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يادداشت- 1

ورشكستي صنايع
هر س��هم ارزش ب��ازار گروه 
»خودرو و س��اخت قطعات« 
در ب��ورس و ب��ازار س��رمايه، 
حدود ۳.۵ تا ۴ درصد اس��ت، 
اما اگر بخواهيم از حيث حجم 
معامالت به موضوع نگاه كنيم، 
حداقل در دو س��ال گذشته، 
ش��ركت هاي اين گروه، سهم 
بيشتري از حجم معامالت روزانه و متوسط ساالنه را به 
خودش��ان اختصاص داده اند. اين وضع، نشان مي دهد 
صنعت خودرو، صنعتي اس��ت كه م��ورد توجه فعاالن 
بازار س��رمايه اس��ت، با وجود اينكه حداقل در دو سال 
گذشته، افزايش قابل توجهي نسبت به سهم كل بازار 
نداشته است. ضمن اينكه يكي از مسائل اصلي و اساسي 
كه سايه سنگيني روي صنعت خودرو و قطعه سازي و 
بازار س��رمايه ما دارد، زيانِدهي و زيان هاي انباشته اين 
گروه و اغلب شركت هاي گروه خودرو و ساخت قطعات 
است. صنعت خودرو، يك صنعت حساس و مادر است. 
اين صنعت، تعداد قابل توجهي اش��تغال ايجاد كرده و 
همچنين درآمد زيادي ايجاد مي كند. داستان صنعت 
خودروي ايران و خصوصًا دو شركت بزرگ خودرو سازي 
ايران، مثل اين است كه ما بخواهيم اين صنعت را با دو 
وزارتخانه مقايسه كنيم. صنعت خودرو، يك صنعت مادر 
مثل صنعت فوالد و صنعت پتروشيمي بوده و صنعت 
خودرو در كشور ما، اهميت خاص خودش را دارد، اما اگر 
برخي مش��كالت اين صنعت برطرف شود، هم صنعت 
خودرو، سهم بازار بيشتري از ارزش بازار سرمايه خواهد 
داشت و هم اينكه سهم معامالت متوسط روزانه، ماهيانه 
و ساالنه اين صنعت، افزايش خواهد يافت. اين مشكالت 
هم، عمدتًا در حوزه سودآوري شركت ها و كوتاه كردن 
رابطه واسطه گري بين بازار آزاد و نرخ درب كارخانه است. 
هر چه ما بتوانيم اين فاصله را كمتر كنيم، آن سود ۱۰۰ 
هزار ميليارد توماني بين قيمت درب كارخانه و قيمت 
بازار آزاد، عايد اين صنعت خواهد شد و مثل يك جريان 
سرمايه گذاري موجب بهبود كاركرد و افزايش بهره وري 
در اين صنعت خواهد شد. در حقيقت، گلوگاه و نكته اي 
كه باعث شده، اقبال مورد نظر نسبت به اين صنعت به 
وجود نيايد، قيمت گذاري دستوري فروش است. حل 
معضل قيمت گذاري خودرو، يكي از راهكارهاي مناسب 
براي رفع مشكل اين صنعت است. اين فراز و نشيب هاي 
س��هم ايران خودرو از نظر قيمت وجود داشته و قيمت 
حدود ۸۰۰ تومان، اوج قيمت اين سهم در دو سال اخير 
بوده اس��ت. هر سهم ايران خودرو از زمان اوج نسبت به 
حال حاضر، حدود ۷۰ درصد اُفت قيمت داش��ته ولي 
من فكر مي كنم ايران خودرو، همچنان توانسته جايگاه 
خودش در صنعت خودرو و بازار سرمايه ايران را حفظ 
كند. بر اساس گزارش سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، شركت 
ايران خودرو ۲ هزار ميليارد تومان، زيان داش��ته است. 
اين مقدار زيان نشان مي دهد كه نسبت به دوره مشابه 
سال ۱۴۰۰ و دوره هاي مش��ابه گذشته، كاهش زيان 
اتفاق افتاده ولي كماكان، مشكل اصلي زيانِدهي ايران 
خودرو حل نشده. عمده توجه بازار سرمايه در سال هاي 
گذشته و خصوصًا در سال ۱۳۹۹، به موضوع سودآوري 
بوده، يعني روش ارزيابي و قيمت گذاري س��هام، روي 
محور سودآوري بوده است. واقعيت اين است كه شركت 
ايران خودرو، دارايي هاي بسيار ُپر پتانسيلي دارد. اگر ما 
بخواهيم بر اساس ارزش روز دارايي، اين شركت را تحليل 
كنيم، ارزش اين شركت باالتر از ارقام فعلي است. ارزش 
روز دارايي اين شركت بر اساس هر سهم، چيزي نزديك 
۱۰ برابر قيمت تابلوي بورس اس��ت. از نظر تئوريك و 
آكادميك، اساسًا اصالح ساختار مالي يا افزايش سرمايه 
از محل سود انباشته شركت، مثل اين مي ماند كه ما يك 
اسكناس درش��ت را به اسكناس ريزتر تبديل كنيم. در 
اين حالت، ارزش واقعي شركت و پتانسيل سودآوري به 
نسبت تعداد سهام شركت، هيچ تغيير خاصي نمي كند. 
چنانچ��ه از نظر رواني، ب��ازار يا فعاالن بازار س��رمايه و 
س��رمايه گذاران، نگاه مثبتي به بورس و بازار س��رمايه 
داشته باشند، در زمان ارايه اطالعات در خصوص افزايش 
سرمايه از محل تجديد ارزيابي يا افزايش سرمايه از محل 
سود انباشته، اقبالي در قيمت سهام حاصل مي شود كه 
عمدتًا نشانه رويكرد مثبت است ولي تغيير خاصي در 
ماهيت عملكرد سود و زيان ش��ركت ايجاد نمي شود. 
حالت برعكس هم وجود دارد و در مواقعي كه رويكرد و 
نگاه منفي به بازار وجود دارد، چنانچه اطالعاتي مبني 
بر افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي افشاء 
شود، اين ذهنيت پيش مي آيد كه تعداد سهام شركت 
به قدري افزايش پيدا مي كند كه ممكن است منجر به 
كاهش تئوريك قيمت سهام شركت شود. براي مثال، 
اخيراً شركت پتروشيمي فناوران، افزايش سرمايه قابل 
توجهي داد و تجدي��د ارزيابي كرد ولي قيمت تئوريك 
آن نس��بت به قبل از برگزاري مجمع عمومي شركت، 
حداقل ۴۰ درصد كاهش پيدا ك��رد. با اجراي برجام و 
كاهش نرخ ارز، اين كاهش نرخ ارز ممكن اس��ت براي 
بعضي صنايع مفيد واقع ش��ود، اما براي بعضي صنايع 
مثل صنعت خودرو سازي كه تحت حمايت دولت بوده و 
انحصار دارند، اين كاهش نرخ ارز ممكن است اثر منفي 
داشته باش��د. االن مرزهاي كشور بسته است و واردات 
خودرو انجام نمي شود، اما اگر مرزها باز شود اوضاع تغيير 
مي كند. من فكر مي كنم اگر با حصول توافق هسته اي، 
به بازارهاي جهاني وصل شويم، اثر اين ارتباطات ممكن 
است براي شركت هاي خودرو سازي ايراني، منفي باشد.

فردين آقابزرگي

» تعادل«  بررسي مي كند؛ سياست هاي تهاجمي فدرال رزرو ادامه دارد

جهان در محاصره تورم

يادداشت-2

تورم و اقتصاد آزاد
مس��يري ك��ه در تمام 
سال هاي گذشته اقتصاد 
ايران آن را دنبال كرده، 
تجربه اي برخالف تجربه 
جهاني بوده است. امروز 
بس��ياري از دولت هاي 
بزرگ به دو نتيجه مهم 
رس��يده اند ك��ه مبناي 
بس��ياري از پيش��رفت ها و رس��يدن به اهداف 

اقتصادي بوده است.
يكي از اين موضوعات به ارتباط با اقتصاد جهاني 
بازمي گردد. امروز ديگر اين نگاه كه با بستن درها، 
امكان پيش��رفت و رش��د اقتصادي وجود دارد، 
مطرح نيست و بخش مهمي از اهداف اقتصادي 
و آمارهايي كه از رشد و توسعه تجارت به دست 
مي آيد نشان از آن دارد كه كشورها بخش مهمي 
از نيازهاي خود را از اين مسير پوشش مي دهند و 
توليد نيز با هدف بين المللي و استفاده از صادرات 

پيگيري مي شود.
از سوي ديگر دولت ها ديگر تصدي گري اقتصادي 
را دنبال نمي كنند و امروز بخش خصوصي سهم 
مهمي از اقتصاد بس��ياري از كشورها را دارد. در 
ايران اما نه تنها اين اتفاق دنبال نشده كه ما هنوز 
درگير اولين مسائل و مشكالت هستيم. موضوعي 
كه امروز ترديدي در آن وجود ندارد، لزوم كوچك 
ش��دن و كاهش تصدي گري شركت هاي دولت 
است. در اين حوزه نيز ما براي سال هاي طوالني 
شعار داده ايم كه بخش خصوصي بايد كارها را در 
اختيار بگيرد اما در عمل وقتي به نتايج اين شعارها 
نگاه مي كنيم نه تنها خبري از خصوصي س��ازي 
گسترده نيس��ت كه حتي تصدي گري دولت و 
نهادهاي حاكميتي گس��ترده تر نيز شده است. 
نگاهي به بودجه ش��ركت ها و نهادهاي دولتي و 
حاكميتي به خوبي نشان مي دهد كه بخش مهمي 
از اقتصاد در اختيار آنهاست و با توجه به اينكه هر 
س��ال با پول نفت به آنها بودجه داده شده، عمال 
مشخص نيست چند درصد از آنها سودده هستند 
و چه درصدي زيان ده و ورشكسته هستند كه يا 
بايد تعطيل شوند يا نياز به اصالحات جدي دارند.

ما در حال حاضر بايد يك تصميم مهم بگيريم. در 
واقع يا بايد راهي كه تا امروز پيموده ش��ده ادامه 
پيدا كند كه نه تنها نتيجه اي نداشته كه خود به 
عاملي براي مش��كالت جدي بدل شده است يا 
بايد دولت نس��بت به كوچك سازي خود و البته 
ارتباط گيري ب��ا اقتصاد جهاني اق��دام كند كه 
مي تواند در ميان مدت ش��رايط را براي ما بهبود 
بخشد. اينكه ما در نهايت چه تصميمي بگيريم، 
تا حد زيادي تعيين كننده سال هاي آينده اقتصاد 

ايران خواهد بود.

يادداشت روز

روش هاي سازگاري فرزندان با مدرسه
آغاز مدرسه مس��تلزم آمادگي 
جس��مي، ذهن��ي، عاطف��ي و 
اجتماعي اس��ت. اين آمادگي 
مي تواند براي هر كودك متفاوت 
باش��د. به عنوان مثال، برخي از 
كودكان در س��ن ۵ س��الگي به 
بلوغ مدرس��ه رس��يده و برخي 
كودكان در سن ۷ سالگي به اين 
رشد خواهند رسيد. عدم دستيابي به اين بلوغ نيز مي تواند 
سازگاري با مدرس��ه را به ويژه در آغاز كالس ها با دشواري 
مواجه سازد. بنابراين ارزيابي رشد رواني - اجتماعي كودك 
قبل از شروع مدرسه توسط روانشناسان و تقويت مهارت هاي 
وي با همكاري والدين نيز در اين زمينه مي تواند موثر باشد. 
به اين ترتيب پس از ۲ سال تعطيلي ناشي از بحران كرونا، 

اكنون خانواده به ويژه پدر و مادر نقشي اساسي در سازگاري 
فرزندان با محيط مدرس��ه ايفا  مي كنند. همه كودكان و 
نوجوانان با آغاز دوران مدرس��ه يك روند سازگاري را طي 
 مي كنند. در اين فرآيند نقش خانواده بسيار حائز اهميت 
بوده و در حقيقت والدين هم بايد از اين سازگاري حمايت و 
پشتيباني كنند. احساسات والدين به طور مستقيم به كودك 
منتقل مي شود؛ بنابراين پدر و مادر در صورت بروز عواطف 
و احساسات منفي نظير اضطراب و استرس، نگراني درباره 
سالمتي فرزندان و... موجب تبعات مخربي بر روان كودك 
و نوجوان خواهند شد. والدين همچنين قبل از آغاز مدرسه 
كودك را در بازديد از محيط آموزشي همراهي كنند؛ فرزندان 
را به معلمان خود معرفي كرده و بخش هاي مختلف مدرسه 
اعم از حياط، بوفه، سالن غذاخوري و سرويس هاي بهداشتي 
را ب��ه كودكان نش��ان دهند. اين اقدام باعث مي ش��ود كه 

كودك )به رغم تفاوت تفكر انتزاعي با بزرگساالن( با تجسم 
از چگونگي مدرس��ه و همچنين انتظارات اين محيط از او 
احساس راحتي و امنيت كند. والدين بايد پيام هاي احساسي 
فرزندان همچون اضطراب و ترس را نيز به درستي دريابند. 
درك صحيح و پاسخ دهي به احساسات و نيازهاي كودكان 
نقشي حياتي در بهزيستي وي ايفا  مي كند. پدر و مادر در 
گذار از فرآيند سازگاري، ابراز عواطف كودكان را نيز تشويق 
كنند. اين اقدام مي تواند از طريق بازي، ارايه عكس و كتاب 
هم انجام شود. در اين فرآيند بيان احساسات والدين درباره 
بازگشايي مدارس نيز مي تواند حائز اهميت باشد؛ اين امر كه 
والدين )به عنوان نمادهاي قدرت ذهن كودك( مي توانند 
احساساتي مشابه با فرزندان را تجربه كنند، سبب احساس 
امنيت و آرامش در فرزندان خواهد شد. پدر و مادر همچنين 
از بيان اغراق آميز )مثبت يا منفي( در برقراري ارتباطات و 

اشتراك  احساسات با كودك خودداري كنند. به عنوان مثال، 
جمالتي مانند »همه شما را دوست خواهند داشت« گاه با 
زندگي واقعي كودك مطابقت نداشته و بر اين اساس، اعتماد 
و اطمينان فرزند به والدين را تضعيف مي كند. از سوي ديگر 
ما بايد توجه داشته باشيم كه سيستم تنبه يا پاداش بايد در 
دوران سازگاري با مدرسه حذف شود. مثال والدين از عبارتي 
نظير »اگر به مدرسه بروي برايت بستني مي خرم« پرهيز 
كنند. در غير اين صورت، گاه كودك از حضور در مدرسه به 
عنوان پاداش يا تنبيه براي والدين استفاده مي كند. خانواده 
همچنين خداحافظي را به موضوعي تحريك آميز تبديل 
نكند؛ زمان خداحافظي را كوتاه نگه داشته و بداند، كودكان 
و نوجوانان در صورت نگراني، والدين را رصد مي كنند و در 
صورت مشاهده اين احساسات در پدر ومادر، در ذهن باور 
مي كنند كه...  ادامه در صفحه 2

علي اكبر نيكو اقبال

معصومه موسوي

پيام رهبر انقالب به  مناسبت 
آغاز هفته دفاع مقدس: 

 راهپيمايي نمازگزاران
 نماز جمعه 
در سراسر كشور 
در اعتراض 
به حوادث اخير

صفحه 2      صفحه 3    

ايستادگي در برابر 
 شيطان ها در پايان

به پيروزي مي رسد

قيمت آپارتمان در جنوب تهران
 ۳۴ درصد كمتر از متوسط شهر است

 درروزهاي گذشته امكان دسترسي
  به سايت هاي داخلي از طريق 
اينترنت موبايل امكان پذير است

گروه راه و شهرس�ازي| بازار مسكن در حالي 
ش��هريور ماه را پشت سر گذاش��ت كه تحت تاثير 
انتظار طرفين معامله براي مشخص شدن چشم انداز 
اقتصاد ايران از زوايه مذاكرات هس��ته اي بود. ايام 
مح��رم و صفر نيز اين انتظار را تش��ديد كرده بود. 
از همين رو، بر اس��اس برخي داده هاي غيررسمي 
كه در هفته گذشته رونمايي شد، هم تورم ماهانه 
مسكن و هم حجم معامالت ملكي در شهريورماه 
نس��بت به مرداد ماه كاهش يافته اند. در اين حال، 
بايد منتظر انتشار داده هاي رسمي از تحوالت بازار 
مسكن از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران ماند. 
صفحه 3 را بخوانيد

بررس��ي هاي نش��ان مي دهد در روزهاي گذشته 
دسترس��ي به اينترنت روي اپراتورهاي موبايل در 
تهران و چند ش��هر بزرگ ديگر مختل ش��ده است 
و كاربران اينترن��ت همراه تنها امكان اس��تفاده از 
سايت هاي داخلي را دارند. بررسي ها نشان مي دهد 
پيام رسان واتس اپ نيز براي كاربران داخل ايران فيلتر 
شده و امكان استفاده از اين پيام رسان بدون ابزارهاي 
فيلترشكن وجود ندارد. نت بالكس نيز موضوع فيلتر 
شدن واتس آپ در ايران را تاييد كرده است. با وجود 
قطعي هاي اين چند روز، در نهايت رييس سازمان 
صفحه آخر را بخوانيد فناوري اطالعات ايران...  

