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جنگ نفتي مسكو با سالح  اوپك پالس

يادداشت-2يادداشت-1

يادداشت-3

نگاه يك بعدي به اقتصادجاي خالي برندهاي ايراني

قانون گريزي؛ تضييع حقوق هزاران كارگر

سياس��ت تمركز بر توليد همه 
كاالها با ه��ر كيفيتي و تالش 
جهت صادرات آنها و جلوگيري 
از واردات اقالم مورد نياز كشور، 
در كنار شرايط تحريمي و مسائل 
بين المللي، ب��ه دليل كيفيت 
پايين برخي از محصوالت توليد 
داخل��ي همراه با بس��ته بندي 
بي كيفيت و سياست هاي نادرست بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، مانع از صادرات پايدار و ارزش آفرين شده است. با 
اين سياست ها حتي قادر نبوده ايم يك برند جهاني شناخته 
ش��ده به منطقه معرفي كنيم. تلقي مثبت از تراز تجاري 
مثبت، گاه ناشي از كج فهمي از مفهوم تراز تجاري است؛ 
نوعي تلقي و رويكرد كه متعادل شدن واردات و صادرات 
را به عنوان هدف دنبال مي كند. از سال ۲۰۱۶ تنها حدود 
۶۰ كشور از ۲۰۰ كشور، مازاد تجاري يا تراز تجاري مثبت 
داشته اند. اين تصور كه تراز تجاري منفي به خودي  خود 
مذموم است، توس��ط اقتصاددانان با قاطعيت رد شده؛ به 
ترتيبي كشورهايي كه بيشترين تراز تجاري منفي را دارند، 
اكنون جزو پيش��روهاي اقتصاد جهان هستند. سياست 
تمركز بر توليد هم��ه كاالها با هر كيفيتي و تالش جهت 
صادرات آنها و جلوگيري از واردات اقالم مورد نياز كشور، 
در كنار شرايط تحريمي و مسائل بين المللي، به دليل كيفيت 
پايين برخي از محصوالت توليد داخلي همراه با بسته بندي 
بي كيفيت و سياست هاي نادرست بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، مانع از صادرات پايدار و ارزش آفرين شده است. با 
اين سياست ها حتي قادر نبوده ايم يك برند جهاني شناخته 
شده به منطقه معرفي كنيم. در عين حال اين سياست ها 
موجب ش��دند كه اقالم داراي مزيت صادراتي ايران مثل 
پسته، فرش، زعفران و ... سهم خود از بازارهاي جهاني را به 
ادامه در صفحه 6 رقيب واگذار كنند.  

وقتي دولت به صورت مستقيم 
از ب��ورس منفع��ت مي ب��رد، 
بازاري كه محل تامين كسري 
بودجه مي شود تحت الشعاع 
سياست هايي قرار مي گيرد كه 
مربوط به تامين بودجه به هر 
شكل و از هر طريقي است كه 
بخشي از آن در اين بازار تامين 
مي شود، لذا نمي توان انتظار داشت وعده هاي دولت در 
بورس محقق شود.به عنوان مثال، يكي از سياست هاي 
كالن دولت كنترل حجم نقدينگي اس��ت. به اين خاطر 
كه رش��د نقدينگي منجر به تورم مي ش��ود. دولتي كه 
به دنبال كنترل حجم نقدينگي و كاهش تورم اس��ت، 
سياست هاي انقباضي در پيش مي گيرد به عنوان مثال 
مطالبات صندوق هاي بازنشستگي را پرداخت نمي كند. 
وقتي مطالبات صندوق هاي بازنشس��تگي را نمي دهد 
سهام دار عمده بازار سرمايه يعني صندوق بازنشستگي 
از اين محل ضربه مي خورد. اين س��هامداران به صورت 
سنتي هميشه ۲۰ درصد از س��ودي كه از شركت هاي 
سرمايه پذير مي گيرند را وارد بازار مي كنند، اما در شش 
ماه اول سال جاري، نه تنها آن پول وارد بازار نشده، بلكه 
مبادرت به فروش س��هام خود كرده اند!اين سياست ها 
منجر به خروج س��رمايه از بورس مي شود. وقتي دولت 
حقوق بازنشستگان را به موقع پرداخت نمي كند صندوق 
بازنشستگي كه نقدينگي برايش اولويت دارد حاضر است 
با سود كم سهام خود را براي جذب نقدينگي، زير قيمت 
عرضه كند، چرا كه بايد حقوق بازشستگان را پرداخت كند 
وقتي دولت پاسخگوي مطالباتشان نيست. وقتي بحث 
نرخ سود مي شود دولت بايد اوراق منتشر كند تا به واسطه 
انتشار اوراق بتواند كسري بودجه را تامين كند. از سوي 
ديگر به تازگي به بانك ها اجازه داده شده نرخ سود باالي 
۲۰ درصد به سپرده گذاران بدهند. سياست هايي كه در 
راستاي كنترل حجم نقدينگي به كار گرفته شده بورس 
را تحت الشعاع قرار مي دهد پس وعده يعني حرف زدن 
بدون عملي كه به رشد بورس منتهي نمي شود.نگاه دولت 
به مديريت اقتصاد تك بعدي است، يعني صرفا به خودش 
نگاه مي كند و برآورده شدن خواسته هايش! به اين خاطر 
همه بازارها را تحت فشار قرار مي دهد منجمله بازار سرمايه 
را. وعده هاي داده شده از سوي دولت محقق نشده است 
مثل بسته پيشنهادي دولت كه تصميم داشت صندوق 
تثبيت ۳۰ هزار ميليارد تومان اوراق اجاره منتشر كند ولي 
اين اتفاق نيفتاده است. دولت معتقد است انتشار اوراق بر 
بازار سرمايه اولويت دارد!چنين رويكردهايي از سوي دولت 
ضرباتي سخت به بورس وارد مي كند. عمال شاهد هستيم 
بازار س��رمايه بدون حمايت دولت ب��ه كار خودش ادامه 
مي دهد.نه تنها دولت سيزدهم از بورس حمايت نكرده 
و در راس��تاي تقويت بورس، گام مثبتي برنداشته است 
بلكه با سياست گذاري هاي خود ضرر و زيان بازار سرمايه 
را افزايش داده است. چراغ سبز نشان دادن به افزايش نرخ 
ادامه در صفحه 5 سود بانكي از سوي بانك مركزي و... 

تعادل|محمدمهدي بهكيش، حسن درگاهي، محمد 
طبيبيان، موسي غني نژاد و مسعود نيلي اقتصاددانان 
شهير ايران در بيانيه اي تحليلي، ريشه هاي اقتصادي و 
اجتماعي اعتراضات اخير كشور را رديابي كردند و در پايان 
از »تصميم گيرندگان« خواستند »يك گام متواضعانه و 
از روي آشتي« به جلو بردارند تا »جامعه پرمهر ايراني نيز 
چندين گام به سمت جلو بردارد.« اين اقتصاددانان با بيان 
اينكه »متاسفانه به دليل سوءتدبير، از مراحل كم خطر 
عبور كرده و وارد فاز خشم شده ايم« در بخشي از بيانيه 
تحليلي خود تصريح كرده اند: »اينكه مس��ووالن رسمًا 
اعالم كرده اند كه انتقاد و اعتراض، حق مردم اس��ت اما 
اغتشاش و آشوب غيرقابل قبول است، بيان سنجيده اي 
است كه عدم ارايه راهكارهاي اجرايي براي تحقق آن، به 
بروز فجايعي منجر مي شود كه بخشي از آن را به طور ويژه 
امروز در دانشگاه ها مشاهده مي كنيم. فقط با به رسميت 
شناختِن عملي انتقاد و اعتراض است كه مي توان از شتاب 
گرفتن اغتشاش و به هم ريختگي فراگير امور جلوگيري 
ك��رد. از اين رو براي اجتناب از ف��رو افتادن عميق تر در 
بازي باخت-باخ��ِت موجود، ابتكار عمل به طور كامل با 
تصميم گيرندگان است. هرچند توصيه به معترضان براي 
استفاده از ادبياِت اعتراضي وزين نيز همچنان يك تاكيد 

خيرخواهانه است.«
امضاكنندگان اي��ن بيانيه، با رديابي الته��اب جامعه در 
»تحوالت جمعيتي«، »تحوالت جامعه زنان« و »وضعيت 
رفاه خانوارهاي ايراني« اظهار كرده اند: »درخواست توام با 
تاكيد از نظام تصميم گيري، توجه به اين نكته اساسي است 
كه جامعه ايران، امروز با مجموعه بي سابقه اي از مشكالت 
روبرو است و به هيچ وجه ظرفيتي براي اضافه شدن مشكل 
جديد به آنها وجود ندارد. به بهانه كوچكي همه چيز مي تواند 
به طور ناگهاني به هم بريزد. براي كنار زدن مشكالت عظيم 
اقتصادي و چالش بزرگ سياس��ت خارجي، چاره اي جز 
همراه ك��ردن مردم با همه چندگونگي و تنوعي كه دارند 
نيس��ت و اين همراه كردن تنها با پذي��رش واقعيت هاي 
فرهنگي و اجتماعي موجود جامعه ايران، به همين شكل 

موجود حاصل مي شود.«

  متن كامل بيانيه 5 اقتصاددان
در پي ضايعه تاسف باري كه براي شادروان خانم مهسا اميني 
حين بازداشت به وقوع پيوس��ت، موجي از اعتراض ها در 

جامعه به راه افتاد كه هنوز هم ادامه دارد. 
قبل از آن هم در آبان 98 حركت گسترده ديگري به دنبال 
افزايش قيمت بنزين به وقوع پيوست و پيش از آن هم در 

دي ۱۳9۶ اتفاقات مشابهي رخ داده بود.
بديهي اس��ت چنانچه جامعه در ش��رايطي قرار داش��ت 
كه رضاي��ت عموم��ي در آن برقرار مي ب��ود، عرصه بروز 
نارضايتي هاي موردي، محدود به موضوعاتي مي شد كه 
توس��ط نهادهاي متعارف سياس��ي و مدني با شيوه هاي 

كم هزينه قابليت حل وفصل داشت.
بنابراين سوال بسيار مهمي كه در چنين مواقعي اهميت 
باال پيدا مي كند آن است كه چرا جامعه در چنين وضعيت 
ناپايدار و ملتهبي قرار گرفته و به انبار مواد محترقه اي تبديل 
شده كه با جرقه هايي مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، 

گسترش پيدا مي كند.
به نظر مي رسد الزم است تحليلي علمي و دقيق از چرايي 
التهاب موجود در جامعه ايراني ارايه شود تا بتواند تالشي 
س��ازنده و نه مخرب را براي عبور از اين ش��رايط بحراني 
نتيجه دهد. تالشي كه توقف بحران در آن، نه با غلبه يكي 
بر ديگري، بلكه با مسالمت و مرافقت حاصل شود. از اين رو 
در ادامه سعي مي كنيم تحليلي مختصر و پاسخي مبتني 

بر آمارهاي رسمي كشور براي سوال يادشده ارايه كنيم.

  چرا جامعه ما اين چنين ملتهب است؟
براي پاسخ به اين سوال، به چند آمار اشاره مي كنيم. اين 
آمارها بيانگر آن هستند كه طي بيش از چهار دهه گذشته، 
تحوالت عميقي در جامعه ما به وقوع پيوسته كه دو مشاهده 

حياتي را پيش روي ما قرار داده است: 
۱- مش��اهده اول آن اس��ت كه جامعه ايراني با چند دهه 
گذشته خود، تفاوت هايي عميق پيدا كرده است. بنابراين، 
شكافي بزرگ ميان خصوصيات اجتماعي و فرهنگي حال 

و گذشته به وضوح قابل مشاهده است.
۲- مشاهده دوم اشاره به موانعي دارد كه در مسير تحوالت 

طبيعي جامعه قرار گرفته است. مشاهده دوم، سيالبي را 
نشان مي دهد كه به صورت خروشان حركت كرده اما ناگاه 
به بن بست رسيده است. اين مسير مسدود چنانچه باز نشود، 
تخريب هاي بزرگي را نتيجه خواهد داد كه ترميم آن شايد 
هيچگاه امكان پذير نباشد. در ادامه به تبيين دقيق تر اين 

دو مشاهده مي پردازيم.

  رد وقايع اخير در تحوالت جمعيتي
سرشماري سال ۱۳55 نشان مي دهد؛ جمعيت كشور در 
آن سال كمي كمتر از ۳4 ميليون نفر بوده است كه تقريبًا 
نيمي از آن بي سواد، نيمي ساكن روستا بوده و تقريبًا 45 
درصد به لحاظ سني، كمتر از ۱5 سال داشته اند. تعداد 
دانش��جويان در آن س��ال تنها در حدود ۱5۰ هزار نفر 
بوده كه نش��ان مي دهد تقريبًا به ازاي هر ۲۳۰ نفر يك 
دانشجو داشته ايم. اين در حالي است كه براساس نتايج 
سرشماري سال ۱۳95، از 8۰ ميليون جمعيت كل كشور، 
تقريباً ۶۰ ميليون نفر در شهر زندگي مي كرده اند و تعداد 
دانشجويان حدود چهار ميليون نفر )به ازاي هر ۲۰ نفر يك 
نفر دانشجو( بوده است. اين به معني آن است كه در ازاي 
حدود ۲/۳ برابر شدن جمعيت، تعداد دانشجويان، حدوداً 
۳۰ برابر شده است. از نظر تركيب سني جمعيت هم، در 
مقايسه با سال ۱۳55 كه فقط حدود ۱5 ميليون نفر در 
فاصله سني ۱5 تا 5۰ سال به عنوان جمعيت با انرژي و 
موثر كشور بوده اند، در س��ال ۱۳95، حدود 47 ميليون 
نفر در اين فاصله سني قرار داشته اند. پس جمعيت امروز 
كشور، بسيار ش��هري تر، تحصيلكرده تر و در بازه سني 
اثربخشي و برخورداري از انرژي اجتماعي بيشتر از گذشته 
است. به همه اينها مي توان دسترسي غيرقابل اجتناب به 
اطالعات را به عنوان ي��ك عنصر كليدي و تحول آفرين 
اضافه ك��رد. امروز بدون ترديد ب��ا وجود نعمت بي بديل 
فضاي مجازي، آحاد م��ردم به صورت بهنگام از هرگونه 
اطالعي كه مايل باشند بهره مند هستند. برخورداري از 
س��طح تحصيالت باال و گستردگي زياد در سطح كشور 
نيز باعث شده است كه سطح آگاهي عموم مردم به طرز 

شگفت آوري باال باشد.

  ردپاي اعتراض هاي اخير 
در تحوالت جامعه زنان

عرصه تحولي بسيار بزرگ ديگر كه نيازمند توجه ويژه است، 
اتفاقات مهمي است كه طي 4۰ سال گذشته براي زنان اين 
سرزمين به وقوع پيوسته است. در سال ۱۳55، حدود ۱۶ 
ميليون نفر از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي داده كه 
حدود ۱۱ ميليون نفر از آنان فاقد سواد خواندن و نوشتن 
بوده اند. در سال ذكرشده، تنها 48 هزار نفر از دختران كشور، 
دانشجو بوده اند. طي 4۰ سال گذشته با توسعه گسترده 
آموزش عالي براي زنان، تعداد دانشجويان دختر در بعضي 
از سال ها به بيش از ۲/۲ ميليون نفر رسيد )بيش از 4۰ برابر 
رقم س��ال ۱۳55( و تعداد زن��ان داراي تحصيالت عالي، 
هم اينك از مرز هفت ميليون نفر فراتر رفته است. اين نشان 
مي دهد كه جامعه زنان امروز، داراي توانمندي به مراتب 
بيشتر نسبت به گذشته است. اين توانمندي بيشتر، خود را 
در برخورداري از استقالل راي و نظر در مورد سبك زندگي و 
بروز تنوع بيشتر در خواسته ها و مطالبات عمومي و اجتماعي 
ظاهر مي كند. افزايش آگاهي عمومي و به ويژه آگاهي زنان 
به حقوق فردي و اجتماعي شان سبب شده است كه احترام 
به خواسته ها و شيوه هاي زندگي اين گروه مهم از جمعيت 
كشور ضروري باشد. بدون نياز به هرگونه توضيح بيشتر، 
كاماًل واضح به نظر مي رسد كه حكمراني بر كليت جامعه 
ايراني با مش��خصه هاي مختصري كه از نظر برخورداري 
قابل توجه از سطح تحصيالت بيشتر، شهرنشيني بيشتر 
و بهره مندي شگفت آور از اطالعات به دليل وجود فضاي 
مجازي، بيان شد، مستلزم رعايت قواعدي است كه ذيل 
يك عنوان كلي »مراعات بيشتر« و »احترام فزون تر« به 
خواسته ها و تمايالت آنها قرار مي گيرد. اين ضرورت را در 
امر حكمراني، وقتي در مورد زنان مدنظر قرار مي دهيم با 
شدِت به مراتب زيادتري اهميت پيدا مي كند. وجه ديگر اين 
بيان را اينگونه مي توان مطرح كرد كه عدم توجه به تحوالت 
عظيِم كيفي رخ داده در جامعه ايراني، ريسك ها و هزينه هاي 
سنگيني را متوجه نظام حكمراني مي كند. آنچه اين روزها 
مشاهده مي شود را مي توان جلوه اي شايد كوچك از اين 
ادامه در صفحه 3 كم توجهي تلقي كرد.  

براي پرداخت حق مس��كن 
۶5۰ هزار توماني به كارگران 
در مهر، بايستي ابالغ اجرايي 
آن قبل از پانزدهم ماه جاري 
صادر شود؛ مسلمًا مقدمات 
پرداخت آن و مراحل اداري 
كار چن��د روزي ب��ه ط��ول 
مي انجام��د به خص��وص در 
شركت هاي بزرگ كه بايستي ليست هاي حسابداري 
از پيش تنظيم ش��ود؛ بنابراين اگر در دو يا س��ه روز 
آين��ده، دولت ابالغ حق مس��كن ۶5۰ هزار توماني را 
صادر نكن��د، بازهم كار به تعويق خواه��د افتاد و اين 
يعني هفت ماه گريز از اجراي قانون. اين در حالي است 
كه در ش��وراي عالي كار، حق مس��كن از ابتداي سال 
جاري، ۶5۰ هزار تومان مصوب ش��د و دولت بايد در 

همان ماه ابتداي س��ال، مقدمات اجراي آن را فراهم 
مي كرد. اين اتفاق نيفتاد و بعد از گذش��ت شش ماه، 
آمدند در شهريور وعده دادند كه احتمااًل حق مسكن 
در مهر ابالغ مي ش��ود؛ كارگران براي صد هزار تومان 
چقدر بايد منتظر بمانند؛ چ��را هفت ماه انتظار براي 
دريافت يكي از حقوق مسلم مزدي؛ در اين ميان، تعلل 
دولتي هيچ توجيهي ندارد. مس��اله بعدي، پرداخت 
مابه التفاوت حق مس��كن براي شش ماه ابتداي سال 
اس��ت كه در صورت تصويب احتمالي حق مس��كن 
۶5۰ ه��زار توماني در مهر، باز چالش بزرگي اس��ت؛ 
چه تضميني هس��ت كه اين مابه التفاوت به كارگران 
پرداخت ش��ود؟ در واقع هيچ تضميني وجود ندارد؛ 
همه چيز به عرف و س��نت كارگاه ه��ا برمي گردد؛ در 
كارگاه هاي بزرگ كه عرف بر رعايت مصوبات مزدي 
است، اين مابه التفاوت به احتمال زياد پرداخت خواهد 

شد اما در كارگاه هاي كوچك، اصناف، مغازه ها و حتي 
در بس��ياري از كارگاه هاي متوس��ط سراسر كشور، 
دقيقًا هيچ تضميني براي پرداخت مابه التفاوت حق 
مس��كن وجود ندارد. با اين حساب، حق مسكن ۶5۰ 
هزار توماني عماًل براي تعداد زيادي از كارگران شاغل 
و بيمه شده  كشور سوخت شده است. همه  كارگران تا 
اينجاي كار از حق مسكن قانوني علي رغم تصويب در 
شوراي عالي كار محروم مانده اند و علي القاعده بخش 
قابل توجهي از كارگران كه در كارگاه هاي متوسط و 
كوچك مشغول به كارند، هيچ زمان از اين حق قانوني 
بهره مند نخواهند شد. اما مشكل اصلي فراتر از صد هزار 
تومان حق مسكن و مابه التفاوت آن است؛ مساله، ناديده 
گرفته شدن حق كارگران كارگاه هاي كوچك بر »دريافت 
مزاياي مزدي قانوني« است، همان محروميت عرفي كه 
ادامه در صفحه 8 در ادبيات اصناف و ...  

احمد اشتياقيمهرداد عباد

فرامرز توفيفي

 همبستگي بيت كوين و طال به باالترين سطح خود 
در يك سال گذشته رسيد

 زيرپوست افت توليد مسكن 
چه مي گذرد؟

5 اقتصاددان برجسته كشور در بيانيه اي تحليل كردند

بيت كوين همچنان زير ۲۰ هزار دالر 
در حال نوسان است

صفحه 6     صفحه 5    

صفحه 3    

 تفاوت هاي الگوي ساخت 
در پايتخت

رديابي ريشه هاي اقتصادي اعتراضات

  عبور از سد تحريم ها 
با همراهان شمالي

قيمت خودرو در روزهاي 
آينده با افزايش همراه است

 با وجود آنكه از زمان خروج امريكا از برجام، بسياري 
از كشورهاي جهان از جمله متحدان اروپايي اياالت 
متحده بارها اعالم كردند كه با دور جديد تحريم ها عليه 
ايران همراه نيستند و تالش مي كنند راه هايي براي 
دور زدن تحريم ها پيدا كنند اما آنچه كه در عمل رخ 
داده، همراهي بسياري از كشورها با اين تحريم ها بوده 
است. هرچند بر روي كاغذ، اين امريكا بود كه از توافق 
برجام خارج شد و به شكل يك جانبه تحريم هايي را 
عليه ايران اجرا كرد اما در عمل با توجه به اينكه بخش 
صفحه 2 را بخوانيد مهمي از...  

رييس اتحاديه دارندگان نمايش��گاه و فروشندگان 
خودرو از افزايش 5 تا ۱۰ ميليوني قيمت خودرو داخلي 
نسبت به ۲ هفته پيش خبر داد. بنابر اعالم او، توليد 
خودرو پرايد متوقف شده است و پرايدهاي موجود در 
بازار توليد 9۶ به بعد هستند؛ پرايد ۱۳۱ حدود ۱87 
ميليون تومان، پرايد ۱۱۱ حدود ۲۰8 ميليون تومان 
در بازار عرضه مي ش��ود؛ همچنين ۲۰۶ تيپ دوم ۲ 
هفته پيش حدود ۲98 ميليون تومان بود اما قيمت 
اين خودرو امروز در بازار به حدود ۳۰9 ميليون تومان 
صفحه 7 را بخوانيد رسيده است.  
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با وجود آنكه از زمان خروج امريكا از برجام، بس��ياري از 
كشورهاي جهان از جمله متحدان اروپايي اياالت متحده 
بارها اعالم كردند كه ب��ا دور جديد تحريم ها عليه ايران 
همراه نيستند و تالش مي كنند راه هايي براي دور زدن 
تحريم ها پيدا كنند اما آنچه كه در عمل رخ داده، همراهي 

بسياري از كشورها با اين تحريم ها بوده است.
هرچند ب��ر روي كاغذ، اين امريكا ب��ود كه از توافق 
برجام خارج ش��د و به شكل يك جانبه تحريم هايي 
را عليه ايران اجرا كرد ام��ا در عمل با توجه به اينكه 
بخش مهمي از اقتصاد جهان امروز در اختيار بخش 
خصوصي قرار دارد، شركت هاي اروپايي و آسيايي نيز 
با توجه به تبادالت اقتصادي مستقيمي كه با امريكا 
دارند يا از ترس قرار گرفتن در فهرست تحريم ها، از 
حضور در ايران صرف نظر كرده اند و همين موضوع 
مشكالتي را براي اقتصاد ايران به وجود آورده است. 
در س��ال هاي ابتداي��ي دور جديد تحريم ه��ا، نرخ تورم 
افزايشي ناگهاني يافت و با وجود تمام برنامه هاي اعالمي 
هنوز نيز در مرز 40 درصد قرار دارد، رش��د اقتصادي نيز 
كه در دوره اجراي برجام دو رقمي شده بود، منفي شد و 
در س��ال هاي اخير هرچند بار ديگر مثبت شده اما هنوز 
فاصله اي قابل توجه با شرايط سال هاي قبل دارد. ميزان 
تجارت ايران نيز هرچند بار ديگر مثبت ش��ده اما تحت 
تاثير تحريم ها و البته شيوع كرونا، افتي محسوس را در 

سال هاي قبل ثبت كرده است.
دولت س��يزدهم در حالي كار خود را آغ��از كرد كه دور 
جديد مذاكرات براي احياي برجام كليد خورده بود اما در 
عين حال، مقامات دولت اصرار داشتند كه برنامه ريزي 
اقتصادي را به تحريم گره نمي زنند و به دنبال راه حل هاي 
خاص خود حركت خواهند كرد. يكي از اصلي ترين اين 
راه ها، افزايش همكاري ها با كشورهاي همسايه و منطقه 
بوده است. در ماه هاي گذشته بخش مهمي از سفرهاي 
بين المللي رييسي به كشورهاي همسايه محدود شده و 
دولت تالش كرده با از سرگيري ارتباط در برخي حوزه ها، 
ميزان تجارت مشترك را افزايش دهد و البته راهي براي 

دور زدن تحريم ها پيدا كند.
در روزهاي گذش��ته، اجالس همكاري هاي كشورهاي 
حاشيه درياي خزر در مسكو پايتخت روسيه برگزار شده و 
معاون اول رييس جمهور در صدر هياتي از مقامات سياسي 
و اقتصادي ايران در اين اجالس حاضر شده است. اجالسي 
كه با توجه به مشكالت مربوط به تحريم روسيه از سوي 
اروپا و امريكا، مي تواند براي دو كش��ور راهي جديد براي 
توسعه تجارت باز كند، هرچند افزايش سطح همكاري ها 
با ديگر همس��ايه هاي شمالي نيز مي تواند به عنوان يك 

اولويت مهم دنبال شود.
مخبر در بدو ورود به مس��كو در گفت وگو با خبرنگاران 
گفت: توسعه و ارتقاء همكاري با كشورهاي همسايه از 
راهبردهاي جدي دولت است و در اين ميان كشور روسيه 
از جايگاه خاصي برخوردار اس��ت و با سفرهاي متقابل 
روساي جمهور دو كشور، پايه گذاري خوبي در تعميق 
روابط صورت گرفت. وي با بي��ان اينكه »درياي خزر و 
كشورهاي حاشيه اين دريا به لحاظ سياسي، اقتصادي، 
امنيتي و محيط زيست داراي اهميت فراوان هستند«، 
تصريح كرد: ايران به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و 
همسايگي با پانزده كشور و همچنين همجواري با درياي 
خزر در شمال و خليج فارس در جنوب، جايگاه ويژه اي 
به لحاظ ترانزيت دارد. مخبر با اشاره به توافقات اولين 
نشس��ت مجمع اقتصادي خزر و همچنين توافقات 
صورت گرفته ميان س��ران كش��ورهاي حاشيه خزر 

در شش��مين اجالس، خاطرنشان كرد: بخشي از اين 
توافقات اجرايي ش��ده و بخشي نيز نيازمند پيگيري 
است كه بايد اجراي اين برنامه ها را سرعت ببخشيم و 
اميدوارم مردم ايران و روسيه و ساير كشورهاي حاشيه 

خزر از اين ارتباطات به خوبي بهره مند شوند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه جمهوري 
اس��المي ايران در راستاي سياس��ت خارجي دولت 
سيزدهم، به دنبال گسترش همكاري و تعامل همه جانبه 
با كشورهاي همسايه به خصوص با كشورهاي ساحلي 
درياي خزر مي باش��د، تصريح كرد: اي��ران با توجه به 
موقعيت ژئوپوليتيكي و ژئواكونوميكي خود به عنوان 
محل اتصال درياي خزر به كرانه هاي جنوبي و آب هاي 
گرم خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند، براي 
ايجاد تحرك در همكاري هاي اقتصادي و تجاري ميان 
كشورهاي ساحلي درياي خزر عزم جدي دارد. معاون 
اول رييس جمهور با بيان اينكه درياي خزر بستر بسيار 
مناسبي را براي گسترش همكاري ها در عرصه هاي 
مختلف ميان كشورهاي ساحلي اين دريا فراهم ساخته 
است، بر استفاده و بهره مندي از ظرفيت هاي اقتصادي 
يكديگر براي توسعه، پيش��رفت و رفاه مردم منطقه 
تاكيد كرد و هفت پيشنهاد را براي توسعه مناسبات 
و ارتقاء س��طح همكاري ها ميان كشورهاي حاشيه 
درياي خزر مطرح كرد. مخبر همچنين در اين اجالس 
پيشنهادهاي هفت گانه ايران براي بهبود روابط ميان 

همسايگان خزر را به شرح زير اعالم كرد: 
۱- تش��كيل »منطقه آزاد مشترك كشورهاي ساحلي 

درياي خزر و ايجاد كريدور سبز ترانزيتي و گمركي«
۲- در جهت توسعه همكاري هاي پولي، بانكي و مالي با 
كشورهاي ساحلي درياي خزر، »دستور العملي خاص« 

تدوين و اجرايي گردد
۳- تشكيل »كميته همكاري حمل ونقل، ترانزيت، تعرفه 
و تجارت و گمركي« به منظور يكسان سازي و هماهنگي 
تعرفه هاي حمل و نقل ريلي، جاده اي و دريايي و نيز ايجاد 
زمينه براي س��رمايه گذاري هاي مش��ترك در كارهاي 

زيربنايي مانند بنادر، كشتيراني و خطوط راه آهن
4- تشكيل »كميته همكاري نفت و گاز و فرآورده هاي 

نفتي كشورهاي حاشيه درياي خزر«
۵- تش��كيل »كميته  توس��عه همكاري در زمينه هاي 
برق، آب و تجهيزات مربوطه ميان كش��ورهاي ساحلي 

درياي خزر«

۶- ارتقاي همكاري كشورهاي حوزه درياي خزر در 
زمينه امنيت غذايي

۷- تشكيل دبيرخانه اي براي اجالس اقتصادي خزر براي 
پيگيري مسائل با نقشه راه مشخص و برنامه درازمدت

وي در نشس��ت مش��ترك هيات هاي عاليرتبه ايران و 
روسيه كه در حاشيه دومين مجمع اقتصادي خزر برگزار 
شد، گفت: ايران و روس��يه از روابط خوب و رو به رشدي 
برخوردار هستند و اراده دو كشور براي تقويت همه جانبه 
روابط جدي اس��ت. مخبر با تاكيد بر اينكه »به دس��تور 
رييس جمهوري اسالمي ايران، بايد روند توسعه مناسبات 
با روسيه به سرعت دنبال شود«، خاطرنشان كرد: توسعه 
روابط ايران و روسيه براي دشمنان داراي اين پيام است 

كه تحريم ها نمي تواند مانع از اجراي برنامه هاي ما باشد.
معاون اول رييس جمهور بعداز ظهر روز پنجش��نبه نيز 
در ديدار علي خان اس��ماعيل اف نخست وزير قزاقستان 
اظهار داش��ت: در سفر رييس جمهور قزاقستان به ايران 
۱0 سند در بخش دولتي و ۱۱ سند در بخش خصوصي 
دو كشور به امضا رسيد كه نقطه عطفي در روابط دو كشور 
خواهد بود. وي از آمادگي ايران براي اعزام شركتهاي فعال 
در حوزه معدن به قزاقس��تان خبر داد. وي همچنين در 
حاشيه دومين مجمع اقتصادي خزر در ديدار علي اسدف 
نخست وزير آذربايجان با اشاره به دستور رييس جمهور 
كشورمان در خصوص توسعه همكاري هاي حوزه حمل 
و نقل با كش��ور آذربايجان تصريح ك��رد: ظرفيت هاي 
گس��ترده اي براي توس��عه همكاري هاي دو كش��ور در 
بخش حم��ل و نقل وجود دارد و تهران مصمم به تقويت 
همكاريهاي خود با باكو است. مخبر در دومين روز از سفر 
خود به روسيه )شامگاه پنجشنبه(، در نشست هم انديشي 
با فعاالن اقتصادي فدراسيون روسيه كه در حاشيه دومين 
مجمع اقتصادي خزر برگزار شد نيز اظهار داشت: ايجاد 
مناطق آزاد يكي از راه هاي خنثي سازي تحريم ها است تا 
بتوانيم موانع پيش روي توسعه تجارت را برطرف و اثرات 
تحريم ها را خنثي كنيم. احسان خاندوزي - وزير اقتصاد- 
نيز در اين اجالس، معاون اول رييس جمهور را همراهي 
مي كند. وزير ام��ور اقتصادي و دارايي ضمن اعالم اينكه 
طي يك سال گذشته تجارت كشورهاي حاشيه درياي 
خزر حدود ۳0 درصد افزايش يافته است، گفت: كشورهاي 
حاش��يه درياي خزر بر افزايش سوآپ نفت و گاز و انجام 
تس��ويه هاي تجاري برپايه پول هاي ملي و اتصال شبكه 
بانكي تأكيد كردند.سيد احسان خاندوزي درباره اهداف 

هيات ايراني در دومين مجمع اقتصادي درياي خزر اظهار 
كرد: با توجه به اراده سياسي كشورهاي حاشيه درياي خزر 
كه از سوي روساي جمهور پنج كشور اعالم شده، الزم بود 
كه به صورت جزئي، توافقات و قراردادهايي در حوزه هاي 

مختلف اقتصادي، تنظيم و منعقد شود.
وي با بيان اينكه جلسه بسيار خوبي بين وزراي اقتصاد پنج 
كشور حاشيه درياي خزر برگزار شد، افزود: البته نشست 
اصلي ب��ا حضور معاون اول رييس جمهور كش��ورمان و 
نخست وزيران كشورهاي حاش��يه برگزار شده و نتايج 
جلس��ه وزراي اقتصاد در نشست نخست وزيران مطرح 
ش��د.وزير اقتص��اد گفت: در طول يك س��ال گذش��ته 
تجارت كشورهاي حاشيه درياي خزر حدود ۳0 درصد 
افزايش يافته اس��ت. طبق اعالم وزارت امور اقتصادي و 
داراي��ي، خاندوزي با بيان اينكه در نشس��ت معاون اول 
رييس جمهور كشورمان و نخس��ت وزيران كشورهاي 
حاش��يه، پنج محور مورد تأكيد قرار گرفت، اضافه كرد: 
محور اول، تكميل سريع كريدورهاي شمال- جنوب است. 
ما در شرق درياي خزر، نقطه اتصال راه آهن اينچه برون 
و در غرب درياي خزر نيز نقطه اتصال راه آهن آس��تارا را 
داريم كه به صورتي ريلي به راه آهن كشور و منطقه خليج 

فارس و درياي عمان متصل خواهد شد.
وي ادامه داد: محور دومي كه م��ورد تأكيد قرار گرفت، 
افزايش سوآپ نفت و گاز بين كشورهاي حاشيه درياي 
خزر و محور سوم، تسريع در مسير سبز گمركي و تبادل 
الكترونيكي اس��ناد تجاري و همسان سازي تعرفه هاي 
حمل و نقل بود. وزير اقتصاد اظهار كرد: محور ديگري كه 
مورد تأكيد قرار گرفته، انجام تسويه هاي تجاري برپايه 
پول هاي ملي و اتصال ش��بكه بانكي و كارت هاي بانكي 
كشورهاي حاشيه درياي خزر با يكديگر )از جمله شبكه 
شتاب ايران با شبكه مير روسيه( است. خاندوزي گفت: 
همچنين قرار ش��د كه وزراي اقتصاد پنج كشور حاشيه 
خزر، نقشه راه تعامالت اقتصادي را با جزييات كامل تهيه 

كنند تا در دستور كار نشست هاي بعدي قرار بگيرد.
وي درباره دس��تاوردهاي اين نشس��ت گف��ت: به طور 
مشخص، درباره سرعت بخشيدن به احداث مسيرهاي 
خط آهن شرق و غرب درياي خزر از ورودي اينچه برون 
و همچنين ورودي آستارا اجماع نظر صورت گرفت كه 
پيش قراردادهاي الزم در اين باره در حال آماده شدن است. 
وزير اقتصاد با بيان اينكه اميدواريم قرارداد اينچه برون به 
سرعت نهايي ش��ود، افزود: در حوزه افزايش سوآپ نيز 
توافقاتي بين وزير نفت ايران و مقامات روسيه و قزاقستان 
صورت گرفت. خاندوزي اضافه كرد: پيش از اين سفر، در 
جريان مذاكرات رييس كل گمرك ايران، مقدمات الزم 
براي ايجاد مس��ير سبز گمركي فراهم شده بود و ما بايد 
به آن، سرعت ببخش��يم. وي ادامه داد: درباره تسويه با 
پول هاي ملي و تسريع در ارتباط شبكه بانكي نيز نشستي 
با بانك مركزي روس��يه داشتيم كه اين توافقات، نقطه 
 CIS اتصال بانكي با كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي
خواهد بود تا از اين طريق، ايران بتواند با همه كشورهاي 
حاش��يه درياي خزر وارد مبادله با پول هاي ملي شود. 
در ماه هاي گذش��ته و به دنبال افزايش تحريم ها عليه 
مسكو، ايران و روسيه تالش كرده اند سطح همكاري هاي 
اقتصادي خود را با هدف دور زدن تحريم ها افزايش دهند 
و آمارها نيز حاكي از آن اس��ت كه سطح همكاري هاي 
تجاري دو طرف افزايش يافته است. با توجه به حضور 
ايران در اج��الس همكاري هاي خ��زر، بايد ديد در 
ماه هاي آينده چه تغييراتي در مسير رشد همكاري ها 

ميان همسايگان شمالي كشور ثبت خواهد شد.
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نامه فرماندهان نيروهاي مسلح
به رهبر انقالب

نقشه هاي شوم دشمنان را
نقش بر آب مي كنيم

فرماندهان نيروهاي مسلح اعالم كردند: نيروهاي مسلح 
هرگونه اقدام و توطئه دشمنان را در داخل و خارج رصد 
كرده و به فتنه گران در زمان مناسب پاسخي درس آموز 
خواهند داد. فرماندهان و مس��ووالن نيروهاي مسلح 
جمهوري اس��المي ايران در نام��ه اي خطاب به رهبر 
معظم انقالب تأكيد كردند: نقشه هاي شوم دشمنان 
قسم خورده انقالب اسالمي را نقش بر آب خواهيم كرد.

