
محسن رضايي در بدو ورود به فرودگاه بوشهر در جمع 
خبرنگاران افزود: امروز براي طي مسير پيشرفت كشور 
يك مبارزه و مس��ابقه جدي بين ما و مخالفان ايران 
در خارج و در منطقه وجود دارد تا پيش��رفت كش��ور 
ش��تاب گيرد. معاون اقتصادي رييس جمهور گفت: 
دولت س��يزدهم تالش دارد تا ديوارهاي تحريم يكي 
پس از ديگري بشكند و از اين طريق مسير پيشرفت 
كشور با سرعت بيش��تري طي شود. محسن رضايي 
روز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه بوشهر در جمع 
خبرنگاران افزود: امروز براي طي مسير پيشرفت كشور 
يك مبارزه و مسابقه جدي بين ما و مخالفان ايران در 
خارج و در منطقه وجود دارد تا پيشرفت كشور شتاب 
گيرد. وي بيان ك��رد: روز ب��ه روز وضعيت اقتصادي 
كش��ور رو بهبود است ولي نبايد اين موضوع فراموش 
ش��ود كه اكنون در جنگ اقتصادي درگير هستيم. 
رضايي ادامه داد: دشمنان ايران اسالمي بخوبي متوجه 
شدند كه ايران در مسير پيشرفت خود سرعت گرفته 
و ب��دون ترديد در ماه ها و س��ال هاي آينده ديوارهاي 

تحريم بيشتر شكس��ته خواهد شد. معاون اقتصادي 
رييس جمهور بيان كرد: سرعت در پيشرفت بدون حضور 
گسترده و ميليوني مردم در اقتصاد امكان پذير نخواهد بود 
و امروز نيز كه از جزيره خارگ بازديد شد، استعدادهاي 
فراواني وجود دارد كه بايد تبديل به ثروت ملي شود و در 
اختيار مردم قرار گيرد. وي ادامه داد: براي نمونه منابع 
عظيم گازهايي كه از نفت حاصل مي شود بيش از ۶۰ تا 
۷۰ سال است كه مي  س��وزد، عالوه بر تخريب محيط 
زيست از اين ثروت عظيم انرژي نيز استفاده مطلوبي 
نمي شود. رضايي يادآور شد: پااليشگاه هايي در خارگ 
در دست احداث اس��ت تا با بهره برداري از اين واحدها، 
گازهايي كه طي ۶۰ تا ۷۰ س��ال اخير آتش مي گرفت 
تبديل به محصوالت ارزشمند مي  شود كه هم قابليت 
صادرات خواهد داش��ت و ه��م در اختيار م��ردم قرار 
مي گيرد. وي ادامه داد: همچنين با تالش استاندار بوشهر 
سعي بر اين است با استفاده از امكانات صنعتي موجود در 
استان آب شرب موردنياز منطقه به نحو مطلوبي تامين 
ادامه در صفحه 3 شود.  
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يادداشت- 1

نقش اقتصاد در سرنوشت برجام
آيا احياي برجام به نقطه پاياني 
رسيده است؟ نقش گزاره هاي 
اقتص��ادي در آين��ده برج��ام 
چيس��ت؟ آيا سياس��ت هاي 
اعمالي و اعالمي اياالت متحده 
ب��ا هم تف��اوت دارن��د؟ به نظر 
مي رس��د، اين روزها مس��ائل 
مرتبط با برج��ام دچار ابهامات 
فراواني شده است؛ منشأ اين فضاي غبارآلود هم رويكردهاي 
متفاوتي است كه امريكا در مواجهه با ايران در پيش گرفته 
اس��ت. در سياس��ت هاي اعالني امريكا، آنه��ا با صراحت 
مي گويند كه منتظر تحوالت داخلي ايران هستند تا پس 
از آن بتوانند در اين زمينه تصيميم س��ازي كنند. از سوي 
ديگر انتخابات مجلس نمايندگان و سناي امريكا هم طي 
روزهاي آينده برگزار مي شود. دولت امريكا مي خواهد بداند 
آيا در مجلس نمايندگان موقعيت تثبيت شده اي دارند يا 
نه؟ چرا كه كل ۴۳۵ نماينده مجلس نمايندگان و يك سوم 
مجلس سنا در اين انتخابات تعيين مي شوند. اگر اكثريت 
دموكرات ها حفظ ش��ود، دولت بايدن با دست بازتري در 
مذاكرات حاضر مي شوند اما اگر اكثريت را از دست دهند، 
بدون ترديد جمهوري خواهان تالش مي كنند خواسته هاي 
خود را به دولت بايدن ديكته سازند. بنابراين يك طرف قضيه 
در سياست اعالني امريكا به تظاهرات و ناآرامي هاي ايران 
مربوط است و يك طرف هم به انتخابات امريكا ارتباط دارد.

اين بخش مربوط به سياست هاي اعالمي امريكاست كه 
تشريح شد. اما در سياست هاي اعمالي كه مربوط به آن 
دسته از سياست هايي است كه امريكا زير پوست تحوالت 
انجام مي دهد اما اعالم عمومي نمي شوند، اوضاع به گونه اي 
ديگر است. اخيرا وزير خارجه ايران در گفت وگويي اعالم 
كرد اين چه سياستي است كه امريكا در خفا درخواست 
گفت وگو و مذاك��ره مي دهد اما در آش��كار بايدن اعالم 
مي كند اي��ران را آزاد خواهيم كرد؟ تضادي كه برآمده از 
تفاوت در سياس��ت هاي اعالمي و اعمالي است. بنابراين 
يك طرف قضيه در سياست اعالني امريكا به تظاهرات و 
ناآرامي هاي ايران مربوط است و يك طرف هم به انتخابات 
ادامه در صفحه 6 امريكا ارتباط دارد. 
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يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

قصه درماني؛ رفع اضطراب گراني شير مرغ تا جان آدميزادسياست و بورس
اخبار سياس��ي هم��واره روي 
بورس و اقتصاد كش��ور تاثير 
دارد. ب��ا توج��ه به ن��وع اخبار 
سياس��ي اين تاثي��ر مي تواند 
مثبت يا منفي باش��د. در حال 
حاضر اخبار منفي سياسي در 
كشور بيشتر است و به واسطه 
اين موض��وع بازاره��اي مالي 
خصوصا ب��ورس تاثير روندي جديد به خ��ود گرفته اند. 
در کشورهاي در حال  توس��عه و به وي��ژه کشورهايي که 
تجربه گذر به يك سيستم سياسي جديد را دارند همواره 
ساختار اقتصادي دچار تغييرات و نوس��ان هايي مي شود 
که مي تواند زمينه هاي تولي��د را مخدوش و آن را از روند 
طبيعي خود خارج سازد و بسته به  شدت و نوع آن، حاکی 
از وجود نوسان ها و نابسامانی در تصميمات مديريتي دارد 
که نمي توان��د چارچوبی باثبات و مناسب را براي بهبود 
بهره  وري، رشد و اعتالي اقتصادي فراهم آورد. ثبات 
سياسي يكي از مهم ترين عوامل در مسير رشد اقتصادي 
محسوب مي شود. براي ثبات سياسي تعاريف گوناگونی 
ارايه  ش��ده اس��ت. در تعريفي بر مبناي تداوم هنجاري و 
رفتاري، ثبات سياس��ي به امكان تداوم الگوهاي خاصي 
از رفتارها در سياست گفته مي شود كه با انتظار عمومي 
همراهي مي شود و چنين الگوهايي احتماال در آينده اي 
قابل پيش بيني، دس��ت  نخورده باق��ي خواهند ماند. در 
مقابل، منظور از بي ثباتي سياس��ي يك وضعيتمتزلزل 
است. بي ثباتي سياسي به عنوان يكي از عوامل سياسي 
اثرگذار بر متغيرهاي كالن اقتصادي، مي تواند متغيرهاي 
زيرساختي كشورها را تحت تاثير قرار بدهد و از طريق آن 
مي تواند بر شاخص هاي كمي يك اقتصاد نيز اثرگذار باشد. 
طبيعي است با كاهش توليدات و ميزان سرمايه گذاري، 
بازار سرمايه نيز ناخودآگاه تحت تاثير اين تغييرات قرار 
گرفته و دچار نوسان مي شود. همچنين محيط غيرپايدار 
سياسي موجب ضعيف شدن سازمان هاي نظارتي شده 
كه تاثيرات اين اتفاق مس��تقيما به بازار س��هام سرايت 
مي كند. ش��رايط بي ثباتي سياسي باعث كاهش اعتماد 
سرمايه گذاران به س��رمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 
شده و همچنين موجب مي شود تا سرمايه گذاران ريسك 
گريز به سمت سرمايه  گذاري در بازارهاي موازي بروند. در 
نتيجه حجم معامالت در بازار سرمايه كاهش  يافته و سبب 
ادامه در صفحه 3 كاهش بازدهي سهام مي شود. 

طي امروز و دي��روز 2خبر 
مه��م در فض��اي اقتصادي 
كش��ور منتش��ر ش��د ك��ه 
مي ت��وان آنه��ا را كنار هم 
گذاشت و از دل آنها تحليل 
واح��دي را در خص��وص 
چراي��ي ب��روز مش��كالت 
اقتصادي استخراج كرد. در 
خبر نخس��ت، طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 
مش��خص ش��د كه نرخ دالر از محدوده هاي قبلي 
عبور كرده و وارد قلمروي ح��ول و حوش ۳۵هزار 
توماني شده اس��ت. رخدادي كه از منظر تحليلي، 
دامنه اثرگذاري آن مجموعه بازارهاي كشور را در بر 
گرفت تا از آنجا وارد خانه هاي مردمي شود كه طي 
ماه ها و سال هاي اخير، اقالم فراواني چون گوشت، 
برنج، مرغ، ماهي، ميوه جات و... از س��فره هاي آنان 
حذف ش��ده و با گراني هاي اخير در نرخ دالر، بايد 
منتظر ح��ذف اقالمي چون تخم م��رغ، ماكاروني، 
حبوب��ات و... نيز از س��فره هاي خود باش��ند. خبر 
دوم اظهارنظرهايي اس��ت كه روز گذش��ته توسط 
معاون اقتصادي رييس جمهوري در خصوص حل 
مشكالت اقتصادي و بهبود شاخص هاي اقتصادي 

مطرح شده است. 
اين مق��ام دولتي اعالم كرده اس��ت، ايران بهترين 
مناس��بات اقتص��ادي را ب��ا همه جه��ان دارد! من 
نمي دانم اي��ن آقايان بر چه مبناي��ي اين اظهارات 
عجيب را با ص��داي بلند اعالم مي كنند و عجيب تر 
اينكه چرا كسي در دولت نيست كه خطرات اين نوع 
اظهارنظرها را براي آقايان بازگو كند. همين امروز 
در گروه ه��اي مختلف اين اظه��ارات در قالب طنز 
دست به دست مي شوند. اگر آقايان در پشت پرده، 
ذخاير ارزي بااليي دارند و كسي از آنها خبر ندارد، 
چرا اين دارايي هاي ارزي را رو نمي كنند تا بهبودي 
در شاخص هاي اقتصادي ايجاد شود. واقع آن است 
كه مردم از منظر اقتصادي در س��خت ترين شرايط 
در سال هاي پس از انقالب قرار دارند و فقر مطلق در 
حال تس��ري است. اما اگر ارزي در كار نيست و اين 
اظهارات براي فضاسازي منتشر مي شود، واقع آن 
است كه اين حرف ها فقط در حكم نمك بر زخم هاي 
مردم پاشيدن است. مردم از يك طرف گراني هاي 

فزاينده را مي بينند كه كمر آنها را خم كرده است، 
از س��وي ديگ��ر اين ن��وع اظهارنظره��اي عجيب 
را مي ش��نوند كه بيش��تر آنه��ا را عصباني مي كند. 
اي كاش آقاي��ان روبه روي خبرنگاران و رس��انه ها 

مي نشس��تند تا خبرنگاران آنها را به چالش بكشند 
اما در اتاق هاي دربس��ته نشستن و از اضاع مناسب 
اقتصادي حرف زدن، جز افزودن بر مشكالت فايده 

ديگري ندارد.

تا به امروز مش��كل اصلي ايران در ب��ازار ارز مربوط 
ب��ه تحريم ها، تداوم آن و انتش��ار هر ن��وع خبر در 
خصوص برجام يا تحريم ها بود. امروز اما متاسفانه 
تداوم اعتراضات داخلي و اس��تمرار آن در چند ماه 
اخير باعث شده تا عامل جديدي به نوسانات ارزي 
افزوده ش��ود. احتماال بدبين��ي مصرف كننده و هم 
سرمايه گذاران نسبت به آينده باعث شده تا تقاضا 
براي خري��د ارز در بازار افزايش پي��دا كند و چون 
در نقطه مقابل، بهبودي در مذاكرات هس��ته اي و 
احياي برجام مشاهده نمي ش��ود، قابل پيش بيني 
بود كه ب��ازار ارز كش��ور وارد دوره اي از نوس��انات 
صعودي پي درپي شود. شخصا پيش بيني مي كنم 
در صورت تداوم اين وضع، عدم احياي برجام، نرخ 
ارز در بازار داخلي باز هم افزايش پيدا كند. سرعت 
اين افزاي��ش قيمت ها در صورتي ك��ه رخدادهاي 
اعتراضي اخير ادامه پيدا كند، بيشتر مي شود، اگر 
روند سكون در مذاكرات هم ادامه داشته باشد، بايد 
منتظر نوس��انات بيشتري باشيم. از سوي ديگر اگر 
چهره هاي اقتصادي دولت و برخي مقامات سياسي 
به اظهارنظرهاي عجي��ب خود در خصوص اقتصاد 
ادامه دهند، نااطميناني را در فضاي داخلي بيشتر 
مي كند و به روند خروج سرمايه ها از كشور سرعت 
مي بخش��د. در كل اين روزها بسياري از شهروندان 
براي تداوم زندگي خود با مشكالت عديده اي مواجه 
هستند. از يك طرف نرخ اجاره بهاي مسكن، آنها را 
گرفتار س��اخته از سوي ديگر، هزينه هاي آموزشي 
فرزندان شان صعود چش��مگيري پيدا كرده است. 
مهم تر از همه اق��الم مصرفي و روزانه مدام در حال 
گران تر شدن هستند. اين در حالي است كه دولت 
در زمان اس��تارت پروژه آزادسازي قيمت ها، اعالم 
كرد تنها ۴ قلم كاال افزايش��ي حدودا 8 درصدي را 
تجربه خواهند كرد. اما امروز مردم ش��اهد هستند 
از شير مرغ تا جان آدميزاد در بازار در حال گران تر 
ش��دن هس��تند، بدون اينكه فرد يا نهادي در اين 
كش��ور باش��د كه صداي شكستن اس��تخوان هاي 
مردم را زير بار اين همه فش��ار بشنود. در اين ميان 
اظهارنظرهاي برخي مقام��ات در خصوص بر وفق 
مراد بودن اوضاع و بهبود وضعيت اقتصادي بيشتر 
در حكم نمك پاش��يدن به زخم هاي مردم است و 

فايده ديگري ندارد.

قص��ه درماني يك��ي از فنون 
روان درمان��ي اس��ت ك��ه در 
كن��ار رويكرده��اي ديگ��ر 
روانشناسي، درمانگران از آن 
روش در مقابله با اضطراب ها 
و ترس هاي كودك اس��تفاده 
مي كنن��د و حت��ي مي توانند 
خيلي از مفاهيم آموزش��ي را 
در حوزه هاي مختلف به كودك آموزش دهند. كودكان 
از طريق داس��تان ها و افس��انه ها با حقايق زندگي آشنا 
مي شوند و با تأثيرپذيري از شخصيت هاي قصه، قدرت 
فهم و بيان آنها تقويت مي ش��ود، خالقيتشان پرورش 
مي يابد و گنجين��ه واژگان كودك نيز گس��ترش پيدا 
مي كند. سنت قصه گويي به اندازه عمر انسان ها قدمت 
دارد. قصه ها مجموعه اي از شخصيت ها، روابط و ارزش ها 
هستند كه هر انساني با شنيدن يك حكايت يا داستان ار 
الگو مي پذيرد و به مرور زمان جِزئي از ناخودآگاه جمعي 
آدم ها مي شوند. كودكان با ش��نيدن قصه مي توانند با 
احساس��ات و رفتارهايي مقابله كنند كه ش��ايد هنوز 
نمي توانند با يك درمانگر و حتي والدينشان در آن موردها 
صحبت كنند. قصه درماني مي تواند روش مفيدي براي 
سالمت رفتاري آنها باشد. قصه ارتباط رمزي و هدفمند 
با درمان دارد. قصه گويي ارتباط غيرمستقيم تخيلي است 
و از طريق تجارب و فرايند و نتايجي كه در قصه هست به 
كودك كمك مي شود تا با قهرمان داستان همانندسازي 
كند. در فرايند قصه درماني تالش بر اين است كه بچه ها 
نسبت به افكار و احساسات خودشان آگاهي بيشتري پيدا 
كنند. به خصوص نسبت به شيوه هاي مقابله خودشان 
زماني كه با مشكالتي درگير شدند، شناخت بيشتري 
به دست مي آورند. در قصه درماني كودكان با تعارض ها 
و احساس��ات دردناك خود روبرو مي ش��وند و آنها را در 
خالل قصه ابراز مي كنن��د و مي توانند قصه متفاوتي با 
س��ناريو جديدي از شرايط و خواسته خودشان بسازند. 
در واق��ع با روايت يك قصه خوب به كودك مي فهمانيم 
كه ضعيف ترين ها هم راهي براي موفقيت پيدا خواهند 
كرد، يا قوي ترين قهرمان ها هم دچار مشكالت خواهند 
شد. قصه در رشد رواني و اخالقي كودكان تأثير زيادي 
دارد و درواقع پلي است بين كودك و دنياي اطرافش كه 
مستقيم روي تخيل كودك تأثير مي گذارد و به تخيالت 
ادامه در صفحه 8 كودكانه جهت مي دهد. 

مهسا يزديمرتضي افقهسيد جواد درواري

 برآوردصندوقبينالملليپول
درجديدترينگزارشخودازميزانذخايرارزيايران

آمارجديدقيمتكاالهاياساسيمنتشرشد

قيمتبرنجايرانيوماكاروني138درصدگرانشدهاست!

ايران۴3سالقبلآزادشد

ذخاير ارزي ۱۲۲ ميليارد دالري!
صفحه2 صفحه3

صدرنشينان گراني ها

پاسخ رييسي به بايدن

 قيمتدالرباورود
 بهمرز35هزارتومان

ركوردبيسابقهايراخلقكرد

قيمتسكهتمامبهارآزادي
همبابيشازيكميليونتومان

 صعود،واردكانال
1۶ميليونتومانيشد

 ثبات   بازار   ارز   يكي   از   مواردي   اس��ت   كه   مي تواند  
 ش��رايط   اقتصادي   يك   كش��ور   را   براي   فعاليت ها  
 فراهم   س��ازد.  دولت   س��يزدهم   نيز   از   همان   ابتدا  
 در   خصوص   كنترل   ب��ازار   ارز   و   ثب��ات   ارز   نظرات  
 مختلفي   را   بيان   كرد.  اما   قيم��ت   دالر   در   بازار   روز  
 گذشته   ۱۱   آبان   ماه   وارد   كانال   ۳۴   هزار   تومان   شد. 
 عده اي   از   تحليلگران   بر   اين   باورند   كه   شرايط   تورمي  
 موجود   در   اقتصاد   كشور   و   انتظارات   تورمي   ايجاد  
 شده   در   بازار   را   مي تواند   از   علل   مهم   پيشروي   دالر  
 دانست.  عمده   تحليلگران   بازار   ارز   تهران   دو   عامل  
 مهم   »سرمايه هاي   خارج   ش��ده   از   بازار   سرمايه«     
 و   » انتظارات   تورمي   موج��ود   در   فضاي   بازار«    را   به  
 عنوان   محرك هاي   افزايش��ي   دالر   در   روز   گذشته  
صفحه 2 را بخوانيد  مي دانند.  

دالِر 
سركش

 مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 
با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

بهشماره30005320دردسترسشماستسامانهپيامكيروزنامهتعادل

رجوع به صفحه 6

خبر نويدبخش مديرعامل فوالد مبارکه

فوالد مباركه آزمون بزرگ استخدامی
 در صنعت كشور را با ظرفيت اشتغال

۱۱۰۰ نفر برگزار می كند

ب��ا جه��ش ۶.2 درصدي ن��رخ دالر در هفته گذش��ته و 
سقف شكني اين پول خارجي، اين سوال پيش رو قرار گرفته 
كه آينده بازار مسكن دستكم تا عيد نوروز چگونه خواهد 
بود؟ بررسي هاي »تعادل« حاكي از اين است كه قيمت 

مسكن به طور غيرمستقيم، از دو كانال، از نوسان هاي ارزي 
متاثر مي شود. اگر چه به طور ميانگين در سال ۱۴۰۱ رشد 
قيمت مسكن كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است، اما اين 
مساله بيش از آنكه تحت تاثير افت قيمت اسمي مسكن 

باشد، تحت تاثير رشد جهش وار تورم عمومي به ويژه در 
برخي از ماه هاي فصل بهار سال جاري از جمله خرداد بوده 
است. در خرداد سال جاري نرخ ماهانه تورم عمومي تحت 
تاثير حذف نرخ ارز ترجيحي از برخي كاالهاي اساسي، به 

۱2.2 درصد رسيد و قيمت ملك هم رشد 8.۴ درصدي 
را ثبت كرد.  در اين حال، طي روزهاي اخير، نرخ ارز دچار 
جهش قيمتي شده است و ركورد هاي تازه اي از خود به جاي 
صفحه 5 را بخوانيد گذاشته است.  



ثبات   بازار   ارز   يكي   از   مواردي   است   كه   ميتواند   شرايط  
 اقتصادي   يك   كشور   را   براي   فعاليتها   فراهم   سازد.دولت  
 سيزدهم   نيز   از   همان   ابتدا   در   خصوص   كنترل   بازار   ارز   و  
 ثبات   ارز   نظرات   مختلفي   را   بيان   كرد.اما   قيمت   دالر   در  
 بازار   روز   گذشته۱۱آبان   ماه   وارد   كانال۳۴هزار   تومان  
 شد.عدهاي   از   تحليلگران   بر   اين   باورند   كه   شرايط   تورمي  
 موجود   در   اقتصاد   كشور   و   انتظارات   تورمي   ايجاد   شده   در  
 بازار   را   ميتواند   از   علل   مهم   پيشروي   دالر   دانست.عمده  
 تحليلگران   بازار   ارز   تهران   دو   عامل   مهم»سرمايههاي     
    خارج   شده   از   بازار   سرمايه«و»انتظارات   تورمي   موجود  
 در   فضاي   بازار«   را   به   عنوان   محركهاي   افزايشي   دالر  
 در   روز   گذشته   ميدانند.اين   در   حالي   است   كه   انتشار  
 سخنان   رابرت   مالي،   نماينده   امور   ايران   در   دولت   آمريكا،
   مبني   بر   از   بين   رفتن   احتماالت   از   سرگيري   مذاكرات  
 برجام   نيز   توانست   عامل   دوم،   يعني   انتظارات   تورمي   را  
 شدت   ببخشد.از   آنجايي   كه   همچنان   نرخ   ارز   در   جامعه  
 ما   بر   گرانيها   تأثي��ر   دارد   و   زندگي   روزمره   مردم   نيز   تا  
 حدودي   به   آن   وابسته   است،   تحليل   نوسانات   بازار   ارز  
 موضوعي   اس��ت   كه   در   اين   گزارش   سعي   داريم   به   آن  
 بپردازيم.ن��رخدالردرمعامالتنقديچندروزاخير
برمدارافزايشقرارگرفتهاس��ت.ودرمعامالتنقدي
روزپنجشنبهتاسطح۳۴هزارو۸۰۰تومانباالرفت.
تحليلگرانارزيپي��شازاينگفتهبودنددرصورتي
كهنرخدالربهمرزمذكوربرس��داينامرممكناست

زمينهسازورودتقاضايجديدبهبازارشود.

 ركورد بي سابقه در بازار دالر ايران
وزارتخزانهداريآمريكاروزپنجشنبهباصدوربيانيهاي
ازاعمالتحريمعليهاشخاصمرتبطباحزباهللونيروي
قدسسپاهپاسدارانجمهورياسالميايرانوهمچنين
شماريازشركتهاينفتيوباربريخبرداد.قيمتدالر
بهاينخبرسريعاواكنشنشاندادونرخدالردرمعامالت
پشتخطيديش��بيكركوردبيس��ابقهراثبتكرد.
اسكناسآمريكاييديش��بدربازارشبانهواردكانال۳۵ 
هزارتومانشد.قيمتدالردرابتدايآبانماهتاامروزبيش
از۲هزارتومانافزايشراثبتكردهاست.دالردرابتداي
ماهجاريدرمحدوده۳۲هزارو۷۵۰تومانمعاملهش��د.
تحليلگرانارزيب��ازارتهرانعواملمختلفيرابهعنوان
داليلافزايشحجمتقاضاوبهتب��عآنافزايشنرخدالر
مطرحميكنن��دكهازمهمتريناي��نعواملميتوانبه
»انتظاراتتورمي«و»س��رايتداراييهايخارجشدهاز

بورسبهبازارهايسوداگرانه«اشارهكرد.

 هجوم بورس بازان به بازار دالر
بررسيهانشانميدهدكهدرروزهاياخيرنسبتخروج
داراييازبازارسرمايهافزايشيافتهوبهعقيدهكارشناسان
اينداراييهابهبازارهايديگرس��رايتخواهندكردكه

نزديكترينمقصدآنهابازارهايارزوطالاست.درنتيجه
باافزايشسطحتقاضادرمعامالتارزيشرايطفشارخريد
ايجادخواهدشد.برخيمعتقدندكهازافزايشقابلتوجه

نرخدالر،سيگنالخروجسرمايهمخابرهميشود.

 شوك ارزي هرات و سليمانيه به تهران
ازس��ويديگرافرايشقيمتدالربازارهراتوسليمانيه
موجبش��دهنرخدالردرتهرانآرايشصعوديبهخود
بگيرد.قيمتدالرهراتديروزازنيمهكانال۳۳هزارتومان
باالرفتوبه۳۳هزارو۶۰۰تومانرسيد.درمعامالتپشت
خطيديش��بهمنرخدالردربازاريادشدهبارشد۳۰۰ 
تومانيبهپلهنهمكانال۳۳هزارتومانرسيد.قيمتدالر
سليمانيههمروزگذشتهبررويپلههفتمكانال۳۴هزار
تومانايستادودرمعامالتپشتخطيشبگذشتهبهيك

قدميكانال۳۵هزارتومانرسيد.