نبض بازار مسكن 
در مناطق پايتخت

 اينترنت موبايل
 ملي شد

بررسي هاي بازوي پژوهش هاي مجلس نشان مي دهدرييس جمهور در نشستي با حضور ايرانيان مقيم امريكا: 

هيچ ايراني به كشور 
ممنوع الورود نيست

 عقب ماندن صنعت
 از برنامه ششم 

رييس جمهور با بيان اينك��ه دفاع از حقوق افراد جزو ذات 
جمهوري اسالمي است تصريح كرد: اعتراض در همه جاي 

دنيا هست، اما اغتشاش را هيچ كسي قبول ندارد.
سيدابراهيم رييسي در آخرين برنامه در چهارمين روز از 
سفر به نيويورك در نشستي با حضور ايرانيان مقيم امريكا 
شركت كرد. رييس جمهور ضمن قدرداني از تالش هاي 
تخت روانچي به عنوان س��فير و نماينده ايران در سازمان 
ملل متحد و با آرزوي توفيق براي ايراني ها با اشاره به گزارش 
ارايه شده از بانك جهاني در زمينه پيشرفت هاي جمهوري 
اس��المي در عرصه هاي مختلف، گفت: حقيقت آن است 
كه ايران به بركت انقالب اس��المي و نيروهاي فرهيخته، 
جوانان، زنان و مردان خود پيش��رفت هاي بسياري كرده 
اس��ت، اما برخي نمي خواهند آن را بيان كنند. رييسي با 
يادآوري تمامي فشارها، تحريم ها و تهديدها به جمهوري 
اسالمي و ملت ايران، اظهار داشت: با وجود اين فشارها باز 
هم بسياري از فرهيختگان از اين تهديدات فرصت ساختند 
و متوقف نشدند. رييس جمهور با اشاره به توليد ۹۶ درصد 
از داروي مورد نياز كش��ور در داخل و صادرات محصوالت 
دارويي به ديگر كشورها اظهار داشت: دانشمندان و جوانان 
ما با پش��تكار و انگيزه كارهاي بسيار بزرگي انجام داده اند 
به طوري كه ايران در ح��ال حاضر در عرصه هاي مختلف 
حرف براي گفتن دارد.  رييسي صنايع هسته اي و نظامي را 
از جمله اين پيشرفت ها دانست كه در عين اعمال بيشترين 
تهديدات و محدوديت ها با تالش دانشمندان و فرهيختگان 
ايراني و در دانشگاه ها و مراكز علمي همين كشور به دست 
آمده اس��ت. رييس جمهور با تش��ريح سياس��ت توسعه 
ارتباطات با كشورهاي همسايه از فراهم شدن زمينه افزايش 
صادرات به اين كشورها خبر داد و گفت: سياست ما توجه به 
توليد، اشتغال و ميدان دادن به كارهاي دانش بنيان است.

 رييسي تاكيد كرد: برداشته شدن تحريم ها حتما مي تواند 
روند رشد و پيشرفت هاي فعلي را تسريع كند، اما اگر به هر 
دليل اين اتفاق انجام نشد نبايد متوقف شويم و تا به حال 
هم متوقف نشده ايم. رييس جمهور يكي از انتظارات مردم 
از ايرانيان خارج از كشور را كمك به سرزمين مادري خود 
دانست و از فراهم بودن زمينه كار اقتصادي و سرمايه گذاري 

در ايران و تضمين اصل وسود سرمايه سخن گفت.
رييسي با محترم شمردن حقوق ايرانيان خارج از كشور بر 

ضرورت تسهيل در امور كنسولي آنان تاكيد كرد.
رييس جمهور سهولت رفت و آمد ايرانيان به كشور و فراهم 
كردن جاذبه هاي شغلي و تحصيلي را الزم و ضروري دانست 
و تاكيد كرد: هيچ ايراني براي حضور در ايران ممنوع الورود 
نيست. رييسي اكثريت قابل توجه ايرانيان خارج از كشور 
را از چهره هاي فرهيخته اي دانست كه در خارج از كشور 
يا كسب و كارهاي بسيار با شرافتي دارند يا دنبال تحقيق، 
تحصيل و پژوهش هستند. رييس جمهور ارتباط فرهنگي 
و اقتصادي ايرانيان خارج از كشور را با سرزمين آبا و اجدادي 
خود مهم ارزيابي كرد و گفت: در مالقات هايي كه در اين 
چند روز با سران برخي كشورها داشتم همه آنها به موضوع 
تمدن ايران اشاره داشتند. اين تمدن سرمايه اي است كه 
بايد همواره آن را پاس د اش��ت.  رييسي بر ضرورت ارتباط 
جمهوري اس��المي با همه كش��ورهاي دنيا تاكيد كرد و 
افزود: اگر كشوري بخواهد با ما دشمني كند طبيعتًا بايد 
در مقابلش مقاومت ك��رد.  رييس جمهور به ديدار خود با 
مديران ارشد رس��انه هاي امريكايي اشاره كرد و گفت: در 
اين ديدار سندي ارايه كردم كه مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا رسماً اعالم مي كند كه متن سخنان جمهوري 
اس��المي در مجمع عمومي سازمان ملل منطقي و كاماًل 
منطبق با مقررات بوده است. اما امپراتوري رسانه اي استكبار 
تمام تالش خود را به كار برده اس��ت تا اين سخن و منطق 
را بد جلوه دهد. آيت اهلل رييسي با گاليه از استانداردهاي 
دو گانه حقوق بش��ري در غرب گفت: در قضيه اي كه در 
ايران براي دختر عزيزي پيش آمد خودم با خانواده اش 
تماس گرفتم و گفتم پيگيري مي شود و از همين جا هم 
پيگيري مي كنم. اما در همين غرب و انگليس در ۲۸ هفته 
۸۱ زن دچار آس��يب و تعدادي فوت شدند، آيا روي اين 
موضوع هم حساسيت هست. آيا يك اطالعيه صادر شد؟ 
سال گذشته در همين امريكا ۱۱۰۰ نفر به دست پليس 
كشته شدند چرا كسي براي آن اطالعيه صادر نمي كند. 
چرا كسي سوال نمي كند اين ۱۱۰۰ نفر چطور به دست 
ادامه در صفحه 2 پليس كشته شدند.  

تعادل | بر اساس بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، 
ارزيابي عملكرد برنامه ششم توسعه نشان مي دهد بيش از 
۵۰ درصد از احكام داراي عملكرد فاقد اثربخشي بوده اند 
و حدود ۳۶ درصد از احكام نيز عملكرد نس��بتًا اثربخش 
داشته اند. از سوي ديگر احكام فاقد عملكرد و احكامي كه 
داراي عملكرد كاماًل اثربخش بودند نيز تقريباً با سهمي برابر 
حدود ۷ درصد از مجموع احكام بخش صنعت را به خود 
اختصاص داده اند. داده هاي اعالم شده نشان مي دهد اين 
صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب 
مانده است. چندي پيش سياست هاي كلي برنامه هفتم 
توسعه از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي ابالغ و فرايند 
تدوين اين برنامه آغاز شد و با توجه به اينكه بخش صنعت 
به واسطه پيوندهاي گس��ترده اي كه با ساير بخش هاي 
اقتصادي در تحقق اهداف اسناد باالدستي از جمله رشد 
درون زا، برونگرا و ارتقاي جايگاه اقتصادي كش��ور نقش 
بسزايي دارد، بررسي عملكرد اين بخش در برنامه ششم 
توسعه كه در دولت دوازدهم اجرا شد، حائز اهميت است. 
نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه برنامه ششم 
توسعه در فضايي تدوين شد كه توافق هسته اي به نتيجه 
رسيده بود و به واسطه كاهش فشارهاي بين المللي، رشد 
اقتصادي به ۱۴.۲ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد رس��يده 
بود. بخش صنعت نيز با افزايش سرمايه گذاري و به تبع آن 
افزايش توليد در زيربخش هاي آن رشد ۱۰.۶ درصدي را 
تجربه كرده بود. بر اساس بررسي هاي مركز پژوهش هاي 
مجلس، بخش صنعت به عنوان يكي از زير بخش هاي مهم 
اقتصاد در ايجاد ارزش افزوده و اش��تغال به دليل شرايط 
بين المللي خاص كشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزايش 
هزينه هاي تأمين مواد اوليه و واسطه، دخالت دولت در بازار 
و قيمت گذاري دستوري كاالها و تغييرات مكرر مقررات و 
دستورالعمل ها با چالش هاي مختلف و كاهش ارزش افزوده 
مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجراي سياست هاي حمايتي 
توسط دولت، مجدداً ارزش افزوده اين بخش از رشد مثبت 
برخوردار شد. براي توضيحات بيشتر بايد به محيط كسب 
و كار اش��اره ش��ود؛ آنطور كه مركز پژوهش هاي مجلس 
بررسي كرده اين شاخص در بخش صنعت در سال ۹۷ و 

۹۸ نسبت به سال هاي قبل وضعيت نامساعدتري داشته، 
اما از سال ۹۸ به بعد به دليل وضعيت شاخص رو به بهبود 
بوده است. بررسي شاخص ملي محيط كسب و كار بر اساس 
نماگرهاي بخش نهادي و اقتصادي حاكي از آن است كه 
در بخش نهادي، »س��اختار و عملكرد دولت« و در بخش 
اقتصادي، »محيط مالي« بيشترين تأثير را بر ايجاد محيط 
نامساعد كسب و كار داشته اند. نتايج پايش ملي كسب و 
كار نشان مي دهد كه در محيط مالي مولفه هاي »غيرقابل 
پيش بيني بودن تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت« و 
»تأمين مالي از سيستم بانكي«، بيشترين سهم را در ايجاد 
شرايط نامناسب براي فعاالن اقتصادي كشور داشته است. 
با وجود بهبود شاخص محيط كسب و كار در سال ۱۴۰۰، 
نتايج پايش نشان مي دهد كه وضعيت شاخص محيط مالي 
با ميانگين ۸.۱۵ از ۱۰ بيشترين تأثير منفي را بر محيط 
كسب و كار داشته است. لذا رفع عوامل موثر بر ايجاد محيط 
نامساعد كسب و كار ازجمله موضوعات مالي و بهبود شرايط 
براي فعاالن اقتصادي كشور با هدف ترغيب آنها به تداوم 
فعاليت در بخش حقوقي اقتصاد ضرورت دارد. همچنين 
مركز پژوهش هاي مجلس به اشتغال بخش صنعت نيز 
اشاره كرده است؛ بر اين اساس با وجود حمايت هاي دولت 
ازجمله پرداخت تسهيالت برنامه اشتغال و توليد از محل 
بند الف تبصره ۱۸ قوانين بودجه سال هاي اخير به دليل 
بروز شوك هاي منفي ش��رايط خاص بين المللي كشور، 
وجود فضاي نااطمينان كسب و كار، عدم تخصيص كامل 
تسهيالت به دليل كمبود منابع و مشكالت اجرايي، اپيدمي 
كرونا و تأثير منفي بر بنگاه هاي خرد و كوچك، توان رقابتي 
پايين بخش توليد با محصوالت خارجي به منظور توسعه 
اندازه بازار، كش��ور از سال ۹۷ با تنزل رشد ساالنه اشتغال 
بخش صنعت مواجه شد. با وجود حجم بيش از ۴۰ درصدي 
واردات ماشين آالت به كشور، بيش از ۶۰ درصد محصوالت 
صادراتي كش��ور را محصوالت فرآوري نشده كشاورزي، 
معدني و شيميايي به خود اختصاص داده است و سهم توليد 
كاالي ساخت محور رقابتي در تركيب صادرات كشور كم 
است. عمده تمركز توليدات صنعت ساخت كشور با درصد 
بر بازار داخل است.  ادامه در صفحه 2

چند ماه پس از آغاز موج جديد تورمي در سراسر جهان، به نظر مي رسد همچنان دولت هاي بزرگ با اين بحران 
بزرگ دست به گريبان هستند و از اين رو سياست هاي انقباضي تازه همچنان پيگيري مي شوند. در شرايطي كه 
دنيا آماده مي شد پس از فروكش كردن نسبي روند شيوع ويروس كرونا، از نظر اقتصادي نيز دوران تازه اي را تجربه 
كند و برخي از كسري ها و مشكالت سال هاي گذشته را پشت سر بگذارد اما جرقه بحراني تازه اين بار از جنگ روسيه 

و اوكراين خورد. جايي كه دو كشور بزرگ تامين كننده مواد غذايي و غالت، وارد جنگي طوالني شدند و از اين رو 
نگراني هايي درباره آينده كاالهاي اساسي به وجود آمد. به دنبال آن، غرب نيز روسيه را تحريم كرد كه اين موضوع 
به افزايش قيمت انرژي منجر شد و به اين ترتيب روند تازه اي از تورم بسياري از كشورهاي جهان را در برگرفت. در 
صفحه 2  را بخوانيد ماه هاي گذشته، بسياري از دولت ها مجبور شده اند... 



چند ماه پس از آغاز موج جديد تورمي در سراسر جهان، 
به نظر مي رسد همچنان دولت هاي بزرگ با اين بحران 
بزرگ دست به گريبان هستند و از اين رو سياست هاي 
انقباضي تازه همچنان پيگيري مي ش��وند. در شرايطي 
كه دنيا آماده مي ش��د پس از فروكش كردن نسبي روند 
ش��يوع ويروس كرونا، از نظر اقتصادي نيز دوران تازه اي 
را تجربه كند و برخي از كس��ري ها و مشكالت سال هاي 
گذشته را پشت سر بگذارد اما جرقه بحراني تازه اين بار از 
جنگ روسيه و اوكراين خورد. جايي كه دو كشور بزرگ 
تامين كننده مواد غذايي و غ��الت، وارد جنگي طوالني 
شدند و از اين رو نگراني هايي درباره آينده كاالهاي اساسي 
به وجود آمد. به دنبال آن، غرب نيز روسيه را تحريم كرد 
كه اين موضوع به افزايش قيمت انرژي منجر شد و به اين 
ترتيب روند تازه اي از تورم بسياري از كشورهاي جهان را 
در برگرفت. در ماه هاي گذشته، بسياري از دولت ها مجبور 
شده اند به دنبال ثبت تورم هاي ركورد شكن، برنامه هاي 
جديدي را دستور كار قرار بدهند و با اجراي سياست هاي 
انقباضي از دو رقمي شدن تورم جلوگيري كنند. يكي از 
اصلي ترين كشورهايي كه با تورم سنگين مواجه شده، 
امريكاست. هرچند آمارهايي كه از ماه هاي قبل منتشر 
شده نشان از بهبود نسبي ش��رايط و موفقيت دولت در 
مديريت ش��رايط دارد اما ف��درال رزرو امريكا، به عنوان 
اصلي ترين نهاد تصميم گير در اين حوزه در اقدامي كم 
سابقه بار ديگر حكم به افزايش نرخ بهره داده است. بانك 
مرك��زي در تالش خود براي كاهش نرخ تورم نزديك به 
باالترين سطح خود از اوايل دهه ۱۹۸۰، نرخ وجوه فدرال 
را تا محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد افزايش داد كه باالترين نرخ 
بهره از اوايل س��ال ۲۰۰۸ است و سومين مرحله متوالي 
افزايش ۰.۷۵ واحد درصدي نرخ بهره به حساب مي آيد. 
پس از اعالم اين خبر، ش��اخص هاي سهام سقوط كرد و 
ميانگين صنعتي داو جون��ز اندكي كاهش يافت. زماني 
كه جروم پاول رييس فدرال رزرو چش��م انداز نرخ بهره و 
اقتصاد را مورد بحث قرار داد، بازارهاي مالي دچار نوسان 
شد. معامله گران نگران اين هستند كه فدرال رزرو براي 
مدت طوالني تري از آنچه برخي پيش بيني مي كردند، 
تهاجمي تر عمل كند. پيش بيني هاي اين نشست نشان 
مي دهد كه فدرال رزرو انتظار دارد در دو جلسه باقي مانده 
خود در سال جاري، نرخ بهره را حداقل ۱.۲۵ واحد درصد 
ديگر افزايش دهد. پاول در كنفرانس خبري با اش��اره به 
سخنراني سياس��ت گذاري در سمپوزيوم ساالنه فدرال 
رزرو در ماه آگوست در وايومينگ اعالم كرد: پيام اصلي 