متن نامه به اين ش��رح اس��ت:  محضر مب��ارك رهبر 
عظيم الشأن انقالب اس��المي و فرمانده معظم كل قوا 
حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنه اي )مدظله العالي( 

با احترام و آرزوي صحت و س��المتي و طول عمر براي 
آن وجود شريف به استحضار مي رساند:  ما فرماندهان 
و مسووالن نيروهاي مس��لح اعم از ستادكل نيروهاي 
مس��لح، قرارگاه مركزي حض��رت خاتم االنبياء )ص(، 
ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 
و وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح از حضور با 
اقتدار، روح بخش و افتخارآفرين در دانشگاه افسري و 
تربيت پليس حضرت امام حسن مجتبي )عليه السالم( 
در فرمانده��ي انتظامي جمهوري اس��المي ايران به 
مناسبت مراسم دانش آموختگي و اعطاي سردوشي 
فارغ التحصيالن دانشگاه هاي افسري نيروهاي مسلح 
و بهره مندي از فرمايش��ات الهي و سرشار از حكمت، 
پند، اندرز، تدبير، روشنگري، آگاهي بخش و اميدآفرين 
براي جمع حاضر، آحاد جامعه و امت اس��المي به ويژه 
جوانان و هش��داردهنده به فتنه گران داخلي و اربابان 
خارجي آنها از جمله امريكاي جنايت پيشه، رژيم جعلي 
صهيونيستي و رژيم س��عودي و امپراتوري رسانه اي 
استكبار جهاني و همچنين موعظه و نصايح ارزشمندتان 
در جمع پيشكسوتان دفاع مقدس )حضوري، تصويري( 
قدرداني نموده و ضمن تبريك سالروز امامت و واليت 
امام عصر )عجل اهلل تعالي فرجه الش��ريف( بار ديگر با 
ولي امر مسلمين، موال و مقتدايمان و فرمانده شجاع، 
مقتدر و عزيزت��ر از جانمان، پيمان مي بنديم كه در راه 
نوراني انقالب اس��المي و آرمان هاي بلند آن، جهاد و 
مبارزه با دشمنان دين خدا، كفار، مشركين، منافقان، 
فتنه گران و بدخواهان ملت غيور و ايران اسالمي و دفاع 
از امت اس��المي و جبهه مقاومت را در هر نقطه و در هر 
مكان، تحت زعامت حضرتعالي، تا آخرين قطره خون، 
آخرين نفس و تا پاي جان ادامه خواهيم داد و نقشه هاي 
شوم دشمنان قسم خورده انقالب اسالمي را نقش بر آب 
خواهيم كرد. مجموعه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران برخاسته از متن مردم سلحشور و امت اسالمي با 
اعتقادات راسخ مذهبي، ديني، جهادي و انقالبي با پيروي 
از واليت مطلقه فقيه و با كمك و همراهي ملت مجاهد، 
مومن و انقالبي اجازه نخواهند داد آس��يبي به امنيت 
مردم، كشور، انقالب اس��المي و دستاوردهاي آن وارد 
شود و هرگونه اقدام و توطئه دشمنان را در داخل و خارج 
رصد كرده و زيرنظر داشته و به فتنه گران، توطئه گران و 
باالخص دشمنان اصلي نظام، مردم و كشور عزيزمان به 
ويژه امريكاي خون آشام، رژيم كودك كش صهيونيستي 
و اذناب آنها در زمان مناسب پاسخي درس آموز خواهند 
داد. در پايان اذعان مي دارد فرامين، تدابير، هدايت هاي 
داهيانه و منويات نوراني آن رهبر الهي و عظيم الشأن و 
فرمانده شجاع و حكيم خود را نصب العين خويش قرار 
داده و ب��ه فضل الهي لحظه اي از كيد دش��منان غافل 
نخواهيم شد و در حراست از امنيت كشور و ملت عزيز با 
تمام توان و ظرفيت در ميدان خواهيم بود و راه شهداي 
واالمقام انقالب اسالمي، دفاع مقدس، دفاع از حرم و دفاع 
از امنيت را با تمام وجود تداوم خواهيم بخشيد. ان شااهلل

فرماندهان و مسووالن نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران؛ ستادكل نيروهاي مسلح، قرارگاه مركزي حضرت 
خاتم االنبياء )ص(، ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، فرماندهي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. 

اجراي كاالبرگ
همچنان در مرحله آزمايش

معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با اشاره به اجراي آزمايشي 
طرح كاالبرگ الكترونيكي گفت: چنانچه اجراي آزمايشي 
طرح نتيجه مثبتي داشته باشد، دولت در سطح گسترده 
كاالبرگ الكترونيكي را اجرا مي كند. يكي از مهم ترين 
اقدامات دولت س��يزدهم در سال نخست فعاليت خود 
حذف و اصالح سياست ارز 4۲00 توماني بود كه بسياري 
از كارشناس��ان آن را اصالح اقتصادي كشور دانستند. 
پرداخت ارز 4۲00 توماني از ابتداي س��ال 9۷ آغاز شد 
و در تمام اين س��ال ها به اذعان بسياري از كارشناسان 
موجب فساد و ايجاد رانت در كش��ور شده بود. افرادي 
كه دغدغه شفافيت و مبارزه با فساد را داشتند همواره 
خواهان حذف ارز 4۲00 توماني بودند. در زمان تنظيم 
اليحه بودجه ۱40۱، زماني كه دولت سيزدهم بر حذف 
ارز ترجيحي كاالهاي اساسي اصرار داشت، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي يك ش��رط براي اين موضوع 
قرار دادند. ش��رط نمايندگان عرضه كاالهاي مشمول 
با كاالبرگ الكترونيكي و با قيمت ها ش��هريور ۱400 
بود. بر اس��اس تصميم دولت، مقرر شد طرح كاالبرگ 
الكترونيكي به صورت آزمايشي اجرا شود و نتيجه طرح 
به اطالع ستاد اقتصادي دولت برسد تا در اين باره تصميم 
الزم اتخاذ شود. حال با گذشت چهار ماه از اجراي طرح 
مردمي سازي يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي به دهك هاي 
يكم تا نهم درآمدي و برچيده شدن صف ها، بسياري از 
افراد جامعه ترجيح مي دهند ياران��ه را نقدي دريافت 
كنند تا اينكه براي دريافت كاال در صف ها منتظر بمانند.  
»هادي سبحانيان« معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد 
در خصوص سرانجام طرح كاالبرگ الكترونيكي گفت: 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تمهيدات الزم را در 
اين مورد انديشيده است و آمادگي الزم براي اين موضوع 
وجود دارد. وي افزود: به دليل حساسيت موضوع مقرر 
شد كه ابتدا به صورت آزمايشي براي برخي گروه هاي 
خاص در كشور اجرا شود. سبحانيان تصريح كرد: با 
در نظر گرفتن تمام جوانب اجراي آزمايش��ي طرح 
كاالبرگ الكترونيكي چنانچه نتيجه مثبتي حاصل 

داشت، دولت در سطح گسترده اي انجام مي دهد.

دولت مكلف به تامين يارانه 
مصرف كنندگان مرغ

منصورعلي زارعي كياپي عضو كميسيون كشاورزي، 
آب، منابع طبيعي و محيط زيس��ت مجلس ش��وراي 
اسالمي در خصوص كاهش ميزان توليد و افزايش قيمت 
گوشت مرغ، گفت: در كشور از نظر توليد گوشت مرغ 
عليرغم نياز به واردات نهادهاي دامي بايد به خودكفايي 
دست پيدا كنيم اما دولت بايد با نظارت جدي عدم تعادل 
بين مصرف و توليد اين محصول را مديريت كند. نماينده 
مردم س��اري و ميان دورود با اشاره به اينكه نگاه وزارت 
جهاد كش��اورزي بايد به توليدكننده و مصرف كننده 
گوشت مرغ باشد، ادامه داد: مجلس در جريان بررسي 
اليحه بودجه و يارانه ها دولت را مكلف كرده اس��ت كه 
بايد به مصرف كنندگان يارانه پرداخت كنند. در حال 
حاضر متاس��فانه ميزان مصرف گوشت مرغ بخشي از 
جامعه به دليل وجود مشكالت معيشتي كاهش پيدا 
كرده است. وي با تاكيد بر اينكه كاهش ميزان مصرف 
پروتئين باعث بروز بيماري هايي در جامعه مي ش��ود، 
عنوان كرد: اگر هزينه توليد و قيمت گوشت مرغ در بازار 
افزايش پيدا كرده است دولت بايد به مصرف كنندگان 
يارانه و كاالبرگ پرداخت نمايد تا با كاهش قدرت خريد 
مواجه نش��وند. اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه ميزان توليد ماهانه گوشت مرغ 
كشور حدود ۲۱0 هزار تن بود و تقريبا به همين ميزان 
نيز مصرف وجود داشت، تصريح كرد: متاسفانه تعادل 
بين ميزان مصرف و توليد گوش��ت مرغ حفظ نشده و 
به واسطه افزايش قيمت نهاده ها هزينه توليد افزايش 
پيدا كرده و توليدكنندگان آسيب ديدند. براي جبران 
كسري بازار گوشت مرغ مسووالن مجبور به واردات مرغ 
شده اند.  زارعي كياپي با اشاره به اينكه متاسفانه حدودا 
40درصد از مرغداران استان مازندران به عنوان استاني 
ك��ه توليد كننده 40 درصد از جوجه يك روزه كش��ور 
است، اقدام به جوجه ريزي نكرده اند، ادامه داد: كاهش 
جوجه ريزي ها جاي نگراني دارد و بايد مسووالن اجرايي 

كشور اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهند.

همكاري براي كريدور
شمال به جنوب

سفير جمهوري اسالمي ايران در جمهوري آذربايجان 
گف��ت: بهره ب��رداري از ظرفيت كري��دور حمل و نقل 
بين المللي شمال-جنوب كه مي تواند با همكاري نزديك 
سه كشور ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان دسترسي 
آسان تر محصوالت كشاورزي را از روسيه و ديگر كشورها 
به مقاص��د مختلف فراهم كن��د نقش اين كري��دور را 
برجسته تر خواهد كرد. سيد عباس موسوي در همايش 
توليد و انتقال غالت در باكو گفت: ايران به عنوان يك محور 
ترانزيتي منطقه اي و جهاني آمادگي دارد تا ضمن توسعه 
زيرس��اخت هاي موجود خود از جمله سيلوها، انبارها و 
شبكه هاي حمل ونقل ريلي و جاده اي از تمام ظرفيت هاي 
خود براي همكاري با ساير كشورها براي تسهيل ترانزيت 
غالت و ساير محصوالت كش��اورزي از روسيه به خليج 
فارس و فراتر از آن استفاده كند. وي تصريح كرد: بدون 
ش��ك بهره برداري كام��ل از ظرفيت كري��دور حمل و 
نقل بين المللي شمال-جنوب كه مي تواند با همكاري 
نزديك سه كشور ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان 
در كوتاه ترين زمان و كمترين هزينه، دسترسي آسان تر 
و حمل سريع تر غالت و س��اير محصوالت كشاورزي را 
از روسيه و ديگر كشورها به مقاصد مختلف در جهان را 
فراهم كند نقش اين كريدور را برجسته تر خواهد كرد. 
اين ديپلمات كش��ورمان خاطرنشان كرد: اخيراً و با 
پيوستن كامل ايران به معاهده شانگهاي، فرصت هاي 
جديدي براي همكاري بهتر و نزديك تر منطقه اي در 
زمينه ترانزيت غالت و ساير كاالها از طريق كريدور 

شمال - جنوب و شرق-غرب ايجاد شده است.

به اقدامات محدود كننده
پاسخ خواهيم داد

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان قطعنامه اخير 
پارلمان اروپا را مداخله جويانه و متضمن پيشداوري هاي 
يك جانبه و بي پايه در قبال جمهوري اس��المي ايران 
دانست. ناصر كنعاني، س��خنگوي وزارت امور خارجه 
كش��ورمان در واكنش به قطعنامه مداخله جويانه روز 
گذشته )پنجش��نبه( پارلمان اروپا، اظهار داشت اين 
قطعنامه متضمن پيشداوري هاي يك جانبه و بي پايه در 
قبال جمهوري اسالمي ايران است و لذا از اساس مردود و 
فاقد ارزش است. وي گفت؛ اين قطعنامه برغم ادعاهاي 
مطرح ش��ده در آن، در حالي مقابله ضروري با اقدامات 
خشونت بار سازماندهي شده و تعرض به اموال عمومي 
و جان و مال مردم را تحت عناوين ساختگي ناعادالنه 
به باد انتقاد مي گيرد كه طراحان و تحريك كنندگان 
اغتشاشات، عمدتا از منش��أ اروپا به اقدامات خصمانه 
خود عليه جمهوري اسالمي ايران دست مي زنند. وي 
اظهار داشت: پارلمان اروپا با صدور اين قطعنامه نشان 
داد كه به رفتار گزينشي خود در قبال ملت بزرگ ايران 
ادامه مي دهد، زيرا يك بار هم ديده نشد كه اين پارلمان 
برغم ادعاهاي پرطمطراق، قطعنامه اي حقوق بشري در 
مخالفت با تحريم هاي ضد بشري حداكثري عليه مردم 
ايران صادر كند. كنعاني افزود، موضوع درگذشت خانم 
مهسا اميني كه بر اساس الزامات قانوني داخلي و نظر 
مقامات عاليه كشور و نه خوشامد سايرين، تحقيقات در 
مورد آن در جريان است، بنا به شناختي كه از پارلمان 
اروپا داريم، تنها بهانه اي براي ادامه معاندت عناصر تندرو 
اين پارلمان با جمهوري اسالمي ايران است. وي متذكر 
شد: جمهوري اسالمي ايران بر اساس احترام و منافع 
متقابل، آماده تعامل دوسويه با تمامي طرفهاست، اما در 
برابر هرگونه تالش براي اعمال فشار يا توسل به اقدامات 
محدود كننده عليه مردم ايران، قاطعانه ايس��تادگي 

كرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.

عبور از سد تحريم ها با همراهان شمالي

خطيب نماز جمعه تهران:

پيشنهادهاي هفت گانه اقتصادي ايران به همسايگان خزر

ايران قوي براي دشمنان قابل تحمل نيست
امام جمعه موقت ته��ران گفت: به صراحت مي گويم 
فرمان اين آش��وب ها و فتنه به دست رييس جمهور 
امريكا و صهيونيست ها و بعضي از كشورهاي وابسته 
مثل عربس��تان سعودي بوده اس��ت. حجت االسالم 
والمسلمين كاظم صديقي امام جمعه موقت تهران در 
خطبه هاي نماز جمعه اين هفته اظهار كرد: همان گونه 
كه رهبر نوراني، حكي��م، فرزانه، فرمانده جنگ نرم و 
سخت و نايب امام زمان مطرح فرمودند، در اين حوادث 
اخير مسائل فرعي و بهانه ها و مسائل اصلي وجود دارد. 
مساله اصلي اين اس��ت كه دنياي سلطه و استكبار و 
امريكا و صهيونيسم جنگ آشتي ناپذير با حق و دين 
خدا دارند. از روزي كه در اين سرزمين پرچم دين در 
دست يك انسان تربيت شده در دامن اهل بيت )ع( و 
نفوذ ناپذير باال رفت و با اقتدار آن را حفظ كرده است، 
دنياي سلطه، توطئه و خيانت و جنايت از بين بردن آن 

را سرلوحه كار خود قرار داده است.
وي گفت: در اين 4۳ سال روزي نبوده است كه دشمن 
از دش��مني اش كم بگذارد. ابتدا آشوب هاي قومي را 
ايجاد كردند و جريان جنايت كار منافقين بيش از ۱۷ 
هزار نفر از مردم ما را مثل ش��هيد مدني و دستغيب و 
اشرفي اصفهاني به خاك و خون كشيدند و به متن مردم 
رحم نكردند. اموال مردم را به يغما بردند، از هيچ خيانتي 
مضايقه نكردند، همچنين ش��هادت شهيد بهشتي و 
مسووالن نظام جمهوري اس��المي كه در خون خود 
غلتيدند از جنايت آنها بوده است اما به بركت آن خون ها 
بصيرت و انسجام ايجاد شد و مردم آنها را از صحنه تاريخ 
كشور محو كردند و از كشور راندند.  وي اظهار كرد: وقتي 
ديدند در آن جهت به مقصد نرس��يدند جنگ را رقم 
زدند و صدام يك عنصر جاهل و مغرور را جلو اندختند 
و جنگ جهاني عليه ايران به راه انداختند. اما مردم ما 
زير پرچم واليت خم به ابرو نياوردند و به تبعيت از امام 
خود تا آخر ايستادند و نصر خدا را و نزول بركات الهي را 

يافتند و آتش جنگ بر ما سرد شد. جنگ تحريم از ابتدا 
شروع شد و بعد س��ال به سال تشديد شد و فتنه هاي 
۸۸ و 9۸ و غيره فشار جديدي بود كه تدارك ديدند اما 
در همه اينها به بركت اخالص و كار آشنايي و مديريت 
الهي امامين انقالب در برابر اين توطئه هاي پيچيده و 
رهبري متصل به غيب و برساخته از توسل توانستند اين 
توطئه ها را خنثي كنند و انقالب صيانت شد. امام جمعه 
موقت تهران ادامه داد: حادثه اخير كه برنامه ريزي شده 
و توطئه وسيع تدارك ديده ش��ده از جانب استكبار 
امريكا بود. همانط��ور كه امام خامنه اي مدظله عالي، 
گفتند به صراحت مي گويم فرمان اين آشوب ها و فتنه 
به دست رييس جمهور امريكا و صهيونيست ها و بعضي 
از كشورهاي وابسته مثل عربستان سعودي است. علت 
اين كينه همان است كه گفتم، اينها ظلمت هستند و 
با نور نمي سازند. اينها از ايران قوي و مقتدر حذر دارند 

و برايشان قابل تحمل نيست.
وي خاطرنش��ان كرد: اينكه مي گوي��م اين حوادث 
برنامه ريزي شده بود به اين دليل است كه عده قليلي 
در هر ش��هري راه افتادند و متن مردم با آنها همراهي 
نكردند. آمادگي اين جمع كه يك مرتبه نمي ش��ود، 
گروهي در همه شهرها و استان ها با يك سبك مشخص 
به ميدان بيايند. اينها براي چاقوكش��ي و آدم كش��ي 
و قرآن س��وزي و مسجدس��وزي و هر ن��وع جنايت و 
قصاوت آموزش ديده بودند و آمادگي قبلي داشتند. 
شخص رييس جمهور پس��ت و پليد امريكا و مقامات 
باالي امريكايي همه به صراحت اعالم حمايت كردند 
و كمك تبليغاتي كردند و كش��ورهاي اروپايي مثل 
انگليس با آنها همصدا بودند و يكي از مقامات انگليسي 
اين حوادث را به فرو ريختن ديوار برلين تشبيه كردند؛ 
يعني همان گونه كه آلمان شرقي با فروريختن ديوار از 
بين رفت، با اين اقدامات نظام ايران هم فرو مي ريزد. 
اين تبليغات بي بي سي و من و تو و ايران اينترنشنال و 

شبكه هاي مجازي به ويژه توييتر كه فعاليت هاي شان 
را ۱0 برابر كردند و فيلتر ش��كن در اختيار قرار دادند 
همه مصداق اين همراهي و هماهنگي بود. در مراحل 
مختلف در شهريورماه عواملي از كشور فرانسه دستگير 
شدند كه در مرزهاي ايران در كردستان آموزش ديده 
بودند و توانسته بودند ذهن خالي و آدم هاي احساساتي 
را با ارايه دو خبر كذب بشورانند و اينها را عصبي كنند 

تا عليه كشور خودشان به صحنه بكشند.
صديقي تصريح كرد: امكانات و ابزارهايي از اينها كشف 
شده است و بر اساس اطالعيه اي كه وزارت اطالعات 
ارايه كرد، معلوم شد كه بناي انفجار دو هواپيما و مراكز 
صنعتي را داش��تند و همه با برنامه و الهام از بيگانگان 
بوده اس��ت. مرزهاي شمال شرقي ما هم كانوني بوده 
براي اجتماع گروهگ هاي معاند كه كنار صهيونيست ها 
توطئه مي كردند و اينها داليلي است كه نشان مي دهد 
دشمن تالش داشته تا استقالل و اقتدار ايران را نشانه 
بگيرد. امام جمع��ه موقت تهران با تاكيد بر اينكه »ما 
مس��لمان، موحد و پيرو قرآن هستيم و واليت داريم 
و واليت فقيه را استمرار حركت پيغمبران مي دانيم« 
گفت: ما پرچمدار اسالم هستيم و اين رشته اگر پاره 
شود، انسجام و اتحاد ما و قدرت و شرف و ديانت ما كه 
همه منبعث از اعتقاد به اسالم و اعتقاد به واليت فقيه با 
قداست خودش است، از هم فرومي پاشد. وي ادامه داد: 
در حمالت و هتاكي هاي شان نقاطي را هدف گرفتند 
كه حكم دانه هاي تس��بيح را براي ما دارند و با اتصال 
آنها يك رش��ته اي ايجاد مي شود كه انسجام ما را رقم 
مي زند. جوان هاي ما در دفاع از حرم كارنامه درخشاني 
از خود به يادگار گذاشتند. نسل جوان ما در خط مقدم 
جبهه هستند، اينها خواستند نسل جوان را هم بد نام 
كنند به گونه اي كه نشان دهند اينها با جبهه و شهادت 
گسست ايجاد شده است اما در كل كشور جز هزاران 
نفر گيرشان نيامد. اما اين جوان ها در اربعين بودند و 

حرم حضرت رقيه را پاسداشت كردند و در قالب بسيج 
حالل مشكالت هستند، كارنامه درخشاني دارند. در 
عمل كور خواندند، جوان هاي ما زير بيرق حسين بن 
علي خواستار شهادت و مدافع عفت و حجاب زنانشان 
هس��تند. امام جمعه موقت تهران با اش��اره به برخي 
حوادث در دانشگاه ها گفت: اينها دانشگاه ها را هدف 
گرفتند. آنها خواستند از دانشگاه شريف انتقام بگيرند؛ 
چراكه دانشگاه ش��ريف يك هيات فاطمه زهرا)س( 
دارد كه گاهي ش��صت هزار مس��تمع دارد. اساتيدي 
در اين دانشگاه هستند كه در كنار دانشجويان هياتي 
ما حض��ور دارند و در بعد علمي و فرهنگي كار كردند. 
اينها خواستند در آنجا زهري بريزيند و به زودي معلوم 
مي شود كه اين تالش شان بي فايده بوده است. وي در 
ادامه گفت: اينكه چندنفري از ورزشكاران و هنرمندان 

اظهاراتي كردند هم مهم نبود.
صديقي نقش مردم و واليت را در همه پيروزي ها نقش 
اول دانست و گفت: مردم با انقالب و واليت هستند و تا 
آخر براي حفظ عزت و ناموس و حجاب خود ايستادند. 
جان فشاني ها و صالبت و حضور بسيار ستودني نيروي 
قهرمان و سرافراز انتظامي ما كه از اول انقالب امتحان 
خود را پس دادند و در همه شرايط كنار بسيج و ارتش و 
سپاه و در كنار مردم بوده است بر كسي پوشيده نيست 
و در اين مرحله هم خوش درخشيدند. بسيج و مردم 
مظلوم واقع شدند اما با اقتدار از اين مرحله عبور كردند. 
نيروي انتظامي همه جا حافظ ناموس و آرامش مردم 
و كشور بوده است و اين زحمات را ما قدر مي نهيم. وي 
با بيان اينكه »عدو ش��ود سبب خير اگر خدا خواهد« 
اظهار كرد: آنها خواس��تند نيروي انتظامي را منكوب 
كنند اما موفق نشدند. برخي خواص به نيروي انتظامي 
ما نسبت هايي دادند كه معلوم بود دليلي نداشتند اما 
در افروختن آتش اغتش��اش سهم داشتند، اينها بايد 
جبران كنند و گرنه در خون پاك شهيدان دست دارند.



نماين��دگان اوپ��ك پ��اس روز چهارش��نبه براي 
اولين بار پس از پاندمي كرونا به صورت حضوري در 
وين ديدار كردند. در اين نشس��ت الكساندر نواك، 
معاون نخست وزير روسيه نيز حضور داشت. نتيجه 
نشست كاهش توليد نفت در ماه نوامبر به ميزان دو 
ميليون بشكه )هر بشكه ۱۵۹ ليتر( در روز بود. اين 
شديدترين كاهش توليد از بهار ۲۰۲۰ است، زماني 
كه كشورهاي نفتي با كاهش ۱۰ ميليون بشكه اي 
در روز به همه گيري كرونا واكنش نش��ان دادند. به 
دنبال اعام اين تصميم بهاي نفت به شكل موقت و 

به سرعت در بازارهاي جهاني باال رفت.

تاثيرمنفيبركشورهايكمدرآمد
جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي و برايان ديز، مدير 
شوراي اقتصاد ملي در كاخ سفيد، از عدم رضايت جو 
بايدن، رييس جمهور امريكا از اين تصميم خبر دادند. به 
گفته آنها، در شرايطي كه حفظ ذخاير انرژي جهاني از 
اهميت بااليي برخوردار است، اين تصميم تأثير منفي 
به ويژه بر كشورهاي كم درآمد و متوسط خواهد داشت.

كارين ژان پير، سخنگوي كاخ سفيد كاهش توليد نفت 
را »اشتباهي مضاعف« دانست و گفت: »واضح است كه 
با اعام امروز، اوپك پاس با روسيه متحد شده است.«

اخيرا قيمت بنزين در اياالت متحده دوباره تا حدودي 
كاهش يافته ب��ود. اما با اين تصميم اوپك، بهاي نفت 
به شكل موقت به باالي ۹۳ دالر براي هر بشكه رسيد.

درستقبلازانتخاباتكنگره
با توجه به كمبود عرضه برنامه ريزي شده انرژي، جو 
بايدن مي خواهد با كنگره درب��اره ابزارها و اختيارات 
اضافي براي كاهش كنترل اوپك بر قيمت هاي انرژي 

در بازار جهاني مشورت كند.
براي دموكرات ها اين موضوع درست قبل از انتخابات 
كنگره در نوامبر بسيار مهم است. نظرسنجي ها نشان 
مي دهد كه تورم باال در اين كشور به ويژه بر آراي حزب 

دموكرات سايه انداخته است.

توليدنفتروسيهكمنميشود
گفته شده كه روسيه مجبور به كاهش توليد نخواهد بود 
و اين كشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي 
و عراق هستند كه بايد توليد را كاهش دهند. به گفته 
جيوواني اس��تاونوو، تحليلگر مسائل مربوط به نفت، 
»كاهش موثر« بايد حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشكه در 

روز باشد پس از توافق اوپك پاس براي كاهش توليد 
حدود ۲ ميليون بشكه در روز كه بزرگ ترين كاهش 
از س��ال ۲۰۲۰ است، قيمت نفت روز پنجشنبه براي 
چهارمين جلس��ه متوالي افزايش يافت و قيمت نفت 

برنت به باالترين حد سه هفته اخير رسيد.
رويترز نوش��ت: بهاي معامات آتي نفت برنت براي 
تسويه در ماه دسامبر با ۲۲ سنت يا ۰.۲ درصد افزايش 
به ۹۳.۵۹ دالر در هر بشكه رسيد در حالي كه در جلسه 

معاماتي قبل هم ۱.۷ درصد افزايش يافته بود.
قيمت نفت خام وس��ت تگ��زاس اينترمديت امريكا 
)WTI( ب��راي تحويل در نوامبر با ۲۲ س��نت يا ۰.۳ 
درصد افزايش به ۸۷.۹۸ دالر در هر بش��كه رسيد در 
حالي كه در روز سه شنبه نيز ۱.۴ درصد افزايش يافته 
بود. توافق بين س��ازمان كشورهاي صادركننده نفت 
)اوپك( و متحدانش از جمله روسيه، گروه موسوم به 

اوپك پاس، كاهش ۲ ميليون بشكه اي توليد است.
با توجه به اينكه توليد برخي از كشورهاي اوپك پاس 
كمتر از س��طح هدف اس��ت، كاهش واقعي كمتر از 
كاهش ۲ ميليون بشكه اي در روز خواهد بود كه در اين 

نشست توافق شده بود.
عبدالعزيز بن س��لمان وزير انرژي عربستان گفت كه 
كاهش واقعي عرضه حدود ۱ تا ۱.۱ ميليون بشكه در 
روز خواهد بود و اين كاهش در واكنش به افزايش نرخ 

بهره در غرب و تضعيف اقتصاد جهاني است.
دولت جو بايدن، رييس جمه��ور اياالت متحده، اين 
توافق را »كوته بينانه« توصيف كرده است. كاخ سفيد 

گفت، جو بايدن، رييس جمهور امريكا، به ارزيابي اينكه 
آيا ذخاير استراتژيك نفت بيشتر براي كاهش قيمت ها 
آزاد شود يا خير، ادامه خواهد داد. كاخ سفيد اعام كرد 
كه با كنگره در مورد مس��يرهاي اضافي براي كاهش 
كنترل اوپك و متحدانش بر قيم��ت انرژي در ارجاع 
آش��كار به قانوني كه مي تواند اعضاي اين گروه را در 
معرض شكايت هاي ضدانحصاري قرار دهد، مشورت 
خواهد كرد. تحليلگران مي گويند: تأثير نهايي تصميم 
اوپك پاس در بازار نفت، به مدت زمان توافق بستگي 
دارد، زيرا اوپك پاس تصميم گرفت اعاميه همكاري 
خود را تا پايان سال ۲۰۲۳ تمديد كند. انتظار مي رود 
بيش از نيمي از كاهش عرضه ۱ ميليون بشكه اي در 

روز از سوي عربستان سعودي صادر شود.
روز چهارشنبه، معاون نخست وزير روسيه، الكساندر 
ن��واك، به طور جداگانه گفت روس��يه ممكن اس��ت 
توليد نفت خود را در تاشي براي خنثي كردن اثرات 
محدوديت هاي قيمتي اعمال شده توسط غرب بر روي 
اقدامات مسكو در اوكراين كاهش دهد. كاهش ذخاير 
نفت امريكا در هفته گذشته نيز از قيمت ها حمايت كرد. 
اداره اطاعات انرژي گفت، ذخاير نفت خام در هفته 
منتهي به ۳۰ سپتامبر ۱.۴ ميليون بشكه كاهش يافت 

و به ۴۲۹.۲ ميليون بشكه رسيد

بلينكن:واشنگتندرحالبررسي
پاسخمناسببهعربستاناست

در پي تصميم اوپك پاس مبني بر كاهش توليد نفت، 

وزير خارجه امريكا از بررسي هاي اين كشور براي دادن 
پاسخ مناسب به عربستان خبر داد. آنتوني بلينكن، وزير 
خارجه امريكا در كنفرانس مطبوعاتي در ليما، پايتخت 
پ��رو در واكنش به تصميم اخير اوپك پاس مبني بر 
كاهش توليد نفت گفت كه كشورش در حال بررسي 
پاسخي مناسب به عربستان از جمله در روابط با اين 
كشور است. بلينكن در اين باره تصريح كرد: در رابطه با 
روابط بعدي ما با عربستان سعودي، با مشورت كنگره 
در حال بررسي چند پاسخ  احتمالي و مناسب هستيم.