 ضربه نرخ حواله درهم به بازار دالر
دركنارعوامليادش��دهافزايشنرخحوالهدرهمنيزاين
روزهاعاملمهميبرايعلتافزايشقيمتدالرميباشد.
قيمتدرهمروزگذش��تهبه۹هزارو۵۳۰تومانرسيد.
نرخبرابريدرهمبهدالرواردكانال۳۵هزارتومانشدهو
همينامربررويانتظاراتصعوديمعاملهگراندرمورد
نرخدالراثرگذاشتهاست.ازطرفيهمصحنهبينالملل
شاهدبرگشتسياستمدارانافراطيبهقدرتاست.برخي
ازتحليلگرانارزيميگفتندبهنظرميرسديكيازداليل
افزايشهيجاناتارزياحتماالبههميندليلاستبهمن
فالح۳ماهقبلدركالبهاوسخبرآناليندربارهپيشبيني
مسيرارز؛باتوافق،بيتوافقگفتهبود:ايراندرحالحاضر
بامش��كلتورمپوليمواجهاست.درستاستكهبرجام
رويكنترلتورموآزادش��دنمنابعارزيموثراست،اما
متاسفانهمابهدليلناترازيدربودجهواينكهبودجهكشور

يكبودجهتورمياستوهميشهباكسريبستهميشودو
درآمدمالياتيوارزيمحققنميشود،درتنگناقرارداريمو

نتيجهاينوضعيتنيزچاپپولبيشتراست.
ويعنوانكرد:نقدينگ��يدرابتدايرويكارآمدنآقاي
رييسي،۳هزارهزارميلياردتومانبودهكهاالناز۵هزارهزار
ميلياردتومانهمعبوركردهاست.ايندرشرايطياستكه
بارشداقتصاديمنفيروبهروهستيمودر۱۰سالگذشته
حدوداصفربودهاست.اينكارشناسياقتصاديادامهداد:
دركشوريكهرشداقتصاديوجودندارد،خلقپولمساوي
تورماست.درهمينحال،ماخروجارزيهمازكشورهم
داشتيم.مابهاينشرايطتورمساختاريميگوييم.فالح
بابياناينكهنقدينگيبدونپش��توانهرشدكردهاست،
تصريحكرد:بهطورطبيعينرخبرابريريالبادالرراكه
درنظرميگيريم،ميبينيماالنبهطورطبيعينرخدالر
درمحدوده۳۵هزارتومانبهباالاست.ويباذكرايننكته
كهدولتهابهعلتسياستهايپوپوليستيونگاههاي
جناحيكهبهتورمدارند،باارزپاشييانگاهچندنرخيبه
ارز،نرخارزراسركوبميكنند،گفت:بهنظرمنتازماني
كهاينابرچالشهاحلنشود،مشكلبرسرارزوجوددارد

آلبرتبغزيانپنجش��نبهدرتعادلنوشت:دولتتالش
كردتانرخارزراسركوبكردهوازاينطريقبهزعمخوداز
حجمانتقاداتعموميبكاهد.بايدبدانيم،نرخارزدركنار
نرخهاييچوننرختورم،نرخبهرهونرخدستمزددرسطح
اقتصادكالنبرهمهبازارهايخرداثرگذارهستند.درواقع
ايننرخها،نرخهايمادريهستندكهسايهسنگينآنهاتا
دورترينبازارهاتداومپيداميكند.بنابراينهرنوسانيدر
ايننرخها،كلاقتصادراتحتتاثيرقرارميدهد.بهعنوان
يكتحليلگرواستاددانشگاه،هنوزمتوجهنشدهامكهآيا
رييسكلبانكمركزيقصددارد،اجازهبدهدنرخارزدر
بازارآزادتعيينشوديابهسيستمنرخارزشناورمديريت
شدهمعتقداست؟درجهانسيستمنرخارزشناورمديريت

ش��دهجرياندارد،يعنينرخبيندالروپوند،دالرويورو،
دالرودرهمو...ازطريقبرخيمناسباتخاصاقتصادي
تعيينميشودواينگونهنيستكهاجازهدادهشود،نرخ
ارزهايبينالملليدرعرصهميدانيتعيينشود.دراقتصاد
ايرانامادولتهابهنرخارزبهعنوانيكابزارنگاهميكنند
كهازطريقآنميتوانندمشكالتيچونكسريبودجه،
كمبودمنابع،نقدينگ��يو...راحلكرد.درحاليكهيك
چنينبرخورديبانرخارزباعثبروزنوساناتجديدركل
اقتصادميشود.البتهممكناستدركوتاهمدتمشكل
كسريبودجهدولتراحلكند،امادربلندمدتاقتصاد
ايرانرابامش��كالتعديدهايچونافزايشتورم،فقرو...
مواجهميكند.بنابراينباايندس��تفرمان،بايدمنتظر
نوساناتبيشتريدربازارارزومتعاقبآندرسايربازارها
باشيم.نوساناتيكهسفرهمردمراكوچكترومعيشتآنها

راتنگترميكند.

 نشست ويژه ارزي در ميرداماد
همزمانبارشدنرخدالردرتهرانبارديگرگمانهزنيها
دربارهاحتمالآزادسازيارزهايبلوكهشدهدربازارارز
تهرانبرجستهشدهاست.خبراحتمالآزادسازيارزهاي
بلوكهشدهباسفررييسكلبانكمركزيعمانبهتهران
داغترشدهاس��ت.عدهايازمعاملهگرانازديدارصالح
آباديورييسبانكمركزيعمانبهعنواننشستويژه
ارزيدرميردامادي��ادميكنند.پيشازايندرخبرها
آمدهبودكهاحتمااًل۷ميليارددالرايرانبهحساببانك
مركزيايراننزدبانكمركزيعمانواريزخواهدشد.
روابطعموميبانكمركزياي��راناعالمكردهبيشاز
۵۰۰ميليوندالرازوجوهجمهورياسالميايرانكه
بيشاز۵۰سالپيشدركشورانگليسغيرقابلوصول
ماندهبود،باهمكاريبانكمركزيعمانوصولش��د
واينگون��ههمكاريهاادامهدارد.ب��ااينحالبرخياز
معاملهگرانبااشارهبهرفتاربازارسازوخبرآزادسازي
ارزهايبلوكهشدهدرگذشتهميگفتندكهنهادمركزي

بازارسازباخبردرمانيبهدنبالكنترلنرخارزاست.

 اقدام جديد بانك مركزي 
براي كنترل نرخ دالر

همچنينروزگذشتهبانكمركزيازاقدامجديدخود
برايكشيدنترمزافزايشقيمتدالرخبرداد.خريد
ارزازروزشنبهبهصورتغيرحضوريهمامكانپذير
اس��ت.آنطوركهصالحآباديگفت��هازهفتهآينده،
سامانهبرخطصرافيها،باهدفتسهيلارايهخدماتبه
متقاضيانعملياتيميشود.طبقگفتهويمتقاضيان
ارزبهجايمراجعهحضوريب��هصرافيها،ازطريق
س��امانهدرخواس��تخودرابهصرافيمدنظرارسال
ميكنندوپسازاحرازهويت،بهصورتحضوريارز

رادريافتميكنند.
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وزيرامورخارجهايراندرنامهايبهدبيركلسازمانملل
متحدتاكيدكرد:عدمواكنشبرخيازاعضايدايمشوراي
امنيتسازمانمللبهحادثهشيرازنشاندادكهآنهاهنوز

تروريستهارابهخوبوبدتقسيمميكنند.
حسيناميرعبداللهيان،وزيرامورخارجهدرنامهخودبه
آنتونيوگوترش،دبيركلسازمانمللمتحدكهرونوشت
آنب��هرييسدورهايش��ورايامنيتوهمچنينرييس
مجمععموميسازمانمللارسالشدهاست،ضمنتشكراز
موضعگيريبهموقعسخنگويسازمانمللوبيانيهويدر
محكوميتحادثهتروريستيشيراز،ديدگاههايجمهوري
اسالميايراندرموردعدمواكنششورايامنيتسازمان
مللنسبتبهاينحادثهراتشريحكردهاست.متننامهامير

عبداللهيانبهآنتونيوگوترشبهشرحزيراست:
بسماهللالرحمنالرحيم

عاليجنابآنتونيوگوترشدبيركلمللمتحد
همانطوركهآگاههستيدتروريسمبارديگرازملتبزرگ
ايرانقربانيگرفت.پسازحمالتتروريستيگذشتهعليه
شهروندان،ديپلماتهاودانش��مندانومراكزهستهاي
صلحآميزجمهورياس��الميايران،اينباردريكحمله
تروريستيش��ومدر۴آبان۱۴۰۱بهزائرانحرممقدس
شاهچراغدرشيراز،۱۵تنازشهروندانبيگناهكشورمن،
شاملمرد،زنوكودكشهيدو۳۰نفرنيززخميشدند.
اينحملهتروريستيكهداعشرسماًمسووليتآنرابرعهده
گرفت،همارزشرشادتهايسردارشهيدسپهبدقاسم
سليمانيدرمبارزهبااينگروهوتضمينامنيتكشورهاي
منطقهدربرابرخطرآنهارابهاثباترس��اندوهمضرورت
تداومتالشهايموثرومستمرمنطقهايوبينالملليبراي
ريشهكنيكاملآنهاراموردتأكيدقرارميدهدويادآوري
ميكندكهحساسيتوهوشياريجامعهبينالمللينسبت
بهتهديداتتروريسمنبايدكاهشيابد.دراينراستا،مايلم
ازموضعبهموقعسخنگويس��ازمانمللومتعاقبآن،
بيانيهجنابعاليدرمحكوميتاقدامتروريستيدرشيراز
صميمانهتقديرنمايم.جمهورياسالميايرانايناقدامرا
گاميمهمومثبتدراتخاذرويكرديكسانوبدونتبعيض
س��ازمانمللدرمقابلهباتروريس��مقلمدادميكند.اما
همزمان،انتظارميرفتكهشورايامنيتسازمانمللبه
عنواننهاداصليعهدهدارحفظصلحوامنيتبينالمللي،
كهمكرراًازترروريسمبينالملليبهعنوانيكيازجديترين
تهديداتعليهصلحوامنيتجهانيادكردهاست،طبق
قطعنامه.هايخودوهمچنينرويهتثبيتشدهايننهاد
درمقابلهباتروريسم،حادثهتروريستيشيرازرانيزشديداً
محكومميكردوخواستارمحاكمهومجازاتعامالنآن
ميشد.بااينوجود،سكوتغيرقابلقبولشورايامنيت
دربرابراينحادثهنشاندادكهبرخيقدرتهاكهازجمله
عضودائمشورايامنيتنيزهستند،هنوزتروريستهارا
بهخوبوبدتقسيمميكنندونهتنهاكماكانبهاستفاده
ابزاريازاينگروهه��اادامهميدهند،بلكهمانعيدربرابر
انجاموظايفموثرش��ورايامنيتدرمقابلهباتروريس��م
بينالملليمحسوبميشوند.البته،جمهورياسالمي
ايرانبهعنوانيكيازكشورهايقربانيتروريسموپيشگام
مبارزهباگروههايتروريستيدرمنطقه،قاطعانهمصمم
بهتداومتالشهايخوددرمبارزهباتروريسموحمايتاز
امنيتمللمنطقهوملتشريفايراندربرابرخطراتاين
گروههااست.موفقيتروزافزونجنابعاليدرپيشبرداهداف
سازمانمللراآرزومندموفرصترابرايتجديداحترامات

فائقهمغتنمميشمارم.

ذخاير ارزي ۱۲۲ ميليارد دالري!
صندوقبينالملليپولدرجديدترينگزارشخودذخاير
ارزيواقع��يايرانرا۱۲۲ميليارددالراع��الموايرانرابه
عنوانسومينكشوربزرگدارندهذخايرارزيدرمنطقه

خاورميانه،شمالآفريقاوآسيايمركزيمعرفيكرد.
بهگزارشتسنيم،صندوقبينالملليپولدرجديدترين
گزارشخودازسلس��لهگزارشهايچشماندازاقتصادي
منطقهخاورميانه،شمالآفريقاوآسيايمركزي،ذخاير
ارزيدردس��ترسايراندرس��الجاريميالديرا۳۰.۸ 
ميليارددالربرآوردكردهاس��ت.اينرقمنس��بتبهسال
قبلحدود۱۳ميليارددالرافزايشداشتهاست.ايننهاد
بينالملليدرسال۲۰۲۱ذخايرارزيدردسترسايرانرا
۱۷.۷ميليارددالراعالمكردهبود.صندوقبينالملليپول
ازسال۲۰۱۹دراقداميتاملبرانگيزودرراستايسياست
فشارحداكثريدولتامريكاعليهايرانبهيكبارهميزان
ذخايرارزيايرانراازبي��شاز۱۲۲.۴ميليارددالركهدر
س��ال۲۰۱۸گزارشكردهبودبه۱۴.۹۵ميليارددالردر
س��ال۲۰۱۹كاهشدادواينرقمراميزانذخايرارزيدر
دسترسايراناعالمكرديعنيذخايريكهآمادهوتحت
كنترلمقاماتماليكشوراستودورازدسترستحريمها
قراردارد.اماايننهاددرگزارشجديدخودوپساز۳سال
اذعانكردهاستذخايرارزيواقعيايرانبسياربيشتراز
ارقاماعالمياستوبرايمثالدرسال۲۰۲۱درحاليكه
ذخايرارزيدردس��ترسايرانرا۱۷.۷ميليارددالراعالم
كردهرقمواقعيذخايرارزيايراندراينسال۱۲۲ميليارد
دالربودهاست.برايناساسايرانازنظرارزشذخايرارزي
خوددرمقايس��هبا۳۲كش��ورخاورميانه،شمالآفريقاو
آسيايمركزيدرجايگاهبسيارخوبيقرارداردوتنهادو
كشورعربس��تانواماراتذخايرارزيبيشترينسبتبه
ايراندارند.عربستانباذخايرارزي۴۴۹.۵ميليارددالري
بيشترينذخايرارزيرادرمنطقهطيسال۲۰۲۱داشته
استواماراتباذخايرارزي۱۲۷.۸ميليارددالريدررتبه
دومقرارداش��تهاس��ت.ايرانباذخايرارزي۱۲۲ميليارد
دالرينيزسومينكشوربزرگدارندهذخايرارزيمنطقه
دراينسالبودهاس��ت.ميزانذخايرارزيبرخيديگراز
كشورهايمنطقهعبارتاستاز:الجزاير۴۵.۴ميليارددالر،
جمهوريآذربايجان۷.۱ميليارددالر،بحرين۴.۷ميليارد
دالر،عراق۶۴.۲ميلي��ارددالر،كويت۴۴.۹ميليارددالر،
قطر۴۲.۲ميليارددالر،ارمنستان۳.۲ميليارددالر،مصر
۳۹.۴ميليارددالر،اردن۱۹ميليارددالر،پاكستان۳۵.۶ 
ميليارددالروازبكستان۳۵.۱ميليارددالر.كلذخايرارزي
كشورهايمنطقهخاورميانه،شمالآفريقاوآسيايمركزي
درسال۲۰۲۱بالغبر۱۱۱۹ميليارددالربودهكهايرانبا
ذخايرارزي۱۲۲ميليارددالريخودسهم۱۱درصدياز
اينرقمراداشتهاست.صندوقبينالملليپولپيشبيني
كردهاستذخايرارزيدردسترسايراندرسال۲۰۲۳نيز

افزايشيابدوبه۴۲.۲ميليارددالربرسد.

فانگهونگيكفعالمعمولينيس��ت.اوسالهايك
كارخانهموادبس��تهبنديرادرشهرچينجوئوشهري
متوسطدرجنوبچين،ادارهميكند.بااينحال،اخيرا
اينخانم۵۱سالهميليونهايوانراباسرمايهگذاريدر
محصوالتمالي»كمريسك«ازدستداد.اينتجربه،
يكشوكبودواوراواداركردتاباصدهانفرازافرادعمدتا
ثروتمندكهماننداوازضررهايخودخشمگينهستند،
ارتباطبرقراركند.خانمفانگدرحالجمعآورياطالعات
ودرخواس��تازقانونگذارانمحليبودهاست.اودرماه
سپتامبربامشتريانيازسراسركشوردرالبيبانكشجمع
شدتاپولخودراپسبگيرند.بهگزارشاقتصادآنالين
ازاكونوميست،چنينحوادثيدرميانطبقهمتوسط
چينرايجترميش��ود.طيپنجس��الگذشته،دولت
داراييهايبانكداريسايهراكهدرترازنامهوامدهندگان
بهحس��ابنميآيندوشاملمجموعهايازمحصوالت
ماليسرگيجهآوراست،سركوبكردهاست.درنتيجه،
س��هاماينداراييهاازس��ال۲۰۱۷تاكنون۱۵درصد
كاهشيافتهاست،اماهمچنانبه۵۶تريليونيوان)۸ 
تريليوندالر(يايكهفتمكلداراييهايسيستمبانكي
ميرسدواكنونكهاقتصادچيندرحالكندشدناست،
سرمايهگذارانمتوجهميشوندكهبسياريازمحصوالت
ماليكهبهعنوانكمريسكبهبازارعرضهميشوند،در
واقعكامالپرخطرهستند.شيجينپينگرهبرچين
كهبهتازگيسوميندورهرياستجمهوريخودراآغاز
كرده،ثباتماليرايك��يازاهدافاصليخودميداند.
مشكلايناس��تكهيافتنسرمايهگذاريمطمئندر
چينسختتروس��ختترميش��ود.كنترلسرمايه
ش��ديدمانعازمصرفپولدرخارجازكش��ورميشود.
بازارهايسهامچيننوسانوبازدهيبديدارند.طبقه
اعالمش��ركتدادههايماليايستمانيتنها۱درصد
ازصندوقهايمحليدرس��الجاريبازدهيداشتهو
س��رمايهگذارانمابقيپولخودراازدستدادهاند.بازار
امالك،ك��همدتهابهدليلافزايشقيمتمس��كن،
مقصداصليسرمايهگذاريبود،بهدليلسركوبدولت
براهرمهادچارآشفتگيش��دهوقيمتهادربسياري
ازشهرهاكاهشيافتهاست.درنتيجه،صنعتاعتماد
چين،بخشعمدهايازسيس��تمبانكداريس��ايهاين
كشورويكيديگرازمقصدهايمحبوبسرمايهگذاري
نيزدچارآشفتگيشدهاست.محصوالتاعتمادآستانه
سرمايهگذاريباالييدارند)معموالباالي۱ميليونيوآن(
وس��رمايهگذارانثروتمندتريراجذبميكنند.آنها
اغلبتوسطبانكهابهفروشميرسندوبازدهيباالتر
ازسپردههاراوعدهدادهووجوهرابهسمتوامگيرندگان
پرخطريهدايتميكنندكهدرغيراينصورتممكن
استقادربهدسترسيبهوامنباشند.توسعهدهندگان
امالكهمدراينميانوامگيرن��دگانبزرگيبودهاند.
نكولهانادربودند.امازمانيكهتوسعهدهندگانبامشكل
روبروميش��وند،اغلبدربازپرداختوامهاشكس��ت
ميخورند.ببين۴۰تا۶۰درصدازداراييهايسهشركت
بزرگاعتماد–وانشينگ،مينشنگوهواچن–درسال
جاريناكارآمدهستند.آنشينيكيديگرازشركتهاي
بزرگ،گزارشميدهدك��هتقريباتمامداراييهايآن
نابودشدهاس��ت.از۵۷ميليارديوآنسرمايهگذاريكه
شركتهاياعتماددرهفتماههاولسالجارينكول
كردهاند،حدود۸۰درصدمربوطبهوامهايامالكبوده
است.وانگجنازشركتكارگزارياوراقبهادارهوآبائو
اخيرااينسرمايهگذاريرا»منطقهفاجعه«ناميدهاست.
خانمفانگتقريبا۱۰ميليوني��وآندردومحصولدر
سالهاي۲۰۲۰و۲۰۲۱سرمايهگذاريكرد.آنهاتوسط
شعبهچينيبانكآسيايشرقيBEAكهدرهنگكنگ
مستقراستفروختهاماتوسطمينشنگصادرشد.يكي
ازفروشندگانبانكآس��يايشرقيبهاواطمينانداده
بودكهميتواندتااواس��طس��ال۲۰۲۱پولخودرانقد
كنديعنيزمانيكهانتظارداشتبرايساختكارخانه
پلياتيلنپولنقددراختيارداشتهباشد.امابافرارسيدن
زمانتعيينشده،وجوهمسدودشد.كارمندانبانكاز
اوخواستندصبركند.يكس��البعد،اووبيشاز۲۰۰ 
سرمايهگذارديگر،باصدهاميليونيوآنمسدودشده،
هنوزهماصلياس��ودمحصوالترادريافتنكردهاند.
اعتراضاتدربانكآسيايشرقيمقاماتراغافلگيركرده
است.طيماهگذشتهصدهانفردرشعببانكهاحضور
يافتهاند.دريكيازتجمعاتدرشانگهايمعترضانيكه
خواستارپسگرفتنپولخودبودند،ساختمانرابراي
چندساعتمحاصرهكردند.اينحادثهازبرخيجهات
ش��بيهبهيكهجومبانكيكوچكبودكهبس��يارياز
مشتريانازمحصوالتماليوسپردههايخودتقاضاي
پولنقدداشتند.اينبانكبيانيهايمنتشرواعالمكردكه
مشتريانهمچنانميتوانندازحسابهايخودبرداشت
كنند.ايناعتراضاتبخشيازيكروندگستردهتراست.
درماهمه،مردمسراسركشوردرشهرجنگجوئودرمركز
چينتجمعكردندتاعليهمسدودشدن۴۰ميليارديوآن
سپردهدرششبانكروستايياعتراضكنند.بانكها
كههمگيمتعلقبهيكسرمايهداربزرگبود،ازطريق
پلتفرمهايآنالين،سپردههايخودراجذبكردهووعده
نرخهايبهرهباالميدانند.اماازمنابعماليسوءاستفاده
شدوسرمايهدارفراركرد.دولتمحلياكنوندرتالش
استتاحداقلبهبرخيازمشتريانبازپرداختكند.درماه
آگوست،خريدارانخشمگينخانهدريكيازشعبههاي
بانكبوهايدرش��انگهايگرده��مآمدندتااطالعات
بيش��تريرادرموردواممس��كنخودبرايخانههادر
شرايطيكهساختوسازبهدليلكمبودپولمتوقفشده
است،مطالبهكنند.شايعاتيمبنيبرتوقفبرداشتها
همچنينمنجربهافزايشسپردههادرماهسپتامبردر
يكيازبزرگترينبانكهاياستانجيانگسوشد.اين
بانكدرنهايتتوانستمشتريانخودراآرامكند،امادر
عينحالمجبورشدپايهسرمايهخودرانيزافزايشدهد.
بهنظرميرسداوضاعبدترخواهدشد.بانكمركزيچين
۱۲۲بانك»پرخطر«رادرميان۱۶۵۱بانكروستايي
اينكشورشناساييكردهاست.اعتمادبهاينبانكهاي
كوچكترروبهكاهشاست.بسياريازمشتريانتالش
ميكنندس��پردههايخودرابهموسس��اتبزرگترو
معتبرترمنتقلكنند.دربانكهاييكهترازنامهضعيفي
دارند،طولينميكشدكهاينپوياييبهبحرانتبديل

ميشود.
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خطاب به بايدن

دالِر سركش

رييسي: ايران ۴۳ سال قبل آزاد شد
رييس��يبابياناينكهچندس��اعتقبلمطلعش��دم
رييسجمهورامريكاجمل��هايبرزبانرانده،ش��ايداز
حواسپرتيكهدارد،باشدوايشانگفتهاستكهمابنابه
آزادكردنايرانداريم،گفت:ايران۴۳سالقبلآزادشد
ومصمماستبهاسارتشمادرنيايد.ماهرگزگاوشيرده
نخواهيمشد.ملتايرانبارهامواضعخودرااعالمكرده
است.امروزدهههش��تاديهاودههنوديهاهمهمين
نگاهرادارند.رييسيرييسجمهوريصبحروزجمعهدر
مراس��مروز۱۳آبانكهروبرويالنهجاسوسي)سفارت
س��ابقامريكادرتهران(برگزارشد،اظهارداشت:فرعون
همبهشخصوهمبهروحيهايكهميگويندكهانساناز
يكسيئهاخالقيبرخوردارشودكهفقطخودراببينيدو
بهخودبينديشد،ولوبهاينكهمنافعانسانهايبسياريدر
خطرقراربگيردوانسانهايبسياريازبينبروند.ويادامه
داد:ائمهاطهاروقرآنكريمهشداردادندكهمراقبباشيد
دچارخودبزرگبينينشويد.اينخطرموجبسقوطفرد
وجامعهميشود.امروزنماداستكبار،نظامسلطهحاكمبر
امريكاست.رييسجمهوربااشارهبهاينكهامامخميني
)ره(،امريكاراشيطانبزرگناميد،گفت:امريكابراياينكه
بهمنافعخودشبرسد،حاضراستبسياريازمردمرااز
بينببردومنافعآنهارابهخطربيندازد.رييسيخاطرنشان
كرد:ملتبزرگايرانباانقالبش��كوهمندشمبارزهبا
استكبارواستبدادرادردستوركارشقرارداد.در۲۲بهمن
۵۷بهحركترژيماستبدادگرپهلويپايانداد.حركت

بصيردانش��جوياندرآبان۵۸جريانمبارزهبااستكبار
)استعمارخارجي(كاملكرد.ويروزمبارزهبااستكبار
جهانيرانماداقتدارومظلوميتمردمايراندانس��تو
عنوانكرد:دراينروزبايدابعادحركتفرعونيواستكباري
مستكبرينتبيينشود.توطئههاوفتنههايمستكبرين
بايدروشنشود.ميخواهندبينملتهاتفرقهافكنيكنند
تابهسلطهخودشانادامهبدهند.رييسجمهوربااشارهبه
اقداماتتروريستيوجنايتيامريكاگفت:امريكادربيشاز
۳۰۰جنگدرعالمحضورداشتهاست.امريكادر۶۲كشور
كودتاانجامداد.امريكادرپرتلفاتترينجنگهاافغانستان،
عراقوويتنامنقشاولراداشتهاست.دخالتهاينظامي
اينكشوردركشورهابهناممبارزهباتروريسموآزادكردن
ملتها.بنيانگذاريگروههايتكفي��ريوحاميآنهادر
عالموكشورهايمنطقهبودهاست.حمايتازجريانهاي
تجزيهطلبوتروريست.بهراهانداختننظامهايتحريمي
عليهكش��ورهايمس��تقلبهويژهدرايراناسالمي.وي
روحيهامريكارااس��تكباريوسلطهگريخواندوگفت:
امريكاميخواهدكشورهاگاوش��يردهبراياوباشند.در
ميانهمهاينجنايتهاخودش��انرابهعنوانطرفدار
آزاديوحقوقانسانمعرفيميكنند.كجايعالمازشما
ميپذيردكهخودتانبنيانگ��ذارداعشبوديدودرعالم
جنايتميكند.نتيحجهحضوردودههامريكادرافغانستان
جزجنايتوخونريزيچهبود؟اقداماتامريكاپيشروي
همهاست.ويبابياناينكهچندساعتقبلمطلعشدم

رييسجمهورامريكاجملهايبرزبانرانده،شايدازحواس
پرتيكهدارد،باشدوايش��انگفتهاستكهمابنابهآزاد
كردنايرانداريم،گفت:ايران۴۳س��القبلآزادشدو
مصمماستبهاسارتشمادرنيايد.ماهرگزگاوشيرده
نخواهيمش��د.ويدرادامهتاكيدكرد:بارهاملتايراناز
رويبصيرتاينمسائلراگفتهاست.امروزدهههشتادي
وده��هنوديهاهماينراميگويند.نگاهنكنيدبهبرخي
افرادمعدودگولخوردهخائن.ملتايرانسخنشهمين
استوبارهااعالمكردهوتاكيدكردهاست،ايرانباوجود
همهتهديدهاوتحريمهاامروزمسيرپيشرفتراداردطي
ميكند.امروزكشوريكهسيمخارداربهآننميداديد،
توليدكنندهدرصنايعپيچيدههستهايونظامياست.شما
گماننميبرديددرس��اختدارو۹۵درصددارويمورد
نيازكشورراخودمانتوليدكنيم.درمحضررهبريگفتم
اولينسخندبيركلسازمانمللبابندهدرنيويوركاين
بودكهازشماوملتايرانعذرميخواهمكهنتوانستمبراي
برداشتنتحريمهادرهمهگيريكروناكاريكنم.منبه
ايشانگفتمكهاالن۶واكسندرايرانتوليدميشودوما
ازواردكنندهبهتوليدكنندهتبديلشدهايم.رييسجمهور
تاكيدكرد:امروزهركسدرهركجاياينكشورنسبتبه
اغتشاش،آشوب،بلواوناآراميبدمد،بدانديانداند،بخواهد
يانخواهددرجهتراهبردامريكاييهاودشمنحركت
كردهاست.ويادامهداد:هركسدرجهتايجادآرامشو
امنيت،توليد،پيشرفت،كسبعلمودانش،رونقتحصيل

گامبردارد.هركسدرجهتشتابهرچهبيشتراينقطار
پرشتابكشورگامبردارد،درراهبردجمهورياسالمي
حركتكردهاست؛دوگانهامروزماايناست.هركسدر
جهتناامنيواغتشاشگامبردارد،كوچكترينهمباشد
بداندكهدرجهتخواستدشمنانانقالباسالميگام

برداشتهاست.
رييسجمهوريپسازس��ردادنش��عارهاييمبنيبر
محكوميتفتنهگرانگفت:ام��روزهمهبايدبدانندكه
انقالباس��الميپيشرفتهايبس��ياريداشتهاست.
نظامجمهورياس��الميبهبركتايثارشهدا،جانبازان،
خانوادههايش��هداوانقالبيونوكسانيكهناميازآنها
بردهنميشودوگمنامهس��تند،مقتدراست.قدرتما
بهموش��كوصنايعنظامياس��ت،امافقطايننيست.
قدرتاصليمابهحضورمردمدرراهپيماييروز۱۳آبان
است.رييسيهمچنينبيانداشت:امريكاييهاتصور
كردندميتوانندنس��خهبرخيازكش��ورهامانندآنچه
درس��وريهوليبياجراكردند،اينجاهماجراكنند.شما
ميخواهيدچندبارايرانراتجربهكنيد؟چراازتجربهها
درسنميگيريد؟ملتبزرگايراندرمقابلش��ماسر
فرونخواه��دآورد.ويادامهداد:بهآنچهبهاس��مآزادي
فكرميكنيد،برسرمردمافغانستان،عراقوسوريهچه
آورديد؟بهاسمآزاديومبارزهباتروريستها،ملتهارا
بهاسارتدرآورديد.ملتبزرگايرانباخونشهداآزاد

شدهوهرگزبهاسارتدرنخواهدآمد..

