرگز به تماس پاسخ نداده باشد. اخيرا 
گزارش شده است كه پگاس��وس از نقاط ضعف نرم افزار 
پيامك اينترنتي اپل، »آي مسيج« نيز استفاده كرده است. 
اين موضوع به  طور بالقوه امكان دسترسي به يك ميليارد 
آيفون اپل را كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند، 
مي ده��د. اي��ن كار تماما حتي بدون كلي��ك يك دكمه 
امكان پذير است. از اين بدافزار مي توان براي خواندن پيام ها 
و ايميل هاي هدف و جست وجوي عكس هايي كه گرفته اند 
و استراق سمع تماس هاي آنها و رديابي موقعيت مكاني آنها 
و حتي فيلمبرداري از طريق دوربين آنها استفاده كرد. هنوز 
مشخص نيست كه چه تعداد از دستگاه هاي افراد شنود 
شده اند. اگر چه گزارش هاي جديد رسانه هاي بين المللي 
حكايت از اين نكته دارند كه بيش از ۵۰ هزار شماره تلفن از 

طريق شركت اسراييلي كنترل مي شده است.

    آيا مي توان نرم افزار هاي جاسوسي را
 حذف كرد؟

از آنجا كه دانستن اينكه يك تلفن، بدافزار را حمل مي كند 
بسيار دشوار است، ش��ناختن راه قطعي حذف شدن آن 
نيز دشوار اس��ت. بدافزار »پگاس��وس« بسته به نسخه، 
ممكن است خود را روي سخت افزار تلفن يا در حافظه آن 
نصب كند. به اين ترتيب اگر در حافظه ذخيره شده باشد، 
راه اندازي مجدد تلف��ن مي تواند به  طور تئوري آن را پاك 

كند؛ بنابراين افرادي كه در معرض خطر هس��تند، مانند 
مديران مشاغل و سياستمداران، بايد مرتبا دستگاه هاي 
خود را خاموش و روشن كنند. شركت هاي فناوري چند 
ميليارد دالري مانند اپل و گوگل هر ساله مبالغ زيادي پول 
سرمايه گذاري مي كنند تا مطمئن شوند در برابر هكر هايي 
كه مي توانند سيستم هاي شان را از كار بيندازند، آسيب پذير 
نيستند. آنها حتي به هكر ها اگر به شركت ها در مورد نقص 
نرم افزارهاي ش��ان پيش از اينكه بتوانند از آن براي حمله 
استفاده كنند، هشدار دهند پاداش هاي خوبي مي پردازند. 
تحليلگران بر اين باورند كه شركت »ان اس او« كه كاركنان 
آن را اعضاي نخبه سابق ارتش اسراييل تشكيل مي دهند، 
احتماال »شبكه تاريك« را كه در آن هكر ها اغلب اطالعات 
مربوط به نقايص امنيتي را پيدا كرده و مي فروشند، كامال 

تحت نظر دارند.

     از خاشقجي تا ماكرون
قربانيان بدافزار جاسوسي پگاسوس

اين روز ها از افرادي سخن گفته مي شود كه در سال هاي 
گذشته قرباني بدافزار جاسوسي پگاسوس بوده اند. جمال 
خاشقجي، منتقد دولت عربستان سعودي و ساكن امريكا در 
اكتبر ۲۰۱۸ در كنسولگري عربستان سعودي در استانبول 
كشته و تكه تكه شد. بر اساس تحقيقات انجام شده كه در 
گزارش سازمان هاي رس��انه اي آمده، براي كنترل دو زن 
نزديك به آقاي خاشقجي و ديگر اعضاي حلقه نزديك او از 
بدافزار »پگاسوس« استفاده شده است. شركت »ان اس او«، 
سازنده پگاسوس اين ادعا را كه از فناوري آن عليه خاشقجي 
يا همكارانش استفاده شده است، رد كرد. همچنين يك 
مقام عربستان سعودي كه نخواست نامش فاش شود در 
گفت وگو با خبرگزاري »SPA« در خصوص استفاده رياض 
از يك برنامه جاسوسي اسراييل با نام پگاسوس گفت كه 
هيچ سازماني در عربستان سعودي از برنامه شنود تماس ها 
استفاده نكرده است و اين اخبار را تكذيب كرد. اين در حالي 
است كه روزنامه اسراييلي هاآرتص در ماه ژوئن در گزارشي 
اعالم كرده بود كه شركت كوادريم اسراييل از سال ۲۰۱۹ 
در حال فروش نرم افزار هاي جاسوسي به عربستان سعودي 
اس��ت. در اين گزارش تاكيد شده بود كه شركت كوادريم 
نرم افزاري ب��راي نفوذ و حمالت س��ايبري به تلفن هاي 
همراه توليد مي كند و عربستان سعودي از مشتريان آن 
است. نام شركت هاي سايبري اسراييلي در اخبار فروش 
نرم افزارهاي جاسوسي به عربستان سعودي بارها ذكر شده 
است. روزنامه انگليسي گاردين در گزارشي اعالم كرد: در 
تحقيق انجام شده توسط ۱۷ رسانه، جاسو س افزار متعلق 
به گروه NSO به صورت گسترده در جهان براي مقاصد 
مخرب مورد استفاده قرار مي گيرد. بر اساس اين گزارش، 
دولت ۱۰ كش��ور از جمله بحرين، قزاقس��تان، مكزيك، 
مراكش، آذربايجان، رواندا، عربستان سعودي، مجارستان، 
 NSO هند و امارات متحده عربي از جمله مشتريان گروه
هستند. اين نرم افزار جاسوسي براي توطئه عليه فعاالن 
مدني و سياسي، روزنامه نگاران، وكال و سياستمداران به 

دولت ها فروخته مي شود. 

     روزنامه نگاران مورد هدف پگاسوس
روال خلف سال گذشته اولين سردبير زن روزنامه فايننشال 
تايمز شد. بر اساس تحقيقات انجام شده، اين روزنامه نگار 
متولد بيروت در طول سال ۲۰۱۸ هدف بدافزار جاسوسي 
پگاسوس بوده است. تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد 
كه تلفن خانم خلف در حالي كه معاون سردبير اين روزنامه 
بود، توسط امارات عربي متحده هدف بدافزار پگاسوس قرار 
گرفت. سخنگوي شركت ان اس او به فايننشال تايمز گفت 
كه خانم خلف توس��ط هيچ يك از مشتريان اين شركت 
هدف بدافزار پگاسوس نبوده است. امارات عربي متحده در 
مورد اين ادعا ها توضيحي نداده است. همچنين سسيليو 
پين��دا، روزنامه نگار مقتول ۳۸ س��اله مكزيكي در مارس 
۲۰۱۷ در يك كارواش به ضرب گلوله كش��ته شد. گفته 
مي شود تلفن اين خبرنگار يك ماه قبل از كشته شدنش 
هدف بدافزار پگاسوس قرار گرفته بود. گوشي تلفن او هرگز 
پيدا نشد و مشخص نيست كه آيا تلفن او هك شده يا نه. 
شركت ان اس او ارتباط بدافزار پگاسوس يا مشتريان اين 
شركت را با قتل روزنامه نگار مكزيكي رد كرد. اين شركت 
معتقد است افراد مسلحي كه اين روزنامه نگار را كشته اند از 
راه هاي مختلف مي توانستند از مكان او مطلع شوند. دولت 
مكزيك هم در مورد يافته ها توضيحي نداده است. سابولچ 
پانيي و آندرش سابو، روزنامه نگاران تحقيقي مجارستان نيز 
نام شان در فهرست اهداف بالقوه بدافزار جاسوسي پگاسوس 
ديده شده است. سخنگوي دولت مجارستان با رد ادعاي 
جمع آوري اطالعات از خبرنگاران گفت كه مجارس��تان 

»كشوري دموكراتيك بر اساس حاكميت قانون« است.

     جاسوسي پگاسوس از كنشگران سياسي 
و مدني

لجين الهذلول يكي از صريح ترين كنشگران حقوق بشر 
عربستان سعودي است. به گفته گاردين او چند هفته 
پيش از بازداشت در مارس ۲۰۱۸ و زماني كه در امارات 
عربي متحده مشغول تحصيل بود به عنوان هدف بدافزار 
پگاسوس انتخاب شد. او در آن زمان به زور به عربستان 
سعودي بازگردانده شد. خانم الهذلول در ماه مه توسط 
نيرو هاي سعودي بازداشت شد. منتقدان بر اين باورند 
كه بازداشت كنشگران حقوق بشر در عربستان سعودي 
با نظارت محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور انجام شده 
است، اما عربستان سعودي پاسخي به اين ادعا ها نداده 
است. شماره تلفن راهول گاندي، شخصيت سياسي هند 
و چند چهره برجسته كنگره اين كشور نيز در فهرست ۵۰ 
هزار شماره تلفن كه از سوي مشتريان شركت ان اس او 
انتخاب شده بودند، قرار دارد. البته مشخص نيست كه 
تالش ها براي هك تلفن همراه آنها موفقيت آميز بوده 
اس��ت. با وجود اين آقاي گاندي هدف گذاري ادعايي را 
حمله به بنياد هاي دموكراتيك هند دانست. اما دولت 
هند با قاطعي��ت هرگونه »رهگيري غيرمج��از« را رد 
مي كند. شركت ان اس او اعالم كرد سيستم هايي را كه 
به مشتريان دولتي اعتبارسنجي شده اش مي فروشد، 

كنترل نمي كند.

     روسا و وزراي كشور هاي مختلف
گزارش جديد از شركت اسراييلي ان اس او نشان مي دهد كه 
نه تنها كنشگران مدني و روزنامه نگاران در فهرست اهداف 
بالقوه بدافزار جاسوسي »پگاسوس« بوده اند بلكه روسا و وزراي 
كشور هاي مختلف نيز در اين فهرست قرار داشته اند. امانوئل 
ماكرون رييس جمهور فرانسه، برهم صالح رييس جمهوري 
عراق، محمد ششم پادشاه مراكش از جمله رهبران كشور هاي 
مختلف هستند كه شماره تلفن شان در فهرست اهداف بالقوه 
بدافزار جاسوسي »پگاسوس« ديده شده است. همچنين 
ايسنا در خبري نوشت: تازه ترين گزارش ها حاكي از آن است 
سياستمداران، رهبران مذهبي و فعاالن عراقي در زمره كساني 
بودند كه توسط جاسوس افزار پگاسوس رژيم صهيونيستي 
هدف جاسوسي قرار داشتند.  رس��انه هاي خبري گزارش 
دادند، برخي از شخصيت هاي سياسي، نظامي و ديني عراق 
در فهرست اهداف اين جاسوس افزار صهيونيستي بوده اند. 
 از ميان اين ش��خصيت ها مصطفي الكاظمي، نخست وزير

 ع��راق و علي االعرجي، از افس��ران برجس��ته ارتش عراق، 
برهم صالح، رييس جمه��ور، محمد الحلبوس��ي، رييس 
پارلم��ان و عادل عبدالمهدي، نخس��ت وزير س��ابق عراق 
است. شخصيت هاي سياس��ي در موقعيت هاي مختلف از 
جمله وزراء، نمايندگان، استانداران، افسران، شخصيت هاي 
امنيتي و شخصيت هاي ديني ازجمله سيدعمار حكيم، رهبر 
جريان حكمت ملي عراق و آيت اهلل العظمي علي سيستاني، 
مرجع ش��يعيان جهان نيز جزو اهداف اين جاس��وس افزار 

صهيونيستي بوده اند.
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»ازن« در تير ۱۰ روز
هواي تهران را آلوده كرد

اطالعات ش��ركت كنترل كيفيت ه��واي تهران 
نشان مي دهد، كيفيت هواي تهران در نخستين 
ماه تابستان امسال ۱۴ روز در شرايط آلوده بود و 
در اين مي��ان آالينده »ازن« ۱۰ روز هواي تهران 
را در ش��رايط ناس��الم قرار داد. به گزارش ايسنا، 
كيفيت هواي تهران طي تير ماه امس��ال ۱۷ روز 
در ش��رايط قابل قبول، ۱۳ روز در شرايط ناسالم 
ب��راي گروه هاي حس��اس و يك روز در ش��رايط 
ناس��الم براي همه گروه ها قرار داش��ت و در اين 
ميان آالينده »ازن« ۱۰ روز و آالينده ذرات معلق 
كمتر از ۲.۵ ميكرون ني��ز چهار روز هواي تهران 

