
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 9  No . 2324  Tue. October 4. 2022  سه شنبه   12 مهر 1401   7 ربيع االول 1444  سال نهم  شماره 2324  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
15294000

شاخص بورس
1318714

 »تعادل« در گفت وگو با كارشناسان روند بازارسرمايه در نيمه دوم سال 
و عوامل تاثيرگذار در بورس را بررسي كرد

بورس در دست  انداز  ركود 

يادداشت-2يادداشت-1

 برجام 
و گشايش تجاري

 ضرورتي 
براي صندوق ها

نگاهي ب��ه آمارهاي تجاري 
در ش��ش ماه��ه نخس��ت 
امس��ال نش��ان مي دهد كه 
چ��ه در ح��وزه ص��ادرات و 
چ��ه در ح��وزه واردات، ما 
با عملكردي نس��بتا مشابه 
مواجه بوده ايم. به اين معنا 
كه ب��ا وجود كاه��ش وزني 
آمارها، از نظر ارزش��ي رش��د را به ثبت رسانده ايم. 
ميزان صادرات ايران از نظر وزني افتي ۱۲.۵ درصدي 
داشته اما از نظر ارزشي رشدي بيش از ۱۳ درصدي 
را نش��ان مي دهد و به اين ترتيب در نيمه نخس��ت 
سال جاري ايران نزديك به ۲۵ ميليارد دالر صادرات 
داشته است. در حوزه واردات نيز آمار تا حدي مشابه 
اس��ت. به اين ترتيب كه با وجود افت وزني واردات، 
ارزش آن به بي��ش از ۲۶ ميليارد دالر رس��يده كه 

افزايش ۱۳ درصدي را نشان مي دهد.
به نظر مي رس��د، افزايش تورم جهان��ي كه از چند 
ماه قبل و همزمان با جنگ روس��يه و اوكراين آغاز 
ش��ده در اين آمار نقش دارد، زيرا قيمت بسياري از 
محصوالت در بازار جهاني در اين مدت افزايش پيدا 
كرده است؛ اما با توجه به اينكه آمارهاي جزئي ارايه 
نشده، نمي توان فعال بر روي سهم كاالهاي با ارزش 
افزوده باالتر يا كاالهاي دانش بنيان به شكل دقيق 
نظر داد، هر چند براي تحول جدي در اين حوزه نياز 

به چند سال زمان خواهد بود.
در صورتي كه برجام بار ديگر اجرايي شود و تحريم ها 
كنار بروند، قطعا تجارت ما امكان حضور گسترده تر 
در بازاره��اي جهاني را خواهد داش��ت. موضوعاتي 
مانند پيوستن ما به اجالس شانگهاي نيز پس از كنار 
رفتن تحريم ها امكان پيگيري دارند. در واقع با وجود 
آنكه بسياري از كش��ورها از نظر سياسي با ما همراه 
هس��تند، اما از نظر اقتصادي تا زماني كه مس��ائلي 
مانند تحريم يا اف اي ت��ي اف وجود دارد، اوج گيري 
همكاري ها دش��وار مي ش��ود و براي توسعه روابط 

اقتصادي بايد در تمامي حوزه ها برنامه ريزي كرد.
دولت يك اقدام مثبت و مهم را در دس��تور كار قرار 
داده و آن اص��الح نظ��ام پرداخت ياران��ه يا همان 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بوده است. براي آنكه نتايج 
مثبت اين طرح خود را نش��ان دهد، بايد به س��مت 
تك نرخي شدن نرخ ارز و تعيين قيمت  آن بر اساس 
واقعيت ه��اي اقتصادي حركت كني��م. موضوعاتي 
مانند س��ركوب ن��رخ ارز يا حفظ فاصل��ه ميان نرخ 
بازار و ن��رخ نيمايي، باز به توليد معضالتي جديد در 
اقتصاد منجر خواهد شد. در واقع اگر دولت مذاكرات 
را نهايي كرده و تحريم ها را كنار بزند، راهي كه پيش 
روي اقتصاد ايران ق��رار دارد، كاهش تصدي گري و 
تس��هيل ش��رايط اقتصادي و جذب سرمايه گذاري 

داخلي و خارجي خواهد بود.

مهم ترين معضل صندوق هاي 
دارايك��م  و پااليش پيش بيني 
نكردن رك��ن بازارگ��ردان در 
صندوق هاي س��رمايه گذاري 
بود كه وجود آن مي تواند بسيار 
به اينكه قيمت ابطال به قيمت 
ب��ازار صندوق نزديك باش��د، 
كمك كن��د. در صندوق هاي

ETF مبن��اي خريد و فروش واحدهاي س��رمايه گذاري، 
قيمت ابطال است يعني سرمايه گذاران قيمت را نگاه و بر 
اساس آن اقدام به خريد و فروش مي كنند. هر زمان قيمت 
بازار از قيمت ابطال پايين تر رود بازارگردان بايد وارد شود 
و وقتي قيمت بازار از قيمت ابط��ال باالتر رود، بازارگردان 
اقدام به فروش واحدها  كند، يعني سعي مي كند كه قيمت 
بازار را نزديك به قيمت ابطال يا همان قيمت ذاتي نگه دارد. 
اينكه در اين صندوق هاي سرمايه گذاري ركن بازارگردان 
وجود ندارد، سبب شده بود كه صندوق ها نزديك به قيمت 
ارزش ذاتي خود معامله نشوند و با توجه به شرايط بازار يعني 
زماني كه بازار با ركود مواجه مي شد به واسطه اينكه كسي 
نبود از سهام حمايت كند، همه اقدام به فروش مي كردند 
كه باعث ريزش بيش از قيمت ذاتي مي شد. نكته بعدي كه 
مي تواند به بازدهي صندوق ها كمك كند، اين است كه در 
ابتدا براي صندوق  دارا ۵ درصد و براي پااليش ۱۰ درصد 
ارزش دارايي هاي زمان پذيره نويسي را به عنوان بازارگرداني 
صندوق ها در نظر گرفته اند يعني مديريت صندوق مي تواند 
با آن پول اقدام به خريد واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
كند كه عمدتا در همان اوايل پذيره نويسي صندوق منابع 
تمام ش��د. نكته ديگري كه وجود دارد اين اس��ت كه در 
صندوق هاي س��رمايه گذاري اگر اين ام��كان براي مدير 
صندوق فراهم باش��د كه بتواند سهام موجود در پرتفوي 
صندوق را به رشد برساند و به صورت فعاالنه تر در مديريت 
صندوق اقدام كند، ش��ايد بازدهي باالتري براي صندوق 
به ارمغان بياورد و اين نكته اي اس��ت كه بايد مورد توجه 
قرار بگيرد. نكته بع��دي و حايز اهميت در اين صندوق ها 
اين است كه براي ورود بسياري از فعاالن بازار و حقوقي ها 
به اي��ن صندوق ها و منابعي كه قصد تزري��ق آن را دارند، 
بحث هاي تصميم گيري و اثرگذاري بر س��هام موجود در 
صندوق وجود دارد كه با توجه به اينكه دارا در سهام بانكي 
و بيمه اي و پااليش در سهام پااليشگاهي ها حضور دارند، 
سيستم و اساسنامه صندوق به طوري ديده شده است كه 
اشخاص نمي توانند بر راي تاثيرگذار باشند و اين امر سبب 
مي شود كه حقوقي ها تمايلي نداشته باشند كه در اين سهام 
سرمايه گذاري و حمايت كنند، زيرا نهايتا بر روي بازدهي 
تاثيرگذار خواهند بود و حتي اگ��ر درصدي هم صندوق 
را خريداري كنند به دليل اينكه  ح��ق راي ندارند عاملي 
انگيزشي محسوب نمي شوند. اگر بخواهيم براي اصالح 
شرايط اولويت بندي كنيم، دو فاكتور مهم وجود دارد كه 
در ابتدا وجود ركن بازارگردان در صندوق ها و بعد حق اعمال 
ادامه در صفحه 5 راي براي...  

رسول رحيم نياعباس آرگون

 سخنگوي وزارت خارجه: 
فرصت همچنان براي احياي برجام وجود دارد

 گزارش خاندوزي 
از وضعيت اقتصاد ايران

 رهبر انقالب اسالمي در مراسم مشترك 
دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه هاي نيروهاي مسلح: 

امكان از سرگيري
 اجراي برجام

صفحه 2     صفحه 2    

صفحه 3    

 وضع تورم 
بهبود يافته است!

 اغتشاش 
برنامه ريزی شده بود

شيوه جديد فروش خودرو 
با حذف سامانه يكپارچه 

خودرو اعالم شد

فعاليت سامانه يكپارچه فروش خودرو به پايان رسيد. 
بر اس��اس اعالم وزارت صمت، ديگر در اين سيستم 
قرعه كش��ي انجام نخواهد ش��د. طبق گفته معاون 
صنعتي اين وزارتخانه، سامانه يكپارچه با هدف نظارت 
بر تعداد مجاز فروش خودرو توسط سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و همچنين رصد 
تحويل س��روقت خودروها و ب��راي اجراي مصوبات 
مجلس شوراي اسالمي به كار گرفته خواهد شد. اين 
س��امانه در حالي طي كمتر از ۶ ماه از فعاليت فروش 
خود باز ايستاده است كه ماموريت داشت در ۶ ماهه 
دوم امسال هرماه ۱۰۰ هزار دس��تگاه خودرو در آن 
عرضه شود كه اين موضوع با اعالم معاون وزارت صمت 
سامانه با شكست مواجه شده است. به نظر مي رسد 
با حذف اين س��امانه فروش خودرو از مجراي فروش 
داخلي شركت ها يا بورس كاال انجام مي پذيرد. ۶۰۰ 
هزار دس��تگاه خودرو وعده داده شده توسط وزارت 
صمت متعلق به تمام خودروسازهاي داخلي دولتي و 
صفحه 7 را بخوانيد غيردولتي است.   

 پايان 
التاري 
خودرو

روايت دوم از بازار ملك در 
شهريور منتشر شد؛ ميانگين 
هر متر آپارتمان از 46 ميليون 

تومان عبور كرد

دومين روايت از تحوالت بازار ملك در شهريور سال 
جاري ديروز از سوي مركز آمار ايران منتشر شد. 
اگر چه انتشار اين گزارش، تغيير معناداري در رتبه 
»ماهانه« و »نيمه اول سال جاري« بازار مسكن 
در ميان بازارهاي موازي يا حتي وضعيت استقرار 
بازار ملك در فاز »ركود تورمي« ايجاد نمي كند، اما 
وجود برخي تفاوت هاي آماري با تازه ترين گزارش 
بانك مركزي - كه ديروز در صفحه اول و صفحه 
۵ روزنامه تعادل با تيتر »بي اعتنايي مس��كن به 
بازارهاي موازي« منعكس شد -   از جمله تفاوت 
فاحش ۲.۳ درصدي ميان تورم مسكن اعالمي در 

روايت هاي اول و دوم قابل توجه و بررسي است.
به گزارش »تع��ادل«، در حالي كه بانك مركزي روز 
يكش��نبه هفته جاري، تورم ماهانه مسكن در شهر 
تهران طي شهريورماه سال جاري را ۱.۱ درصد اعالم 
كرده بود، ديروز مركز آمار رقم محاسبه شده براي اين 
آمار را ۳.۳ درصد اعالم كرد. در روزهاي نخست مهرماه 
صفحه 5 را بخوانيد سال جاري نيز...  

 پرواز
 قيمت مسكن 

 باالتر 
از تورم

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي فرمانده معظم كل قوا صبح 
ديروز )دوشنبه( در مراسم مش��ترك دانش آموختگي 
دانش��جويان دانشگاه هاي افس��ري نيروهاي مسلح در 
س��خنان مهمي با اش��اره به حوادث اخير تاكيد كردند: 
با صراحت مي گويم اين ح��وادث طراحي امريكا، رژيم 
صهيونيستي و دنباله روهاي آنهاست. مشكل اصلي آنها 
با ايران قوي و مستقل و پيشرفت كشور است. ملت ايران 
در اي��ن حوادث كامال قوي ظاهر ش��د و در آينده نيز هر 
جا كه الزم باشد، شجاعانه وارد ميدان خواهد شد. رهبر 
انقالب اسالمي در ابتداي ورود به ميدان با حضور بر مزار 
شهيدان گمنام و قرائت فاتحه، به دليران و قهرمانان دفاع 
از اس��الم و ايران درود فرستادند. فرمانده كل قوا سپس 
از يگان هاي حاضر در ميدان س��ان ديدند. رهبر انقالب 
اسالمي در اين مراسم در سخنان مهمي درباره حوادث 
اخير كشور گفتند: در اين حوادث بيش از همه به سازمان 
انتظامي كشور و به بسيج و به ملت ايران ظلم شد. البته 
ملت ايران در اين حادثه نيز همچون حوادث ديگر كامال 
قوي ظاهر شد و در آينده هم به همين صورت خواهد بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: در آينده نيز هر 
جا كه دشمنان بخواهند اختاللي ايجاد كنند، آن كه بيش 
از همه سينه سپر خواهد كرد، ملت شجاع و مومن ايران 
است. ايشان ملت ايران را همچون موالي خود حضرت 
اميرالمومنين علي )ع( ملتي مظلوم و در عين حال قوي 
خواندند و افزودند: در اين حادثه اي كه پيش آمد، دختر 
جواني درگذشت كه دل ما هم سوخت اما واكنِش به اين 
حادثه كه بدون تحقيق و بدون اينكه امر مسّلمي وجود 
داشته باشد، عده اي بيايند خيابان ها را ناامن كنند، قرآن 
آتش بزنند، حجاب از س��ر زن محجبه بكشند، مسجد و 
حسينيه و خودروي مردم را به آتش بكشند، يك واكنش 
عادي و طبيعي نبود. رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه 
اين اغتشاش ها برنامه ريزي شده بود، گفتند: اگر قضيه 
اين دختر جوان هم نبود، بهانه ديگري به وجود مي آوردند 
تا امس��ال در اول مهر، در كشور نا امني و اغتشاش ايجاد 
كنند. حض��رت آيت اهلل خامنه اي تاكي��د كردند: من به 
صراحت مي گويم اين اغتش��اش ها و ناامني ها، طراحي 
امري��كا و رژي��م غاصب و جعل��ي صهيونيس��تي بود و 
حقوق بگيران آنه��ا و برخي از ايراني هاي خائن در خارج 
به آنها كمك كردند. ايشان افزودند: برخي افراد نسبت به 
اينكه گفته شود فالن حادثه طراحي و كار دشمن بوده 
است، حساس هستند و سينه سپر مي كنند براي دفاع از 
سازمان جاسوسي امريكا و صهيونيست ها و انواع تحليل ها 
و لفاظي هاي مغالطه آميز را نيز به كار مي گيرند تا بگويند 
كار خارجي ها نيست. رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان 
كردند: در دنيا، اغتش��اش هاي زي��ادي به وجود مي آيد 
و در اروپ��ا و به خصوص فرانس��ه و پاريس هر چند وقت 
يك بار اغتش��اش مفصلي به وجود مي آيد اما آيا تاكنون 
شده است كه رييس جمهور امريكا مجلس نمايندگان 
امريكا از اغتشاشگران حمايت كنند و بيانيه بدهند؟ آيا 
سابقه دارد كه پيام بدهند و بگويند در كنار شما هستيم؟ 
آيا سابقه دارد رسانه هاي جمعي وابسته به سرمايه داري 
امريكا و مزدوران آنها همانند برخي دولت هاي منطقه و از 
جمله سعودي ها از اغتشاشگران در اين كشورها حمايت 
كنند؟ و آيا سابقه دارد امريكايي ها اعالم كنند كه ما فالن 

سخت افزار يا نرم افزار اينترنتي را در اختيار اغتشاشگران 
قرار مي دهيم تا به راحتي ارتباط برقرار كنند؟ حضرت 
آيت اهلل خامنه اي افزودند: اما چنين حمايت هايي در ايران 
بارها اتفاق افتاده اس��ت. پس چگونه است كه برخي ها 
دس��ت خارجي را نمي بينند و چگونه انس��ان هوشمند 
احس��اس نكند كه در پش��ت اين حوادث دس��ت هاي 
ديگري در كار است. ايشان با تاكيد بر اينكه اظهار تاسف 
امريكايي ه��ا براي از دنيا رفتن يك دختر دروغ اس��ت و 
آنها برخ��الف ظاهر، به علت به دس��ت آوردن اين بهانه 
براي حادثه آفريني ش��ادمان هستند، گفتند: در كشور، 
 مسووالن سه قوه اظهار تاسف كردند و قوه قضاييه قول 
داده اس��ت كه موضوع را تا نهايت دنبال كند تا مشخص 
ش��ود مقصري وجود دارد يا نه و اينكه مقصر كيس��ت؟ 
تحقيق يعني همين. حال، چگونه مي شود يك سازمان 
و ي��ك مجموعه عظيم خدمتگزار ب��راي احتمال اينكه 
خطايي سر زده باشد، مورد تهمت قرار گيرد. هيچ منطقي 
پشت سر اين كار نيست و اين، كار عاملي جز دستگاه هاي 
جاسوس��ي و سياس��تگذاران عنود خارجي ندارد. رهبر 
انقالب اس��المي با طرح اين سوال كه انگيزه دولت هاي 
خارجي براي ايجاد اغتشاش و ناامني در كشور چيست؟ 
افزودند: آنها احساس مي كنند كشور در حال پيشرفت به 
سوي قدرت همه جانبه است و اين موضوع را نمي توانند 
تحمل كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به شتاب 
گرفتن پيشرفت كشور در همه بخش ها و تالش ها براي 
گشوده شدن برخي گره هاي قديمي و فعال شدن بخش 
توليد و دانش بنيان ها و توانايي كشور براي خنثي كردن 
تحريم ها تاكيد كردند: آنها نمي خواهند اين پيشرفت ها در 
كشور شكل بگيرد و به منظور متوقف كردن اين حركت، 
براي تعطيلي دانشگاه ها و ناامني خيابان ها و درگير شدن 
مسووالن به مسائل جديد در شمال غرب و جنوب شرق 
كشور، برنامه ريزي كرده اند. ايشان با تاكيد بر اينكه دشمن 
در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق كشور 
دچار اشتباه است، گفتند: من در ميان قوم بلوچ زندگي 
كرده ام و آنها عميقا به جمهوري اسالمي وفادار هستند. 
قوم كرد نيز يكي از پيشرفته ترين اقوام ايراني و عالقه مند 
به ميهن، اسالم و نظام هستند بنابراين نقشه آنها نخواهد 
گرفت. رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: طراحي 

و اقدامات دشمنان نش��ان دهنده باطن آنهاست. همان 
دش��مني كه در اظهارات ديپلماس��ي مي گويد ما قصد 
تهاجم به ايران و تغيير نظام و قصد دشمني نداريم، چنين 
باطني دارد و به دنبال توطئه ايجاد اغتشاش،  نابود كردن 
امنيت كشور و تحريك هيجان كساني است كه ممكن 
است با برخي هيجان ها تحريك شوند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تاكيد بر اينكه امريكا فقط مخالف جمهوري 
اسالمي نيست و با ايران قوي و مستقل نيز مخالف است، 
افزودن��د: آنها به دنبال ايران دوران پهلوي هس��تند كه 

همچون گاو شيرده مطيع اوامر آنها بود.
ايشان گفتند: پشت صحنه قضاياي اخير، اين زورگويان 
قرار دارند و دعوا بر س��ر از دنيا رفتن يك دختر جوان يا 
بر س��ر با حجاب و بدحجاب نيست. خيلي از كساني كه 
حجاب كام��ل ندارند، جزو ه��واداران جدي جمهوري 
اسالمي هس��تند و در مراسم مختلف شركت مي كنند. 
دعوا و بحث بر سر استقالل و ايستادگي و تقويت و اقتدار 
ايران اس��المي است. رهبر انقالب اسالمي در ادامه چند 
نكته را بيان كردند و افزودند: اين كساني كه در خيابان ها 
فس��اد و تخريب مي كنند، همه يك حكم ندارند برخي 
جوانان و نوجواناني هس��تند كه بر اثر هيجان ناش��ي از 
مالحظه يك برنامه اينترنتي به خيابان مي آيند. چنين 
افرادي را مي توان با يك تنبيه متوجه و هدايت شان كرد 
كه اشتباه مي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر 
اينكه در مجموع همه كس��اني كه به خيابان آمده اند در 
مقابل ملت ايران و جوانان مومن و غيور، عده بسيار كمي 
هستند، گفتند: البته برخي از اين افرادي كه به خيابان 
مي آيند، از بازمانده هاي عناصر ضربه خورده از جمهوري 
اسالمي همچون منافقان، تجزيه طلبان، سلطنت طلبان 
و خانواده هاي ساواكي هاي منفور هستند كه قوه قضاييه 
بايد به تناسب مشاركت در تخريب ها و ضربه به امنيت 
خيابان ها، مجازات تعيي��ن و آنها را محاكمه كند. نكته 
ديگري كه رهبر انقالب اس��المي به آن اش��اره كردند، 
مواضع برخي خ��واص در ابتداي اين ماجرا بود. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي گفتند: در اول كار برخي خواص بدون 
تحقيق و احتماال ناشي از دلسوزي، اطالعيه و بيانيه دادند 
و اظهارنظر كردند. برخي از آنها اتهام را به سمت سازمان 
انتظامي بردند و برخي هم مجموعه نظام را متهم كردند. 

اكنون كه ديدند قضيه چيست و نتيجه حرف هاي آنان با 
برنامه ريزي دشمن چه اتفاقاتي را در خيابان ها رقم زده 
است، بايد كار خود را جبران و صريحا اعالم كنند با آنچه 
اتفاق افتاده و با برنامه دش��من خارجي مخالفند. ايشان 
افزودند: وقتي عنصر سياس��ي امريكايي اين قضايا را به 
ديوار برلين تشبيه مي كند بايد بفهميد قضيه چيست و 
اگر نفهميديد حاال بفهميد و صريحا موضع گيري كنيد. 
رهبر انقالب اس��المي همچنين ب��ه موضع گيري هاي 
برخي چهره هاي ورزش��ي و هنري اشاره و خاطرنشان 
كردند: از نظر من اين موضع گيري ها هيچ اهميتي ندارد 
و نبايد در مورد آنها حساس��يت به خ��رج داد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: جامعه هنري و ورزشي ما 
سالم است و در آن عناصر مومن و با شرف كم نيستند و 
موضع گيري چند نفر ارزشي ندارد. ايشان البته افزودند: 
تطبيق اينكه موضع گيري آنها عناوين مجرمانه دارد يا نه 
با قوه قضاييه است ولي از لحاظ عمومي، موضع گيري اين 
افراد ارزشي ندارد و جامعه هنري و ورزشي با اين مواضع 
دشمن شادكن آلوده نخواهد شد. رهبر انقالب اسالمي در 
پايان اين بحث ياد و خاطره همه شهداي راه حق و شهداي 
انتظامي و نيروهاي مسلح و شهداي مدافع امنيت و به ويژه 
شهداي اخير را گرامي داشتند. رهبر انقالب اسالمي در 
بخش ديگري از سخنان ش��ان، ورود چند هزار جوان با 
نشاط و پرانگيزه دانشگاهي به مجموعه نيروهاي مسلح 
در هر سال را قدرت و بشارتي بزرگ و حامل پيام نوسازي 
و استحكام براي كشور خواندند و گفتند: حضور جوانان 
ايراني در بخش هاي گوناگون علمي، اقتصادي، سياسي 
و نظامي كشور حقيقتا اميدآفرين است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به تبليغات گمراه كننده بدخواهان در 
نش��ان دادن تصويري نااميد، بي مسووليت و گسسته از 
ارزش ها از جواِن ايراني، خاطرنش��ان كردند: واقعيت در 
نقطه مقابل اين تبليغات اس��ت و حركت نسل جوان ما 
در همه عرصه ها يك حركت درخش��نده اس��ت. ايشان 
در اي��ن زمينه به نقش آفريني جوانان در دفاع از ميهن و 
امنيت كشور، كمك به جبهه مقاومت و حركت مقدس 
دفاع از حرم، خدمات اجتماعي، پيش��رفت هاي علمي، 
توليد و ابت��كار، حضور ميليون��ي در آيين هاي مذهبي 
مانند راهپيمايي عظيم اربعين و راهپيمايي جاماندگان، 
مقابله با بيماري همه گي��ر، نهضت كمك هاي مومنانه، 
جهاد فرهنگي و امداد در حوادث طبيعي اش��اره كردند 
و افزودن��د: اين جوانان خس��تگي ناپذير و فعال در ميانه 
مي��دان، هرگز نااميد و گسس��ته از ارزش ها نيس��تند و 
البته پيشتاز همه اين عرصه ها و حركت ها نيز جوانان با 
ايمان بوده اند. فرمانده كل قوا، نيروهاي مسلح را از جمله 
ستون هاي استحكام ملي خواندند و با تاكيد بر ضرورت 
تقويت اين عامل اس��تحكام بخش خاطرنشان كردند: 
تقويت نيروهاي مسلح براي ايراِن ما كه با دشمنان قلدر 
و زورگويي همچون امريكا مواجه است، اهميت مضاعف 
دارد و مسووالن نظامي بايد با به كارگيرهاي راهكارهاي 
نو و روزآمد، هوشمندس��ازي همه برنامه ه��ا و ابزارها و 
تجهيزات، تقويت پژوهش هاي علمي و طراحي بازهاي 
پيچيده جنگ تركيبي در مقابل جنگ تركيبي دشمن، 
قدرت دفاعي كش��ور را افزايش دهند. ايشان مسووليت 
ادامه در صفحه 6 اصلي نيروهاي مسلح را حراست از... 
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احسان خاندوزي - وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي 
اقتصادي دولت س��يزدهم - در تازه ترين نشست خبري 
خود به بررسي ابعادي از اقتصاد ايران در ماه هاي گذشته 
پرداخت و از عملكرد اقتص��ادي دولت دفاع كرد. هرچند 
در اين ترديدي وجود ندارد كه دولت رييس��ي ايران را در 
شرايطي تحويل گرفت كه اوضاع بسياري از شاخص هاي 
اقتصادي خود نبود اما وعده هايي كه او و تيم همراهش از 
زمان مبارزات انتخاباتي تا امروز داده اند، همگي نشان از آن 
داشت كه دولت س��يزدهم براي بهبود شرايط اقتصادي 
كشور برنامه هايي جدي دارد اما با گذشت بيش از 14 ماه 
از آغاز به كار دولت هنوز مشخص نيست كه بسياري از اين 

برنامه ها به چه شكل و در چه زماني اجرايي خواهند شد. 
يكي از مهم ترين وعده هايي كه دولت بر آن تاكيد كرده، 
بحث گره نزدن وضعيت اقتصادي كشور به برجام و توافق 
هسته اي است. هرچند مس��ووالن دولتي مي گويند كه 
مذاكرات را پيگيري مي كنند اما بارها مشخص شده كه 
هر بار خبرها از به نتيجه نرسيدن مذاكرات قوت گرفته، 
بازارها ني��ز اوج گرفته اند و افزايش ن��رخ دالر در روزهاي 
گذشته، نشانه اي از آن است كه همچنان اقتصاد ايران به 
دقت تحوالت مربوط به توافق را دنبال مي كند. جداي از 
آن، مهم ترين طرح اقتصادي كه دولت در ماه هاي گذشته 
اجرايي كرده، حذف ارز 4200 توماني و تحوالت يارانه اي 
بوده اس��ت، موضوعي كه به نظر مي رسد با وجود آنكه از 
ش��وك ابتدايي آن عبور كرده ايم اما همچنان تبعات آن 
ادام��ه دارد، دولت هنوز اعالم نكرده چه زماني كاالبرگ را 
توزيع خواهد كرد و معضل دهك بندي جامعه نيز به چه 
شكل اجرايي مي شود. با اين وجود صحبت هاي سخنگوي 
اقتصادي دولت نشان از آن دارد كه دولت رييسي خود را 
از نظر اقتصادي ناموفق نمي داند و معتقد است پيشرفت ها 
در ماه هاي گذشته جدي بوده اند. سيداحسان خاندوزي در 
نشست خبري با خبرنگاران بيان كرد: بحمداهلل با دقتي كه 
در حوزه انضباط مالي صورت گرفته، از اين جهت شرايط 
كامال تحت مديريت دولت است و حدود ۷0 هزار ميليارد 
تومان اصل اوراق بدهي دولت گذشته را در شش ماه سال 
1401 بازپرداخت انجام داديم كه با سود آن عدد بيشتري 
مي شود اما اصل آن به اين ترتيب است. وي افزود: انتشار 
اوراق هم نسبت به سال گذشته بسيار كاهش پيدا كرده و 
ما در حالي كه ۶ ماهه اول سال گذشته 1۳۸ هزار ميليارد 
تومان واگذاري اوراق مالي دولت را داش��تيم، در ش��ش 
ماهه اول امسال مجموعا ۶۳ هزار ميليارد تومان واگذاري 
اوراق مالي دولت را داشتيم. احسان خاندوزي با بيان اينكه 
انضباط مالي دولت رويكرد اصلي دولت سيزدهم براي بهبود 
شاخص هاي كالن اقتصادي كشور بوده است، اظهار كرد: 
در نيمه نخست امسال ميزان برداشت از تنخواه به كمتر 

از10 هزار ميليارد تومان كاهش يافت در حالي كه در مدت 
مشابه پارسال اين ميزان به بيش از ۵0 هزار ميليارد تومان 
رسيده بود. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بهبود شرايط 
كسب و كار رويكرد ديگر دولت براي رشد اقتصادي بود و 
در اين مدت شرايط 2۹00 پروانه كسب و كار تسهيل شد 
كه ۹0 درصد آن جزو مجوزهاي اعالني اس��ت. خاندوزي 
يادآور شد: در نيمه نخست امسال ۷0 هزار ميليارد تومان 
از اصل اوراق بدهي دولت گذشته تسويه شده است كه اين 
رقم با احتساب سود آن، بيشتر مي شود. وي تأكيد كرد: در 
ابتداي سال وضعيت توليد منفي ۵.۸ بود اما در شهريور ماه 
سال جاري به مثبت. ۶.۷ رسيد. همچنين اقدامات حمايتي 
دولت از توليد موجب ش��د تا رشد اقتصادي در بهار سال 
1401 به 4.۳ درصد برسد. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان 
اينكه در بخش صنعت بيشترين افزايش مربوط به توليد به 
صنايع خودرو و ماشين آالت با 22 درصد تعلق دارد، افزود: 
يكي از داليل رشد توليد در صنايع بزرگ رشد ۵.۸ درصدي 
تشكيل سرمايه و بهبود سرمايه گذاري اقتصادي است كه 
كاهش قطعي برق صنايع هم به اين رشد كمك كرده است. 
خاندوزي با بيان اينكه وزارت اقتصاد از همه ابزارهاي خود 
براي ترميم خسارت به كس��ب و كارها استفاده مي كند، 
اظهار كرد: همه بايد براي ترميم لطمه هايي كه در روزهاي 
گذشته به كسب و كارهاي حقيقي و مجازي وارد شده تالش 
كنيم. دولت هم اهتمام دارد با ابزارهايي كه در اختيار دارد 
براي جبران اين خسارت هاي وارده به مردم اقدام كند. وزير 
اقتصاد يادآور شد: در اين ارتباط ديروز با وزير ارتباطات نيز 
گفت وگويي داشتم و اعالم كردم كه وزارت اقتصاد آمادگي 
دارد از ابزارهايي چون مشوق هاي مالياتي براي ترميم اين 
آسيب ها استفاده كند. وي با اشاره به اجزاي رشد اقتصادي 