قيمتسكهدر۲روزگذشتهدركانال۱۶ميليونتوماني
باقيماند.بانكمركزيبرايمهاربازارطالوسكهطرح
انتشاراوراقسكهباسررسيدششماههرامطرحكرده
اس��ت.آيااينطرحميتواندراهكاريبرايمهارقيمت
باشد؟بهگزارشتجارتنيوزقيمتطالدرهفتهايكه
گذشتباافزايشبيسابقهقيمتدالرهمراهشد.قيمت
س��كهتمامبهارآزاديهمبابيشازيكميليونتومان
صعود،قيمت،واردكانال۱۶ميليونتومانيشد.قيمت
طالوس��كهدرحاليازقيمتدالرتبعيتميكندكهبا
وج��ودافزايشنرخدالر،هنوزهمپايقيمتدالرپيش
نرفتهاست.افزايشقيمتطالوس��كهدرحالياست
كهپيشازاينبسياريازكارشناساناعالمكردهبودند
كهباتوجهبهثباتقيمتدالر،بازارطالوسكههمبازار
باثباتياستوفعالنبايدچش��مانتظارافزايشقيمت
طالبود.هرچندكهثباتبازاردالرتوس��طبازارسازوبا
سياستهايبانكمركزيبرمدارآرامشبود،امابهنظر
ميرسددولتبرايمهارقيمتطالوسكهوهمچنين

كاهشحبابسكهراهكارانتشاراوراقسكهباسررسيد
ششماههرادردستوركارقراردادهاست.حبابسكهاز
تابستانركوردزده،بهطوريكهحبابتمامسكهامامي
بهبيشاز۲ميليونو۷۰۰هزارتومانرس��يدهوحباب
ربعسكههمنزديكبه۵۰درصدقيمتاينقطعهازسكه
است.بانكمركزيبراياينكهرشدبازارسكهراتعديلي
كندروزپنجش��نبه۱۲آبان۱۴۰۱ازانتشاراوراقسكه
باسررسيدش��شماههخبرداد.درهمينراستارييس
كلبانكمركزيبااشارهبهحدفحبابسكهگفت:به
منظورحذفحبابسكهامكاناستفادهازطاليآبشده
وتبديلآنبهس��كهدربازارتحتنظارتبانكمركزي
فراهمميش��ود.اووعدهگواهيسكهبانكمركزيرادر
هفتهپيشرودادهوتاكيدكردهكهاينگواهيبهقيمت
روز،ش��شماههومعافازمالياتعرضهميشودكهدر
سررسيدششماهههمبهقيمتروزبازارخريدخواهد
شد.محمدكش��تيآراي،رييسكميسيونتخصصي
طالوجواهراتاقاصنافايرانقبالدرمصاحبهاياعالم

كردهبودكهبانكمركزيازسال۱۳۹۷واگذاريسكه
نداشتهاستوسكههايموجوددربازارچونپاسخگوي
تقاضانيستحبابسكهرشدكردهاست.بهنظرميرسد
باتوجهبهصحبتهاياينكارشناس،بانكمركزيبه
دنبالرفعمشكلعرضهدربازاربرآمدهوسعيميكند
تابابهبودعرضهتقاضايبازارسكهراكنترلكندتاحباب
سركشسكهمهارشود.اماقيمتسكهتمامبهارآزاديكه
طي۲روزگذشتهازمرز۱۶ميليونتومانگذشتهفعالدر
محدودهجديدبدونتغييرقيمتپايداراست.قيمتسكه
تمامطرحقديمهمكهدرنخستينهفتهآبانميانمرز
۱۳و۱۴ميليونتوماندرنوسانبود.طيروزهاياخير
بارشديكميليونتومانيقيمت،واردكانال۱۵ميليون
تومانيشدهاست.نيمسكهوربعسكههمبهقيمتهاي
۸ميليونو۶۰۰و۵ميليونو۶۰۰هزارتومانرسيدهاند.
سكهگرميباقيمت۳ميليونو۲۰۰هزارتوماندربازار
مبادلهميشود.ازروزچهارشنبهتاروزپنجشنبه۱۲آبان
قيمتهركدامازقطعاتسكهحدود۵۰هزارتومانرشد

قيمتداشتهاست.درلحظهنگارشاينگزارشقيمت
هراونسطال۱,۶۳۱,۳۳دالربودوباوجوديكهقيمت
انسطيروزهايگذش��تهتغييرچشمگيرينداشته،
قيمتطالوس��كهتحتتاثيرقيمتدالردربازاررشد
داشتهاست.هرمثقالطالدرروزپنجشنبهباقيمت۶ 
ميليونو۳۳هزارتومانمعاملهشد.هرگرمطالكهدر
روزچهارشنبهواردپلهچهارممحدودهيكميليونتوماني
شدهبودروزگذشتهباكاهش۱۰هزارتومانيبهقيمت
يكميليونو۳۹۳هزارتومانرسيد.حبابسكهكهدر
روزچهارشنبهباوجودافزايشقيمتسكهكاهشيبود.
روزگذشتهاماباافزايش۱۰۰تا۱۵۰هزارتومانيحباب

سكههايتمامطرحاماميوقديمهمراهبود.
باوجوداميدبهثباتقيمتهاازسويكارشناسانبازارو
باوجودسياستهايبانكمركزيبرايمهارقيمتدالر،
بايدديدروزشنبهباپيشبينيهايصورتگرفتهبراي
دالرفرداييوروندصعوديآنقيمتطالبرچهمداري

حركتخواهدكرد؟.

قيمت سكه تمام بهار آزادي هم با بيش از يك ميليون تومان صعود  وارد كانال ۱۶ ميليون توماني شد

انتقاد شديد وزير امور خارجه از 
شوراي امنيت 

شي جين پينگ در برزخ وعده 
ثبات مالي 
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آخرين آمار تجاري ايران-روسيه بررسي شد 

رييس سازمان خصوصي سازي: 

ترازمنفيتجارتباروسيهتغييرميكند؟

زيان۲۴۰هزارميلياردتومانيخودروسازان

طبق آخرين آمار گمرك ايران هم حجم تجارت دو كشور 
در س��ال 1400 بالغ بر 4.63 ميليارد دالر بوده كه از اين 
ميزان 4.05 ميليارد دالر صادرات روسيه به ايران و 583 
ميليون دالر صادرات ايران به روسيه بوده است. در حالي 
كه مقامات ايران از تحقق هدف گذاري تجارت ساالنه 40 
ميليارد دالري با روسيه تا يك سال آينده سخن مي گويند، 
يك بازار 100 ميليارد دالري تحت تأثير تحريم هاي غرب 
عليه روسيه براي كاالهاي ايراني در اين كشور ايجاد شده 
است. ايران و روسيه اين روزها بيش از هر زمان ديگري در 
قامت شركاي استراتژيك يكديگر سعي در تقويت روابط 
سياسي- تجاري خود دارند. شاهد اين مدعا رفت و آمدهاي 
مكرر هيات هاي بلندپايه سياس��ي دو كش��ور و امضاي 

توافقنامه ها و اسناد مهم تجاري ميان آنهاست.
آثار تالش تهران- مسكو براي افزايش همكاري هاي تجاري 
دوجانبه آن ه��م در اوج تحريم ه��ا، در تازه ترين گزارش 
گمرك روسيه نمايان است؛ افزايش 44.9 درصدي ارزش 
تجارت دو كشور در 6 ماه اول سال ۲0۲۲ در مقايسه با مدت 
مشابه سال ميالدي گذشته. در واقع ارزش تجارت ايران و 
روسيه در اين بازه به ۲ ميليارد و 800 ميليون دالر رسيده 
اس��ت. طبق اين آمار، تجارت ميان ايران و روسيه در بازه 
يك ساله سال ۲0۲1 نيز نسبت به سال ۲0۲0 نيز به ميزان 
81.4 درصد افزايش يافت و از ۲ ميليارد و ۲00 ميليون دالر 

به 4 ميليارد دالر رسيده است.
طبق آخرين آمار گمرك ايران هم حجم تجارت دو كشور 
در س��ال 1400 بالغ بر 4.63 ميليارد دالر بوده كه از اين 
ميزان 4.05 ميليارد دالر صادرات روسيه به ايران و 583 

ميليون دالر صادرات ايران به روسيه بوده است.
با اين حال مقامات هر دو كشور معتقدند اين اعداد هنوز از 
ظرفيت هاي تجاري دو كشور فاصله زيادي دارد. جواد اوجي 
وزير نفت و رييس ايراني كميسيون مشترك اقتصادي ايران 
و روسيه هدف گذاري تجارت ساالنه ايران و روسيه را 40 
ميليارد دالر اعالم كرده است. هدف گذاري كه او پنج ماه 

پيش گفته بود تا 18 ماه آينده محقق خواهد شد.
اما گذشته از روند افزايش��ي ارزش كلي مبادالت ايران و 
روسيه، داده هاي موجود نش��ان مي دهند در اين سال ها 
تراز تجاري به نفع روسيه پيش رفته است. اگرچه شرايط 
تحريمي كشور، روسيه را در رديف 15 كشور مهم شريك 
تجاري ايران قرار داده است اما با بروز جنگ روسيه-اوكراين 

و اعمال تحريم هاي امريكا و اتحاديه اروپا عليه روسيه انتظار 
مي رود اين موازنه تغيير كند. چرا كه س��هم 60 درصدي 
تجارت روسيه با اروپا با اين شرايط تحريمي دگرگون خواهد 
شد. درست با اشاره به همين شرايط است كه عليرضا پيمان 
پاك رييس سازمان توسعه تجارت از ايجاد ظرفيتي 100 
ميليارد دالري براي كاالهاي ايران در شرايط جديد روسيه 

سخن گفته است: »طبق برآوردها عددي بين 80 تا 100 
ميليارد دالر از واردات روسيه از كشورهاي غيردوست تأمين 
مي شده و به اين ترتيب امروز ظرفيت بسيار بزرگي براي 
كاالهاي ايراني وجود دارد در صورتي كه ما بتوانيم با يك 
اقدام راهبردي شرايط را به نفع خودمان تغيير دهيم قطعًا 
مي توان از بخش زيادي از ظرفيت اين بازار استفاده كرد.«

او در مرداد امسال گفت: از سال هاي گذشته محصوالتي 
مث��ل ميوه و س��بزيجات، ل��وازم خانگ��ي و محصوالت 
پالستيكي ايران به روسيه صادر مي شده اما با اين وجود 
سهم ما از اين بازار تنها حدود 500 ميليون دالر بوده است. 
ما در ماه هاي گذشته جلساتي برگزار كرده ايم تا بتوان اين 

فضا را تغيير داد.
تغيير اين تراز شايد چندان هم هدف دور از دسترسي نباشد. 
به ويژه آنكه در نشست مقامات ايراني با هيات هاي روسي كه 
به دنبال پنجمين سفر پوتين به تهران )بعد از جنگ اوكراين 
و تحريم هاي غرب عليه روسيه( برگزار شد، رييس سازمان 
توسعه تجارت از تأسيس مركز توس��عه تجارت ايران در 
روسيه به عنوان سفارت تجاري ايران خبر داد و گفت: اين 
امكان وجود دارد كه 80 درصد كاالهاي مبادل هاي بين 

ايران و روسيه تحت عنوان تجارت آزاد انجام شود.
با توجه به اع��الم نيازهاي وارداتي روس��يه در حوزه هاي 
واردات مواد غذايي همچون خش��كبار، خوراك ماهي و 
ميگو، محصوالت پتروشيمي مانند پلي استايرن، مصالح 
ساختماني مانند كاش، سيمان و سنگ، واردات دارو مانند 
آنتي بيوتيك ها و ويتامين ها داروهاي استروئيدي و بانداژ، 
لبنيات مانند خامه يخي، واردات فرش ماشيني، واردات 
صنايع پالستيكي مانند ورق فويل، نوار پليمرهاي ونيل 
كلريدي، پلي اس��تال ها، رزين ها، رنگ هاي پالستيكي و 
پايه آب، واردات تجهيزات پزشكي مصرفي و سرمايه اي 
و ماش��ين آالت صنعتي )هاي تك( بايد ديد تشكل هاي 
صادراتي ايران تا چه اندازه توان تأمين اين نيازها و ورود به 

بازار 100 ميليارد دالري روسيه خواهند داشت.

رييس س��ازمان خصوصي س��ازي با بيان اينكه خودرو 
پيشاني كار سازمان اس��ت، گفت: زيان به خودروسازان 
كه حدود 150 هزار ميليارد تومان و با احتس��اب سود از 
دست رفته بين ۲30 تا ۲40 هزار ميليارد تومان مي شود.

حس��ين قرب��ان زاده در دومين نشس��ت هم انديش��ي 
صاحبنظران دانشگاهي و فعاالن صنعت خودرو با وزير 
امور اقتصادي و دارايي درباره واگذاري سهام ايران خودرو 
و سايپا اظهار كرد: جلساتي بين وزارت صمت و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي هم با حضور دو وزير و هم چندين جلسه 
بدون حضور دو وزير در زمينه واگذاري س��هام دولت در 
دو شركت بزرگ خودروسازي ايران خودرو و سايپا برگزار 
شده است كه در جلسات پيشين و همچنين در نشست 

نخست با دانشگاهيان كه در دانشگاه عالمه برگزار شد، 
نظرات حاضران معطوف به به��ره وري و كارايي صنعت 

خودرو و اينكه مدل واگذاري چگونه باشد، بوده است.
وي ادامه داد: در نهايت با برگزاري اين جلس��ات به يك 
پيش نويس رس��يديم كه براي جمع بن��دي نهايي بايد 

كارشناسان نظر مي دادند.
رييس سازمان خصوصي سازي خاطرنشان كرد: در اين 
جلسات فضاي كلي واگذاري صنعت خودرو مطرح شد 
و قرار است كه در اين جلسه موضوعات را عيني و جزيي 
پيش ببريم. اغلب افراد و كارشناس��ان نسبت به وظايف 
حاكميتي دولت در اين دو شركت انتقاد داشتند و اينكه 
دولت مي توانس��ت بهتر از اين در حوزه مس��ائلي مانند 

قيمت گذاري و زيان به خودروسازان كه حدود 150 هزار 
ميليارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بين ۲30 تا 

۲40 هزار ميليارد تومان مي شود، عمل كند.
قربان زاده ادامه داد: بايد در اين زمينه به تبادل نظر برسيم 
و اين نقش��ه كه ايستگاه هايي داش��ته باشد و اينكه اين 
ايستگاه ها در چه زمان هايي باش��د، با نظر كارشناسان 
تأمين ش��ود. همچنين نقد جدي به خودس��هامداري 
خودروس��ازان مطرح شده اس��ت و اگر دولت حاكميت 
ش��ركتي را بپذيرد و راي دول��ت در اقليت و ب��ه اندازه 
سهامش تثبيت ش��ود و قوانين حاكميت شركتي اجرا 
ش��ود، موضوع واگذاري به راحتي محقق خواهد ش��د؛ 
البته در مورد شركت سايپا قفل سهامداري بايد به شكل 

ديگري باز شود.
وي اضافه كرد: سازمان خصوصي سازي باالخره پس از 
تغيير و تحوالتي كه در حوزه عملكرد داش��ته است، بر 
موضوع خودرو متمركز شده و اين موضوع پيشاني كار اين 
سازمان در زمان حاضر تلقي مي شود چراكه مزايده بسيار 
بزرگ و خوبي برگزار كرديم و موضوع واگذاري دو باشگاه 
پرسپوليس و استقالل نيز حل شد و اكنون بايد موضوع 

خودرو را با تمركز بيشتر رسيدگي كنيم.
رييس سازمان خصوصي سازي گفت: يك جلسه ديگر هم 
با دانشگاهيان و صاحبنظران خواهيم داشت تا جلسات 
در محيط دانشگاه كامل شود و در نهايت مي توان موضوع 

را در دولت پيش برد.

وزارت صمت جديدترين آمار تغيير قيمت ها را منتشر 
كرد كه براساس آن، قيمت ۲9 كاال، از جمله انواع روغن 
و برنج بيش از 100 درص��د، ۲8 كاال بين 50 تا 100 
درصد و 30 كاال زير 50 درصد افزايش يافته اس��ت. 
جزييات آمار منتش��ر شده از قيمت كاال هاي اساسي 
حاكي از اين اس��ت كه روغن مايع 3۷۷ درصد و برنج 
۲0۷ درصد نس��بت به سال گذشته گران شده است. 
در همين حال، تازه ترين گ��زارش مركز آمار ايران از 
متوسط قيمت اقالم خوراكي در مهرماه نشان مي دهد 
قيمت برنج ايراني درجه يك و ماكاروني 138 درصد 
و قيمت شير و پنير نزديك به 90 درصد نسبت به مهر 

سال گذشته گران تر شده است.

جزيياتقيمتياقالماساسي
جديدترين آمار منتشر ش��ده از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نشان مي دهد كه در تير امسال قيمت 
۲9 كاال، از جمله انواع روغن و برنج بيش از 100 درصد، 
۲8 كاال بين 50 تا 100 درصد و 30 كاال زير 50 درصد 
افزايش يافته و قيمت يك نوع تيرآهن نيز كاهش داشته 
است. از بين 88 كااليي كه تغييرات قيمت آنها از تيرماه 
سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قيمت 
۲9 كاال بي��ش از 100 درص��د افزايش يافته و قيمت 
آنها بين دو تا نزديك به پنج برابر شده است. بيشترين 
افزايش قيمت مربوط به انواع روغن بوده، به طوري كه 
روغن مايع سرخ كردني معمولي 810 گرمي بوده كه 
قيمت آن در مدت ياد شده 3۷۷.5 درصد، روغن مايع 
آفتابگردان معمولي 810 گرمي 3۷1.8 درصد و روغن 
نيمه جامد معمولي 4.5 كيلويي 3۲0.۲ درصد افزايش 

يافته و بيش از چهار برابر شده است.
بعد از اين گروه، انواع برنج بيش��ترين افزايش قيمت 
را داش��ته، به طوري كه برنج داخلي طارم اعال ۲06.9 
درصد، برنج هاشمي ۲00.5 و برنج خزر 194.۲ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. همچنين در تير امسال برنج 
پاكستاني باس��ماتي 61.۲ درصد، برنج هندي 59.4 
درصد و برنج تايلندي 1۲.1 درصد افزايش داشته است.

همچنين در اين م��دت ذرت خارجي ۲03.9 درصد 
نسبت به تير سال قبل افزايش يافته و از 4000 تومان 
به 1۲ هزار و 300 تومان رس��يده است. جو خارجي با 
161.5 درصد، ذرت داخلي با 148.4، كنجاله س��ويا 

وارداتي با 11۷.۷، جو داخلي وبا 108.8 و109.۷ ديگر 
كاالهاي مشابه با افزايش قيمت بيش از 100 درصدي 
هستند. اين كاالها نيز به عنوان خوراك دام و طيور بر 
قيمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنيات تاثيرگذارند. از 
بين اين اقالم قيمت گوشت مرغ تازه، تخم مرغ و مرغ 
زنده درب مرغداري به ترتيب 11۷.۷، 110 و 105.۷ 

درصد افزايش داشته و بيش از دو برابر شده است.
در اين ميان برخي از كاالهاي ديگري كه قيمت آنها 
طي يك سال بيش از دو برابر شده شامل برخي از انواع 
ماكاروني، لبنيات، سيب زميني، روغن موتور، الستيك 
جينيو كاميوني و اتوبوس��ي و س��يمان سفيد است؛ 
به طوري كه در تير امسال قيمت انواع ماكاروني 15۷.5 
تا 1۷8.8 درصد، شير خام 14۷، انواع ماست 1۲5.۲ تا 
148.1، كره 106.4 و سيب زميني 164 درصد نسبت 
به تير س��ال قبل افزايش يافته است. در اين ميان ۲8 
كاال هم بين 50 تا 100 درصد افزايش قيمت داشتند 
كه از جمله مهم ترين آنها انواع حبوبات با 5۲.9 تا 9۲.3 
درصد، انواع خرما با 68.5 تا ۷6.۷، گوساله زنده با 61.1 
و گوشت گوس��اله با 6۲.6 درصد افزايش قيمت بوده 
است.همچنين پياز با ۷3.5 درصد، گوجه فرنگي با ۷3، 
سيب زرد با ۷۷.4پنير تتراپك با 98.5، شير استريل 

پاكتي با ۷5.4، قند شكسته با 9۷.5، شكر سفيد فله 
ب��ا ۷۷.۷ كاغذ چاپ و كاغذ روزنامه ب��ا 54.8 و 89.8، 
سيمان خاكستري با 6۷.3 تا 96.5 و انواع روغن موتور 
با 88.5 ت��ا 93 درصد افزايش قيمت، ديگر كاالهايي 
هستند كه در مدت ياد شده بيش از 50 درصد افزايش 

قيمت داشته اند.
بر اس��اس اين آمار 30 كاال نيز زير 50 درصد افزايش 
قيمت داش��ته اند كه از جمله مهم ترين آنها گوسفند 
زنده و گوشت گوسفندي با 41.4 و 40.1 درصد، چاي 
خارجي با ۲4.5 تا ۲5.۷، شير خشك اطفال با 31.6، 
موز با 34.4 و جوجه يك روزه با 19.1 درصد بوده است.

همچنين در اين مدت قيمت انواع ش��وينده ش��امل 
دستمال كاغذي 45.3 تا 48.5 درصد، مايع دستشويي 
3۲.4 درصد، پودر دس��تي و ماشيني 43.3 تا 45.3، 
مايع ظرفش��ويي 43.3 تا 44.1 و صابون ۲9.۲ درصد 
افزايش يافته اس��ت. تيرآهن، ميلگرد و ورق با 9.3 تا 
16.4 درصد، انواع الس��تيك خودرو با 15.5 تا 4۲.8 
درصد و يخچال و فريزر با ۲4.4 تا 33.8 درصد از جمله 
ديگر كاالهايي هستند كه قيمت آنها از تير 1400 تا ماه 
مشابه امسال، كمتر از 50 درصد افزايش يافته است. در 
اين ميان فقط قيمت تيرآهن نمره ۲۷ سنگين ذوب 

آهن طي يك سال مورد بررس��ي 3.۷ درصد كاهش 
قيمت داشته است.

برنجايراني
دريكسال138درصدگرانترشد

در همين راستا، جزييات تازه ترين گزارش مركز آمار 
ايران از متوس��ط قيمت اقالم خوراكي در مهرماه نيز 
نشان مي دهد قيمت برنج ايراني درجه يك و ماكاروني 
138 درصد و قيمت شير و پنير نزديك به 90 درصد 
نسبت به مهر سال گذشته گران تر شده است. جزييات 
تازه ترين گزارش مركز آمار ايران از متوسط قيمت اقالم 
خوراكي در مهرماه نشان مي دهد قيمت برنج ايراني 
درجه يك و ماكاروني 138 درصد و قيمت شير و پنير 
نزديك به 90 درصد نسبت به مهر سال گذشته گران تر 
شده است. مركز آمار ايران در گزارشي متوسط قيمت 
اقالم خوراكي در مهرماه را منتشر كرده است. جزييات 
اين گزارش نش��ان مي دهد 9 قلم از اين اقالم بيش از 
100 درصد و 18 قلم نيز بيش از 50 درصد نسبت به 

مهر سال گذشته گران تر شده اند.
بر اين اساس روغن مايع با ۲89.1 درصد، روغن جامد با 
۲65.4 درصد، سيب زميني 153.۲ درصد، برنج درجه 
يك ايراني و ماكاروني هر كدام با 138 درصد، س��س 
مايونز 1۲8.3 درصد، مرغ ماش��يني با 1۲1 درصد، 
كره با 109.۷ درصد افزايش و رشته اش با 106 درصد 
افزايش قيمت نس��بت به مهر سال گذشته در رديف 
9 قلم خوراكي هس��تند كه بيش از 100 درصد رشد 
قيمت داشته اند. همچنين شيريني خشك با 93.5 
درصد، پنير پاس��توريزه ايراني با 89.8 درصد، ش��ير 
پاس��توريزه با 86.1 درصد، رب گوجه فرنگي با 83.۲ 
درصد، قند با 83.1 درصد، دوغ پاس��توريزه با 81.1 
درصد، ماست پاس��توريزه با ۷۷.۲ درصد، كشمش 
پلويي با ۷5.3 درصد، تخم مرغ با 66.6 درصد، سيب با 
65.3 درصد، شكر با 6۲.۲ درصد، سس گوجه فرنگي 
با 61.3 درصد، پس��ته با 59.۷ درصد، خامه با 59.۲ 
درصد، عدس ب��ا 58.9 درصد، پياز ب��ا 58.۲ درصد، 
نخود با 55.۷ درصد و برن��ج خارجي با 51 درصد در 
رديف اقالم خوراكي با بيش از 50 درصد افزايش قيمت 
نسبت به مهر سال گذشته قرار دارند. مركز آمار پيش از 
اين نرخ تورم در مهرماه را 4۲.9 درصد اعالم كرده بود.

آمار جديد قيمت كاالهاي اساسي منتشر شد 

قيمت برنج ايراني و ماكاروني 138 درصد گران شده است!

صدرنشينانگرانيها

۲۲درصدانارجهان
درايرانتوليدميشود

وزير جهاد كشاورزي گفت: ۲۲ درصد از سرانه توليد 
محصول انار در جهان، در ايران توليد مي شود.سيد 
جواد ساداتي نژاد، عصر امروز )پنجشنبه، 1۲آبان( 
در افتتاحيه چهاردهمين جشنواره انار بادرود، اظهار 
كرد: ساالنه حدود 6 ميليون ُتن انار در جهان توليد 
شده كه 1.3 ميليون ُتن آن در ايران توليد مي شود. 
وي افزود: از اين مي��زان، بخش عمده آن در فالت 
مركزي و به خصوص در شهر بادرود به دست مي آيد. 
به گزارش ايسنا، وزير جهاد كشاورزي گفت: يكي 
ديگر از محصوالت شهرستان نطنز كه زبانزد است، 
گالبي بوده كه با توجه به يخ زدگي، خشكس��الي 
و فرس��ودگي درختان بارور گالبي در نطنز، نياز به 
نوسازي درختان وجود دارد.وي تصريح كرد: بايد 
در زمينه نهال  گواهي شده در اين منطقه اقدامات 
ويژه اي انجام ش��ود كه راه ان��دازي يك باغ مادر در 
ش��مال اس��تان اصفهان يك ضرورت محس��وب 
مي شود. س��اداتي نژاد پيرامون راه اندازي يك خط 
اعتباري ويژه براي احياي قنات هاي شمال استان، 
تصريح كرد: يك خط اعتباري ويژه با اعتبار يكصد 
ميليارد ريال براي احياي قنات هاي شمال استان 
اصفهان در نظر مي گيريم. وي گفت: يكي ديگر از 
اقدامات مهم در حوزه كشاورزي، اجراي طرح الگوي 
كشت است كه در هر منطقه بر اساس آب و هوا، اقليم 
و اكولوژي محصول كشاورزي توليد شود. وزير جهاد 
كش��اورزي، افزود: اين اقدام امسال در كشور آغاز 
شده و تمام اقدامات الزم از جمله بخشودگي آب بها 
و برق بها براي چاه هاي كشاورزي و همچنين خريد 
تضميني براي رعايت الگوي كشت لحاظ شده است.

۷۰قلملوازمخانگي
نشاناستانداردندارند

رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ضمن اش��اره به 
تدوين استانداردهاي جديد در حوزه لوازم خانگي 
گفت: حدود ۷0 قلم لوازم خانگ��ي كه تعدادي از 
آنها قاچاق هستند نشان استاندارد ندارند. مهدي 
اس��الم پناه در گفت وگو با خبرنگار مه��ر در مورد 
بررسي كيفيت محصوالت لوازم خانگي، اظهار كرد: 
لوازم خانگي كه مشمول استاندارد اجباري بشوند 
يا به طور كلي اس��تاندارد داشته باشند كامل مورد 
ارزيابي كيفي و اس��تاندارد قرار مي گيرند. رييس 
سازمان ملي استاندارد ايران افزود: بسياري از لوازم 
خانگي كه تعدادش��ان به حدود ۷0 قلم مي رس��د 
پروانه و نش��ان اس��تاندارد ندارند. البته تعدادي از 
آنها قاچاق اس��ت؛ به عنوان مثال در خيابان امين 
حضور، ل��وازم خانگي هاي زيادي وج��ود دارد كه 
قاچاق بوده و نشان استاندارد هم ندارند. وي ادامه 
داد: بر توليدات داخلي كه نش��ان استاندارد دارند 
نظارت كامل مي كنيم. در ح��وزه لوازم خانگي به 
ويژه محصوالت برند، نظارت خوبي در بخش هاي 
تولي��د، خدمات، ضمانت و… ص��ورت مي گيرد. 
رييس سازمان ملي اس��تاندارد ايران با بيان اينكه 
وضع استانداردهاي دقيق تر لوازم خانگي در حوزه 
ارايه خدمات و فناوري در حال انجام است، تصريح 
كرد: تدوين استانداردهاي جديد در حوزه ارتقاي 
فناوري لوازم خانگي با كم��ك توليد كنندگان در 
حال انجام اس��ت. معاون رييس جمهوري يادآور 
ش��د: همچنين طبق برنامه ريزي ها، خدمات پس 
از فروش لوازم خانگي مشمول استاندارد اجباري 
خواهد ش��د زيرا يك محصول بادوام و گران است. 
اسالم پناه در مورد نظارت بر كولر هم گفت: طيف 
وسيعي از كولرها وارد مي شود كه نظارت هاي الزم 
در اين حوزه انجام مي شود؛ سازمان ملي استاندارد و 
وزارت نيرو در حوزه نظارت بر مصرف برق و آب طي 
تابستان امسال )در بخش خانگي( همكاري كردند 
و ما حتي براي كولرها استاندارد تعريف كرديم كه 
يكي از نتايج اين اقدامات كاهش نسبي مصرف برق 

و آب در تابستان بود.