را آلوده كردند.
آمار ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران نشان 
مي دهد تير ماه امسال شهروندان تهراني روزهاي 
آلوده كمتري نس��بت به تير ماه س��ال گذشته را 
تجربه كردند چراكه براس��اس اين اطالعات تير 
ماه سال ۹۹ هواي تهران ۱۱ روز در شرايط قابل 
قبول، ۱۹ روز در ش��رايط ناسالم براي گروه هاي 
حس��اس و يك روز در ش��رايط ناسالم براي همه 
گروه ها قرار داشت كه آالينده ازن ۱۹ روز و ذرات 
معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون يك روز هواي  پايتخت 

را آلوده كرده بودند.
ازن آالينده ثانويه اي اس��ت كه پيش سازهاي آن 
VOC ها يا هم��ان تركيبات آلي ف��رار و ناكس 
هستند. اين آالينده ها با تابش شديد و مستقيم 
نور خورش��يد آالين��ده ازن را تولي��د مي كنند. 
خودروهاي ديزلي، موتورسيكلت هاي فرسوده و 
بخارات بنزين پيش سازهاي ازن هستند همچنين 
استفاده از سوخت هاي غير استاندارد در نيروگاه ها 
و پااليشگاه ها مي تواند در افزايش غلظت ازن نقش 
داشته باشد. عالوه بر اين آالينده ازن سبب كاهش 
عملكرد ريه و افزايش عالئم تنفسي مانند سرفه، 
تنگي نفس، تش��ديد آسم و س��اير بيماري هاي 
ريوي مي ش��ود. ازن در مرگ ومي��ر زودرس نيز 

تاثيرگذار است.
آالينده ازن طي تير ماه س��ال ۱۳۹۸ نيز كيفيت 
هواي تهران را طي ۱۳ روز آلوده كرد و در شرايط 
ناسالم براي گروه هاي حساس و ناسالم براي همه 
گروه ها ق��رار داد. كيفيت هواي پايتخت طي تير 
ماه ۹۸، ۱۸ روز قابل قبول، ۱۲ روز ناس��الم براي 
گروه هاي حس��اس و يك روز ناس��الم براي همه 
گروه ها گزارش شد و ازن تنها آالينده اي بود كه در 
اين يك ماه هواي  پايتخت را آلوده كرد. بر اساس 
اين گزارش، شاخص كيفيت هوا )AQI( به پنج 
دسته اصلي تقسيم بندي مي شود. بر اساس اين 
تقسيم بندي از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاك، از ۵۱ تا 
۱۰۰ هوا قابل قبول )سالم( يا متوسط، از ۱۰۱ تا 
۱۵۰ هوا ناسالم براي گروه هاي حساس، از ۱۵۱ 
تا ۲۰۰ هوا ناس��الم براي همه گروه ها، از ۲۰۱ تا 
۳۰۰ هوا بسيار ناس��الم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرايط 

كيفي هوا خطرناك است.

آغاز واكسيناسيون 
رانندگان تاكسي از دوشنبه 

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران از آغاز 
واكسيناسيون ۲۰ هزار راننده تاكسي از دوشنبه 
هفته آتي خبر داد.  روشني در گفت وگو با ايسنا، 
با اعالم خبر آغاز واكسيناسيون رانندگان تاكسي 
از دوشنبه هفته آتي گفت: براساس جلسه اي كه 
با دكتر گويا از مديران وزارت بهداش��ت داشتيم، 
مقرر ش��د كه از روز دوش��نبه هفت��ه آتي فرآيند 

واكسيناسيون رانندگان تاكسي آغاز شود.  
  وي با بيان اينكه در فاز اول ۲۰ هزار راننده تاكسي 
واكسينه مي ش��وند و بعد از آن مابقي رانندگان 
واكسن دريافت مي كنند افزود: براساس پروتكلي 
كه تدوين كرديم، از آنجايي ك��ه افراد باالي ۶۰ 
سال تاكنون توسط خود وزارت بهداشت واكسن 
دريافت كردند ما در ف��از اول رانندگان ۵۰ تا ۶۰ 
س��ال، بعد از آن ۴۰ تا ۵۰ سال و با همين ترتيب 
رانندگان ديگر را براي دريافت واكس��ن فراخوان 
مي دهي��م.    وي اف��زود: البت��ه مقرر ش��د فضا و 
تجهيزات فيزيكي براي تزريق واكسن را سازمان 

تاكسيراني در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد.

 ازخاشقجيتاماكرون
قربانيانبدافزارجاسوسيپگاسوسبودهاند

پگاسوس، كابوس امنيتي 
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قيمت بيت كوين پس از ت��داوم روند نزولي خود در هفته 
گذش��ته، به زير ۳۰ هزار دالر سقوط كرد و البته پس از آن 
بار ديگر به ۳۲ هزار دالر رسيد و اكنون در اين بازه به ثبات 
رسيده است. بر اساس داده هاي درون شبكه اي ارايه شده 
توسط سايت اينتودبالك، حدود ۶۶ درصد از آدرس هايي 
كه در نوسانات اخير بازار، بيت كوين خريداري كرده اند در 
ضرر هستند. معامله گران و سرمايه گذاران، بيش از ۵۰۰ 
هزار بيت كوين در محدوده قيمتي ۳۳ هزار دالر خريداري 
كرده اند. عالوه بر وضعيت فعلي بازار، ش��اخص ها نش��ان 
مي دهن��د كه در حال حاضر بي��ش از ۳.۵ ميليون آدرس 
بيت كوين از سود برخوردار نيستند. با وجود اين، تيم تحليلي 
كريپتوكوانت گفته است كه بازار بيت كوين در حال حاضر 
نزولي نيست. به گفته كريپتو كوانت اختالف بين ارزش بازار 
و ارزش تحقق يافته بيت كوين نشانه هايي دارد كه فرضيه 
ورود به بازار نزولي را رد مي كند. اين درحالي است كه ايالن 
ماس��ك نيز به تازگي براي اولين بار اعالم كرد كه اسپيس 
ايكس مقداري بيت كوين در اختيار دارد. او همچنين گفته 
است كه اگر از افزايش سهم مصرف انرژي هاي تجديدپذير 
در اس��تخراج بيت كوين مطمئن ش��ود، تس��ال پذيرش 
بيت كوين را از س��ر مي گيرد.  به گزارش يوتودي، شركت 
تحليلي كريپتوكوانت در توييت اخير خود گفته است كه 
بر خالف تصور بسياري از مردم، بيت كوين اكنون در بازار 
نزولي قرار نگرفته اس��ت. ش��اخص MVRV بيت كوين 
نشان مي دهد كه اين ارز ديجيتال در بازار نزولي قرار نگرفته 
است، چراكه قيمت آن هنوز به اندازه كافي پايين نيامده و 
نقطه اي كه پس از سقوط از اوج تاريخي سال ۲۰۱۷ به آن 
رسيده بود را تجربه نكرده است. شاخص MVRV نسبت 
ارزش بازار بيت كوين به ارزش تحقق يافته اين ارز ديجيتال 
را اندازه گيري مي كند. بر خالف ارزش بازار، كه براي محاسبه 
آن تعداد كل بيت كوين هاي موجود در شبكه را در قيمت 
آني ضرب مي كنند، در محاسبه ارزش تحقق يافته، تعداد كل 
بيت كوين هاي موجود را در قيمت آخرين انتقالشان ضرب 
مي كنند و بدين ترتيب ارزش واقعي تمامي بيت كوين هاي 
موجود در شبكه مشخص مي شود. داده هاي كريپتو كوانت 
نشان مي دهد كه عقب گرد اخير قيمت بيش از آنكه به 
منزله آغاز بازار نزولي بيت كوين باشد، به عنوان فرصتي 

براي انباشت مورد استفاده قرار گرفته است. 

     فرصت خوبي براي خريد
كريپتو كوانت گفته اس��ت: »داده هاي كوتاه مدت نقاط 
احتمالي كه قيمت به آزمايش كردن حمايت مي پردازد را 
به عنوان فرصت هاي خوبي براي خريد معرفي كرده است.« 

همچنين گري بلك، مدير اجرايي شركت فيوچر فاند و 
مدير فناوري اطالعات سابق گلدمن ساكس، در توييت 
اخير خود به سقوط ۵۲ درصدي بيت كوين از اوج تاريخي 
آوريل )فروردين( اشاره كرده است. او گفته است موسسات 
مالي در اين مدت بيت كوين هاي خود را از طريق صرافي 
كوين بيس به فروش رسانده اند و جريان ورود بيت كوين 
به اين صرافي به باالترين سطح خود از ابتداي سال جاري 
رسيده است. با اين وجود، بخش ديگري از داده ها نشان 
مي دهد كه كي��ف پول هايي كه بين ۱ ه��زار تا ۱۰ هزار 
بيت كوين در اختيار دارن��د، اخيراً ۵۷ هزار بيت كوين به 
دست آورده اند كه ارزشي برابر با ۱.۶۹ ميليارد دالر دارد. 
بلك در رشته توييت خود نوشته است كه به نگهداري از 
بيت كوين هايش ادامه مي دهد. او از بيت كوين به عنوان 
دارايي ياد كرد كه ۵ برابر بيش��تر از سهام نوسان دارد و از 
ارزش ذاتي كه قيمتش را حمايت كند برخوردار نيست. 
او همچنين افزود كه بيت كوين از س��وي خريدارانش به 
عنوان سپري در برابر تورم معرفي مي شود، هرچند كه اين 

خريداران چيزي براي اثبات ادعاي خود ندارند.

     اسپيس ايكس هم مقداري بيت كوين دارد
در عين حال، ايالن ماسك در رويداد مجازي بي ورد و در 
گفت وگو با سه تن از چهره هاي تأثيرگذار حوزه ارز ديجيتال 
به بحث در مورد بيت كوين و ارزهاي ديجيتال پرداخت. 
در رويداد مجازي بي ورد، جك دورسي، مديرعامل توييتر، 
كتي وود مديرعامل شركت سرمايه گذاري آرك اينوست و 

استيو لي مجري اين گفت وگو از اسكوئر كريپتو نيز حضور 
داشتند. ايالن ماسك، مديرعامل تسال، اسپيس ايكس و 
يكي از چهره هاي شناخته شده جامعه ارز ديجيتال، روز 
گذشته در رويداد بي ورد براي اولين بار اعالم كرد كه شركت 
اسپيس ايكس همانند تسال مقداري بيت كوين در اختيار 
دارد. ايالن ماسك گفت: »من، تسال و اسپيس ايكس، هر 
سه مقداري بيت كوين داريم. البته شخصاً مقداري اتريوم 
و دوج كوين هم دارم.« ماسك در مورد رقم دقيقي كه او و 
شركت هايش در بيت كوين سرمايه گذاري كرده اند سخني 
به ميان نياورد، با اين حال گفت كه حجم بيت كويني كه در 
اختيار دارد بسيار بيشتر از اتريوم و دوج كوين است. ماسك 
همچنين گفت: »ما بيت كوين هاي خود را نمي فروشيم، 
نه من ش��خصًا بيت كوين ه��اي خود را مي فروش��م و نه 
اسپس ايكس.« اسپيس ايكس تاكنون به طور رسمي 
اعالم نكرده اس��ت كه چه مقدار بيت كوين دارد، با اين 
حال تسال، ديگر شركت تحت مديريت ايالن ماسك، 
اوايل سال جاري ميالدي ۱.۵ ميليارد دالر بيت كوين 
خريداري كرد كه باعث شكل گيري روند صعودي اصلي 
اين ارز ديجيتال ش��د؛ روندي كه كمي بعدتر با توقف 

پذيرش بيت كوين از سوي تسال به پايان رسيد.

