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يادداشت- 1

توافق از دل آتش منافع متضاد
فض��اي مذاك��رات اي��ران با 
كش��ورهاي 1+4 و امريكا در 
وين به ط��ور كل��ي در امتداد 
تالش هايي اس��ت كه دولت 
قب��ل در جري��ان گفت وگ��و 
ب��ا كش��ورهاي 1+4 و امريكا 
پيگيري كرده ب��ود. در زمان 
دولت قبل��ي 6دور مذاكرات 
صورت گرفت و در بطن آن اعالم شد، دو طرف تا حد بااليي 
به توافق رس��يده اند. امروز هم طرف هاي مذاكره كننده 
اعالم مي كنند كه بخش قابل توجهي از گفت وگوها به 
سرانجام رسيده و دامنه وسيعي از ابهامات در مسير حل 
و فصل شدن قرار دارد. امروز اعالم شد كه بين 70 تا 80 
درصد متن نهايي توافق به نگارش درآمده و تنها برخي 
پرانتزهاي خالي باقي مانده كه دو طرف در حال پر كردن 
آن هستند. وقتي دو سوي يك گفت وگو، تنها يك روز پس 
از آغاز گفت وگوها اعالم مي كنند كه حدود 70 تا 80 درصد 
گفت وگوها را به سرانجام رسانده اند، نشان دهنده آن است 
كه گفت وگوها ادامه تالش هاي قبلي است و گفت وگوها 
از آغاز اس��تارت نخورده است. بر اساس دستور كاري كه 
اعالم شده، روز سه شنبه، كارگروه رفع تحريم ها تشكيل 
جلسه داده است تا راهكارهاي عملي براي پايان دادن به 
نگراني هاي ايران در خصوص لغو تحريم ها مرور شود. روز 
چهارشنبه نيز كارگروه برنامه هسته اي تشكيل جلسه 
خواهد داد تا المان هاي الزم براي بازگش��ت به تعهدات 
هسته اي مورد توافق قرار بگيرد. اين نوع برنامه ريزي ها 
نشان دهنده آن است كه طرفين بر گفت وگوهاي قبلي 
پايبندي نش��ان داده اند و تالش دارند تا پرانتزهاي باقي 
مانده را پر كنن��د. در مرحله بعد، مذاكره كنندگان براي 
آخرين هماهنگي ها راهي پايتخت هاي ش��ان خواهند 
شد تا آخرين دس��تورات را براي تداوم گفت وگوها اخذ 
كنند. هرچند در مسير ديپلماسي نمي توان به صراحت 
و با قطعيت در خصوص دستيابي به توافق صحبت كرد 
و امكان وقوع هر حادثه اي محتمل است، اما رويكرد كلي 
دو طرف در مذاكرات مثبت است و مي توان خوش بين بود 
كه مذاكرات سرانجام مناسبي داشته باشد.بايد اميدوار 
باشيم، گزاره هاي ناخواسته، مذاكرات را با انسداد و مشكل 
مواجه نكنند. معتقدم كارگروه روز چهارشنبه در خصوص 
مقوله تعهدات هسته اي بسياري حياتي است، اگر در اين 
زمينه درك متقابلي ميان دو طرف شكل بگيرد مي توان 
نسبت به دورنماي مذاكرات به تحليل روشن تري دست 
پيدا كرد. در اي��ن ميان قبل از آغ��از مذاكرات، طرف ها 
موضوعات متفاوتي را مطرح كردند تا به عنوان برگ برنده 
از آن اس��تفاده كنند. ايران در اين زمينه تالش كرد تا به 
طرف مقابل اين پالس را ارسال كند كه در دانش هسته اي 
بسيار پيشرفت كرده و قادر است، غني سازي مورد نظر 
خود را تا محدوده هاي بس��يار باال افزايش دهد. اين نوع 
اظهارات كه از سوي بهروز كمالوندي رسانه اي شد در حكم 
برگ هاي برنده اي است كه در بطن مذاكرات مي تواند به 
كارگرفته شود. موضوع مهم بعدي راهبرد مناسبي است 
كه ايران در خصوص حل مشكالت منطقه اي از آن بهره 
برده است. يكي از اين مشكالت مهم چالش هايي است 
كه ميان ايران و برخي كشورهاي منطقه اي مانند امارات، 
عربستان و... وجود داشت. ايران با هوشمندي اين راهبرد 
را قبل از مذاكرات دنبال كرد و تالش كرد تا مشكالتش 
با عربستان را در س��طح منطقه اي حل وفصل كند. اين 
حركت، ابزار مهمي است كه به پيشرفت مذاكرات كمك 
خواهد كرد. به هر حال مطالبات شركاي منطقه اي اياالت 
متحده همواره براي دموكرات ها و جمهوري خواهان واجد 
اهميت ويژه اي بوده است. اينكه ايران در جبهه منطقه اي 
از حجم مشكالت كاسته، عامل اثرگذاري است كه بخشي 
از موانع پيش روي مذاكرات را بر طرف مي سازد. اگر اين 
تالش ها صورت نمي گرفت، كشورهاي عربي، مشكالتي 
را در مسير گفت وگوها ايجاد مي كردند، اما امروز فضاي 
مطلوبي پيرامون چشم اندازهاي ارتباطي در منطقه ايجاد 
شده است. همانطور كه اشاره كردم روند كلي مذاكرات 
روشن اس��ت، مگر اينكه در جريان بازگشت هيات ها به 
كشورهاي شان، عامل ناخواسته اي ظهور كند كه در مسير 
مذاكرات سنگ اندازي كند. در نهايت اين مذاكرات، تداوم 
گفت وگوهايي است كه دولت قبل پيگيري مي كرد و تغيير 
چنداني در آن رخ نداده است. دليل اينكه گفته مي شود 
بيش از 70تا 80 درصد گفت وگوها تعيين تكليف شده 
ناشي از اين واقعيت است كه در زمان دولت قبل، ابهامات 
بر طرف شده اس��ت. در اين ميان برخي به دنبال يافتن 
پاسخي براي اين پرسش كليدي هستند كه بدانند، آيا 
مذاكرات تا پايان سال ميالدي جاري به سرانجام مي رسد 
يا اينكه دستيابي به توافق را بايد براي سال 2022 متصور 
شد؟ معتقدم اگر با دست فرمان فعلي دو طرف موضوعات 
را دنبال كنند، احتمال دستيابي به توافق قبل از پايان سال 
2021 محتمل اس��ت، مگر اينكه عوامل خارج از متن، 
چالش ت��ازه اي در بطن مذاكرات ايجاد كنند.به هر حال 
ايران تجربه دامن��ه داري را از مذاكرات دارد و متوجه اين 
واقعيت شده كه ممكن است برخي طرف هاي حاضر در 
مذاكرات مايل به شكل گيري توافق نباشند. اين آگاهي به 
ايران كمك خواهد كرد تا از دل آتش تضاد منافع موجود، 
منافع خود را برداش��ت كند. با اين توضيحات مخالفان 
برجام هر نام��ي را كه براي اين تواف��ق برگزينند و آن را 
فرجام بنامند يا برجام يا هر نام ديگري، اين توافق در مسير 
گفت وگوهاي قبلي است و ماحصل مجموعه تالش هاي 

ديپلماتيك كشور طي سال هاي قبل.

محسن جليلوند

دو خبر مهم معاون صمت درباره قيمت خودرو

فرصت اصالح قيمت به خودروسازان؟

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 ضرورت حمايت 
از كارگران

 گذر 
از تنگناي مالي

ارتقاي ۱۴ درصدي توليد 
ناخالص جهاني با هوش مصنوعي

 تغيير نگاه 
سهامداران

 براي پرستاراني 
كه صادقانه جنگيدند

اقتصاد ايران در شرايط خاصي 
به س��ر مي ب��رد، از يك طرف 
تحريم هاي اقتصادي دشمنان 
و از سوي ديگر معضالت برآمده 
از كرونا باعث شده معيشت اقشار 
مختلف مردمي با چالش هاي 
فراوان��ي مواجه ش��ود. قش��ر 
كارگران نيز يكي از قشرهايي 
هستند كه سنگين ترين فشارهاي اقتصادي و معيشتي را 
تحمل مي كنند. هزينه هاي كمرشكن تامين اقالم اساسي، 
هزينه مسكن، هزينه هاي حمل و نقل، بهداشت و درمان 
و... از يك طرف در كنار تورم افسارگسيخته و دريافتي پايين 
كارگران، نگراني هاي فراواني را براي اين قشار زحمتكش 
ايجاد كرده اس��ت. در اين شرايط نظام تصميم ساز كشور 
بابد به دنبال راهكارهايي باش��د كه از طري��ق آن بتواند 
بخشي از مشكالت اين قشر را حل و فصل كند، نه اينكه بر 
حجم نگراني ها و دغدغه هاي كارگران بيفزايد. اخيرا خبر 
ارايه طرحي از سوي برخي از نمايندگان با عنوان »اعمال 
دستمزد منطقه اي كارگران« اعالم وصول شد كه باعث به 
وجود آمدن دامنه وسيعي از انتقادها و اعتراضات از سوي 
كارشناسان و كارگران شد. طراحان اين ايده با اين استدالل 
كه پرداخت حداقل دستمزدها، باعث كاهش اشتغال در 
روستاها و شهرهاي كوچك مي شود با افزودن يك تبصره 
به ماده 41 قانون كار )ماده تعيين حداقل دستمزد كارگري( 
راهكار عجيبي براي پرداخت شناور دستمزدها در روستاها 
ارايه كردند. شخصا معتقدم اين طرح هيچ تناسبي با واقعيت 
معيشت كارگران ندارد و بدون شك اكثريت نمايندگان به 
آن راي نخواهند داد. اين رويكرد نه با اصول اقتصادي و نه 
با واقعيت هاي موجود در جامعه سازگار است. در شرايطي 
كه مجلس در مانيفست خود اعالم كرده، معيشت اقشار 
محروم جامعه را در اولويت تصميم س��ازي هاي خود قرار 
مي دهد، طبيعي است به يك چنين طرحي راي نخواهند 
داد. امروز كارگران براي تامين حداقل هاي معيش��تي با 
مشكالت فراواني روبه رو هستند و دريافتي ماهانه فعلي آنها 
حتي كفاف نيمي از هزينه هاي ماهانه آنان را نيز نمي دهد. 
افزايش ناگهاني نرخ مسكن، تورم افسارگسيخته، گراني 
اقالم مصرفي و خدماتي كارگران و... باعث شده تا اين قشر 
ش��ريف با معضالت فراواني روبه رو باشند. نبايد فراموش 
كرد مشكالت معيشتي كارگران كشور، تابعي از مشكالت 
كالن اقتصادي و معيش��تي در كشور اس��ت. براي حل 
مشكل توليد كشور راهكار معقول اين نيست كه حداقل 
دستمزد كارگران مورد هجوم قرار بگيرد، بلكه بايد تالش 
كرد ش��اخص هاي كالن اقتصادي را در مسير بهبود قرار 
داد. افزايش قدرت خريد كارگران، افزايش خدمات تامين 
اجتماعي، حمايت ه��اي درماني، آموزش��ي و... از جمله 
راهكارهايي است كه از طريق آن مي توان سطح معيشتي 
كارگران را ارتقا داد. اما به جاي يك چنين تدابيري، برخي 
ا دامه در صفحه 2 همكاران دست به...  

1- حذف م��واد و تبصره هاي 
مربوط ب��ه وام ه��ا و فاينانس 
حمل و نق��ل عمومي از بودجه 
س��ال 1401 كل كشور انتقاد 
ش��ديد رييس و برخي اعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران را ديروز 
در پي داش��ت، به گونه اي كه 
مهدي چمران اين مس��اله را 
»نابخردانه« توصيف كرد و گفت بدون بودجه كاري از پيش 
نمي رود. مشابه اظهارات چمران را دست كم طي يك دهه 
اخير بسيار شنيده ايم. چه زماني كه محسن هاشمي، رييس 
شوراي پنجم بود و چه زماني كه رييس كنوني شوراي شهر، 
در شوراي سوم و چهارم بر صندلي رياست تكيه زده بود. 
از اين رو، اينكه »آلودگي هوا و ترافيك دو خواسته اصلي و 
بنيادين شهروندان تهراني است و براي حل اين دو معضل 
»همزاد« مديريت شهري ناگزير از توسعه و نوسازي حمل 
و نقل عمومي اعم از مترو، اتوبوس و تاكس��ي اس��ت« به 
ترجيع بند سخنان مسووالن شهري و به ويژه اعضاي شوراي 
شهر سابق و الحق تبديل شده است. چنين اظهاراتي در 
برخي از سطوح تحليل، درست و دقيق به نظر مي رسند، 
اما بي گمان، حاوي همه واقعيت نيز نيستند. با اين حال، با 
فرض ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در زمانه 
تحريم و تورم كه سرچشمه منابع مالي دولت و شهرداري ها 

را خشكانده است، چه كار مي توان كرد؟ 
2- شايد سوال بهتر اين باشد كه منابع پايدار براي مديريت 
شهري از چه طريقي تامين مي شود؟ پاسخ به طور قطع 
»مردم و ش��هروندان« اس��ت. همان طور ك��ه دولت ها، 
توليدكننده كاالهاي عمومي )امنيت، سالمت، آموزش و...( 
هستند و در ازاي توليد و توزيع كاالهاي عمومي از شهروندان 
»ماليات« دريافت مي كنند، ش��هرداري ها و دولت هاي 
محلي نيز در ازاي توليد و توزيع خدمات عمومي شهري بايد 
از شهروندان »عوارض« دريافت كنند. نكته اما اينجا است 
كه هم دولت و هم شهرداري ها از مردم »ماليات و عوارض« 
دريافت مي كنند اما همزمان از عهده مخارج نيز برنمي آيند. 
از اين رو، ضروري است هم دولت و هم شهرداري ها ضمن 
بررس��ي نظام مالياتي و اخذ عوارض خود، نگاهي هم به 
سوي ديگر ترازنامه ساالنه خود داشته باشند. به  طور قطع، 
هزينه ها بيشتر از منابع مالي است كه كسري بودجه هاي 
ساالنه را به دنبال داشته است. هزينه هايي كه نشان از خطا 

در هدفگذاري ها و اولويت| بندي ها دارد.
3- اين كه توان مالي دولت و ش��هرداري ها تحت تحريم 
به شدت افت كرده، مساله اي روشن است؛ از همين رو است 
كه در همين روزها، شاهد برگزاري دور تازه اما ديرهنگام 
مذاكرات هسته اي هستيم تا بلكه تحريم ها عليه كشور لغو 
ش��وند. اما بي گمان، با تكرار تجربه وفور درآمدهاي نفتي 
)براي دولت( يا وفور درآمدهاي ناش��ي از شهرفروش��ي و 
تراكم فروشي )براي شهرداري( باز هم در سمت هزينه هاي 
ا دامه در صفحه 8 ترازنامه تغييري ايجاد نخواهد شد ... 

ه��وش مصنوع��ي در ح��ال 
متح��ول ك��ردن حوزه هاي 
مختلف صنعت است و اكنون 
اهمي��ت ه��وش مصنوعي و 
داده محوري از جانب باالترين 
مق��ام رس��مي كش��ور مورد 
تاكيد ق��رار گرفت��ه. در حال 
حاضر بخش بزرگي از اقتصاد 
كشورهاي بزرگ صنعتي جهان را هوش مصنوعي تشكيل 
مي دهد. به نحوي كه فق��ط در نتيجه هوش مصنوعي، 
GDP جهاني تا 14 درصد افزايش خواهد يافت. ارتقاي 
س��طح علمي و توليد محصوالت بومي هوش مصنوعي 
مي تواند نقش بزرگي در اقتصاد كش��ور در آينده داشته 
باشد. هوش مصنوعي كه زماني يك افسانه و موضوعي 
دور از دسترس در فيلم هاي علمي-تخيلي بود، اكنون تا 
حد زيادي بخشي از زندگي واقعي و روزمره همه ما شده 
است. هوش مصنوعي ش��اخه اي از علوم رايانه است كه 
هدف اصلي آن توليد ماشين هاي هوشمندي با توانايي 
انجام وظايفي است كه نيازمند به هوش انساني است. هوش 
مصنوعي در حقيقت نوعي شبيه س��ازي هوش انساني 
براي كامپيوتر است و منظور از هوش مصنوعي در واقع 
ماشيني است كه به گونه اي برنامه نويسي شده تا همانند 
انسان فكر كند و توانايي تقليد از رفتار انسان را داشته باشد. 
با بروز پاندمي كرونا كاربرد شاخه هاي هوش مصنوعي 
مانند يادگيري ماشيني، الگوريتم ژنتيك، شبكه عصبي و 
پردازش تصوير در بسياري از اپليكيشن ها و راه حل هاي 
نرم افزاري ارايه شده جهت الگوهاي تحليل عالئم بيماري 
و شناس��ايي افراد مبتال، غربالگ��ري، مديريت و كنترل 
اين بيماري مشاهده شد. تجاري سازي به عنوان يكي از 
بزرگ ترين چالش ها در حوزه علوم داده و هوش مصنوعي 
است. با توجه به نوظهور بودن اين حوزه و پيش بيني تأثير 
شگرف آن بر GDP كشور، عدم توجه به اين حوزه باعث از 
دست دادن فرصت طاليي امروز شده و چالش هاي اساسي 
براي صنايع و كسب و كارهاي كشور ايجاد مي كند كه در 
آينده غيرقابل جبران است. اين صنعت بسيار وابسته به 
توسعه صنعت نرم افزار و حمايت از ايده هاي نوآورانه هوش 
مصنوعي است. اس��تعداد و اراده ايجاد چنين تحولي به 
دليل وجود نيروي جوان و تحصيلكرده در كشور موجود 
اس��ت و اگر بتوان آن را با برنامه ريزي و نظم همراه كرد، 
دستاوردهاي ش��گرفي به همراه خواهد داشت. بايد به 
س��ه نكته در اين خصوص توجه داشت؛ در ابتدا بازدهي 
سرمايه گذاري در اين حوزه بسيار زياد است و سپس كشور 
پتانسيل بااليي براي رشد س��ريع در اين حوزه به خاطر 
دارا بودن نيروي انساني جوان دارد و در آخر وسعت تأثير 
تحول در اين حوزه بر ساير حوزه ها شايد با هيچ ابزار و روش 
ديگري قابل مقايسه نباشد. به منظور پيشرفت كشور در 
اين حوزه نياز است بهره برداري از هوش مصنوعي در وهله 

اول در خود حاكميت شروع شود.

از نظر سرمايه گذاري و تامين 
نيازهاي اساسي كشور، حتي 
باوج��ود تواف��ق در مذاكرات، 
ريزش چش��م گيري براي دالر 
وجود نخواهد داشت. از طرفي 
هم كفي كه مي توان براي دالر 
در نظر گرفت، محدوده قيمتي 
2۵ الي 27 هزار تومان اس��ت. 
سهام دالري، سهام مناسبي براي سرمايه گذاري خواهد 
بود. مي توان گفت، وضعيت نه چندان مناسب اين سهام، در 
روزهاي اخير ناشي از اين است كه نوع نگاه سرمايه گذاران 
به معامالت در كوتاه مدت، فرسايشي شده است. همچنين 
نبود نقدينگي كافي در بازار، به اين فرس��ايش دامن زده و 
ش��رايط را بدتر مي كند. در چنين وضعيتي، سهامداران 
خواستار خروج سرمايه خود از بازار هستند؛ اما در بلندمدت، 
با توجه به قيمت هاي ارزنده موجود در بازار، س��ودآوري 
ش��ركت ها و همچنين در ص��ورت تواف��ق در مذاكرات، 
شرايطي فراهم مي شود كه روند سودآوري شركت ها بهتر 
خواهد شد. سهام ريالي به خصوص صنايع غذايي و روغني 

نيز با حذف ارز ترجيحي، به سودآوري خواهند رسيد.
البته نرخ سود بين بانكي نيز قابل توجه بوده روند نرخ سود 
بين بانكي است كه طي هفته هاي اخير به باالي 21 درصد 
رسيده است. نرخ سود خيلي از بانك ها نيز ترجيحي و در 
همين حدود اس��ت؛ بنابراين، اين مساله باعث مي شود با 
توجه به ركود موجود در اقتصاد، بخش زيادي از پول هايي 
كه از بازار سرمايه خارج شده است در بانك ها قفل شود. نكته 
پاياني اينكه با توجه به ارزنده بودن سهام، سهامداران نبايد 
اقدام به فروش سهام  كنند و شركت هاي سرمايه گذاري 
و هلدينگ ها با حمايت از بازار مي توانن��د رونق را به بازار 

بازگردانند.
وضعيت صندوق ها نيز مهم است. سرمايه گذاران با توجه 
به ترجيحات سرمايه گذاري و ميزان ريسكي كه مدنظر 
دارند، اقدام به س��رمايه گذاري در صندوق هاي مختلف 
مي كنند. بر اين اس��اس افرادي كه به دنبال اس��تفاده از 
مزاياي ريسك و بازدهي باالتري از شاخص بورس هستند، 
اقدام به سرمايه گذاري در صندوق هاي سهامي مي كنند و 
معموال افرادي در صندوق هاي با درآمد ثابت سرمايه گذاري 
مي كنند كه به دنبال سودي مطمئن و پايدارند. وجود الزام 
صندوق ها به خريد حداقل 1۵ درصد در سهام و به واسطه 
تركيب دارايي هاي خود و انتظاراتي كه سرمايه گذاران دارند 
حداكثر نرخ پرداختي صندوق ها فارغ از شرايط بازار 20 تا 
22 درصد است و حتي اگر شاخص و وضعيت بازار خوب يا 
مناسب نباشد، همين سود پرداخت مي شود. اكثر مشتريان 
صندوق با درآمد ثابت انتظار حداقل بازدهي و بيشتر از نرخ 
سود بانكي را دارند و رضايت آنها درگرو پرداخت مستمر 
اين نرخ سود است. همچنين از نوسان در بازدهي صندوق ها 
استفاده نمي كنند. بايد گفت صندوق ها، به عنوان ابزاري 
ا دامه در صفحه 8 جايگزين براي... 

زخم ه��اي باقي مان��ده روي 
صورتشان، نفس هاي به شماره 
افتاده، پاهايي ك��ه ديگر توان 
دويدن ندارند و چشم هايي كه 
هر لحظه آماده باريدن اس��ت، 
چهره آشناي پرستاراني است 
كه در تمام طول مدت پاندمي 
كرونا خالصانه جنگيدند تا جان 
بيماران را نجات بدهند. خيلي از آنها با آنكه ماه ها بود كه 
حقوق دريافت نكرده بودند، وضعيت ش��غلي مناسبي 
نداشتند و البته كارانه هايي كه هر ماه به بهانه اي پرداخت 
آن عقب مي افتاد، تنها گوشه اي از مشكالت تلنبار شده 
قشري بود كه حاال در برابر اين بيماري مرگبار سينه سپر 
كرده بودند. هيچ كس نمي دانست چه قرار است بر سرمان 
بيايد. اين تنها ما نبوديم كه مات و مبهوت در برابر كرونا 
ايستاده بوديم كل دنيا در بهتي عميق فرو رفته بود. اما اين 
تنها كادر درمان بودند كه زماني براي بهت زده شدن و عقب 
ايستادن نداشتند. آنها صادقانه جنگيدند. بسياري از اين 
عزيزان در همان ماه هاي اول جان خود را از دس��ت دادند 
تا جان بيماراني را نجات دهند كه تنها اميد رهايي شان از 
چنگ اين بيماري كادر درماني بودند كه س��خت تالش 
مي كردند. خيلي از اين عزيزان حتي فرصت اينكه يك بار 
ديگر خانواده هايشان را از نزديك ببينند و با آنها خداحافظي 
كنند را نيافتند. بسياري از آنها ماه ها بدون حتي يك روز 
مرخصي داخل بيمارس��تان ها ماندند و تمام تالش خود 
را به كار بستند تا شايد آمار كشته شده هاي اين بيماري 
را كاهش دهند. يك جنگ تمام عيار كه البته بسياري از 
مردم بيرون از بيمارستان براي بازنده بودن كادر درمان هم 
از هيچ تالشي فروگذار نكردند. از عدم رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي تا مسافرت هاي بي موقع و ترافيك هايي كه در 
جاده ها به دنبال هر الك داون به وجود مي آوردند و در حالي 
كه كادر درمان عاجزانه از آنها مي خواستند در خانه بمانند 
به فكر مس��افرت و گردش و تفريح خود بودند تا فرصت 
نفس تازه كردن را هم از پرستاراني كه عاشقانه براي بهبود 
بيماران تالش مي كردند، بگيرند. حاال اينكه ما يك روز را به 
قدرداني از كساني اختصاص دهيم كه در تمام اين دو سال 
گذشته جان بر كف در صف اول مبارزه براي زنده ماندن 
هموطنانشان تالش كرده اند، چه دردي را از آنها دوا مي كند 
كه در اين جنگ نابرابر دوستان و همكارانشان را از دست 
داده اند. بيش از 100 پرس��تار تنها به دليل ابتال به كرونا 
جان باختند، تعداد قابل توجه ديگري از پرستاران به دليل 
فشار كاري با ايست قلبي جان به جان آفرين تسليم كردند. 
خيلي از آنها هنوز زندگي طوالني را پيش رو داشتند. خيلي 
از آنها كودكاني داشتند كه هنوز به سايه پر مهر پدر و مادر 
خود نيازمند بودند. خيلي از آنها تنها همدم و مونس پدر 
و مادر پير و سالخورده شان بودند. اما بدون در نظر گرفتن 
منفعت هاي شخصي فقط و فقط براي نجات جان بيماران 
ا دامه در صفحه 8 تالش كردند و... 

مريم شاهسمنديرسول رحيم نياناصر محموديمجيد اعزازيعلي بابايي كارنامه

 معاون زاكاني خطاب به اعضاي شوراي شهر: 
با هم حق شهرداري را بگيريم

 منفي شدن احساسات بازار هم زمان با انتشار 
خبر كم بودن اثربخشي واكسن در برابر گونه جديد كرونا

 »تعادل« از سياست 
يك بام و دو هواي دارويي گزارش مي دهد

 اولين مواجهه بودجه اي 
دولت و شهرداري

صفحه 5     صفحه 6    

صفحه 7    

 بيت كوين در آستانه شكستن 
مقاومت ۶۰ هزار دالري

 كمبود دارو 
بالي جان بيماران

سكه ۱۸۰ هزار تومان ارزان شد 

موسويان: بازگشت ايران به تعهدات 
با برداشتن كامل تحريم ها

قيمت ارز در روز س��ه شنبه نسبت به روز دوشنبه 
كاهش يافت و دالر بين 29 هزار تا 29130 تومان 
معامله ش��د. قيمت يورو 33 هزار توم��ان و درهم 
ام��ارات 7 هزار و 9۵0 تومان اعالم ش��ده اس��ت. 
همچنين قيمت يورو و دالر در صرافي هاي بانكي 
كاهش��ي ش��د .نرخ هر دالر در صرافي هاي بانكي 
)سه شنبه، نهم آذرماه( با 101 تومان كاهش نسبت 
به روز گذشته به 26 هزار و ۵13 تومان رسيد. قيمت 
فروش يورو ب��ا ۵1 تومان كاهش، برابر با 30 هزار و 
صفحه 3 را بخوانيد 7۵3 تومان بود.   

در دومين روز از مذاكرات وين گفت وگوها در قالب ها، 
موضوعات و س��طوح مختلف با هدف رفع تحريم ها 
ادامه يافت. علي باقري كني، مذاكره كننده ارشد ايران 
با انريكه مورا، رييس كميسيون مشترك برجام ديدار 
كرد. طرفين در اين جلسه، با بررسي نتايج جلسه روز 
گذشته در خصوص نحوه ادامه گفت وگوها به بحث 
و رايزني پرداختند. از سوي ديگر معاون ديپلماسي 
اقتصادي وزير خارجه اي��ران با رييس بانك مركزي 
اتريش ديدار ك��رد. در مالقات دكتر مهدي صفري، 
صفحه 2 را بخوانيد معاون ديپلماسي اقتصادي...  

 كاهش قيمت 
 ارز و طال 
در بازار 

 ادامه رايزني ها 
در »وين«



در دومي��ن روز از مذاكرات وي��ن گفت وگوها در قالب ها، 
موضوعات و س��طوح مختلف با هدف رفع تحريم ها ادامه 
يافت. علي باقري كني، مذاكره كننده ارشد ايران با انريكه 
مورا، رييس كميسيون مشترك برجام ديدار كرد. طرفين 
در اين جلسه، با بررسي نتايج جلسه روز گذشته در خصوص 
نحوه ادامه گفت وگوها به بحث و رايزني پرداختند. از سوي 
ديگر معاون ديپلماسي اقتصادي وزير خارجه ايران با رييس 
بانك مركزي اتري��ش ديدار كرد. در مالقات دكتر مهدي 
صفري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزير خارجه كشورمان 
با آقاي هولتزمان رييس بانك مركزي اتريش، طرفين ضمن 
مرور همكاري ها، زمينه هاي تقويت و گسترش ارتباطات 
بانكي و مالي را مورد بررس��ي قرار دادند. پيش تر جلس��ه 
كارگروه رفع تحريم نيز در س��طح كارشناسان و با حضور 
نمايندگان ايران، 1+4 و اتحاديه اروپا در هتل كوبورگ برگزار 
شد. در اين نشست، مذاكره كنندگان ايراني ضمن تشريح 
ديدگاه هاي جمهوري اسالمي ايران و ارايه پيشنهادهايي 
تازه در خصوص نحوه پيش��برد گفت وگوها، بر لزوم رفع 
موثر تحريم ها عليه ملت ايران تاكيد كرده و ديگر اعضا را 
به مشاركت سازنده در گفت وگوها تشويق كردند. در اين 
جلسه، نمايندگان ساير كشورها نيز آمادگي و جديت خود را 
براي تعامل در موضوع رفع تحريم ها ابراز داشتند. دور جديد 
مذاكرات ايران و گروه 1+4 از روز گذشته با تركيب جديد تيم 
مذاكره كننده ايراني در وين آغاز شده است. علي باقري كني، 
رياست هيات مذاكره كننده ايران در اين گفت وگوها را بر 
عه��ده دارد. تمركز هيات ايراني در اي��ن روزها بر رفع 

تحريم هاي ظالمانه متمركز است.