من از زمان نشست جكسون هول تاكنون تغيير نكرده و 
كميته بازار آزاد مصمم است كه تورم را به ۲ درصد كاهش 
دهد و تا زماني كه كار به پايان برس��د، به اين روند ادامه 
خواهيم داد. افزايش نرخ بهره كه در ماه مارچ آغاز ش��د  
-  و از نقطه نزديك به صفر - نشان دهنده تهاجمي ترين 
انقباضات فدرال رزرو از زماني است كه از نرخ وجوه يك 
شبه به عنوان ابزار اصلي سياس��ت خود در سال ۱۹۹۰ 
استفاده كرد. تنها مورد قابل مقايسه در سال ۱۹۹۴ بود، 
زماني كه فدرال رزرو در مجموع نرخ بهره را ۲.۲۵ واحد 
درصد افزايش داد و سپس كاهش نرخ بهره را تا جوالي 

سال بعد آغاز خواهد كرد.
همراه با افزايش گس��ترده نرخ بهره، مقامات فدرال رزرو 
اعالم كردن��د كه قصد ادامه افزايش تا زماني كه س��طح 
وجوه به »نرخ پاياني« يا نقطه پاياني ۴.۶ درصدي در سال 
۲۰۲۳ برسد، وجود دارد. پاول و همكارانش در هفته هاي 
اخير تاكيد كرده اند كه بعيد است كاهش نرخ بهره در سال 
آينده اتفاق بيفتد. مقامات در به روز رساني هاي سه ماهه 
خود از برآوردهاي نرخ ها و داده هاي اقتصادي، انتظارات را 
براي افزايش نرخ بيكاري تا سال آينده به ۴.۴ درصد از ۳.۷ 
درصد كنوني نشان دادند. افزايشي در اين حجم، اغلب با 
ركود همراه است. همراه با آن، آنها شاهد كاهش رشد توليد 
ناخالص داخلي به ۰.۲درصد براي سال ۲۰۲۲ هستند كه 
در سال هاي بعد اندكي افزايش مي يابد و به نرخ بلندمدت 
۱.۸درصدي مي رسد. پيش بيني تجديدنظر شده كاهش 

شديدي از برآورد ۱.۷ درصدي در ماه ژوئن است و پس از 
دو فصل متوالي رشد منفي، يك تعريف رايج پذيرفته شده 
از ركود است. افزايش نرخ بهره همچنين با اميد به كاهش 
تورم كل به ۵.۴ درصد در سال جاري همراه است، همانطور 
كه توسط شاخص قيمت هزينه هاي شخصي ترجيحي 
فدرال رزرو كه تورم ۶.۳ درصدي را در ماه جوالي نش��ان 
مي دهد، اندازه گيري مي ش��ود. خالصه پيش بيني هاي 
اقتصادي نشان مي دهد كه تورم تا سال ۲۰۲۵ به هدف 
۲ درصدي فدرال رزرو كاهش مي يابد. انتظار مي رود تورم 
هسته به استثناي غذا و انرژي در سال جاري به ۴.۵ درصد 
كاهش يابد، كه نسبت به سطح فعلي ۴.۶ درصدي تغيير 
چنداني نخواهد بود، پيش از اينكه در نهايت تا سال ۲۰۲۵ 
به ۲.۱ درصد كاهش يابد. كاهش رشد اقتصادي در حالي 
رخ داد كه بيانيه كميته بازار آزاد فدرال رزرو در ماه جوالي 
هزينه ها و توليد را »نرم تر« توصيف كرده بود. در بيانيه اين 
نشست آمده است: شاخص هاي اخير حاكي از رشد اندك 
هزينه ها و توليد است. اين تنها تغييرات در بيانيه اي بود 
كه به اتفاق آرا تاييد شد. با توجه به نقش پررنگ امريكا در 
اقتصاد جهاني، پيش بيني مي شود كه اين سياست هاي 
جدي��د بانك مركزي، تاثيرات جديدي بر اقتصاد س��اير 
كش��ورها نيز بگذارد. كنترل جريان س��رمايه به سمت 
نرخ هاي بهره در حال افزايش س��ريع امريكا براي س��اير 
اقتصادها به ش��كلي فزاينده دشوار است. سقوط ارزها به 
معناي افزايش قيمت هاي واردات، تشديد مشكالت تورم 

و وادار كردن بانك هاي مركزي به افزايش چشمگير نرخ 
بهره است. در روز بيستم سپتامبر، ريكس بانك سوئد نرخ 
معيار خود را يك درصد كامل افزايش داد. انتظار مي رود 
كه بانك انگلس��تان هم امروز رشد ۰.۷۵ درصدي فدرال 
رزرو را در تصميمات خود منعكس كند. نتيجه شرايط مالي 
سخت تر و سياست هاي پولي تهاجمي تر، افزايش حماسي 
در بازده اوراق قرضه جهاني بوده است. در روزهاي اخير، 
بازده اوراق ده ساله امريكا به باالي ۳.۵ درصد رسيده است، 
به س��طحي كه آخرين بار در اوايل ۲۰۱۰ مشاهده شده 
بود. تنها در يك ماه گذشته، بازده اوراق قرضه ده ساله در 
آلمان و كره جنوبي بيش از ۰.۶ واحد درصد و در بريتانيا 
تقريبا يك درصد كامل افزايش يافته است. پس از سال ها 
كه در آن نرخ هاي بهره به س��طوح پايين تاريخي سقوط 
كرد، سقوط ارزها و افزايش بازده اوراق قرضه شوك آور بوده 
است. اين موارد را همچنين مي توان به عنوان يك تهديد 
در نظر گرفت. به عنوان مثال، كره جنوبي به شدت در حال 
اس��تفاده از ذخاير براي جلوگيري از سقوط آشفته وون 
)واحد پولي كره جنوبي( است و دولت اين كشور عالقه 
خود را براي بازگشايي خط سوآپ دالر با فدرال رزرو اعالم 
كرده است كه از طريق آن، بانك كره بتواند آزادانه ارز خود 
را مبادله كند. در بريتانيا، جايي كه دولت برنامه مخارج 
بزرگي را براي محافظت از مردم در برابر افزايش قيمت 
انرژي اعالم كرده، افزايش بازده اوراق و كاهش ارزش پوند، 
ناظران را مجبور ب��ه زمزمه اين موضوع كرده كه اقتصاد 
ممكن است در خطر از دست دادن اعتماد بازار باشد. حتي 
اگر بتوان از بدترين پيامدها جلوگيري كرد، روند صعودي 
مداوم در هزينه اعتبار، سرمايه گذاري خصوصي را خنك 
مي كند و دست دولت هايي را كه ممكن است براي تقويت 
اقتصاد خود هزينه بيشتري كرده باشند، ببندد. متاسفانه 
ب��راي سياس��ت گذاران در نقاط ديگر، اقتص��اد امريكا 
همچنان نيرومند به نظر مي رسد و ارقام تورم آن همچنان 
پابرجاست. بنابراين ممكن است آقاي پاول تصميم بگيرد 
كه فدرال رزرو كار بيشتري براي انجام دادن دارد و بقيه 
جهان را وادار كند تا اين درد را تحمل كنند. در صورتي 
كه دولت امريكا نتوان��د در كوتاه مدت راهكاري براي 
تورم پيدا كند، اقتصاد اين كشور وارد ركود خواهد شد 
و احتماال به دنبال آن موج جديدي از بحران اقتصادي 
جهان را در بر خواهد گرفت. دولت بايدن كه در بسياري 
از حوزه ها نتوانسته از خود عملكرد قابل دفاعي به ثبت 
برساند، اين بار بايد با بزرگ ترين آزمون اقتصادي خود 

رو به رو شود.
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رهبر معظم انقالب: 
ايستادگي در برابر شيطان ها 
در پايان به پيروزي مي رسد

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در 
پيامي به  مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز »مهماني 
الله ها« تأكيد كردند: پيام شهيدان به ما يادآور مي شود 
كه ايستادگي در برابر شيطان هاي قدرت و ستم، در پايان 
به پيروزي و برافتادن ترس و اندوه مي رسد. متن اين پيام 
كه همزمان با مراسم غبار روبي، عطرافشاني و گلباران 
مزار شهيدان در سراسر كشور با عنوان »مهماني الله ها« 
از سوي حجت االس��الم والمسلمين شكري نماينده 
ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران در گلزار شهداي 

بهشت زهراي تهران قرائت شد، به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

هفته دفاع مقدس، نيكوترين و مناسب ترين زمان براي 
بزرگداشت ياد و نام شهيدان عزيز و شنيدن پيام آنان 
است.  پيام شهيدان، بشارت به دل هاي آماده و گوش هاي 
ش��نوا اس��ت. اين پيام گرامي به ما يادآور مي شود كه 
ايستادگي در برابر شيطان هاي قدرت و ستم، در پايان 
به پيروزي و برافتادن ترس و اندوه مي رس��د.  اين پيام، 
حيات بخش است، نيرو و اميدآفرين است، و نياز امروز 

و هميشه ملت بزرگ ايران و همه آزادگان جهان است.
سالم خدا بر شهيدان عزيز

سيدعليخامنهاي
۳۱شهريور۱۴۰۱

نامه چند سناتور
درباره موضوع هسته اي ايران

چند س��ناتور امريكايي در نامه اي به مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي خواس��تار تداوم فعاليت هاي 
پادماني اين آژانس در ايران ش��دند. اين س��ناتورهاي 
امريكايي در نامه خود به رافائل گروسي، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي آورده اند: ما اين نامه را براي ابراز 
نگراني خود در رابطه با درخواست ايران مبني بر پايان 
يافتن تحقيقات آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمينه 
فعاليت هاي هسته اي حل نشده مي نويسيم و شما را 
قويا ترغيب  مي كنيم تا اين پرون��ده را تا زمان دريافت 
پاسخ هايي روشن از س��وي ايران در رابطه با سايت ها، 
مواد و فعاليت هاي تحت س��وال باز نگه داريد. در ادامه 
نامه با بيان اينكه كشورهاي ۱ + ۵ )امريكا، چين، روسيه، 
انگليس، فرانسه و آلمان( در ش��رف تكرار اشتباهات 
گذشته با امضاي توافق هسته اي ديگر با ايران هستند، 
ادعا ش��ده كه تاريخچه عدم همكاري اي��ران با آژانس 
اتمي، ناتواني اين كش��ور در پايبندي به برنامه جامع 
اقدام مشترك و رفتار پرخاشگرانه ايران طي مذاكرات 
بر سر توافق اخير، اياالت متحده و متحدان اروپايي را از 
حصول امتيازهاي مهم در طي مذاكرات بازداشته است.  
سناتورهاي امريكايي در ادامه نامه با اشاره به اينكه ايران 
درخواست هايي براي پايان يافتن تحقيقات آژانس در 
ايران مطرح كرده اس��ت، عنوان كردند: اين نگراني ها 
برجسته هستند. پيشنهاد پايان يافتن تحقيقات بدون 
يافتن ماهيت و ميزان فعاليت هاي هسته اي ايران باعث 
تضعيف حقانيت آژانس اتمي و جس��ورتر كردن ايران 
براي توسعه برنامه هس��ته اي اش مي شود. در انتهاي 
نامه آمده است: ما از شما مي خواهيم كه در تعهدات تان 
راسخ باش��يد، از ايران پاس��خ هاي صادقانه در رابطه با 
برنامه هس��ته اي اش دريافت كنيد و اين كشور را براي 
اقداماتش ذيل تعهدات هسته اي بين المللي پاسخگو 
كنيد. به گزارش ايسنا اين درخواست در حالي مطرح 
شده كه حسين اميرعبداللهيان وزير خارجه كشورمان 
كه در نيويورك به س��ر مي برد در ديدار با وزير خارجه 
ايرلند در خصوص مذاكره لغ��و تحريم ها تاكيد كرد: 
جمهوري اس��المي ايران براي رسيدن به توافق خوب 
و پايدار آمادگي دارد، ولي اين امر مستلزم حسن نيت، 
واقع بيني و اراده الزم از طرف امريكا و سه دولت اروپايي 
است. وزير امور خارجه كش��ورمان تاكيد كرد: در 
پرتو توافق هسته اي بايد تحريم هاي يكجانبه عليه 
ايران برطرف شده و پرونده اتهامي هسته اي ايران 

در آژانس بين المللي انرژي هسته اي بسته شود.

تاكيد ارتش بر هوشياري مردم 
در شناخت دشمنان

ارتش جمهوري اس��المي ايران طي بيانيه اي، هرگونه 
تخريب اموال عمومي و اختالل در امنيت مردم و كشور 
و هجمه به حافظان امنيت را به شدت محكوم كرد. در اين 
بيانيه ضمن محكوم كردن حركت اغتشاش گران و دفاع 
از همرزمان ارتش در فرماندهي انتظامي تاكيد شده است:  
امروز دشمنان نظام اسالمي كه در عرصه هاي مختلف 
دشمني با نظام اسالمي، ناكام مانده اند، به هر بهانه اي و 
با هر حربه اي براي سلب آسايش و آرامش مردم و ايجاد 
ناامني و آش��وب بهره مي گيرند. ارت��ش در بيانيه خود، 
هجمه به خادمان مردم در فرماندهي انتظامي كه همواره 
مجاهدانه و مخلصانه در جهت امنيت و آس��ايش مردم 
تالش مي كنند و مظلومانه مورد هجمه واقع مي شوند 
و همچنين توهين به س��احت مقدس ق��رآن، پرچم و 
مقدس��ات را قويا محكوم كرده و اين اقدامات مذبوحانه 
را راهبرد شيطاني دشمن براي تضعيف موقعيت نظام 
اسالمي و عزت و انسجام ملت ايران و حافظان جان بركف 
امنيت كشور و مردم در فرماندهي انتظامي اعالم نموده 
است. ارتش جمهوري اسالمي ايران ضمن محكوميت 
شديد اقدامات اغتش��اش گران يادآور شده، استقالل، 
اقتدار و امنيت ايران اس��المي به بركت خون ده ها هزار 
شهيد گرانقدر و در پرتو مجاهدت فرزندان غيور ملت ايران 
در نيروهاي مسلح به دست آمده و ملت بزرگ ايران و جان 
بركفان نيروهاي مسلح هرگز به دشمنان اجازه نخواهند 
داد ت��ا از موقعيت به وجود آمده سوءاس��تفاده نمايند و 
خدش��ه اي به آرمان هاي حضرت امام )ره( و ش��هداي 
گلگون كفن و ملت آگاه و بصير ايران اسالمي وارد سازند.

كاهش نرخ مشاركت اقتصادي 
در زمستان گذشته

بر اساس آخرين گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي 
ايران از سال ۱۳۹۶ تا زمس��تان ۱۴۰۰ نرخ مشاركت 
اقتصادي جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر از ۴۰.۹درصد در 
زمستان ۹۹ به ۴۰.۴درصد در زمستان ۱۴۰۰ كاهش 
يافته اس��ت. به عبارتي ديگر اين آمار نشان دهنده اين 
است كه در ايران به صورت معمول از هر ۱۰۰۰نفر در 
سن كار فقط ۴۰۴ نفر به دنبال پيداكردن شغل مناسب 
اس��ت. نرخ مش��اركت اقتصادي جمعيت ۱۵ ساله و 
بيشتر تا پاييز ۹۹ باالتر از ۴۱درصد بوده و در سال ۹۷ به 
۴۴.۵درصد رسيده است. اين نرخ با يك روند كاهشي 
در زمستان ۹۹ به ۴۰.۹درصد رسيده و پس از آن دوباره 
با يك روند افزايشي در بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ترتيب 
به ۴۱.۴ درصد و ۴۱.۱درصد رس��يده است. بر اساس 
اين گزارش، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت ۱۵ ساله 
و بيش��تر در نقاط روستايي با يك كاهش محسوس از 
۴۷.۴درصد در س��ال ۹۶ به ۴۱.۸درصد در زمس��تان 
۱۴۰۰ رسيده است. نرخ مشاركت اقتصادي در ميان 
مردان روس��تايي در زمس��تان ۱۴۰۰، ۷۰.۷درصد و 
در ميان زنان روس��تايي ۱۳.۳درصد بوده اس��ت. نرخ 
مشاركت اقتصادي جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر در نقاط 
شهري با يك كاهش ۳.۲واحد درصدي از ۴۳.۲درصد 
در سال ۹۶ به ۴۰درصد در زمستان سال گذشته رسيده 
است. نرخ مشاركت اقتصادي در ميان مردان شهري 
در زمستان ۱۴۰۰، ۶۷.۲درصد و در ميان زنان شهري 
۱۲.۶درصد بوده است. به منظور بررسي بهتر اثر جمعيت 
فعال در تحليل هاي بازار كار، نسبتي تحت عنوان نرخ 
مشاركت تعريف مي شود كه از تقسيم جمعيت فعال به 

كل جمعيت در سن كار به دست مي آيد.