    پذيرش دوباره بيت كوين توسط تسال
ايالن ماسك چند ماه پيش دليل توقف پذيرش بيت كوين 
از سوي تسال را نگراني از آسيب هاي زيست محيطي اعالم 
كرده بود كه استخراج بيت كوين با سوخت هاي فسيلي 

با خود به هم��راه دارد. با اين حال او در رويداد بي ورد اعالم 
كرد كه با توجه به حركت استخراج كنندگان بيت كوين 
به سمت اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير، به احتمال 
زياد تسال ازسرگيري پذيرش بيت كوين در پرداخت هاي 
خود را در دس��تور كار قرار مي دهد. او در اين رابطه گفت: 
»به نظر مي رس��د كه بيت كوين در حال تغيير به سمت 
استفاده بيش��تر از انرژي هاي تجديد پذير است كه بدون 
شك بخش قابل توجهي از اين تغيير هم مربوط به تعطيل 
شدن مزارع استخراج چيني است كه انرژي مورد نياز خود 
را از زغال س��نگ تأمين مي كردند. نياز دارم كمي بيشتر 
مطمئن ش��وم تا بتوانم تأييد كنم كه ميزان اس��تفاده از 
انرژي هاي تجديدپذير در استخراج بيت كوين ۵۰ درصد يا 
بيشتر از آن است و تمايل به افزايش اين رقم هم وجود دارد. 
در اين صورت تسال پذيرش بيت كوين را از سر مي گيرد.« 
ماسك در بخش ديگري از اين گفت وگو به ادعاهاي برخي 
از كارشناس��ان كه او را به اجراي طرح هاي پامپ و دامپ 
متهم كرده بودند واكنش نش��ان داد و گفت: »اگر قيمت 
بيت كوين سقوط كند من هم ضرر مي كنم. ممكن است 
قيمت را پامپ كنم، اما دامپ نمي كنم. به هيچ وجه اعتقادي 
به باال بردن قيمت و سپس فروختن آن و موارد از اين دست 
ندارم.« مديرعامل تسال در اين گفت وگو اشاره كوچكي 
به ديفاي )DeFi( كرد و گفت كه يكي از طرفداران امور 
مالي غيرمتمركز است. او افزود كه بيشتر پروتكل ها و 
صرافي هاي غيرمتمركز در شبكه اتريوم فعاليت مي كنند 

و از نظر او اين موضوع منطقي به نظر مي رسد.

     امكان راه اندازي ماينرهاي بيت كوين 
در ترمينال هاي فضايي استارلينك

ماس��ك در اين گفت وگو ب��ه مس��اله مقياس پذيري 
بيت كوين هم اش��اره ك��رد و گفت كه ش��بكه اين ارز 
ديجيتال ب��ه راحت��ي نمي توان��د از تراكنش هايي با 
مقياس جهاني پشتيباني كند و استفاده از اليه دوم در 
پرداخت هاي مبتني بر بيت كوين ضروري است. ماسك 
گفته است كه افزايش پهناي باند اينترنتي مي تواند حجم 
گس��ترده تري از داده را در اختيار اپراتورهاي نودهاي 
شبكه قرار دهد. او با اشاره به سرويس اينترنت ماهواره اي 
استارلينك كه توسط اسپيس ايكس ارايه شده است، 
گفت كه ش��ركت او نقشي اساسي در گسترش پهناي 
باند اينترنتي خواهد داشت و افزود كه امكان راه اندازي 
ماينرهاي بيت كوين در ترمينال هاي فضايي استارلينك 
وجود دارد. يكي از حواشي اين رويداد هم تي شرتي بود 

كه ايالن ماسك در جريان گفت وگو به تن داشت.
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تست قابليت ليميتس براي مقابله با 
آزار و اذيت در اينستاگرام

اينستاگرام قابليت جديدي به نام ليميتس را آزمايش 
مي كند كه به كاربران اجازه مي دهد هر زمان حس كنند 
كه هدف آزار و اذيت قرار دارند، حسابشان را قفل كرده و 
هرگونه تعامل احتمالي را محدود كنند. به گزارش ايسنا، 
آدام موسري، مدير اينستاگرام در معرفي اين ابزار به 
فينال يورو ۲۰۲۰ اشاره كرد كه در جريان آن بازيگران 
سياه پوست تيم ملي انگليس پس از شكست تيمشان 
در برابر ايتاليا در مرحله پنالتي، با موج آزار و اذيت روبرو 
شدند. موسري در ويديويي كه روز پنج شنبه به اشتراك 
گذاشت، اعالم كرد نژادپرستي و نفرت پراكني جايي در 
اينستاگرام ندارند. نه تنها مشاهده اينكه با افراد چطور 
به اين شكل رفتار مي شود، انزجارآور است بلكه نحوه 
عملكرد اينستاگرام هم زير سوال مي رود. موسري گفت: 
اينستاگرام در تالش براي مقابله با آزار و اذيت در اين 
پلتفرم، قصد دارد تا جاي ممكن نفرت پراكني را به صفر 
برساند. با اين حال مي دانيم كه ريشه كن كردن كامل 
تمامي اشكال نژادپرستي در اين اپليكيشن احتماال 
غيرممكن است. اين اپليكيشن قصد دارد براي كاربران 
ابزارهاي بيشتري را فراهم كند كه در برابر آزار و اذيت 
قدرت بيشتري به آنها مي دهد و ليميتس هم در اين 
زمينه عمل مي كند. ما مي دانيم كه افراد گاهي موقتا در 
شرايط ريسك واقعي قرار مي گيرند و بايد به آنها ابزاري 
براي حمايت از خودش��ان بدهيم. بر اساس گزارش 
انگجت، اينستاگرام در حال حاضر ليميتس را در 
شماري از كشورهاي جهان آزمايش مي كند. در 
اين بين، موسري قول داد اينستاگرام درباره نحوه 
مقابله با نژادپرس��تي در اين پلتف��رم، در ماه هاي 

آينده اطالعات بيشتري فراهم خواهد كرد.

آغاز نمايش جزييات نتايج
در موتور جست وجوي گوگل

ش��ركت گوگل به كاربران موتور جس��ت وجوي خود 
اطالعات بيش��تري را درباره نتايج جست وجويي كه 
نمايش داده مي شوند، فراهم مي كند. به گزارش ايسنا، 
گوگل اعالم كرد كاربران موتور جس��ت وجوي گوگل 
اكنون مي توانند روي جزيياتي مانند چگونگي تطبيق 
نتايج جس��ت وجو با واژه هاي مورد جست وجو كليك 
كنند تا درباره مناس��ب بودن اطالع��ات نمايش داده 
ش��ده تصميم بگيرند. گوگل اين تغيي��رات را صورت 
مي دهد تا به كاربران اطالعات بيشتري درباره نتايجي 
كه در موتور جست وجوي گوگل ظاهر مي شود، فراهم 
كند. بر اساس گزارش رويترز، اين شركت اوايل امسال 
پنل هايي را معرفي كرد كه به كاربران منبع اطالعاتي كه 
مشاهده مي كنند را نشان مي دهند. پنل هاي »درباره اين 
جست وجو« توضيحي درباره وب سايت مرتبط را فراهم 
مي كند كه ممكن است مربوط به منابع اطالعات سايت 

يا اطالعات ديگر مربوط به وب سايت باشد. 

فيس بوك، توييتر و تلگرام
در روسيه جريمه شدند

روسيه به دليل نقض قوانين مربوط به محتواي ممنوع 
در شبكه هاي اجتماعي جريمه اي ۶ ميليون روبلي براي 
فيس بوك، ۵.۵ ميليون روبلي براي توييتر و ۱۱ ميليون 
روبلي براي تلگرام تعيين كرده است. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، دادگاهي در روسيه فيس بوك و توييتر را 
به دليل حذف نكردن محتواي غيرقانوني جريمه كرد. 
طي ماه هاي اخير مقامات روسي اقداماتي براي قانونمند 
كردن شبكه هاي اجتماعي در اين كشور انجام داده اند 
و جريمه هايي براي نقض قوانين محتوا در اين پلتفرم ها 
وضع كرده اند. از سوي ديگر آنها سعي دارند شركت هاي 
خارجي را وادار كنند تا دفاتري در روس��يه تأسيس و 
اطالعات مربوط به كاربران روس را در همين كش��ور 
ذخيره كنند. در همين راستا دادگاه منطقه تاگانسكي 
اعالم كرد جريمه اي ۶ ميليون روبلي را )۸۱ هزار و ۳۲۰ 
دالر( به دليل ۲ مورد نقض قانون و حذف نكردن محتواي 
ممنوع وضع كرده است. همچنين اين دادگاه جريمه اي 
۵.۵ ميليون روبلي را به دليل ۲ مورد نقض قانون براي 
توييتر وضع كرد و به تلگرام دستور داده شد به دليل ۳ 
مورد نقض قانون روسيه نيز ۱۱ ميليون روبل جريمه 
پرداخت كند. فيس بوك، توييتر و تلگرام هنوز در اين باره 
اظهارنظري نكرده اند. اين در حالي است كه كشورهاي 
ديگر نيز از شبكه هاي اجتماعي مي خواهند اقدامات 
بيشتري براي نظارت بر محتوا انجام دهند. هفته گذشته 
بوريس جانسون نخست وزير انگليس با نمايندگان 
پلتفرم هاي اجتماعي ديدار كرد و به آنها هش��دار 
داد در صورت حذف نكردن محتواي نفرت پراكني 
 و تبعيض آمي��ز با جريمه اي ت��ا ۱۰ درصد درآمد 

جهاني شان روبرو خواهند شد.

چالش شبكه هاي اجتماعي 
با اليحه جديد امريكا

دو سناتور دموكرات اليحه اي ارايه كرده اند كه مصونيت 
ش��بكه هاي اجتماعي مانند فيس ب��وك را در صورت 
گسترش اخبار جعلي مرتبط با سالمت عمومي حذف  
مي كند. به گزارش مهر به نقل از ورج، همزمان با افزايش 
موارد ابتالء به كرونا در جمعيت واكسينه نشده امريكا، 
سناتورهاي دموكرات اين كشور اليحه جديدي ارايه 
كرده اند كه طبق آن در صورتيكه فيس بوك و شبكه هاي 
اجتماعي ديگر اخبار جعلي مربوط به سالمت عمومي 
را گسترش دهند از مصونيت بخش ۲۳۰ قانون نجابت 
ارتباطات محروم مي شوند. قانون اخبار جعلي سالمت 
توسط امي كلوبوچار و بن ري لوجان ارايه شده است. اين 
اليحه، استثنايي در بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات 
ايجاد مي كند كه طبق آن پلتفرم هاي اجتماعي مانند 
فيس بوك به دليل ميزباني اخبار جعلي خطرناك مرتبط 

با سالمت عمومي با شكايات قانوني روبرو خواهند شد.

ايالنماسكبراياولينباراعالمكردكهاسپيسايكسمقداريبيتكويندارد

احياي بيت كوين پس از سقوط به زير ۳۰ هزار دالر
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تعادل |
براساس گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، 
چشم انداز كشاورزي تا س��ال 2030 نشانگر اين است 
كه طي دهه آينده توليد محصوالت كشاورزي جهاني، 
به طور متوسط، ساالنه 1.4 درصد افزايش يابد كه نسبت 
به رشد توليد دهه گذش��ته )1.7 درصد ساالنه( كمتر 
خواهد بود. همچنين طي دهه آينده، تجارت محصوالت 
كشاورزي براي اكثر كاالها ادامه خواهد يافت؛ اگرچه به 
دليل كاهش رشد تقاضا در چين و ساير اقتصادهاي در 
حال ظهور و كاهش تقاضاي جهاني براي بيو س��وخت 
 ها، سرعت رشد كمتري نسبت به دهه گذشته خواهد 
داشت. پيش بيني مي شود كه متوسط رشد ساالنه حجم 
تجارت كاالهاي موردبررس��ي در گزارش چشم انداز، 
به طور متوسط، 1.3 درصد باشد كه در مقايسه با رشد 
3 درصد دهه قبل، كمتر است. پيش  بيني  ها حاكي از 
كندي رشد تجارت در اكثر كاالهاي كشاورزي است.به 
نظر مي رسد بخش كشاورزي و مواد غذايي، در مقايسه 
با ساير بخش هاي اقتصادي، مقاومت بااليي را در برابر 
همه گيري جهاني كوويد-19 داشته؛ اما تأثيرات مخرب 
افت درآمد و تورم در قيمت مواد غذايي مصرفي باعث 
شده دسترسي به رژيم هاي غذايي سالم براي بسياري 
از مردم دشوارتر شود. همچنين پيش بيني مي شود، به 
استثناي شكر خام، متوس��ط رشد ساالنه قيمت اكثر 
كاالهاي كشاورزي و دامي طي دهه 2021 الي 2030، 
منفي باشد كه بيش��ترين افت مزبور در رابطه با قيمت 
برنج، انواع گوشت به خصوص گوشت گاو و ماكيان است.