مجازاتاستفادهاز»اسامي
بيگانه«رويكاالهاچيست؟

اتاق اصناف ايران اعالم كرده كه با دستور معاون 
رييس جمه��ور و نام��ه وزي��ر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي به وزير صنعت، معدن و تجارت، استفاده 
از »اس��امي و اصطالحات بيگان��ه« روي كاالها 
و توليدات داخل��ي ممنوع و با مج��ازات مواجه 

خواهد بود. 
اتاق اصناف ايران طي اطالعيه اي براي واحدهاي 
صنفي توليدي و غيرتوليدي با بيان اينكه پرهيز 
از به كارگيري واژگان بيگانه يا بهره گيري از خط 
غيرفارس��ي در نام گذاري يا طرح نوشتاري روي 
كاال و توليدات داخلي، نقش مهمي در گسترش 
فرهنگ زباني و گفتمان عمومي ايفا مي كند، از 
تم��ام مجموعه هاي توليدي، تج��اري، صنعتي 
و صنفي خواس��ته »اصل به كارگيري اس��امي، 
عناوين و اصطالحات غيربيگانه را رعايت كنند«.

بر اس��اس قان��ون »ممنوعي��ت ب��ه كارگيري 
اس��امي، عناوي��ن و اصطالح��ات بيگان��ه« در 
بخش م��وارد مرتبط ب��ا وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت، مجازات هايي ب��راي توليدكنندگان و 
توزيع كنن��دگان كاال و صاحبان مراكز كس��ب و 
پيشه در صورت تخلف از اين قانون ديده شده كه 
بر اساس آن به ترتيب اخطار كتبي از سوي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، تعويض عاليم و نشانه ها 
و تغيي��ر اس��امي و عناوين پ��س از اعالم وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي از سوي وزارت كشور يا 
دس��تگاه هاي ذي ربط با هزينه متخلف، تعطيل 

موقت محل كار و لغو پروانه كار خواهد بود.
اف��رادي كه ع��الوه بر زبان فارس��ي ب��ه يكي از 
زبان هاي خاص اقليت هاي ديني شناخته شده 
در قانون اساس��ي يا گويش ه��اي محلي و قومي 
راي��ج در بعضي مناطق ايران س��خن مي گويند، 
مجازن��د از اس��امي خاص متعلق ب��ه آن زبان يا 
گويش در نام گذاري محصوالت و موسس��ه ها و 
اماكن مربوط به خود در همان مناطق اس��تفاده 

كنند.
همچني��ن تبدي��ل نام هاي خ��اص محصوالت 
ساخت كش��ورهاي ديگر به زبان فارسي الزامي 
نيست و تغيير اس��امي موسسه هايي كه اين نوع 
محص��والت را عرضه مي كنند ض��رورت ندارد. 
كاالهاي صادراتي مش��روط ب��ر اينكه در داخل 
كش��ور توزيع نش��ود نيز از ش��مول قانون و اين 

آيين نامه خارج است.
بر اساس اين قانون، دستگاه هايي كه به كارگاه ها، 
كارخانه ها، اماكن تولي��دي و تجاري و خدماتي 
»پروانه تاسيس و پروانه كسب«، »بهره برداري«، 
»اجازه توليد« يا »اجازه ادامه فعاليت« مي دهند، 
موظفند پس از صدور پروانه و اجازه توليد و ادامه 
فعالي��ت به متقاضيان اعالم كنند كه نس��بت به 
تغيير نام موسس��ه يا محصوالت خود و گزينش 

نام فارسي اقدام كنند.
به منظ��ور رعايت حقوق مكتس��به و حمايت از 
توليدكنندگان داخل��ي و صادركنندگان، ادامه 
فعاليت واحدها، ارايه خدمات و توليد كاالهايي 
كه قبال با نام غيرفارسي پروانه يا مجوز گرفته اند، 
منوط به موافقت ش��وراي هماهنگي پاسداشت 

زبان فارسي است.
اس��تفاده از تابلو يا نوش��ته ها و نش��انه هايي كه 
منحصرا به خط غيرفارس��ي تنظيم شده باشد، 
به استثناي نش��ان هاي بين المللي ممنوع است 
و ني��روي انتظامي موظف اس��ت از نصب و ادامه 

استفاده از آنها جلوگيري كند.

رويداد

۲۵8فقرهمجوزمواداوليه
مشمولمعافيتگمركيشدند

جديدترين آمار نشان مي دهد با لغو معافيت گمركي 
ماش��ين آالت، ۲58 فقره مجوز مواد اوليه مشمول 
معافيت گمركي ب��ه ارزش بيش از 35 ميليون دالر 
صادر ش��ده كه اين رقم نسبت به سال قبل كاهش 
داشته است بر اساس ماده 119 قانون امور گمركي 
و تفاهمنامه بين گم��رك و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت(، واحدهاي توليدي مجاز مي توانند 
در صورت تاييد عدم ساخت داخل از معافيت حقوق 
ورودي ماشين آالت استفاده كرده و در حداقل زمان 
ممكن ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد خود 
را از گمرك ترخيص كنند. البته براساس تعهدي كه 
متقاضي ارايه مي كند، بايد ماشين آالت و مواد اوليه 
وارداتي را در محل واحد صنعتي موضوع پروانه نصب 
كند. اما در بودجه امسال اين معافيت لغو شد. در بند 
)ص( تبصره 6 قانون بودج��ه 1401 وزارت اقتصاد 
موظف ش��ده كه حقوق ورودي كليه ماشين آالت و 
تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كش��اورزي را 
وصول كند. اي��ن موضوع با انتقاداتي هم همراه بود. 
براي مثال عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايران گفته ب��ود كه حذف معافيت گمركي 
ماشين آالت، محاسبات توليد كنندگان را برهم زد؛ 
چراكه برخي توليدكنندگان قبل از تصميم به حذف 
معافيت گمركي تجهيزات خود را خريداري كرده 
بودند و حاال بايد يك نقدينگ��ي جداگانه براي اين 
هزينه تامين كنند. جديدترين آمار منتشر شده از 
سوي وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( نشان 
مي دهد در س��ال جاري فقط بخش��ي از مواد اوليه 
مشمول معافيت گمركي شده اند. بر اين اساس در 
پنج ماهه نخست امسال ۲58 فقره مجوز مواد اوليه 
مشمول معافيت گمركي به ارزش بيش از 35 ميليون 
و ۲00 هزار دالر صادر شده است. اين ارقام به لحاظ 
تعداد نسبت به صدور 3۷3 فقره در مدت مشابه سال 
گذشته 30.8 درصد كاهش داش��ته، اما ارزش اين 
مجوزها نسبت به ارزش بيش از 43 ميليون دالري 
مجوزها در پنج ماهه سال قبل 19.3 درصد كاهش 
يافته است. همچنين در چهار ماهه امسال ۲۲۷ فقره 
مجوز مواد اوليه مشمول معافيت گمركي به ارزش 
بيش از 31 ميليون و 600 هزار دالر صادر شده است. 
براس��اس جزييات آمار چهار ماه، اس��تان مركزي، 
فارس و خراسان رضوي با 46، 3۷ و 3۷ فقره بيشتري 
معافيت مواد اوليه را دريافت كردند و 1۷ استان هم 

هيچ معافيتي دريافت نكرده اند.

محسنرضايي:وضعيتاقتصادي
كشورروزبهروزبهترميشود

رضايي عنوان ك��رد: فرصت هاي خيلي خوبي در 
منطقه خارگ و كل استان بوشهر ديده مي شود كه 
انتظار است طي ماه هاي آينده سرعت بيشتري به 

انجام پروژه  هاي اين استان داده شود.
وي ادامه داد: مردم اس��تان بوشهر امروز در تداوم 
كارنامه درخش��ان خ��ود مي توانن��د در صحنه 
اقتصادي نقش آفريني بااليي داش��ته باشند زيرا 
در اين اس��تان منابع عظيم نفت و گاز است و هم 
اينكه واحدهاي معدني، ظرفيت هاي كشاورزي و 
مهم تر از آن ساحل درياي خليج فارس در اختيار 

مردم خوب اينجا است

سياستوبورس
دليل اي��ن كاه��ش مي تواند ش��رايط اقتصادي 
باش��د كه س��رمايه گذاران در آن زمان مشاهده و 
س��رمايه گذاري خود را متوق��ف و پيغامي مبني 
بر عدم قطعي��ت، به بازار القا مي كنن��د. بنابراين 
رابط��ه اي مثب��ت بين حج��م معام��الت و بازده  
سرمايه گذاري وجود دارد؛ در جايي كه رويدادهاي 
سياسي نقش بسيار مثبتي در توضيح رفتارهاي 

بازار سهام ايفا مي كنند.

ارزش مبادالت ایران و روسیه به میلیون دالر

ماه

1398139914001401

وارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

ارزشارزشارزشارزش

2662351024013222108فروردین
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هفته اخير بازدهي ب��ورس تهران مثبت بود و پس 
از چن��د هفته بازدهي منفي توانس��ت كمي مثبت 
شود. در اين هفته بس��ته 10 بندي حمايت از بازار 
سرمايه اجرايي ش��د و از س��وي ديگر قيمت دالر 
در بازار آزاد ركورد شكس��ت و ادع��اي كانال هاي 
تلگرامي به محدوده 35 هزار تومان رس��يد. با اين 
افزايش قيمت نياز است روند بازار ارز بررسي شود 
پس از هفته ها تالش بازارساز براي نگه داشتن نرخ 
ارز پايين مرز 33 ه��زار تومان، حاال بازار ارز با موج 
جديدي از تقاضا مواجه شده است كه قيمت دالر را 
به سطح بي سابقه 35 هزار تومان رساند. قيمت دالر 
از دوش��نبه تا پنجشنبه سه مرز 33، 3۴ و 35 هزار 
تومان را پشت سر گذاشت. دالر پيش از اين سابقه 
حضور در كانال هاي 3۴ و 35 هزار تومان را نداشت.

به اين ترتيب، اسكناس امريكايي در هفته گذشته 
مجموع��ا ۲ هزار توم��ان معادل ۶.۲ درصد رش��د 
كرد. اين بيش��ترين افزايش هفتگي دالر به لحاظ 
درصدي در نزديك به ش��ش ماه گذشته )از اواسط 
ارديبهشت( است. در روزهاي گذشته دوباره صف 
خريد دالر با كارت ملي به صرافي ها بازگشته است. 
آمار معامالت بازار متشكل ارزي نيز نشان مي دهد 
كه صرافي ها در هفته گذشته بالغ بر 113 ميليون 
دالر اسكناس از صادركنندگان خريده اند تا آن را به 
متقاضيان بفروشند. روز چهارشنبه هفته اخير كه 
قيمت دالر به كانال جديد 3۴ هزار تومان رسيد موج 
سيگنال هاي مثبت برجامي از سمت ايران آغاز شد. 
ابتدا، چهارشنبه اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه 
ايران گفت كه طي روزه��اي آينده هياتي از تهران 
با هدف ديدار و رايزني با مقامات آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به وين س��فر مي كند. او افزود كه خود 
نيز با بورل، هماهنگ كننده اروپايي مذاكرات وين 
تلفني صحبت مي كند. از سوي ديگر، از سفر رييس 
كل بانك مركزي عمان به تهران نيز اين برداشت شد 
كه احتماال قرار اس��ت بار ديگر اخباري از مذاكرات 
براي آزادس��ازي ۷ ميليارد دالر بلوكه ايران در كره 
جنوبي به گوش برس��د؛ موضوعي كه ب��ا توجه به 
س��ابقه طوالني ناكامي اين مذاكرات، بس��ياري از 
فعاالن بازار ارز اميدي به تحق��ق آن ندارند. عمان 
در ماه هاي اخير يكي از واسطه هاي مذاكرات برجام 
بوده است و پرداخت بدهي ۴3 ساله انگليس به ايران 
هم اسفند گذشته از كانال همين كشور انجام شد. با 
اين حال، خريداران دالر اين اخبار را در جهت تالش 
دولت براي آرامش بخشيدن به بازار ارز تلقي كرده 

و چندان آن را جدي نگرفتند.
خبر پيروزي بنيامين نتانياهو در انتخابات اسراييل نيز 
در نااميدي فعاالن بازار ارز از احياي برجام نقش داشته 
اس��ت. اين در حالي است كه وضعيت دموكرات هاي 
امريكا در انتخابات سه شنبه آينده كنگره هم متزلزل 
به نظر مي رسد و چندان براي حزب جو بايدن مطلوب 
نيست. در سوي ديگر، ادعاي بايدن كه در اظهاراتي 
گفت »ايران را آزاد مي كنيم« هم به نگراني از تشديد 

تنش ها ميان تهران و واشنگتن افزوده است.

»تعادل« در گزارش هاي پيشين خود تاثير افزايش 
قيمت دالر را روي بازار س��رمايه بررس��ي كرد. اما با 
افزايش قيمت دالر در بازار آزاد واكنش س��هامداران 
نس��بت به اين موضوع افزايش يافته اس��ت. در اصل 
افزايش قيمت دالر در ميان مدت و بلندمدت مي تواند 
تاثير مثبتي روي بازار سرمايه داشته باشد اما؛ فعاالن 
بازار س��رمايه عقيده دارن��د كه به واس��طه افزايش 
قيمت دالر نقدينگي از بورس خارج و وارد بازارهاي 
موازي خواهد ش��د. اين خروج پول به واس��طه رشد 
بازارهاي موازي آسيب بسيار جدي به ماهيت بورس و 
سرمايه گذاري در آن مي زند و مسووالن امر بايد فكري 
به حال بورس كنند. در سال هاي اخير بورس نسبت 
به تورم و ساير بازارهاي موازي بازدهي منقطي داشته 
اس��ت اما در ۲5 ماه اخير روند نزولي از تمامي بازارها 
خصوصا دالر جا مانده است. اين عقب ماندگي باعث 
كاهش اعتماد س��هامداران و خروج نقدينگي از بازار 
سرمايه مي شود ولي اگر مسووالن سر سوزني توجه 
به بازار س��هام داشتند و حداقل به وعده هاي قديمي 
خود عمل مي كردند ان زمان اين بازار سرمايه گذاري 
نيز همانند دالر، مسكن و سكه سرمايه گذاران خوبي 
داشت. اما اكنون تمامي بازارها بازدهي بااليي داشتند 
و بورس جامانده اس��ت. براي نمون��ه در هفته اي كه 
گذشت سكه بازدهي ۶.9 درصدي، دالر بازدهي ۶.۲ 
درصدي، بورس بازده��ي 3.۴ درصدي و بيت كوين 
بازدهي 0.۲ درصدي داشتند. )بورس تنها در اين هفته 
به واسطه سيگنال هاي گفته شده توانست تا حدود 
زيادي مثبت شود.( اما س��اير بازارهاي مالي حداقل 

در ش��ش ماهه اخير توانس��تند همين گونه بازدهي 
مثب��ت را ثبت كنند و اين يعني افزايش س��ودآوري 
س��رمايه گذاران اين بازار. در حال��ت منطقي زماني 
س��رمايه گذاري در يك بازار افزاي��ش مي يابد كه آن 
بازار در كنار ريسك سوددهي مطلوبي داشته باشد، 
بازارهاي موازي بورس نيز در يكس��ال اخير توانسته 
بازدهي خوبي را ثبت كنند اما بورس با باال بودن ريسك 
خود هنوز نتوانسته بازدهي داش��ته باشد و بررسي 
آمارهاي ۲ س��ال اخير نشان مي دهد كه هر روز زيان 
س��هامداران بيش از گذشته شده است. به هرتربيت 
توجه به بورس و نوع عملكرد مسووالن امر مي تواند در 
سرمايه گذاري مردم جامعه موثر باشد. افزايش قيمت 
دالر و عدم تعيين مشخص بودن مولفه هاي سياسي 
باعث شده كه نوع س��رمايه گذاري جامعه نيز متغير 
باشد. براي نمونه در حال حاضر با افزايش قيمت دالر 
مردم س��رمايه هاي خود را از بورس خارج و وارد بازار 
ارزي مي كنند و اين تغيير بازارها با حجم باال مي تواند 
توازن بازارها و نوع سرمايه گذاري را بهم بزند و بورس 

نيز بيش از گذشته سقوط خواهد كرد.

    بورس در هفته اي گذشت
عملكرد بورس در هفته دوم آبان، اميدواركننده بود. 
شاخص كل پس از ثبت سنگين ترين ريزش هفتگي 
يك سال گذشته، توانست بازدهي 3.۴ درصدي را 
تجربه كند. شاخص هم وزن نيز هرچند در دو روز 
ابتداي��ي هفته به روند نزولي خود ادامه داده بود اما 
در نهايت بازدهي 1.۲۲ درصدي را به جا گذاشت. 

در ميان اين اعداد اميدواركننده اما همچنان ارزش 
معامالت خرد نگران كننده است. شايد حمايت هاي 
صورت گرفته شرط الزم براي بازگشت بورس باشد 
اما شرط كافي نيس��ت. دو هفته از آبان مي گذرد و 
در اين مدت، بورس دو چهره متفاوت از خود نشان 
داد. در هفت��ه اول آبان، ش��اخص كل با افت حدود 
5.3 درصدي، با اخت��الف بدترين عملكرد هفتگي 
سال 1۴01 را به جا گذاشت. پيش از اين افت ۲.۴۴ 
درصدي در هفته پاياني شهريور، بدترين عملكرد 
شاخص كل محسوب مي شد. اما در هفته دوم آبان، 
ش��اخص كل افزايش بيش از 3.۴ درصدي را ثبت 
كرد تا س��ومين بازدهي باالي هفتگي امسال خود 

را تجربه كند.
شاخص هم وزن هم تا حدودي اين شرايط را در هفته 
دوم تجربه كرد با يك تفاوت؛ تفاوتي كه شايد كليد روند 
بازار سهام در هفته هاي آينده باشد. شاخص هم وزن در 
حالي در هفته اول آبان ماه با ثبت بازدهي هفتگي ۴.۶- 
درصدي، بدترين عملكرد سال 1۴01 را به جا گذاشته 
بود كه در هفته دوم آبان، پس از ۸هفته توانست بازدهي 
هفتگي 1.۲۲ درصدي را ثبت كند. به طور كلي بورس 
اين هفته اميدواركننده بود؛ از اين جهت كه حمايت هاي 
صورت گرفته به عنوان يك جرقه توانست بورس را از 
يك نزول چند هفته اي نجات دهد. اما براي اينكه اين 
جرقه بتواند گرما را به بورس برگرداند، نياز به بازگشت 
خريداران است. خريداراني كه با توجه به ريسك هاي 
سياسي و اقتصادي و همچنين اعتماد از دست رفته 

آن، براي بازگشت به بازار سخت قانع مي شوند.
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تعيين تكليف سهام عدالت 
متوفيان در مرحله پاياني

ايرنا| عضو ش��وراي عالي بورس با بي��ان اينكه وراث 
بايد درخواست خود را اعالم و برگه انحصار وراثت را در 
اختيار داشته باشند، گفت: اقدامات مربوط به تعيين 
تكليف سهام عدالت متوفيان به سرعت در حال انجام 
است اما تعيين دقيق زمان اجرايي شدن طرح مدنظر 
اصاًل كار ساده اي نيست. حميدرضا دانش كاظمي به 
آخرين وضعيت تعيين تكليف وراث سهام عدالت اشاره 
كرد و افزود: در آخرين جلس��ه شوراي عالي بورس كه 
در نخستين روزهاي مهرماه برگزار شد، مصوبه تعيين 
تكليف متوفيان س��هام عدالت صادر شد. وي به وجود 
م��وارد متعدد در زمينه تعيين تكليف س��هام عدالت 
متوفيان تاكيد كرد و گفت: وراث بايد درخواست خود 
را اعالم و برگه انحصار وراثت را در اختيار داشته باشند. 
دانش كاظمي به معضل موجود در زمينه سهام عدالت 
متوفيان تاكيد كرد و ادامه داد: فرآيند س��هام عدالت 
متوفيان از سال ها قبل بالتكليف مانده و مشكل اصلي 
اين است كه حتي شايد وراث هم فوت كرده باشند. عضو 
شوراي عالي بورس به ديگر مشكل حاكم در مسير سهام 
عدالت متوفيان اشاره كرد و اظهار داشت: در ايران با اديان 
و مذاهب مختلفي روبرو هستيم و اينگونه نيست رفتار 
وراثتي كشور در خصوص مذهب شيعه با فرد مسيحي و 
زرتشتي يكسان باشد. وي ادامه داد: اينكه چگونه بتوان 
سهام عدالت و سود اين س��هام را به دست وارث اصلي 
برسانيم، خود داراي يك فرآيند حقوقي است كه بايد 
آنها را طي كنيم. دانش كاظمي افزود: از سوي ديگر طبق 
دستور رهبر معظم به قوه قضاييه، نبايد هزينه ويژه اي 
براي امور سهام عدالت از سوي سهامداران پرداخت شود. 
عضو شوراي عالي بورس تاكيد كرد: پس از تصميمات 
اتخاذ شده از سوي شوراي عالي بورس در نهايت مصوب 
شد تا دفاتر خدمات الكترونيك قضايي امكاني را فراهم 
كند كه سهامداران بتوانند از طريق برگه انحصار وراثت، 
فرمي را به صورت رايگان از طريق سامانه اي كه به شركت 
سپرده گذاري مركزي متصل است، پر كنند. وي اعالم 
كرد كه با توجه به چنين اقدامي، وراث متوفيان سهام 
عدالت و نيز س��هامي كه بايد به آنه��ا اختصاص يابد؛ 
مش��خص اس��ت. دانش كاظمي اظهار داشت: دفاتر 
خدمات الكترونيك قضايي بايد ب��ه گونه اي اين امر را 
پياده سازي كنند كه شركت سپرده گذاري مركزي بتواند 
آن را بررسي و اقدامات الزم را انجام دهد. اين عضو شوراي 
عالي بورس ادامه داد: از سود سهام سال هاي گذشته فرد 
متوفي كه در شركت سپرده گذاري مركزي قرار دارد، 
هزينه انتقال به مبلغ كمتر از ۶٠ هزار تومان كسر مي شود 
و باقي منابع به همراه س��هام و سودها به وراث منتقل 
خواهد شد. وي گفت: اين مصوبه در شوراي عالي بورس 
تصويب و در اختيار قوه قضاييه و شركت سپرده گذاري 
مركزي داده شد تا اين فضا عملياتي شود. دانش كاظمي 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اين مصوبه از چه زماني 
به مرحله اجرا مي رس��د، گفت: اقدامات مربوط به اين 
طرح به سرعت در حال انجام است اما تعيين دقيق زمان 
اجراي آن اصاًل كار ساده اي نيست. اين عضو شوراي عالي 
بورس تاكيد كرد: وراث بايد به دفاتر خدمات الكترونيك 
قضايي مراجعه كنند و در آنجا تقاضاي دريافت سهام 
داشته باشند، پس از آن شركت سپرده گذاري به صورت 
خودكار سود و اصل سهام را در اختيار وراث قرار مي دهد. 
وي اظهار داشت: اين موضوع بايد قابل توجه باشد كه 
تعيين تكليف سهام عدالت متوفيان، نيازمند انحصار 
وراثت از طريق قوه قضاييه اس��ت زي��را نوع احكام 
مذهبي نسبت به سهام و مايملك بايد متفاوت باشد.

واگذاري سهام خودروسازان در 
اولويت سازمان خصوصي سازي

حسين قربان زاده، رييس سازمان خصوصي سازي در 
دومين نشست هم انديشي صاحبنظران دانشگاهي 
و فعاالن صنعت خودرو با وزير امور اقتصادي و دارايي 
درباره واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا اظهار كرد: 
جلس��اتي بين وزارت صمت و وزارت امور اقتصادي و 
دارايي هم با حضور دو وزير و هم چندين جلسه بدون 
حض��ور دو وزير در زمين��ه واگذاري س��هام دولت در 
دو شركت بزرگ خودروس��ازي ايران خودرو و سايپا 
برگزار ش��ده است كه در جلسات پيشين و همچنين 
در نشست نخست با دانشگاهيان كه در دانشگاه عالمه 
برگزار ش��د، نظرات حاضران معطوف ب��ه بهره وري و 
كارايي صنعت خودرو و اينك��ه مدل واگذاري چگونه 
باشد، بوده است. وي ادامه داد: درنهايت با برگزاري اين 
جلسات به يك پيش نويس رسيديم كه براي جمع بندي 
نهايي بايد كارشناسان نظر مي دادند. رييس سازمان 
خصوصي سازي خاطرنشان كرد: در اين جلسات فضاي 
كلي واگذاري صنعت خودرو مطرح شد و قرار است كه در 
اين جلسه موضوعات را عيني و جزئي پيش ببريم. اغلب 
افراد و كارشناسان نسبت به وظايف حاكميتي دولت در 
اين دو شركت انتقاد داشتند و اينكه دولت مي توانست 
بهتر از اين در حوزه مسائلي مانند قيمت گذاري و زيان 
به خودروس��ازان كه حدود 150 هزار ميليارد تومان و 
با احتساب سود از دس��ت رفته بين ۲30 تا ۲۴0 هزار 
ميليارد تومان مي ش��ود، عمل كند. قرب��ان زاده ادامه 
داد: بايد در اين زمينه به تبادل نظر رس��يد و اين نقشه 
كه ايستگاه هايي داش��ته باشد و اينكه اين ايستگاه ها 
در چه زمان هايي باشد، با نظر كارشناسان تأمين شود. 
همچنين نقد جدي به خود سهامداري خودروسازان 
مطرح شده است و اگر دولت حاكميت شركتي را بپذيرد 
و راي دولت در اقليت و به اندازه سهامش تثبيت شود 
و قوانين حاكميت شركتي اجرا شود، موضوع واگذاري 
به راحتي محقق خواهد ش��د؛ البته در مورد شركت 
سايپا قفل س��هامداري بايد به شكل ديگري باز شود. 
وي اضافه كرد: سازمان خصوصي سازي باالخره پس 
از تغيير و تحوالتي كه در حوزه عملكرد داشته است، بر 
موضوع خودرو متمركز شده و اين موضوع پيشاني كار 
اين سازمان در زمان حاضر تلقي مي شود چراكه مزايده 
بسيار بزرگ و خوبي برگزار كرديم و موضوع واگذاري 
دو باشگاه پرسپوليس و استقالل نيز حل شد و اكنون 

بايد موضوع خودرو را با تمركز بيشتر رسيدگي كنيم.

وزارت نفت، صمت و بانك مركزي 
از بازار سرمايه حمايت كنند

سنا| حميدرضا حاجي بابايي نماينده مردم همدان در 
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد به اينكه دستگاه هاي 
مختلف وزارت نفت، وزارت صمت، س��ازمان برنامه و 
بودجه و بانك مركزي بايد حمايت هاي خود را از بازار 
سرمايه داشته باشند گفت: هر كدام از اين سازمان ها 
و دس��تگاه هاي اجرايي با تمركز بر اهداف درس��ت و 
تصميم گيري ه��اي دقيق اثرگذاري بس��يار زيادي 
مي توانند بر روند بازار سرمايه بگذارند. وي بيان كرد: 
براي نمونه بان��ك مركزي با افزايش ندادن پايه پولي، 
هدايت بانك ها براي س��رمايه گذاري در بخش هاي 
تولي��دي و همچنين جلوگيري از داللي در كش��ور، 
مي تواند به بورس كمك بس��ياري كرده و در راستاي 
رونق آن تالش كند. اين نماينده مجلس تصريح كرد: 
وزارت نفت هم مي تواند با كمك فناوري هاي جديد و 
همكاري با شركت هاي دانش بنيان، نسبت به صادرات 
فرآورده ها اقدام خوبي را انجام داده و به ش��ركت هاي 
بورسي كمك كند. وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد به 
دخالت هاي بيش از حد در بازار پول كه به منظور كنترل 
تورم انجام شده است پايان داده و سياست هاي درستي 
را در قبال مباحث سياسي و اقتصادي كالن اخذ كند، 
اظهار كرد: همكاري هر چه بيشتر بين دستگاه هاي 
اجرايي با بازار سرمايه، سازوكارهاي مناسبي را براي 
هدايت بخشي از نقدينگي به بورس جهت حمايت از 
بنگاه هاي اقتصادي و جلوگيري از انحراف اين منابع به 
سمت ساير بازارها فراهم مي كند. به گفته حاج بابايي؛ با 
همكاري سازمان ها و نهادهاي مختلف مي توان نسبت 
به افزايش آگاهي  بخشي به جامعه درباره سرمايه گذاري 
از طريق بورس، مقاوم س��ازي بازار سرمايه در مقابل 
شوك هاي خارجي و داخلي اقدامات خوبي را انجام داد.