وي ادامه داد: ما قطعا اقدامي را انجام نخواهيم داد كه 
در تعارض با منافع مان باشد.

اظهارات بلينكن درباره روابط با رياض پس از آن مطرح 
شده اس��ت كه اوپك پاس روز چهارشنبه با كاهش 
قابل توجه توليد نفت موافقت كرد. اين تصميم عرضه 
را در بازاري كه هم اكنون نيز دچار محدوديت اس��ت 
محدودتر كرده و احتماال، قيمت هاي بنزين را درست 
پيش از برگ��زاري انتخابات مي��ان دوره اي امريكا در 
نوامبر باالتر مي برد. بايدن در كاخ سفيد درخصوص 
تصميم اوپك به خبرنگاران گفت: ما در حال بررسي 
جايگزينهايي هس��تيم كه مي توانيم داشته باشيم. 
گزينه هاي زيادي وجود دارند اما هنوز تصميممان را 
نگرفته ايم. باي��دن هفته جاري از دولت خود و كنگره 
خواست راه هايي را براي افزايش توليد انرژي امريكا و 
كاهش كنترل اوپك بر قيمت هاي انرژي بررسي كنند. 
بعضي از گزينه هاي وي، شامل برداشت نفت بيشتر از 
ذخاير نفت استراتژيك يا بررسي محدوديت صادرات 

انرژي از سوي شركت هاي امريكايي است.
 بايدن در ژوئيه به عربستان س��عودي رفت اما اين 
س��فر بدون تواف��ق براي كمك گ��روه اوپك پاس 
براي كاهش قيمت هاي بنزين بود كه يك مش��كل 
سياس��ي مهم براي باي��دن در امريكا مانده اس��ت. 
بايدن در پاس��خ به اين پرس��ش كه آي��ا از تصميم 
خود براي رفتن به عربس��تان س��عودي افس��وس 
مي خورد، گفت: اين س��فر فقط درب��اره نفت نبود. 
پس از اينكه بايدن دس��تور يك سلسله برداشت از 
ذخاير نفت استراتژيك را صادر كرد، كاخ سفيد در 
ماه هاي گذشته به دنبال كسب اعتبار براي كاهش 
قيمت بنزين بود. تورم باال، يك مشكل سياسي براي 
رييس جمهور امري��كا مانده و كاهش قيمت ها يك 
پيروزي مهم محسوب مي شود. تصميم اوپك پاس 
اين روند را ممكن است به مخاطره بيندازد و به سود 
روسيه باشد كه تحت تحريم هاي امريكا قرار دارد.
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پيش بيني بازارهاي مالي در هفته آينده 
عقبنشينيقيمتطالوارز

ازروندصعودي
سرعت افزايش قيمت دالر كم شد و قيمت ها در روزهاي 
گذشته هم كمي عقب نشست. گزارش ها نشان مي دهد 
كه قيمت دالر در معامات فردايي هم نزولي است. جز 
بازار تهران، سيگنالي كه از هرات مي رسد هم بيانگر 
برگشت قيمت دالر است. اما اين هفته بازار به چه سويي 
مي رود؟ به گزارش تجارت نيوز، سرعت افزايش قيمت 
دالر كم شد و قيمت ها در روزهاي گذشته هم كمي 
عقب نشست. گزارش ها نشان مي دهد كه قيمت دالر 
در معامات فردايي هم نزولي اس��ت. جز بازار تهران، 
س��يگنالي كه از هرات مي رسد هم بيانگر برگشت 
قيمت دالر است. روز گذشته دالر فردايي كار خود 
را با ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز كرد. در ادامه روز دالر 
روند نوس��اني را طي كرد و كف و سقف معامات به 

ترتيب ۳۲ هزار و ۶۵۰ و ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود.
امابازاردراينهفتهچهرونديرا

طيخواهدكرد؟
برزو حق شناس، كارشناس بازارهاي مالي در گفت وگو 
با تجارت نيوز گفت: در حال حاض��ر دالر ركورد زده 
اس��ت و وارد كانال هاي جديد شده است. اما دولت با 
خبردرماني نرخ دالر را تا اين سطح كنترل مي كند. اگر 
در اين هفته ارزپاشي بانك مركزي نتيجه ندهد، ممكن 
است دالر وارد كانال هاي جديد ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان هم 
شود. اين كارشناس بازارهاي مالي ادامه داد: اما احتمال 
اين وجود دارد كه خبردرماني ها ديگر بر دالر تاثيرگذار 
نباشد و بازار روال طبيعي خود را طي كند. حق شناس 
افزود: به دليل اينكه دولت قيمت دالر را زير ارزش ذاتي 
خود نگه داشته است، ارزپاشي بانك مركزي هم جوابگو 
نخواهد بود. هنگامي ارزپاشي نتيجه مي دهد كه اخبار 
مثبت سياسي_ اجتماعي به بازار ارسال شده باشد. 
اما در حال حاضر هيچ خبر مثبتي در رابطه با برجام و 

اوضاع سياسي كشور منتشر نمي شود.
علتكاهشقيمتدالرچهبود؟

اما بعد از افزايش ناگهاني قيمت ها، س��رعت رشد آن 
كم ش��د و دالر دوباره وارد كانال قبلي خود شد. علت 
چه بود؟ هنوز نمي توان مسير قيمت دالر را پيش بيني 
كرد. تنها سيگنالي كه ظرف چند روز گذشته از بازار ارز 
مخابره شده اين است كه امروز تب دالر فروكش كرده 
و قيمت ها مهار شده است. اين كاهش قيمت دالر در 
حالي رخ داده كه با توجه به اخبار چند شب قبل انتظار 
مي رفت قيمت دالر افزايشي باشد. در طي چند شب 
گذشته خبر رس��يد كه اتحاديه اروپا در حال بررسي 
تحريم هاي جديد عليه ايران است. كانادا هم ۱۱ مهرماه 
۱۶ فرد و نهاد ايران را تحريم كرد. اما نكته مهم اين بود 
كه اين اخبار بازار را تحت تاثير قرار نداد و روند دالر در 
انتهاي روز كاهش داشت. برخي معتقدند بازار ارز تحت 
تاثير اخبار برجام و آزادسازي ۷ ميليارد دالر بلوكه شده 
ايران در كره جنوبي اس��ت. خبري كه چند روز قبل 
منتشر و مدعي شد كه قرار است منابع ارزي ايران در كره 
جنوبي آزاد شود. برخي ديگر هم مي گويند واكنش هاي 
منفي به اخبار جديد تحريم ها بازار را متقاعد كرده كه 
تحريم جديدي در كار نيست و احتماال اتحاديه اروپا 
تحريم جديدي عليه ايران وضع نمي كند. البته در اين 
ميان دو خبر ديگر هم منتشر شد. اول اينكه جوبايدن از 
تحريم هاي جديد خبر داد و رييس اتاق ايران و سويس 
هم گفت كانال مالي ايران و س��ويس منتفي ش��ده و 
افزايش تجارت با اروپا بدون FATF امكان پذير نيست. 
اما آنچه مسلم است اينكه فعا تب دالر خوابيده است. اما 
نكته مهم اين است كه روند بازار پيش از گذشته غيرقابل 
پيش بيني است و دقيقا نمي توان اعام كرد كه روند بازار 
در كوتاه مدت چگونه است. البته كارشناسان معتقدند 
كه روند كلي بازار برخاف رويه دو روز قبل است. مگر 

اينكه اخبار مثبت برجامي به بازار برسد
نوسانسكهحداقليشد

برخيقطعاتسكهارزانشد
در هفته اي كه گذشت، نوسان قيمت ها در بازار سكه به 
حداقل رسيد؛ اما با افزايش قيمت طاي جهاني طا و 
نوسان نرخ ارز، بهاي طا نيز افزايشي شد اما قيمت سكه 
تمام طرح جديد تغييري نداشت و قيمت برخي قطعات 
سكه كاهشي رقم خورد. طبق اعام اتحاديه طا و جواهر 
تهران به ايسنا، قيمت طا و سكه تمام طرح قديم در بازار 
داخل طي يك هفته اخير، همزمان با رشد بهاي جهاني 
طا معادل ۴٧ دالر و نوس��انات بازار ارز با رشد جزيي 
همراه شد. هر اونس طا در اين هفته ۴۷ دالر افزايش 
داشت. در همين مدت هر گرم طاي ۱۸ عيار ۱۷ هزار 
تومان رشد داشت، هر مثقال طاي ۱۷ عيار نيز ۷۵ هزار 
تومان تقويت شد؛ اما نوسان قيمت ها در بازار سكه به 
حداقل رسيد.  با توجه به آخرين معامات )پنجشنبه( 
آخرين قيمت سكه و طا در بازار و تغييرات آن نسبت به 
ابتداي هفته بدين صورت بوده كه هر قطعه سكه تمام 
طرح قديم با ۱۰۰ هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي 
هفته، به ۱۴ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان رسيده است. هر 
قطعه سكه تمام طرح جديد در آخرين معامات تغيير 
قيمتي نسبت به ابتداي هفته نداشت و ۱۵ ميليون و 
١٠٠ هزار تومان بفروش رسيد.  در هفته اي كه گذشت 
نيم سكه اما ۵٠ هزار تومان تومان كاهش را تجربه كرد 
و هشت ميليون و ٢۵٠ هزار تومان معامله شد. ربع سكه 
نيز بدون تغيير قيمت نسبت به ابتداي هفته، پنج ميليون 
و ٢۵٠ هزار تومان تعيين قيمت شد. اما سكه هاي يك 
گرمي بانك مركزي نيز ۵٠ هزار تومان ارزان شد و سه 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان دادوستد شد. علي رغم اينكه 
نوسانات در بازار سكه كاهشي بود اما در بازار طا باتوجه 
به نوسان  افزايشي بهاي اونس جهاني طا، قيمت طا در 
بازارهاي داخلي هم افزايشي بود. قيمت هر مثقال طا 
شش ميليون تومان در پايان هفته قيمت گذاري شد كه 
افزايش ٧۵ هزار توماني نسبت به ابتداي هفته داشته 
و هر گرم طاي ۱۸ عيار نيز طي هفته اي كه گذشت، 
به طور متوسط ١٧ هزار تومان رشد قيمت را تجربه كرد 
و در پايان هفته به يك ميليون و ٣٨۵ هزار تومان رسيد. 
حباب س��كه نيز هم اكنون با تداوم روند نزولي خود، به 

حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است.

اكونوميست بررسي كرد
افزايشبيسابقهوناهماهنگ

نرخبهرهجهاني
سياست هاي پولي انقباضي در بهار سال ۲۰۲۱ آغاز شد، 
زماني كه تعداد انگشت شماري از بانك هاي مركزي 
در امريكاي التين و اروپاي مركزي ش��روع به افزايش 
نرخ بهره براي آرام كردن نوس��ان ارزي در كشور خود 
و مهار تورم كردند. تا پايان سال، چند كشور ثروتمند 
مانند نروژ و كره جنوبي به اين اقدام پيوسته بودند. در 
طول سال جاري، تقريبا هر اقتصاد بزرگي پا روي ترمز 
گذاشته اس��ت. در پنج دهه گذشته، سياست هرگز 
تا به اين حد به س��مت افزايش هاي نرخ بهره متمايل 
نشده است. به گزارش اكونوميست، با افزايش سرعت 
سياست هاي انقباضي، تعداد فزاينده اي از اقتصاددانان 
هشدار داده اند كه اين سياست گذاري سريع و همزمان، 
اما عمدتا ناهماهنگ، مشكاتي را به همراه دارد. موريس 
آبستفلد اقتصاددان ارشد سابق صندوق بين المللي پول، 
اخيرا استدالل كرده كه عدم توجه بانك هاي مركزي 
به اثرات جهاني سياست هاي خود، اقتصاد جهان را در 
معرض خطر كندي »تاريخي« قرار مي دهد. در حالي كه 
هر افزايش نرخ ممكن است قابل توجيه باشد، اما در كنار 

هم مي توانند تاثيري بيشتر از حد انتظار داشته باشند.
افزاي��ش تورم نتيجه عرض��ه بيش از حد پ��ول پس از 
عرضه محدود كاال و خدمات اس��ت. بانك هاي مركزي 
افزايش دهنده نرخ هاي بهره با كاهش هزينه ها، رشد را 
كاهش مي دهند، اما در اقتصاد جهاني شده، هزينه ها از 
مرزها عبور مي كنند. هنگامي كه يك بانك مركزي تاش 
مي كند تقاضا را سركوب كند، بر مصرف كاالهاي خارجي 
نيز تاثير مي گذارد – در واقع به بانك هاي مركزي ديگر 
كمك مي كند تا مشكات تورمي خود را مديريت كنند. 
اگر اين سرريزها در نظر گرفته نشوند، اقتصاد جهاني بيش 
از آنچه كه بانك هاي مركزي ب��ه صورت جداگانه براي 
دستيابي به آن هدف داشتند، كند مي شود. جريان هاي 
مالي به موازات اين فرآين��د كار مي كنند. افزايش نرخ 
در يك كشور ممكن اس��ت پول را از سرمايه گذاران در 
كشورهاي ديگر جذب كند و باعث تقويت ارز شود. اين به 
معناي كاهش هزينه هاي واردات است كه ممكن است 
به كاهش تورم داخلي كمك كند. اما س��اير اقتصادها 
پ��س از آن با قبوض واردات باالتر مواجه مي ش��وند كه 
مشكات تورمي آنها را تشديد مي كند. تشديد ناهماهنگ 
سياس��ت ها مي تواند به نوعي جنگ ارزي تبديل شود، 
كه در آن هر كش��ور تاش مي كند تا بار تورم را به جاي 
ديگري منتقل كند و نتيجه خالص آن تشديد بيش از 
حد سياس��ت ها باش��د. با اين حال، بزرگ ترين مشكل 
هماهنگي جهان ممكن است كمتر يكي از مشكات هر 
بانك مركزي براي خود باشد و بيشتر مشكلي باشد كه در 
آن يك بانك مركزي مسلط - فدرال رزرو امريكا- روندي 
را در پيش مي گيرد كه ديگران بايد خ��واه ناخواه از آن 
پيروي كنند. نوس��ان بيش از حد دالر در سيستم مالي 
جهاني به آن نقش قدرتمندي در ايجاد چرخه هاي مالي 
جهاني مي دهد. مقاله اخير آقاي آبستفلد و هوآنان جوئو 
از دانشگاه پرينستون اشاره مي كند كه انقباض پولي در 
امريكا به شدت با افزايش ارزش دالر و وخامت تعدادي از 
شاخص هاي اقتصادي و مالي جهاني مرتبط است. تعهد 
فدرال رزرو به بازگرداندن تورم امريكا به ۲ درصد، فضاي 
كمي براي تطبيق ساير اقتصادها باقي مي گذارد. ممكن 
است اين نهاد از افزايش نرخ در كشورهاي ديگر به عنوان 
كمكي مفيد به مبارزه با تورم امريكا استقبال كند، حتي 
اگر كشورها دومينووار وارد ركود شوند. در واقع، هر اندازه 
ظرفيت اضافي در اقتصادهاي ديگر ايجاد شود و فشار 
نزولي كه بر قيمت ها در س��طح جهاني وارد مي كند 
بيشتر باشد، ممكن اس��ت براي دستيابي به اهداف 
فدرال رزرو در امريكا به افزايش بيكاري كمتري نياز 
باشد. از سال ۱۹۷۱، زماني كه جان كانالي وزير وقت 
خزان��ه داري به نمايندگان ديگ��ر اقتصادهاي بزرگ 
جهان گفت كه »دالر واحد پولي ماست اما اين مشكل 
شماست« جهان از نظر مالي بسيار ادغام شده است. از 
آنجايي كه نرخ بهره در سراسر جهان به شكلي ناهماهنگ 
صعودي شده است، احتمال اينكه هر اقتصادي از اين 

تجربه بدون آسيب بيرون بيايد، كاهش مي يابد.
سقوطآزاديورورقمخورد

اقتصادآلماندرحالفروپاشي
يورو در روز جمعه در برابر دالر كاهش يافت و به ۰.۹۷۶۵۷ 
دالر رسيد كه پايين ترين سطح از ماه مارس بود. به گزارش 
خبرآناين، اين اقدام همزمان با انتشار داده هاي اقتصادي 
جديد از آلمان انجام مي شود. پيش از اين، اداره آمار فدرال 
آلمان اعام كرده بود كه توليد صنعتي در اين كشور بيش 
از ح��د انتظار ۰.۸ درصد كاهش يافته اس��ت. اداره آمار 
فدرال آلمان در گزارش صنعتي گفت: »شركت ها هنوز 
در تكميل سفارشات خود با مشكل مواجه هستند، زيرا 
زنجيره هاي تأمين به دليل جنگ در اوكراين قطع شده 
است و قطعي هاي زنجيره تامين كه به دليل پاندمي كرونا 
به وجود آمده بود نيز ادامه دارد.« گفتني است كه در روز 
جمعه يورو پس از رسيدن به پايين ترين سطح خود، 
۰.۰۸ درصد در برابر دالر تضعيف ش��د و ۰.۹۷۸۵۱ 
دالر فروخته شد. در همين حال، شاخص دالر كه ارز 
را در برابر سبدي ش��ش ارزي رصد مي كند، با ۰.۰۶ 
درصد افزايش يك دقيقه بعد به ۱۱۲.۳۲۲۳ رسيد.

اقتصاداروپادرحالفروپاشياست
انتظار مي رود اقتصاد اروپا تا سال ۲۰۲۴ طول بكشد تا 
به سطوح قبل از كرونا بازگردد، زيرا در شرايط كاهش 
سرعت استخدام و سرمايه گذاري تجاري، خانوارها و 
مشاغل با هزينه هاي فزاينده دست و پنجه نرم مي كنند. 
رهبران كس��ب وكار گفته اند ك��ه در هفته هاي اخير 
كاهش قابل توجهي در شاخص هاي كليدي اقتصادي 
وجود داشته است و اعتماد روساي شركت ها نسبت به 
چشم انداز رشد به پايين ترين سطح از زمان اعماق بحران 
كرونا سقوط كرده است. رييس صندوق بين المللي پول 
هشدار داده است كه چشم انداز رشد خود را براي اقتصاد 
جهاني كاهش خواهد داد زيرا يك سوم كشورها به زودي 
وارد ركود مي شوند. كريستالينا جورجيوا، مديرعامل، 
گفت كه بهبود جهاني پس از همه گيري كرونا دچار 
»شكست عظيم« شده است كه تا سال ۲۰۲۶ نزديك 

به ۴ تريليون دالر از توليد جهاني را از بين مي برد.
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جنگ نفتي مسكو با سالح  اوپك پالس

رديابيريشههاياقتصادياعتراضات
حال س��راغ مش��اهده دوم مي رويم. ادبيات گسترده 
علم��ي موجود نش��ان مي دهد كه با افزايش س��طح 
تحصيات، توسعه شهرنشيني، دسترسي بيشتر به 
اطاعات و فراهم ش��دن بيشتر زيرساخت ها و به طور 
ويژه، با افزايش مشخصه هاي يادشده براي زنان، تقاضا 
براي رفاه فزون تر، مشاركت موثرتر سياسي و شفافيت 
مالي و سياسي و در يك كلمه، كيفيت بهتر حكمراني، 
افزايش پيدا مي كند. تحوالت يادشده در مورد جامعه 
ايراني همانطور كه در ارقام مختصر يادشده مشاهده 
شد، در غالب موارد، چشم گير بوده كه به نظر مي رسد 
متناس��ب با آن، چنين تقاضاي باالي��ي را از كيفيت 
حكمراني در جامعه ايران شكل داده است. اما متاسفانه، 
مسيري كه طي يك دهه گذشته و به طور كامًا ويژه در 
فاصله سال هاي ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمينه يادشده 
يعني »رفاه«، »مشاركت سياسي« و »شفافيت مالي و 
سياسي« طي شده، خاف جهت مورد تقاضا بوده است.

ردپايوقايعاخير
دروضعيترفاهخانوارهايايراني

 از نظر رفاهي، سطح رفاه خانوارهاي ايراني به  طور متوسط، 
طي دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد كاهش پيدا كرده است 
و به  طور خاص، ۱۰ درصد كم درآمد جمعيتي كش��ور، با 
حدود ۳۰ درصد كاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه 
متوسط شهري به عنوان نمادي از تحول خواهي اجتماعي، 
در س��ال ۱۳۹۰، بيش از ۶۰ درصد از جمعيت كش��ور را 
تشكيل مي داده و در مقابل، قش��ر كم درآمد، جمعيتي 

حدود ۱۱ ميليون نفر داشته است.
تحوالت نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن ش��ده است كه 
جمعيت كم درآمد كشور به رقم هشدار دهنده ۲۳ ميليون 
نفر برس��د كه اين ميزان افزايِش هش��دار دهنده فقط با 
كوچك تر شدن جمعيت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. 
اين تغيير بزرگ كه عمدتا مربوط به سال هاي ۱۳۹۶ به 
بعد است زمينه مساعدي را براي تنش هاي اجتماعي به 
وجود آورده است. الزم به يادآوري است كه شيب افزايش 
قابل  توجه جمعيت كم درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد 
به  طور هش��داردهنده اي افزايش پيدا كرده است و نكته 
هشداردهنده و مهم آن است كه براي اولين  بار، طي چهار 
سال گذشته، به  طور هماهنگ و تقريبا يكسان، از جمعيت 
پردرآمد و قشر متوسط كاسته شده و به كم درآمدها افزوده 
شده است. به اين ترتيب يكي از بدترين جلوه هاي نابرابري 
كه در اقتصاد كشور رخ داده آن بوده كه همه اقشار در شيب 
نزولي قرار داشته اند اما قشر كم درآمد با آهنگي بسيار تندتر 
به عمق فقر رانده شده است. حال در چنين شرايطي كه 
جامعه روزبه روز فقيرتر مي شود، انتشار اطاعات مربوط به 
فسادهاي مالي در مقياس هاي باورنكردني، شرايط رفاهي 
تعدادي از مس��ووالن، اقامت فرزندان برخي مس��ووالن 
در كش��ورهاي خارجي و به  طور مختصر، برخورداري از 
رانت هاي بزرگ در شرايط گستردگي فقر، به طور طبيعي، 
جامعه را عصباني كرده و خشم آنها را آماده اشتعال مي كند.

جامعه زنان نيز كه با شيبي شگفت آور به تحصيات 
دانش��گاهي دس��ت پيدا كرده، وقتي وارد بازار كار 
شده، با درهاي بسته مواجه شده است. به  طوري كه 
نرخ بيكاري زنان جوان تحصيلكرده طي س��ال هاي 
گذشته، به  ندرت از ۵۵ درصد كمتر بوده است. اين 
عدد براي جوانان تحصيلكرده اع��م از زن و مرد نيز 

همواره در حاشيه ۴۰ درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصيلكرده دانشگاهي زن و مرد پس 
از يك دوره ناكامي در دستيابي به اشتغال و توقف كامل 
اشتغالزايي سال هاي نيمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره اي از 
اميد در حوالي سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش بيني 
رس��يد و انتظارات مثبت آنها فرصتي اس��تثنايي براي 
بهبود وضع كش��ور به وجود آورد. اما بروز تغييرات بزرگ 
در نيم��ه دوم دهه گذش��ته، انتظارات آين��ده را از يك 
»فرصت« استثنايي به »تهديدي« سهمگين تبديل كرد و 
بحران هاي بزرگ ارزي و حضيض سرمايه گذاري سال هاي 
اخير را به وجود آورد. خاصه آنكه فقر گس��ترده در كنار 
رانت هاي بزرگ، همراه با كاهش قابل توجِه مش��اركت 
سياسي طي س��ال هاي اخير، اعتماد را به عنوان مولفه 
اصلي سرمايه اجتماعي به  شدت تضعيف كرده و بدبيني 
و نااميدي را جايگزين انتظارات مثبت گذشته كرده است.

چشم انداز منفي نسبت به آينده از يك طرف خروج سرمايه 
را جايگزين س��رمايه گذاري مي كن��د و از طرف ديگر به 
مهاجرت نيروي انساني به صورت گسترده دامن مي زند. 
طبيعي است كشوري كه سرمايه هاي انساني و فيزيكي 
خود را از دس��ت مي دهد و س��رمايه هاي مالي و طبيعي 
آن هم در حالت بحراني قرار دارد، بر اس��اس همه عائم 
استاندارد، در وضعيت هشدار قرار مي گيرد. امروز درآمد 
سرانه ما، حتي مستقل از توزيع بسيار نابرابر آن، نه تنها از 
تركيه، بلكه در سطحي پايين تر از آذربايجان، تركمنستان 

و قرقيزستان قرار گرفته است.
اين عائم هشدار را مي توان به  راحتي در محيط پيراموني 
مش��اهده كرد. امروز وقتي انباشت مشكات آب، خاك، 
پيش��روي بيابان ها، تخريب جنگل ه��ا و مراتع، آلودگي 
گسترده هوا، ورشكس��تگي صندوق هاي بازنشستگي، 
مش��كات عميق نظ��ام بانكي و كس��ري بودجه بزرگ 
ساختاري را در كنار چالش هاي جدي سياست خارجي 
كه محدوديت هاي مالي و اقتصادي زيادي را براي كشور 
به وجود آورده و خود را در رش��د اقتصادي پايين و تورم 
باال منعكس كرده، مشاهده مي كنيم، متحير مي شويم 
كه چگونه نظام حكمراني، بي محابا، جبهه هاي بس��يار 
پرريس��ك جديدي مانند ورود ب��ه حوزه هاي فرهنگي 
شخصي مردم را به  روي خود مي گشايد و خود داوطلبانه 
به ابعاد بحران ها مي افزايد. بدون هيچ  گونه ترديدي اگر 
كش��ور با چالش موجود سياس��ت خارجي و مشكات 
عميق ضعف اعتماد به شكل حاد كنوني هم مواجه نبود، 
باز هم براي غلبه بر مشكات عظيم انباشته  شده موجود 
مهلتي بيش از دو دهه كار فشرده پرتنش توأم با همراهي 
مردم نياز داشت. نظام اداره كشور براي عبور از چالش هاي 

بزرگ موجود به هنرمندان، ورزشكاران، استادان دانشگاه، 
روزنامه نگاران، دانشجويان و كنشگران سياسي كه نوع 
ديگري مي انديشند، نخبگاني كه منتقد هستند و بسياري 
ديگر از گروه هاي موثر جامعه نيازمند است. حل مشكات 
عميق كشور يك فرآيند فني يا اداري نيست كه بتوان با 
هر تعداد و با هر وضعيتي از ش��رايط سياسي و اجتماعي 
و با ه��ر كيفيتي از حكمراني آن را به اج��را درآورد، بلكه 
براي اين كار، ناچار به عبور از يك فرآيند بس��يار پيچيده 
اجتماعي - سياسي است كه فقط با مرافقت و مسالمت 
و ش��نيدن نظرات و گردن  نهادن به خواس��ته هايي كه 
بعضي از آنها را نظام تصميم گيري هم نمي پسندد، حاصل 
مي شود. اما متاسفانه آنچه مشاهده مي كنيم اين است كه با 
سخاوتمندي بسيار در هر يك از اين حوادث، بخش بزرگي 

از اين نيروهاي موثر از دست رفته اند.
بايد به اين نكته مهم توجه داش��ت كه انتقاد يك نعمت 
بزرگ براي تصحيح خطاهايي است كه نه تنها هر انساني 
بلكه به  طور ويژه هر تصميم گيرنده اي و به  طور بس��يار 
ويژه، هر تصميم گيرنده مهمي در معرض آن قرار دارد و 
از آن گريزي نيست. اين نعمت بزرگ در صورتي كه مورد 
استفاده قرار نگيرد به اعتراض تبديل مي شود و اعتراض 
چنانچه شنيده نشود به خشم تغيير وضعيت مي دهد و 
خش��م در ادامه تبديل به نفرت مي شود و از اينجا به بعد، 
خشونت به عنوان نيروي پيش��ران اصلي عمل مي كند. 
همچنين اصرار بر اجراي سياست هايي كه هرچند از منظر 
تصميم گيرنده درس��ت به نظر برسد ولي مورد مخالفت 
طيف هاي بزرگ و موثري از جامعه باش��د، تنها منتهي 
به س��وق دادن بخش هاي بزرگ تري از مردم به مخالف 
مي شود و با اين كار كنترل عمومي حجم بزرگ اعتراض ها 
ناممكن مي ش��ود. در نتيجه شواهد نش��ان مي دهد كه 
متاسفانه به دليل سوءتدبير از مراحل كم خطر عبور كرده 

و وارد فاز خشم شده ايم.
ممكن اس��ت تصميم گيرندگان موفق شوند در مرحله 
خشم، آن را سركوب كنند و به اشتباه تصور كنند كه غائله 
به پايان رسيده اما با خشم فروخفته بخش هاي بزرگ و 
موثر جامعه، اداره كش��ور جز از طريق تداوم به كارگيري 
اجبارهاي مختلف ناممكن مي شود و اين فرآيند، فاصله 
و قه��ري دائمي را ميان جامعه و حكومت رقم مي زند كه 
نتيجه آن فقط تعميق بيش��تر فقر و فس��اد است. حال 
س��وال مهم و اساس��ي اين است كه به  راس��تي آيا با اين 
وضعيت ملتهب پرتنش داخلي و خارجي، از كدام  يك از 
ابرچالش هايي كه گلوي كشورمان را مي فشارد مي توان 

به  سامت عبور كرد؟
درخواس��ت توأم با تاكيد از نظام تصميم گيري، توجه به 
اين نكته اساسي است كه جامعه ايران، امروز با مجموعه 
بي سابقه اي از مشكات روبرو است و به  هيچ  وجه ظرفيتي 
براي اضافه  شدن مشكل جديد به آنها وجود ندارد. به بهانه 
كوچكي همه  چيز مي تواند به  طور ناگهاني به هم بريزد. 
براي كنار زدن مشكات عظيم اقتصادي و چالش بزرگ 
سياست خارجي، چاره اي جز همراه كردن مردم با همه 

چندگونگي و تنوعي كه دارند نيست و اين همراه كردن 
تنها با پذيرش واقعيت هاي فرهنگي و اجتماعي موجود 

جامعه ايران، به همين شكل موجود حاصل مي شود.
 شايد هنوز هم دير نشده باشد. اينكه مسووالن رسما اعام 
كرده اند كه انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و 
آشوب غيرقابل قبول است، بيان سنجيده اي است كه عدم 
ارايه راهكارهاي اجرايي براي تحقق آن، به بروز فجايعي 
منجر مي ش��ود كه بخش��ي از آن را به  طور ويژه امروز در 
دانشگاه ها مشاهده مي كنيم. فقط با به رسميت شناختن 
عملي انتقاد و اعتراض است كه مي توان از شتاب گرفتن 
اغتشاش و به هم ريختگي فراگير امور جلوگيري كرد. از 
اين رو براي اجتناب از فرو افتادن عميق تر در بازي باخت - 
باخت موجود، ابتكار عمل به  طور كامل با تصميم گيرندگان 
است. هرچند توصيه به معترضان براي استفاده از ادبيات 
اعتراضي وزين نيز همچنان يك تاكيد خيرخواهانه است.

فقط الزم اس��ت يك گام متواضعانه و از روي آشتي از 
سوي تصميم گيرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه 
پرمهر ايراني نيز چندين گام به سمت جلو بردارد . آينده 
مثبت ايران تنها از مس��ير مسالمت با همه مردم و نه با 
بخش��ي از آن عبور مي كند و اين هدف فقط با پذيرش 
واقعيت هاي برآمده از جامع��ه اي متكثر و با تنوع زياِد 
فرهنگي و اجتماعي محقق مي شود. اين مجموعه متكثر، 
تا آنجا كه ما مي داني��م، قانون گريز و هرج ومرج طلب 
نيس��ت. از به هم ريختگي فراگير امور سياسي كشور 
گريزان اس��ت و از اين رو راه حل ها، البته چنانچه حل 

مسالمت آميز مساله مدنظر باشد، بسيار ساده است.
به  راحتي مي ش��د با پذيرش خطايي كه صورت گرفته و 
ضايعه اي را نه فقط براي يك خانواده كوچك بلكه براي 
خانواده بزرگ و مهربان ايراني به وجود آورده و عذرخواهي 
بابت آن، ابعاد غم بار موضوع، محدود به يك مساله شود. اما 
با كمال تاسف، آن يك مساله، امروز به ده ها و بلكه صدها 
ضايعه جبران ناپذير انساني و اجتماعي و سياسي تبديل 
شده است. در حال حاضر همچنان اين فرصت وجود دارد 
كه با آزادي همه آناني كه فرزندان اين سرزمين هستند و 
بايد در ساختن فرداي آن نقش آفريني كنند و فراهم آوردن 
ش��رايط طرح و بيان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض هاي 
رسمي و مسالمت آميز، گام اول انسجام مجدد جامعه براي 

گذار از اين پيچ خطرناك برداشته شود.
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تقربيا در هفت هفته اخير بازار سرمايه روند نزولي 
داشته اس��ت و برخي عقيده دارند در شرايط حال 
حاضر اين روند ادامه دار خواهد بود. خروج نقدينگي 
و ع��دم ورود پول به بازار نتيج��ه دخالت هاي بيجا 
برخي از مسووالن است. يعني سهامداران در شرايط 
حال حاضر ترجيح مي دهند سرمايه خود را با زيان از 
بورس خارج كنند و در بازاري با ثبات بهتر و بيشتر 

سرمايه گذاري كنند.

