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سرمقاله

ستون پنجم
تاري��خ بلن��د اي��ران از 
گذش��ته ت��ا به ام��روز، 
لبري��ز اس��ت از ف��راز و 
تاريخ��ي،  فروده��اي 
رويارويي ه��ا، نبرده��ا، 
ريزش ه��ا، رويش ه��ا و 
حوادث تلخ و ش��يريني 
اس��ت كه مجموعه اين 
رخدادها، هويت ايرانيان را در ه��ر عصر و دوره اي 
در مواجهه با جهان پيراموني شكل داده است. هر 
برگ از تاريخ اين سرزمين را كه ورق بزنيد، ردپايي 
از خدمت ها و خيانت ها، تدبيرها و سوءمديريت ها، 
بايده��ا و نبايدها، هنجاره��ا و ناهنجاري ه��ا و... 
پيداس��ت.  از دوران كوروش كه نخستين اعالميه 
جهاني حقوق بشر را بر بلنداي تاريخ حك كرد تا 
هنگامه پس��امدرن كه ايراني جماعت، علي رغم 
تمام محدوديت ها و تحريم ه��ا، همچنان منادي 
صلح، آرام��ش و اس��تقالل ملل مختلف اس��ت، 
ايرانيان همواره تالش كرده اند تا ضمن پاسداشت 
هويت خود ارتباط معقولي با دس��تاوردهاي ملل 
مختلف ايج��اد كنن��د و از تركيب هوي��ت ملي و 
مراودات جهاني بر غن��اي تمدني و فرهنگي خود 
بيفزايند. گواه اين ملت ب��راي تاريخ پر افتخارش، 
همه دستاوردهايي است كه در زمينه هاي مختلف 
علمي، فني و مهندسي، پزشكي، ادبي، فرهنگي 
و... از ايران و ايران��ي در بطن تاريخ جهان به يادگار 
مانده اس��ت. اما در عين حال نبايد فراموش كنيم 
در هر عص��ر و دوره اي نيز اف��راد و جرياناتي وجود 
داشته اند كه برخالف منافع ملي و برخالف تماميت 
ارضي كشور تالش كرده اند تا به زعم خود خراشي 
بر آينه بلند هوي��ت ايراني وارد س��ازند.يك زمان 
چهره نفاق از آس��تين ميرزا آقاخان نوري بيرون 
مي زند كه با خيانت ها و رياكاري هايش مسير رشد 
طبيعي تاريخ اين مرزو بوم را تغيير داد و در دوره اي 
ديگر منافقاني كه به دروغ خود را مجاهد خطاب 
مي كردند، رسما به عنوان پيش قراوالن لشكر بعثي 
عراق در برابر اين مردم ايستادند. گروه منافقي كه 
هر حركت ناجوانمردانه اي كه انسان مي تواند تصور 
كند را عليه ملت و مردم خويش به كار گرفتند. از 
سالخي مردان و زنان بيگناه گرفته تا ترورهاي كور 
و بمب گذاري در اماكن مذهبي و... مردان و زناني كه 
تا همين ديروز در ميان اين مردم نفس مي كشيدند، 
همراه آنه��ا  لبخند مي زدند، ش��ادي مي كردند و 
اش��ك مي ريختند، ناگهان به چن��ان درجه اي از 
رفتارهاي غيرانساني نزول كردند كه آتش بر روي 
هموطنان خود گش��ودند و به عنوان ستون پنجم 
دشمن،  گراي اهداف اس��تراتژيك درون كشور را 
دادند. منافقان، گراي اهداف داخلي را مي دادند تا 
دشمن دقيق تر و عميق تر ضربات خود را بر پيكره 
اين كشور كه تازه از فراز و نشيب يك انقالب فراگير 
خارج ش��ده بود، وارد س��ازد. اين رفتار نفاق آميز 
كه در ادبيات مح��اوره اي از آن به عنوان خيانت به 
ملت ياد مي شود در ميان همه فرهنگ ها و ملل به 
اندازه اي كريه و نفرت آور است كه خيانت نسبت به 
مردم و منافع ملي هر كشوري در زمره بزرگ ترين 
جرايم متصور شده و گناهي نابخشودني محسوب 
مي شود. در واقع باالترين جرايم براي اين رفتارها 
در قوانين كشورهاي مختلف در نظر گرفته شده 
اس��ت. اين روزها كه مردم ايران تحت شديدترين 
نظام تحريمي ممكن ق��رار دارد و حتي راه خريد 
اقالم دارويي و غذايي به كش��ور نيز مسدود شده 
است، اتفاقي در فضاي رسانه اي و ارتباطي مرتبط 
با ايران از س��وي برخي افراد و جريان��ات به ظاهر 
ايراني در حال وقوع است كه ناخودآگاه، مخاطب 
را به ياد همان گراها و خيانت هاي��ي مي اندازد كه 
منافقي��ن در دوران جن��گ و بعد از آن ت��ا دوران 
هس��ته اي در خوش خدمتي به خص��م اين مرز و 
بوم در اختيار دشمن قرار مي دادند. افرادي كه اين 
روزها برخالف همه اصول پذيرفته شده انساني و 
حقوقي و در شرايطي كه بر اساس اعالم چهره هايي 
مثل استيو منوچين وزير خزانه داري امريكا ايران 
تحت شديدترين فشارهاي اقتصادي و معيشتي 
ممكن قرار دارد بيانيه مي دهند، مصاحبه مي كنند 
و اطالعيه صادر مي كنند تا از امريكاي مدل ترامپ 
بخواهند كه دامنه وسيعي از تحريم هاي اقتصادي، 
دارويي، دريايي و... را عليه اي��ران اعمال كنند كه 
در جديدترين آن تحري��م 18 بانك خصوصي كه 
موجبات محدوديت خريد واكسن آنفلوآنزا  از سوي  
هالل احمر است كه جان هاي بسياري را  به خطر 
انداخته اس��ت.  رفتاري كه تاريخ نشان داده هرگز 
از ناخود آگاه ايرانيان پاك نخواهد شد و مردم فارغ 
از گرايش هاي سياس��ي و جناح��ي مرتكبان اين 
رفتارها را نخواهند بخشيد. هيچ كس منكر برخي 
اشتباهات و سوءمديريت هاي اجرايي، مديريت و 
حاكميتي در كشور نيست، رسانه ها هم تا حد توان 
و در راستاي قوانين كشور، همواره تالش كرده اند تا 
بازتابي از اين مشكالت و سوءمديريت ها در كشور را 
داشته باشند، اما اينكه به دليل اين سوءمديريت ها 
از دشمنان اين كشور درخواس��ت شود تا بر آتش 
تحريم ها بدمد و...  ادامه در صفحه 2

حجت  طهماسبي

»تعادل«اززوايايطرححذفشورايرقابتازچرخهقيمتگذاريگزارشميدهد

 گروه خودرو | راي كميته خودرو به حذف ش��وراي 
رقاب��ت از روند قيمت گ��ذاري، صداي رييس ش��وراي 
رقابت را درآورد. بر اس��اس تصميمي كه طي نشس��ت 
نماين��دگان مجل��س، وزارت صمت و خودروس��ازان 

درباره بازار خودرو اتخاذ ش��ده، قرار اس��ت تا زماني كه 
طرح مجلس يعني عرضه خودرو در بورس نهايي شود، 
مكانيزم قيمت گذاري خودرو اصالح ش��ده و قيمت بر 
اساس فرمول هيات تعيين و تثبيت قيمت ها در سازمان 

حمايت تعيين ش��ود؛ تصميمي كه به نظر مي رس��د با 
خواست و نظر خودروس��ازان تصويب ش��ده، واكنش 
رييس ش��وراي رقابت را در پي داشت. به طوري كه رضا 
شيوا در واكنش به طرح انتقال قيمت گذاري خودرو از 

اين شورا به س��ازمان حمايت، در اظهاراتي تند عنوان 
كرده زماني كه وزارت صمت مس��ووليت قيمت گذاري 
خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو را 

كنترل كندو ...

سرنوشت  غم انگيزقيمت گذاري خودرو
 دادكانباانتقاد

ازوضعيتقراردادهاي
بازيكنانخواستارتعطيلي

يكسالهفوتبالشد

 »تعادل«مصوبات
شورايعاليبورسرا

بررسيميكند

بيداد 
فساد در 

فوتبال ايران 

كمبود 
نقدينگي در 

بازار به واسطه 
مصوبات 

جديد

وضعيتكوويد19دركشوربحرانياست

دكترايرجحريرچي:آمارفوتشدگان
كرونادوبرابرآماراعالمياست
 دكترحسينكرمانپور:
قتلعامجمعيدرراهاست

 پاييز سياه 
كرونايي
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 خطر پاك كردن 
صورت مساله ها

 وضعيت سرمايه گذاران
 بازار سهام در بيم و اميد

خسران جبران ناپذير 
»بي سوادي«

 درك نظام و بي نظمي 
در بازارها

مداخله موثر و دوسويه دولت 
در بازار ارز 

اين روزه��ا موض��وع حذف 
ش��وراي رقاب��ت از فرآين��د 
نظارت بر بازارها و آزادسازي 
قيمت خودرو از سوي برخي 
از اف��راد و جريانات خ��ارج از 
مجلس مطرح و توسط برخي 
نماين��دگان ج��وان مجلس 
در حال پيگيري اس��ت. افراد 
و جرياناتي كه معتقدند بايد اجازه داده ش��ود تا قيمت 
خودرو در ب��ازار آزاد يا از طريق فروش در بازار س��رمايه 
تعيين ش��ود. به معناي ديگر ش��وراي رقابت و سازمان 
حمايت از فرآيند تصميم گيري ه��اي اين حوزه حذف 
شوند و فرآيند قيمت گذاري خودرو به بازار و سوداگران 
سپرده شود. اين برنامه اي است كه برخي افراد و جريانات 
در خارج از مجلس تدارك ديده اند و توسط برخي افراد 
در داخل مجلس پيگيري مي شود. در برابر اين دسته از 
افراد برخي ديگر از نمايندگان هم هستند كه معتقدند 
به جاي حذف ساختارهاي نظارتي از بازارهاي اقتصادي، 
بايد از طريق اصالح روندها و رويكردها به گونه اي عمل 
شود تا اين نهادهاي نظارتي بهترين عملكرد را از خود 
نش��ان دهند، نه اينكه با اين استدالل كه شوراي رقابت 
نتوانسته نوسانات را مهار كند، اساس برنامه هاي نظارتي 
ادامه در صفحه 3 را زير سوال ببريم.   

مقط��ع  در  س��رمايه  ب��ازار 
فعل��ي وارد مرحل��ه پيچيده 
يا به تعبيري بهت��ر فضاي پر 
ابهامي ش��ده كه تصميمات 
منطقي براي س��رمايه گذاري 
را تحت تاثير قرار داده اس��ت، 
افزايش لجام گس��يخته نرخ 
دالر، ط��ال و س��اير ابزارهاي 
س��رمايه گذاري در مقايسه با بازدهي س��هام از يك سو، 
اعتقاد صحيح و درس��ت تحليلگران بازار سهام مبني بر 
ارزندگي بازار و ارزان بودن سهام با نرخ دالر فعلي در كنار 
تجربه ناخوشايند افراد تازه وارد به بازار از اواخر نيمه دوم 
مردادماه تاكنون همه و همه از جمله عواملي اس��ت كه 
تصميمات سرمايه گذاري در بازار سهام را با چالش اساسي 
مواجه كرده و همانط��ور كه در رون��د و حجم معامالت 
هفته هاي اخير نيز قابل مشاهده است سرمايه گذاري افراد 
در مقطع فعلي هنوز با بيم و اميد همراه است. به عبارتي 
معامالت روزهاي فعلي بازار با توجه به ريزش بي سابقه و 
اخير و افزايش بي سابقه نرخ دالر و كاهش ارزش پول ملي، 
در جدال بين مرددين و افراد پاي ثابت بازار درحال سپري 
شدن اس��ت و بعد از تجربه يك اصالح عميق كه از اواخر 
مردادماه شروع شد آنقدر قوي نش��ده كه بتواند در برابر 
عرضه ها مقاومت كند و ...  ادامه در صفحه 3

از  ت��ازه  خب��ري  روز  ه��ر 
محكوميت تيم هاي باشگاهي 
اي��ران در فيفا به ص��در اخبار 
ورزش��ي رس��انه هاي كشور 
تبديل مي ش��ود. اين نه رويه 
اين روزها، بلكه دور باطل هر 
سال، حداقل در دو دهه اخير 
ورزش كشور است و هر زمان 
فصل نقل و انتقاالت نزديك مي شود، تن و بدن هواداران 
از احتمال محروميت تيم باشگاهي شان مي لرزد. شايد 
اگر حساب و كتابي وجود داشت، مي شد تخمين زد كه 
فوتبال ايران ركوردار شكايت مربيان و بازيكنان خارجي 
در فيفاس��ت و همين موضوع به چهره ورزش ايران در 
سازمان هاي بين المللي لطمه هاي جبران ناپذيري زده 
است. كمتر مربي يا بازيكن خارجي را در اين سال ها پيدا 
مي كنيد كه با خوشي از تيم باش��گاهي اش از ايران جدا 
شده و بعد از اين جدايي كارش براي تسويه حساب به فيفا 
نكشيده باشد. اين وضعيت در دو باشگاه دولتي استقالل 
و پرسپوليس معموال حادتر از ديگر باشگاه هايي است كه 
حداقل در ظاهر به بخش خصوصي واگذار شده اند و ديگر 
از دولت پول نمي گيرند. عمده ترين دليل اين بدقولي و 
بدحسابي دو باش��گاه دولتي پايتخت، سيستم ضعيف 
مديريتي است كه ...  ادامه در صفحه 3

براي درك فرآين��دي كه در 
بازاره��اي پورنوس��اني چون 
بورس حاكم اس��ت؛ معموال 
تحليلگ��ران ب��ا اس��تفاده از 
نمونه ه��اي مثال��ي ت��الش 
مي كنند تصويري از احتماالت 
ممك��ن را ارايه كنن��د. مثال 
گفته مي ش��ود، تصور كنيد 
كه شما به كار اندازه گيري خط ساحلي فلوريدا گماشته 
شده ايد. رييس ش��ما انتظار يك اندازه گيري دقيق دارد 
و يك ميله ده فوتي در اختيار ش��ما قرار مي دهد تا از آن 
براي اندازه گيري اس��تفاده كنيد. شما شروع به حركت 
پيرامون ش��به جزيره مي كنيد و در نهايت كار خود را 
به پايان مي رسانيد و جواب را محاسبه مي كنيد. طول 
يك خط س��احلي يك كمي��ت قاب��ل اندازه گيري در 
رويكرد اقليدسي نيست. اگر فلوريدا يك شكل هموار 
و بدون چين و چروك داش��ت، جواب ثابتي براي طول 
آن وجود داشت. ولي در واقع كليه اشياء طبيعي داراي 
شكل هاي نامنظم هستند. لذا مقادير اندازه گيري مطلق 
را به مبارزه مي طلبند. مندلبروت يك روش جديد براي 
اندازه گيري اين گونه اش��ياي طبيعي يا سيستم هاي 
طبيعي اختراع ك��رد و آن را فراكتال يا به عبارت بهتر، 
ادامه در صفحه 2 »ابعاد فركشنال« ناميد.   