 مرندي: تا اينجا روند مثبت بوده است
محمد مرندي كه همراه هيات مذاكره كننده در وين حضور 
دارد، گفت: معتقدم مديريت مذاكرات اين دفعه قاطعانه تر 

از خطوط قرمز حفاطت خواهد كرد.
اين كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با ايسنا با اشاره 

به مذاكرات روز دوشنبه اظهار كرد: آنچه براي من روشن 
است اينكه اين تيم به همان اندازه تيم قبلي جدي است در 
عين حال معتقدم مديريت مذاكرات اين دفعه قاطعانه تر 
از خطوط قرمز حفاطت خواهد ك��رد. وي تيم مذاكراتي 
ايران را قوي و هوش��مند معرفي كرد و اف��زود: برخالف 
مريدان داخلي امريكا كه سعي كردند اين طور القا كنند 
كه تيم جديد بنا به مذاكره ندارد و قصد بر هم زدن فضا را 
دارند، اصل اين بود كه مذاكراتي جدي و همه جانبه داشته 
باشيم در راستاي اينكه برجام به  طور كامل اجرا شود.  وي 
تصريح كرد كه تا اينجاي كار روند مثبت بوده است اگر چه 
مسير سختي در پيش است.  نشست افتتاحيه كميسيون 
مش��ترك برجام عصر روز دوشنبه در هتل كوبورگ وين 
برگزار شد. مذاكرات كارشناسي هيات هاي مذاكره كننده 
نيز امروز سه شنبه با برگزاري نشست كارگروه رفع تحريم ها 

ادامه يافت. قرار است كارگروه هسته اي نيز روز چهارشنبه 
كار خود را آغاز كند

 موس�ويان: اگر امريكا تحريم ه�ا را كامل 
بردارد، ايران هم به تعهدات خود برمي گردد

يك ديپلمات پيشين كشورمان گفت: دولت آقاي رييسي 
ممكن است سياست هاي متفاوتي با دولت آقاي روحاني 
داشته باش��د اما در مورد برجام سياست آنها يكي است و 

آن هم اجراي برجام نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.
به گزارش ايسنا، سيدحسين موس��ويان در گفت وگو با 
سي ان بي سي در پاسخ به اين سوال كه مذاكرات هسته اي 
در وين آغاز ش��ده و ايران هم مواضع سختي اتخاذ كرده و 
خواسته اي حداكثري دارد. دراين وضعيت شانسي براي 
موفقيت مذاكرات مي بينيد، گفت: م��ن قبول ندارم كه 

مذاكره كنندگان جديد هسته اي ايران مواضع تندي اتخاذ 
كرده اند. خواست ايران اجراي دقيق و درست و كامل برجام 
است. مذاكره كنندگان ايراني چيزي بيشتر يا كمتر از برجام 
نخواس��ته اند. امريكا، روسيه، چين و اروپا پيشنهاد احيا و 
اجراي كامل برجام را داده اند و اين دقيقا همان چيزي است 
كه ايران مي گويد. وي ادامه داد: اما مشكل اجراي درست 
برجام به تحريم هاي امريكا برمي گردد و اينكه دولت بايدن 
خواهد توانست رفع تحريم ها در قالب برجام را درست انجام 
دهد يا خير. برجام در دوره اوباما، به طور نيمه كاره اجرا شد، 
آن هم به خاطر اينكه تحريم هاي اوليه امريكا مانع بود. در 
دوره ترامپ، برجام درحد صفر اجرا ش��د بلكه بدتر. يعني 
ترامپ نه تنها از برجام خارج شد بلكه حدود 1500 تحريم 
اعمال كرد كه نيمي از آنها تحريم هاي فراهسته اي تحت 

عناوين تروريسم و حقوق بشر و اينها بود.
اين ديپلمات پيشين كش��ورمان تصريح كرد: حاال اصل 
مس��اله در مذاكرات احي��اي برجام اين اس��ت كه ايران 
مي تواند برجام را كامل اجرا كند زيرا ايران سه سال برجام را 
كامل اجرا كرد و االن هم مي تواند انجام بدهد. اما آيا دولت 
بايدن خواهد توانست موانع دوره اوباما و ترامپ را بردارد تا 
برجام درست اجرا شود يا نه. لذا توپ در زمين امريكاست. 
اگر امريكا تحريم ها را در چارچوب برجام درست و كامل 
بردارد، ايران هم به تعهدات كامل برجامي بازخواهد گشت.
موس��ويان در پاسخ به اين پرسش كه مساله اين است كه 
دولت آقاي رييسي سركار آمده. آيا اين مانع احياي برجام 
نخواهد شد، تاكيد كرد: آقاي رييسي تندرو نيست؛ خواست 
دولت آقاي رييسي و دولت آقاي روحاني يكي است و آنهم 
اجراي درست و كامل برجام است. آقاي اميرعبداللهيان، 
وزير خارجه فعلي بر رفع تحريم ها تاكيد دارد و آقاي ظريف 
وزير خارجه قبلي هم بر رفع تحريم ها تاكيد داشت. دولت 
آقاي رييسي ممكن است سياست هاي متفاوتي با دولت 
آقاي روحاني داشته باشد اما در مورد برجام سياست آنها 
يكي است: اجراي برجام نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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بيانيه روابط عمومي وزارت 
امور خارجه ايران درباره سانحه 

سقوط هواپيماي اوكرايني 

رواب��ط عموم��ي وزارت امور خارج��ه جمهوري 
اس��المي اي��ران روز سه ش��نبه ۹ آذر ماه 1400 
درخصوص سانحه س��قوط هواپيماي اوكرايني 
بيانيه اي ص��ادر كرد. در اين بيانيه آمده اس��ت: 
رواب��ط عموم��ي وزارت امور خارج��ه جمهوري 
اس��المي ايران با توجه به بيانيه منتش��ر شده از 
س��وي وزارت امور خارجه اوكراي��ن و همچنين 
آخري��ن تح��والت پرون��ده س��قوط هواپيماي 
اوكرايني نكات زي��ر را جهت تنوير افكار عمومي 
اعالم مي كند.  به دنبال وقوع س��انحه تاس��ف بار 
س��قوط هواپيماي اوكرايني، جمهوري اسالمي 
ايران براساس حسن نيت و زدودن سوءتفاهم هاي 
احتمالي در روابط دوجانب��ه، نهايت تالش خود 
را به كار بس��ت كه در فضايي سازنده و حرفه اي، 
تعامل مقتضي با دولت اوكراين درخصوص ابعاد 
مختلف اين س��انحه را انجام دهد. بر اين اساس 
همان طور كه آگاه��ي دارند، ع��الوه بر چندين 
مالقات و تماس در سطوح مختلف بين مسووالن 
ذي ربط در دو كشور، هيات هاي دو طرف با حضور 
نمايندگان تمامي بخش هاي مربوطه در سه دور 
مذاك��رات دو جانبه، م��رداد 1۳۹۹ در كي يف، 
مهر 1۳۹۹ در ته��ران و خرداد 1400 در كي يف 
شركت كرده و در قالب مذاكرات ياد شده، به تمام 
جوانب فني، نظامي، حقوقي، كيفري و پرداخت ها 
به تفصيل و متناس��ب با تعه��دات بين المللي و 
حتي فراتر از آن پرداخته ش��د.  هيات جمهوري 
اسالمي ايران با حسن نيت، كليه يافته هاي خود 
و شرح مبسوطي از اقدامات انجام شده را به اطالع 
هيات اوكرايني رس��انده و در محدوده قوانين و 
مقررات تالش كرد كه به سواالت هيات اوكرايني 
پاس��خ هاي الزم را ارايه كند. با وجود عدم تمايل 
طرف اوكرايني براي مذاك��ره راجع به زيان هاي 
وارده ب��ه خانواده هاي جان باختگان و ش��ركت 
هواپيمايي اوكراين اينترنشنال )مائو( كه در دور 
دوم مذاكرات دوجانبه اعالم شد، هماهنگي هاي 
الزم به منظور آغاز هر چه س��ريع تر مذاكره بين 
ش��ركت هواپيمايي ياد ش��ده با دولت جمهوري 
اس��المي ايران )به نمايندگي مركز امور حقوقي 
بين المللي( انجام ش��ده و اولي��ن دور مذاكرات 
در تاري��خ ۹ تير 1400 برگزار ش��د و تماس بين 
طرفين در اي��ن زمينه ادام��ه دارد.  درخصوص 
ابعاد فني س��انحه نيز با خوانش جعبه هاي سياه 
در پاريس وفق مق��ررات بين الملل��ي مربوطه و 
با مش��اركت دولت هاي ذي رب��ط، وفق ضميمه 
1۳ كنوانسيون ش��يكاگو، تيم تحقيقات سانحه، 
فرآيند تحقيقات و بازرسي را به سرانجام رسانده 
و گزارش فني سانحه در موعد زماني مقرر، پس از 
انجام هماهنگي هاي الزم با دولت هاي ذي ربط، 
منتشر و به نحو مقتضي به س��ازمان بين المللي 

هواپيمايي كشوري )ايكائو( نيز ارايه شد. 
اين موضوع در مشاركت هيات ايراني در نشست 
شوراي ايكائو، طي س��خنراني معاون وقت وزير 
ام��ور خارج��ه در تاري��خ ۲۸ خ��رداد 1400 به 
اطالع دولت هاي ش��ركت كننده رس��يد. در اين 
بيانيه آمده اس��ت: در زمينه كيف��ري و قضايي، 
جمهوري اسالمي ايران با مدنظر قرار دادن كليه 
جوانب حقوقي و كيفري و وفق قوانين و مقررات 
خود، اقدامات الزم در زمين��ه انجام تحقيقات و 
بررسي هاي كيفري را از طريق دادستاني نظامي 
تهران در قبال متهمان انجام داده و كيفرخواست 
از س��وي دادس��تاني به دادگاه تقديم شد. اولين 
جلس��ه دادگاه در تاريخ ۳0 آبان 1400 تشكيل 
شد. جلس��ات دادگاه وفق نظرات قضات محترم 
و با رعايت كليه اس��تانداردهاي قانوني در موعد 
زمان��ي مقتض��ي برگزار مي ش��ود و ت��ا حصول 
نتيجه و اج��راي عدالت ادامه خواه��د يافت.  از 
س��وي ديگر، جمهوري اس��المي ايران براساس 
حسن نيت و برمبناي ex-gratia و در راستاي 
دلجوي��ي از خانواده هاي جان باختگان، نس��بت 
به تعيي��ن رقمي براي پرداخت ب��ه خانواده هاي 
كليه قربانيان )ب��دون هيچ گونه تبعيض از قبيل 
تابعي��ت آنها( اقدام كرده و با تش��كيل »س��تاد 
پرداخ��ت« در وزارت راه و شهرس��ازي، تاكنون 
به تعداد زي��ادي از خانواده ه��ا پرداخت صورت 
گرفته و مراحل قانوني ب��راي پرداخت به مابقي 
نيز در دس��ت انجام است.  در همين راستا، عالوه 
بر اطالع رس��اني و پرداخت به اتب��اع ايراني، طي 
يادداش��ت هايي، مراتب به دولت ه��اي اوكراين، 
كانادا، افغانستان و س��وئد كه برخي از اتباع آنان 
در بين جان باختگان قرار دارند اطالع رساني شده 
و آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي پرداخت 
به خانواده هاي اتباع جان باخته آنها اعالم ش��ده 
اس��ت.  درنتيج��ه، همان طور ك��ه از مطالب باال 
مشخص است، اين وزارتخانه بر اين باور است كه 
همه ابعاد س��انحه هواپيم��اي اوكرايني در قالب 
سه دور مذاكرات انجام ش��ده بين هيات هاي دو 
طرف و ساير تماس هاي رسمي في مابين، به حد 
كفايت مورد توجه قرار گرفته اس��ت. مع الوصف، 
جمهوري اس��المي ايران همواره آماده اس��ت به 
تعام��الت دوجانبه از طريق س��فارتخانه هاي دو 
طرف يا ساير ديدارها و تعامالت بين مقامات دو 

كشور ادامه بدهد.

ادامهرايزنيهايهياتايرانيدردومينروزازمذاكراتوين

موسويان:بازگشتايرانبهتعهداتبابرداشتنكاملتحريمها

سخنگويدولت:

دولتمردان اجازه نمي دهند بحران توليد شود
علي بهادري جهرمي گفت: امروز مردم، دولت و مسووالن 
را در كنار خود مي بينند و شاهد هستند كه كشور به صورت 

ويدئوكنفرانسي اداره نمي شود.
به گزارش ايس��نا، عل��ي بهادري جهرمي در نخس��تين 
نشست خبري خود با نمايندگان رسانه ها اظهار كرد: در 
حوزه گزارش عملكرد دولت ما تقريبا به صد روز گي دولت 
رس��يديم. بايد ديد كه دولت در اي��ن مدت چه گام هايي 
را برداش��ته و آيا عملكردش قابل قبول ب��وده يا نه. لزوم 
پاسخگويي و داشتن شفافيت و لزوم ارايه گزارش عملكرد به 
مردم و رسانه ها و مطالبه اي كه به ويژه در ذهن رسانه هاست 
دولت بر خود واجب مي داند كه اين گزارش را داشته باشد 
كه از اين هفته از سوي برخي وزارتخانه ها آغاز مي شود و در 

هفته بعد با شدت بيشتري پيگيري مي شود.
وي با اشاره به شرايط شكل گيري دولت جديد در شهريور 
ماه اظهار كرد: براي اينكه ارزيابي مناسبي از عملكرد دولت 
داشته باش��يم برگرديم به صد روز پيش و ببينيم در چه 
ش��رايطي بوديم و االن در چه ش��رايطي هستيم. ابتداي 
شهريور ماه زمان آغاز دولت جديد مساله اساسي شرايط 
ناش��ي از كرونا بود كه دو سال اس��ت همه ما را در زندگي 

اجتماعي و فردي درگير كرده است.
سخنگوي دولت ادامه داد: ابتداي شهريور ماه ما متأسفانه 
شاهد آمار از دست دادن شهروندان خود به شكل گسترده 
بوديم و يك روز پيش از شروع به كار كابينه در دوم شهريور 
ماه شاهد آمار تلخ از دست دادن ۷0۹ نفر از شهروندان بوديم 

كه روزانه با چنين آماري مواجه  مي شديم.
بهادري جهرمي تاكيد كرد: در كنار اين تلخي، نبود كاالها 
و داروهاي اساس��ي و نبود واكسني كه اصناف مختلف را 
براي دسترس��ي به آن به نوعي به رقابت باهم واداشته بود 
تا از حق حيات خود حمايت كنند. بس��ياري از داروهاي 
ما و س��رم عادي، علي رغم تالش هايي كه دولتمردان آن 
روز انجام مي دادند ش��رايط به گونه اي رقم خورده بود كه 
حتي دسترسي به سرم هم با مضيقه رو به رو بود. در كنار 
اين تلخي ها، مردم طعم تلخ فشارهاي مضاعف اقتصادي 

را هم مي چشيدند.

 حتمًا مديران وقت دولت، دغدغه 
حل مشكالت مردم را داشتند

س��خنگوي دول��ت اف��زود: فرام��وش نكرديم ك��ه برق 
در س��اعت هاي گرم قطع مي ش��د. تأكي��د مي كنم كه 
سوءبرداشت نشود حتمًا مديران وقت دولت تمام تالش 
خود را انجام مي دادند و حتمًا دغدغه حل مشكالت مردم 

را داشتند؛ اما شرايط تحويل گرفتن دولت اينگونه بود.

 امروز كس�ي استرس دسترس�ي به واكسن 
كرونا را ندارد

وي با طرح اين پرسش كه شرايط امروز چگونه است، گفت: 
امروز كسي در كشور استرس دسترسي به واكسن كرونا را 
ندارد. كافيست يك شهروند اراده بكند به تزريق واكسن تا 
در سريعترين زمان ممكن و نزديكترين محل ممكن به 
واكسن دسترسي پيدا كند. امروز ما آزادي هاي عمومي كه 
جزو اولويت هاي دولت سيزدهم است را در دسترس مردم 
قرار داديم. ترددهاي شبانه ديگر به دستور رييس جمهوري 
ممنوع نيست و آمار تلخ درگذشت شهروندان از ۷00 نفر در 

صد روز پيش به زير 100 نفر در حال حاضر رسيده است.

 س�بد كاال ب�ا احت�رام درب منزل ب�ه مردم 
تحويل داده مي شود

به��ادري جهرمي تاكيد كرد: امروز كاالهاي اساس��ي در 

دسترس مردم اس��ت و مردم براي اينكه بتوانند به مرغ و 
تخم مرغ دسترسي داشته باشند نه استرس و نه واهمه اي 
دارند نه نياز است در صف هايي بايستند براي دريافت كاال 
يا س��بد كاال. امروز سبد كاال با احترام درب منزل به مردم 
تحويل داده مي شود و مردم با سفارش اينترنتي مي توانند 
مرغ و تخم مرغ و از امروز برنج و شكر و روغن و به زودي برخي 

كاالهاي لبنياتي را درب منزل دريافت كنند.

 اولويت دولت حفظ كرامت مردم است
س��خنگوي دولت يادآور شد: اولويت دولت حفظ كرامت 
مردم و رس��يدگي به دغدغه هاي اساس��ي مردم اس��ت. 
رييس جمهوري پيش از نشستن بر كرسي رياست جمهوري 
حل مشكل ورود واكس��ن را آغاز كرد. ما از 15 اسفند كه 
اولين بسته واكسن وارد كشور شد تا آغاز اين دولت حدود 
5 ميليون دوز واكسن به مردم تزريق كرده بوديم. از سوم 
شهريور تا امروز 100 ميليون واكسن جديد تزريق شده 
است. يعني سرعت واكسن در اين سه ماه چهل برابر سرعت 

دوره قبلي بوده است.

 اكنون كادر درمان مشكل مطالبات 
معوق ندارد

وي افزود: كادر درمان كه زير فشار جدي بود امروز مقدار 
بيشتري مي تواند نفس بكشد و استراحت كند و روحيه اي 
تازه كند و فشار كاري اش تا حد قابل قبولي كاهش پيدا كرده 
و مشكل مطالبات معوق ندارد و غالب اين معوقات از سوي 

اين دولت پرداخت شده است.
بهادري جهرمي تاكيد ك��رد: ام��روز فرزندان مان دارند 
ش��يريني حض��ور در م��دارس را مي چش��ند، ام��روز 
ورزش دوس��تان مان دارن��د كم كم ش��يريني حضور در 
ورزشگاه ها را مي چشند. اين نشان مي دهد اولويت دولت 
پرداختن به مسائل اساسي اس��ت. اين هم فقط كار يك 
بخش دولت نيست. در تزريق واكسن حوزه هاي مختلفي در 
دولت دست به دست هم داده اند و همه اينها بدون يك ريال 
استقراض از بانك مركزي، بدون تحويل تورم به مردم، بدون 
افزايش پايه پولي، بدون به نوعي دست بردن به جيب مردم و 
با يك تالش شبانه روزي و با برنامه ريزي انجام گرفته است.

سخنگوي دولت با بيان اينكه امروز هم براي استمرار اين 
شرايط در زمينه ش��يوع كرونا نيازمند همكاري مردم در 
رعايت پروتكل ها و همراهي رسانه ها با دولت هستيم، اظهار 
كرد: اگر همين الگوي همراهي و نزديكي و همدلي دولت، 
مردم و رسانه ها را در هر حوزه اي داشته باشيم، بدون شك 

نتيجه نهايي موفقيت آميز خواهد بود.

 مردم دولتمردان را در دسترس 
خود مي بينند

وي با اش��اره به ش��رايط امروز كش��ور در حوزه سياست 
داخلي، تصريح كرد: در حوزه سياس��ت داخلي هم امروز 
م��ردم دولتمردان را در دس��ترس خ��ود و در كنار خود و 
جزئي از خود مي بينند و اگر امروز مردم ما با مشكلي مواجه 
مي شوند خيالشان راحت است كه مقامات عالي دولتي در 
كوتاه ترين زمان ممكن نه از روي گزارش روي ميز و نه از 
پشت جلس��ه ويديوكنفرانس بلكه از نزديك و در صحنه 
به ارزيابي مسائل خواهد پرداخت، در كنار دريافت همان 
گزارش هاي پشت ميز. بهادري جهرمي گفت: مردم امروز 
عالي ترين مقام اجرايي كشور پس از رهبري را دارند در كنار 
خودشان در همه صحنه ها و مشكالت روز خود مي بينند و 
طبيعي است كه ديگر انتظار و پذيرش فاصله داشتن وزرا و 
مقامات اجرايي و استانداران را ندارند. امروز مردم اميدوار و 

مطالبه گر هستند وقتي مي بينند رييس دولت خودش در 
صحنه حاضر است.

 ديوارهاي بين دولت و مردم شكسته است
س��خنگوي دولت با بيان اينك��ه امروز ديگ��ر ديوارهاي 
بين دولت و مردم شكس��ته اس��ت، تصريح كرد: در صد 
روز اخير دولت ش��اهد برگزاري 10 سفر استاني از سوي 
رييس جمهوري و بيش از 100 سفر از سوي مقامات عالي 
را شاهد بوديم. چرا اين حجم از كار انجام شد؟ به خاطر اينكه 
تشريفات زائد كنار گذاشته شد. در بازديدها و سفرها ديگر 

شاهد تشريفات زائد نيستيم.

 تصميم گيري هاي فردي پايان يافته است
وي افزود: ما امروز بازگش��ت به مردم و به قانون اساسي را 
شاهد هستيم. امروز ما ديگر از تصميم گيري هاي فردي 
كوچ كرديم به تصميم گيري هاي جمعي و شورايي. امروز 
شوراهاي تعطيل  ش��ده بيش از 10 س��ال احيا شده اند. 
تصميم گيري ها امروز به صورت جمعي و نخبگاني انجام 

مي شود.

 دولتمردان اجازه نمي دهند بحران توليد 
شود

به��ادري جهرمي تصريح كرد: وقتي م��ردم پاي كار حل 
مشكالت بيايند، مشكل حل مي شود. امروز دولتمردان 
در صحنه تصميم گيري مي كنند، آنهم با تكيه بر همان 
گزارش هاي پشت ميز و كارشناسي ها، اما ديگر در صحنه 
تصميم گيري مي شود و دولتمردان اجازه نمي دهند بحران 
توليد شود و مردم در فشار قرار گيرند و ديگر آمارسازي و 
گزارش س��ازي نمي تواند رييس جمهوري را فريب بدهد 

چون در صحنه شاهد صحت سنجي آمار است.

 با انبارهايي از واكسن مواجه ايم 
كه منتظر حضور مردم است 

س��خنگوي دولت يادآور شد: كش��وري كه در آن حتي 
همين ورود واكسن هم گره مي خورد به مسائل خارجي و 
اجراي FATF يا بازگشت به برجام و هر مساله خارجي و 
اينكه تصور مي شد حل هر مشكل يا بحران و ورود واكسن 
پاس��خش از بيرون مرزهاس��ت نه از درون مرزها، امروز با 
ديپلماسي فعال خارجي نه تنها واردات واكسن اين گونه 
شده اس��ت كه با كمبود واكس��ن مواجه نيستيم بلكه با 
انبارهايي از واكسن مواجه هستيم كه منتظر حضور مردم 
براي تزريق اس��ت. وي ادامه داد: در طول سه ماه گذشته 
دولت وقتي حقوق هاي پايان ماه را مي خواست پرداخت 
كند ديگر مساله اصلي كابينه اين نبوده است كه با چه روشي 
يا با استقراض از بانك مركزي و شيوه هاي تورم زا بخواهد 
حقوق را تأمين كند. اساسا خيلي ساير اعضاي كابينه در 
جريان اين امر قرار نمي گيرند براي اينكه يك مساله تقريبا 
عادي مي شود و فقط آن وزرا و بخش هاي مرتبط يك فشار 
كاري را طبيعتا متحمل مي شوند ولي مساله صحن دولت 
نيست. بدون استقراض از بانك مركزي با باز شدن درها، با 
ورود ارزهاي خارجي، با فروش بهتر نفت و ديپلماسي فعال 

خارجي اينها محقق شده است.

 اگر قرارداد اخير امضا نمي شد بايد منتظر 
قطعي گاز در فصل زمستان مي بوديم

بهادري جهرمي تاكيد كرد: با ديپلماس��ي فعال خارجي 
است كه اكو و شانگهاي را شاهد بوديد؛ هم در حوزه ساختار 
ديپلماسي كش��ور و هم به  طور خاص ديپلماسي فردي 

شخص رييس جمهوري كه به صورت فردي پيگير مسائلي 
مثل ورود واكسن و حل مشكل گاز هستيم. اگر قرارداد دو 
روز پيش امضا نمي شد ما بايد منتظر بحران گاز و قطعي 
گاز در فصل زمس��تان مي بوديم. البته امروز هم نيازمند 
صرفه جويي و مديريت مصرف و توجه بيشتر بخش هاي 

حكومتي و مردم هستيم اما تدابير الزم اتخاذ شده است.

 امروز ديپلماسي ما فعال و متوازن است
س��خنگوي دولت تاكيد كرد: امروز ديپلماسي ما فعال و 
متوازن است و نقش همسايه ها را پررنگ كرده است. ما در 
همين سه ماه چندين ركورد در حوزه صادرات شكسته ايم 
و ركوردهاي روزانه صادرات را در همين سه ماه شكسته ايم 
و ركورده��اي ترخي��ص كاال را در همي��ن دول��ت دو بار 

شكسته ايم با همكاري مردم و بدنه ديپلماسي.

 در طول سه ماه بيش از ۲۰ سند بين المللي 
با كشورها امضا كرده ايم

وي يادآور شد: در مسائل منطقه اي بحران افغانستان بحران 
ساده اي نبود و دولت با مديريت و تدبير از كنار آن گذشت و 
به نوعي مديريت هم داشت و ميزبان كشورهاي حاشيه اي 
در حوزه همكاري بود. ما در طول همين سه ماه بيش از ۲0 
سند بين المللي را با كشورها امضا كرده ايم يعني متوسط 
هر پنج روز يك سند كه عموما هم در حوزه اقتصادي بوده 
است. بيش از 100 مالقات خارجي يا گفت وگوي تلفني را با 
مقامات عالي در سطح عالي يعني رييس جمهوري و وزراي 
محترم داش��تيم. يعني روزي يك مالقات يا گفت وگوي 

تلفني به طور ميانگين.

 ديپلماسي امروز ما منفعل نيست و نتيجه گرا 
و نتيجه محور است

بهادري جهرم��ي ادامه داد: ديپلماس��ي امروز ما منفعل 
نيست. فقط به يك سو نگاه نمي كند و به يك حوزه توجه 
ندارد، در همه محورها، نتيجه گرا و نتيجه محور اس��ت و 
اين صدا را كشورهاي ديگر هم شنيدند و پيام ديپلماسي 
ايران را دريافت كردند. سخنگوي دولت با اشاره به حضور 
گردشگران خارجي در كشور اظهار كرد: امروز بعد از حدود 
۲0 ماه از تعطيلي گردشگري خارجي، فعال شدن دوباره 
ورود گردش��گران خارجي و صدور ويزاي گردش��گري را 
تقريبا از ابتداي آبان ماه شاهد بوديم. اگر مردم و رسانه ها 
و در نهايت دولت در كنار هم جمع شوند و همت كنند كه 

مسائل حل شود، گرهي نمي ماند كه باز نشود.
وي يادآور ش��د: حركت جهادي اين س��ه ماهه اميد را به 
مردم بازگردانده و نشاط و شادي را دارد كم كم به مردم باز 
مي گرداند. اگر اين مسير را دست در دست هم بدهيم در 
كوتاه مدت، اهداف و آرمان هاي جدي همگاني همه مان 

قابل حصول خواهد بود.
بهادري جهرمي اظهار كرد: در طول هفته آتي گزارش هاي 
مستمري را به صورت تفصيلي  از س��وي وزارتخانه هاي 
مختلف و همچنين به صورت متمركز از س��وي شوراي 

اطالع رساني دولت ارايه خواهيم كرد.

 رسانه ها كمك كار سخنگوي دولت 
در توجه بر مسائل اساسي باشند

وي همچنين گفت: رسانه چشم بيناي دولت براي شناخت 
مسائل اساس��ي و يار دولت در حل مشكالت مردم است. 
رس��انه ها كمك كار سخنگوي دولت در توجه و تمركز بر 
مسائل اساسي باشند. همچنين رييس جمهور تاكيد بر 

شفافيت و پاسخگويي دولت نسبت به رسانه ها دارد.

دادگاه وي��ژه رس��يدگي به جراي��م اخاللگران و 
مفسدان اقتصادي استان اصفهان حكم متهمان 
يكي از پرونده هاي اخالل در نظام اقتصادي كشور 
در استان كه داراي ۲1 نفر متهم بود را صادر كرد 
كه بر اين اساس متهم رديف اول و دوم اين پرونده 
به تحمل 15 سال حبس تعزيري محكوم شدند. به 
گزارش خبرگزاري ميزان، رييس كل دادگستري 
اس��تان اصفهان در تش��ريح جزييات اين پرونده 
گفت: »موضوع اين پرونده كالهبرداري شبكه اي 
منتهي به اخالل در نظام اقتصادي كشور و تخلف 
از تعه��دات ارزي بوده كه دادگاه جرايم اقتصادي 
استان پس از رس��يدگي و با اعالم ختم رسيدگي 
مبادرت به ص��دور راي كرد.« اس��داهلل جعفري 
تاكيد كرد: »اتهام متهمان رديف اول تا دوازدهم، 
مش��اركت در كالهبرداري ش��بكه اي منتهي به 
اخالل در نظام اقتصادي كشور و تخلف از تعهدات 
ارزي با عدم ارايه برگ سبز گمركي مبني بر ورود 
كاالي ثبت سفارش شده با ارز مبادله اي به صورت 
شبكه اي از طريق ارايه اسناد و مدارك غيرواقعي 
و مجعول به س��ه بانك با ارزش��ي بي��ش از 1۳0 
ميليون يورو ارز دولتي و ف��روش آن در بازار آزاد 
بوده است.« او با بيان اينكه »كارمندان يك بانك 
دولتي و يك بان��ك خصوصي در ميان محكومان 
هستند«، احكام صادره متهمان اين پرونده را به 
شرح ذيل اعالم كرد: »عليرضا برخورداركاشاني 
فرزند قاس��م: تحمل 15 س��ال حبس تعزيري و 
پرداخت مبلغي بي��ش از ۲5 ميليارد ريال و يك 
ميليون و سيصد هزار يورو )قدر متقن سود حاصل 
از فروش ارز حواله هاي ارزي موضوع اتهام انتسابي 
و درصد س��ود حاصله از اصل ارز حواله هاي ارزي 
كه در بانك هاي خارجي نصيب مشاراليه شده( به 
عنوان جزاي مالي بابت مال تحصيل شده از طريق 
خالف قانون. مجيد اسكندي فرزند عيسي: تحمل 
15 س��ال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ بيش از 
1۷۳ ميليارد ريال ج��زاي نقدي. امين پورمتين 
فرزند محمدحسين: تحمل 5 سال حبس تعزيري 
و ۲4 ميليارد ريال جزاي نقدي. محمدحس��ين 
پورمتين و جمال حاجي اسمعيلي فرزند احمد: هر 
كدام ۳ سال حبس تعزيري و هر كدام پرداخت 14 
ميليارد ريال جزاي نقدي. مسعود سلطان فرزند 
فرامرز: تحمل ۳ سال حبس تعزيري و انفصال دائم 
از خدمات دولتي. ياسر صابوني فرزند محمدتقي: 
تحمل دو س��ال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ 
بيش از 1۳0 ميليارد ري��ال به عنوان جزاي مالي 
درآمد حاصله از طريق خالف قانون به نفع دولت. 
س��يدامير حجتي ذوالپيراني فرزند سيدحس��ن، 
مجيد بيات فرزند غالمرضا و محمدعلي عقدايي 
فرزند عبدالمجي��د: هر كدام به تحمل دو س��ال 
حبس تعزي��ري. حميدرضا امين��ي فرزند علي: 
تحمل 5 س��ال حبس تعزيري و انفص��ال دايم از 
خدمات دولتي. حميد محسني فرزند علي محمد: 
يك س��ال حبس تعزيري و محروميت از خدمات 
دولتي. حسين اسماعيلي دشتيان به  لحاظ فوت 
مش��اراليه قرار موقوفي تعقيب صادر و نسبت به 
ساير متهمان و اتهامات ديگر برخي متهمان راي 

بر برائت صادر شد. حكم صادره قطعي است.«

صدور حكم متهمان
پرونده ۱۳۰ ميليون يورويي

 اقداماتي مي زنند كه تنها بر حجم نارضايتي هاي 
كارگ��ران و عموم مردم مي افزاي��د. معتقدم طرح 
اعمال دس��تمزد منطقه اي كارگ��ران، صددرصد 
مغاير منافع كارگران است و آن دسته از نمايندگاني 
كه يك چنين طرح��ي را مطرح كرده اند، مطمئن 
باشند كه اين طرح راهي به صحن بهارستان پيدا 
نخواهد كرد. روش��ن اس��ت برخي جريانات براي 
توجي��ه ناكارآم��دي رويكردهاي اجرايي كش��ور 
براي حماي��ت از كارگران يك چني��ن مباحثي را 
مطرح مي كنن��د. اقتصاد ايران در ش��رايط فعلي 
نيازمند تقويت فعاليت هاي مولد اقتصادي به جاي 
رويكردهاي س��وداگرانه و سودجويانه است، نظام 
تصميم سازي هاي كش��ور بايد به گونه تدبير كند 
كه س��ود هيچ نوع فعاليت اقتصادي در كشورمان 
باالتر از توليد نباش��د. در اين مس��ير يكي از اركان 
مهم رشد فعاليت هاي مولد، كارگران هستند. بدون 
بهره مندي از نيروي كار مول��د، باانگيزه و انرژيك 
امكان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده براي 
جهش توليد ممكن نيس��ت. اما متاسفانه به جاي 
حمايت از كارگران و فعاليت هاي مولد، شاهد برخي 
تالش ها با هدف نااميد سازي كارگران هستيم. به 
عنوان رييس فراكسيون كارگران مجلس به عموم 
كارگران شريف كشور اطمينان مي دهم مجلس تا 
حد امكان از منافع آنان حمايت كرده و اجازه نخواهد 
داد برخي افراد و جريانات با يك چنين ايده هايي در 
مسير معيشت كارگران سنگ اندازي كنند.امروز 
كارگران نيازمند امنيت ش��غلي مطلوب تر، قدرت 
خريد باالتر، طرح هاي حمايتي گسترده تر و در كل 
بهبود در وضعيت معيشتي خود هستند. اما بسياري 
از كارگران ناچارند به صورت فصلي فعاليت كنند و 
در برخي ماه هاي س��ال با مشكل بيكاري دست به 
گريبان هستند.آيا مجلسي كه عنوان انقالبي را براي 
خود برگزيده و مدعي است كه در راستاي حمايت از 
اقشار محروم گام برمي دارد، مي خواهند فرصت را در 
اختيار جرياناتي قرار دهد كه به بهانه توافقي كردن 
يا منطقي كردن مزد، قص��د دارند كارگران را ذيل 
شديدترين شكل استثمار قرار دهند؟ البته كليت 
مجلس يازدهم معتقد به حمايت از كارگران هستند 
و تالش مي كنند تا راهبردهاي مناسب براي بهبود 

وضعيت كارگران را در پيش بگيرند.