     چشم انداز دسترسي جهاني به غذا
گزارش »چشم انداز كش��اورزي 2030-2021« كه از 
سوي OECD  و FAO تهيه ش��ده، ارزيابي جامعي از 
چشم انداز10 ساله بازار كاالهاي كشاورزي را در سطح 
جهاني اراي��ه كرده كه از س��وي معاونت بررس��ي هاي 
اقتصادي اتاق تهران منتش��ر شده است. در اين گزارش 
و براس��اس پيش بيني ه��ا انتظار مي رود پ��س از ركود 
اقتصادي اوليه ناشي از شوك كوويد-19، بهبود اقتصادي 
گس��ترده اي از س��ال 2021 اتفاق بيفتد. با اين حال، از 
آنجايي كه انتظار نمي رود توليد ناخالص داخلي از دست 
رفته طي همه گيري به طور كامل بهبود يابد، پيش بيني 
مي ش��ود س��طح توليد ناخالص داخلي جهاني در سال 
2030 كمت��ر از پيش بيني هاي انجام ش��ده در پيش از 
همه گيري براي سال مزبور، باشد. براساس پيش بيني ها، 
در ادامه روال كس��ب و كار معمول، دستيابي به اهداف 
توسعه پايدار براي جهاني بدون گرسنگي تا سال 2030، 

بسيار چالش برانگيز خواهد بود.
چالش هاي ريشه كن كردن گرسنگي در ميان كشورها 
متفاوت هس��تند. براساس چش��م انداز، انتظار مي رود 
متوسط دسترسي جهاني غذا به ازاي هر نفر طي 10 سال 
آينده 4 درصد رشد كند و در سال 2030 به كمي بيشتر 
از 3025 كيلوكالري در روز برس��د. پيش بيني مي شود 
مصرف كنندگان در كشورهاي با درآمد متوسط، مصرف 
مواد غذايي خود را به ميزان قابل توجهي افزايش دهند؛ 
اين در حالي است كه رژيم هاي غذايي در كشورهاي كم 
درآمد تا حد زيادي بدون تغيير باقي مي ماند. پيش بيني 
مي ش��ود در جنوب صحراي آفريقا، كه طي س��ال هاي 
2017 تا2019، ح��دود 224.3ميليون نفر از مردم اين 
منطقه دچار سوء تغذيه شده بودند، سرانه دسترسي روزانه 
به كالري آنها، طي دهه آينده تنها 5.2درصد رشد كند و 

در سال 2030 به 2500 كيلوكالري برسد.

     چشم انداز خوراك دام 
و تولید محصوالت دامي

پيش بيني مي شود رشد پايين توليد دام همراه با بهبود 
كارايي تغذيه حيوانات در كشورهاي با درآمد باال و برخي 
از اقتصادهاي در حال ظهور منجر به رشد كندتر تقاضاي 
خوراك دام و طيور نسبت به دهه گذشته شود. در مقابل، 
چندين كش��ور با درآمد كم و متوسط، طي دهه آينده، 
رشدگسترده تقاضاي خوراك دام و طيور را تجربه خواهند 
كرد، زيرا بخش توليد دام و طيور آنها گسترش مي يابد. 
توس��عه توليد دام و طيور در چين، به عنوان بزرگ ترين 
مصرف كننده خوراك دام و طيور در جهان، براي توسعه 
بازارهاي جهاني خوراك حيوانات حائز اهميت است. به 
دنبال ش��يوع بيماري تب خوكي آفريقا، چين در سال 
2020 ش��روع به بازس��ازي گله خوك هاي اين كشور 
كرد كه تصور مي شود تأثير كوچكي بر ميانگين مصرف 

خوراك در هر واحد محصول دامي داشته است.
س��رمايه گذاري بخش عمومي و خصوص��ي در افزايش 
بهره وري، نقش مهمي دارد. پيش بيني مي ش��ود طي 
دهه آينده، توليد محصوالت كشاورزي جهان ساالنه 1.4 
درصد افزايش يابد كه رشد مزبور عمدتًا از محل افزايش 
توليد در اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي كم درآمد تامين 
خواهد شد. دسترسي گسترده به مواد اوليه و همچنين 
سرمايه گذاري هاي افزايش دهنده بهره وري در فناوري، 
زيرساخت ها و آموزش هاي كشاورزي محرك هاي مهم 
توسعه كشاورزي محسوب مي شوند. اولويت بندي بخش 
كشاورزي و هدفمندكردن صحيح هزينه هاي عمومي و 
خصوصي، براي بهبود بهره وري كشاورزي، به ويژه براي 
كشورهايي كه منابع عمومي محدود و وابستگي اقتصادي 

زيادي به بخش كشاورزي دارند، مهم هستند.
 سرمايه گذاري در بهبود عملكرد و بهبود مديريت مزرعه، 
موجب رشد توليد محصوالت جهاني مي شود. با فرض 
تداوم انتقال به سمت سيستم هاي توليدي مبتني بر 
افزايش بازدهي طي دهه آينده، 87 درصد رشد توليد 
محص��والت زراعي جهاني پيش بيني ش��ده از طريق 
بهبود راندمان، 7 درصد از محل افزايش شدت استفاده 
از نه��اده در توليد محصول و تنه��ا 6 درصد از افزايش 
سطح زيركشت حاصل مي شود. انتظار مي رود شكاف 

عملكرد توليد منطقه اي طي دهه آينده كاهش يابد، 
زيرا پيش بيني مي شود از طريق سازگاري بهتر بذرها و 
بهبود مديريت محصوالت، راندمان در هكتار محصوالت 
زراعي اصلي در هن��د و جنوب صحراي آفريقا افزايش 
يابد. مشابه روند توليد محصوالت زراعي، سهم بزرگي 
از 14 درصد رش��د پيش بيني شده در توليدات دامي و 
ماهي ها از بهبود بهره وري حاصل خواهد شد. با اين حال 
انتظار مي رود بزرگ شدن گله ها به طور قابل توجهي به 
رشد توليد دام در اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي كم 
درآمد كمك كند. بهبود بهره وري در بخش دام عمدتًا 
از طريق به كارگيري روش هاي تغذيه متمركزتر، بهبود 
ژنتيك و روش هاي بهتر مديريت گله حاصل خواهد شد. 
پيش بيني مي شود در سال 2027آبزي پروري از توليد 
شيالت سبقت بگيرد و اين روش سهم 52 درصد از كل 

توليد ماهي تا سال 2030 را تشكيل دهد.

     چشم انداز تجارت محصوالت كشاورزي
تجارت به ويژه براي كش��ورهاي مواجه با محدوديت 
منابع كه وابستگي زيادي به واردات كاالهاي اساسي و 
با ارزش غذايي دارند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
در س��طح جهاني، انتظار مي رود سهم كالري وارداتي 
از كل مصرف در حدود 20 درصد تثبيت شود، اگرچه 
تفاوت هاي بين منطقه اي هم وجود دارد. به عنوان مثال، 
پيش بيني مي شود سهم كالري وارداتي از كل مصرف 
در منطقه خاور نزديك و آفريقاي شمالي به 64 درصد 
برسد. در عين حال صادرات به نوبه خود در توسعه توليد 
محصوالت كشاورزي در بسياري از كشورها و مناطق 
نقش مهمي دارد. پيش بيني مي ش��ود تا سال 2030، 
حدود 34 درصد از محصوالت كشاورزي در امريكاي 
التين و كاراييب صادر ش��ود. با توجه به افزايش عدم 
تعادل منطقه  اي، استفاده از سياست هاي محدودكننده 
تجارت )به عن��وان مثال محدوديت ه��اي صادرات و 
واردات( مي تواند اثرات مخربي بر امنيت غذايي و تغذيه 

جهاني و معيشت كشاورزان داشته باشد.
قيمت هاي بين المللي اكثر كاالهاي اساسي در نيمه دوم 
سال 2020 افزايش يافت كه به دليل تقاضاي قوي چين 
و محدوديت در رشد توليد جهاني بود. در نتيجه تحوالت 
مزبور، انتظار مي رود در نيمه نخست بازه زماني چشم انداز، 
تعديلي در قيمت ها صورت گيرد. متعاقب آن، پيش بيني 
مي شود كه عوامل اصلي بازار منجر به كاهش اندكي در 
قيمت حقيقي اقالم شود كه ناشي از بهبود بهره وري و 
 كند شدن رشد تقاضا است. كاهش قيمت هاي حقيقي 
م��ي  تواند درآمدكش��اورزان، ب��ه ويژه مال��كان خرد و 
خانواده هايي كه نمي توانند با بهبود بهره وري، هزينه هاي 
خود را به اندازه كافي كاهش دهند، را تحت فشار قرار دهد. 
طي دهه آين��ده، تنوع آب و هوايي، آفات و بيماري هاي 
حيوان��ات و گياه��ان، تغيير قيم��ت نهاده ها، تحوالت 
اقتصادي كالن و س��اير عدم قطعيت ها باعث تغيير در 

قيمت هاي مورد انتظار خواهند شد.

     تولید 
پيش بيني مي ش��ود طي دهه آينده توليد محصوالت 
كشاورزي جهاني، به طور متوس��ط، ساالنه 4.1 درصد 
افزايش يابد كه نسبت به رشد توليد دهه گذشته )1.7 
درصد ساالنه( كمتر خواهد بود. اين پيش بيني ها با اين 
فرض صورت گرفته كه اقدامات مربوط به فاصله اجتماعي 
براي مهار همه گيري كوويد-19 در سال 2021 به پايان 
خواهد رسيد. همچنين به طور ويژه، فرض بر اين است 
كه كشورها محدوديت هاي جابه جايي و سفر را طوالني تر 
نخواهند كرد؛ زيرا اين محدوديت ها دسترسي به نيروي 
كار موردنياز در بخش كشاورزي را كمتر كرده و در نهايت 
منجر به افزايش هزينه هاي توليددر برخي كش��ورها يا 
اجراي پروتكل هاي سختگيرانه بهداشتي شده كه تأثير 
منفي ش��ديدي بر كليه فعاليت هاي كشاورزي داشته 
است. انتظار مي رود كه رشد توليد محصوالت كشاورزي 
عمدتا در اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي كم درآمد رخ 
دهد و از طريق سرمايه گذاري هاي افزايش دهنده بهره 
وري در زيرس��اخت هاي كشاورزي و تحقيًق و توسعه، 
دسترسي گس��ترده تر به نهاده هاي كشاورزي و بهبود 
مهارت هاي مديريتي در اين مناطق صورت گيرد. عامل 
اصلي ديگر رش��د توليد، سرمايه گذاري ها براي تجهيز 
منابع توليد )به عنوان مثال زمين و آبياري( خواهد بود. از 
سوي ديگر، انتظار مي رود رشد توليد در امريكاي شمالي 
و اروپاي غربي در منطقه اروپا و آسياي ميانه كندتر باشد، 
كه بيشتر به دليل محدوديت هاي اعمال شده ناشي از 

سياست هاي زيست محيطي است.
همچنين پيش بيني مي شود در سال 2030، همچنان 
بخش قابل توجهي از محصوالت كشاورزي جهان در 
كشور چين توليد شود. توليد اين كشور در سال 2030 
در مقايسه با متوسط توليد 20-2018 برابر با 22.5 

درصد افزايش خواهد يافت. براس��اس آمارها، انتظار 
مي رود توليد برنج در س��ال 2030 نسبت به متوسط 
سال هاي 2018 تا 2020 حدود 11 درصد بيشتر شود 
و اين افزايش تنها مربوط به كشورهاي در حال توسعه 
است كه عمده توليد برنج در جهان به آنها اختصاص 
دارد. همچنين پيش بيني مي ش��ود توليد گندم در 
جهان با رشد 11.5 درصدي همراه باشد كه حدو د 5.2 
واحد درصد آن مربوط به كشورهاي در حال توسعه و 
6.2 واحد درصد آن نيز به مربوط به كشورهاي توسعه 
يافته خواهد بود. براساس پيش بيني ها، توليد ذرت نيز 
طي اين مدت رشد حدود 14 درصدي را تجربه خواهد 
كرد كه ح��دود 5 واحد درصد از اين رش��د مربوط به 
كشورهاي توسعه يافته و 9 واحد درصد ديگر آن نيز به 
كشورهاي در حال توسعه اختصاص دارد. در عين حال، 
انتظار مي رود روغن هاي گياهي، طي اين مدت، رشد 
16 درصدي را تجربه كنند كه عمده اين رشد توليد از 
سمت كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. توليد شكر 
نيز طبق پيش بيني ها، 15.6درصد رشد خواهد كرد كه 
عمدتًا ناشي از رشد توليد در كشورهاي در حال توسعه 
خواهد بود. طبق پيش بيني ها، توليد پنير و كره طي 
اين مدت به ترتيب رشدهاي 15 درصد و 23 درصد را 
تجربه خواهد كرد. انتظار مي رود عمده رشد توليد پنير 
مربوط به كشورهاي توسعه يافته و عمده رشد توليد 

كره مربوط به كشورهاي در حال توسعه باشد.