به تازگي س��خنگوي دولت 
با بيان اينك��ه دولت دوازدهم 
در ب��ازار ارز مداخله نداش��ته 
اس��ت، بيان ك��رده در دولت 
قبل ۲۰۰ ميلي��ارد دالر پول 
در اختيار داشتند كه مداخله 
و قيم��ت ارز را كنترل كنند 
ولي ما در هفت س��ال دولت 
يازدهم و دوازدهم كال ۳۵ ميليارد دالر پول داشتيم كه 
بتوانيم بازار را كنترل كنيم كه اين هم در اين دو س��اله 
حتي مداخله منفي داشتيم يعني اصال نه  تنها مداخله 
صورت نگرفته، بلكه جمع آوري هم صورت گرفته است. 
اما منظور س��خنگوي دولت از عدم مداخله در بازار ارز 
چيست؟ چرا كه بسياري از سياست هاي ارزي سرانجام با 
تاييد همين نهاد ابالغ و اجرايي مي شود. مداخله دولت ها 
در ب��ازار ارز همواره يكي از چالش ه��اي مهم اقتصادي 
بوده كه نگاه ها را به س��وي بانك مركزي كشانده است. 
در يك معنا، مداخله در بازار ارز و خريد و فروش از سوي 
سياست گذار ابزاري در راستاي سياست ارزي است كه 
هر كشوري به تناسب موقعيت خود نياز دارد از آن بهره 
ببرد و اين روزها، بانك مركزي در ش��رايطي كه كشور 
همه جانبه تحت شديدترين فش��ارهاي اقتصادي قرار 
دارد، رسالت خود را براي مديريت بازار ارز انجام مي دهد. 
ميزان مداخله دولت و بانك مركزي در بازار ارز در شرايط 
مختلف متفاوت اس��ت، مس��اله اصلي تحريم ها است 
كه بايد با تعامل سازنده براي حل آنها تالش كرد. البته 
فارغ از اينكه مداخله در بازار ارز خوب باشد يا بد؛ بايد ديد 
سياست دولت در اين شرايط به كدام سو مي رود. رييس 
بانك مركزي هفته گذشته وضعيت اقتصاد را »در اوج 
فشار حداكثري« خوانده و گفته »بعد از دو سال مقاومت 
بانك مركزي در خط مقدم جنگ اقتصادي و در مقابل 
شديدترين و بي سابقه ترين تحريم هاي پولي و بانكي« 
قرار گرفته است، سخناني كه نشان مي دهد »علي رغم 
محدوديت دسترس��ي به درآمدهاي ارزي كشور، بانك 
مركزي با تمركز بر تامين كاالهاي اساسي، دارو و مواد 
اوليه مورد ني��از واحدهاي توليدي، نيازهاي اساس��ي 
و ضروري كش��ور را با تمام سختي ها به خوبي و كفايت 
تامين كرده« تا به گفته عبدالناصر همتي، »اجازه ندهد 
واضعان تحريم به هدف اصلي خودش��ان در دو س��ال 
گذشته، كه همانا فروپاشي اقتصاد كشور بود، برسند.« 
با اين وجود اگر شرايط حاضر بازار به دقت تحليل نشود، 
ابزار مداخله تنها به محلي براي نحيف شدن ذخاير ارزي 
بانك مركزي تبديل مي ش��ود. مديرعامل اسبق بانك 
صادرات ايران در گفت وگو با ايِبنا درباره اينكه مداخله 
دولت ها در نرخ بازار ارز خوب است يا نه؟ مي گويد: اين 
امر نس��بي اس��ت و مداخله دولت ها در نرخ ارز، در يك 
شرايط خاصي خوب است؛ هرچند محدوديت هايي بايد 
ادامه در صفحه 5 براي آن قائل شد. 

گزارش روز

تصميمجديدوزارت
بهداشتدرموردكنترلكرونا

ب��ا باال رفت��ن آم��ار كرون��ا در كش��ور در آس��تانه 
ش��روع تعطيالت، مس��ووالن تصمي��م گرفته اند 
محدوديت هاي جديد ج��اده اي اعم��ال كنند. به 
گ��زارش اعتمادآنالي��ن در روزهاي گذش��ته آمار 
ش��يوع، مرگ ومير و ابتال به ويروس كرونا مدام در 
حال ركورد زدن اس��ت. در چنين ش��رايطي شروع 
تعطيالت آخر هفته سبب ش��ده مجددا مسووالن 
نگران س��فرهاي جاده اي مردم ش��وند. در نتيجه 
تصميم جدي��دي در اي��ن زمينه اتخاذ ش��د. وزير 
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 محدوديت 
 تردد در

 ۵  شهر بزرگ 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي از محدوديت 
تردد و رفت وآمد در ش��هرهاي تهران، كرج، مشهد، 
اصفهان و اروميه كه آمار ش��يوع باالي ابتال به كرونا 
دارند در س��ه روز تعطيالت پيش رو خبر داد. سعيد 
نمكي با اع��الم اين خبر گفت: »ب��ا توجه به جهش 
وي��روس كرونا و زنگ خطر گس��ترش بيش��تر آن 
هيچ راهي جز اعم��ال محدوديت بيش��تر و اعمال 
جرايم براي افرادي كه اصول بهداش��تي را مراعات 
نمي كنند نداري��م زيرا اين افراد حقوق ش��هروندي 

و س��المت ديگران را تهديد مي كنند.« او ادامه داد: 
»ديروز نامه اي را خدم��ت رييس جمهوري تقديم 
و از ايش��ان خواهش ك��ردم در پنج ش��هر مهم كه 
ميزان ش��يوع بيماري كوويد-1۹ در آنها باالس��ت 
و گرفتاري مردم بيشتر است، ش��امل تهران، كرج، 
مشهد، اصفهان و اروميه، در سه روز تعطيالت آخر 
اين هفته محدوديت تردد و رفت وآمد اعمال ش��ود 
و رييس جمه��وري نيز بالفاصله موافق��ت كردند و 
دستور آن را به دس��تگاه هاي مربوطه ابالغ كردند. 

اميدواريم در اين سه روز با اين اقدام جديد و كاهش 
تردد، گام موثري در راستاي كاهش شيوع بيماري 
در كش��ور  برداريم.« نمكي همچني��ن توضيح داد: 
»كرونا در موج جديد ش��يوع قسمت هاي مختلف 
كش��ور را گرفتار كرده اس��ت و با بررسي هايي كه 
انجام داده ايم مش��خص ش��د ويروس كرونا دچار 
تغييرات، جهش و موتاسيون ش��ده است و گرچه 
هنوز افزايش ميزان ش��دت بيماري آن مش��خص 
نيست، اما س��رعت انتشار ويروس ش��دت يافته و 
تعداد افراد بيش��تري را گرفتار مي كند. عالوه بر اين 
ويروس س��رعت عمل بيش��تري پيدا كرده و اين زنگ 
خطري است كه در همه كشور به صدا درآمده است.« 
او اضافه ك��رد: »تنها راه كنترل اي��ن وضعيت افزايش 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، استفاده بيشتر از 
ماسك، رعايت فاصله گذاري اجتماعي و كاهش تردد و 
اجتماعات است. در اين راستا استراتژي هاي جديدي 
تدوين كرده ايم و عالوه بر اينكه محدوديت هاي تازه اي 
اعمال مي شود، بر اساس خطري كه در هر منطقه كشور 
برآورد مي كنيم، سرمايه گذاري س��نگين تري را براي 
افزايش تس��ت و بيماريابي انجام خواهي��م داد كه اين 
اقدام با همكاري سازمان بسيج و سازمان هاي مردم نهاد 
و دس��تگاه هايي كه در موج اول كرونا هم��كار وزارت 
ادامه در صفحه 5 بهداشت بودند انجام مي شود.«   
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تيم فوتبال پرس��پوليس تهران در سال هاي اخير دو 
بار به فينال جام باشگاه هاي آسيا صعود كرده و نتيجه 
آن، دريافت چند ميليون دالر پاداش رسمي از اي اف 
سي بوده است، رقمي كه با توجه به سقوط ارزش ريال 
در سال هاي اخير، مي تواند بخش قابل توجهي از تمام 
بودجه مورد نياز براي فوتبال كشور را پوشش دهد اما 
آنچه در عمل رخ داده نه شفافيت در محل هزينه كرد 
اين پاداش كه تداوم مش��كالت حتي براي باشگاهي 
اس��ت كه با عملكرد خود به اين پاداش رسيده است. 
پرسپوليس كه چند سال قبل نيز به دليل مشكالت 
به وجود آمده در قرارداد مهدي طارمي از پنجره نقل 
و انتقاالت محروم شده بود، در هفته هاي گذشته نيز 
به دليل پرداخت نشدن مطالبات برانكو ايوانكويچ از 
پنجره هاي بعدي نقل و انتقاالت محروم شده است. 
اين در حالي است كه تجربه فينال قبلي آسيا در زمان 
مربي گري برانكو اتفاق افتاده بود و مديريت باش��گاه 
حتي از محل پاداش دريافت شده مطالبات مربي خود 

را نيز پرداخت نكرده است.
شرايط ديگر باشگاه پرطرفدار پايتخت يعني استقالل 
نيز تفاوت چنداني با پرس��پوليس ندارد. اين باشگاه 
تهراني نيز در پرونده وينفرد ش��فر - سرمربي سابق 
آلماني خود - و همچنين تعدادي ديگر از بازيكنان و 
مربيان خارجي، در فيف��ا پرونده مالي دارد و به دليل 
پرداخت نش��دن مطالبات، از پنجره نقل و انتقاالت 

محروم شده است.
جداي از مشكالت مالي موجود، نحوه عقد قرارداد با 
مربيان خارجي، ابهام بزرگي در بدنه فوتبال ايران به 
شمار مي رود. بر خالف روند موجود در عرصه جهاني، 
قراردادها در ايران طوري بس��ته مي ش��وند كه چه 
بازيكنان و چه مربي��ان خارجي بدون پرداخت هيچ 
جريمه اي قراردادهاي خود را فسخ مي كنند و مطالبات 

آنها نيز بايد پرداخت شود.
مهم ترين چالش��ي كه در اين زمينه ب��ه وجود آمد و 
حتي پ��اي مجلس و نهادهاي نظارت��ي را به فوتبال 
باز كرد، قراردادي بود كه فدراسيون فوتبال با مارك 
ويلموتس - س��رمربي س��ابق تيم ملي- امضا كرد. 
ويلموتس كه در دوران كوت��اه مربي گري خود هيچ 
نقطه روشني نداشت با قراردادي سنگين كه بندهايي 
از آن بس��يار عجيب بود به اي��ران آمد و پس از باخت 
در چند بازي سرنوشت س��از در مسير صعود به جام 
جهاني ب��ه همكاري خود با فوتبال اي��ران پايان داد. 
ارقام چند ميليون دالري موجود در اين پرونده باعث 
شد خسارتي بزرگ براي فوتبال ايران به وجود آيد و 
مسووالن وقت فدراسيون به عنوان متهم به خيانت در 
جلساتي براي ارايه توضيح حاضر شدند، موضوعي كه 
نشان از يك مشكل ساختاري در بدنه فوتبالي كشور 
داشت. تداوم تحريم هاي امريكا و قرار گرفتن نام ايران 
در فهرست سياه اف اي تي اف باعث شده بسياري از 
بانك هاي بين المللي هرگونه همكاري با اقتصاد ايران 
را متوقف كنند و در نتيجه پاداش هايي كه براي حضور 
در مسابقات مختلف در نظر گرفته مي شود نيز به دست 
ايران نرسد. در كنار آن سقوط ارزش ريال در سال هاي 
اخير باعث شده، هزينه قراردادهاي دالري و يورويي با 
مربيان و بازيكنان خارجي بسيار سنگين شود، تا جايي 
كه در س��ال جاري، بحث ممنوعيت انعقاد قرارداد با 

خارجي ها در دستور كار قرار گرفت.

روندغلطباشگاهداري
نگاهي به وضعيت مديريت باشگاه ها در سراسر جهان 
نشان مي دهد كه تيم ها مستقيما از سوي بخش خصوصي 
اداره مي ش��وند و در واقع يك بنگاه اقتصادي هس��تند. 
آزادي هايي ك��ه قوانين اقتصادي كش��ورهاي اروپايي 
به مديران باش��گاه ها داده، آنها را در مديريت تمام ابعاد 
اقتصادي تيم هايشان آزاد گذاشته است. اين باشگاه ها از 
محل حق پخش تلويزيوني، قراردادهاي اسپانسرينگ، 
تبليغات دور زمين در ورزشگاه ها، فروش لباس بازيكنان 
و تمام حوزه هاي ديگري كه امكان فعاليت در آنها وجود 
دارد، درآمدهاي قابل توجهي به دست مي آورند و با توجه 
به شفافيت صورت هاي مالي، امكان دور زدن قوانين در 
آنها وجود ندارد.  در كنار آن، قراردادهايي كه با مربيان و 
بازيكنان بسته مي شود نيز به شكل دقيق و اصولي بسته 
مي ش��ود و درآمد حاصل از جابه جايي بازيكنان بخش 
مهمي از درآمد باشگاه ها را تامين مي كند. يعني در كنار 
حقوق شخصي، باشگاهي كه با بازيكن قرارداد دارد نيز 
پولي قابل توجه را به دست مي آورد. در ايران اما اين شرايط 
رعايت نمي شود. در وهله اول هنوز بسياري از باشگاه هاي 
ايراني يا رس��ما دولتي هستند يا مالكيت آنها در اختيار 
ش��ركت هاي دولتي يا شبه دولتي است. باشگاه هاي به 
ظاهر خصوصي نيز صورت مالي مشخصي ندارند. در كنار 
آن باشگاه ها هيچ آزادي عملي در فعاليت هاي اقتصادي 
ندارند. حق پخش تلويزيوني و حق راه اندازي شبكه هاي 
اختصاصي به رسميت ش��ناخته نمي شوند و باشگاه از 
درآمدهايي مانند فروش محص��والت خود نيز محروم 
است.  آنچه كه اين معادله را پيچيده تر مي كند، نوع انعقاد 
قراردادها در باشگاه هاي ايراني است. باشگاه ها در زمان 
عقد قرارداد، براي آنكه بتوانند بازيكن موردنظر خود را 
جذب كنند به او آزادي هاي زيادي مي دهند و از جمله 
آن امكان فسخ قرارداد در پايان هر فصل است، موضوعي 
كه در نهايت باعث مي شود باشگاه از درآمد ترنسفر نيز 
محروم شود و باشگاه هاي ايراني را به بنگاه هاي اقتصادي 

زيان ده بدل كند.

فساددرعقدقرارداد
محمد دادكان،  رييس اس��بق فدراس��يون فوتبال 
ايران  كه در س��ال هاي گذش��ته باره��ا از وضعيت 
فوتبال كش��ور انتقاد كرده، همچنان بر حرف خود 
اص��رار دارد كه تعطيلي يك س��اله فوتب��ال ايران 
مي تواند به اين رشته كمك كرده و شرايط را قدري 
بهبود بخش��د. او به قرارداد ويلموتس اشاره كرده و 
گفته: ايران هنوز شانس دارد در اين پرونده. اميدوار 
هستيم راي شكسته شود. احساس من اين است در 
نهايت از جريمه مالي كاس��ته خواهد شد ولي اول 
و آخر آنها بايد پ��ول ويلموتس را پرداخت كنند. او 
زرنگ بوده و قراردادي بسته كه به نفعش بوده است. 
متاس��فانه در فوتبال ما قرارداد خوب با خارجي ها 
بسته نمي ش��ود. به آن مربي يا بازيكن خارجي هم 
نمي ش��ود ايراد گرفت. طرف ط��وري قرارداد امضا 
مي كند كه به نفع خودش باش��د. ما هم بايد مراقب 
باشيم و طوري قرارداد ببنديم كه در نهايت به اين 
مشكالت نخوريم. من گفتم بايد اين كار را كنيم تا 
فوتبال مان جان تازه بگيرد. بايد يكس��ال فوتبال را 
تعطي��ل كرد. االن با اين وضعيت��ي كه فوتبال مان 
پيش مي رود به كجا مي رسد؟ هر روز بدهي بيشتر 
مي ش��ود. ش��ما ببينيد فوتبال چقدر درآمد دارد؟ 
باشگاه هاي ما چقدر در سال پول در مي آورند؟! االن 
فوتباليس��ت ها چقدر پول مي گيرند؟ مدير باشگاه 

قرارداد سنگين مي  بندد. 
بابا كدام باش��گاه مي تواند اين رقم هاي سنگين را 
پرداخت كند؟ البته بعضي ها هس��تند بي حساب و 
كتاب خرج مي كنند و از دولت پول مي گيرند ولي 
بعضي ديگر ق��رارداد امضا مي كنن��د و نمي توانند 
بدهند. اين مي ش��ود كه بدهي روي بدهي مي آيد. 
دادكان با انتق��اد از نحوه عقد ق��رارداد با بازيكنان 
در فوتب��ال ايران، گفته: االن 5 ميليارد ش��ده كف 
قرارداد بازيكنان مطرح. بعد ش��ما اين پول ها را به 
بازيكن مي دهي. بازدهي اش چيست؟! آيا با توجه 

ب��ه هزينه ها در فوتبال نتيج��ه مي گيريم؟ بازيكن 
ق��رارداد 5، 6 ميلياردي مي بندد و آخرش مي رويم 
به عراق و بحرين مي بازيم. بايد در اين فوتبال ما يك 
تجديد نظر اساسي شود. فقط اميدوارم كه انشاهلل 
تيم ملي به جام جهاني برسد و حذف نشويم چون 
اتفاق بس��يار بدي است. شك نكنيد دست مديران 
فوتبال و دالل ها براي افزايش قرارداد بازيكنان در 
يك كاسه است. اين را مطمئن باشيد. مدير مي گويد 
من يكسال در فوتبال هستم و بعدش معلوم نيست 
باشم يا نباشم. به خاطر همين تالش مي كند از نظر 
مالي به نان و نوايي برس��د و خ��ودش را ببندد. در 
فوتبال ما فقط اس��تقالل و پرسپوليس هستند كه 
گاهي دچار مشكل مي شوند وگرنه شما به تيم هاي 
صنعتي نگاه كنيد. پ��ول را از كارخانه مي گيرند و 
خرج مي كنند. اكثر تيم ها زيرنظر دولت هس��تند. 
ش��ما تيم هاي ليگ برتر را يكي يكي اسم ببر تا من 
بگويم از كجا پول مي گيرند. براي كارخانه ها 40، 50 
ميليارد تومان پولي نيست. هزينه هاي بي حساب و 
كتاب مي كنند و آخرش چي��زي براي فوتبال مان 
ندارد. براي همين است من اعتقاد دارم بايد يك سال 
فوتبال را تعطيل كرد. البته با اين وضعيتي كه بر سر 
اساسنامه فدراس��يون وجود دارد هيچ بعيد نيست 
فوتبال مان تعطيل ش��ود چون تهديد جدي است. 
از مش��كالت جدي تيم ملي فوتبال تا بحران هاي 
دوره اي كه تيم هايي مانند استقالل و پرسپوليس 
با آن رو به رو مي شوند، نشان از آن دارد كه فوتبال 
ايران با چالشي عميق دست به گريبان است و حتي 
اگر طرح دادكان براي تعطيلي يك ساله فوتبال را نيز 
نشدني بدانيم، بايد فكري جدي به حال اين حوزه 
ش��ود، حوزه اي كه در بسياري از كشورهاي جهان، 
خود به محلي مهم براي درآمدزايي بدل ش��ده اما 
در ايران نه تنها سرنوش��ت درآمدها روشن نيست 
كه حتي دولت س��االنه ميزان قابل توجهي بدهي 

فوتبالي را نيز پيش روي خود مي داند.