ضرورت حمايت  از كارگران



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت ارز در روز سه شنبه نسبت به روز دوشنبه كاهش 
يافت و دالر بين 29 هزار تا 29130 تومان معامله شد. 
قيمت يورو 33 هزار توم��ان، و درهم امارات 7 هزار و 
950 تومان اعالم شده است. همچنين قيمت يورو و 
دالر در صرافي هاي بانكي كاهشي شد .نرخ هر دالر در 
صرافي هاي بانكي )سه شنبه، نهم آذرماه( با 101 تومان 
كاهش نسبت به روز گذشته به 2۶ هزار و 513 تومان 
رسيد. قيمت فروش يورو با 51 تومان كاهش، برابر با 
30 هزار و 753 تومان بود. همچنين قيمت خريد هر 
دالر 2۶ ه��زار و ۸7 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 
هزار و 1۴۴ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي 2۶ هزار و 395 تومان و نرخ 
فروش آن 2۶ هزار و ۶35 تومان بود.اين در حالي است 
كه ن��رخ خريد يورو در اين بازار 29 هزار و 725 تومان 

و نرخ فروش آن نيز 29 هزار و 995 تومان اعالم شد.
همچنين در س��امانه نيما در معامالت روز سه شنبه، 
حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و 593 تومان فروخته و 

حواله دالر به بهاي 23 هزار و ۶1۴ تومان معامله شد.
قيمت سكه )سه ش��نبه، نهم آذرماه( در بازار تهران با 
1۸0 هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته به رقم 12 
ميليون و 570 هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم به قيمت 12 ميلي��ون و 350 هزار تومان 
معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون 
و ۶00 هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 750 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان 
قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 25۴ هزار تومان رسيد و 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۴33 هزار تومان 
شد. همچنين قيمت اونس جهاني طال در مقايسه با 
روز گذشته دو دالر كاهش داشت و به بهاي يك هزار و 

792 دالر و 7۴ سنت ارزش گذاري شد.
دبير اتحاديه طال و جواه��ر گفت: با توجه به افت نرخ 
اونس جهاني، شاهد كاهش قيمت سكه و طال در بازار 
هستيم.  نادر بذرافشان با بيان اينكه اونس جهاني طي 
هفته جاري ۸ دالر كاهش قيمت داشته افزود: اونس 
جهاني 1792 دالر قيمت گذاري شده است. هر گرم 
طالي 1۸ عيار ۴ هزار تومان و قيمت سكه بهار آزادي 
30 هزار تومان، در مقايس��ه با روز قبل كاهش قيمت 
راتجربه كردند.هم اكنون قيمت سكه طرح جديد 12 
ميليون و ۶50 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 12 
ميليون و ۴70 هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۶00 
هزار تومان، ربع س��كه 3 ميليون و ۸50 هزار تومان و 
س��كه گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان به فروش 
مي رسد. هر مثقال طالي 17 عيار، 5 ميليون و ۴50 
هزار تومان و هر گرم طالي 1۸ عيار يك ميليون و 257 

هزار تومان فروخته مي شود.
مهم ترين عوامل موثر در رش��د قيمت طال و س��كه، 
باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني اس��ت. نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي در مقايسه با روز گذشته 101 تومان 
كاهش داشت همچنين اونس جهاني طال نيز 2 دالر 

كاهش يافت. براين اساس قيمت انواع سكه و طال متاثر 
از دو مولفه نرخ ارز و اونس جهاني كاهشي بود. 

قيمت دالر از خردادماه وارد كانال 2۶ هزار تومان شد 
و در اين محدوده نوسان داشت و در مقطعي به سمت 
رقم 27 هزار تومان نيز حركت كرد. در ش��هريورماه 
نرخ دالر نزولي يا ثابت بود، البته براي چند روزي نيز 
در محدوده قيمتي 2۸ هزار تومان معامله مي شد اما 
اين ش��رايط دوامي نداشت. قيمت دالر در هفته هاي 
گذشته در كانال 27 هزار تومان نوسان داشته است، 
اما از ابتداي هفته قيمت ها س��ير نزولي آرامي داشت 

به طوري كه به كانال 2۶ هزار تومان عقبگرد داشت. 

    صعود جهاني دالر
ارزش دالر مقابل ارزهاي مهم افزايش يافت. شاخص 
دالر كه ن��رخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.19 درصد 
افزايش نس��بت به روز گذشته، در س��طح 9۶.2۸5 
واحد بسته شد.ش��اخص دالر معموال در برابر شش 
ارز مهم جهاني يا 10 ارز برتر جهاني بيان مي شود كه 
در بردارنده تغييرات قيمتي دالر مقابل ارزهاي يورو، 
پوند انگليس، روپيه هند، دالر اس��تراليا، دالر كانادا، 
دالر سنگاپور، فرانك س��ويس، رينگيت مالزي، ين 
ژاپن و يوان چين است. به گزارش بلومبرگ، كاهش 
كسري حساب تجاري امريكا در ماه نوامبر خبر خوبي 
براي اسكناس سبز محسوب مي شود به ويژه آنكه اين 
رقم در حال رس��يدن به آس��تانه مرز بسيار مهم يك 

تريليون دالري نيز قرار دارد. كسري تجاري امريكا در 
يك ساله منتهي به اين ماه معادل يك تريليون و ۶۸ 
ميليارد و ۸50 ميليون دالر اندازه گيري شده است كه 
3۴۸ ميليارد و ۸20 ميليون دالر از اين كسري مربوط 
به تجارت با چين بوده اس��ت. چين و كانادا بيشترين 
مازاد حساب تجاري با امريكا را دارند. وزارت بازرگاني 
امريكا آمار نهايي رشد اقتصادي سه ماهه سوم امسال 
را اعالم كرد كه بر اين اس��اس نرخ رشد اقتصادي اين 
كشور مثبت 2.1 درصد اندازه گيري شده كه اين رقم 
۴.۶ درصد كمتر از رشد س��ه ماهه قبل و 0.۶ درصد 
كمتر از نرخ رشد پيش بيني ش��ده قبلي بوده است. 
اين رشد اقتصادي كه چهارمين رشد فصلي متوالي 
ثبت شده اين كشور بوده اس��ت، بيش از همه تحت 
تاثير رش��د بخش سرمايه گذاري ثابت قرار گرفته كه 
رشد آن ۴.1 درصد اندازه گيري شده است. همان طور 
كه پيش از اين نيز انتظار مي رف��ت، دولت بايدن كه 
از عملكرد جروم پ��اول- رييس كنوني بانك مركزي 
امريكا- رضايت داشت، وي را بار ديگر براي اين سمت 
نامزد و براي اخذ راي اعتماد به مجلس س��نا معرفي 
كرده است. پاول اگر چه در دوره ترامپ به اين سمت 
منصوب شد اما با وي اختالفات زيادي داشت و ژانت 
يلن- وزير خزانه داري- كه خود نيز سابقه رياست بر 
فدرال رزرو را در دوره زمامداري باراك اوباما در كارنامه 
دارد، بارها از تمديد رياست پاول بر بانك مركزي امريكا 
حمايت كرده بود. با وجود عبور متوسط تورم كشورهاي 
عضو منطقه يورو از چهار درصد در ماه اكتبر، رييس 

بانك مركزي اروپا تلويحا احتمال افزايش نرخ بهره در 
سطح منطقه يورو را رد كرده است. كريستين الگارد 
با بيان اينكه چشم انداز تورمي كوتاه مدت و ميان مدت 
در منطقه يورو در وضعيت نامناسبي قرار دارد، گفته 
است احتمال افزايش نرخ بهره در سال آينده اگر چه 
غيرممكن نيست اما بسيار بعيد است. نرخ بهره منطقه 
يورو اكن��ون در قعر تاريخي منفي 0.25 تا منفي 0.5 
درصدي قرار دارد. پس از چندين ماه كشمكش، اليحه 
حمايتي عظيم يك تريلي��ون دالري امريكا با هدف 
تقويت سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اين كشور با 
امضاي جو بايدن- رييس جمهور اين كشور- به قانون 
تبديل شد. با اين اليحه انتظار مي رود رشد اقتصادي 
امريكا تقويت شود و اين در حالي است كه در اردوگاه 
رقيب دالر يعني يورو، كريستين الگارد- رييس بانك 
مركزي اروپا- با رد درخواست ها براي افزايش نرخ بهره 
از قعر تاريخي فعلي گفته است كه بازارهاي مالي از نظر 

وي هنوز آمادگي چنين چيزي را ندارند.
افزايش تورم در اقتصادهاي بزرگ اروپايي خبر خوبي 
براي ارز واحد اروپاي��ي نخواهد بود. نرخ تورم آلمان 
در ماه اكتبر باز هم باالي نرخ هدف گذاري ش��ده دو 
درصدي باقي مانده و طبق اعالم مركز آمار اين كشور، 
متوسط بهاي مصرف كننده مثبت ۴.5 درصد بوده 
كه 0.۴ درصد بيشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و 0.2 
درصد بيشتر از انتظارات فعاالن اقتصادي بوده است. 
اين نرخ تورم، باالترين تورم ثبت ش��ده در 2۸ سال 

اخير در اين كشور محسوب مي شود.
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افزايش روزانه 4283 ميليارد تومان سپرده و 3432 ميليارد تومان تسهيالت در 5  ماه نخست

شاخصهايكالناقتصاديدرمهرماه

گروه بانك و بيمه | 
 ميزان سپرده ها و تسهيالت بانكي تا پايان مرداد ماه سال 
جاري نسبت به س��ال گذشته معادل ۴۶.7 و 52.5 درصد 
افزايش يافته است. مانده تسهيالت بانكي از 21۸0 همت 
در مرداد 99 به 2792 همت در اس��فند و 332۴ همت در 
مرداد 1۴00 رسيده و طي 5 ماه نخست يعني 155 روز اول 
1۴00 معادل 532 هزار ميليارد تومان اضافه شده است. به 
عبارت ديگر روزانه 3۴32 ميليارد تومان بيشتر شده است.  
مانده س��پرده ها نيز از 309۴ همت در مرداد 99 به 3۸75 
همت در اسفند 99 و ۴539 همت در مرداد 1۴00 رسيده 
و طي 155 روز اول 1۴00 معادل ۶۶۴ هزار ميليارد تومان 

اضافه شده است. به عبارت ديگر روزانه ۴2۸3 ميليارد تومان 
به سپرده ها اضافه شده است.  افزايش روزانه ۴2۸3 ميليارد 
تومان سپرده و 3۴32 ميليارد تومان تسهيالت به معناي 
خلق پول و تزريق نقدينگي شديد به اقتصاد براي تامين 
س��رمايه در گردش، نياز اقتصاد در شرايط كرونا، تحريم و 
مشكالت اقتصادي موجود است و اين موضوع خود مي تواند 
به عاملي در جهت تورم بيشتر دامن بزند.  براساس گزارش 
بانك مركزي از وضعيت كل مانده س��پرده ها و تسهيالت 
ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك استان در 
پايان مردادماه سال جاري، مانده كل سپرده ها به رقم ۴539 
هزار و ۸00 ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به مقطع 

مشابه سال قبل و پايان سال گذشته معادل ۴۶.7 و 17.1 
درصد افزايش را نشان مي دهد. همچنين، باالترين مبلغ 
سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 2۴9۸ هزار و 900 
ميليارد تومان و كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و 
بويراحمد معادل 11 هزار و 200 ميليارد تومان است. عالوه 
براين، مانده كل تسهيالت در اين زمان 332۴ هزار و 300 
ميليارد تومان است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل و 
پايان سال گذشته معادل 52.5 و 19.1 درصد افزايش داشته 
است. طبق اين گزارش، بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط 
به استان تهران با مانده 21۶1 هزار و 700 ميليارد تومان و 
كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 

10 هزار و ۶00 ميليارد تومان است. نسبت تسهيالت به 
سپرده ها بعد از كسر س��پرده قانوني ۸1.2 درصد است 
كه نسبت به مقطع مش��ابه سال قبل و پايان سال قبل، 
به ترتيب 3.5 و يك واحد درصد افزايش را نشان مي دهد 
كه نسبت مذكور در استان تهران 9۴.۶ درصد و استان 
كهگيلويه و بويراحمد 107.1 درصد است. در اين گزارش، 
يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مركزي بسياري از شركت ها 
و موسسات توليدي ساير استان ها در استان تهران بيان 
شده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها 

و موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

گروه بانك و بيمه  |
 حجم نقدينگ��ي در پايان مهرماه س��ال 1۴00 )معادل 
۴227۴.۸ هزار ميليارد ريال( نسبت به پايان سال 1399 
معادل 21.۶ درصد رشد يافته است. الزم به توضيح است 
كه 2.3 واحد درصد از رشد نقدينگي در هفت ماهه منتهي 
به مهرماه 1۴00 مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه 
دفتركل دارايي ها و بدهي هاي   بانك مهر اقتصاد به اطالعات 
خالصه دفتركل دارايي ها و بدهي   هاي بانك سپه )به واسطه 
ادغام بانك هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه( بوده 
است كه اين امر صرفا ناشي از افزايش پوشش آماري بوده و 
واجد آثار پولي و تورمي به لحاظ افزايش نقدينگي نيست. 
بر همين اساس نرخ رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به 
مهرماه 1۴00 به ۴2.۸ درصد رسيد كه 2.7 واحد درصد از 
آن مربوط به افزايش پوشش آماري )اضافه شدن اطالعات 
خالصه دفتركل دارايي  ها و بدهي  هاي بانك مهر اقتصاد 
به بانك س��په( بوده است. به عبارت ديگر در صورت عدم 
لحاظ پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان مهرماه 
1۴00 نسبت به پايان سال 1399 معادل 19.3 درصد و 
در12 ماهه منتهي به مهرماه 1۴00 معادل ۴0.1 درصد 
مي بود. البته الزم به ذكر اس��ت، پس از تجميع اطالعات 
خالصه دفتر كل بانك مهر اقتصاد با اطالعات بانك سپه و 
تسري آن به سال هاي قبل، ارقام مربوط به رشد نقدينگي 

تعديل خواهد شد.  رشد پايه پولي در 12 ماهه منتهي به 
مهرماه 1۴00 به 3۶.۴ درصد رسيد. الزم به ذكر است پايه 
پولي در پايان مهرماه 1۴00 نسبت به پايان سال 1399، 
رشدي معادل 15.5 درصد داشته كه در مقايسه با رشد 
متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل )10.1 درصد( به 
ميزان 5.۴ واحد درصد افزايش يافته است. در اين مقطع، 
مطالبات بانك مركزي از بانك ه��ا و خالص دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي به ترتيب با سهمي معادل ۸.5 و ۶.۶ 
واحد درصد بيشترين سهم را در رشد پايه پولي داشته  اند. 
در مهرماه 1۴00 با هدف مديريت نقدينگي بازار بين بانكي 
ريالي، بانك مركزي در تعامل با بانك ها اقدامات اعتباري 
زير را انجام داد:  انجام عمليات بازار باز با موضع انبساطي 
مجموعا به ارزش 9۶9 هزار ميليارد ريال در قالب توافق 
بازخريد با سررسيدهاي 2، 7 و ۸ روزه )مانده توافق بازخريد 
از محل عمليات بازار باز در پايان مهرماه معادل صفر بوده 
است( . استفاده بانك ها از اعتبارگيري قاعده مند در نرخ 
سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي جمعا با حجم 92۴.۶ 
هزار ميليارد ريال )مانده اعتبارگيري قاعده مند در پايان 
مهرماه معادل 79 هزار ميليارد ريال بوده است( . بر اساس 
اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي، كارگزاري اين بانك 
تا پايان مهرماه سال جاري، 1۸ مرحله حراج اوراق مالي 
اس��المي دولتي برگزار نمود كه در مجموع، ۴32.۴ هزار 

ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي دولتي توسط بانك ها و 
ساير سرمايه گذاران خريداري شد )الزم به ذكر است كه 
در مهرماه س��ال 1۴00 حراج اوراق مالي اسالمي دولتي 
برگزار نگرديد( . در هفت ماهه نخست سال جاري حدود 
11.1 ميليارد دالر ارز با نرخ ترجيحي به صورت نقدي و 
اعتباري در راستاي واردات كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات 
پزشكي و واكسن كرونا اختصاص يافته است. طبق اعالم 
بانك مركزي، در هفت ماهه نخست سال جاري حدود 11.1 
ميليارد دالر ارز با نرخ ترجيحي به صورت نقدي و اعتباري 
در راستاي واردات كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي 
و واكسن كرونا اختصاص يافته است. طي هفت ماهه سال 
جاري ارزش صادرات گمركي در حدود 27.1 ميليارد 
دالر بوده كه نشانگر افزايش حدود ۴7 درصدي آن در 
مقايسه با دوره مشابه س��ال 1399 است. ضمن آنكه 
ارزش واردات گمركي در دوره مزب��ور در حدود 27.7 
ميليارد دالر گزارش شده اس��ت كه حاكي از افزايش 
3۸ درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. 
تحوالت بازرگاني گمركي در ماه هاي سپري شده از سال 
1۴00 مويد توازن نسبي ميان جريان صادرات و واردات 
كااليي بوده است. بررسي بازار دارايي ها از جمله مسكن 
حكايت از آن دارد كه قيمت ها در بازار مسكن در مهرماه 

سال جاري با كاهش اندكي مواجه شده است.

تصميمات مجمع تغيي�رات اميدنامه ای مورخ 1400/0۹/0۲ صندوق س�رمایه 
گذاری مشترک نقش جهان، طبق مفاد ابالغيه 1۲0۲01۹4 مورخ 1400/04/۲۲ 
س�ازمان بورس و اوراق بهادار )با موضوع تغيير کارمزد مدیر صندوق( به شرح 

ذیل اتخاذ گردید:
»1- کارمزد ثابت حداکثر 1/5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم 
س�هام بعالوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و ساالنه 
۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا ميزان نصاب 

مجاز سرمایه گذاری در آنها. 
٢- کارمزد مبتنی بر عملکرد به ميزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص 

کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:
1-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم باالتر بودن بازده از 

شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.
۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق 
شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد 

و متناسبًا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.
3-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق 

نهایی و قابل پرداخت است.
4-۲- ب�ا توجه به وج�ود هزینه های صندوق، هزینه معامالت و حس�اب های 
دریافتنی در صندوق که تاثير آن در ش�اخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 
درصد تعدیل می گردد )هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹0 درصد ضرب و 

زمانی که شاخص منفی باشد در عدد1/1 ضرب می گردد (.
5-۲- صندوق های سرمایه گذاری در سهام که ضرایب کارمزد ثابت آنها بيشتر 
از ضرایب بند 1 این ابالغيه است، ملزم به تطبيق کارمزد ثابت مطابق این ابالغيه 

ظرف حداکثر سه ماه می باشند.«
 برای کسب اطالعات بيشتر

 به سایت https://jahanfund.com مراجعه فرمایيد. 

صندوق سرمايه گذاری مشترک نقش جهان
ثبت شده به شماره 3۰534 و شناسه ملی ۱۰32۰832۷2۹ 

تصميمات مجمع مورخ ۱4۰۰/۰۹/۰2

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

 ارتباط معنادار رشد 
نرخ سود بين بانكي و تورم 

با افزايش نرخ س��ود بين 
بانك��ي، ني��از بانك ها به 
منابع بانك مركزي كاهش 
مي يابد كه اي��ن موضوع 
كاهش حجم پول بانك ها 
و تا ح��دودي كنترل تورم 
را به دنبال خواهد داشت. 
جدول تغيي��رات هفتگي 
نرخ سود بين بانكي، نشان مي دهد اين نرخ در ادامه 
روند صعودي هفته هاي اخير خود با عبور از ركورد 9 
ماه گذشته، از مرز 21 درصد هم گذشت.  نرخ سود 
بين بانكي هم اكنون 21.09 درصد اس��ت كه البته 
در مرداد و ش��هريورماه امس��ال و همزمان با تغيير 
دولت در محدوده قيمتي 1۸ درصد در نوسان بود 
اما در مهرماه وارد كانال 19 درصدي شد و اين سير 
صعودي ادامه داشت تا اينكه در آبان ماه به قله 20 
درصد رسيد و به حركت رو به جلوي خود ادامه داد 
و در نهايت در يك هفته منتهي به چهارم آذرماه به 
21.09 درصد رس��يد. افزايش نرخ سود بين بانكي 
اگرچه نشان از كسري بانك ها در تسويه روزانه خود 
دارد اما گوياي چند موضوع مثبت است كه نبايد از 
آن چشم پوشي كرد.  بانك ها در تسويه روزانه خود 
دچار كسري شده اند و نياز به تامين وجه نقد بين بازار 
بانكي پيدا كرده اند كه با توجه به گسترش تقاضاي 
اين موضوع از سوي بانك ها، با افزايش نرخ سود بين 
بانكي روبرو ش��ديم به نحوي كه در حال حاضر اين 
نرخ به بيش از 21 درصد رسيده است.  بانك ها اخيرا 
بخشي از منابع وجه نقدي كه بابت ريسك نقدينگي 
براي تامين س��پرده ها كنار مي گذاشتند را صرف 
موضوعاتي كردند كه منجر به كسري نقدينگي آنها 
ش��د. يكي از اين موارد مي تواند خريد اوراق بدهي 
دولت باشد كه تاثيرگذاري بااليي در كسري بانك ها 
دارد چرا كه دولت به صورت هفتگي در حال انتشار 
اوراق است و بانك ها و صندوق هاي با درآمد ثابت هم 
موظف به خريد هستند.  در اين شرايط، بانك ها در 
خصوص تامين وجه نقد خود دچار مشكل مي شوند 
و در نتيجه به بازار بين بانكي ورود مي كنند و چون 
نيازمند وجه نقد هستند در نتيجه تقاضا نيز افزايش 
مي يابد.  از س��وي ديگر بانك هاي دولتي كه عمدتا 
نزد س��اير بانك هاي ديگر سپرده گذار هستند نياز 
به نقدينگي پيدا كرده اند و اين نياز باعث شده است 
كه از بانك هايي كه سپرده پذير بودند، درخواست 
وجه كنند و منابع خود را بخواهند. برهمين اساس 
بانك هايي كه س��پرده پذير هستند و عمدتا شامل 
بانك هاي خصوصي مي ش��وند مجبور هستند كه 
با ورود به بازار بين بانك��ي، نقدينگي خود را با نرخ 
باالتري از ساير بانك ها تامين كنند تا بتوانند سپرده 
بين بانكي بانك هاي ديگر را پرداخت كنند.  مجموع 
اي��ن عوامل باعث ش��د كه افزايش نرخ س��ود بين 
بانكي را شاهد باشيم، از سوي ديگر اين اتفاق براي 
بانك هاي سپرده گذار درآمدزايي دارد و نياز به ورود 
بانك مركزي به بازار را كاهش مي دهد چراكه برخي 
بانك ها عالقه مند هستند كه منابع خود را با نرخ باال 
در اختيار ساير اعضا در بازار بين بانكي قرار دهند. با 
اين اتفاق نياز به منابع بانك مركزي كاهش مي يابد، 
با افزايش نرخ سود بين بانكي بانك هايي هستند كه 
حاضراند منابع خود را در اختيار بانك هاي ديگر قرار 
دهند بنابراين وابستگي به منابع بانك مركزي كاهش 
مي يابد. در نتيجه حجم اضافه برداشت ها نيز مقداري 
كاهش مي يابد كه اين موضوع كاهش رشد نقدينگي 
و تورم را در ئي خواهد داش��ت. مبلغ جريمه اضافه 
برداشت ها كه رقم بااليي است هم كاهش مي يابد، 
به طور كلي با افزايش نرخ س��ود بين بانكي ش��اهد 
كاهش هزينه هاي مالي ب��راي بانك ها خواهيم بود 
ضمن اينكه هزينه براي بانك هايي كه اضافه برداشت 

از بانك مركزي داشتند نيز كاهش خواهد يافت.

حجت فرزاني

نرخ دالر با گفتار درماني 
كاهش نمي يابد

در حال��ي ك��ه هفته هاي 
اخير، اخبار مثبتي مبني 
ب��ر افزايش تزري��ق ارز به 
چرخه اقتصادي كشور و 
آزادسازي بخشي از منابع 
مس��دودي مطرح شد اما 
هيچ كدام از آنها نتوانست 
مانع روند صعودي قيمت ها 
در بازار ارز شود. حاال اميدها به مذاكرات برجام بسته 
شده تا شايد بتواند افسار قيمت دالر در بازار را مهار 
كند. نوسانات بازار ارز در ايران همانند ساير بازارها 
در كشورهاي ديگر تحت تاثير اخبار مثبت و منفي 
قرار مي گيرد اما اين بازار در كشور ما به دليل نبود 
ثبات اقتص��ادي، تورم باال، نرخ منفي بهره واقعي و 
ساير عوامل بيش از باقي كشورها تحت تاثير اخبار 
قرار مي گيرد.  آزادسازي منابع مسدودي ايران، رفع 
تحريم ها و مذاكرات حول برجام از جمله اخبار مهم 
براي اقتصاد ايران هستند كه بازار ارز نسبت به باقي 
بازارها در كشور، اولين واكنش منفي يا مثبت بسته 
به نوع خبر را نشان مي دهد.  در هفته هاي اخير، اخبار 
مثبتي از سوي مسووالن از رييس جمهور گرفته تا 
رييس كل بانك مركزي مبني بر گشايش هاي ارزي 
و افزايش درآمدهاي ارزي مطرح ش��د و اظهاراتي 
مبني بر آزادس��ازي بيش از 3.5 ميلي��ارد دالر از 
منابع مس��دودي ايران نيز اعالم ش��د كه تاكنون 

صحت وسقم اين موضوع مشخص نشده است. 
طبق روال هميشگي انتظار اين بود كه بازار ارز پس 
از انتشار اين اخبار به سمت كاهش قيمت ها حركت 
كند اما برعكس واكنش بازار ارز به گش��ايش هاي 
ارزي تداوم صعود قيمت ها بود. چرا با وجود انتشار 
اخبار افزايش عرضه ارز، قيمت ها در بازار ارز كاهشي 
نشد؟ اين مساله بيانگر اين است كه سطح سرمايه 
اجتماعي در ايران به پايين ترين سطح خود رسيده 
است و سخنان مس��ووالن در ميان مردم شنيده و 
پذيرفته نمي ش��ود. ديگر نمي توان با گفتار يا خبر 
درماني ب��ازار ارز را كنترل كرد بلكه بايد اصالحات 
ساختاري در اقتصاد همچون كنترل تورم صورت 
گيرد. گفتار درماني هاي موقت، اعتبار سياست گذار 
پول��ي را از بين مي برد ك��ه اين موض��وع، اجراي 
سياس��ت هاي ارزي و پولي به خصوص تورم را در 

راستاي مهار آن با شكست مواجه مي كند.
رياس��ت بانك مركزي باي��د در اختي��ار يك فرد 
متخصص نه سياسي و حاكميتي باشد، اگر اكنون 
رييس كل بانك مركزي يك فرد مستقل از دولت و 
اقتصاددان بود، خبر آزادسازي منابع ارزي و افزايش 
عرضه در بازار متشكل ارزي مي توانست بر كاهش 

قيمت ها در بازار ارز تاثيرگذار باشد.
در ش��رايطي كه فع��االن ب��ازار ارز از تاثير مثبت 
آزادسازي منابع ارزي قطع اميد كردند، اميدها به 
مذاكرات برجام بسته ش��ده است كه با سفر اخير 
مديركل آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي به ايران و 
اعالم وي مبني بر به نتيجه نرسيدن مذاكرات در اين 
زمينه، پالس منفي به بازار ارز داده شد. هرچند امير 
عبدالهيان، وزير امور خارجه كشورمان اعالم كرد كه 
ايران با اراده كامل وارد مذاكرات وين براي حصول 
توافق خوب مي شود و با توجه به خروج غيرقانوني 
امريكا و عدم پايبندي طرف اروپايي، چنانچه آنها 
با اراده الزم براي اجراي تعهداتشان وارد مذاكرات 
بشوند، امكان دسترسي سريع به توافق وجود دارد.

پس از اين موضوع، روند صعودي قيمت ها در بازار 
ارز در يكي دو روز اخير ش��دت گرفت و دالر به 29 

هزار تومان رسيد 
بازار ارز تحت تاثير اخبار مثبت و منفي است كه سفر 
اخير مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران 
و اعالم وي مبني بر به نتيجه نرسيدن اين سفر، خبر 

منفي بود كه بازار به آن واكنش نشان داده است.
پي��ش از اين نيز اعالم كردم ك��ه روند ارز به دليل 
تورم باال، نرخ منفي بهره واقعي و ساختار معيوب 
اقتصادي به صورت ماليم صع��ودي خواهد بود و 
تاكنون نيز تغييري در اي��ن متغيرهاي كالن رخ 
نداده است كه انتظار كاهش قيمت در اين بازار را 
داشت اما جهش يك باره نرخ ارز مي تواند ناشي از 
جو رواني و اخبار باشد كه سفر گروسي و اظهارنظر 

او در اين باره سيگنال منفي براي بازار ارز داشت.

علي سعدوندي

گزارشي از مالقات هاي مردمي 
مديرعامل بانك مسكن

بنا بر اعالم روابط عمومي بانك مسكن جلسات 
مالقات مردمي محمود شايان مديرعامل بانك 
مس��كن به صورت هفتگي و مس��تمر در محل 
س��تاد مركزي بانك برگزار مي شود. به گزارش 
پايگاه خبري بانك مسكن-هيبنا، روابط عمومي 
بانك مسكن در گزارشي ماهيانه اي در خصوص 
مالقات ه��اي مردمي مديرعام��ل بانك متبوع 
خود نوش��ت: طي يك ماه گذش��ته مديرعامل 
بانك مس��كن در ۴ جلس��ه با بيش از 200 نفر 
از مش��تريان و كاركنان بانك مس��كن مالقات 
داشته و وي به بررسي مش��كالت آنها پرداخته 
است. روابط عمومي بانك مسكن تاكيد كرد: از 
عموم مردم، مشتريان و كارمندان شريف بانك 
مسكن دعوت مي ش��ود در صورتيكه در هر يك 
از بخش هاي مختلف بانك با مش��كلي مواجهه 
شدند طبق سازوكار پيش بيني شده در جلسات 
با مديرعامل بانك حضور پي��دا كنند و به طرح 
مس��ائل و مش��كالت خود بپردازند. طبق اعالم 
روابط عمومي بانك مس��كن، عمده مش��كالت 
و مس��ائل مطروحه از س��وي مردم شريف ايران 
اس��المي مربوط به چگونگي دريافت تسهيالت 
يا نحوه بازپرداخت آن است، لذا محمود شايان 
مديرعامل بانك مسكن دستور داد عالوه بر اينكه 
مش��كالت مردم عزيزي كه به صورت حضوري 
تش��ريف آوردند و مشكالتشان را مطرح كردند 
در چارچوب قوانين و مقررات رفع ش��ود، موانع 
مطروحه به طور كلي نيز از سر راه مشتريان عزيز 

در سراسر كشور و شعب نيز برداشته شود.