فصل بهار اظهار كرد: ميزان رشد بخش صنعت در مدت ياد 
شده ۵.1 درصد، معادن 1.1 درصد، خدمات ۳.۹ درصد و 
كشاورزي منفي 0.۸ درصد بوده است. در بهار امسال رشد 
اقتصادي در بخش كشاورزي نيز نسبت به بهار سال گذشته 
كه منفي پنج درصد بود، بهبود نسبي يافته است. سخنگوي 
اقتصادي دولت با بيان اينكه تورم ماهانه و نقطه به نقطه 
بخش توليد بهبود پيدا كرده است، اظهار كرد: در بهار امسال 
تورم توليد به 4۹ درصد رسيد در حالي كه اين شاخص در 
بهار سال گذشته ۷۳ درصد بود؛ البته اين شاخص همچنان 
رضايت  بخش نيس��ت و دولت برنامه ج��دي دارد تا اين 
شاخص را كاهش دهد. خاندوزي با تاكيد بر اينكه كنترل 
تورم اولويت يك اقتصاد دولت و خواس��ت مردم و فعاالن 
اقتصادي است، گفت: پس از ديدار اخير اعضاي هيات دولت 
با رهبري قرار شد اين شاخص به صورت هفتگي پايش شود 
تا از خلق پ��ول و بي انضباطي هاي پولي جلوگيري و يك 
هفته در ميان نتيجه در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
ارايه شود. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ميزان درآمد 
محقق شده بودجه امس��ال، اظهار كرد: ۷۵ درصد ميزان 
تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق ش��د و هم اينكه 
دولت به دنبال كاهش كسري بودجه است كه براي جبران 
آن و عدم استقراض به دنبال مديريت بودجه است به طوري 
كه كمتر از 10 هزار ميليارد تومان از تنخواه استفاده كرد. 
البته تخصيص هايي از قبل وجود دارد كه اميدواريم تا مهر 
بتوانيم پرداخت كنيم تا مطالبات عمراني قبل از زمستان 
پرداخت شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به ميزان 
پرداخت وام خرد بدون ضامن در نيمه نخس��ت امسال، 
يادآور شد: تا نيمه شهريور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار فقره 
وام خرد تا سقف 100 ميليون تومان بدون ضامن به افراد 

واجد شرايط پرداخت شده است و متقاضيان بسياري هم 
هنوز نتوانسته اند وام دريافت كنند كه به بانك هاي دولتي 
تاكيد كرديم پرداخت را س��رعت ببخشند. خاندوزي در 
پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به اينكه برخي كشورهاي 
عضو شانگهاي خود از حيث اقتصادي مشكل دارند و ممكن 
اس��ت عضويت در اين سازمان آورده اقتصادي براي ايران 
نداشته باشد، تصريح كرد: پيمان هاي بين المللي ظرفيتي 
براي رشد تجاري و بهبود تعامل تجاري ايجاد مي كنند و 
اين ظرفيت موجب بهبود درآمد سرانه مي شود. اميدواريم از 
ظرفيت سازمان همكاري  شانگهاي استفاده بهينه اي داشته 
باشيم و اين امر را دستخوش سياست ها و اختالفات داخلي 
نكنيم كه در نهايت حتما شاهد افزايش درآمد سرانه و رشد 
اقتصادي خواهيم بود. سخنگوي اقتصادي دولت درباره 
آخرين وضعيت ارايه كاالبرگ، گفت: اين موضوع از دستور 
كار دولت خارج نشده است اما قرار شده گزارش عملكرد 
دوره آزمايشي در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه شود 
كه چنين شد و وزارت تعاون پيشنهاد داد مهرماه يك دوره 
آزمايشي ديگر داشته باشد كه وقتي به كل كشور تعميم 
داده مي شود مشكلي نباشد. وزير اقتصاد همچنين درباره 
قرارداد 2۵ ساله ايران و چين اظهار كرد: در راهبرد دولت، 
اقتصادهاي موثر مانند چين بسيار مهم هستند و در موارد 
مختلف همكاري هاي موثري درحال شكل گيري است كه 
گزارش عملكرد آن بعد از اجرا ارايه خواهد شد. دولت مصمم 
است تعامل خود را با شركاي راهبردي همانند چين ادامه 
بدهد. در مورد فروش نفت هم توافقاتي با چين انجام شده 
كه گزارش آن پس  از محقق شدن به مردم ارايه مي شود. 
وي در پاسخ به پرسشي درباره موضوع واگذاري ها به بخش 
خصوصي و نواقص آن در سال هاي گذشته، تاكيد كرد: در 
يك سال اخير دولت به آسيب شناسي خصوصي سازي هاي 
گذش��ته پرداخته و بعد از 14 سال رييس جمهور شخصًا 
در اين جلسات ش��ركت كرده و با حضور وي معضالت و 
راهكارهاي خصوصي سازي بررسي شده و پيشرفت هاي 
خوبي نيز در اين زمينه حاصل شده است. در ماه هاي اخير 
نيز اجالس بين المللي با حض��ور صاحب نظران داخلي 
و خارج��ي و فعاالن اقتصادي برگزار ش��د. خاندوزي در 
پاسخ به پرسشي در مورد واگذاري پااليشگاه كرمانشاه 
گفت: در موضوع واگذاري پااليشگاه كرمانشاه سازمان 
خصوصي سازي ايراداتي به ارزش گذاري آن داشته و قرار 
است هيات داوري بعد از بررسي مجدد نظر خود را به وزارت 
اقتصاد و س��ازمان خصوصي سازي اعالم نمايد. هرچند 
دولت معتقد است در جهت بهبود اقتصاد حركت كرده 
اما احتماال مردم و وضعيت زندگي آنها بهترين داور براي 
عملكرد دولت سيزدهم خواهد بود، عملكردي كه در سال 

دوم قطعا با دقت بيشتري از سوي مردم رصد مي شود.
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امكان از سرگيري
 اجراي برجام

سخنگوي وزارت خارجه گفت: فرصت همچنان براي 
احياي برجام وجود دارد و ما نمي توانيم از بن بس��ت در 
مذاكرات صحبت كنيم . ناصر كنعاني در نشست خبري 
خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سوالي در 
م��ورد آزادي باقر نمازي و برخي از اظهارنظرها در مورد 
ارتباط اين موضوع با خبرهاي منتش��ر شده مبني بر 
احتمال آزادي پول هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي 
در آينده گفت: در خصوص آزادي باقر نمازي شما را به 
اظهارات روز گذشته دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه 
ارجاع مي دهم، همانطور كه آقاي غريب آبادي مطرح 
كردند آزادي ايشان در چارچوب انسان دوستانه صورت 
گرفته است . در چهار سال گذشته آقاي باقر نمازي در 
خارج از زندان ب��وده و ممنوع الخروج بودند.  االن اجازه 
خروج از كشور به وي داده شده است . اين موضوع اقدام 
انسان دوستانه بوده و مرتبط با هيچ موضوع ديگري نبوده 
است. وي تاكيد كرد: چند شب پيش از طريق كانال هاي 
ديپلماتيك كشور دوستي كه در اين زمينه ايفاي نقش 
مي كند، اطالع داده شده كه ايشان مي تواند از ايران خارج 
شود. وي با تاكيد بر اينكه اقدام انجام شده، اقدام كامال 
انسان دوستانه و مبتني بر اصول و ارزش هاي ايران بوده و 
ارتباط به موضوعات ديگر ندارد، تاكيد كرد: فرزند ايشان 
هم در حال طي كردن دوران محكوميت خود بوده است، 
مدتي ايشان آزاد شده است كه پدر خود را همراهي كند و 
بعد از پايان دوران مرخصي به زندان برمي گردد. كنعاني 
گفت: در مورد موضوعات مال��ي ارتباطي با اين قضيه 
نمي بينم. بحث زندانيان موضوع انسان دوستانه بوده و در 
چارچوب خاص خود از طريق واسطه ها با امريكا در اين 
زمينه گفت وگو و مذاكره شده است. ايران اين موضوع 
را به بحث هاي ديگر و مذاكرات هس��ته اي پيوند نزده 
است . كنعاني تاكيد كرد: اين موضوع مي توانست زودتر 
حل و فصل شود و اينكه در اين مقطع انجام شده است 
ارتباطي به موضوعات ديگر ندارد. ناصر كنعاني در ادامه 
اين نشست خبري درباره اظهارات اخير وزير خارجه قطر 
در گفت وگوي تلفني با وزير امور خارجه ايران مبني بر 
آمادگي طرف امريكايي براي رايزني به منظور حصول 
توافق و همچنين آخرين روند مذاكرات جهت احياي 
برجام گفت: در موضوع مذاك��رات رفع تحريم ها الزم 
است اشاره كنم كه از طريق هماهنگ كننده اروپايي و 
برخي واسطه ها از جمله وزراي خارجه برخي از كشورهاي 
همس��ايه، تبادل پيام ها براي رس��يدن به نقطه توافق 
همچون گذشته در جريان است و اجالس اخير مجمع 
عمومي سازمان ملل هم فرصت خوبي براي انجام يكسري 
مذاكرات جانبي بود. سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: 
گفت وگوهاي دو و چندجانبه اي در آنجا برگزار شد و از 
طريق واسطه ها از جمله اتحاديه اروپا و مقامات برخي 
كشورها، پيام هايي بين ايران و امريكا رد و بدل شد. كنعاني 
ادامه داد: ما همچنان تأكيد مي كنيم براي دس��تيابي 
به توافق خوب، قوي و پايدار مصمم هس��تيم و به روند 
گفت وگوها پايبند هستيم كه روند مذاكرات به نتيجه 
مطلوب منتهي شود . سخنگوي وزارت خارجه تصريح 
كرد: پاسخ ايران به متن جمع بندي نهايي پيشنهادي 
مذاكره كننده اروپايي قبال داده شده است و تالش ايران 
هم اين بود كه پاسخي شفاف داده شود كه به جمع بندي 
نهايي و شكل گيري توافق كمك كند و تالش ايران در آن 
پاسخ اين بود كه نقاط ابهام در جمع بندي مذاكره كننده 
اتحاديه اروپا برطرف شود كه در صورت انجام توافق، شاهد 
توافق پايدار باشيم و از تفسيرهايي كه مي تواند مخل توافق 
باشد پيشگيري شود. كنعاني با بيان اينكه در اين مسير 
پايبند روند ديپلماسي و مذاكره هستيم، افزود: از حسن 
نيت كشورهاي همسايه استقبال مي كنيم و همچنان 
در اين زمينه در روند مذاكرات و تعامل و تبادل پيام قرار 
داريم. اين ديپلمات ارش��د ايراني تاكيد كرد: همچنان 
امكان و فرصت براي توافق و ازس��رگيري اجراي برجام 
وجود دارد و اين امكان هس��ت كه در صورتي كه طرف 
مقابل مش��خصا دولت امريكا اراده سياسي خود را بروز 
و ظهور دهد اين توافق در زمان كوتاهي ش��كل بگيرد. 
وي اف��زود: فرصت همچنان براي احي��اي توافق باقي 
است.  كنعاني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه 
رسانه هاي غربي به نقل از مقامات امريكايي درباره بن 
بست در روند مذاكرات وين صحبت مي كنند، اظهار كرد: 
ما نمي توانيم اين واژه را تاييد كنيم و از بن بست در روند 
مذاكرات صحبت كنيم چون روند تبادل پيام ها ادامه دارد.

تاكيد بر نهادينه كردن
حق اعتراض

 مديركل سياسي وزارت كش��ور گفت: تاكيد وزارت 
كشور و دولت به نشاط سياسي و حق اعتراض مبتني 
بر اصل 2۷ قانون اساسي است كه در اينجا به رسميت 
شناخته شده است. رويكرد اين است كه اين حق با دقت 
و درس��ت اجرايي و نهادينه شود. مرادي خاطرنشان 
كرد: مساله اصلي در كشور نهادينه كردن حق اعتراض 
است، اما در اين مساله با چالش هايي مواجه هستيم از 
جمله آسيب هايي كه در فرهنگ سياسي ما وجود دارد 
و متاسفانه مداخالت خشونت آميزي كه عناصر ضد 
انقالب دارند موجب مي شود كه اين اعتراض تبديل به 
اغتشاش شود. وي تصريح كرد: ما بايد نهادينه كردن 
حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعريف كنيم. آقاي 
رييس جمهور در گفت وگوي ويژه خبري به سه مولفه 
گفت وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصالح تاكيد كردند. 
هدف اساس��ي در دولت هم به همين موضوع است و 
در يك سال گذشته سه اقدام مشخص از سوي دولت 
براي نهادينه كردن حق اعتراض و سامان دادن به اين 
موضوع انجام شده است. مرادي در ادامه اظهار داشت: 
اقدام اولي كه در يك سال گذشته انجام شد برگزاري 
انتخابات خانه احزاب بود كه براي ماه ها به تعويق افتاده 
بود و در شهريور ماه گذشته با يك رقابت سياسي سالم 
و با حضور ۹1 حزب انتخابات خانه احزاب برگزار شد. 
وي تصريح كرد: خانه احزاب از محل هايي اس��ت كه 
گفت وگو و انتقاد سياسي در آنجا صورت مي گيرد. با 
توجه به انتخاب هيات رييسه جديد انتظار مي رود كه 

گفت وگوهاي مستمر مطرح و پيگيري شود.

بحرانمالي۲۰۰۷
كروناوجنگاوكراين

سه عامل تغيير سياست دولت ها
دولت هاي اياالت متحده همواره به عنوان ارايه دهندگان 
امكانات رفاهي ناچيز ش��ناخته مي شدند، اما اين تصور 
ديگر با واقعيت مطابقت ندارد. درحال حاضر دولت هاي  
كشورهاي ثروتمند در مقايسه با گذشته، كمك هاي مالي 
بيشتري به بازارها و شهروندان خود اختصاص مي دهند و 
ريشه اين تغيير رويكرد را بايد در بحران مالي سال هاي 0۹-

200۷، كرونا و افزايش جهاني قيمت انرژي جست وجو 
كرد. به گزارش اكونوميست، زمستان ۷4-1۹۷۳ تجربه اي 
تلخ و به نوعي مشابه اين روزهاي جهان بود. در پاسخ به 
درگيري هاي ژئوپليتيكي، قيمت انرژي به شدت افزايش 
يافت و از س��قف عبور كرد. در سرتاس��ر اروپا قيمت گاز 
طبيعي بيش از دو برابر ش��د و در برخي كشورها، حتي 
افزايش بيشتري در نفت گرمايش مشاهده شد. قيمت نفت 
خام بيش از سه برابر شد. چنين شرايطي سبب افزايش 
تورم در سراس��ر كشورهاي ثروتمند ش��د و درآمدهاي 
حقيقي را كاهش داد و هيچ پاياني براي اين شرايط تصور 
نمي شد. در اوج اين بحران، ويلي برانت، صدراعظم آلمان 
غربي در اظهارنظري تاريخي گفت: »ما بايد در زمستان 
امسال لباس هاي بيش��تر و گرم تر بپوشيم، و شايد اين 
وضعيت براي دو يا سه زمستان آينده نيز ادامه داشته باشد. 
اما قرار نيست از گرسنگي بميريم.« دولت او، مانند ساير 
دولت ها بر تالش ها براي كاهش مصرف سوخت متمركز 
شد و با انجام اقداماتي مانند اعمال محدوديت هايي به مردم 
گفت كه يكشنبه ها رانندگي نكنند و از كارخانه ها خواست 
تا كوره ها را خاموش كنند. سوئد و هلند نيز سهميه بندي 
بنزين را معرفي كردند و ايتاليا در كافه ها و رستوران ها منع 
آمد و شد وضع كرد. در آن سال ها تعداد كمي از دولت ها به 
مردم پول پرداخت كردند. در سال 1۹۷۳ ارزش حقيقي 
صورتحساب اعانه هاي بريتانيا به سختي بودجه مي گرفت. 
درحال حاضر و در سال 2020، دولت هاي امروزي براي 
كاهش مص��رف تدابيري اتخاذ كرده ان��د، اما عمده آنها 
شيرهاي بودجه را باز كرده اند! در كنار كاهش مالياتي كه 
در 2۳سپتامبر تصويب شد، بريتانيا بودجه اي به ارزش 
۶.۵درصد از توليد ناخالص داخلي را در سال آينده براي 
محافظت از خانوارها و شركت ها در برابر قبوض باالتر انرژي 
تخصيص داده است، كه بيش از مخارجي است كه براي 
طرح مرخصي و حمايت از خوداشتغاالن در 21-2020 در 
اين كشور هزينه كرده است. آلمان و فرانسه نيز كمك هاي 
مالي و يارانه هايي به ارزش حدود ۳درصد از توليد ناخالص 
داخلي به شهروندان خود ارايه مي دهند. دولت هاي اروپايي 
همچنين در حال ملي كردن  بخش هاي عظيمي از صنعت 
انرژي خود هستند. امريكا نيز در مقياس كوچك تر چنين 
هزينه هايي انجام داده است؛ فرمانداران ايالت ها در حال 
تهيه »كارت هاي گاز« و تعليق ماليات بر سوخت براي 
كمك به مردم هستند. حاال عكس العمل و سياست هاي 
دولت هاي امروزي را با رويكرد برانت مقايسه كنيد و تصور 
كنيد رهبر يك كشور فقط بگويد در بحران انرژي پيش 
رو از لباس هاي گرم تر و بيشتري استفاده كنيد! بنابراين 
اين سوال مطرح است كه در طول سال هاي گذشته، چرا 
و چگونه رويك��رد دولت ها درخصوص تخصيص كمك 
مالي بيشتر به شهروندان خود تغيير كرده است؟ تغيير 
در سياست هاي انرژي حاكي از تغييرات عميق تر در نحوه 
اداره دولت ها است. سياستمداران مدت هاست كه به دنبال 
ايجاد تورهاي ايمني يا محرك در زمان هاي بد بوده اند. 
اما در طول 1۵سال گذشته، آنها بسيار مايل به حمايت 
از بخش هاي وس��يعي از اقتصاد بوده اند. وقتي صنايع، 
شركت ها يا مردم با مشكالت مالي روبرو مي شوند، نجات 
مالي آنها از طرف دولت ها هرگز دور از دسترس نيست. 
سودها خصوصي مي شوند، اما سهم فزاينده اي از زيان ها يا 
حتي ضررهاي احتمالي، اجتماعي مي شود. براي قدرداني 
از اين نقش دولت، بسياري از خرد متعارف را كه مي گويد 
در دوران »نئوليبرال« دولت ها اجازه داده اند بازارهاي آزاد 
ش��ورش كنند، را كنار بگذاريد. درعوض، ما وارد عصري 
از »نجات مالي براي همه« شده ايم. سه رويداد متمايز، 
دوران جديد را شكل داده است:  اولين دليل، بحران مالي 
سال هاي 0۹-200۷ است. بر اساس مقاله دبورا لوكاس 
از موسس��ه فناوري ماساچوس��ت، در اين دوره، امريكا 
۳.۵درصد از توليد ناخالص داخل��ي را براي كمك هاي 
مالي مرتبط با بحران، از جمله تزريق سرمايه به بانك ها 
و وام دهندگان وام مسكن، اختصاص داد. توجيه دولت 
براي اين مداخالت مالي اي��ن بود كه عدم اتخاذ چنين 
تصميمات يا به عبارتي هيچ كاري نكردن، بسيار پرهزينه تر 
خواهد بود و اگر سيس��تم بانكي از بين رود، بقيه اقتصاد 
نيز فرو خواهد پاشيد. دومين رويداد متمايزكننده اين 
دوران، شيوع كرونا در جهان بود كه سبب شد كمك هاي 
مالي از اقتصاد مالي به اقتصاد واقعي منتقل شود. بوريس 
جانسون، نخس��ت وزير وقت بريتانيا در آن زمان گفت: 
»همه مي گفتند كه ما بانك ها را نجات داده ايم و از افرادي 
كه واقعًا آس��يب ديده اند، مراقبت نكرده ايم« اما اين بار 
متفاوت خواهد بود. در طول قرنطينه هاي ناشي از شيوع 
كرونا، دولت ها با پرداخت تريليون ها دالر از اقتصاد حمايت 
كردند، مقادير زيادي وام شركتي را تضمين كردند و اخراج 
و ورشكستگي را ممنوع كردند. به همين دليل است كه 
در دوران قرنطينه هاي ناشي از كرونا برخالف بحران هاي 
قبلي، نرخ فقر، گرسنگي و فقر افزايش نيافت و در برخي 
نقاط حتي كاهش هم يافته است و به طور كلي، در تمامي 
كشورهاي ثروتمند و توس��عه يافته، درآمد قابل تصرف 
افزايش يافت. رويداد سوم، افزايش قيمت انرژي است كه 
به دنبال حمله روسيه به اوكراين رخ داد. مقياس چالشي 
كه اروپا با آن مواجه است، جايي كه قيمت انرژي براي 
مصرف كنندگان در مقايسه با س��ال قبل 4۵درصد 
افزايش يافته، بسياري از سياستمداران را متقاعد كرده 
كه بار ديگر هيچ گزينه اي جز مداخله گسترده دولت 
وجود ندارد. بر اس��اس تحليل بانك گلدمن ساكس، 
قبوض انرژي اروپا تا سال 2021 حدود 2تريليون يورو 
افزايش خواهد يافت. به همين دليل و به لطف اقدامات 
عجوالنه دولت ها به بسياري يارانه پرداخت خواهد شد. 
اثر تجمعي سه بحراني كه معموال در هر نسل يك بار 
اتفاق مي افتد، به سرعت، تغيير در شرايط بحث هاي 
سياسي بوده است. سياستمداران انتظارات جديدي از 
آنچه كه دولت مي تواند و بايد انجام دهد، تعيين كرده اند. 
اين امر در نجات مالي، تضمين ها و نجات هايي كه از آغاز 

دهه 2010 رشد كرده اند، قابل مشاهده است. 
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رييسجمهور:
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وضع تورم بهبود يافته است!

تعيين حريم آثار فرهنگي و تاريخي بسيار مهم و حساس است
رييس جمهور معرفي مواريث فرهنگي و تاريخي كشور را مهم 
دانست و گفت: مردم و نسل جوان را با به كارگيري راهنمايان 
مطلع با روايت هاي شوق آفرين و افتخارآميز از ميراث فرهنگي 
با تاريخ غني و ديرين كشور آشنا كنيد تا مفاهيم عالي فرهنگي 
به اين شكل منتقل و باعث آثار فرهنگي ارزنده شوند. سيد 
ابراهيم رييسي در ادامه فرآيند نظارت ستادي به دستگاه هاي 
اجرايي، به محل موزه ملي ايران رفت و در جمع وزير و مديران 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، ضمن 
استماع گزارش عملكرد يكساله اين مجموعه، رهنمودهايي 

براي ارتقاي كيفي و كمي عملكرد اين وزارتخانه ارايه كرد.
رييس جمهور با اشاره به سه ماموريت مهم اين وزارتخانه در 
حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، گفت: 
بخش ميراث فرهنگي وظايف مهمي در زمينه شناسايي، ثبت، 
مرمت و نگهداري، تعيين حريم آثار و معرفي و بهره برداري از 
مواريث فرهنگي و تاريخ��ي دارد. وي با تاكيد بر اينكه اگر از 
آثار فرهنگي بهره برداري نشود، اين آثار دچار ميرايي خواهند 
شد، افزود: تداوم حيات و اثربخشي آثار فرهنگي و تاريخي در 
گرو بهره برداري صحيح و شايسته از اين آثار و امكان بازديد 
و استفاده مردم از آنها اس��ت. رييسي موضوع مهم ديگر در 
ماموريت هاي بخش ميراث فرهنگي را تعيين حريم عنوان 
كرد و اظهار داش��ت: تعيين حريم آث��ار فرهنگي و تاريخي 
بسيار مهم و حساس است، اما بايد مراقب بود كه تعيين اين 

حريم، اختاللي در كس��ب و كار و معاش مردم ايجاد نكند. 
رييس جمهور در ادامه با اشاره به اهميت موضوع حفاظت از 
آثار و اماكن فرهنگي و تاريخي، جذب مشاركت هاي مردمي 
و ميدان دادن به بخش خصوصي تحت نظارت وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را راهي مناسب براي 
جبران كمبود نيرو در اين بخش دانست. رييسي با تاييد برنامه 
وزارت ميراث فرهنگي براي توسعه موزه ها به عدد هزار گفت: 
اين اقدام باعث مي شود آثار كشف شده تاريخي و فرهنگي كه 
نمادهاي تاريخ و تمدن غني و كهن ملت ايران هستند به جاي 
ماندن در انبارها، در معرض ديد مردم و به ويژه نس��ل جوان 
باشند. رييس جمهور يكي ديگر از موضوعات مهم در بخش 
ميراث فرهنگي را معرفي مواريث فرهنگي و تاريخي دانست 
و گفت: مردم و نسل جوان را با به كارگيري راهنمايان مطلع با 
روايتهاي شوق آفرين و افتخارآميز از ميراث فرهنگي با تاريخ 
غني و ديرين كشور آشنا كنيد تا مفاهيم عالي فرهنگي به اين 
ش��كل منتقل و باعث آثار فرهنگي ارزنده شوند. رييسي در 
ادامه سخنانش به بخش گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي اشاره كرد و افزود: رونق صنعت 
گردش��گري، اقتصاد گردشگري را فعال مي نمايد و در كنار 
گردش مالي قابل توجه و ظرفيت هاي ف��راوان براي ايجاد 
اشتغال، بار فرهنگي عظيمي نيز دارد.رييس جمهور با تاكيد 
بر وجود ظرفيت هاي فراوان براي رسيدن عدد گردشگران 

خارجي به 1۵ ميليون نفر در سال اظهار داشت: گردشگري 
خانواده محور، لغو رواديد گردش��گري با كشورهاي هدف، 
تسهيل و حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش 
گردشگري با اعطاي تسهيالت و امكانات از جمله اقدامات 
الزم براي توس��عه و رونق گردشگري است. رييسي با تاكيد 
بر لزوم اصالح روند و فرآيند سرمايه گذاري در گردشگري، 
از مسووالن گردشگري خواس��ت در حمايت از متقاضيان 
فعاليت در اين بخش، به اعطاي مجوز بسنده نكرده بلكه با 
رفع موانع تا رسيدن به نقطه بهره برداري از آنان حمايت كنند. 
رييس جمهور توانمنديهاي كش��ور در حوزه هاي سالمت، 
كارخانه هاي عظي��م و منحصر به فرد در صناي��ع بزرگ، و 
همچنين وجود مناطق خاص جغرافيايي مثل جزاير هرمز، 
آشوراده و سواحل مكران را داراي ظرفيت هاي بسيار مناسب 
براي ايجاد مناطق ويژه گردشگري و طبيعت گردي دانست و 
خاطرنشان كرد: مردم از اين دولت انتظار انجام يك كار معمولي 
ندارند، بلكه انتظار دارند با استفاده از همه تجربيات پيشين يك 
حركت جهشي انجام شود تا اقتصاد گردشگري جهش يافته 
و ياريگر ديگر بخش هاي اقتصادي نيز باشد. رييس جمهور 
در ادامه به ماموريت هاي بخش صنايع دستي اين وزارتخانه 
اشاره كرد و با تاكيد بر شعار »هر خانه يك كارگاه« گفت: بنابر 
گزارش ها بيش از ۷0 درصد فعاالن بخش صنايع دستي را 
بانوان تش��كيل مي دهند كه جمع زيادي از آنان سرپرست 

خانوار نيز هستند. در وهله اول شايسته است در ازاي ميزان 
مهارت و هنر آنان مداركي تعيين، تهيه و به آنان اعطا گردد تا 
به نوعي هنر و مهارت ايشان قدر نهاده شود. رييسي همچنين 
برنامه وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
براي رساندن تعداد بازارچه هاي صنايع دستي از ۵00 بازار 
فعلي به هزار بازار را هدف گزاري شايسته اي توصيف كرد و 
افزود: استانداري ها و شهرداري ها براي ايجاد بازار، پرداخت 
تسهيالت و تحت پوشش بيمه قرار دادن فعاالن صنايع دستي 
اقدامات الزم را به عمل آورند و توامان براي بازاريابي داخلي و 
خارجي اين محصوالت تالش كنند. رييس جمهور با تاكيد بر 
اينكه همه دستگاه هاي كشور موظف هستند براي هديه دادن، 
صنايع دستي هنرمندان ايراني را در اولويت قرار دهند، اظهار 
داشت: به ش��ركت هاي دانش بنيان براي فناوري پايه شدن 
بخش هاي مختلف وزارتخانه از جمله صنايع دستي ميدان 
عمل دهيد. تلفيق صنايع دستي با دستاوردهاي علمي و 
دانش بنيان مي تواند به ماندگارتر و ارزشمندتر شدن صنايع 
دستي كمك كند. رييس جمهور در ابتداي سخنان خود با 
تبريك هفته گردشگري و قدرداني از زحمات تالش گران 
اين بخش گفت: با توجه به اينكه بخش گردشگري يكي از 
بخش هايي بود كه از شيوع كرونا بيشترين آسيب را ديد، 
الزم است حاال و پس از مهار شيوع اين بيماري به شكلي 
شايسته مورد حمايت قرار گيرد تا خسارات آن جبران شود.

رييس قوه قضاييه با بي��ان اينكه نيروي انتظامي در همه 
سنوات گذشته روبه ارتقاء و پيشرفت بوده است، گفت: فراجا 
از حيث جنبه هاي مختلف آموزشي، تربيتي و تجهيزاتي با 
هدف ارايه خدمت به مردم و حفظ امنيت و آرامش آنها، نيرو 
و دستگاهي ارتقاء يافته است؛ نيروهاي فراجا در راستاي 
حفظ و تحكيم امنيت و آرامش شهروندان، مجاهدت هاي 
فراواني مي كنند و متحمل صدماتي نيز مي شوند؛ اين جان 
بركفان شهدا و جانبازان زيادي را تقديم كشور كرده اند و از 
سويي ديگر از اعداء و دشمنان نيز شماتت هايي شنيده اند 
كه اين شماتت ها كوچك ترين سستي و توقفي در مجاهدت 
آنها به وجود نياورده اس��ت. رييس دستگاه قضا با تصريح 
بر اينكه مردم ايران اس��المي نيز قدردان مجاهدت هاي 
نيروهاي فراجا هس��تند، گفت: بديهي اس��ت فراجا بايد 
كماكان بر نقاط ق��وت خود بيفزايد و چنانچه كمبودها و 
كاستي هايي نيز دارد در جهت رفع آنها اقدام كند. رييس 
قوه قضاييه در ادامه با تبريك و تسليت شهادت تعدادي از 
نيروهاي حافظ امنيت مردم در بخش هاي مختلف نظامي، 
انتظامي، امنيتي و نيروهاي بسيجي طي اغتشاشات اخير 
در مقابله با عناصر تروريست، تجزيه طلب، آشوبگر و عوامل 
بيگانه اظهار كرد: اين قول را مي دهيم كه تمام سعي خود 

را به كار خواهيم بست تا به پرونده هاي قاتلين، ضاربين و 
مسببين شهادت و مجروحيت نيروهاي نظامي، انتظامي، 
امنيتي و بسيجي اغتشاشات اخير هر چه زودتر رسيدگي 
كنيم و آنها را متناسب با قانون و شرع بسزاي اعمال شان 
برسانيم.  محسني اژه اي در ادامه نشست امروز ضمن تبيين 
و تشريح جهات مختلف يك كنش اعتراضي، »اعتراض« 
را امري پذيرفتني دانست كه در اصولي از قانون اساسي نيز 
بدان تصريح شده است و بر همين مبنا گفت: ممكن است 
برخي با يك فعل يا تصميم مخالف باشند، اِعمال مخالفت 
از جانب آنها امري پذيرفتني است و در نظامات مدني نيز 
به اين امر صحه گذاشته شده است؛ در اسالم نيز تضارب 
آراء و افكار براي پرورش و افزايش استعدادها و دانش، مورد 
پذيرش است. رييس قوه قضاييه در ادامه با تفكيك مقوله 
اعتراض از آشوب افكني و اغتشاش آفريني، گفت: چنانچه 
يك اعتراض به آشوب، اغتش��اش، غارت اموال عمومي و 
مردمي، آتش زدن، تخريب، فحاشي و كشت وكشتار تبديل 
شد، بديهي است كه هيچ قوه عاقله اي و هيچ نظامي در دنيا، 
آن را تحمل نمي كند؛ جمهوري اسالمي ايران نيز تهديد 
و تحديد امنيت مردم و ايجاد خوف و هراس در آنها، ترور 
كردن و همدستي با اجانب را تحمل نمي كند و با اين قبيل 

مسائل برخورد جدي خواهد كرد.  رييس دستگاه قضا با 
اشاره به خطاي محاسباتي مجدد دشمن در قبال قضاياي 
اخير، بيان داشت: دشمن اين بار نيز همچون دفعات قبلي 
با آدرس غلط هايي كه دريافت كرد دچار توهم گشت و بر 
آن ش��د تا با فراهم كردن تمهيدات و مقدماتي، امنيت و 
آرامش مردم ما را مخدوش كند؛ برخي افراد نيز به اشتباه 
همراهي كردند؛ از سويي ديگر برخي عناصر مزدور و منافق 
كه در پشت نقاب ها بودند هم همراهي داشتند؛ علي ايحال 
دشمن بداند كه اين بار هم در برداشتي كه از مردم و نظام 
ما داشته اشتباه كرده و مردم ما همچنان پشتيبان نظام و 
انقالب و دين شان هستند و نهادها و دستگاه هاي مسوول از 
جمله قوه قضاييه و بخش هاي امنيتي و انتظامي نيز با اين 
جريانات اخير برخوردي مناسب و درخور خواهند داشت و 
بار ديگر دشمن رسوا مي شود.  رييس قوه قضاييه در ادامه 
با اشاره به رس��وايي هايي كه دشمنان جمهوري اسالمي 
ايران در مقوالت حقوق بشري دارند و تضييع و جناياتي كه 
در حق انسان ها در جوامع غربي و از سوي دّول استكباري 
و استعماري مي ش��ود، گفت: نگاهي به اتفاقاتي كه بعضًا 
اخيراً در نقاط مختلف دنيا از ناحيه رژيم هاي استكباري و 
اذناب آنها رخ داده، عمق ظلم و ستم و تعّدي اين رژيم ها به 

حقوق انسان ها و حقوق زن ها را عيان و آشكار مي سازد؛ در 
همين همسايگي خودمان، دانش آموزان را قتل عام كردند 
و مدعيان دروغين حقوق بش��ر، دم فروبستند! اما همين 
مدعيان دروغين، يك مس��اله در ايران را بهانه مي كنند و 
مي خواهند كشور ما را به هم بريزند.  محسني اژه اي با بيان 
اينكه از دشمن توقع و انتظاري جز دشمني و توطئه چيني 
براي تهديد امنيت مردم ما نمي رود، به آن دسته از افرادي 
در داخ��ل كه بخواهند با فعل و ق��ول و از طريق صفحات 
مجازي خود بر تحريكات بيفزايند گوشزد كرد كه با آشكار 
شدن صحنه و عيان شدن توطئه امريكا و صهيونيست ها 
براي تهديد امنيت مردم اي��ران، ديگر هيچ عذري از آنها 
پذيرفته نيس��ت. وي در همين راستا گفت: امروز ديگر 
آشكار شده كه شيطان بزرگ و صهيونيست ها چگونه 
صحنه را هدايت مي كنند و به تروريست ها براي تهديد 
امنيت مردم ايران آموزش و تجهيزات مي دهند و آنها را 
به داخل كشور مي فرستند؛ لذا ديگر هيچ عذر و بهانه اي 
باقي نمي ماند وچنانچه كس��ي بخواهد با فعل و قول و 
فعاليت هاي مجازي خود بر تحريكات بيفزايد و اقداماتي 
بر ضدامنيت مردم داشته باشد، بايد پاسخگو باشد و با 

چنين فردي برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.