2 اقتصاد  کالنمجلس
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رييس مجلس شوراي اسالمي: 

رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه اصالح 
ساختار بودجه قطعا امسال در مجلس يازدهم آغاز 
خواهد ش��د، گفت: ريشه بس��ياري از نابساماني ها 
همين كسري بودجه است كه دليل آن به ساختار 
غلط بودجه برمي گردد و باعث گراني و تورم مي شود، 
بنابراين اگر س��اختار بودجه اصالح شود، مي تواند 
بسياري از اين مسائل را رفع كند و ان شاء اهلل ما را به 

ثبات اقتصادي برساند.
محمدباقر قاليب��اف، بيان كرد: نظ��ارت ميداني، 
حضور پيدا كردن در مناطق محروم و گفت وگوي 
رودررو با مردم، يكي از ضرورت هاست، زيرا بايد ديد 
برنامه هايي كه در مجلس تصويب و اعتبارات آن هم 
تخصيص داده شده، در مرحله عمل به چه صورت 

دنبال شده و چگونه اجرايي شده است.
رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: واقعيت اين 
است كه امروز ما در بخش قانون، متورم هستيم كه 
دليل آن وجود برخي قانون هاي متضاد، يا قانون هايي 
است كه زمينه اجرايي نداش��ته اند، از طرف ديگر، 
نظام اداري- اجرايي متورم و به هم ريخته كشور نيز 
از عواملي اس��ت كه امكان حكمراني خوب را سلب 

كرده است.
وي بيان كرد: وضعيت استان سيستان و بلوچستان 
در برخي ش��اخص ها، غيرقابل قبول و بسيار عقب 
مانده است كه قابل مقايسه با ساير استان ها نيست، 
بنابراين بايد به طور ويژه مدنظر قرار گيرد و اين كار در 

مجلس يازدهم حتما صورت خواهد گرفت.
قاليباف افزود: مجلس به عنوان يك قوه سياست گذار 
در رأس امور، كه بودجه هر ساله و برنامه پنج ساله را 
تصويب مي كند، نبايد از اين مسائل و مشكالت غفلت 
كند، به همين دليل نظارت ميداني بسيار مهم و امري 

ضروري است.
وي اظهار كرد: حضرت اميرالمومنين )ع( در نامه اي 
به مالك اشتر مي نويسند كه اي مالك، براي دورترين 
مس��لمانان نيز همانند نزديك ترين آنان، سهمي و 
حقي وجود دارد و تو مسوول رعايت آن هستي، مبادا 
دور بودن، تو را از س��ر زدن به آنان بازدارد، هرگز در 
انجام كارهاي فراوان و مهم براي آنان، كوتاهي نكن. 
مخصوصا به كساني بيشتر رسيدگي كن كه كمتر به 
چشم مي آيند و ديگران آنان را كوچك مي شمارند و 

كمتر به تو دسترسي دارند.
رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: وقتي يك 
استان ما محروم تر است، ما مكلف هستيم كه بيشتر 
به آن توجه كنيم. استان سيستان و بلوچستان كه 
مقام معظم رهبري آن را »گنج پنهان« ناميده اند، 
ظرفيت هاي زيادي دارد كه اگر احيا شود، عالوه بر 
توسعه خود استان، مي تواند جي.پي.دي كشور را 

هم متحول كند و پيش ران توسعه در كشور باشد.
وي گفت: اگر برنامه تحول را نگاه كنيم، مي بينيم 
كه دو استان كم نظير هس��تند كه ظرفيت بااليي 
دارند، اما در بس��ياري شاخص ها وضعيت غيرقابل 
قبول��ي دارند، اين دو اس��تان، يكي خوزس��تان و 
ديگري سيستان و بلوچستان است. اين دو استان در 
شاخص هايي مثل آب، سالمت، آموزش و پرورش و 

امورات دانشگاهي عقب ماندگي زيادي دارند.
قاليباف بيان كرد: ريشه مشكالت در ضعف نظارت 
اس��ت، به همين دليل مي بينيم كه در اين استان، 
روس��تاهايي وجود دارد كه در كنار آب هستند، اما 
تشنه هستند، يعني آب وجود دارد و زمينه ها فراهم 

است، اما مشكل ما، ضعف در نظارت است.
وي گفت: به همين دليل، مي بينيم كه قانون هست، 
بودجه هم تخصيص داده شده، ولي باز هم آن اتفاق 
خوب نيفتاده و خروجي الزم را ندارد، مثال كشاورزي 
كه بايد روي زمين زراعت كند و بهره مندي اقتصادي 

و امنيت غذايي كشور را تأمين كند، مشكل دارد.
رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: نكته ديگري 
كه در مجلس يازدهم به آن توجه داريم، اين است 
كه اولويت ما، محرومين و مستضعفان باشد. وقتي 
بحث كمك مومنانه پيش آمد، ديديم حتي آنان كه 
خودش��ان ضعيف بودند، چگونه به كمك ديگران 
رفتن��د، يعني اين روحي��ه و فرهن��گ در ملت ما 
هست. كساني كه برخوردار هستند هم اگر بدانند 
كه امكانات به س��مت افرادي مي رود كه محروم تر 

هستند، ناراحت نشده و خوشحال هم مي شوند.
وي اظهار كرد: بودجه سال آينده پيش روي ما است، 
بنابراين با اين رويكرد تالش خواهيم كرد كه بودجه را 
ببنديم و اين شاخص ها مورد توجه ما خواهد بود كه 
با عزيزان دولت هم اين رويكردها را دنبال مي كنيم.

قاليباف ادامه داد: امسال بحث اصالح ساختار بودجه 
را هم دنبال خواهيم كرد، البته بايد از سال ۹۸ شروع 
مي ش��د، اما اين اتفاق نيفتاد و امسال به حول و قوه 
الهي مجلس مصمم اس��ت كه آن را آغاز كند. البته 
اصالح س��اختار بودجه مساله اي نيست كه در يك 
س��ال رخ دهد و حداقل دو يا سه سال زمان مي برد، 
اما اگر انجام ش��ود مي تواند بسياري از مشكالت و 

عقب ماندگي ها را رفع كند.
وي گفت: ريشه بسياري از نابساماني ها همين كسري 
بودجه است كه دليل آن ساختار غلط بودجه است 
كه باعث گراني و تورم مي شود. بنابراين اگر ساختار 
بودجه اصالح شود، مي تواند بسياري از اين مسائل را 

رفع كند و ان شاء اهلل ما را به ثبات اقتصادي برساند.
رييس مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: برنامه هايي 
كه نوشته مي شود، بايد بر اساس ظرفيت ها باشد، 
يعني بايد دي��د كه چقدر زمين��ه اجرايي و امكان 
پياده سازي دارد، اما گاهي اين زمينه ها وجود دارد، 
ولي به درستي اجرا نمي ش��ود كه دليل آن ضعف 

مديريت است. 
قاليباف افزود: برخي احكام الزم است كه خاص يك 
استان يا خاص يك شهرستان و حوزه انتخابيه نوشته 
شود و اين موضوع حتما در برنامه پنج ساله ۱400 تا 

۱405 مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مالياتبيشازيكميليونمودي
بدونرسيدگيقطعيشد

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 
اعالم كرد: در راستاي تبصره ماده ۱00 قانون ماليات هاي 
مستقيم ماليات بيش از يك ميليون و ۷00 هزار مودي 

خرد بدون رسيدگي قطعي شد.
محمد مسيحي درخصوص نقش و اهميت ماليات در 
اداره كش��ور گفت: ماليات قدرت ذاتي دولت ها است و 
در همه كشورها و دولت ها با مباني اقتصادي متفاوت، 
بهترين راه اداره كشور تأمين درآمد از طريق درآمدهاي 
پاك مالياتي اس��ت. وي افزود: در كشور ما در سال هاي 
گذشته به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي، به ماليات 
كمتر پرداخته شده است، ولي تحريم ها اين فرصت را 
براي كشور فراهم كرده است كه به درآمدهاي مالياتي 
به عنوان يك منبع درآمد امن داخلي پرداخته ش��ود؛ 
بنابراين سعي و هدف ما به عنوان كارگزاران مالياتي اين 
است كه از اين فرصت استفاده كنيم و وصول و باز توزيع 
عادالنه ماليات را تحقق  بخشيم. طبق اعالم سازمان امور 
مالياتي، معاون اين سازمان با اشاره به سخنان حضرت 
علي )ع( در نامه 5۳ خود به مالك اش��تر اعالم كرد: امر 
وصول ماليات به درستي در اين نامه تبيين شده است 
و اين بيان گوهربار بايستي سرلوحه كار ما باشد. در اين 
نامه يكي از موارد مهم عنوان  شده اعتماد به مردم است و 
اين امر به عنوان يك عنصر مهم در برنامه ريزي ها و اهداف 
سازمان امور مالياتي كشور هميشه مدنظر قرار مي گيرد؛ 
بنابراين اعتماد مردم در كنار تكريم ارباب  رجوع به عنوان 
مهم ترين بخش سيستم كنترل داخلي نظام مالياتي 
تعريف شده است. وي اظهار كرد: سازمان امور مالياتي 
كشور مانند بسياري از كشورهاي توسعه يافته و موفق 
در نظام مالياتي كه درصد كمي از فعاالن اقتصادي عمده 
درآمدهاي مالياتي را تأمين مي كنند، از ابزار ريسك و 
تمكين استفاده مي كند و براي ساير بخش ها نيز به عنوان 
يك ابزار حاكميتي به دنبال باز توزيع عادالنه منابع و ثروت 
خواهيم بود. مسيحي ادامه داد: يكي از برنامه هاي محوري 
سازمان امور مالياتي كشور در سال جاري اجراي ماده ۹۷ 
قانون ماليات هاي مستقيم است كه بر مبناي سه ضلع 
ريسك، تمكين و اهميت پرونده هاي مالياتي و موديان 
مالياتي بنا شده است. وي گفت: بر اساس قانون به سازمان 
امور مالياتي اجازه داده  شده كه اظهارنامه فعاالن اقتصادي 
را بپذيرد و آن درصدي كه پر ريسك هستند و صادقانه 
اظهارنامه و درآمدهاي خود را ابراز نكرده اند، بررس��ي و 
رسيدگي مي كند. ما امسال براي اولين بار ماده ۹۷ را اجرا 
مي كنيم و مي خواهي��م اظهارنامه موديان مالياتي كم 

ريسك را بدون رسيدگي قطعي كنيم. 

ادامه از صفحه اول

ستونپنجم
 حلقه فشار بر ملت را تنگ تر كند با هيچ منطق و استداللي 
همخوان نيس��ت.آيا غير از اين است كه فشار اصلي اين 
تحريم هاي اقتصادي بر دوش مردمي است كه اين روزها 
آرام آرام شاهد حذف اقالم اساسي از سفره هايشان هستند. 
بدون ترديد اين شكل از رفتارها هرگز از ناخودآگاه ايراني 
جماعت پاك نمي ش��ود. همانطور كه تاريخ اين كشور 
هرگز حاج ابراهيم خان كالنترها، ميرزا آقا خان نوري ها، 
وثوق الدوله ها، منافقين و ساير بدخواهان اين مرز و بوم را از 
ياد نبرده است. آتش سوزنده سختي ها براي اين مردم هم 
روز و روزگاري به پايان مي رسد و زمان سنجش رفتار هر 
شخص و جرياني سرانجام از راه خواهد رسيد. همان طور كه 
مغوالن آمدند و رفتند اما خللي به هويت و مانايي ايرانيان 
وارد نشد. هنگامه بدمستي ترامپ هم روزي به پايان خواهد 
رس��يد و دوره س��نجش عملكرد هر فرد و جرياني از راه 
خواهد رسيد تا مشخص شود، خادمان اين ملك كيانند و 
خيانت پيشگان كدام. امام علي)ع( در نهج البالغه چه زيبا 
در رفيع نقطه تاريخ مي ايستند و به انسان گرفتار در فرازها 
و نشيب ها و تلخي ها و شادي هاي روزگار هشدار مي دهند 
كه »هان؛ آگاه باشيد كه اين دنيا مانند بدكاره اي است كه 
خود را بر مردان عرضه كند و سپس امتناع كند. چهارپايي 
است سركش و ستيزه گر و دروغگويي است خيانت پيشه 
و معاندي است متمرد... و در ادامه نهيب  مي زند كه مبادا 
براي دنياطلبي، برتري جويي و مقاصد شخصي براي دنيا 
به نزديكان و اطرافيان خود خيانت و در واقع خود را انكار 
كنيد« و تاريخ كه شاهد هميشگي ماجراهاست، مي گويد 

كه اين روزها هم خواهد گذشت....

دركنظاموبينظميدربازارها
ابعاد فركشنال درجه درشتي يا بي نظمي يك ساختار يا 
يك سيستم است. مندلبورت متوجه شد كه ابعاد فركشنال 
يك شيء نامنظم در بزرگنمايي هاي مختلف ثابت مي ماند. 
به بيان ديگر در همه بي نظمي ها يك نظم وجود دارد. وقتي 
كه ما معموال به يك پيش��امد تصادفي رجوع مي كنيم 
نشان مي دهيم كه ما ساختار آن را نمي فهميم. به زبان 
بازار اين بدان معناس��ت كه همان مدل شكل گيري در 
تايم فريم هاي )بازه هاي زماني( مختلف وجود دارد. يك 
چارت يك دقيقه اي ش��امل همان مدل فراكتال است 
كه در يك چارت ماهانه وجود دارد. اين خود تشابهي در 
چارت كاال و بورس نشانه اي قوي از هماهنگي حركت بازار 
با رفتار الگوي »طبيعت« نسبت به رفتار اقتصادي، بنيادي، 
مكانيكي يا تكنيكالي است. مندلبروت همچنين متوجه 
شباهت نزديك عدد فراكتال رودخانه مي سي سي پي و 
قيمت كتان در تمام دوره هاي زماني كه بررسي كرده بود، 
شامل جنگ هاي جهاني، سيل، توفان و ساير آسيب هاي 
مشابه شد. عمق اين مشاهده نمي تواند گزافه گويي باشد. 
اين بدان معناس��ت كه بازار يك تابع غيرخطي طبيعي 
است نه يك تابع خطي »فيزيك كالسيك«. و اين حداقل 
تا حدودي نشان مي دهدكه چرا ۹0 درصد از تريدرهايي 
كه آناليزهاي تكنيكي را به كار مي برند، به طور ثابت بازنده 
هستند. اين نه تنها به دليل تحليل تكنيكي بر پايه اين 
فرضيه غلط »كه آينده شبيه گذشته خواهد بود«، بلكه 
به دليل كاربرد تكنيك هاي آناليز خطي نامناس��ب نيز 
مي باشد. از آنجايي كه تحليل هاي اقليدسي نمي توانند 
خط ساحلي فلوريدا را اندازه گيري كند، پس نمي تواند 

رفتار بازار را نيز پيش بيني كند.