تعادل|
دادگستري كل اس��تان تهران روز شنبه مصادف با ۶ 
آذر با انتشار دادنامه اي، حكم انحالل و تصفيه شركت 
تولي پرس را صادر كرد. بر اين اس��اس، تولي پرس، از 
شركت هاي فعال در بورس تهران، به علت عدم تشكيل 
مجمع فوق العاده صاحبان س��هام، جه��ت خروج از 
شموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و همچنين شكايت 
از هيات مديره شركت، پس از ۵۷سال فعاليت در زمينه 

صنايع شيميايي، منحل خواهد شد.
حاال پاي س��هامداران تولي پرس به ماجرا بازش��ده و 
نتيجه ش��كايت آنان از مديران شركت، حكم انحالل 
كارخانه بوده است. اين خبر البته نگراني شديد بخش 
عمده س��هامداران تولي پرس را به دنبال داشته و اين 
س��وال را مطرح كرده كه پس ازآن، چه بر سر سرمايه 
س��هامداران خواهد آمد و قرار است زيان آنان چگونه 
جبران شود؟ البته ناظر بازار نماد معامالت شتولي را 

به علت شفاف سازي با 2۱ آذرماه تعليق كرده است.

    اتفاقات چندساله اين شركت چه بود؟
ش��ركت تولي��د دارو كه متعلق ب��ه خان��واده كارآفرين 
خسروش��اهي بود، با تأس��يس واحدي تحت نام؛ واحد 
دترجنت، پودر لباس شويي دريا را، در سال ۱۳۴۳ توليد و 
اولين محموله از آن، با عنوان كاروان دريا را در همان سال، 
روانه بازار كرد. با گس��ترش تقاضاي ب��ازار و لزوم افزايش 
ظرفيت توليد و تنوع محصوالت شوينده، واحد دترجنت 
توليد دارو، با عنوان شركت تولي پرس، با ظرفيت ساالنه 
۷۵٫۰۰۰ تن انواع پودر لباس ش��ويي، به ثبت رسيد و در 
سال ۱۳۵2 به شهر صنعتي البرز در قزوين انتقال يافت و 
با توليد محصوالتي ازجمله: پودر لباس شويي دريا و تك، 
پودر ماشين لباس ش��ويي شوما، مايع ظرف شويي جام و 
آبشار، مايع نرم كننده لباس هاله و سفيدكننده زدا، شروع 
به فعاليت كرد.  پس ازانقالب اسالمي، در جريان مصادره 
اموال و دارايي ها، اين شركت به همراه تمامي شركت ها و 

كارخانه هاي خانواده خسروشاهي مصادره شد.
در ابتداي دهه ۶۰ و متعاقب با تقاضاي باالي بازار ايران و 
ظرفيت نصب شده پايين پودر در كشور، شركت تولي پرس 
اقدام به افزايش ظرفيت تا ۱۵۰٫۰۰۰ تن پودر، در سال كرد 
و در س��ال ۱۳۷۹ با پذيرش و عرضه سهام آن، در سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران، از س��هامي خاص، به س��هامي 
عام تبديل گرديد. اين ش��ركت تا سال ۱۳8۹ متعلق به 
گروه س��رمايه گذاري البرز بود و در س��ال مالي ۱۳۹۰ به 
بخش خصوصي واگذار شد. س��رمايه گذاري البرز هم از 
زيرمجموعه هاي ش��ركت دارويي بركت وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان امام است.درنهايت س��رمايه گذاري البرز 
تصميم گرفت تولي پرس را ب��ه بخش خصوصي واگذار 
كند؛ خريدار با واريز چند قسط اين شركت را به تملك خود 
درآورد. پس ازآن با توجه به ارزش، دارايي و برند تولي پرس، 
اقدام به اخذ تسهيالت بانكي كالن كرد و هم اكنون جزو 

بدهكاران بانكي محسوب مي شود.
بيژن اس��ماعيلي به مدد يك واگذاري سراپا ايراد، مالك 
هلدينگي متشكل از ۱8 شركت شد. شركت هايي چون 
تولي پرس، كف )داروگر(، كي��وان، ارزش آفرينان، توليد 
دارو، ياس خرمشهر، كيميا ايران، هومن شيمي و صنايع 
بس��ته بندي داروگر و 2 ش��ركت عمده پخش سراسري 
محصوالت اين هلدينگ كه البته اين مدير ناكارآمد يك تنه 

تمام اين شركت ها را به ورطه نابودي كشاند.
عملكرد ضعيف مديريت و ناكارآمدي اسماعيلي در اداره يك 
مجموعه عظيم صنعتي مرتبط با توليد محصوالت عمدتًا 
شوينده سبب شد تا در سال هاي اخير اخبار ناخوشايندي از 
وضعيت نابسامان تولي پرس انتشار يابد. كارخانه تولي پرس 
از 2۷ مرداد ۹۷ به دليل »مشكل در تهيه مواد اوليه« تعطيل 
شد و پس ازآن كارخانه در ۱۴ مهر ۱۳۹۷ بازگشايي شده بود 

كه در 28 مهر، تعطيلي دوباره آن اعالم شد.

    مرگ تدريجي يك برند
سيده حميده زرآبادي نماينده مردم قزوين، آبيك و البرز در 
مجلس شوراي اسالمي تقريباً همان موقع ها يعني حدوداً 
س��ال ۱۳۹8 در مصاحبه اي گفته ب��ود: هزينه هاي مالي 
شركت در پايان سال مالي ۱۳8۹ معادل ۱۰۱.2۷2 ميليون 

ريال بود كه پس از واگذاري در سال ۹۰ با افزايش شديد به 
مبلغ ۱۹۵.۶۹2 ميليون ريال معادل ۹۳ درصد نسبت به 
سال مالي 8۹ رسيده است. اين روند افزايشي در سال مالي 
۹۱ به مبلغ ۳۳۱.2۴۵ و معادل ۶۹ درصد نس��بت به سال 
مالي ۹۰ را شامل شده است. اگر فرض بر اين باشد كه سال 
۹۰ را س��ال مبنا قرار دهيم هزينه مالي نسبت به سال ۹۶ 
معادل 22۴ درصد افزايش داشته است كه ريسك بااليي را 
شامل مي شود و باعث كاهش فراوان سود شركت و همچنين 
نقدينگي شركت مي شود، كاهش نقدينگي شركت را شامل 
مي شود. شركت در پايان سال مالي ۹۶ داراي ۵۳۹، ۵۹۳ 
ميليون ريال زيان خالص است كه بيشترين علت اين زيان 
هزينه مالي شركت است. در شهريورماه ۹۷ شركت تولي 
پرس اعالم كرد به دليل نداشتن مواد اوليه كارخانه تعطيل 
مي شود، پس از پيگيري هاي انجام گرفته مشخص شد به 
دليل over hall شركت تولي پرس به دنبال تعطيالت 
دوهفته اي است. پس از بازديد انجام گرفته مشخص شد مواد 
اوليه به ميزان كافي در كارخانه موجود است و شرايط شركت 
نيازي به اورهال ندارد، اما خطوط توليد به حال خود رهاشده 
است. پس از دو هفته تعطيلي كارخانه موضوع تعطيلي 
تولي پرس مجدداً مطرح شد. نياز است براي رفع مشكالت 
اين ش��ركت، دس��تگاه هاي نظارتي ورود كرده و ابعاد 
موضوع را بررسي كنند.وي تأكيد كرده بود كه مشكالت 
شركت تولي پرس ناشي از سوء مديريت و نداشتن برنامه 
مناسب جهت حل مشكالت است بنابراين استفاده از 
مديران كارآمد، باتجربه و دلسوز به عنوان راهكار اصلي 

برون رفت شركت از مشكالت فعلي پيشنهاد مي شود.

    وضعيت شتولي در بورس
ارزش بازار ۵۱۵ ميليارد توماني اين شركت نارنجي رنگ 
بازار پايه حاكي از آن اس��ت كه س��هامداران خرد توجه 
چنداني به عدم ش��فافيت و گزارش هاي مبهم و اخبار 
تيره وتاري كه از وضعيت توليد در اين ش��ركت به گوش 
مي رسيد، نداشته اند. تولي پرس در اين سال ها در افشاي 
اطالعات مالي خود هم عملكرد خوبي نداشته و گزارش ۳ 
ماهه منتهي به خرداد ۱۴۰۰ »شتولي«، آخرين گزارش 
اين شركت روي س��امانه كدال است كه آن هم با تازگي 
منتشرشده اس��ت كه خود جاي تعجب دارد! بر همين 
اساس گزارش هاي ناقص منتشرشده، »شتولي« در ۱2 
ماهه ۹۹ به ازاي هر س��هم ۵۰2۷ ري��ال و در ۳ ماهه اول 

امسال به ازاي هر سهم ۱۰28 ريال زيان ساخته است.
بر اساس قانون فرايند انحالل بايد بعد از واگذاري دارايي ها 
از طريق مزايده رس��مي و زيرنظر مدير تسويه صورت 
بگيرد. انحالل شركت به منزله پايان عمر آن است و الزمه 
پايان عمر شركت اين است كه دارايي جمعي از حالت 

مشاع بيرون آورده شود و ميان آنان تقسيم گردد. تقسيم 
دارايي بين شركا در صورتي ميسر بوده كه طلبكاران 
شركت طلب خود از ش��ركت را دريافت كرده باشند. 
براي رسيدن به چنين مقصودي، قانون گذار تصفيه 

اموال شركت را پس ازآن پيش بيني كرده است.

    قانون چه مي گويد؟
حميد اسدي، كارشناس حقوقي بازار سرمايه در توييتي 
نوشت: بهتر است كه شفاف شود كه اگر هيات مديره عامل 
اين زيان بوده محكوميت ايشان نسبت به پرداخت زيان هاي 
وارده به صورت مس��تند به نظر كارشناس رسمي در رأي 
ذكر شود. نكته مهم زيان  وارده در ماده ۱۴۱ هيچ ربطي به 
سهامداران خرد ندارد. سهامداران خرد به عنوان اعتراض 
ثالث حق شكايت در مرجع تجديدنظر دارند.رضا حيدري 
نيز در اين خصوص نوشت: اگر براثر زيان هاي وارده حداقل 
نصف سرمايه شركت از بين )ميان( برود هيات مديره مكلف 
است بالفاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را 
دعوت نمايد تا موضوع انحالل يا بقاي شركت، مورد رأي 
واقع شود. هرگاه مجمع ذكرشده رأي به انحالل شركت 
ندهد بايد در همان جلس��ه و با رعايت مقررات ماده ۶ اين 
قانون سرمايه ش��ركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش 
دهد.اگر براثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از 
ميان برود هيات مديره مكلف است بالفاصله مجمع عمومي 
فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحالل يا 
بقاي شركت، مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور 
رأي به انحالل شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت 
مقررات ماده ۶ اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه 
موجود كاهش دهد. درصورتي كه هيات مديره برخالف اين 
ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد يا 
مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني 
منعقد گردد هر ذي نفع مي تواند انحالل شركت را از دادگاه 
صالحيت دار درخواست كند.بيان )گفته( ماده اين است اگر 
شركتي با سرمايه اوليه صد ميليارد تومان تشكيل شود ولي 
به علت زيان نصف سرمايه يعني مبلغ ۵۰ ميليارد تومان را 
زيان بسازد، بايد مجمع عمومي فوق العاده تشكيل گردد 
و تصميم به كاهش سرمايه به ميزان باقي مانده يا انحالل 
شركت نمايد؛ اما معمواًل شركت ها براي خروج از شمول 
م��اده ۱۴۱ اليحه اصالحي قانون تجارت اقدام به افزايش 
س��رمايه از طريق تجديد ارزيابي دارايي مي كنند. به اين 
ش��كل با ارزيابي مجدد دارايي ها سرمايه شركت افزايش 
مي يابد و ديگر زيان ساخته به ميزان نصف سرمايه شركت 
نيست.مثاًل در مثال گفته شده كه شركتي با سرمايه ۱۰۰ 
ميليارد تومان، ۵۰ ميليارد تومان زيان ساخته و مشمول 
ماده ۱۴۱ مي گردد براي خروج از ماده ۱۴۱ اقدام به تجديد 

ارزيابي مي كند و سرمايه اش به 2۰۰ ميليارد مي رسد  ديگر 
مشمول ماده ۱۴۱ نيست چرا ۵۰ ميليارد زيان ساخته شده 
به ميزان نصف سرمايه 2۰۰ ميلياردي شركت نيست؛ اما 
اگر هيات مديره در راستاي خروج از ماده ۱۴۱ كاري انجام 
ندهد، هر ذي نفعي مي تواند انحالل ش��ركت را از دادگاه 
صالحيت دار درخواست كند.در ماده 2۶۵ اليحه اصالحي 
براي رييس هيات مديره و اعضاي هيات مديره كه تا دو ماه 
مجمع عمومي فوق العاده را برگزار نكنند مجازات معين 
مي شود. ماده 2۶۵ اليحه اصالحي مقرر مي كند: رييس 
و اعضاي هيات مديره هر شركت سهامي كه در صورت از 
ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت براثر زيان هاي وارده 
حداكثر تا دو ماه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
را دعوت ننمايند تا موضوع انحالل يا بقاي ش��ركت مورد 
شور و رأي واقع شود و حداكثر تا يك ماه نسبت به ثبت و 
آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند به حبس از دو 
ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يك صد 
هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.انحالل 
شركت به معناي خاتمه شخصيت حقوقي شركت نيست. 
بلكه پس ازآن، شخصيت حقوقي شركت به طور ناقص باقي 
است. پس ازآن ش��ركت وارد فرايند تصفيه مي گردد. در 
فرايند تصفيه از محل اموال و دارايي هاي شركت، بدهي هاي 
شركت پرداخت مي گردد و باقيمانده به سهامداران به نسبت 
سهامي كه دارند مي رسد. مثاًل شخصي كه يك درصد سهام 
ش��ركت را دارد، از باقيمانده اموال شركت يك درصد به او 
مي رسد.بر اساس ماده 2۰۵ اليحه اصالحي قانون تجارت؛ 
در مواردي كه انحالل شركت به موجب حكم دادگاه صورت 
مي گيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحالل 
ش��ركت تعيين خواهد نمود. در رأي دادگاه در خصوص 
انحالل شركت تولي پرس نيز مدير تصفيه تعيين گرديده 
است. مدير تصفيه نقش بسيار مهمي دارد. از اين قانون براي 
سهامداران ابزار نظارت بر مدير تصفيه را فراهم آورده است. 
ماده 22۰ اليحه اصالحي قانون تجارت در اين خصوص 
بيان مي كند: صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از 
انحالل ش��ركت از عمليات و حساب ها در مدت تصفيه 
كسب اطالع كنند.اين موضوع نيز قابل توجه است كه با 
توجه به آنكه شركت تولي پرس در اين سال ها گزارش هاي 
مالي شفافي ارايه نكرده اظهارنظر در مورد اينكه آيا بعد 
از انحالل، سهامداران خرد به حقوق خود خواهند رسيد 
يا همچون تمام اين س��ال ها، با عدم كفايت مديرعامل 
اين ش��ركت و شايد هم تالش براي زيان سازي تعمدي 
دستشان خالي خواهد ماند. بااين وجود نبايد فراموش كرد 
كه زيان هاي واردشده در ماده ۱۴۱ ربطي به سهامداران 
خرد و معمول ندارد و اين سهامداران به عنوان اعتراض 

ثالث حق شكايت در مجمع مرجع تجديدنظر رادارند.
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وزارت اقتصاد سازوكار
انتشار اوراق را اصالح كند

شهر بورس| ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان بورس در همايش روش هاي نوين 
تأمين مالي از طريق بازار سرمايه در نمايشگاه كيش 
اينوكس اظهار داش��ت: بازار سرمايه مي تواند يك 
سري از سياس��ت ها ازجمله انتشار اوراق را تعيين 
كند. مهم ترين آسيب اسناد خزانه اسالمي، انتشار 
آنها بدون ركن بازارگردان است.وي افزود: مشكلي 
كه بازار سرمايه با آن مواجه شده، سيگنالي است كه 
اسناد خزانه اسالمي مي دهد. خواهشي كه از وزارت 
اقتصاد داريم، اين است كه س��ازوكار انتشار اوراق 
اصالح و بازارگردان به آن اضافه شود.ميثم فدايي 
در همايش روش هاي نوين تأمين مالي از طريق بازار 
سرمايه، اظهار داش��ت: بازار سرمايه مي تواند يك 
سري از سياس��ت ها ازجمله انتشار اوراق را تعيين 
كند. مهم ترين آسيب اسناد خزانه اسالمي، انتشار 
آنها بدون ركن بازارگردان است.وي افزود: مشكلي 
كه بازار سرمايه با آن مواجه شده، سيگنالي است 
كه اسناد خزانه اس��المي مي دهد. خواهشي كه 
از وزارت اقتصاد داريم، اين اس��ت كه س��ازوكار 
انتشار اوراق اصالح و بازارگردان به آن اضافه شود.

بورس بين الملل به زودي 
راه اندازي مي شود

ش�هر بورس| س��عيد محمد، دبير شوراي  عالي 
مناطق آزاد تجاري-صنعت��ي و ويژه اقتصادي در 
نمايشگاه كيش اينوكس 2۰22، اظهار داشت: هدف 
اصلي از برگزاري اين نمايشگاه، آشنايي با خدمات و 
دستاوردهاي فعاالن اين حوزه بود. شما جهادگران 
عرصه جنگ اقتصادي هستيد و كشور و مردم ما به 
زحمات و تالش هاي شما وابسته هستند.وي افزود: 
از فعاالن اي��ن حوزه مي خواهم كه ب��دون در نظر 
گرفتن رفتاره��اي جزيره اي عمل كنند. تحريم ها 
بس��يار س��خت و آزاد دهنده هس��تند اما درمورد 
بسياري از مش��كالت در حوزه هاي اقتصادي نگاه 
جزيره اي و منفعت طلبانه وجود دارد. از همه عزيزان 
فعال در عرصه اقتصادي خواهش مي كنم به مسائل 
را به سمت منفعت ملي هدايت كنيم.دبير شوراي  
عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي 
با اشاره به مزاياي مناطق آزاد جهت سرمايه گذاري، 
خاطرنش��ان ك��رد: ۴۵ درصد صادرات كش��ور در 
مناطق آزاد رقم مي خورد اما سهم اين مناطق فقط 
دو درصد اس��ت. وي ادامه داد: برنامه هاي ما حول 
كل منطقه آزاد و ويژه در حال تدوين است و راهبرد 
ما بر س��رمايه گذاري در مناط��ق خواهد بود. براي 
هر منطقه خاص خود و متناس��ب با رويكرد خود 
برنامه ريزي مي ش��ود.محمد يادآور شد: در سايت 
دبيرخانه فرصت هاي س��رمايه گذاري را بارگذاري 
كرديم و بيش از ۱۵۰ فرصت سرمايه گذاري با طرح 
آمايش سرمايه گذاري عنوان شده است. در مناطق 
آزاد بيش از 8۷۰ شعب نهادهاي مالي اعم از بانك 
و بيمه و تاالر بورس و… فعال هس��تند.وي گفت: 
برنامه ما رسيدن به نسل هفتم مناطق آزاد كه مناطق 
آزاد ديجيتال است. امروز در نسل يك و دو هستيم، 
نس��ل اول تجارت محور و نس��ل دوم توليد محور 
است كه در اينها نيز به شاخص موردنظر نرسيديم 
اما امروزه با كمك فعاالن قصد داريم به نسل سوم 
كه خدمات محور است ارتقا پيدا كنيم.دبير شوراي  
عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي 
با اش��اره به احتمال راه اندازي ب��ورس بين الملل، 
خاطرنش��ان كرد: اين بحث سال هاست پيگيري 
مي شود و رييس سازمان بورس نيز براي راه اندازي 
بورس بين الملل است. بزودي اين بورس راه اندازي 
شده و به مسائل و  مشكالت منطقه اصلي نيز كمك 
خواهد كرد.محمد عنوان كرد: در خصوص نسل 
هفت��م، اس��تفاده از فناوري ه��وش مصنوعي و 
زنجيره بلوكي در دستور كار قرار گرفت و تكميل 
فرايندهاي الكترونيك ارز ديجيتال و اوراق بهادار 
و ثبت اسناد با رويكرد اصلي چهارچوب هاي اين 
تكنيك در پيگيري دبيرخانه و مناطق آزاد است.

وي ادامه داد: ما از رم��ز ارزها حمايت مي كنيم 
و پيش��نهاد عرضه رمز ارز مل��ي در مناطق براي 
تسهيل مبادالت بين مناطق نيز از رويكردهايي 

است كه در مناطق آزاد در حال پيگيري است.

اميد به رفع تحريم ها و بازگشت 
ايران به اقتصاد بين الملل

حسين س��الح ورزي، نايب رييس اول اتاق بازرگاني 
صنايع، مع��ادن و كش��اورزي در نمايش��گاه كيش 
اينوكس 2۰2۱، اظهار داش��ت: نمايش��گاه بورس، 
بيم��ه، بانك و خصوصي س��ازي امس��ال از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت، چراكه رشد سرمايه گذاري 
طي دو سال اخير در وضعيتي قرار گرفت كه خالص 
ارزش س��رمايه گذاري منفي و داخل تله رشد پايين 
اقتصادي قرار بگيريم.وي افزود: معرفي فرصت هاي 
سرمايه گذاري، يكي از اهداف اين همايش است كه 
مي تواند منجر به رش��د اقتصادي شود.نايب رييس 
اول اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
يادآور شد: اين همايش امسال با شروع فعاليت دولت 
سيزدهم متقارن ش��ده و اين بس��يار مهم است. بر 
اس��اس برنامه دولت، قرار است بانك و بورس نسبت 
به تأمين مالي غير تورمي اقدام كنند؛ يعني از طريق 
معرفي و جذب سرمايه گذار، بدون ايجاد تورم، تشكيل 
س��رمايه، رش��د اقتصادي و رونق توليد ايجاد شود.

سالح ورزي با ابراز اميدواري نسبت به رفع تحريم ها، 
گفت: اين نمايشگاه بين المللي بوده و با حضور ايران 
در دور جديد مذاكرات وين نيز متقارن ش��ده است. 
اميدواريم اين موضوع منجر به رفع تحريم ها و بازگشت 
ايران به چرخه زنجيره ارزش اقتصاد بين الملل شود 
و بيش ازپيش ش��اهد رش��د س��رمايه گذاري، رشد 

اقتصادي، اشتغال و رفاه مردم كشور باشيم.

الزام بانك ها به افشاي 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه

س�نا| س��عيد واش��قاني فراهاني، رييس اداره 
نظارت بر ناش��ران گروه مالي و خدماتي سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار توضي��ح داد: از ابتداي 
هفته جاري ب��ا تغييرات گس��ترده در محتواي 
گزارش هاي فعاليت ماهان��ه بانك ها گام مهمي 
در راس��تاي ارتق��اي ش��فافيت اطالعات��ي آنها 

برداشته شد.
سعيد واش��قاني فراهاني افزود: با توجه به تأكيد 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي 
ارتقاي هر چه بيشتر شفافيت و كيفيت اطالعات 
افشاشده ناشران، اولين گام در اين راستا در گروه 
بانك ها و موسسات اعتباري برداشته شد. با تغيير 
در محتواي اطالع��ات گزارش  فعالي��ت ماهانه 
بانك ها، شفافيت اطالعاتي در اين صنعت بهبود 
خواهد يافت و تمام فعاليت بانك هاي بازار سرمايه 

به صورت ماهانه در سامانه كدال افشا مي شود. 
وي تأكيد ك��رد: با تفكيك اطالع��ات مربوط به 
درآمده��ا و هزينه ه��اي مرتبط ب��ا عمليات، از 
اطالعات مربوط به تس��هيالت و سپرده ها سعي 
شده است تا قابليت استفاده از اطالعات گزارش 

فعاليت ماهانه بانك ها افزايش يابد.
واش��قاني فراهاني بيان كرد: برنامه هاي مهمي 
در خص��وص افزايش ش��فافيت اطالعاتي تمام 
ش��ركت هاي تحت نظارت اين اداره در سازمان 
بورس و اوراق بهادار و در تعامل با ساير نهادهاي 
سياس��ت گذاري نظي��ر بان��ك مرك��زي و بيمه 
مركزي و ... در دست اقدام است كه به مرورزمان 
و با عملياتي ش��دن برنامه هاي يادشده به اطالع 

فعاالن بازار سرمايه خواهد رسيد.

سهام هلدينگ
پتروشيمي خليج فارس

ايرنا| حس��ين قربان زاده، رييس كل س��ازمان 
خصوصي س��ازي از تصميم دول��ت براي فروش 
س��هام باقيمانده خود در هلدينگ پتروش��يمي 
خليج فارس خبر داد و اظهار داش��ت: س��ازمان 
خصوصي س��ازي در نظر دارد، س��هم باقيمانده 
دول��ت در هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس را 
به ط��ور بلوكي ب��ه مزايده گذاش��ته و به فروش 

برساند. 
وي از هم��ه فعاالن و ش��ركت هاي مرتبط با اين 
صنع��ت كه ت��وان خريد اين بل��وك ۱8 رصدي 
رادارند، دعوت كرد تا با مراجعه به سايت سازمان 
خصوصي س��ازي جه��ت انجام مذاك��رات اوليه 

اقدام كنند.
قرب��ان زاده تصريح كرد: با توجه ب��ه ارزش ويژه 
مديريتي اين س��هام باقيمان��ده، اولويت اول ما 
فروش كام��ل اين بلوك ۱8 درصدي اس��ت اما 
درصورتي ك��ه اين امر ميس��ر نباش��د احتمال 

تفكيك به سه بلوك هم منتفي نيست. 
رييس كل س��ازمان خصوصي سازي در پاسخ به 
سوالي در خصوص ش��رايط واگذاري اين بلوك 
مديريتي گفت: مطابق مقررات س��ازمان درباره 
شركت هاي بورسي ارزش پايه بلوك قيمت تابلو 
به عالوه اضافه درصدي است كه هيات واگذاري 
تصويب مي كند، البته مبلغ نقد و اقساط و دوره 

تقسيط هم تعيين مي شود.
محمد عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس با اشاره به برنامه هاي مسووالن حاضر در 
بورس براي بهبود رون��د معامالت بورس گفت: 
امكان دارد س��اير اموال دولت براي فروش وارد 
بازار س��رمايه است، فعاًل اين پيشنهاد به شوراي 
عالي بورس داده شده است و در صورت موافقت، 
س��اير اموال دولت براي فروش در بورس عرضه 

خواهند شد.

 IBTREADER سامانه معامالتي
رونمايي شد

بهنام محسني، مديرعامل جديد شركت تأمين 
س��رمايه تم��دن در نشس��ت تخصص��ي نقش 
فين تك در نمايشگاه كيش اينوكس در توسعه 
بازار سرمايه، اظهار داشت: بايد وضوح مرزبندي 
ميان سرمايه گذاري پر ريسك و سرمايه گذاري 
كم ريسك را در بين سهامداران تازه وارد ايجاد 
كنيم كه نقش تأمين س��رمايه ها در اين راه يك 

نقش اساسي و انكارناپذير است.
 وي با اش��اره به عملكرد تأمين س��رمايه تمدن، 
خاطرنش��ان كرد: كارگزاري تم��دن به پرتفوي 
مستقيم تأمين سرمايه تمدن اضافه شده و اين 
موضوع به صورت يك اس��تراتژي خوب و پايدار 

مشخص بوده است.
مديرعامل جديد ش��ركت تأمين سرمايه تمدن 
ادام��ه داد: در اي��ن كار، بيش��تر از س��ودآوري 
ه��دف بهبود خدم��ات خواهد بود. در س��امانه 
معام��الت IBTREADER زيرس��اخت هاي 
حداقلي بهترين كارگزاري ها قرارگرفته است اما 
به آن راضي نيس��تيم و به دنبال ارتقاي امكانات 

خواهيم بود.
محس��ني درمورد خدمات كارگ��زاري تمدن، 
گفت: با اس��تقبال و افزايش مشاركت مردم در 
بازار س��رمايه، زيرس��اخت ها نياز خود به ارتقا 
را نش��ان دادند. اراي��ه خدمات در يك س��طح 
قابل قب��ول و پذيرفته ش��ده، مس��يري بوده كه 
»تمدن« هميشه پيگيري كرده است.وي يادآور 
ش��د: در حوزه  دولتي، شايد شاهد كندي و عدم 
توس��عه باش��يم، اما در بخش خصوصي، انگيزه 
براي بهبود زيرس��اخت ها وجود دارد كه اين دو 
بخش در كنار هم مي تواند كارهاي بزرگي را رقم 
بزنند. در پايان اين مراس��م، از سامانه معامالتي 

IBTREADER رونمايي شد.

»تعادل«باتكيهبهقانونانحالليكشركتبورسيرابررسيميكند

وضعيتسهامدارانتوليپرسچهميشود؟

تداوم خروج نقدينگي از بورس
شاخص كل بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته 
سه ش��نبه، ۹ آذرماه با ۶ هزار و 8۴۵ واحد كاهش، در 
جايگاه يك ميليون و ۳۵۷ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از چهار ميليارد و 2۱۵ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۹ هزار و ۶28 
ميليارد ريال دادوستد ش��د. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با يك هزار و ۶8۰ واحد كاهش به ۳۷2 هزار 
و ۴۹۴ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و 
۵۷ واحد افت به 2۳۴ هزار و ۴۶۷ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول، 2 هزار و ۹۳2 واحد و ش��اخص بازار دوم، 2۰ 

هزار و ۳۵۷ واحد كاهش داشتند.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت بانك ملت 
»وبملت« با ۶8۳ واحد، بان��ك تجارت »وتجارت« با 
۴۳۱ واح��د، بانك صادرات اي��ران »وبصادر« با ۳۵۹ 
واحد، شركت سرمايه گذاري صدر تأمين »تاصيكو« 
با ۱۴۷ واحد، نفت پارس »ش��نفت« ب��ا ۱۱2 واحد، 
سرمايه گذاري شفا دارو »ش��فا« با ۱۰۷ واحد، بانك 
پاس��ارگاد »وپاس��ار« با ۹8 واحد، بانك اقتصاد نوين 
»ونوين« با ۹۷ واح��د، پلي پروپيلن جم »جم پيلن« 
با ۷۷ واحد، دارو پخ��ش »وپخش« با ۷۴ واحد، مس 
ش��هيد باهنر »فباهنر« با ۷۰ واحد و بانك پارس��ان 
»وپارس« با ۷۰ واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس 
داش��تند. در مقابل صنايع پتروش��يمي خليج فارس 

»فارس« با يك هزار و ۷2۳ واحد، پتروش��يمي نوري 
»نوري« با ۹2۵ واحد، فوالد مباركه اصفهان »فوالد« 
با 8۷۹ واحد، مخابرات اي��ران »اخابر« با ۵۷۰ واحد، 
پتروشيمي پارس »پارس« با ۴۷۷ واحد، پتروشيمي 
فناوران »شفن« با ۴۴۹ واحد، نفت و گاز پتروشيمي 
تأمين »تاپيكو« با 2۴۴ واحد، پااليش نفت اصفهان 
»شپنا« با 2۴۴ واحد و پااليش نفت تبريز »شبريز« با 
2۳۰ واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.

بر پايه اين گزارش، در چهارمين روز كاري هفته شركت 
بانك ملت »وبملت«، ش��ركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي »شستا«، فوالد مباركه اصفهان »فوالد«، 
پتروش��يمي نوري »ن��وري«، گ��روه دارويي بركت 
»بركت«، توليدي فوالد س��پيد فراب كوير »كوير« و 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو »خگستر« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 

شد و در اين گروه 2۰2  ميليون و ۶۴۹ هزار برگه سهم 
به ارزش 2 هزار و ۵۱۶ ميليارد ريال دادوستد شد.