بازارنزوليميماند؟
براي پاس��خ به اين سوال بد نيس��ت گذشته بورس 
را بررس��ي كني��م. همان گونه كه پيش ت��ر هم به آن 
اشاره شده ريزش بورس از تابستان 1399 آغاز شده 
است و همچنان ادامه دارد. در اين دوسال و اندي كه 
بورس ريزش��ي بود هر يك از مسووالن وعده خاصي 
درخصوص بازگشت بورس و جبران زيان ها دادند؛ اما 
بررسي آمارها نشان مي دهد كه در مدت به هيچ از يك 
وعده ها عمل نشد و همين نافرجامي وعده ها باعث شد 

كه عميق ريزش بورس بيشتر شود.
در دولت دوازدهم ش��اهد جبران كس��ري بودجه 
از ب��ورس بودي��م و پ��س از اين جبران ب��ورس به 
يك باره ريخت و هنوز برنگشته است. پس از آن در 
دروان انتخاب��ات ابراهيم رييس��ي نيز وعده زيادي 
درخصوص ترميم بورس و جبران زيان سهامداران 
داده ب��ود؛ اما تا ب��ه امروز هيچ ي��ك از اين وعده ها 
به طور صددرصد عملي نش��ده اس��ت و گاهي نيز 
برخالف اين وعده ها انجام شده كه نتيجه آن زيان و 
بي اعتمادي بيش سهامداران نسبت به بازار سرمايه 

و وعده هاي مسووالن بود.
حال با اين تقاسير مي توان به برگشت بورس اميدوار 
بود؟ بازار س��رمايه يك بازار ب��ا محوريت عرضه و 
تقاضاست كه گاهي صعودي و گاهي نزولي مي شود. 
اين صعود و نزول به شرايط بستگي دارد، يعني در 
وهله اول سهام موجود در بازار بايد ارزندگي كافي 
را داش��ته باش��ند و پس از آن نيز اخبار سياسي و 
اقتصادي حول و محور اين سهام و بازار مثبت باشد. 
در اصل هيچ س��هامداري وقتي سهم ارزنده باشد و 
اخبار منفي داشته باش��د آن را نمي خرد و ترجيح 
مي دهد پول خود را در س��هم يا اصال بازاري ديگر 

سرمايه گذاري كند.
وضعيت اين روزهاي بورس نيز دقيقا به همين شكل 
اس��ت. يعني 99درصد س��هام موجود در بازار سهام 
ارزندگي كافي و مطلوب را دارند اما اخبار حول و محور 
اين س��هام منفي است و از س��وي ديگر رسيك هاي 
سيس��تماتيك و دخالت هاي دولت در بازار سرمايه 
پاياني ندارد. در نتيجه سرمايه گذاران ترجيح مي دهند 
پول را در يك بازار كم ريسك و پر رونق سرمايه گذاري 

كنند تا به زيان بيشتر مبتال نشوند.
به ط��ور كلي ش��رط س��رمايه گذاري در ي��ك بازار 
س��ودآوري است. درس��ت است كه س��ود و زيان با 
يكديگر رابطه مس��تقيم دارند اما قرار نيست كه هر 
سرمايه گذاري به زيان ختم نشود و سرمايه فرد نيز 
به عنوان زيان از بين برود. اصوال زيان روي سودهاي 
محقق شده طبيعي است اما زيان روي اصل سرمايه 
كمي مش��كل ساز است. بنابراين س��رمايه گذاري و 
بازگش��ت س��رمايه در بورس تهران نيازمند شروط 
خاص است كه اولين ش��رط و الزمه افزايش اعتماد 
سهامداران و عدم دخالت مسووالن در اين بازار است.

نگاهيبهبورسدرهفتهايكهگذشت
هفته دوم پاييز در حالي به پايان رس��يد كه شاخص 
كل ب��راي هفتمين هفته متوال��ي بازدهي منفي را 
ثبت كرد و شاخص هم وزن نيز براي پنجمين هفته 
متوالي با كاهش روبرو ش��د. همچنين در اين هفته 
ميانگي��ن ارزش معامالت خرد روزانه به زير س��طح 
۲هزار ميليارد تومان رس��يد كه پايين ترين ميزان 
در سال 1۴۰1 محسوب مي شود. حقيقي ها بيش از 
۲۰ درصد ارزش معامالت هفتگي را از بورس خارج 
كردند تا شديدترين موج خروج پول حقيقي امسال 
رقم بخورد. بر اس��اس آمار اقتصاد آنالين؛ هفته دوم 
مهر ماه در حالي به پايان رس��يد كه بورس همچنان 
بر مدار نزولي قرار دارد و در تمام ۴ روز معامالتي اين 
هفته شاخص كل و شاخص هم وزن كاهشي بودند 

تا هفته دوم پاييز سراسر قرمز باشد.
ش��اخص كل در معامالت روز شنبه با كاهش بيش از 
15.5۰۰ واحدي همراه شد و شاخص هم وزن هم افت 
بيش از 6.3۰۰ واحدي را تجربه كرد. ارزش معامالت 
خرد بازار روز شنبه برابر با ۲هزار و ۲۴۸ ميليارد تومان 
بود و حقيقي در حدود 5۸۰ ميليارد تومان از بازار خارج 
كردند؛ به بيان ديگر حقيقي ها حدود ۲6 درصد ارزش 
معامالت خرد از بازار سهام خارج كردند كه بيشترين 
ميزان از ابتداي سال محسوب مي شود.روزيكشنبه هم 
شاخص كل ۸.۸55 واحد عقب نشيني كرد و شاخص 
هم وزن ۴هزار واحد كاهش ياف��ت. ارزش معامالت 
خرد حدود ۲هزار و 13۰ميليارد تومان ثبت ش��د و از 
اين مقدار ۲1درصد مربوط به خروج پول حقيقي بود.

شتاب كاهش ش��اخص كل در معامالت روز دوشنبه 
كمي گرفته شد و افت 3.311 واحدي را تجربه كرد. 
البته از اين ميزان نيز ۲.3۰۰ واحد مربوط به معامالت 
»ميدكو« بود؛ به بيان ديگر، اگر معامالت »ميدكو« را 
در نظر نگيريم، ش��اخص كل روز دوشنبه افت حدود 
هزار واحدي را تجربه مي كرد. ش��اخص هم وزن نيز 

هزار واحد ديگر پايين تر آمد. ارزش معامالت خرد هم 
نهايتا به حدود يك هزار و ۷۴۰ميليارد تومان رسيد و 
حقيقي ها 35۰ميليارد تومان از بازار خارج كردند.روز 
سه شنبه در آخرين روز معامالتي اين هفته نيز شاخص 
كل با كاهش ۴.۸۷5 واحد همراه ش��د و شاخص هم 
وزن ني��ز كاه��ش ۷65 واحدي را ثبت ك��رد. ارزش 
معامالت خرد در روز سه شنبه حدود يك هزار و 615 
ميليارد تومان بود تا پس از ۲9 تير، اين كمترين ارزش 
معامالت خرد سال 1۴۰1 باشد. همچنين خروج بيش 
از 1۸۰ ميليارد تومان پول حقيقي از بورس ثبت شد.

به ط��ور كلي ش��اخص كل بازده��ي هفتگي ۲.۴- 
درصدي را ثب��ت كرد؛ البته بايد توجه داش��ت كه 
حدود 5۰ درصد افت هفتگي ش��اخص كل تنها در 
روز شنبه اتفاق افتاده و در س��اير روزها به ويژه در 
دو روز معامالتي پاياني شتاب كاهش شاخص كل 
به شدت كم شد.شاخص هم وزن نيز با ثبت بازدهي 
هفتگي 3.1- درصدي بدترين عملكرد هفتگي طي 

1۰ هفته گذشته را به جا گذاشت.
ميانگين ارزش معامالت خرد روزانه در هفته دوم مهر 
ماه به زير سطح ۲هزار ميليارد تومان رسيد و ميانگين 
ارزش معامالت روزانه يك هزار و 9۴۲ ميليارد تومان 
را ثبت كرد. اين پايين ترين س��طح ميانگين ارزش 
معامالت خ��رد روزانه در ۲۸ هفته معامالتي س��ال 
1۴۰1 محس��وب مي ش��ود. موضوعي كه به خوبي 
نش��ان از عمق ركود معامالتي حاكم بر بازار سهام 
دارد.در هفته دوم مهر ماه حقيقي ها به طور ميانگين 
روزانه 3۸9 ميليارد تومان از بورس خارج كردند كه 
از يكسو نسبت به هفته گذشته افزايش 6۷ درصدي 
را نشان مي دهد و از سوي ديگر، باالترين ميزان طي 

1۲ هفته گذشته محسوب مي شود.

چهخبرازبورسكاال
ملي صنايع مس، فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان 

3 شركت برتر هفته پاياني دوم مهر بيشترين فروش 
بازار فيزيكي بورس كاالي ايران را به خود اختصاص 
داد.بورس كاالي ايران برترين هاي بورس كاال را در 
هفته دوم مهر براس��اس ارزش فروش شركت ها در 
بازار فيزيكي اعالم كرد. جزييات رتبه بندي جايگاه 
ش��ركت ها از لحاظ فروش به ش��رح زير است: ملي 
صنايع مس ايران با ثبت معامل��ه ۴ هزار و ۷۰۰ تن 
مس كاتد، مس كم عيار و سولفور موليبدن به ارزش 

بيش از 9۷9 ميليارد تومان در رتبه نخست ايستاد.
 C فوالد هرمزگان جنوب با فروش 6۰ هزار تن تختال
به ارزش نزديك ۷65 ميليارد تومان، دوم شد.فوالد 
خوزس��تان با فروش 53 هزار تن تختال C و شمش 
بلوم ب��ه ارزش نزدي��ك 6۸۲ ميليارد تومان، س��وم 
ش��د.پااليش نفت اصفهان با ثب��ت معامله 5۰ هزار 
تن وكيوم باتوم و لوب كات س��بك به ارزش بيش از 
۴96 ميليارد تومان در رتبه چهارم ايستاد. ذوب آهن 
اصفهان با ثبت معامله 3۰ هزار و ۲9۷ تن تيرآهن و 
ميلگرد به ارزش بي��ش از ۴9۰ ميليارد تومان پنجم 
شد.مجتمع فوالد خراسان 3۷ هزار و ۸۰ تن ميلگرد، 
شمش بلوم و آهن اسفنجي را به ارزش نزديك ۴۸۴ 
ميليارد تومان فروخت و ششم شد.معدني و صنعتي 
چادرملو با فروش ۷۰ هزار تن گندله و كنسانتره سنگ 
آهن، شمش بلوم و آهن اس��فنجي به ارزش بيش از 
۴5۰ ميليارد تومان هفتم شد. پتروشيمي تندگويان 
با فروش 13 هزار و ۷3۰ تن پلي اتيلن ترفتاالت بطري 
و نساجي و نخ پلي استر در گريدهاي مختلف به ارزش 
۴1۴ ميلي��ارد تومان در جايگاه هش��تم قرار گرفت.

پااليش نفت بندرعباس با ثب��ت معامله 3۸ هزار و 
5۰۰ تن وكيوم باتوم، لوب كات سنگين و سالپس 
واكس به ارزش نزديك ۴۰۴ ميلي��ارد تومان، نهم 
شد.سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران با فروش ۴5 هزار تن آهن اس��فنجي به ارزش 

نزديك 369 ميليارد تومان در رتبه دهم ايستاد.
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كنترلنرخبهرهبانكي
اثرمستقيمبربورسدارد

بازارسرمايه| سياوش وكيلي، كارشناس بازار سرمايه 
در رابطه با برخورد بان��ك مركزي با تخلفات بانك ها در 
زمينه نرخ س��ود، اظهار كرد: در اين باب دو بحث وجود 
دارد؛ نخست آنكه مي توان گفت نرخ استقراض بين بانكي 
است كه در مدت كوتاهي تسويه مي شود و ديگري نرخ 
سود سپرده هاي بانكي است كه در عمل نرخ سود بدون 
ريسك را نشان مي دهد. او افزود: بسياري از كارشناسان و 
مسووالن بانكي معتقدند كه افزايش نرخ بهره بين بانكي 
اثري بر بازار سرمايه و نرخ سود سپرده هاي بانكي ندارد، 
در حالي كه اين ديدگاه صرفا يك تئوري است و افزايش 
نرخ بهره بين بانكي به معن��اي موفق نبودن بانك ها در 
جذب نقدينگي به حس��اب مي آيد. اين كارشناس بازار 
سرمايه گفت: بانك هايي كه در جذب نقدينگي با مشكل 
مواجه هستند عموما به منظور جبران اين مساله، نرخ سود 
سپرده ها را به صورت غيرمجاز افزايش مي دهند. از طرف 
ديگر وقتي كه بانك مركزي مدعي عدم افزايش نرخ بهره 
حتي نرخ بهره بين بانكي مي ش��ود اما در عمل بانك ها 
خالف آن را انجام مي دهند، خ��ود اين امر مي توانديك 
سيگنال منفي براي سرمايه گذاران بازار سرمايه باشد. او 
تاكيد كرد: براساس مطالعات و تجارب كشورهاي ديگر، 
رابطه معكوس��ي بين تورم و نرخ بهره بانكي وجود دارد، 
پس يكي از راهكارهاي كاه��ش تورم، افزايش نرخ بهره 
بانكي است اما بايد به اين نكته توجه كرد كه بحث مذكور 
در اقتصادهايي امكان اجرا دارد كه فاصله نرخ تورم و نرخ 
سپرده آنها يك عدد مقعول است نه در اقتصادي كه نرخ 
تورم واقعي آن حدود ۴۰ درصد يا بيش از آن محاس��به 
مي ش��ود. وكيلي گفت: لذا اگر در كشورهاي غربي اين 
استراتژي جواب مي دهد به اين دليل است كه افزايش نرخ 
بهره در آنجا معني دار است. به عنوان مثال در امريكا طي 
سنوات اخير نرخ بهره از ۰/۲5 درصد به ۲،۲5 يعني 9 برابر 
افزايش پيدا كرده و لذا تغييرات چند درصدي نرخ بهره در 
كشورمان نمي تواند تاثيري بر نرخ تورم داشته باشد و تنها 
موجب تشويش و دل نگراني سرمايه گذاران و اثر منفي 
بر بازار سرمايه مي شود . او بيان كرد: اكنون متوليان بازار 
سرمايه با معرفي صندوق هاي با درآمد ثابت توانسته اند 
ابزار مناسبي را براي سرمايه گذاران ريسك گريز طراحي 
كنند و عمده وجوه اين صندوق ها عماًل با پشتوانه ابزارها 
و راهكارهاي بانكي است. در همين راستا متوليان بازار 
پول نيز بهتر اس��ت همكاري الزم را با بازار سرمايه به 
عمل آورند و به هش��دارها و مكاتبات رييس سازمان 
بورس مبني  بر افزايش نرخ بهره بانكي نيز توجه كنند. 
وكيلي در پايان گفت: بانك مركزي به منظور بازگشت 
ثبات و اعتماد به بازارهاي پولي و مالي بايد نظارت خود 

را افزايش دهد و با بانك هاي متخلف برخورد كند.

شباهتبورسايران
بابازارهايجهاني

سنا| همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه اظهار 
كرد: در تمام بورس ها دوره رونق و ركود وجود دارد 
و اين امري بديهي است كه بازارها بعد از يك دوره 
صعود، براي س��ال ها دچار كاهش مي ش��وند؛ اين 
موضوع در بازارهاي جهاني نيز رخ داده است كه از 
جمله آن مي توان به بورس امريكا در سال ۲۰۰۰ و 
ساير كشورهاي جهان اشاره كرد. وي گفت: الزم به 
ذكر است كه ابتداي سال ميالدي جاري نيز بورس 
امريكايك دوره صعود و نزول را در پي افزايش نرخ 
بهره تجربه كرده اس��ت؛ بازار سرمايه كشور ما نيز 
در دو س��ال گذشته درگير و اس��ير نرخ بهره بوده 
و مي توان گفت كه نخس��تين و مهم ترين فاكتور 
در ايجاد ركود و مس��ير كاهش��ي در كل اقتصاد، 
اين موضوع اس��ت. كارشناس بازار س��رمايه ابراز 
كرد: ب��ورس آينه واقعي اقتصاد اس��ت و تحوالت 
را س��ريعا منعكس مي كند، از اين رو در زماني كه 
اقتصادها دچار ركود مي شوند بازار سهام نيز به تبع 
آن نزولي مي شود. در كشور ما به كرات اين مساله 
پيش آمده اس��ت و دوره هاي متعدد كاهش پس 
از اتمام دوره رونق، امري بديهي اس��ت. مديرعامل 
سبدگردان داريوش تشريح كرد: آنچه كه موجب 
ورود اقتصاد به فاز رونق مي ش��ود، مي تواند بورس 
را از دوره كاهشي نيز خارج كند؛ بنابراين نكته حائز 
اهميت ايجاد سياس��ت اقتصادي مدون و تعيين 
استراتژي مش��خص براي طي كردن مسير رشد 
اس��ت. وي مطرح كرد: در حال حاضر شاخص كل 
و ديگر شاخص ها در توليدات صنعتي، مسكن و... 
در روند نزولي و ركودي قرار دارند و مقصر اصلي اين 
موضوع در نخست نرخ بهره باال و پس از آن مواردي 
همچون قيمت گذاري دستوري، نبود شفافيت هاي 
ارزي و عدم سياست گذاري مشخص و مدون براي 
ايجاد رونق اس��ت؛ به بيان ديگ��ر جميع موارد ياد 
شده باعث ايجاد روند كاهشي در بورس شده است. 
كارش��ناس بازار س��رمايه تصريح كرد: دولت بايد 
سياست 1۰ فرمان بورسي كه در اواخر سال 1۴۰۰ 
تعيين كرد را به ط��ور جدي پيش بگيرد چرا كه در 
آن به سياست هاي مهمي همچون كاهش نرخ بهره 
پرداخته شده است؛ در حال حاضر بانك ها بي پروا 
سود ۲۴ درصدي را پيشنهاد مي دهند كه اين مساله 
مي تواند تهديد جدي براي بازار سهام باشد. دارابي در 
خاتمه با اشاره به تجربه جهاني در مواجهه با ريزش 
بازار سهام، گفت: به طور كلي بازار سهام ما تفاوت هاي 
بزرگي با بورس امريكا دارد كه از جمله آن مي توان 
به بحث مزيت نسبي اشاره كرد؛ كشور ما در صنايعي 
همچون پتروشيمي، معدن، نفت و گاز، حمل و نقل، 
مسيرهاي ارتباطي و... داراي مزيت فراواني است و 
ظرفيت هاي بالقوه آن مي تواند با رفع موانع فعلي به 
ظرفيت هاي بالفعل تبديل بشود. در حقيقت اقتصاد 
ما مي تواند به س��رعت به محرك ها واكنش نشان 
بدهد و اين در حالي اس��ت كه كشورهاي اروپايي 

و امريكا، در ظرفيت هاي خود به اشباع رسيده اند.

جزيياتفروشمتريمسكن
دربورسكاال

همشهري آنالين| مهدي هدايت، رييس سازمان 
نوسازي شهر تهران با بيان اينكه تالش كرديم براي 
افرادي كه سرمايه كمي هم دارند شرايطي فراهم 
كنيم كه بتوانند خانه دار شوند، گفت: از اواخر آبان 
س��ال جاري فروش متري مسكن آغاز مي شود، به 
اين معنا كه قرار است مسكن را در بورس كاال عرضه 
كنيم. اين اقدام در جهت جذب سرمايه هاي خرد 
است تا بتوانيم سرمايه ها را به سمت مسكن بياوريم. 
هدايت در توضيح بيش��تر تصريح كرد: چند پروژه 
ش��هرداري تهران در بخش فروش متري مسكن 
است كه مردم بتوانند به صورت ُخرد خريد كنند. 
براي مردم هم منفعت مالي دارد و اينكه مي توانند 
در يك بازه زماني مشخص خانه دار شوند. هر زمان 
كه پول داش��تند مي توانند چند متر زمين بخرند. 
رييس سازمان نوسازي شهر تهران گفت: اين كاال در 
بورس كاال عرضه مي شود سرمايه هايي كه به سمت 
سكه و دالر رفته به سمت مسكن مي آيند و در اين 
زمينه ساخت و ساز فعال تر مي شود و مردم راحت تر 
مي توانند خانه دار شوند اما در خصوص قيمت اوراق 
مس��كن بايد بگويم كه تا اواخر آبان قيمت نهايي 
مشخص مي شود. هدايت درباره قيمت هاي مسكن 
نيز گفت: پروژه ها مشخص است ولي هنوز قيمت 
در نيامده اس��ت؛ بيش��تر فروش  متري مسكن در 
مناطق 1۰، 11، 19 و ... است و اين پروژه براي اقشار 
كم درآمد جامعه است كه بتوانند صاحبخانه شوند.

اصالحاساسنامهصندوقهاي
پااليشييكمودارايكمابالغشد

ايرنا| س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در توييتي 
اع��الم ك��رد: مصوب��ه هي��ات دولت ب��راي اصالح 
اساس��نامه صندوق هاي پااليش��ي يكم و دارا يكم 
ابالغ شد.اصالحات اساسنامه صندوق هاي دارا يكم 
و پااليشي يكم در ش��هريور 1۴۰1 با در نظر گرفتن 
تبديل اين صندوق ها به صندوق هاي سرمايه گذاري 
بخش��ي، تبدي��ل مديري��ت صن��دوق از مديريت 
غيرفعال به فعال و اضافه شدن ركن بازارگردان براي 
صندوق هاي مزبور به تصويب هيات دولت رسيد. با 
اعمال اصالحات اساس��نامه به شرح فوق صندوق 
امكان تغيير پرتفوي سهام خود مطابق اميدنامه و 
صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق 
به عنوان يك شخص حقوقي به اركان صندوق اضافه 
شده و در راستاي نقدش��وندگي صندوق و كاهش 
فاصل��ه بينNAV و قيم��ت بازار مج��از به صدور 
و ابطال واحده��اي س��رمايه گذاري صندوق هاي 
سرمايه گذاري دارا يكم و پااليشي يكم خواهد بود.

اطمينانازارزندگيسهام
باانتشاراوراقتبعي

فرداي اقتصاد| فيروزه ساالرالديني، مديرعامل گروه 
مالي رايا نيكان نوشت: زمزمه انتشار اوراق اختيار فروش 
تبعي از سوي هلدينگ هاي بزرگ بورسي براي حمايت و 
اطمينان بخشي به سهامداران خرد طي چند روز گذشته 
به گوش مي رسد. انتشار اين اوراق در شرايط فعلي از سوي 
س��هامدار عمده به دليل حمايت از سهام زيرمجموعه و 
حتي كسب بازدهي به دليل رسيدن قيمت سهام به كف و 
ارزندگي بازار صورت مي گيرد. معموالً اوراق اختيار فروش 
تبعي از طريق سهامدار عمده با چهار هدف اصلي منتشر 
مي شود كه هر ناشر بسته به ش��رايط خود و بازار اقدام به 
انتشار مي كند. تامين مالي س��هامدار عمده به پشتوانه 
سهام شركت هاي زيرمجموعه به منظور تزريق نقدينگي 
به آنها يكي از اهداف انتشار اين اوراق است. دومين هدفي 
كه مي تواند منجر به انتشار اوراق تبعي شود، جلوگيري 
از كاهش بيش��تر قيمت سهام شركت هاي زيرمجموعه 
است. در واقع سهامدار عمده نمي خواهد دارايي  با كاهش 
ارزش مواجه شود و حفظ قيمت آن، هدف اصلي است. در 
اين حالت ممكن است الزاما اعتقادي به اينكه سهامش 
به ارزندگي رس��يده است نداشته باشد. حمايت از سهام 
شركت هاي زيرمجموعه نيز از س��ومين هدف و يكي از 
اصلي ترين اهداف انتش��ار اين اوراق مي تواند باشد. از آن 
جايي كه س��هامدار عمده يا هلدينگ ها به طور كامل از 
وضعي��ت دروني ش��ركت هاي زيرمجموعه خود مطلع 
هستند، وقتي مي بينند كه اين سهام به كف قيمتي رسيده 
يا حتي زير ارزش در حال معامله است، فقط با انتشار اوراق 
تبعي و بدون فروش سهام يا انتش��ار اوراق اختيار خريد 
همزمان، اقدام به حمايت از سهمش��ان مي كنند. در اين 
شرايط ناشران معتقدند در آينده نزديك با افزايش قيمت 
سهام الزامي براي اعمال اين اختيار فروش وجود ندارد. در 
اين صورت بدون خريد سهام شركت زيرمجموعه و افزايش 
درصد سهامداري از آن حمايت كرده اند. در اين حالت فرق 
اوراق اختيار فروش تبعي با اوراق اختيار فروش معمولي اين 
است كه خريداران آن همان سهامداران خرد قبلي هستند و 
به آنان اطمينان داده مي شود كه نگران كاهش قيمت سهم 
خود نباش��ند و بدين شكل فشار فروش از سهم برداشته 
مي شود؛ از آن جايي كه اوراق تبعي داراي بازار ثانويه نيست 
هدف خريداران فقط بيمه كردن سهام فعلي شان است. 
كسب بازدهي از طريق خريد سهام undervalue هدف 
چهارم و آخري كه ممكن است ناشران به دليل آن اقدام به 
انتشار اوراق تبعي كنند. در اين حالت معموالً هلدينگ ها به 
عنوان نهادهاي مالي متخصص احساس مي كنند كه سهام 
ارزنده زيادي در بازار وجود دارد كه آنان مي توانند در كنار 
حمايت از سهام شركت زيرمجموعه خود اقدام به كسب 
بازدهي از طريق آنان كنند. به عبارت ديگر سهامدار عمده 
وقتي احساس مي كند قيمت سهامش به كف رسيده يا 
حتي زير قيمت شده است، با انتشار اوراق تبعي به همراه 
فروش سهام فعلي خود و بدون انتشار اختيار خريد اقدام 
به كسب منابع مالي و تزريق آن به بازار سرمايه مي كند. در 
اين حالت فروش بر مازاد سهامداري براي مجمع عمومي 
عادي )مالكيت 5۰ درصدي( يا مجمع عمومي فوق العاده 
)6۷ درصدي( بسته به نظر سهامدار عمده انجام مي شود. 
اين حالت نسبت به فروش سهام شركت زيرمجموعه 
داراي اين مزيت است كه قيمت سهم در بازار افت پيدا 
نمي كند، پرتفوي اش متنوع تر مي شود، تأمين مالي 
راحت و نسبتا ارزاني انجام مي پذيرد و از همه مهم تر 

پيام ارزندگي سهام را هم به بازار مخابره كرده است. 

نگاهي به آمارهاي هفتگي بورس تهران

الزمه  رشد  بورس  چيست؟

رونقبورسبيشترميشود
تفاوت جدي قيمت كارخانه برخي خودروهاي پرفروش 
با قيمت غيررسمي آنها، ش��رايطي را رقم زده كه قيمت 
اين محصوالت فاقد يك مرجع رس��مي و قابل اتكا براي 
قيمت گذاري شده است. در اين شرايط بورس كاال مي تواند 
اين جاي خال��ي را پر كند و به يك مرجع رس��مي براي 
خودروهاي پر فروش تبديل شود.به اين دليل كه قيمت 
كارخانه خودروهاي پرتيراژ با قيمت غيررسمي آنها فاصله 
زيادي دارد، ساالنه سودي بيش از 1۰۰ هزار ميليارد تومان 
به دالالن و سودجويان مي رسد. عرضه خودرو در بورس 
كاال به اين كسب سود غيرعادالنه پايان مي دهد و اين 
سرمايه را بين خريداران واقعي و خودروسازان تقسيم 
مي كند؛ هرچند الزاماتي نظير »عرضه منظم و كامل 
خودروها در بورس« براي تحقق اين هدف ضروري است.

خألمرجعرسميتعيينقيمت
برايخودروهايپرفروشجدياست

بر اس��اس گزارش سنا؛ قيمت گذاري دس��توري در بازار 
خودرو از اين جهت در دس��توركار قرار گرفته است كه از 
افزايش بي ضابطه قيمت محصوالت از سوي خودروسازان 
جلوگيري كند. اما تعيين دستوري قيمت ها نيز نتوانسته 
است مشكالت بازار را رفع كند و به اختالف جدي قيمت 
در كارخانه و بازار غيررسمي، درخصوص اغلب محصوالت 
پر فروش منجر ش��ده است. تا زماني كه به دليل باال بودن 
ميزان تقاضا، قيمت هاي دس��توري تعيين شده از سوي 
شوراي رقابت به مراتب پايين تر از تمايل پرداخت مشتريان 
در بازار باشد، قيمت گذاري دستوري نمي تواند تعادل در 
بازار خودرو را تضمين كند و تفاوت قيمت بازار و كارخانه 
اجتناب ناپذير است. در اين ش��رايط قيمت هاي شوراي 
رقابت به عنوان مرجع رس��مي قيمت خ��ودرو پذيرفته 
نمي شود و در نبود مرجع رسمي، هر فرد، دالل يا سايتي 
تالش مي كند قيمت مد نظر خود را براي خريد و فروش 
خودرو صفر به بازار تحميل كند. اين مشكل با ممنوعيت 
قيمت گذاري در سايت ها قابل رفع نيست و تنها زماني رفع 
مي شود كه يك مرجع رسمي قيمت متناسب با شرايط 

عرضه و تقاضاي خودرو در بازار حكمفرما گردد. در شرايط 
فعلي از يك طرف امكان خريد محصوالت با قيمت كارخانه 
براي همه متقاضيان خريد خودروها فراهم نيست و از طرف 
ديگر قيمت غيررسمي به دليل حضور دالالن و سوداگران، 
قابل اتكا  نبوده و فاقد ارزش است و خريداران نمي توانند به 

هيچكدام از مراجع فعلي قيمت اعتماد كنند.

بورسكاالبايدمرجعرسمي
تعيينقيمتخودروباشد

بورس كاال شرايطي را فراهم كرده است كه عرضه و تقاضاي 
خودرو به نحوي منطقي به تعيين قيمت نهايي منجر شود 
و اين قيم��ت در واقع تمايل پرداخت خريداران بازار براي 
خريد هر خودروس��ت. اين قيمت به طور طبيعي باالتر از 
قيمت هاي اعالمي از سوي شوراي رقابت خواهد بود اما در 
نهايت مي تواند به ايجاديك مرجع قيمت گذاري رسمي 
براي قيمت خودروها منجر ش��ود. حتي در صورت اصرار 
دولت و ش��وراي رقابت به قيمت گذاري دس��توري نيز، 
عرض��ه خودروهاي پرفروش در بازار ب��ورس با ايجاديك 
مرجع رس��مي قيمت، مي تواند در بهبود فرمول قيمت 
خودروها و سهم خودروسازان از قيمت پرداختي مشتريان 
نقش موثري داشته باشد. در بلندمدت و در صورتي كه 
خودروسازان بتوانند مشكالت ساختاري خود را رفع 
كنند و بر ميزان تيراژ خود بيفزايند، اين امكان فراهم 
خواهد شد كه قيمت كارخانه محصوالت به عنوان مرجع 
رسمي از سوي خريداران پذيرفته شود. اما تا آن زمان، 
تنها سازوكار بورس كاال است كه مي تواند خأل موجود در 

قيمت گذاري خودروهاي پر فروش را پر نمايد.

بازگشتتعادلبهبورس
نويد رجايي كارشناس بازار سرمايه در رابطه با مزاياي عرضه 
خودروهاي پرتيراژ در بورس كاال، اظهار كرد: اگر نگاهي به 
س��ازوكار عرضه خودرو در بازار آزاد داشته باشيم متوجه 
خواهيم شد كه قيمت گذاري دستوري و انحصار خودروها 
سبب شده تا سيل تقاضا براي خريد اين محصول توليدي به 

وجود ايد و از سوي ديگر نيز دو شركت خودروساز با برگزاري 
قرعه كشي مانع از شفافيت اين صنعت شوند. او افزود: مطابق 
اصول علم اقتصاد زماني كه تقاض��ا از حالت عادي خارج 
مي شود با بهره گيري از برخي مكانيسم ها تمام تالش ها به 
كار گرفته مي شود تا سطح تعادل به بازار بازگردد، به عنوان 
مثال زماني كه تقاضا براي انرژي هايي همچون گاز يا برق 
افزايش مي يابد دولت با استفاده از يك سري ابزارهاي در 
دسترس مثل رسانه ها اقدام به هشدار و در نهايت كاهش 
تقاضا مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اكنون در 
مساله خودرو نيز با مساله مذكور مواجه هستيم به نحوي 
كه تقاضاي كاذب در اين بازار سبب شده تا مصرف كننده 
واقعي امكان خريد خودروي دلخواه را نداش��ته باشد و به 
همين خاطر در حال حاضر بهترين مكانيسم براي بازگشت 
تعادل به اي��ن بازار را بورس كاال بداني��م. رجايي گفت: از 
آنجايي كه هدف اصلي هر توليدكننده اي از توليد محصول 
كسب سود است اما در اغلب مواقع بسياري از خودروهاي 
توليدي هزينه هاي قابل توجهي را در بازار آزاد به خريدار 
تحميل مي كنند، همين امر بر كاهش تقاضا اثر مي گذارد 
اما حاال خوش��بختانه با ورود چند خودرو به بورس كاال و 
كاهش نسبي قيمت اين محصوالت، اين مساله نيز رفع 
شده است. كارشناس بازار سرمايه در پايان بيان كرد: طي 
چند هفته گذشته خريداران واقعي با قيمت هاي بسيار 
خوبي موفق شدند محصول مورد نظر خود را خريداري 
كنند و مي توان اين اقدام را بسيار مثبت تلقي كرد. اما براي 
رسيدن به تعادل كامل، رفع انحصار و مشاركت خريداران 
بايد عرض��ه خودروهاي پرتيراژ در كن��ار خودروهاي 

كم تيراژ در دستور كار قرار بورس كاال قرار گيرد.