مژده ابراهيمي | خبرنگار| 
بازارسرمايه در نيمه اول امسال؛ به داليلي همچون 
برجام، قيمت گذاري دستوري، قيمت هاي جهاني 
و...دچار نوسانات بسياري بود؛ البته در اين مدت 
نهاد ناظر و دولت نقش انفعالي داش�تند و در اين 
ميان مجلس در تالش بود كه قانون اوراق بهادار را 

اصالح كند كه فعال به ثمر نرسيده است.
در خصوص روند بازارس�رمايه در نيمه دوم سال 
و عوامل تاثيرگ�ذار در بورس؛ نظ�رات برخي از 
مديران و كارشناسان بازارسرمايه را جويا شديم.

همچنين به نظر مي رسد در نيمه دوم سال جاري 
بازارسرمايه تحت تاثيرعواملي همچون؛ برجام، 
بازارهاي جهاني، بودجه و قيمت گذاري دستوري 
قرار بگيرد كه همه اين عوامل بازارسرمايه را در 
حالت بالتكليفي قرار داده است؛ همچنين حضور 
افراد آموزش نديده و نداش�تن مهارت تحليلي 
كافي در اين شرايط بازار، به خودي خود ريسك 

باال دارد.

بازار درگير اما و اگرهاي برجامي
 شاخص كل بورس از ابتداي 

سيد جواد درواري

سال تاكنون نوسانات زيادي را 
تجرب��ه كرده اس��ت و از عدد 
1.390.859 واحد، در پايان 
28 ش��هريور م��اه ب��ه عدد 
1.373.821 واحد رسيده و 
بازده منف��ي 1.22 درصدي 

داشته است.
 بازار سرمايه در حالي به فعاليت خود ادامه مي دهد كه 
وجود برخي مشكالت و ابهامات مانند مذاكرات هسته اي 
و نتايج توافق يا عدم توافق و تاثيرات آن بر بازارسرمايه، 
كاهش قيمت هاي جهاني كاموديتي ها، قيمت گذاري 
دستوري توليدات و محصوالت شركت ها، نوسانات نرخ 
ارز، نرخ بهره، تامين خوراك و مواد اوليه و انرژي برخي 
صنايع، كسري بودجه دولت و فروش اوراق بدهي توسط 
دولت موجب شده تا با وجود ارزندگي سهام بسياري از 
شركت هاي بورسي، س��رمايه گذاران ترجيح  دهند تا 
برطرف شدن موارد فوق، سرمايه خود را از بازارسرمايه 

خارج كنند و شاهد خروج پول از بازارسرمايه هستيم.
نقش دولت در اتخاذ تصميمات سياس��ي و اقتصادي 
تاثير بسيار زيادي در آينده بازارسرمايه خواهد داشت.

در حال حاظر مهم ترين عامل تاثيرگذار بر  بازارسرمايه 
در نيمه دوم سال 1401، توافق يا عدم توافق در مذاكرات 
هسته اي است كه با روشن  شدن نتيجه مذاكرات برخي 
ابهامات برطرف خواهد شد و سرمايه گذاران مي توانند 
تا حدودي نتايج سرمايه گذاري خود را ارزيابي كنند و 
اگر اين ابهام برطرف نشود به احتمال زياد بازار سرمايه  
روند نوساني خود در نيمه اول سال را ادامه خواهد داد.

همچنين شايعاتي پيرامون افزايش نرخ گاز  و خوراك 
پتروشيمي ها به گوش مي رس��د و اگر تاييد شود تاثير 
منفي بر بازارسرمايه خواهد داش��ت و  به احتمال زياد 
از س��ال آينده تاثير اجراي��ي ش��دن آن را مي توان در 
صورت هاي مالي شركت ها مشاهده كرد.از سوي ديگر؛ 
عواملي مانند رشد نقدينگي در كشور، افزايش نرخ تورم 
و انتظارات تورمي، افزايش نرخ ارز و نزديك شدن نرخ 
دالر نيما به دالر آزاد و كاهش قيمت س��هام بسياري از 
ش��ركت ها مي توانند محركي براي صعود بازارسرمايه 
باشند و سرمايه گذاران را ترغيب به ورود به بازار سرمايه 

كنند و نقدينگي به بازارسرمايه وارد شود.
از نظر تكنيكال شاخص كل در نزديكي محدوده حمايتي 
خود در 1.370.000 واحد قرار دارد و باتوجه به شرايط 
نمودار ش��اخص كل احتم��ال نزول بيش��تر و ورود به 
محدوده 1.320.000 واحد را خواهيم داشت و پس از 

آن انتظار صعود شاخص كل را داريم.
مدير سبدگرداني و سرمايه گذاري شركت 
سبدگردان آميتيس

شرايط دو گانه بازارهاي جهاني
بازار سهام كش��ور در آستانه 

مهدي رادان

نيم��ه دوم س��ال از عوام��ل 
مختلف��ي  اثر مي پذيرد كه به 
اجم��ال ب��ه بررس��ي آن 
مي پردازيم.يك عامل مساله 
احياي برجام و اثرات آن بر نرخ 
ارز و عملكرد شركت ها است.

احياي برجام در عين حال به 
دليل نقش��ي كه در افزايش درآمدهاي دولت و كاهش 
كسري بودجه دارد مي تواند موجب گردش منابع مالي 
در اقتصاد شده و از اين  نظر در رفع بزرگ ترين مشكل 
حال حاضر بازار كه نبود نقدينگي است اثر قابل توجهي 
داشته  باش��د.هم زمان، عامل مهمي كه منابع مالي در 
اقتص��اد را منقبض كرده اس��ت، نياز ش��ديد دولت به 
استقراض مستقيم و غيرمستقيم )از طريق انتشار اوراق 
يا استفاده از منابع بانكي( جهت جبران كسري بودجه 
است كه همين امر موجب رش��د نرخ بهره در بازار بين 
بانكي مي شود تا در ظاهر كنترل تورم صورت گيرد كه 
اين امر به بهاي تش��ديد ركود در بازارهاي مختلف و از 

جمله بازار سرمايه صورت مي پذيرد.
 سومين عامل كه همواره در بورس ايران اثرگذار بوده، 
وضعي��ت بازارهاي جهاني اس��ت و در حال حاضر اين 
بازارها از موقعيت دوگانه اي برخوردار شده اند.از  يك سو 
قيمت برخي محصوالت كه ارتباط بيش��تري با نفت و 
گاز دارند، به واسطه جنگ اوكراين و مسائل مرتبط با آن 
كماكان در سطح بااليي قرار دارند كه عمدتا مي توان در 
اين رابطه به اوره  و فرآورده هاي پااليشي اشاره كرد و از 
سوي ديگر سايه ركود بر اقتصاد جهاني موجب اصالح 

قيمت  برخي ديگر از محص��والت نظير مس و فوالد را 
فراهم آورده است. 

رفتار دول��ت در اقتصاد نيز عامل ديگري اس��ت كه در 
نيمه دوم سال اثر نماياني بر بازار خواهد داشت و اين اثر 
را عالوه بر موارد گفته  ش��ده، در موضوع تدوين بودجه 
و قيمت گذاري دس��توري توليدات شركت ها مي توان 
مش��اهده كرد.از  اين منظر گروه ه��اي مرتبط با انرژي 
كه ممكن است دستخوش تغيير نرخ خوراك شوند از 
س��ويي و  گروه هاي اقالم مصرفي و كاالهاي نهايي كه 
ممكن است ش��رايط قيمت گذاري در آنها تغيير كند؛ 
نظير محصوالت دام، طيور و زراعت و همچنين صنايع 

الستيك اثرپذير هستند.
كارشناس بازارسرمايه 

قيمت هاي جهاني سر سازگاري ندارند
 بازارس��رمايه در شرايطي به 

سيد فرهنگ حسيني

اقبال نيمه  دوم س��ال مي رود 
ك��ه در داخل ب��ا موضوعات 
وضعيت برجام، قيمت گذاري 
دس��توري، نرخ بهره و بودجه 
روب��رو ب��وده و در س��طح 
بين المللي با ركود در بازارهاي 

جهاني مواجه است.
 در اين شرايط وضعيت بورس در نيمه دوم سال مشابه 
نيمه اول س��ال چندان مثبت نيست؛ در حالي كه در 
نيمه اول گروه خودرويي به لطف انتظار براي عرضه هاي 
بلوكي و صنايع غذايي، دارويي، روغن خوراكي و صنايع 
وابسته به ارز ترجيحي به حذف آن و صنايع پااليشي 
به دليل افزايش كرك اسپردها ليدر بازار بودند، اما اين 
موضوعات عمال در نيمه دوم سال موضوعيت چنداني 
نخواهند داش��ت.  در حالي كه انتظ��ار افزايش بهاي 
تمام  شده ش��ركت ها از طريق بودجه محتمل است، 
اقدام دولت در قيمت گذاري محصوالت شركت هاي 
توليدي، صنايع بيشتري مانند شوينده ها و الستيك 
را دچار زيان س��اخته است؛ همچنين در اين شرايط، 
توجه سرمايه گذاران و سهامداران به بازار مثبت نيست 
و خروج روزانه و مستمر نقدينگي از بازار  گواه اين ادعا 
اس��ت.  قيمت هاي جهاني هم سر س��ازگاري با  بازار 
ندارد.عمال بخش اصلي ركود بازار به اين دليل اس��ت.

قيمت ه��اي جهاني فوالد و به تبع آن  س��نگ آهن تا 
حدود 40 درصد كاهش يافته است، قيمت مس و روي 
بيش از 20 درصد و قيمت  محصوالت پتروشيمي 10 
تا 40 درصد كاهش يافته است و در عين حال قيمت 
متانول با وجود  رش��د قيمت بهاي تمام ش��ده، رشد 
چنداني نداشته اس��ت.بخش عمده اين بحران ناشي 
از افزايش  ش��ديد نرخ بهره در اي��االت متحده و اروپا، 
كاهش توليدات صنعت��ي در اروپا ب��ه دليل افزايش 
قيمت  انرژي و قرنطينه شديد و ركود مسكن در چين 
است.   به نظرم در سطح بازارهاي كااليي، در يك ركود 
قرار داريم و احتماال در سطح اقتصاد بين المللي نيز در  
آستانه يك ركود هس��تيم و برنامه هاي فدرال رزرو و 
بانك هاي مركزي اروپا براي افزايش نرخ بهره با هدف 
كنترل ت��ورم، اميد چنداني به بازگش��ت قيمت هاي 
جهاني در كوتاه مدت و ميان مدت ايجادنمي كند.در اين 
شرايط، بازار ايران مي تواند متمركز بر صنايع كوچك 
و ش��ركت هاي خاص باش��د.  صنايعي كه تحت تاثير 
قيمت گذاري دولتي قرار نداشته يا از كاهش قيمت هاي 
جهاني منتفع مي شدند، مي توانند مورد توجه بازار قرار 
گيرند؛ با اين حال وضعيت در همه نمادهاي اين صنايع 
نيز خوب نخواهد بود.همچنين گروه كاشي و سراميك، 
روانكارهاي غير صادرات محور، برخي از الستيكي ها و 
سيماني ها مي توانند از صنايع برنده در نيمه دوم سال 

جاري باشند.
مديرعامل گروه صنعتي و معدني امير 

چالش بودجه در راه است
  بازدهي بازار مسكن نسبت به 

ابراهيم سماوي

بازارهاي م��وازي همچون ارز، 
طال و بازار سرمايه و از طرفي در 
دل بازار س��رمايه خروج پول 
افراد حقيقي از سهام به سمت 
صندوق ه��اي درآم��د ثابت، 
نشان از پارك حجم نقدينگي 
در دارايي هاي ام��ن دارد.اين 
حركت حجم نقدينگي س��يال در نيمه اول سال 1401 
عمدتا متاثر ريس��ك هاي سيس��تماتيك به خصوص 
مذاكرات برجام بود كه هنوز هم در هاله اي از ابهام است.

در نيمه دوم سال جاري مادامي كه اين بالتكليفي برجامي 
ادامه داش��ته باش��د نمي توان نسبت به رش��د شارپي و 
افزايش ارزش معامالت به بيش از 10 هزار ميليارد تومان 
خوش بين بود.فارغ از بحث مذاكرات، در نيمه دوم سال 
چندين عامل وجود دارد كه به صورت مستقيم بر اقبال 
عمومي از بازارسرمايه اثرگذار است؛ يكي از چالش هاي 
اصلي، وجود فصل بودجه دولت كه معموال در دي و بهمن 

ماه مورد رصد فعاالن بازار قرار مي گيرد،است.
بودجه از اين حيث كه رويك��رد كلي دولت در مديريت 
منابع و مصارف را نش��ان مي ده��د، اطالعاتي همچون 
ميزان برآوردي كس��ري بودجه، فروش اوراق بدهي در 
بازارسرمايه، تعيين نرخ گاز جهت سوخت صنايع فوالدي، 
سيماني و پتروشيمي )عالوه بر سوخت به عنوان خوراك( 
را براي سال آتي معين مي كند كه جزو فاكتورهاي اصلي 

در جهت گيري شاخص كل است.
 مورد بعدي نرخ ارز و فاصله نرخ ارز نيمايي با نرخ ارز آزاد 
اس��ت كه اگر در اين حوزه دولت ب��ه رويكرد صحيح ارز 
تك نرخي و بدون رانت در نيمه دوم س��ال 1401 روي 
آورد يا در بودجه سال 1402 لحاظ كند، مي تواند محرك 
خوبي براي صنايع كاموديتي محور باشد؛ همچنين در 
اوايل نيمه دوم سال شاهد گزارش هاي 6 ماهه حسابرسي 
ش��ده خواهيم بود كه ب��ه تصميم س��رمايه گذاران در 
خصوص تعديل برآورد نس��بت قيمت به سود آينده نگر 
)P/E Forward( كمك خواهد كرد و مي تواند باتوجه 

به ريزش هاي اخير جرقه رشد كوتاه مدتي بازار را بزند.
كارشناس بازارسرمايه 

بالتكليفي استراتژي هاي پايدار
 در ش��رايطي كه بارها يادآور 

هلن عصمت پناه 

كم رمق��ي ارزش معام��الت، 
كمبود نقدينگي در بازار و عدم 
اعتماد سهامداران آسيب ديده 
هس��تيم؛ بازار همچنان به دو 
متغي��ر داخلي )توافق��ات( و 
خارج��ي )افزايش ن��رخ بهره 
فدرال رزرو( وزن مي دهد و آنها 
را اثرگذار بر روند بازار و ديدگاه سرمايه گذاران فعال در بازار 
مي داند. باتوجه به اينكه نرخ دالر تابعي از متغير توافقات 
و قيمت هاي جهاني كاموديتي ها تابعي از سياست رشد 
نرخ بهره طبق تصميمات فدرال رزرو اس��ت و هر دو آنها 
تاثير مهم و اساسي بر صنايع دالر محور و كاموديتي بيس 
بازار دارند؛ همچنين شركت هايي با ارزش بازار باال در اين 
صنايع ج��اي دارند و صنايع بزرگ بازار كاموديتي بيس 
هستند، بنابراين قدرت تصميم گيري در انتخاب شركت 
مناسب جهت معامالت و حتي سرمايه گذاري در سهام 
آن و همچني��ن تعيين يك اس��تراتژي پايدار همچنان 
بالتكليف است. باتوجه به اينكه در شرايط تورمي شيب 
رشد بهاي تمام ش��ده و هزينه ها نسبت به درآمد برخي 
شركت ها به خصوص در صنايع كوچك، حاشيه سود ها 
را به خطر انداخته و در بيشتر شركت ها، رشد نرخ فروش 
نيز اين شيب را نپوشانده، دلخوشي خيلي از اين كسب و 
كارها به موضوع رفع تحريم در فضاي رقابتي س��خت و 

هموار شدن بسياري از اين مشكالت است.
ضمن اينكه رش��د نرخ بهره نيز به عن��وان يكي ديگر از 
عوامل تاثيرگذار بر سرمايه گذاري و قيمت سهام، منجر 
به افزايش هزينه هاي مالي شركت ها و ايجاد ريسك در 
راستاي سود و رش��د آتي آنها ش��ده و در صورت تداوم 
با تاثير منفي بر جريانات نقد آتي ش��ركت ها و به دنبال 
آن تاثير منفي بر رش��د قيمتي مورد انتظار سهام براي 
سرمايه گذاران خوش��ايند نخواهد بود و سرمايه گذاري 
در س��هام نسبت به س��اير س��رمايه گذاري ها براي آنها 
ريسك بيشتري دارد؛ بنابراين در كنار تاثير منفي ديگر 
متغيرها بر بازار، باعث كاهش جذابيت بازار س��هام براي 
سرمايه گذاران خواهد شد. اگر در نيمه دوم سال 1401 
ش��رايط بازار به همين منوال ادامه پيدا كند، رشد تورم 
فضاي تمامي بازارها را تحت تاثير ق��رار خواهد داد و در 
ش��رايطي كه ممكن اس��ت توافقات همچنان در نيمه 
دوم هم بالتكليف باش��د؛ با توجه ب��ه اينكه تحليلگران 
چش��م انداز صعود آنچناني هم براي كاموديتي ها با اين 
شرايط متصور نيستند، ش��ايد توجه به بازار با رشد نرخ 
ارز و كمك به رش��د شركت ها فراهم شود، اما رشد مبلغ 
فروش در كنار رشد حجم فروش شركت ها كيفيت پيدا 
مي كند كه با توجه به افزايش هزينه ها نيز در اين راستا 
كار شركت ها كمي سخت مي شود. اما شركت هاي قوي 
و مورد اطمينان و صنايع پر پتانس��يل مي توانند مجدد 
مورد توجه قرار بگيرند؛ ضمن اينكه بس��ياري از نمادها 
در اين صنايع در منطقه ارزندگي و در p/e هاي معقول 
قرار دارند و فضاي سرمايه گذاري را امن مي كنند؛ ضمن 
اينكه اطالعات گزارش هاي 6 ماهه در برخي شركت ها و 
صنايع مي تواند با آالرم هاي مثبتي همراه باشد و نتيجه 
نيمه اول اكثر ش��ركت ها، فض��اي تصميم گيري براي 
سرمايه گذاري در سهام اين شركت ها را در نيمه دوم سال 
براي سرمايه گذاران ش��فاف تر خواهد كرد. در ميان اين 
ابهامات و اما و اگرها، بستر نوسان و معامالت كوتاه مدت 
مخصوصا با اين ش��رايط فعال ب��راي صنايع به خصوص 
صنايع كوچك تر و برخي تك سهم ها هموارتر است و در 
مجموع، سرمايه گذاري با ديد حداقل دو مجمع باز هم 
مي تواند به نظرم در بازار سرمايه داراي ارزندگي باشد. اما 
ريسك هاي بازار روز به روز سخت تر شده؛ بنابراين در اين 
راستا تحليل ها بايد دقيق تر و حرفه اي تر باشد. بنابراين 
حضور افراد آموزش نديده و نداشتن مهارت تحليلي كافي 

در اين شرايط بازار نيز به خودي خود ريسك باال دارد.
كارشناس بازارسرمايه 

نقش منفعل نهاد ناظر در بورس
 بازار س��رمايه در اي��ن روزها 

هومن عميدي

شرايط مساعدي ندارد؛ چون 
نقدينگ��ي مناس��بي در بازار 
وجود ندارد و ارزش معامالت 
چشمگير نيس��ت، اميدواري 
اكثريت بازار سرمايه به تعيين 
و تكليف مذاكرات و مشخص 
شدن نتيجه نهايي برجام است 
چون اين روند به درازا كشيده شده است، هنوز فضا ابهام 
آميز است و بازار سرمايه تحت تاثير آن قرار گرفته است. 
همچنين شرايط حاكم بر وضعيت كاموديتي ها در دنيا و 
مساله بحران انرژي همچنين ركودي كه در كل دنيا وجود 
دارد پارامترهاي متفاوتي براي بازار سرمايه ايجاد كرده 
اس��ت. آمار نگران كننده بانك مركزي درب��اره افزايش 
عجيب و كم نظير نقدينگي در كشور يكي ديگر از عواملي 
است كه مي تواند در نيمه دوم سال بورس را تحت تاثير 
قرار بدهد، سياست هاي پولي، مانند كاهش يا افزايش نرخ 
بهره مي تواند شرايط بازار را به كل تغيير بدهد. در چنين 
فضايي با وجود اينكه مش��كالت زيادي از جهت توليد و 
فروش براي ش��ركت ها به وجود آمده آنها در شش ماهه 
نخست س��ال آمار قابل قبولي داش��تند و توانستند به 

سودآوري مورد نظر خود برسند، اما بازدهي سهام شان 
متناسب با ش��رايط بنيادي و سود سازي مناسب نبود و 
نتوانستيم با روند قابل قبول و افت قيمت سهام به دست 

بياوريم.
نقش انفعالي دولت و سازمان بورس در مشخص نشدن 
شرايط بازار و سياستگذاري ها در جهت حمايت عملياتي 
و واقعي از بازار سرمايه در نيمه نخست سال پررنگ بود 
اما اگر چنين شيوه اي - يعني رها شدن بازار در نيمه دوم 
سال - ادامه يابد نمي توانيم وضعيت پايدار و مانايي در روند 

سود آوري شركت ها پيش بيني كنيم.
در حقيقت بالتكليفي سياست هاي دولت در زمينه اتخاذ 
سياس��ت هاي خارجي و بحث مذاكرات )سياست هاي 
خارج��ي( و حماي��ت از ش��ركت ها مي توان��د هر گونه 
س��ناريويي در نيمه دوم سال رقم بزند و اصوال به فضاي 

غير شفاف و مبهم پارامترهايي متفاوتي را رقم مي زنند.
پارامترهايي كه هم اكنون بيشتر مدنظر تحليلگران است 
عالوه بر تعيين و تكليف برجام بحران انرژي براي فصل 
سرما در اروپا، جنگ اوكراين و روسيه چه از نظر ادامه يا 
خاتمه جنگ و سياست هاي مهم فدرال رزرو در نرخ بهره 
مي تواند وضعي��ت كاموديتي ها را در دنيا متغير كند؛ به 
همين علت مجموع عوامل هاي مبهم ش��رايطي را رقم 
زدند كه نمي توانيم بر اساس آن روال بازار را تعيين كنيم. 
سهامداران در اين شرايط به سمت صندوق هاي با درآمد 
ثابت يا س��پرده هاي بانكي يا بازار طال كه به نظرش��ان 

نوسانات كمتري دارند رو آورده اند.
با وجود نقدينگي ك��ه در بازارهاي موازي با بورس ديده 
مي شود، متاس��فانه هنوز در بورس شاهد آن نيستيم و 
به نظر مي رسد تا مشخص نشدن و رفع ابهام پارامترهاي 
عنوان شده سرمايه گذاران ترجيح مي دهند فعال نظاره گر 

بازار باشند كه عامل مهم افت بازارسرمايه شده است.
كارشناس بازارسرمايه 

قيمت گذاري دستوري؛  چالش ناتمام بازار 
 اين روزها ركود س��نگيني بر 

بهنام صمدي

معامالت بازارس��رمايه حاكم 
ش��ده و ابهام��ات متع��دد در 
متغيره��اي كالن اقتصادي و 
ش��ده  س��بب  س��ي  سيا
سرمايه گذاران محتاطانه روند 
ب��ازار س��هام را دنب��ال كنند. 
همچنين ن��رخ بهره، نرخ دالر 
نيمايي، مذاكرات برجام و بودجه 1402 از جمله عواملي 
هستند كه در نيمه دوم سال بر شادابي يا رخوت معامالت 
تاالر شيشه اي اثرگذار خواهند بود. سياست هاي بانك 
مركزي و شوراي پول و اعتبار هم نقش كليدي ايفا مي كند 
و طرح جديد اين بانك براي تفكيك حساب هاي تجاري 
و شخصي مي تواند باعث شفافيت و تقويت بخش واقعي 
اقتصاد شود. همچنين مخالف ش��وراي پول و اعتبار با 
افزايش نرخ سود سپرده بانكي از ديگر عواملي است كه 
اثر مثبتي روي س��رمايه گذاري و بازار سهام دارد. طرح 
ماليات بر عايدي براي رشد سرمايه گذاري در كشور مهم 
بوده و مي تواند به افزايش تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي 
از بازار سرمايه كمك كند؛ قيمت گذاري دستوري از جمله 
چالش هاي هميش��گي بورس بوده كه بايد فعاالن بازار 

همچنان با قدرت حذف آن را مطالبه كنند.
به نظر مي رسد امسال بايد فعاالن بازار سرمايه ابتكار عمل 
را در دست گرفته و قبل نهايي شدن پيش نويس بودجه 
در س��ازمان برنامه، البي و نامه نگاري خود را با نهادهاي 

تصميم گيري براي حمايت از صنايع انجام بدهند.
عدم احياي برجام يك تهديد براي صنايع انرژي بر است؛ 
چرا كه تجربه ثاب��ت كرده دولت براي جبران كس��ري 
بودجه همواره به افزايش نرخ انرژي متوسل مي شود كه 
اين مساله مي تواند در فصل تدوين و تصويب بودجه در 
دولت و مجلس بازار سهام را مثل هميشه متالطم كند؛ 

اين در حالي است كه با رفع تحريم ها، افزايش صادرات و 
دسترسي به دالرهاي نفتي، نگاه دولت به درآمدزايي از 
داخل كاهش مي يابد و اين مساله باعث كاهش فشار به 

صنايع داخلي و اصناف مي شود.
كارشناس بازار سرمايه

اليحه بودجه؛ مهم ترين فاكتور
 عوامل متعددي دست به دست 

محمد عليمرادي

هم داده و موجب شكل گيري 
وضعيت فعلي بازارسرمايه شده 
اس��ت. ابهام در ح��وزه توافق 
سياس��ي برجام، دخالت هاي 
گس��ترده دول��ت در ح��وزه 
قيمت گ��ذاري، نااطميناني و 
عدم اعتماد ش��كل گرفته در 
ميان سرمايه گذاران نسبت به بازار سرمايه، باال رفتن نرخ 
بهره و به خصوص بازدهي صندوق هاي با درآمد ثابت از 
ناحيه رقابت منفي بانك ها براي جذب سپرده، از مهم ترين 
عوامل موثر بر ايجاد شرايط كنوني بازار بوده اند؛ عالوه بر 
اينها افزايش احتمال وقوع ركود تورمي در اقتصاد دنيا به 
خصوص در ناحيه اروپا، كاهش رش��د اقتصادي چين، 
كاهش ش��اخص PMI در كش��ورهاي ش��رق آس��يا و 
همچنين عدم اثربخشي سياست هاي پولي فدرال رزرو 
در كاهش تورم و به تبع اينها كاهش قيمت كاموديتي ها، 
بر وخام��ت اوضاع افزوده اس��ت. به  طوري ك��ه درآمد 
ش��ركت هاي صادرات محور را با كاه��ش درآمد فروش 
مواجه كرده است و اين كاهش به  طور قابل مالحظه اي 

ادامه دار خواهد بود.
حاشيه سود شركت ها نيز به داليل مشابه با كاهش مواجه 
شده است؛ بنابراين انتشار صورت هاي مالي شش  ماهه 
شركت ها و مشخص ش��دن آثار كاهش درآمد و حاشيه 
سود شركت ها در كنار عوامل غيربنيادي اثرگذار باعث 
خواهد شد وضعيت فعلي در مهر و آبان نيز ادامه داشته 

باشد.
پس از آن در آذرماه مباحث مربوط به اليحه بودجه دولت 
براي سال 1402 مهم ترين فاكتور اثرگذار خواهد بود و 
به نظر مي رسد دولت در بودجه سال 1402در مواجهه 
با كسري شديد بودجه، فشارها را بر شركت ها به منظور 
كسب سهم بيش��تري از درآمد آنها، افزايش خواهد داد؛ 
چه بس��ا در حال حاضر نيز زمزمه هاي��ي از افزايش نرخ 
خوراك گاز پتروشيمي ها به گوش مي رسد. به هر حال با 
توجه به اينكه بهبود وضعيت بازار سرمايه از اولويت هاي 
دولت به حساب نمي آيد؛ بنابراين احتماال بودجه 1402 
دولت هم بدون در نظر گرفتن پيامدهاي منفي آن بر بازار 
سرمايه تدوين خواهد شد. بنابراين جميع عوامل نشان 
مي دهد حداقل در شش ماه آينده كماكان بازار سرمايه 
با ركود ش��ديد دس��ت و پنجه نرم خواهد كرد، اما براي 
پيش بيني وضعيت در سال آينده و دوره هاي طوالني تر 
بايد به رخدادهاي سياسي و اقتصادي ماه هاي آتي و آثار 

آن چشم دوخت.
مدير سرمايه گذاري شركت گروه مالي شهر

بحران هاي خارجي بازارها را زير سوال بردند
در خصوص عوامل موثر بر بازار 

حسام سرفرازيان

س��رمايه در نيمه دوم س��ال 
عوام��ل را باي��د به دو دس��ته 
تقس��يم كرد؛ عوامل داخلي و 

خارجي.
مهم تري��ن عام��ل داخلي كه 
در ماه ه��اي آتي ب��ا آن رو به 
رو خواهي��م ب��ود ارايه بودجه 
دولت است كه آن اثرات تصميمات دولتي بر شركت ها 
نمايان خواهد شد، يك موضوع نرخ گذاري گاز در صنايع 
بزرگ مانند پتروشيمي مورد استفاده قرار مي گيرد؛ بر 
اين اس��اس مي توانيم سياس��ت دولت در مواجه با سود 
شركت ها را ارزيابي كنيم، موضوع ماليات ستاني، تعيين 
بهره مالكانه بر معادن و... بسيار مهم است؛ چون حدود 70 

درصد بازارسرمايه را به راحتي تحت تاثير قرار مي دهد.
توافق احتمالي مذاكرات بس��يار اهمي��ت دارد؛ چون بر 
اس��اس همين توافق احتمالي و بودجه دولت همچنين 
برنامه هاي��ي كه براي فروش نفت پيش بيني مي ش��ود 
مي ت��وان كس��ري بودجه احتمال��ي را ب��رآورد كرد. به 
وسيله اين برآورد مي توان چشم اندازي از تورم انتظاري 
براي س��ال بعد داشت و بر اساس آن جهت گيري بازار بر 
اساس آن مش��خص مي شود. همچنين انتظار مي رود و 
در صورت��ي كه نرخ تورم انتظاري باال باش��د، بورس هم 
در كنار ساير بازار ها رشد داش��ته، كسري بودجه باالتر 
به منزله استقراض بيش��تر، چاپ پول و در نتيجه ايجاد 
تورم مي ش��ود. در بحث خارجي، اقتصاد جهاني و ورود 
به اقتصادهاي بزرگ به ركود اهميت بااليي دارد؛ چون 
ورود اقتصادهاي بزرگ به ركود مخصوصا چين مي تواند 
قيمت كاموديتي ه��ا را تحت تاثير قرار بدهد و بيش��تر 
نزولي كند؛ در نتيجه چشم انداز براي شركت هاي بزرگ 
كاموديتي ساز ما سخت تر شود و به تبع آن بازار سرمايه 
آس��يب ببيند، نكته ديگر اينكه جنگ روسيه و اوكراين 
است در صورتي كه اگر در شش ماه دوم سال اوضاع بهتر 
شود و تنش ها كمتر شود، مي توان گفت بحران انرژي اروپا 
ه��م آرامش پيدا مي كند و در نتيجه ميزان نياز به انرژي 
و قيمت آن كاهش مي يابد و ممكن است شاهد كاهش 

قيمت سوخت هاي فسيلي از جمله نفت در بازار باشيم.
 اگر تبعات جنگ ادامه دار باشد يك بحران بيشتر انرژي 
در ش��ش  ماهه دوم س��ال داريم. به تبع آن قيمت هاي 
جهاني نفت و ساير انرژي ها افزايش مي يابد و محصوالت 
كشاورزي هم تحت تاثير قرار مي گيرد و درقيمت هاي 

باال مي ماند.
كارشناس ارشد بازار سرمايه 
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بورس در دست انداز  ركود 



چند هفته پيش بود كه شوراي عالي بورس تاسيس 
بورس بين الملل را در منطقه آزاد به عنوان پنجمين 
بورس كش��ور تصويب كرد. بر اساس همين مصوبه 
قرار اس��ت كه معامالت اين بورس به صورت ارزي 
باش��د؛ اما در ش��رايط فعلي تحريم ها، قيمت ارز و 
ديگر مشكالت اقتصادي بورس بين الملل مي تواند 

كارساز باشد؟
درحال حاض��ر تحريم ها افزايش يافته و از س��وي 
ديگ��ر دالر بازار آزاد در كانال 32 و 33 هزار توماني 
نوس��ان مي كند، از باقي دالرهاي نيمايي، س��نا و 
صراف��ي ملي ني��ز نبايد چيزي گف��ت چراكه انواع 
قيم��ت دالر در بازاره��اي مختل��ف روند صعودي 
بسيار ماليم و آهس��ته را پشت س��ر مي گذارد. بر 
همين اساس كارشناس��ان عقيده دارند كه قيمت 
دالر در ايران روند صعودي خواهد داشت و برخي از 
اين تحليلگران مي گويند كه اگر ارزپاشي و كنترل 
قيمت دالر در بازار انجام شود احتماال دالر بازار آزاد 
وارد كانال 32 هزار توماني شود. البته سرمايه  اوليه 
اين بورس با يورو تامين مي شود و به گفته برخي از 
مسووالن معامالت آن بر بستر دالر است. اما فرقي 
ندارد دالر و يورو قيمت بااليي دارند و با اين قيمت و 
وضعيت اقتصادي كشور وضعيت كمي سخت است.