  فرابورس كاهشي شد
طي روز سه شنبه شاخص فرابورس بيش از ۴۳ واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۹ هزار و ۴۶۰ واحد 
ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۷۰۱ 
ميليون برگه سهم به ارزش 22 هزار و ۱2۷ ميليارد 
ريال دادوستد شد.در اين روز شركت بيمه پاسارگاد 
»بپاس«، صنعتي مينو »غصينو«، زغال سنگ پرورده 
طبس »كزغال«، گروه توس��عه مل��ي مهر آيندگان 
»ومه��ان«، صنايع ش��يميايي كيمياگ��ران امروز 
»ش��كام«، ريل سير كوثر »حسير«، مجتمع صنايع 
الس��تيك يزد »پيزد« و فرآوري زغال سنگ پرورده 
طبس »كپرور« با تأثير مثبت بر ش��اخص فرابورس 
همراه بودند. همچنين گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي »سمگا«، فرابورس ايران »فرابورس«، پليمر 
آريا ساسول »آريا«، پااليش نفت الوان »شاوان«، 
فوالد هرم��زگان جن��وب »هرمز«، پتروش��يمي 
تندگويان »شگويا«، توسعه سامانه نرم افزاري نگين 
»توسن«، مجتمع جهان فوالد سيرجان »فجهان«، 
بهمن ديزل »خدي��زل« و توكاريل »توريل« تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
پس از گذش��ت س��ه ماه از فعاليت دولت سيزدهم و 
مديريت ششم تهران حاال به نظر مي رسد، زخم هاي 
كهنه تنگناي مالي سرباز كرده است، زخم هايي كه در 
نهايت بر جان و تن شهروندان مي نشيند اما بارها بارها، 
به ويژه طي دو سال گذش��ته از سوي اعضاي شوراي 
پنجم بيان و پيگيري ش��ده بود. طي سال هاي اخير، 
دريافت كمك هاي دولتي براي توس��عه و نوس��ازي 
ناوگان حمل و نق��ل عمومي به معضلي بدون راه حل 
تبديل ش��ده اس��ت. مس��اله حمل و نقل در دوران 
كرونا برجسته تر از هميشه ظاهر شد و حتي محسن 
هاش��مي، رييس شوراي ش��هر وقت از شهردار رانده 
ش��ده تهران از هيات دولت مي خواست براي احقاق 
حقوق شهروندان تهراني پشت در هيات دولت بست 
بنشيند تا بلكه اعتبار و تسهيالتي براي مترو و اتوبوس 
تهران فراهم كند. حاال اما اين مساله دوباره سر باز كرده 
اس��ت و مهدي چمران، رييس ش��وراي وقت با بيان 
اينكه بدون مهيا شدن وسايل )بودجه و اعتبار( كاري 
از پيش نمي رود، از ش��هردار تهران خواسته تا به طور 
جد مساله حذف »نابخردانه« حذف مواد و تبصره ها، 
وام ها و فاينانس هاي حمل و نقل عمومي از بودجه سال 
آينده كش��ور را پيگير كند و صرفا به حضور در هيات 
دولت بسنده نكند. معاون شهردار هم البته گفته كه 
اصالحات مورد نظر به سازمان برنامه و بودجه ارسال 
شده است. او اما در خطاب به اعضاي شوراي شهر گفته 

»بايد با هم حق شهرداري را بگيريم«.

    با گفتاردرماني نمي توان كار كرد
مهدي چمران رييس ش��وراي ش��هر تهران در نطق 
پيش از دستور خود در جلسه ديروز اين شورا با بيان 
اينكه بودجه سال 1401 كه سازمان برنامه و بودجه 
به دولت داده اس��ت، برخالف تصور، چندان مناسب 
نيست. گفت: تبصره ها و مواد نشان مي دهد هر آنچه 
براي ش��هرداري ها پيش بيني ش��ده بود حذف شده 
است و ما براي مسائل كالنشهرها به خصوص آلودگي 
هوا نگرانيم. وي با اشاره به پيام يكي از شهروندان كه 
از تاخير زياد اتوبوس شكايت كرده بود، افزود: مساله 
ترافيك و كمب��ود حمل و نقل بايد حل ش��ود اما در 
وضعيت بودجه مي بينم كه كوره راه س��ال گذش��ته 
در س��ازمان برنامه بودجه ناديده گرفته ش��ده وام و 
فاينانس ها را براي خريد مترو و اتوبوس حذف كردند 
و دست به دست آلودگي هوا داده اند. چمران با تاكيد 
بر اينكه حذف مواد و تبصره ها، وام ها و فاينانس هاي 
حمل و نقل عمومي كار نابخردانه است، گفت: اين روند 
نارضايتي عمومي ب��ه وجود مي آورد. با گفتار درماني 
نمي توان كاري كرد و بدون مهيا شدن وسايل موفق 
نخواهيم شد و آلودگي هوا با اين روند در سال ديگر بدتر 
از امس��ال خواهد بود. رييس شوراي شهر از مديريت 
سازمان برنامه وبودجه خواست، با همكاري صميمانه 
براي همه كالنش��هرها و ش��هرداري ها برنامه ريزي 
درس��ت كنند چراكه در صورت عدم اصالح بودجه، 
هوا سال آينده بدتر از اين خواهد شد. وي از شهردار 
خواست در اين زمينه به ميدان بيايد و گفت: صرف 
حضور در هيات دولت كافي نيس��ت و شهردار بايد 
يقه بگيرد تا آنچه از حقوق ش��هرداري ها از بودجه 
حذف شده را پس بگيرد. چمران اظهار كرد: شوراي 
شهر هم در كنار شوراي عالي استان ها تالش مي كند 
اين موضوع را اصالح كند. اين موضوع حياتي است و 
شهرداري هاي كشور در شرايط مالي خوبي نيستند 
و با اين شرايط بودجه، سال ديگر وانفسا خواهد شد.

    درخواست برگزاري جلسه با دولت
در همين حال، حبيب كاش��اني، عضو شوراي شهر 
تهران خواستار برگزاري جلسه با دولت براي اصالح 

بودجه 1401 ش��هرداري ها ش��د و گف��ت: اعضاي 
مجلس به خصوص رييس مجلس كه سابقه فعاليت 

شهري دارند مي توانند در اين زمينه كمك كنند.
كاش��اني در تذكر پيش از دس��تور خود در جلس��ه 
شوراي شهر با اش��اره به اينكه در اليحه بودجه دولت 
براي س��ال آينده توجه به شهرداري ها و حقوق مردم 
ديده نمي شود در حالي كه با تورم و مشكالت عديده 
مواجه ايم، گفت: ش��هري كه 250 روز با آلودگي هوا 
مواجه است و با مش��كالت عديده اي در حمل و نقل 
عمومي دست و پنجه نرم مي كند، چرا بايد در تدوين 
بودجه و دريافت وام مشكالت عديده اي را داشته باشد.

وي با يادآوري اين نكته كه در مجلس فعلي ده ها نفر 
نماينده از اعضاي شوراهاي كشور به سر مي برند كه 
با درد ش��هرها آشنا هستند، باالخص رييس مجلس 
كه 12 سال ش��هردار تهران بوده اند، اظهار كرد: آقاي 
قاليباف مي دانند كه عدم حمايت چه آسيب هايي را 

به دنبال دارد و بايد براي اصالح بودجه اقدام كنند.
كاشاني همچنين حضور شهردار تهران در هيات دولت 
را فرصتي براي مردم تهران دانست و گفت: كاش قبل 
از اجراي اليحه بودجه اين مساله را پيگيري مي كردند.

وي در ادامه پيشنهاد داد كه اعضا هم در اين زمينه 
درخواست جلسه اي با مجلس داشته باشند. عالوه 
بر اين متني را ب��راي احياي حقوق مردم تهيه و به 
پيگيري همزمان در قالب ش��وراي عالي استان ها 
بپردازند و جلسه اي را كميس��يون برنامه بودجه و 
هيات رييسه بادولت داشته باشند تا تغييري در اين 

رفتار ايجاد شود و كارها را جلو ببريم.

    بي توجهي به نامه يك ماه پيش شورا
محمد آخون��دي رييس كميس��يون برنامه وبودجه 
شوراي ش��هر تهران نيز درتذكر پيش از دستور خود 
درخصوص ح��ذف تبصرهاي بودجه ش��هرداري ها 
با اش��اره به اينكه حدود يك ماه پيش جلس��اتي را به 
صورت كارشناس��ي در اين زمينه برگزار كرده گفت: 
تبصره هايي را كه در بودجه 1401 شهرداري هاي كل 
كشور الزم بود حفظ شود و تبصره هايي كه الزم بوده 
احيا شود را با هماهنگي معاونت برنامه ريزي شهرداري 

به صورت متني آماده كرديم.
وي ادامه داد: اين متن حداقل حدود 3 هفته به رييس 

س��ازمان برنامه و بودجه پيش اعالم شده است. اين 
عضو شوراي شهر تهران ابراز داشت: با توجه به اينكه 
رييس جمهور در جلسه هفته گذشته با شهردار اعالم 
كرد، دولت آمادگي رفع مشكالت مردم تهران را دارد 
و به نظر مي رس��د زيرمجموعه دولت اين اظهارات را 

نشنيده اند. و پيشنهادها خالف راي ايشان است.

    فروزنده: با هم حق شهرداري را بگيريم
لطف اهلل فروزنده معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه 
انساني و امور شورا شهرداري تهران اما پس از استماع 
تذكرات اعضا در رابطه با حذف تبصره ها و مواد بودجه 
ش��هرداري ها در س��ال 1401 گفت: كارشناس��ان 
تبصره هاي موجود را تقويت ك��رده و در جاهايي كه 
ظرفيت داشت تالش شد ش��هرداري استفاده كند و 
تقريبا يك مجموعه 6 صفحه اي آماده ش��ده و براي 
رييس س��ازمان مديري��ت برنامه و بودج��ه و ديگر 
مسووالن ارسال شده اس��ت. وي يادآور شد: مشكل 
برابري سهم شهرداري ها و دولت از ماليات بر ارزش 
افزوده، بود و اس��تدالل كارشناسان برنامه و بودجه 
اين بود كه ديگر نيازي به كمك به شهرداري نيست. 
فروزنده با اش��اره به اينكه در جلس��ه روز پنجشنبه 
ش��هردار و معاونين با رييس جمهور، مفصال درباره 
اين مس��اله صحبت شد اظهار داش��ت: اما با بيرون 
آمدن اليحه بودجه ديديم كه هيچ تبصره اي را براي 
شهرداري قائل نش��ده اند و شهردار تهران در جلسه 
يكشنبه در دولت در اين باره صحبت كرده و در نهايت 
جمع بندي هيات دولت اين بود كه تبصره هايي كه در 
دولت حذف شده احيا شود و هر پيشنهاد ديگر برقرار 
شود. وي از چمران و اعضا بابت تذكرات تشكر كرد و 

گفت: با هم بايد حق شهرداري را بگيريم.

    انتقادها به شهردار تهران باال گرفت
در اين حال، انتقاد اعضاي ش��وراي ش��هر به عليرضا 
زاكاني، شهردار تهران در جلسه ديروز شكل جدي تري 
به خود گرفت. ميثم مظفر نسبت به بي توجهي شهردار 
تهران به مكاتبات كتبي عضو ش��ورا گاليه داش��ت و 
با انتقاد از ارجاع نامه كتب��ي خود به معاونت حمل و 
نقل از پاس��خ شكلي ارايه شده گاليه مند بود. او عمل 
شهردار تهران نسبت به درخواست مطرح شده درباره 

مشكالت بيمه اي و جريمه رانندگان خطوط ويژه را 
مالك سنجش زاكاني دانست و گفت: مساله به صورت 
شكلي به معاونت حمل و نقل عودت داده شده و اعالم 
كردند بله مكاتباتي در گذشته داشتيم و مساله حل 
نشد. اين پاسخ به هيچ عنوان قانع كننده نيست و تقاضا 
دارم شخص ش��هردار در تعامل با پليس اين مساله را 
حل كنند و عمل به اين تذكر معيار سنجش ما است كه 
ببينيم آيا تذكرها به شهردار تهران مي رسد و شخصا به 
اين مسائل ورود مي كنند يا نه. ناصر اماني نيز در تاييد 
صحبت هاي مظفر گفت: شهردار تهران بايد شخصا در 
جريان مكاتبات اعضاي شورا باشد. در تاييد تذكر ميثم 
مظفر، ديگر عضو ش��ورا درباره همين موضوع، گفت: 
من با يكي از شهرداران مناطق صحبت كردم و گفتم 
با شهردار تهران مكاتبه كن، تعجب كرد و گفت اصال 
چنين چيزي امكان پذير نيست و ما فقط مي توانيم با 
دفتر شهردار مكاتبه كنيم. او ادامه داد: اينكه شهردار 
تهران مكاتبات اعضا را نمي بينند به بنده هم منتقل 
شده است. اين در حالي است كه ما جز مسائل مهم و 
اساسي كه شهردار تهران بايد در جريان آنها قرار گيرد، 
مكاتبه ديگري نمي كنيم؛ يا انتقال مش��كالت مردم 
است يا مشكالت اساسي كاركنان. مكاتبي شخصي 
با شهردار تهران نداريم. اميدوارم اين خبر غلط باشد، 
شهردار تهران بايد ش��خصا در جريان مكاتبات اعضا 
باشند، ممكن است در ادامه به معاونت ها ارجاع دهند 
اما بايد خودشان اين مكاتبات را ببينند. محمد آخوندي 
نيز با اشاره به تغييرات در مناطق مختلف شهرداري 
تهران گفت: تغييرات در مديريت جديد طبيعي و حق 
شهردار است. اما قرار نيست وقتي منطقه اي تغيير كرد 

همه اركان شهرداري منطقه عوض شوند.
او ادام��ه داد: بدتر از آن اينك��ه در حالي كه نيروهاي 
مس��تعد، تخصصي، موم��ن و با تجرب��ه در مناطق 
ش��هرداري داريم افرادي از دس��تگاه هاي ديگر و به 
تعداد زياد به منطقه مامور مي ش��وند و افرادي كه به 
داليل سياسي مورد ظلم بودند و اميدوار بودند با تغيير 
مديريت شهري در اين دوره به حق خود برسند جابه جا 
ش��وند. ش��ايد آقاي زاكاني در اين سطوح اطالعات 
جزئي نداش��ته باش��ند و از معاونين ايش��ان تقاضا 
مي كنم به اين موضوع رسيدگي كنند تا حق كاركنان 

شهرداري كه سال ها زحمت كشيدند ضايع نشود.
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مصوبات كميته اضطرار
آلودگي هواي تهران اعالم شد

استاندار تهران در تش��ريح مصوبات كميته اضطرار 
آلودگي ه��وا به ممنوعيت تردد ش��بانه خودروهاي 
گازوئيلي و جلوگي��ري از فعاليت هاي آالينده تاكيد 
كرد. به گزارش ايسنا، جلسه كميته اضطرار آلودگي 
هواي تهران به رياست محسن منصوري استاندار تهران 
برگزار شد. محسن منصوري، استاندار تهران با تاكيد 
بر اهتمام تمام كارخانه ها و واحدهاي توليدي و اتخاذ 
تدابير الزم جهت جلوگيري از انتشار آالينده ها، اظهار 
داشت: با واحدهاي توليدي و كارخانه هايي كه نسبت 
به كنترل خروجي ها، اقدام موثري نداشته باشند مطابق 
قانون برخورد مي شود. وي با اشاره به لزوم اجراي دقيق 
مصوبات كميته اضطرار آلودگي هواي تهران از سوي 
تمام دستگاه ها، افزود: تا پايان پايداري وضعيت جوي 
هواي تهران، همه محدوديت هاي ايجاد شده جهت 
جلو گيري از انباش��ت آالينده ها الزم االجرا مي باشد. 
استاندار تهران تاكيد كرد: تعطيلي موقت واحدهاي 
صنعتي آالينده، كنترل دقيق خودروهاي بدون معاينه 
فني، ممنوعيت تردد ش��بانه خودروهاي گازوئيلي و 
جلوگيري از فعاليت هاي عمراني آالينده بايد با دقت 
و نظارت بيشتري از سوي دستگاه هاي مربوطه دنبال 
شود. در اين حال، بر اساس اعالم اداره كل هواشناسي 
استان تهران، وضعيت جوي استان تهران طي دو روز 
آينده، ابري و نيمه ابري همراه با وزش شديد باد و بدليل 
پايداري جو در مناطق پرتردد شهري و صنعتي كاهش 
كيفيت هوا پيش بيني مي ش��ود. از عصر چهارشنبه 
)10 آذر( با نفوذ سامانه بارشي، افزايش ابر و از ظهر 
پنجشنبه )11آذر( تا عصر جمعه )12آذر( در سطح 
اس��تان بارش باران و وزش باد و در پ��اره اي نقاط 
گاهي همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد شديد و 
در بخش هاي شمالي استان بارش باران و برف در 
ارتفاعات مه آلود و گاهي كوالك برف مورد انتظار 
است. همچنين از عصر پنجشنبه )11آذر( تا بامداد 
شنبه )13آذر( كاهش محسوس دما به طور ميانگين 
بين 6 تا ۸ درجه سلسيوس و در دامنه ها و ارتفاعات 

يخبندان سطح زمين پيش بيني مي شود.

نمايشگاه بين المللي تهران 
پلمب مي شود؟ 

يك عضو شوراي شهر از تصميم قاطع شوراي شهر تهران 
براي حفظ منافع شهروندان و كاهش بار ترافيكي شهر 
تهران با انتقال محل برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي 
شهر تهران به شهر آفتاب و پلمب محل نمايشگاه فعلي 
در محدوده سئول و تبديل آن به فضاي عمومي شهر خبر 
داد. جعفر تشكري هاشمي رييس كميسيون عمران و 
حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران در پايان جلسه 
ديروز اين شورا در جمع خبرنگاران گفت: ما بايد به عنوان 
نمايندگان مردم دغدغه و مشكالت مردم را بشناسيم، 
يكي از اين موضوعات نمايشگاه بين المللي تهران است 
كه باعث ترافيك هاي سنگين در بزرگراه ها و معابر اطراف 
شده است. وي با اشاره به اينكه اين معضل طي 20 سال 
گذشته در ش��وراي شهر بارها به عنوان دغدغه مطرح 
شده است، و دستگاه ها به وظيفه خود در اين زمينه عمل 
نكرده اند، اظهار داشت: در اين زمينه اسناد باالدستي 
وجود دارد كه شركت نمايشگاه هاي بين المللي تهران 
را موظف كرده به محل نمايشگاهي احداث شده شهر 
آفتاب كوچ كنند. تشكري هاشمي ابراز داشت: در محل 
شهر آفتاب به دليل وجود خطوط مترو، وجود شبكه 
معابر گس��ترده هيچ گونه مزاحمتي براي شهروندان 
ايجاد نمي ش��ود. اين عضو شوراي شهر تهران گفت: 
اسناد باالدستي نشان مي دهد، كميسيون زيربنايي 
دولت، استانداري تهران، شوراي عالي ترافيك و همه 
نهادها مسوول اين انتقال را تكليف كردند و بازگشايي 
دوباره پرونده آن در ش��ورا براي اين اس��ت كه طبق 
فرموده مقام معظم رهبري مشكل ترافيك تهران به 
روش علمي حل و فصل ش��ود و به همين منظور در 
جلسات آتي به صورت طرح اين مساله به شورا مي آيد. 
تشكري هاشمي ادامه داد: با توجه به اختيارات قانوني، 
از شهردار تهران، مي خواهيم كه اين محل را تا پايان 
سال پلمب كند تا سال ديگر در اين محل نمايشگاهي 
برگزار نش��ود. وي درباره علت تاخير در اجراي اين 
وظيفه قانوني از س��وي دس��تگاه ها توضيح داد كه 
اجراي آن نيازمند عزم اراده جدي دستگاه ها است، 
در حالي كه سرمايه بالغ 135 هكتار فضاي ساخته 
شده در ش��هر آفتاب كه س��االنه ميلياردها تومان 
صرف نگهداشت آن مي شود رها شده است. تشكري 
هاشمي افزود: اگر قرار باشد به منظور رقابت يا حفط 
منافع يك شركت همچنان مردم شهر را در تنگنا قرار 
گيرند بايد شورا با قاطعيت با اين مساله مقابله كند.

 افزايش ساعت فعاليت 
برج ميالد تا ساعت ۲۴

روابط عمومي برج ميالد اعالم كرد كه ساعت فعاليت 
مجموعه برج مي��الد افزايش پيدا كرده و اس��تفاده از 
خدمات ارايه ش��ده در برج ميالد از س��اعت 10 صبح 
تا س��اعت 24 ادامه خواهد داش��ت. به گزارش ايسنا، 
با توجه به واكسيناس��يون عمومي شهروندان و پايان 
يافتن محدوديت  تردد شبانه، برج ميالد به عنوان قطب 
فرهنگي و گردش��گري پايتخت، ميزبان شهروندان و 
بازديدكنندگان محترم است. بر اين اساس، زمان خريد 
بليت بازديد از اين مجموعه براي رفاه حال شهروندان و 
مخاطبان تا ساعت 21 افزايش پيدا كرده و عالقه مندان 
مي توانند از طبقات سازه رأس، بخش هاي گردشگري، 
موزه مشاهير، گنبد آسمان و سكوي ديد باز تا ساعت 
اعالم شده بازديد كنند. همچنين بخش هاي خدماتي 
مجموعه مانند رس��توران ها، مجموع��ه هفتا و مراكز 
تفريحي نيز تا س��اعت 24 به شهروندان خدمات ارايه 
خواهند كرد. بر اس��اس گزارش رواب��ط عمومي برج 
ميالد، امكان تهيه بليت از گيشه و دستگاه هاي فروش 
الكترونيكي بليت از ساعت 10 الي 21 خواهد بود و پس از 
اين ساعت امكان تهيه بليت براي همان روز وجود ندارد.

 ساخت واحدهاي نهضت 
ملي مسكن در زمين هاي وقفي

رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي از اجراي پروژه هاي 
نهضت ملي مس��كن در زمين هاي اوقاف خبر داد و 
گفت: قانون جهش توليد مسكن اشكاالتي دارد. به 
گزارش تسنيم، قاس��مي در جلسه بررسي وضعيت 
اجراي نهضت ملي مسكن، اظهار كرد:  قاسمي با بيان 
اينكه مسوول هستيم كه زمين مورد نياز براي ساخت 
4 ميليون مسكن را تامين كنيم، تاكيد كرد: اين زمين 
يا متعلق به راه وشهرسازي است كه در گام نخست انجام 
مي شود و در گام دوم نيز زمين هاي متعلق به دولت 
است و س��ومين گام نيز در راستاي الحاق زمين هاي 
ملي به ش��هرها و شروع ساخت در شهرهاي جديد و 
حتي ايجاد شهرها و شهرك هاي جديد است. وي با 
بيان اينكه بحث زمين، ساخت و نحوه ساخت ممكن 
است در هر منطقه اي متفاوت باش��د، تصريح كرد: 
بايد روي مساله نحوه س��اخت در قالب خودمالكان، 
انبوه سازان و تعاوني ها گفت وگو و تصميم گيري شود. 
تجربه خوبي در مسكن مهر وجود دارد و اشكاالتي كه 
در دوره ساخت اين طرح وجود داشته است، مي تواند 
در دستور اصالح قرار بگيرد و در نهايت بهترين روش 
انتخاب ش��ود. وي با ابراز اينكه اش��كاالتي در قانون 
جهش توليد مس��كن وجود دارد، گفت: با همراهي 
مجلس در تالش براي جبران مش��كالت در بودجه 
1401 هستيم. وي با اشاره به توافق با سازمان اوقاف 
افزود: بر اساس اين توافقنامه مي توان از زمين هاي 
سازمان اوقاف در كشور براي ساخت مسكن استفاده 
كرد. در اين راستا در برخي از استان ها نيز اين توافق 
انجام شده و در ساير استان ها نيز توسعه خواهد يافت.

۴۴5 هزار ملك مازاد دولتي 
در سامانه سادا ثبت شد

هادي قوامي، مع��اون وزير اقتصاد گفت: از س��ال 94 
تاكنون اطالعات بي��ش از 445 هزار فقره امالك مازاد 
دولتي در سامانه سادا ثبت شده است. به گزارش فارس، 
قوامي در برنامه تيتر امشب شبكه خبر با اشاره به موضوع 
امالك مازاد دولت، اظهار كرد: از س��ال 94 براي ثبت 
اطالعات امالك مازاد دولت در سامانه طراحي شده سادا 
تالش ش��د، تعداد زيادي از امالك ثبت شده و در حال 
حاضر تعداد آنها به 445 هزار و 611 فقره مي رسد. از اين 
تعداد 109 هزار و4۷1 فقره مربوط به شركت هاي دولتي 
و همچنين 21 هزار 331 مورد مربوط به موسس��ات 
نهاده��اي عمومي غيردولتي مي ش��ود. وي ادامه داد: 
همچنين 314 هزار و ۸09 مربوط ب��ه وزارتخانه ها و 
موسسات مستقل و وابسته به آنها است. قوامي در پاسخ 
به اينكه چه ميزان از امالك مازاد دولتي ثبت نش��ده 
است، گفت: آماري در اين مورد نداريم به همين علت 
آيين نامه دولت، دستگاه ها را مكلف كرده كه اطالعات 

ملكي خود را ثبت كنند كه ارزش بااليي نيز دارد.

 عبور آزمايشي ناوگان 
باري  ۳ كشور از ايران 

جواد هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي گف��ت: با تالش  و رايزني ايران 
براي افزايش همگرايي منطقه اي در حوزه ترانزيت و 
حمل ونقل بين المللي، عبور آزمايشي ناوگان جاده اي 
سه كشور ايران، جمهوري آذربايجان و گرجستان از 
مبدا ايران تا ماوراي درياي سياه به زودي انجام مي شود. 
هدايتي در گفت وگو با ايرنا با اشاره به سفر اخير خود به 
جمهوري آذربايجان و گرجستان افزود: هيات ايراني 
سعي كرد با هدف شكل گيري همگرايي منطقه اي 
براي اتصال جاده اي ايران با كشورهاي حوزه قفقاز و 
دسترسي به شرق اروپا از طريق درياي سياه، به زودي 
يك عبور آزمايشي را با حضور ناوگان باري سه كشور 
انجام دهد. وي گفت: در گام بعدي با انجام مذاكرات 
سه جانبه درصدد هستيم با تسهيل تردد و كاهش 
هزينه ها زمينه رونق اين مسير ترانزيتي فراهم شود. 
مديركل دفتر ترانزيت و حم��ل ونقل بين المللي 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: 
بارگيري ناوگان از داخل ايران و فعال مبدا بارگيري از 
ايران بوده و محموله باري اين ناوگان شامل كاالهاي 

صادراتي كشور است و مقصد آن اروپا خواهد بود.

شكست سنگين
 سياست تعيين سقف اجاره بها

 گزارش ها حاكي اس��ت اجاره به��ا در ماه هاي اخير 
علي رغم مصوبه تعيين سقف 25 درصدي براي آن در 
ستاد ملي مقابله با كرونا، اما با رشد بيش از 50 درصدي 
مواجه بوده است. به گزارش مهر، بر اساس اعالم بانك 
مركزي، اجاره بها در آبان امسال نسبت به ماه مشابه 
سال گذش��ته )آبان 1399( رشد 51.6 درصدي در 
تهران و 54.9 درصدي در سراسر كشور داشته است. 
اين در حالي است كه شاخص مذكور )رشد اجاره بها( 
در ۸ ماهه ابتدايي امسال همواره صعودي بوده است. 
در فروردين امسال رشد اجاره بها نسبت به فروردين 
سال گذشته در تهران و كل كشور به ترتيب 32.3 و 
36.1 درصد، در ارديبهشت س��ال جاري نسبت به 
ارديبهشت سال گذشته در تهران و كشور به ترتيب 
32.6 و 36.3 درص��د، در خرداد 1400 نس��بت به 
خرداد 1399 در تهران و كشور به ترتيب 33.9 و 3۷.6 
درصد، در تير ماه امس��ال نسبت به تير سال قبل در 
تهران و كشور به ترتيب 34.9 و 3۸.۷ درصد، در مرداد 
1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن در تهران 
و كش��ور به ترتيب 3۷.۸ و 41.2 درصد، در شهريور 
امسال نسبت به شهريور س��ال گذشته اجاره بها در 
تهران و كشور رشد به ترتيب 42.۸ و 45.۷ درصدي 
و در مهر امس��ال به مهر پارسال اجاره بها در تهران و 
كشور به ترتيب رشد 4۸.4 و 51.3 درصدي را نشان 
مي دهد. اواخر خرداد امسال ستاد ملي مقابله با كرونا، 
سقف افزايش اجاره بها را براي تهران، كالن شهرها و 
ساير شهرها به ترتيب 25، 20 و 15 درصد تعيين كرد.

معاونزاكانيخطاببهاعضايشورايشهر:باهمحقشهرداريرابگيريم

26بيمارستان،10دانشگاهومسكنمهرپرديسرويگسلواقعشدهاند

اولين مواجهه بودجه اي دولت و شهرداري

تهران هر ۲00 سال يك زلزله مخرب دارد
مطالعات محققان نش��ان مي ده��د در بخش هاي 
مختلف گسل مش��ا زلزله هايي با بزرگاي 5 تا ۷.5 
رخ داده و دوره بازگش��ت زلزله هاي ب��ا بزرگاي ۷ 
بخش ش��رقي اين گسل 165 س��ال عنوان شده و 
اين در حالي اس��ت كه از دوره بازگشت زلزله هاي 
۷ اين گس��ل چند 10 سال گذش��ته و اين مساله 
صاحبنظران را نگران كرده اس��ت، ضمن آنكه اين 
بخش از گس��ل تقريب��ا هر 90 س��ال زلزله هايي با 
بزرگي محدود 5 دارد ك��ه آخرين آنها در 1930 و 
2020 ميالدي رخ داده اس��ت، ضمن آنكه به طور 
متوسط تهران هر 200 سال يك زلزله مخرب دارد.

به گزارش ايسنا، اكرم السادات عليجان زاده، كارشناس 
اداره ژئودزي و ژئوديناميك سازمان نقشه برداري در 
نشست وبيناري علمي اين سازمان از اجراي مطالعاتي 
با موضوع »تهيه نقش��ه و آناليز اس��ترين پوس��ته با 
استفاده از مشاهدات ايستگاه هاي دايمي GNSS در 
فالت ايران « خبر داد و گفت: اين مطالعات بر اساس 
مش��اهدات و داده هاي شبكه GPS از كل فالت ايران 

انجام شده است.
عليجان زاده ايران جزو 10 كشور اول دنيا از نظر خطر 
زلزله باشد، خاطرنشان كرد: اين امر به گونه اي است 
كه در سوابق تاريخي كشور، زلزله هاي مخربي ثبت 
شده است كه از آن جمله مي توان به زلزله سال 1341 
بوئين زهرا با بزرگاي ۷.2 اشاره كرد كه طي آن 12 هزار 

نفر كشته شدند.
اين محقق سازمان نقشه برداري، زلزله رودبار-منجيل 

در سال 69 با بزرگاي ۷.4 را از ديگر زلزله هاي مخرب 
كش��ور دانست كه طي آن 3۷ هزار نفر كشته شدند و 
200 هزار خانه ويران شد، يادآور شد: زلزله بم در دي 
ماه سال ۸2 با بزرگاي 6.6 و كشته شدن 32 هزار نفر، 
زلزله اهر ورزقان در سال 91، زلزله سراوان سال 92 و 
زلزله سرپل ذهاب در سال 95 از ديگر زمين لرزه هاي 

مخرب كشور است.