آخرين تالش تركيه
براي كاهش تورم

سياست گذاران پولي تركيه، كاهش ۱۰۰ واحد پايه را 
انتخاب كرده و نرخ ريپو كليدي يك هفته اي را از ۱۳ 
به ۱۲ درصد رساندند. در ماه آگوست، نرخ تورم تركيه 
۸۰.۲ درصد ثبت شد كه براي پانزدهمين ماه متوالي 
افزايش يافت و باالترين سطح در ۲۴ سال گذشته بود. 
تركيه همچنين در ماه آگوست نرخ بهره را ۱۰۰ واحد 
پايه كاهش داد و در پايان سال ۲۰۲۱ هم به تدريج نرخ 
بهره را ۵۰۰ واحد پايه كاهش داد و بحران ارزي ايجاد 
كرد. به گزارش رويترز، بيانيه اي از بانك مركزي گفته 
است كه »بررسي كرده ايم كه سطح به روز شده سياست 
در چشم انداز فعلي مناسب است.« اين كاهش به دليل 
ادامه كاهش رشد و تقاضا ضروري است و همچنين به 

»ريسك فزاينده ژئوپوليتيكي« اشاره كرد.
رويترز همچنين گزارش داد كه بازارها بايد انتظار داشته 
باشند كه »فرآيند كاهش تورم« در پشت اقدامات انجام 
شده، آغاز شود. جهت گيري سياستي مدت هاست كه 
سرمايه گذاران و اقتصاددانان را متحير كرده است، آنها 
مي گويند كه امتناع از تشديد سياست ها نتيجه فشار 
سياسي رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه 
اس��ت كه مدت هاس��ت با افزايش نرخ بهره و اقتصاد 
متع��ارف مخالفت ك��رده و با اصرار ب��ر اينكه كاهش 
نرخ ها راه حل كاهش تورم اس��ت، مسير خود را ادامه 
داده اس��ت. كمپين چند ماهه براي كاهش مس��تمر 
نرخ بهره در حالي كه كسري تجاري و كسري حساب 
جاري تركيه افزاي��ش و ذخاير ارز آن كاهش مي يابد، 
در عوض، لير واحد پولي تركيه را وارد يك ركود چند 
ساله كرده است. لير طي يك سال گذشته بيش از ۲۷ 
درصد و در پنج سال گذشته ۸۰ درصد از ارزش خود را 
نسبت به دالر از دست داده است. پس از اعالم تصميم 
بانك مركزي، اين ارز يك چهارم واحد درصد كاهش 
يافت و در پايين ترين سطح خود ۱۸.۳۷۹ در برابر دالر 
معامله شد. بسياري از اقتصاددانان كاهش بيشتر لير 
را پيش بيني مي كنند. كپيتال اكونوميكس مس��تقر 
در لندن پيش بيني مي كند كه تا ماه مارچ ۲۰۲۳، هر 
دالر امري��كا در برابر ۲۴ لير تركيه معامله ش��ود. ليام 
پيچ اقتصاددان ارشد شركتي در بازارهاي نوظهور به 
سي ان بي سي گفت: به دليل فشاري كه اين امر بر لير و 
نرخ هاي واقعي وارد مي كند، فضا براي تسهيل بيشتر 
محدود مي شود. تركيه با كسري حساب جاري بزرگي 
مواجه اس��ت و براي تامين مالي آن به جريان ورودي 
سرمايه خارجي وابسته شده است. ذخاير ارزي در تركيه 
به قدري پايين است كه بانك مركزي واقعا در موقعيتي 
نيست كه وارد عمل شود. پيچ همچنين هشدار دارد: 
كاهش بيشتر نرخ هاي بهره، جذب جريان هاي سرمايه 
براي تركيه را دشوارتر مي كند. اردوغان در عين حال 
خوشبين است و پيش بيني كرده كه تورم تا پايان سال 
كاهش خواهد يافت. تورم يك تهديد اقتصادي غيرقابل 
حل نيست. رييس جمهوري تركيه در مصاحبه اي در 
روز س��ه ش��نبه گفت: »من يك اقتصاددان هستم.« 
اما اردوغان اقتصادداني نيس��ت كه اقتصاد را آموخته 
باشد. ترك ها احتماال به مبارزه با افزايش هزينه هاي 
اساس��ي زندگي ادامه خواهند داد و جن��گ ادامه دار 
روس��يه در اوكراين به طور چشمگيري تورم كاالها و 
انرژي را در سطح جهان بدتر كرده است. اما در نهايت، 
اريك مايرسون اقتصاددان ارشد هندلربانكن كپيتال 
ماركتس مستقر در استكهلم گفت: مهم ترين مشكل 
تركيه، سوءمديريت اقتصادي داخلي توسط رژيم حاكم 
است. مايرسون و ديگر تحليل گران تصميمات اردوغان 
را عمدتا ناشي از انتخابات سال آينده مي دانند. او گفت: با 
توجه به انتخابات آتي، تمركز نامتناسب بر تقويت رشد 
اقتصادي كوتاه مدت باقي خواهند ماند و فشار صعودي 
بيشتري بر تورم و لير وارد مي كند. توانايي دولت تركيه 
براي جلوگيري از بحران مالي عميق تر ممكن است 
موفقيت آميز به نظر برس��د، اما شكست مهم تر آن 
خفه كردن آهسته پتانس��يل اقتصادي اين كشور 
است. كان سلجوكي مديرعامل موسسه تحقيقات و 
مشاوره اقتصاد استانبول مي گويد كه دولت اردوغان 
چندين پروژه هزينه بر را پيش از انتخابات آغاز كرده 
كه از جمله آن اقدامات كمكي براي قبوض آب و برق 

و همچنين پروژه مسكن اجتماعي گسترده است.

سياست هاي تهاجمي فدرال رزرو ادامه دارد

جهان در محاصره تورم

رييس جمهور با يادآوري قتل خاشقچي روزنامه نگار 
عربستاني در تركيه س��وال خود را تكرار كرد كه چرا 
امروز كسي در اين باره برافروخته نمي شود؟ رييسي 
با بيان اينكه دف��اع از حقوق افراد جزو ذات جمهوري 
اسالمي اس��ت، تصريح كرد: موضوع فوت اين دختر 
عزيز را همانطور كه به پدر اين دختر خانم قول داده ام 
با جديت پيگي��ري خواهيم ك��رد. رييس جمهور با 
تشريح وظايف سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي 
رس��يدگي به تخلفات نيروهاي نظامي تصريح كرد: 
اعتراض اشكالي ندارد، اما اغتشاش در هيچ جاي دنيا 
پذيرفتني نيس��ت، چون امنيت مردم و جامعه را به 
خطر مي اندازد. رييس جمهور با اشاره به بحران هاي 
جاري در برخي از كش��ورهاي منطق��ه، راه حل همه 
آنها را ش��كل گيري گفت وگوهاي ملي بدون دخالت 

خارجي دانست و اظهار داشت: ضروري است سازمان 
ملل نقش آفرين��ي جدي تري در مقاب��ل رفتارهاي 
يكجانبه گرايانه از خود نشان دهد. آيت اهلل دكتر سيد 
ابراهيم رييس��ي در ديدار آنتوني��و گوترش دبيركل 
س��ازمان ملل با تأكيد بر اهميت جايگاه اين سازمان 
در نق��ش دادن ب��ه ملت ها براي حل مس��ائل خود و 
جلوگيري از دخالت بيگانگان در امور داخلي آنها، گفت: 
سازمان ملل بايد به معني واقعي سازمان ملت ها باشد 
نه سازمان قدرت ها.دكتر رييسي، جمهوري اسالمي 
ايران را دوست روزهاي سخت براي همسايگان خود 
خواند و با اشاره به اقدامات انسان دوستانه ايران در پناه 
دادن به مهاجران افغانستاني و همچنين مبارزه جدي 
با تروريسم به عنوان خطري بزرگ براي منطقه و جهان، 
گفت: در مقابل، رهاورد ناتو و امريكا در منطقه ما جنگ، 

ويراني، اشغالگري و كشتار بوده است. رييس جمهور 
با اش��اره به بحران هاي جاري در برخي از كشورهاي 
منطقه، راه حل همه آنها را شكل گيري گفت وگوهاي 
ملي بدون دخالت خارجي دانس��ت و افزود: ضروري 
است سازمان ملل نقش آفريني جدي تري در مقابل 
رفتارهاي يكجانبه گرايانه از خود نش��ان دهد. دكتر 
رييس��ي با تأكيد بر حمايت اي��ران ازگفت وگوهاي 
منطقه اي براي حل مسائل فيمابين كشورها، خطاب 
به دبيركل سازمان ملل گفت: در صورت اجراي حق 
و عدال��ت از اين جايگاه، نام بزرگي از ش��ما در تاريخ 
اين س��ازمان جهاني باقي خواهد ماند. در اين ديدار 
دبيركل سازمان ملل نيز با قدرداني از اقدامات مستمر 
جمهوري اس��المي ايران در پناه دادن به مهاجران 
افغانس��تاني، نقش ايران در آتش بس يمن، استمرار 

آن را س��تودني خواند و گفت: خروج امريكا از توافق 
هسته اي، اقدامي غيرسازنده و بسيار ناراحت كننده 
بود. آنتونيو گوترش ابتكار ايران در ايجاد قالبي براي 
گفت وگوهاي منطقه اي را س��ازنده و مورد حمايت 
س��ازمان ملل دانس��ت و با تأييد مواضع جمهوري 
اس��المي ايران در موضوع حقوق بشر گفت: حقوق 
بش��ر نبايد به عنوان اب��زار و دس��تاويز جنگ عليه 
كشورها به كارگيري ش��ود. دبيركل سازمان ملل با 
ابراز ناخرسندي از تعليق نشدن تحريم ها عليه ايران 
با وجود كرونا، گفت: اي��ران داراي تمدني قديمي و 
بخش ضروري و غيرقابل انكار از جهان امروز اس��ت 
و مالحظات جمهوري اسالمي مبني بر حل مسائل 
يمن، عراق، سوريه، لبنان و افغانستان به دست مردم 

آنها متين و منطقي است.

ترس و نگراني در مورد »مدرس��ه« بيجا نيس��ت. مساله 
ديگر نگاه محافظتي خانواده ها در مورد مساله كرونا است 
كه در برخي مواقع بسيار افراطي است. به عنوان مثال، با 
خانه نش��يني درازمدت، كودك و نوجوان را منزوي كرده 
و با حساسيت بيش از حد نسبت به بيماري، منجر به رشد 

ريشه هاي رواني نامناسب اجتماعي كودكان مي شوند؛ اين 
رفتارها بدون شك سازگاري با محيط مدرسه را دشوارتر 
خواهد كرد. به طور كل، رشد كودكان در يك محيط بيش از 
حد محافظ، وابسته و حساس سبب اختالل در آرامش شده 
و اين امر مانع از سازگاري كودك و نوجوان با محيط آموزشي 

به عنوان يك ساختار اجتماعي خارج از خانواده خواهد شد. 
از سوي ديگر معلمان و معاونين مدرسه هم مي توانند در 
فعاليت هاي خالقانه مانند بازي و نقاشي شركت كرده و 
از اين راه به كودكان كمك كنند تا احساسات منفي خود 
را در يك محيط امن و حمايتي بيان كرده و با مدرس��ين 

و آموزگاران ارتباط برقرار كنن��د. اين امر به دانش آموزان 
كمك مي كند روش هاي مثبتي براي ابراز احساسات دشوار 
همچون خشم، ترس يا غم بياموزند. در اين بين، فرآيند 
يادگيري و سالمت جسمي و رواني كودك نيز بايد توسط 

معلمان زيرنظر گرفته شود.

همچنين بايد اشاره شود كه سهم كاالهاي با فناوري 
متوسط و باال در صادرات صنعتي )ساخت( كه بيانگر 
محتواي فناوري و پيچيدگي صادرات است از حدود 
۲۶ درصد در سال ۹۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۷ رسيده، 
اما پس از آن تغييري نكرده است. بر اساس بررسي هاي 
مركز پژوهش هاي مجلس، به طور كلي ارزيابي عملكرد 
برنامه ششم توسعه نشان مي دهد بيش از ۵۰ درصد از 
احكام داراي عملكرد فاقد اثربخشي بوده اند و حدود ۳۶ 
درصد از احكام نيز عملكرد نسبتًا اثربخش داشته اند. 
از سوي ديگر احكام فاقد عملكرد و احكامي كه داراي 
عملكرد كاماًل اثربخش بودند نيز تقريبًا با سهمي برابر 
حدود ۷ درصد از مجموع احكام بخش صنعت را به خود 
اختصاص داده اند. داده هاي اعالم شده نشان مي دهد 
اين صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم 

عقب مانده است.

   چرا صنعت عقب ماند ؟ 
علي احمدي كارشناس حوزه صنعت در مورد داليل 
عدم موفقيت بخش صنعت در برنامه ششم توسعه به 
مهر گفته است: يكي از مهم ترين داليلي كه موجب شد 
صنعت نتواند بر اساس اهداف پيش بيني شده، حركت 
كند اين بود كه به طور كلي اهدافي كه توس��ط دولت 
دوازدهم تعيين شد ايراد داشت و ضمن اينكه ضمانت 

اجرا نداش��ت و بعضًا آيين نامه هايش با تأخير تدوين 
شد، متناسب با ش��رايط روز از جمله محدوديت هاي 
بين المللي و نرخ ارز هم نبود. وي افزود: از سويي ديگر 
اعتباراتي كه قرار بود به اين بخش تخصيص يابد يا كافي 
نبود يا اينكه با تأخير پرداخت شد. همچنين دولت به 
جاي اينكه فضا را براي توليدات صنعتي رقابتي كند، 
با برنامه ها و سياس��ت هاي نابجاي خود فضا را بيش از 
پي انحصاري كرد و رقابت از اين بخش رخت بربست. 
احمدي گفت: همچنين قرار بود در طول برنامه ششم 
استراتژي توسعه صنعتي تدوين شود اما نه تنها برنامه 
دقيقي تدوين نشد بلكه صرفاً اولويت هاي صنعتي مورد 
توجه قرار گرفت كه آن هم به دليل عدم سياست گذاري 
دقيق براي صنايع اولويت دار، كارآمدي خاصي نداشت. 
وي تصريح كرد: نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
اين است كه متأسفانه مسووالن امر، نسبت به بررسي 
عملكردها و سازوكار اجراي برنامه ها كم كاري مي كنند 
و مي ت��وان گفت يكي از عوام��ل عدم موفقيت بخش 
صنعت در طول برنامه ششم همين موضوع بوده است؛ 
يعني مسووالن هدف را مشخص مي كنند اما سازوكار 
اجرا را ناديده مي گيرند.  احمدي ادامه داد: نكته ديگر 
اينكه طبق گزارش ها، تأمين مالي صنعت وابس��تگي 
زيادي به شبكه بانكي دارد و اين در حالي است كه اين 
سيستم با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي كند، 

بنابراين برنامه ريزي براي توسعه و تنوع بخشي به ابزارها 
و روش هاي تأمين مالي بخش صنعت ضروري است. 
وي تاكيد كرد: پيشنهاد مي شود براي تبيين جزييات 
برنامه هفتم توسعه، ضمن ارزيابي دقيق عملكرد اين 
بخش در طول برنامه ششم توسعه، هم نسبت به تدوين 
اهداف و البته سازوكارهاي اجرا به صورت واقع بينانه 

عمل و هم عملكردها هر چند وقت يك بار دقيق بررسي 
 ش��ود. احمدي گفت: از س��ويي ديگر نيز برنامه بايد 
آينده نگر ب��وده و اتفاقات مختل��ف از جمله نرخ ارز، 
مس��ائل بين المللي و… را در دل خ��ود جاي دهد و 
در م��ورد رويكردهاي مختلف پيش بيني هاي الزم را 

انجام دهد.