انتقاد تند دادكان از وضعيت قراردادها

فساددرفوتبالايرانبيدادميكند

روحاني:10سالتحريمتسليحاتي،هفتهآيندهلغوميشود
رييس جمهور اعالم كرد كه يكشنبه هفته آينده تحريم 

تسليحاتي ۱0 ساله ايران، لغو خواهد شد.
به گزارش ايس��نا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني صبح دي��روز ۲۳  مهرماه  در جلس��ه هيات 
دولت اظه��ار كرد: بايد خدمت م��ردم عزيزمان اين 
 خبر خ��وش را عرض كنم كه يكش��نبه هفته آينده

 - ۲۷ مهرماه - تحريم تسليحاتي ۱0 ساله ايران لغو 
خواهد ش��د. ما براي اين موضوع چهار سال با امريكا 
جنگيديم و آنها به اين در و آن در مي زدند كه چنين 
اتفاقي نيفتد، اما به خاطر ايس��تادگي مردم و تالش 
مس��ووالن و ديپلمات ها اين تحريم كنار زده خواهد 
شد. وي ادامه داد: آنها كه مي گويند برجام چه خاصيتي 
داش��ته، اين يكي از كارهاي برجام است كه از اين به 
بعد مي توانيم اسلحه را به هر كشوري كه خواستيم 
بفروشيم يا از هر كش��وري كه خواستيم بخريم. اين 
تنها يكي از اقدامات دولت است. ما براي آنكه به نكات 
و برنامه هاي مورد نظرمان برس��يم بعضي مواقع نياز 
به صبر و حوصله داريم. روحاني با بيان اينكه در چند 
سال اخير شري به عنوان حاكمان جديد كاخ سفيد 
ايجاد شده است، تصريح كرد: اين شر نه فقط گريبان 
ما كه گريبان همه دنيا را گرفته است. شما افغانستان 
را ببينيد چه خبر است و ش��رق و غرب آن در دست 
كيس��ت؟ و در آنجا با چه ش��رايط خطرناكي مواجه 
است يا اينكه ببينيد آنهايي كه ادعاي نابودي داعش را 
داشتند در منطقه با داعش چه كردند و در مقابل آنها 
مردم منطقه و عزيزان رزمنده ما توانستند داعش را 

كنار بزنند.
رييس جمه��ور ادام��ه داد: از مس��ووالن امريكايي 
مي خواهيم كه فقط يك موفقيت خود را در سياست 
خارجي ش��ان بگويند. آنها در تمام موارد شكس��ت 
خورده اند. در مقابل مردم فلس��طين، عراق و سوريه 
شكس��ت خورده اند و جز با زور نمي خواهند كاري را 
انجام دهند. آن لحن بي ادبانه اي كه حتي يك مدير 
در جمع كوچك از آن كلمات استفاده نمي كند را از 
مسووالن امريكا ديديم. اينها نشان مي دهد كه ملت 

ايران آنها را عصباني كرده و به زانو در آورده است.

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينكه 
در تاريخ ۹۹.۹.۹ سامانه جامع تجارت افتتاح خواهد 
شد، عنوان كرد: من سال ها و ماه هاست كه به دنبال 
اين موضوع هستم تا از روزي كه كسي ثبت سفارش 
مي كند تا زماني كه جنس در مغازه به فروش مي رسد 
بتوانيم همه مسائل آن را در اين سامانه دنبال كنيم. 
از گمرك و انبارداري تا اينكه جنس كجا رفته و براي 
مقابله با احتكار تمام انبارها زير س��لطه اين سامانه 
قرار مي گيرند و بايد تم��ام اقدامات بانك مركزي در 
اين سامانه قرار گيرد. رييس جمهور اضافه كرد: براي 
كساني كه در كامل شدن اين سامانه تالش كرده اند 
تقديرنامه ارسال خواهد شد و از آنها كه از برنامه عقب 
هستند سوال مي ش��ود كه چرا عقب هستند. كسي 
نبايد فكر كند كه اين س��امانه اختياري است. دولت 
الكترونيك وظيفه ماست و آموزش، بهداشت، كسب 
و كار، خدمات و ... همه بايد در داخل اين سامانه بيايند. 
ديگ��ر آب و برق و گاز به ص��ورت كاغذهاي جداگانه 
نخواهد بود و همه در اين سامانه جمع مي شود اين كار 
بزرگي است كه براي شفافيت، مبارزه با فساد و آرامش 
و رفاه م��ردم خواهد بود. رييس جمهور در ادامه بيان 
كرد: ما در اين ايام تالش زيادي كرديم تا اقتصادمان 
مسير ديجيتالي را طي كند به خصوص در اين شرايط 
كرونايي امروز كه بايد تا جايي كه مي ش��ود اقدامات 
حضوري را به مجازي تبدي��ل كنيم. ما در اين هفته 
سامانه اي را افتتاح كرديم كه همه مدارك دانشگاهي 
محصلين ما در اين سامانه ثبت و ضبط شده است كه 
از سال ۱۳۹۲ آمده است و به تدريج تكميل مي شود.

روحاني ادامه داد: با اين س��امانه ديگر نيازي نيست 
كه هر كس��ي چندين كپي از مدارك خود را همراه 
داشته باشد و مش��كالتي كه تاكنون وجود داشته از 
بين خواهد رفت. اين سامانه در اختيار همه است و هر 
كسي مي خواهد مي تواند تحصيالت دانشگاهي را در 
اين سامانه ببيند. ما مدت ها به دنبال ايجاد اين سامانه 

بوديم كه خوشبختانه در اين هفته افتتاح شد.
وي با اشاره به اينكه روز دوشنبه اقداماتي كه براي سيل 
فروردين ماه ۱۳۹۸ انجام شده بود تكميل شد اظهار 

كرد: ۲5 استان ما در سال ۱۳۹۸ گرفتار سيل شدند و 
مردم با مشكالت عظيمي روبرو بودند. بايد اين خبر را 
بدهم كه تمام خانه ها، مراكز تجاري و جاده ها ساخته 
شده است ۱5۷ هزار خانه با خرابي مواجه شده بود كه 
66 هزار خانه از اول ساخته شده و حدود ۹۹ هزار خانه 

ديگر هم ترميم و تحويل داده شده اند.
رييس جمهور همچنين يادآور شد: ۱5 هزار كيلومتر 
جاده اصلي، فرعي و روس��تايي تكميل شده و در كل 
كار عظي��م و بزرگي ص��ورت گرفته اس��ت كه اگر با 
كشورهاي ديگر و حتي كشورهاي پيشرفته مقايسه 
كنيم عظمت اين كار بزرگ ديده خواهد شد. از طرفي 
مردم به خانه هاي بهتر و مستحكم تر و جاي امن تري 
برگش��ته اند. به طور مثال در زلزله كرمان ديديد كه 
آنجاهايي كه بنياد مسكن ساخته بود دست نخورد 
و بقيه تخريب شد كه اين نشان مي دهد خانه بهتري 
ساخته شده است. البته كه من مي دانم مردم در اين 
مدت زحمت و زجر ديدند ولي همه در كنار هم از مردم 
و دولت تا ساير نهادها و نيروهاي مسلح وارد شدند و 
اين كار را انجام دادند. روحاني با اشاره به اينكه در سه 
سال اخير سه امتحان بزرگ براي مردم ايران رخ داده 
است، خاطرنش��ان كرد: امتحان اول جنگ تحميلي 
اقتصادي س��ال ۱۳۹۷ بود كه همچن��ان ادامه دارد. 
آزمايش دوم سيل ۱۳۹۸ در ۲5 استان بود و امتحان 
بعدي كرونايي است كه از پايان سال ۱۳۹۸ آغاز شده 
و در س��ال ۱۳۹۹ ادامه دارد. اين سه آزمايش بزرگ 
براي مردم و مسووالن نيز كه مردم در كنار هم از آن 

سربلند بيرون آمدند.
رييس دولت دوازدهم با بيان اينكه مي داند مردم ايران 
در فشار اقتصادي هستند، تاكيد كرد: مي خواهم به 
مردم اطمينان بدهم كه دولت همه توان خود را براي 
تامين ارز و كاالهاي مورد نياز به كار برده و خواهد برد و 
لحظه اي از درد و مصائب و مشكالت مردم غافل نيست. 
وي اضافه كرد: با كمك كادر درمان و مسووالن و مردم 
در مقابله با ويروس كرونا هرچه در توان داشتيم انجام 
داديم و مي دهيم و به نوكري و خدمت به مردم افتخار 
مي كنيم. من از همه وزرا و مسووالن خواهش مي كنم 

كه با قدرت و استمداد از پيامبر )ص(، امام حسن )ع( و 
امام رضا )ع( و با كمك هم اين بار را به مقصد برسانيم و 
مشكالت مردم را كاهش دهيم. روحاني در ادامه اظهار 
كرد: براي اينكه مشخص شود فقط شعار نمي دهيم 
تنها به چند نكته  آماري اشاره مي كنم. امسال خريد 
گندم از كشاورزان هفت درصد افزايش داشته و حتي 
در توليد گندم نس��بت به پارسال جلوتر هستيم. در 
توليد و فروش مخصوصا در صنعت رش��د داريم. در 
اين يك ماه نسبت به مدت مشابه پارسال توليد هفت 
درصد و فروش ۱4 درصد رشد داشته است. در شش 
ماهه اول امسال در صنعت 6.4 درصد رشد و در فروش 
هشت درصد رشد داشته ايم. در بخش فوالد از سه تا 
۹ درصد رشد كرده و در اين شش ماهه نسبت به سال 

گذشته توليد اضافه داشته ايم.
رييس جمهور اضافه كرد: در ص��ادرات غيرنفتي در 
خردادماه نسبت به ارديبهشت ماه ۲5 درصد افزايش 
داش��ته ايم و به مردم مي گويم كه در شش ماهه دوم 
سال شرايط ما از نظر اقتصادي بهتر خواهد شد. آنهايي 
كه مي گويند مردم خس��ته هس��تند و مي خواهند 
بروند و از اين حرف هاي ناروا مي زنند، اين آمار را هم 
ببينند. تقاضاي سرمايه گذاري در شش ماهه امسال 
نسبت به پارسال ۳۷ درصد رشد داشته است و پروانه 
بهره برداري هشت درصد رشد دارد. درست است كه 
مردم احساس فشار مي كنند و مشكالت دارند اما به 
اين آمار هم توجه كنند. دولت در سال جهش توليد 
تمام تالش خود را براي توليد انجام داده و مي دهد. ما 
وقتي مي توانيم در توليد يا در مقابله با ويروس كرونا 
موفق ش��ويم كه دست به دس��ت هم دهيم و به هم 
كمك كنيم. وي با اشاره به مقررات جديد براي مقابله 
با ويروس كرونا تصريح كرد: مردم بدانند اين مقررات 
جديد كه محدوديت هاي بيشتري به دنبال دارد فقط 
به خاطر سالمت آنهاست. ما نمي خواهيم كسي اذيت 
شود و اين محدوديت ها را جزو ملزومات براي سالمتي 
مردم مي دانيم. ما در كن��ار هم مي توانيم ابرقدرت و 
صهيونيست را شكست دهيم و چه در توليد و چه در 
مقابله با كرونا در كنار كادر درمان موفق خواهيم شد.

اصالحساختاربودجهكشوررا
بهثباتميرساند



گروه بانك و بيمه|  محسن شمشيري|
بانك مرك��زي روز )99.7.22( و در دومين روز اجراي 
سياس��ت جديد ارزي، حدود ٧٨ ميلي��ون دالر ارز به 
صورت اسكناس در بازار متش��كل معامالت ارزي در 
نرخ هاي حاشيه بازار عرضه كرد.به رغم اين ميزان عرضه 
و امكان خريد هر صرافي به ميزان ۵٠٠ هزار دالر در بازار 
مذكور، صرفا حدود 1.۵ ميليون دالر توسط صرافي ها 
خريداري شد كه اين امر حاكي از فقدان تقاضاي موثر 

در بازار براي ارز به صورت اسكناس است.
همچنين گزارش هاي دريافتي از س��امانه نيما حاكي از 
اين است كه حدود ١٨٠ ميليون دالر ارز به صورت حواله 
ارزي توسط صادركنندگان در بازار عرضه شده است. اين 
ميزان عرضه ضمن رشد ١٠ درصدي نسبت به روز كاري 
گذشته، حاكي از استقبال صادركنندگان به عرضه ارزهاي 
خود در نيمه دوم سال است.با توجه تجارب ساليان قبل 
كه در نيمه دوم س��ال عرضه ارز صادركنندگان بيش��تر 
مي شود، پيش بيني مي شود در ماه هاي آينده عرضه ارز 
صادركنندگان رشد معناداري يافته و بدين ترتيب تقاضاي 
واردكنندگان ب��راي ارز را تامين كند. با وجود عرضه 78 
ميليون دالري اس��كناس و 180 ميلي��ون دالري حواله 
ارزي، اين پرسش وجود دارد كه چرا تقاضاي زيادي براي 
اين عرضه ارز وج��ود ندارد و تنها 1.۵ ميليون دالر تقاضا 
داشته است. الزم اس��ت كه بانك مركزي در كنار انتشار 
اخبار تزريق 78 ميليون دالري و تقاضاي خريد اندك اين 
ارزها، توضيح دهد كه چرا استقبالي صورت نگرفته است؟ 
و تحليل كند كه شرايط عرضه و تقاضاي بازار چگونه تغيير 
يافته كه باعث تقاضاي اندك خريد ارز و در عين حال قيمت 
باالي 31 هزار تومان در صرافي ها شده است؟ تحليل ساده 
بازار و عرضه و تقاضا نشان مي دهد كه اگر قيمت باال باشد و 
در همان حال تزريق و عرضه سنگين ارز صورت گيرد ولي 
تقاضا كمتر باشد و تنها به اندازه 2 درصد عرضه ارز بانك 
مركزي باشد، به اين معني است كه بانك مركزي اساسا 
يا ارز مورد نظر متقاضيان مثال دالر را عرضه نكرده و مثال 
پول هاي ديگري را به بازار عرضه كرده است يا كف قيمت 
را باال اعالم كرده و در نتيجه متقاضيان تمايلي به خريد با 
قيمت باال نداشته اند يا شرايطي را براي خريدار اعالم كرده 
كه خريدار با محدوديت ميزان تقاضا مواجه ش��ود. مثال 
خريدار مبلغ معيني را در برابر كد ملي يا مجوز صرافي يا 
واردات و... دريافت مي كند و قيمت هم باالست و در نتيجه 
متقاضيان به اين بازار مراجعه نمي كنند. همه اين موارد به 
معناي مداخله در مكانيزم قيمت ها و محدود كردن عرضه 
و تقاضاست يعني با وجودي كه 78 ميليون دالر را به بازار 
برده اما قيمتي روي آن گذاشته و شرايطي را تعيين كرده 
كه متقاضي براي آن نباش��د. همچنين ممكن است نوع 
ارز مورد انتظار مثال دالر را كمتر عرضه كرده باشد و... در 
نتيجه از اين 78 ميليون دالر تنها 2 درصد آن يعني 1.۵ 
ميليون دالر فروش رفته است.  اما نتيجه مهم ديگر اين است 
كه قيمت ارز همچنان باالست و در كانال 31 هزار تومان 
ق��رار دارد و صرافي ها نيز دالر را به قيمت 31۵80 تومان 
مي فروشند. در نتيجه تزريق بانك مركزي و اعالم سياست 
جديد و افزايش سقف خريد صرافي ها عمال اثرگذار نبوده 
و قيمت ها همچنان باالست. از همه مهم تر، مردم شاهد 

كاهش قيمت ارز و قيمت كاالهاي ديگر نيستند و هر روز از 
يكديگر سوال مي كنند كه نرخ دالر چند است؟ زيرا زندگي 
همه خانوارها و كس��ب وكارها عمال به نرخ دالر وابسته 
شده است؟ اين موضوع عمال موجب بي اعتمادي فعاالن 
اقتصادي به سياست هاي اعالم شده مي شود و انتظار آنها 
از اجراي سياستي كه بتواند به كاهش قيمت ها يا حداقل 
ثبات قيمت ها كمك كند، را جواب نمي دهد. هر چند كه 
انتظار نداريم كه حراج ارزي صورت بگيرد و قيمت ها در 
مقطعي به شدت كاهش يابد و درمقطع ديگر خريداران آن 
را به قيمت باال بفروشند و سود ببرند. اما حداقل انتظار اين 
است كه بازار براي چند ماه يا چند هفته با ثبات همراه شود 

و اجازه رشد نرخ دالر داده نشود. 