كارشناسان و تحليلگران بازار سرمايه عقيده دارند 
كه بورس بين الملل ماهيت خوب و درس��تي دارد 
اما در ش��رايط فعلي مي تواند براي اقتصاد كش��ور 
هزينه س��از باش��د.نبايد تصور ورود چند ميليوني 
س��رمايه گذاران خارجي را داش��ت. چ��را كه ايران 
تحريم است و به واس��طه تحريم ها و مشكالت نقل 
و انتق��ال پول احتم��اال س��رمايه گذاران خارجي از 
سرمايه گذاري در ايران استقبال نكنند. اين موضوع 
را نباي��د فراموش كرد كه بورس هاي ايران توس��ط 
مس��ووالن دخالت و كنترل مي شوند و اين موضوع 
خود مانع س��رمايه گذاري در بورس  ه��اي ايران به 
حس��اب مي آيد. براي تاثيرگ��ذاري تحريم ها بايد 
وضعيت اقتصادي و سياسي كش��ور را بررسي كرد. 
بورس بين المل��ل معامالت جهاني دارد، يعني براي 
سهامداران اخبار سياسي نيز مهم خواهد بود، افزايش 
اخبار سياس��ي منفي باعث مي شود كه سهامداران 
تمايلي به س��رمايه گذاري در اين بورس را نداش��ته 
باشند و با افزايش اخبار مثبت ميزان نقدينگي مورد 
معامله بيشتر خواهد بود. به طور كلي در اين شرايط 
تاس��يس بورس بين الملل چندان مطلوب نيست و 

بيش از سودآوري زيان بار خواهد بود.

    تجربه تلخ گذشته
ش��ايد براي بررس��ي بورس بين المل��ل بايد كمي 
گذش��ته را مورد برس��ي ق��رار دارد. يك��ي از اين 
زيرساخت ها كه در گذش��ته قرار بود نقشي شبيه 
بورس كاال در ح��وزه كاالهاي پايه ايفا كند، رينگ 
بين الملل ب��ورس كاال ب��ود كه در آبان س��ال ۸۸ 
در منطق��ه كيش راه اندازي و در تير ماه س��ال ۹۶ 
معام��الت آن با اس��تفاده از كارگ��زاران در تهران 

رسمي شد. 
اين تاالردر دوحد 10 تا 11 س��ال گذشته حداقل 
ظرفيت هاي خود در حوزه صادرات استفاده كرده 
اس��ت كه البته دالي��ل متعددي باع��ث اين عقب 
ماندگي شده است؛ تحريم از يك سمت كه در تمام 
اين سال ها شديدتر از سه دهه قبل از آن بر بازارها 
غالب بوده اس��ت يكي از داليل اي��ن عقب ماندگي 
اس��ت.  تغييرات روزانه نرخ تمام��ي ارزها خصوصا 
دالر، ع��دم ثبات اقتص��اد اي��ران و دوره هاي رونق 
و ركود س��ريع، توسعه بس��يار تصاعدي داللي در 
بخش هاي مختلف و... همگي باعث ش��د تا رينگ 
صادراتي بورس كاال نتواند به وظيفه اي كه بر عهده 
دارد، عمل كند و در نتيجه فعاليت آن امروز به عرضه 

برخي محصوالت در حوزه ه��اي قير و محصوالت 
پااليش��گاهي، زعفران و برخي محصوالت انگشت 
شمار در بخش كش��اورزي محدود شده است و در 
عمل نتوانس��ته به نتيجه مدنظر سياس��ت گذاران 
دست يابد و اين در حالي است كه مسووالن دولت 
وقت در آن زمان خيال كرده بودند حاال كه كشور با 
تحريم هاي شديدي روبرو شده، مي توانند با استفاده 
از ظرفيت هاي منطقه آزاد و با اتكا به پتانسيل هاي 
بخش خصوصي بسياري از كاالهاي خود را از نفت 
و ان��رژي گرفته تا فرش و زي��ره و زعفران و فوالد و 
پتروش��يمي صادر كنند كه البته اينطور نشد و به 
ج��اي آنكه رين��گ صادراتي تحري��م را كنار بزند، 

تحريم ها رينگ صادراتي را قبضه كردند.
در اين بين يكي از تفاوت هايي كه راه اندازي بورس 
بين الملل در مقايسه با رينگ بين الملل بورس كاال 
دارد آن اس��ت كه دولت كنوني با نزديك شدن به 
تواف��ق برجام و زماني كه اميده��ا به رفع تحريم ها 
افزايش يافته اس��ت، اين موضوع را پيگيري كرده 
كه قابل تقديراست و مي تواند به معني اين باشد كه 
دولت پيش بيني كرده بعد از رفع تحريم ها نيازمند 
بستري براي جذب سرمايه هاي خارجي به صورت 

شفاف هستيم.

    اما و اگرهاي بورس بين الملل
آلب��رت بغزي��ان، اقتص��اددان نيز چن��دي پيش 
درخصوص بورس بين الملل نوش��ته بود كه؛ بورس 
دو كاركرد و وظيفه مه��م دارد كه اولي جمع آوري 
س��رمايه هاي خرد و ديگري تامين مالي شركت ها 
س��ت. در واق��ع ع��ده اي با خريد س��هام اق��دام به 
سرمايه گذاري مي كنند و از اين طريق سرمايه هاي 
خود را از سرگرداني نجات مي دهند و عده اي ديگر 
كه شركت ها هستند، مي توانند از اين طريق نسبت 

به تامين مالي پروژه هاي خود اقدام كنند.
نكته مهم ديگري كه مطرح مي ش��ود اين است كه 
تامين مالي ش��ركت ها از طريق بازار سرمايه بسيار 
راحت تر از سيس��تم بانكي اس��ت. ضمن اينكه اين 
بازار مي تواند گشايشي براي توليد، اشتغال و كاهش 
تورم باش��د. بنابراين راه اندازي بورس بين الملل نيز 
براي تحقق اهداف مورد نظر مي تواند مهم باشد اما 

عملكرد و كاركرد آن اهميت بسزايي دارد. به عنوان 
مث��ال، نحوه پرداخ��ت آن قرار اس��ت از چه كانالي 
صورت گيرد. هم اكنون نوع پرداخت در بورس ايران 
ري��ال و در بورس امريكا دالر اس��ت حال در بورس 
بين الملل قرار است از رمزارز يا ديگر ارزهاي خارجي 
بهره برده شود. اگر فردي رمزارز داشته باشد و بتواند 
خريد كند، يعني بورس ايران بين المللي شده است. 
در اين صورت سهام ش��ركت ها با ارز بين المللي يا 

رمزارز عرضه و تامين مالي مي شود.
اما موضوع اين اس��ت كه هميشه آرزوي بين المللي 
كردن بورس را داشته ايم و يكي از راه ها، منطقه اي 
كردن آن بوده اس��ت. به عنوان مثال، سال هاس��ت 
قصد راه اندازي ش��عبه اي از ب��ورس بين الملل را در 
منطقه آزاد كيش داش��ته و بارها تاكيد كرده ايم كه 
بانك خارجي در اين منطقه قرار است تاسيس شود 
اما تاكنون اين مهم محقق نش��ده اس��ت. بنابراين 
بايد اين طرح به صورت پايلوت اجرايي و بعد از رفع 
مشكالت در س��رزمين اصلي تسري پيدا كند.مثال 
ديگري مي زنم؛ بورس خودرو راه اندازي شده است 
اما اين بورس چه معنا و مفهومي دارد؟ قرار اس��ت 
خودرويي همچون پرايد با قيمت هايي عرضه شود 
و در نهاي��ت مثل گندم، ذرت، برن��ج و ديگر كاالها 
فروخته شود در حالي كه راه هاي ساده تري هم براي 

عرضه خودرو وجود دارد.
س��ئوال ديگري كه مطرح مي شود، اين است كه در 
بورس بين الملل قرار اس��ت سهام چه شركت هايي 
عرضه ش��ود؟ س��هام ش��ركت هايي همچون ايران 
خودرو كه دولتي اس��ت قرار اس��ت عرضه ش��ود يا 
سهام ش��ركت هاي خصوصي؟ آيا قرار است بورس 
بين المللي ش��عبه اي از بورس منطقه اي باش��د يا 
رويكرد ديگ��ري دارد. به عنوان نمون��ه، در بورس 
امارات هم ش��ركت هاي اماراتي و هم شركت هاي 
خارجي حضور دارند. در بورس توكيو و نيويورك هم 
همينطور اس��ت. زماني كه بورس نيوريوك تعطيل 
مي شود بورس ديگري شروع به كار مي كند و مزيت 
آن اين اس��ت كه در اين شرايط س��ه بورس لندن، 

توكيو و نيويورك به هم متصل مي شوند.
اما در ايران هميش��ه مدل ناقصي را ايجاد و بعد آن 
را حمايت مي كنيم تا ش��كل بگيرد اما در اين راه با 

مش��كالت و چالش هاي زيادي روبرو مي ش��ويم. با 
اين حال، اگر قصد راه اندازي چنين بورسي را داريم، 
بهتر است هر چه زودتر انجام شود چرا كه مي تواند 
راهگشاي بورس باشد و در نهايت به توليد و اشتغال 
منتهي شود و مشكل تامين س��رمايه شركت هاي 
بورس��ي را برطرف كند. ضمن  اينك��ه از اين طريق 
عالوه بر جمع آوري پول هاي س��رگردان، مي توان 

سرمايه هاي خارجي را هم جذب كرد.
امايكي از پيش شرط ها و مولفه هاي اصلي راه اندازي 
اين بورس امضاي برجام، سوييفت و پذيرش اف. اي.

تي.اف اس��ت چرا كه در حال حاضر به دليل اعمال 
تحريم ها، بحث نقل و انتقال ارزي، اف. اي. تي. اف، 
سوآپ ارزي و سوئيفت و... با مشكالتي همراه است. 
بنابراين راه اندازي اين بورس در گروي رفع اين موارد 
اس��ت.با اين توضيحات، مواه��ب راه اندازي بورس 
بين الملل خوب اس��ت چرا كه مثل توليد مي ماند و 
يكي از ابزارهايي است كه مي تواند در خدمت توليد 

و اشتغال كشور باشد.
بهنام چاوش��ي، مديرعامل سبدگردان بازده با بيان 
 اينكه موضوعات مرتبط با بورس ايران و تامين مالي 
خارج از كش��ور چالش هاي زيادي بر سر راه دارد به 
صداي بورس گفت: براي تاسيس بورس بين الملل 
باي��د چالش هاي قانون��ي و اجرايي آن حل ش��ود. 
در بس��ياري از موضوعات ممكن است منع قانوني 
نداشته باش��يم اما به عنوان نمونه، درباره مباحثي 
همچون روابط بانكي و ورود و خروج پول در گذشته 
معضالتي وجود داشته كه بايد ابزار اجرايي آن حل و 
فصل مي شد. او راه اندازي بورس بين الملل را مثبت 
خواند و توسعه آن را نيازمند رفع چالش هاي قانوني 
و اجرايي دانس��ت و اضافه كرد: اگر مس��ير قانوني و 
مشخصي براي تاس��يس اين بورس وجود نداشته 

باشد، در اجرا شكست خواهد خورد.
چاوش��ي، بحث رمزارز يا رمز دارايي را بس��تر و راهكار 
جديدي در شرايط سياسي و اقتصادي كشور ذكر كرد و 
گفت: تحقق بهره گيري از رمز دارايي در بورس بين الملل 
مستلزم پذيرش تدوين قوانين اقتصادي از سوي مراجع 
تصميم گير است چرا كه در اين صورت فعاالنه تر توسعه 
مي يابد اما اگر ابهام داشته باشد و به لحاظ رويه اجرايي و 
قانوني بالتكليف باشد، در نهايت به نتيجه نخواهد رسيد.
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الزام ارزيابي سالمت دروني 
شركت ها

سنا| سيد اسماعيل ابراهيمي، مشاور رشد و توسعه 
شركت ها، به موضوع مهمي در رابطه ساختار سرمايه 
شركت ها و متغيرهاي ارزش��مندي آنها پرداخت و به 
بورسان گفت: تا زماني كه شركتي را انتخاب نكنيد كه 
سالمت دروني داشته باش��د، تمامي راه هايي كه براي 
سرمايه گذاري انتخاب مي شود، نمي تواند صحيح باشد.

به گفته ابراهيمي؛ تا زماني كه افراد ش��ركتي انتخاب 
نكنند كه سالمت دروني آن ارزيابي شده باشد، بررسي 
مواردي چون ريسك، بازده مورد انتظار و ساير موارد، راه 
به ناكجاآباد دارد. مشاور رشد و توسعه شركت ها بر اين 
باور است كه هر شركت بايد متناسب با ماهيت و فعاليتي 
كه دارد، نقطه بهينه اي را براي ساختار سرمايه خود پيدا 
كند و هزينه س��اختار سرمايه را به حداقل برساند. وي 
اضافه كرد: در تمام دنيا تالش بر اين اس��ت كه هزينه 
ساختار سرمايه به حداقل برسد چرا كه شركت قابليت 
رقابت بيشتري پيدا كرده و فرصت هاي سرمايه گذاري 
بيشتري براي شركت ايجاد مي شود. ابراهيمي اعتقاد 
دارد كه عالوه بر تمامي نكاتي كه بايد براي ارزندگي يك 
سهام بررسي كرد، موضوع سالمت روند ساختار سرمايه 
و مديريت شركت ها با توجه به سهم آورده سهامداران، 
تسهيالت بانكي، تامين مالي از اوراق و... نيز از اهميت 
بسيار بااليي برخوردار است. وي همچنين تاكيد كرد 
كه طي سال هاي گذشته ابزارهاي تامين مالي در 
كشور ش��رايط رو به رشدي داشته اند و شركت ها 

بايد از اين فرصت نهايت استفاده را ببرند.

انتقال گاز ايران به تركيه 
متوقف شد

شركت خط لوله نفت تركيه )بوتاش( اعالم كرد: ارسال 
گاز ايران به تركيه از دوم اكتبر تا ۹ اكتبر به علت علميات 
تعمير برنامه ريزي شده، متوقف ش��د. اين شركت در 
بيانيه اي اعالم كرد: »به علت انجام بازرسي و فعاليت هاي 
تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده از خط لوله گاز طبيعي 
اي��ران و تركيه در بازه زماني دوم تا نهم اكتبر امس��ال، 
ارسال گاز از نقطه ورودي »گوربوالك« به شبكه انتقال 
ما به مدت ۸ روز امكان پذير نخواهد بود.« اين شركت 
خاطرنشان كرد: هيچ مشكلي در ارتباط با ايجاد توازن در 
عرضه و تقاضا در شبكه سراسري انتقال گاز ملي در دوره 
فعاليت تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده وجود ندارد.

 سكه امامي 
۱۵ ميليون و ۳۴۴ هزار تومان

قيمت سكه روز گذشته 11 مهر ماه نسبت به روز ماقبل 
آن با ريزش همراه شد، اما با توجه به افزايش انس طال در 
بازار جهاني قيمت هر گرم طال افزايشي شد. قيمت هر 
سكه امامي در اين روز به 15 ميليون و 344 هزار تومان 
و قيمت نيم سكه به ۸ ميليون و 350 هزار تومان و قيمت 
ربع س��كه نيز به 5 ميليون و 350 هزار تومان رس��يد. 
همچنين قيمت دالر توافقي در بازار آزاد به 314,2۸0 
ريال رسيد و قيمت انس طال نيز در بازار جهاني 1۶۶4 
دالر بوده و هر گ��رم طالي 1۸ عيار نيز 13,۸5۷,000 

ريال قيمت گذاري شده است.

نحوه فروش خودروهاي 
وارداتي در بورس كاال

ابوالفضل خلخالي درخصوص وضعيت واردات خودرو، 
اظهار داشت: در وزارت صنعت براساس آيين نامه اجرايي 
مصوبه هيات وزيران مبني بر واردات خودرو روند بررسي 
و اجراي مصوبه واردات خودرو در حال انجام است. وي 
با بيان اينكه در حال حاضر با متقاضيان جلساتي برگزار 
شده تا نحوه اجرايي ش��دن واردات خودرو به صورت 
كارشناسي شده انجام ش��ود، گفت: براين اساس نوع 
خودرو، نوع برند و تعداد خودروها در حال بررسي است. 
معاون دفتر تخصصي صنايع خ��ودرو وزارت صنعت، 
ادامه داد: عالوه براين اجرايي شدن اين مصوبه نيازمند 
تفاهم نامه هاي وزارت صنعت با بانك مركزي و سازمان 
برنامه و بودجه است كه در اين رابطه نيز درحال برگزاري 
جلسات مختلف جهت به نتيجه رسيدن موضوعات 
هستيم. خلخالي تصريح كرد: متقاضياني كه خواستار 
واردات خودرو هس��تند بايد تاييديه خدمات پس از 
فروش و س��رمايه گذاري در ح��وزه فناورانه را معرفي 
كنند تا در آينده ما ش��اهد واردات منطقي خودرو به 
كشور باش��يم. معاون دفتر تخصصي صنايع خودرو 
وزارت صنعت در ادامه صحبت هاي خود در خصوص 
سرمايه گذاري فناورانه براي متقاضيان واردات خودرو، 
گفت: سرمايه گذاري در حوزه موتورهاي كم مصرف، 
گيربكس اتوماتيك، باطري ليتي��ون، الكتروموتور، 
درايوه��اي خودروه��اي برقي مراكز آزم��ون خودرو 
واحدهاي كنترلي خودرو از جمله اي سييو را مي توان 
جزو اولويت هاي سرمايه گذاري براي انتقال فناورانه به 
شمار آورد. در دستورالعمل آيين نامه واردات خودرو، 
بحث سود بازرگاني بر اساس كتاب قوانين صادرات و 
واردات و سود بازرگاني مطابق با آن چيزي كه تا امروز 
وجود بوده، در نظر گرفته مي ش��ود و سود شركت به 
صورت يك سود متعارف خواهد بود. اما با توجه به اينكه 
بازار خودرو يك بازار نامش��خص است موضوع ميزان 
تقاضا و قيمت هم در نظر گرفته مي شود و خودروهايي 
كه وارد مي ش��وند در بورس كاال عرضه خواهند شد و 
مابه التفاوت قيمت پايه، به همراه سود بازرگاني و سود 
متعارف شركت با قيمتي كه در بورس به فروش خواهد 
رفت به عنوان سود قطعي توسط دولت برداشت مي شود. 
به اين صورت كه خودرو در بورس به فروش مي رسد و 
سازمان بورس قيمت محصول را بر اساس قيمت فوق و 
هزينه هاي حمل و نقل با سود بازرگاني دولت و حقوق 
گمركي و همچنين سود ش��ركت، پرداخت مي كند 
در نهايت س��ازمان بورس به دولت تحت عنوان سود 
بازرگاني قطعي پرداخت مي كند. بر اين اس��اس سود 
بازرگاني در بخش هاي مربوط به فناوري هاي خودرويي 

هزينه خواهد شد.

مهلت به دستگاه ها براي آزادسازي 
وثيقه سهام شركت هاي دولتي

وزارت اقتصاد| س��يد احس��ان خان��دوزي درباره 
جلسه ش��وراي عالي اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي اظهار كرد: كامل ترين نهادي كه در 
خصوص س��هم بخش خصوصي و تعاوني و همچنين 
در موضوع واگذاري ها و رفع انحصار بايد تصميم گيري 
كند، ش��وراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
قانون اساسي است. وي افزود: در ماه هاي گذشته طي 
چند جلس��ه، دستور كار نشس��ت امروز شوراي عالي 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تنظيم شده 
بود، لذا بيست و سومين جلسه شوراي عالي سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي با حضور رييس جمهور بعد 
از سال ها تشكيل ش��د و در سال هاي قبل كمتر پيش 
مي آمد كه اين جلسه با حضور روساي جمهور برگزار 
شود. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در اين جلسه، 
ابتدا آسيب شناسي از روندهاي طي شده در حوزه اجراي 
اصل 44 قانون اساسي ارايه شد. خاندوزي با بيان اينكه 
در نهايت چند مصوبه در اولين جلس��ه ش��وراي عالي 
سياست هاي اصل 44 به دست آمد، ادامه داد: مصوبه 
اول در خصوص واگذاري س��هام بخش هاي دولتي از 
جمله خودروسازي، شركت هاي فوالدي و… بود كه 
دستگاه هاي دولتي خودشان مقاومت مي كردند و اين 
سهام را به عنوان وثيقه نزد بانك ها گذاشته بودند و امكان 
واگذاري آنها نبود كه شوراي عالي سياست هاي اصل 
44 در اين خصوص تصميم قاطع گرفت، به اين نحو كه 
دستگاه دولتي يا شركت مادرتخصصي يك ماه مهلت 
دارد سهام خود را با وثايق ديگري جابه جا كند. وي بيان 
كرد: بر اساس مصوبه شوراي عالي سياست هاي اصل 
44 قانون اساسي، اگر دستگاه يا شركت مادر تخصصي 
دولتي مربوطه ظرف يك ماه سهام وثيقه گذاشته شده 
در بانك را جابه جا نكند، شوراي عالي مذكور اين اختيار 
را به وزارت اقتصاد داد تا راسا سهام ديگري را با سهام آن 
شركت جايگزين و سهام شركت دولتي مربوطه را آزاد 
كند و به اين ترتيب به س��رعت سهام »شركت هاي در 
وثيقه« را هم واگذار كنيم. خاندوزي با تشريح برخي از 
آسيب ها در حوزه واگذاري ها در سال هاي گذشته، بيان 
كرد: يكي از اين موارد، واگذاري ها به بخش هاي عمومي 
به جاي خصوصي واقعي بود كه كمتر از 30 درصد اين 
واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي بوده است. وييكي 
ديگر از آسيب هاي واگذاري ها در سال هاي گذشته را 
سهم 53 درصدي رد ديون از واگذاري ها عنوان و تصريح 
كرد: اين رد ديون به بخش هايي بوده كه توانمندي الزم 
را نداشته اند؛ رييس جمهور در اين خصوص تاكيد كرد كه 
اين موضوع بايد مورد بررسي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام قرار مي گرفت. وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد 
كرد: از ديگر آسيب ها به خصوصي سازي كه در اين جلسه 
مورد بررسي قرار گرفت، بي اعتمادي بخش خصوصي 
به برخي قراردادهاي دولتي بود؛ همچنين موضوع نگاه 
درآمدي به واگذاري ها اس��ت به جاي اينكه سرنوشت 
بنگاه براي دولت مهم باش��د. وزير اقتصاد اضافه كرد: 
مصوبه دوم در خصوص پيمان واگذاري مديريت بود به 
اين معنا كه تا دو سال بعد از واگذاري مديريت شركت 
دولتي و احصاي توانايي هاي مديريت بخش هاي واگذار 
شده، مالكيت شركت دولتي هم واگذار شود؛ اجراي اين 
فرآيند نيازمند مصوبه و اجازه قانوني بود كه شوراي عالي 
اصل 44 قانون اساس��ي اين مجوز را به وزارت اقتصاد 
داد. خاندوزي گفت: مصوبه سوم جلسه امروز شوراي 
عالي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در خصوص 
بازگشت اعتماد بخش خصوصي به قراردادهاي دولت 
بود و مقرر ش��د اولويت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به 
اين صورت كه اگر مساله اي هم در واگذاري ها پيش آمد، 
به جاي آنكه شركت واگذار ش��ده، به دولت برگردد، از 
روش هاي ديگر براي احقاق حقوق دولت و بيت المال 

استفاده شود و فسخ قرارداد آخرين راه حل باشد. 

دريافت وام به پشتوانه سهام
در گرو سياست  بانك ها

هفته نامه اطالعات بورس| محمد باغستاني با بيان 
اينكه سمات تنها در خصوص ارايه سرويس هاي توثيق 
الكترونيك سهام پاسخگو است، اظهار كرد: اين شركت 
اطالعي از نحوه اطالع رس��اني بانك ها به شعب خود و 
فرآيندهاي عملياتي اجراي اين طرح ندارد. مديرعامل 
س��پرده گذاري مرك��زي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه 
تصريح كرد: تاكنون س��ه بانك »ملي، مهر و رسالت« 
سرويس هاي توثيق هوشمند الكترونيك را پياده سازي 
كرده اند و بانك هاي »ايران ونزوئال، تجارت، ملت و دي« 
نيز اقدامات اوليه اي را براي ايجاد اين طرح ملي انجام 
داده اند كه اميدوارم اين چهار بانك هرچه سريعتر بتوانند 
اين خدمت را در بانك هاي خود عملياتي كنند. او درباره 
برنامه هاي آتي سرويس توثيق الكترونيك سهام افزود: 
سمات اين آمادگي را دارد تا سرويس هاي توثيق، رفع 
توثيق و فروش و برگشت از فروش سهام را پياده سازي 
و در اختيار بانك ها قرار دهد. اين مقام مسوول ادامه داد: 
شرط اصلي استفاده از سرويس توثيق هوشمند، سجامي 
بودن افراد است و سهامداراني مي توانند از اين خدمت 
استفاده كنند كه در سامانه سجام ثبت نام كرده و احراز 
هويت شوند. باغستاني با بيان اينكه سهامداران عدالت 
نيز مي توانند سهام خود را براي دريافت وام وثيقه كنند، 
افزود: تاكنون بيش از 350 هزار مشمول سهام عدالت 
با وثيقه كردن سهام خود تسهيالت از سيستم بانكي 
دريافت كرده اند. س��هامداراني كه دارايي آنها توقيف 
نباشد و محدوديت كارگزار ناظر نداشته باشند مي توانند 
از سرويس توثيق هوشمند الكترونيك در همه روزهاي 
كاري براي تأمين مالي و دريافت تسهيالت استفاده كنند 
و هر بانك بر اساس سياست هايي كه دارد نسبت به ارايه 
تسهيالت به مشتريان خود اقدام مي كند. او اذعان كرد: 
فاز اول طرح توثيق الكترونيك هوشمند دارايي ها روز 
پنجم مرداد ماه امسال با حضور دادستان كل كشور، وزير 
امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار رونمايي شد، در اين مرحله، سهامداران مي توانند 
از سهام خود در بازار س��رمايه به عنوان وثيقه براي 
دريافت تسهيالت و ضمانتنامه بانكي استفاده كنند.

»تعادل«گزارشميدهد

افت جديد در اقتصاد كشور

دو سقوط تاريخي وال استريت
بررس��ي ابر بورس هاي��ي همچون ب��ورس امريكا، 
حكايت از دوره هاي ري��زش تاريخي طوالني دارد. 
عناويني همچ��ون »بورس امري��كا طوالني ترين 
سقوط خود را در ۹0 س��ال اخير تجربه كرد« )21 
مه 2022(؛ »بدترين سقوط بورس امريكا در دو سال 
گذشته رقم خورد« و »وال استريت؛ غرق در خون« 
)14 سپتامبر 2022( بيانگر تنها دو ريزش سنگين 

در سال ميالدي حاضر هستند.
به تازگي )14 سپتامبر 2022(، تشكيل صف هاي 
فروش سنگين ناش��ي از نگراني هاي پيش آمده به 
خاطر تورم در امريكا باعث شد تا شاهد سقوط بورس 
امريكا و بدترين افت وال استريت در دو سال گذشته 
باشيم. افزايش بيش از انتظار تورم باعث نااميد شدن 
س��هامداران نسبت به عقب نش��يني بانك مركزي 
امريكا نس��بت به ادامه سياس��ت افزايش نرخ بهره 
شد. در اين تاريخ، تمام س��ه شاخص اصلي بورس 
وال استريت شامل نزدك، S&P 500 و داوجونز در 
معامالت اين روز سقوط سنگيني را به ثبت رساندند 
و بدترين افت خود از ماه جوالي س��ال 2020 و در 

بحبوحه كرونا تاكنون را به ثبت رساندند.
براساس گزارش سنا؛ كمي پيشتر )21 مه 2022(، 
س��قوط بورس اي��االت متحده، ش��اخص س��هام 
وال اس��تريت را در بحبوحه ترس از تورم و ركود به 
وضعيت نزولي سوق داد و سرمايه گذاران را نيز در 
معرض طوالني تري��ن روند زيان خود از زمان ركود 
بزرگ در سال 1۹32 قرار داد. در اين روز، شاخص 
اس اندپي 500 به مي��زان 2.3 درصد كاهش يافت 

و آن را به 21 درص��د پايين تر از ركورد خود در ماه 
ژانويه رس��اند و اساس��ا به روند صعودي بازار كه از 
م��ارس 2020 آغاز ش��ده بود پايان داد. ش��اخص 
داوجونز نيز تا ۶1۷ واحد كاهش يافت كه 2 درصد 
در روز و 1۶ درصد نس��بت به سال گذشته كاهش 

نشان مي داد.