هيچ ايراني به كشور ممنوع الورود نيست

روش هاي سازگاري فرزندان با مدرسه

عقب ماندن صنعت  از برنامه ششم 

ادامه از صفحه اول
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گزارش پژوهشكده پولي و بانكي 
نشان مي دهد

وضعيت نامناسب سودآوري 
خودروسازان

تعادل | بررسي صورت هاي مالي سه ماهه شركت ها 
در س��ال ۱4۰۱ نيز نش��ان مي دهد، از مجموع 477 
شركت، تعداد شركت هاي زيان ده معادل ۶۸ شركت 
هس��تند كه نسبت به س��ال گذش��ته از نظر تعدادي 
تغيير نكرده اند. ش��اخص توليد صنعتي شركت هاي 
بورس��ي در مرداد ماه امسال نس��بت به سال گذشته 
۶.7 رش��د داش��ته كه در بين صنايع، خودروسازي و 
ساخت قطعات با رشد باالي ۲۰ درصد بيشترين رشد 
را داشته است. اما در بين صنايع مهم مانند سنوات اخير 
شركت هاي خودروسازي و س��اخت قطعات بدترين 
وضعيت را از نظر س��ودآوري دارند؛ به صورتي كه تنها 
صنعتي هست كه جمع س��ود خالص شركت هاي آن 
منفي مي ش��ود. در سه ماهه سال جاري، زيان ساخته 
شده صنعت خودروس��ازي ۳7.4 درصد كمتر از زيان 
ساخته در فصل مشابه سال قبل است. رشد سودآوري 
 صنعت محصوالت ش��يميايي و فلزات اساسي نيز كه 
صادرات محور هستند، به حدود ۲۰ درصد رسيده كه 
بس��يار كمتر از تورم و همچنين رشد سودآوري ساير 
شركت هاست.  پژوهشكده پولي و بانكي كشور، ماهانه 
وضعيت توليد شركت هاي صنعتي را از ابعاد مختلفي 
چون شاخص توليد صنعتي ماهانه، تحليل موجودي 
انبار، محدوديت مالي و رش��د صنعت، س��ودآوري و ... 
بررس��ي مي كند كه طبق آن، شاخص توليد صنعتي 
شركت هاي بورسي در مرداد ماه امسال نسبت به سال 
گذشته ۶.7 رشد داشته كه در بين صنايع، خودروسازي 
و س��اخت قطعات با رش��د باالي ۲۰ درصد بيشترين 
رشد را داشته اس��ت.  در بخش ديگري از اين گزارش، 
پژوهشكده پولي و بانكي از آنجا كه تغييرات در موجودي 
انبار محصوالت، عالوه بر اينكه تحليل بهتري از علت 
تغيي��رات توليد صنعت مربوطه اراي��ه مي دهد، چون 
شاهدي از وضعيت بازار و تقاضا نيز ارايه مي كند تا از اين 
طريق بتوان به پيش بيني روند آتي توليد پرداخت، به 
سراغ تحليل موجودي انبار شركت هاي صنعتي رفته 
است.  تحليل موجودي انبار صنايع نشان مي دهد كه اين 
شاخص از ابتداي سال جاري منفي شده و رشد فروش 
شركت ها بيشتر از رشد توليد آنها بوده است. در سه ماهه 
اخير )خرداد تا مرداد ماه( رشد فروش شركت ها بيشتر 
از رش��د توليدشان بوده و همين امر باعث كاهش قابل 
توجه موجودي انبار شده است.  اين كاهش قابل توجه 
در موجودي انبار در سه ماه اخير مربوط به كاهش قابل 
توجه موجودي انبار ش��ركت هاي خودروسازي است. 
در سه ماه اخير، رشد فروش شركت هاي خودروسازي 
به طور قابل توجهي از رشد توليدشان پيشي گرفته و 
همين امر باعث كاهش در موجودي انبار اين شركت ها 
شده است كه در س��ال هاي قبل تجميع شده بود.  در 
ادامه اين گزارش آمده اس��ت، صنعت خودروس��ازي 
در چند سال اخير به واس��طه محدوديت هايي كه در 
واردات خ��ودرو وجود دارد، همواره با مازاد تقاضا روبرو 
بوده و همين امر زمينه س��از رشد توليد در اين صنعت 
شده است.  بررسي موجودي انبار صنعت محصوالت 
ش��يميايي در دو ماه ابتداي امسال نشان مي دهد كه 
رشد توليد منفي و افزايش در موجودي انبار را داشته 
اما رشد اين صنعت از خرداد ماه به بعد مثبت شد. با اين 
حال هنوز رشد توليد در اين صنعت بيشتر از رشد تقاضا 
و فروش بوده و موجودي انب��ار در اين صنعت افزايش 
را نش��ان مي دهد.  اما صنعت فلزات اساسي در سه ماه 
ابتدايي سال برخالف نيمه دوم سال قبل هم شاخص 
توليد مثبت داشته و هم موجودي انبار در اين صنعت 
بعد از چند ماه در اين سه ماه كاهش را نشان مي دهد. 
البته، در تيرماه عليرغم رشد باالي توليد در اين صنعت 
موج��ودي انبار نيز در اين صنع��ت افزايش پيدا كرده 
است. به عبارت ديگر، بازار تمام افزايش توليد را جذب 
نكرده و احتمااًل در ماه هاي آتي رشد توليد اين صنعت 
اندكي كاهش پيدا كند كما اينكه در مرداد ماه رشد اين 
صنعت كمتر از تيرماه بوده است.  در بخش ديگري از اين 
گزارش، براي بررسي تاثير محدوديت هاي مالي بر روند 
توليد شركت هاي صنعتي آنها به دو دسته شركت هاي 
با محدويت مالي شديد و كم تقسيم شده اند كه از ابتداي 
سال ۱4۰۰ تا خرداد ۱4۰۱ رشد دو گروه از شركت ها كه 
با توجه به محدوديت مالي بسيار نزديك هم بوده است. 
لذا از ابتداي فروردين ۱4۰۰ تاكنون محدوديت مالي 
تغييرات و نوسانات توليد را به طور معناداري تحت تاثير 
قرار نداده اس��ت.  عالوه بر اين، رشد توليد شركت هاي 
صادراتي بعد از ۲۲ ماه بيش��تر از رشد شاخص توليد 
ساير شركت ها شده و رشد توليد شركت هاي واردات 
محور به باالي ۱۰ درصد رسيده است.  همچنين، رشد 
توليد كاالهاي نهايي )مصرفي و سرمايه اي( در ماه هاي 
اخير بيشتر از رشد توليد كاالهاي واسطه اي شده است.  
بررس��ي صورت هاي مالي سه ماهه شركت ها در سال 
۱4۰۱ نيز نشان مي دهد كه تعداد شركت هاي زيان ده 
معادل ۶۸ شركت هستند كه نسبت به سال گذشته از 
نظر تعدادي تغيير نكرده اند.  در بين صنايع مهم مانند 
سنوات اخير ش��ركت هاي خودروسازي و ساخت 
قطعات بدترين وضعيت را از نظر سودآوري دارند؛ به 
صورتي كه تنها صنعتي هست كه جمع سود خالص 
شركت هاي آن منفي مي ش��ود.  در سه ماهه سال 
جاري، زيان ساخته شده صنعت خودروسازي ۳7.4 
درصد كمتر از زيان ساخته در فصل مشابه سال قبل 
است. رشد سودآوري صنعت محصوالت شيميايي و 
فلزات اساسي نيز كه صادرات محور هستند، به حدود 
۲۰ درصد رسيده كه بسيار كمتر از تورم و همچنين 
رشد سودآوري ساير شركت هاست.  البته، سودآوري 
در سه ماه ابتدايي سال جاري براي صنعت مواد غذايي 
بهتر از سال گذشته بوده و رشد ۳7.4 درصدي نسبت 
به سال گذشته داشته كه آزادسازي قيمت ها ناشي از 
حذف ارز ترجيحي يكي از عوامل اثرگذار بر سودآوري 
در اين صنعت بوده است. سود شركت هاي صنعت 
محصوالت دارويي نيز در س��ه ماهه ابتدايي امسال 
بيش از 47.۶ درصد نسبت به سال گذشته بوده است.

 راهپيمايي نمازگزاران
 نماز جمعه  در سراسر كشور 
در اعتراض به حوادث اخير

با بروز برخي اغتشاش��ات و آشوب گري ها پس از فوت 
مهس��ا اميني نمازگزاران در تمام شهرها و استان هاي 
سراسر كشور و پس از اقامه نماز جمعه با انجام راهپيمايي 
اين اقدامات را محكوم كردند. نمازگزاران و اقشار مردمي 
تهران همزمان با ديگر شهرهاي كش��ور امروز پس از 
برگزاري نماز جمعه در محكوميت اغتشاشات اخير و 
اهانت به مقدسات راهپيمايي كردند. به گزارش ايسنا، 
راهپيمايان با سر دادن شعارهايي در محكوميت اهانت 
به مقدسات اعتراض خود را اعالم كردند. شعارهايي از 
جمله مرگ بر آمريكا، مرگ بر منافق، مرگ بر فتنه گر، 
خوني كه در رگ ماس��ت هديه به رهبر ماست، فرياد 
هر بسيجي مرگ بر آمريكا، منافق فتنه گر اين آخرين 
پيام است ملت انقالبي آماده قيام است، اين همه لشكر 
آمده به عشق رهبر آمده، نزاجا نزاجا حمايتت مي كنيم، 
پليس قانونمند تشكر تشكر، مرگ بر آشوب گر، مرگ بر 
انگليس، مرگ بر اسراييل و ... از سوي راهپيمايان سر 
داده شد. آنها عكس نوشته و تصاويري از رهبر انقالب و 
همچنين پرچم ايران را در دست داشتند. در پايان اين 
راهپيمايي قطعنامه پاياني تظاهرات بزرگ مردم ايران 
در محكوميت فتنه گران و هتاكان به مقدسات ديني 

قرائت خواهد شد.

كاهش نرخ مشاركت اقتصادي
بر اساس آخرين گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي 
ايران، نرخ مش��اركت اقتصادي در زمس��تان ۱4۰۰ 
كاهش يافته است. به گزارش اقتصاد آنالين، بر اساس 
آخرين گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايران از 
سال ۱۳۹۶ تا زمستان ۱4۰۰ نرخ مشاركت اقتصادي 
جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر از 4۰.۹درصد در زمستان 
۹۹ به 4۰.4درصد در زمس��تان ۱4۰۰ كاهش يافته 
است. به عبارتي ديگر اين آمار نشان دهنده اين است كه 
در ايران به صورت معمول از هر ۱۰۰۰نفر در سن كار 
فقط 4۰4 نفر به دنبال پيدا كردن شغل مناسب است. 
نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر تا 
پاييز ۹۹ باالتر از 4۱درصد بوده و در سال ۹7 به 44.۵ 
درصد رسيده اس��ت. اين نرخ با يك روند كاهشي در 
زمستان ۹۹ به 4۰.۹ درصد رسيده و پس از آن دوباره با 
يك روند افزايشي در بهار و تابستان ۱4۰۰ به ترتيب به 
4۱.4 درصد و 4۱.۱ درصد رسيده است. بر اساس اين 
گزارش، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت ۱۵ ساله و 
بيشتر در نقاط روستايي با يك كاهش محسوس از 47.4 
درصد در س��ال ۹۶ به 4۱.۸ درصد در زمستان ۱4۰۰ 
رسيده است. نرخ مشاركت اقتصادي در ميان مردان 
روستايي در زمس��تان ۱4۰۰، 7۰.7 درصد و در ميان 
زنان روس��تايي ۱۳.۳درصد بوده است. نرخ مشاركت 
اقتصادي جمعيت ۱۵ س��اله و بيشتر در نقاط شهري 
با يك كاهش  ۳.۲واحد درص��دي از   4۳.۲ درصد در 
سال ۹۶ به 4۰ درصد در زمستان سال گذشته رسيده 
است. نرخ مشاركت اقتصادي در ميان مردان شهري 
در زمستان ۱4۰۰، ۶7.۲ درصد و در ميان زنان شهري 
۱۲.۶درصد بوده است. به منظور بررسي بهتر اثر جمعيت 
فعال در تحليل هاي بازار كار، نسبتي تحت عنوان نرخ 
مشاركت تعريف مي شود كه از تقسيم جمعيت فعال به 

كل جمعيت در سن كار به دست مي آيد.

تورم نقطه به نقطه زير ۵۰ درصد
مركز آمار در گزارش��ي اعالم كرد: ن��رخ تورم نقطه اي 
شهريور ماه ١٤٠١ در مقايسه با ماه قبل ٢.٥ واحد درصد 
كاهش يافته است. به گزارش اقتصاد آنالين، نرخ تورم 
نقطه اي در ش��هريور ماه ١٤٠١ به ع��دد ٤٩,٧ درصد 
رسيده است؛ نرخ تورم نقطه اي شهريور ماه ١٤٠١ در 
مقايسه با ماه قبل ٢,٥ واحد درصد كاهش يافته است. 
نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« با كاهش ٥.٠ واحد درصدي به ٧٥.٤ درصد 
رس��يده و گروه »كاالهاي غيرخوراك��ي و خدمات« با 
كاهش ١.٥ واحد درصدي به ٣٥.٤ درصد رسيده است. 
نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري ٤٨,٤ درصد 
بوده كه نسبت به ماه قبل ٢.٧ واحد درصد كاهش داشته 
است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥٦.٣ 
درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد كاهش 
داشته است. نرخ تورم ماهانه ش��هريور ١٤٠١ به ٢.٢ 
درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، 
٠.٢ واحد درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه براي 
گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
و »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب ٢.١ درصد 
و ٢.٢ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
ش��هري ٢.٢ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل ٠.٢ 
واحد درصد افزايش داش��ته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روس��تايي ٢.٢ درصد بوده كه نسبت 
به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش داش��ته است. نرخ 
تورم ساالنه شهريور ماه ١٤٠١ براي خانوارهاي كشور 
به ٤٢.١ درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه 
قبل، ٠,٦ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. نرخ تورم 
ساالنه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٤١,٥ 
درصد و ٤٥.٣ درصد مي باشد كه براي خانوارهاي شهري 
٠.٦ واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي ٠.٩ 

واحد درصد افزايش داشته است

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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 آقای کاکاعلی بابانی فرزند سید احمد، درخواست رسیدگی به قولنامه ی عادی خود و صدور سند مالکیت را از پالک ۱۲۰ فرعی از ۱ اصلی جوانرود 
واقع در بخش ۱3 کرمانشاه که از مالکین اولیه ی پالک ۱۲۰ فرعی از ۱ اصلی جوانرود خریداری نموده ( تقدیم اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان 
جوانرود نموده است و پرونده ای، تحت کالسه ی ۵۶ سال ۱3۹۹ تشکیل و به هیأت موضوع قانون فوق الذكر إرجاع و هیأت موضوع قانون مذکور، پس 
از رسیدگی، برابر رأی شماره ی ۱۴۰۰۶۰3۱۶۰۰۷۰۰۰۷۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲8 حکم به صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت 
۱۵۰ مترمربع به نام آقای کاکاعلی بابایی فرزند صید احمد صادر نموده است و نام مالکین اولیه ی پالک مزبور، آقای محمد صالح صدیقی می باشد . 
لذا مراتب در دو نوبت، به فاصله ی پانزده روز آگهی می گردد . تا چنانچه ؛ شخص یا اشخاصی ، نسبت به مورد تقاضا ، اعتراض داشته باشند ، از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی ، به مدت دو ماه ، اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد . معترض ، باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ی ثبت محل تحویل دهد . بدیهی 
است ؛ پس از انقضاء مدت مقرر ، اداره ی ثبت برابر مقررات ، سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای کاکاعلی بابایی فرزند سید احمد صادر خواهد نمود.  