انتشار اوراق سكه بهار آزادي
در بورس از هفته آينده

ايبن�ا|  علي صالح آبادي ريي��س كل بانك مركزي 
گفت: اش��خاص حقيقي و همچني��ن صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در ط��ال مي توانند ب��ه منظور تنوع 
بخشيدن به سبد س��رمايه گذاري خود، در چارچوب 
ضوابط تعيين شده، اين اوراق را خريداري كنند. وي 
در ادامه، به موضوع ماليات سود سپرده هاي اشخاص 
حقوقي اشاره كرد و گفت: در جلسه روز گذشته با حضور 
معاون اول رييس جمهور، وزير اقتصاد و رييس سازمان 
برنامه و بودجه، مقرر شد با توجه به آثار اين مصوبه در 
افزايش هزينه تجهيز منابع و سود سپرده ها در شبكه 
بانكي، اليحه پيش��نهادي  دولت مبني بر اصالح اين 

قانون با همكاري مجلس به طور ويژه پيگيري شود.

بستر شفاف بورس كاال
به كمك بازار برنج مي آيد

باش�گاه خبرن�گاران ج�وان|  محمدرضا برگي، 
كارشناس بازارهاي كااليي گفت: در خصوص بازار برنج 
بايد گفت در حال حاضر در بورس كاال دو نماد با گواهي 
س��پرده برنج داريم كه در حال معامله هستند يكي از 
آنها برنج طارم و ديگري برنج فجر اس��ت. او مي گويد: 
ميزان توليد برنج در كشور بين 1.5 تا ۲ ميليون تن است. 
ميزان سرانه مصرف نيز از سال هاي قبل نفري ۴0 كيلو 
گرم در سال بوده، اما در حال حاضر با توجه به وضعيت 
معيشتي اين عدد كاهش داشته و به 30 كيلو گرم در سال 
رسيده است. تقريبا نياز كشور در سال چيزي حدود ۲.5 
ميليون تن برنج است كه با در نظر گرفتن ميزان توليدي 
كشور اختالف اين عدد را واردات برنج تامين مي كند. 
برگي خاطرنشان كرد: با توجه به آمارهاي ارايه شده در 
خصوص معامالت گواهي سپرده برنج چيزي حدود 3۷۷ 
تن برنج در بورس كاال معامله شده است كه اگر بخواهيم 
اين عدد را به نسبت كل برنج در بازار كشور مقايسه كنيم، 
چيزي كمتر از يك هزارم برنج كشور در بورس كاال معامله 
مي شود و رقم كوچكي است كه با توجه به پتانسيل اين 
بازار و ظرفيت بورس كاال انتظار توس��عه و رشد وجود 
دارد و البته بايد به سمت توسعه گام برداريم. او مي گويد: 
هر كد بورسي مي تواند برنج را از بورس كاال خريداري 
كند. اگر بخواهيم مقايسه اي در خصوص برنج طارم كه 
در بورس كاال در حال معامله است و برنجي كه در بازار 
وجود دارد از نظر قيمتي داشته باشيم بايد گفت اين 
نماد 10 درصدي كمتر نسبت به بازار آزاد مورد معامله 
قرار گرفته است، البته هزينه حمل با خود خريدار است. 
برگي مي گويد: بر اساس آمارهاي شفافي كه به دست 
مي آيد، بحث پايش و كنترل مصرف به خوبي انجام 
مي گيرد و مورد ديگر اينكه واسطه ها نيز از بين مي رود.

صندوق توسعه ملي با خريد سهام 
دارايي ارزي ذخيره مي كند

بازار سرمايه|حس��ين درودي��ان، اقتصاددان در 
خصوص تاثير خريد سهام توسط صندوق توسعه ملي 
بر بازار سرمايه بيان كرد: خريد سهام توسط صندوق 
توسعه ملي سابقه نداش��ته و اين صندوق عمدتا به 
بنگاه هاي اقتصادي تسهيالت ارزي اعطا مي كرده تا 
در طرح هاي توسعه اي سرمايه گذاري كنند. به نظر 
مي رسد اين اقدام صندوق توسعه ملي بيشتر جنبه 
حمايتي داشته باش��د؛ اما به هر حال اينكه دارايي 
جديدي به پرتفوي صندوق توسعه ملي اضافه شود، 
اتفاق مثبتي است. البته كه دارايي هاي اين صندوق 
معموال ارزي بوده؛ ولي خريد برخي سهم هاي دالري 
در قيمت ه��اي فعلي از منظ��ر عقالنيت اقتصادي 
توجيه پذير اس��ت. يعني با خريد سهم هاي دالري، 
به نوعي صندوق توس��عه ملي دارايي هاي خود را به 
ارز گره زده است. وي اضافه كرد: با توجه به وضعيت 
بازار ارز و قيمت سهام، ترديدي در ارزنده بودن بازار 
سهام وجود ندارد؛ كما اينكه معامله بلوكي » فارس« 
و فاصله قيمت سهم در معامله بلوكي با قيمت همان 

سهم بر روي تابلو نشان از ارزان بودن سهم ها دارد. 

»تعادل«گزارشميدهد

رقيب سرسخت بورس وارد ميدان شد

رونق معامالت كااليي در بورس
در بازار گواهي سپرده در هفته نخست آبان )منتهي 
به 13 آبان( نزديك 1۲ ميليون ورقه بهادار مبتني 
بر كاال به ارزش نزديك ۷۶۸ ميليارد تومان دست به 
دست شد كه از لحاظ حجم، افزايش 31 درصدي و 
از لحاظ ارزش افزايش 1۸3 درصدي را تجربه كرد.

سكه از لحاظ ارزش و سيمان از لحاظ حجم، برتر از 
ساير دارايي ها، در مقام نخست ايستاد. 11 ميليون و 
۸9۴ هزار و 900 ورقه بهادار مبتني بر كاال به ارزش 
نزديك ۷۶۸ ميليارد تومان در بازار گواهي سپرده 
كااليي در بورس كاالي ايران در هفته گذشته دست 
به دست شد. ارزش معامالت هفته منتهي به هفته 
ماقبل )۶ آبان(، ۲۷۲ ميليارد تومان براي 9 ميليون 

و ۶۴ هزار و 5۷9 ورقه بهادار مبتني بر كاال بود.
بدين ترتي��ب در جريان معامالت هفته گذش��ته ۴ 
ميليون و ۴0۸ هزار و 100 اوراق گواهي سپرده سكه 
طال در حالي دست به دس��ت شد كه اين دارايي پايه 
ارزش بي��ش از ۶۸9 ميليارد تومان را ثبت كرد. اوراق 
مبتني بر طال با كسب س��هم 90 درصدي در ارزش 
معامالت، جايگاه نخست و با سهم 3۷ درصدي در حجم 
معامالت، رتبه دوم بازار گواهي سپرده كااليي را پس از 

سيمان از آن خود كرد.
س��يمان با ثبت معامله ۶ ميليون و 31۸ هزار گواهي 
سپرده، رتبه نخس��ت را از نظر حجم از آن خود كرد و 
ارزش معامالت اي��ن دارايي نزديك ۴ ميليارد و ۸3۴ 
ميليون تومان ش��د. س��هم اين داراي��ي از حجم كل 
معام��الت 53 درصد بود و از لح��اظ حجم در جايگاه 
نخست ايستاد. در هفته منتهي به 13 آبان، 51۸ هزار 
و 3۲۸ گواهي سپرده زعفران نيز به ارزش بيش از 1۷ 
ميليارد تومان دست به دست شد كه اين دارايي پايه، 
با س��هم ۲ درصدي رتبه سوم در ارزش معامالت را به 

خود اختصاص داد.
ارزش معامالت ۶1۴ هزار و ۴50 گواهي سپرده شيشه 
نيز از رقم 5۴ ميليارد و 3۴۸ ميليون تومان فراتر رفت 
و اين دارايي توانست مقام دوم را از لحاظ ارزش بعد از 
سكه از آن خود كند. اين دارايي پايه، سهم ۷ درصدي 
را از لحاظ ارزش كل معامالت از آن خود كرد. معامله 
35 هزار و ۸۶۴ گواهي سپرده برنج، ۴۶ گواهي سپرده 
پسته و 11۲ گواهي س��پرده پسته به ترتيب ارزشي 
بيش از ۲.5 ميلي��ارد تومان، 10 ميليون تومان و ۴.3 

ميليون توماني را رقم زده است.

    10 شركت برتر بورس كاال
ملي صنايع مس اي��ران، پااليش نف��ت اصفهان و 
پااليش نفت بندرعباس 3 ش��ركت برتر هفته دوم 
آبان بيش��ترين فروش بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران را به خود اختصاص دادند. بورس كاالي ايران 
برترين هاي بورس كاال را در هفته دوم آبان )منتهي 
به 13 آبان( براساس ارزش فروش شركت ها در بازار 

فيزيكي اعالم كرد.
جزييات رتبه بندي جايگاه شركت ها از لحاظ فروش 

به شرح زير است: 
ملي صنايع مس ايران با ثبت معامله 5 هزار و 900 تن 
مس كاتد، مس كم عيار و سولفور موليبدن به ارزش 

نزديك 93۶ ميليارد تومان در رتبه نخست ايستاد.
پااليش نفت اصفهان با فروش 55 هزار تن توكيوم 
بات��وم و لوب كات س��بك به ارزش بي��ش از 5۶۷ 

ميليارد تومان، دوم شد.
پاالي��ش نفت بندرعب��اس با ف��روش 50 هزار تن 
كنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش 5۴۴ ميليارد 

تومان، سوم شد.
ش��ركت معدني و صنعتي چادرملو با ثبت معامله 
100 هزار تن به ارزش نزديك ۴۸0 ميليارد تومان 

در رتبه چهارم ايستاد.

پتروش��يمي تندگويان با ثبت معامل��ه 13 هزار و 
 ۴۴۲ تن پلي اتيلن ترفتاالت نس��اجي و بطري و نخ 
پلي استر با گريدهاي مختلف به ارزش نزديك 39۲ 

ميليارد تومان پنجم شد.
ذوب آهن اصفه��ان ۲1 هزار و 533 ت��ن تيرآهن، 
ميلگرد و ناودان��ي را به ارزش بيش از 35۴ ميليارد 

تومان فروخت و ششم شد.
جهان فوالد سيرجان با فروش ۲3 هزار و ۴۷5 تن 
شمش بلوم و ميلگرد به ارزش بيش از 3۲0 ميليارد 

تومان هفتم شد.
پااليش نفت تهران )تندگويان( با فروش 30 هزار و 
500 تن وكيوم باتوم، لوب كات سبك و سنگين و 
گوگرد گرانوله به ارزش بيش از 31۲ ميليارد تومان 

در جايگاه هشتم قرار گرفت.
مجتمع فوالد خراس��ان با ثبت معامل��ه ۲0 هزار و 
50۴ تن ميلگرد و شمش بلوم به ارزش نزديك ۲91 

ميليارد تومان، نهم شد.
پتروشيمي اميركبير با فروش 9 هزار و ۶3۶ تن پلي 
اتيلن سبك و سنگين به ارزش نزديك ۲۶3 ميليارد 

تومان در رتبه دهم ايستاد.
بورس كاالي ايران از پذي��رش 10 كاال و محصول 
متعلق به 10 ش��ركت در بازار اصلي و فرعي بورس 

كاال خبر داد. به اين ترتيب بايد منتظر عرضه هاي 
جدي��د در بورس كاال باش��يم. براس��اس تازه ترين 
اطالعيه هاي مديريت پذيرش بورس كاالي ايران 
قير، ش��مش روي، ش��مش ط��ال و ورق فوالدي 5 
ش��ركت براي عرض��ه در بازار اصلي پذيرش ش��د. 
پذي��رش كااله��ا و محصول ه��اي مذك��ور پس از 
بررس��ي مدارك و مستندات در س��يصد و پنجاه و 
نهمين جلس��ه كميته عرض��ه در تاريخ 10 آبان به 

تصويب رسيد.
به اين ترتيب قير ش��ركت قير عايق جيحون دشت 
راهي ب��ازار اصلي ب��ورس كاالي ايران مي ش��وند. 
همچنين ش��مش روي ش��ركت ذوب اكو اس��تار 
ايرانيان و ش��مش طال ش��ركت مع��ادن و صنايع 
معدني كارند صدر جهان در بازار اصلي بورس كاال 

پذيرش شدند.
ع��الوه بر اي��ن، ۷0 هزار تن ورق فوالدي ش��ركت 
Bhushan Power & Steel شركت هند و 30 
هزار تن ورق فوالدي شركت HBIS Group كشور 
چين ك��ه عرضه كننده هر دو مورد ف��والد مباركه 
اصفهان است براي عرضه در بورس كاال پذيرش شد.

    كاال و محصول كدام شركت
به بازار فرعي راه يافت؟

مديري��ت پذيرش بورس كاالي اي��ران همچنين در 
اطالعيه هاي جداگانه ديگري از پذيرش گليسيرين، 
ضايعات چوبي،  تري مزوئيل كلرايد، ضايعات فلزي، 
الياف اس��تيپل اكريليك و الياف استيپل پلي استر 5 

شركت در بازار فرعي بورس كاال خبر داد.
پذيرش كاالهاي مذك��ور پس از بررس��ي مدارك و 
مستندات در سيصد و پنجاه و نهمين جلسه كميته 
عرضه در تاريخ 10 آبان به تصويب رسيد. به اين ترتيب، 
هزار تن گليسيرين ش��ركت پاكسانو هزار و ۲00 تن 
ضايعات چوبي شركت ايران خودرو راهي بازار فرعي 

بورس كاال مي شود.
همچنين هزار كيلوگرم تري مزوئيل كلرايد و ۴ هزار و 
500 تن ضايعات فلزي شركت گروه صنعتي سپاهان 
در بازار فرعي پذيرش شدند. عالوه بر اين، 19 هزار تن 
الياف اس��تيپل اكريليك و 1۶ هزار تن الياف استيپل 
پلي استر شركت پلي اكريل ايران براي عرضه در بورس 

كاال پذيرش شدند.



مجيد اعزازي|
با جهش 6.2 درصدي نرخ دالر در هفته گذش��ته و 
سقف ش��كني اين پول خارجي، اين سوال پيش رو 
قرار گرفته كه آينده بازار مسكن دستكم تا عيد نوروز 
چگونه خواهد بود؟ بررسي هاي »تعادل« حاكي از 
اين اس��ت كه قيمت مسكن به طور غيرمستقيم، از 
دو كانال، از نوسان هاي ارزي متاثر مي شود. اگر چه 
به طور ميانگين در سال 1401 رشد قيمت مسكن 
كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است، اما اين مساله 
بيش از آنكه تحت تاثير افت قيمت اس��مي مسكن 
باشد، تحت تاثير رش��د جهش وار تورم عمومي به 
ويژه در برخ��ي از ماه هاي فصل بهار س��ال جاري 
از جمله خرداد بوده اس��ت. در خرداد س��ال جاري 
نرخ ماهانه ت��ورم عمومي تحت تاثير حذف نرخ ارز 
ترجيحي از برخي كاالهاي اساسي، به 12.2 درصد 
رس��يد و قيمت ملك هم رشد 8.4 درصدي را ثبت 
كرد.  در اين حال، طي روزهاي اخير، نرخ ارز دچار 
جهش قيمتي شده است و ركورد هاي تازه اي از خود 

به جاي گذاشته است.
به گونه اي كه بررسي هاي آماري حاكي از رشد 6.2 
درصدي نرخ دالر در هفته گذشته بوده است. رابطه 
نرخ ارز و قيمت مس��كن در ايران اگر چه رابطه اي 
»عّلي« نيس��ت و صرفا »همبستگي« ميان اين دو 
متغير را نش��ان مي دهد، ام��ا از آنجا كه طي مدتي 
كوت��اه و در عرض چن��د روز، نرخ دالر رش��د قابل 
توجهي را ثبت كرده است، اين سئوال در ذهن ايجاد 
مي ش��ود كه آيا قيمت مسكن نيز فوري و بالفاصله 
به اين جهش ارزي واكنش نش��ان مي دهد يا خير؟ 
تجربه س��ال هاي اخير نش��ان مي دهد كه نرخ ارز 
به عنوان »نماد و نم��ود« افزايش انتظارات تورمي 
عمل كرده است. به عبارت ديگر، افزايش نرخ ارز در 
ايران به عنوان عالمت و س��يگنالي از رشد تورم )با 
موتور رشد بيش از 30 درصدي نقدينگي در سال( 
در آين��ده نزديك عمل كرده اس��ت و از همين رو، 
طبيعي است كه ارزش ريالي كاالها از جمله مسكن 
با افزايش تورم، روندي صع��ودي در پيش خواهد 
گرفت. در اي��ن ميان، نبايد از اثر حمله روس��يه به 
اوكراين و همچنين اث��رات پاياني پاندمي كرونا بر 
»تورم جهاني« غافل شد. چه آنكه پيش بيني شده 
است، ميزان تورم جهاني در پايان سال 2022 به رقم 
8.8 درصد برسد. در حالي كه اين شاخص در سال 
قبل از آن 4.7 درصد ثبت شده است.  از سوي ديگر، 

از آنجا كه نرخ ارز، اثر فوري و بالفصلي روي قيمت 
برخي از مصالح ساختماني از جمله فوالد و سيمان 
و... مي گذارد، طبعا رشد نرخ ارز باعث افزايش هزينه 
تمام شده توليد مسكن و ساختمان خواهد شد. از 
همين رو، قيمت مسكن به طور غيرمستقيم از كانال 
افزايش جهش وار هزينه تمام شده توليد مسكن و 
ساختمان نيز دستخوش نوسان خواهد شد. در اين 
ميان، عامل پايداري نرخ ارز در سقف هاي تازه نيز 
براي بازاري همچون مس��كن از اهميت برخوردار 
اس��ت. اينكه نرخ دالر در قله ه��اي جديد قيمتي 
چه مدت پايدار خواهند بود؟ آيا قله هاي تازه اي را 
فتح خواهند كرد يا اينكه تحت تاثير سياست هاي 
بازارساز دوباره به س��طوح قبلي خود عقب نشيني 
خواهند كرد؟ بي گمان، در صورت پايداري نرخ دالر 
يا فتح قله هاي جديد قيمتي، واكنش قيمت مسكن 
از دو كانال مورد اش��اره فوري تر و شديدتر خواهد 
بود به ط��وري كه مي توان اث��رات آن را در گزارش 
رس��مي تحوالت بازار مسكن طي آبان سال جاري 
كه در روزهاي ابتدايي آذر ماه منتش��ر خواهد شد، 
رديابي كرد. در غير اين صورت، واكنش قيمت ملك 
مي تواند با ش��دت كمتري و در زمان طوالني تري 
نمايان شود. در عين حال، آخرين گزارش آماري از 
تحوالت بازار مسكن طي مهرماه سال جاري نشان 
داد كه هريك از طرف هاي عرضه و تقاضاي مسكن 
نه تنها در مهر ماه كه از تيرماه س��ال جاري به بعد 
فعاليت خود را كاه��ش داده و افت معامالت ملكي 

رقم خورده است.
 اين افت معامالتي، در ش��رايطي كه طي سال هاي 
اخير متقاضيان مصرفي به دليل اضمحالل قدرت 
خريد از بازار حذف شده بودند، و اغلب سرمايه گذاران 
سكاندار بودند، نشان داد كه سرمايه گذاري در بازار 
مطمئني همچون مسكن، حتي در شرايط تورمي 
مقصد و مقصود سرمايه گذاران نيست و آنها سمت 
و س��وي ديگري را ه��دف قرار داده ان��د. در همين 
رابطه، روزنامه »تعادل« سه ش��نبه هفته گذش��ته 
در تحليل داده هاي آماري بازار مسكن پايتخت در 
مهر ماه سال جاري نوشت: با افت 10 درصدي حجم 
معامالت ملكي در مهر ماه س��ال جاري، معامالت 
مسكن ش��هر تهران چهارمين ماه ركودي خود در 
سال 1401 را نيز پشت سر گذاشت. قيمت اسمي 
مسكن نيز اگر چه طي ماه هاي تير، مرداد، شهريور 
و مهر رشد منفي نداشته اس��ت، اما روندي نزولي 

را طي ماه هاي يادشده س��پري كرده است. به اين 
ترتيب، روند چهارماهه اخير بازار مسكن پايتخت 
حاكي از جمع ش��دن و كوچك شدن اين بازار و در 
يك كالم، تشديد »ركود« در بازار مسكن است. در 
يك ق��اب بازتر و بزرگ تر- يك دوره 4 س��اله - نيز 
وضعيت مس��كن، با شدت كمتري، مشابه وضعيت 
مشهود در چهارماهه اخير است. »انتظارات تورمي« 
با ليدري »ن��رخ ارز« از ابتداي س��ال 1397 همه 
بازاره��ا و از جمله بازار مس��كن را تحت تاثير خود 
قرار داد، به گونه اي كه با ه��ر افت و خيز انتظارات 
تورمي، چشم انداز بازار ملك نيز دچار تالطم شد و 
اميد و نااميدهاي متع��دد و متنوعي را به اين بازار 

تزريق كرد. 
اگ��ر چه تا قبل از آغاز قرن نو – به طور مش��خص تا 
هفته هاي آغازين حمله روس��يه به اوكراين- اميد 
قابل توجهي به حل مس��اله هسته اي كشور وجود 
داش��ت، اما در همان هفته هاي نخست سال جاري 
و سپس در هفته ها و ماه هاي بعد، به تدريج شواهد 
و قراين نشان دادند كه احتمال دستيابي به توافق 
و »لغو يا توقف« تحريم ه��اي خصمانه عليه ايران 
روز به روز كمتر از پيش ش��ده و ب��ه همين ميزان 
بر حج��م »نااطميناني«هاي حاكم بر اقتصاد ايران 
افزوده شده اس��ت، به گونه اي كه هم اينك بخشي 
از فعاالن بازار معتقدند، در كوتاه مدت و حتي پس 

از برگ��زاري انتخابات كنگره امري��كا، هيچ توافق و 
مصالحه اي انجام نخواهد ش��د. در چنين شرايطي، 
اندك بازيگ��ران بازار ملك كه اغل��ب »متقاضيان 
سرمايه اي« هس��تند و كمتر »متقاضيان مصرفي 
تبديل به احسن«، به واس��طه نقد شوندگي كمتر 
مسكن، دارايي ها خود را در دارايي هاي نقدشونده تر 
مانند صندوق ه��اي با درآمد ثابت بورس��ي، دالر، 
طال، رمزارزها و... سرمايه گذاري كردند. در مقابل، 
فروشندگان با هدف حفظ دارايي خود و با تكيه بر 
عايدي اندك اما مطمئن حاص��ل از اجاره داري از 
عرضه فايل خود به بازار مس��كن اجتناب كردند و 
با توجه به روند فزاينده رش��د نقدينگي در كش��ور 
ترجي��ح دادند عايدي بيش��تري از مح��ل تورم در 
آينده كسب كنند. ضمن اينكه در يكساله گذشته، 
اجاره بها رشد قابل توجهي داشته و تورم آن در مهر 
ماه س��ال جاري به 7 درصد رسيده است. در چنين 
ش��رايطي، معامالت از اوج 13 هزار و 874 فقره اي 
در خ��رداد به تدريج و به ترتي��ب ماه هاي بعدي به 
10 هزار و 500؛ 7 ه��زار و 825 فقره؛ 6 هزار و 33 
فق��ره و در مهرماه 5 هزار و 416 فقره افت كرد. اين 
افت در ماه هاي تير، مرداد و شهريور بين 23 تا 26 
درصد بوده است و در مهر ماه به 10.2 درصد رسيده 
است. قيمت اسمي مسكن نيز كه در خرداد ماه 8.4 
درصد جهش كرده بود، در ماه هاي بعدي به ترتيب 

با 5.8 درصد، 2.5 درصد، 1.1 درصد و 1.2 درصد 
روندي نزولي را در پيش گرفت. نكته جالب اينكه به 
غير از مرداد ماه كه تورم ماهانه مس��كن نيم درصد 
از تورم عمومي باالتر ايس��تاد، در تير، ش��هريور و 
مهرماه تورم مسكن كمتر از تورم عمومي بوده است 
و اين نيز نش��انه اي از »ركودي بودن« بازار مسكن 

به شمار مي رود.

  آرامش مشروط بازار مسكن
رامين گوران، كارشناس مسكن نيز بر اين باور است 
كه به دليل ثبات قيمت مصالح ساختماني و كاهش 
جابه جايي ها تا پايان سال، بازار ملك آرام است، اما 
با توجه به س��اير مولفه هاي اثرگذار بر قيمت تمام 
شده  ساخت، توقف كامل قيمت ها در طوالني مدت 
دور از ذهن است. گوران در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: يك بخش از آرامش كنوني بازار مسكن شهر 
تهران به ثبات قيمت نهاده هاي ساختماني مربوط 
مي ش��ود. حت��ي در برخي مصال��ح كاهش قيمت 
داش��تيم كه مقداري در افت انتظارات تورمي بازار 
مسكن موثر بود. اين كارشناس بازار مسكن با بيان 
اينك��ه وضعيت بازارهاي م��وازي در بخش امالك 
اثرگذار است، تاكيد كرد: به طور مثال، وقتي خروج 
س��نگين س��رمايه از بورس اتفاق مي افتد مي تواند 
جذب بازارهايي مثل مسكن شود. وي افزود: در عين 
حال اخباري مبني بر صادرات آهن مي تواند به تنش 
بازار ملك بينجامد. نوسانات دالر نيز كه اين روزها 
مقداري ديده مي ش��ود ممكن است اثراتي در بازار 

مسكن ايجاد كند.
 گوران درباره وضعيت فعلي ساخت و ساز در كشور 
گفت: به طور كلي عرضه مسكن كاهش يافته است. 
شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي هم به وعده هايي 
مثل تس��هيل ص��دور پروانه يا عرض��ه نهضت ملي 
مسكن كه طي يك سال گذشته دادند عمل نكردند. 
درخصوص بازار مي توان گفت احتماال تا پايان سال 
ثبات ادامه مي يابد. وي هزينه هاي تحميل ش��ده از 
سوي دس��تگاه هاي خدمات رسان را در رشد قيمت 
تمام شده مسكن موثر دانست و گفت: در حال حاضر 
توان متقاضيان به قيمت مسكن نمي رسد. تسهيالت 
خاصي هم كه قيمت ها را پوشش دهد وجود ندارد. 
در اين شرايط انتظار مي رود كه نرخ ها به ثبات برسد 
اما به هر ميزان كه هزينه هاي توليد مسكن افزايش 

پيدا كند، قيمت نهايي نيز باال مي رود.

ايرانشهر

پايان مسكن مهر
معطل 23 هزار ميليارد تومان

معاون وزير راه و شهرس��ازي اظهار داشت: براي بستن 
پرونده مسكن مهر و اتمام اين پروژه در شهرهاي جديد 
به ٢٣ هزار ميليارد تومان نياز داريم. عليرضا جعفري، 
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد در گفت وگو 
با ايلنا درباره آخرين وضعيت پروژه مسكن مهر باقي مانده 
اظهار داشت: در شهرهاي جديد پروژه هاي مسكن مهر 
و اقدام ملي مسكن عقب  ماندگي قابل توجهي داشتند 
به طوري كه ك��ه در برخي از پروژه هاي ملي مس��كن 
شاهد پيشرفت فيزيكي كمتر از ١٠ درصد بوديم.  وي 
ادامه داد: عالوه بر اين، پروژه مس��كن مهر با مشكالتي 
در حوزه زيرساخت ها و تاسيسات مواجه بودند كه بايد 
اين مشكالت زيرساختي رفع مي شدند و امكان تحويل 
واحد با مشكالت زيرساختي و تاسيساتي وجود نداشت.  
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه امروز با مديريت 
تامين منابع در شهرهاي جديد به دنبال كسري اعتبارات 
از محل تهاتر هستيم، گفت: براي بستن پرونده مسكن 
مه��ر و اتمام اين پروژه در ش��هرهاي جديد به ٢٣ هزار 
ميليارد تومان نياز داريم.  مديرعامل ش��ركت عمران 
ش��هرهاي جديد افزود: در دولت سيزدهم طرح اقدام 
ملي به پروژه نهضت ملي مسكن متصل شد و در پروژه 
نهضت ملي مسكن در كنار بحث ساخت مسكن، به دنبال 
اين هستيم كه در زمان تحويل واحد، احداث و تحويل 
زيرساخت ها و رسانه هاي خدماتي را در دستور كار داشته 
باشيم تا متقاضيان هم از زيست شخصي و هم زيست 
اجتماعي با كيفيت خوبي برخوردار باشند. جعفري درباره 
ميزان مسكن مهر باقيمانده در شهرهاي جديد اظهار 
داشت: 6٠ هزار واحد مسكن مهر در شهرهاي جديد باقي 
مانده بود كه در طول يك سال گذشته ١٠ هزار واحد آن 
را تحويل داديم و 5٠ هزار واحد مسكن مهر باقي مانده اما 
موضوع مهم اين است كه برخي از واحد هاي تحويل شده 
با نواقصي مواجه اند كه بايد اين نواقص را برطرف كنيم.