عرضهخودروهايجديددربورس
چند ماهي مي ش��ود كه موج عرضه  محصوالت مختلف 
در بورس كاال آغاز ش��ده است. اولين خودرو كارا بود كه 
وارد بورس كاال شد و با توجه به تفاوت قيمتي نسبت به 
بازار آزاد، استقبال نسبتا خوبي از عرضه شد.پس از اين 
خودروهاي ديگر شامل ش��اهين و… وارد بازار شود و 

اكنون عرضه انواع كاميون در بورس كاال آغاز شده است. 
براي نمونه عرضه كاميون در بورس كاال بسيار پر رونق تر 
از خودروها خواهد بود چراكه برخي از كاميون ها تفاوت 
قيمتي در حدود 1۰۰ تا ۴۰۰ ميليون تومان را دارند. اغلب 
خريداران ترجيح مي دهند با قيمت شفاف و ارزان تري 
خريد كنند و به واسطه همين موضوع تعداد سهامداران 
كااليي و نقدينگي در گردش بازار سرمايه روند صعودي به 
خود خواهد گرفت.حال پس از مدت ها بحث درخصوص 
واردات خودرو، آيين نام��ه اجرايي مصوبه هيات وزيران 
درخصوص واردات خودرو و روند بررسي و اجراي مصوبه 
واردات در حال انجام است.ابوالفضل خلخالي، معاون دفتر 
تخصصي صنايع خودرو وزارت صنعت نيز روز گذش��ته 
اعالم كرد كه اين خودروها پس وارد شدن در بورس كاال 
عرضه خواهد شد.بر اساس گفته معاون دفتر تخصصي 
صنايع خودرو وزارت صنعت با توجه به اينكه بازار خودرو 
يك بازار نامشخص است موضوع ميزان تقاضا و قيمت هم 
در نظر گرفته مي شود و خودروهايي كه وارد مي شوند در 
بورس كاال عرضه خواهند شد و مابه التفاوت قيمت پايه، 
به همراه سود بازرگاني و سود متعارف شركت با قيمتي 
كه در بورس به فروش خواهد رفت به عنوان سود قطعي 
توسط دولت برداشت مي شود.وي ادامه داد: به اين صورت 
كه خودرو در بورس به فروش مي رس��د و سازمان بورس 
قيمت محصول را بر اساس قيمت فوق و هزينه هاي حمل 
و نقل با سود بازرگاني دولت و حقوق گمركي و همچنين 
سود شركت، پرداخت مي كند. در نهايت سازمان بورس به 
دولت تحت عنوان سود بازرگاني قطعي پرداخت مي كند. 
بر اين اساس س��ود بازرگاني در بخش هاي مربوط به 
فناوري هاي خودرويي هزينه خواهد شد.اين عرضه 
خودروها در وهله اول اجازه ايجاد حباب قيمتي را در 
بازار خودروها را نمي دهد و پس از نقدينگي جديد به 
بورس تزريق مي كند. شفافيت يك بازار، به شفافيت 
اقتصاد كش��ور نيز كم��ك مي كند و از س��وي ديگر 
نقدينگ��ي جديد وارد ب��ورس كاال خواهد كرد كه در 
ميان مدت اين نقدينگي ها به رشد بازار كمك مي كند.



مجيد اعزازي|
زيرپوس��ت افت توليد مس��كن چه خبر است؟ تازه ترين 
داده هاي رسمي از افت شديد »ساختمان سازي« و توليد 
»مسكن« در پايتخت حكايت مي كند. افتي كه طي 18 
سال گذشته بي سابقه بوده است. وضعيتي مشابه در ساير 
شهرهاي كشور مشاهده مي ش��ود اما عمق ركود توليد 
»ساختمان« و »مسكن« در ساير شهرها به اندازه بي ميلي 
ساخت و س��از در تهران ژرف نيست. در اين حال، اگر چه 
مي توان شرايط كلي اقتصاد و افزايش تورم نهاده هاي توليد 
ساختمان و مسكن را به عنوان ريسكي سيستماتيك براي 
توليد ساختمان و مسكن در همه شهرهاي كشور درنظر 
گرفت، اما بي گمان مي توان رد پاي برخي عوامل درون بازار 
ساخت و ساز از جمله »الگوي ساخت« را در گسل آماري 
ميان تهران و ساير شهرها سراغ گرفت. الگويي كه در هزينه 
تمام شده ساختمان اثر گذار است و به همين واسطه، هزينه 
ساخت وساز در تهران را نسبت به ساير شهرها متفاوت و 
بيشتر كرده است. به طور مثال، تازه ترين آمارهاي منتشره 
از سوي مركز آمار ايران نشان مي دهد كه بيش از 95 درصد 
از پروانه هاي صادره براي ساختمان هاي مسكوني در شهر 
تهران طي بهار س��ال جاري، براي س��اختمان هاي پنج 
طبقه و بيشتر است، در حالي كه اين شاخص در شهرهاي 
كش��ور 21.5 درصد است. در اين حال، بيش از 30 درصد 
از پروانه هاي صادره در ش��هرها براي ساختمان هاي يك 
طبقه بوده اس��ت. يا 12.2 درصد پروانه هاي صادره براي 
احداث س��اختمان هاي مسكوني در ش��هر تهران، براي 
ساختمان هاي اسكلت فلزي و 87.8 درصد براي احداث 
س��اختمان هاي بتون آرمه ب��وده و هيچ پروان��ه اي براي 
احداث ساختمان هاي با س��اير مصالح صادر نشده است. 
اين در حالي است كه در شهرهاي كشور، 12.4درصد 
پروانه هاي صادره براي ساختمان هاي مسكوني، با هدف 
احداث ساختمان هاي اسكلت فلزي، 68.1 درصد براي 
احداث س��اختمان هاي بتون آرمه، 17.9 درصد براي 
احداث ساختمان هايي با آجر و آهن و 1.6 درصد براي 

احداث ساختمان هايي با مصالح ديگر بوده است.

   افت 21 درصدي درخواست مجوز
در كشور

بر اساس گزارش مركز آمار ايران، در بهار سال 1401، تعداد 
31 هزار و 497 پروانه ساختماني توسط شهرداري هاي 
كشور صادر شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 
21.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 16.6 
درصد كاهش داشته است. از كل پروانه هاي صادرشده 
2060 پروانه )6.5 درصد( مربوط به افزايش بنا و 29 هزار 

و 437 پروانه )93.5 درصد( مربوط به احاث س��اختمان 
بوده است كه پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان 
نسبت به فصل گذش��ته 20.4 درصد و نسبت به فصل 

مشابه سال گذشته 15.3 درصد كاهش داشته است.
اين گزارش حاكي اس��ت، تعداد واحد مسكوني پيش 
بيني ش��ده در پروانه هاي صادر ش��ده ب��راي احداث 
ساختمان در بهار س��ال 1401 بالغ بر 90 هزار و 290 
واحد بوده است كه نسبت به فصل گذشته 21.8 درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12.7 درصد كاهش 
داشته است. با توجه به تعداد پروانه هاي صادر شده براي 
احداث ساختمان، متوس��ط تعداد واحد مسكوني در 
پروانه هاي احداث ساختمان 3.1 واحد و در پروانه هاي 

احداث ساختمان مسكوني 3.2 واحد بوده است.
از مجموع پروانه هاي صادره براي احداث ساختمان هاي 
مس��كوني 30.5 درصد براي احداث ساختمان هاي يك 
طبقه، 22.9 درصد براي احداث ساختمان هاي دو طبقه، 
14.7 درصد براي احداث ساختمان هاي سه طبقه، 10.5 
درصد براي احداث س��اختمان هاي چهار طبقه و 21.5 
درصد براي احداث ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر است.

پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان هاي مسكوني 
بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده به كار رفته در بناي 
آنها نشان مي دهد 12.4 درصد اين پروانه ها براي احداث 
ساختمان هاي اس��كلت فلزي، 68.1 درصد براي احداث 
س��اختمان هاي بتون آرمه، 17.9 درصد ب��راي احداث 
س��اختمان هايي با آجر و آهن و 1.6 درصد براي احداث 

ساختمان هايي با مصالح ديگر بوده است.

گزارش مركز آمار ايران همچنين نشان مي دهد، مجموع 
مس��احت زيربناي پروانه هاي صادر ش��ده براي احداث 
س��اختمان در حدود 17 هزار و 105 هزار متر مربع بوده 
اس��ت كه نسبت به فصل گذش��ته 20.6 درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذش��ته 16.7 درصد كاهش داشته 
اس��ت. متوس��ط مس��احت زيربنا در پروانه هاي احداث 
ساختمان 581 متر مربع و در پروانه هاي احداث ساختمان 
مسكوني 537 متر مربع بوده است. مجموع مساحت زمين 
پروانه هاي صادر ش��ده براي احداث ساختمان در حدود 
11 هزار و 26 هزار متر مربع بوده است كه نسبت به فصل 
گذشته 27.9 درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
3.5 درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت زمين در 
پروانه هاي احداث ساختمان 375 متر مربع و در پروانه هاي 

احداث ساختمان مسكوني 304 متر مربع بوده است.

   افت 50 درصدي ساختمان سازي در تهران
بر اس��اس گزارش مركز آمار ايران، در بهار سال 1401، 
تعداد 739 پروانه ساختماني توسط شهرداري تهران صادر 
شده است كه نسبت به فصل قبل 50.5 درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته 47.2 درصد كاهش داشته 
است. اين تعداد پروانه حدود 2.3 درصد از كل پروانه هاي 
ساختماني كشور را تشكيل مي دهد. از كل پروانه صادره 
3 پروانه )0.4 درصد( مربوط به افزايش بنا و 736 پروانه 
)99.6درصد( مربوط به احداث ساختمان بوده است كه 
پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان نسبت به 
فصل گذشته 50.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

گذشته 47.2 درصد كاهش داش��ته است. اين گزارش 
همچنين حاكي است، تعداد واحدهاي مسكوني پيش 
بيني شده در پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان 
از سوي شهرداري تهران در بهار سال 1401 بالغ بر 5 هزار 
954 واحد بوده اس��ت كه نسبت به فصل گذشته 48.4 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 46.1 درصد 
كاهش داشته است. اين تعداد واحد مسكوني حدود 6.6 
درصد از واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در پروانه هاي 
احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري هاي كشور 
را تشكيل مي دهد. با توجه به تعداد پروانه هاي صادر شده 
براي احداث ساختمان در ش��هر تهران، متوسط تعداد 
واحدهاي مسكوني در پروانه هاي احداث ساختمان 8.1 
واحد و در پروانه هاي احداث س��اختمان مسكوني 8.2 
واحد بوده است. از مجموع پروانه هاي صادره براي احداث 
ساختمان هاي مس��كوني، هيچ پروانه اي براي احداث 
س��اختمان هاي يك و دو طبقه صادر نش��ده است، 0.3 
درصد براي احداث ساختمان هاي سه طبقه، 4.4 درصد 
براي احداث س��اختمان هاي چهارطبقه و 95.3 درصد 
براي احداث ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر بوده است.

پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان هاي مسكوني 
بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده به كار رفته در بناي 
آنها، نشان مي دهد 12.2 درصد اين پروانه هاي براي احداث 
ساختمان هاي اسكلت فلزي و 87.8 درصد براي احداث 
س��اختمان هاي بتون آرمه و هيچ پروانه اي براي احداث 

ساختمان هاي با ساير مصالح صادر نشده است.
گزارش مركز آمار ايران همچنين نشان مي دهد، مجموع 
مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه هاي صادر شده 
براي احداث ساختمان از سوي شهرداري تهران در بهار 
س��ال 1401 در حدود 1127 هزار متر مربع بوده است 
كه نسبت به فصل گذشته 49.6 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذش��ته 45.9 درصد كاهش داشته است 
و حدود 6.6 درصد از مجموع كل زيربناي تعيين ش��ده 
در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي 
شهرداري هاي كشور را تشكيل مي دهد. همچنين متوسط 
مساحت زيربنا در پروانه هاي احداث ساختمان 1532 
مترمربع و در پروانه هاي احداث ساختمان مسكوني 1282 
متر مربع بوده است. مجموع مساحت زمين پروانه هاي 
صادر شده براي احداث ساختمان در حدود 249 هزار متر 
مربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 49.4 درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته 45.2 درصد كاهش 
داشته اس��ت. متوسط مس��احت زمين در پروانه هاي 
احداث ساختمان 339 متر مربع و در پروانه هاي احداث 

ساختمان مسكوني حدود 297 متر مربع بوده است.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه اول
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پيش بيني وارونگي هوا
در آذر و دي

مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران 
ضمن توضيح درباره پديده وارونگي دما گفت: در 
مهر و آبان با اين پديده مواجه نيستيم بلكه در آذر 
و دي ماه با افزايش سرما، وارونگي دما رخ مي دهد.

س��يد محمدمهدي ميرزايي قمي در گفت وگو با 
ايس��نا درباره پديده وارونگي دما اظهار كرد: اين 
پديده بيشتر در ماه هاي س��رد سال اثرات منفي 
خود را روي آلودگي هوا نشان مي دهد. در ماه هايي 
مانند آذر و دي كه هوا س��ردتر اس��ت با توجه به 
كاهش ارتفاع اليه مرزي، بس��تر ب��راي افزايش 
حجم و غلظت آالينده ها مهيا مي ش��ود و با وجود 
پديده وارونگي دما و فقدان جريان جوي و تجمع 
آالينده ها اين مشكل تشديد مي شود.  وي افزود: 
هنگام پديده وارونگ��ي دما معموال هواي نزديك 
به سطح زمين، گرم تر و در سطح باالتر، خنك تر 
است. در چنين شرايطي هواي گرم تر- كه از جرم 
حجمي كمتري برخوردار اس��ت- به سمت باال و 
هواي سنگين تر به سمت پايين حركت مي كند. 
اي��ن پديده باعث ب��ه وجود آمدن جري��ان هوا و 
جابه جايي آالينده ها مي شود. ميرزايي قمي تاكيد 
كرد: در برخي موارد هواي نزديك به سطح زمين 
خنك تر و هواي س��طح باالتر نيز گرم تر مي شود. 
در اين شرايط پتانسيل جابه جايي وجود ندارد؛ به 
عبارتي هواي سرد - كه سنگين تر است - پايين و 
هواي گرم - كه س��بك تر است - باال مي ماند. وي 
ادامه داد: در اين شرايط اختالط، باد و جريان هوا 
صورت نمي گيرد و انباش��ت آالينده ها را تشديد 
مي كند كه در برخي روزهاي سال به ويژه روزهاي 
س��رد در اواخر پاييز و اوايل زمس��تان مانند دي 
ماه، اين پدي��ده موجب افزايش مي��زان آلودگي 
هوا مي شود. مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت 
هواي تهران به پدي��ده وارونگي دما در مهر و آبان 
ماه اش��اره كرد و گفت: معمواًل ط��ي اين دو ماه با 
توجه به گرماي نس��بي هوا، پدي��ده وارونگي دما 
مش��كل زيادي روي كيفيت هوا ايجاد نمي كند. 
ميرزايي قمي ب��ه ارايه توصيه هاي��ي به مردم در 
ش��رايط وارونگي دما پرداخ��ت و توضيح داد: در 
شرايط افزايش غلظت آالينده ها دستورالعمل هاي 
مش��خصي مطابق با ه��ر آالينده وج��ود دارد. از 
لحاظ بهداشتي نكته  داراي اهميت اين است كه 
روزهايي كه غلظ��ت آالينده ها باال مي رود، مردم 
نكات بهداشتي و دستورالعمل هاي مربوط به آن 
ش��رايط را انجام دهند. معموال افراد خاصي كه از 
نظر سالمتي در ش��رايط منحصربه فردي هستند 
مانند افراد كهنسال، كودكان ، زنان باردار بايد خود 
را كمتر در مع��رض آلودگي قرار دهند. مديرعامل 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي ته��ران باتوجه به 
اقدامات موثر در ايام وارونگي دما اظهار كرد: با توجه 
به اينكه در فصول سرد سال به علت ضعيف شدن يا 
نبود تابش خورشيدي ارتفاع اليه مرزي جو كاهش 
مي يابد و اين كاهش ارتفاع اليه مرزي به همراه نبود 
همرفت كافي در جهت قائم سبب تجمع آالينده ها 
و بالتبع افزايش غلظت آنها مي شود، الزم است كه 
به طور موثري از توليد و انتش��ار آالينده ها از منابع 

مختلف توليد آاليندگي جلوگيري شود.

آغاز اقدامات عملي پيشگيرانه 
در 11 ساختمان ناايمن تهران 

رييس كميته ايمن سازي ش��وراي اسالمي شهر 
تهران  با اع��الم آغاز اقدامات عملي ايمن س��ازي 
11 س��اختمان در منطقه 11 تهران، اقدامات اين 
شهرداري را در برخورد با ساختمان هاي ناايمن و 
خطرآفرين محله هاي مركزي شهر، هوشمندانه و 
جسورانه دانست. به گزارش ايرنا، مهدي بابايي در 
جلسه ش��هر ايمن كه در منطقه 11 تهران برگزار 
ش��د، به موضوع پيگيري ش��هر ايمن پرداخت و 
گفت: سلسله نشس��ت ها و جلسات شهر ايمن در 
همه مناطق 22 گانه به تفكيك برگزار خواهد شد.

وي تاكيد كرد: اولويت جلسات شهر ايمن بررسي 
روند ايمن سازي ساختمان هاي ناايمن و پر خطر 
است. بابايي در اين جلس��ه از آغاز اقدامات عملي 
ايمن سازي 11 س��اختمان در منطقه 11 تهران 
خبر داد گفت: كميته ايمن سازي و مديريت بحران 
شهر تهران پيشرفت پروژه ها را تحسين كرده و از 
اقدامات پيش��گيرانه در خصوص ساختمان هاي 
ناايمن حمايت مي كند. رييس كميته ايمن سازي 
ش��وراي اس��المي ش��هر تهران  تاكيد كرد: روند 
پيش��گيري و ايمن س��ازي بايد با انرژي بيشتر تا 
رسيدن به وضع مطلوب ادامه پيدا كند. بابايي در 
خصوص پاساژ آزاد و ساختمان هاي ناايمن منطقه 
11 تهران اظهار داش��ت: اين منطق��ه داراي 11 
ساختمان بسيار پر خطر است كه ايمن سازي آنها با 
همكاري دستگاه ها در دستور كار قرار گرفته است. 
عضو شوراي شهر تهران بر ضرورت اطالع رساني از 
اقدامات شهرداري براي ايمن سازي ساختمان هاي 
پر خطر تاكيد كرد و افزود: اطالع رساني به وقت و 
جامع به مردم در دس��تور كار باشد تا مردم بدانند 
شهرداري چه كرده و چه برنامه هايي دارد. بابايي 
با اش��اره به اهميت و ال��زام موضوعات آموزش به 
شهروندان گفت: سازمان آتش نشاني آموزش هاي 
الزام��ي براي مالكي��ن س��اختمان هاي ناايمن و 
برگزاري مانور زلزله و مانورهاي ايمني را در سطح 
نواحي اجرايي كند چرا كه اصل مهم آموزش قبل 
از وقوع بحران اس��ت و مردم با آموزش مي توانند 
آماده باشند. عضو ش��وراي شهر تهران همچنين 
با تاكيد بر روش و رويكرد پيشگيرانه در مديريت 
بحران اعالم كرد: بايد رويكرد پيش��گيرانه داشته 
باش��يم و با آموزش ه��اي گام به گام به كس��به و 
مالكين پيش برويم. به گفته وي، گروه هاي دوام 
فعال در محالت بايد نسبت به برگزاري مانورهاي 

آموزشي در سطح محالت اقدام كنند.

آمادگي ايران
براي مسكن سازي در سوريه

رس��تم قاس��مي وزي��ر راه و شهرس��ازي از آمادگي 
شركت هاي ايراني براي حضور در كشور سوريه خبر داد 
و گفت: مي توانيم در پروژه هاي بزرگ ساخت مسكن 
سوريه حضور داشته باشيم. به گزارش تسنيم، رستم 
قاسمي وزير راه و شهرسازي در سفر به دمشق در ديدار 
با حسين عرنوس، نخست وزير سوريه بر حمايت تهران 
از سوريه تاكيد و اظهار كرد: ايران در كنار مردم و دولت 
سوريه مي ايستد. وي ادامه داد: در حوزه هاي مختلف 
به ويژه اقتصادي در كنار س��وريه هستيم و مي توانيم 
همكاري هاي خوبي داشته و در زمينه هاي بازرگاني، 
تجاري و پروژه هاي بزرگ س��اخت مسكن مشاركت 
داشته باش��يم. در اين ديدار عرنوس با اش��اره به روند 
بازسازي سوريه پس از وقوع جنگ و ايجاد خرابي هاي 
حاصل از جنگ 11 ساله، تصريح كرد: گشودن افق هاي 
وس��يع تر همكاري بين دو كش��ور به نفع دو ملت و دو 
كشور اس��ت و از همكاري هاي مشترك نتايج مثبتي 
ايجاد مي ش��ود. قاس��مي همچنين در ديدار با بش��ار 
اسد، رييس جمهوري سوريه پيش��نهاد ايران را براي 
تاس��يس صندوق ضمانت صادرات جهت رفع نگراني 
ش��ركت هاي خارجي ارايه كرد. وزير راه گفت: در اين 
ديدار به رييس جمهور سوريه پيشنهاد تأسيس صندوق 
ضمانت صادرات را ارايه دادم تا شركت هاي خارجي براي 
سرمايه گذاري و فعاليت در سوريه نگراني نداشته باشند.

موش در پرواز ايران اير!
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران با اشاره به مشاهده 
حيوان موذي در هواپيماي پرواز تبريز-تهران توسط 
خلبان، گفت: اين هواپيما پس از بررس��ي بخش هاي 
حساس به سمت تهران پرواز كرد. به گزارش تسنيم، 
حس��ام قربانعلي مدي��ر روابط عموم��ي هواپيمايي 
جمهوري اس��المي ايران درباره مش��اهده موش در 
هواپيماي ATR پرواز شب گذشته تبريز-تهران اظهار 
كرد: هواپيماي هما حدود يك ساعت و 45 دقيقه زودتر 
از زمان خروج از فرودگاه تبريز به زمين مي نشيند و قبل 
از پذيرش مسافر، يكي از خلبان ها وجود حيوان موذي 
)موش( را در هواپيما گزارش مي دهد. وي ادامه داد: در 
آن زمان پذيرش مسافر نداشته ايم و هيچ مسافري در 
هواپيما نبوده است. به اين دليل كه كوچك ترين موارد 
براي ما حساسيت زاست به واحد مهندسي تعميرات 
اين خب��ر داده ش��د. وي افزود: همكاران مهندس��ي 
قس��مت هايي از جلو هواپيما و بخش هاي حساس را 
مجددا مورد بازبيني قرار مي دهند و هيچ حيوان موذي و 
خزنده ديگري ديده نمي شود. مدير روابط عمومي ايران 
اير،  اضافه كرد: عالوه بر اين با واحد عمليات فرودگاه 
مهرآباد گفت وگو مي شود و هواپيما بعد از دقيق ترين 

چك ها، با تاخير به سمت تهران پرواز مي كند.

پيشنهاد روس ها براي تكميل 
خط آهن رشت-انزلي

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اگر زيرساخت هاي 
حمل و نقل تكميل شود ايران، روسيه و آذربايجان و 
ساير كشورهاي پيراموني مي توانند وضعيت ترانزيتي 
خود را ت��ا 50 ميليون تن افزاي��ش دهند. به گزارش 
تسنيم، شهريار افندي زاده در دومين مجمع اقتصادي 
خزر در مسكو با اشاره به اينكه ايران از طريق آذربايجان 
به قفقاز و روسيه و از طريق تركمنستان به كشورهاي 
CIS متصل مي ش��ود، اظهار كرد: مجمع اقتصادي 
خزر همايشي بسيار مهم اس��ت كه مي تواند موجب 
توسعه ترانزيت بين كشورهاي همسايه اين دريا شود. 
دو هفته قبل در سيزدهمين كميته مشترك ايران و 
روسيه، هدف گذاري براي ترانزيت كاال تا 10 ميليون 
تن در س��ال 2023 ميالدي تعيين و مقرر شد برنامه 
عملياتي توس��عه زيرس��اخت ها هرچه سريع تر اجرا 
ش��ود. افندي زاده با بيان اينك��ه در مجمع اقتصادي 
خزر برنامه ريزي ب��راي افزايش حجم ترانزيت كاال تا 
50 ميليون تن تا سال 2030 ميالدي در دستور كار 
بود، اضافه كرد: اين ميزان ترانزيت از طريق حمل ونقل 
جاده اي، ريل��ي، دريايي و هوايي انجام مي ش��ود و با 
رفع گلوگاه هاي مرزي و ايجاد كريدورهاي سبز براي 
كوتاه كردن زمان ترانزيت كاال دستيابي به اين هدف 
آسان خواهد بود. وي با اشاره به عالقه مندي روس ها 
ب��راي س��رمايه گذاري در بنادر ش��مالي و جنوبي از 
جمله چابهار و بندرعباس، گفت: پيشنهاد فعلي آنها 
تكميل خط ريلي رش��ت به انزلي با هدف ايجاد هاب 
ترانزيتي از طريق انتقال كاال با كشتي به بندر انزلي و 
از آنجا با خطوط ريلي به ساير بنادر ايران است. معاون 
حمل ونقل وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به 
 همكاري هاي ايران با تركمنس��تان و قزاقستان براي 
انتقال كاال به سمت ش��به قاره هند، تصريح كرد: در 
زمان حاض��ر حدود 85 درص��د از جابه جايي كاال در 
كشور از طريق جاده  انجام مي شود كه بايد با تكميل 
زيرس��اخت ها و تأمين ناوگان ريلي ترانزيت كاال را از 

طريق ريل و بنادر چابهار و بندرعباس انجام داد.

نگاه يك بعدي به اقتصاد
 قيمت گذاري هاي دس��توري دول��ت در بورس، يك 
به يك آسيب هايي اس��ت كه بورس را نشانه رفته اند.

با اينكه گفته ش��د قيمت گذاري دستوري از صنعت 
خودروس��ازي حذف مي ش��ود اما در شش ماهه اول 
س��ال قيمت گذاري خودرو به قوت خود باقي بوده و 
هست. با اينكه از حذف توزيع رانت ارزي سخن گفتند 
اما همچنان مانع رش��د دالر نيمايي هستند و اجازه 
نمي دهند نرخ دالر نيمايي در حاش��يه بازار به تدريج 
باال برود. متاسفانه مسووالن بورس حريف دولتمردان 
نمي شوند چرا كه دولتمردان ثابت كرده اند به طور سنتي 
سياست هايي مبني بر حمايت از بورس اتخاذ نمي كنند.

زيرپوستافتتوليدمسكنچهميگذرد؟

رييسكانونانبوهسازانمطرحكرد

دبيرانجمنشركت هايهواپيمايياعالمكرد

تفاوت هاي الگوي ساخت در پايتخت

فقط ۶ درصد منابع بانكي به بخش مسكن اختصاص يافت

كاهشتعدادهواپيماهايفعالبه۱۱۵فروند

رييس كانون انبوه سازان گفت: فقط 6 درصد تخصيص 
منابع بانكي به بخش مسكن اختصاص يافته است كه آن 
هم به دليل مشاركت بانك مسكن بوده و ساير بانك ها با 
طرح نهضت ملي مسكن همكاري نمي كنند. سيد محمد 
مرتضوي در گفت وگو با ايرنا درباره تحقق تخصيص منابع 
بانكي به طرح بزرگ نهضت ملي مسكن، افزود: در قانون 
جهش توليد مسكن پيش بيني شده كه 20 درصد منابع 
تسهيالتي بانك ها به حوزه مسكن اختصاص پيدا كند، 
اما بانك ها تاكنون در طرح نهضت ملي مسكن همكاري 
نكردند. وي توضيح داد: برنام��ه اي كه دولت اعالم كرد 
تخصيص 20 درصد منابع بانكي در غالب تسهيالت به 
متقاضيان بود، سوال اين است كه چند درصد تخصيص 
منابع محقق شد؟ رييس كانون انبوه سازان گفت: فقط 
بانك مسكن به عنوان بانك تخصصي حوزه مسكن در 

اجراي طرح بزرگ  نهضت ملي مش��اركت كرده و حتي 
گسترده تر از ساليان گذشته در سال قبل و 6 ماه نخست 
امسال مش��اركت مالي داشته است. به گفته مرتضوي، 
در س��ال 1400 فقط 6 درصد سرمايه گذاري بانكي در 
بخش مسكن محقق شد كه بخش قابل توجهي از آن از 
سوي بانك مسكن صورت گرفت. به گفته رييس كانون 
انبوه سازان، بانك ها تمايل خاصي به سرمايه گذاري در 
بخش تجارت و خدمات دارند و تخصيص منابع در بخش 
خدمات و بازرگاني را به بخش مسكن ترجيح مي دهند؛ 
چراكه منابع س��رمايه گذاري شده در ساير بخش ها در 
كوتاه مدت به بانك ها بازمي گردد و تجديد منابع صورت 
مي گيرد. وي تاكيد كرد: در واقع با وجود اينكه ريسك 
سرمايه گذاري در بخش مسكن كمتر است، اما از آنجايي 
كه بازگشت منابع طوالني تر است، بانك ها منابع خود را 

به بخشي اختصاص مي دهند كه امكان تجديد منابع را 
زودتر فراهم كند. رييس كانون انبوه سازان ادامه مي دهد: 
به غير از ع��دم تمايل بانك ها موضوع محدوديت منابع 
بانكي ه��م وجود دارد، منابع كاف��ي براي تخصيص در 
بانك ها وجود ندارد. مرتضوي گفت: قرار بود در سال، 400 
هزار ميليارد به حوزه مسكن اختصاص يابد، با وضعيت 
فعلي نمي توانيم در چنين سطحي اميدوار به تامين مالي 
باشيم، ضمن اينكه عقب ماندگي تخصيص تسهيالت را 
از سال قبل هم داريم. وي اضافه كرد: حتي تهديد دولت 
كه جرايم مالياتي به بانك هاي متخلف تعلق مي گيرد، 
راهگشا نيس��ت و بانك ها جرايم را به جان مي خرند، اما 
در طرح مشاركت نمي كنند. رييس كانون انبوه سازان 
گفت: در غالب تس��هيالت تكميلي و دستوري در دهه 
گذشته نيز بانك ها با شيوه هاي مختلف فرار در پرداخت 

تسهيالت داشتند. مرتضوي ادامه داد: راه حل اين است 
كه بانك هايي كه در حوزه مسكن به صورت اختصاصي 
تصميم به مشاركت و فعاليت دارند تقويت شوند. منابع 
مالي اين بانك ها تقوي��ت و يارانه هايي به اين بانك ها 
اختصاص يابد تا بتواند موثر عمل كرده و ترغيب شوند. 
در اين صورت كيفيت پرداخت تس��هيالت افزايش 
يافته كه تاثير مس��تقيم در كاهش قيمت مس��كن و 
افزايش توليد دارد. تزريق منابع به سهولت اجراي طرح 
مسكني منجر مي شود. به گفته وي، بر اساس هدف 
دولت مبني بر ساخت چهار ميليون واحد مسكوني در 
طي چهار سال بايد تاكنون پروژه به پيشرفت حدود 
25 درصد مي رسيد اما سوال اين است با اين مشتركت 
بانك ها و دستگاه ها در تامين منابع مالي و تخصيص 

زمين آيا آمار مذكور تاكنون محقق شده است؟

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي ب��ا بيان اينكه 
صنعت هوانوردي صنعت گراني محسوب مي شود و اگر 
مي خواهيم صنعت پويا داشته باشيم بايد هزينه آن را 
بپردازيم، گفت: با وجود 20 ايرالين، در حال حاضر 115 
فروند هواپيما در ناوگان فعال هستند. مقصود اسعدي 
ساماني در گفت وگو با ايلنا درباره وضعيت ناوگان هوايي 
كشور اظهار داش��ت: هر چند كه طبق اعالم سازمان 
هواپيمايي 173 فروند هواپيماي فعال در ناوگان وجود 
دارد البته از اين تعداد عمال 115 فروند هواپيما توانايي 
پرواز دارند. وي ادامه داد: در حال حاضر در كشورمان 
20 ايرالين و 115 فروند هواپيماي فعال وجود دارد و 
دوره انتظار براي خريد بليت هواپيما بين 15 روز تا يك 

ماه رسيده  است و به نوعي بليت گير نمي آيد. 

دبير انجمن شركت  هاي هواپيمايي تاكيد كرد: سال 
گذش��ته زماني كه دولت بر سر كار آمد، براساس آمار 
رسمي س��ازمان هواپيمايي، در ناوگان هوايي كشور 
164 فروند هواپيم��اي فعال وجود داش��ت و نه 70 
فروند هواپيما كه گفته شده  است. اما در اين مدت به 
دليل محدوديت هايي كه وزارت راه و شهرسازي براي 
صنعت حمل و نقل هوايي ايجاد كرد و فشاري كه در 
سال گذشته براي كاهش 15 درصدي بليت هواپيما 

وارد آورد باعث تضعيف توان ناوگان هوايي شد.
اسعدي ساماني با اش��اره به درخواست افزايش قيمت 
بليت هواپيما گفت: امس��ال هم با افزايش دستمزدها، 
افزاي��ش ن��رخ ارز، افزاي��ش حق��وق ورودي قطعات و 
كاالها از 4200 تومان به ن��رخ نيمايي، افزايش قيمت 

جهاني قطعات هواپيما و افزاي��ش هزينه هاي حمل و 
نقل درخواس��ت افزايش قيمت بليت هواپيما را داديم 
و علي رغم پيگيري ها، تا به امروز وزارت راه و شهرسازي 
با متعادل س��ازي قيمت ها و افزايش س��قف قيمت  ها 
موافقت نكرده است. وي ادامه داد: واقعيت اين است كه 
صنعت هوانوردي صنعت گراني محسوب مي شود و اگر 
مي خواهيم صنعت پويا داش��ته باشيم بايد هزينه آن را 
بپردازيم و از آنجايي كه اين صنعت وابسته به ارز و صنايع 
و بازارهاي خارجي بوده هزينه هاي آن باال اس��ت. دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي افزود: براي اينكه هواپيما 
داشته باشيم و مردم بتوانند از حمل و نقل هوايي استفاده 
كنند بايد اجازه داده شود كه نرخ ها متعادل شود وگرنه با 
اين نرخ ها همين هواپيماهاي باالي 25 سال وارد ناوگان 

مي شوند و هيچ س��رمايه گذاري نمي تواند با هواپيماي 
50 ميليون دالري بليت مس��ير تهران – مشهد را يك 
ميليون تومان به فروش برساند. اسعدي ساماني در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه افزايش قيمت  بليت شركت هاي 
هواپيمايي را نگران ريزش مسافر نمي كند، گفت: تجربه 
مي گويد افزايش قيمت بليت منجر به از دس��ت دادن 
مسافر هواپيما نمي شود. در سال 94 زماني كه آزادسازي 
نرخ بليت هواپيما به اجرا رسيد 268 هواپيماي فعال در 
ناوگان وجود داشت و 17 ميليون مسافر داخلي جابه جا 
مي ش��د. پس از آن تا سال 97 كه نرخ ارز افزايش يافت، 
تعداد جابه جايي مسافر به 24 ميليون نفر در سال و تعداد 
هواپيماهاي فعال به 312 فروند رس��يد كه البته ثبات 

نرخ ارز در اين مدت هم در افزايش اين آمار اثرگذار بود.