   ربع سكه 6 ميليون تومان شد 
صبح چهارش��نبه 23 مه��ر 99، قيم��ت دالر 31 هزار و 
600تومان، يورو 37 ه��زار و 200 تومان و درهم امارات 
8 هزار و 660 تومان داد و ستد شد. نرخ اونس جهاني طال 
نيز به زي��ر 1900 دالر كاهش يافته و 189۵ دالر معامله 
شد. با اين وجود به دليل رشد نرخ دالر، قيمت طال و سكه 
كاهش كمي داشته است.  قيمت طالي 18عيار هرگرم 
يك ميليون و ۴60 هزار، هر مثقال طال 6 ميليون و 367 
هزار، سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 16 ميليون و 1۵0 
هزار، سكه طرح قديم 1۵ ميليون و 200 هزار، نيم سكه بهار 
آزادي 8 ميليون و 900 هزار، ربع سكه بهار آزادي 6 ميليون 

تومان و سكه گرمي 3 ميليون تومان معامله مي شود. 
نرخ فروش دالر در سامانه س��نا به 31۵80 تومان و نرخ 
خريد دالر 29۴80 تومان رسيد و اختالف خريد و فروش 

دالر به 2100 تومان شده است. نرخ فروش يورو 37۵00 
تومان و نرخ خريد يورو 3۵۴00 تومان رس��يد و اختالف 
خريد و فروش يورو نيز 2100 تومان ش��ده است. قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي با كاهش 20 توماني نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قب��ل 31 هزار و ۵80 تومان 
تعيين شده است. ميانگين نرخ دالر معامله شده در تاريخ 
22 مهر 99 در سامانه سنا 310۵0 تومان و نرخ حواله دالر 
در سامانه نيما نيز به 26۴99 تومان اعالم شده است. براين 
اساس اختالف نرخ دالر نيما و صرافي ها به 6 هزار تومان 
و اختالف ن��رخ دالر نيما و دالر آزاد ني��ز به 7 هزار تومان 
رسيده اس��ت. قيمت فروش دالر در صرافي ها با كاهش 
20 توماني نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
31 ه��زار و ۵80 تومان و قيمت خري��د دالر نيز 29 هزار 
و ۵80 تومان درج شده است.ضمن اينكه قيمت فروش 
يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل معادل 37 هزار و ۵00 تومان و قيمت خريد يورو 3۵ 
هزار و ۵۵0 تومان تعيين ش��ده است.نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند. گفتني است، قيمت طال، سكه و ارز در بازار 
طي روزهاي نخست ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي 
قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال 
تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني 
حاكم در بازار ارز موجب ش��ده تا بار ديگر نوسانات شديد 
قيمتي در بازار به وجود  آيد و دالر نيز از سد قيمتي 30 هزار 
تومان عبور كند. در هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و 

تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار 
با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و 
البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز 

مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.
بان��ك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوش��نبه 21 
مهرماه نيز روزانه ۵0 ميليون دالر اسكناس وارد بازار خواهد 
كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار 
متشكل ارزي را به ۵00 هزار دالر افزايش داده است.فعاالن 
بازار پيش بيني مي كنند با ورود ۵0 ميليون دالر در بازار و 
افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، قيمت ارز 
كاهشي شود كمااينكه بعد از اعالم اين خبر نيز دالر حدود 

هزار تومان كاهش يافت.
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 20 مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال 31 هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه 18 بانك ايراني را در ليست 

تحريم هاي ثانويه خود قرار داد.
گفتني است، با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت ارز در 
صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و 
رسمي، بانك مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميه اي را به 
هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي 
يك بار در سال 2200 دالر ارز سهميه اي مي فروشند. پيش 
از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتاً در 

صرافي هاي بانكي متوقف شده بود
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خطر پاك كردن  صورت مساله ها
واقع آن اس��ت اگر شورا نتوانسته عملكرد مناسبي در 
قيمت گذاري و مهار نوسانات بازار داشته باشد به اين 
معناس��ت كه بايد اصالحاتي در اين ساختار نظارتي 
صورت بگيرد نه اينكه صورت مساله به طور كلي پاك 
ش��ود. در اين ش��رايط كه مردم ش��اهد افزايش هاي 
افسارگس��يخته در قيمت خودرو هستند، آزادسازي 
دوباره قيمت ها نتيجه اي جز گراني بيش��تر خودرو، 
سرايت اين نوسانات به ساير بازارها و در نهايت پيچيده تر 
شدن مشكالت ندارد. بايد بدانيم موضوعي ذيل عنوان 
نظارت بر بازارها )به معناي كلي آن( مساله اي نيست 
كه مختص اقتصاد ايران و كش��ور ما باشد. بلكه اغلب 
كش��ورهاي توس��عه يافته، در حال پيشرفت و حتي 
آن دسته از كشورهايي كه از تئوري هاي بازار آزاد پيروي 
مي كنند، نقش ويژه اي براي نظارت بر بازارها و اتمسفر 
اقتصادي خود قائل هس��تند تا عوامل غيراقتصادي و 
رويكردهاي سوداگرانه نتوانند شاكله بازار را تحت تاثير 
قرار دهند و در مسير منافع خود اقدام به نوسان سازي 
كنند. بنابراين اين پيش فرض كه بازارها نبايد به حال 
خود رها شود يك پيش فرض منطقي است كه نمي توان 
آن را انكار كرد. البته برخي انتقادها به تصميمات شورا 
وارد است، مثال اينكه قيمت ها بر اساس واقعيات بازار 
تامين نشده، اينكه شورا در اقناع مردم، سرمايه گذاران 
و خودروس��ازان ناموفق بوده و اينكه تصميمات شورا 
اثرگذاري الزم را نداشته، نشان دهنده اين واقعيت است 
كه ساختار شوراي رقابت نيازمند به روزآوري، اصالح 
و رويكردهاي كارشناسي بيشتر است. خودروساز هم 
انتقاد مي كند كه با گراني ارز و افزايش قيمت مجموعه 
كاالها و خدمات، قيمت هاي تعيين شده توسط شورا 
هزينه هاي ساخت خودرو را پوشش نمي دهد. در اين 
ميان كارشناس��ان اقتصادي هم اع��الم مي كنند كه 
شورا بايد خودروسازان را ملزم كند تا از طريق افزايش 
بهره وري هزينه هاي توليد خودرو را كاهش دهند. در 
صورتي كه آزادسازي قيمت خودرو با روش هايي كه 
مطرح شده است، محقق شود، خودرويي كه در حال 
حاضر در محدوده قيمتي 300ميليون تومان به فروش 
مي رس��د وارد داالن قيمتي 700 تا 1ميليارد تومان 
خواهد شد. طبيعي است كه گراني خودرو به عنوان يكي 
از بازارهاي كليدي، باعث واكنش ساير بازارها و تداوم 
گراني ها شود. با اين توضيحات معتقدم كه طرح هايي 
چون آزادسازي قيمت خودرو و فروش خودرو در بازار 
سرمايه نه تنها گرهي از مشكالت باز نمي كند بلكه خود 
به مشكل تازه اي در اقتصاد بدل خواهد شد. در خصوص 
خودرو مهم ترين نكته اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، 
ايجاد توزان در عرضه و تقاضاست. اگر افزايش عرضه 
ممكن نيست بايد تالش شود تا از طريق برنامه ريزي 

مستمر، تقاضاهاي فزاينده بازار را مهار كرد.

 وضعيت سرمايه گذاران
 بازار سهام در بيم و اميد

به مسير درست و واقعي خود ادامه دهد. طي روزهاي 
اخير اتفاقات ديگري هم در حال رخ دادن است مبني 
بر اينكه برخي فعاالن بازار سهام متناسب با پيش بيني 
خود از تحوالت سياس��ي ناش��ي از نتيجه انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا كه نش��ات گرفته از نتايج 
نظرسنجي هايي است كه منتشر شده، انتظارات آتي 
خود از آينده بازار را با اين احتمال كه ممكن است نتايج 
انتخابات در امريكا متفاوت از شرايط مدنظر باشد تعديل 
كرده اند كه عماًل با توجه به ش��رايط واقعي باعث بروز 
ترديد هاي چندگانه بين دو گروه مذكور گرديده است، 
سرمايه گذاران مردد از يك سو دست و دلشان به خريد 
سهام نمي رود چرا كه معتقد هستند آينده بازار به واسطه 
مشخص نتيجه نهايي انتخابات در امريكا و افت شديد 
نرخ ارز، روند نزولي را تجربه خواهد نمود در حالي كه در 
عالم واقعيت افزايش روزانه ن��رخ دالر و كاهش ارزش 
پول نقد خود را نظاره گر هستند؛ از طرف ديگر مدافعان 
سهامداران نيز جداي از تحليل هاي منطقي، به صورت 
زيرپوستي دچار ترديد چندگانه هستند كه مبادا روند 
نزولي اخير بازار هنوز تمام نشده باشد يا اتفاقي كه در بازار 
سهام رخ داد با شدت بيشتري در بازار هاي رقيب و به 
خصوص در بازار ارز )دالر( تجربه شود و عماًل تحليل هاي 
آتي آنها با نرخ هاي دالر مدنظر تفاوت با اهميت داشته 
باشد، به همين دليل تصميمات اين گروه نيز هنوز با 
ترس و استرس ناشي از سقوط نهفته و عملكرد واقعي 
از خود نشان نمي دهند. بنابراين به صورت كلي مي توان 
گفت ترديد چندگانه بين دو گروه مذكور در ش��رايط 
فعلي بازار مهم ترين عاملي اس��ت كه سبب گرديده 
عليرغم پتانسيل هاي بالقوه رشدي، حركت منطقي 
بازار در مقطع فعلي با بيم و اميد در افراد سرمايه گذار 
همراه باشد و معامالت روزانه يا حتي هفتگي بازار روند 

منطقي نداشته باشد.

خسران جبران ناپذير   »بي سوادي«
ب��ه دليل بي ثباتي فق��ط به گ��ذران دوران خود و 
راضي كردن دل هوادار در كوتاه مدت فكر مي كند 
و در پاي��ان دوران مديريت��ي خود ب��ا بدهي هاي 
انباشته و جمع شده از گذش��ته، باشگاه را ترك و 
مدير بعدي شان هم به تعداد صفرهاي اين بدهي 
اضافه مي كند. بي س��وادي مديريتي در سال هاي 
اخي��ر يكي ديگر از اصلي ترين داليل اين س��قوط 
در دو باش��گاه مطرح پايتخت بوده به طوري كه از 
تنظيم يك قرارداد س��اده كه تامين كننده منافع 
باشگاه و منافع بيت المال باشد در بسياري از موارد 
ناتوان نشان داده اند و از طرف مقابل مديران برنامه 
بازيكنان و مربيان خارجي در امضاي قرارداد نهايت 
سوءاستفاده را از اين »بي س��وادي« برده اند. براي 
بررسي آنچه در اين دو باشگاه پرهوادار اتفاق مي افتد، 
نيازي به بررس��ي خبرهاي آرشيوي در سال هاي 
گذشته نيست و كافي اس��ت نهادهاي ناظر براي 
رسيدن به سرنخ و پيدا كردن مشكالت مديريتي در 
اين دو باشگاه، اتفاق هاي چند ماه اخير و نهايت يك 
سال گذشته را بررسي كنند تا مشخص شود دليل 

اين همه مشكل براي اين دو تيم كجاست.

 مذاكره براي ايجاد 
كانال هاي ارزي جديد 

يك كارشناس امور ارزي گفت: پيشنهاد مي كنم بانك 
مركزي از طريق مذاكره با ديگر كشورها، به دنبال ايجاد 
كانال هاي جديد ارزي براي كش��ور باشد. ميثم رادپور، 
كارشناس امور ارزي درباره عملكرد ارزي بانك مركزي، 
در گفت وگو با ايِبنا گفت: عملكرد بانك مركزي را با توجه 
به امكاناتي كه در اختيار دارد بايد سنجيد. روشن است 
توان اين تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور براي 
كنترل بازار ارز و نظارت بر آن كاهش يافته و دريافتي به 
مانند گذشته نيست، بنابراين توانايي كنترل بازار حواله 
هم با محدوديت روبرو شده اس��ت.وي در ادامه اضافه 
كرد: كاهش منابع ارزي كشور به خاطر كاهش فروش 
نفت، بحران كرونا و افزايش تحريم ها است. بانك مركزي 
پيش از اين اتفاقات براي كنترل بازار ارز تقاضا را با عرضه 
جبران مي كرد، اما اكنون توان انج��ام اين كار را ندارد. 
اين كارش��ناس امور ارزي كشور يادآور شد: توقع از اين 
تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور اين است كه 
نظارت موثر و كنترل رضايت بخش��ي در بازار ارز انجام 
دهد، اما مي دانيم كه توقع زيادي است زيرا محدوديت  
دارد، با اين حال حداقل مي تواند با دستورالعمل، بخشنامه  
يا تعهدات ارزي مناسب ارز مورد نياز را به كشور برگرداند، 
اما اطميناني وجود ندارد كه اين جنس از دستورالعمل ها، 
هدف��ش را فراهم آورد. رادپور درباره دليل اين مس��اله 
چنين توضيح داد: زماني كه دستورالعمل همراه با قيد 
باشد - تعهد سه ماهه براي شركت هاي صادراتي جهت 
برگشت ارز - فضاي نامطمئني ايجاد مي شود زيرا بسياري 
مواقع شركت ها به داليل شرايط موجود نمي توانند به اين 
خواست پاسخ مثبت دهند و همين امر بانك مركزي را 
از هدف خود دور نگه خواهد داشت. اين كارشناس ارزي 
با بيان راهكارهاي بهبود شرايط موجود، به ذكر نمونه اي 
پرداخت و مطرح كرد: پيش از اين داستان ها سامانه نيما 
راه اندازي شد، اما به سرانجام نرسيد و مشخص نيست 
كه سامانه مورد اشاره تا چه اندازه عملكرد موثري داشته 
است. تنها راهكاري كه به ذهن متبادر مي شود، اين است 
كه از انجام كارهاي اضافي پرهيز شود.  رادپور افزود: منطق 
اقتصادي بازار بايد مورد احترام قرار گيرد. به همين دليل 
پيش��نهاد مي كنم بانك مركزي اين شكل از نظارت را 
كمتر كند و چنانچه مي تواند با ساير كشورها به صحبت 
در آيد تا كانال هاي ارزي جديد براي كشور باز شود و از 

كارهاي مضر بپرهيزد.

 تحريم؛ مهم ترين دليل 
كاهش ارزش پول ملي

يك نماينده س��ابق مجلس با اش��اره به برخي داليل 
تاثيرگذار بر كاهش ارزش پول ملي، تحريم را مهم ترين 
دليل اف��ت ارزش ريال ذك��ر كرد. مه��رداد الهوتي 
درخصوص كاه��ش ارزش پول ملي گف��ت: ارزيابي 
كاهش ارزش پول ملي نياز به بررسي تمام جوانب دارد. 
در ابتدا بايد به بحث صادرات اشاره كرد. سال هاي قبل 
دو ميليون و 600 هزار بشكه نفت صادر مي كرديم، يعني 
20 ميليارد دالر بابت فروش نفت وارد كشور مي شد. 
ع��الوه بر آن نزديك به ۵0 ميلي��ارد دالر هم صادرات 
كاالهاي غيرنفتي داشتيم كه در بدبينانه ترين حالت 
حاصل آن 1۵0 ميلي��ارد دالر ارز بود. وي اضافه كرد: 
واردات كشور هم بحث ديگري اس��ت كه از 60 تا 70 
ميليارد دالر تجاوز نمي كرد. به اين معنا واردات ارز به 
كشور بيش از صادرات آن بود. بنابراين عمده اين داستان 
كاهش ارزش پول ملي به بحث تحريم ها برمي گردد 
كه در نتيجه آن مقدار ارزي كه مورد اشاره قرار گرفت، 
اكنون وارد كشور نمي شود. البته مباحث مديريتي هم 
در اين خصوص بي ايراد نيست. همان مقطع ارز ۴200 
توماني اتفاقات امروز قابل پيش بيني و پيش گيري بود.

 ارزهاي ديجيتال
براي شكستن سد تحريم

رييس هيات مديره انجمن بالك چي��ن گفت: ارزهاي 
ديجيتال همه مش��كالت ما را حل نمي كن��د اما در اين 
ش��رايط مي توان بخش��ي از مبادالت را به آن س��پرد و 
نهادهاي متولي از جمله بانك مركزي و سازمان بورس 
بر آن نظارت كنند. به گزارش ايِبنا، امروزه با پيش��رفت 
تكنولوژي و ظهور فناوري هاي جديد، پديده هاي تازه اي 
در حوزه هاي مختلف شكل گرفته است. در حوزه اقتصاد، 
موضوع بالك چين، پول هاي مجازي و رمزارزها مفهوم 
جديدي اس��ت كه بايد با شناخت نقش و كاركرد آنها به 
اهميت جايگاهشان پي برد و همزمان نسبت به فرصت ها 
و تهديدهاي آنها آگاه بود. پدي��ده ارزهاي ديجيتال كه 
به رمزارزها ش��هرت يافته، ما را با سواالت مهمي مواجه 
مي كند؛ اين فناوري چيس��ت و چگون��ه كار مي كند؟ 
براي عملياتي ش��دن چنين فناوري هايي در ايران چه 
الزاماتي وجود دارد؟ نهاد سياست گذار )بانك مركزي( چه 
زيرساخت هايي را بايد براي استفاده از فناوري هاي نوين 
در مراودات مالي ايجاد كند؟ و س��وال عملياتي تر اينكه 
اين پول جديد چقدر در خنثي كردن اثر تحريم ها براي 
ما موثر خواهد بود؟ به طور كلي ارزهاي ديجيتال بر بستر 
شبكه جهاني اينترنت بين اشخاص مبادله مي شود و هيچ 
بانك يا دولتي بر آن نظارت نمي كند؛ از آنجا كه حساب ها 
شفاف و تراكنش ها قابل مشاهده و تاييد ديگران است، 
امكان تقلب ندارد اما معامله گران ارز ديجيتال ناشناس 
باقي مي مانند. براي درك بهتر ارزهاي ديجيتال، بايد ابتدا 
بستر آن را بشناسيم؛ بالك چين. به زبان ساده، فناوري 
بالك چين يك سيستم ثبت گزارشات و اطالعات است 
كه جعل آن، تقريبا غيرممكن است. هدف اصلي آن هم، 
ايجاد يك مرجع هويت ديجيتالي ايمن است كه بر اساس 
تركيبي از كليدهاي رمزنگاري شده  عمومي و خصوصي 
ايجاد مي شود. هويتي مطمئن كه جزو اصلي اين فناوري 
به حسابa مي آيد. اما ما در كجاي كار قرار داريم؟ سپهر 
محمدي، رييس هيات مديره انجمن بالك چين ايران در 
گفت وگو با ايِبنا درباره اين موضوع مي گويد: نكته بسيار 
مهمي كه ابتدا بايد بدان توجه شود آن است كه فناوري 
بالك چين تنها محدود به پول و رمز ارز نيس��ت و بانك 

مركزي تنها يكي از نهادهاي دخيل در اين زمينه است.