   گسل هاي فعال تهران؟
وي اظهار: گس��ل فعال مشا يكي از گسل هاي تهران 
است كه به طول 400 كيلومتر از غرب فيروز كوه آغاز 
شده و در ادامه از دشت مشا، شمال بومهن، پرديس، 
شمال سد لتيان، آهار، فش��م و لواسانات عبور كرده 
و تا گس��ل طالقان ادامه مي يابد. سازوكار اين گسل 
فشارشي است و در برخي مناطق همراه با چپگردي 

است.
عليجان زاده آخرين زلزله تاريخي اين گسل را مربوط 
به سال 1۸30 يعني حدود 190 سال پيش با بزرگاي 

حدود ۷ دانست.
كارش��ناس اداره ژئ��ودزي و ژئوديناميك س��ازمان 
نقشه برداري، گسل شمال تهران را از ديگر گسل هاي 
ش��هر تهران نام برد و گفت: اين گس��ل به طول 100 
كيلومتر بين شاخه غربي گسل مشا و شهر تهران قرار 
دارد و محل تالقي آن در شمال سد لتيان و منطقه كالن 
لواسان است. سازوكار آن فشارشي و امتداد لغز است و 
از لشگرك، سوهانك، نياوران، فرمانيه، الهيه، تجريش 

و فرحزاد عبور كرده و تا غرب تهران و كرج ادامه دارد.
وي افزود: بخش شرقي اين گسل كامال فعال است، ولي 
بخش غربي آن دچار قفل شدگي و تجميع نيرو است، 
ضمن آنكه حركات گسل مشا باعث فعال شدن گسل 

شمال تهران مي شود.
وي گس��ل هاي ايوانكي، پيشوا، شمال و جنوب ري و 
كهريزك را از ديگر گسل هاي كالنشهر تهران نام برد و 
گفت: اين گسل ها در جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب 
شهر تهران گسترده شده اند و تمامي آنها مي توانند به 

عنوان يك چشمه لرزه زا براي تهران تلقي شوند.

   زلزله هاي تاريخي تهران
عليجان زاده به زلزله هاي تاريخي گسل هاي مهم تهران 
اش��اره كرد و افزود: در بخش هاي مختلف گسل مشا 
زلزله هايي با بزرگاي 5 تا ۷.5 رخ داده اس��ت و آخرين 
زلزله با بزرگاي ۷ در سال 1۸30 در بخش شرقي آن 
اتفاق افتاده اس��ت و زلزله قبلي آن در سال 1665 رخ 

داده است.
وي دوره بازگشت زلزله هاي با بزرگاي ۷ بخش شرقي 
اين گسل را 165 س��ال ذكر كرد و يادآور شد: اين در 
حالي است كه از دوره بازگشت زلزله هاي ۷ اين گسل 
چند 10 سال گذشته و اين مساله صاحبنظران را نگران 
كرده است، ضمن آنكه اين بخش از گسل تقريبا هر 90 
سال زلزله هايي با بزرگي محدود 5 دارد كه آخرين آنها 

در 1930 و 2020 ميالدي رخ داده است.
به گفته وي، بخش غربي گسل مشا، سابقه زلزله هاي 

۷.۷ در سال 95۸ ميالدي را دارد كه زلزله بسيار مخربي 
بوده و بازگشت دوباره آن نيز بسيار نگران كننده است. 
وي به لرزه خيزي گسل شمال تهران اشاره كرد و گفت: 
اين گس��ل داراي دوره بازگشت 3 هزار تا 3500 سال 
اس��ت، به طوري كه آخرين رخداد زلزله آن مربوط به 
1000 تا 1200 س��ال قبل از ميالد اس��ت و بر اثر آن 

تمدن منطقه قيطريه نابود شد.
عليجان زاده زلزله هاي گس��ل هاي تهران را شامل 
گس��ل هاي ايوانكي، پيشوا، ري و كهريزك دانست 
كه آخرين زلزله مخرب آنها در ۸55 ميالدي بوده 
اس��ت كه كل منطقه ري را نابوده كرده اس��ت. به 
گفته وي، به طور متوسط تهران هر 200 سال يك 

زلزله مخرب دارد.

    ساختمان هاي در معرض خطر زلزله تهران
اين محقق سازمان نقش��ه برداري اظهار كرد: بر اين 
اس��اس در مناط��ق 6، 12، 11، 15 و 16 زلزله ه��اي 
كوچك رخ  مي دهد، ولي به دليل آنكه در اين منطقه 
باف��ت فرس��وده وج��ود دارد، حتي در ص��ورت بروز 

زلزله هاي كم، آثار مخربي در پي دارد.
به گفته وي، 1۷0 س��اختمان اداري، 26 بيمارستان 
مرجع و اصل��ي، 115 درمانگاه و مرك��ز درماني، 10 
دانشگاه و مركز آموزش عالي، 500 مدرسه و مجتمع 
آموزش��ي، مس��كن مهر پرديس، 45 جايگاه عرضه 
سوخت، 11 ايس��تگاه آتش نشاني، 4۷ مركز خريد و 
36 هتل بر روي گسل هاي فعال تهران مستقر شده اند.



در روزهاي گذشته، ش��تاب صعودي بيت كوين افزايش 
يافت و قيمت به باالي ۵۸,۰۰۰ دالر رس��يد. با اين حال 
خريداران همچنان در تالشند تا خود را به سطح ۶۰,۰۰۰ 
دالر نزديك تر كنند. قيمت بيت كوين روز گذشته توانست 
موقعيت خود را تا حدي بازيابي كند و مانع از بسته شدن 
كندل هفتگي در پايين ترين س��طح دو ماه اخير شود. به 
عقيده كارشناس��ان قيمت پاياني بيت كوين در اين ماه 
مي تواند سرنوشت بازار را تحت تأثير قرار دهد. اين در حالي 
است كه انتظار مي رفت بازارهاي مالي پس از كشف سويه 
جديد ويروس كرونا، در آغاز هفته دچار آشفتگي شوند و اين 

موضوع بر احساسات بازار تأثير منفي بگذارد.
 سقوط هفته گذشته كه تحت تأثير افزايش فشار فروش و 
انتشار خبر كشف سويه جديد ويروس كرونا شكل گرفت، 
با عبور قيمت از ۵۸,۰۰۰ دالر جبران شد. اكنون بيت كوين 
باالي ۵۷,۰۰۰ دالر تثبيت ش��ده اس��ت و قيمت در ۲۴ 
ساعت گذشته رشدي ۵.۷ درصدي داشته است. چشم انداز 
بازار بيت كوين مي تواند با شگفتي هاي زيادي همراه باشد؛ 
همانطور كه پيش از بازش��دن بازارهاي مالي پيش بيني 
مي ش��د، كرونا همچنان يكي از دغدغه هاي معامله گران 
اس��ت و فروشندگان همچنان اين ش��انس را دارند كه از 
موقعيت هاي معامالتي اهرم دار خوش بينانه، كه پيش تر 
هم باعث جهش  قيمت ها شده بود، استفاده كنند. آن طور 
كه از نماي ۱ ماهه بازار بيت كوين پيداست، نوامبر )آبان( 
تاكنون ماه سقوط قيمت ها بوده است. با اين حال، همچنان 
احتمال شكل گيري يك تغيير اساسي در بازار وجود دارد. 
قيمت بيت كوين از روز دوشنبه حركت صعودي جديدي را 
از باالي ۵۵,۰۰۰ و ۵۷,۰۰۰ دالر آغاز كرد. قيمت حتي در 
مقطعي مقاومت ۵۸,۰۰۰ دالري را هم پشت سر گذاشت 
و به نزديكي ۵9,۰۰۰ دالر رس��يد. در جريان اصالح اخير 
قيمت ابتدا حمايت ۵۸,۵۰۰ دالري شكسته شد و قيمت 
به زير حمايت س��طح ۲۳.۶ درص��د اصالحي فيبوناچي 
سقوط كرد. در اين تحليل س��طوح فيبوناچي بر اساس 
حركت صعودي قيم��ت از ۵۳,۳۰۰ دالر تا اوج ۵۸,۸9۰ 
دالري تنظيم ش��ده اس��ت. مقاومت كلي��دي بعدي در 
نزديكي ۵۸,۵۰۰ دالر است و پس از آن ادامه روند صعودي 
مي توان��د قيمت را ب��ه ۶۰,۰۰۰ دالر برس��اند. درمقابل، 
۵۶,۲۰۰ و ۵۵,۰۰۰ دالر حمايت  هاي كليدي بيت كوين 
هستند و ۵۷,۰۰۰، ۵۸,۵۰۰ و ۶۰,۰۰۰ دالر هم به عنوان 
مقاومت   هاي پيش روي قيمت عمل مي كنند. مقاومت 
كليدي بعدي در ۵۸,۵۰۰ دالر است؛ عبور و بسته شدن 
كندل قيمت از باالي اين سطح مي تواند راه را براي رسيدن 
بيت كوين به ۶۰,۰۰۰ دالر هموار كند. اگر در ادامه مقاومت 
۶۰,۰۰۰ دالري هم شكسته شود، شتاب صعودي قيمت 
افزايش مي يابد. در ص��ورت ادامه روند صعودي، مقاومت 
كليدي بعدي در ۶۱,۲۰۰ دالر خواهد بود و رش��د بيشتر 
قيمت مي تواند بيت كوين را در كوتاه مدت به ۶۲,۰۰۰ دالر 
برساند. اگر خريداران نتوانند قيمت را به باالي ۵۸,۰۰۰ 
دالر برسانند، ممكن است اصالح جديدي در بازار آغاز شود. 
در اين صورت نزديك ترين حمايت پيش روي قيمت در 
۵۷,۲۰۰ دالر خواهد بود. اولين حمايت كليدي در ۵۶,۵۰۰ 

دالر اس��ت و پس از آن س��طح ۵۶,۰۰۰ دالر و ميانگين 
متحرك ساده ۱۰۰ ساعته به عنوان حمايت هاي قيمت 
عمل خواهند كرد. شكسته شدن اين حمايت مي تواند با 
س��قوط قيمت به ۵۵,۰۰۰ دالر همراه باشد و ادامه روند 

نزولي ممكن است قيمت را به ۵۳,۵۰۰ دالر برساند.
 

    بازگشت قيمت در كوتاه ترين زمان ممكن
قيمت بيت كوين سه روز پس از سقوط ۶,۰۰۰ دالر و تنها 
در يك كندل روزانه مجدداً به لبه پرتگاه بازگش��ته است. 
بيت كوين در لحظات پاياني توانست كندل هفتگي خود 
را در ۵۷,۳۰۰ دالر ببندند و از بسته شدن كندل اين هفته 
در پايين ترين قيمت دو ماه اخير جلوگي��ري كند. از آن 
زمان تاكنون قيمت موقعيت خود را حف��ظ كرده و بازار 
همچنان روي ۵۷,۰۰۰ دالر متمركز است. ركت كپيتال، 
از تحليل گران مطرح بازار ارز ديجيتال، به تازگي گفته است 
ميانگين متح��رك نمايي )EMA( ۲۱ هفت��ه اي كه در 
۵۲,۵۰۰ دالر قرار دارد، به عنوان حمايت قدرتمند قيمت 
عمل كرده است؛ شاخصي كه بارها در جريان روند صعودي 
اخير بازار مورد آزمايش قرار گرفته و مانع سقوط عميق تر 
بيت كوين شده است. نرخ تأمين سرمايه كه در ناحيه خنثي 
قرار داشت، اكنون در حال افزايش است كه نشان مي دهد 
خوش بيني معامله گران هم زمان با جهش قيمت افزايش 
يافته است و سرمايه گذاران كمتر از قبل نگران سقوط قيمت 
بيت كوين هس��تند. اصطالح نرخ تأمين سرمايه در بازار 
قراردادهاي آتي به مقدار كارمزدي اشاره دارد كه دارندگان 
قراردادهاي النگ )آنهايي كه معتقدند قيمت افزايش پيدا 
مي كند( و دارندگان قراردادهاي شورت )آنهايي كه معتقدند 
قيمت كاهش پيدا مي كند( بايد به يكديگر پرداخت كنند تا 
بازار همواره در تعادل باشد. ركت كپيتال گفته است: »تنها 
چيزي كه به آن نياز داشتيم رشد ۷ درصدي كندل قيمت 
روزانه بود تا تمام ترس ها و نگراني ها درباره نزولي شدن بازار 
بيت كوين از بين برود.« او مي گويد هم زمان با بسته شدن 
كندل ماهانه در روز سه شنبه، قيمت عملكرد مناسبي 
داشته است و اين عملكرد خوب مي تواند با بسته شدن 

كندل اين ماه باالي ۵۸,۷۰۰ دالر تكميل شود.

    كشف سويه جديد كرونا 
و تكرار سقوط ۲۰۲۰ در ابعادي كوچك تر

اين انتظار مي رفت كه بازارهاي مالي پس از كشف سويه 
جديد ويروس كرونا، در آغاز هفته دچار آشفتگي شوند و 
اين موضوع بر احساسات بازار تأثير منفي بگذارد. پريا ميسرا، 
از كارشناسان ارشد موسسه »TD Securities«، گفته 
است: »به پاسخ هاي بيشتري نياز داريم تا بتوانيم تأثير اين 
موضوع را بر رش��د بازار ارزيابي كنيم. قيمت دارايي هاي 
پرريس��ك تحت تأثير بي اعتمادي ]سرمايه گذاران[ قرار 
گرفته اس��ت.« بيت كوين و آلت كوين ها هفته گذش��ته 
نوس��انات بازارهاي سنتي سهام و نفت را دنبال كردند و با 
افزايش سريع فشار فروش مواجه شدند. به نظر مي رسد كه 
بازارهاي آسيايي هم با از سر گيري معامالت از امروز، همين 
روند را دنبال كرده باشند و در حال حاضر هم شاخص هاي 
مربوط به اين بازارها ۱ الي ۲ درصد س��قوط كرده اس��ت. 
با وجود افزايش قيمت بيت كوين، س��قوط بيشتر ديگر 
بازارهاي مالي همچنان مي تواند به خوش بيني معامله گران 
ضربه بزند. خريداران اميدوار هستند كه اين سناريو مشابه 
آنچه در مارس ۲۰۲۰ )اسفند 99( اتفاق افتاد، اجرا شود؛ 
زماني كه با همه گيري كرونا در سراسر جهان، قيمت ها در 
بازار ارز ديجيتال سقوط كرد، اما در ادامه زمينه ساز جرقه اي 
ش��ده كه قيمت ها را به اوج هاي جديد رساند. بيت كوين 
هفته گذشته نتوانست از كنايه هاي افرادي كه مي گويند 
اين ارز ديجيتال ابزار خوبي براي پوشش ريسك نيستند، 
ِقِسر در برود و پيتر شيف، از سرمايه گذاران بازار طال، گفت 
كه كمتربودن خطر سرمايه گذاري در بيت كوين نسبت 
به ساير ارزهاي ديجيتال، آن را به يك دارايي امن تبديل 
نمي كند و پيش بيني كرد كه سرمايه گذاري بيت كوين 
در نهايت به  اندازه آلت كوين پرخطر خواهد شد. بر اساس 
آخرين داده هايي كه پلتفرم تحليلي متريال ساينتيست از 
دفتر سفارش صرافي هاي ارز ديجيتال منتشر كرده است، 
اخيراً يك سطح خريد قدرتمند ايجاد شده است كه مي تواند 
قيمت را باالي ۵۰,۰۰۰ دالر حفظ كند. اوايل هفته عده اي 
گفته بودند كه از دست رفتن حمايت اين سطح مي تواند 
باعث شود تا ديدگاه خود را نسبت به آينده قيمتي بيت كوين 

تغيير دهند، اما با توجه به حمايت گسترده خريداران در 
س��طوح باالتر، اكنون احتمال شكسته شدن اين سطح 
حمايتي كمتر شده است. متريال ساينتيست به نكته 
غيرمعمولي هم اش��اره كرده و آن اين است كه تقريبًا 
همان مقدار سفارش خريدي كه قيمت را در ۵۰,۰۰۰ 
دالر حمايت مي كند، در ۷۰,۰۰۰ دالر هم ديده مي شود 
و اين سطح را به يك مقاومت كليدي تبديل كرده است. 
اين پلتفرم تحليلي مي گويد: »اساسًا يك سرمايه گذار 
]يا گروه[ خاص بازار را در دس��ت دارد و يك ماه جلوتر 

مي دانستند كه قرار است چه اتفاقي بيفتد.« 
 

     همبستگي هاي عجيب قيمت بيت كوين
در هفته هاي آينده مش��خص خواهد شد كه بيت كوين 
همبستگي قابل توجه خود را حفظ مي كند يا آن را خواهد 
شكست. تك ِدو، از تحليل گران سرشناس بازار در توييتر، 
روز گذشته به همبستگي بين نوسانات قيمت بيت كوين 
در يك سال گذش��ته و قيمت طال در دهه هفتاد ميالدي 
اشاره كرد. اين شباهت عجيب و البته حيرت آور بين قيمت 
بيت كوين در سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲۱ و قيمت پنجاه سال 
پيش طال، با وجود برخي ناهنجاري هاي حركات قيمتي 
بيت كوين، همچنان حفظ شده است. اگر اين روند ادامه 
داشته باشد، قيمت بيت كوين تا اواسط فوريه ۲۰۲۲ )بهمن( 
به ۲۸۰,۰۰۰ دالر خواهد رس��يد. تك ِدو در اين باره گفته 
است: »ساختار دهه ۷۰ ميالدي قيمت طال اكنون هم راستا 
با قيمت بيت كوين است و اوج  و كف فعلي را به هم متصل 
كرده است. با تمديدشدن اين مدل تا نيمه اول فوريه )بهمن(، 
دسامبر و ژانويه )آذر و دي( هم تحت تأثير ]اين روند[ قرار 
گرفته اند.« اگر هر مرحله از نوسانات قيمت بيت كوين را از 
ماه سپتامبر )شهريور( به بعد بررسي كنيم، متوجه مي شويم 
كه قيمت اين ماه خارج از مسير پيش بيني شده حركت كرده 
است. با اين حال بر اس��اس اين نمودار، قيمت بيت كوين 
بايد تا پايان دسامبر )آذر( بين ۷۰,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دالر 
باشد. جداي از طال دو همبستگي ديگر هم وجود دارد كه 
در هفته هاي پيش رو وارد مسير اصلي خود مي شوند. هر 
دوي آنها با عملكرد قيمتي بيت كوين در س��ال ۲۰۱۷ در 
ارتباط هس��تند و تاكنون هر دو معتبر بوده اند. اگر يكي از 
آنها بر ديگري غلبه كند، سرعت و ارتفاع احتمالي جهش 
قيمت، نسبت به آن تغيير خواهد كرد. ممكن است قيمت 
در اواسط دس��امبر )آذر( به اوج ۱۵۰,۰۰۰ دالري برسد يا 
اينكه بيت كوين در اواسط فوريه )بهمن( سطح ۲۲۵,۰۰۰ 
دالر را تجربه كند. تك ِدو مي گويد: »رسيدن قيمت به حدود 
۲۳۰,۰۰۰ دالر در فاصله بين اواسط دسامبر )آذر( تا پايان 
ژانويه )دي(، گزينه اصلي من باقي مانده اس��ت. مشخصًا 
رسيدن به اين سطح در ابتداي اين بازه احتمال كمتري دارد. 
اگر اين درست باشد نمي توانم اهميت كمتري براي آن قائل 
شوم. فعاليت هاي قانع كننده اي ديده ام كه نشان مي دهند 
يك اوج ]جديد[ از ۱۲,۰۰۰ ت��ا ۲۶۰,۰۰۰ دالر در فاصله 
بين اواسط دسامبر )آذر( تا اواسط مارس )اسفند( تشكيل 
مي شود.« او در ادامه افزود كه در هفته هاي آينده سرنوشت 

هر سه اين همبستگي هاي قيمتي مشخص خواهد شد.
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ارز ديجيتال ملي با محوريت 
جزيره كيش راه اندازي مي شود

سعيد محمد، مش��اور رييس جمهور و دبيرشوراي 
عالي مناطق آزاد، گفته است راه اندازي ارز ديجيتال 
ملي بزودي و ب��ا محوريت جزيره كي��ش، اجرايي 
مي ش��ود. به گفته س��عيد محمد، قرار است جزيره 
كيش به مركزي براي ارايه خدم��ات مرتبط با اين 
حوزه، نظير صرافي ها و كيف پول هاي ارز ديجيتال، 
تبديل شود. به گزارش ايرنا، سعيد محمد در نشست 
شوراي معاونان س��ازمان منطقه آزاد كيش، گفت: 
به دنبال آن هس��تيم كه جزيره كيش را با توجه به 
تجارت و قابليت هاي موج��ود آن در اين زمينه، به 
عنوان پايلوت كشور معرفي كنيم و هم اكنون مجوز 
ايجاد بانك آفشور و بورس بين الملل اخذ شده و توليد 
رمزارز ملي نيز با محوريت اين جزيره بزودي به اجرا 
در مي آيد. مشاور رييس جمهوري افزود: تبديل كيش 
به عنوان پايلوت شهر هوشمند كشور، تحقق خدمات 
پولي بانكي بين المللي، تبدي��ل اين جزيره به عنوان 
الگوي فرهنگي ايران، توس��عه توريسم گردشگري، 
علمي و تفريحي، ش��فافيت و ارتباط گيري بيشتر با 
مردم مهم ترين ماموريت هاي س��ازمان منطقه آزاد 
كيش در دولت س��يزدهم اس��ت. دبير شوراي عالي 
مناط��ق آزاد تج��اري و ويژه اقتصادي گفته اس��ت: 
هم اكنون بايد در راستاي تحقق نسل سوم گام برداريم 
كه تحقق آن برآورده شدن اهداف نسل هاي بعدي را 
به همراه خواهد داشت كه با ايجاد بانك آفشور، بورس 
بين الملل و رمزارز ملي و خدمات بيمه قابل انجام است. 

خبري جديد براي 
استخراج كنندگان غيرمجاز رمزارز

س��خنگوي صنعت برق ضمن هش��دار به استخراج 
كنندگان غيرمج��از رم��زارز، گف��ت: درصورتي كه 
دستگاه هاي اين افراد شناس��ايي و كشف شود، عالوه 
بر مجازات قبلي بر اس��اس مقرراتي كه اخيرا به وزارت 
نيرو ابالغ شده است، انشعاب اين افراد قطع خواهد شد. 
مصطفي رجبي مشهدي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
آخرين اكتشافات در اين حوزه، اظهار كرد: ٥٨٠٠ مركز 
غيرمجاز با حدود ۲۲۲ هزار دس��تگاه ماينر شناسايي 
شده كه مصرفشان حدود ٥٠٠ تا ٦٤٠ مگاوات يعني 
معادل يك نيروگاه ١٠٠٠ مگاواتي اس��ت. وي با بيان 
اينك��ه رمزارزها از حدود يك و دو س��ال پيش مصرف 
خود را افزايش دادند، اظهار كرد: رمزارزهاي غيرمجاز به 
نوعي به شبكه برق و حقوق ديگران دستبرد مي زنند و 
سودهاي كالني را مي برند، رمزارزهاي مجاز اما از تعرفه 
بدون يارانه استفاده مي كنند و قيمت برق براي آنها در 
باالترين سطح قرار دارد و مشكلي وجود ندارد. سخنگوي 
صنعت برق با بيان اينكه به صورت روزانه پايش صورت 
مي گيرد و تعداد آمارهاي كشف رمزارز به روز مي شود، 
گفت: تاكنون به كمك مردم و روش هايي كه براي اين 
منظور در نظر گرفته شده، كش��فيات صورت گرفته 
اس��ت و برنامه هايي را نيز براي مقابله بيشتر با آنها در 
نظر گرفته ايم. رجبي مشهدي اظهار كرد: از سه روش 
براي شناسايي مراكز و استفاده كنندگان غيرمجاز براي 
استخراج رمز ارز استفاده مي شود، به طوري كه مقايسه 
مصرف انرژي، بازرسي هاي همكاران و اطالع رساني و 
مشاركت مردم، روش هايي است كه در حال حاضر براي 

شناسايي اين مراكز مورد استفاده قرار مي گيرد.

سختگيري هاي تازه چين براي خروج 
داده هاي كاربران از اين كشور

وزير صنعت چين خواستار تقويت مديريت تبادل داده 
ميان مرزي و كنترل نحوه انتقال انبوه داده هاي كاربران 
اين كشور به خارج از چين شد. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، شيائو ياكينگ، وزير صنعت و اطالعات چين تاكيد 
كرده كه اين كنترل ها بايد از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به شكل 
قابل توجهي تقويت شوند. وي از افشاي جزييات بيشتري 
در مورد نحوه انجام اين كنترل ها خ��ودداري كرده، اما 
پيش از اين اداره فضاي مجازي چين، پيش نويس قانوني 
را منتش��ر كرده بود كه به موجب آن ش��ركت هايي كه 
داده هاي بيش از يك ميليون كاربر را جمع آوري كرده و 
به خارج مي فرستند بايد از آن تبعيت كنند. بر اساس اين 
قانون شركت ها موظف هستند گزارشي را در اين زمينه 
براي بررسي هاي امنيتي به رگوالتوري چين تسليم كنند.

كندشدن خريد آنالين
در خرده فروشي هاي امريكا

ميزان ف��روش در خرده فروش��ي هاي آنالين امريكا در 
دوش��نبه مجازي كند ش��ده كه علت اي��ن امر كاهش 
تخفيف هاي ارايه شده به علت اختالل در زنجيره تأمين 
كاالست. به گزارش مهر به نقل از رويترز، دوشنبه مجازي 
يا س��ايبرماندي يك روز پر از تخفيف ب��راي كاالهاي 
فروشگاه اينترنتي است كه خرده فروشان آنالين در جهت 
فروش بيشتر و انبارگرداني همانند روز جمعه سياه بر روي 
كاالهاي خود تخفيف قرار مي دهند و مردم مي توانند به 
راحتي با دسترس��ي به اينترنت كاالي مورد نياز خود را 
در اين روز تهيه كنند. دوش��نبه مجازي از سال ۲۰۰۵ 
 در فروشگاه هاي اينترنتي امريكا همه گير شد و امسال 
كم فروغ تر از س��ال هاي قبل بوده است. خرده فروشان 
آنالين با اطالع از شرايط بحراني موجود براي حفظ حاشيه 
س��ود خود در برابر افزايش هزينه هاي زنجيره تأمين و 
نيز مديريت بهتر موجودي هايشان در بحبوحه كمبود 
گسترده محصوالت در آستانه فصل خريد كريسمس، 
تالش دارند قيمت تمام ش��ده كاالهاي خريداري شده 
توسط خود را نيز تا حد امكان كاهش دهند كه اين نيز به 

اختالل در بازار خرده فروشي آنالين افزوده است.

جك دورسي از
مديريت توييتر استعفا داد

جك دورس��ي مدير ارش��د اجرايي توييتر از سمت 
خود اس��تعفا داد و پاراگ آگراوال مدير ارشد فناوري 
را به عنوان رهبر جدي��د اعالم كرد. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، انتصاب آگرا وال كه از ۱۰ سال قبل در 
توييتر فعال است، نشان از تأييد ضمني هيات مديره 
از استراتژي دارد كه شركت قباًل براي دو برابر كردن 
درآمد ساالنه خود تا سال ۲۰۲۳ تعيين كرده بود. پس 
از انتشار اين خبر ارزش سهام شبكه اجتماعي حدود 
۱۰ درصد افزايش يافت. دورسي يكي از بنيانگذاران 
توييتر در حالي اين شبكه اجتماعي را ترك مي كند كه 
بر فرآيند ارايه روش هايي جهت توليد محتوا از طريق 
خبرنامه يا محاورات صوتي نظارت كرد. تغييرات مربوط 
به مديريت ارشد توييتر فوراً اعمال مي شود و دورسي 
تا پايان دوره رياستش در مجمع ساالنه سهامداران در 

۲۰۲۲ ميالدي در هيات مدير باقي مي ماند.
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فض��اي مجازي مدت زيادي اس��ت كنترل 
صنايع غذايي را به دست گرفته و تاثير بسزايي 
در انتخاب افراد داشته است. رستوران داران از 
فضاي مجازي به خصوص برنامه اينستاگرام 
براي معرفي خود استفاده كرده و مشتريان 
با اش��تراك گذاش��تن غذا و معرفي همان 
رس��توران به افراد ديگر به رونق كسب و كار 
كمك بسياري كرده اند.علي اشجع معروف 
به مس��تر غذا به خاطر عالقه به انواع غذاها 
و رس��توران ها با هدف كمك به كسب و كار 
غذايي و م�ش��تري مداري م��دت  مديدي 
اس��ت كه ميان رس��توران داران به عنوان 
مشاور كسب و ك��ار و تحقيقات بازار و طعم  
شناسي غذا شهرت يافته است. در اين راستا 
وي به همراهي تيم خود تصميم به برگزاري 
جشنواره بهترين رستوران سال گرفته است. 
اين جشنواره در بس��تر آنالين طي ۱۰روز 
نظرس��نجي صورت مي گيرد و در ديماه در 
هتل اس��پيناس پاالس مراس��م اختتاميه 
و معرفي رس��توران هاي مش��تري مدار و با 
كيفيت به صورت حضوري برگزار مي شود. 
داور اين جشنواره مردم هستند و مشتري ها 
و مهمانان رستوران ها از طريق پلتفورم  آنالين 
كه در اختيارشون هس��ت به خدمات ارايه 

شده، كيفيت غذا و كميت رس��توران ها راي مي دهند. علي اشجع تصريح كرد: 
ثبت نام به صورت رايگان و بدون محدوديت صورت مي گيرد. رس��توران داران 
مي توانند تا ۴۸ س��اعت قبل از شروع جش��نواره ثبت نام كنند. شعار ما در اين 
جشنواره » مشتري ولي نعمت خداست«  است. اش��جع هدف از برگزاري اين 
جشنواره و نمايشگاه گفت: با آماده كردن بستر B۲B و C۲B و ايجاد فراباشگاه 
مشتريان ارتباط مستقيم تري ميان خدمات گيرنده و خدمات دهنده ايجاد شود 
زيرا در دوران كرونا بسياري از رستوران ها تعطيل شدند چون ارتباط با مشتريان 
خود نداشتند و از سوي ديگر يك بخش افزايش قيمت در شركت ها و كارخانه ها 
افزايش قيمت دالر مي باشد و از سوي ديگر كارخانه ها به دليل تعطيلي بسياري 

از رستوران ها و كاهش فروش و تقاضا قيمت 
م��واد اوليه مورد مصرف رس��توران داران را 
افزايش دادند ما سعي داريم روي برندينگ و 
تبليغات رستوران ها و ايجاد ارتباط با مشتري 
رستوران ها كار كنيم و با ارايه نظراتشان سطح 
 كيفيت رس��توران ها را باال ببريم. مستر غذا 
با گالي��ه از اتحاديه هاي رس��توران داران و 
اغذيه فروش��ان تهران و شهرستان ها افزود: 
ما از اتحاديه هاي تهران و شهرستان ها انتظار 
كمك و همراهي براي برگزاري هر چه بهتر 
جشنواره داش��تيم كه با مخالفت ها و ايجاد 
موانع بسياري روبرو ش��ديم. با توجه به نام 
گذاري اين سال رفع موانع زيرا آنها درخواست 
مالي داشتند و يا اينكه مراسم را به نام خود 
تمام كنند.  وي از برگزاري نمايشگاه جانبي 
در كنار جشنواره بهترين رستوران سال خبر 
داد و گفت: اين نمايش��گاه به م��دت دو روز 
برگزار مي شود. در اين نمايشگاه تخصصي 
ش��ركت هايي كه در حوزه غذا و نوشيدني و 
صنايع وابس��ته فعاليت دارند حضوردارند . 
هدف از اين نمايش��گاه حذف واسطه هايي 
است كه س��ود اصلي را از رستوران ها گرفته 
و باعث افزايش قيمت مي ش��وند ما درصدد 
اين هستيم ارتباط مستقيم توليدكنندگان با 
رستوران داران برقرار شود.  اشجع در پايان افزود: تا امروز بيش از ۱۰ هزار رستوران 
ثبت نام كرده اند، ما اميدواريم با توجه به نيازهاي رستوران ها بتوانيم كمك بزرگي 
به كسب و كار آنان كنيم و در نظر داريم با كمك و همراهي گروه رسانه اي اعتماد 
بتوانيم با انتشار مجله ها به صورت ماهنامه به صنعت غذا و نوشيدني و كسب و 
كار هاي حوزه كمك كنيم و ان ش��اءاهلل اتفاقات خوبي در راه داريم. الزم به ذكر 
است: اسپانسر رسانه اين جشنواره اگروفود، گروه رسانه اي اعتماد، توليد آنالين، و 
صباايده و اسپانسر مالي اين برنامه نرم افزارهاي مالي و بانكيو شركت مواد غذايي 
و استارت آپ ها هستند.جهت ارتباط و كسب اطالعات بيشتر با دبيرخانه با شماره 

۰۲۱۴۴۷۵۶۰۵۲ و ۰9۱۲۶۰۷9۴۰۷ در تماس باشيد.
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تعادل |
طي يكماه اخير اخبار متناقضي از اعالم قيمت هاي جديد 
خودروه��اي داخلي آن هم به نقل از مس��ووالن دولتي 
منتشر مي شود. هر كدام اعالم مي كنند ستاد تنظيم بازار 
اين هفته قيمت هاي جديد را به شركت ها ابالغ مي كند 
اما روز مقرر فرا مي رس��د و خب��ري از اعالم قيمت هاي 
جديد نيست. به نظر مي رسد همچنان مسووالن دولتي 
در قيمت هاي جديد به توافق نرسيده و هر كس به صورت 
سليقه اي خبرهاي تأييد نش��ده اي را اعالم مي كند. به 
نظر مي رس��د وزارت صمت هم درحال حاضر به دنبال 
آن است تا اين افزايش قيمت ها بيش از 10 درصد باشد؛ 
چراكه به گفته معمارباش��ي مديركل دفتر نيرومحركه 
وزارت صمت بايد به زيان توليد خودروسازان پايان داد. او 
با اعالم اينكه با وضعيتي كه شركت هاي خودروساز با آن 
مواجه هستند امكان فعاليت ديگر وجود ندارد زيرا توليد 
براي آنها زيان ده ش��ده، گفته است: اين هفته در جلسه 
ستاد تنظيم بازار جمع بندي براي قيمت هاي جديد انجام 
مي شود. اما قائم مقام وزير صمت نظر ديگري دارد و با بيان 
اينكه كارشناسان ستاد تنظيم بازار درباره نرخ خودروها 
به جمع بندي نرس��يده اند، در اظهاراتي گفته است كه 
احتمال اينكه نشست س��تاد تنظيم بازار به هفته آينده 
موكول شده يا اينكه قيمت ها دستخوش تغيير نشده و 
ثابت باقي بماند، وجود دارد. اين مقام مسوول به خبر مهم 
ديگري هم اشاره كرده و آن اينكه گذاشته شدن شوراي 
رقابت از تصميم سازي در خصوص قيمت خودرو كه در 
برخي رسانه ها مطرح شده به هيچ عنوان درست نيست و 
به هيچ وجه نمي توان اين شورا را از تصميم سازي در بحث 
خودرو كنار گذاشت.هرچه هست؛ اين بالتكليفي در بيان 
قيمت هاي جديد، بازار خودرو را هم در ركود مطلق قرار 
داده و همه دست از معامله كشيده اند تا با اعالم قيمت هاي 
جديد خريد و فروش خودروها را انجام دهند. عالوه بر اين 
نتايج مذاكرات وين هم در ركود بازار بي تأثير نبوده است.