وي با بيان اينكه از 5٠ هزار واحد مسكن مهر باقي مانده 
4٠ هزار واحد مربوط به شهر جديد پرديس بوده  است، 
گفت: تالش بر اين است كه تا پايان سال ٢٠ هزار واحد 
مسكن مهر باقي مانده از پرديس را تا پايان سال تحويل 
دهيم و از اين رو به اعتب��ارات از محل صندوق ملي 
مسكن نيازمنديم. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: 
البته ساخت حدود ٣ هزار مسكن مهر در پرديس در 
سال ٩٨ آغاز شده كه اين تعداد واحد از عقب ماندگي 
قابل توجهي مواجه هستند.جعفري درباره اجراي گام 
دوم نهضت ملي مسكن در شهرهاي جديد گفت: گام 
اول را با ساخت ١٠٠ هزار واحد مسكوني آغاز كرده ايم 
كه در بحث آماده سازي زمين به پيشرفت بيش از 60 
درصد و در بخش ساخت مسكن هم در گام اول به 
پيشرفت فيزيكي بيش از 10 درصد رسيده ايم و 
روز چهارش��نبه ١١ آبان ماه هم علميات اجرايي 

١٠٠ هزار واحد در قالب گام دوم را آغاز كرديم. 

»تعادل«بررسيميكند

اثر  ))     ارز  ((   بر  مسكن   از 2  كانال
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گوگل كه حدود ۹۰ درصد از بازار جست وجوي آنالين را 
در امريكا تحت كنترل خود دارد، مدتي است با اعتراض 
رقيبانش درراستاي استفاده از قدرتش براي سركوب 
رقابت در سراسر اينترنت روبرو شده است. همچنين 
بي��ش از ۴۰ رقيب اروپايي س��رويس خريد گوگل از 
رگوالتورهاي ضد انحصارطلبي اتحاديه اروپا خواستند 
از مقررات فناوري كه به تازگي تصويب ش��ده اس��ت، 
استفاده كند تا پايبندي اين شركت امريكايي به قانون 
۲۰۱۷ و فراهم كردن امكان رقابت بيش��تر در صفحه 

جست وجوي گوگل، تضمين شود.
طي سال هاي گذش��ته اتحاديه اروپا گوگل را به علت 
انحصارطلبي تجاري پنج ميلي��ارد دالر جريمه كرد. 
مقامات اتحاديه اروپ��ا در اين زمينه اعالم كرده بودند 
گوگل به منظور ارتق��اي محصوالت، س��رويس ها و 
اپليكيش��ن خود در كنار سيس��تم عامل اندرويد، از 
استفاده آزادانه و منصفانه كاربران اينترنت از خدمات و 
سيستم هاي عامل شركت هاي رقيب خود جلوگيري 
به عمل آورده است. تحليل گران و كارشناسان بسياري 
ب��رآورد و اعالم كرده بودند ك��ه احتماال گوگل تغيير 
و تحوالت عظيمي را در پلتفرم و س��رويس هاي خود 
ايج��اد خواهد كرد تا به جبران خس��ارات در اتحاديه 
اروپا بپردازد و به نظر مي رسد كه پيش بيني آن دسته 
از تحليلگران درست از آب درآمده است و گوگل قصد 
دارد از شركت هاي توسعه دهنده برنامه هاي اندرويدي 
بابت استفاده آنها از پلت فرم گوگل پلي استور حق امتياز 
بگيرد. پس از اين موضوع به نظر رسيد اين شركت در 
بسياري ديگر از كشورهاي جهان نيز با مشكل مواجه 
شد؛ به گونه اي كه سازمان تنظيم مقررات و رگوالتوري 
اينترنت در هند نيز تصميم گرفت كه گوگل را به علت 
فعاليت هاي انحصارگرايانه خود جريمه كرده و مورد 
مواخذه و س��رزنش قرار دهد. اين موضوع اما محدود 
به يك كشور نشد و سبب شد امريكا يك شكايت ضد 
انحصارطلبي عليه موتور جست وجوي گوگل كه يكي 
از سودآورترين كسب و كارهاي تاريخ به شمار مي رود 
آماده كند. منابع آگاه به بلومبرگ اعالم كردند وزارت 
دادگستري امريكا پس از ۱۴ ماه تحقيقات، روي اين 
موضوع متمركز شده كه آيا گوگل نتايج جست وجو را 
به نفع محصوالت خود تغيير مي دهد و درباره دسترسي 
به كاربران، آيا از مش��ت آهنين ب��راي از ميدان به در 
كردن رقيبان استفاده مي كند. همچنين گفته شده 
بود وزارت دادگستري و ايالت هاي امريكا در خصوص 
رفتار گوگل در بازار فناوري تبليغات در حال تحقيقات 
هستند. گوگل سيس��تم هاي زيادي را در اختيار دارد 
ك��ه تبليغات را در سراس��ر وب نمايش مي دهند. اين 
درحالي است كه امريكا نقش��ه جديدي براي گوگل 
درنظر گرفته بود و به اين ترتيب دادستان هاي وزارت 
دادگستري امريكا و دفاتر دادستان كلي ايالتي سرگرم 
بحث درخصوص راه هاي محدود ك��ردن قدرت بازار 
گوگل و وادار كردن اين شركت به فروش مرورگر وب 
ك��روم و بخش هايي از كس��ب و كار تبليغاتش بودند. 
بنابراين دولت امريكا از گوگل ش��كايت كرد و وزارت 
دادگستري اين كشور شكايتي را عليه شركت گوگل 
تنظيم و اين شركت را به سوءاستفاده از قدرت انحصاري 

خود در بخش جست وجوي اينترنت متهم كرد. دولت 
امريكا در اين ش��كايت اعالم كرد گوگل كه حدود ۹۰ 
درصد از بازار جس��ت وجوي آنالين را در كنترل دارد، 
دروازه بالمنازع ورود به اينترنت اس��ت و از شيوه هاي 
ضد رقابتي براي حفظ و توسعه انحصار خود در بخش 
جست وجو استفاده كرده اس��ت. جفري روزن، مقام 
شماره دو وزارت دادگستري امريكا در كنفرانسي با 
خبرنگاران گفته بود كه رفتار گوگل تحت اصول ضد 
انحصارطلبي س��نتي، غيرقانوني است. در اين زمان 
گوگل شكايت دولت را كامال ناقص خواند و در توييتر 
اعالم كرد مردم از گوگل استفاده  مي كنند زيرا آن را 
انتخاب  مي كنند نه به اين خاطر كه مجبور شده اند يا 
به دليل اينكه نمي توانند جايگزين ديگري پيدا كنند.

   جريمه ۲۶ ميليون دالري 
به دليل سوءاستفاده از نفوذ بازار

تركيه هم گوگل را به دليل سوءاستفاده از نفوذ بازارش 
۲۶ ميليون دالر جريمه كرد، در همين رابطه در بيانيه 
كميسيون رقابت تركيه ذكر شده بود كه اين شركت 
امريكايي شرايط رقابت منصفانه را به دليل دسترسي 
غيرمنصفانه به فضاي تبليغاتي نقض كرده و از قدرت 
برتر خود در بازار سوءاس��تفاده كرده است. طبق اين 
گ��زارش ۳۲ گروه مدافع حق��وق مصرف كننده، ضد 
انحصارطلبي، كارگري و گروه هاي مربوط در نامه اي به 
جو بايدن، از رييس جمهور منتخب امريكا درخواست 
كردند با نفوذ ش��ركت هاي بزرگ فناوري در دولتش 
مقابله كند؛ در واقع از دولت بايدن خواسته شد مديران، 
البي گران و مشاوراني كه براي شركت هايي نظير فيس 
بوك، آمازون، گوگل، اپل و مايكروسافت كار  مي كنند 
را از تيم خود كنار بگذارد؛ اين گروه ها استدالل كرده 
بودند كه ش��يوه هاي فعلي اين غول ه��اي فناوري به 
مصرف كنندگان و اقتصاد امريكا آس��يب زده اس��ت. 
سال گذشته كميسيون اروپايي و مقامات حمايت از 
مصرف كننده اتحاديه اروپا به گوگل دو ماه براي بهبود 
شيوه ارايه نتايج جس��ت وجو براي پروازها و هتل ها و 

توضيح نحوه رنكينگ آنها مهلت دادند كه در غير اين 
صورت با مجازات روبرو خواهد ش��د. كميسيون اروپا 
و دي��ده بان هاي مصرف كننده ملي ك��ه در راس آنها 
رگوالتور هلند و رياس��ت عمومي بازرسي اقتصادي 
بلژيك قرار داش��تند، در بيانيه مشتركي اعالم كردند 
قيمت هاي خدم��ات مربوط بايد ش��امل هزينه ها يا 
ماليات ها باشد تا از پيش قابل محاسبه باشد و در عين 
حال، قيمت هاي رفرنس كه براي محاسبه تخفيف هاي 
داده شده استفاده مي شوند بايد به شكل واضحي قابل 
تشخيص باشند. بر اساس گزارش رويترز، گوگل هم در 
بيانيه اي از گفت وگو استقبال و اعالم كرد با سازمان هاي 
حامي حقوق مصرف كننده و كميسيون اروپا براي انجام 
بهبودهايي كه به نفع كاربران خواهند بود و شفافيت 
بيشتري فراهم  مي كنند، همكاري  مي كند. در اين بين 
گوگل به صورت مجدد توسط چند كشور از جمله كره 
جنوبي مورد اتهام و جريمه قرار گرفت. بنابراين قاضي 
فدرال كاليفرنيا در حكمي اعالم كرد شاكياني كه گوگل 
را به رديابي غيرقانوني استفاده آنها از اينترنت در حالت 
وبگردي ناشناس متهم كرده اند، مي توانند از مديرعامل 

اين شركت به مدت دو ساعت سوال كنند.
اين در حالي اس��ت كه رگوالتوره��اي اتحاديه اروپا و 
انگليس سرگرم تحقيقات درباره توافق ميان غول هاي 
اينترنت��ي بودن��د ك��ه در جريان ي��ك تحقيقات ضد 
انحصارطلبي امريكا برمال ش��ده ب��ود. توافق محرمانه 
ميان گوگل و ِمتا )ش��ركت مادر فيس بوك( از س��وي 
رگوالتورهاي ضد انحصارطلبي در اتحاديه اروپا و انگليس 
براي تضعيف رقابت در ب��ازار تبليغات ديجيتالي چند 
ميليارد دالري مورد تحقيق قرار گرفت؛ اين تحقيقات 
كه از سوي كميسيون اروپايي و سازمان رقابت و بازارهاي 
انگليس اعالم ش��د، جديدترين تالش براي بررس��ي 
شيوه هاي كسب و كار بزرگ ترين شركت هاي فناوري 
جهان است. اين رگوالتورها اعالم كرده بودند تحقيقات 
روي توافق س��ال ۲۰۱۸ متمركز است كه در شكايت 
۱۰ دادستان كل ايالتي در امريكا عليه گوگل برمال شد. 
يافته هاي تحقيقات دادستان هاي كل ايالت هاي امريكا 

نشان داد گوگل به توافقي رسيده تا ميزان رقابت فيس 
بوك براي دالرهاي تبليغاتي با يكي از خدمات كليدي 
گوگل را محدود كند. همچنين نايب رييس كميسيون 
اروپا كه بر رقابت و سياس��ت ديجيتال��ي نظارت دارد، 
گفت اگر چنين موضوعي در تحقيقات ما تاييد شود، به 
منزله محدود شدن و مختل شدن رقابت در بازار فناوري 
تبليغات خواهد بود كه به فناوري هاي نمايش تبليغات 
رقيب، ناشران و مصرف كنندگان لطمه  مي زند. طبق اين 
گزارش و بر اساس اخبار منتشرشده، امسال گوگل از 
دومين دادگاه عالي اروپا خواست جريمه ۱.۴۹ ميليارد 
يورويي )۱.۶ ميليارد دالر( كه س��ه سال پيش توسط 
رگوالتورهاي ضد انحصارطلبي اتحاديه اروپا به دليل 
مانع تراش��ي براي رقيبان در تبليغات جست وجوي 
آنالين عليه اين ش��ركت امريكايي صادر شده بود را 
باطل كند. الزم به ذكر است اين شركت اقداماتي براي 
اجتناب از شكايت ضد انحصار طلبي امريكا انجام داد. 
درب��اره جزييات اين موضوع  مي ت��وان گفت روزنامه 
وال استريت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت گوگل 
پيشنهاد كرده است بخش هايي از كسب و كارش كه 
مسوول فروش و قرار دادن تبليغات در وب سايت ها و 
اپليكيشن ها هستند را جدا كرده و به صورت شركت 
مستقلي دربياورد كه تحت كنترل آلفابت خواهد بود 
و ده ها ميليارد دالر ارزش خواهد داشت. وكيل وزارت 
دادگستري امريكا در جلسه مربوط به پرونده شكايت 
ضد انحصارطلبي عليه گ��وگل، مبلغي كه اين غول 
اينترنتي براي حفظ موتور جست وجوي خود به عنوان 
موتور پيش فرض در اكثر مرورگرها و تلفن هاي همراه 
امريكايي، هزينه مي كند را فاش نكرد اما اين پرداخت ها 
را به عنوان مبالغ هنگفت، توصي��ف كرد. دينتزر در 
جلس��ه دادگاه پرونده ضد انحصارطلبي گوگل كه به 
رياست آميت مهتا در واشنگتن برگزار شد، اظهار كرد 
گوگل ميلياردها دالر براي حفظ موتور جست وجوي 
خود به عنوان موتور پيش فرض با علم بر اينكه كاربران 

آن را تغيير نمي دهند، سرمايه گذاري مي كند.

   اقدامات ۴۳ رقيب اروپايي عليه گوگل
همچنين گفته ش��ده ۴۳ رقيب اروپايي عليه گوگل 
اقداماتي انجام داده ان��د. به عبارتي بيش از ۴۰ رقيب 
اروپايي س��رويس خريد گوگل از رگوالتورهاي ضد 
انحصارطلب��ي اتحادي��ه اروپا خواس��تند از مقررات 
فناوري كه به تازگي تصويب ش��ده اس��ت، استفاده 
كن��د تا پايبن��دي اين ش��ركت امريكايي ب��ه قانون 
۲۰۱۷ و فراهم كردن امكان رقابت بيشتر در صفحه 
جس��ت وجوي گوگل، تضمي��ن ش��ود. در نامه اين 
شركت ها آمده است كميسيون اروپا بايد با حذف واحد 
خريد گوگل كه اجازه رقابت نمي دهد اما باعث باالتر 
رفتن قيمت ها و انتخاب كمتر براي مصرف كنندگان 
و انتقال غيرمنصفانه حاشيه س��ود از فروشندگان و 
سرويس هاي مقايسه خريد به گوگل مي شود، فضاي 
نتايج جست وجوي كلي براي خدمات دهندگان مرتبط 
را بازگش��ايي كند. به تازگي هم هند گوگل را دوباره 
جريمه كرد و به نظر مي رسد اين روند تا زمان اصالح 
شيوه ضد انحصاري اين شركت ادامه خواهد داشت. 

دنياي فناوريادامه از صفحه اول
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نقش اقتصاد در سرنوشت برجام
اين بخش سياس��ت هاي اعالمي امريكاس��ت كه اين 
تعارض يك سوي قضيه است اما منابع رسانه اي نزديك 
به كاخ سفيد تالش مي كنند، فضاسازي گسترده اي نيز 
در خصوص چشم انداز پيش روي برجام صورت دهند. 
اين منابع با انتشار اخبار ضد و نقيض از يك طرف تالش 
مي كنند دريچه پي��ش روي برجام را همچنان باز نگه 
دارن و از س��وي ديگر به دنبال آن هس��تند كه با كارت 
ايران در مواجهه با كش��ورهايي چون عربستان بازي را 
به نفع امريكا بازگردانند. اينجاس��ت كه پاي اقتصاد به 
ميان مي آيد. اخيرا رسانه هاي امريكايي اخبار زيادي را 
در خصوص احتمال نزاع ميان ايران و عربستان منتشر 
مي كنند. بس��ياري از تحليلگران معتقدند انتشار اين 
اخبار در راستاي پايان دادن به نقشي است كه عربستان 
در اوپك پالس به نفع روسيه ايفا كرده است. در شرايطي 
كه دولت بايدن از عربستان خواسته بود با افزايش عرضه 
نف��ت، زمينه كاهش قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني 
را فراهم كند تا دولت بايدن هم بتوان��د از اين ثبات در 
انتخابات بهره مند شود، عربستان تن به خواسته دولت 
بايدن نداد و راي به كاهش عرضه نفت داد. موضوعي كه 
بزخي تحليلگران معتقدند ريشه افزايش نرخ تورم در 
امريكاست. در اين وضعيت امريكا با انتشار اخبار حمله 
احتمالي ايران به عربستان تالش مي كند اين پيام را به 
سعودي ها ارسال كند كه هنوز به حمايت دولت امريكا 
نياز دارد و در ازاي اين حمايت، عربستان بايد به مطالبات 
طرف امريكايي پاسخ دهد. اعالمي و اعمالي است. اين 
تعارض يك سوي قضيه است اما منابع رسانه اي نزديك 
به كاخ س��فيد تالش مي كنند، فضاسازي گسترده اي 
در خصوص چشم انداز پيش روي برجام صورت دهند. 
اين منابع با انتشار اخبار ض و نقيض از يك طرف تالش 
مي كنند دريچه پيش روي برجام را همچنان باز نگه دارن 
و از سوي ديگر به دنبال آن هستند كه با كارت ايران در 
مواجهه با كشورهايي چون عربستان بازي را به نفع امريكا 
بازگردانند. اينجاست كه پاي اقتصاد به ميان مي آيد. اخيرا 
رسانه هاي امريكايي اخبار زيادي را در خصوص احتمال 
نزاع ميان ايران و عربستان مطرح مي كنند. بسياري از 
تحليلگران معتقدند انتشار اين اخبار در راستاي پايان 
نقشي است كه عربستان در اوپك پالس به نفع روسيه 
ايفا كرده است. در شرايطي كه دولت بايدن از عربستان 
خواسته بود با افزايش عرضه مفت، زمينه كاهش قسمت 
نفت در بازارهاي جهاني را فراهم كند تا دولت بايدن هم 
بتواند از اين ثبات در انتخابات بهره مند شود، عربستان 
اما تن به خواسته دولت بايدن نداد و راي به كاهش عرضه 
نفت داد.در اين وضعيت امريكا با انتش��ار اخبار حمله 
احتمالي ايران به عربس��تان تالش مث كند اين پيام را 
به سعودي ها ارسال كند، هنوز به حمايت دولت امريكا 
ني��از دارد و در ازاي اين حمايت بايد به مطالبات طرف 
امريكايي پاس��خ دهد.در حالي كه اين خبر فضاسازي 
رسانه هاي امريكايي براي فشار به طرف عربستاني است. 
عربستان نيز ترجيح مي دهد كمك هايش در بازار انرژي 
متوجه جمهوري خواهان امريكايي باشد و با دموكرات ها 
زاويه پيدا كرده است. تحليل هاي ما اما بايد فراتر از اين 
فضاسازي ها باشد. امريكا منتظر است تا ببيند تكليف 
رخدادهاي اعتراضي ايران چه خواهد شد تا پس از آن 
برنامه هاي خود را پيگيري كند. اساسا طرح فروپاشي 
از درون در خصوص ايران، راهبرد بنيادين امريكايي ها 
است كه پس از ناكامي آنها در عراق و افغانستان دنبال 
مي ش��ود. آنها به دنبال آن هس��تند از طريق تحريم ها 
فشار را به جايي برسانند كه يا سيستم تغيير رويه دهد يا 
تغييرات ساختاري تر رخ دهد. اما، تصميم سازان ايراني 
بايد بدانند كه نه همه مشكالت به امريكا ارتباط دارد و نه 
مردم خوشي زير دلشان زده و منتظرند ببينند كه امريكا 
و انگليس و اروپا چه مي گويند، بعد عمل كنند.هر دوي 
اين تحليل ها اشتباه است. نبايد تصور شود ريشه هاي 
نارضايتي در داخل به خ��ارج ارتباط دارد، بخش اصلي 
مشكالت به داخل باز مي گردد. شاخص هاي اقتصادي 
نزول كرده و مردم با فقر و گراني و سوءمديريت ها و فساد 
و...دست به گريبان هس��تند. اگز واقع بينانه بخواهيم 
موضوعات را تحليل كنيم بايد بگوييم، سرنوشت برجام 
در وهله نخست به انتخابات امريكا گره خورده است. و 
در مرحله بعد به چشم انداز پيش روي رخدادهاي اخير 
ايران. بايد بدانيم، ايران متحد، يك دست و همراه بهتر 
مي تواند منافع ملي خود را در مواجهه با طرف هاي غربي 
محقق كند. گزاره اي كه تحقق آن در گروي قبول كردن 
سياست گذاران به نارس��ايي هاي موجود و تالش براي 

اصالح آنهاست.

درس هاي اشتباهي زاكربرگ 
از گوگل

كارشناس��ان فناوري   مي گويند اقدام مت��ا براي ورود 
به فضاي مت��اورس، راهي براي پ��س گرفتن كنترل 
اطالع��ات مصرف كننده از اپل بوده اس��ت. به گزارش 
ايسنا، كارشناس��ان   مي گويند متا   مي خواهد كنترل 
اطالعات مصرف كننده را از اپل پس بگيرد. تالش چند 
ميليارد دالري متا براي ساخت متاورس و تصميم سال 
گذشته اين شركت براي تغيير برندش از »فيس بوك« 
به »مت��ا«، راهي براي پس گرفت��ن كنترل اطالعات 
مصرف كننده از دستگاه هاي اپل بوده است. تالش متا، 
مشابه تصميمي اس��ت كه گوگل در ساخت اندرويد 
گرفت اما به نظر مي رس��د پ��روژه زاكربرگ فاقد يك 
عنصر اساسي است كه باعث موفقيت اندرويد شد. اپل 
سال ميالدي گذشته سياست حريم خصوصي خود را 
تغيير داد و دنبال كردن كاربران و درآمدزايي از تبليغات 
را براي فيس بوك دش��وارتر كرد. م��ارك زگوتوويچ، 
تحليلگر متا در بنچمارك مي گويد »اپل در واقع درآمد 
فيس بوك را كاهش داده است زيرا از نظر دسترسي اين 
شركت به اطالعات كاربران اپليكيشن، منبع اطالعات 
عظيمي را حذف كرده است. اين تغيير هزينه سنگيني 
براي متا داشته اس��ت. به گفته الرا مارتين، تحليلگر 
فناوري ش��ركت نيدهام، بي��ش از ۹۵ درصد از درآمد 
متا، از دستگاه هاي موبايل است. مدير ارشد عملياتي 
متا به س��رمايه گذاران گفته است سياست جديد اپل، 
به ۱۰ ميليارد دالر درآمد كمتر در س��ال ۲۰۲۲ منجر 
مي شود. هدف متا، گرفتن موقعيت محوري است كه 
تلفن هوش��مند اپل در زندگي مصرف كنندگان پيدا 
كرده است. گوگل بيش از دهه پيش، اندرويد را با هدف 
رقابت با اپل طراحي كرد. در كتاب سگ جنگي نوشته 
فرد ووگلشتاين آمده است: اين شركت در سال ۲۰۰۷ 
عرضه نخستين تلفن اندرويدي را درست چند روز قبل 
از موعد برنامه ريزي شده، متوقف كرد و آن را بازطراحي 
كرد تا بيشتر شبيه نخستين نسل آيفون به نظر برسد. با 
اين حال، يك تفاوت اصلي بين تالش گوگل براي فرار از 
برتري اپل و قمار متا وجود دارد. آمار نشان داد تقاضاي 
مصرف كننده براي محصول گوگل، نااميدكننده است. 
در مقابل، اپل يك ميليون دستگاه از نسل نخست آيفون 
را در م��دت ۷۴ روز از زمان معرفي آن، فروخت. گوگل 
ديد اپل چه مسيري را طي مي كند و به توسعه پلتفرم 
اندرويد ادامه داد تا با iOS اپل برابري كند. اين شركت 
همچنين به سرمايه گذاري در ساخت تلفن هوشمند 
خود- دستگاهي كه مي داند مردم مي خواهند- ادامه 
داد. سرمايه گذاري گوگل نتيجه داد و اكنون اندرويد، 
سيستم عامل موبايل برتر در سطح جهاني است. گوگل 
دنبال كننده سريعي بود اما سرمايه گذاري متا خطرناكتر 
است زيرا سرمايه گذاري در متاورس است؛ محصولي كه 
تا حد زيادي آزموده نشده است. به گفته زگوتوويچ، اين 
سرمايه گذاري ريسك بزرگي دارد و ريسك ابتدايي آن 

اين است كه در حال حاضر هيچ نتايج ملموسي ندارد.

احتمال رفع مسدودي 
سرويس هاي گوگل در ايران

به دنبال محدودسازي اپليكيش��ن ايراني روبيكا در 
گوگل پل��ي و اعالم اخط��ار اين مارك��ت خارجي به 
كاربران ايراني اين اپليكيشن، روبيكا نسبت به ارايه 
نسخه جديد و اصالح شده اين اپليكيشن اقدام كرد 
كه تاكنون اخطاري از سوي گوگل پلي براي كاربران 
ارسال نشده است، لذا احتمال مي رود كه در صورت 
عدم مانع تراش��ي گوگل براي اين س��كوي ايراني، 
س��رويس هاي گوگل كه عموما ط��ي روزهاي اخير 
در ايران مس��دود ش��ده اند هم مجددا اجازه فعاليت 
پيدا كنند.  در پي محدودس��ازي برخي از برنامه ها و 
پلتفرم هاي پركاربرد ايراني توسط »گوگل پلي« به 
بهانه حمايت از حريم خصوصي، عموم سرويس هاي 
گوگل هم در ايران مس��دود ش��د. در همين راستا با 
مواجه شدن كاربران روبيكا با اخطارهاي گوگل پلي، 
اگرچه گوگل به درخواس��ت هاي روبيكا براي اعالم 
دليل ارس��ال اخطارها پاسخ نداد، ولي روبيكا نسخه 
جديد خود را عرض��ه كرد تا با اعمال بهبودهاي فني 
در اين اپليكيشن، ضمن رفع نگراني كاربران، مشكل 

اخطار گوگل هم مرتفع شود.
 ماجرا از آنجا ش��روع ش��د كه در روز هاي اخير يك 
 Google Play Protect اخطار امنيتي از س��وي
براي اپليكيشن روبيكا صادر شد. كاربران روبيكا در 
برخي ماركت هاي اندرويدي ايراني هم كه متصل به 
سپر ايمني گوگل است با پيغام مشابهي مواجه شدند. 
روبيكا هم با توجه به اينكه در دو ماه گذشته، هيچ گونه 
تغيير فني در دسترسي ها و ساختار هاي امنيتي روبيكا 
ايجاد نكرده بود، جهت آگاهي از ايراد و رفع مشكل، 
با گوگل وارد مذاكره فني شد و گوگل نيز قول مساعد 
جهت رفع آن داد، اما روبي��كا به دليل آنچه اهميت 
افكار عمومي و اعتمادبخشي به جامعه كاربران فضاي 
مجازي اعالم شد، نسبت به ارايه نسخه جديد و اصالح 
شده اين اپليكيشن اقدام كرد و قابليت هاي جديدي 
همچون »افزودن قابليت حذف اكانت« را اضافه كرد.