صدور سند مالکیت ، مانع از مراجعه ی متضرر احتمالی به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۷/۱8

 آگهی موضوع ماده ی ۳ قانون تعيين تکليف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شهریار خدری  -رییس اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود 

شماره نامه: ۵۴8۰۰۰۷۰۰۶۱۶۵8۱۰۴۱ 
تاریخ ارسال نامه : ۲۷/٠٦/۱۴۰۱

 شماره پرونده :  ......................
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 حوزه ثبت ملک جوانرود

گروه راه و شهرسازي|
بازار مسكن در حالي شهريور ماه را پشت سر گذاشت كه تحت 
تاثير انتظار طرفين معامله براي مشخص شدن چشم انداز 
اقتصاد ايران از زوايه مذاكرات هسته اي بود. ايام محرم و صفر 
نيز اين انتظار را تشديد كرده بود. از همين رو، بر اساس برخي 
داده هاي غيررسمي كه در هفته گذشته رونمايي شد، هم 
تورم ماهانه مسكن و هم حجم معامالت ملكي در شهريورماه 
نسبت به مرداد ماه كاهش يافته اند. در اين حال، بايد منتظر 
انتشار داده هاي رسمي از تحوالت بازار مسكن از سوي بانك 
مركزي و مركز آمار ايران ماند. با وجود اين، بررسي داده هاي 
رسمي مردادماه سال جاري نبض بازار مسكن را به تصوير 
مي كشد و از ش��كافي بزرگ در قيمت واحدهاي جنوب و 
شمال پايتخت گزارش مي دهد. بر اين اساس، قيمت خانه در 
گران ترين منطقه جنوب تهران ۳4 درصد پايين تر از متوسط 
شهر )4۲ ميليون و 7۰۰ هزار تومان( است. اين در حالي است 
كه فاصله قيمت مسكن در مناطق شمالي پايتخت دو تا سه 
برابر ميانگين يادشده است. به اين ترتيب، مشاهده مي شود 
كه قيمت آپارتمان در شمال و جنوب پايتخت گاه تا ۱۰ برابر 
اختالف دارند.به گزارش ايسنا، بر اساس آمار مردادماه ۱4۰۱ 
قيمت مس��كن در تمامي مناطق جنوبي تهران پايين تر از 
متوسط ش��هر يعني 4۲.7 ميليون تومان در هر متر مربع 
است. در مناطق مياني شهر نيز همچون مناطق 7، ۸، ۱۳ و 
۲۱ قيمت ها پايين تر از ميانگين است. در بين مناطق جنوبي 
تهران، باالترين قيمت خانه به منطقه ۹ با متوسط ۳۱ ميليون 
و ۸۶۳ هزار توم��ان در هر متر مربع تعلق دارد. در رتبه هاي 
دوم و سوم نيز به ترتيب منطقه ۱4 با متري ۳۱.۵ ميليون و 
منطقه ۱۰ با متري ۳۱.۳ ميليون تومان قرار دارند. اين آمار 
نشان مي دهد كه قيمت خانه در گران ترين منطقه جنوب 
تهران ۳4 درصد ارزان تر از متوسط شهر است. يكي از داليل 
اصلي آن به سهم باالي مناطق واقع در نيمه شمالي تهران از 
تعداد معامالت مربوط مي شود. در حال حاضر هر سه منطقه 
داراي رتبه هاي اول تا سوم در معامالت مسكن شهر تهران 
يعني ۵، ۲ و 4 در نيمه شمالي قرار دارند. در حالي كه قيمت 
مسكن در هر سه منطقه مذكور باالتر از متوسط شهر است.
در ليست شش منطقه اول از نظر تعداد قراردادهاي خريد 
و فروش مسكن در شهر تهران، دو منطقه يعني ۱۰ و ۱4 
قرار دارند و مابقي در شمال تهران هستند. اين در حالي 
است كه منطقه ۱۰ داراي رتبه چهارم و منطقه ۱4 رتبه 
ششم از نظر تعداد معامالت هستند. همچنين از بين ۱۰ 
منطقه داراي بيشترين سهم از تعداد معامالت فقط سه 

منطقه شامل ۱۰، ۱4 و ۱۱ در جنوب تهران قرار دارند.

   وضعيت بازار مسكن در جنوب تهران
بررسي ها گوياي آن است كه منطقه ۱۰ شامل محله هايي 

همچون بريانك، جيحون، دامپزشكي، سلسبيل، كارون و 
نواب، سهم بااليي از عرضه در بازار مسكن شهر تهران را به 
خود اختصاص مي دهد و عمده خريد و فروش هاي مصرفي 
در جنوب تهران به اين منطقه مربوط مي شود. ويژگي اصلي 
آپارتمان هاي اين محله ها كوچك متراژ بودن اس��ت كه با 
توان اقشار متوسط و پايين همخواني دارد.مرداد امسال به 
رس��م معمول و هميشگي منطقه ۵ شهر تهران رتبه اول از 
نظر تعداد معامالت مس��كن را به خود اختصاص داد. طبق 
آخرين آمار بانك مركزي متوسط قيمت هر متر خانه در اين 
منطقه ۵4 ميليون و ۳۱۳ هزار تومان و تعداد معامالت آن 
۱۱7۰ فقره بود كه ۱۵ درصد از قراردادهاي خريد و فروش را 
به خود اختصاص داد. رتبه هاي بعدي از نظر تعداد معامالت 
به منطقه ۲ با ۸.۹ درصد، منطق��ه 4 با ۸.۸ درصد، منطقه 
۱۰ ب��ا ۸.4 درصد، منطقه 7 با ۶.۶ درصد، منطقه ۱4 با ۵.۵ 
درصد تعلق دارد. متوسط قيمت هر متر آپارتمان مسكوني 
در منطقه ۲ به ميزان ۶۶.۱ ميليون تومان، منطقه 4 بالغ بر 
4۶.7 ميليون، منطقه ۱۰ معادل ۳۱ ميليون، منطقه 7 به 
ميزان 4۲.4 ميليون و منطقه ۱4 بالغ بر ۳۱.۵ ميليون تومان 
است.در شرايطي كه شش منطقه مذكور ۵۳ درصد از تعداد 
معامالت را به خود اختص��اص داده اند، در ۱۶ منطقه ديگر 
فقط 47 درصد معامالت انجام شده است. عوامل مختلفي 
همچون تراكم جمعيت، سرانه هاي خدماتي، اقبال طرف 
تقاضا، سرمايه گذاري ملكي و معامالت سفته بازي، حجم 
خريد و ف��روش در مناطق داراي رتبه ه��اي اول معامالت 
را افزايش داده اس��ت. اين مس��اله مي تواند گوياي كاهش 
تقاضاي مصرفي به لحاظ كاهش توان اقتصادي در مناطق 
جنوبي تهران باشد.طبق اعالم بانك مركزي، متوسط قيمت 
هر متر خانه در مردادماه ۱4۰۱ در شهر تهران 4۲.7 ميليون 

تومان در هر متر مربع بود كه در مقايس��ه با ماه گذشته ۲.۵ 
درصد و نسبت به ماه مشابه س��ال قبل ۳۸ درصد افزايش 
نشان مي دهد. اما بازار مسكن در سال جاري پس از رونق 
نسبي در ماه هاي ارديبهشت و خرداد، از ابتداي تيرماه 
به تدريج با افت معامالت مواجه شد.مرداد امسال 7۸۲۵ 
فقره خريد و فروش مسكن در تهران انجام شد؛ در حالي 
كه خردادماه معامالت ۱۳ هزار و ۸74 فقره بود كه نشان 
مي دهد خريد و فروش ملك در تهران تقريبا نصف شده 
اس��ت. بر اين اساس سرعت رشد ماهيانه قيمت نيز در 
مقايسه با دو ماه قبل تقريبا به يك چهارم رسيده است.

   چهار منطقه پرمعامله؟
در عين حال، بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه 4 منطقه 
از مناطق تهران بيش از ۵۰ درصد معامالت ملكي را به خود 
اختصاص داده اند. چهار منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
4۱ درصد از معامالت مسكن را به خود اختصاص مي دهند. 
وزن سنگين اين مناطق از بازار خريد و فروش، اثرگذاري آنها 

بر متوسط قيمت شهر را بيشتر كرده است.
بررسي ها نشان مي دهد در چهار منطقه از مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران شامل مناطق ۵، ۲، 4 و ۱۰ بالغ بر 4۱ درصد و در 
شش منطقه يعني مناطق مذكور به اضافه مناطق 7 و ۱4 به 
ميزان ۵۳ درصد معامالت مسكن انجام مي شود. از بين اين 
مناطق سه منطقه داراي قيمتي باالتر از متوسط شهر و سه 
منطقه پايين تر از ميانگين است.بر اساس اين گزارش، مرداد 
امسال به رسم معمول و هميشگي منطقه ۵ شهر تهران رتبه 
اول از نظر تعداد معامالت مسكن را به خود اختصاص داد. طبق 
آخرين آمار بانك مركزي متوسط قيمت هر متر خانه در اين 
منطقه ۵4 ميليون و ۳۱۳ هزار تومان و تعداد معامالت آن 

۱۱7۰ فقره بود كه ۱۵ درصد از قراردادهاي خريد و فروش را 
به خود اختصاص داد. رتبه هاي بعدي از نظر تعداد معامالت 
به منطقه ۲ با ۸.۹ درصد، منطق��ه 4 با ۸.۸ درصد، منطقه 
۱۰ ب��ا ۸.4 درصد، منطقه 7 با ۶.۶ درصد، منطقه ۱4 با ۵.۵ 
درصد تعلق دارد. متوسط قيمت هر متر آپارتمان مسكوني 
در منطقه ۲ به ميزان ۶۶.۱ ميليون تومان، منطقه 4 بالغ بر 
4۶.7 ميليون، منطقه ۱۰ معادل ۳۱ ميليون، منطقه 7 به 
ميزان 4۲.4 ميليون و منطقه ۱4 بالغ بر ۳۱.۵ ميليون تومان 
است. در شرايطي كه شش منطقه مذكور ۵۳ درصد از تعداد 
معامالت را به خود اختصاص داده اند، در ۱۶ منطقه ديگر فقط 
47 درصد معامالت انجام شده است. عوامل مختلفي همچون 
تراكم جمعيت، س��رانه هاي خدماتي، اقبال طرف تقاضا، 
سرمايه گذاري ملكي و معامالت سفته بازي، حجم خريد و 
فروش در مناطق داراي رتبه هاي اول معامالت را افزايش داده 
است. اين مساله مي تواند گوياي كاهش تقاضاي مصرفي به 
لحاظ كاهش توان اقتصادي در مناطق جنوبي تهران باشد. 
از سوي ديگر محاسبه قيمت دالري مسكن در تهران نشان 
مي دهد در حال حاضر متوسط قيمت هر متر خانه در شهر 
تهران به ۱۳4۳ دالر رسيده كه ۳4 درصد باالتر از ميانگين 
بلندمدت ۱۰۰۰ دالر است. بر اين مبنا بازار مسكن ۳4 درصد 
حباب دارد كه اگر بخواهد از روند درازمدت پيروي كند، بايد 
به تدريج شكاف ايجاد شده بين قيمت دالر و قيمت مسكن 
كاهش يابد. پس از آنكه بازار مس��كن در سال ۱4۰۰ تحت 
تاثير انتظارات كاهشي و انتخابات به ثبات رسيد، از ابتداي 
سال جاري شاهد رشد قيمت ملك بوديم. تورم نقطه به نقطه 
س��االنه بازار مسكن شهر تهران ۳۸ درصد بود، در حالي كه 
۲۹ درصد آن در شش ماه اخير اتفاق افتاد. اين نشان مي دهد 
عواملي در سال جاري به شتاب افزايش قيمت دامن زده كه 
كارشناسان مهم ترين داليل آن را اثرگذاري تورم عمومي، 
اصالح نظام يارانه اي و نامشخص بودن وضعيت ريسك هاي 
غيراقتصادي مي دانند. بررسي ها گوياي آن است كه از تيرماه 
۱4۰۱ به بعد بازار مسكن به ثبات نسبي رسيده و روند رشد 
آن به تدريج كاهش يافته اس��ت. طبق اعالم بانك مركزي، 
متوسط قيمت هر متر خانه در مردادماه ۱4۰۱ در شهر تهران 
4۲.7 ميليون تومان در هر متر مربع بود كه در مقايسه با ماه 
گذشته ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸ درصد 
افزايش نشان مي دهد. اما بازار مسكن در سال جاري پس 
از رونق نسبي در ماه هاي ارديبهشت و خرداد، از ابتداي 
تيرماه به تدريج با افت معامالت مواجه شد.مرداد امسال 
7۸۲۵ فقره خريد و فروش مسكن در تهران انجام شد؛ در 
حالي كه خردادماه معامالت ۱۳ هزار و ۸74 فقره بود كه 
نشان مي دهد خريد و فروش ملك در تهران تقريبا نصف 
شده است. بر اين اساس سرعت رشد ماهيانه قيمت نيز 
در مقايسه با دو ماه قبل تقريبا به يك چهارم رسيده است.

قيمت آپارتمان در جنوب تهران ۳۴ درصد كمتر از متوسط شهر است

نبض بازار مسكن در مناطق پايتخت

»تعادل« عملكرد شش ماهه بازارها را بررسي مي كند

شهريور يك، بورس صفر
شاخص كل بورس در پايان شش ماهه نخست، به نقطه صفر 
ابتداي سال بازگشته و ارزش معامالت خرد نيز در همين بازه 
زماني بيش از ۵۰ درصد كاهش يافته و به عبارت بهتر نصف 
شده است. تابستان ۱4۰۱ در حالي به پايان رسيد كه در اين 
سه ماه شاخص كل بازدهي ۱۲- درصدي و شاخص هم وزن 
بازدهي ۶.۶- درصدي را نصيب بورس بازان كرد. نگاهي به 
آمارهاي ۱۵ سال گذشته بازار سهام نشان مي دهد تابستان 
امسال بدترين بازدهي نصيب معامله گران شد. شاخص كل 
در آخرين روز معامالتي تابس��تان با كاهش حدود ۱۲هزار 
واحدي تا ارتفاع يك ميليون و ۳۵۵هزار واحدي پايين آمد. 
اين پانزدهمين روز معامالتي متوالي بود كه شاخص كل، با 
كاهش همراه بود. از هشتم شهريور ماه شاخص كل يك روند 
نزولي شديد را تجربه كرد و در اين مدت با كاهش حدود ۹۰ 
هزار واحدي )معادل بيش از ۶درصد( از سطح يك ميليون و 
44۵هزار واحدي تا سطح يك ميليون و ۳۵۵ هزار واحدي 
پايين آمد. به طور كلي شاخص كل در تابستان امسال با افت 
بيش از ۱۲ درصدي به كار خود پايان داد؛ ش��اخص كل در 
ابتداي تابستان در ارتفاع يك ميليون و ۵۳۹هزار واحدي قرار 
داشت كه با كاهش بيش از ۱۸ هزار واحدي در اين مدت، در 
آخرين روز معامالتي شهريور به سطح يك ميليون و ۳۵۵هزار 
واحدي رسيد. نگاهي به تغييرات شاخص كل از سال ۱۳۸7 
نشان مي دهد كه بدترين عملكرد بورس طي ۱۵ سال گذشته 
ثبت شده است. پيش از اين بازدهي ۳.۵- درصدي شاخص 
كل در تابستان ۱۳۹4 بدترين عملكرد محسوب مي شد. حاال 
تابستان ۱4۰۱ با بازدهي ۱۲- درصدي با اختالف بدترين 
عملكرد تابستانه ش��اخص كل محسوب مي شود. شاخص 
هم وزن هم در تابستان امسال بازدهي ۶.۶- درصدي را ثبت 
كرد؛ ابتداي تابس��تان نماگر شاخص هم وزن بر روي سطح 
4۲۳هزار واحدي قرار داشت كه اين رقم در پايان شهريور به 
۳۹۵ هزار واحد رسيد. نگاهي به بازدهي شاخص هم وزن در 
سه ماهه دوم از سال ۱۳۹4 نشان مي دهد كه تابستان امسال 
بدترين عملكرد ش��اخص هم وزن طي اين مدت محسوب 
مي شود. پيش از اين، شاخص هم وزن تنها در تابستان ۱۳۹4 
بازدهي منفي )۲.۲-درصد( ثبت كرده بود و همواره ش��اهد 
بازدهي مثبت شاخص هم وزن در تابستان بوديم. نگاهي به 
بازدهي ش��اخص هم وزن و شاخص كل در تابستان امسال 
نشان مي دهد كه سهامداران تلخ ترين تابستان حداقل ۱۵ 
سال گذشته خود در بورس را تجربه كردند. موضوعي كه خود 
گواه شرايط نابسامان بازار سهام در سه ماه گذشته دارد. آخرين 
ماه تابستان سپري شد. در اين ماه شاخص كل بورس تهران 
افتي 4.۹ درصدي را ثبت كرد اما نماگر هم وزن به كاهش ۰.4 
درصدي بسنده كرد. حاال چهارماه متوالي است كه دماسنج 
اصلي تاالر شيشه اي به نزول ادامه مي دهد و پس از آنكه در 
ميانه خردادماه توانست هر چند موقت اما سري نيز به ابركانال 
۱.۶ ميليون واحد بزند، در روزهاي پاياني شهريورماه، محدوده 
۱.4 ميليون واحد را نيز از دس��ت داد و تا يك ميليون و ۳۵۵ 
هزار واحد عقب نشست. وضعيت مناسب تر گروه هاي با ارزش 