مقايسه تعداد واحدهاي مسكوني در پروانه هاي احداث ساختمان شهرهاي كشور با فصل قبل و فصل 
مشابه سال قبل به تفكيك استان- بهار 1401

روند تغييرات تعداد واحد مسكوني در پروانه هاي احداث ساختمان در شهر تهران و كل كشور 
از بهار 1397 تا بهار 1401



كاهش  پيروي روند قيمت بيت كوين از بازار سهام اياالت 
متحده  باعث ش��ده تا تحليلگران دوباره ب��ر روي افزايش 
همبس��تگي اين ارز ديجيتال با طال متمركز شوند. با اين 
حال، رسيدن نرخ همبستگي بيت كوين و طال به باالترين 
سطح خود در يك سال گذشته يك پرسش مهم را مطرح 
مي كند. آيا اين دو دارايي به روند همگام شدن قيمت خود 
ادامه خواهند داد؟ اين در حالي اس��ت كه بيت كوين طي 
دو هفته گذش��ته عمدتًا زير 20/000 دالر در نوسان بوده 
است و اكنون براي رس��يدن به باالي اين سطح و تثبيت 
موقعيت خود تالش مي كند. همبستگي قيمت بيت كوين 
و طال در حالي وارد روندي جديد شده است كه همبستگي 
اين دارايي با بازار س��هام كاهش يافته است. به ويژه پس از 
آنكه، قيمت سهام ها در س��ال جاري به طور چشم گيري 
سقوط كرد. اين روند جديد، استدالل هاي افرادي را تقويت 
مي كند كه بيت كوين را طالي ديجيتال با همان مزيت هاي 
دارايي هاي امن مي داند. كالرا مدالي سرپرست تحقيقات 
در گروه تحقيقاتي ارز ديجيتال كايكو، مي گويد: »مي توانيم 
شاهد اندكي جدايي در روند قيمت بازارهاي ارز ديجيتال 
و سهام باشيم كه در افزايش همبستگي بيت كوين و طال 
منعكس مي شود.« قيمت بيت كوين در طول يك هفته 
گذشته حدود سه درصد افزايش داشته و اكنون در محدوده 
20/000 دالري معامله مي شود. قيمت طال نيز با رشد بيش 
از سه درصدي در مدت مشابه به باالي 1/700 دالر رسيده 
اس��ت. به گفته كايكو، با وجود كاهش پيروي قيمت بازار 
ارزهاي ديجيتال از بازار سهام؛ نرخ هم بستگي بيت كوين 
و طال در هفته گذش��ته به بيش از 0.۳ رسيد، كه باالترين 
ميزان خود در بيش از يك سال گذشته بود.  نرخ هم بستگي 
اين دو دارايي از اوخر سال گذشته تا پيش از اين تاريخ بين 
منفي 0.2 تا مثبت 0.2 در نوسان بوده است. به طور كلي، 
نرخ 0.۳ نشان دهنده يك هم بستگي اندكي مثبت و نرخ 
0.۵ نشان دهنده هم بستگي نسبتاً قوي است. در مقابل نيز 
اعداد منفي نشان دهنده هم بستگي ضعيف هستند. قيمت 
بيت كوين در سال جاري به مراتب بيشتر از طال سقوط كرده 
است. مدالي عقيده دارد كه اضطراب ناشي از حمله بي دليل 
روسيه به اوكراين و بحران اقتصادي اواخر زمستان و بهار 
باعث فروش بيت كوين در بازارهاي پرريس��ك تري مانند 
ارزهاي ديجيتال شد. با اين حال، جدايي روند قيمت اين 
دو دارايي با گذشت زمان كاهش يافت، زيرا سرمايه گذاران 
به دنبال زميني محكمي بودند تا آنها را از نوسانات اقتصادي 
گسترده تر مصون نگه دارد. طرفداران بيت كوين مدت ها بر 
اين باور بوده اند كه اين دارايي در زمان بحران هاي اقتصادي 
مي تواند به عنوان يك دارايي براي پوش��ش ريسك عمل 
كند. آنها بيت كوين را به طال تش��بيه مي كنند؛ دارايي كه 
سرمايه گذاران از لحاظ تاريخي به توانايي آن در حفظ ارزش 
احترام مي گذارند. الكساندر مويرر يكي از بنيان گذاران 
برنامه تناس��ب اندام مبتني بر ب��الك چين فيت بورن، 
به كوين دس��ك گفت: » در اين مرحله، سرمايه گذاران 
ديگر به دنبال بررسي مزاياي يك دارايي ضدتورمي در 
برابر دارايي ضدتورمي ديگر نيستند؛ در عوض، از زماني 
كه اثبات شد ارزهاي فيات پايدار نيستند، آنها فقط به  دنبال 
يك جايگزين بهتر براي حفظ سرمايه هاي خود هستند.«

   همبستگي بيت كوين و بازار سهام
كايكو خاطرنش��ان كرد كه بازار ارزهاي ديجيتال در سه 
ماهه سوم سال جاري عملكرد بهتري نسبت به دارايي هاي 

رايج داش��ته اند. به ويژه بيت كوين ك��ه ارزش آن در اين 
دوره حدود يك درصد كاه��ش يافت؛ در حالي كه ارزش 
شاخص اس اند پي ۵00 حدود ۵درصد افت كرد و ميانگين 
صنعتي داو جونز و نزدك نيز به ترتيب ۶ و ۴درصد كاهش 
يافتند. به عقيده مدالي هنوز خيلي زود است كه بگوييم آيا 
همبستگي فعلي بيت كوين و طال در طول زمان تقويت 
يا ضعيف مي شود. او هم بس��تگي مثبت اندك فعلي را با 
پايين بودن نوسانات پايين مرتبط مي داند. بيت كوين در 
بيش��تر زمان ها در دو ماه گذش��ته در محدوه 19/000 تا 
22/000 دالري معامله شده است. اين نشانه اي از احتياط 
در استراتژي هاي س��رمايه گذاران است كه به  دليل تورم 
باالي جهاني، سياست هاي سخت گيرانه بانك مركزي و 
خطر ركود ايجاد شده اس��ت. چارلي موريس مدير ارشد 
سرمايه گذاري در شركت مديريت سرمايه بايت تري، گفت 
كه انتظار دارد با تقويت دالر امريكا در بحبوحه سياس��ت 
پولي سخت گيرانه، هم بستگي طال و بيت كوين نيز از حد 
معمول بيشتر شود. او توضيح داد: »بر اساس ارزيابي برابري 
قدرت خريد، دالر از سال 19۸۵ )1۳۶۳( تا اين حد گران 
نبوده است، البته فدرال رزرو در مقطعي  آن را كنترل كرده 
است. زماني كه ارزش دالر كاهش يابد، ارزش بيت كوين و 
طال افزاي��ش خواهد يافت. به عبارت ديگر، يك دالر قوي 
باعث افزايش ارزش آنها و يك دالر ضعيف باعث كاهش آن 
خواهد شد.« موريس انتظار دارد كه ارزش دالر تا اواسط 
س��ال 20۳۳ يا شايد زودتر كنترل شود و نرخ هم بستگي 
طال و بيت كوين نيز دوباره كاهش يابد يا حتي منفي شود. 

   برخي معامله گران
به شروع روند صعودي جديد اميدوار شدند

عبور قيمت بيت كوي��ن از خط مقاومت نزولي بلندمدت، 
برخي معامله گران را به شروع روند صعودي جديد اميدوار 
كرده اس��ت. اما آيا شاخص هاي ديگر بازار و عوامل اقتصاد 
كالن به اندازه  كافي تغيير كرده اند تا خريداران را به حمايت 
از اين روند جديد ترغيب كنند؟ قيمت بيت كوين با عبور 
از يك خط روند نزولي بلندمدت، بار ديگر خود را به باالي 
محدوده 20/000 دالري رساند. اين خط مقاومتي است كه 
بيت كوين از 1۵ نوامبر سال گذشته )2۴ آبان( در حال تالش 
براي عبور از آن بوده اس��ت. در واقعيت، ادامه يافتن روند 
معامالت نوساني باعث شد تا قيمت بيت كوين به سادگي در 

باالي اين خط مقاومت بلندمدت تثبيت شود؛ محدوده اي 
كه در 11۴ روز گذشته بين 1۸/۵00 دالر تا 2۴/۵00 دالر 
در نوسان بود. از آنجايي كه قيمت بيت كوين و اتريوم تمايل 
دارند تا هم راس��تا با قيمت  هاي بازار سهام حركت كنند؛ 
زماني كه شاخص هاي اس اند پي ۵00 و نزدك در ۴ اكتبر 
)12 مهر( روز خود را با افزايش 2 تا ۳درصدي به پايان رساند، 
قيمت بيت كوين نيز به 20/۳۶۵ دالر رس��يد. با اين حال، 
الگوهاي كوتاه مدت قيمت لزوماً نمايانگر تغيير روند بزرگ تر 
نيست. كوين متريكس در اين باره مي گويد: »هم بستگي 
ميان بيت كوين و اتريوم با اس اند پ��ي ۵00 اخيراً افزايش 
يافته است؛ زيرا شاخص معيار بازار به ۳/۶00 كاهش يافته 
است؛ جايي كه پيش از اين در دسامبر 2020 به آن رسيده 
بود.« برخالف رشد بازار سهام و ارزهاي ديجيتال در ۴ اكتبر 
)12 مهر(، ترس از تورم سرسام آور جهاني، افزايش نرخ بهره و 
ساير نگراني هاي اقتصادي، همچنان اشتهاي سرمايه گذاران 
را براي تعامل با بازارها سركوب مي كند. اين واقعيتي است 
كه به وضوح در عملكرد اين بازارهاي در سه ماهه سوم سال 
جاري نيز منعكس شده است. اوپك، در ۵ اكتبر )1۳ مهر( 
اعالم كرد كه قصد دارد تا توليد نفت خود را به ميزان 2ميليون 
بشكه در روز كاهش دهد؛ اين مقدار معادل 2درصد تقاضاي 
جهاني براي نفت است. با اينكه، پس از اين خبر ارزش سهام 
نفت افزايش يافت، اما كاخ س��فيد نگران است كه كاهش 
توليد نفت باعث افزايش قيمت سوخت شده و مبارزه فدرال 
رزرو با تورم را پيچيده كند. به طور كلي، سرمايه گذاران نهادي 
مانند سيتي و گلدمن س��اكس انتظار دارند كه نوسانات 
بازارهاي سهام همچنان ادامه يابد و به   همين دليل قيمت 
اس اند پي ۵00 را در بازنگري اهداف پايان سال خود نزولي 
درنظر گرفته اند. در همين حال، ديگر سرمايه گذاران نيز 
س��ال 202۳ را همچنان نزول��ي پيش بيني مي كنند. در 
كنار همه اين ها، تورم در سرتاسر جهان همچنان باالست، 
پيش بيني درآمد ش��ركت ها نزولي اس��ت و فدرال رزرو با 
اطمينان از برنامه هاي فعلي خود براي كاهش تورم مصمم 
به نظر مي رسد. در نتيجه، هيچ يك از اين تحوالت زمينه ساز 
افزايش ريس��ك پذيري معامله گران براي سرمايه گذاري 
در بازار نخواهد ش��د. عالوه براين، با توجه  همبس��تگي 
بيت كوين و بازارهاي سهام و حساسيت سرمايه گذارن 
به جريان اخبار اقصادي نزولي، بعيد به نظر مي رس��د 
كه عبور بيت كوين از اي��ن خط روند نزولي بلندمدت 

نش��انه اي از تغيير روند باش��د. در حقيقت، شكست  
محدوده رنج و بسته شدن دنباله اي از كندل هاي روزانه 
قيمت باالي 2۵/000 دالر مي تواند نشانه  قابل قبول تري 

براي شروع روند جديد قيمت بيت كوين باشد.

    قيمت هاي فعلي فاصله زيادي 
با هزينه توليد هر بيت كوين ندارد

در حالي كه مدت نسبتًا زيادي است كه قيمت بيت كوين 
حوالي 20/000 دالر نوس��ان مي كند؛ سطحي كه طبق 
آمارهاي موجود فاصله چنداني با هزينه توليد )استخراج( هر 
يك واحد از اين ارز ديجيتال ندارد، كارشناسان مي گويند 
اين شرايط مي تواند باعث ايجاد بحران درآمدي در صنعت 
ماينينگ ش��ود. هزينه توليد هر بيت كوين شامل تمام 
هزينه هايي است كه ماينرها براي استخراج هر واحد از اين 
ارز ديجيتال بايد پرداخت كنند. اين نرخ شامل هزينه برق 
مصرفي، اجاره بهاي مزرعه )مكان نگهداري از دستگاه هاي 
استخراج(، حقوق پرداختي به كاركنان، هزينه هاي مربوط 
به خوِد دستگاه هاي ماينر و هر چيزي ديگري است كه در 
فرايند استخراج بيت كوين مورد استفاده قرار مي گيرد و 
البته فقط محدود به اينها نيست. پلتفرم تحليلي گلسنود 
هزينه تولي��د هر واحد بيت كوين را در ش��رايط كنوني و 
به صورت تعميم يافته، 1۸/۳00 دالر تخمين زده اس��ت. 
تحليلگران گلسنود مي گويند: »بيت كوين از زمان فروش 
سنگين ماه ژوئن )خرداد( با فاصله بسيار كمي از هزينه 
توليد خود معامله مي ش��ود. »مدل رگرسيون سختي« 
اكنون روي سطح 1۸/۳00 دالر قرار دارد كه مي تواند به 
عنوان نشانه اي از احتمال شكل گيري بحران درآمدي در 
صنعت استخراج در نظر گرفته شود.« با وجود نزديكي 
قيمت هاي فعلي به هزينه توليد، ناآرامي روابط بين المللي 
و نگران��ي از ش��رايط كنوني اقتصاد در سراس��ر جهان، 
هش ريت بيت كوين به تازگ��ي اوج تاريخي جديدي در 
2۸2ميليون تراهش بر ثانيه ثبت كرده است. هش ريت 
فعلي بيت كوين 2۴2ميليون تراهش بر ثانيه است. به گفته 
تحليلگران گلسنود، شاخص روبان هش بيت كوين از اواخر 
ماه اوت )مرداد( وارد شرايطي شده است كه نشان دهنده 
بهبود وضعيت ماينرها و بازگشت هش ريت به شبكه است. 
قيمت تا اينجاي كار واكنش مثبتي به اين جريان نشان 
نداده است؛ اما تحليلگران مي گويند در گذشته تقريبًا 
هر بار كه ميانگين متحرك س��اده ۳0 روزه نرخ هش 
بيت كوين، ميانگين متحرك ساده ۶0 روزه را به سمت 
باال قطع كرده، در ماه هاي بعدي قيمت نيز افزايش يافته 
است. با اين حال، اين اتفاق لزوماً نمي تواند به اين معني 
باش��د كه اكنون از ناحيه خطر خارج شده ايم؛ حداقل 
نه به اين زودي. بازيابي احتمالي قيمت، قبل از شروع 
نيازمند تسليم شدن ماينرهاست و داده هاي گلسنود 
نشان مي دهد كه احتماالً اين تسليم هنوز اتفاق نيفتاده 
است؛ حداقل در مقايسه با شرايط ماينرها در سال هاي 
گذشته. بايد گفت برخالف سال هاي گذشته، رويداد 
منفي خاصي در رابطه با صنعت استخراج ديده نمي شود. 
تحليلگران گلسنود گفته اند: »بايد ببينيم رويدادي كه 
انتظار آن را داريم ماليم تر و طوالني تر از تسليم شدن هاي 
قبلي ماينرهاست يا اينكه شرايط كنوني منعكس كننده 
يك پويايي جديد است؛ با توجه به اين موضوع كه بيشتر 
هش ريت بيت كوين در اختيار شركت هاي قدرتمند تر 

و عمومي فعال در صنعت استخراج است.«

دنياي فناوري دريچه
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 6G فناوري 
چه زماني مي آيد؟ 

دوران فعلي، عصر گوش��ي هاي هوش��مند است 
و پيش  بيني مي ش��ود با راه ان��دازي ۶G، دوران 
بعدي، عصر توس��عه گجت هاي پوش��يدني مثل 
ساعت و دستبندهاي هوشمند است و هدست ها، 
عينك ه��اي VR و AR همگ��ي در دوران ۶G با 
سرعت و ظرفيت بيشتري به ساير دستگاه ها وصل 
مي شوند و زمان انتقال اطالعات به كمترين اندازه 
ممكن خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، نسل ششم 
ارتباطات بي س��يم، بعد از راه اندازي و گس��ترش 
۵G، به عنوان آينده دنياي تكنولوژي ش��ناخته 
مي ش��ود. اما فناوري ۶G چيست و چه كاربردي 
دارد؟ آيا ۶G در ايران وجود دارد؟ درس��ت است 
كه نسل ۵ تلفن همراه، تازه به صورت گسترده در 
دسترس مردم جهان قرار گرفته است، اما فناوري 
هيچ وقت در زمان و مكان خاصي متوقف نمي شود 
و ۶G يكي از نشانه هاي اين پيشرفت است. چون با 
قابليت ها و مزيت هاي بيشتر نسبت به ۵G، تغيير 
و تح��ول خيره كننده اي را در دني��اي فناوري به 
وجود مي آورد. نسل ششم، آينده ارتباط بي سيم 
است كه در مقايس��ه با نسل هاي قبلي، داده هاي 
حجيم تري را با س��رعت باالتر انتق��ال مي دهد. 
در اين فناوري به كم��ك امواج تراهرتز، از پهناي 
باندي جديد كه سرعت و ظرفيت بيشتري را براي 
انتقال اطالعات فراهم مي كند، استفاده مي شود. 
به طوري كه برآورد مي ش��ود، انتق��ال اطالعات 
در اين فناوري 100 برابر س��ريع تر از ۵G باش��د. 
عوامل مهم سرعت بيشتر، ظرفيت باالتر و تاخير 
كمتر باعث مي ش��ود تا دس��تگاه هاي بيشتري با 
باالترين ظرفيت به ش��بكه ۶G وصل شوند و به 
كمك توس��عه هوش مصنوعي و اينترنت اشياء، 
مرزهاي بين دنياي واقع��ي و مجازي كمرنگ تر 
ش��ود. توس��عه خودروهاي خ��ودران، پهپادها و 
گجت هاي پوشيدني، يكي از اتفاقاتي است كه از 
حاال براي دنياي ۶G پيش بيني مي شود. از سال 
1991 كه نسل دوم تلفن همراه يا 2G راه اندازي 
شد، ميانگين هر 10 س��ال يك بار نسل  جديدي 
از تلفن همراه راه اندازي ش��ده اس��ت. پس چون 
تجاري سازي نس��ل پنجم )۵G( در سال 2019 
شروع شد، پيش بيني مي ش��ود كار آماده سازي 
۶G تا س��ال 20۳0 زمان ببرد. البته كارشناسان 
زيادي در ش��ركت هاي مختلف در حال مطالعه 
روي ۶G هستند و هر سال پيشرفت هايي در اين 
زمينه منتش��ر مي شود، اما توس��عه ۶G هنوز در 
مراحل اوليه اس��ت و نمي توان زمان قطعي براي 
راه اندازي و دسترس��ي عموم��ي كاربران تعيين 
كرد. مهم ترين موض��وع در هر نس��ِل ارتباطات 
موبايل، سرعت انتقال داده ها و اطالعات است. در 
مورد سرعت، براي شبكه ۴G از مگابيت صحبت 
مي شد و با ورود ۵G، براي اولين بار شاهد سرعتي 
در ح��دود 20 گيگابيت بر ثانيه )يك گيگابيت بر 
 ،۶G ثانيه براي هر كاربر( هستيم و در نسل آينده و
پيش بيني مي شود كه بايد منتظر رسيدِن سرعت، 
به يك ترابايت باشيم. از سوي ديگر در اين فناوري، 
به كمك استفاده از فناوري ها و پهناي باند جديد، 
مقدار تاخير ب��ه كمتر از ي��ك ميلي ثانيه خواهد 
رسيد. اتفاقي كه باعث مي شود تا پردازش اطالعات 
براي دستگاه هاي ديجيتال به كمترين اندازه برسد 
و خيلي از كارهايي كه قبل از اين غير ممكن به نظر 
مي رسيد، امكان پذير شود. يك مثال ساده اينكه، 
اگر اهل بازي هاي آنالين باشيد، احتماال مشكل 
پينگ باال را تجربه كرده ايد كه ۶G به اندازه قابل 
توجه��ي اين تاخيره��ا را از بين مي ب��رد. همين 
مزيت، يعني تاخير بس��يار كِم ارس��ال و دريافت 
اطالع��ات، در حوزه هاي مهمي مثل خودروهاي 
خ��ودران و جراحي ه��اي از راه دور و... خيل��ي 
كمك كننده خواهد بود. همچنين نسل ششم از 
نظر سطح پوشش و دسترسي، برتري هاي زيادي 
دارد، چون به كم��ك ماهواره هاي ۶G، مناطقي 
در جهان كه با مش��كل آنتن دهي روبرو هستند، 
 ،۶G به شبكه ارتباطات وصل مي شوند. فناوري
باقابليت هايي كه براي افزايش سرعت و ظرفيت 
انتق��ال اطالع��ات دارد، مصرف ان��رژي كمتري 
دارد كه اي��ن كاهش مصرف، بهره وري و عملكرد 

دستگاه هاي ديجيتال و همراه را هم باال مي برد.

نگراني اتحاديه اروپا از 
انحصارطلبي تازه مايكروسافت

بر اس��اس يك��ي از س��ندهاي اتحادي��ه اروپا، 
رگوالتوري ه��اي ض��د انحص��ار اتحادي��ه اروپا 
از ش��ركت هاي س��ازنده بازي ه��اي ويدئوي��ي 
پرس��يده اند كه آي��ا نگ��ران انحصارطلبي تازه 
مايكروس��افت هس��تند يا خير. به گزارش مهر 
ب��ه نق��ل از يواس نيوز، مايكروس��افت ش��ركت 
اكتيويژن را خريداري كرده كه يكي از غول هاي 
دنياي بازي هاي رايانه اي است و بيم آن مي رود 
اين خريد باعث جلوگيري از دسترس��ي رقباي 
مايكروس��افت به بازي هاي پرفروش اكتيويژن 
بليزارد، س��ازنده ب��ازي »نداي وظيفه« ش��ود. 
رگوالتوره��اي ض��د انحصار اتحادي��ه اروپا قرار 
اس��ت ت��ا ۸ نوامب��ر تصمي��م اولي��ه را در مورد 
اينكه آيا با پيش��نهاد خري��د ۶9 ميليارد دالري 
اكتيويژن توس��ط مايكروس��افت موافقند و آن 
را انحصارطلبان��ه نمي دانند يا خي��ر، بگيرند. در 
اين سند همچنين پرسيده شده كه آيا گنجينه 
داده هاي كاربران Activision به مايكروسافت 
مزيت رقابتي در زمينه توس��عه، انتشار و توزيع 
بازي هاي رايانه اي و كنس��ولي مي دهد يا خير. 
اين خريد برنامه ريزي شده، بزرگ ترين خريد در 
صنعت بازي هاي رايانه اي است و به مايكروسافت 
كمك مي كن��د تا بهتر ب��ا ش��ركت هايي مانند 
سوني، تنسنت و غيره رقابت كند. انتظار مي رود 
كميس��يون اروپا تحقيقاتي چهار ماهه را در اين 
مورد آغاز كن��د و بر نگراني هاي نظارتي در مورد 

اين خريد مايكروسافت تأكيد كند.

جريمه يك ميليارد يورويي اپل 
در فرانسه تخفيف يافت

يك دادگاه فرانسوي جريمه 1.1 ميليارد يورويي 
كه عليه شركت اپل براي رفتار ضدرقابتي تعيين 
شده بود را به ۳72 ميليون يورو )۳۶۶.۳1 ميليون 
دالر( كاهش داد. به گزارش ايسنا، جريمه اوليه از 
سوي ديده بان ضد انحصارطلبي فرانسه در سال 
2020 عليه اپل براي رفتار ضد رقابتي كه در قبال 
شبكه توزيع و خرده فروش��ي خود داشت، صادر 
ش��ده بود. در آن زمان، اي��ن بزرگ ترين جريمه 
صادره از سوي اين رگوالتور ضد انحصارطلبي بود 
كه اعالم كرده بود اپل قيمتي را به فروش��ندگان 
تحميل كرده تا مطابق با قيمت هاي اين شركت 
كاليفرنيايي در فروشگاه هاي خود يا در اينترنت 
باش��د. دادگاه تجديدنظ��ر، اتهام وارده از س��وي 
ديده بان ضدانحصارطلبي فرانسه مبني بر اينكه 
اپل از وابس��تگي اقتصادي خرده فروشان به اين 
شركت سوءاستفاده كرده اس��ت را تاييد كرد اما 
اتهام تبان��ي قيمت را لغو ك��رد. همچنين مدت 
زمان اتهام محدود كردن مشتريان عمده فروشي 
را كاه��ش داد. دادگاه تصميم گرف��ت نرخ مورد 
استفاده براي محاسبه جريمه را پايينتر بياورد. بر 
اساس گزارش رويترز، اپل اعالم كرده بود براي اين 
تصميم، درخواست تجديدنظر خواهد كرد اما به 
ميزان جريمه صادره از سوي دادگاه، اشاره نكرد. 
اين ش��ركت امريكايي در بيانيه اي اعالم كرد هر 
چند دادگاه به درستي بخشي از تصميم سازمان 
رقابت فرانس��ه را باطل كرد اما ب��ر اين باوريم كه 
بايد اين تصميم به طور كامل باطل ش��ود و قصد 
داريم تقاضاي تجديدنظ��ر كنيم. اين حكم براي 
ش��يوه هايي اس��ت كه بيش از يك دهه قبل اجرا  
مي شدند و حتي خود اين سازمان فرانسوي قبول 

دارد كه ديگر استفاده نمي شوند.

جاي خالي برندهاي ايراني
 به تعبير ديگر، ريل گذاري هاي صادراتي چند دهه 
اخير به گونه اي بوده كه صادركنندگان خوشنام و 
توانمند كش��ور دست از صادرات شسته و متعاقب 
آن اي��ن ميدان از صادركنن��دگان كهنه كار خالي 

شده است.
از س��وي ديگر، سياست هاي وارداتي كه مبتني بر 
كاهش واردات، جلوگيري از واردات كاالهاي مشابه 
توليد داخل، طوالني كردن پروسه ثبت سفارش، 
بوده كه كشور را به واردكننده كاالهاي بي كيفيت 
تبديل كرده و از طرفي با دخالت در اين بازار، عرضه 
نيز كاهش يافته است. حال آنكه، در مقابل كاهش 
عرضه، تقاضا افزايش پيدا كرده و به دليل عدم تعادل 
عرضه و تقاضا، قيمت كاالهاي وارداتي رو به افزايش 
گذاشته است. يكي از اين سياست هاي مخل واردات، 
تهيه فهرست كاالهاي توليد داخل و ممنوع كردن 
واردات آن كاالهاست. فهرستي كه با نگاه مختصري 
مي توان از رانتي بودن آن آگاه شد؛ زيرا بسياري از 
كاالهاي ايراني كه در داخل توليد مي شوند در اين 
فهرست قرار نگرفته و در عوض اقالم بسياري در اين 
فهرست ممنوعه گنجانده شده كه واردات آن براي 

سالمت جامعه ضروري است.
سياس��ت هاي مربوط به واردات و ص��ادرات مثل 
سقف و سابقه، ثبت سفارش محدود و موارد ديگر 
نه تنها سياست هاي مطلوبي براي مقابله با تحريم ها 
نبوده بلكه باعث ايجاد تحريم هاي مضاعف داخلي 
ش��ده و اين امر باع��ث ايجاد ناامي��دي از آينده در 
بخش خصوصي ش��ده اس��ت. از اين رو، پيشنهاد 
اكيد مي شود كه براي تداوم جراحي اقتصادي كه با 
حذف ارز ترجيحي آغاز شده است، موضوع اصالح 
بنيادي سياست هاي مربوط به واردات و صادرات در 
دستوركار سياستگذاران قرار بگيرد. اين سياست ها 
بايد منتج به صادرات پاي��دار محصوالت با مزيت 
رقابتي ايران و واردات كاالهاي با كيفيت جهت توليد 

محصول ايراني با كيفيت شود.

همبستگي بيت كوين و طال به باالترين سطح خود در يك سال گذشته رسيد

بيت كوين همچنان زير ۲۰ هزار دالر در حال نوسان است

رويكرد سعودي ها به صنعت جهاني بازي هاي ديجيتال
بازار گ��رم جهاني بازي ه��اي ديجيت��ال و ظرفيت 
گس��ترده خاورميانه براي گس��ترش و توسعه بومي 
اين صنعت، پاي س��رمايه گذاري دولتي عربس��تان 
را ب��ه اين ح��وزه بازكرده اس��ت. س��عودي ها از اين 
سرمايه گذاري سودي دو سويه را در نظر دارند؛ يكي 
درح��وزه اقتص��ادي و ديگري در حوزه ق��درت نرم. 
توس��عه اينترنت G۵، ه��وش مصنوعي، بالكچين، 
متاورس و بسياري ديگر از فناوري هاي نوين، امروزه 
صنعت بازهاي ديجيتال را به فرصت سرمايه گذاري 
جذاب و س��ودآور براي كش��ورها تبديل كرده است. 

كشورهاي خاورميانه هم تالش مي كنند از اين فرصت 
تازه اس��تفاده كرده و به اين حوزه ورود پيدا كنند. در 
ميان كشورهاي خاورميانه، عربستان در اين زمينه 
پيشروست. سرمايه گذاري هاي عربستان در صنعت 
بازي هاي ديجيتال از جمله اتفاقاتي است كه تغيير 
سياس��ت گذاري اين كش��ور را براي كسب درآمد از 
صنعت نفت در حوزه صنايع خالقي همچون بازي هاي 
ديجيتال نشان مي دهد. بنياد ملي بازي هاي رايانه اي، 
در تابستان 1۴01 در گزارشي تالش كرده داليل اين 
تغيير رويكرد در سياس��ت گذاري و سرمايه گذاري 

عربس��تان در صنعت بازي هاي ديجيتال را بررسي 
كند. اين گ��زارش بر مبناي يافته هاي پژوهش بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي تنظيم ش��ده اس��ت. توسعه 
اينترنت G۵، ه��وش مصنوعي، بالكچين، متاورس 
و بس��ياري ديگر از فناوري هاي نوين، امروزه صنعت 
بازهاي ديجيتال را به فرصت سرمايه گذاري جذاب و 
سودآور براي كشورها تبديل كرده است. جهان عرب 
به تازگي ش��اهد تالش هاي بي سابقه  براي تقويت و 

حمايت از صنعت بازي خود بوده است. 
خاورميانه يكي از بهترين و با ثبات ترين مناطق براي 
س��رمايه گذاري در صنعت بازي است. دليل اين امر، 
بازار به سرعت در حال رشد و تقاضاي باالي آن است. 
به گزارش »سي سي س��ي آي« ارزش ب��ازار جهاني 
بازي هاي ديجيتال در سال 2019 به 1۵1.0۶ ميليارد 
دالر رسيد. در همين حال در خاورميانه ارزش صنعت 
بازي ۴.۸ ميليارد دالر بود كه تقريبًا ۳.2 درصد از ارزش 
جهان است. در اين گزارش پيش بيني شده، عربستان، 
امارات و مصر در مجموع ۸۵.۸ ميليون گيمر داش��ته 
باش��ند كه درآمدي معادل ۳.1 ميليارد دالر تا سال 
202۵ را براي اين كش��ورها خواهد داش��ت. افزايش 
تعداد استارتاپ هاي در حال ظهور در خاورميانه همراه 
با رويدادهاي ب��ازي در حال راه اندازي در اين منطقه 
گواه قدرت بازار بازي آن اس��ت. از اين رو بسياري از 
ناشران بازي هاي امريكايي اروپايي ژاپني و چيني به 
تالش خود براي دستيابي به اين منطقه ادامه مي دهند 
و تنها از طريق بومي سازي بازي مي توانند به اين بازار 
دست يابند. در گزارشي سازمان سي سي سي آي در 
سال 2021 ارايه كرده، ارزش بازار بازي هاي ديجيتال 
كشورهاي خاورميانه به ش��كل زير رتبه بندي شده 
اس��ت. بر اين اساس از نظر گس��ترش و بومي سازي 
بازي ه��اي ديجيتال، اين كش��ورها س��ودآورترين 
سرمايه گذاري ها را به همراه دارند: عربستان با ۶۸0 
ميليون دالر؛ ايران با ۴۳1 ميليون دالر؛ امارات با 2۸0 
ميليون دالر؛ مصر با 192 ميلي��ون دالر؛ مراكش با 
1۳9 ميليون دالر؛ الجزاير با 107 ميليون دالر؛ عراق 
با 10۵ ميليون دالر؛ لبنان با 102 ميليون دالر؛ قطر 

با ۸۵ ميليون دالر؛ كويت با ۸0 ميليون دالر.

   صنعت بازي هاي ديجيتال در عربستان
عربس��تان س��عودي به عنوان كانون صنعت بازي در 
ميان كش��ورهاي عربي است. در چش��م انداز 20۳0 
عربستان آمده: عربس��تان از قدرت س��رمايه گذاري 
خود براي ايجاد يك اقتصاد متنوع و پايدارتر استفاده 
مي كند. صنعت بازي هاي ديجيتال عربستان در كنار 
ساير صنايع در چشم انداز اين كشور مشاهده مي شود 
و فرص��ت فوق العاده را براي س��رمايه گذاران خارجي 
و س��ازندگان داخلي به طور يكس��ان فراهم مي كند. 
صن��دوق س��رمايه گذاري عمومي )PIF( عربس��تان 
س��عودي، صندوق ثروت دولتي اين كشور است. اين 
صندوق يكي از بزرگ ترين صندوق هاي ثروت ملي در 
جهان است كه كل دارايي آن حداقل ۶20 ميليارد دالر 
برآورد مي ش��ود. در برنامه اين صندوق براي سال هاي 
2021 ت��ا 202۵ بر صنعت بازي هاي ديجيتال تاكيد 
شده است. صندوق سرمايه گذاري عمومي عربستان 
بيش از ۳ ميليارد دالر سهام از ناشران برجسته بازي هاي 
ديجيتال امريكايي يعن��ي اكتيويژن، الكترونيك آرتز 
و تيك تو خريداري كرده اس��ت. گروه بازي »س��وي 
گيمينگ گروپ« يك گروه سرمايه گذاري از عربستان 
س��عودي متعلق به صندوق س��رمايه گذاري عمومي 
عربستان، سرمايه گذاري گسترده اي در »امبري سر« 
كرده است. امبري سر، شركت هلدينگ بازي ديجيتال 
سوئدي است. اين شركت در ازاي دريافت يك ميليارد 
دالر از صندوق سرمايه گذاري عمومي عربستان 99.99 
ميليون سهم را به اشتراك گذاشته است كه معادل ۸.1 
درصد از س��هام شركت س��وئدي بازي هاي ديجيتال 
و رسانه اي اس��ت. از جمله اهداف عربستان از توسعه 
صنعت بازي ديجيتال مي توان به رها شدن از اقتصاد 
وابسته به نفت و قدرت نرم اش��اره كرد. در گزارش ماه 
مه )ارديبهشت( 2022 بلومبرگ، خبر سرمايه گذاري 
عربس��تان در نينتندو منتشر شده اس��ت. طبق اين 
گزارش، صندوق س��رمايه گذاري عمومي عربس��تان 
۵.01 درصد از سهام شركت نينتندو را در اختيار گرفت 
كه سومين سرمايه گذاري آن در يك شركت بازي سازي 
ژاپني است. عربستان همچنين يك ميليارد دالر روي 

»كپكام« و »نكسون« سرمايه گذاري كرده است.