بانك مركزي: عرضه ۷۸ ميليون دالري اسكناس تنها با تقاضاي 1.5 ميليون دالري مواجه شد

هشدار يك بانك امريكا درباره سقوط ارزش دالر

چراتزريقارزبانكمركزيباتقاضاياندكمواجهميشود؟

سقوط مجدد طال به كانال ۱۸۰۰ دالر
گروه بانك و بيمه |

در حالي كه عدم توافق بر سر يك بسته محرك مالي جديد 
در امريكا سبب شده تا ارزش دالر تثبيت شود، قيمت طال 
ش��اهد افزايش اندكي بوده و هنوز نتوانسته از رقم مهم 
1900 دالر فراتر برود. به گزارش رويترز، قيمت هر اونس 
طال امروز با 0.26 درصد رش��د به 1896 دالر و 3۵ سنت 
رسيد. قيمت طال در جلسه قبل 1.6 درصد كاهش يافته 
بود. قيمت فل��ز زرد در معامالت آتي امروز و براي تحويل 
در ماه دس��امبر با 0.23 درصد رشد به 1899 دالر رسيد. 
ايليا اسپيواك تحليلگر موسس��ه ديلي اف ايكس در اين 
باره گفت: »شاهد افزايش ارزش دالر هستيم و ظاهرا اين 
مساله مانع اصلي رشد قابل توجه قيمت طالست.« وي 
افزود، خوش بيني ها نسبت به بسته محرك مالي جديد 
دولت امريكا در حال كمرنگ شدن است. شاخص ارزش 
دالر پس از رس��يدن به پايين ترين رقم 3 هفته اخير در 
روز سه شنبه، ش��اهد افزايش بوده است. در همين حال 
شاخص ها در بازارهاي بورس آسيا شاهد افت بوده است.

پس از آنكه نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا 
بسته پيشنهادي 1.8 تريليون دالري كاخ سفيد را رد كرد 
و گفت، اين بسته كمتر از آن چيزي است كه بحران فعلي 
و ركود عميق اقتصادي اقتضا مي كند، اميدها به تصويب 
يك بس��ته محرك مالي جديد مقابله با كرونا در امريكا 
كمرنگ تر شده است. ميچ مك كانل، رهبر اكثريت سنا هم 
ديروز گفت، سنا كه اكثريت آن در اختيار جمهوري خواهان 
است، هفته آينده به يك بسته هدفمند ۵00 ميليارد دالري 
راي خواهد داد. اين در حالي است كه دموكرات ها به دنبال 
يك بسته چند تريليون دالري هستند.عامل ديگري كه 
موجب كاهش جذابيت سرمايه گذاري در بازار طال شده، 
پيش بيني صندوق بين المللي پول است كه گفته به دليل 
ترميم سريعتر از انتظار كشورهاي ثروتمند و چين، وخامت 
حال اقتصاد جهاني تا حدودي كم شده است. قيمت طالي 
جهاني از باالترين رقم ماهانه افت مي كند. به گزارش ديلي 
فاكس، قيمت طال از باالترين قيمت ماهانه )1933 دالر( 
عقب نشيني مي كند زيرا عدم فوريت براي تصويب بسته 
محرك مالي اياالت متحده اعتماد سرمايه گذار را كاهش 
مي دهد و ارز را تقويت مي كند. با خروج شاخص مقاومت 
نسبي )RSI( از روند نزولي، اين فلز گرانبها ممكن است 
دوباره روند نزولي را از باالترين سطح )207۵ دالر( ادامه 

دهد. ممكن است شمش همچنان از پايين ترين سطح 
ماهان��ه )1873 دالر( بازگردد. موضوع��ات كليدي بازار 
ممكن است با نزديك شدن به اوج ترازنامه بانك فدرال رزرو 
از ژوئن، قيمت طال را حفظ كنند. به نوبه خود، طال ممكن 
است همچنان يك رابطه معكوس با دالر امريكا را نشان دهد 
زيرا كميته بازار آزاد فدرال به ابزار غير استاندارد خود براي 

حمايت از اقتصاد اياالت متحده متكي است.

    هشدار يك بانك امريكا  
درباره سقوط ارزش دالر

غول بانكداري و سرمايه گذاري امريكا با هشدار درباره سقوط 
ارزش دالر در آينده كوتاه مدت و توصيه فروش به دارندگان 
دالر، اعالم كرد كه ريسك ناشي از آزمايشات واكسن كرونا و 
انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده اين ارز را به سمت 
نزولي شدن پيش برده است. به گزارش راشاتودي، گلدمن 
ساكس، غول بانكداري و سرمايه گذاري امريكا، با هشدار 
درباره س��قوط ارزش دالر در آين��ده كوتاه مدت و توصيه 
فروش به دارندگان دالر، اعالم كرد كه ريس��ك ناش��ي از 
آزمايشات واكسن كرونا و انتخابات رياست جمهوري اياالت 
متحده اين ارز را به س��مت نزولي شدن پيش برده است. 
تحليلگران اين بانك در يادداشتي خطاب به سرمايه گذاران 
اعالم كردند كه آنها »شانس زيادي«  را براي افزايش ارزش 
دالر تا پايان س��ال 2020 كه يك پيروزي انتخاباتي براي 
دونالد ترامپ محسوب خواهد شد و با تاخير معني داري 
براي پيشرفت واكسن كرونا همراه خواهد بود، پيش بيني 
مي كنند.آنها همچنين تأكيد كردند كه شاخص هاي كه 
به دقت رصد مي شوند نظير بازارهاي پيش بيني وقايع و 
مدل هاي عمومي، اكنون احتمال »موج آبي« يعني برنده 
شدن دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري و كسب 
اكثريت كرسي هاي سنا و مجلس نمايندگان را بيش از 60 
درصد نشان مي دهد. زاك پاندل، رييس بخش تبادل ارزي 
جهاني و استراتژي بازار در بانك گلدمن ساكس گفت: از 
نظر ما، وقوع يك »موج آبي« در انتخابات اياالت متحده و 
اخبار مطلوب درباره كشف واكسن مي تواند دالر و شاخص 
دي اكس واي را به پايين ترين س��طح در سال 2018 باز 
گرداند.وي در مورد واكسن هاي ويروس كرونا گفت: اگر اين 
واكسن ها بسيار كارآمد باشند، اين نتايج اوليه ممكن است 

براي تاييد فوري سازمان FDA تا پايان سال كافي باشد.

   از عراق تا چين
تحوالتي كه مسير دالر را كاهشي مي كند

از سوي ديگر، كارشناسان معتقدند كه تالش هاي بانك 
مركزي براي آزادس��ازي ميليارده��ا دالر منابع ارزي در 
كشورهايي نظير عراق و كره جنوبي، اتفاقي مثبت براي 
افزايش قدرت بازارساز در سمت عرضه و تامين نيازهاي 
ارزي كشور اس��ت. روند افزايش��ي نرخ ارز در هفته هاي 
اخير، بيش از هر زمان ديگري مورد توجه مردم و فعاالن 
اقتصادي قرار گرفته است. در باب داليل صعودي شدن 
شاخص ارزي، به طور اجمالي مي توان به تشديد تحريم هاي 
خصمانه دولت امريكا، محدوديت هاي صادراتي در دوران 
كرونا و به عدم همكاري برخي از صادركنندگان در بازگشت 
ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي اشاره داشت. اما آنچه 
مسلم است، توان بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و بازارساز 
در حوزه ارزي، همواره باعث شكس��ت نقش��ه هاي شوم 
دش��منان در برهم زدن بازار ارز شده است. به گونه اي كه 
جديدترين خبرها از ساختمان شيشه اي ميرداماد، حاكي 
از تصميمات و توافقات مثبت در جهت تعديل نرخ ارز در 
بازار است. در گام نخست، بانك مركزي اعالم كرد از روز 
گذشته )دوشنبه بيست و يكم مهرماه 99(، سقف خريد 
بانك ها و صرافي ها در بازار متشكل ارزي به ۵00 هزار دالر 
افزايش مي يابد و همچنين اين بانك روزانه ۵0 ميليون دالر 
به صورت اسكناس در بازار عرضه خواهد كرد. در گام بعدي 
نيز دكتر همتي رييس كل بانك مركزي روز گذشته براي 
چندمين بار در دو سال اخير به كشور عراق سفر داشت. 
تالش هايي كه همواره در جهت رفع موانع آزادسازي منابع 
ارزي ايران در بانك هاي عراقي بوده است و آنگونه كه دكتر 
همتي روز گذشته خبر داد، توافقات خوبي براي آزادسازي 
منابع مالي بانك مركزي و استفاده از آن براي تامين واردات 
كاالهاي اساسي و ضروري ايران، شده است. اين مذاكرات 
كه روز گذشته در جلسه اي مشترك سه جانبه بين روساي 
بانك مركزي كشورمان و عراق و همچنين رييس بانك 
تجارت عراق صورت گرفت، نشان از تالش هاي بي وقفه 
بانك مركزي براي دسترسي به منابع ارزي به حق ايران 
در كشورهايي نظير عراق دارد.در كنار مذاكرات مقامات 
بانك مركزي ايران با طرف هاي عراقي، ظريف وزير امور 
خارجه نيز به چين سفر كرد و آنگونه كه روزنامه واشنگتن 
پست نوشته است: »اين سفر به دعوت وزير خارجه چين 

و بعد از آن صورت مي گيرد كه امريكا در تحريم هاي تازه 
نام 18 بانك ايران را به ليست تحريم ها اضافه كرد.« برخي 
خبرها نيز در حاشيه اين سفر منتشر شده كه صحبت از 
تغيير ذخاير ارزي بانك مركزي به ي��وان دارد. به عنوان 
نمونه خبرگزاري ATF چين طي گزارشي با تيتر »ايران به 
خاطر يوآن، دالر را به سطل زباله مي اندازد« نوشت: طبق 
گزارش هاي تلويزيون دولتي چين و ايران، بانك مركزي 
ايران خبر از تغييراتي بسيار نظير ثبت يوآن به عنوان واحد 
ارزي بين المللي خود به جاي دالر امريكا داده است. آنچه 
مسلم است در جنگ اقتصادي بي سابقه دولت امريكا بر 
عليه ملت ايران، شاهد تالش هاي اقتصادي و ديپلماتيك 
هستيم. در اين ميان، ميلياردها دالر بلوكه شده ايران در 
بانك هاي كره جنوبي نيز حاال يك گام ديگر به آزادسازي 
و بازگشت به چرخه اقتصادي كشور نزديك شده است. در 
اين باره، ربيعي سخنگوي دولت در جديدترين اظهارنظر 
خود گفته است: »قرار است هيات هايي به كشورهايي كه 
ايران در آنها منابع ارزي دارد اعزام شوند و منابع ارزي بلوكه 
شده ايران را آزاد كنند«. اتفاقي كه به گفته كارشناسان 
اقتصادي، مي تواند س��مت عرضه ارزي را بيش از پيش 
تقويت كند و به تعديل شاخص ارزي كمك كند. هرچند 
برخي منابع خبري نيز از پالت هاي دالر از كره جنوبي در راه 
ايران خبر داده اند؛ سيگنالي كه به سرعت با رفتار محتاطانه 
نوسان گيران و سفته بازان بازار ارز مواجه شده و بسياري را 
در موقعيت فروش قرار داده است. زيرا اين گروه تجربه سال 
97 را به ياد دارند كه در عرض چند روز، نرخ دالر با ريزش 
سنگين مواجه شد.اما در اين ميان، عاملي بين المللي نيز بر 
فضاي ارزي ايران، سايه انداخته است و آن انتخابات 13 آبان 
امريكاست. انتخاباتي كه حاال در جديدترين نظرسنجي ها، 
از برتري حدود 10 درصدي بايدن نسبت به ترامپ خبر 
مي دهد. هرچند عده اي وضعيت اقتصادي كشور را بيشتر 
ناش��ي از عوامل دروني مي دانن��د و اهميتي براي نتيجه 
انتخابات امريكا قايل نيستند، اما بسياري از فعاالن بازار 
معتقدند پيروزي بايدن قطعا موجب كاهش فش��ارها بر 
اقتصاد ايران خواهد شد.به باور اين گروه از فعاالن، انتخاب 
باي��دن در كوتاه مدت به مانند روزه��اي پس از پذيرش 
قطعنامه ۵٩٨ در سال ١٣6٧، موجب كاهش شديد و سريع 
نرخ ارز خواهد شد و پيش بيني مي شود نرخ دالر در حدود 

١٠ تا ١٢ هزار تومان براي هر دالر كاهش يابد.



رقيه ندايي| 
روز سه شنبه بود كه جلسه عالي شوراي بورس برگزار شد 
تا بورس و بازار سرمايه سرو ساماني بگيرد و از اين اوضاع 
نابسامان خود خارج شود. اين جلسه مصوبات گوناگوني 
داشت و حسن قاليباف، سخنگوي شوراي عالي بورس در 
خصوص اين جلسه گفت: درجلسه شوراي عالي بورس در 
خصوص دو محور فرآيند داد و ستد سهام عدالت و تاسيس 
شركت هاي تامين سرمايه تصميم گيري شد. وي ضمن 
بيان اينكه تا به حال ۲۷ شركت آماده پذيرش در بورس 
شده اند، به آخرين وضعيت سهام عدالت و شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني اشاره كرد و افزود: در جلسه امروز 
آخرين وضعيت شركت هاي سرمايه گذاري استاني و سهام 
عدالت بررسي و گزارشي در اين خصوص به شوراي عالي 
بورس ارايه ش��د. بر اساس آيين نامه ابالغ شده در مرداد 
ماه، شركت هاي س��رمايه گذاري استاني موظف بودند 
سهامداران خود را شناسايي و اس��امي آنها را در سامانه 
ثبت كنند. سخنگوي ش��وراي عالي بورس ادامه داد: دو 
ماه از ابالغ آيين نامه سپري ش��ده و اكنون شركت هاي 
سرمايه گذاري بايد به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره 
سهامداران را براي حضور در مجمع دعوت كنند. وي ادامه 
داد: شركت هاي سرمايه پذير هم بايد سود سهامداراني 
كه روش مس��تقيم و غير مس��تقيم را انتخاب كرده اند 
مطابق ساير س��هامداران پرداخت كنند. به اين ترتيب 
سود سهامداراني كه روش مستقيم را انتخاب كرده اند به 
حساب شخصي واريز و سود افرادي كه روش غير مستقيم 
را انتخاب كرده اند به حساب شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني واريز مي شود. قاليباف به ضرورت اصالحات مصوبه 
سال ۹۱ ش��وراي عالي بورس در خصوص شركت هاي 
تامين سرمايه نيز اشاره كرد و افزود: با توجه به مصوبات 
شورا در سال ۹۱ تاسيس ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
موسسين مي توانستند حداكثر ۳۵ درصد يك شركت 
تامين سرمايه را داشته باشند. اما امروز با اصالحاتي كه 
در اين مصوبه صورت گرفت موسسين شركت هايي كه 
سهام عام تشكيل مي دهند، فارغ از اينكه يك گروه يا چند 
گروه باش��ند، مي توانند حداكثر۶۰ درصد يك شركت 
تامين سرمايه را داشته باشند و مجاز هستند كه ۴۰ درصد 
مابقي را پذيره نويسي عمومي كنند. همچنين اگر گروه يا 
گروه هايي عضو هيات مديره و سهامدار يك شركت تامين 
سرمايه باش��ند نمي توانند در ديگر شركت هاي تامين 

سرمايه به عنوان عضو هيات مديره حضور داشته باشند.
شركت هاي سرمايه گذاري استاني براي راحت تر شدن 
فرآيند آزادسازي سهام عدالت فعاليت مي كنند اين بدان 
معناست كه؛ اگر افراد روش مديريت غيرمستقيم سهام 
عدالت را انتخاب كنند، سهامي به افراد داده نمي شود بلكه 
سهام افراد در اختيار شركت سرمايه گذاري استاني قرار 
مي گيرد و هر فرد به اندازه دارايي خود در سهام عدالت، 
مالك بخشي از سهام شركت سرمايه گذاري استاني خواهد 
ش��د. در اين روش افراد مي توانند پس از اينكه ش��ركت 
سرمايه گذاري استاني مربوطه وارد بازار بورس شد، كل 
سهام خود را به فروش برسانند. پرداخت سود در اين روش 
نيز به صورت ساالنه و توسط شركت سرمايه گذاري استاني 
انجام مي شود. در اين بين موضوع جالب توجهي در مورد 
افرادي كه روش غير مستقيم را انتخاب كرده اند، وجود 