بازار پايين كه عموما در زمره صنايع داخلي بورس بازار سهام 
نيز جاي مي گيرند، مهم ترين دليل عملكرد مطلوب تر نماگر 
هم وزن بود. حتي در مقي��اس ۶ماهه نيز در مقابل افت ۰.۹ 
درصدي شاخص كل، نماگر هم وزن رشدي ۱۳.۶ درصدي 
را نشان داد. در اين ميان اگر نگاهي به عملكرد ديگر گزينه اي 
سرمايه گذاري در ماه پاياني تابستان بيندازيم، به رشد 7.۳ 
درص��دي دالر آزاد و افزايش قيمت 4.۳ درصدي هر قطعه 
س��كه امامي پي مي بريم. P/E ttm بازار در طول اين مدت 
كاهشي بوده و اكنون در سطح ۶ واحد رسيده است كه بنابر 
گفته تحليلگران، نشانه روشني مبني بر ارزندگي بازار سهام 
در شرايط فعلي است. در همين حال اصالح سنگين دو سال 
اخير- كه بايد روند عموما نزولي و ركودي شش ماهه نخست 
امسال را نيز بر آن افزود- سبب شده است كه قيمت سهم ها به 
شكل ملموسي تعديل شده و كاهش يابد به نحوي كه به اذعان 
تحليلگران بنيادين، اكنون در سطح ارزندگي بااليي براي ورود 
سرمايه گذاران تازه نفس قرار دارد. بررسي ها نشان مي دهد. 
P/E ttm ۵۰ ش��ركت برتر بازار در پايان بهار امسال به ۶/7 
واحد رسيده بود. شركت هايي كه فصل نخست سال دست كم 
۲۵4 هزار ميليارد تومان سود ساخته اند! با اين حال اما به نظر 
مي رسد بازار سهام به شدت نسبت به اين پارامتر بي اعتنا شده 
و عدم چشم انداز روشن اقتصادي قدرت بيشتري براي عقب 
راندن معامله گران و سرمايه گذاران داشته است. گفتني است 
ارزش بازار سهام در پايان شهريورماه امسال به شش هزار و 
۸۲۶ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين در حالي است كه 
در شهريور سال گذش��ته ارزش بازار هفت هزار و 7۳۵ هزار 
ميليارد تومان بود. دالر و بورس هميشه يك همبستگي با 
يكديگر داشته اند اين هم بستگي باعث شده كه با نوسان قميت 
دالر، بورس نيز تكان بخورد. البته بورس از دالر نيمايي تاثير 
مي پذيرد و با دالر بازار آزاد به صورت هيجاني نوسان مي كند. 
علي اصغر سميعي رييس هيات موسس كانون صرافان در 
گفت وگو با ديده بان ايران در اين خصوص گفت: مسووالن 
اقتصادي كش��ور درب اصطبل نرخ تورم را باز گذاشته اند، و 
اين باعث فرار قيمت ها از مسكن گرفته تا مواد غذايي و ساير 
مايحتاج مردم شده است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره 
به نقش دولت در س��ركوب دولت در س��ركوب قيمت ارز و 
حامل هاي انرژي تشريح كرد: اواخر شهريور سال گذشته نرخ 
دالر حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ يورو حدود ۳۳۰۰۰ تومان 
بود، در حالي كه تفاضل نرخ تورم در كش��ور ما با كشورهاي 
حوزه اين دو ارز معتبر مسلمًا بيش از ۳۶ درصد بود، بنابراين 
قيمت ارز مي بايست به طور متوسط روزانه يك در هزار افزايش 
نشان مي داد، كه مثاًل قيمت دالر در اين زمان مي بايست به 
چيزي حدود ۳۹ هزار تومان مي رسيد، ولي چون عرضه بيش 
از ۸۰ درصد از ارز مصرفي كشور توسط دولت انجام مي شود 
و مصرف آن هم توسط دولت قابل كنترل است، قيمت ارز تا 
حدود زيادي توسط دولت تعيين مي شود كه با توجه به اينكه 
دولت ها معمواًل قصد تحبيب قلوب مردم را دارند، تا آنجا كه 
بتواند، به سركوب نرخ ارز ادامه مي دهند. رييس اسبق كانون 

صرافان در بخش ديگري تاكيد كرد: قيمت دالر نسبت به سال 
گذشته با افزايش بسيار اندك روبرو بوده و به هيچ وجه قابل 
مقايسه با ساير اقالم و اجناس نيست، يعني كاالهاي ديگر كه 
سر نخ آن در اختيار دولت نيست، به طور متوسط بيش از 4۰ 
درصد افزايش قيمت را تجربه كرده اند، ولي قيمت اقالمي كه 
مثل ارز و حامل هاي انرژي كه قيمت گذاري آن مستقيم يا 
غيرمستقيم در اختيار دولت است، به شدت سركوب شده و 
قيمت آن بسيار كمتر از نرخ تورم رشد داشته است. سميعي 
عنوان كرد: يكي از اصلي ترين وظايف بانك هاي مركزي 
در همه جاي دنيا ايجاد ثبات در قيمت ارز است ولي ايجاد 
ثبات به معني ثابت نگه داشتن قيمت با وجود تورم هاي 
باال نيس��ت، ثبات يعني كنترل تالطمات، نوس��انات و 
تعديل قيمت مطابق ب��ا نرخ تورم.  وي افزود: رها كردن 
افسار تورم براي هر اقتصادي سمي مهلك تلقي مي شود، 
ولي پادزهر آن س��م، سم ديگري به نام سركوب قيمت 
ارز نيست بلكه كنترل حجم نقدينگي و عدم خلق پول 

است كه پادزهر اصلي و واقعي براي نرخ تورم مي باشد.

   شاهد سركوب قيمت ارز هستيم!
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: سركوب قيمت ارز سبب 
نمي شود كه قيمت واقعي و ذاتي آن كمتر شود، بلكه قيمت 
دس��توري فنر قيمت را فش��رده كرده و انرژي آن را ذخيره 
مي كن��د تا در زمان خاص با كمتري��ن دليل يا بهانه ، باعث 
انفجار قيمتي شود، كما اينكه اين تجربه بارها براي اقتصاد ما 
اتفاق افتاده است. سميعي با اشاره به عدم نقش دولت در ايجاد 
نوسانات ارزي گفت: بانك مركزي بايد با تزريق مثبت و منفي 
به موقع در تالطمات، از ايجاد نوسانات ارزي جلوگيري كند 
كه متاسفانه شاهد اين اقدام از سوي دولت نيستيم كه نمره 
منفي را به همراه دارد. وي به ديده بان ايران گفت: با توجه به 
اينكه ۸۰ درصد ارز توسط بانك مركزي عرضه مي شود پس 
قيمت ها به صورت مصنوعي پايين نگه داشته مي شود ولي 
اين كار، كار اقتصادي نيست و بهتر از قيمت ها واقعي باشد 
البته اگر قيمت ها واحد و واقعي باشند مي توان انتظار داشت 
كه نرخ دالر به 4۰ هزار تومان برسد. سميعي در پايان بيان 
كرد: چنانچه نرخ هاي متنوع و رانت زا از جمله ارز 4۲۰۰ 
توماني، ارز نيمايي، ارز سنا مسافري، ارز سنا كارت ملي، ارز 
نرخ تسعير، ارز حساب بانكي داخلي، ارز حساب بانكي منشأ 
خارجي، ارز بازار متشكل، ارز نرخ ets يا سامانه معامالت 
الكترونيكي، ارز به قيمت توافقي، ارز به قيمت بازار غير 
رسمي حذف شوند مي توان با قيمت هاي واقعي و واحد 

انتظار اقتصاد پويا براي كشور داشته باشيم.

   از مذاكرات خبري نيست
مذاكرات برج��ام مي توان��د تاثير مثبت��ي روي معامالت 
داشته باش��د چون بالتكليفي در مذاكرات به زيان بورس 
و س��رمايه گذاران اس��ت. فرد نمي داند چه تصميمي براي 
سرمايه گذاري درس��ت بگيرد و با تعيين تكليف مذاكرات 

وضعيت سرمايه گذاري نيز مشخص خواهد شد. نرخ دالر 
مي تواند تاثير مثبت يا منفي بر سودآوري شركت ها داشته 
باشد. در بدترين حالت نتيجه مذاكرات، توافق برجام از بين 
خواهد رفت. در اين سناريو بدبينانه احتماال در كوتاه مدت 
شاهد رشد چش��مگير نرخ دالر خواهيم بود. قطعا آثار اين 
رش��د به مانند ساير رش��دهاي ارزي در كش��ور بر بورس و 
ديگر بازارهاي مالي نيز ملموس خواهد بود. در ادامه ليست 
شركت هايي كه در صورت رشد نرخ دالر تا ۳۵ هزار تومان، 
پايين ترين P/E تحليلي را خواهند داشت، نمايش داده شده 
اس��ت. طبق اين جدول EPS نمادهايي مانند فوالد، كاوه، 
شبندر، ارفع و... رشد قابل توجهي خواهد داشت. مشخص 
شدن شرايط برجام در هر دو صورت توافق يا عدم توافق تاثير 
مثبت كوتاه مدتي بر بورس خواهد داشت. سود شركت ها بر 
دو اساس تورم و سودسازي شركت صورت مي گيرد. اگر توافق 
صورت گيرد ديگر بازار سود خود را از تورم كسب نمي كند و به 
موجب آن به دنبال شركت هاي سودساز مي رود. اگر شرايط 
اينگونه پيش برود، مي توان انتظار داش��ت شركت هايي با 
P/E فوروارد خوب، مورد توجه بازار قرار گيرند و بازار سرمايه 
مجدد به مدار تحليل باز گردد. صنايع مس��تعد رشدي كه 
در كوتاه مدت مي ت��وان از آنها نام برد خودرو، بانك و برخي 
بيمه اي ها مي باش��ند. بين گروه بانكي مي توان بانك هايي 
مانند ملت، اقتصاد نوين و پارس��يان را نام برد كه بيشترين 
تاثير را از نرخ ارز مي گيرند. در خصوص شركت هاي بيمه اي 
نيز پيش بيني مي شود سهامي كه قابليت افزايش سرمايه را 
دارند، مانند اتكا و بيمه ما مستعد رشد باشند. دو نماد خودرو 
و خساپا در گروه خودرو نيز تحليل پذير نيستند، اما سهام 
ارزنده اي مانند خبهمن وجود دارد كه هم از نظر نوآوري در 
محصوالت ارزنده است و هم در اين گروه جزو شركت هاي 
زيان ده نمي باشد. اگر به نتيجه برسيم بازار خودرو در حال 
حركت است، خوب از استراتژي خريد از كف داشته باشيم. 
به اين صورت كه وقتي سهمي جا مانده بيشترين اصالح از 
كف را داشت، آن را خريداري كنيم. باتوجه به وعده هايي 
كه در خصوص ساخت مسكن داده شده است، گروه هاي 
مربوط به مسكن نيز مستعد رشد مي باشند. گروهي كه 
خود معتقدم شرايط بهتري پيدا خواهد كرد، گروه كاشي 
و سراميك است. كاشي و سراميك گروه كوچكي است كه 

مي تواند حركت هاي رو به رشدي در آينده داشته باشد.
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مرگ ومير روزانه كرونا تك رقمي شد
مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت جديدترين آمار كرونا در كشور را اعالم كرد. تاكنون ۶۵ ميليون و ۷۴ 
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كرونا را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده در كشور به ۱۵۴ ميليون و ۷۲۴ هزار و ۴۶۴ ُدز رسيد. بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۵۰۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۹۸ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون و ۵۴۵ هزار و ۸۵۵ نفر رس��يد.۶ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان خود را از 

دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۴ هزار و ۳۶۴ نفر رسيد.
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موضوعمناقصهبههمراهحسنانجامكار3-لیستپرسنلوتصويرمداركتحصیليپرسنلكلیدي4-مداركايزو14001،9001و18001معتبر
1-مبلغبرآوردمناقصه:18.000.000.000ريال

2-نوعومبلغتضمین:ضمانتنامهمعتبربانكيبهمبلغ900.000.000ريالبااعتبار3ماهه
3-آخرينمهلتتقاضايشركتدرمناقصهوبارگذاریمداركارزيابيکیفیدرسامانهستادايران:14روزپسازدرجآگهینوبتدوم

آدرس:اهواز-منطقهبرومي-كیلومتر12جادهاهواز/س�ربندر-نرس�یدهبهپلیسراه-شركتبهرهبردارينفتوگازمارون–ساختمانش�مارهدو–اتاق32-ادارهتداركاتواموركاال-تلفن:06134188665فكس:
06134434067

4-آخرينمهلتارسالپاکاتضمانتنامه)الف(وبارگذاریپاکاتفنی)ب(ومالی)ج(متعاقباپسازتعیینلیستکوتاهاعالمخواهدشد.
5-تاريخومحلگشايشپاكاتمالي:متعاقبًااعالمخواهدشد.

6-زمانتحويلكاال:90روزه
7-حداكثرمبلغپیشپرداختبهمیزان25%مبلغموردمعاملهدرازايارائهضمانتنامهبانكيخواهدبود.
8-ارائهضمانتحسنانجامتعهداتبهمیزان10%مبلغموردمعاملهتوسطبرندهمناقصهالزاميميباشد.

نكته:هزينهدرجآگهيدرجرايدازبرندهمناقصهكسرخواهدشد.

برايدريافتاطالعاتتكمیليبهسايتهايذيلمراجعهشود.
http://setediran.ir آدرسسايتستادايران:

روابطعموميشركتبهرهبردارينفتوگازمارون

قلمشرحكاالواحدتعداد

200NO

HOSE23/4"
Description:

Length:25MDiametre:70MMWeight:405gr/m
Workingpressure:16barTestpressure:22.5barBurstingpressure:50bar

WorkingTemp:-20~+100C^
3layers-hightheat.acid-castic.hydrocarbons.chemicalanderosionresistance.

Lining:PVC.PU.Rubber
Male&FemaleaccordingtoBS336

GalvanizedSteelcoilwithplasticcoating
Color:Red

1

http://mogpc.nisoc.ir

شماره مناقصه عمومي   :    13/ م خ /1401
شماره تقاضا   : 0100257 -48

شرح تقاضا  : شيلنگ آب آتش نشاني 3/4، 2

 فراخوان مناقصه عمومي همزمان با
 ارزيابي كيفي )فشرده( يك مرحله اي

نوبت اول

شناسه آگهي : 1384546
جمهورياسالميايران

وزارتصنعت،معدنوتجارت
سازمانصنايعكوچكوشهركهايصنعتيايران

شركتشهركهايصنعتياستاناصفهان)سهاميخاص(

شركتشهركهايصنعتياستاناصفهاندرنظرداردمناقصهعموميهمزمانباارزيابيكیفي)فشرده()اجرايشبكهتوزيعآب،مخزن
1000مترمكعبيزمینيوچاهكپمپاژش�هركصنعتيپوده(بهشماره)2001001281000038(راازطريقسامانهتداركاتالكترونیكي
دولتبرگزارنمايد.كلیهمراحلبرگزاريمناقصهازدريافتاس�نادمناقصهتاارايهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاييپاكتهاازطريق
درگاهسامانهتداركاتالكترونیكيدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورت
عدمعضويتقبلي،مراحلثبتنامدرسايتمذكورودريافتگواهيامضايالكترونیكيراجهتشركتدرمناقصهمحققسازند.تاريخ

انتشارمناقصهدرسامانهتاريخ1401/07/02ميباشد.
آخرينمهلتزمانيدريافتاسنادمناقصهازسايت:ساعت19روزپنجشنبهتاريخ1401/07/07

آخرينمهلتزمانيارايهپیشنهاد:ساعت14:30روزدوشنبهتاريخ1401/07/18
زمانبازگشاييپاكتهايارزيابي:ساعت8:30صبحروزسهشنبهتاريخ1401/07/19

هزينهدرجآگهيروزنامهبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.
موضوعمناقصه:اجرايشبكهتوزيعآب،مخزن1000مترمكعبيزمینيوچاهكپمپاژشهركصنعتيپوده.