تعادل |
رييس اتحاديه دارندگان نمايش��گاه و فروش��ندگان 
خودرو از افزايش 5 تا 10 ميليوني قيمت خودرو داخلي 
نس��بت به 2 هفته پيش خبر داد. بنابر اعالم او، توليد 
خودرو پرايد متوقف شده است و پرايدهاي موجود در 
بازار توليد 96 به بعد هستند؛ پرايد 131 حدود 187 
ميليون تومان، پرايد 111 حدود 208 ميليون تومان 
در بازار عرضه مي ش��ود؛ همچنين 206 تيپ دوم 2 
هفته پيش حدود 298 ميليون تومان بود اما قيمت 
اين خودرو امروز در بازار به حدود 309 ميليون تومان 
رسيده است. در همين حال، قيمت پژو 207 اتوماتيك 
مدل 1401 تيرماه با ارز 28 هزار توماني حدود 567 
ميليون تومان بود اين در حالي است كه امروز همين 
خودرو با ارز 33 هزار توماني حدود 478 ميليون تومان 
به فروش مي رسد چراكه تعداد فاكتور كردن اين خودرو 
توسط خودروساز بيشتر شده؛ البته با افزايش قيمت 
دالر، ب��ازار خودرو هم با افزايش قيمت همراه ش��ده. 
كارشناسان مي گويند: اين افزايش قيمت بازار را بعد 
از ماه ه��ا از ركود خارج كرد و اكنون خريد و فروش در 
بازار در حال انجام اس��ت. اما به نظر مي رسد در هفته 
آينده هم بازار با افزايش بيشتر قيمت ها همراه شود و 

در ماه هاي آينده هم ركود به طور كامل از بين برود.

   رصد قيمت خودرو در بازار 
قيمت خودرو صفر داخلي روز  جمعه 15 مهر 1401 
با توجه به آمار و قيمت روزانه سايت ديوار با تغييراتي 
همراه شد. قيمت خودرو صفر داخلي در لحظه نگارش 
اين گزارش در بازار ايران به شرح زير است: پرايد 111 
با قيمت 205 ميليون تومان به فروش مي رسد. قيمت 
خودرو صفر داخلي روز  جمعه 15 مهر 1401 با توجه به 
آمار و قيمت روزانه سايت ديوار با تغييراتي همراه شد.

قيمت خودرو صفر داخلي در لحظه نگارش اين گزارش 
در بازار ايران به شرح زير است: پرايد 111 با قيمت 205 
ميلي��ون تومان به فروش مي رس��د. پرايد 131 نيز با 
قيمت 180 ميليون تومان عرضه مي شود. دنا معمولي 
مدل 1401 نيز با قيمت 404 ميليون تومان به فروش 
مي رسد. پژو 207 اتومات اكنون در قيمت 590 ميليون 
تومان خريد و فروش مي ش��ود. تيب��ا هاچ بك  پالس 
هم اكنون در محدوده 214ميليون تومان قيمت دارد. 
پژو 206 تيپ دو م��دل 1401 اكنون در قيمت 309 
ميليون تومان به فروش مي رس��د. 206 تيپ پنج نيز 
در بازار كش��ور تا نرخ 370 ميليون تومان پيش رفت. 
تارا اتوماتيك هم امروز با قيمت 595 ميليون تومان 
خريد و فروش مي شود. اما دالر در روزهاي گذشته با 
رشد ناگهاني همراه شد. آيا بازار به اين افزايش قيمت 
واكنش نش��ان داده اس��ت؟ فيروز نادري، كارشناس 
صنعت خودرو در گفت وگو با تجارت نيوز گفته است: 
با افزايش قيمت دالر، بازار خودرو هم با افزايش قيمت 
همراه ش��ده اس��ت. اين افزايش قيمت بازار را بعد از 
ماه ه��ا از ركود خارج كرد و اكن��ون خريد و فروش در 
بازار در حال انجام است. اين كارشناس صنعت خودرو 
توضيح داد: به نظر مي رسد در هفته آينده هم بازار با 
افزايش بيشتر قيمت ها همراه شود و در ماه هاي آينده 
هم رك��ود به طور كامل از بين برود. چندي پيش هم، 
بابك صدرايي، كارش��ناس صنعت خودرو گفته بود: 
بازار خودرو در حال حاضر در ركود قرار دارد و نوسان 
قيمتي كم است. پيش بيني مي شود تا هفته آينده اين 

ركود ادامه داشته باشد.
اين كارش��ناس صنعت خ��ودرو توضي��ح داد: اما در 
هفته هاي آينده اگر تكليف مذاكرات برجام مشخص 

شود، بازار روند صعودي را طي خواهد كرد. 
سعيد موتمني رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و 
فروش��ندگان خودرو نيز با رصد قيمت خودرو گفته 
اس��ت: تيبا صندوق دار حدود 200 ميليون تومان و 
تيب��ا هاچ بك 208 ميليون توم��ان در بازار به فروش 
مي رسد.وي در پاسخ به اين پرسش كه ايران خودرو 
خط توليد سمند و پژو 405 را متوقف كرد اين خودروها 
چند درصد س��هم بازار را داش��تند و آيا خودروهايي 

جايگزين آنها خواهد ش��د، خاطرنشان كرد: كيفيت 
اي��ن خودروها قاب��ل توجه نبود همچنين مش��كل 
شماره گذاري نيز داشتند از اين رو از رده توليد خارج 
شدند؛ توليدكنندگان نيز خودروهاي ديگر را جايگزين 
آنها خواهند كرد. بدون ترديد اين خودروساز تدارك 
توليد خودروي جديد را ديده است كه توليد 2 خودرو 
را متوقف كرده است. اين فعال صنفي با اشاره به كاهش 
تقاضا براي خريد خودرو، گفت: افرادي كه نياز فوري به 
خودرو دارند براي خريد مراجعه مي كنند اما در مجموع 

در اين بازار شاهد جنب وجوش نيستيم.
فعال صنفي با بيان اينكه حذف سامانه يكپارچه فروش 
خودرو در بازار تاثيري نمي گذارد، افزود: محدوديت 
عرض��ه باعث ايج��اد فاصله قيمت خ��ودرو در بازار و 
كارخانه شده است. به عبارت ديگر بين گراني خودرو 
و ميزان عرضه آن نس��بت وجود دارد؛ به عنوان مثال 
فاصله قيمت از كارخانه تا بازار پژو 206 تيپ 2 حدود 

160 ميليون تومان است.
موتمن��ي ادامه داد: اگر اج��ازه واردات با تعرفه پايين 
داده مي ش��د اثرات مثبت آن را در بازار خواهيم ديد 
تا اين تاريخ وزارت صمت جزييات��ي از نحوه واردات 
خودرو اعالم نكرده اس��ت؛ اگر جزييات آن مشخص 
شود مي توانس��تم اظهارنظر كنم كه خودرو 10 هزار 
دالري با چه نرخي به دس��ت مصرف كننده نهايي در 
ايران مي رس��د. رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه 
و فروش��ندگان خودرو در پاس��خ به اين پرسش كه 
آيا رون��د افزايش قيمت خ��ودرو در هفته هاي آينده 
ادامه دار خواهد بود، گفت: بازار خودرو نيز تابع عرضه 
و تقاضاس��ت اگر عرضه بيشتر شود اثر خود را در بازار 
مي گذارد؛ اگر ميزان عرضه جوابگوي تقاضا بود فاصله 
قيمت محصوالت شركت هاي خودروساز از كارخانه تا 

بازار حداقل 10 درصد بود نه 100 درصد.
اين فعال صنفي تصريح كرد: خودرو يك كاال مصرفي 
اس��ت كه امروز تبديل به يك كاالي سرمايه اي شده 
است اگر محدوديت در عرضه نداشتيم قيمت اين كاال با 
كوچك ترين نوسان  ارزي تغيير نمي كرد. ايران خودرو 
فاكتور پژو 206 را چن��د روزي متوقف كرد و همين 
مساله تاثير خود را در بازار گذاشت و شاهد افزايش نرخ 

آن در بازار بوديم.
موتمني با اشاره به ريزش نرخ خودروهايي كه در 2 ماه 
گذشته افزايش توليد داشتند، افزود: قيمت پژو 207 
اتوماتيك مدل 1401 تيرماه ب��ا ارز 28 هزار توماني 
حدود 567 ميليون تومان بود اين در حالي اس��ت كه 
امروز همين خودرو با ارز 33 هزار توماني حدود 478 

ميليون تومان بفروش مي رس��د چراكه تعداد فاكتور 
كردن اين خودرو توسط خودروساز بيشتر شده است.

   قيمت خودرو در كارخانه ها
افزايش مي يابد؟

پ��س از افزاي��ش18 درص��دي قيم��ت خودروهاي 
كارخانه اي در س��ال گذش��ته، به نظر مي رس��د كه 
خودروس��ازان مدت هاس��ت كه به دنب��ال افزايش 
قيمت محصوالت ش��ان هس��تند. در قرعه كش��ي 
مرحله قبل سامانه يكپارچه تخصيص خودرو قيمت 
هايمايك باره200 ميليون تومان افزايش يافت. اين 
اقدام ايران خودرو با اعتراضات زيادي از طرف مشتريان 
اين شركت همراه شد و ايران خودرو را مجبور كرد كه 
هايما را با قيمت قبلي به بازار عرضه كند. تورم، تحريم، 
قيمت گذاري دستوري و افزايش هزينه هاي توليد از 
جمله عواملي هستند كه خودروسازان معتقدند كه آنها 
را دچار زيان كرده. اما ضرر اين خودروسازان به مقداري 
نيس��ت كه وزارت صمت بخواهد ب��ا افزايش قيمت 
دستوري آن را براي آنها جبران كند. خودروسازان با 
وجود اينكه در شرايط زيان دهي هستند و ادعا مي كنند 
با توليد هر خودرو مبلغي بين50 تا 90 ميليون تومان 
ضرر مي كنند، وزارت صم��ت آنها را به افزايش توليد 
مقدر كرده و دس��تور داده كه سه خودروساز دولتي، 
يعني ايران خودرو، س��ايپا و پارس خودرو بايد تا آخر 
س��ال1401 توليدات خود را به ي��ك ميليون و 600 
هزار دس��تگاه برس��انند. اين كار وزارت صمت تنها 
خودروسازان را بدهكارتر مي كند و كمكي به وضعيت 
فعلي خودروسازان نمي كند. اما هرچند خودروسازان 
توليدات خود را افزايش دادند، اما از برنامه وزير عقب 
هستند و به نظر هم نمي رسد كه بتوانند تا پايان سال 
تيراژ خود را به عدد مقدر شده برسانند. اين در حالي 
است كه س��خنگوي وزارت صمت در دومين نشست 
خبري خود با رس��انه ها در رابطه ب��ا افزايش قيمت 
خودرو گفته بود: »خودروسازان نبايد با افزايش قيمت 
محصوالتش��ان زيان خود را جبران كند و بايد به فكر 

چاره اي ديگر براي جبران اين زيان دهي باشند.«

   اعالم اسامي شركت هاي واردكننده
تا آخر مهر

پس از كش و قوس ه��اي فراوان در م��ورد واردات يا 
ع��دم واردات خودرو در اوايل س��ال جاري و س��پس 
تنظيم آيين نامه واردات خودرو، 21 تير ماه منوچهر 
منطقي معاون صنايع حمل و نقل وزير صمت بر اساس 

صحبت ه��اي فاطمي امين وزير صمت ك��ه از ماه ها 
قبل و منطبق ب��ا فرمان رييس جمهور خبر از واردات 
خودرو به كشور مي داد، وعده ورود خودرو تا شهريور 
ماه را داد و اعالم كرد كه اجرايي ش��دن اين آيين نامه 
منوط ب��ه مصوبه هيات دولت اس��ت ضمن اينكه بر 
اس��اس برنامه ريزي صورت گرفته، تا شهريور1401 
واردات خودرو انجام مي شود.در نهايت اوايل شهريور 
ماه آيين نام��ه واردات خودرو ابالغ و وزارت صمت نيز 
چارچوب واردات را اعالم كرد؛ آنطور كه متوليان صمت 
مي گفتند در صورتي كه مشكل در مسير واردات ايجاد 
نشود، خودروهاي خارجي از آذر و نهايت دي ماه وارد 
بازار كشور خواهند ش��د. در اين رابطه اميد قاليباف 
سخنگوي وزارت صمت در گفت وگو با مهر با بيان اينكه 
بنا بر درخواس��ت شركت هاي متقاضي براي تكميل 
مدارك مندرج در آيين نامه واردات خودرو، يك ماه به 
آنها فرصت داده شد، گفت: در سه هفته گذشته جلسات 
متعددي با شركت هاي متقاضي واردات خودرو براي 
بررسي مدارك برگزار شد كه در نهايت2 شركت مرحله 

تكميل الزامات قانوني را با موفقيت به اتمام رساندند.
وي اف��زود: حداكثر تا پاي��ان مهر ماه اس��امي تمام 
شركت هاي واجد ش��رايط اعالم خواهد شد. قاليباف 
ادام��ه داد: وزارت صمت با دقت الزام��ات قانوني را از 
شركتها مطالبه خواهد كرد و توانمندترين شركت هاي 
كشور كه تضمين دهند خدمات پس از فروش و انتقال 
فناوري را ارايه دهند براي واردات خودرو مجوز خواهند 
گرفت. سخنگوي وزارت صمت گفت: سرمايه گذاراني 
نيز جهت سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل عمومي 
اع��الم آمادگي كرده اند كه در همين راس��تا در حال 
مذاكره و اخذ مجوز هستند. اما اينكه آيا كمبود عرضه 
و قيمت خودرو در بازار با واردات خودرو، حل مي شود، 
پرسشي است كه كارشناسان در پاسخ به آن مي گويند: 
به نظر نمي رس��د كه واردات خودرو عملي شود. اگر 
دالر افزايش پيدا كند، قيمت خودروهاي وارداتي هم 
افزايش پيدا مي كن��د و به تبع آن خودروهاي داخلي 
هم افزايشي مي شوند و كاهش قيمتي در كار نخواهد 
ب��ود. همچنين تنها خودروهايي ك��ه از واردات تاثير 
مي پذيرند، خودروهاي خارجي موجود در بازار كشور 
باشد و نبايد اميد به كاهش قيمت محصوالت داخلي 
چه در بازار و چه در درب كارخانه داشت.جداي از بحث 
واردات، قيمت دالر در حال افزايش است. با وجود اين 
افزايش، هزينه هاي توليد در حال افزايش است و در 
آينده چه واردات آزاد ش��ود چه نشود، خودروسازان 
مجبور به افزايش مجدد محصوالت خود خواهند شد.
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ممنوعيت واردات محصوالت
آرايشي و بهداشتي لغو شود

لغو ممنوعيت واردات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 
بر اساس يك بسته پيشنهادي و بر اساس ميزان توليد 
و كيفيت نمونه هاي داخلي هر قلم كاال باشد، نتيجه 
نشس��ت اخير كارگروه شوراي گفت وگو بود.  اعضاي 
كارگروه تخصصي ش��وراي گفت وگ��و در تازه ترين 
نشس��ت، مش��كالت مترتب بر بازار لوازم آرايشي و 
بهداشتي ناشي از ممنوعيت واردات اين محصوالت از 
سال 1397 را بررسي كردند.بر اساس آمار ارايه شده 
از انجمن واردكنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي، بالغ 
بر 160 شركت واردكننده لوازم آرايشي و بهداشتي در 
اين سال ها، فعاليت خود را متوقف كردند و 8 هزار نفر 
تعديل شدند. همچنين طبق اطالعاتي كه ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در اين نشست ارايه داد، ميزان قاچاق 
فرآروده هاي آرايشي و بهداشتي در سال 1397 بالغ بر 
1.6 ميليارد دالر بوده و اين رقم بعد از اعمال ممنوعيت 
واردات در سال 1398 با 500 ميليون دالر افزايش به 
2.1 ميليارد دالر رسيد. متوسط ميزان واردات در سه 
سال منتهي به 1397 برابر با 290 ميليون دالر بوده 
ك��ه از ارز غيردولتي تامين مي ش��ده و ميزان ارزبري 
اندكي هم داشته است. اين ميزان واردات در سال 98 
به 40 تا 50 ميليون دالر رسيد. به اين معنا كه با اعمال 
ممنوعيت واردات، ميزان واردات رس��مي اين لوازم 
با 250 ميليون دالر كاهش مواجه ش��د؛ اما در مقابل 
رشد 500 ميليون دالري در روند قاچاق اين فرآورده ها 
رخ داد.  طبق آنچه نماينده ستاد مقابله با قاچاق كاال 
و ارز مطرح كرد لغو ممنوعيت واردات لوازم آرايش��ي 
و بهداشتي امري است كه بايد اجرايي شود؛ اما براي 
اجراي آن بايد مراجع قانوني آن را در نظر گرفت چون 
بخشي از ممنوعيت ها مربوط به حكم سران قوا و برخي 
از آن به هيات وزيران برمي گردد. در اين راس��تا عالوه 
بر تاكيد واردكنندگان و در عين حال توليدكنندگان 
لوازم آرايشي و بهداشتي بر لزوم لغو ممنوعيت ها، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، گمرك، وزارت اقتصاد، سازمان 
استاندارد و ديگر اعضاي حاضر در جلسه خواستار لغو 
ممنوعيت واردات لوازم آرايش��ي و بهداشتي شدند. 
البته مش��روط بر اينكه اين روند تدريجي اتفاق افتد. 
آنچه در اين بين مورد تاكيد نمايندگان دستگاه هاي 
مختلف دولتي و تش��كل هاي خصوصي قرار گرفت، 
مطالعه دقيق درباره وضعي��ت و ميزان توليد هر قلم 
كاالي بهداشتي و آرايشي، ميزان مصرف و وضعيت بازار 
درباره يك به يك اقالم و در نهايت تصميم گيري جزئي 
ب��راي لغو ممنوعيت واردات بود. اس��تفاده از ضرايب 
تعرفه اي پيشنهاد ديگري بود كه در اين نشست عنوان 
شد.با توجه به آنچه در اين نشست عنوان شد، محمد 
اسكندري، مدير كارگروه ش��وراي گفت وگو با بيان 
اين مطلب كه در اقتصاد آزاد امروز براي مديريت هر 
بازاري از ابزاري به غير از ممنوعيت استفاده مي شود، 
گفت: كنترل و مديريت بازار نيازي به ممنوعيت  كامل 
ندارد. الزم است به سمت ابزارهاي جديد حركت كنيم 
تا آنج��ا كه توليد و واردات، با تعامل دقيق و منطقي با 
يكديگر نياز كشور را تامين كنند. بر اساس اظهارات او 
با توجه به ابهاماتي كه درباره روند قانوني لغو ممنوعيت 
واردات ل��وازم خانگي وج��ود دارد، معاونت حقوقي 
رياست جمهوري بايد بررسي الزم را انجام دهد و مسير 
قانوني كه بايد طي شود تا ممنوعيت واردات اين دست 
از محصوالت بر اساس مطالعه دقيق كارشناسي بازار، 
لغو شود را مشخص كند. اسكندري همچنين از انجمن 
واردكنندگان خواست تا فهرستي از كاالهاي وارداتي 
كه مدنظر است تا ممنوعيت آنها برداشته شود يا درباره 
آنها تعرفه گذاري صورت گيرد، ارايه دهد تا در صحن 
اصلي شوراي گفت وگو مورد استفاده قرار گيرد. مدير 
كارگروه شوراي گفت وگو تاكيد كرد: آنچه بايد مالك 
عمل باش��د رفع ممنوعيت واردات با توجه به بس��ته 
حمايتي مبني بر حذف تدريجي ممنوعيت هاست. 
در اين رابطه بايد به گون��ه اي قدم برداريم كه نگراني 
براي تو ليد، وضعي��ت ارز و كيفيت محصوالت وجود 

نداشته باشد.

سهم صنعت
 از واردات چقدر است؟

جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نشان مي دهد در چهار ماهه نخست امسال، سهم 
كاالهاي استفاده شده در توليد در سبد واردات به لحاظ 
ارزشي بيش از 83.2 درصد بوده است.به گزارش ايسنا، 
بر اساس اين آمار در چهار ماهه اول امسال، 11 ميليون 
و 159 هزار تن كاالي سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي 
به ارزش 17 ميليارد و 228 ميليون دالر به كش��ور وارد 
شده است. همچنين آمارها نشان مي دهد كه كاالهاي 
واسطه اي به لحاظ ارزشي 69.1 درصد و به لحاظ وزني 
87 درصد يعني بيشترين سهم از كل واردات را به خود 
اختصاص داده اند. به ط��وري كه در اين مدت بيش از 9 
ميليون و 712 هزار تن كاالي واس��طه اي به ارزش 11 
ميليارد و 902 ميليون دالر به كشور وارد شده كه نسبت 
به چهار ماهه س��ال 1400 به لحاظ وزني 17.1 درصد 
كاهش و به لحاظ ارزشي 13.7 درصد رشد داشته است. 
سهم كاالهاي سرمايه اي نيز در اين مدت به لحاظ ارزشي 
و وزني به ترتيب 14.1 و 2.1 درصد بوده و در چهار ماهه 
امسال 236 هزار تن كاالي سرمايه اي به ارزش بيش از دو 
ميليارد و 432 ميليون دالر وارد شده است. وزن اين نوع 
كاال نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.6 درصد و ارزش 
آن 39.1 درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين در اين 
مدت يك ميليون و 211 هزار تن كاالي مصرفي به ارزش 
دو ميليارد و 894 ميليون دالر به كشور وارد شده، يعني 
سهم كاالهاي مصرفي از كل واردات به لحاظ وزني 10.8 
و به لحاظ ارزش��ي 16.8 درصد بوده است. وزن و ارزش 
كاالهاي مصرفي وارد شده نيز نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 46.2 درصد افزايش و 13.9 درصد افزايش داشته 
است. گفتني است كه كاالهاي واسطه اي مانند چوب در 
ايجاد ديگر كاالها استفاده مي شود و بخشي از محصوالت 
ديگر را تشكيل مي دهند و از كاالهاي سرمايه اي، مانند 

ماشين آالت، براي توليد ديگر كاالها استفاده مي شود.

 عرضه نهاده هاي دامي 
با قيمت توافقي

سرپرست معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، 
از عرضه نهاده هاي دامي با قيمت توافقي و كمتر از قيمت 
اعالمي خبر داد.به گزارش ايسنا، محسن شيراوند اخيرا از 
عرضه نهاده هاي دامي در سامانه بازارگاه با قيمت توافقي 
و پايين ت��ر از قيمت اعالمي خب��ر داده و اعالم كرده كه 
وارد كنندگان ب��راي اين موضوع نياز به هيچ گونه مجوز 
ديگري ندارند. آنطور كه وزارت جهادكشاورزي گزارش 
داده سرپرست معاونت توس��عه بازرگاني اين وزراتخانه 
مي گويد وزارت جهاد كش��اورزي براي اينكه مداخله در 
بازار و تجارت را كاهش دهد و به حداقل برساند و بخش 
خصوصي بتواند براس��اس مكانيزم هاي بازار عمل كند، 
افزاي��ش و كاهش قيمت نهاده ها در بازار را ذيل س��قف 
قيمتي براي خريدار و فروشنده آزاد كرده و براي اين منظور 

نياز به هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي وجود ندارد.

 ورود زعفران نو به بازار
 از ۱۵ روز ديگر

عضو هيات رييسه شوراي ملي زعفران گفت: از حدود 15 
روز آينده زعفران نو وارد بازار خواهد شد.علي حسيني در 
گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه حدود 15 روز ديگر زعفران 
نو موارد بازار مي ش��ود، گفت: تا اوايل آبان ماه محصول 
جديد زعفران به صورت انبوه وارد بازار خواهد ش��د. وي 
ادامه داد: اينكه عرضه زعفران كهنه يعني زعفراني كه يك 
سال ازتوليد آن گذشته كند شود طبيعي است و به همان 
نسبت خريدار آن هم كم است.عضو هيات رييسه شوراي 
ملي زعفران در پاسخ به اينكه آيا امسال توليد زغفران در 
وضعيت خوبي قرار دارد ي��ا خير، گفت: وضعيت توليد 
زعفران امس��ال بهتر خواهد بود. سال گذشته به خاطر 
خشكسالي با افت توليد مواجه بوديم و اميدواريم امسال 
اين افت توليد برطرف شود. وي در پايان گفت: هر سال 
سطح زير كشت زعفران افزايش مي يابد. مزارعي كه سال 
گذشته جوان بودند امسال محصول بيشتري خواهند 
داش��ت و مزارعي كه سال گذشته كهنه و قديمي بودند 

جايگزين شدند و مزارع جديدتري به وجود آمده است.

نتايج مزايده خودروهاي 
خارجي شنبه اعالم مي شود

پاكات قيمت پيشنهادي متقاضيان، امروز شنبه مورخ 
16 مهرماه با حضور نمايندگان دس��تگاه هاي نظارتي و 
قضايي بازگشايي و نتايج اعالم خواهد شد.عبدالمجيد 
اجتهادي، مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي با اشاره به استقبال و مشاركت مردم براي شركت 
در مزايده فوق العاده 565 خودروهاي س��واري خارجي 
گفت: در روزهاي اخير حدود 20 هزار ثبت نام جديد در 
سامانه تداركات الكترونيك دولت وجود داشته كه ناشي از 
استقبال و سطح رقابت براي شركت در مزايده فوق العاده 
خودروها اس��ت؛ همچنين روزانه چندين هزار بازديد از 
تارنماي سازمان اموال تمليكي براي مشاهده جزييات و 
دريافت اطالعات مزايده فوق العاده 565 ثبت شده است. 
فروش خودروها به ش��رط شماره گذاري داخل كشور بر 
اساس اعالم رييس س��ازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي، فروش اين خودروها به ش��رط شماره گذاري 
داخل كش��ور بوده اس��ت و با هماهنگي صورت گرفته، 
اين امكان نيز فراهم شده است تا برندگان بتوانند پالك 
خودرو را در محل نگهداري اين خودروها تحويل بگيرند. 
هرگونه خريد اين خودروها منوط به برنده شدن در مزايده 
و آن هم از طريق ثبت نام در سامانه ستاد تداركات دولت 
و خريد از طريق اين سامانه است و بنگاه ها يا اشخاصي كه 
به طرق مختلف مدعي مي شوند كه »ثبت نام در مزايده را 
تضميني انجام مي دهيم« ادعاي كذب مطرح مي كنند و 
قطعاً كالهبرداري است. فروش و تعيين تكليف كاالهاي 
مكشوفه ظن قاچاق بر اس��اس احكام قانوني مندرج در 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در صورت اخذ رأي قطعي 
يا دستور فروش مطابق تبصره 2 ماده 53 اين قانون صورت 
مي پذيرد و هرگونه فروش و مزايده حس��ب دستورات 
قضايي بوده و مزايده فروش 656 به موجب تصميم مورخ 
29 مرداد 1401 شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمي تهران 
انجام شده اس��ت. اين خودروها به دليل مصوبات قبلي 
هيات وزيران در دولت گذش��ته ناش��ي از سياست هاي 
اقتصادي و محدوديت هاي ارزي كشور در بنادر و گمركات 
معطل مانده بودند و تأمين ارز آنها در گذشته انجام شده 
است. فروش خودروهاي س��واري خارجي رسوب شده 
به موجب بازديدهاي سران قواي مجريه و قضاييه از بنادر 
و گمركات كش��ور در ماه هاي پاياني سال 1400 گرفته 
شد كه با دستور ويژه رسيدگي همراه شده است. صدور 
پالك در محل پاركينگ نگهداري خودرو به نام برندگان 
پس از ابالغ تصميم شفاف مرجع قضايي مبني بر فروش 
1062 خودروي سواري در قالب مزايده فوق العاده به شرط 
شماره گذاري داخل كشور و با باالترين قيمت، جلسات 
متعددي در محل دادستاني تهران و سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي و با حضور تمامي دستگاه هاي متولي 
اعم از راهور، محيط زيست، استاندارد، امور مالياتي، بنادر، 
گمرك، انبارهاي عمومي و دستگاه هاي نظارتي و قضايي 
برگزار و هماهنگي كامل براي شفاف شدن هزينه هاي نقل 
و انتقال، شماره گذاري و ساير اقدامات انجام شده است، 
عالوه بر آن مقرر شد پالك در محل پاركينگ نگهداري 
خودرو به نام برندگان صادر شود. در مورد قيمت خودروها 
نيز مطابق قانون، قيمت پايه مزايده توسط كارشناسان 
رسمي دادگس��تري انجام شده است. با توجه به شرايط 
رقابتي و شفاف متناسب با كيفيت خودروها در استان هاي 
مختلف قيمت گذاري صورت مي گيرد و به فروش مي رسد، 
البته به قيمت ارايه شده هزينه هاي ماليات بر ارزش افزوده، 
نقل و انتقال، ماليات شماره گذاري، بيمه شخص ثالث و 
ساير هزينه هاي جانبي را بايد اضافه كرد.اين خودروها از 
مبادي رسمي به كشور وارد شده اما در زمان بررسي اسناد 
مثبته گمركي با اتهام جعل ثبت سفارش مواجه شدند. 
فروش اين خودروها از طريق مزايده به منظور حفظ 
حقوق عامه و بيت المال بوده است چراكه طوالني شدن 
زمان نگهداري منجر به كاهش كيفيت اين خودروها 
شده اس��ت و حتي در صورتي كه رأي برائت دريافت 

كنند ارزش كاال با افت فاحشي مواجه خواهد شد.

قيمت خودرو در روزهاي آينده با افزايش همراه است

خروج خودرو از ركود؟

نايب رييس اتحاديه واردكنندگان دارو:

افزايش قيمت دارو همچنان ادامه دارد
نايب رييس اتحاديه واردكنندگان دارو خاطرنشان كرد: 
كمبود برخي اقالم از جمله سرم به اين دليل نيست كه 
نمي توانيم توليد كنيم بلكه حاشيه سود آن كم است. 
به نظر مي رسد كه قيمت برخي از اقالم دارويي صحيح 
و واقعي نيس��ت؛ قيمت ها بايد به نفع تامين كننده و 
پوشش بيمه و هزينه ها بايد به نفع مصرف كنندگان 

تمام شود.
مجتبي بوربور در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه سياست 
عدم واردات داروهايي كه مشابه آنها در داخل كشور 
توليد مي ش��ود همچنان ادامه دارد، گف��ت: وزارت 
بهداشت اين سياست را با شدت دنبال مي كند و تالش 
دارد كه داروي مورد نياز كشور را از منابع داخلي تهيه 

و تامين كند.
وي با اش��اره به نق��ش تحريم ها در تهيه م��واد اوليه 
دارو، گفت: برداش��ت اتحاديه واردكنندگان دارو اين 
اس��ت كه واردات دارو به لحاظ تعداد و ارزش كمتر از 

پيش بيني ها شده است.
نائب ريي��س اتحادي��ه واردكنندگان با بي��ان اينكه 
فرآيند ثبت الكترونيك دارو باعث ش��فافيت مصرف 
شده است، افزود: سياست وزارت بهداشت اين است 
در مواقعي كه تولي��د داروي داخلي جواب نمي دهد 
با حداقل همراهي ها اين داروها وارد كش��ور شوند اما 

من هم اكنون آماري از حجم واردات دريافت نكردم.
بوربور با اش��اره به راه حل هاي واردات دارو در شرايط 
تحريم، اذعان كرد: دارو و اقالم سالمت محور در رسته 
اقالم تحريمي قرار نمي گيرند اينجا اين پرسش مطرح 
است كه چرا ايران در تامين دارو با مشكل مواجه است؟ 
چراكه ما در پروسه ها و تراكنش هاي بانكي در دنيا دچار 
اختالل هستيم و تجار براي پيدا كردن مسير مطمئن 

به زمان نياز دارند.
اين فعال اقتص��ادي ادامه داد: سياس��ت هاي وزارت 
بهداش��ت گاهي روند واردات دارو را دش��وار مي كند.