دارد. اين روش مانند اين است كه شركت سرمايه گذاري 
استاني تعدادي سهم از شركت هاي مختلف فعال در بازار 
بورس را خريداري كرده باش��د. سپس تركيب مشابهي 
از كل سهم هاي خريداري ش��ده را به صورت سبد هاي 
كوچك درآورده و در اختيار افرادي كه روش غير مستقيم 
را انتخاب كرده اند، قرار داده اس��ت. اكنون ۳۰ ش��ركت 
اس��تاني درخصوص س��هام عدالت فعاليت مي كنند و 
شركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني در بازار دوم بورس 
تهران پذيرش ش��ده اند پرتفوي آنان نيز از ۳۶ ش��ركت 
بورسي تشكيل شده كه ش��امل طرح واگذاري بوده اند. 
براساس آمارهاي موجود ميزان سرمايه ۳۰ شركت استاني 
معادل با ۳8۶ هزار ميليارد تومان اس��ت. بر اين اساس، 
س��هامداراني كه روش مستقيم را در راستاي آزادسازي 
سهام عدالت انتخاب كردند در واقع سهامدار ۳۶ شركتي 
هستند كه اختيار خريد، فروش و نگهداري سهام بر عهده 
آنها است.از طرفي در روش غير مستقيم نيز سرمايه گذار 
فقط يك سهم دارد كه شامل ۳۶ شركت مي شود، بنابراين 
مديريت اين تعداد از شركت هاي بورسي را شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني انجام مي دهند. طبق مصوبه شوراي 
عالي بورس بايد تمامي اطالعات سهامداران ثبت  شود اما؛ 
براساس اعالم چند شركت برخي از سهامداران اطالعات 
درستي ارايه نداده اند و در نتيجه به صورت تقربي ۱۵ الي 
۲۰ درصد اين اطالعات ناقص است و شركت ها بايد هرچه 
سري تر اطالعت سهامداران خود را تكميل كنند چراكه؛ 
طي روزها و هفته ه��اي آينده بايد مجامعي درخصوص 
انتخاب اعضاي هيات مديره سهامداران تشكيل دهند و اين 
مجامع با اطالعات ناقص و ۵۰ درصدي تشكيل نمي شود. 
در هرحال شركت ها بايد كمي فعال تر باشند تا اطالعات 

خود را به ۱۰۰ درصد برس��انند. در اين ميان يك مساله 
هم وجود دارد سود سهام كساني كه روش غير مستقيم 
را انتخاب كرده اند به حساب شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني واريز مي شود و اگر اطالعات ناقص باشد پولي دست 
سهامداران را نمي گيرد پس شركت ها و سهامداران هرچه 
زودتر بايد دست به كار شوند تا از شيريني سود در حساب 
خود لذت ببرند. همچنين كساني كه روش مستقيم را 
انتخاب كرده اند به راحتي مي توانند ش��يرني سود را در 

حساب خود حس كنند.
در اين جلسه در رابطه با تامين سرمايه نيز سخن گفته 
شد. تا چندي پيش شركت هاي سرمايه گذاري موسسين 
مي توانستند حداكثر ۳۵ درصد يك شركت تامين سرمايه 
را داشته باشند اما؛ اين با مصوبه جديد شوراي عالي بورس 
اين ميزان به حداكثر ۶۰ درصد رسيد و بر الزام ۴۰ درصدي 
پذيره نويسي نيز تاكيد شد. اين موضوع را مي توان از يك 
سو خوب و از يك سو بد دانست. بدي اين موضوع اين است 
ميزان مشاركت سرمايه گذاران در شركت كمتر مي شود 
و تنها س��هامداران مي توانن��د در ۴۰ درصد باقي مانده 
سرمايه گذاري كنند و سوي ديگر با افزايش ۶۰ درصدي 
ميزان راي س��رمايه گذاران افزايش مي يابد و به راحتي 
مي توانند تصميمات بزرگي در شركت ها بگيرند اما؛ ميزان 
۴۰ درصد سرمايه گذاري براي بازار سهام خوب نيست و 
ميزان نقدينگي تزريق شده در بازار را كاهش مي دهد و در 
نهايت ميزان سرمايه گذاري و نقدينگي سهامداران معمول 
در بازار كاهش پيدا مي كند كه به نفع بورس و بازار نيست. 
مصوبه هاي جديد ش��وراي عالي بورس مي تواند ميزان 
نقدينگي تزريق ش��ده در بازار را كاهش دهد در نتيجه 
باعث شود ميزان استقبال و سرمايه گذاري مردم در بورس 

كاهش يابد. شركت هاي سرمايه گذاري استاني نيز بايد 
هرچه سريع تر اطالعات خود را تكميل كنند تا بتوانند 

سود خوبي به سهامداران ارايه دهند.

بازارسهامبهكدامسوميرود؟
بازار سرمايه چند روزي است كه روند نزولي به خود گرفته 
و در آخرين روز كاري خود يعني چهارش��نبه افت ۱.۲ 
درصدي را داشت همچنين ش��اخص هم وزن نيز ۰.۶ 
درصد نزول كرد. آخرين قيمت ۱۴8 نماد حداقل س��ه 
درصد نسبت به نرخ روز گذشته افزايش يافته است و ۳۱۶ 
نماد نيز كاهش بيش از سه درصدي را داشته اند. حقيقي ها 
نيز روز گذشته بيش از ۲۶۰ ميليارد تومان نقدينگي از بازار 
خارج كردند و ارزش معامالت خرد بازار سهام در مجموع 
به ۱۱ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان رسيد. همچنين »خودرو 
و ساخت قطعات« كم اقبال ترين صنعت امروز با خالص 
سفارش فروش هزار و ۳۶۴ميليارد تومان است و پس از آن 
گروه »انبوه سازي، امالك و مستغالت« قرار دارد كه برآيند 
سفارشات فروش آن ۳۴۳ميليارد تومان مي شود، از سويي 
ديگر گروه »ساخت دستگاه و وسايل ارتباطي« با تقاضاي 

خريد ۲۵۵ميليارد توماني همراه است.
همچنين اولين مجمع س��االنه »سرمايه گذاري تامين 
اجتماع��ي« با نماد »شس��تا« بعد از حض��ور در بورس 
باحضور اكثريت 88.۶ درصد سهامداران برگزار و مقرر 
شد ۱۲۰ تومان س��ود نقدي براي هر سهم توزيع شود. 
نماد »وتجارت« نيز روز گذش��ته متوقف و قرار شد پس 
از بازگش��ايي با محدويت نوس��ان خريد و فروش شود و 
»ونيك��ي«، »ملت«، »چفيبر« و »وليز« نيز به ليس��ت 

نمادهاي بسته اضافه شدند.
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عرضه20شركتزيرمجموعه
تاميناجتماعيدربورس

محم��د ش��ريعتمداري، وزي��ر تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت هاي 
زيرمجموعه شستا از طريق بورس واگذار مي شود، 
گفت: در نظر داريم شركت هاي زيرمجموعه شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، شستا را از طريق 
بورس عرضه كنيم و اكنون به تناسب آمادگي شوراي 
عالي بورس و مقررات سازمان بورس، اين شركت ها 
يكي يكي در نوبت پذيرش در بورس قرار دارند. وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد:  تا پايان س��ال 
۹۹ هر ماه يك شركت از زيرمجموعه هاي شستا را 
براي واگذاري در بورس آماده مي كنيم. اما ش��رط 
آن اين است كه اين واگذاري ها به تصويب سازمان 
بورس برسد. وي افزود: در مجموع ۲۰ شركت قابل 
واگذاري در تامين اجتماعي است كه ۱۲ شركت از 
آنها زيرمجموعه شركت شستا قرار دارند كه با تأييد 
شوراي عالي و سازمان بورس، در بورس اوراق بهادار 
تهران ارايه خواهد شد. بر اساس اين گزارش، شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، شستا بعد از حدود 
۲۹ سال از تأسيس، امسال براي اولين بار وارد بورس 
شده و ۱۰ درصد از سهام شستا به روش ثبت سفارش 
در بورس عرضه اوليه شد كه در اين عرضه اوليه بيش 
از ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر مشاركت كردند و ارزش 
بازار حدود ۱۰ درصد رش��د كرد و طبق گفته وزير 
قرار است واگذاري سهام شستا تا سقف ۲۰ درصد 

ادامه پيدا كند.

ارايهدرخواستعرضهصندوق
ETFسومبهسازمانبورس

پذيره نويسي نخس��تين مرحله واگذاري سهام 
دولتي در قالب صندوق هاي قابل معامله بورسي 
كه شامل سهام سه بانك ملت، تجارت و صادرات 
و دو بيمه البرز و اتكايي بود از ۱۴ ارديبهش��ت تا 
۳۱ ارديبهش��ت ماه انجام شد. اين صندوق ابتدا 
توانست س��ود معقولي را نصيب افرادي كند كه 
در خريد واحدهاي آن، مش��اركت داش��تند كه 
اين امر باعث شد تا پيش بيني اكثر كارشناسان، 
مش��اركت بيش��تر مردم براي خريد در مراحل 
بعد عرضه صندوق هاي ETF باشد. در نخستين 
مرحله از پذيره نويس��ي صندوق ه��اي ETF هر 
كدملي توانست تا سقف دو ميليون تومان مالك 
واحدهاي اين صندوق س��رمايه گذاري شود كه 
يكي از مزيت ه��اي اين واگ��ذاري، بهره مندي 
ايرانيان از تخفي��ف ۲۰ درصدي براي خريد اين 

صندوق ها اعالم شد. 
بعد از گذشت حدود سه ماه و نيم از عرضه سهام 
 ETF بانكي ها و بيمه اي ها از طريق صندوق هاي
در بورس، پذيره نويسي دومين مرحله از صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله به نام دارا دوم از پنجم 
ش��هريورماه، طبق وعده داده شده از سوي وزير 
امور اقتصادي و دارايي آغاز ش��د.دارا دوم شامل 
سهام ش��ركت هاي پااليش��گاهي، پااليش نفت 
تهران )ش��تران(، پااليش نفت تبريز )ش��بريز(، 
پااليش نفت اصفهان )شپنا( و پااليش نفت بندر 
عباس )شبندر( است و بر اساس اطالعات منتشر 
شده، ش��يوه عرضه اين صندوق مانند نخستين 
مرحله از عرضه صندوق س��رمايه گذاري دولتي 
بود. از همان ابتدا اعالم شده بود، سومين مرحله 
از عرض��ه صندوق ه��اي ETF مربوط به س��هام 
خودرويي ه��ا و فلزي ها خواهد بود كه »حس��ن 
عاليي«، معاون س��ازمان خصوصي سازي اعالم 
 ETF كرده بود: مرحله س��وم از عرض��ه صندوق
در اواخر پاييز و در روزهاي پاياني آذر ماه عرضه 

خواهد شد.
 با وجود اعالم خبر عرضه س��هام خودرويي ها و 
فلزي ها در سومين مرحله از عرضه صندوق هاي 
ETF، هفته گذش��ته بود كه »فرهاد دژپسند«، 
وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد: دارا سوم 
در سه بانك ملت، تجارت و صادرات عرضه خواهد 
شد. وي عرضه دارا اول، دارا دوم و داراسوم را در 
جهت حمايت و تنظيم بازار سرمايه دانست. اين 
خبر ابتدا حاش��يه هاي زيادي را با خود به همراه 
داشت كه روز گذشته »عباس معمارنژاد«، معاون 
بيمه و بانك وزير اقتصاد در تاييد خبر وزير  اقتصاد  
گفت: باقي مانده سهام دولت در سه بانك ملت، 
تجارت و صادرات در قالب صندوق دارا س��وم به 
مردم ارايه مي شود. به قيمت امروز بورس ارزش 
اين س��هام ۲۴ هزار ميليارد تومان است كه قرار 
است در قالب دارا س��وم و از طريق بورس اوراق 

بهادار تهران به مردم ارايه شود. 
»راضي��ه صباغيان«، مدير نظ��ارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس روز سه شنبه درباره جزييات 
 ETF عرضه سومين مرحله از عرضه صندوق هاي
توضيحاتي را ارايه داد و اعالم كرد: درخواس��تي 
به سازمان بورس براي عرضه دارا سوم ارايه شده 
و قرار است باقي مانده س��هام سه بانك تجارت، 
صادرات و ملت در قال��ب صندوق ETF ديگري 
ب��ه بازار عرضه ش��ود. وي ب��ا بي��ان اينكه زمان 
پذيره نويسي صندوق دارا سوم تاكنون مشخص 
نشده اس��ت، گفت: با توجه به اينكه موسس اين 
صندوق ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي است، 
مسووليت تعيين زمان پذيره نويسي هم برعهده 
آنها است كه تاكنون زمان دقيقي را براي اين اقدام 

به ما ارايه نداده اند. 
صباغيان با بيان اينكه ميزان درصد سهم دولت 
در بيمه اي ها كمتر از بانكي ها بوده است، اظهار 
داش��ت: دولت باقي مانده س��هام بيم��ه اي را به 
صورت خرد در ب��ازار فروخت و ديگر در بيمه اي 
س��همي ندارد كه بتواند آن را در دارا سوم عرضه 
كرد. صباغيان درباره علت تغيير عرضه س��هام 
خودرويي و فلزي ها به سهام بانكي ها در صندوق 
دارا سوم گفت: س��ازمان بورس فقط مسووليت 
صدور مجوز تاس��يس صن��دوق را برعهده دارد، 
دولت مي توان��د دارايي هاي خ��ود را به صورت 
مس��تقيم )خرد يا بلوكي( ي��ا از طريق صندوق 
عرضه كند، ترتيب عرضه سهام در اين صندوق ها 
به عهده س��ازمان بورس نيس��ت و سازمان هيچ 
نقش��ي در تعيين نوع س��هام در اين صندوق ها 
را ندارد.مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان 
ب��ورس گفت: عرضه س��هام خودروي��ي و فلزي 
مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
خصوصي سازي است، اين دو نهاد بايد با يكديگر 

هماهنگ شوند.
وي افزود: به محض ارايه درخواس��ت تاس��يس 
صن��دوق خودرويي و فلزي به س��ازمان بورس، 
اقدام هاي الزم براي صدور مجوز تاسيس صندوق 

انجام مي شود.
صباغيان افزود: س��هام خودرويي ه��ا و فلزي ها 
معلوم نيست در چه زماني از طريق اين صندوق ها 
عرضه ش��ود و ممكن اس��ت عرضه آن مربوط به 
صندوق دارا چهارم يا پنجم ش��ود.مدير نظارت 
بر نهادهاي مالي س��ازمان ب��ورس به نامگذاري 
س��ومين مرحله از عرضه صن��دوق ETF دولتي 
اش��اره كرد و گفت: با توجه به اينكه نخس��تين 
مرحل��ه از عرضه صندوق ه��اي ETF مربوط به 
س��هام بانكي و بيمه اي ها بود به عنوان صندوق 
واس��طه گري مالي يك��م نام گذاري ش��ده بود و 
اكنون س��ومين مرحله از عرض��ه صندوق هاي 
ETF كه باز هم مربوط به س��هام بانكي ها است، 
براي اين صندوق نام صندوق واسطه گري مالي 

دوم انتخاب شده است.