    قيمت هاي جديد امروز اعالم مي شود؟ 
در حالي كه از 1۸ آبان ماه، شركت هاي سايپا و ايران خودرو 
مجوز افزايش قيمت محصوالت شان را به ترتيب و به طور 
ميانگين تا 1۶ و 1۵ درصد از س��تاد تنظيم بازار دريافت 
كرده بودند، اما تنه��ا ۲ روز بعد رييس جمهوري با هدف 
حمايت از مصرف كنندگان به اين موض��وع ورود كرد و 
سپس وزير صنعت دستور بازگشت به قيمت هاي قبلي 
را صادر كرد. پ��س از اين تحوالت، اعالم ش��د كه بعد از 
بررسي هاي همه جانبه، قيمت هاي جديد خودرو اعالم 
خواهد شد. در روزهاي اخير نيز برخي رسانه ها از احتمال 
افزايش متوسط 10 درصدي قيمت خودرو دو خودروساز 
بزرگ كشور و مطرح شدن آن در جلسه چهارشنبه هفته 
جاري يعني امروز ستاد تنظيم بازار خبر داده بودند. در اين 
زمينه، »محمدصادق مفتح« مقام وزير صنعت، معدن و 
تجارت در امور بازرگاني در پاس��خ به اينكه آيا قرار است 
امروز )چهارشنبه( تصميمي درخصوص افزايش قيمت 
كارخانه اي خودروها اتخاذ ش��ود، عن��وان كرده: تعيين 
قيمت خودروها به ستاد تنظيم بازار سپرده شده، اما اينكه 
اين موضوع در دستور كار اين هفته ستاد تنظيم بازار قرار 
مي گيرد يا خير هنوز مشخص نيست. وي تاكيد كرد: انجام 
اين كار، مستلزم كار كارشناسي از سوي كارشناسان است 
و مطابق آنچه تاكنون اطالع دارم هنوز مقدمات الزم فراهم 
نشده است و اعضا به جمع بندي نرسيده اند. بنابه اظهارات 
اين مقام مس��وول در وزارت صمت، اعضايي از س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، كارخانجات 
خودروسازي، شوراي رقابت و غيره در اين تيم كارشناسي 
حضور دارند و اگر اين تيم به نتيجه قطعي و جمع بندي 

براي ارايه به س��تاد تنظيم بازار رسيده بود، تاكنون از آن 
خبردار مي ش��دم. وي تصريح كرد: بايد منتظر ارايه نظر 
كارشناس��ان بمانيم و احتمال اينكه با توجه به ش��رايط 
موجود قيمت ها دستخوش تغيير نشده و ثابت باقي بماند 
حتي بيشتر است. مفتح ادامه داد: اگر اين اجماع در هفته 
جاري انجام نشود، بررسي قيمت ها به جلسه هفته آينده 
ستاد تنظيم بازار موكول خواهد شد.وي در خصوص مطرح 
شدن كنار گذاشته شدن شوراي رقابت از تصميم سازي در 
خصوص قيمت خودرو، تاكيد كرد: چنين مطلبي كه در 
برخي رسانه ها مطرح شده به هيچ عنوان درست نيست و 
به هيچ وجه نمي توان اين شورا را از تصميم سازي در بحث 
خودرو كنار گذاش��ت. در همين راستا، مديركل صنايع 
خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز 
در اظهاراتي گفته است كه بايد منتظر ماند و ديد آيا فرصت 
اصالح قيمت به خودروسازان داده مي شود يا خير؟ و هنوز 
اطالع دقيقي از اين موضوع در دس��ت نيس��ت. »سهيل 
معمارباشي« عنوان كرده كه مطابق رويه قبلي، افزايش 
قيمت خودرو هر ۶ ماه يك بار با اعالم تورم از سوي بانك 
مركزي توسط شوراي رقابت اعالن مي شد كه همان نيز 
كفاف افزايش هزينه هاي خودروس��ازان را نمي داد. وي 
ادامه داد: با اي��ن حال همين افزايش ني��ز اكنون اعمال 
نشده و خودروسازان بيش از گذشته تحت فشار هستند. 
معمارباش��ي ابراز اميدواري كرد: ب��ا يك تصميم گيري 
منطقي از سوي مس��ووالن امر، زنجيره توليد خودرو در 
كشور اعم از خودروسازان، قطعه سازان و زنجيره تامين از 

حلقه باطل و زيان دهي ايجاد شده، خارج شوند.

    ستاد امروز تصميم مي گيرد!
هرچند اخبار متناقضي درباره زمان اعالم قيمت خودرو 
شنيده مي ش��ود، با وجود اين، س��عيد موتمني، رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودرو گفته كه قرار است امروز، 
جلسه ستاد تنظيم بازار براي تعيين نرخ خودرو برگزار شود. 
هفته گذشته نيز برخي رسانه ها روز سه شنبه اعالم كردند، 
ستاد در جلس��ه فرداي خود در اين مورد تصميم گيري 
مي كند اما روز چهارشنبه خبري از تعيين قيمت ها نشد. تا 

چندي پيش، وظيفه تعيين قيمت خودرو بر عهده شوراي 
رقابت قرار داشت اما سيدابراهيم رييسي، رييس جمهور 
تصميم گيري در اين مورد را به س��تاد تنظيم بازار سپرد. 
در روزهاي گذشته برخي رسانه ها از احتمال افزايش 10 
درصدي قيمت خودرو از سوي ستاد خبر دادند. كارشناسان 
معتقدند اين ميزان تغيير قيمت ها، مشكل زيان انباشته 
خودروسازان را برطرف نمي كند.در حال حاضر پرايد 111 
با قيمت 171 ميليون تومان، پژو ۲0۶ تيپ ۲ با قيمت ۲۶0 
ميليون تومان، پژو پارس سال ۲7۸ ميليون تومان، تيبا ۲ با 
قيمت 17۵ ميليون تومان، رانا پالس ۲۶۵ ميليون تومان، 
دنا معمولي 34۵ ميليون تومان، پژو ۲07 اتوماتيك 4۸0 
ميليون تومان، سمند ال ايكس ۲47 ميليون تومان، ساينا 
1۸0 ميليون تومان و پژو ۲0۶ تيپ۵با قيمت 303 ميليون 

تومان به فروش مي رسد.

    انتقاد نماينده مجلس: مردم گرفتار شده اند
وضعيت ب��ازار خودرو به حدي بهم ريخته اس��ت كه 
نماينده م��ردم اهر و هريس در مجل��س هم با تاكيد 
بر حذف واس��طه ها و دالالن در ب��ازار قيمت خودرو 
مي گويد: مردم نبايد در صف قرعه كشي خودرو باشند 
و وزير صمت بايد نسبت به حذف قرعه كشي تصميم 
بگيرد. احمد محرم زاده افزوده كه اين ش��يوه فروش 
خودرو در شان ملت نيست و مردم نبايد گرفتار قرعه 
كشي باشند. به گفته عضو كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي، در روند قرعه كشي خودرو افرادي كه 
نياز ندارند، در اين صنعت سرمايه گذاري مي كنند و 
با خريد خودرو باع��ث افزايش بي رويه قيمت خودرو 
مي شوند. وي با اشاره به نقش دالالن و واسطه گران در 
افزايش قيمت خودرو گفته است: يكي از اصلي ترين 
مش��كالت صنعت خودروي كش��ور همين دالالن و 
واس��طه گران هس��تند و افزايش قيمت خودرو هم 
توس��ط همين افراد صورت مي گيرد. او تاكيد كرده 
كه براي ساماندهي بازار خودرو، بايد واسطه گران و 
دالالن از اين صنعت حذف شوند و توليدات داخلي 
مستقيم به دست مصرف كننده برسد. در اين صورت 

هم توليد كننده زي��ان نمي بيند و هم مصرف كننده 
خودروي با قيمت واقعي مي خرد. عضو كميس��يون 
عمران مجلس ش��وراي اس��المي تاكي��د كرده كه 
كيفيت خودرو همواره مورد توجه خودروسازان باشد.

    چرا توليد خودرو زيان ده شد؟
اما خودروس��ازان چرا زيان ده شدند؟ كارشناسان اعتقاد 
دارند نتيجه جاماندگي قيمت مصوب خودرو نس��بت به 
بهاي نهاده هاي توليد، منجر به شكل گيري زيان انباشته 
دو خودروس��از بزرگ كشور شده اس��ت. گزارش ها نشان 
مي دهد كه از ابت��داي فروردين ماه 13۹۶ تاكنون قيمت 
دالر با رشد ۶1۵ درصد روبرو شده و در كنار آن، شاهد رشد 
۸۲4 درصد نهاده هاي توليد بوده ايم. اين در حالي است كه 
رشد متوسط قيمت مصوب خودروهاي پرتيراژ در حد 314 
درصد بوده است.در تيرماه امسال محمدرضا نجفي منش، 
رييس انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي كشور با اشاره 
به داليل ش��كل گيري زيان خودروس��ازان، عنوان كرده 
بود: امروز توليد هر خودروي جديد با زياني بين ۵0 تا ۶0 
ميليون تومان براي خودروس��از همراه است. به گفته وي، 
در شرايط كنوني دو راهكار براي عبور از مشكالت كنوني 
صنعت خودرو وجود دارد؛ دولت بايد، نخست از مديريت 
خودروس��ازان دس��ت بردارد و اجازه دهد كه سهامداران 
دو خودروساز دولتي مديريت را خودشان انتخاب كنند و 
حتي دولت براي حمايت از اين مساله مي تواند باقي مانده 
س��هامش در اين دو خودروس��ازي را به بخش خصوصي 
واگذار كند. نجفي منش تاكيد كرده بود: دومين راهكار اين 
است كه دولت از قيمت گذاري دستوري در صنعت خودرو 
دست بردارد و اجازه دهد مانند همه جاي دنيا قيمت خودرو 
با مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين شود.گزارش ها از رقم زيان 
خالص دو گروه خودروس��از حاكي از آن است كه در سال 
13۹۶ با حدود 3.۸ هزار ميليارد تومان، در س��ال 13۹7 با 
حدود ۲۲.۲ هزار ميليارد تومان، در سال 13۹۸ با رقم ۲1.۵ 
هزار ميليارد تومان و در سال 13۹۹ با رقم 31 هزار ميليارد 
تومان زيان روبرو شده اند. اين ارقام در شرايطي است كه زيان 
خودروسازان همچنان ادامه دارد و بر رقم آن افزوده مي شود.

خبراخبار مهم
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ركورد ترانزيت كاالي خارجي 
شكست

طبق اع��الم گمرك ايران، با عب��ور يك ميليون و 
1۵3هزارتن كاالي خارجي از مسير ايران در آبان 
ماه، ركورد ترانزيت ماهانه از كش��ورمان شكسته 
شد. سيد روح اهلل لطيفي، س��خنگوي گمرك در 
خص��وص كارنامه تج��ارت خارج��ي در آبان ماه 
توضيح داد: تجارت خارجي كش��ور در ماه هشتم 
س��ال، 11ميليون و ۵۹۲هزار تن به ارزش هشت 
ميليارد و 31۹ميليون دالر بوده است كه  نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۲7درصد رشد 
داشته است. بر اساس اين گزارش، سهم صادرات 
كش��ور در مدت 30 روز آبان ماه، هشت ميليون و 
۵۵7هزار تن به ارزش چهار ميليارد و ۲۶ميليون 
دالر بوده، كه نسبت به مدت مشابه از لحاظ ارزش 
1۶درصد اضافه شده است. گاز طبيعي مايع شده، 
متانول، پلي اتيلن، محصوالت نيمه تمام از آهن، 
پروپان مايع شده، ش��مش آهن، اوره، قير، كاتود، 
ميله هاي آهني ي��ا فوالدي، 10قل��م كاالي اول 
صادراتي كشور در اين ماه بوده است . در خصوص 
واردات كاال نيز در آبان ماه س��ه ميليون و 3۵هزار 
تن كاال به ارزش چهار ميليارد و ۲۹3 ميليون دالر 
وارد كشور شده است. تلفن همراه با 37۵ميليون 
دالر، گندم با ۲۶1ميليون دالر، ذرت با 1۸7ميليون 
دالر، برنج ب��ا ۸3 ميليون دالر و دانه س��ويا با 71 
ميلي��ون دالر، به ترتيب پن��ج كاالي اول وارداتي 
كش��ور در آبان ماه بوده اس��ت. در رابطه با ميزان 
كاالهاي عبوري خارجي از كشور هم در هشت ماه 
نخست امسال هشت ميليون و 101 هزار تن كاالي 
خارجي از مسير كشورمان عبور كرده است كه يك 
ميليون و 1۵3هزار تن آن در آبان ماه بوده اس��ت 
كه ركوردي تازه در سه سال گذشته براي ترانزيت 
عبوري از كشور در يك ماه را به ثبت رسانده است. 
مضاف بر اينكه كل ترانزيت خارجي در سال ۹۹ و 
۹۸ هفت ميليون و ۵00هزار تن در هر سال بوده كه 
ترانزيت خارجي در هشت ماه امسال آماري بيشتر 
از 1۲ ماه هر يك از س��ال هاي نام برده بوده است. 
سخنگوي گمرك يادآور شد كه خوشبختانه در سه 
ماه اخير ركوردهاي خوبي در سه رويه گمركي در 
تجارت خارجي ثبت شده است، در ترخيص كاال 
در شهريور ماه با ترخيص ۵.3ميليون تن، ركورد 
واردات جابه جا ش��د، در مهرماه ب��ا صادرات پنج 
ميليارد و ۲۹۸ميليون دالر ركورد صادرات شكسته 
شد و در آبان ماه با عبور يك ميليون و 1۵3 هزار تن 
كاالي خارجي از كشور ركورد ترانزيت جابه جا شد.

صادرات تهران به عشق آباد 
نصف شد

ايلنا | رييس اتاق بازرگاني ايران و تركمنس��تان 
اظهار داش��ت: صادرات ما به تركمنستان كاهش 
پيدا كرده كه علت آن يك س��ري از موانع اس��ت 
كه بايد برداش��ته ش��ود. ميزان صادرات ما به اين 
كش��ور به كمتر از ۵00 ميليون دالر رسيده است. 
دو طرف عالقه مند به گس��ترش روابط هستند و 
نياز ب��ه ارتباط با يكديگر دارند. بيش��ترين ميزان 
صادرات ما 1 ميليارد دالر بود كه به كمتر از نصف 
كاهش پيدا كرده است. مجيد محمدنژاد در مورد 
سفر رييس جمهور به عش��ق آباد و شركت وي در 
اجالس اكو اظهار ك��رد: آقاي رييس جمهور براي 
حضور در اجالس اكو به تركمنستان سفر كردند 
ولي از آنجا كه روساي جمهور ساير كشورها هم در 
اين اجالس شركت كرده بودند، ارتباط دوباره اي 
بين روساي جمهور كشورهاي عضو اكو برقرار شد 
كه مي تواند براي تجارت كشور سازنده بوده و آن 
را تس��هيل كند. خوشبختانه با توجه به اينكه اين 
اجالس در تركمنستان برگزار شد و اين كشور به 
عنوان يكي از اعضاي اكو، همسايه ما است اميدواريم 
كه اتفاقات خوبي در حوزه صاردات، واردات و مسير 
ترانزيت ايران به اوراس��يا در بر داشته باشد.وي در 
مورد مذاكرات انجام شده بين ايران و تركمنستان 
گفت: ما با تركمنستان مروادات ديرينه اي داريم. 
كدورت هايي وجود داش��ت كه باعث كمتر شدن 
ارتباط دو كشور در سال ها اخير شده بود با اين سفر 
به نوعي روابط دو كشور تحكيم شده است. عالوه بر 
اين مذاكراتي پيرامون ارتباط تجاري، ترانزيت كاال، 
خدمات فني و مهندسي، خريد گاز و سوآپ گاز و... 
بين دو كشور ش��ده اميدواريم بتوانيم نتايج آن را 
ببينيم.رييس اتاق بازرگاني ايران و تركمنس��تان 
تصريح كرد: ما به عنوان بخش خصوصي و نماينده 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و تركمنس��تان كه 
نوك پيكان ارتباط تجاري با تركمنستان هستيم، 
بيش��تر در مورد تجارت و تس��هيل مسائل مالي و 
بانكي، صدور رواديد و ويزا براي تجار دو كشور و هر 
آنچه كه بتواند ارتباط ما را تسهيل كند را پيگيري 
مي كني��م و برايمان از اهميت وي��ژه اي برخوردار 
است. احساس ما اين است كه وضعيت تجاري دو 
كشور بهتر خواهد شد.محمدنژاد در پاسخ به سوالي 
پيرامون جاي��گاه بخش خصوص��ي در مذاكرات 
انجام شده بيان كرد: ساختار اقتصاد تركمنستان 
تا حدودي دولتي اس��ت اما ما پيش از اين ساالنه 
1 ميليارد دالر به اين كش��ور صادرات داش��تيم و 
چش��م انداز صادرات 3 ميليارد دالري به عش��ق 
آباد هم وجود داش��ت. قطعا بخش خصوصي در 
تجارت با تركمنستان از جايگاه ويژه اي برخوردار 
بوده و مي تواند جايگاه اصلي را داش��ته باش��د.

وي در ادامه خاطرنش��ان ساخت: صادرات ما به 
تركمنس��تان كاهش پيدا كرده كه علت آن يك 
سري از موانع است كه بايد برداشته شود. ميزان 
صادرات ما به اين كشور به كمتر از ۵00 ميليون 
دالر رسيده است. دو طرف عالقه مند به گسترش 
روابط هس��تند و نياز به ارتباط با يكديگر دارند. 
بيشترين ميزان صادرات ما 1 ميليارد دالر بود كه 

به كمتر از نصف كاهش پيدا كرده است.

آخرين وضعيت بازگشت 
پول هاي بلوكه در عراق

ايلنا |رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 
اظهار داشت: در مورد نحوه بازگشت پول، وزارت 
نيرو بايد با مس��ووالن عراق��ي مذاكره كرده و به 
نتيجه برسد. با اين حال وزارت نيرو كاال در برابر 
پول وارد نمي كند بلكه خ��ود پول را مي خواهد. 
آنچه كه مهم است اين اس��ت كه وزارت نيرو به 
پول خود خواهد رسيد. ميزان پول هاي ايران در 
ع��راق بين ۵ تا 7 ميليارد دالر اس��ت كه كل گاز 
فروخته شده به اين كشور توسط وزارت نيرو نيز 
به صورت دالري بوده اس��ت.يحيي آل اس��حاق 
در مورد آزادس��ازي پول هاي بلوكه ش��ده ايران 
در ع��راق اظهار كرد: ما يك مي��زان پول از عراق 
طلبكار هس��تيم كه به دليل شرايطي كه داشت 
در بازپرداخت آن تاخير كرده بود. به نظر مي رسد 
شرايط اين كش��ور كمي آزادتر ش��ده، از طرف 
ديگر مذاكرات انجام شده بين دو كشور درحال 
نتيجه گيري است. بنابراين عراق بخش زيادي از 
پول هاي ايران در اين كش��ور را پرداخت خواهد 
كرد.وي افزود: عراقي ها مش��كل مالي داشتند و 
عالوه بر اين فشارهاي امريكا هم وجود داشت كه 
مانع از بازپرداخت اين پول ها مي شد. فشارهاي 
سياس��ي هم كاهش يافته و در مجموع ش��رايط 
اين كشور به شكلي شده كه مي توانند بخشي از 
پول هاي ايران را بپردازند.رييس اتاق مش��ترك 
بازرگاني ايران و عراق تصريح كرد: در مورد نحوه 
بازگشت پول، وزارت نيرو بايد با مسووالن عراقي 
مذاكره كرده و به نتيجه برسد. با اين حال وزارت 
نيرو كاال در برابر پول وارد نمي كند بلكه خود پول 
را مي خواهد. آنچه مهم است اين است كه وزارت 
نيرو به پول خود خواهد رس��يد. ميزان پول هاي 
ايران در عراق بين ۵ تا 7 ميليارد دالر اس��ت كه 
كل گاز فروخته شده به اين كشور توسط وزارت 

نيرو نيز به صورت دالري بوده است.

كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي 
قيمت صيفي جات

ايس��نا| رييس اتحاديه بارفروش��ان از كاهش 
قيم��ت صيف��ي و س��بزي در آذرماه خب��ر داد. 
مصطفي دارايي نژاد در گفت وگو با ايسنا با بيان 
اينكه در حال حاضر قيمت سبزي و صيفي نسبت 
به آبان ماه 10 تا 1۵ درصد كاهش داشته است، 
گفت: اين كاهش قيمت شامل محصوالتي چون 
فلفل، هويج، بادمجان، كلم، گل كلم، كاهو، كاهو 

پيچ، چغندر و شلغم مي شود.
وي در پاسخ به اين س��وال كه چرا گوجه فرنگي 
ارزان نشده است؟ گفت: عرضه گوجه فرنگي كم 
شده است، زيرا سرما و بارندگي داشتيم. از طرفي 
در بخش گوجه فرنگي هاي گلخانه صادرات هم 
انج��ام مي ش��ود و به دلي��ل افزايش ن��رخ دالر 
كشاورزان بيشتر به صادرات عالقه مند هستند. 
همه اي��ن موارد قيمت گوجه را باال برده اس��ت. 
رييس اتحاديه بارفروش��ان اضافه كرد: با گرم تر 
ش��دن هوا و به دس��ت آمدن گوجه هاي جنوب 

حتما كاهش قيمت خواهيم داشت.

متروي تهران و حومه
به سمت هوشمند سازي مي رود

به گ��زارش مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ مهدي 
شايسته اصل صبح ديروز )سه شنبه نهم آذرماه( 
در اولين حضورش در جلس��ه شوراي هماهنگي 
معاونان و مديران ش��ركت بهره ب��رداري متروي 
تهران و حومه كه با حضور كارگر مش��اور معاون 
حم��ل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري ته��ران، در 
رصدخانه شهري برج ميالد برگزار شد، گفت: دكتر 
زاكاني ش��هردار تهران براستفاده از ظرفيت هاي 
فناوري و نخبگان و ايجاد ش��هر هوشمند تاكيد 
دارند و من اين باور را دارم كه ما مي توانيم به عنوان 
اولين مجموعه شهري اين مبحث را عملي كنيم و 
به نظر من اين دور از انتظار نيست. وي با بيان اينكه 
استفاده از هوش مصنوعي و داده كاوي از الزامات 
مديريت هوشمند شهري است خاطرنشان كرد: 
قطعا ما ديگر نمي توانيم با شيوه هاي سنتي شهر را 
اداره كنيم. االن با توجه به حجم داده ها و مسافران 
بايد با سرعت به س��مت هوشمند سازي حركت 
كنيم. مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري متروي 
تهران ادامه داد: ه��ر برنامه ريزي كه مي خواهيم 
در آينده انج��ام دهيم بايد برمبن��اي علمي و به 
روز انجام شود. وي تصريح كرد: ما در حال حاضر 
اطالعات آماري بسياري در اختيار داريم و بايد با 
رعايت پروتكل هاي امنيتي بتوانيم اين داده هاي 
به روز را در اختيار س��اير بخش ها ق��رار دهيم تا 
كارهاي ارزشمندي در زمينه پياده سازي طرح ها 
و ايده هاي نوين و همچنين تحليل داده و استفاده 
از آن در تصميم گيري ها انجام شود. شايسته اصل 
به ضرورت تعام��ل معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران در زمينه هوشمند سازي اشاره 
كرد و گفت: بايد يك حركت مش��ترك بين تمام 
بخش هاي اين معاونت ايجاد شود. به طور مثال ما 
اگر مشكل پايانه ها را حل كنيم مي توانيم به طور 
قابل توجهي به ارتقاء خدمات رساني در مترو كمك 
كنيم كه اين به تبع در كاهش ترافيك موثر است 
ما واقعا بايد با تحليل داده ه��ا و آمارهاي موجود 
بهترين تصميم ه��ا را بگيريم و با صرف بودجه در 
بخش هايي كه بيشترين اثرگذاري را دارند بتوانيم 
با س��رعت بهتري خدمات مورد نياز شهروندان را 

ارايه كنيم.

فرصتاصالحقيمتبهخودروسازاندادهميشود؟

رييساتاقبازرگانيايران:

اتاقبازرگانيتهراناعالمكرد

دو خبر مهم معاون صمت درباره قيمت خودرو

چرا صادرات ايران به سوريه ناچيز است؟ 

۱۲كشورارزدونرخيدارند

رييس اتاق بازرگاني ايران در ديدار با مقامات اقتصادي 
سوريه از لزوم بررسي دقيق چرايي محدود ماندن تجارت 
مش��ترك ميان دو كشور سخن گفت. با وجود نزديكي 
سياسي ايران و سوريه، آمارهايي كه از تجارت مشترك 
دو طرف منتشر شده نشان مي دهد كه ايران سهم قابل 
توجهي از بازار سوريه در اختيار ندارد. آمارهايي كه اخيرا 
منتشر ش��ده نش��ان مي دهد كه ميزان صادرات ايران 
به س��وريه در سال هاي گذش��ته افزايش قابل توجهي 
نداشته و اين در حالي اس��ت كه تركيه بيش از هشت 
برابر ايران به س��وريه صادرات دارد. در روزهاي گذشته 
مقامات اقتصادي و فعاالن اتاق بازرگاني از لزوم افزايش 
گفت وگوها ميان دو كشور براي افزايش سطح تعامالت 
سخن گفته اند و فاطمي امين وزير صمت، در راس اين 
گفت وگوها قرار دارد. در ديدار اخير وزير صمت با وزير 
نفت س��وريه، بخش هايي از دغدغه ه��اي طرف ايراني 

از س��وي رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح شد.رييس 
اتاق ايران به حس��ن روابط تجاري ايران و سوريه و لزوم 
گسترش آن اشاره كرد: روابط تجاري ميان ايران و سوريه 
به اندازه روابط سياسي دو كشور رشد نكرده است. وقتي 
روابط سياسي و استراتژيك ميان دو كشور رشد كرده، 
چرا نتوانسته ايم روابط اقتصادي مستحكم تري داشته 
باش��يم؛ اين موضوع نياز به عارضه يابي دارد.بر اساس 
گزارش پايگاه اتاق ايران، ش��افعي از موافقت نامه هاي 
امضا ش��ده ميان دو كش��ور گف��ت: هيچ ك��دام از اين 
موافقت نامه هاي امضاشده تابه حال اجرايي نشده است؛ 
بايد دليل اجرايي نش��دن اين موافقت نامه ها بررس��ي 
شود. بخش خصوصي آماده همكاري با طرف سوريه اي 
است ولي دولت ها بايد بسترساز اين همكاري ها در حوزه 
حمل ونقل، اقامت، س��رمايه گذاري، بانك، تعرفه هاي 
ترجيحي و موافقت نامه تجارت آزاد باشند. مسووليت 

حل اين مسائل به عهده دولت هاست.وي تصريح كرد: 
ظرفيت بخش خصوصي براي گازسوز كردن خودروهاي 
س��وري باالست؛ ما تجربه چندين س��اله در اين حوزه 
داريم. در صورت عالقه مندي س��وريه، آماده هس��تيم 
ش��ركت هاي ايراني را به طرف سوري معرفي كنيم. در 
اين ديدار طرف سوريه اي درباره تأمين نياز اين كشور 
در حوزه LPG و PG و همكاري معدني، س��نگ آهن و 
اكتشافات گفت. سوريه به روغن پايه نياز دارد؛ همچنين 
تمام تجهيزاتي كه در صنعت اكتشاف مورد نياز است، 
و تأمين آن تجهيزات از طرف س��وري مطرح شد. وزير 
صنعت، معدن و تجارت ايران اطالعات جامعي درباره 
توانمندي هاي ايران در بخش ه��اي مربوط به صنايع 
نفت، توليدات ش��ركت هاي بخش خصوصي در حوزه 
انرژي، صنعت و معدن ارايه داد. همچنين توافق ش��د 
كه كميته همكاري دوجانبه بين وزارت نفت سوريه و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران تشكيل شود و در 
قالب آن كميته، موضوع هايي كه در اين نشست از طرف 
دولت و بخش خصوصي مطرح شده، بررسي و مسير 
اجرايي شدن آن طراحي شود.يكي از موضوع هايي كه 
مورد توجه طرف سوري بود، گازسوز كردن خودروها 
با CNG بود. از جهتي ايران مازاد گاز دارد و از طرف 
ديگر اينها در LPG توانمندي هايي دارند، قرار شد 
شركت هاي فعال در بخش خصوصي ايراني و سوري 
توافقي امضا كنند تا بتوان صادرات سيلندر گاز براي 
خودرو انجام شود. همچنين ايستگاه هاي مربوط به 
پمپاژ گاز به خودرو در س��وريه ساخته شود. در اين 
نشست هيات ايراني درخواست كرد كه با توجه به 
معادن غني سوريه، ايران مي تواند در مسير اكتشاف 
معادن به اين كشور كمك كند. سنگ آهن سوريه 

مي تواند براي بازار ايران مناسب باشد.