     مصرف
 درآمد س��رانه پيش بيني ش��ده در گزارش چشم انداز 
كش��اورزي 30-2021، نسبت به پيش بيني هاي انجام 
شده پيش از بحران كوويد-19، كمتر است. پيش بيني 
مي ش��ود اين امر بر روي تقاضا در خانوارهاي كم درآمد 
تأثير بگذارد و تأثيراتي در مصرف غذا و تركيب رژيم هاي 
غذايي طي دهه آينده داشته باشد.همچنين همه گيري 
باعث تغيير گرايش از سمت خدمات غذايي و رستوران ها 
به غذا خوردن در خانه شده است. فرض بر اين است كه 
با بهبود اقتصادي و برداشته شدن اقدامات كنترلي، اين 
تغيير رفتاري به رويه قبلي خود برگردد. اگرچه فروض 
گزارش چشم انداز حاكي از بهبود اقتصادي گسترده از 
سال 2021 است، اما سرعت واقعي بهبود تا حد زيادي به 
موفقيت اقدامات كنترل ملي همه گيري به عنوان مثال 
كمپين هاي واكسيناس��يون و سياست هاي حمايت از 

بهبود مشاغل و تقاضاي مصرفكننده بستگي دارد.
 تقاضاي كاالهاي كش��اورزي ش��امل مصارف غذايي و 
غيرغذايي است. براي بيشتر كاالهاي كشاورزي، تقاضاي 
جهاني براي استفاده از مواد غذايي، مولفه كليدي تقاضاي 
كلي اس��ت. با اين حال، استفاده هاي غيرغذايي، به طور 
عمده خوراك دام و سوخت، براي كاالهاي گوناگون، مهم 
اس��ت و طي دهه هاي گذشته رشد سريعتري نسبت به 
استفاده از مواد غذايي داشته است. طبق پيش بيني ها، طي 
ده سال آينده، سهم استفاده هاي گوناگون كاالها به طور 
چشمگيري تغيير نخواهد كرد، زيرا هيچ تغيير عمده اي 
در مصرف پيش بيني نمي ش��ود. مواد غذايي به عنوان 
كاربرد اصلي براي برنج، گندم، حبوبات، ريشه ها و شكر و 
همچنين براي تمام محصوالت حيواني باقي خواهد ماند.

براس��اس پيش بيني هاي انجام ش��ده، انتظار مي رود 
در س��ال 2030 مصرف گندم در جه��ان، 11.5 درصد 
رشد داشته باش��د كه حدود 0.8 واحد درصدآن مربوط 
به كشورهاي توس��عه يافته و 10.8 درصد آن مربوط به 
كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. در عين حال، رشد 
پيش بيني شده براي مصرف برنج نيز 12 درصد است كه 
عمده آن ناشي از رشد توليد اين محصول در كشورهاي 
در حال توس��عه است. پيش بيني مي شود مصرف شكر 
طي اين مدت حدود 16 درصد رشد كند كه 15.6 واحد 
درصد آن مربوط به رش��د مصرف كش��ورهاي در حال 
توسعه خواهد بود. در ميان گوشت ها، انتظار مي رود طي 
دهه آينده، مصرف گوشت گاو و گوساله رشد 6 درصدي، 
گوشت گوسفند رشد 16 درصدي وگوشت مرغ رشد 18 
درصدي را تجربه كند. عمده رشد مصرف اين محصوالت 
از سوي كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. همچنين 
براساس پيش بيني ها، سرانه مصرف گوشت در جهان 
نيز با رشد 2.3 درصدي همراه خواهد بود. اين رشد براي 
كشورهاي توس��عه يافته 2.7 درصد و براي كشورهاي 
در حال توس��عه 5.2 درصد پيش��بيني مي شود.طبق 
انتظ��ارات، مصرف كره و پنير به ترتيب رش��دهاي 23 
درص��د و 15 درصد را تجربه خواهد كرد. عمده رش��د 
مصرف كره در كش��ورهاي در حال توسعه و عمده رشد 

مصرف پنير مربوط به كشورهاي توسعه يافته است.

     تجارت
طي دهه آينده، تجارت محصوالت كش��اورزي براي 
اكثر كاالها ادامه خواهد يافت؛ اگرچه به دليل كاهش 
رشد تقاضا در چين و ساير اقتصادهاي در حال ظهور و 
كاهش تقاضاي جهاني براي بيو سوخت ها، سرعت رشد 
كمتري نسبت به دهه گذشته خواهد داشت. پيش بيني 
مي شود كه متوسط رشد ساالنه حجم تجارت كاالهاي 
موردبررسي در گزارش چشم انداز، به طور متوسط، 3.1 
درصد باشد كه در مقايسه با رشد 3 درصد دهه قبل، 
كمتر است. پيش بيني ها حاكي از كندي رشد تجارت 
در اكثر كاالهاي كشاورزي است. در اين ميان، به نظر 
مي رسد حجم تجارت ذرت و لوبياي سويا كاهش قابل 
توجهي را در دهه آتي تجربه كند. صادرات پنبه نيز بر 

اساس پيش بيني ها افزايش خواهد يافت. 

     قیمت
پيش بيني مي ش��ود كه طي دهه آين��ده، قيمت هاي 
حقيقي اكث��ر اقالم كش��اورزي كاهش ياب��د. قيمت 
كاالهاي كش��اورزي از دهه 1960 روند كلي كاهشي را 
دنبال مي كند.اين نتيجه بهبود بهره وري در كشاورزي 
و صنايع وابس��ته بوده و باعث كاهش هزينه هاي توليد 
كاالهاي اصلي غذايي شده است. انقالب سبز طي دهه 
1960 و ظهور فناوري هاي جديد طي دهه 1990، منجر 
به افزايش قابل توجه راندمان توليد در كشورهاي بزرگ 
توليدكننده محصوالت كش��اورزي شده است. با وجود 
رشد تقاضاي مواد غذايي ناشي از رشد جمعيت و درآمد 
در س��طح جهان، هزينه هاي توليد به طرز چشمگيري 
كاهش يافته اس��ت. در اين ميان، بروز برخي انحرافات 
از رون��د كلي، مانند جهش قيمت ط��ي بحران نفت در 
 دهه 1970 يا تعدادي از نوسان قيمت ها طي سال هاي
 14-2007، موقتي بوده و تغييري در روند نزولي قيمت 
طي بلندمدت ايجاد نكرده است. براساس پيش بيني ها، 
انتظار مي رود از س��ال 2021 تا 2030، متوسط قيمت 
غالت با كاهش همراه باشد. اين كاهش قيمت براي برنج 
بيشتر از ساير محصوالت خواهد بود كه به طور متوسط 
ساالنه 2 درصد پيش بيني شده است. در ميان دانه هاي 
روغني، افت قيمت لوبياي سويا و مواد غذايي پروتئيني 
به طور متوسط س��االنه 0.9 درصد خواهد بود. طي اين 
مدت قيمت گوش��ت خوك نس��بت به ساير گوشت ها 
بيشترين افت را تجربه خواهد كرد )متوسط ساالنه 2.1 
درصد.( افت س��االنه قيمت گوشت قرمز و ماكيان طي 
اين مدت به ترتيب 1.4 درصد و 1.1 درصد پيش بيني 
مي شود. در عين حال، اگرچه انتظار ميرود قيمت شكر 
خام متوسط رشد ساالنه 0.3 درصدي را تجربه كند، اما 

شكر سفيد تغيير قيمتي را تجربه نخواهد كرد.
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آیا تخم مرغ گران مي شود؟
ایسنا |رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 
استان تهران گفت: وزارت جهاد كشاورزي با قيمت 
17 هزار و 300 تومان براي هر كيلو تخم مرغ درب 
مرغداري موافقت كرده، ول��ي اين قيمت هنوز به 
صورت رسمي اعالم نشده اس��ت. ناصر نبي پور با 
بيان اينكه قيمت تمام شده تخم مرغ براي مرغداران 
بيش از 18 هزارتومان اس��ت، گفت: به دليل اينكه 
بازار كشش ندارد ميانگين قيمت هر كيلو تخم مرغ 
درب مرغداري ها 16ه��زار و500 تا 16هزار و600 
تومان اس��ت. وي ادامه داد: قيمت مصوب هر كيلو 
تخم مرغ در آذرماه سال 1399، 14هزار تومان بود 
كه حدود ي��ك ماه پيش معاونت ام��ور دام وزارت 
جهادكشاورزي و معاونت توسعه صنايع تبديلي و 
كسب و كارهاي كشاورزي با قيمت 17 هزار و300 
تومان موافقت كردند ولي به دليل اينكه قرار است 
دولت عوض شود هنوز به صورت رسمي اعالم نشده 
 اس��ت. رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار
 استان تهران در پاسخ به اين سوال كه وضعيت تامين 
نهاده ها در مرغداري ها به چه صورت است؟ گفت: 
در ارسال نهاده هاي دولتي تاخير زيادي وجود دارد؛ 
به طوري كه نهاده اي كه بايد يك هفته تا 10 روز به 
دست مرغدار برسد بعضا دو تا سه ماه طول مي كشد. 
در اين مدت مرغدار مجبور اس��ت نهاده هاي مورد 
نياز خود را از بازار آزاد خريداري كند. وي در ادامه 
تش��ريح كرد: در حقيقت مي ت��وان گفت نهاده 
وج��ود دارد ولي بارگيري و ارس��ال آن با تاخير 
است. در نهايت مرغدار بايد دوبار هزينه كند. يك 
بار براي دريافت نهاده دولتي در سامانه بازارگاه و 
ديگري در بازار آزاد. نبي پور در پايان به افزايش 

كرايه هاي حمل و نقل نيز اشاره كرد.

ثبت سفارش بدون سابقه
چند پرونده تا سقف 500 هزار دالر

امكان ثبت چند پرونده ثبت سفارش در حالت بدون 
سابقه تا سقف 500 هزار دالر به گمرك اعالم شد. 
سعيد عباس پور، مديركل دفتر مقررات صادرات و 
واردات اعالم كرد، به پيوست نامه قائم مقام محترم 
وزير در امور بازرگاني به شماره 110796/60 مورخ 
1400/4/23در خصوص امكان ثبت چند پرونده 
ثبت س��فارش در حالت بدون سابقه تا سقف 500 
هزار دالر جهت اطالع ارس��ال مي گردد. لذا بعد از 
ايجاد تغييرات مربوطه در س��امانه جامع تجارت، 
امكان ثبت چند پرونده با اين حالت ثبت سفارش 

توسط متقاضي امكان پذير است. 

آیا باید منتظر
 مرغ ۱00 هزار توماني باشیم؟

ایلنا |در هفته هاي اخير قيمت مرغ بار ديگر روند تند 
صعودي به خود گرفته است، ادامه مشكالت مرغداران 
موجب شده برخي قيمت مرغ را براي آينده تا 100 هزار 
تومان پيش بيني كنند. اما آيا بايد منتظر قيمت نجومي 
براي مرغ بود؟  يكي از اعضاي اتاق بازرگاني پيش بيني 
كرده است، اگر شرايط كنوني در تامين نهاده هاي دامي 
ادامه پيدا كند، مرغ دس��ت كم به كيلويي 80 تا 100 
هزار تومان خواهد رسيد. اما آيا اين ادعا درست است؟ 
آيا بايد منتظر گراني هاي كم سابقه در بازار اين منبع 
پروتييني بود؟  محمدعلي كمالي سروستاني، مشاور 
عالي هيات مديره اتحاديه سراسري مرغ گوشتي كشور، 
در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال، اظهار كرد: 
بستگي به سياست كلي دولت آينده دارد كه يارانه را 
به ابتداي زنجيره توليد مرغ پرداخت كند يا تصميم 
به پرداخت آن به حلقه نهايي بگيرد. وي  ادامه داد: در 
حال حاضر دولت يارانه توليد مرغ كه همان ارز 4200 
توماني است را به اول زنجيره يعني تجار براي واردات 
نهاده هاي دامي پرداخت مي كند كه س��ال ها تجربه 
نشان داده همواره دچار انحراف شده و مشكالت زيادي 
را ايجاد كرده است.  كمالي سروستاني با بيان اينكه در 
حال حاضر مرغداران در تامين نهاده هاي يارانه اي يا 
همان دولتي دچار مش��كل هستند، افزود: مرغداران 
بخشي از نهاده هاي دامي را از بازار آزاد تهيه مي كنند 
كه هزينه تمام ش��ده آنها را به باالتر از قيمت مصوب 
افزايش مي دهد.  وي تصريح كرد: از يك سو نهاده هاي 
دولتي  به طور كامل به دست مرغداران نمي رسد  و از 
سوي ديگر دولت قيمت دستوري را تحميل مي كند، 
در اين ش��رايط ديدن بي نظمي در بازار و نوس��ان در 
قيمت طبيعي است.  كمالي سروستاني درباره نتايج 
در پيش گرفت��ن پرداخت يارانه ب��ه انتهاي زنجيره 
يعني مصرف كننده، گفت: اگر دولت تصميم به حذف 
پرداخت يارانه به تجار بگيرد و آن را به مصرف كننده 
پرداخت كند ش��رايط بازار طور ديگري رقم خواهد 
خورد. وي افزود: در اين ش��رايط بازار از قانون عرضه 
و  تقاضا پيروي خواهد كرد و قيمت ها را ميزان عرضه 
و تقاضا تعيين مي كند. كمالي سروستاني با اشاره به 
ظرفيت باالي صنعت مرغداري كشور، اظهار كرد: اين 
صنعت توان توليد بسيار بااليي دارد به نحوي عالوه 
بر تامين بازار داخلي امكان تامين بازار منطقه را نيز 
دارد، با اين ظرفيت در صورت پرداخت يارانه به انتهاي 
زنجيره مي توان انتظار بازار رقابتي بين توليدكنندگان 
به نفع مصرف كنن��دگان بود. مش��اور عالي وزارت 
هيات مديره اتحاديه سراسري مرغ گوشتي كشور 
معتقد است؛ در صورت اجراي سياست پرداخت يارانه 
به حلقه آخر زنجيره يعني مصرف كننده كمتر شاهد 
بازار پر  نوس��ان و  صعود قيمت ناگهاني خواهيم بود. 
كمالي سروستاني همچنين معتقد است، حتي اگر 
سياست اول ادامه يابد ادعاي مرغ 100 هزار توماني 

در آينده نزديك اتفاق نخواهد افتاد.