مبلغبرآورداولیه:105.953.380.705ريالوبراساسفهارسبهايسال1401سازمانبرنامهوبودجهكشور)اعتبارطرحجاري(
مبلغتضمینشركتدرفرآيندارجاعكار:5.297.670.000ريال

رشتهوپايهتشخیصصالحیتپیمانكاران:رتبه5ياباالتردررشتهآب.
مدتاجرا:8ماه

اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزار:جهتدريافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارايهپاكتالف:آدرساصفهانخیابان
22بهمن،مجموعهاداريامیركبیر،شركتشهركهايصنعتياستاناصفهانوتلفن03132447300

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:مركزتماس:021-41934
اطالعاتتماسدفاترثبتنامسايراستانهادرسامانهwww.setadiran.irبخشثبتنام/پروفايل/تامینكننده/مناقصهگرموجوداست.
امورپیمانهايشركتشهركهايصنعتياستاناصفهان

 آگهي مناقصه عمومي
 يك مرحله اي 

نوبت اول

شناسه آگهي: 1384575
جمهورياسالميايران

وزارتصنعت،معدنوتجارت
سازمانصنايعكوچكوشهركهايصنعتيايران

شركتشهركهايصنعتياستاناصفهان)سهاميخاص(

شركتشهركهايصنعتياستاناصفهاندرنظردارداجرايپروژهزيررابهپیمانكارانواجدشرايطازطريقسامانهتداركاتالكترونیكيدولت)ستاد(واگذارنمايد.كلیهمراحل
برگزاريمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارايهپیشنهادقیمتمناقصهگرانوبازگشاييپاكتهاازطريقدرگاهسامانهتداركاتدولتبهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهد
شد.الزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلي،مراحلثبتنامدرسايتمذكورودريافتگواهيامضايالكترونیكيراجهتشركتدرمناقصهمحققسازند.تاريخانتشار

مناقصهدرسامانهتاريخ1401/07/02ميباشد.
آخرينمهلتزمانيدريافتاسنادمناقصهازسايت:ساعت19روزپنجشنبهتاريخ1401/07/07

آخرينمهلتزمانيارايهپیشنهاد:ساعت13:30روزپنجشنبهتاريخ1401/07/21
زمانبازگشاييپاكتهايقیمت:ساعت8:30صبحروزشنبهتاريخ1401/07/23

اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزار:جهتدريافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارايهپاكتالف:آدرساصفهان،خیابان22بهمن،مجموعهاداريامیركبیر،شركت
شهركهايصنعتياستاناصفهانوتلفن03132647300

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانهمركزتماس021-1456
هزينهدرجآگهيروزنامهبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.

موضوعمناقصه:تهیهمصالحواجرايسامانهتولیدبرقتجديدپذيرساختمانشماره2شركتشهركهايصنعتياستاناصفهان)شماره2001001281000028درسامانهستاد(
مبلغبرآورداولیه:20.101.472.112ريالوبراساسفهارسبهايسال1401سازمانبرنامهوبودجهكشور)اعتبارطرحجاري(

مبلغتضمینشركتدرفرآيندارجاعكار:1.005.074.000ريال
رشتهوپايهتشخیصصالحیتپیمانكاران:رتبه5ياباالتردررشتهنیرو

مدتاجرا:2ماه
موضوعمناقصه،محوطهسازيسايتكارگاهيوجادهدسترسيساختماناداريوآتشنشانيناحیهصنعتيباغبهادران)شماره2001001281000028درسامانهستاد(

مبلغبرآورداولیه:28.745.713.823ريالوبراساسفهارسبهايسال1400سازمانبرنامهوبودجهكشور)اعتبارطرحجاري(
مبلغتضمینشركتدرفرآيندارجاعكار:1،437،286،000ريال

رشتهوپايهتشخیصصالحیتپیمانكاران:رتبه5ياباالتردررشتهراهوترابري
مدتاجرا:6ماه

موضوعمناقصه:تكمیلشبكهتوزيعآبشهركهايصنعتيبادرودنطنزونايین)شماره2001001281000028درسامانهستاد(
مبلغبرآورداولیه:34.166.663.222ريالوبراساسفهارسبهايسال1401سازمانبرنامهوبودجهكشور)اعتبارطرحجاري(

مبلغتضمینشركتدرفرآيندارجاعكار:1،708،334،000ريال
رشتهوپايهتشخیصصالحیتپیمانكاران:رتبه5ياباالتردررشتهآب

امورپیمانهايشركتشهركهايصنعتياستاناصفهانمدتاجرا:4ماه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
همراه با ارزيابی کيفی ) نوبت اول ( شرکتتوزيعنیرویبرق

استانکرمانشاه
)سهامیخاص(

شرکتتوزيعنیرویبرقاستانکرمانشاهدرنظردارداقالممشروحهذيلراازطريقمناقصهعمومیخريدارینمايد.لذاکلیهفروشندگانو
تولیدکنندگانواجدش�رايطمیتوانندجهتدريافتاسنادمناقصهپسازدرجنوبتدوماينآگهیمورخ1401/07/04درروزنامهتعادلبه
مدت5روزبهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irمراجعهنمايند.الزمبهذکراستبرگزاریمناقصههای
فوقازطريقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتانجاممیپذيرد.لذاکلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپیشنهادمناقصهگران
وبازگشايیپاکتهاازاينطريقانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلی،مراحلثبتنامدرسايتمذکورو

دريافتامضایالکترونیکیجهتشرکتدرمناقصهرامحققسازند.

توضیحات:
نوعتضمینشرکتدرمناقصه)ضمانتنامهبانکی،واريزوجهنقدو...بهشرحمندرجدراسنادمناقصه(

مهلتومکانتسلیمپیشنهادتاساعت12:00روزچهارشنبهمورخ1401/07/20،دبیرخانهشرکت)پاکتالف(وبارگذاریدرسامانهستاد.
زمانومکانبازگشايیپاکاتساعت13:00روزچهارشنبهمورخ1401/07/20،اتاقکنفرانسشرکتدرسامانهستاد

بهپیشنهادهایفاقدسپرده،سپردهمخدوش،سپردههایکمترازمیزانمقرر،چکشخصیونظايرآنمطلقاترتیباثردادهونخواهدشد.
بهپیشنهادهایفاقدامضاء،مشروط،مخدوش،وپیشنهاداتیکهبعدازامضاءمدتمقرردراسنادمناقصهواصلمیشودمطلقاترتیباثر

دادهنخواهدشد.
سايراطالعاتوجزئیاتمربوطهدراسنادمناقصهمندرجاست.

روابطعمومیجهتکسباطالعاتبیشترباشماره38245990-083تماسحاصلفرمايید.
شرکتتوزيعنیرویبرقاستانکرمانشاه

مبلغبرآورداولیهشرحمناقصهشمارهمناقصه
)ريال(

مبلغتضمینشرکت
درمناقصه)ريال(

خريد7030اصلهانواعتیرسیمانی)ازمحلاعتباراتداخلی–401/24
263،591،000،0008،910،000،000عوارضبرق()باارزيابیکیفی(

401/33
خريد4366عددمقرهسوزنیسیلیکونیو4565عددمقره
کششیسیلیکونی)ازمحلاعتباراتداخلی–عوارضبرق()با

ارزيابیکیفی(
24،510،500،0001،726،000،000

401/34

خريد5000دستگاهکنتورتکفازفهام2پايهبلندو3000
دستگاهکنتورتکفازفهام2پايهکوتاه)ازمحلاعتباراتداخلی

45،000،000،000وکاهشتلفات()باارزيابیکیفی(
2،350،000،000
..................….....
تضمینشرکت

بررسي ها نش��ان مي دهد در روزهاي گذشته دسترسي به 
اينترنت روي اپراتورهاي موبايل در تهران و چند شهر بزرگ 
ديگر مختل شده است و كاربران اينترنت همراه تنها امكان 
استفاده از سايت هاي داخلي را دارند. بررسي ها نشان مي دهد 
پيام رسان واتس اپ نيز براي كاربران داخل ايران فيلتر شده 
و امكان استفاده از اين پيام رسان بدون ابزارهاي فيلترشكن 
وجود ندارد. نت بالكس نيز موضوع فيلتر شدن واتس اپ در 
ايران را تاييد كرده است. با وجود قطعي هاي اين چند روز، در 
نهايت رييس سازمان فناوري اطالعات ايران با بيان اينكه به 
دستور مراجع ذي صالح براي بعضي از پلتفرم ها و سكوهاي 
خارجي به صورت موقت محدوديت هايي وضع شده است 
تاكي��د كرد كه نيازهاي��ي كه مردم در اس��تفاده از خدمات 
الكترونيكي دارند، با استفاده از ظرفيت ها و پيام رسان هاي 
داخلي برقرار اس��ت و مش��كل خاصي وجود ندارد. بررسي 
وضعيت اينترنت همراه و ثابت نشان مي دهد كه دسترسي 
به پلتفرم اينس��تاگرام با IP ايران امكان پذير نيست. از عصر 
چهارشنبه ۳۰ شهريورماه گزارش هايي از كاربران مبني بر 
 IP اينكه دسترسي شان به اينستاگرام بدون فيلترشكن و با
ايران ممكن نيست اعالم شده است. گمانه زني ها در شرايط 
فعلي امكان فيلتر اينستاگرام را تقويت كرده است. همچنين 
بسياري از كاربران تلگرام در دقايق اوليه اعالم اين خبر تاييد 
كردند به اينس��تاگرام دسترس��ي ندارند. كاربران ايراني در 
حال حاضر بدون استفاده از فيلترش��كن امكان استفاده از 
اينستاگرام را ندارند. دسترسي به اين شبكه اجتماعي به طور 
مشهودي محدود شده است. اين موضوع اما در حالي است 
كه همچنان منابع رسمي اين خبر را تكذيب يا تاييد نكردند. 
اينستاگرام تنها شبكه اجتماعي پرطرفدار و فيلتر نشده در 
ايران بود. البته اينستاگرام طي ماه هاي اخير بارها و بارها با افت 
پهناي باند مواجه بوده اما مسووالن مختلف تاكيد كرده اند 
كه هيچگاه فيلتر نشده است. هرچند همچنان بايد منتظر 
واكنش نهادهاي مسوول نسبت به اين اختالل بود. در حالي 
كه استفاده از واتس اپ در ايران با اختالف همراه شده بود، به 
نظر مي رسد كه اين پيام رسان بين المللي فيلتر شده است و 
چه روي شبكه ثابت و چه شبكه اينترنت سيار، نمي توان بدون 
روشن كردن فيلترشكن از آن استفاده نمود. نت بالكس نيز 
با انتشار تصوير زير اعالم كرده كه واتس اپ در ايران مسدود 
شده است. خبرگزاري تسنيم نيز با تاييد اين موضوع خبر از 
موقت بودن مسدودس��ازي ها داده است . خبرگزاري فارس 
در خصوص اعمال فيلترين��گ براي اين دو پلتفرم خارجي 

و نامشخص بودن زمان رفع محدوديت نوشت: »با تصميم 
شوراي عالي امنيت كشور دسترسي به اينستاگرام و واتس 
اپ محدود ش��د. هنوز معلوم نيست اين تصميم چه زماني 
به طول خواهد انجاميد اما اقدام��ات خالف امنيت ملي در 
بستر اين شبكه ها توسط ضد انقالب و پاسخگو نبودن اين 
پلتفرم ها يكي از داليل اين تصميم اس��ت.« عالوه بر اعمال 
 فيلترينگ براي شبكه اجتماعي اينس��تاگرام و پيام رسان 
واتس اپ، بس��ياري از كارب��ران نيز گ��زارش كرده اند كه با 
محدوديت در دسترسي به گوگل پلي مواجه شده اند و به نظر 
مي رسد اين فروشگاه رسمي اندرويد نيز براي كاربران داخل 

ايران فيلتر شده است.

   واتس اپ خارج از دسترس، اينستاگرام فيلتر
واتس اپ در حالي فيلتر مي ش��ود كه پيش از آن اينستاگرام 
نيز فيلتر شده بود. واتس اپ از معدود پيام رسان هاي جهاني 
بود كه در ايران بدون استفاده از فيلترشكن قابل استفاده بود 
و حاال در كنار اينستاگرام، در يك روز فيلتر شده اند. تابستان 
سال گذشته بود كه مركز افكار سنجي ايسپا با برگزاري يك 
نظرسنجي از مردم ايران اعالم كرد كه واتساپ محبوبترين پيام 
رسان در بين كاربران ايراني است. بر اساس اين نظر سنجي كه 
در مرداد ۱۴۰۰ انجام شده بود، ۷۱.۴ درصد از افراد باالي ۱۸ 
سال ايراني از پيام رسان واتساپ استفاده مي كنند. اين آمار 
احتماال در تابستان ۱۴۰۱ كه اين پيام رسان در ايران فيلتر 
شده، افزايش هم داشته است. به عنوان مثال آخرين اطالعات 
مركز آمار ايران نيز نشان مي دهد كه سطح عضويت كاربران 
ايراني در واتساپ در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۴ درصد بود اما اين 
رقم در پايان سال ۱۴۰۰ با رشد قابل توجهي به ۸۸.۵ درصد 
رسيده است. تنها در عرض سه ساعت پس از فيلتر اينستاگرام 
روي اينترنت ثابت و همراه، دسترس��ي به اينترنت از سوي 
اپراتورهاي موبايل نيز براي اكثر كاربران محدود شد. كاربران 
اينترنت همراه اول، ايرانسل، رايتل و شاتل موبايل تنها امكان 
دسترسي به سايت هاي داخلي را دارند و پلتفرم هاي پركاربرد 

همچون واتس اپ، گوگل و... از دسترس خارج شده اند.

    وزير  ارتباطات: 
كسي به دنبال قطع اينترنت نيست

قطعي اينترن��ت در حالي رخ داده كه عيس��ي زارع پور وزير 
ارتباطات روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت، به 
وضوح اعالم كرد »كس��ي به دنبال قطع اينترنت نيست«. 

وزارتخانه تحت امر او حتي با انتشار بيانيه اي، خبر منتشر شده 
مبني بر اينكه احتمال قطعي مقطعي اينترنت طي روزهاي 
آتي وج��ود دارد را تكذيب كرده بود. پي��ش از اين و در آبان 
سال ۹۸ نيز شاهد قطعي گسترده اينترنت به مدت دو هفته 
در سراسر كشور بوديم. در آن زمان كاربران اينترنت ثابت و 
همراه امكان دسترسي به پلتفرم هاي بين المللي را نداشتند و 
بنابرگزارش هايي، به اقتصاد ديجيتال و اكوسيستم استارتاپي 
ايران لطمه هاي بسياري وارد شد. در همان ايام، جلسه بررسي 
پيامدهاي قطع اينترنت بر كسب و كارها با حضور مسووالن 
وزارت ارتباطات و سازمان نصر و فعالين استارتاپي در سازمان 
فن��اوري اطالعات كش��ور برگزار ش��د. »جعفر محمدي« 
نايب رييس كميسيون تجارت الكترونيكي وقت سازمان نصر 
در آن جلس��ه اعالم كرد قطع اينترنت روزانه بيش از ۲۵۰۰ 
ميليارد تومان به صنعت آي تي كشور لطمه زده است. همان 
زمان محمد جواد آذري جهرمي، وزير وقت ارتباطات اعالم 
كرد پيگيري هاي بسياري براي عدم قطع اينترنت و اتصال 
س��ريع تر آن داش��تند در حالي كه عده اي آنها را بابت قطع 
ديرهنگام اينترنت، مواخذه مي كردند: »كل اين پديده براي 
كشور بسيار آثار بدي داشت. در بخش ما هم بسيار آثار بدي 
را برجاي گذاشت. اميدوارم هيچ وقت يك چنين شرايطي رخ 
ندهد؛ نه كشور با چنين پديده اي مواجه شود نه بخش ما با 

چنين مساله اي مواجه شود.«

    فعاليت سايت ها و پيام رسان هاي داخلي بدون 
توقف ادامه دارد

با وجود قطعي هاي اين چند روز، در نهايت رييس س��ازمان 
فناوري اطالعات ايران با بيان اينكه به دستور مراجع ذي صالح 
براي بعضي از پلتفرم ها و سكوهاي خارجي به صورت موقت 
محدوديت هايي وضع شده است تاكيد كرد كه نيازهايي كه 
مردم در استفاده از خدمات الكترونيكي دارند، با استفاده از 
ظرفيت ها و پيام رسان هاي داخلي برقرار است و مشكل خاصي 
وجود ندارد. محمد خوانساري اظهار كرد: نيازهايي كه مردم 
عزيز ما دارند در استفاده از خدمات الكترونيكي، چه آنهايي 
كه مرتبط هستند با خدمات سايت هاي داخلي مانند خريد و 
فروش، تاكسي هاي اينترنتي، بانك ها، خدمات مالي، خدمات 
حوزه سالمت و نسخه الكترونيكي و غيره يا نيازهايي كه به 
شكل خدمات ارتباطي با استفاده از ظرفيت پيام رسان هاي 
داخلي، برنامه هاي كاربردي، ابزارك ها و برنامه هاي كاربردي 

تلفن همراه داخلي برقرار است و مشكل خاصي نيست. 

در روزهاي گذشته صرفا امكان دسترسي به سايت هاي داخلي از طريق اينترنت موبايل امكان پذير است

اينترنت موبايل ملي شد
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