 ظاهرا مشكل روبيكا در س��پر ايمني گوگل با ايجاد 
تغييرات��ي جزئي و نامرتبط به حوزه دسترس��ي ها و 
امنيت اپليكيشن حل شده و تاكنون هم اخطاري از 
سوي گوگل براي كاربران اين اپليكيشن صادر نشده 
است؛ اگرچه بررسي نس��خه جديد اپليكيشن ها در 

گوگل پلي چند روز زمان مي برسد.
 حال بايد منتظر ماند تا ديد آيا مجددا گوگل پلي 
نسبت به اعالم اخطار براي كاربران روبيكا اقدام 
مي كند يا نس��خه جديد روبيكا مي تواند در اين 
ماركت خارجي ادامه مس��ير ده��د كه احتمال 
مي رود ك��ه در صورت عدم مانع تراش��ي گوگل 
براي اين سكوي ايراني، سرويس هاي گوگل كه 
عموما طي روزهاي اخير در ايران مسدود شده اند، 

مجددا اجازه فعاليت پيدا كنند/ برنا

وقتيگوگلبهدليلاستفادهازقدرتشبرايسركوبرقابتدرسراسراينترنت،تحريمميشود

محكوميت گوگل به رفتارهاي انحصارطلبانه

خبرنويدبخشمديرعاملفوالدمبارکه؛

باتعريفدههاپروژهتوسعهکّمیوکيفیدرگروهبزرگفوالدمبارکه،ظرفيتاشتغالپايدار۱۱۰۰نفرازجوانانکشورفراهمشد

فوالد مباركه آزمون بزرگ استخدامی در صنعت كشور را
با ظرفيت اشتغال۱۱۰۰ نفر برگزار می كند

مديرعام��ل فوالد مبارکه ب��ا اعالم اين خب��ر در گفتگو 
ب��ا خبرنگار ف��والد عن��وان کرد: ب��دون ش��ک يکی از 
اميدبخش ترين خبرهايی که می تواند برای قشر جوان 
تحصيل کرده، نويدبخش آينده ای روشن باشد اشتغال در 

يکی از بزرگ ترين شرکت های صنعتی ايران است. فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترين توليدکننده فوالد در شمال 
آفريقا و غرب آسيا، يک مجموعه صنعتی مقتدر و پيشرو در 
ايران عزيز اسالمی به شمار می آيد که همواره بخش بزرگی 

از موفقيت هايش را مرهون کارکنان متخصص و متعهد 
خود است. طيب نيا افزود: با آغاز به کار دولت سيزدهم و 
مديريت جديد فوالد مبارکه، يکی از شعارهای اصلی ما 
ارتقای »نيروی انسانی« به »سرمايه  انسانی« معرفی شد؛ 
موضوعی که حامل پيام مهمی از سوی اين قطب صنعتی 

و اقتصادی کشور برای جامعه بود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ف��والد مبارکه بر اس��اس روال 
برنامه ريزی شده خود، هر سه سال يک بار اقدام به جذب 
جوانان تحصيل کرده و جويای شغل می نمود، اما امسال با 
اعالم شعار »توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين« از سوی 
مقام معظم رهبری، تصميم گرفتيم با لبيک به اين رويکرد 
معظم له و عنايت به ظرفيت های تعريف شده، فراخوان 
استخدام گسترده فوالد مبارکه يک سال زودتر از موعد 
مقرر صورت گيرد. محمدياسر طيب نيا در ادامه، با اعالم 
خبر فراخوان عمومی استخدام فوالد مبارکه در هفته پيِش 
رو عنوان کرد: فوالد مبارکه همواره در عرصه های گوناگوِن 
مسئوليت های اجتماعی، نقشی درخشان ايفا کرده است. 
يکی از اين عرصه ها، در کنار امر مقدس توليد و خودکفايی 
کشور، ايجاد فرصت های برابر و عادالنه برای اشتغال نسل 
جديد در جبهه صنعتی فوالد مبارکه بوده است. قطعاً يکی 
از موقعيت هايی که همواره موجب مسرت و اميدواری نسل 
جوان می  شود خبر ايجاد ظرفيت های اشتغال بوده و ثمره 
ارزشمند آن رهايی از آسيب های اجتماعی و بيکاری است.

طيب نيا همچنين افزود: يکی از داليل تأکيد ما بر تسريع 
انجام پروژه های توسعه، عالوه بر گسترش توليد، توجه به 

موضوع افزايش ظرفيت های اشتغال بوده است.
وی در ادامه گفت: آزمون اس��تخدامی پيش رو با جذب 
۱۱۰۰ نف��ر در رده های اپراتوری و کارشناس��ی، يکی از 
کم نظيرترين آزمون های استخدام در تاريخ فوالد مبارکه 
و بخش خصوصی کش��ور از حيث تعداد نفرات موردنياز 
خواهد بود، به طوری که می توان اين آزمون را بزرگ ترين 

آزمون استخدام بخش خصوصی کشور دانست.

مديرعامل فوالد مبارکه با اذعان به اين موضوع که خبر 
فراهم شدن زمينه اشتغال قطعاً اميد را به جامعه تزريق 
خواهد کرد، تصريح نمود: فوالد مبارکه همواره کوشيده 
بدنه سرمايه انسانی خود را از جوانان متخصص و متعهدی 
تش��کيل دهد که کار را جوهره شرافت خود می دانند 
و اش��تغال در اين شرکت را نه صرفًا محلی برای تأمين 
معيشت، بلکه بستری برای خدمت به کشور و شکوفايی 
استعدادهای خود قلمداد می کنند؛ البته متقابالً مديريت 
سازمان نيز متعهد است زمينه بروز استعداد و خالقيت 
جوانانی که دل در گروی خدمت به ايران عزيز دارند را 
فراهم سازد. طيب نيا با اشاره به برگزاری آزمون استخدام 
بر اساس استانداردها توسط دانشگاه صنعتی اصفهان 
به منظور حفظ سالمت فرايند جذب، افزود: در آزمون 
مذکور، تمام تالش همکاران ما در بخش های مختلف 
بر حفظ سالمت اين فرآيند متمرکز است تا با رعايت 
عدالت، همه واجدين شرايط بتوانند در اين آزمون شرکت 
کنند. مديرعامل فوالد مبارکه در پايان، ضمن دعوت از 
جوانان برای حضور در اين رقابت، ابراز اميدواری کرد در 
اين دوره نيز همانند سال های گذشته،  فرآيند استخدام 
محملی ب��رای افزايش اميد و انگيزه در جامعه باش��د. 
گفتنی است جزئيات فراخوان عمومی استخدام فوالد 
مبارکه در هفته پيش رو از طريق وب سايت اين شرکت 

و روزنامه های کثيراالنتشار اطالع رسانی خواهد شد.

ويژه

 آگهی مزايده عمومی
R1-1401/001 به شماره 

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درنظر دارد نسبت به فروش اقالم ضایعاتی , معیوب و اسقاطی موجود در پاالیشگاه اول به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد 
مزایده، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR و با شماره فراخوان مزایده 100109633000002 و شماره پارتی 

110109633000002 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

زمان بازدید و دریافت اس�ناد مزایده: مطابق برنامه زمانبندی از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�امانه ستاد( در مهلت مقرر به نشانی   -1
WWW.SETADIRAN.IR انجام پذیرفته و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

2- محل بازدید: استان بوشهر، بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه اول . الزم به توضیح است بازدید از 
کاالی موضوع مزایده الزامی بوده و درصورت عدم حضور مزایده گر در زمان بازدید، امکان شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد وجود نخواهد داشت.

3- قیمت پایه مزایده : -/78/316/500/000  ریال ) بحروف هفتاد و هشت میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و پانصد هزار ریال ( 
4- تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  معادل 10 درصد قیمت پایه به ارزش -/7/831/650/000 ریال )بحروف هفت میلیارد و هشتصد و سی و یک میلیون و 

ششصد و پنجاه هزار ریال(.
5- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت  00 : 14  روز شنبه به تاریخ 1401/08/28 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

6- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت  00 : 10  روز دوشنبه به تاریخ 1401/09/14 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
7- آدرس بازگشایی پیشنهادات: استان بوشهر، بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه اول، کمیسیون 

مناقصات.
8- اطالعات تماس مزایده گزار جهت پاسخگویی به مزایده گران: شماره تلفن های 07731314430-07731314340-07731314491

9- کلیه مراحل برگزاری مزایده بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت.
10- کلیه مواعد زمانی مزایده از طریق جستجو با شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل رویت می باشد. 

لطفا" جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به آدرس WWW.SPGC.IR مراجعه فرمایید.
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سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرده كه محدوديتي 
در پروازهاي ايران به قطر نيس��ت، اما به نظر مي رسد 
تماش��اگران ايراني تاكنون آن طور كه بايد از بازي ها 
اس��تقبال نكرده و كمبود تقاضا باعث شده شهرهاي 

پروازي كاهش يابد. 
به گزارش ايس��نا، با نزديك ش��دن به مسابقات جام 
جهاني فوتبال، اخبار اين تورنمنت خبري هم بيشتر 
شنيده مي شود و حاال با گذشت چند ماه از زماني كه 
مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي روش هاي مختلف 
را براي س��فر از ايران به قطر اعالم ك��رده بودند، حاال 
به نظر مي رس��د كمبود تقاضا در اي��ن زمينه باعث 
شده روش هاي پيش��نهادي به تعداد محدودي پرواز 

كاهش يابد.
در حالي كه در ماه هاي گذشته اعالم شده بود مقرر شده 
تا پروازهايي از شهرهاي تهران، كيش، شيراز، اصفهان، 
مشهد و الر به قطر براي تماشاگران ايراني در نظر گرفته 
ش��ود، اكنون اعالم ش��ده كه اين پروازها از مبداهاي 
تهران، شيراز، الر و المرد انجام مي شود، در حالي كه 
پروازهاي شيراز و الر جزو پروازهاي هميشگي ايران 

به قطر است.
پيش از اين هم حسن خوش��خو -معاون هوانوردي 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري- درباره اضافه شدن 
ايرالين هاي ديگر به جز ايران اير براي پروازهاي جام 
جهاني، گفته بود: اينطور به نظر مي رسد كه تقاضا براي 
بليت روي سيستم ها مشهود نيست و هنوز تب حضور 
در جام جهاني داغ نشده است، اما ما به عنوان سازمان 
هواپيمايي كش��وري براي پروازهاي هر ش��هري كه 
ايرالين ها درخواست دهند، هيچ محدوديتي نداريم. 

البته مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي درب��اره اينكه با حض��ور در كيش چطور 
مي توان براي تماشاي بازي ها به قطر رفت، هم گفته 
بود: امكان پروازهاي شاتل از كيش به قطر وجود دارد 
تا در صورت تقاضا به صورت محدود با ۱۵۰ مسافر، هر 
يك ساعت يك پرواز به دوحه انجام شود؛ البته در حال 
حاضر ترمينال خارجي اين جزيره هم پاسخگوي دو 
هواپيماي همزمان نيست و امكانات زيرساخت هايش 
آماده نش��ده اس��ت. محمد محمدي بخش، رييس 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري نيز به تازگ��ي درباره 
پروازه��اي جام جهاني گفت كه ۸۴ پ��رواز ايران اير و 
۱۹۸ قطر ايرويز از شش شهر ايران هماهنگ شده كه 
مبداهاي كيش، المرد و تهران با ايران اير و مبداهاي 

مشهد، اصفهان و كيش با قطر ايرويز خواهد بود.
با وجود اين و در حالي كه سازمان هواپيمايي كشوري 
اظهار كرده كه محدوديتي در پروازهاي ايران به قطر 
نيست، به نظر مي رسد تماش��اگران ايراني آنطور كه 
بايد از بازي ها اس��تقبال نكرده و كمبود تقاضا باعث 
شده ش��هرهاي پروازي كاهش يابد و پروازهاي آتي 
هم مشروط به درخواست هاي متقاضيان خواهد بود.

كروزايرانبهجامجهانيفوتبالميرسد؟
در تحول��ي ديگر، كش��تي ك��روز ايران كه ق��رار بود 
جابه جايي مسافران جام جهاني فوتبال ۲۰۲۲ قطر 
را به عهده بگيرد، هنوز آماده حركت نيست. مسووالن 
گردشگري كه پيگير تامين سوخت يارانه اي براي اين 
كشتي مسافربري هستند، وعده داده اند اين كشتي 

هفته آينده به حركت درمي آيد.
خردادماه امسال در جريان مذاكرات ايران و قطر براي 
همكاري در جام جهاني ۲۰۲۲ و با توجه به محدوديت 
اقامتگاه در كش��ور ميزبان، مديرعامل سازمان بنادر 
و دريان��وردي اعالم كرد كه »اي��ران از جزيره كيش، 

جام جهاني فوتبال را پش��تيباني مي كند و قرار است 
همه ظرفيت هاي رفاهي، اعم از هتل ها و اقامتگاه هاي 
گردشگري و نيز امكانات دريايي در استان هرمزگان 
در جام جهاني ۲۰۲۲ قطر در اختيار مس��افران قرار 
گيرد. يكي از امكانات دريايي ايران كشتي مسافري و 
گردشگري »ساني« است. اين كشتي با ظرفيت هاي 
قابل قبول آماده خدمت رساني به مسافران جام جهاني 

۲۰۲۲ در قطر است.«
رستم قاس��مي، وزير راه و شهرس��ازي هم گفته بود: 
»ايراني ها مي توانند صبح با استفاده از كشتي كروز به 
قطر مسافرت كنند و بازي مورد نظرشان را تماشا كنند 

و شب به كشور برگردند.«
به گزارش ايسنا، اين ش��ناور مسافربري در مردادماه 
۱۴۰۱ با هدف حضور در جام جهاني ۲۰۲۲ قطر براي 
 Dry( انجام تعميرات دوره اي وارد حوضچه خشك
dock( يك مجتمع كشتي سازي در جنوب ايران شد. 
از سويي، در همين ماه، مصوبه دولت درباره تخصيص 
سوخت يارانه اي به كشتي ها، ش��ناورها و قايق هاي 
تفريح��ي و مس��افري داراي مج��وز از وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنابع دستي اصالح و ابالغ شد.

به موجب اصالح اين مصوبه، وزارت نفت مكلف ش��د 
تخصيص سوخت يارانه اي به كش��تي ها، شناورها و 
قايق هاي تفريحي و مس��افري داراي مجوز از وزارت 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي كه در 
مسيرهاي داخلي و بين المللي از مبدا يا به مقصد بنادر 
ايران در خليج فارس و درياي عمان تردد مي كنند را 
بدون در نظر گرفتن پرچم آنها به نس��بت ۸۰ درصد 
يارانه اي و ۲۰ درصد نرخ خدمات سوخت رس��اني به 

كشتي ها )بانكرينك( محاسبه كند.
اختصاص س��وخت يارانه اي براي مق��رون به صرفه 
شدن س��فر دريايي به ويژه در دوران جام جهاني قطر 
با وجود ابالغ چنين مصوبه اي همچنان مساله اي حل 
نشده است. حسين عباس نژاد � مديركل امور دريايي 
سازمان بنادر � چندي پيش در اين زمينه گفته بود: با 
وجود قول هايي كه داده بودند هنوز سوخت يارانه اي 

به شناورهاي مسافري تعلق نگرفته است، اين درحالي 
اس��ت كه قرار بود به شناورهاي خط هاي بين المللي 
كه مبدا و مقصد آن ايران اس��ت، س��وخت يارانه اي 

تعلق بگيرد.
به گفت��ه او، با اجراي اين مصوبه، نرخ س��وخت از ٢٣ 
هزار تومان به ٣٠٠ تومان كاهش پيدا مي كند و در نرخ 
بليت هاي شناورهاي مسافري بسيار تاثير مي گذارد؛ 
چرا كه ۴۵ درص��د هزينه هاي بليت يك ش��ناور به 

سوخت برمي گردد.
با اين وجود، همچنان به اجراي درس��ت اين مصوبه 
بي توجهي مي شود. در شهريورماه عزت اهلل ضرغامي 
� وزير ميراث فرهنگي،  گردشگري و صنايع دستي � 
در پيامي كوتاهي كه در توييتر منتشر كرد از ديدار با 
صاحبان شناورهاي بزرگ تفريحي، سعيد محمد )دبير 
پيشين شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه 
اقتصادي كشور( و جواد اوجي )وزير نفت( اطالع داد كه 
موضوع صحبت آنها تسريع در ابالغ سوخت يارانه اي 

و آماده سازي بندرگاه كيش بود. سواي مساله تامين 
سوخت يارانه اي براي شناور ايراني كه بيشتر از چهار 
ماه است حرفش شده در جام جهاني به كار گرفته شود، 
 چالش ديگر، زمان طوالني براي تعمير اين كش��تي 
اس��ت كه احتمال جا ماندن آن از جام جهاني ۲۰۲۲ 
را مطرح كرده است.  هرچند سهراب بناوند، مديركل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي هرمزگان 
 � خبر داده كه »كش��تي ساني براي خدمت رساني به 
گردشگران و مسافران جام جهاني قطر، هفته آينده با 
حضور وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 

در بندرعباس آماده حركت مي شود.«
او گفته اس��ت »در بازديدي كه چهارش��نبه يازدهم 
آبان ماه ۱۴۰۱ به همراه مشاور وزير ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي از اين كشتي داشتيم، 
دس��تورات وي��ژه مهن��دس ضرغام��ي �  وزي��ر 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي � براي 

تسريع در آماده سازي اين كشتي صادر شد.«
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ايرانشهر

استراتژيجديددولت
درخانهسازي

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: برنامه ساخت مسكن 
در روستاها، شهرهاي كوچك و شهرهاي جديد جزو 
راهبردهاي وزارت راه و شهرسازي براي تامين مسكن 
متقاضيان اس��ت. به گزارش مهر، هادي عباسي اصل 
معاون مسكن و س��اختمان و قائم مقام وزير در طرح 
نهضت ملي مسكن در مراسم آغاز عمليات اجرايي ۱۰۰ 
هزار واحد مسكوني گام دوم طرح نهضت ملي مسكن با 
تاكيد بر اينكه هرچقدر با توليد مسكن تورم كاهش پيدا 
كند پروژه ها ارزان تر تحويل مردم خواهد شد، گفت: با 
تاكيد وزير راه و شهرسازي در ساخت مسكن تنها توليد 
مسكن مدنظر نيست بلكه موضوع شهرسازي نيز در 
برنامه است. بدين معنا احداث خدمات روبنايي شامل 
مدرسه، كالنتري و س��اير خدمات به شكل كامل در 
برنامه ديده مي شود و فضاي سكونتي به نحوي طراحي 
مي شود كه نيازمندي هاي خانواده در محله تامين شود. 
موضوع محله محوري و مسجدمحوري جزو راهبردهاي 
اصلي ماست. عباس��ي اصل راهبرد ديگر وزارت راه و 
شهرسازي در بخش مسكن را توجه به شهرهاي كوچك 
و روستاها برشمرد. وي گفت: در توافق با بنياد مسكن 
مقرر شده است تا در روستاهاي باالي ۲۰ خانواده بتوانيم 
قطعات زمين را به افرادي كه عالقه مند به تامين مسكن 
خود در روستا هس��تند اراضي براي آنها تامين شود. 
بنابراين برنامه توليد مسكن در روستاها، شهرهاي 
كوچك و ش��هرهاي جديد جزو راهبردهاي وزارت 
راه و شهرسازي براي تامين مسكن متقاضيان است. 

۶گودناايمندرغربپايتخت
احسان شريفي، ش��هردار منطقه پنج تهران از وجود 
۶ گود ناايمن در اين منطقه غربي پايتخت خبر داد و 
گفت: ايمن سازي اين گودها بايد از سوي مالكان انجام 
شود. شريفي در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: همه اين 
گودها توسط مالكان رها شده و عموما ناايمن هستند 
كه البته شهرداري تالش كرده تا حد امكان نسبت به 
حصاركشي و ساير اقدامات اوليه اقدام كند. وي افزود: 
اين گودها داراي س��ند مالكيت و مربوط به اشخاص 
و بخش خصوصي اس��ت و به لحاظ قانوني شهرداري 
نمي تواند براي ايمن سازي كامل اين گودها اقدام كند 
و بايد مالكان در اين زمينه اقدامات الزم انجام دهند. 
شهردار منطقه پنج تهران ادامه داد: البته اخطارهايي 
ش��هرداري به مالكان ارس��ال كرده و زمان��ي را براي 
ايمن س��ازي اين گودها تعيين كرده است كه اگر در 
تاريخ مربوط مالكان نسبت به ايمن سازي اقدام نكنند، 
شهرداري مي تواند به لحاظ حقوقي ورود كند. شريفي 
خاطرنشان كرد: وجود اين گودها براي شهروندان 
مي تواند خطرساز باش��د و از مالكان مي خواهيم با 
توجه به در پيش بودن فصل بارندگي و سست شدن 

خاك اين گودها نسبت به ايمن سازي اقدام كنند.

 در شهر

فروشمتريمسكن
درانتظاراليحهشهرداري

شهرداري تهران به دنبال ورود به حوزه فروش مسكن 
متري است و در بستر اين برنامه شهروندان مي توانند 
به صورت ُخرد ُخرد مس��كن خريداري كنند و البته 
انجام اين كار نيازمند اجازه شوراي شهر است. به گفته 
مهدي هدايت سرپرست سازمان نوسازي شهر تهران، 
فروش متري مسكن به جهت تحقق اهداف شهرداري 
در دس��تور كار قرار گرفته است و شهرداري به دنبال 
عرضه امالك حاصل از پروژه هاي مشاركتي شهرداري 
در بورس كاال است. سرپرست سازمان نوسازي شهر 
تهران تصريح كرد: از اواخر آبان س��ال جاري فروش 
متري مسكن آغاز مي شود ما قرار است كه اين كاال را 
در بورس عرضه كنيم. در اين رابطه، ناصر اماني عضو 
ش��وراي ش��هر تهران در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: 
روز اولي كه مسووالن ش��هرداري وارد بحث قرارگاه 
مسكن شدند اعالم كردند كه قرار است در اين حوزه 
واگذاري زمين و صدور پروانه را انجام دهند. وي ادامه 
داد: ساخت مس��كن وظيفه متوليان مربوطه است و 
شهرداري تهران در اين زمينه نقشي ندارد. اماني گفت: 
اخيراً بحثي مطرح ش��ده كه در بستر آن قرار است با 
مشاركت س��رمايه گذاران مردم وارد ميدان شوند و از 
سرمايه گذاران مس��كن متري خريداري كنند. عضو 
شوراي ش��هر تهران گفت: دوستان شهرداري تهران 
براي انجام اين كار به اجازه شوراي شهر احتياج دارند 
و اعالم كرده اند كه فروش متري به صورت اليحه وارد 
شورا مي شود و ما بايد ببينيم اين اليحه چگونه است 
و شهرداري چگونه مي خواهد اين بحث را انجام دهد. 
مسكن يكي از مهم ترين اولويت هايي است كه پايتخت 
به آن احتياج دارد و بر اساس آمار، تهران با كمبود يك 
ميليون مسكن مواجه است و بايد بسترهاي مناسب 
خانه دار ش��دن براي اهالي تهران را ايجاد كرد و بايد 
منتظر ماند و ديد كه آيا شوراي شهر به شهرداري براي 

فروش متري مسكن اجازه مي دهد يا خير.

ساختمانهايپرخطرپايتخت
درسال1402پلمبميشوند

مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران با اشاره به شناسايي 
۱۲۹ ساختمان ناايمن »بس��يار پرخطر« و پرخطر در 
پايتخت گفت: ۱۰ س��اختمان از اين تعداد در فرآيند 
ايمن سازي قرار گرفته اند و مابقي هم بايد ايمن سازي 
شوند و در غير اين صورت در سال ۱۴۰۲ پلمب مي شوند. 
قدرت اهلل محمدي، مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران 
در گفت وگو با تس��نيم با اشاره به تعداد ساختمان هاي 
ناايمن در شهر تهران اظهار كرد: ۱۲۹ ساختمان ناايمن در 
تهران شناسايي شده بودند كه از اين تعداد ۱۰ ساختمان 
در فرآيند ايمن س��ازي قرار گرفته اند. وي در خصوص 
تركيب بندي ۱۰ ساختمان اشاره شده تصريح كرد: از اين 
تعداد ساختمان، برخي دولتي و برخي خصوصي هستند. 
محمدي با اشاره به ۱۱۹ ساختمان باقي مانده در فرآيند 
ايمن سازي خاطرنشان كرد: براي تمام اين ساختمان ها، 
برنامه ريزي و تذكراتي نيز طي هفته هاي اخير ارسال 
شده است و با همكاري دستگاه قضاء تالش مان را براي 
ايمن سازي اين ساختمان ها انجام خواهيم داد و در نهايت 
چنان كه اين اتفاق نيفتد براساس دستورالعمل قضايي 
عمل خواهيم كرد. مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران 
با اشاره به قطع انشعاب ساختمان هاي ناايمن تصريح 
كرد: در صورتي كه اين س��اختمان ها تا پايان سال در 
فرآيند ايمن س��ازي قرار نگيرن��د از تمام ظرفيت خود 
استفاده خواهيم كرد و س��ال ۱۴۰۲ اين ساختمان ها 
پلمب مي ش��وند. بر اس��اس ضوابط و دستورالعمل ها 
ساختمان ها به »بسيار پرخطر«، پرخطر، ميان خطر و 
كم خطر دسته بندي شده اند كه در دوسته بسيار پرخطر 
و پرخطر، حساسيت سازمان آتش نشاني بيشتر بوده 
 و بر ايمن س��ازي آنها تأكيد دارد كه البته تا به امروز نيز

 33 هزار ساختمان در شهر پايش شده اند.

استقبال سرد از مسابقات جهاني فوتبال در قطر

پرواز جام جهاني هست، تقاضا نيست

آگهيمناقصهعمومي
شرکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، الزم است کلیه مناقصه گران واجد صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/08/11  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 12  صبح  مورخ 11 /1401/08   لغایت ساعت 19 مورخ 1401/08/15 .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 19  مورخ 1401/08/26.

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 8 صبح مورخ 1401/08/28.
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : ساعت 9 صبح مورخ 1401/11/26.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات )الف(:
آدرس: خرم آباد -  میدان 22 بهمن -  بلوار ولیعصر )عج( - خیابان شهید شفیع پور )60 متری شمالی(- کدپستی:6817855371 

تلفن 33225804-5 -33224492 – 33222745 -066 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131-021  دفتر ثبت نام: 021-88969737- 021-85193768

نوبت دوم

شرکت آب وفاضالب
 استان لرستان

کد فراخوان در 
سامانه

محل تامین 
اعتبار

مدت پیمان 
)ماه(

مبلغ تضمین 
)ریال( برآورد اولیه )ریال( عنوان پروژه ردیف

2001001340000143 عمرانی 2 2،305،430،820 46،108،616،404

نیرورسانی)برق رسانی( به 10 حلقه از چاههای سطح شهر خرم 
آباد)چاه پارک معلم،چاه پارک شهر،چاه دریاچه بهشت،چاه 
جنب امور مالیاتی،چاه خیابان تمدن،چاه روبروی کارخانه 

آرد،چاه بلوار بهارستان، چاه خیابان ارم،چاه ماسور،چاه بلوار 
ایران زمین روبروی دادگاه،چاه پارک مهر ورزان(

1

2001001340000144 عمرانی 8 4،337،095،536 86،741،910،714
احداث مخزن، تجهیز و بهسازی چاه،ساخت اتاقک چاه، 

بهسازی چشمه،اجرای خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب 
روستاههای فاز دو مجتمع تخت چان شهرستان پلدختر

2

بدینوس�یله اعالم می دارد مدرک تحصیلی کاردانی پیوس�ته 
اینجانب به نام بهمن سلیمانی فرزند صیدعلی مربوط به دانشگاه 
آزاد واحد اسالم آباد غرب به شماره سریال  3835387 و شماره 
8298/ف   دررشته تربیت بدنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل مفقودی
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب��ان عزيز مي توانن��د نظرها، انتقادات و پيش��نهادهاي خود درمورد 

مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك منايند. 
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خبرروز

ازهر۳نفر۱نفربهكوويدطوالنيمبتالميشود
داده هاي يك مطالعه جديد نشان مي دهد كه در ميان بزرگساالني كه به كوويد-۱۹ مبتال مي شوند، از هر سه نفر يك نفرشان حتي پس از ماه ها 
از گذشت ابتاليش به كرونا به سطح سالمتي قبل از عفونت بازنمي گردد. بر اساس اين گزارش حدود ۳۴.۶  درصد از شركت كنندگان در اين 
مطالعه گزارش دادند كه به وضعيت اوليه سالمت خود بازنگشتند.متخصصان در اين مطالعه شيوع عالئمي ازجمله اختالل هاي حافظه و درد 
عضالني را برجسته كردند و در مورد پيامدهاي سالمت عمومي كوويد طوالني مدت هشدار دادند. در اين بيانيه آمده است كه سياست گذاران 
بايد انتظار داشته باشند كه اين سندرم بر سالمت عمومي تاثير زيادي داشته باشد.همچنين در بيشتر مبتاليان به كوويد-۱۹ عالئم اين 

بيماري خفيف است اما برخي با عالئمي از جمله خستگي طوالني مدت، درد مداوم و تنگي نفس براي ماه ها دست و پنجه نرم مي كنند.