نايب رييس اتحاديه واردكنندگان دارو در پاس��خ به 
اين پرسش كه بعد از حذف ارز ترجيحي قيمت دارو 
چند درصد افزايش پيدا كرد و آيا شاهد كاهش تقاضا 
براي خريد آن بوديم،اف��زود: دارو و غذا جزو دو اقالم 
اساسي هستند كه دولت ها براي تامين آنها به مردم 
يارانه پرداخت مي كنند؛ از اين رو نسبت به تامين شان 
بي توجه نيست؛ وقتي در كشوري شاهد تورم هستيم به 
تبع قيمت اين اقالم نيز از آن تاثير مي پذيرد و طبيعي 

است كه شاهد افزايش نرخ دارو باشيم.
وي ادامه داد: حمايت دولت در بخش بهداشت جزو 
وظايف ذاتي دولت هاست ما افزايش قيمت دارو در 
كشور داش��تيم و اين افزايش قيمت همچنان ادامه 

دارد و ع��دد افزايش قيم��ت دارو بع��د از حذف ارز 
ترجيحي باالس��ت از اين رو مايل به ارايه آن نيستم؛ 
همچنين شاهد كمبود برخي اقالم دارويي به دليل 

قيمت هاي اشتباه هستيم.
به گفته بوربور؛ كمبود برخي اقالم از جمله سرم به اين 
دليل نيست كه نمي توانيم توليد كنيم بلكه حاشيه 
سود آن كم است. به نظر مي رسد كه قيمت برخي از 
اقالم دارويي صحيح و واقعي نيست؛ قيمت ها بايد به 
نفع تامين كننده و پوشش بيمه و هزينه ها بايد به نفع 
مصرف كنندگان تمام ش��ود. اين اقدام از سوي تمام 
كش��ورهاي دنيا در حال انجام است تا به امروز وزارت 
بهداش��ت در اين زمينه درس��ت عمل كرده است اما 
ممكن اس��ت نتواند در روزهاي آينده آنگونه كه اين 

روند را ادامه بدهد.
وي ب��ا بيان اينكه كمب��ود دارو در اروپا به ويژه آلمان 
وج��ود دارد، اف��زود: توليدكنن��دگان دارو در آلمان 
تقاض��اي افزايش 80 درصد قيم��ت دارو را دارند كه 
اين رقم در اروپا بس��يار باالس��ت. در ايران نيز همين 
شرايط وجود دارد از يك سو شاهد افزايش نرخ دارو در 
بازارهاي جهاني هستيم و از سوي ديگر قيمت دارو در 
بازار داخلي باال رفته است از اين رو مردم در اين ميان 
بالتكليف هستند به خصوص خانواده هايي كه بيماران 

خاص و سخت دارند. بوربور ميزان تقاضا براي خريد 
دارو را 10 درصد كاهش��ي دانست و افزود: بسياري از 
داروهاي حمايتي قيمت آن كم ب��ود از اين رو امكان 
قاچاق در ش��رايط رسمي را داشتند. در ايران مصرف 
واقعي در برخي گروه هاي دارويي مانند فشارخون و 
بيماري هاي قلبي پايين است و اين آمار نشان مي دهد 
كه بسياري از بيماران هنوز تشخيص درست را دريافت 

نكرده اند.
بنا به اظهارات ناي��ب رييس اتحاديه واردكنندگان 
دارو؛ بخش��ي از مصرف هيجان زده مردم با كاهش 
ق��درت و توان خري��د مردم كاهش پي��دا كرد.وي 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا سياس��ت حذف 
ارز ترجيح��ي ب��راي واردات دارو را مثبت ارزيابي 
مي كنيد، افزود: فع��االن اين حوزه ب��ر اين باورند 
كه اي كاش حذف ارز ترجيحي در دولت پيش��ين 
انجام مي ش��د بارها واردكنندگان را با القابي چون 
دزد و رانت خوار متهم مي شدند اين در حالي است 
كه ما زودتر از مسووالن خواهان حذف ارز ترجيحي 
بوديم و تمايل داشتيم كه با ارز نيمايي واردات انجام 
ش��ود و به جاي آن مابه التفاوت را به مصرف كننده 
داده ش��ود اين طرح از ديد فعاالن اين حوزه خوب 
است و اميدواريم كه همين روند ادامه داشته باشد.
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خبرروز

آمادگي۱۰ هزار مربي هالل احمر براي ارايه آموزش هاي امدادي در مدارس
رييس سازمان جوانان جمعيت هالل احمر از آمادگي۱۰ هزار مربي سازمان جوانان در سراسر كشور براي ارايه آموزش هاي امدادي در مدارس 
و مهدهاي كودك خبر داد. محمد گلفشان گفت: براساس تفاهم نامه منعقد شده با وزارت آموزش و پرورش و همچنين قانون مديريت بحران 
كشور، مدارس و مهدهاي كودك سراسر كشور تحت آموزش هاي آمادگي در مخاطرات و كمك هاي اوليه قرار مي گيرند. او افزود: برهمين اساس، 
آموزش هاي مربوط به آمادگي در انواع مخاطرات شامل زلزله، حوادث جاده اي، تغييرات اقليمي و همچنين آموزش هاي خود امدادي و ديگر امدادي 
در دستور كار جمعيت هالل احمر قرار گرفته است. گلفشان تصريح كرد: درصدد هستيم كه با آغاز سال تحصيلي جديد، دانش آموزاني آماده براي 
روزهاي سخت تربيت كنيم تا دانش آموزان عالوه بر يادگيري و شناخت سرفصل هاي بشردوستي در شرايط بحراني به كمك همنوع خود بشتابند.

رويداد

بامداد ۱۳ مهرم��اه زمين لرزه اي با قدرت ۵.۴ ريش��تر 
 عمق ۱۰ كيلومتري زمي��ن در خوي را لرزاند. بر اثر اين 
زمين لرزه كه ۴۲ پس لرزه تاكنون داشته است، ٢ استان 
و ٨ شهرستان آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي تحت 
تأثير قرار گرفتند. بخش ديزج ديز در شهرستان خوي 
كانون اين زلزله بوده و تاكنون آسيب هاي جزئي تا تخريب 
كلي در ٥٣ روس��تا در شهرستان هاي خوي، سلماس و 
چايپاره گزارش شده است. همچنين تعداد مصدومان 
اين زمين لرزه تاكنون ١١٢٧ نفر )يك نفر ناشي از ريزش 
آوار - ١١٢٦ نفر ناشي از ترس و فرار( گزارش شده است.

    توزيع۲۰۰۰ چادر امدادي
در مناطق زلزله زده خوي

رييس س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
گفت: بيش از ۲ هزار دس��تگاه چ��ادر امدادي ميان 
زلزله زدگان شهرستان خوي توزيع شده است. مهدي 
ولي پور افزود: تاكنون ۲ هزار و ۹ دستگاه چادر امدادي 
ميان زلزله زدگان شهرستان خوي توزيع شده است و از 
امروز اسكان موقت خانوارهاي متأثر از زمين لرزه تعيين 
تكليف مي شود. او ادامه داد: ۵۳ روستاي شهرستان 
خوي متأثر از اين زمين لرزه بودند كه ۲۲ روستا آسيب 
جدي ديده اند. با توجه به برودت هوا و آغاز فصل سرما، 
در اسكان موقت، پيش بيني هاي الزم براي تهيه لوازم 

گرمايشي و بسته هاي غذايي صورت مي گيرد.

    ارايه خدمات ساماندهي و حمايتي
هالل احمر به مردم زلزله زده خوي

همچنين رييس سازمان جوانان جمعيت هالل احمر 
از ارايه خدمات تيم سحر هالل احمر به مردم زلزله زده 
خوي آذربايجان غربي خبر داد. محمد گلفشان، رييس 
سازمان جوانان جمعيت هالل احمر همچنان از حضور 
و فعاليت تيم هاي سحر )ساماندهي حمايت هاي رواني 
اجتماعي و فرهنگي( اين جمعيت در محل اس��كان 
موقت مردم زلزله زده استان آذربايجان غربي خبر داد.

    تخريب۱۰۰ درصدي۴۶۰
 واحد مسكوني براثر زلزله در خوي

رييس س��ازمان مديريت بحران كش��ور از تخريب 
صددرصدي۴۶۰ واحد مس��كوني بر اثر وقوع زلزله 
در خ��وي خبر داد. حس��ن نامي، رييس س��ازمان 
مديريت بح��ران كش��ور درباره آخري��ن اقدامات 
امدادرس��اني در مناطق زلزله زده گفت: براثر وقوع 
زمين لرزه در خوي۱۱۲۶ نفر مصدوم شده اند كه از 
اين تعداد۸۶ نفر در مراكز درماني بستري هستند. 
او با بيان اينكه۱۲ روس��تاي بخ��ش مركزي خوي 
به طور مس��تقيم درگير زلزله هس��تند، ادامه داد: 
همچنين۴۶۰ واحدمسكوني روستايي۱۰۰ درصد 
تخريب و به ۱۹۷ واحد مسكوني بين۲۰ تا ۵۰ درصد 
خسارت وارد شده اس��ت.رييس سازمان مديريت 
بحران كشور تصريح كرد: ۳۵ تيم هالل احمر شامل 
۱۲۰ نفر از جمله تيم هاي واكنش سريع، جست وجو 
نجات و... در اين مناطق فعاليت داشتند. همچنين۲۱ 
دستگاه آمبوالنس و يك دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
 با ۲۶ نفر تكنيس��ين و ۳۰ تيم ارزياب بنياد مسكن 
در حال فعاليت هستند.نامي با اشاره به توزيع اقالم 
امدادي خاطرنش��ان كرد: ۱۷۵۰ دس��تگاه چادر، 
۲۰۰۰ تخته پتو، ۸۰۰ تخته موكت و ۲۵۰۰ بسته 
غذايي۷۲ س��اعته در بين زلزله زدگان توزيع شده 
است. او ادامه داد: تمام ش��ريان هاي حياتي )آب، 
برق، گاز و مخابرات( در منطقه زلزله زده داير است.

    ۶۵۰۰ بسته غذايي
ميان زلزله زدگان خوي توزيع مي شود

رييس جمعي��ت هالل احمر با حضور در روس��تاهاي 
آس��يب ديده زلزله خوي گفت: عالوه بر اينكه تاكنون 
بيش از ۱۳۰۰ دس��تگاه چ��ادر امدادي براي اس��كان 
زلزله زدگان توزيع شده، ۶۵۰۰ بسته غذايي۷۲ ساعته 
نيز ميان خانوارهاي متاثر از زلزله در اين روستاها توزيع 
خواهد ش��د.به گزارش پايگاه اطالع رس��اني جمعيت 

هالل احمر، پيرحسين كوليوند كه پيش از ظهر امروز به 
مناطق زلزله زده آذربايجان غربي سفر كرده، در بازديد از 
روستاهاي آسيب ديده و همچنين روند امدادرساني به 
حادثه ديدگان اظهار داشت: خسارت هاي ناشي از زلزله 
به ساختمان ها و زيرساخت ها باالست و بسياري از منازل 
در روستاهاي نزديك به كانون زلزله ديگر قابل سكونت 
نيست. وي افزود: هالل احمر در برخي مناطق، اردوگاه 
اسكان اضطراري برپا كرد اما به دليل اينكه مردم تمايل 
ندارند دورتر از منازل خود س��اكن باشند، به هر خانوار 
آسيب ديده چادر اسكان تحويل داده شد. او با بيان اينكه 
اكنون توزيع اقالم زيستي و بسته هاي غذايي۷۲ ساعته 
ميان خانوارهاي زلزله زده و آسيب ديده در خوي در جريان 
اس��ت، گفت: تيم هاي امدادي هالل احمر در روستاها 
حضور دارند و مشغول ارايه خدمات هستند. همچنين 
تيم هاي سحر هالل احمر )سفيران حمايت هاي روحي و 
رواني( نيز در منطقه هستند و با توجه به فضاي ترس و 
دلهره كه به خاطر پس لرزه ها براي كودكان ايجاد شده، 
خدمات متنوعي از ايجاد فضاي ش��ادي، نشاط، بازي و 
نقاش��ي تا حمايت هاي روحي و رواني به كودكان ارايه 
مي دهند كه كودكان احس��اس امنيت داشته و در برابر 
حادثه تاب آور شوند.رييس جمعيت هالل احمر با بيان 
اينكه از نظر خدمات مربوط ب��ه امدادونجات، اقدامات 
الزم انجام شده، تاكيد كرد: حمايت هاي هالل احمر از 
زلزله زدگان تا بازگش��ت مردم به زندگي عادي و پايدار 
ش��دن ش��رايط ادامه دارد و هالل احمر ب��ه عنوان يك 
نهاد مردمي و خدمت رس��ان تا آخرين لحظه كه مردم 
آسيب ديده نياز داشته باشند، در كنار آنها خواهد ماند.

كوليوند گفت: اكنون يكي از اقدامات امدادگران در مناطق 
زلزله زده، آموزش به زلزله زدگان است كه چادرها را در 
كدام نقاط من��ازل خود نصب كنند كه اگر پس لرزه رخ 
داد، امنيت جاني داشته باشند. او با بيان اينكه روستاييان 
از خدمات ارايه شده راضي هستند، افزود: خوشبختانه در 
زلزله خوي تلفات جاني نداشتيم و خسارات مالي هم با 

حمايت و كمك دولت و مردم جبران خواهد شد.

زلزله خوي و تخريب 100 درصدي 460  واحد مسكوني
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

قانون گريزي؛ تضييع حقوق 
هزار كارگر

كارگاه ه��اي كوچك، »حق��وق وزارت كاري« 
ناميده مي ش��ود؛ فقط مزد پايه، س��هم هزاران 
كارگران ش��اغل در اين بخش از اقتصاد است. 
اين كارگ��ران دهه هاس��ت كه از م��زد قانوني 
محرومند؛ براساس تعريف قانون كار، دستمزد 
قانوني كارگران شامل مزد پايه و مزاياي مزدي 
مصوب شوراي عالي كار شامل بن خواربار، حق 
مسكن، حق اوالد و سنوات است؛ در كارگاه هاي 
كوچك نه سنوات قانوني به كارگران پرداخت 
مي شود نه حق اوالد و حق مسكن مي گيرند و 
نه از بن خواربار خبري هست. اما چرا اين اتفاق 
مي افتد؛ چ��را قانون گريزي تبديل به يك عرف 
رايج شده است؟ از س��وي ديگر بازرسي كار در 
بهترين حالت ممكن، نيمي از كارگاه هاي داير 
كشور را پوشش نمي دهد؛ همواره به اين بهانه 
كه نيروي انس��اني نداريم و با كمبود بازرسان 
كار مواجهيم، از نظارت بر كارگاه هاي كوچك و 
اصناف چشم پوشي مي شود؛ نكته اينجاست كه 
از ظرفيت تشكل  هاي كارگري نيز در اين بخش 
استفاده نمي ش��ود؛ برآيند اين اهمال كاري ها، 
تضييع حق هزاران كارگري است كه بيمه شده 
و در دايره اقتصاد رسمي كشور كار مي كنند اما 
حق قانوني شان بر دستمزد قانوني به رسميت 
ش��ناخته نمي ش��ود. نبايد و نمي توان به بهانه 
كمبود بودجه يا نيروي انس��اني، حقوق مزدي 
انسان ها را ناديده گرفت؛ بايد با تخلفات مزدي 
كارفرمايان برخورد شود؛ فرقي نمي كند كدام 
كارفرم��ا، چه كارفرم��اي بزرگ ي��ك كارگاه 
صنعتي باشد و چه كارفرماي يك كارگاه ُخرد 
با س��ه كارگر. وقتي در نظ��ر بگيريم كه عمده 
اش��تغال ما - بيش از پنجاه درصد اشتغال- در 
كارگاه هاي كوچك و اصناف است، حجم عظيم 
اين قانون گريزي و تضييع حق��وق، خودش را 
بيشتر نشان مي دهد.در حالي كه حداقل نيمي 
از اشتغال كشور در كارگاه هاي كوچك و اصناف 
است و بازهم در حداقل ۸۰ درصد اين كارگاه ها، 
پرداخت مزاياي مزدي ناديده گرفته مي شود و 
در شرايطي كه وزارت كار مدعي فقدان بازرسان 
كاِر كافي ب��راي نظارت بر تمام كارگاه هاي داير 
كشور است، هيچ راهي نمي ماند جز اينكه بيايند 
و افزايش حقوق را تمام��ًا روي پايه مزد اعمال 
كنند؛ كارفرماي��ان در مذاكرات مزدي هرگز به 
اين مقول��ه رضايت نداده ان��د و نمي دهند؛ اين 
كارفرمايان واقعًا حامي سود كارفرمايان هستند 
حتي به قيم��ت گروگان گرفتن مزد كارگران و 
كارگران هم كه دست شان در عمل به جايي بند 
نيست؛ كارگران كارگاه هاي كوچك از هرگونه 
تشكل يا همگرايي محرومند، حتي يك انجمن 
صنفي پراكنده و افقي ندارند تا بتوانند از حقوق 

مزدي خود صيانت كنند.

احتمال موج جديد كرونا با جهش ويروسي دور از ذهن نيست

هيچكسپروتكلهايبهداشتيرارعايتنميكند
تعادل|

 حاال كه كرونا فروكش كرده، با فرا رسيدن 
فصل پاييز اين امكان وج��ود دارد تا يك 
بار ديگر بيماري هاي تنفس��ي و آنفلوآنزا باز هم جامعه 
را درگير كند. اين در حالي اس��ت كه سازمان بهداشت 
جهاني در مورد شيوع آنفلوآنزاي مرغي نيز هشدارهايي 
را صادر كرده است، در حال حاضر در اسپانيا اولين مورد 
ابتال به اين بيماري شناس��ايي شده و معلوم نيست در 
آينده چند نفر ديگر از مبتاليان شناس��ايي ش��وند، به 
هر حال آنفلوآنزاي مرغي يا همان آنفلوآنزاي پرندگان 
كه ريشه آس��يايي دارد بسيار مس��ري است و همين 
مساله باعث مي ش��ود تا سرعت شيوع آن نيز نسبت به 
بيماري هاي ديگر باال باشد. جالب است بدانيد در سطح 
جهان، از ژانويه ۲۰۰۳، ۸۶۶ مورد آلودگي انس��اني به 
واس��طه ويروس آنفلوآنزاي ) A )H۵N۱ در ۲۱ كشور 
گزارش شده است. از اين ۸۶۶ مورد، ۴۵۶ مورد مرگ و 
مير بودند. آخرين مورد در جوالي ۲۰۲۱ در هند گزارش 
شد. اما در حال حاضر مساله آنفلوآنزاي مرغي نيست، 
بلكه آنفلوآنزايي اس��ت كه هر س��ال با آغاز فصل پاييز 
شروع مي ش��ود، براي جلوگيري از ابتال به اين بيماري 
هم بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كرد، آنفلوآنزا 
همانقدر كه مي تواند بي خطر باش��د به همان اندازه هم 
مي تواند خطرناك بوده و باعث گرفتن جان انسان مبتال 
شود. مساله مهم تر اما ابتال به اين بيماري همراه با كرونا 
است كه در حال حاضر مي تواند خطر آن را دو برابر كند. 

    اوج ابتال به آنفلوآنزا و كرونا در پاييز
دكتر مسعود مرداني در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان 
خيزش بيماري هاي تنفسي در پاييز امسال وجود دارد 
به »تعادل« مي گويد: قطعا اين اتفاق رخ مي دهد، ما 
هم شاهد افزايش ابتال افراد به كرونا خواهيم بود و هم 
ابتال به آنفلوآن��زا. در حال حاضر رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي به حدي كاهش پيدا كرده است كه ديگر 
نمي تواني��م با خيال راحت بگويي��م كه خطرات اين 
بيماري هاي تنفسي را پشت سر گذاشته ايم و از سوي 
ديگر مدارس و دانش��گاه ها هم باز شده، در اكثر اين 
مراكز آموزشي هيچ كدام از شروطي كه ستاد مبارزه 
با كرونا براي بازگشايي قيد كرده بود رعايت نمي شود، 

پس اصال دور از ذهن نيست كه ابتال به اين بيماري ها 
همراه با افزايش باشد.او افزود: بنابراين اكنون با توجه 
به كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي، بايد آمادگي 
وجود داشته باشد و احتماال ما در پاييز خيزشي را در 
بيماري هاي تنفسي مانند آنفلوآنزا و كوويد خواهيم 
داش��ت. قطعا بايد تمهي��دات الزم را ب��ه ويژه براي 
گروه هاي پرخطر اتخاذ كنيم. البته خوشبختانه در 
حال حاضر ميزان كشندگي و ش��دت بيماري زايي 
ويروس كرونا پايين است و بنابراين شايد خيلي نگران 
مرگ و مير و بستري نباشيم، اما به هر حال شيوع كرونا 
در جامعه باالست. در حال حاضر هم شيوع كرونا در 
جامعه فراوان است، اما از آنجايي كه بيماران يا مراجعه 
نمي كنند كه ثبت ش��وند و در خانه درمان عالمتي 
انجام مي دهند، تصور بر اين است كه اپيدمي نيست. 
در حالي كه ويروس همچنان در جامعه چرخش دارد.

    كاهش ميزان بررسي واريانت ها و تست ها
مرداني در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: در حال 
حاضر حتي مراكز بهداشتي هم ديگر مثل سابق براي 
مشخص شدن نوع واريانت هاي كرونا تالش نمي كنند و 
ميزان تست ها به شدت كاهش پيدا كرده و در واقع وقتي 
فردي با عاليم بيماري هاي تنفسي به مراكز درماني 
مراجعه مي كنند مشخص نمي شود مبتال به كرونا شده 
يا آنفلوآنزا. مساله اينجاست كه در بسياري از موارد مردم 
هم ديگر نيازي به انجام تست كرونا نمي بينند و حتي 
اگر دكتر هم تجويز كند از انجام آن سر باز مي زنند. اين 
در حالي است كه چنين اهمال كاري هايي مي تواند 
دوباره ما را به سمت يك پيك ديگر از اين بيماري 

سوق بدهد و شرايط را بغرنج تر كند. 

    كاهش تزريق دوز سوم واكسن
عضو كميته علمي س��تاد كرونا مي افزايد: متاسفانه 
درصد قابل توجهي از افراد هنوز دوز س��وم واكس��ن 
را تزريق نكرده اند و اصال ديگر كس��ي به اين موضوع 
اهميت نمي دهد. چون مي��زان ابتال و ميزان مرگ و 
مير به طرز چش��مگيري پايين آمده اس��ت مردم به 
گمان اينكه كرونا پايان يافته به زندگي قبل از كرونا 
بازگش��ته اند اين در حالي اس��ت كه در فصل پاييز و 

زمستان هر گونه سهل انگاري و بي توجهي مي تواند 
باعث بروز خيزش تازه اي از بيماري اي تنفسي در كشور 

باشد و باز هم مراكز درماني را با مشكل مواجه كند.

    كوويد ۱9 همچنان نو پديد است
او ب��ا بيان اينكه باتوج��ه به اينكه با بيم��اري نوپديدي 
مواجهيم، نمي توانيم تصوير واقع��ي را از آنچه كه درباره 
كووي��د۱۹ پيش رو داري��م، نمايش دهي��م، مي افزايد: 
مثال اگر به جاي كوويد۱۹، آنفلوآنزا پاندمي ش��ده بود، 
مي توانستيم تجربيات مشابهي را در گذشته جست وجو 
كرده و پيش بيني درست تري را از آينده داشته باشيم، اما 
درباره كوويد اينطور نيست. آنچه كه مي تواند شرايط را 
برايمان روشن تر كند، تحقيقات بومي است كه بايد آنها را 
انجام دهيم تا بتوانيم تحليل درستي از وضعيت موجود در 
كشورمان درباره اين بيماري ها داشته باشيم و بعد ببينيم 
عوامل بيماري زا و ويروس هايي كه بيش��تر جامعه ما را 
تهديد مي كنند، چه هستند و تمهيدات الزم را براي مقابله 
با آنها اتخاذ كنيم. حال ممكن است بخشي از اين تمهيدات 
به مش��اركت فعال مردم نياز داشته باشد، مانند رعايت 
پروتكل ها و بخشي هم به اقداماتي كه سازمان هاي مسوول 
مانند وزارت بهداشت بايد انجام دهند، ارتباط داشته باشد.

مرداني با بيان اينكه به نظر مي آيد كه عادي انگاري عمومي 
به وزارت بهداشت هم رخنه پيدا كرده است، اظهار مي دارد: 
چراكه برنامه مش��خص جامع و برنامه اي را از سوي آنها 
نمي بينيم كه مثال قرار باشد تست جامع، توالي سنجي، 
تعيين گروه هاي پرخطر و... انجام ش��ود. سواالت زيادي 
درباره اپيدمي كوويد۱۹ مطرح است،  اما گويا همه چيز را به 
دست تقدير و شرايط سپرده ايم. به نظر مي آيد كه آمادگي 
الزم از نظر تجهيزات، پروتكل هاي به روز شده، روند روزمره 
بيماري، فع��ال بودن تيم هاي واكنش س��ريع و... وجود 
ندارد. اين اقدامات بايد به صورت معمول انجام ش��ود كه 
متاسفانه انجام نمي شود. حال اگر دوباره دچار يك واريانت 
تهديدكننده شويم، كه هر لحظه ممكن است ايجاد شود 
و احتمال آن صفر نيست، آيا همه چيزمان به بهمن ۱۳۹۸ 

برمي گردديا اينكه آمادگي مقابله با نگراني ها داريم؟

    موج جديد كرونا با جهش ويروسي
او درباره احتمال بروز موج هش��تم كرونا در كشور، 

مي گويد: اگر جهش ويروسي رخ دهد، احتماال يك 
پيك جديد با ارتفاع و شيب تندي خواهيم داشت. 
در حال حاضر نوسانات جزئي كرونا را مي بينيم، اما از 
آنجايي كه اطالعات مربوط به ابتال را نداريم و فقط به 
استناد مرگ و بستري قضاوت مي كنيم، قضاوت مان 
درست نيست و گمراه مي شويم. رنگ بندي شهرها 
هم كه از ابتدا اشتباه بوده و همچنان اصرار بر ادامه 
آن وجود دارد. به نظر مي آيد تحرك و حساس��يت 

كافي كه بايد در شرايط حاضر باشد،  وجود ندارد.

    خطر همچنان بالقوه است
مردان��ي مي افزايد: قطعا ت��ا زماني كه خاموش��ي و 
پاي��ان اپيدم��ي كرونا از س��وي مجام��ع بين المللي 
مانند س��ازمان جهاني بهداش��ت و... اعالم رس��مي 
نش��ود، همچنان خطر بالقوه اي است كه وجود دارد. 
وضعيت موجود ش��كننده بوده و مي تواند به سرعت 
 در حد چند روز بازگش��ت داش��ته باش��د. از طرفي 
به نظر مي آيد كه س��طح حساس��يت جامعه در برابر 

كرونا، با كاهش سطح واكسيناس��يون، باال مي رود و 
وقتي افراد حس��اس جامعه باال رود، استعداد ابتال در 
آنها نيز باال مي رود. او درباره وضعيت آنفلوآنزا نيزمي 
گويد: از آنجايي كه در چند سال اخير به دليل اپيدمي 
كوويد، آنفلوآنزا خيلي بروز نداشته و به نظر مي آيد كه 
سطح ايمني جامعه هم براي مقابله با آنفلوآنزا كمتر 
از س��ال هاي قبل شده اس��ت. زيرا در سال هاي قبل 
عده اي واكسن مي زدند و عده اي هم مبتال مي شدند، 
اما در دو تا سه سال اخير هم واكسن تزريق نشده و هم 
ابتالي طبيعي كم بوده است و احتمال خيزش مجدد 
آنفلوآنزا هم در پاييز و زمستان وجود دارد. زيرا آنفلوآنزا 
برعكس كوويد تابع فصل است و عمدتا انتظار داريم در 
پاييز و زمستان رخ دهد. مرداني همچنين درباره تزريق 
واكسن يادآور كرونا و آنفلوآنزا، مي افزايد: بايد گروه هاي 
پرخطر شناسايي شده و واكسن به آنها تزريق شود. ما بايد 
بررسي روي موارد ابتالي شديد و مرگ اُميكرون در چند 
ماه اخير داشته باشيم تا سطح ايمني افراد را بسنجيم و 
ببينيم چند درصد افراد نياز به واكسيناسيون دارند. چشم 

بسته واكسن زدن، منجر به هدررفت منابع شده و ممكن 
است روي سيستم ايمني افراد هم تاثير سوء داشته باشد. 
بنابراين بايد سطح ايمني گروه هاي پرخطر را سنجيده 
و بعد درباره واكسيناسيون يادآور كرونا تصميم بگيريم. 
به طور كلي مي توان گفت كه چند ماهي است كه پوشش 
واكسيناسيون كاهش يافته كه به اين معناست كه يا بايد 
به صورت طبيعي ايمني در جامعه ايجاد ش��ده و افراد 
مبتال شده باشند يا اينكه جامعه به صورت طبيعي ايمن 
نشده و حساسيت شان باال رفته است كه بايد پاسخ آن 
را از طريق مطالعات بومي به دست آوريم. درباره واكسن 
آنفلوآنزا هم توصيه بر اين ب��وده كه گروه هاي پرخطر 
در اواخر تابستان و اوايل پاييز واكسن آنفلوآنزا را تزريق 
كنند. مانند افراد س��المند و مبتاليان به بيماري هاي 
زمينه اي و... كه امسال هم اين توصيه باقي است. اكنون 
باتوجه به كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي شانس 
ابتال به آنفلوآنزا هم باال م��ي رود و اگر تمهيدات الزم را 
اتخاذ نكنيم،  به احتمال زياد شاهد طغيان هاي متعدد و 

پراكنده آنفلوآنزا در سراسر كشور خواهيم بود.

گزارش

بارش باران در برخي استان هاي كشور طي روزهاي آينده
ريي��س مركز مل��ي پيش بيني و مديري��ت بحران 
مخاطرات وضع هوا وضعيت جوي استان هاي كشور 
طي پنج روز آينده را تشريح كرد.صادق ضياييان در 
اين باره اظهار كرد: شنبه )۱۶ مهرماه( در استان هاي 
س��احلي خزر، اردبيل، ش��مال آذربايجان شرقي و 
ارتفاعات البرز مركزي، بارش باران و گاهي وزش باد 
شديد همراه با كاهش نسبي دما پيش بيني مي شود.

او ادامه داد: يكش��نبه )۱۷ مهرماه( در نوار ش��مالي 
كشور روند افزايش موقتي دما پيش بيني مي شود و 
در استان هاي كردستان، آذربايجان غربي، آذربايجان 
ش��رقي و اردبيل ابرناكي، وزش باد و بارش پراكنده 
انتظار مي رود.ضياييان با بيان اينكه دوشنبه ۱۸ مهر 
ماه در برخي مناطق استان هاي آذربايجان شرقي، 
اردبيل و زنج��ان رگبار پراكنده و وزش باد ش��ديد 
موقتي پيش بيني مي شود، يادآور شد: طي روزهاي 
يكشنبه و دوشنبه )۱۷ و ۱۸ مهرماه( در شمال غرب 
كشور خيزش گرد و خاك همراه با وزش باد شديد 
دور از انتظار نيست.به گفته رييس مركز ملي پيش 
بيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا، سه شنبه 
)۱۹مهرماه( با نفوذ جريانات شمالي به سواحل درياي 
خزر ابرناكي، بارش و كاهش نس��بي دما در سواحل 
درياي خزر، شمال آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل 
و خراسان شمالي آغاز مي شود.ضياييان با بيان اينكه 

چهارش��نبه )۲۰مهرماه( بارش در ش��رق اردبيل، 
سواحل شمالي و خراسان شمالي ادامه داشته و در 
شمال خراسان رضوي نيز رگبار پراكنده رخ مي دهد، 
گفت: از بعدازظهر سه شنبه تا ظهر چهارشنبه بارش 
در گيالن و غرب مازندران ش��دت خواهد داشت و 
درياي خزر مواج و متالطم است.رييس مركز ملي 
پيش بيني و مديريت بح��ران مخاطرات وضع هوا 
درباره وضعيت جوي تهران طي دو روز آينده اظهار 
كرد: آسمان تهران شنبه )۱۶مهرماه( صاف تا كمي 
ابري همراه با غبار صبحگاهي در بعد از ظهر وزش 
باد با حداقل دماي۱۷ و حداكث��ر دماي۲۷ درجه 
سانتيگراد و براي روز يكشنبه )۱۷مهرماه( صاف تا 
كمي ابري همراه با غبار صبحگاهي، گاهي وزش باد با 
حداقل دماي۱۵ و حداكثر دماي۲۸ درجه سانتيگراد 

پيش بيني مي شود.

تحصيل بيش از ۲۲۵ هزار دانش آموز عشاير در ۷۳00 مدرسه
مديركل دفتر توس��عه عدالت آموزش��ي و آموزش 
عش��اير وزارت آموزش و پرورش گفت: بيش از ۲۲۵ 
هزار دانش آموز در افزون بر هفت هزار و ۳۰۰ مدرسه 
عشايري مش��غول به تحصيل هستند.فرصت هاي 
برابر آموزشي و پرورشي براي دانش آموزان عشايري 
و برنامه هاي مناس��ب يادگيري با توجه به ضوابط و 
مقررات اساس��نامه مدارس عش��ايري بايد در همه 
نقاط كشور مد نظر قرار گيرد.اين اساسنامه در سال 
۹۳ در نهصد و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش 
و پرورش در ۱۸ ماده به تصويب رسيد. بر اين اساس، 
مدرسه عشايري به مدرس��ه اي اطالق مي شود كه 
بي��ش از ۵۰ درص��د دانش آم��وزان آن را فرزندان 
عشايري تش��كيل مي دهند و به س��ه صورت سيار 
)مدرسه اي كه دانش آموزان آن در طول سال تحصيلي 
به همراه ايل كوچ مي كنند(، نيمه سيار )مدرسه اي 
كه والدين دانش آموزان آن به همراه ايل كوچ كرده 
و دانش آموزان به صورت هاي مختلف در محل باقي 
مانده و ادامه تحصيل مي دهند و سپس كوچ مي كنند( 
و ثابت )مدرسه اي كه در محل هاي اسكان عشايري 
فاقد كد روستايي، تشكيل مي ش��ود( است.در اين 
اساسنامه آمده است كه مدارس دوره دوم متوسطه 
عشايري مي توانند به منظور ارايه آموزش هاي مهارتي 
و فني و حرفه اي ب��ا رعايت ضوابط و مقررات مربوط 
از طريق خريد خدمات آموزشي از سازمان آموزش 

فني و حرفه اي، مراكز آموزشي جهاد كشاورزي و ساير 
موسسات آموزشي مجاز يا با استفاده از ظرفيت هاي 
كارگاهي مراكز آموزشي ساير دستگاه هاي اجرايي و 
نهادهاي عمومي مستقر در منطقه مربوط اقدام كنند.
در اين راستا، صفرعلييازرلو درباره تمهيدات فراهم 
شده براي آغاز س��ال تحصيلي دانش آموزان عشاير 
اظهارداشت: هر سال در فصل تابستان بررسي هاي 
الزم در زمين��ه آمادگ��ي م��دارس ب��راي پذيرش 
دانش آموزان در ابتداي س��ال تحصيلي )مهر( انجام 
مي شود و امسال پس از دوسال وقفه در روند تحصيل 
حضوري دانش آموزان، سال تحصيلي را آغاز كرديم. 
يازرلو با بيان اينك��ه دوره جبران و تثبيت يادگيري 
در تابستان ۱۴۰۱ براي دانش آموزان عشاير برگزار 
 شد، خاطرنشان كرد: به واسطه اين دوره ها بخشي از

 عق��ب افتادگ��ي تحصيل��ي ي��ا ضع��ف يادگيري 
دانش آموزان جبران شد.
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