بررسي لغو رجیستري 3۴00 گوشي 
ایس�نا |طبق اعالم معاون فني گم��رك ايران طي 
مذاك��رات ص��ورت گرفته مقرر ش��د ت��ا جريان لغو 
رحيستري  و غيرفعال ش��دن بيش از 3000 گوشي 
موبايل كه در سال گذش��ته و بعد از انجام تشريفات 
رجيستري متخلف شناخته شده بود، بار ديگر مورد 
بررس��ي قرار گيرد تا حقي از كس��ي تضييع نش��ده 
باش��د. اين مق��ام مس��وول در گمرك اي��ران در اين 
رابطه توضيحات بيشتري ارايه كرد و با اشاره به روند 
رجيستري گوشي تلفن همراه به صورت غير حضوري 
و در مبادي ورودي گفت كه طبق بخشنامه مربوطه 
هر مسافر ورودي به ايران ساالنه صرفا يك گوشي تلفن 
همراه مي تواند با خود وارد و ثبت كند اما در صورتي كه 
در هنگام اجرا برخي افراد نسبت به رجيستري تعداد 
بيشتري گوشي اقدام كنند يا با گذرنامه تعداد باالتري 
را ثبت كرده باشند با آنها برخورد و رجيستري لغو يا 
اين گوشي ها عمال غير فعال مي شود. وي ادامه داد: اين 
در حالي است كه در هنگام هر بار ورود به سامانه براي 
رجيستري، پيام هشدار اعالم و بعد از پذيرش توسط 
متقاضي، امكان انجام مراحل رجيستري وجود دارد. از 
اين رو در صورتي كه با يك گذرنامه بيش از يك گوشي 
رجيستر شود وجه واريزي بابت حقوق ورودي برگشت 

داده نخواهد شد و با متخلفان برخورد مي شود. 

سه محصول جدید سایپا 
تا پایان سال وارد بازار مي شود

مهر |مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از عرضه 
سه محصول جديد تا پايان س��ال 1400 خبر داد. 
سيدجواد سليماني در مجمع عمومي عادي ساالنه 
سايپا براي سال منتهي به 30 اسفند 1399 اظهار 
كرد: اميدوار هس��تيم خودرو شاهين با گيربكس 
اتوماتيك را نيز در پاييز امسال توليد و به بازار عرضه 
كنيم. سليماني ادامه داد: عالوه بر اين دو محصول، 
خودرو اطلس نيز كه يك محص��ول كراس برپايه 
خودروهاي ساينا و كوييك است، توليد مي شود و 
جايگزين محصول تيبا خواهد شد. مديرعامل گروه 
خودروسازي سايپا با اشاره به اينكه يكسال از توقف 
توليد خودرو پرايد مي گذرد، افزود: پرايد به عنوان 
يك خودرو با تكنولوژي قديمي نماد شركت سايپا 
شده بود و تهديدها و تخريب هايي براي برند سايپا و 
حتي صنعت خودرو به دنبال داشت. وي به زيان ده 
بودن توليد خودرو پرايد نيز اشاره كرد و افزود: با توجه 
به قيمت گذاري دستوري، توليد هر دستگاه پرايد 
از نظر مالي نيز براي س��ايپا ضرر به همراه داشت به 
شكلي كه گزارش هاي مالي نشان مي دهد اگر توليد 
پرايد ادامه پيدا مي كرد در يكس��ال گذشته 2300 
ميليارد زيان بيش��تر براي س��ايپا به همراه داشت. 
مديرعامل سايپا با بيان اينكه پرايد سهم قابل توجهي 
از تيراژ توليد اين خودروس��از را به خود اختصاص 
داده بود، گفت: نگراني هايي براي توقف توليد وجود 
داشت اما با تالش مديران، كاركنان و زنجيره تامين 
سايپا در كمتر از دو ماه محصوالت جديد جايگزين 
پرايد شدند و در پايان سال 99 نيز شاهد بوديم كه 
سايپا بدون پرايد نسبت به سال 98 افزايش توليد نيز 
داشت. سليماني در ادامه به توليد و عرضه محصول 
جديد شاهين نيز اش��اره كرد و افزود: در سال هاي 
گذش��ته خودروهايي به عنوان محص��ول داخلي 
توليد و عرضه شد اما بيشتر آنها نتيجه تغيير اندكي 
در طراحي يا امكانات خودروهاي غيرايراني بود اما 
شاهين محصولي است كه از صفر تا صد طراحي و 
توليد آن كاماًل داخلي و متعلق به گروه خودروسازي 
سايپا اس��ت. وي افزود: شاهين با تكنولوژي به روز 
و اس��تانداردهايي كه امكان عرضه آن به بازارهاي 
صادراتي را فراهم ك��رده، توليد و با كمترين ايراد و 
استقبال قابل توجه به بازار عرضه شد. سليماني در 
گزارش خود به سهامداران از رفع مشكالت در حوزه 
توليد خودروهاي تجاري در ش��ركت هاي زامياد و 
سايپاديزل خبر داد و افزود: توليد وانت زامياد كه همه 
آن را با نام نيسان آبي مي شناسند نيز تا پايان سال 
متوقف و محصول پادراپالس با توان فني و امكانات 
به روز جايگزين آن خواهد شد. همچنين پروژه توليد 
اتوبوس هاي برقي و ديزلي نيز در اين دو شركت آغاز 
و قراردادهاي خوبي نيز در راستاي آن منعقد شده 
و به زودي توان توليد خودروهاي تجاري سايپا نيز 
احيا خواهد شد. س��ليماني در بخش حساب هاي 
مالي سايپا نيز اظهار كرد: در سه ماه نخست سال 99 
سايپا از زيان خارج و به سود عملياتي نزديك شد اما 
افزايش قابل توجه نرخ ارز و نهاده هاي توليد در كنار 
قيمت گذاري دستوري برنامه ريزي هاي ما را به هم 

ريخت و مجدداً زيان ده شديم.

دريكگزارشچشمانداز10سالهبازاركاالهايكشاورزيپيشبينيشد

افت توليد و تجارت محصوالت كشاورزي تا  ۲۰۳۰
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خبرروز

كرونا جان ۲۱۰ بيمار ديگر را هم گرفت
بنابر اعالم مركز اطالع رس��اني وزارت بهداشت، و بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۱ هزار و ۸۱۴ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد و متاس��فانه ۲۱۰ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند. بر اين اساس مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به س��ه ميليون و ۶۴۵ هزار و ۶۵۴ نفر و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۸۸ هزار و ۲۷۳ نفر رس��يد. 
خوش��بختانه تاكنون سه ميليون و ۲۲۰ هزار و ۴۴۵ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۴۶۹۶ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۳۲ شهر 

كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعيت نارنجي و ۹۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

طبق آخرين گزارش منتشره مركز آمار ايران در 
حالي ۷۳۱۷ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ س��اله در پاييز 
۹۹ ازدواج كرده اند كه در همين بازه سني و زماني 
۱۹۲ ازدواج به طالق ختم ش��ده است. مطابق با 
جديدتري��ن گزارش مركز آمار اي��ران، طي پاييز 
س��ال گذش��ته )۹۹(، ۷۳۱۷ ازدواج دختر بچه 
۱۰ تا ۱۴ ساله و پنج ازدواج پسر بچه كمتر از ۱۵ 
سال به ثبت رسيده اس��ت. مطابق با اين گزارش 
در پاييز ۹۹ آمار ازدواج دختران كمتر از ۱۰ سال 
صفر است. همچنين در همين بازه زماني ۳۶۹۵۲ 
دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله و ۵۱۳۹ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله 
ازدواج كرده اند. آمار طالق در ميان اين دختران 
و پسران نيز قابل توجه است. خوشبختانه در اين 
بازه زمان��ي تعداد طالق ثبت ش��ده دختران زير 
۱۰ سال و پسران زير ۱۵ سال صفر است اما ۱۹۲ 
طالق دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در پاييز ۹۹ ثبت 
شده است. همچنين ۳۵۹۰ طالق براي دختران 
۱۵ تا ۱۹ سال و ۱۷۶ طالق براي پسران ۱۵ تا ۱۹ 
سال نيز در همين بازه زماني به ثبت رسيده است. 
آمارها درحالي خبر از به دنيا آمدن ۳۶۴ نوزاد در 
پاييز ۹۹ مي دهند كه م��ادران اين نوزادان كمتر 
از ۱۵ سال داشته اند. در همين بازه زماني و سني 
تنها يك والدت براي پدران كمتر از ۱۵ س��ال به 

ثبت رسيده است.
همچني��ن ۱۶۸۷۰ والدت براي م��ادران و ۷۳۱ 
والدت براي پدران ۱۵ تا ۱۹ ساله در پاييز ۹۹ به 

ثبت رسيده است.
ام��ا در اين ميان اگر نگاهي به آمار ارايه ش��ده در 
گزارش هاي فصل بهار و تابس��تان ۹۹ مركز آمار 
بيندازيم و آن را با آمار كنوني اين مركز مقايس��ه 

كني��م؛ در مي يابي��م ك��ه آم��ار ازدواج و طالق 
فصل هاي بهار و تابس��تان ۹۹ در گزارش جديد 
مركز آمار افزايش يافته است كه بنا بر اعالم مركز 
آمار علت اين تفاوت آماري از س��وي ثبت احوال 
اينطور بيان ش��ده است كه »طبق مصوبه كميته 
بخشي جمعيت كميسيون تخصصي شوراي عالي 
آمار، سازمان ثبت احوال كش��ور تا زمان كاهش 
فاصله رخداد تا ثب��ت رويدادهاي ازدواج و طالق 
وفق بن��د ۲۶۱ اصول و توصيه هاي��ي براي نظام 
آمار حياتي )س��ازمان ملل متحد، ۲۰۱۳( اقدام 

به بازبيني )revise( شمار رويدادها مي كند«.
بنابراين، مطابق با جديدترين گزارش ارايه شده 
توسط مركز آمار، مجموعا در ۹ ماهه نخست سال 
۹۹، تعداد ۲۳ ه��زار و ۷۹۷ ازدواج براي دختران 
۱۰ تا ۱۴ سال، يك ازدواج دختربچه كمتر از ۱۰ 

سال و ۱۴ ازدواج براي پسران كمتر از ۱۵ سال به 
ثبت رسيده است. همچنين در همين بازه زماني 
۵۲۲ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ س��ال نيز به 

طالق ختم شده است.
در مورد تعداد والدت هاي ثبت شده در بازه زماني 
۹ ماهه نخس��ت س��ال ۹۹ ني��ز، دو والدت براي 
پدران كمت��ر از ۱۵ س��ال و ۱۰۷۴ والدت براي 
مادران كمتر از ۱۵ س��ال ثبت شده است. به طور 
كلي آنچه از آمارها بر مي آيد آن است كه عليرغم 
اطالع رس��اني رسانه ها و س��خنان كارشناسان و 
صاحب نظ��ران در خص��وص تبعاتي ك��ه ازدواج 
كودكان براي شان در پي خواهد داشت، همچنان 
شاهد روند كودك همسري هستيم و تا زماني كه 
همتي عالي براي اصالح قوانين و فرهنگ و شرايط 
وجود نداشته باشد، اين روند ادامه خواهد داشت.