    بزرگ ترين سقوط تاريخ بورس امريكا
بزرگ ترين ريزش ب��ازار بورس امري��كا، معروف به 
»پنجش��نبه س��ياه« در اكتبر 1۹2۹ رخ داد؛ دهه 
1۹20 ميالدي كه در امريكا با رشد فراوان اقتصادي 
و سياس��ي و اجتماعي همراه بود پاياني دراماتيك و 

غير منتظره داشت.
در اكتبر س��ال 1۹2۹ بازار بورس اين كشور سقوط 
شديدي را تجربه كرد و باعث پيدايش دوره اي تاريك 
كه به ركود بزرگ معروف شده است شد.در 24 اكتبر 
سال يادشده، بازار بورس امريكا با 11 درصد كاهش 
به نس��بت روز قبل باز ش��د. برخي از موسسه هاي 
اقتصادي براي اينكه بازار را عادي جلوه داده و جلوي 
هول و هراس مردم را بگيرند، با پيشنهادهايي با رقم 
باال سعي كردند ارزش بازار را باال ببرند، همين موضوع 
باعث شد كه در دو روز بعد ارزش بازار تقريبا به ميزان 

قبلي بازگردد.
در حقيق��ت، بازگش��ت ارزش بازار ب��ه ميزان قبلي 
موقتي بود و دوش��نبه هفته بعد، كه با نام »دوشنبه 
سياه« شناخته مي ش��ود، بازار با 13 درصد كاهش 
بس��ته ش��د. روز بعد، يعني سه شنبه س��ياه، هيچ 

تقاضايي در بازار وجود نداشت و بازار باز هم ضرري 12 
درصدي را متحمل شد. از آن روز به بعد روند منفي 
بازار ادامه پيدا كرد و در س��ال 1۹32 به پايين ترين 
نقطه رسيد.به عقيده كارشناسان اين سقوط به خاطر 
خريد بيش از حد و قيمت.گذاري نامعقول اتفاق افتاد 
و شرايط اقتصادي كشور به درستي بررسي و آناليز 

نشده بود.
قبل از س��قوط و در تاريخ س��وم س��پتامبر 1۹2۹ 
بازار در اوج خود قرار داش��ت و ارزش متوس��ط داو 
جونز 3۸1.1۷ واحد بود. بدترين حالت بازار نيز در 
تاريخ هشتم جوالي 1۹32 مشاهده شد كه ارزش 
متوس��ط داو جونز تنها 41 واحد ب��ود و اين يعني 
سقوطي ۸۹ درصدي. اين اتفاق باعث شد بسياري 
از شركت هاي كوچك اعالم ورشكستگي كنند و از 
بازار خارج ش��وند. بازار بورس امريكا تا سال 1۹54 
نتوانست دوباره به ارزش متوسط قبلي خود يعني 

3۸1 واحد بازگردد.

    پيامدهاي سقوط سياه
سقوط بورس امريكا، به بيكاري بيش از 13 ميليون 
كارگر امريكايي، قحطي شديد كشاورزان، بي  خانمان 
شدن ميليون ها تن ديگر و ورشكستگي كارخانه ها و 

بانك ها انجاميد.
همچنين م��ردم امريكا كه در روزهاي ش��كوفايي 
نسبي اقتصادي، س��هام زيادي جمع كرده بودند و 
از اين طريق ثروت زيادي بر كاغذ براي خود فراهم 
آورده بودن��د، از ترس از دس��ت دادن دارايي خود 

ش��روع به فروش س��هام خود كردند. اين امر سبب 
كاهش مجدد قيمت سهام شد، به طوري كه ظرف 
ن��وزده روز، قيمت س��هام از 400 دالر به 30 دالر 
رس��يد و در ظرف يك ماه، ارزش رس��مي س��هام 
شركت هاي امريكا، 40 ميليارد دالر تنزل پيدا كرد.

با كم شدن قيمت سهام، قدرت خريد مردم پايين 
آمد و در نتيج��ه، تقاضا براي خريد كاال كم ش��د. 
فروش نرفتن محصوالت كارخانه ها، سبب بيكاري 
كارگران و ورشكس��تگي كارخانه ها و مراكز توليد 
شد و تعداد بيكاران تا ده درصد جمعيت كشور باال 
رفت. دولت امريكا براي مقابله با بحران، ماليات  ها را 
افزايش داد؛ در نتيجه، ماليات دهندگان توان خريد 
خود را هرچه بيشتر از دست دادند و دور باطل تورم 

و بيكاري از سر گرفته شد.
در اي��ن مي��ان، از آنجا كه از س��وي س��رمايه  داران 
امريكايي، سرمايه  گذاري  هاي كالني در اروپا صورت 
گرفته بود، دامنه بحران اقتصادي امريكا به سرعت 
به قاره اروپا نيز كشيده شد و بيكاري و ورشكستگي 
در اين قاره نيز رواج پيدا كرد. هيچيك از ركودهاي 
اقتصادي تاريخ امريكا ب��ه اندازه اين بحران، موجب 
نارضايتي مردم از بي  كفايتي مسووالن و برنامه  ريزان 
اقتصادي امريكانش��ده بود. اين بحران در آن زمان 
بزرگ ترين لطمه را بر وجهه نظام سرمايه  داري نزد 
مردم و دولت هايي كه به طور مستقيم از اين بحران 
متضرر ش��ده بودند وارد آورد. بحران اقتصادي وال 
استريت سرانجام با روي كار آمدن فرانكلين روزولت 
به رياست جمهوري امريكا در سال 1۹32 پايان يافت.



مجيد اعزازي|
دومين روايت از تحوالت بازار ملك در ش��هريور سال 
جاري ديروز از سوي مركز آمار ايران منتشر شد. اگر چه 
انتشار اين گزارش، تغيير معناداري در رتبه »ماهانه« و 
»نيمه اول سال جاري« بازار مسكن در ميان بازارهاي 
موازي يا حتي وضعيت استقرار بازار ملك در فاز »ركود 
تورمي« ايجاد نمي كند، اما وجود برخي تفاوت هاي 
آماري با تازه ترين گزارش بانك مركزي - كه ديروز در 
صفحه اول و صفحه 5 روزنامه تعادل با تيتر »بي اعتنايي 
مس��كن به بازارهاي موازي« منعكس شد -   از جمله 
تفاوت فاحش 2.3 درصدي ميان تورم مسكن اعالمي 

در روايت هاي اول و دوم قابل توجه و بررسي است.
به گزارش »تعادل«، در حالي كه بانك مركزي روز يكشنبه 
هفت��ه جاري، تورم ماهانه مس��كن در ش��هر تهران طي 
شهريورماه سال جاري را 1.1 درصد اعالم كرده بود، ديروز 
مركز آمار رقم محاسبه شده براي اين آمار را 3.3 درصد اعالم 
كرد. در روزهاي نخست مهرماه سال جاري نيز مركز آمار در 
جدول شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوار در 
شهريور سال جاري تورم ماهانه مسكن را 3.5 درصد اعالم 
كرده بود. اين آمار به همراه تحليل شرايط بازار مسكن در 
ماه گذشته، در گزارشي با عنوان »مسكن؛ برنده نيمه اول 
1401« در تاريخ 6 مهر ماه س��ال جاري در صفحه اول و 
صفحه 5 روزنامه »تعادل« منعكس ش��د. در عين حال، 
همانطور كه اشاره شد، حتي تورم تعديل شده مسكن از 
سوي مركز آمار )3.3 درصد( با تورم اعالمي از سوي بانك 
مركزي 2.3 درصد تفاوت دارد. اما نكته جالب اينجا است كه 
هر يك از دو عدد اعالمي براي تورم مسكن در شهريورماه 
داراي اختالف مثبت يا منفي 1.1 درصد با نرخ تورم عمومي 
ماه مورد نظر )2.2 درصد( است. مساله اي كه فرجام هر گونه 
تحليلي را به چالش مي كشد. در روايت اول، يعني جايي 
كه تورم مسكن 1.1 درصد از تورم عمومي كمتر است، 
رشد قيمت ملك كمتر از نرخ تورم تفسير مي شود و به 
معني تخليه اندك حباب است. اما در روايت دوم، يعني 
جايي كه تورم ملك 1.1 درصد از نرخ تورم عمومي بيشتر 
است، نشانه اي از احتمال جهش هاي قيمتي مسكن در 
ماه هاي آتي ارزيابي مي شود. در همين حال، با توجه به 
شيوه خاص مركز آمار در جمع آوري داده ها و واقعي تر 
بودن محاس��بات اين مركز از تورم مس��كن، مي توان 
گفت، تورم 3.3 درصدي ملك هماهنگي بيش��تري با 
شرايط بيروني بازار مسكن از جمله »رشد زياد و الينقطع 
نقدينگي كشور« در برابر »رشد اندك اقتصاد و به ويژه 

سقوط ميزان توليد مسكن در پايتخت« دارد.

   قيمت فراتر از 46 ميليون تومان
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده است، ميانگين وزني 
هر متر مربع واحد مس��كوني در شهر تهران طي شهريور 
سال جاري به 46 ميليون و 111 هزار تومان رسيده است 
كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 3.3 
درصد و 45.7 درصد رشد داشته است. تورم مسكن در دوره 
يك ساله منتهي به ابتداي مهر سال جاري نيز 30.3 درصد 
گزارش شده است. اين در حالي است كه در گزارش بانك 
مركزي ميانگين هر مترمربع مسكن 43 ميليون و 216 

هزار تومان اعالم شده است. بنا به گزارش مركز آمار، تعداد 
معامالت آپارتمان صورت گرفته در ماه گذشته برابر با 5 
هزار و 159 بوده است. اين شاخص از سوي بانك مركزي 6 
هزار و 33 فقره اعالم شده است و به اين ترتيب، حدود هزار 
فقره اختالف دارد. اما از آنجا كه مركز آمار در داده هاي خود 
تعداد معامالت »آپارتمان«، »ويال« و »ساير ساختمان هاي 
مسكوني« را تفكيك مي كند و همچنين از آنجا كه اعالم 
كرده است 1498 فقره معامله ثبت شده در سامانه امالك 
از نظر تاريخي مربوط به ش��هريور ماه سال جاري نيست، 

بي ترديد، اين داده ها دقيق تر به نظر مي رسند.

   افزايش انواع »تورم« ملك در شهريور
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده اس��ت، در ماه 
گذشته تورم ماهانه قيمت آپارتمان هاي مسكوني شهر 
تهران 3.3 درصد بوده است. تورم ماهانه شهريور مه در 
مقايس��ه با همين اطالع در ماه قبل )1.8 درصد(، 1.5 
واحد درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، 
درصد تغيير عدد شاخص قيمت ماه جاري نسبت به ماه 
قبل است. همچنين در شهريور سال جاري تورم نقطه 
به نقطه قيمت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 
عدد 45.7 درصد رسيده است. تورم نقطه به نقطه اين 
ماه در مقايسه با ماه قبل )44 درصد( 1.7 درصد افزايش 
داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير 
عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در تحول��ي ديگر، نرخ تورم س��االنه ش��هريور ماه 1401 
آپارتمان هاي مسكوني ش��هر تهران به عدد 30.3 درصد 
رسيده است كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل )28.4 

درصد( 1.9 درصد افزايش داشته است. منظور از نرخ تورم 
ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك 
سال منتهي به ماه جاري، نسبت به شاخص دوره مشابه 
سال قبل است.  به گزارش »تعادل«، اگر چه منبع داده هاي 
گزارش ماهانه مركز آمار با منبع داده هاي گزارش هاي ماهانه 
بانك مركزي يكسان است و هر دو با استفاده از اطالعات 
ثبتي سامانه امالك و مستغالت كشور انجام مي شود، اما 
مركز آمار در گزارش خود از روش متفاوتي به نام »هدانيك« 
استفاده كرده است. در اين روش، به جاي تجزيه و تحليل 
»ميانگين قيمت« در ش��هر تهران از »شاخص قيمت« 
استفاده مي شود. آنگونه كه مركز آمار گزارش كرده است، 
براي محاسبه درصد تغييرات قيمت واحدهاي مسكوني، 
شاخص قيمت نسبت به متوسط قيمت، تغييرات قيمت را 
بهتر نشان مي دهد. چون ممكن است، مشخصه واحدهاي 
فروش رفته در دوره هاي مختلف تغييرات زيادي داشته 
باش��ند كه در محاسبه متوس��ط قيمت قابل شناسايي 
نباشد. به عنوان مثال، ممكن است تعداد واحدهاي فروش 
رفته نوساز در يك دوره بسيار بيشتر از دوره قبل باشد كه 
در اين حالت متوسط قيمت دو دوره متوالي قابل مقايسه 
با يكديگر نخواهد بود. شاخص قيمت محاسبه شده به 
روش هدانيك اين مشكل را برطرف مي كند و اثر تغييرات 
كيفي در طول دوره هاي مختلف را از بين مي برد. بنابراين، 
با وجود اينكه متوسط قيمت امالك مسكوني نسبت به 
شاخص قيمت براي عامه جامعه ملموس تر است، با اين 
حال، به دليل حذف تغييرات كيفي در محاسبه شاخص 
قيمت به روش هدانيك تغييرات قيمت در اين روش بسيار 

دقيق تر از تغييرات روش متوسط قيمت است.

   وضعيت »برنده نيمه اول« در »شهريور«؟
به گزارش »تعادل« در ش��هريور س��ال جاري، بازده 
س��كه و دالر به ترتيب 5.7 درص��د و 7.6 درصد بوده 
است. همچنين در اين ماه، شاخص كل بورس منفي 
4.9 درص��د را ثبت كرد. در اين حال، در ش��ش ماهه 
نخست سال جاري، در بازارهاي موازي، تنها نرخ دالر 
به بازدهي 21 درصدي دست يافته است. پس از آن نيز 
بازده سكه با 15 درصد قرار گرفته است. بازار سهام اما با 
بازده منفي 0.9 درصد بازنده نيمه نخست سال جاري 
به شمار مي رود. اين همه در حالي است كه بر اساس 
محاسبات »تعادل«، نرخ تورم در نيمه اول سال جاري 
حدود 30 درصد بوده است. بر اين اساس مي توان گفت 
كه كليه بازارها در نيمه نخست سال جاري، زمين را به 
»تورم« ناشي از سياست هاي دولت واگذار كرده اند. در 
اين حال، رشد نقدينگي كشور در پايان مرداد ماه به 30 
درصد رسيد و همچنان به ميانگين رشد 37 درصدي 
خود وفادار مانده اس��ت. مساله اي كه نشان مي دهد، 
دولت در مهار رش��د نقدينگي موفق نبوده است. از 
اين رو، طبيعي است كه در شرايط تورمي، قيمت ها 
در بازار مسكن به مثابه پناهگاهي امن براي نقدينگي 
در برابر جهش هاي تورمي، بيش از ساير بازارها رشد 
كرده باشد. در اين حال، نبايد فراموش كرد كه اغلب 
بازارها و از جمله مسكن همزمان دچار »ركود« نيز 
هس��تند و در فاز ركود تورمي به سر مي برند. با افت 
دوباره حجم معامالت مسكن در ماه هاي تير، مرداد 
و شهريور سال جاري نس��بت به ماه هاي قبل از آن، 
ركود در اين بازار بيش از گذشته تعميق شده است.

گزارش

ادامه از صفحه اول
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ماجراي بمب گذاري در پرواز 
تهران- گوانگجو

صبح ديروز رس��انه هاي هندي ب��ه نقل از مقامات 
هواپيمايي اين كشور اعالم كردند، يك هواپيماي 
خطوط هواپيمايي ماهان اي��ران در حال پرواز در 
آس��مان هند، به علت »تهديد ب��ه بمب گذاري« 
خواستار فرود اضطراري در فرودگاه دهلي نو شده 
اس��ت. اين مس��اله اما از س��وي مقام هاي رسمي 
ايراني تكذيب شد و هواپيماي مورد نظر به سمت 
مقصد خود، ش��هر گوانگجو در چين، حركت كرد 
و به سالمت به زمين نشس��ت. ديروز صبح برخي 
رس��انه هاي هندي از دريافت گ��زارش تهديد به 
بمب گذاري در پرواز يك��ي از خطوط هوايي ايران 
خبر دادن��د. آنگونه كه ايلنا به نقل از رويترز مدعي 
گزارش كرده اس��ت: نيروي هوايي هند صبح روز 
دوش��نبه اعالم كرد كه پس از دريافت اطالعاتي از 
تهديد به بمب گذاري در پرواز يكي از خطوط هوايي 
ايران، جنگنده ها را به پرواز درآورده اس��ت. نيروي 
هوايي هند در بيانيه اي مدعي شد، بعداً اطالعاتي 
را از تهران، پايتخت ايران دريافت كرده است تا اين 
گزارش تهديدآميز را ناديده بگيرد و پرواز به س��فر 
خود ادامه داده اس��ت. بر اساس گزارش هاي اوليه، 
اين هواپيما از ايران عازم چين بوده اس��ت. پس از 
اطالع از اين موضوع، نيروي هوايي هند جنگنده هاي 
»س��وخو-30« خود را براي اس��كورت كردن اين 
هواپيما به پرواز در آورد و اين هواپيما هم اكنون به 
سمت چين در حال پرواز است. اين هواپيما كه به 
سمت چين در حال پرواز بوده است، پس از ورود به 
حريم هوايي هند توسط سامانه كنترل هوايي اين 
كشور از اين تهديد مطلع شده است. پس از اطالع 
از اين تهديد، اين هواپيما خواستار فرود اضطراري 
در فرودگاه دهلي نو ش��ده بود ولي به دليل تهديد 
بمب گذاري، مقام هاي هند با فرود اين هواپيما در 
دهلي نو مخالفت كردند و از اين هواپيما خواس��ته 
شد تا در فرودگاه ديگري در هند به زمين بنشيند 
ولي خلبان اين هواپيم��ا با تقاضاي كنترل هوايي 
هند مخالفت كرده و به پرواز خود به س��مت چين 
ادامه داده است. در پي اين رويداد، رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري با تاييد خبر تهديد هواپيماي 
ايرباس آ340 ش��ركت هواپيمايي ماهان در مسير 
تهران به گوانگجو بر فراز آس��مان هند، اعالم كرد: 
اي��ن تهديد يك مداخله غيرقانوني ب��ود كه بعد از 
گزارش خلبان، به موقع توسط دستگاه هاي نظارتي 
شناسايي و هواپيما نهايتًا به سالمت در مسير خود 
ادامه داد. محمد محمدي بخش در گفت وگو با ايرنا 
درباره خبر رسانه هندي در مورد درخواست خلبان 
پرواز ته��ران - گوانگجو هواپيماي��ي ماهان براي 
فرود اضطراري در فرودگاه هند، اعالم كرد: در پي 
تهديد به مداخله غيرقانوني و شناسايي آن توسط 
دستگاه هاي نظارتي موضوع بررسي و هواپيما در 
نهايت با طي مسير به س��مت چين به سالمت به 
زمين نشست. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: از 
آنجايي كه در منطقه حساس پرواز داريم تهديدات 
وجود دارد، اما تمام پروازها از مبدأ ايران در امنيت 
كامل در حال انجام است. شركت هواپيمايي ماهان 
نيز در واكنش به خبر تهديد به بمبگذاري هواپيماي 
ايرباس آ340 اين شركت در مسير تهران به گوانگجو 
اعالم كرد: اين پرواز در زمان مقرر در سالمت كامل 
به زمين نشسته است. هواپيمايي ماهان در خصوص 
خبر رس��انه هندي درباره درخواست خلبان پرواز 
تهران - گوانگج��و هواپيمايي ماه��ان براي فرود 
اضطراري در فرودگاه هند، اعالم كرد: در پي انتشار 
ادعايي مبني بر »تهديد به بمب گ��ذاري در پرواز 
شركت هواپيمايي ماهان بر فراز هند و درخواست 
فرود اضطراري« روابط عمومي شركت هواپيمايي 
ماهان به اطالع رساند هواپيماي مسافري ايرباس 
340 اين شركت از مبدأ تهران به مقصد گوانگجو در 
كشور چين در حركت بوده است و خلبان به محض 
اطالع از احتمال بمب گ��ذاري در پرواز مراتب را با 
مركز مراقبت در ميان گذاشته و به تشخيص مركز 
كنت��رل عمليات ماهان مبني بر س��اختگي بودن 
اين ماجرا و امنيت كامل پرواز به مسير خود ادامه 
مي دهد. در اين اطالعيه آمده است: به نظر مي رسد 
طرح چنين گزارشاتي در شرايط كنوني بين المللي 
و داخلي به منظور برهم زدن امنيت و آرامش رواني 
مطرح ش��ده است.ش��ركت هواپيمايي ماهان در 
راس��تاي اهداف عاليه خود كه در درجه اول حفظ 
امنيت پرواز و همچنين خدمت رساني مطلوب به 
مسافرين بوده است عزم خود را بيش از پيش جزم 
كرده است. شايان ذكر است اين پرواز در زمان مقرر 

در سالمت كامل به زمين نشسته است.

 ضرورتي 
براي صندوق ها

 س��هامداران اس��ت، يعني مانند باقي ش��ركت ها 
حق راي داش��ته باش��ند و بتوانند در شركت هاي 
زيرمجموعه اعم��ال نفوذ كنند. در نهايت با اين دو 
عامل به صورت خودكار قيمت ابطال به قيمت ارزش 

ذاتي نزديك مي شود.
اينكه گفته شود با اصالح يكسري عوامل قيمت بازار 
به قيمت ابطال نزديك مي شود به صورت دستوري 
تلقي نمي شود چرا كه پايين ارزش قيمت معامله 
مي شود. از اين جهت به نظر مي رسد اگر اين اتفاق 
رخ دهد صرفا در جهت نزديك كردن قيمت بازار زير 
ارزش ذاتي معامله شده است و دستوري نيست. در 
كل اين اقدام كار درستي است اما مكانيسم عرضه 
ب��ا توجه به ضعف ها و محدوديت ه��اي موجود در 
اساسنامه به نظر مي رسد باعث شده تا به هدف خود 
نرسد كه اگر اين اصالحات صورت گيرد، اين صندوق 

شرايط بهتري پيدا مي كند.

پيش بيني تداوم رشد قيمت آپارتمان
فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور 
گفت: تورم و افزايش قيمت در بازار مسكن براي نيم فصل 
دوم س��ال همچنان تداوم خواهد داشت.پورحاجت در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به آخرين وضعيت بازار مسكن 
كش��ور و همچنين پيش بيني آينده بازار مسكن در 6 
ماهه دوم سال اظهار كرد: علي رغم همه صحبت هاي 
انجام شده در خصوص توليد مسكن، حمايت از بخش 
خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار براي فعاليت بخش 
خصوصي در حوزه مسكن در يك سال گذشته تاكنون 
بايد گفت كه هيچ افق روشني پيش روي بازار مسكن 
كش��ور نيس��ت.وي افزود: آنچه در بازار مسكن شاهد 
هستيم برخالف صحبت هاي انجام شده از سوي دولت 
است و شرايط توليد مسكن در كشور بسيار پرمخاطره، 
پر ريسك و سخت است و متاسفانه هيچ نظارت و كنترلي 
نيز از سوي دستگاه هاي متولي انجام نمي شود و علي رغم 
اين مساله خود دستگاه هاي متولي نيز به مشكالت دامن 
مي زنند.دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور با اشاره 
به پيش بيني ها براي وضعيت بازار مسكن در 6 ماهه دوم 
سال گفت: تورم و افزايش قيمت در بازار مسكن براي نيم 
فصل دوم سال همچنان تداوم خواهد داشت. بايد پذيرفت 
كه بازار مسكن بخشي از اقتصاد است و تا زماني كه اقتصاد 
كشور در تالطم باشد، نبايد انتظار داشت كه بازار مسكن 
وضعيت مناسبي داش��ته باشد.پورحاجت عنوان كرد: 
بايد به بحث توليد مسكن در كشور توجه جدي شود كه 
متاسفانه در يك سال  اخير علي رغم همه صحبت هاي 
انجام شده از سوي دولت و تاكيد رييس جمهور بر اين 
مس��اله، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.وي با اشاره 
به اينكه آمار پروانه هاي س��اختماني در كشور كاهش 
چشمگيري داشته است، ادامه داد: شرايطي كه اكنون 
در بازار مسكن مشاهده مي شود، عدم رغبت انبوه سازان 
واقعي كشور به توليد مسكن به دليل مشكالت اين حوزه 
است.دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور در پايان 
با اشاره به ناكارآمدي دستگاه هاي اجرايي مسوول در 
حوزه ساخت مسكن در كشور خاطرنشان كرد: با توجه 
شرايط موجود بايد گفت كه نه تنها در 6 ماه آينده بلكه 
در يك سال آينده وضعيت بازار مسكن خوب نخواهد 

شد و همچنان با تورم قيمت مواجه خواهيم بود.

تكذيب توقيف كشتي ايراني 
توسط كشور آذربايجان 

شركت كشتيراني درياي خزر طي اطالعيه اي توقيف 
شناور اين ش��ركت در باكو را تكذيب و اعالم كرد: اين 
شناور عازم بندر آكتائو بود كه به دليل بدي شرايط جوي 
مجبور به توقف در يكي از بنادر باكو آذربايجان شده است.

به گزارش تسنيم، شركت كش��تيراني درياي خزر در 
اطالعيه اي اعالم كرد: شناور متعلق به شركت كشتيراني 
دري��اي خزر كه از مب��دا بندر انزلي ع��ازم بندر آكتائو 
قزاقستان بوده، به دليل اوضاع نامساعد جوي و سرعت 
باالي وزش باد در مسير، مجبور به توقف و پهلوگيري 
در يكي از پناهگاه هاي جنوب آذربايجان و باكو شده و 
به محض مساعد شدن اوضاع جوي به مسير خود ادامه 
خواهد داد. ايميل هاي رسمي از سوي فرمانده كشتي به 
شركت كشتيراني درياي خزر ارسال شده كه در آن رسما 
به قسمت ايمني و كنترل كيفي ناوگان اعالم گرديده كه 
به دليل شرايط نامساعد جوي، توقف در يك پناهگاه امن 
را صورت خواهد داد و از روز گذشته )10 مهرماه 1401( 
در لنگرگاه لنگر انداخته است. بر اين اساس، شناور ايراني 
متعلق به شركت كشتيراني درياي خزر به هيچ عنوان 
توقيف نشده و پس از بهبود شرايط جوي، به مسير خود 

به مقصد بندر آكتائو قزاقستان ادامه خواهد داد.

نگراني نمايندگان مجلس
به روايت وزير راه 

رستم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي گفت: گزارش 
پيشرفت سامانه ملي امالك و اسكان و ساير سامانه ها در 
اختيار نمايندگان مجلس قرار مي گيرد. به گزارش ايلنا، 
قاسمي در حاشيه برگزاري نشست مشترك مجلس 
شوراي اسالمي و مسووالن وزارت راه و شهرسازي در 
محل كميسيون اصل 90 مجلس اعالم كرد: برخي 
از نمايندگان مجلس و اعضاي كميس��يون اصل 90 
نگراني هايي در خصوص پيشرفت طرح نهضت ملي 
مسكن، پيشرفت سامانه ملي امالك و اسكان و ساير 
بخش هاي مسووليتي وزارتخانه در بخش هاي حمل 
و نقل هوايي، پروازها و سامانه هاي جاده اي داشتند كه 
در خصوص تمامي موضوعات بحث و تبادل نظر انجام 
شد. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: دعوت كرديم تا به 
منظور در اختيار گذاشتن اطالعات كاملتر از تمامي 
مسائل مربوط به وزارت راه و شهرسازي و دغدغه هاي 
موج��ود، اعضاي كميس��يون اص��ل 90 مجلس در 
جلسه اي در ساختمان دادمان حضور به هم برسانند. 
مقرر شد تا در نشست آتي در وزارت راه و شهرسازي، 
اطالعات كاملتر در خصوص پيش��رفت بخش هاي 
مختلف و مورد سوال در اختيار نمايندگان قرار بگيرد. 
همچنين مقرر شد تا در خصوص رفع نواقص احتمالي 
در زمان تعيين شده در توافق با اعضاي كميسيون اصل 
90 مجلس شوراي اسالمي اقدام الزم انجام گيرد. عضو 
كابينه دولت سيزدهم در خصوص اجراي طرح نهضت 
ملي مسكن نيز توضيح داد: هم اكنون عمليات اجرايي 
بيش از يك ميلي��ون و 500 هزار واحد طرح نهضت 
ملي مسكن شروع شده و اراضي بيش از يك ميليون 
و 500 هزار واحد ديگر نيز آماده بارگذاري اس��ت.به 
گفته قاسمي، در خصوص تامين اراضي يك ميليون 
و 500 ه��زار واحد ديگر طرح نهضت ملي مس��كن، 
جلسات كميسيون ماده 5 برگزار و جلسات شوراي 
برنامه ريزي استان و شوراي عالي شهرسازي و معماري 
نيز برگزاري و پشت سر گذاشته شده است.وي با تاكيد 
بر رفع مش��كالت مربوط به تامين زمين براي طرح 
نهضت ملي مسكن بخشي از مشكالت تامين اراضي 
باقيمانده را مربوط به استان هاي شمالي و اراضي كه 
كاربري كشاورزي دارند عنوان كرد و بر تالش براي رفع 
موانع موجود در تامين اراضي اجراي طرح تاكيد كرد.
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پرواز قيمت مسكن باالتر از تورم

پشت پرده كريدور انرژي -تجاري از خزر تا تركيه 
آنگون��ه كه ج��واد هدايتي، مديركل ترانزيت س��ازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي گفته، جمهوري آذربايجان 
به دنبال اين اس��ت ك��ه كريدوري خ��ارج از مديريت و 
حاكميت ارمنس��تان به سمت نخجوان داشته باشد و با 
هماهنگي متحدان خود، كريدور انرژي و تجاري و مسير 
همه جانبه به صورت مستقيم از خزر تا تركيه را برقرار كند. 
مساله اي كه مي تواند موقعيت استراتژيك و ترانزيتي ايران 
در مسير شرق به غرب را تحت تاثير قرار دهد و از همين رو 
است كه بايد مسووالن ايراني آماده مواجهه با هر سناريويي 
در آينده باشند و بتوانند منافع ايران را تامين كنند. هدايتي 
در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه تحوالت در منطقه قفقاز 
مي تواند چهره ترانزيت شمال به غرب را تغيير دهد، اظهار 
كرد: مس��يري را كه آذربايجان در كريدور زنگزور ادعا و 
دنبال مي كند در زمان شوروي سابق، يك مسير در كشور 
يكپارچه بود، در واقع مس��يري بود ك��ه در داخل اتحاد 
جماهير شوروي به صورت ريلي و جاده اي وجود داشت 
و شوروي را به مقاصد مختلف متصل مي كرد. اما پس از 
فروپاشي جماهير شوروي و ايجاد كشورهاي مستقل، 
اين خط كشي ها شكل گرفت.وي ادامه داد: پس از اولين 
جنگ قره باغ در سه دهه گذشته، عمال نتيجه درگيري 
آذربايجان و ارمنس��تان اين شد كه مسيرهايي در قالب 
يك كش��ور يكپارچه وجود داشت، قطع شدند و با قطع 
شدن ارتباط بين نخجوان و جمهوري آذربايجان به دليل 
عدم يكپارچگي ها و قرارگرفتن ارمنستان بين دو كشور، 
از همان زم��ان ارتباط نخجوان و جمهوري آذربايجان از 
طريق ايران برقرار شد.مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل 

بين المللي گفت: پس از جنگ اول قره باغ ترانزيت نخجوان 
و جمهوري آذربايجان از مسير ايران و از مرزهاي بيله سوار و 
جلفا انجام شد، ارتباط تجاري و مسافري بين اين دو منطقه 
از قلمرو ايران شكل گرفت و ايران هم سعي كرده كه در هر 
شرايطي براساس حسن همجواري اين ترددها را براي دو 
كشور تسهيل كند.هدايتي با اشاره به اقدامات آذربايجان 
در بحث كريدور زنگزور افزود: پروژه جمهوري آذربايجان 
در كريدور زنگزور اين است كه از استان سيونيك ارمنستان 
به نخجوان كه در غرب ارمنستان قرار دارد، وصل شود. وي 
گفت: جمهوري آذربايجان به دنبال اين است كه اتصال به 

خاك نخجوان از داخل ارمنستان به صورت يك كريدور 
انجام شود كه البته مقامات دولت ارمنستان بارها اعالم 
كرده اند كه اجازه مالكيت اين كريدور را به هيچ كشوري 
نمي دهند و هر چند احتمال باز ش��دن اين مسير وجود 
دارد اما صرفا يك مسير ترانزيتي خواهد بود و در حاكميت 
خود كشور ارمنستان خواهد بود. هدايتي تاكيد كرد: اما 
ظاهرا جمهوري آذربايجان به دنبال اين است كه كريدوري 
خارج از مديريت و حاكميت ارمنستان به سمت نخجوان 
داشته باشد كه بدون هيچ ممانعتي و با تضمين بلندمدت 
ارتباطش را با نخجوان برقرار كند و با هماهنگي متحدان 

خود اعم تركيه، كريدور انرژي و تجاري و مسير همه جانبه 
به صورت مستقيم از خزر تا تركيه را برقرار كند.  اين مقام 
مسوول با اشاره به مواضع ايران در تنش هاي منطقه اي 
اظهار داشت: به هر حال دعواها و مناقشات امنيتي به ويژه 
اين نوع از آن كه در منطقه قفقاز در حال رخ دادن است، 
فقط دو كشور آذربايجان و ارمنستان را درگير نمي كند، 
بازيگران كف ميدان كشورهاي آذربايجان و ارمنستان 
هس��تند اما پش��ت اين اتفاقات كش��ورها و قدرت هاي 
فرامنطقه اي حض��ور دارند و كش��ورها از اين تحوالت 
منطقه قفقاز به دنبال منافع خود هستند و اين كشورها 
را با طرق مختلف سياسي و نظامي حمايت مي كنند. وي 
تاكيد كرد: معتقدم شاهد تحوالتي در منطقه هستيم كه 
در اين تحوالت منافع كشورهاي فرامنطقه اي درگير آن 
است و نكته مهم اين است كه ما بتوانيم با تحليل درست 
از اين اتفاقات به دنبال افزايش تامين منافع ملي باشيم 
كه بايد براي هر اتفاقي سناريويي داشته باشيم كه منافع 
ملي كشورمان را تامين كند. بايد توجه داشته باشيم كه 
احتماال وضعيت موجود حفظ نشود و ادامه پيدا نكند، 
از اين رو بايد آمادگي براي هر شرايطي را داشته باشيم 
و براساس آن سناريو منافع كشورمان را تعريف كنيم. 
مديركل امور ترانزيت و حمل و نقل بين المللي گفت: 
نبايد اين طور باشد كه كشورهاي فرامنطقه اي در بحث 
منطقه قفقاز با هم به يك توافقي برسند و به ما به دليل 
تاكيد بر حفظ شرايط موجود، نتوانيم منافع ملي را در 
منطقه تامين كنيم بنابراين به دنبال آن باشيم كه در 
شرايط جديد براي هر حالتي سناريويي داشته باشيم.