رويداد

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهريار ضمن اشاره 
به اينكه فاضالب هاي ش��هري در شهرس��تان ش��هريار 
بيش��ترين اهميت را در بين مشكالت شهرستان دارند، 
گفت: فاضالب هاي ش��هري هنوز در شهرستان به نحو 
مطلوب كنترل نشده است بنابراين شركت آب و فاضالب 
و شهرداري هاي شهرستان بايد مشكل را حل كنند. شيدا 
آكار درباره كانون هاي آلودگي شهرستان شهريار اظهاركرد: 
يك شهرستان تنها داراي يك كانون آلودگي خاص نيست. 
ما در همه شهرستان ها آلودگي هوا، پسماند، خاك و آب 
را بررسي مي كنيم. در شهرستان شهريار نيز مانند ساير 

شهرستان ها همين موارد مورد بررسي قرار مي گيرد.

آلودگيهوادامنگيرشهرستانشهريار
او افزود: در شش ماه دوم سال در برخي مواقع شاخص هاي 
آلودگي باال مي رود به گونه اي كه كيفيت هوا در ش��رايط 
اضطرار قرار مي گيرد، در اين ش��رايط بايد بر كانون هاي 
آلودگي نظارت بيشتري كنيم. در شهرستان شهريار عالوه 
بر واحدهاي بتن در باغستان، از باالدست با معادن شن و 
ماسه شهرس��تان قدس، از غرب با بادهاي غربي و اراضي 
باير موجود در شهرستان مجاور و از جنوب هم با واحدهاي 
ضايعاتي و ضايعات سوز در پايين دست جاده ساوه مواجه 
هس��تيم كه گاهي در باد معكوس شهرستان ما نيز تاثير 
مي پذيرد و باعث بروز آلودگي هوا در شهرستان مي شود. 
اين موارد را مورد گش��ت و پايش قرار مي دهيم تا بتوانيم 
وضعيت را كنترل كنيم. آكار ضمن تشريح اقدامات انجام 
شده در ش��ش ماهه دوم سال گذشته در شرايط اضطرار 
توضيح داد: در اين ش��رايط طبق دستور اداره كل محيط 
زيست استان تهران، گشت هاي شبانه روزي در بخش هاي 
ضايعاتي، بتن و... به صورت ويژه انجام مي شد به طوري  كه 
حدود ۲۳۰۰ گشت و پايش مختص آلودگي هوا داشتيم 
به عالوه واحدهاي صنعتي كه به صورت بالقوه مس��تعد 
آلودگي هوا هستند مورد پايش قرار گرفت. او تاكيد كرد: از 
ابتداي مهرماه سال جاري براساس دستور سازمان حفاظت 
محيط زيست و تاكيد اداره كل محيط زيست استان تهران 

برنامه ريزي هاي گشت و پايش مرتبط با موضوع آلودگي 
هوا در حال اجرا است. در هفته دو بار گشت و پايش انجام 
مي ش��ود كه در صورت قرار گرفتن در ش��رايط اضطرار 
گشت ها شبانه روزي مي شود اما هنوز در شرايط اضطرار 
قرار نگرفته ايم. آكار خاطرنشان كرد: موضوع آلودگي هوا 
باتوجه به اينكه شرايط جوي تغييراتي ايجاد كرده است، در 
همه شهرها وجود دارد. بدين جهت ما عمده فعاليت خود 
را بر بخش هوا متمركز مي كنيم البته به اين معنا نيست 
كه بيشترين مشكل شهرستان شهريار آلودگي هوا باشد. 
در شهرستان شهريار واحدهاي بزرگ آالينده هوا مانند 
نيروگاه يا پااليشگاه ها نداريم بلكه موضوعات كنترلي 
مانند رف��ع زباله، مديريت زبال��ه، مديريت نخاله هاي 
ساختماني و ... در شهرستان ها وجود دارد كه آنها را پايش 
مي كنيم. براي رسيدن به حد مطلوب و ايده آل نظارت 
مي كنيم، در برخي مواقع اخطار مي دهيم و در صورت 

بي توجهي به اخطار از بخش قضايي كمك مي گيريم.

اماواگرهايبحرانپسمانددرشهريار
رييس اداره حفاظت محيط زيست شهريار ضمن اشاره 
به موضوع پسماند كه از ديگر محورهاي فعاليت سازمان 
حفاظت محيط زيست است، افزود: ايستگاه هاي انتقال زباله 
نيازمند تكميل هستند بدين جهت موارد الزم را ابالغ كرده 
تا خود را به سطح ضوابط زيست محيطي برسانند. به علت 
عدم رعايت يك مورد پرونده قضايي در سال هاي گذشته 
داشتيم كه همچنان روند آن باز است و درحال پيگيري 
است. همچنين دو شكايت جديد نيز از شهرداري ها به 
دليل عدم رعايت ضوابط زيست محيطي به طور كامل 

داشتيم كه جهت بررسي به بخش قضايي ارايه داديم.

مسالهنخالههايساختماني
آكار در ادامه باتوجه به موضوع نخاله هاي ساختماني در 
مديريت پسماند گفت: به علت حجم ورود نخاله ها و سرعت 
باالي توليد آن ها- كه بيش��تر از اقدامات مديران اجرايي 
است - اين موضوع هنوز به نحو مناسب كنترل نشده و نياز 

است كه مديران اجرايي برنامه ويژه اي در اين زمينه داشته 
باشند. او درباره فاضالب هاي شهري شهرستان شهريار 
اظهار كرد: واحدهاي صنعتي به طور مرتب نمونه برداري 
مي شوند و مورد پايش قرار مي گيرند. در شش ماهه اول 
۳۰ مورد نمونه برداري از واحدهاي صنعتي انجام ش��د. 
اين نمونه برداري ها عالوه بر خوداظهاري هايي است كه 
خودش��ان انجام مي دهند. نمونه برداري را براي ارزيابي 
خوداظهاري ها انجام مي دهي��م تا در نهايت كيفيت كار 
سيستم تصفيه را بررسي كنيم. در حقيقت سيستم هاي 
تصفيه  شهرهاي شهرستان نيازمند تجهيز هستند و هنوز 
بخشي از شهرها سيستم تصفيه فاضالب شهري ندارند. 
فاضالب شهري بايد به نحو موثري با اجراي سيستم هاي 
تصفيه كنترل شوند. رييس اداره حفاظت محيط زيست 
شهريار ضمن اش��اره به اينكه فاضالب هاي شهري در 
شهرستان شهريار بيشترين اهميت را در بين مسائل 
دارند، اظهاركرد: بخشي از فاضالب ها از آب هاي سطحي 
جاري مي شود. فاضالب هاي شهري هنوز در شهرستان 
به نحو مطلوب كنترل نش��ده اس��ت كه شركت آب و 

فاضالب و شهرداري ها بايد مشكل را حل كنند.

اقداماتانجامشدهدرجهت
رفعمشكلآلودگيهايشهرستان

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهريار در ادامه به 
اقدامات انجام شده در جهت كنترل كانون هاي آلودگي 
اين شهرستان اش��اره كرد وگفت: گشت  و پايش هاي 
الزم را با هدف كاهش آلودگي هوا انجام مي دهيم تا اگر 
واحدي مشكل داش��ت، با آن برخورد كنيم؛ به عبارتي 
بيشتر گشت و پايش هاي ما براي جلوگيري از كاهش 
آلودگ��ي هوا اس��ت. همچنين در محور جاده س��اوه با 
ضايعات س��وزي مواجه هستيم كه متاسفانه در بيشتر 
موارد عامل اين كار قابل شناسايي نيست چراكه پس از 
آتش سوزي، آتش افروز در محل نيست. همكاران ما در 
حد امكان با گشت و پايش از حضور اين ضايعات سوزي ها 

و ايجاد آلودگي هوا جلوگيري مي كنند. 

فاضالب هاي شهري، بحران اصلي زيست محيطي شهريار
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

قصهدرماني
رفعاضطرابكودكان

 »اريك اريكس��ون« روان شناس مش��هور آلماني 
امريكايي، قصه را تلقين شفابخش مي داند كه كاهش 
اضطراب كودك را به دنب��ال دارد. به گونه اي كه از 
طريق همسان سازي با شخصيت ها و موقعيت هاي 
يك قصه، آن را در كشف عواطف خودش و ديگران 
كمك مي كند. همچنين »آلبرت بندورا« كه او را يكي 
از را بزرگ ترين روان شناس حاِل حاضر در جهان و 
يكي از تأثيرگذارترين روان شناسان تمامي اعصار 
مي دانند، معتقد است كه كودكان با ديدن كساني 
كه رفتارهاي تحسين برانگيز دارند و گوش كردن 
به آنها از طريق بازخورد به ارزش اعمال و رفتار خود 
پي مي برند. قصه گويي قب��ل از خواب تفاوت هايي 
دارد، زبان قصه هاي شب، زبان نماد و رمز و راز است 
و تنها نماد اس��ت كه مي تواند در ناخوداگاه كودك 
تأثير بگذار و ماندگار شود و آن را از وحشت مواجهه 
با واقعيت حفظ كند و درعين حال تصفيه عاطفي 
هيجاني در او به وجود مي آورد به طوري كه كودك با 
همذات پنداري با قهرمان قصه و گذاشتن خود جاي 
قهرمان قصه مي تواند ب��ر اضطراب ها و ترس هاي 
خود غلبه كند. قصه گويي براي كودك حتمًا بايد 
به زبان عيني گفته ش��ود، آسان و غيرمستقيم كه 
انعطاف پذيري و تغييرپذيري داستان هم امكانش 
باش��د. زماني يك قصه روايت مي شود، موضوعي 
شكل گرفته و اشخاص و اشيا در داستان متناسب با 
تفكر، هيجان و رفتارهاي خاص بروز مي كنند و قصه 
مشابه با تجربه زندگي كودكان شنيده مي شود. در 
واقع داستان در چهار قلمرو از وجود انسان اثرگذار 
اس��ت، قلمرو اول حوزه شناختي است كه قابليت 
قصه را در منتقل كردن دانش و بهبود فرآيند حل 
مساله نش��ان مي دهد. حوزه بعدي قلمرو عاطفي 
اس��ت كه رواي��ت قصه، پااليش بخ��ش عاطفي، 
هيجان��ي و ايجاد اميد را به دنب��ال دارد. قلمروي 
سوم، قلمروي شخصي است كه قصه گويي بينش 
را در فرد افزاي��ش مي دهد چون زماني فرد خود و 
مش��كالت مرتبط با زندگي اش را در قصه ديگران 
مي بيند. همچنين در قلمرو بين فردي، شنيدن 
قصه ها باعث ساخت پيوستگي و ايجاد رابطه انساني 
اجتماعي آدم ها به همديگر مي شود. گاهي وقت ها 
قصه يك پيام اخالق��ي دارد يعني ما مي خواهيم 
به كودك آم��وزش دهيم كه ي��ك  راه ارتباطي با 
كودك است. همچنين گاهي اوقات مي خواهيم 
يك پيام اميدبخش به كودك بدهيم كه شنيدن 
قصه از س��وي كودك باعث مي ش��ود از مقاومت 
كودك كم شود، چون اين مطلب به يك نفر سوم 
شخص گفته مي شود. همچنين قصه گنجينه لغات 
كودك را افزايش مي دهد مهارت حل مساله را بهبود 
مي بخشد. همچنين مفاهيم سخت و انتزاعي كه 
براي كودك قابل فهم نيست را با قصه گويي مي توان 
ساده كرد مفاهيمي ازجمله طالق و فرزندخواندگي 

كه درك آن براي كودك سخت است.

شرايط دريافت وام ۴ ميلياردي براي سربازان ماهر

مش��اور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي كاركنان 
وظيفه ستاد كل نيروهاي مس��لح توضيحاتي درباره  
پرداخت وام ۴ ميلياردي به سربازان ماهر ارايه كرد. سردار 
موسي كمالي مشاور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي 
كاركنان وظيفه ستاد كل نيروهاي مسلح در گفت وگو با 
ايلنا درباره پرداخت ۴ ميلياردي به سربازان ماهر گفت: 
با پيگيري هاي انجام شده از سوي قرارگاه مهارت آموزي 
سربازان مقرر شد عالوه بر وام خوداشتغالي ۱۵۰ ميليون 
توماني، براي سربازان ماهري كه كارآفريني مي كنند و 
طرح كارآفريني دارند وام كارآفريني تا ۴ ميليارد تومان 
پرداخت مي ش��ود. او ادامه داد: اين وام ش��امل افرادي 
مي ش��ود كه از س��ال ۹۷ به بع��د كارت پايان خدمت 
درياف��ت كرده اند. اين افراد باي��د يا در حين خدمت يا 
قبل يا بعد از پايان خدمت دوره مهارت آموزي را ديده 
باشند. او ادامه داد: افراد براي تقاضاي اين وام مي توانند 

براي ثبت نام به دفاتر پليس +۱۰ مراجعه كرده و بعد از 
تشكيل پرونده، پليس+۱۰ فرم ها را به وظيفه عمومي 
هر استان به عنوان دبير كارگروه اشتغال هر استان ارجاع 
مي دهد و پس از بررسي طرح در كارگروه مهارت آموزي 
و اشتغال كه در مركز اس��تانداري كليه استان ها داير 
است، به يكي از بانك هاي عامل معرفي مي شود و ان شاء 
اهلل پرداخت وام آغاز مي شود. سردار كمالي مشاور در 
پاسخ به اين سوال كه طرح هاي ارايه شده بايد داراي 
چه ويژگي هايي باشد، گفت: با توجه به مهارتي كه اين  
س��ربازان دارند، محلي كه براي اجراي طرح انتخاب 
مي شود بايد شرايط اجرا را نيز دارا باشد. به طور مثال 
اگر كسي مي خواهد گلخانه بزند بايد مجوز الزم را دارا 
باشد، فردي هم ممكن است طرحي ارايه دهد كه با 
اجاره يك مغازه امكان راه اندازي طرح وجود داش��ته 
باشد. لذا با توجه به ويژگي طرح وام پرداخت مي شود.

بارش باران در نقاط مختلف كشور
رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات 
وضع هوا ضمن تشريح وضعيت جوي استان هاي كشور 
طي هفته آينده از بارش باران در نقاط مختلف كش��ور 
خبر داد. صادق ضياييان افزود: ش��نبه )۱۴ آبان ماه( با 
گذر موج تراز مياني جو از شمال شرق كشور در خراسان 
شمالي، خراسان رضوي، خراس��ان جنوبي، سمنان و 
ارتفاعات شرقي البرز همچنين در ارتفاعات استان هاي 
هرمزگان، كرمان و شمال سيستان و بلوچستان وزش 
باد و بارش پراكنده رخ مي دهد. يكشنبه )۱۵ آبان ماه( در 
نوار شرقي كشور بارش پراكنده و وزش باد پيش بيني 
مي ش��ود و به تدريج با شمالي ش��دن جريان باد روي 
درياي خزر بارش همراه با وزش باد و كاهش نسبي دما 
در شرق اردبيل، گيالن و مازندران شروع و درياي خزر 
مواج مي ش��ود. به گفته رييس مركز ملي پيش بيني و 
مديريت بحران مخاطرات وضع هوا، دوشنبه )۱۶ آبان 
ماه( در جنوب سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان 
رگبار پراكنده و وزش باد رخ مي دهد همچنين بارش در 
سواحل شمالي تشديد مي شود و با گذر متناوب امواج تراز 
مياني از نوار شمالي كشور در شمال آذربايجان غربي و 
آذربايجان شرقي، اردبيل و ارتفاعات البرز مركزي بارش 

باران و در ارتفاعات برف انتظار مي رود. او افزود: سه شنبه 
)۱۷ آبان ماه( در شمال غرب، گيالن، دامنه هاي زاگرس 
در غرب و دامنه هاي جنوبي البرز در قزوين و البرز ابرناكي، 
رگبار باران، گاهي رعدوبرق و وزش باد شديد پيش بيني 
مي شود. همچنين طي روزهاي شنبه و يكشنبه شرق 
خليج فارس مواج خواهد بود. ضياييان درباره وضعيت 
جوي تهران طي دو روز آينده نيز اظهار كرد: آسمان تهران 
شنبه )۱۴ آبان ماه( كمي ابري تا نيمه ابري همراه با غبار 
صبحگاهي و گاهي وزش باد با حداقل دماي ۱۰ و حداكثر 
دماي ۲۰ درجه سانتيگراد و در روز يكشنبه )۱۵ آبان ماه( 
صاف و غبار محلي گاه��ي وزش باد با حداقل دماي ۸ و 
حداكثر دماي ۲۰ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

16 سال انتظار پرستاران براي اجرايي شدن يك قانون 

توان نابرابر پزشكان و پرستاران به ضرر چرخه سالمت

اراده اي براي اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري نيست

گليماندگار|
 ۶ ماه اس��ت كه اس��تعفا داده و در حال 
حاضر منشي يك ش��ركت خصوصي 
است تا شرايط مهاجرتش فراهم شود و او هم مانند 
خيلي ديگر از پرستاراني كه طي اين سال ها مهاجرت 
كرده اند، راهي كش��وري شود كه در آن حداقل هاي 
الزم ب��راي يك پرس��تار را در نظر مي گيرن��د و قرار 
نيست هر ماه نگران امنيت شغلي و حقوق پايين و ... 
باشد. تهمينه بيش از ۸ سال است كه فارغ التحصيل 
شده است، او كارشناس ارشد پرستاري است. در تمام 
اين سال ها جزو نيروهايي بوده كه با آنها قراردادهاي 
پيماني و ۳ ماهه بسته مي شده. در تمام دوران كرونا در 
شلوغ ترين بيمارستان تهران كار كرده و بعد از فروكش 
كردن كرونا كم كم زمزمه تعديل نيروها بلند شده و او 
هم تصميم گرفته كه به جاي استرس داشتن براي از 
دست دادن شغلش يك بار براي هميشه استعفا دهد و 

مراحل حقوقي مهاجرت خود را شروع كند. 

۱6سالانتظاربرايهيچ
اين پرس��تار به »تعادل« مي گويد: بيش��تر از ۱۶ سال 
است كه به ما قول داده اند قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري را اجرايي كنن��د اما هنوز كه هنوز اس��ت 
هي��چ اتفاقي رخ نداده و اين توهين به ش��عور و البته از 
خود گذشتگي پرستاراني اس��ت كه براي حفظ جان 
بيماران در دوران كرونا از جان خود گذشتند. زماني كه 
مسووالن اعالم كردند پزشكان به خاطر درآمد ناكافي 
و كار در مناطق محروم ترجيح مي دهند از كشور بروند، 
مجلس خيلي زود دس��ت به كار شد و مزاياي زيادي را 
براي آنها در نظر گرفت، اما در مورد پرستاران هيچ كس 
نمي خواهد كاري انجام دهد، چون اصال برايشان مهم 
نيس��ت، در صورتي كه اگر پرستاران در بيمارستان ها 
نباشند، خيلي بيش��تر از نبود دكترها جان بيماران به 
خطر مي افتد. اين ماهس��تيم كه ساعت هاي متمادي 
عاليم حياتي بيماران را تحت نظر داريم، پزشك تنها 
ويزيت مي كند و م��ي رود. تهمينه مي افزايد: هر بار كه 
پرستاران اعتراض كردند، مسووالن با وعده و وعيد آنها 

را دوباره به سر كار بازگرداندند. هر بار گفتند از اين ماه 
قانون اجرايي مي شود و حاال ۱۶ سال از آن روزها گذشته 
است، در حالي كه پرستاران همچنان بالتكليف هستند، 
حقوق و مزاياي پزشكان براي ماندن در مناطق محروم 
افزايش پيدا مي كند. اين همه تبعيض باعث مي شود تا 
پرستاران هم به فكر مهاجرت بيفتند، در همان دوران 
كرونا هم تعداد زيادي از پرستاران به كشور هايي مثل 
تركيه و كشورهاي اروپايي رفتند، چرا كه حداقل اگر 
از جانشان مايه مي گذاش��تند، حقوق و مزايايي كه 
دريافت مي كردند، براي گذران زندگي ش��ان كفاف 
مي داد، اما در بسياري از بيمارستان هاي ما پرستاراني 
در حال كار كردن و از خود گذشتگي بودند كه بيش 

از ۴ ماه پرداخت حقوق هايشان به تعويق افتاده بود.

تبعيضآشكاراست
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار درباره اجرايي 
نشدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري به »تعادل« 
مي گويد: اينكه پرستاران در تمام اين سال ها يعني از ۱۶ 
سال پيش تاكنون نتوانسته اند عامل اجرايي شدن اين 
قانون تصويب ش��ده بشوند، باز مي گردد به قدرت نفوذ 
پزشكان در حوزه بهداشت و درمان. در واقع از وقتي كه 
مساله خودگرداني بيمارستان ها و البته سپردن بخش 
پرستاري به بخش خصوصي كليد خورد اين مشكالت 
هر روز بيش��تر و بيش��تر ش��د و حتي با تصويب قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري اين قانون هيچ وقت 
به مرحله اجرا نرس��يد. او مي افزايد: از س��ال ۱۳۷۴ و با 
محوريت وزارت بهداشت وقت و حمايت پزشكان و جامعه 
قدرتمند پزش��كي، تغيير كلي و جزئي نظام سالمت و 
درمان كش��ور كليد خورد. اين نظام س��المت جديد از 
مدل امريكايي خدمات سالمت و درمان موسوم به نظام 
تعرفه گذاري كاليفرنيا الگو گرفته بود. طبق اين نظام، 
بيشتر خدمات بهداشتي و درماني در قالب انواع و اقسام 
گوناگون تعرفه ها تقسيم بندي شده بود و بار مالي ارايه 
خدمات درماني را نيز از دوش دولت بر دوش مردم منتقل 
مي كرد. اين تعرفه ها هر سال نيز قيمت رو به افزايشي 
دارد. كم كم ابعاد اين تغيير سيستمي در همه بخش هاي 

نظام سالمت و درمان كشور، خود را نشان داد؛ اما به طور 
مشخص، ذيل اين نظام جديد در خدمات درماني كشور، 
طرح خودگرداني بيمارستان ها در كشور آغاز شد. اين 
طرح اگرچه تا سال ها بعد پشتوانه قانوني نداشت اما در 
ابتدا با حمايت پزش��كان در دانشگاه بهشتي به صورت 
پايلوت و سپس در سال ۱۳۷۶ در سراسر كشور اجرا شد. 

سرازيرشدنپولبهجيبپزشكان
دبيركل خانه پرس��تار اظهار مي دارد: اما شروع نظام 
سالمت جديد در كش��ور و مبتني بر نظام امريكايي 
موس��وم به كاليفرنيا، روابط حقوق��ي و درآمدي را در 
نظام س��المت كش��ور به طور كامل به سود پزشكان 
تغيير داد. طرح خودگرداني بيمارستان ها موجب شد 
كه انواع و اقسام تعرفه ها به جيب پزشكان سرازير شود؛ 
حتي در برخي موارد تعرفه خدماتي به پزشكان تعلق 
مي گرفت كه خود پزشكان در ارايه آن خدمت، هيچ 
كاري را انجام نمي دادند اما بيشتر يا تمام وجه تعرفه آن 
به اين پزشكان تعلق مي گرفت. سرجمع اجراي طرح 
خودگرداني بيمارستان ها در دهه هفتاد شمسي و تغيير 
نظام سالمت به سمت امريكايي شدن، روابط قدرت و 
درآمد را در بيمارستان ها و نظام سالمت كشور به سود 
پزشكان عميقا تغيير داد. اما مضاف بر اينها، پزشكان 
طي دو دهه اخير، سعي كردند در كنار افزايش ثروت، 
با در اختيارگرفتن ق��درت و نظارت و مديريت بخش 
سالمت و درمان كشور، توان چانه زني پرستاران و حتي 

بيماران را نيز به طور همزمان كاهش دهند. 

تواننابرابرپزشكانوپرستاران
درمقابلقانون

 با افزايش قدرت و ثروت پزش��كان ب��ا اجراي طرح 
خودگرداني بيمارس��تان ها و م��واردي از اين قبيل، 
همزمان موضوع تعرفه گذاري خدمات پرستاري نيز 
مطرح ش��د. با اين حال تاكنون و به رغم گذشت ۱۶ 
سال از تصويب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، 
هنوز اجراي اين قانون به دليل توان نابرابر پزشكان و 
پرستاران در پيشبرد مطالباتشان، معطل مانده است.

مهاجرتساالنهحدود۲۰۰۰پرستارازكشور
از سوي ديگر معاون توس��عه و مديريت منابع سازمان 
نظام پرستاري با اشاره به اينكه پرستاران هنوز ريالي بابت 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري دريافت نكرده اند، گفت: 
اين موضوع سبب گاليه مندي پرستاران مي شود و اين 
درحالي است كه پرستاران ما حتي بيش از ظرفيت خود 
كار مي كنند كه اين موضوع سبب فرسودگي آنها مي شود. 
حميدرضا عزيزي درباره آخرين اخبار پيرامون اجراي 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، گفت: علي رغم 
اينكه مسووالن وزارتي از جمله وزير محترم بهداشت در 
شهريور ماه قول داده بودند كه پرداختي بر اساس قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري را تا آخر همان ماه به 
حساب پرستاران واريز كنند، اما تا اين لحظه هنوز ريالي 
بابت تعرفه گذاري خدمات به پرستاران پرداخت نشده 
است و ما شديدا از اين موضوع گله مند هستيم؛ اين امر بايد 
در وزارت بهداشت و بدنه دولت رفع شود. او افزود: مقرر 
شده بود بودجه قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري به 
مجموعه وزارت بهداش��ت و سازمان بيمه سالمت داده 
شود كه بر اساس پيگيري هاي ما مشخص شد علي رغم 
گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه 
هنوز مبلغي پرداخت نكرده است. همكاران ما در سطوح 

كالن ش��وراي عالي نظام پرس��تاري و... شديدا از اين 
موضوع گاليه دارند. همه ما ب��ه وضعيت اقتصادي و 
معيشتي كشور آگاه هستيم و معتقديم سازمان برنامه 
و بودجه در زمينه پرداختي هاي قانون تعرفه گذاري 

خدمات پرستاري به پرستاران كم لطفي كرده اند.

ارادهايبراياجرايقانونوجودندارد
او تاكيد كرد: به نظر مي رسد برخي از مسووالن اراده اي 
به اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري ندارند 
و علي رغم اينكه در دو س��ال و نيم گذشته شديدترين 
فشارها بر جامعه پرستاي وارد شد و همكاران ما با قدرت 
در عالم گيري كوويد۱۹ به مردم خدمت كردند، اما باز 
اين بي مهري صورت گرف��ت. از طرفي در ناآرامي هاي 
اخير نيز بار اورژانس ها و بيمارستان ها سنگين تر شده و 
همكاران ما باز هم با تمام توان خدمت دادند، اما متاسفانه 
اين قانون مترقي اجرايي نشده است كه به نظر ما اين امر 
كم لطفي است. عزيزي درباره وضعيت پرداخت مطالبات 
پرستاران،  تصريح كرد: برخي از دانشگاه ها نزديك يك 
س��ال تاخير در پرداخت كارانه ها دارند. ميانگين عدم 
پرداخت مطالبات دانشگاه هاي علوم پزشكي به همكاران 
ما )عمدتا كارانه( حدود هشت ماه است؛ هر چند كه شايد 

در نقطه اي مي��زان عدم پرداخت مطالبات كمتر از اين 
باش��د اما آنها هم با روش سنتي احتساب كارانه از جزو 
حرفه اي پرداخت هايي داشته اند. اين درحالي است كه 
پرستاران ما در وضعيتي كار مي كنند كه نسبت پرستار 
به تخت در كشور در مقايسه با جهان بسيار پايين است 
و اخيرا در جلساتي كه با مديران پرستاري شهر تهران 
داشتيم، مشخص شد حتي در تهران هم نسبت »يك 
پرس��تار به ازاي يك تخت« را نداريم و اين در شرايطي 
اس��ت كه اس��تاندارد ما ۲.۵ پرس��تار به ازاي هر تخت 
بيمارستاني است و اين نشان مي دهد كه پرستاران ما 
حتي بيش از ظرفيت خ��ود كار مي كنند. اين موضوع 
سبب فرسودگي پرستاران مي شود و اين مردم هستند 
كه به دنبال آن نمي توانند خدمت مناسب دريافت كنند. 
او در خصوص وضعيت مهاجرت پرستاران، اظهار كرد: 
آمار مهاجرت تقريبا مشابه سال گذشته و حدود ۲۰۰۰ 
نفر ساالنه و به طور ميانگين ۲۰۰ پرستار در هر ماه است. 
بخش��ي از مهاجرت به دليل انگيزه خدمتي است كه 
همكاران توقع دارند به نسبت خدمات ارزنده و وزيني 
كه به واسطه كسب دانش و مهارت ارايه مي دهند به 
همان نس��بت مورد لطف قرار گيرند؛ اما متاسفانه در 

اين زمينه ضعف داريم و همكاران ما گله مند هستند.

گزارش
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