ازدواجبيشاز۷۳۰۰دختر۱۰تا۱۴سالهدرپاييز۹۹
رويخطخبر خبر

افزايش تعداد كودكان كار 
ايراني 

تا همين دوسال پيش هر وقت در مورد آمار كودكان 
كار صحبت به ميان مي آمد، اولين مس��اله اي كه 
از سوي مس��ووالن عنوان مي شد، بحث كودكان 
كار غي��ر ايراني ب��ود و آمار باالي آنه��ا، اما حاال به 
مدد مشكالت اقتصادي و بيماري كرونا و... تعداد 
كودكان كار ايران به بيش از ۶۰ درصد رس��يده و 
اين ميزان يعني زنگ خطري براي جامعه كنوني 
ما. ام��ا ماجرا فقط كودكان كار و خيابان نيس��ت، 
مس��اله اصلي آسيب هايي اس��ت كه اين كودكان 
متحمل مي شوند و مي تواند در دراز مدت تاثيرات 
بسيار بدي در روحيه آنها داشته باشد. بي توجهي 
به آنچه اين ك��ودكان در خيابان تجربه مي كنند، 
يكي از اساس��ي ترين داليلي اس��ت كه باعث باال 
رفتن آمار آسيب هاي اجتماعي در جامعه مي شود. 
آس��يب هايي كه ممكن اس��ت يا در همان دوران 
كودكي خودش را نشان دهد يا به روزگار نوجواني 

و جواني آنها برسد. 
پريسا پيرخندان، مددكار اجتماعي در اين باره گفت: 
با توجه به افزايش بي شمار كودكان كار در سراسر 
جهان، در ايران هم به دليل بحران هاي اقتصادي و 
تورم متاس��فانه تعداد كودكان كار ايراني به شدت 
افزايش يافته است. او در مورد بهزيستي و كودكان 
كار در خيابان گفت: تفكيك قائل شدن بين كودكان 
كار و كودكان خياباني ب��ا توجه به اينكه وضعيت 
متفاوتي دارند امري ضروري است. پيرخندان افزود: 
در زمينه كودكان كار كه در خيابان ها كار مي كنند، 
بر اساس پژوهش هاي انجام شده در مركز تحقيقات 
رفاه دانشگاه علوم بهزيستي تعداد كودكان كار در 
سال ۹۵، ۴۶ درصد ايراني و ۵۳ درصد كودكان اتباع 
افغاني بوده كه در سال ۹۹ تعداد كودكان ايراني به 

۶۲. ۵ درصد و كودكان اتباع ۳۷. ۵ درصد است.
اين م��ددكار اجتماعي ادام��ه داد: طرح حمايتي 
آموزشي، توانمندسازي كودك و خانواده سازمان 
بهزيستي جزو طرح هاي خوب، كارآمد و موفق است 
كه به دليل مشاركت نهادهاي مدني و دولت شكل 
گرفته و به شكل اصولي پيش مي رود و مددكاران 
طي يك دوره ۵ س��اله طرح توانمندسازي را انجام 

مي دهند.
اوافزود: بيشترين نقد ما به طرح جمع آوري كودكان 
كار بهزيس��تي كه ب��ا همكاري ش��هرداري انجام 
مي شود است چرا كه اين طرح رويكرد ضربتي دارد و 
در اين طرح كودكان را دستگير و به مراكز نگه داري 
كه با توجه به شرايط كرونا اغلب مراكز بسته اي هم 
هستند منتقل و ۲۱ روز در آنجا نگه داري مي كنند.

 پير خندان با تاكيد بر ض��رورت اتخاذرويكرد 
كودك مح��ور در سياس��ت گذاري هاي كالن 
گف��ت: قواني��ن زي��ادي در بخ��ش داخلي و 
بين الملل��ي براي مقابله ب��ا كار كودكان وجود 

دارد كه نيازمند ضمانت اجرايي است.

احتمالوقوعتوفانشندر۱۰استان
سازمان هواشناس��ي نسبت به وزش 
باد ش��ديد و احتمال وقوع توفان شن 
در ۱۰ اس��تان هش��دار داد و از مردم 
خواس��ت از تردد غيرضروري در اين 
اس��تان ها خودداري كنند. به گزارش 
ايسنا س��ازمان هواشناس��ي با صدور 
هشدار زرد رنگ آورده است: وزش باد 
ش��ديد، خيزش گرد و خاك و كاهش 

كيفيت هوا ش��نبه )۲ مردادماه( براي استان هاي 
سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، سمنان، 
خراسان رضوي، يزد، شرق اصفهان، شرق كرمان، 
يكش��نبه )۳ مردادماه( براي استان هاي سيستان 
و بلوچستان، خراس��ان جنوبي، خراسان رضوي، 
سمنان، اصفهان، يزد، قم، مركزي و شرق كرمان و 

دوشنبه )۴ مردادماه( براي استان هاي 
سيستان و بلوچس��تان، يزد، كرمان، 
خراس��ان جنوبي، خراس��ان رضوي، 
فارس، سمنان، اصفهان، قم و مركزي 
پيش بيني مي شود. در اين شرايط جوي 
وقوع توفان شن، كاهش ديد، تاخير در 
پرواز احتمالي، اختالل در تردد جاده اي 
و وارد ش��دن خس��ارت به سازه هاي 
موقت و محصوالت كشاورزي دور از انتظار نيست 
بنابراين س��ازمان هواشناسي نسبت به خودداري 
از ت��ردد غير ضروري براي تم��ام گروه ها، احتياط 
در تردد جاده اي، محكم كردن س��ازه هاي موقت، 
تابلوهاي تبليغاتي، احتياط در عب��ور از مجاورت 

ساختمان هاي نيمه كاره توصيه مي كند.

گليماندگار| 
سال هاس��ت كه ماج��راي كنك��ور و 
كالس هاي كنكور در بين مس��ووالن 
حوزه آموزش و پرورش و البته دانش آموزان و اولياي 
آنها محل بحث ومناقشه است. كالس هاي كنكوري 
كه براي رد كردن دانش آموزان از س��د كنكور انواع و 
اقسام ترفندها را به كار مي گيرند و از اين محل هم پول 
خوبي كسب مي كنند و خالصه يكي از پردرآمدترين 
كس��ب و كارها در س��ال هاي اخير است. اينكه شما 
يك پشت كنكوري باشيد، حتما طعمه خوبي براي 
تبليغات كالس هاي كنكور هستيد و خيلي از آنها با 
وعده آينده اي روشن زير سايه تحصيالت عاليه كاري 
مي كنند تا با طيب خاطر تمام پولي را كه از شما طلب 
مي كنند بپردازيد و منتظر باش��يد تا با موفقيت سد 
كنكور را پشت سر بگذاريد. همين كالس هاي كنكور 
و گردانندگان آن هستند كه از يك دهه پيش تاكنون 
مانع از حذف كنكور شده اند و نمي خواهند اين كسب 
و كار پر درآمد را از دست بدهند. خيلي از خانواده ها 
با اينكه از نظر اقتصادي دچار مش��كالت عديده اي 
هستند اما هر طور شده پول كالس كنكور فرزندشان 
را براي تضمين آينده او فراهم مي كنند. اين در حالي 
است كه البته رفتن به دانشگاه و فارغ التحصيل شدن 
هم هزينه هاي گزافي دارد كه اكثر مواقع خانواده ها 
پرداخ��ت مي كنند و در نهايت ي��ك فارغ التحصيل 
بيكار به جمع خانواده اضافه مي ش��ود. اينكه كنكور 
حذف شود مس��اله اي است كه سال هاي سال بر سر 
آن بح��ث و جدل بوده و همه م��ا خوب مي دانيم كه 
بزرگ ترين مخالفان اين اتفاق هم كس��اني هستند 
كه كالس هاي كنكور را مي گردانند. با حذف كنكور 
بزرگ ترين منبع درآمدي اين افراد قطع مي شود. اما 
از س��وي ديگر باز هم مشكل بزرگ ديگري بر سر راه 
جامعه قرار دارد، همان بيكاري كساني كه سال هاي 
سال درس مي خوانند و در آخر هم شغلي كه بايد را 

پيدا نمي كنند. 

   كنكور، معيشت و بيكاري
آمارهايي كه منتشر مي شود نشان از اين دارد كه هر سال 

تعداد زيادي از فارغ التحصيالن به جمع افراد جوياي كار 
اضافه مي شوند، بسياري از اين افراد براي تامين معاش 
خود با مشكل مواجهند و بيكاري معضلي است كه اكثر 
جوانان جامعه با آن دست به گريبانند و در شرايطي كه 
عوامل بيروني هم به اين وضعيت دامن مي زند، اقتصاد 
جامعه فلج مي شود، همين اتفاقي كه طي نزديك به دو 
س��ال گذشته رخ داده اس��ت. بيماري كرونا بسياري از 
كسب و كارها را با مشكل مواجه كرده، در طي اين مدت 
تعداد زيادي از افراد شاغل به داليل بسياري شغل خود 
را از دست داده اند، يا كسب و كارشان به طور كلي تعطيل 
شده يا اينكه شامل تعديل نيرو در محل كار شده اند. يعني 
بر خالف آن چيزي كه كالس هاي كنكور به افراد وعده 
مي دهند، قرار نيس��ت با دريافت يك مدرك تحصيلي 
ليسانس يا فوق ليسانس به تمام روياها و آرزوهايي كه 

داري برسي.

     مصوبه اي فعال در مسير حذف كنكور
يك كارش��ناس و فعال صنفي در ح��وزه آموزش و 
پرورش گف��ت: معتقدم مصوبه اخير ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي پيرامون كنكور سراسري، نيازمند 
مصوبات تكميلي است. كليت مصوبه فعلي هرچند در 
مسير حذف كنكور است، اما در عمل به سمت حذف 
قطعي كنكور حركت نمي كند و الزم است با مصوبات 
مكملي همراه شود. در پشت اين مصوبات، اراده جدي 

براي حذف كنكور ديده نمي شود.
محمد داوري با اش��اره به مصوب��ات كنكوري اخير 
شوراي عالي انقالب فرهنگي اظهار كرد: كليت اين 
مصوبه به سمت افزايش س��هم عملكرد تحصيلي، 
استقالل دانش��گاه ها در گزينش دانشجو و كمرنگ 
شدن س��هم كنكور در پذيرش نهايي است، ولي در 
عمل چند تناقض دارد كه تاثير اين موارد را كمرنگ تر 
مي كند. نخست اينكه كنكور دو مرتبه در سال برگزار 
مي شود و دوم آنكه تاثير سوابق تحصيلي مربوط به 
همه دروس و س��ه پايه تحصيلي دوره متوسطه دوم 
نيست و اين موضوع خودش مشكالتي به همراه دارد.
او افزود: معتق��دم مصوبه فعلي ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي، نيازمند مصوبات تكميلي است. كليت مصوبه 

فعلي هرچند در مسير حذف كنكور است، اما در عمل به 
سمت حذف قطعي كنكور حركت نمي كند و الزم است 
با مصوبات مكملي همراه شود. در پشت اين مصوبات، 

اراده جدي براي حذف كنكور ديده نمي شود.

    »عدالت آموزشي« و »عدالت
در گزينش«

اين كارشناس و فعال صنفي در حوزه آموزش و پرورش 
درباره عدالت آموزشي در كشور و تاثير اين مصوبه بر روي 
آن نيز گفت: درباره كنكور چند بحث مطرح است كه يكي 
از آنها »عدالت آموزشي« و ديگري »عدالت در گزينش« 
است. برقراري عدالت در آزمون و عدالت در شرايط پيش 
از آزمون دو مقوله متفاوت هستند. اين مصوبات، عدالت 
پيش از آزمون را محقق نمي كند به اين علت كه كيفيت 

آموزش در مدارس مختلف، متفاوت است.
داوري ادام��ه داد: م��دارس خاص اع��م از غيردولتي، 
تيزهوشان و نمونه دولتي در مقايسه با مدارس دولتي 
و حتي مدارس كالن ش��هرها كه نس��بت ب��ه مدارس 
مناطق محرومتر از مشاركت مردمي بيشتري برخوردار 
هستند، سيستم آموزش را ناعادالنه كرده اند. افرادي در 
مسابقه كنكور رقابت مي كنند كه ۱۲ سال تحصيلي را 
در شرايطي نابرابر سپري مي كنند و هرچه قدر آزمون 
كنكور، عادالنه طراحي ش��ده باش��د، باز هم در نهايت 

عدالت در گزينش را محقق نمي كند.
او با اشاره به اينكه در اين ميدان رقابت، حتي با افزايش 
س��هم س��وابق تحصيلي به ۶۰ درصد ب��از هم مدارس 
غيردولتي جلوتر مي ايس��تند اظهار كرد: اين روزها از 
برخي شنيديم كه به ويژه در دوران آموزش مجازي، همه 
نمرات غيردولتي ها معتبر نبود و برخي اوليا هم معترض 
بودند كه چه طور براي درسي كه كالسش برگزار نشده 
نمره باال در كارنامه ثبت كرده اند. چون نمرات باال ثبت 
مي كنند كسي اعتراض نمي كند، كس��ي هم ارزيابي 

نمي كند كه آيا اين نمرات واقعي است يا خير.