رشته هاي شفاف شيشه اي و پالستيكي يا فيبر نوري اكنون 
بخش مهمي از تجهيزات ارتباطي زيرساختي در جهان را 
تشكيل داده است؛ اين فناوري طي سال هاي گذشته سهم 
كمتري از ارتباطات ثابت ايران را به خود اختصاص داده بود 
و با وجود هدف گذاري ها و اقدامات انجامي دولت تاكنون 
تغيير زيادي هم در اين وضعيت ايجاد نشده است و با وجود 
وعده ايجاد پنج ميليون پورت تا پايان سال 1401، تاكنون 

تنها يك ميليون و 500 هزار پورت نصب شده است.
اينترنت ADSL ك��ه در ايران پ��س از اينترنت موبايل، 
كاربران بس��ياري دارد، جزو قديمي ترين سرويس هاي 
اينترنت در جهان است و مي توان روي خطوط تلفن ثابت، 
بدون نياز به كابل كش��ي و نصب خط��وط جديد، اتصال 
ADSL را ايجاد كرد؛ اينترنتي كه ارزان است و نسبت به 
انواع ديگر اينترنت پهن باند راه اندازي س��ريع و ساده تري 
دارد، اما با محدوديت هايي از جمله س��رعت دانلود كمتر 
از ۲4 مگابيت بر ثانيه و س��رعت آپلود كمتر از دو مگابيت 
روبروست. در عين حال، يكي از انواع جديد اينترنت ثابت، 
اينترنت فيبر نوري )FTTx( مبتن��ي  بر كابل هاي فيبر 
نوري است كه از كابل هاي مسي يا خطوط تلفن استفاده 
نمي كند و كابل هاي فيبر ن��وري انتقال دهنده اطالعات 
هستند. به دليل استفاده اينترنت فيبر نوري از سيگنال هاي 
نوري، كيفيت و سرعت بيشتري نسبت به ADSL دارد و 
مي تواند يك كيفيت و سرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله 
كاربر تا س��رويس دهنده ارايه دهد و س��رعت هاي دانلود 
و آپل��ودي بالغ بر يك گيگابيت ارايه دهد. به همين دليل 
تاكيد مسووالن هم ضرورت توسعه فيبر نوري در كشور 
است. انواع سرويس هاي اينترنت موجود در ايران، به دليل 
داش��تن ويژگي هاي متمايز از هم براي كاربران با شرايط 
مكاني و موقعيتي متفاوت ارايه مي شود. طبق آمار سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان سه ماهه دوم 
سال 1400، مشتركان خانگي و تجاري ارتباطات پهن باند 
ثابت، 10 ميليون و ۶۶1 هزار و ۲4۸ نفر را شامل  مي شود. 
اين در حالي است كه در كنار سرويس هاي اينترنت ثابت، 
اينترنت همراه است كه در سال هاي گذشته در مقايسه 
با اينترنت ثابت، رشد بيشتري داشته و در مواردي حتي 
س��رعت بيش��تري ارايه مي دهد. درواقع ش��ركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت ثابت دچار مشكالتي هستند كه موجب 
شده تمايل كاربران به استفاده از اينترنت موبايل بيشتر از 
اينترنت ثابت خانگي باشد و اين موضوع نه تنها موجب از 
دست رفتن مشتريان شركت هاي FCP مي شود، بلكه به 
اعتقاد مسووالن حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توسعه 
را كند مي كند. مس��ووالن ح��وزه ارتباطات متفق القول 
معتقدند يكي از پايين ترين شاخصه هاي ارتباطي در حوزه 

اينترنت ثابت است كه اين موضوع بايد تغيير كند. به اعتقاد 
مسووالن و كارشناسان در اينترنت ثابت يك عقب افتادگي 
وجود دارد كه علت هاي متفاوتي دارد و يكي از علت ها اين 
است كه س��رمايه گذاري در بخش اينترنت ثابت به دليل 
سياست هاي قيمتي به ش��دت كاهش پيدا كرده و اينكه 
FCP ها سرمايه گذاري نمي كنند و برخي ريزش مشتري 
و برخي كاهش درآمد و برنامه خروج از بازار دارند. از سوي 
ديگر تاكيد مس��ووالن به لزوم افزايش كيفيت خدمات 
اينترنتي است و اينكه مردم به دنبال كيفيت حداكثري 
هس��تند و به همين دليل الزم اس��ت اپراتورهاي ثابت با 
س��رمايه گذاري هايي كه انجام مي دهند، آنچه مورد نظر 
مردم است را تامين مي كنند؛ چراكه براي كاربران مهم ترين 
موضوع سرعت است و اينكه بتوان با سرمايه گذاري هايي 
كه انجام مي شود، سرعت مناس��بي  را ارايه داد. طبق اين 
گزارش از زمان ش��روع دولت س��يزدهم، عيسي زارع پور 
- وزير ارتباطات و فناوري اطالعات - به موضوع توس��عه 
اينترنت ثابت تاكيد و اظهار كرد: نخستين راهبرد توسعه 
دسترسي  به شبكه پرسرعت داخلي تا دورافتاده ترين نقاط 
كشور خواهد بود. به طور طبيعي و مثل ساير كشورهاي 
پيشرفته در حوزه ارتباطات، اولويت ما در توسعه دسترسي 
ارتباطي شبكه ثابت است. وي با تاكيد بر ضرورت تغيير 
موازنه شبكه ارتباطي كشور از ارتباطات سيار به ارتباطات 
ثابت، گفت متاسفانه ريل گذاري ارتباطي در يك دهه اخير 
به سمتي پيش رفته كه كفه ترازوي توسعه شبكه همراه 
سنگين تر از شبكه ثابت بوده است. براي توسعه ارتباطات 
ثابت و دسترس��ي عموم مردم در سراسر كشور به شبكه 
امن، پايدار، پرس��رعت و ارزان بايد يك ع��زم و اراده ملي 

شكل بگيرد و نهضت فيبركشي در كشور راه بيفتد. در اين 
راستا طبق اعالم رگوالتوري، براساس مصوبه شوراي عالي 
فضاي مجازي تا سال 1404 بايد ۸0 درصد خانوارها و 100 
درصد كسب وكارها با متوسط سرعت ۲5 مگابيت برثانيه به 
پهن باند ثابت دسترسي داشته باشند، بر اين مبنا، دسترسي 
۲0 ميليون خانوار و 5 ميليون كسب وكار تا سال 1404 به 
اينترنت پهن باند ثابت بايد بر بستر فيبر نوري شكل بگيرد، 
البته بخشي از دسترسي نيز از طريق شبكه بي سيم قابل 
پوشش است. برنامه ريزي و راهبري توسعه زيرساخت هاي 
ارتباطي پر سرعت و با كيفيت پهن باند ثابت با تاكيد بر بستر 
فيبر ن��وري )FTTX( نيازمند برنامه مدون با پيش بيني 
موانع و الزامات آن است و در حال حاضر رگوالتوري تالش 
مي كند كليات اين برنامه را با مشاركت و جمع بندي نظرات 
بازيگران اصلي اين حوزه تدوين كند. اولويت اصلي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، توسعه ارتباطات ثابت بر بستر 
فيبر نوري و ارتقاي كيفيت شبكه سيار كشور است و توسعه 
هر دو حوزه كاماًل به هم مرتبط بوده و چنانچه ارتباطات 
پهن باند ثابت توسعه پيدا نكند، حوزه ارتباطات سيار در 
آينده اي نزديك دچار بحران مي ش��ود. در واقع با توسعه 

بخش ارتباطات ثابت، تمامي حوزه ICT رشد مي كند.

شرطالزمبرايراهاندازي
۲۰ميليونپورتفيبرنوريچيست؟

همچنين طبق اعالم مجيد سلطاني - مديرعامل شركت 
مخابرات اي��ران- با بيان اينكه مولفه اصلي توليد ثروت و 
قدرت در بخش ارتباطات و زيرساخت ها از بستر مخابرات 
عبور مي كند، به طور روز افزوني نياز داريم تا با اتكا به توان 

دانش متخصص��ان بومي، زمينه ارتقاي سيس��تم هاي 
مخابراتي به منظور پوش��ش بهتر و سرعت امن داده ها و 
ديتا و پايداري ش��بكه را ايجاد كنيم. بر اين اساس الزمه 
رسيدن به اين مراحل، توسعه دسترسي مبتني بر فيبر 
نوري براي تمام مش��تريان و در سراسر كشور است؛ ارايه 
خدماتي كه منجر به رضايت مش��تريان مي ش��ود مهم 
اس��ت و با ايجاد كارگروه هايي در شركت مخابرات ايران، 
ش��اخص هاي كيفي شبكه را بررس��ي و پايش مي شود. 
در اين راس��تا، آمادگي همه جانب��ه مجموعه مخابرات 
به منظور توسعه دسترسي مبتني بر فيبرنوري در سراسر 
كشور، اعالم و تاكيد شد كه به منظور تحقق برنامه هاي 
اعالم ش��ده حوزه ارتباطي كشور و راه اندازي ۲0 ميليون 
اينترنت پرسرعت بر بس��تر فيبر نوري، مطابق با برنامه 
وزارت ارتباط��ات به يك هم افزايي و ع��زم ملي در حوزه 
ارتباطات نياز اس��ت. همچنين وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در بهمن ماه س��ال گذشته اعالم كرده بود طي 
10 روز فاز اول اين كار آغاز و ش��ورع به واگذاري اينترنت 
براساس فيبرنوري مي شود و نزديك به نيم ميليون فيبر 
نوري در سراسر كشور آماده بهره برداري است. وي معتقد 
بود راه اندازي فيبرنوري يك پروژه 10 ساله است، اما تالش 
مي شود ظرف سه يا چهار سال اين كار انجام شود؛ اين كار، 
يك كار بزرگ و ملي است و همه بخش هاي مختلف بايد 
پاي كار بيايند تا اين كار محقق شود. در اليه بودجه 1401 
هم زيرس��اخت هايي براي اين پروژه در نظر گرفته شده 
است. بنابراين بايد نهضتي شبيه به نهضت گازكشي در 
اين زمينه در سراسر كشور راه بيفتد و همه دستگاه ها پاي 
كار بيايند تا اين پروژه ملي انجام شود. پس از اين موضوع 
شركت مخابرات ايران اعالم كرد معماري و توسعه الزم 
براي ني��ل به هدف ۲0 ميليون پ��ورت فيبر نوري پيش 
از اين انجام شده و بخش��ي از اين معماري پياده سازي و 
بخش��ي هم با توجه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
انجام مي شود. طبق اين گزارش هدف گذاري انجام شده 
اين است تا پايان دولت سيزدهم ۲0 ميليون پوشش ايجاد 
شود و درحال حاضر در 10 استان كار شروع شده و تاكنون 
حدود دو ميليون پوشش ايجاد ش��ده و مردم مي توانند 
 به ص��ورت آنالين ميزان پيش��رفت پروژه را در س��ايت

 Iranfttx.ir مش��اهده كنند. همچنين از س��وي وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات گفته شده است تا پايان امسال 
پنج ميليون پوشش، س��ال آينده هفت ميليون پوشش 
جديد و سال 140۳ نيز هشت ميليون پوشش جديد ايجاد 
خواهد شد تا مجموعًا به ۲0 ميليون برسد؛ البته اين كار 
يك كار ملي است و همه دستگاه ها و سازمان ها بايد پاي كار 
بيايند و به اين پروژه به عنوان يك تكليف ملي نگاه كنند. 
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اغتشاش
برنامهریزیشدهبود

 امنيت ملي به مثابه زيرساخت همه ابعاد زندگي 
اعم از امنيت در مس��ائل ش��خصي و امنيت در 
مسائل عمومي خواندند و افزودند: بدون امنيت 
پيش��رفت در هيچ عرصه اي امكان پذير نيست. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي اين نكته را هم افزودند 
كه ناامني در كش��ورهاي ب��زرگ و از همه بدتر 
در امري��كا وجود دارد و همواره ش��اهد حمله به 
مدرسه، فروشگاه و رس��توران هاي آن هستيم. 
رهبر انقالب، نيروهاي مسلح را تامين كنندگان 
امنيت كشور خواندند و گفتند: بنابراين تضعيف 
نيروهاي مس��لح، تضعيف امنيت كشور است و 
كس��ي كه به پاسگاه پليس يا پايگاه بسيج حمله 
مي كند يا در سخنان خود به ارتش يا سپاه طعنه 
مي زند، به امنيت كشور حمله مي كند. ايشان در 
اين زمينه افزودند: پليس موظف به ايستادن در 
مقابل مجرم و تامين امنيت جامعه است، بنابراين 
تضعيف پليس به معني تقويت مجرمين است و 
كسي به پليس حمله مي كند، مردم را در مقابل 
مجرمي��ن، اراذل و اوباش، س��ارقان و زورگيران 
بي دف��اع مي گذارد. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 
»امنيِت درون زا« را امتيازي بزرگ براي كش��ور 
برش��مردند و گفتند: امنيت م��ا كامال درون زا و 
بدون اتكا به ديگران است و اين امنيت با امنيتي 
كه ديگران از بيرون ايجاد كنند و به آن كش��ور 
نگاه استفاده از گاو ش��يرده داشته باشند، كامال 

متفاوت است.
ايشان امنيت جمهوري اسالمي ايران را منبعث از 
اتكاء به قدرت پروردگار و پشتيباني حضرت ولي عصر 
)عج( و انديشه و ايستادگي و ملت و نيروهاي مسلح 
خواندن��د و افزودند: آن كه به بيگانه متكي اس��ت، 
در روز مبادا همان نيروي خارجي او را تنها خواهد 
گذاش��ت چرا كه نه مي خواهد و ن��ه مي تواند از آن 

حراست و حفاظت كند.
در اين مراسم سردار سرلشكر باقري، رييس ستاد 
كل نيروهاي مس��لح با تاكيد بر اينكه تحركات 
عده اي از افراد غافل يا وابس��ته در ايجاد ناامني، 
ترديدي در حركت پر افتخار ملت سربلند ايران 
در جبه��ه حق نخواهد داش��ت، گفت: نيروهاي 
مس��لح در كنار مردم با وحدت و يكپارچگي در 
اجراي فرمان پيش��رو و راهب��رد مقاومت فعال 
نقش آفري��ن خواهن��د ب��ود. همچني��ن در اين 
مراسم امير دريادار دوم شفقت فرمانده منتخب 
دانش��گاه هاي ارتش، س��ردار س��رتيپ غالمي 
فرمانده دانشگاه امام حس��ين و سردار سرتيپ 
دوم آهي فرمانده دانش��گاه امام حسن گزارشي 
از برنامه ها اقدام��ات و برنامه هاي تحصيلي اين 
دانش��گاه ها بيان كردند. اجراي سرود مشترك 
دانش��جويي و اجراي رژه يگان ه��اي منتتخب 
بخش هاي ديگري از مراس��م ديروز بود. مراسم 
مش��ترك دانش آموختگي نيروهاي مس��لح كه 
امسال براساس نوبت در دانشگاه افسري و تربيت 
پليس امام حسن برگزار شد، به صورت مستقيم 
و از طريق ارتباط تصويري در ۹ دانش��گاه ديگر 
نيروهاي مس��لح نيز دريافت ش��د و دانشجويان 
اين دانشگاه ها سخنان فرمانده كل قوا را استماع 

كردند.

اسكایپتمامتماسهابه
شمارههايایرانرارایگانكرد

اسكايپ تمام تماس ها به ش��ماره هاي ايران را براي 
كارب��ران رايگان ك��رد. در حالي كه چن��د روز پيش 
اسكايپ در ايران فيلتر شد و تنها با تغيير آي پي مي توان 
از آن اس��تفاده كرد، حاال اس��كايپ تمام تماس ها به 
شماره هاي ايران را رايگان كرده است. اگرچه اسكايت 
يك سرويس براي تماس هاي صوتي و تصويري آنالين 
رايگان است، اما با اس��تفاده از آن مي توان با »شماره 
تلفن« هم تماس برقرار كرد. اين همان قابليتي است 
ك��ه به صورت رايگان در دس��ترس نيس��ت و اكنون 
اسكايپ و مايكروسافت تماس با ش��ماره هاي ايران 
به ش��كل رايگان را در اختيار ايرانيان خارج از كشور 
گذاشته اند. بايد به اين موضوع اشاره كنيم كه اسكايپ 
هم جزو يكي از س��رويس ها و پلتفرم هايي محسوب 
مي شود كه در روزهاي اخير در كشورمان فيلتر شدند. 
با اين حال، رايگان ك��ردن تماس ها با ايران مي تواند 
قدم مثبتي براي افرادي باش��د كه در خارج از كشور 
مي خواهند با خانواده خود در ايران ارتباط برقرار كنند.

بلومبرگ:بعيداستاپل
تاچآیديرابهآیفونبازگرداند

مارك گورمن، خبرنگار بلومبرگ مي گويد با وجود 
انجام آزمايش هاي مختلف، اپل بعيد است به اين 
زودي تاچ آيدي را به گوشي هاي آيفون بازگرداند. 
مارك گورمن، خبرنگار بلومبرگ مي گويد با وجود 
انجام آزمايش هاي مختلف، بعيد است اپل به اين 
زودي تاچ آيدي را به گوشي هاي آيفون بازگرداند. 
در س��ال ۲017 اپ��ل همزمان با معرف��ي آيفون 
X، فيس آيدي را جايگزين ت��اچ آيدي كرد. از آن 
زمان، خبرهاي غيررسمي مختلفي در مورد اضافه 
شدن مجدد تاچ آيدي به آيفون مطرح شد و حاال 
خبرنگار بلومبرگ در آخرين گزارش خود مي گويد 
با وجودي كه اپ��ل، اضافه كردن ت��اچ آيدي را به 
گوشي هاي آيفون آزمايش مي كند، اما بعيد به نظر 
مي رس��د كه تاچ آيدي به موبايل هاي اين شركت 
بازگردد و اين تغيير به زودي محقق نخواهد شد. 
 Power گورمن آخرين گزارش خود در خبرنامه
On مي گويد اپ��ل، تاچ آيدي را روي نمايش��گر 
آيفون آزمايش كرده است. همچنين اين شركت 
 Touch ID آزمايش هايي را ب��راي اضافه كردن
در آيفون به دكمه پاور مانند آيپد اير و آيپد ميني 
انجام داده است. اما با وجود انجام اين دو آزمايش، 
خبرنگار بلومبرگ مي گويد بعيد است كه حداقل 
در آينده اي نزديك اين ش��ركت چنين تغييري را 
در گوش��ي هاي آيفون عملي كند. طي سال هاي 
گذش��ته خبرهاي مختلفي در مورد بازگرداندن 
تاچ آيدي به آيفون منتشر شده است. با اين وجود، 
اين تالش ها و آزمايش ها ظاهرا در مرحله تست و 
بررسي باقي مانده  اند و هنوز با عملي شدن فاصله 
دارند. مارك گورمن مي گوي��د فيس آيدي روي 
گوشي هاي آيفون باقي مي ماند و تاچ آيدي نيز به 
اين زودي به آيفون هاي باالرده اپل بازنمي گردد. 

واكنششيائوميبهتوقيف
اموالشدرهند

ش��يائومي ضمن ابراز تاس��ف از حكم توقيف ۶۸۲ 
ميليون دالر از دارايي هاي اين شركت چيني در هند، 
ب��ر ادامه حمايت از منافع خود تاكيد كرد. به گزارش 
ايسنا، يك مرجع استيناف هندي، روز جمعه دستوري 
كه در آوريل از سوي س��ازمان مبارزه با جرايم مالي 
فدرال هند براي توقيف 55.51 ميليارد روپيه دارايي 
اين شركت سازنده تلفن هوشمند صادر شده بود را 
تاييد و اعالم كرد تحقيقات نشان داده است شيائومي 
به صورت غيرقانوني در پوشش هزينه حق امتياز، به 
نهادهاي خارجي پول ارسال كرده است. شيائومي در 
بيانيه اي اعالم كرد بيش از ۸4 درصد از 55.51 ميليارد 
روپيه كه اوايل امسال توسط مقامات هندي توقيف 
شد، پول حق امتياز به شركت امريكايي كوالكام بود. 
اين شركت تاكيد كرد ما از همه امكانات براي حمايت 
از شهرت و منافع اين شركت و سهامدارانش استفاده 
خواهيم كرد. »شيائومي اينديا«، زيرمجموعه و يكي 
از شركتهاي گروه شيائومي است كه براي دريافت 
مجوز اي پ��ي براي توليد تلفن هاي هوش��مند، با 
شركت كوالكام توافق حقوقي داشته است. هر دو 
شركت ش��يائومي و كوالكام بر اين باورند كه اين 
يك توافق تجاري مشروع براي »شيائومي اينديا«، 

براي پرداخت حق امتياز كوالكام بوده است.

ويژه

حضورملیپوشانفوتبالقطع
عضودرمسابقاتجهانی۲۰۲۲

ترکيهباحمایتهمراهاول
تيم ملی فوتبال قطع عضو جانبازان و معلوالن ايران 
با حمايت همراه اول راهی مسابقات جهانی ۲0۲۲ 
ترکيه ش��د و در نخس��تين رقابت خود، از سد تيم 
برزيل با اختالف يک گل گذش��ت. به گزارش اداره 
کل ارتباطات شرکت ارتباطات سيار ايران، تيم ملی 
فوتبال قطع عضو جانب��ازان و معلوالن ايران که با 
حمايت همراه اول راهی مس��ابقات جهانی ۲0۲۲ 
ترکيه شده است، در نخستين مرحله از اين بازی ها، 
تيم فوتبال قطع عضو برزيل را شکست داد. تيم ملی 
فوتبال قطع عضو جانب��ازان و معلوالن ايران يکی 
از بيس��ت و چهار تيم راه يافته به مسابقات جهانی 
۲0۲۲ ترکيه است که در گروه برزيل، ايرلند و مغرب 
قرار دارد. همراه اول به عنوان حامی تيم ملی فوتبال 
قطع عضو جانبازان و معلوالن ايران، آرزوی موفقيت 

ملی پوشان مان در اين دوره از رقابت ها را دارد.

دستيابيبه۲۰ميليونپورتفيبرنوريچگونهمحققميشود؟

تا امروز 1.5 ميليون پورت  فيبر  نوري  نصب شده  است

اتصالشركتهايپرداختياربهپنجرهواحدتجارتالكترونيكي
براي تسهيل حداكثري در اعطاي اينماد و كمك به فرايند 
پاالي��ش درگاه ه��اي پرداخت موجود، نشس��ت خبري 
مشترك با تشكل هاي تخصصي و شركت هاي پرداختيار 
براي اتصال ش��ركت هاي مذكور به پنجره واحد تجارت 

الكترونيكي و ارايه وبس��رويس اعطاي خ��ودكار اينماد 
بدون س��تاره برگزار ش��د. به گزارش ايرنا نشست خبري 
مشترك با حضور نمايندگان سازمان نظام صنفي رايانه اي 
)كميسيون هاي پرداختياري و فين تك(، انجمن صنفي 

كارفرمايي شركت هاي پرداخت و انجمن صنفي فناوري 
نوين مالي )فين تك( و شركت هاي پرداختيار برگزار شد. 
پس از ابالغ الزام اينماد براي پرداختيارها در سال گذشته 
توسط بانك مركزي و شركت شاپرك، به منظور رعايت 
كامل مالحظ��ات و رفع نگراني ه��اي بخش خصوصي، 
جلسات متعددي با تشكل هاي بخش خصوصي با محوريت 
سازمان نظام صنفي رايانه اي و ش��ركت هاي پرداختيار 
برگ��زار و راهكارهاي تس��هيل كننده مختلفي از جمله 
اينماد بدون ستاره، سازوكار ساير حوزه هاي مالي، اعطاي 
نامحدود اينماد در قالب زيردامنه براي بازارگاه ها طراحي و 
پياده سازي شد. از همان زمان يكي از درخواست هاي مكرر 
شركت هاي پرداختيار، ارايه وب سرويس اعطاي خودكار 
اينماد به منظور تسهيل حداكثري براي كسب وكارها بود 
كه از سال گذشته در دستور كار مركز ِتتا قرار گرفت و پس 
از رفع موانع و حل چالش ها از تابستان سال جاري با همكاري 
سه شركت پرداختيار مراحل آزمايشي انجام و طي نشست 
خبري مشترك براي استفاده همه شركت هاي پرداختيار 
اطالع رساني شد. بدين منظور عالوه بر ايجاد زيرساخت 
پنجره واحد تجارت الكترونيكي به عنوان درگاه واحد ارايه 
خدمات مختلف به كسب وكار اينترنتي، تغييرات متعددي 
در سامانه اينماد از جمله مجهز شدن ورود سامانه اينماد به 
ورود از طريق سامانه احراز مشتريان تجارت الكترونيكي 

)اِمتا(، كنترل سيستمي س��ه روش احراز دامنه، تكميل 
خودكار فرآيند اينماد، انتق��ال پرداخت تعرفه اينماد به 
حساب پرداختيار انجام گرفت. بدين ترتيب شركت هاي 
پرداختيار مي توانند بدون نياز به ثبت نام و تكميل اطالعات 
در سامانه اينماد توسط كس��ب وكار، صرفًا با فراخواني و 
ارسال اطالعات، كد احراز دامنه را دريافت و نهايتًا صرفًا با 
يك بار انتقال كاربر به سامانه اينماد از طريق سامانه اِمتا به 
منظور تأييد تعهدنامه و كنترل سيستمي احراز دامنه، براي 
كسب وكارها دريافت كنند. اينماد بدون ستاره فرآيند ساده 
شده اعطاي نماد تجارت الكترونيكي براي كسب وكارهاي 
خرد است كه به عنوان اولين تجربه مجوز ثبت-محور در 
كشور صرفًا با احراز هويت و دامنه طراحي و عملياتي شده 
است. البته به منظور مديريت ريسك ناشي از عدم انجام 
احرازهاي ديگر در فرآيند اصلي اينماد و جلوگيري از 
بروز تخلفات و كالهبرداري هاي گسترده، كسب وكار 
خرد به گونه اي تعريف ش��ده كه تعداد و مجموع مبلغ 
تراكنش هاي آن در ماه به ترتيب كمتر از 100 عدد و 100 
ميليون تومان باشد و اين موضوع به صورت سيستمي 
كنترل مي ش��ود. در صورت عبور كسب وكار خرد از از 
سطح تعيين شده، اخطار متناسب به كسب وكار داده 
شده و كسب وكار موظف است ظرف 10 روز نسبت به 
تبديل اينماد بدون ستاره به اينماد ستاره دار اقدام كند. 

آگهيتجدیدمناقصهعموميیکمرحلهای
شمارهگ14۰1/14/35

نوبت دوم
شناسه آگهي : 1385069

دستگاه مناقصه گزار :  
موضوع مناقصه: پروژه بهسازی و تعمیرخطوط شبکه و تغذیه شهرستانهای سیروان ، چرداول و ایوان

مبلغ كل برآورد: 28،240،547،967ریال
مبلغ تضمین :  1،413،000،000 ریال

الزم به توضیح است که دوره برآورداجرا  بر اساس سه ماهه چهارم سال 1400 ومطابق سه ماهه دوم فهرست بهای  نفت و گاز و راه و باند سال 1401 می باشد.
 و برآورد کاال بر اساس سه ماهه دوم 1401 می باشد.

نوع تضمین : ضمانت نامه بانكي  شركت در مناقصه یا فیش واریزي  به شماره شبا IR890100004101029953182697   نزد بانك مرکزی بنام رد وجوه سپرده بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول 
شماره 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 123402/ ت 50659 ه مورخه94/9/22 قید گردیده اند.

مدت زمان اجراي پروژه :  360 روز تقویمی
محل تامین اعتبار : از محل عوارض گازبها می باشد  و  به این پیمان پیش پراخت تعلق می گیرد.
1401/07/18    تاپایان وقت اداری  آخرین مهلت فروش اسناد :       

1401/08/02       تا ساعت 8:45 دقیقه صبح آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت:  
زمان گشایش پاكات مناقصه :                                                                   1401/08/02       ساعت 9 صبح

محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم
*از دستورالعمل ارزیابی مالی وفرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 796-20/2 تاریخ 1399/12/11 استفاده می گردد.

شرایط متقاضیان :
1- داشتن شخصیت حقوقي 

2- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 
3- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب 89/3/5 وزیر کار و امور اجتماعی . 

4-داشتن امكانات ، ماشین آالت و نیروي متخصص 
5- داشتن گواهي صالحیت پیمانكاري از سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات  با رتبه وظرفیت معتبر  و مدت اعتبار کافی.

6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 
7- عطف بند 2 بخشنامه شماره 1401/167108 تاریخ 1401/04/11 الزم است مناقصه گران پایه پنج که تجربه کاری ندارند مطابق گزارش شناخت پیوست، اسناد ارزیابی خود را تکمیل و ارائه نمایند.

8-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
9- فروش اسناد به واجدین شرایط ، تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran. ir سامانه ستاد صورت می پذیرد . 

محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم 
10-هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

11- عقد قرارداد با برنده مناقصه در صورتی که مبلغ پیشنهادی بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط باشد. منوط به ارائه صورت های مالی حساب رسی شده باشد.
محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شركت گاز استان ایالم 

هزینه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه چاپ و تکثیراسناد مناقصه و کتابچه های پیمان به مبلغ 4،000،000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره  4001029904050531  و با شماره شبا IR  390100004001029904050531 بانک مرکزی بنام شرکت 
گاز استان ایالم و با شناسه واریز 361029967292790818773000003500

آدرس: ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیركاري نبش خیابان استاد شهریار 
شركت گاز استان ایالم سایت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir  و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 0843-59244271

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالمکد فراخوان جهت آگهی مذکور     53،125،628  می باشد . 