از 1۸۹ اقتصاد جهان، 1۲ كش��ور داراي ن��رخ ارز دوگانه 
هستند كه شامل كشورهاي ارمنستان، باهاما، بروندي، 
اريتره، غنا، عراق، قرقيزستان، مالديو، سائوتومه و پرنسيپ، 
سودان جنوبي، سوريه و ايران مي شود. معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران 
در گزارشي به وضعيت تثبيت سه ساله نرخ ارز رسمي در 
ايران پرداخته است. بر اين اساس، سه نوع ساختار نرخ ارز 
در اقتصادهاي جهان وج��ود دارد، تك نرخي، دو نرخي و 
چندنرخي. بر اساس آخرين اطالعات صندوق بين المللي 

پول در ميان 1۸۹ اقتصاد جهان، فقط 1۲ كشور داراي نرخ 
ارز دوگانه هستند كه شامل كشورهاي ارمنستان، باهاما، 
بروندي، اريتره، غنا، عراق، قرقيزستان، مالديو، سائوتومه و 
پرنسيپ، سودان جنوبي، سوريه و ايران هستند.همچنين 
11 كشور نيز داراي نظام نرخ چندگانه بوده كه شامل آنگوال، 
گينه، ميانمار، نيجر، گينه پاپائو، سودان، تاجيكستان، باگو، 
اوكراين، ونزوئال و مغولستان هستند. به عبارت ديگر 1۶۶ 
اقتصاد جهان داراي س��اختار نرخ ارز تك نرخي و مابقي 
دونرخي يا چندنرخي هس��تند.بر اساس آخرين بررسي 

صندوق بين المللي پول، تعداد ۶3 اقتصاد جهان داراي نظام 
نرخ ارز شناور، ۸۸ كشور داراي نظام ميخكوب ماليم، ۲3 
كشور داراي نظام ميخكوب سخت و مابقي هم اختالطاتي 
از نظامات مذبور هس��تند. صرف نظر از انتخاب نوع نظام 
ارزي، نحوه نظارت بر نوس��انات نرخ ارز و تعديل به هنگام 
آن از موضوعات مهمي اس��ت كه به صورت منظم توسط 
مقامات ناظر پول��ي و ارزي اقتصادهايي كه به ويژه داراي 
ساختار تك نرخي ارز هستند، پايش و نظارت مي شود و 
در صورت نياز نرخ ارز رسمي كشورها متناسب با تحوالت 

قيمتي در سطح جهان و تورم داخلي و در چارچوب ترتيبات 
نظام نرخ ارز، صورت مي گيرد.طي سال ۲0۲0 ارزش پول 
ملي بس��ياري از اقتصادها در برابر دالر تضعيف شد و اين 
موضوع در تعديل نرخ ارز رسمي اكثر آنها هم لحاظ شد. در 
ميان كشورهاي منتخب، شامل تركيبي از اقتصادهاي در 
حال توسعه همسايه، منطقه و جهان، شاهد افزايش نرخ ارز 
رسمي البته به استثناي اقتصاد ايران هستيم كه با احتساب 
س��ال ۲0۲1، سه سال متوالي است كه نرخ ارز رسمي آن 
بدون تغيير 4۲00 تومان در برابر هر دالر باقي مانده است.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Dec 1. 2021  2094   چهارشنبه 10 آذر 1400    25 ربيع الثاني 1443  سال هشتم    شماره

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:53اذانمغرب:17:11اذانصبحفردا:5:27

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

فوت ۱۱۹ بيمار كرونايي ديگر
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: ۱۱۹ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند و پس از ۶ روز تلفات 
كرونا بار ديگر سه رقمي شد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴ هزار و ۲۵۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
شد كه ۸۰۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۱۷ هزار و ۴۴۵ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۲۹ هزار و ۸۳۰ نفر رس��يد. س��ه هزار و ۳۳۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. اكنون ۲۲ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۰۷ شهر در وضعيت زرد و ۲۱۹ شهر در وضعيت آبي 

قرار دارند و هيچ شهري در وضعيت قرمز كرونايي به سر نمي برد.

ادامهازصفحهاول

 براي پرستاراني كه
صادقانه جنگيدند

گذر  از تنگناي مالي

تغيير نگاه  سهامداران

 در اي��ن راه ج��ان باختن��د. در حال��ي ك��ه م��ا در 
ترافيك جاده هاي ش��مال به دنب��ال برنامه اي براي 
خوشگذراني هاي خود بوديم. حاال اينكه برويم مقابل 
يك بيمارستان بايستيم و كادر درمان را تشويق كنيم 
يا برايشان هورا بكشيم، اينها عزيزان رفته شان را به آنها 
باز نمي گرداند. اينها خستگي آن روزهاي سخت را از تن 
شان به در نمي كند چرا كه فقط يك خواسته داشتند 
و ما آن خواسته را اجابت نكرديم. اما كرونا هنوز تمام 
نشده حاال هر از گاهي سويه اي جديد از اين بيماري 
از يك نقطه دنيا سر بلند مي كند، جانفشاني پرستاران 
و كادر درمان هنوز ادامه دارد. آنها هيچ وقت ذره اي از 
تالش خود براي بهبود بيماران كم نكردند، حاال اگر 
نوبتي هم باشد نوبت ماست تا با واكسن زدن و رعايت 
پروتكل ها نگذاريم آن روزهاي سخت دوباره بازگردد.

كه ش��ايد اين بخش فربه تر هم بش��ود. مازاد نيروي 
انساني دستگاه هاي دولتي و شهرداري تهران، اجراي 
طرح ها و برنامه ه��اي غيرعلمي و غي��ر اولويت دار، 
تخصيص رانت هاي پيدا و پنهان به گروه هاي خاص 
اجتماعي و سياس��ي، بي توجهي به شايسته گزيني 
و شايسته س��االري و... نه تنها پيامدي جز سنگيني 
هميشگي سمت هزينه هاي بودجه دولت و شهرداري 
تهران را ندارد كه با افزايش درآمدهاي بادآورده، ميل به 
افزايش هزينه ها و خاصه خرجي ها را نيز زياد مي كند. 
۴- مس��اله »تهران« امروز اما فراتر توسعه و نوسازي 
حمل و نقل اس��ت، به گونه اي كه حتي با افتتاح تمام 
خطوط مترو و س��ير قطارهاي نو با سرفاصله هاي۲ 
دقيقه اي و فعاليت ۹ هزار دستگاه اتوبوس نو )به جاي  
۲ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده كنوني( باز هم بحران 
ترافيك و آلودگي هوا حل نخواهد ش��د. حل مساله 
»تهران« امروز مستلزم درك چرايي مهاجرت ساالنه 
۲۵۰ هزار نفر )هر ۴ سال يك ميليون نفر( به پايتخت 
است. مهاجرت به شهري كه به غير از بحران ترافيك 
و آلودگي ه��وا، در محاصره انواع مخاطرات طبيعي و 
غيرطبيعي همچون زلزله، فرونشست زمين، وجود 
هزاران معتاد متجاه��ر، هزاران كودك كار و س��اير 

ناهنجاري هاي اقتصادي -  اجتماعي است.

 ديگر ابزارهاي بازار پول طراحي شده اند، ذخيره گيري 
انجام نمي دهند و سياست گذاري آنها به اين صورت 
است كه بر اساس بازدهي، سود پرداخت كنند تا زماني 
كه وضعيت بازار خوب است و صندوق ها نمي توانند 
بيش ازحد سهام خريداري كنند و به بازدهي شاخص 
نمي رسند. از طرف ديگر ريزش بازار و داشتن سهم 
زيادي در س��بد دارايي   ها، باعث مي شود كه از نرخ 
بانكي هم كمتر پرداخت كنند و نارضايتي سرمايه گذار 

را به همراه خواهند داشت.

رويدادرويخطخبر

دادسراي عمومي انقالب نقده درمورد پرونده واژگوني 
اتوبوس خبرنگاران محيط زيس��ت پس از تحقيقات 
گس��ترده عالوه بر راننده، مدي��ركل حفاظت محيط 
زيست اس��تان آذربايجان غربي، رييس اداره محيط 
زيست شهرس��تان اروميه و دبير استاني ستاد احياي 
درياچه اروميه را به عنوان مقصران حادثه اعالم كرده 
است. دوم تير سال جاري، ۲۵ خبرنگار فعال در حوزه 
محيط زيست از تهران راهي اروميه شدند تا گزارشي 
از آخرين وضعيت تونل زاب كه قرار است حجم زيادي 
آب را وارد درياچه اروميه كنند تهيه كنند، اما متاسفانه 
بعد از بازدي��د از تونل در راه بازگش��ت اتوبوس حامل 
اين خبرنگاران در جاده پر پيچ و خم نقده به پيرانشهر 
واژگون شد و »مهشاد كريمي« خبرنگار ايسنا و »ريحانه 
ياس��يني« خبرنگار ايرنا جان خود را از دست دادند و 
تعداد زيادي از خبرنگاران نيز مجروح ش��دند و درمان 
برخي از آنها حتي بعد از گذشت پنج ماه همچنان ادامه 
دارد، حال بماند آنهايي كه دچار آس��يب هاي روحي و 
رواني شدند چه روزهايي را پشت سر مي گذارند. بعد از 
گذشت پنج ماه و پيگيري حقوقي ماجرا مشخص شد 
كه سه نفر از مسووالن استاني از جمله مديركل حفاظت 
محيط زيس��ت آذربايجان غرب��ي، مديركل حفاظت 
محيط زيست اروميه و دبير استاني و منطقه اي ستاد 
ملي احياي درياچه اروميه عالوه بر راننده در اين زمينه 
مقصر هستند. دادستان عمومي و انقالب اسالمي نقده 
در اين باره گفت: مشكل در اين پرونده ناشي از انتخاب 
اتوبوس بوده كه مسووالن امر در تعيين اتوبوس مناسب 
براي خبرنگاران قصور كرده اند. اصغر قوشچي ادامه داد: 
پرونده به مركز اس��تان ارسال شده تا ادامه اين پرونده 
در اروميه رسيدگي ش��ود، دادسراي اروميه مشخص 
مي كند كه ميزان قصور چه اندازه بوده و نتيجه نهايي 

پيگيري پرونده، در مركز استان مشخص خواهد شد.

   حادثه چگونه رخ داد؟
از زماني كه خبرنگاران س��وار اتوبوس شدند راننده 
با سرعت بسيار پاييني حركت مي كرد و زماني كه 
به وي اعتراض مي ش��د كه از برنامه عقب هس��تيم 
مي گفت كه اين جاده براي اتوبوس مناسب نيست 
نمي توانم س��ريعتر بروم اگر اتفاقي بيفتد بايد كلي 
خسارت بدهم اما اين تذكر مورد توجه نماينده ستاد 
ملي احياي درياچه اروميه ك��ه در اتوبوس بود قرار 

نگرفت و در آخر هم شد آنچه كه نبايد مي شد.
نكته قابل تامل ديگري كه در اين حادثه وجود دارد 
اين است كه بعد از تصادف مشخص شد ستاد احياي 
درياچه اروميه و سازمان حفاظت محيط  زيست به  
عنوان متوليان اين سفر، اتوبوس را از شركت سيمان 
اجاره كرده اند و سرنشينان آن به  عنوان كارگران اين 
شركت به پليس راهنمايي و رانندگي معرفي شدند 
كه با توجه به اينكه بيشتر سرنشينان اتوبوس خانم 

بودند پليس راه چطور آن را پذيرفته است.
محمد داس��مه وكيل پاي��ه يك دادگس��تري كه 
رس��يدگي به پرون��ده واژگون��ي اتوب��وس حامل 
خبرنگاران محيط  زيس��ت را به عه��ده گرفته، به 
خبرنگار محيط زيست ايرنا گفت: دادسراي عمومي 
انقالب نقده به عنوان دادس��راي محل وقوع بزه در 
خصوص پرونده واژگوني اتوبوس خبرنگاران محيط 
زيست پس از تحقيقات گسترده و استعالم از مراجع 

ذيربط اقدام به صدور راي نهايي كرده است.

    قصور و بي مباالتي مسووالن
او افزود: در اين راي آمده عالوه بر راننده اتوبوس اتهام 
تحت عنوان بي مباالتي و قصور مسووالن هماهنگي 
سفر منجر به فوت و ايراد صدمه بدني غيرعمدي به 
علت عدم تامين وسيله نقليه مناسب و شرايط راه و 

جغرافيايي منطقه بدون هماهنگي با ادارات مرتبط 
ايمني و ترافيك متوجه س��ه نفر از مديران از جمله 
مديركل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان 
غربي، رييس اداره محيط زيست شهرستان اروميه 
و دبير استاني س��تاد احياي درياچه اروميه است و 
اين اتهام��ات را با توجه به وجود پنج دليل و س��ند 
مضبوط در پرونده محرز و مس��لم دانس��ته است. 
داسمه ادامه داد: از جمله داليلي كه در پرونده است؛ 
نظريه كميسيون عالي تصادفات، نظريه فرماندهي 
پليس راه استان آذربايجان غربي متشكل از فرمانده 
پليس راه، رييس اداره بازرسي پليس راه و رييس اداره 
نظارت بر عمليات جاده اي و گزارش تحليلي عمقي 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، اتهام را 
متوجه مسووالن سفر و ميزبان دانسته و اين اتهامات 
 را محرز و مس��لم تلقي كرده اس��ت و نظريه هيات 
سه نفره كارشناس��ي كه فقط اتهام را متوجه راننده 
دانسته بود را بر خالف اوضاع و احوال مسلم پرونده 
تلقي كرده و آن را در تضاد با حقيقت و ديگر اس��ناد 
مسلم مضبوط در پرونده دانسته اس��ت. او افزود: با 
توجه به اينكه نظريه كارشناسي براي بازپرس جنبه 
طريقيت دارد و جنبه موضعيت ندارد و در صورتي كه 
برخالف اوضاع و احوال مسلم پرونده باشد، فاقد اعتبار 
و غيرقابل استناد است، از اين رو نظريه هيات سه نفره 
را فاقد وجاهت تلقي كرده و با توجه به وجود پنج دليل 
و سند قابل اتكا اتهام را متوجه مسووالن سفر دانست. 
داسمه گفت: با توجه به اينكه اتهامات مديركل و دبير 
استاني ستاد احياي درياچه اروميه بايد در دادسراي 
عمومي انقالب مركز استان رسيدگي شود، حسب 
قانون بررس��ي كيفري، پرونده به دادسراي عمومي 
انقالب مركز اس��تان آذربايجان غربي ب��راي ادامه 

رسيدگي قضايي ارسال و ارجاع شده است. 

آياپروندهخبرنگارانمحيطزيستبامعرفيمقصرانبستهميشود؟

گليماندگار| 
ه��واي ش��هر آل��وده اس��ت، آنق��در كه 
آمبوالنس هاي اورژان��س را مي تواني در 
خيابان ها و ميدان هاي ش��هر ببيني، ايستاده اند براي 
كمك رساني به افرادي كه دچار تنگي نفس و... مي شوند، 
با اين حال هستند بيماران و افراد مسني كه اين روزها 
براي تهيه دارو از اين داروخانه به آن داروخانه مي روند و با 
پاسخ منفي مواجه مي شوند، مدت زمان زيادي است كه 
بيماران ديابتي با كمبود دارو مواجهند، روزهاي زيادي 
نبود انسولين بالي جانشان بود و حاال نبود قرص هايي كه 
بايد روزانه مصرف كنند. چه كسي قرار است پاسخگوي 
اين بي برنامگي و به خطر انداختن جان بيماران باشد؟ در 
حالي كه تعداد بيماران مبتال به ديابت در كشور مشخص 
اس��ت و تعداد افرادي كه هر س��اله به اين جمع اضافه 
مي ش��وند هم در آمارها ذكر ش��ده اما باز هم مسووالن 
حوزه بهداشت و درمان توان تهيه داروي مورد نياز اين 
بيماران را ندارند. نبود انسولين و قرص هاي قند مي تواند 
جان افراد را به خطر بيندازد. اگر كسي دچار كماي قندي 
شود هزينه درمانش خيلي بيشتر از هزينه تامين دارويي 

است كه از اين اتفاق پيشگيري مي كند. 

     هر داروخانه اي مي رويم جواب منفي است
معصومه ۶۷ س��ال س��ن دارد، او سال هاست كه به 
بيماري ديابت مبتال اس��ت، ق��رص گالزيد مصرف 
مي كند، روزانه يك عدد با دوز ۸۰ اما حاال يك هفته 
هس��ت كه اين قرص در داروخانه ها ناياب شده، يك 
بسته با دوز ۳۰ پيدا كرده كه يعني بايد روزي ۳ عدد 
مصرف كند و حاال دوباره قرص هايش تمام شده. او به 
»تعادل« مي گويد: امروز به بيش از ۷ داروخانه س��ر 
زده ام. با اين وضعيت آلودگي ه��وا ديگر توان نفس 
كشيدن هم ندارم. زانوهايم درد مي كند، انصاف است 
كه من با اين سن و سال براي پيدا كردن يك قرص در 
به در اين داروخانه و آن داروخانه باشم. چرا هيچ كس 
به فكر ما نيست. تامين دارو اينقدر سخت است. قرصي 
را كه به قيمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان مي خريدم. حاال 
بايد بابتش ۲۰۰ هزار تومان پول بدهم. مي دانم اگر به 
جاي گشتن در داروخانه ها به ناصرخسرو بروم خيلي 

زود قرص را پيدا مي كنم. اما نمي توانم به آنها اطمينان 
كنم، اگر تاريخ مصرف گذشته باشد يا قرص ديگري 
به من بدهند و حالم بد بشود بچه هايم اسير مي شوند. 

    باالخره كسي بايد جوابگو باشد
حسين ۷۲ ساله است، او را در داروخانه هالل احمر 
مي بينم، براي تهيه قرص قند به اينجا آمده و گفتند 
نداريم. او به »تعادل« مي گويد: اين چه وضعي است 
يك روز بايد اسير تهيه انس��ولين باشيم و يك روز 
ديگر اس��ير تهيه قرص. اينكه مسووالن مي گويند 
دارو تحريم است مگر امروز و ديروز تحريم شده ايم 
كه رشته كار از دستش��ان در رفته. سال هاست كه 
ايران تحريم اس��ت پس چرا خودشان دست به كار 
نمي شوند. چرا بيماران با سن باال بايد در اين شرايط 
كه هم كرونا تهديدشان مي كند و هم آلودگي هوا و 
خودشان هم هزار و يك بيماري دارند بايد در به در 
تهيه يك قرص باشند. باالخره كسي بايد پاسخگو 
باشد. چرا وزير بهداشت هيچ اظهارنظري نمي كند. 
وظيفه س��ازمان غذا و دارو چيست؟ من نمي توانم 
فرزندانم را كه از صبح تا شب براي يك لقمه نان جان 
مي كنند، اس��ير تهيه قرص و دارو بكنم، مجبورم با 
اين وضعيت خ��ودم از اين داروخانه به آن داروخانه 
بروم تا بتوانم قرص پيدا كنم. چرا اينقدر در كشور ما 
مرگ ارزان شده و كسي هم كاري انجام نمي دهد. 

    موجودي داروخانه ها صفر است
فاطمه ۵۵ ساله نيز در اين باره به تعادل مي گويد: چرا 
با جان بيماران بازي مي ش��ود، من با اطالعات دارويي 
۱۹۰ تماس گرفتم و آنها گفتند موجودي اين دارو در 
داروخانه ها صفر است. اما حاال برخي داروخانه ها به طور 
پنهاني اين دارو را با قيمت آزاد مي فروشند، من امروز به 
سختي توانستم هر قلم ويكتوزا را به قيمت يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان از يك داروخانه  خريداري كنم. دو ماه 
از دارو استفاده نكردم چراكه به نرخ دولتي وجود نداشت 
و من هم قدرت خريد آن را به قيمت آزاد نداش��تم، اما 
االن براي اينكه شرايط بيماري ام بدتر شد مجبور شدم با 
هر سختي اي كه شده از بازار آزاد داروهايم را تهيه كنم.

    چرا با جان مردم بازي مي كنيد
هيچ كس خودش را موظف به پاسخگويي نمي داند، 
دارويي كه براي برخي بيماران حكم مرگ و زندگي 
را دارد ب��ه يك باره ناياب مي ش��ود، ش��ركت هاي 
دارويي مي گويند چون ديگر ارز دولتي به اين دارو 
تعلق نمي گيرد آن را وارد نمي كنند، از سوي ديگر 
مسووالن حوزه بهداشت و درمان مدعي مي شوند 
وقتي دارويي به توليد داخل مي رسد ديگر واردات 
آن متوقف مي ش��ود، حال سوال اين است، آيا واقعا 

جان انسان ها اهميتي براي مسووالن دارد؟ 
غالمرضا بيم��ار ديابتي نوع دو با بي��ان اين مطلب به 
»تعادل« مي گويد: چرا مس��ووالن فقط بلدند ش��عار 
بدهند، با همين شعارها بود كه آمار مرگ و مير كرونا 
به روزي ۷۰۰ نفر هم رس��يد. چه كسي پاسخگو بود، 
حاال هم بيم��اران ديابت��ي بايد جان خ��ود را قرباني 
وعده ها و شعارهايي كنند كه مسووالن به گفتن آنها 
عادت كرده اند. يك هفته است كه با تمام شركت هاي 
داروي��ي تماس گرفت��ه ام، با اطالع��ات دارويي ۱۹۰ 
وزارت بهداشت تماس گرفته ام، همه يك جواب دارند، 
موجودي داروخانه ها صفر اس��ت، اين دارو ديگر وارد 
نمي شود چون ارز دولتي به آن تعلق نمي گيرد. چون 
نمونه ايراني س��اخته اند ديگر نمونه خارج��ي را وارد 
نمي كنند. براي اينكه از چه دارويي براي درمان بيماري 
خود استفاده كنيم هم بايد از مسووالن اجازه بگيريم. 
شما حق نداريد واردات دارويي كه براي بيماران حكم 
مرگ و زندگي دارد را به يك باره قطع كنيد چون فكر 
مي كنيد نمونه ايراني آن را س��اخته ايد. اين در حالي 
اس��ت كه حتي نوع ايراني دارو هم در داروخانه ها پيدا 

نمي شود. چرا با جان مردم بازي مي كنيد. 

    فروش دارو هم زيرميزي شده است
در حالي ك��ه اطالعات دارويي وزارت بهداش��ت و 
درمان اعالم مي كند كه موجودي داروي »ويكتوزا« 
در داروخانه ها صفر است، اما برخي داروخانه ها هر 
قلم اين دارو را به قيمت ي��ك ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان به بيماران مي فروش��ند. اين در حالي است 
كه برخي داروخانه ها بدون نس��خه اين دارو را تا ۲ 

ميلي��ون و ۵۰۰ هزار تومان براي ه��ر قلم به بيمار 
قيمت مي دهند. حاال س��وال اين اس��ت يك بيمار 
ديابتي كه نياز به سه قلم ويكتوزا در ماه دارد چطور 
مي تواند مبلغي بين ۴ ميليون و ۵۰۰ تا ۷ ميليون و 

۵۰۰ هزار تومان براي تهيه اين دارو بپردازد؟

    سياست يك بام و دو هوا
اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه مدتي قبل بهرام 
دارايي، رييس سازمان غذا و دارو در واكنش به انتشار 
برخي اخبار مبني بر حذف ارز دولتي دارو كه سبب 
كمبود و گراني داروها شده است، اظهار كرد: سياست 
دولت و وزارت بهداشت، ادامه پرداخت ارز ترجيحي به 
دارو و تجهيزات پزشكي مخصوصاً براي بيماران خاص 
و صعب العالج و مزمن اس��ت. با اين وجود همچنان 
برخي معتقدند تغييرات قيمت ارز و البته تحريم ها 
س��بب كمبود اين داروها شده اس��ت. درهمين باره 
سيدجعفر اسداهلل پور، مديرعامل انجمن مهار ديابت 
پارس به خبرآنالين گفت: متاسفانه بيماري ديابت 
جزو بيماري خاص نيست و همين باعث شده داروهاي 
مورد نياز بيماران ديابتي مثل ساير داروها تلقي شود 
و واردات آنها به ويژه در ش��رايط تحريم  با مشكالتي 
مواجه شود طوري كه حتي گاهي هم وارد نمي شوند. 
ورود داروها هم دست س��ازمان غذا و دارو و زيرنظر 

وزارت بهداشت است، اما به دو علت، يعني تغييرات 
قيمت دالر و مس��اله تحريم ها گاهي اين داروها كم 
وارد مي شود يا اينكه اگر وارد شود با قيمت هاي بسيار 
باال در بازار به فروش مي رسند. همچنين درخصوص 
نمونه ايراني داروهاي خارجي هم بايد گفت به دليل 
اينكه مواد اوليه اين داروها خارجي و وارداتي هستند 
حاال با كمبود مواجه شده اند. داروهايي كه تمام مواد 
آنها در داخل كش��ور موجود است با كمبودي همراه 
نيستند اما آنهايي كه مبناي مواد اوليه شان خارجي 
است، گاهي دچار مشكل مي ش��وند. اسداهلل پور در 
مورد قيمت هاي نجومي دارو نيز گفت: شرايطي پيش 
آمده كه وقتي عده اي متوجه شوند گروهي از مردم 
به اقالم دارويي يا حتي غير دارويي نياز دارند حول و 
حوش آن رانت ش��كل مي گيرد، بنابراين اين داروها 
را در سيس��تم دولتي عرضه نمي كنند و از طرق آزاد 
يا در داروخانه ها يا در جاهايي مانند ناصر خس��رو به 
فروش مي رسانند. متاسفانه در اين خصوص نظارتي 
هم وجود ندارد. در همين بحث كرونا هم ديديم كه 
داروهايي وجود داشت كه بيماران به آنها نياز داشتند 
و بايد از طريق بيمارس��تان ها به آنها داده مي شد اما 
به بيماران مي گفتند باي��د از بيرون تهيه كنيد؛ اين 
درحالي است كه وقتي دارو وارد كشور شده است يعني 
حداقل در اين موارد تحريم ها مشكلي ايجاد نكرده اما 

دارو در سيستم داروخانه نيست، اين پرسشي است كه 
سازمان غذا و دارو بايد جواب دهد. اين داروها بدون 
قاچاق و از كانال هاي رسمي وارد كشور شده اند اما 
در داروخانه ها موجود نيستند و در جاهاي خاصي 
عرضه مي شوند، پاسخ اين سوال به عهده ما نيست 
اما مي دانيم دست هايي پشت پرده هست كه دارند 
از اين شرايط سوءاس��تفاده مالي مي كنند. چنين 
م��واردي در خصوص مواد غذايي و م��واد اوليه هم 
وجود دارد، اين اتفاقي است كه در كشور ما درحال 
رخ دادن است اما پاسخگوي قطعي آن خود سازمان 

غذا و دارو است كه بايد جواب دهد.

    مسووالني كه پاسخگو نيستند
متاسفانه هيچ كدام از مسووالن سازمان غذا و دارو 
حاضر به مصاحبه درب��اره كمياب بودن داروهاي 
بيماران ديابتي و وضعي��ت تامين داروي بيماران 
خاص حاضر به گفت وگو و پاسخگويي نبودند. اين 
روندي است كه متاس��فانه طي سال هاي گذشته 
بارها و بارها ديده شده است. اين در حالي است كه 
زماني خبرنگاران و روزنامه نگاران مي توانس��تند 
مس��ووالن را به پاس��خگويي وادار كنند و از زمان 
دولت احمدي ن��ژاد اين عدم پاس��خگويي به يك 

سنت تبديل شد و تاكنون نيز ادامه دارد. 

گزارش

كمبودونبودداروباليجانبيمارانشدهاست

حراج جان به قيمت ارزان

ورودسامانهبارشيبهكشور
از اواسط روز چهارش��نبه )۱۰آذر( سامانه بارشي 
از ش��مال غرب وارد كشور مي ش��ود. رييس مركز 
ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات وضع 
هوا ب��ا بيان اين مطلب گفت: ام��ا آالينده هاي هوا 
در مناطق صنعتي و پر تردد ته��ران، كرج، اراك و 
مشهد همچنان ادامه دارد. صادق ضياييان افزود: 
در استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
اردبيل و كردس��تان افزايش ابر، بارش باران گاهي 
وقوع رع��د و ب��رق و وزش باد ش��ديد و در نواحي 
سردس��ير و كوهس��تاني بارش ب��رف پيش بيني 
مي شود. اين شرايط اواخر وقت چهارشنبه )۱۰آذر( 
و ط��ي روز پنجش��نبه )۱۱آذر( در غالب مناطق 
نيمه غربي كشور، سواحل درياي خزر، ارتفاعات و 
دامنه هاي جنوبي البرز انتظار مي رود. جمعه )۱۲ 
آذر( به تدريج از ش��دت بارش در نيمه غربي كشور 
كاسته مي شود و فعاليت سامانه بارشي در سواحل 
درياي خزر، ارتفاع��ات و دامنه هاي جنوبي البرز، 
نواحي مركز، شرق و شمال شرق كشور ادامه خواهد 
داشت. او در ادامه گفت: شنبه )۱۳آذر( در شرق و 

شمال شرق بارش پراكنده پيش بيني مي شود و در 
اواخر وقت سامانه از كشور خارج خواهد شد. رييس 
مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات 
وضع ه��وا در ادامه گفت: پنجش��نبه )۱۱آذر( در 
نواحي ش��مال غربي و غرب و جمع��ه )۱۲آذر( در 
دامنه هاي جنوبي البرز، شمال شرق و مركز كشور 
كاهش نسبي دما بين۶ تا ۸ درجه سانتيگراد انتظار 
مي رود. او اف��زود: از چهارش��نبه )۱۰آذر( تا اوايل 
وقت جمعه )۱۲آذر( درياي خزر مواج خواهد بود 
همچنين براي روزهاي جمعه )۱۲آذر( و ش��نبه 

)۱۳آذر( خليج فارس مواج پيش بيني مي شود.

توفاندراستانبولكشتهومصدومبرجاگذاشت
در پي وقوع توفان در استانبول، بزرگ ترين شهر تركيه 
دستكم چهار تن كشته شده و تعدادي ديگر مصدوم 
شدند. بنابر اعالم مقامات محلي در پي وقوع توفان در 
شهر استانبول و مناطق مجاور آن دست كم چهار تن 
از جمله يك تبعه خارجي كش��ته و ۱۹ نفر ديگر نيز 
مصدوم شدند. طبق اعالم سازمان هواشناسي تركيه، 
س��رعت وزش باد طي روز گذشته )دوشنبه( در شهر 
اس��تانبول حدود ۱۳۰ كيلومتر در س��اعت بوده كه 
احتمال وزش باد ش��ديد طي روز سه شنبه نيز وجود 
دارد. به گزارش خبرگزاري رويترز، به گفته فرماندار 
ش��هر اس��تانبول توفان ۱۹ مصدوم برجا گذاشته و 

وضعيت سه نفر از آنان وخيم گزارش شده است. تصاوير 
منتشر شده در رسانه هاي محلي حاكي از آن است كه 

توفان به ساختمان ها نيز خسارت وارد كرده است.

شناساييسويهُاميكروندر۱۷كشورومنطقهدرجهان
دست كم ۱۷ كشور و منطقه در جهان مواردي از ابتال 
به سويه جديد كروناويروس موسوم به اُميكرون را تاييد 
كرده اند. بررسي شبكه خبري س��ي ان ان حاكي از آن 
است كه سويه اُميكرون در ۱۷ كشور و منطقه در جهان 
شناسايي شده است.اسپانيا و اتريش اولين موارد ابتال به 
اين سويه را طي ۲۴ ساعت گذشته گزارش كرده اند و 
آلمان نيز اولين مورد ابتال به سويه اُميكرون را در بيماري 
كه به خارج از كش��ور سفر نداش��ته، تاييد كرده است. 
استراليا، اتريش، بلژيك، بوتسوانا، كانادا، جمهوري چك، 
دانمارك، آلمان، هنگ كنگ، رژيم صهيونيستي، ايتاليا، 
هلند، پرتغال، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد و انگليس، 
كشورها و مناطقي هستند كه تاكنون مواردي از ابتال به 
سويه اُميكرون را تاييد كرده اند. اين در حالي است كه 
هنوز هيچ اظهارنظر قطعي در مورد ميزان سرايت پذيري 

يا مقاوم بودن اين بيماري در برابر واكسن صورت نگرفته 
است. روز گذشته سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد به 
نظر مي رسد اين سويه كرونا نسبت به سويه هاي قبلي 
آن خيلي خطرناك نباشد، اما تا اظهارنظر قطعي در اين 
رابطه بايد صبر كرد و ديد نتيجه آزمايش ها و بررس��ي 

دانشمندان در اين زمينه به كجا خواهد رسيد. 
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