    تقويت نظام سنجش و ارزيابي
اين كارشناس و فعال صنفي در حوزه آموزش و پرورش 
درباره مهيا بودن بسترهاي الزم در نظام سنجش فعلي 

آموزش و پرورش براي برگزاري امتحانات اس��تاندارد 
گفت: سيستم سنجش فعلي آموزش و پرورش آمادگي 
الزم را براي اين امر ندارد، اما اگر در دستوركار دولت قرار 
بگيرد و يك تصميم كالن باشد مي توان نظام سنجش 
و ارزش��يابي را تقويت كرد. داوري افزود: از سوي ديگر 
احصاي س��وابق و عملكرد تحصيلي نبايد بر روي پايه 
دوازدهم يا تنها دروس عمومي متمركز شود. حتي بايد 
از توان سازمان سنجش كش��ور نيز كمك بگيرند. اگر 
سازمان سنجش آنقدر كه مدعي است استانداردها را در 
سنجش رعايت مي كند بايد به كمك آموزش و پرورش 
برود. او راهكاري نيز براي حذف قطعي كنكور ارايه داد 
و اظهار كرد: اگر بس��تري فراهم شود كه امتحانات سه 
پايه دهم، يازدهم و دوازدهم به صورت نهايي و با ضرايب 
مختلف برگزار و مجموع نتايج به دس��ت آمده، مالك 
پذيرش در دانشگاه باشد آن وقت مي توان از سال آينده 
هم كنكور را حذف كرد. در اين صورت دانشگاه ها با توجه 
به ظرفيت خالي كه دارند شرايط خود را اعالم و بر اساس 
عملكرد تحصيلي و مصاحبه دانشجويان شان را انتخاب 
مي كنند. اين كارشناس و فعال صنفي در حوزه آموزش 
و پرورش ادامه داد: اين بهترين شيوه است. اگر اين اراده 

باشد مي توانند همين سال ديگر بساط كنكور را جمع 
كنند، ولي مافياي كنكور اجازه نمي دهند. اگر سنجش 
عملكرد در سه پايه توزيع شود، قدري به سمت واقعي تر 
شدن گزينش ها بر مبناي سوابق تحصيلي حركت كرده 

و به حذف كنكور كمك مي كنيم.

     رقابت نابرابر دوپينگي
داوري به اختالف اخير سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي و سازمان سنجش كشور پيرامون طراحي 
س��واالت خارج از كتاب درسي نيز واكنش نشان داد 
و گفت: كشمكشي كه اخيرا به راه افتاد، تنها سطح 
قضيه است و اين دو سازمان بايد معضل كنكور را به 
صورت ريشه اي حل كنند؛ كنكوري كه به رقابت نابرابر 
دوپينگي و ش��عبده بازي هاي تست زني موسسات 
كنكوري تبديل شده است و بچه ها و خانواده هاي شان 
را تحت فشار قرار مي دهد. اينكه عده كثيري براي ۱۵ 
درصد صندلي پرطرفدار، پشت كنكور مي مانند يك 
ناهنجاري است كه متاسفانه به آن نمي پردازند اما بر 
سر طراحي سواالت خارج از كتاب بحث به راه مي افتد. 

مساله كنكور فراتر از اين حرف هاست.

در طرح جديد شوراي عالي انقالب فرهنگي با عنوان 
»ساماندهي نظام سنجش و پذيرش كنكور در مقطع 
كارشناسي« كه پنج بند آن ابالغ شده و از سال ۱۴۰۲ 

به اجرا در مي آيد، آمده است: 
۱- در آزمون سراس��ري س��هم آم��وزش و پرورش 
به لحاظ سابقه تحصيلي ۶۰ و سهم كنكور سراسري 

۴۰ درصد خواهد بود.
۲- كنكور سراسري مختص دروس تخصصي باشد 
و دروس عمومي به بخش س��وابق تحصيلي منتقل 
مي ش��ود و س��وابق تحصيلي مبناي ارزيابي نهايي 

خواهد بود.
۳- آزمون سنجش )كنكور( دو بار در سال برگزار شود.
۴- نتايج آزمون��ي كه دانش آموزان در آن ش��ركت 
مي كنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش آموزان 

مي توانند از نتايج آن تا دو سال استفاده كنند.
۵- دانشگاه هاي كشور مي توانند يك حدنصاب براي 
معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص كنند كه تا چه 
معدلي را پذيرش مي كنند و اگ��ر معدل داوطلب از 
ميزان مشخص پايين تر باشد اين اختيار به دانشگاه ها 

داده مي شود كه داوطلب را پذيرش نكنند.

گزارش

بساطشعبدهبازيموسساتكنكوريجمعميشود؟

كنكور، معيشت و بيكاري سه ضلع مثلث رقابت نابرابر آموزشي

ذرهبین

در حالي كه برخي كش��ورها جشن خداحافظي 
ب��ا كرونا را بر پ��ا كرده اند، ما در اينج��ا با افزايش 
تع��داد مبتاليان ب��ه كرون��ا و البت��ه راه اندازي 

بيمارستان هاي صحرايي مواجهيم.
 اتفاقي كه اگر مس��ووالن برنامه ريزي دقيق تري 
ب��راي انج��ام واكسيناس��يون و واردات آن ب��ه 
كشور داشتند ش��ايد رخ نمي داد. به گفته معاون 
اجرايي بيمارستان فيروزآبادي شهر ري ورودي 
بيمارس��تان به طرز عجيبي افزاي��ش پيدا كرده 
است، ما يك الين را براي تزريق رمدسيور سرپايي 
ايجاد كردي��م كه اوايل ب��ا روزي ۲۵ الي ۵۰ نفر 
مراجعه داش��تيم، اما روزهاي اخير صبح تا ظهر 
۲۵۰ نفر س��رپايي فقط براي رمدسيور داشتيم. 
رضا محمدي افزود: اين مدت، شيوع كرونا بر روي 
گروه هاي س��ني  تاثير داش��ته، يعني گروه سني 
كم تر را هم درگير كرده، ابتالي فرد ۱۶ س��اله و 

كوچك تر از آن را هم داشتيم، اما عالئم باليني اين 
افراد كم تر از افراد با سن بيشتر بوده است. اين در 
حالي اس��ت كه مراجعه هاي سرپايي در كلينيك 
هم ۴۰۰ نفر داش��تيم، ميانگين حدود ۱۵ تا ۲۰ 
نفر هم گردش روزانه بستري داريم، االن ۴۰ نفر 
در آي سي يو هستند و همچنين ۶۰ بستري ديگر 
داريم، االن ۱۱۰ تخت هم اضافه كرديم و در كل 

بيماران بس��تري ما زياد شده اس��ت. او گفت: به 
دليل كمبود دارويي ك��ه در مراكز درماني ديگر 
وجود دارد، ام��كان دارد بيمارس��تان هاي ديگر 
اين افراد را نپذيرند و ب��راي همين با آدرس هاي 
مختل��ف از تهران به ما مراجع��ه مي كنند. يعني 
آدرس مراجعه كنندگان ما كه جنوب تهران بود، 
به نقاط ديگر مثل نياوران، تجريش، سعادت آباد 
و صادقي��ه تغيير كرده، در صورتي كه قبال آدرس 
بيماران ب��راي همين مناطق ب��وده، افراد هم در 
مراكز ديگر يا معطل مي شوند يا خدمت دريافت 
نمي كنند و به بيمارستان ما سرازير مي شوند. در 
واقع چيزي كه االن در بيمارستان در دست داريم، 
محصول عدم رعايت ها در دو هفته قبل است و اگر 
روند واكسيناسيون تندتر انجام شود، امكان دارد 
ابتال داشته باش��يم اما بر روي كاهش مرگ و مير 

اثر خواهد داشت.

افزايشوروديبيمارانكروناييبهبيمارستانها

برنامههايجديدواكسيناسيونابالغشد
برنامه ه��اي جدي��د واكسيناس��يون 
كرونا از سوي وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي به روساي دانشگاه ها و 
دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور 
ابالغ شد.وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در نامه اي به روساي دانشگاه ها و 
دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور 
با اشاره به تامين و پشتوانه كافي واكسن و 

توسعه مراكز تزريق در سراسر كشور و آمادگي تزريق 
روزانه بيش از ۵۰۰ هزار ُدز واكسن، برنامه هاي جديد 
براي واكسيناس��يون گروه هاي سني در استان هاي 
مختلف را ابالغ كرد. به دليل پوشش واكسيناسيون 

جمعيت باالي ۶۰ س��ال و استان هاي 
جنوبي و جنوب ش��رقي باالي ۵۰ سال 
به حد قابل قبولي رسيده ايم و مراجعه به 
مراكز واكسيناسيون در روز گذشته كمتر 
بوده است؛ نس��بت به دعوت كليه افراد 
باالي۶۰ سال كه تاكنون مراجعه نكرده يا 
در سايت ثبت نام ننموده اند، اطالع رساني 
 و اق��دام ش��ود. در ص��ورت پوش��ش
  ۷۵ درصدي واكسيناس��يون، نوب��ت دهي ۵۸ تا

 ۶۰ ساله ها آغاز شود در استان هايي كه گروه سني 
 هدف ۵۰ س��ال مي باش��د، نس��بت به نوبت دهي

 ۴۸ تا ۵۰ ساله ها اقدام كنند.

آغازبهكاربيمارستانهايصحراييدرتهران
مس��عود مرداني عض��و كميته علمي 
ستاد مقابله با كرونا توضيحاتي درباره 
بيمارس��تان صحرايي در تهران داد. او 
در خصوص شلوغي بيمارستان ها در 
پيك پنجم كرونا و اينكه گفته مي شود 
تع��دادي از بيماران ب��ر روي پتو و در 
راهرو هاي بيمارستان بستري هستند، 
گفت: تعدادي از بيمارستان ها به دليل 

ازدح��ام مراجعه كنندگان، بيمارس��تان صحرايي 
درس��ت كردند كه به دليل كثرت بيماران چاره اي 
هم جز اين نيس��ت و به وجود آوردن بيمارس��تان 
صحرايي كار درستي است، چرا كه بايد به بيماراني 
كه بعد از مراجعه به چند پزشك و ساعت ها انتظار 
نااميد مي شوند، رسيدگي شود، البته اين كار حتما 
بايد با نظارت انجام گردد تا خدايي نكرده كمبود ها 
و كاستي ها سبب عدم ارايه خدمات يا ارايه خدمات 
نامطلوب نشود. اين فوق تخصص بيماري هاي عفوني 
ضمن تاكيد بر اينكه ازدحام در بيمارستان ها بسيار 

زياد اس��ت، ادامه داد: همه مردم بايد 
بدانند كه در حال حاضر سويه دلتا در 
كشور همه گير شده است و هيچكدام 
از استان ها از گزند آن در امان نيستند و 
گزارشاتي از شيوع اين ويروس در نقاط 
مختلف كشور را داريم و اگر مردم اين 
بيماري را جدي نگيرند ممكن اس��ت 
چند نفر از اعضاي خانواده شان درگير 
اين ويروس ش��وند. مرداني متذكر شد: سويه دلتا 
بر خالف ويروس هاي انگليسي و چيني كودكان و 
نوجوانان را هم درگير مي كند و از آنجايي كه افراد 
در اين گروه هاي سني تحرك بيشتري دارند، يكي 
از منابع انتشار آلودگي در خانواده هستند و در حال 
حاضر در بيش��تر مواقع هنگامي كه يكي از اعضاي 
خانواده به اين بيماري مبتال مي شود، همه خانواده 
را گرفتار مي كند به همين جهت همه بايد مراقب 
باشند تا خدايي نكرده عزيزان مان گرفتار اين ويروس 
مرموز، خطرناك و با قابليت سرايت بسيار باال نشوند.
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