شركت گاز استان ایالم

با عنایت به اینكه پرونده ثبتي ششدانگ یك قطعه زمین محصور به پالك 
5221-فرعي  از پالك 1- اصلي واقع در شهركرد به نام شهرداري شهركرد 
كه به موجب دادنامه شماره 140109390000884670-1401/01/30 دادگاه 
اصل 49 قانون اساس�ي اصفه�ان و چهارمح�ال و بختیاري و نامه ش�ماره 
140109990009417981-1401/03/24 قطعیت دادنامه اعالم شده است و به 
موجب دادنامه فوق مالكیت مذكور به نام ستاد اجرایي فرمان حضرت امام 
)ر ه (  به شناسه ملي 14003127610 ضبط گردیده و در جریان ثبت مي باشد  
، اینک بنا به درخواست مالک و با عنایت به دستور ذیل ماده 14و15 و تبصره 
ذیل ماده 15 قانون ثبت ، تحدید حدود پالك  مرقوم  در روز    شنبه 1401/08/07      
رأس س�اعت 9 صبح در محل ش�روع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب این 
آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز ساعت مقرر 
در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 
معترض  باید كتبا اعتراض  خود را به اداره ثبت اسناد امالك شهركرد تسلیم 
و ظرف مدت یكماه از تاریخ تس�لیم اعتراض به مرجع ثبتي ، دادخواست به 
مرجع ذیص�الح قضایي تقدیم نماید و در غیر ای�ن صورت متقاضي ثبت یا 
نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت اسناد نیز بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتي را ادامه خواهد داد./ 
تاریخ انتشار:   سه شنبه 12/ 07/ 1401

شناسه آگهي : 1388589
محمد علي محمدي 

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یك شهرستان شهرکرد
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سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان چهارمحال و بختیاري
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تعادل |
فعالي��ت س��امانه يكپارچه فروش خ��ودرو به پايان 
رس��يد. بر اس��اس اعالم وزارت صمت، ديگر در اين 
سيستم قرعه كش��ي انجام نخواهد شد. طبق گفته 
معاون صنعت��ي اين وزارتخانه، س��امانه يكپارچه با 
ه��دف نظارت بر تعداد مجاز فروش خودرو توس��ط 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
و همچنين رصد تحويل س��روقت خودروها و براي 
اجراي مصوبات مجلس شوراي اسالمي به كار گرفته 
خواهد شد. اين سامانه در حالي طي كمتر از ۶ ماهه 
از فعاليت فروش خود باز ايستاده است كه ماموريت 
داشت در ۶ ماهه دوم امسال هرماه ۱۰۰ هزار دستگاه 
خودرو در آن عرضه ش��ود و كه اين موضوع با اعالم 
معاون وزارت صمت س��امانه با شكست مواجه شده 
اس��ت. به نظر مي رس��د با حذف اين سامانه فروش 
خودرو از مجراي فروش داخلي شركت ها يا بورس 
كاال انج��ام مي پذيرد. ۶۰۰ هزار دس��تگاه خودرو 
وعده داده شده توسط وزارت صمت متعلق به تمام 
خودروس��ازهاي داخلي دولتي و غيردولتي است. 
همچني��ن بنابه گفت��ه س��خنگوي وزارت صمت، 
قرعه كشي منحصر به توليدات ايران خودرو مي شود 
و به تدريج خودروهاي ايران خودرو نيز از قرعه كشي 
خارج شدن مي ش��وند در گام نخست تارا از فرآيند 
قرعه كش��ي حذف ش��د. به گفته وي، در نيمه دوم 
سال همان اتفاقي كه براي خودروهاي سايپا رخ داد 
براي خودروهاي ايران خودرو نيز تكرار خواهد شد و 
مطابق با قولي كه داده شد تا پايان سال فرآيند قرعه 

كشي به صورت كامل حذف خواهد شد.

    عمر كوتاه سامانه فروش خودرو 
از زمان خلق شيوه قرعه كشي، مسووالن متعددي 
زبان به انتقاد از آن گشودند و اين انتقادات در سطح 
وزرا نيز مش��اهده ش��د اما هرگز اقدام موثري براي 
بهبود اوضاع انجام نشد كه همين موضوع به افرايش 
نارضايتي ها و بهم ريختگي بيش��تر بازار منجر شد؛ 
تا اينكه فاطمي امين وزير صمت از همان روزهاي 
نخست سكانداري ضمن اعالم نارضايتي از وضعيت 
صنعت خودرو اعالم كرد كه برنامه هاي مش��خصي 
ب��راي بهبود فرآيند عرضه خ��ودرو به بازار و حذف 
شيوه قرعه كشي از س��ال ۱۴۰۱ از طريق افزايش 

تيراژ توليد دارد.
در گام نخست براي حذف قرعه كشي ارديبهشت ماه 
سال جاري اعالم شد كه سامانه يكپارچه تخصيص 
خودرو با هدف تجميع برنامه هاي فروش و جلوگيري 
از عرضه قطره چكاني خودروها، راه اندازي شده است. 
مس��ووالن وزارت صمت اميد داشتند كه با تجميع 
فرآيند قرعه كش��ي در يك س��امانه هم ش��فافيت 
فروش افزايش يابد و هم به تدريج بساط قرعه كشي 

برچيده شود.
در همين رابطه وزارت صمت چندي پيش اعالم كرد 
كه تاكنون بيش از ۷۰ درصد خودروهايي كه پيش از 
اين مشمول قرعه كشي بودند از فرآيند قرعه كشي 
خارج شده و در قالب طرح هاي خارج از قرعه كشي، 

به فروش مي رسند.
حال بر اساس اعالم مسووالن وزارت صمت، سامانه 
يكپارچه ف��روش خودرو فعاليت نخواهد داش��ت و 
قرعه كش��ي ديگر در اين سيستم انجام نخواهد شد. 

طبق گفته منوچهر منطقي سامانه يكپارچه با هدف 
نظارت بر تعداد مجاز فروش خودرو توسط سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و همچنين 
رصد تحويل سروقت خودروها و براي اجراي مصوبات 

مجلس شوراي اسالمي به كار گرفته خواهد شد.
عم��ر كوت��اه س��امانه يكپارچ��ه فروش خ��ودرو و 
صحبت ه��اي معاونت وزي��ر صمت نش��ان از عدم 
موفقيت و تاثيرگذاري اين سامانه در تنظيم وضعيت 
بازار خودرو داش��ته اس��ت و البته همچن��ان بر اين 
موضوع تاكيد دارند كه عواملي ديگر مانند رشد توليد 
و تعادل در عرضه و تقاض��اي خودروها دليل حذف 

اين سامانه است.
اين س��امانه كه از خردادماه امس��ال با نامه سامانه 
يكپارچه فروش خودرو آغاز به كار كرد عليرغم تمام 
انتق��ادات و ناكارآمدي هاي اثبات ش��ده با تاكيد و 
پافشاري وزارت صمت به كار خود ادامه داد و ۳ دوره 
فروش خودرو در آن برگزار ش��د و در اقدامي عجيب 
و غيرحرفه اي ش��ركت هاي خصوصي با نيز ملزم به 
عرضه خودروهاي خود در اين سامانه شدند كه به طور 
كلي مخالف اصول بازار آزاد است و مانع ايجاد رقابت 
و همچنين تضعيف بخش فروش شركت ها مي شود 
و همچنان شاهد هستيم كه قيمت ها در بازار خودرو 
همچنان افزايشي هستند و اين سامانه نتوانسته مانع 
آن شود. پافشاري بر استفاده از اين سامانه ناكارآمد در 
حالي بود كه يكي از معاونان وزارت صمت صالحيت 

فني و ايمني اين سامانه را رد كرده بود.
اخيراً نيز منوچهر منطقي معاون صنايع حمل و نقل وزير 
صمت گفته بود كه »در نيمه دوم امسال قرعه كشي بر 
مبناي ثبت نام در سامانه يكپارچه فروش خودرو نخواهد 
بود. در واقع از اين پس، اين س��امانه به منظور نظارت 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر 
تعداد ف��روش مجاز خودرو، تحوي��ل به موقع خودرو 

توسط خودروس��ازان و همچنين اجراي مصوبات 
مجلس شوراي اسالمي بهره برداري خواهد شد.«

    جزييات شيوه فروش 
در همين راس��تا، س��خنگوي وزارت صمت عنوان 
كرد كه قرعه كش��ي براي جز تعدادي از محصوالت 
ايران خودرو )كه آنها نيز تا پايان سال خارج خواهند 
ش��د( حذف ش��ده و اين تعداد محصوالت توس��ط 
خود شركت عرضه خواهند ش��د. در حقيقت ديگر 
فروش��ي در قالب سامانه يكپارچه نخواهيم داشت و 
ش��ركت هاي خودروساز از طريق سايت هاي فروش 

خود براي عرضه محصوالت اقدام مي كنند. 
اميد قاليباف در گفت وگو با ايس��نا، ضمن اش��اره به 
خروج اكثريت محصوالت خودروسازان اعم از دولتي 
و خصوصي بر حذف س��امانه يكپارچه فروش خودرو 
به جهت قرعه كشي تاكيد و اظهار كرد: پيش از اينكه 
س��امانه فروش يكپارچه خودرو با فرآيند قرعه كشي 
داشتيم، حدود ١٠ خودروساز، محصوالت خود را در 
آن قالب عرضه مي كردند، اما اكنون اكثريت خودروها 
با توجه به افزايش توليد و متعادل شدن عرضه و تقاضا 
از شمول قرعه كشي خارج شده اند و در حال حاضر تنها 
ايران خودرو باقي مانده است كه تعدادي از محصوالت 

خود را با فروش به صورت قرعه كشي عرضه مي كند.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: 
بر اين اساس ديگر سامانه يكپارچه »موضوعيت« خود 
را از دس��ت داده  اس��ت و ديگر به آن معنا وجود ندارد 
و با س��ازوكار قبلي فعال نخواهد بود و بدين ترتيب با 
توجه به اينكه ايران خودرو تنها عرضه كننده تعدادي 
از محصوالت خود در قالب قرعه كشي است، از مهر ماه 

توسط خود ايران خودرو انجام خواهد شد.
ب��ه گفت��ه وي، طي چن��د گام ب��ا افزاي��ش توليد 
محصوالت، خودروهاي مش��مول باقي مانده نيز از 

شمول قرعه كشي خارج خواهند شد. در گام نخست 
خودرو تارا از فرآيند قرعه كش��ي خارج خواهد شد 
و در گام ها بعدي، همانطور كه اشاره شد با افزايش 

توليد، بدون قرعه كشي عرضه صورت مي گيرد.
قاليباف در پاس��خ به اين س��وال كه آي��ا فروش هاي 
خارج از قرعه كشي در قالب »طرح هاي فروش بدون 
قرعه كشي« از طريق سامانه يكپارچه خواهد بود يا هر 
سري خودروساز خود اقدام به فروش به صورت مجزا 
مي كند،تصريح كرد: هر ش��ركت خودروساز خود از 
طريق س��ايت هاي خود اقدام به فروش خواهند كرد. 
مجدد تاكيد مي شود كه ايران خودرو نيز براي همين 
تعداد محصول باقي مانده در فرآيند قرعه كش��ي، از 

طريق سايت فروش شركت، اقدام مي كند.
س��خنگوي وزارت صم��ت همچني��ن تاكيد كرد: 
همانطور كه پيش تر وعده داده ش��ده بود، به زودي 
و تا پايان سال همين تعداد محصول باقي مانده در 
فرآيند قرعه كش��ي نيز با افزايش توليد، از ش��مول 

قرعه كشي خارج مي شوند.
اما نكته قابل توجه آنكه هدف از تجميع قرعه كش��ي 
خودروها همانطور كه گفته شد، افزايش و بهبود عرضه 
و كنترل نس��بي بازار خودرو بود با اين حال آنطور كه 
فعاالن بازار مي گويند، بازار خودرو همچنان از كمبود 
خودرو رنج مي برد و ميزان خودروهاي تزريق شده به 
اين بازار متناسب با انتظارات نيست. قيمت ها نيز در اين 
بازار اگرچه طي چند ماه اخير افزايش محسوسي نيافته 
اما كاهش قابل لمسي هم نيافته است؛ بنابراين بايد 
منتظر ماند و ديد كه با حذف كامل قرعه كشي آرامشي 
كه مدنظر وزارت صمت است بر بازار حاكم مي شود يا 
خير؛ البته بايد تاكيد شود كه آرامش به وضعيتي اطالق 
مي شود كه هم فاصله قيمتي بين كارخانه و بازار كنترل 
شده باشد و هم ميزان تزريق به حدي باشد كه نتوان از 

كلمه »كمبود« در مورد آن استفاده كرد.
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حل مشكل ارزي صادركنندگان 
فاقد ارز سال ۱۳۹۷

رييس سازمان توسعه تجارت ايران از تصويب پيشنهاد 
كميته اقدام ارزي مبني بر حل مش��كل ارزي تعهدات 
صادركنندگان فاقد ارز س��ال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه 
ريالي خبر داد. رييس سازمان توسعه تجارت از رفع مشكل 
صادركنندگان فاقد ارز سال ۹۷ خبر داد و گفت: در راستاي 
تسهيل ايفاي تعهدات صادركنندگان و رفع مشكل مانده 
تعهدات ايفا نشده، پيشنهاد رفع مشكل ارزي چندسال 
معطل صادركنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه 
ريالي از س��وي كميته اقدام ارزي ارايه و توس��ط كميته 
موضوع ماده )۲( ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي به 
تصويب رس��يد. پيمان پاك وي افزود: صادركنندگان 
فاقد ارز سال ۱۳۹۷ طبق اين مصوبه مي توانند با پرداخت 
مابه ازاي ريالي حسب ميزان مانده تعهدات ارزي حاصل از 
صادرات خود، تعهدات ارزي خود را ايفا كنند. ادامه داد: بر 
اساس اين مصوبه الزم است صادركنندگان واحدهاي غير 
توليدي به ازاي هر يورو مبلغ ۷۵۰۰ ريال و صادركنندگان 
واحده��اي توليدي به ازاي هر ي��ورو ۵۵۰۰ ريال جهت 
ايفاي تعهدات سال ۱۳۹۷ به حساب معرفي شده ويژه 
اين مصوبه در خزانه دولت واريز كنند. وي در ادامه تاكيد 
كرد: مهلت واريز مبالغ ياد شده تا سه ماه پس از تاريخ ابالغ 
مصوبه است و پس از اين تاريخ مهلت مذكور قابل تمديد 
نبوده و بنابر قانون از طريق مراجع قضايي پيگيري صورت 
خواهد گرفت. پيمان پاك با بيان اينكه اين آخرين راهكار 
دولت براي كمك به حل مشكالت قديمي اين دسته از 
تجار و واحدهاي توليدي است، گفت: به دليل تغييرات 
مكرر و فقدان راهبرد درس��ت، فقدان زيرساخت هاي 
متناسب با سياس��ت هاي اعالمي و نيز عدم شفافيت 
مناسب در اطالع رساني سياست هاي ارزي كشور در سال 
۹۷ برخي از صادركنندگان موفق به بازگشت ارز صادراتي 
خود در قالب هاي تعيين شده بانك مركزي نشدند كه 
طي چند مرحله در دولت سيزدهم مهلت و روش  هاي 
مختلفي براي حل مشكل اين دسته از صادركنندگان 
پيش بيني شده بود و اين مصوبه آخرين گام پيشنهادي 
دولت س��يزدهم براي حل اين بح��ران برجاي مانده از 
دولت قبل اس��ت. وي تاكيد كرد: طي س��ال هاي ۹۷ 
تاكنون چندين هزار واحد توليدي و بازرگاني كشور 
به دليل عدم تعيين تكليف اين تعهد با تعليق كسب و 

كار و محروميت از خدمات بانكي و ارزي روبرو بودند.

كاهش ۳۸ درصدي
صادرات كويت به عربستان 

حجم صادرات كويت به عربستان سعودي در ماه 
جوالي حدود ۱۴۳ ميلي��ون ريال )۳8 ميليون 
دالر( كاه��ش يافت. به گزارش ايلن��ا از روزنامه 
كويت��ي »االنباء«، بر اس��اس داده هاي منتش��ر 
شده از س��وي اداره كل آمار عربستان سعودي، 
حجم صادرات كويت به عربستان سعودي در ماه 
جوالي حدود ۱۴۳ ميلي��ون ريال )۳8 ميليون 

دالر( كاهش يافت.
اين داده ها حاكي از آن است كه واردات كاالهاي 
عربستان از كشورهاي ش��وراي همكاري خليج 
فارس در ماه جوالي به حدود ۶.۹۶ ميليارد ريال 
)۱.8 ميليارد دالر( رس��يده كه نس��بت به مدت 

مشابه در سال ۲۰۲۱ با ۴۶ درصد است.
در اين دوره، امارات متح��ده عربي ۵۵ درصد از 
كل صادرات خليج فارس به عربس��تان سعودي 
را به خود اختصاص داده كه در مقايس��ه با سطح 
آن در مدت مش��ابه در س��ال ۲۰۲۱، ۲۱ درصد 

افزايش داشته است.

پيش بيني برداشت
۱20 هزار تن پسته در سال جاري

مديرعامل اتحاديه سراسري شركت هاي تعاوني 
توليدكنندگان پس��ته ايران از كاهش حدود ۵۰ 
هزارتوماني قيمت عمده پسته فندقي نسبت به 

۴ ماه قبل خبر داد.
به گزارش تس��نيم، محمود صادقي، مديرعامل 
اتحادي��ه سراس��ري ش��ركت هاي تعاون��ي 
توليدكنندگان پسته ايران درباره ميزان قيمت 
پسته گفت: به رغم سرمازدگي باغات پسته استان 
كرمان و بروز سيل هاي اخير كه بيش از۲۰ درصد 
به باغات پسته استان خسارت وارد كرد، امسال 
ح��دود ۱۲۰هزار ت��ن محصول پس��ته از باغات 
برداشت مي شود كه نس��بت به سال گذشته كه 
در حدود ۱۳۵ هزار تن بود، تفاوت چنداني ندارد.

صادقي گفت: عمده سرمازدگي مربوط به استان 
كرمان بوده است، با اين حال توليد پسته در ساير 
استان ها نظير خراسان جنوبي و خراسان رضوي، 
دامغان، قزوين، س��اوه و ساير اس��تان ها در حد 
متعادل توانست اين سرمازدگي و كاهش توليد 
پس��ته را جبران كند. وي ادامه داد: درحالي كه 
با توجه به مطالب مذكور، افزايش قيمت پس��ته 
پيش بيني مي شد، ش��اهد كاهش قيمت پسته 
فندقي كه ش��اخص در صادرات پس��ته اس��ت، 
بوديم كه داليل زي��ادي، موجبات اين كاهش را 

فراهم كرده است.
وي بيان داشت: عمده ترين دليل كاهش قيمت 
پسته عدم ثبات قيمت دالر و نياز مالي كشاورزان 

به فروش محصول در بازار راكد فعلي است.
صادقي افزود: طرح مس��اله باقي مانده سموم و 
افالتوكسين در پسته ايران و اعزام هيات سالمت 
از كشور آلمان در مهرماه نيز بيم و اميدهايي براي 
تج��ار و فعاالن اقتصادي اين ح��وزه ايجاد كرده 
است. وي از س��فر هياتي از كشور آلمان در نيمه 
مهرماه س��ال جاري براي بازديد از باغات پسته 
و اطمينان از فرآيندهاي بهداش��تي و توليدي و 

فرآوري آن به ايران خبر داد.

كاهش ۱0 درصدي
قيمت انواع روغن خوراكي

معاون وزير جهاد كش��اورزي اعالم گفت: اكنون 
قيمت ان��واع روغن هاي خوراك��ي ۱۰ درصد و 
روغن هاي صن��ف و صنع��ت ۱۵ درصد كاهش 

يافته است.
به گ��زارش مهر محم��د قرباني در ي��ك برنامه 
تلويزيون��ي اظه��ار ك��رد: اكنون قيم��ت انواع 
روغن ه��اي خوراك��ي ۱۰ درص��د و روغن هاي 
صنف و صنعت ۱۵ درصد كاهش يافته اس��ت و 
اگ��ر اتفاق جديدي در ب��ازار جهاني رخ ندهد ما 
شاهد كاهش مجدد قيمت هاي اين محصول در 

بازار خواهيم بود.
وي اظهار داش��ت: در ارديبهشت ماه سال جاري 
و در پي اجراي طرح مردمي سازي نظام عادالنه 
يارانه ها، بر اس��اس اطالعي��ه اي نرخ هاي جديد 
روغن خوراكي براي روغن مايع 8۱۰ گرمي پخت 
و پز ۶۳ ه��زار تومان و روغن مايع س��رخ كردني 
۶۲ هزار توم��ان تعيين و اعالم ش��د كه با توجه 
به ش��رايط جديد بازار و كاه��ش جهاني قيمت 
 روغن خ��ام در مردادم��اه قيمت ه��اي مصوب 

كاهش يافت.
معاون وزير جهاد كش��اورزي تصريح كرد: طبق 
آمارهاي موجود قيمت جهاني هر تن روغن خام 
پالم در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰۰ 
دالر بود كه در ش��هريورماه به ۹۰۰ دالر رسيد و 
همچني��ن قيمت جهاني هر تن روغن س��ويا در 
ارديبهشت ماه س��ال ۱۴۰۱ حدود ۱8۰۰ دالر 
بود كه در شهريورماه به ۹۰۰ دالر شد كه حدود 
۴۰ درص��د كاهش قيمت ه��اي جهاني روغن را 

نشان مي دهد.
بنابراي��ن گ��زارش، اكن��ون در فروش��گاه هاي 
زنجيره اي و خرده فروش��ي ها قيمت روغن سرخ 
كردني صنعت��ي وزن ۱۶ كيلوگرم قيمت قديم 
يك ميلي��ون و 8۰۰ هزار تومان ب��ود كه اكنون 
با قيمت جدي��د ۹۰۰ تا ۹۱8 هزار تومان، روغن 
س��رخ كردني با قيمت قبلي ۱۱۲ ه��زار و 8۰۰ 
تومان اكنون با قيم��ت ۱۰۵ هزار تومان، روغن 
پخت و پز با قيمت قبلي ۱۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان 
به قيمت ۱۰۷ هزار تومان، روغن س��رخ كردني 
با قيمت قبلي ۲۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به قيمت 

جديد ۱۹۵ هزار تومان به فروش مي رسد.

گفت وگوهاي اوليه
براي واردات خودرو از سئول

دبير اتاق مش��ترك ايران و كره جنوب��ي در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايلنا، با بيان اينكه در ۵ ماه نخست سال 
جاري واردات از كره افزايشي و صادرات كاهش پيدا كرد، 
افزود: تجار توانستند در سال جاري نوع همكاري متقابل 
را به مسيرهايي جديد هدايت كنند؛ در ۵ ماه نخست سال 
جاري ۳۲.۵ ميليون دالر به كره جنوبي صادرات داشتيم 
اين در حالي است كه ۲۷۷ ميليون دالر از اين كشور واردات 
انجام داديم. پويا فيروزي در پاسخ به اين پرسش كه وزارت 
صمت اعالم كرده است كه زمينه ها را براي واردات خودرو از 
كره  جنوبي هموار كرده است آيا اين احتمال وجود دارد كه 
ما موفق به واردات خودرو از اين كشور با قيمت هاي مدنظر 
اين وزارتخانه ش��ويم،گفت: اگر شرايط مبادالت تجاري 
مبادله كاال و انتقال پول فراهم شود به طور قطع احتمال آن 
وجود دارد تا آنجا كه من اطالع دارم صحبت هايي در اين 
زمينه در وزارت صمت صورت گرفته است و بايد منتظر 
باشيم چه خودروهايي وارد مي كند. اين فعال اقتصادي 
ادامه داد: قيمت مد نظر خودروهايي وارداتي از كره به توافق 
بين شركت ها باز مي گردد. دبير اتاق مشترك ايران و كره  
جنوبي با اشاره به پايبندي اين كشور به اعمال تحريم ها، 
خاطرنشان كرد: كره جنوبي زماني شريك پنجم تجاري 
ايران محسوب مي شد اما بعد از اعمال تحريم ها مبادالت 
تجاري ما با اين كشور افت كرد و در حوزه واردات رتبه ما 
سيزدهم و در حوزه صادرات رتبه تجاري ما سي و هشتم 
شد. اين مساله به سازوكار شركت هاي كره اي در تبعيت از 
تحريم ها باز مي گردد و محدوديت ها كه در انتقال پول و كاال 
با آنها مواجه هستيم. وي با بيان اينكه تجار دو كشور موفق 
به تهاتر كااليي نشدند، اذعان كرد: بخش عمده صادرات ما 
به كره جنوبي در حوزه ميعانات گازي، محصوالت مشتقات 
نفتي و مواد خام معدني مانند كنسانتره مس بود با توجه 
به اين مسائل امكان تهاتر وجود نداشت. براي شكل گيري 
تهاتر نيازمند واسطه است كه اين سازوكار در شرايط فعلي 
وجود ندارد البته بخش خصوصي چندين بار اين پيشنهاد 
را به كره اي ها ارايه داد اما آنها مايل بودند از مسيري تجارت 
كنند كه قوانين تحريمي را زير پا نگذارند. فيروزي در پاسخ 
به اين پرسش كه يكي از اقالم مهم وارداتي ما از كره جنوبي 
لوازم خانگي است اين در حالي است كه وزارت صمت چند 
سالي اس��ت با هدف حمايت از توليد داخلي واردات اين 
اقالم را محدود يا ممنوع كرده است آيا اين مساله تاثيري 
در حجم مبادالت تجاري ما با اين كش��ور گذاشته است، 
گفت: حجم عمده واردات كااليي ما از اين كش��ور در دو 
بخش خالصه مي شد؛ نخست، خودرو و دوم، لوازم خانگي. 
با توجه به تغيير سياست هاي اتخاذ شده در سال هاي آخر 
دولت پيشين واردات اين كاالها متوقف شد. وي ادامه داد: 
واردات از كره جنوبي محدود به قطعات شد چه در حوزه 
خودرو و چ��ه در لوازم خانگي. هر چن��د واردات قطعات 
به تدريج نيز كمرنگ شد به دليل جايگزيني كه در بازار 
ايجاد شد چراكه در تامين و مسير واردات از كره با دشواري 
مواجه شديم در نتيجه بخش عمده اي از بازار را كره اي ها 
از دست دادند و كشورهاي ديگر جايگزين آن شدند. اين 
فعال اقتصادي با بيان اينكه سازوكار مبادالت تجاري بين 
دو كشور پيش از تحريم ها در بخش غذا و دارو از مسير 
واحد پولي كره انجام مي شد افزود: واحدهاي پولي اين 
دو كشور نتوانس��ت جايگزين مبادالت تجاري شود و 
بيشتر بر اساس همان دالر و يورو انجام مي شود. ايران 
يكي از بزرگ ترين تامين كننده هاي ميعانات گازي كره 
محسوب مي شد براي بازگشت اين بازار نياز به بازارسازي 
داريم و انتظار م��ي رود اگر در دوره جديد تجارت )اگر 
مسائل تحريم ها حل شود( براي بازار كااليي هم اقدام 
شود چراكه يكسري از محصوالت ايراني قابليت صادراتي 
خوبي دارند و طرف كره  هم تمايل زيادي دارد كه آنها 
را وارد كند بايد تالش ش��ود در بحث حجم مبادالت 
كااليي به اندازه حجم مبادالت ميعانات گازي شود.
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پايان التاري خودرو

دبيركلانجمنتوليدكنندگانلوازمخانگيخبرداد

صادرات ۱۷۵ ميليون دالري لوازم خانگي تا پايان مرداد
دبي��ركل انجم��ن توليدكنن��دگان لوازم خانگي از 
صادرات ۱۷۵ ميليون دالري لوازم خانگي تا پايان 
مردادماه امس��ال خب��ر داد و گفت: روس��يه بازار 
جديدي براي فعاالن صنعتي كش��ورمان است كه 
مي تواند به ارتقاي صادراتي شركت ها كمك كند. 
»عباس هاش��مي« در گفت وگو با ايرنا در تش��ريح 
علل و عوامل اصلي محقق ش��دن رش��د توليد در 
فعاليت هاي صنعتي به خصوص بخش لوازم خانگي، 
توجه به صادرات و بازارهاي منطقه و همس��ايگان 
را يكي از ديگر رويكرده��اي مثبت دولت و وزارت 

صمت عنوان كرد.
وي افزود: اين مهم س��بب شد تا در پنج ماهه نخست 
امسال شاهد صادرات ۱۷۵ ميليون دالري لوازم خانگي 
باش��يم، در حالي كه در كل س��ال ۹۹ اين رقم ۳۵۴ 
ميليون دالر و در سال گذشته اين رقم ۳۷۶ ميليون 
دالر بود و به نظر مي رسد تا پايان سال جاري از صادرات 

سال گذشته پيشي بگيريم.
اين مقام صنفي تاكيد كرد: امروز مناقش��ه نظامي 
روس��يه و اوكراين و تحريم روس ها، اين كش��ور را 
به ش��دت در عرصه هاي مختل��ف نيازمند واردات 
كرده و بازار جديدي براي صنعتگران لوازم خانگي 
كشورمان ايجاد كرده اس��ت. وي خاطرنشان كرد: 
تاكنون تيم ها و گروه هاي مختلفي از روس��يه براي 
توسعه مراودات و همچنين واردات لوازم خانگي از 
ايران به كش��ورمان س��فر كرده اند و بايد از فرصت 

پيش آمده استفاده بهينه كنيم.
دبيركل انجم��ن توليدكنن��دگان لوازم خانگي بيان 
داش��ت: روس��يه با توجه به جمعيت باال و همچنين 
شرايط خاص سياسي آن مي تواند براي دو تا سه سال 

آينده بازار خوبي براي صنعتگران ايراني مهيا كند.
وي، برگ��زاري نمايش��گاه ها و همچنين حضور در 
رويدادهاي نمايش��گاهي روس��يه را فرصتي براي 
معرفي و عرضه محصوالت ايراني عنوان كرد و گفت: 

به س��ازمان توس��عه تجارت و همچنين نمايشگاه 
بين المللي شهر آفتاب پيشنهاد كرده ايم تا با موافقت 
روس ها، به تهاتر مكان نمايشگاهي در ايران و روسيه 
به منظور برپايي نمايشگاه دايمي بپردازيم. در اين 
نمايشگاه دايمي همچنين روس ها مي توانند نيازها 
و نداشته هاي خود در عرصه كاال و قطعه را در معرض 
ديد صنعتگران ايراني قرار دهند. هاشمي همچنين 
از پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني در س��ال هاي گذش��ته 
انتقاد كرد و گفت: پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني از ابتدا 
اشتباه بود، زيرا سبب دونرخي شدن ارز شد كه در عمل 
فسادزا بود و سبب شد منابع ارزي كشور به طور بهينه 
استفاده نشده و مصرف كننده واقعي از آن منتفع نشود.

وي با بيان  اينكه پرداخ��ت اين ارز همچنين به ورود 
كاالي قاچاق به كش��ور دامن زد، ادام��ه داد: بايد بر 
اف��راد و واحدهايي ك��ه ارز ۴۲۰۰ تومان��ي دريافت 
مي كردند نظارت مي ش��د، در حالي كه محصوالت 
توليدي به اش��كال مختلف به ديگر كشورها قاچاق 

مي ش��د و از طرفي كاالهاي قاچاق ديگر وارد كشور 
مي كردن��د؛ اين به معناي بازي دو س��ر س��ود براي 
قاچاقچيان ب��ود. دبيركل انجم��ن توليدكنندگان 
لوازم خانگي اظهار داش��ت: وقتي نرخ ارز براي همه 
يكسان باشد هزينه هاي قاچاق باال خواهد رفت و ديگر 
انگيزه اي براي قاچاقچيان باقي نمي ماند. وي، كاهش 
قطعي هاي برق صنايع و همچني��ن قطعي  از پيش 
برنامه ريزي ش��ده را عامل ديگري در بهبود وضعيت 
توليد عنوان كرد و گفت: از آنجايي كه زيرساخت هاي 
برق و انرژي كشور نياز به بازسازي اساسي دارد، اين 
قطعي ها اجتناب ناپذير بود، با اين حال مديريت بسيار 

خوبي را در تابستان سال جاري شاهد بوديم.

    انگيزه باالي مسووالن
براي رفع مشكالت صنعت

»محمدرضا شهيدي« دبير انجمن توليدكنندگان 
لوازم صوتي و تصويري كشور نيز به ايرنا گفت: رشد 

توليد تلويزيون در پنج ماهه امسال ناشي از افزايش 
تقاض��اي جامعه براي اي��ن كاال ب��وده و در نتيجه 
كارخانجات داخلي براي پوش��ش اين تقاضا اقدام 
به توليد بيشتر كردند. اين مقام صنفي خاطرنشان 
كرد: بخش��ي از اين تقاضا در حقيق��ت تقاضاهاي 
انباشته شده از سال هاي قبل بوده است. وي افزود: 
در پن��ج ماهه ابتدايي پارس��ال مش��كالت ارزي و 
همچنين نقل و انتقال ارز وجود داشت، اما با استقرار 
دولت سيزدهم به تدريج اين مشكالت كاهش يافت.

ش��هيدي، همچنين تامين بيشتر برق براي صنايع 
در فصل تابس��تان نسبت به س��ال گذشته را يكي 
ديگ��ر از عوامل رش��د توليد در پنج ماهه امس��ال 
عن��وان كرد. وي ب��ه نقش موثر توس��عه ارتباطات 
تجاري با همسايگان و ديگر كشورها به عنوان يكي 
از رويكردهاي اصلي دولت و تاثيرگذار در رشد توليد 
اش��اره كرد، اما گفت: در اين زمينه سازمان توسعه 
تجارت و به ويژه ش��ركت س��هامي نمايشگاه هاي 
بين المللي ايران مي تواند نقش موثرتري ايفا كند و 
جا دارد به معرفي و بيان هرچه بيشتر ظرفيت هاي 
توليد لوازم خانگي و صنعت قطعه سازي كشورمان 

به خارجي ها اقدام كنند.
دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري 
كشور معتقد است: مسووالن دولت سيزدهم انگيزه 
و تالش بس��يار خوبي براي حل و فصل مش��كالت 
اين صنعت و همچنين گشودن دروازه هاي جديد 
صادرات��ي دارند و تاكن��ون جلس��ات متعددي با 
توليدكنندگان و فعاالن اين بخش برگزار كرده اند.

بررس��ي آمارهاي رسمي منتش��ره وزارت صمت 
حاكي اس��ت: در بخش لوازم خانگ��ي كارخانجات 
داخلي تا پايان مردادماه امس��ال ۵۹8 هزار و ۷۰۰ 
دستگاه تلويزيون و سه ميليون و ۹۰۴ هزار دستگاه 
الكتروموتور توليد كردند كه به ترتيب رش��د ۲۰.۷ 

درصدي و افزايش ۳.8 درصدي نشان مي دهد.
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خبرروز

انتشار ليست ساختمان هاي ناايمن تهران »بالمانع« است
رييس كميته ايمني شوراي اسالمي شهر تهران گفت: ليست نهايي ساختمان هاي ناايمن شهر تهران را بايد شهرداري اعالم كند 
و اعالم آن از نظر ما در شوراي اسالمي شهر تهران بالمانع است. به گزارش ايسنا، مهدي بابايي با بيان اينكه وضعيت رسيدگي 
به ساختمان هاي ناايمن به كندي پيش مي رود، اظهار كرد: شهرداري هرچه سريع تر بايد در اين زمينه اقدام و تعيين تكليف 
كند، چون پاي جان مردم در ميان است. شيب تعداد ساختمان هاي ناايمن نزولي بوده و طيف محدودي نسبت به ايمن سازي 
اقدام كرده اند اما اين روند كند است. بابايي در ادامه يادآور شد: برنامه ويژه اي دارم كه هر هفته جلسه اي با شهرداران مناطق 
داشته باشم و موضوع ساختمان هاي ناايمن را با جديت پيگيري كنم كه ببينيم وضعيت چگونه است و به كجا ختم خواهد شد.

رويداد

نايب رييس انجمن داروسازان ايران با اشاره به وضعيت 
كمبودهاي دارويي، در عين حال چرايي كمبود برخي 
آنتي بيوتيك ها را تش��ريح كرد. س��يد علي فاطمي در 
گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت بازار دارو بعد از اجراي 
طرح داروياري و همچنين وضعيت كمبودهاي دارويي، 
گف��ت: علي رغم اينكه اعالم ش��ده بود ب��ا اجراي طرح 
داروياري، كمبودهاي دارويي رفع مي شود، اما هنوز برخي 
كمبودهايي در بازار دارو وجود دارد. بايد توجه كرد كه در 
طرح داروياري بايد پيش بيني هايي در زمينه قيمت گذاري 
دارو انجام مي ش��د كه انجام نش��د و بر همين اس��اس 
برخي از توليدكنندگان به قيمت گذاري كه بعد از طرح 
داروياري انجام شد، انتقاد دارند؛ به ويژه توليدكنندگان 
آنتي بيوتيك. وي افزود: در طرح داروياري از يك فرمول 
استفاده كردند و نقش و تاثير مواد اوليه اي كه ارز ۴۲۰۰ 
توماني دريافت مي كردند، بر قيمت كل دارو را سنجيدند 
و با نس��بتي همه داروها افزايش قيمت داشتند. زيرا ارز 
۴۲۰۰ توماني به ارز ۲۲ هزار توماني تبديل شد )تبديل 
ارز دولتي به ارز نيمايي( و اين اختالف قيمت زياد جايي 
خودش را نشان مي دهد. حال در حوزه آنتي بيوتيك ها 
تفاوتي وجود دارد و آن اين است كه قيمت مواد اوليه كه 
در ساير داروها ۳۰ درصد است، براي آنتي بيوتيك ها ۶۰ 
تا ۷۰ درصد قيمت نهايي ش��ان، قيمت مواد اوليه است. 
يعني با تغيير ارز دولتي به ارز نيمايي، اختالف عدد زيادي 
در خريد مواد اوليه ش��ان اتفاق مي افت��د. از طرفي اقالم 
بسته بندي آنتي بيوتيك ها مانند شيشه هايي كه براي 
شربت استفاده مي كنند، افزايش قيمت بسيار زيادي پيدا 
كرده است. در نتيجه افزايش قيمتي كه سازمان غذا و دارو 
براي آنتي بيوتيك ها داده، مورد رضايت شان نبوده و باعث 
شده كه توليدكنندگان، توليدشان را كاهش دهند. فاطمي 
ادامه داد: كاهش توليد در حالي كه مواد اوليه در كارخانه ها 
وج��ود دارد، رخ داده اس��ت. به هر ح��ال عاقبت قيمت 
دستوري همين است. اگر در حال حاضر به داروخانه ها 

مراجعه كنيد، انواع مكمل ها را مي بينيد، انواع داروهاي 
تقويتي و لوازم آرايش به وفور وجود دارد، اما دارويي مانند 
آنتي بيوتيك كه جان مردم به آن بستگي دارد، به دليل 
قيمت ها، كاهش توليد و در نتيجه كمبود داشته است. بايد 
توجه كرد كه علي رغم اجراي طرح داروياري هنوز قيمت 
برخي داروها و مشخصا آنتي بيوتيك ها واقعي نشده است؛ 
به ويژه آنتي بيوتيك هايي كه سوسپانسيون هستند و به 
صورت شربت عرضه مي شوند. آنتي بيوتكي هايي كه به 
صورت قرص و كپسول عرضه مي شوند نسبتا وضعيت شان 
بهتر اس��ت، اما آنتي بيوتيك هايي كه به صورت شربت 
هس��تند و براي كودكان هم مصرف دارند، بيشتر دچار 
كمبود ش��ده اند. نايب رييس انجمن داروس��ازان ايران 
تاكيد كرد: در حال حاضر كه داريم به سمت فصل سرد و 
شيوع عفونت هاي سينوسي، ريوي و ... مي رويم،  مصرف 
آنتي بيوتيك ها باال مي رود و اگر بخواهيم با همين توليد 
كم ادامه دهيم، قطعا در زمستان دچار مشكل مي شويم. 
بنابراين بايد براي قيمت گ��ذاري آنتي بيوتيك ها 
فكري كنند تا كارخانه ها تا قبل از رسيدن به فصل 

سرما و بيماري هاي عفوني توليد را باال برند.

    وضعيت توزيع سرم در كشور
فاطمي ب��ا بيان اينكه جلس��اتي ه��م توليدكنندگان 
آنتي بيوتيك  با س��ازمان غذا و دارو داشته اند، گفت: بايد 
توجه كرد كمبود در برخي ديگر از داروها هم هميش��ه 
وج��ود دارد. به عنوان مثال با وج��ود اينكه چهار تا پنج 
ميليون سرم از خارج از كشور وارد شده، اما هنوز وضعيت 
عادي نشده و داروخانه ها به سختي مي توانند سرم را تامين 
كنند. براي توزيع س��رم عمدتا داروخانه هاي منتخب و 
دولتي در اولويت اول قرار دارند. بعد از آن بيمارستان ها، 
درمانگاه ه��ا و داروخانه هاي نزديك ب��ه مراكز جراحي 
محدود در اولويتند. داروخانه هاي سرپايي هنوز هم سرم 
را با س��هميه اي دريافت مي كنن��د. وي درباره وضعيت 

بازار دارويي بعد از اجراي ط��رح داروياري، افزود: عمده 
شركت هاي داروسازي از اجراي طرح داروياري رضايت 
دارند؛ چراكه مشقتي كه براي تامين ارز ۴۲۰۰ توماني 
مي كش��يدند، ديگر وجود ندارد و بس��ياري از داروهاي 
توليد داخلي راحت تر وارد مي شوند و عمده كارخانه ها 
هم با قيمت گذاري ها رضاي��ت دارند و توليد مي كنند. 
در عين ح��ال نمي توان گفت كه در كوتاه مدت مي توان 
كمبودها را رفع كرد. فاطمي با بيان اينكه چيزي كه خيلي 
طرح داروياري را تهديد مي كند، رفتار س��ازمان تامين 
اجتماعي است، اضافه كرد: با وجود اينكه ماه سومي است 
كه طرح داروياري اجرا مي شود، اما تامين اجتماعي هنوز 
ريالي به داروخانه ها بابت اين تغيير يارانه نپرداخته است. 
بدهي هاي سال قبل را پرداختند و روي آن تاكيد دارند، 
اما طرح داروياري از تيرماه آغاز شد و اكنون سه ماه است 
كه تامين اجتماعي پرداختي نداشته است. اين موضوع 
نگران كننده است و اگر قرار باشد اين روند تداوم داشته 
باشد، بايد فكري اساسي كرد. به گفته وي، داروخانه ها دارو 
را نقدا از شركت هاي پخش خريده و بيمه اي به دست بيمار 
مي دهند، اما پول آن را به آنها نمي پردازند. خوشبختانه 
پرداخ��ت از جيب بيم��ار هم افزايش نياف��ت، اما عمال 
داروخانه ها هستند كه كماكان دارو را با قيمت قبل به مردم 
مي دهند. اين فشار زيادي به داروخانه ها وارد مي كند. كجا 
سراغ داريد كه يارانه را بخش خصوصي به دولت بدهد و 
پولش را دريافت نكند. سازمان تامين اجتماهي هزينه هاي 
بااليي دارد و در نتيجه پولي را كه سازمان برنامه و بودجه 
به آنها داده، احتماال صرف مس��ائل ديگر كرده اس��ت؛ 
چراكه اكنون بيمه سالمت به موقع مطالبات را پرداخت 
مي كند، اما تامين اجتماعي پرداختي نداشته و اين نشان 
مي دهد كه احتماال اعتبار مربوط به داروياري سرجاي 
خودش مصرف نمي ش��ود. فاطمي گفت: نامه نگاري با 
رييس جمهور و وزير بهداشت داشتيم و اعالم كرديم كه 
اين موضوع نگران كننده است و بايد فكري اساسي شود. 

كمبودبرخيآنتيبيوتيكهادرآستانهفصلسرد
رويخطخبر شهر

حذف تسهيالت ۹۰ ميليوني 
 نوسازي تاكسي ها
از بودجه ۱۴۰۱

معاون فني و بهره برداري س��ازمان مديريت و 
نظارت بر تاكسيراني شهر تهران در مورد آخرين 
وضعيت نوسازي ناوگان تاكسي توضيحاتي را 
اراي��ه كرد. علي محتش��مي پور در گفت وگو با 
ايسنا، در خصوص فرآيند نوسازي تاكسي هاي 
پايتخت با بيان اينكه متولي نوس��ازي ناوگان 
حمل و نقل عمومي، سازمان شهرداري هاست 
و اساسا قرارداد با خودروساز نيز توسط سازمان 
شهرداري ها منعقد مي شود، اظهار كرد: از نظر 
كارشناس��ي برخي ها معتقدند ك��ه خودروي 
سمند س��ورن كه جايگزين سمند و پژو ۴۰۵ 
شده مناسب نيس��ت؛ اما جاي سوال است كه 
چه خودروي ديگري را انتخاب كنيم چرا كه در 
حال حاضر سبد محصوالت صنعت خودروي 
كشور مشخص اس��ت و ما نمي توانيم كه توقع 
بيشتر داش��ته باش��يم. وي با بيان اينكه اين 
مطالبه ماست كه يك خودروي ملي متناسب 
با شغل تاكس��ي توليد ش��ود، اظهار كرد: اما 
در حال حاضر س��بد محصوالت خودروس��از 
مشخص است و كمترين خودرويي كه قابليت 
به كارگيري به عنوان تاكس��ي را دارد، سمند 
سورن دوگانه سوز اس��ت كه همين حاال كف 
قيمت اين خودرو ۲۷۶ ميليون تومان تعيين 
شده اس��ت. معاون فني س��ازمان تاكسيراني 
شهر تهران با بيان اينكه شايد بتوانيم بهترين 
برنده��اي خودروي دنيا را به عنوان تاكس��ي 
اس��تفاده كنيم اما بايد اي��ن را در نظر بگيريم 
كه آيا از نظر قيمت انتخاب خودروها در توان 
پرداخت راننده تاكسي اس��ت يا نه، گفت: آيا 
تسهيالت متناسب با قيمت خودروهاي برتر 

توسط دولت قابليت تامين را دارد يا نه؟
تس��هيالت ۹۰ ميليوني كه سال گذشته براي 
نوسازي تاكس��ي پرداخت مي كرديم در قالب 
تبصره ۱۸ قان��ون بودجه بود؛ ام��ا اين تبصره 
در بودج��ه س��ال ۱۴۰۱، وزارت كش��ور را از 
دس��تگاه هاي مجري اين تبص��ره حذف كرده 
است يعني به عبارت س��اده ديگر در نوسازي 
تاكس��ي تبصره ۱۸ ه��م نداريم. مع��اون فني 
و بهره برداري س��ازمان مديري��ت و نظارت بر 
تاكس��يراني ش��هر تهران اضافه كرد: در حال 
حاضر مطالبه و پيگيري شهردار تهران اين است 
كه حداقل تس��هيالت تبصره ۱۸ را نگه دارند. 
وي با بيان اينكه انتخاب يك خودروي باالتر به 
عنوان تاكسي قطعا بر روي حاشيه قيمت خودرو 
تاثير مي گذارد، افزود: اگر بخواهيم خودرويي با 
كيفيت تر داشته باشيم و در عين حال نتوانيم 
پكيج تسهيالت قرض الحسنه را در نظر بگيريم، 

عمال پروژه نوسازي زمين مي خورد.

غريبهبودندانشآموزانابتداييبافضايمدرسه
رييس كميته امداد با اش��اره به جش��ن 
ش��ور عاطفه ها، اعالم كرد كه امس��ال در 
سراسر كشور تاكنون ۳۴۰ ميلياردتومان 
كمك ه��اي نق��دي و غيرنق��دي مردم 
جمع آوري ش��ده اس��ت كه بايد به دست 
دانش آموزان برس��د. به گزارش ايس��نا، 
سيدمرتضي بختياري با بيان اينكه با عنايتي 
كه وزير آموزش و پرورش و همكارانش��ان 

داش��تند، در سراسر كشور جش��ن عاطفه ها همزمان 
برگزار ش��ده اس��ت گفت: محور اصلي اين جشن شور 
عاطفه دانش آموزان هس��تند. وي اظهار كرد: در س��ال 
تحصيل��ي ۱۴۰۱ �۱۴۰۰ مجموع كمك هاي مردمي 
جمع آوري ش��ده در سراسر كشور ۲۹۱ ميليارد تومان 
بود كه در اختيار دانش آموز نيازمند قرار گرفت. به گفته 
رييس كميته امداد، امس��ال در سراسر كشور تاكنون 
۳۴۰ ميلياردتومان كمك هاي نقدي و غيرنقدي مردم 
جمع آوري شده است كه بايد به دست دانش آموزان برسد. 
بختياري با اشاره به اينكه ويژگي برنامه شور عاطفه ها اين 

اس��ت كه كمك هاي دانش آموز به دست 
دانش آموزان نيازمند مي رس��د، افزود: در 
هر منطقه اي كه كمك جمع آوري مي شود 
در قالب بسته هاي تحصيلي و لوازم التحرير 
در اختيار دانش آموزان با رعايت تكريم قرار 
مي گيرد. همزمان با جمع آوري، توزيع نيز 
صورت مي گي��رد. رييس كميته امداد در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه »بر اساس 
ماده ۷۹ قانون، قرار بر اين اس��ت كه ۲۰ درصد حداقل 
حقوق دستمزد كارگر را به مددجويان اختصاص دهند 
و اين قانون تصويب شده، اكنون چه كاري انجام شده كه 
مددجويان بتوانند از اين مقدار مصوبه قانوني استفاده 
كنند«، بيان كرد: ماده ۷۹ مربوط به برنامه پنج ساله ششم 
است كه البته امسال با مصوبه مجلس تمديد شد. در آنجا 
پيشبيني كرده و در قالب پرداخت مستمري تنها نيست. 
مستمري امسال نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزايش 
داشت اما خدمات ديگري هم انجام مي گيرد و اميدواريم 
در بودجه ۱۴۰۲ در اين قسمت هم شاهد تغييراتي باشيم.

ثبتجهانيماسولهدرانتظارگزارشارزيابهاييونسكو

مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
اس��تان گيالن بازديد ارزياب هاي يونسكو از ماسوله را 
رضايت بخش توصيف كرد، اما گفت: ثبت جهاني ماسوله 
به نتيجه نهايي گزارش ارزياب هاي يونسكو منوط است. 
شهر تاريخي ماسوله كه از دهه هشتاد چشم  انتظار ثبت 
در فهرست ميراث جهاني است و در پي موانعي كه براي 
ثبت آن وجود داشت و بي توجهي به رفع آنها، در فهرست 
موقت يونسكو همچنان منتظر باقي ماند. اينك با باز شدن 
پرونده ثبت منظر فرهنگي اين شهر تاريخي، ارزياب ها و 
كارشناسان يونسكو سفري به اين منطقه داشته اند. منظر 
فرهنگي شهر تاريخي ماسوله به گفته مسووالن گيالن 
سال ۱۴۰۰ در فهرست ميراث جهان اسالم )آيسسكو( 
نيز ثبت شده است. ماسوله در سال ۱۳۵۴ در فهرست 
آثار ملي به ثبت رسيده است. براي ثبت منظر فرهنگي 
ماسوله در يونسكو اما موانعي از جمله پراكندگي كابل هاي 

برق و مخابرات، وضعيت ساختمان نيمه كاره خانه معلم، 
مديريت فضاي مزار شهداي گمنام، ساماندهي اقامتگاه ها 
و كيوسك هاي بين راهي، ايجاد پاركينگ و مديريت باِر 
ترافيك و تصفيه خانه فاضالب ماسوله وجود داشت كه 
بايد برطرف مي شدند. متوليان گيالن اما اعالم كرده اند 
اقداماتي را در اين باره همزمان با سفر كارشناسان يونسكو 
انجام داده اند و براي برخي از آنها طرح هاي بلندمدت در 
نظر گرفته اند. ولي جهاني � مديركل ميراث  فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي � درباره روند ارزيابي 
كارشناسان يونس��كو همزمان با پايان كار آنها در 
ماسوله، به ايسنا گفت: ارزياب ها ششم مهرماه براي 
بازديد به ماسوله آمدند و يكش��نبه، دهم مهرماه 
۱۴۰۱ هم جلسه اي با اس��تاندار داشتيم، كار آنها 
تمام شده و منتظر گزارش نهايي هستيم. ارزياب ها 

دو هفته فرصت دارند اين گزارش را اعالم كنند. 

نرخگذاريسرويسمدارسراشورايشهرانجامميدهد

مشكالت مدارس در آغاز سال تحصيلي
وزير آموزش و پرورش با اشاره به مشكالت 
سرويس مدارس گفت: پيمانكاران تمكين 
نكردند، امروز هم جلس��ه اي داش��تيم. 
شهر تهران اينگونه است. تاكسيراني ۴۰۰۰ تاكسي را 
در اختيار قرار داده اس��ت تا اين مش��كل سرويس رفع 
شود. نرخ گذاري سرويس مدارس را شوراي شهر انجام 
مي دهد و به ما ابالغ مي ش��ود. س��رويس را هم گردن 
مدرسه مي اندازند، مدرس��ه بايد كار تعليم و تربيت را 
انجام دهد و سرويس يكي از دغدغه هاي ما شده است. 
در ش��هرداري تهران، همكاري ها خوب بوده اس��ت و 
انتظار داريم پيمانكاران هم آنچه كه منصفانه اس��ت از 
مردم بگيرند. يوس��ف نوري در حاشيه يك گردهمايي 
در اردوگاه باهنر در پاسخ به پرسشي مبني بر جزييات و 
زمان برگزاري آزموني براي معلمان مهرآفرين اظهار كرد: 
نماينده سازمان امور اداري و استخدامي امروز بازديدي 
از وزارتخانه جهت س��نجش آمادگي زيرس��اخت هاي 
برگزاري آزمون داشت كه اگر زيرساخت ها تاييد شوند، 
قرار است آزمون ۲۲ مهرماه برگزار شود. وي افزود: البته 
ممكن است كه با ديرتر پاسخ دادن اين سازمان، انجام 
آزمون به پايان مهرماه موكول شود. البته ما نظرمان اين 
است هر زمان مجوز صادر كنند، انجام شود. وزير آموزش 
و پرورش درب��اره زمان واريز فوق العاده رتبه بندي براي 
معلمان مهر آفرين نيز گفت: براي پرداخت فوق العاده 
رتبه بندي مهرآفرينان، بخش��ي از مبلغ به خزانه رفته 
است و امروز صبح پيگير اين موضوع شدم كه ان شاءاهلل 
پرداخت شود. نوري درباره پرداخت پاداش پايان خدمت 
بازنشستگان فرهنگي نيز عنوان كرد: امروز پيگير اين 
موضوع نيز شدم. روز گذشته در هيات دولت اين موضوع 
را مطرح كردم كه پاداش ها يك دفعه براي اين افراد واريز 
شود و در پاسخ عنوان شد كه ۲۰ درصد مبلغ به خزانه 
فرستاده شده و بخشي ديگر را هم مي خواهند بفرستند. 

    دانش آموزاني كه هنوز كتاب ندارند
اعالم كنند تا كتاب برايشان ارسال شود 

وي در ادامه پيرامون توزيع كتب درس��ي دانش آموزان 
گفت: هر دانش آموزي كه كتاب به دستش نرسيده، بايد 
رسيدگي شود. هر دانش آموزي كه كتاب ندارد، اعالم كند 
تا كتاب برايش ارسال شود. البته تعدادي از دانش آموزان 

در سامانه ثبت نام نكرده اند و احتمال دارد كه بخواهند از 
كتاب هاي سال گذشته ساير دانش آموزان استفاده كنند 
يا هنوز انتخاب رشته نكرده باشند. با ثبت نام در سامانه، 
كتاب به مدرسه ارس��ال مي شود. وزير آموزش و پرورش 
درباره كمبود معلم در آغاز سال تحصيلي نيز اظهار كرد: 
هر مدرسه اي كه معلم ندارد، بايد سريع معلم تخصيص 
داده شود و مشكلي در اين زمينه نداريم. نوري با اشاره به 
نيروهاي خريد خدمات نيز گفت: باتوجه به اينكه در برخي 
استان ها تبديل وضعيت مشموالن قانون تعيين تكليف 
و ايثارگران انجام شد، تعداد نيروهاي خريد خدمات در 
برخي استان ها مانند لرس��تان، مازاد شد. نيروي خريد 
خدمات در مواقع نياز به كارگرفته مي ش��ود. وي درباره 
پذيرفته شدگان آزمون نهضت سوادآموزي در سال گذشته 
كه دوره هم گذرانده اند اما هنوز به كار گرفته نشده اند اظهار 
كرد: هركدام جزو مشموالن قانون تعيين تكليف باشند از 
اول مهر بايد سركالس حاضر شوند. تعيين تكليف شدگان 
اين قانون از اول مهر بايد سركالس باشند؛ مگر در جايي كه 
مازاد باشد. افراد مازاد هم اگر در نقاط و استان هايي داراي 

كمبود، حاضر شوند، در خدمت آنها هستيم.

    نرخ گذاري سرويس مدارس
با شوراي شهر است

وزير آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشي درباره مشكالت 
سرويس مدارس عنوان كرد: پيمانكاران تمكين نكردند، 
ديروز هم جلسه اي داشتيم. شهر تهران اينگونه است. طبق 
گزارش مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، تاكسيراني 
۴۰۰۰ تاكسي را در اختيار قرار داده است كه اين مشكل 
سرويس رفع شود. نرخ گذاري سرويس مدارس را شوراي 
ش��هر انجام مي دهد و به ما ابالغ مي ش��ود. نوري درباره 
استخدام سرايداران مدرسه گفت: بحث كمبود سرايدار را 
در جلسه اي با معاون اول رييس جمهور مطرح كرديم و قرار 
شد در اولويت قرار بدهيم و تعدادي سرايدار جذب كنيم. 

اگر امسال ۱۰ هزار نفر جذب شود، عدد مناسبي است.

    پاسخ يك معلم به
»پرسش مهر« رييس جمهور

رييس جمهور در مراسم آغاز سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۲ 
از دانش آموزان پرسيد كه شاخص هاي مدرسه خوب از 

ديد آنان كدام است؟ وي همچنين از معلمان خواست كه 
بگويند براي افزايش بهره وري در آموزش و پرورش چه بايد 
كرد؟ يك معلم به سوال رييس جمهور درباره راهكارهاي 
افزايش بهره وري در آموزش و پرورش پاس��خ داده است. 
زهرا علي اكبري، معلم و كارشناس آموزش وپرورش در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در ادبيات پژوهش به خوبي 
ثابت شده است كه آموزش براي رفاه فردي از طريق قابليت 
اشتغال، بهره وري، درآمد و سالمت و رشد اقتصادي كشور 
نيز از طريق تأثيرات آن بر سرمايه انساني، تاثيرگذار است 
گفت: به عنوان مثال، يك س��ال تحصيل اضافي به طور 
متوسط منجر به هشت تا ۱۰ درصد افزايش درآمد و ۰.۱۸ 
سال بيشتر در طول عمر مي شود. وي افزود: عالوه بر اين، 
مطالعات جديدتر نشان مي دهد كه صرفا ثبت نام مدرسه يا 
سال هاي تحصيل در مدرسه نيست كه بيشترين اهميت را 
دارد، بلكه يادگيري و مهارت ها هستند كه تفاوت ها را ايجاد 
مي كنند. اين معلم و كارشناس حوزه آموزش وپرورش با 
اشاره به اينكه در دهه هاي اخير، پيشرفت قابل توجهي 
در بهبود دسترس��ي به آموزش )به عنوان مثال ثبت نام 
در مدارس( به ويژه در اقتصادهاي در حال توسعه صورت 
گرفته اس��ت گفت: س��رمايه گذاري در آموزش در تمام 
گروه هاي درآمدي افزايش يافت��ه، به طوري كه مخارج 
عمومي به عنوان درصدي از تولي��د ناخالص داخلي در 
اقتصادهاي در حال توسعه كم درآمد بيشترين افزايش را 
داشته است، از ۱.۹ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴.۳ درصد در 
سال ۲۰۱۵ و در نتيجه نرخ ثبت نام افزايش يافته است. 
علي اكبري ادامه داد: در كشورهاي كم درآمد، ميانگين 
نرخ ثبت نام خالص در سطح ابتدايي از ۴۵ درصد در 
سال ۱۹۹۰ به بيش از ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۵ افزايش 
يافته است. برابري جنسيتي به طور قابل توجهي بهبود 
يافته، به طوري كه نس��بت دختر به پسر در آموزش 
ابتدايي و متوسطه در كشورهاي كم درآمد از ۷۴ به ۹۰ 

درصد در مدت مشابه افزايش يافته است. 

    ۸  راهكار براي افزايش بهره وري
در آموزش وپرورش

اين معلم و كارش��ناس حوزه آموزش وپرورش در ادامه 
راهكارهايي براي ارتقاي بهره وري آموزشي و پرورشي در 
مدارس بيان كرد و گفت: براي ارتقاي بهره وري آموزشي و 

پرورشي در مدارس چندين جنبه وجود دارد كه بايد مورد 
بررسي و بهبود قرار گيرند، اما در اينجا مواردي كه فوريت 
بيشتري دارند بيان مي شود. نخست »كيفيت آموزش« 
است. يكي از مسائل مهمي كه كيفيت آموزش را به شدت 
كاهش مي دهد، نبود برنامه درسي به روز است. گاهي در 
مدارس محتواي آموزشي كه تدريس مي شود بي ربط 
به دانش، فناوري و زندگي امروزي است. نظام آموزشي 
بايد آنچه كه تدريس مي شود را بررسي و برنامه درسي 
خود را مرتبًا به روز كند. اين مهم، خواس��ته مقام معظم 
رهبري از آموزش و پرورش نيز بوده اس��ت. علي اكبري 
افزود: راهكار دوم، »استفاده از فناوري« است. فناوري هم 
حال و هم آينده كشور است. دانش آموزان در مدارس از 
ميزان فناوري كه در دنيا وجود دارد بي خبر هستند، زيرا 
آنها مشغول كسب دانش از كتاب هاي درسي اند. مدارس 
بايد فناوري جديد را معرفي و از آن به نحو احسن استفاده 
كنند. وي با اش��اره به راهكار »دسترس��ي به آموزش« 
براي ارتقاي بهره وري گفت: در چند س��ال اخير آمارها 
نشان داده است كه اميد به ادامه تحصيل پس از مدرسه 
در بين نوجوانان كاهش پي��دا كرده و دليل اين امر عدم 
دسترسي به آموزش و بار مسووليت اقتصادي بوده است. 
برخي كودكان هستند كه نمي توانند درس بخوانند، زيرا 
مجبورند براي معيشت خانواده كار كرده و درآمد كسب 

كنند. يك راه ب��راي ارتقاي آم��وزش و امكان تحصيل 
كودكان از سراسر كشور، معرفي دوره هاي آموزش از راه 
دور و ترويج آن در بين نوجوانان و جوانان است. اين معلم 
و كارشناس حوزه آموزش وپرورش ادامه داد: »يادگيري 
تعاملي« نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. همه مي توانند از 
روي كتاب ها بخوانند، كلمات را حفظ كنند و به سواالت 
و امتحانات پاسخ دهند. در حالي كه، آموزِش واقعي فراتر 
از كالس درس اس��ت. از طريق بحث ها و پروژه ها، بايد 
روش هاي جديد تدريس و يادگيري در مدارس معرفي 
ش��ود تا دانش آموزان فراتر از دانش كتاب هاي درس��ي 
حركت كنند و بتوانند مهارت هاي تحليلي را توس��عه 
دهند. علي اكبري با اش��اره به راهكار »افزايش بودجه« 
گفت: دستيابي به آموزش با كيفيت بايد يكي از مهم ترين 
اهداف امروز كش��ور باشد. بسياري از مدارس از امكانات 
اوليه مانند آزمايشگاه هاي شيمي و فيزيك، كامپيوتري 
و كمبود منابع فني مناسب برخوردار نيستند. دولت بايد 
بودجه را در اين موارد افزايش دهد تا منابع باكيفيت براي 
دانش آموزان فراهم شود. وي افزود: ناگفته نماند كه اتفاقات 
بسيار خوبي در حوزه نوسازي و تجهيز مدارس در چند 
سال اخير رخ داده است كه انتظار مي رود كماكان مسير 
خود را تا برقراري عدالت آموزشي در تمامي مناطق كشور 
ادامه دهد. اين معلم و كارشناس حوزه آموزش وپرورش به 

نقش »معلمان« نيز اشاره و اظهار كرد: آموزش وپرورش به 
دليل مواجهه با كمبود نيروي انساني ضمن تامين نيروي 
انساني از طريق دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي، 
جذب نيرو از طريق آزمون هاي استخدامي دستگاه هاي 
اجرايي را در دست اجرا دارد. بسياري از اين معلمان با برنامه 
درسي فعلي آشنا و اطالعاتشان به روز نيست. از آنجايي كه 
دانش آموزان به سواد و مهارت معلمان خود نگاه مي كنند، 
ضروري است كه آنان به خوبي از مهارت معلم، موضوع 
تدريس و دانش مطلع و به روز باشند. علي اكبري همچنين 
بر ضرورت »ترويج پژوهش« تاكيد كرد و گفت: عدم عالقه 
دانش آموزان به مطالعات پژوهشي امروزه بايد بهبود يابد. 
پژوهش نه تنها مهارت هاي انتقادي و تحليلي دانش آموزان 
را ارتقاء مي بخشد، بلكه باعث افزايش بهره وري مدارس و 
در نتيجه كل كشور مي شود، چرا كه يافته هاي پژوهشي و 
تحوالت جديد در نهايت باعث توسعه بهتر كشور مي شود. 
وي ادامه داد: »نسبت دانش آموز به معلم« يك معيار ديگر 
است. در حال حاضر در برخي مناطق آموزشي كالس هاي 
درس به ويژه در دوره ابتدايي شلوغ است و يك معلم تمام 
محتواي آموزش��ي را ياد مي دهد. در چنين كالسي به 
خاطر سپردن چهره ها غيرممكن است، چه رسد به توجه 
فردي. تعداد دانش آموزاني كه در يك كالس پذيرش 

مي شوند بايد كاهش يابد تا آموزش كارآمد باشد.

گزارش
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