لزوممستندسازيطرحهاوايدهها
برايعرضهدرمجامعبينالمللي

امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران در افتتاحيه 
»دوره آموزشي روش هاي تحليل پيشرفته داده هاي 
مالي با تاكيد بر يادگيري ماشين« به دريافت جايزه 
نوبل اقتصاد ۲۰۲۰ از سوي پاول آر ميلگروم و رابرت 
بي ويلسون اش��اره كرد و گفت:  موضوع پژوهشي 
اين دو اقتصاددان، طراح��ي حراج ها در بازارهاي 
مختلف بود كه چندين س��ال قبل پژوهش هايي 
در اين حوزه در فرابورس انجام ش��ده و مدل هاي 
متنوع حراج براي كش��ف قيمت مناس��ب تر نيز 
طراحي شده اس��ت. مديرعامل فرابورس با اشاره 
به سطح دانش تخصصي و قابليت هايي كه در بازار 
سرمايه كش��ور وجود دارد، اظهار كرد: بسياري از 
پژوهش ها و تجارب ما در بازار سرمايه، قابليت ارايه 
در سطح جهاني را دارد اما متاسفانه به دليل عدم 
مستندسازي، در جامعه بين المللي مطرح نشده 
است. هاموني با تاكيد بر لزوم آسيب شناسي اين 
موضوع، گفت: باي��د از نوبل درس هايي بگيريم از 
جمله اينكه هيچ ايده اي را مورد تمسخر قرار ندهيم 
و هنگام مطرح ش��دن ايده ه��ا، منفعالنه برخورد 
نكنيم؛ چرا كه اين نوع واكنش ها، اعتمادبه نفس 
علمي م��ا را تحت تاثير ق��رار مي دهد. مديرعامل 
فرابورس پيش��نهاد كرد كه ايده ها و كارها، ثبت 
و به زبان انگليسي مستند ش��ود تا قابليت عرضه 
در مجامع بين المللي را داش��ته باش��د و افزود: از 
س��وي ديگر بايد طرح ه��ا را با هم��كاران خود به 
اش��تراك بگذاريم و در كار تيمي، مراحل مختلف 
امور پژوهشي را تقس��يم كنيم. هاموني در ادامه، 
همكاري استراتژيك فرابورس ايران و دانشگاه عالمه 
طباطبايي را اتفاق مباركي دانس��ت و اظهار كرد: 
بر اس��اس تفاهم نامه اي كه امسال ميان فرابورس 
و قطب رياضيات مالي كش��ور منعقد شده، مقرر 
شد ارتقاي سطح تعامالت علمي و پژوهشي ميان 
طرفين و پيوند ميان توانمندي هاي علمي و عملي 
در دس��تور كار قرار گيرد كه برگ��زاري دوره هاي 
آموزش��ي در اين راس��تا انجام مي شود. در بخش 
ديگ��ري از افتتاحيه »دوره آموزش��ي روش هاي 
تحليل پيشرفته داده هاي مالي با تاكيد بر يادگيري 
ماشين«، عبدالساده نيس��ي رييس قطب علمي 
رياضي��ات مالي از برگ��زاري ۱۰ دوره آموزش��ي 
سه ساعته با موضوعاتي همچون مباني يادگيري 
ماشين، شبكه هاي عصبي، شبكه عميق، تحليل 
داده ها مبتني بر روش هاي كالسيك سري زماني، 
خريدوفروش الگوريتمي و معامالت هوشمند و... 
خبر داد. در ادامه، سيدجالل دهقاني فيروزآبادي 
اس��تاد تمام و معاون پژوهش��ي دانش��گاه عالمه 
طباطبايي، برگزاري اين دوره را از موارد تفاهم نامه 
منعقدش��ده بين قطب رياضيات مالي كش��ور و 
فرابورس ايران عنوان كرد و افزود: از فلس��فه هاي 
وجودي تفاهم نامه بين دانشگاه ها و سازمان هاي 
اجرايي، بهره گي��ري از تجارب دو حوزه علم و اجرا 
براي مديريت بهتر جامعه و صنعت است. به گفته 
دهقاني، تعامل و هم افزايي بازار سرمايه و دانشگاه 
مي تواند نتايج علمي و عملي درخش��اني در اين 
حوزه ها به دنبال داشته باشد و علم رياضيات مالي 
مي تواند به توس��عه، رونق و ثبات بازار سرمايه در 
كش��ور كمك كند. محمدرضا اصغري اس��كويي 
استاديار دانش��كده علوم رياضي و رايانه دانشگاه 
عالمه طباطبايي نيز با اش��اره به اينكه پيشرفت 
هوش مصنوعي و يادگيري ماشين، تاثير عميقي 
بر جنبه هاي مختلف زندگي انسان داشته است، 
گفت: در حوزه مالي نيز ش��اهد تاثيراتي هستيم 
كه بسياري از ساختارها و چارچوب هاي سنتي را 
پشت سر گذاشته است. اسكويي، يادگيري ماشين 
را روش هاي محاسباتي براي استفاده از مشاهدات 
و تجربيات جهت ارتق��اي كارآمدي و پيش بيني 
دقيق تعريف ك��رد. وي همچني��ن در خصوص 
كاربرد يادگيري ماشين در تحليل داده هاي مالي 
به مواردي همچون پيش بيني قيمت، تش��كيل 
سبد )پرتفوي(، تحليل داده هاي غيرعددي دركنار 
عددي و شناس��ايي الگوي تغييرات س��اختاري، 
تصميم س��ازي در فرآيند خريدوفروش و تخمين 
حجم بهينه خريدوفروش، ارزيابي اس��تراتژي ها، 

شناسايي استراتژي هاي ناموفق و ... اشاره كرد.

»تعادل« مصوبات شوراي عالي بورس را بررسي مي كند 

كمبود نقدينگي در بازار به واسطه مصوبات جديد

بورسكاالعاملحذفرانتقيمتيخودرو
جواد فالح، مدير مطالعات اقتصادي شركت بورس كاال 
درباره جزييات ط��رح فروش خودرو در بورس كاال اظهار 
داشت: نمايندگان مجلس طرحي را پيشنهاد دادند مبني بر 
فروش خودرو در بورس كاال و اين طرح درحال حاضر در 
كميسيون صنايع مجلس در دست بررسي است و البته 
ممكن است جزيياتي كه امروز درباره آن صحبت مي كنيم 
دستخوش تغييراتي ش��ود.  از اين رو هر آ نچه كه در اين 
مصاحبه درباره جزييات طرح گفته مي ش��ود مبتني بر 
آخرين متني است كه از اين طرح توسط نمايندگان مجلس 
منتشر شده است. وي ادامه داد: بر اساس طرح پيشنهادي 
مجلس شوراي رقابت در اين مدل مكلف مي شود بر اساس 
فرمولي كه در دسترس عموم هم خواهد بود و متغيرهاي 
آ ن فرمول مطابق طرح تعيين شده قيمت پايه را تعيين كند 
كه البته عموم مردم بايد بتوانند متغيرهاي الزم براي تعيين 
قيمت در دسترس ش��ان باشد. مدير مطالعات اقتصادي 
شركت بورس كاال افزود: قيمت پايه تعيين شده هر ماه يك 
بار توسط خودروساز و بورس محاسبه و قيمت پايه اعالم 
مي شود. در اين طرح قرار بر اين است كه خودرو با قيمت 
پايه  روي تابلوي بورس بيايد و عرضه شود. فالح با بيان اينكه 
بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا قيمت روي تابلو كشف و 
در نتيجه قيمت حالت شناور پيدا خواهد كرد گفت: بسته به 
اينكه عرضه و تقاضا در هر مرحله از عرضه چه وضعيتي دارد 
ممكن است قيمت هاي متفاوتي تعيين و كشف شود. وي 
درباره تاثيرگذاري اين سازوكار در قيمت گذاري و كنترل 
قيمت خودرو گفت: قيمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است. 
در اين طرح پيش بيني شده قيمت پايه اي كه خودروساز 
و ش��وراي رقابت اعالم مي كند يا اينكه مدل محاسبه آن 
توسط شوراي رقابت تعيين مي شود. اختالف اين قيمت 
با قيمتي كه روي تابلوي بورس كشف مي شود قرار بر اين 
است كه در سه كانال مصرف شود. مدير مطالعات اقتصادي 
شركت بورس كاال درباره چگونگي مصرف اين اختالف و 
فاصله قيمت اظهار داشت: ۲۰ درصد از اين اختالف قيمت 
يعني قسمتي كه شوراي رقابت اعالم مي كند با اختالف 
قيمتي كه در بازار وجود دارد. در اختيار دولت قرار مي گيرد 
كه صرف حمل و نقل عمومي ش��ود. فالح با توضيح اين 
اختالف قيمت گفت: براي مثال يك ميليون خودرو توليد 
مي شود و اگر اختالف قيمت هر خودروي توليد شده در 
كارخانه تا بازار ۵۰ ميليون تومان باشد منابعي نزديك به 
۵۰ هزار ميليارد تومان ايجاد مي ش��ود كه البته در حال 

حاضر اين عدد بسيار بيشتر از ۵۰ هزار ميليارد تومان است 
كه حاال قرار بر اين ش��ده با ورود خودرو به بورس بخشي 
از اين اختالف قيم��ت در اختيار دولت براي حمل و نقل 
عمومي قرار بگيرد. فالح افزود: در حال حاضر خودروساز 
بخشي از توليد خود را از طريق قرعه كشي و پيش فروش 
به فروش مي گذارد اما بخشي ديگر خارج از اين مكانيسم 
عرضه مي شود به عنوان مثال موضوع فروش ۳۰۰ خودروي 
دناپالس به نمايندگان مجلس كه بسيار حاشيه ساز بود 
بايد تعيين تكليف شود و البته مش��ابه اين فروش هاي 
خارج از سيستم وجود دارد كه بايد همه آنها شفاف باشند. 
مدير مطالعات اقتصادي شركت بورس كاال گفت: در اين 
طرح پيش بيني ش��ده تمام خودروهايي كه خودروساز 
توليد مي كند از طريق بورس عرضه شود بنابراين ديگر 
بحث فروش يا واگذاري خودرو خارج از سيستم نخواهيم 
داشت.فالح در پاسخ به اين س��وال كه اهرم اجرايي اين 
طرح چيست گفت: محدوديت هايي ايجاد مي شود مانند 
اينكه پالك گ��ذاري را منوط به معامل��ه در بورس اعالم 
مي كنند و نيروي انتظامي مكلف است هر خودرويي كه در 
بورس معامله نشده را پالك نكند در نتيجه شاهد افزايش 
شفافيت در فروش خودرو خواهيم بود. وي افزود: به شرط 
ثبات ساير شرايط با اين مكانيسم تقاضا تسهيل مي شود و 
اگر پيش بيني ها تحقق پيدا كند و تمام متغيرهاي بازار هم 
ثابت بماند به نظر مي رسد قيمتي كه روي تابلو براي خودرو 
كشف مي شود از قيمتي كه در شرايط يكسان در بازار آزاد 

داريم متعادل تر خواهد بود. همچنين قيمت كشف شده   
روي تابلوي بورس شفاف تر است.مدير مطالعات اقتصادي 
شركت بورس كاال با تاكيد بر اينكه قيمت هايي كه االن در 
بازار آزاد وجود دارد قابل اتكا نيستند اظهارداشت: در حال 
حاضر نمي دانيم با اين قيمت ها چه تعداد خودرو به طور 
واقعي معامله مي شود و در حال حاضر شاهد دستكاري در 
قيمت توسط دالل ها هستيم و روي اين موضوعات هيچ 

گونه نظارتي وجود ندارد.
فالح با بيان اينكه با توجه به كشف قيمت روي تابلوي بورس 
مشخص خواهد شد كه چه ميزان عرضه خودرو و چه ميزان 
تقاضا در كل كشور وجود دارد ادامه داد: قرار گرفتن عرضه و 
تقاضا روبه روي هم يعني عرضه كل كشور در مقابل تقاضاي 
كل قرار مي گيرد كه در اين صورت كشف نرخ مطمئن تري 
ايجاد خواهد شد و اين قيمت قابل اتكاتر خواهد بود.وي 
در پاسخ به اين سوال كه آ يا امكان فروش دوباره خودروي 
خريداري ش��ده در بورس با نرخ ديگر در بازار وجود دارد 
گفت: انگيزه و دليلي براي اين اقدام نخواهد شد چرا كه پس 
از اين فقط يك قيمت در بازار خواهيم داشت و همه افراد اين 
امكان را دارند كه از روي تابلوي بورس به صورت مستقيم از 
خودروساز خودرو خريداري كند بنابراين دليلي ندارد مردم 
براي خريد به نمايشگاه در بازار مراجعه داشته باشند.فالح 
با شاره به وضعيت نمايشگاه داران پس از اجراي اين طرح 
ادامه داد: پس از اجراي اين طرح نمايشگاه داران بايد سراغ 
معامالت خودروهاي دست دوم بروند چرا كه ديگر منطقي 

نيست افراد خودروي نو را از نمايشگاه داران خريداري كنند.
مدير مطالعات اقتصادي ش��ركت بورس كاال در پاسخ به 
سوال ديگر مبني بر اينكه آيا اين طرح براي خودروهاي 
خارجي پس از اتمام محدوديت هاي واردات خودرو اجرايي 
مي شود اظهار داشت: اين طرح هم براي خودروهاي داخلي 
و هم ب��راي خودروهاي خارجي پيش بيني ش��ده اما در 
شرايط حال حاضر واردات نداريم ولي طرح مجلس فروش 
خودروهاي خارجي در بورس كاال را هم پوشش مي دهد. 
فالح با اشاره به شرايط فروش خودرو در بورس گفت: تيراژ 
خودروهاي داخلي بايد حداقل پنج هزار دستگاه در سال 
باشد و براي خودروهاي وارداتي هم حداقل ۵۰۰ دستگاه 
در سال در نظر گرفته شده است.وي درباره نوسان قيمتي 
با فروش خ��ودرو در بورس كاال گفت: همانطور كه گفتم 
تعيين قيمت به عرضه و تقاضا بستگي دارد اما ممكن است 
با تغيير شرايط قيمت خودرو در مقطعي در بورس كاهش و 
در مقطعي هم افزايش پيدا كند.فالح با تاكيد برا ينكه هدف 
اصلي طرح نمايندگان مجلس از فروش خودرو در بورس 
كاال كشف قيمت نيست گفت: مهم ترين هدف شفاف بودن 
آن اختالف و فاصله قيمت كارخانه و بازار است يعني اين 
اختالف قيمت رانتي است كه از توليدكنندگان و اقتصاد 
مي گيريم و در اختيار دالالن قرار مي دهيم. فالح افزود: در 
حال حاضر نمي دانيم خودروساز چه زماني عرضه را افزايش 
مي دهد و چه زماني با كاهش عرضه مواجه است. در مورد 
تمام اين بخش ها هيچ اطالعات شفافي نداريم بنابراين در 
كنار اهدافي چون كشف عادالنه قيمت خودرو از طريق 
بورس كاال، با اين سازوكار جديد به دنبال افزايش شفافيت 
عرضه و تقاضا در خودرو هستيم. مدير مطالعات اقتصادي 
شركت بورس كاال تاكيد كرد: تمام قيمتي كه در بورس 
كاال كشف مي شود در اختيار خودساز نخوهد بود و بخشي 
از اين قيمت در قالب عوارض در اختيار دولت قرار خواهد 
گرفت كه اگر بپذيريم دولت نماينده مردم است اين فاصله 
قيمتي كارخانه تا بازار را حذف و آن را از دالل مي گيريم 
و از طريق دولت به خود مردم برمي گردانيم.فالح با اشاره 
به ديگر مزيت هاي فروش خودرو در بورس كاال گفت: در 
مكانيسم معامالتي بورس كاال عرضه كننده بابت ايفاي 
تعدات خود تضاميني بايد ارايه دهد كه اگر اين تضامين 
محقق نشود خسارت هاي مطرح شده در دستورالعمل ها 
به طرف معامله پرداخت خواهد شد بنابراين شخص ثالثي 
در معامالت وجود دارد كه حقوق خريدار را به آن اعطا كند.



گروه راه و شهرسازي|
تقريبا 100 روز پس از توصيه قاضي القضات به مجلس 
تازه نفس يازدهم براي اصالح موضوع كميسيون ماده 
100 قانون شهرداري ها، حاال محمد كاظم بهرامي، 
رييس ديوان عدالت اداري با اش��اره به پيشنهاد اين 
ديوان در خصوص كميس��يون ماده 100 در وزارت 
كشور و در دولت معطل مانده، از شوراي عالي استان ها 
خواسته تا براي اصالح اين ماده قانوني اقدام كند.در 
روز 5 مرداد سال جاري، در شرايطي كه كوه خواري به 
بلنداي دماوند، بزرگ ترين كوه ايران رسيده و جنگل 
خواري با رو كردن س��ند وقفي »عهد قجر« به دامن 
جنگل هاي هيركاني ساري زده بود، شوراي عالي حفظ 
حقوق بيت المال با هدف بررسي تخلفات ساختماني 
و زمين خواري در لواسانات به رياست قاضي القضات 
و با حضور جمعي از وزيران كابينه دولت دوازدهم در 
اين منطقه برگزار شد. سيد ابراهيم رييسي، رييس قوه 
قضاييه در اين جلسه گفت: »ماده 100 نبايد منبعي 
براي كسب درآمد و رفع مشكالت مالي شهرداري ها 
باشد.« رييسي همچنين به مجلس پيشنهاد كرد براي 
ممانعت از سوءاستفاده از ماده 100 اين ماده قانوني 
را اصالح كند.به گزارش »تعادل« وظيفه كميسيون 
ماده 100 قانون ش��هرداري، رس��يدگي به تخلفات 
ساختماني از لحاظ ضوابط شهرسازي و ايمني است. 
از اين رو، اگر ش��هروندان در حوزه ساختمان سازي 
مرتكب تخلفي شوند، اين تخلف در كميسيون ماده 
100 مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اما از آنجا كه اغلب 
ش��هرداري هاي كشور از داش��تن درآمدهاي پايدار 
محروم هستند، به شكل بيمارگونه اي به فروش تراكم 
و ناديده گرفتن تخلفات ساختماني در ازاي دريافت 
پول وابسته شده اند. از همين رو است كه طي سال هاي 
اخير شاهد افزايش تخلفات س��اختماني به ويژه در 

مناطقي خوش آب و هوا همچون لواسان بوده ايم.

    مسائل شهري در راس شكايات مردم 
در اين ح��ال، محمد كاظم بهرام��ي، رييس ديوان 
عدال��ت اداري ديروز در س��ي وشش��مين اجالس 
عمومي شوراي عالي استان ها گفت: برخي قوانين 
در حيطه شهري داراي مشكل هستند و همچنين 
از شفافيت الزم برخوردار نيستند و به نظر مي رسد 
كه علت عمده ش��كايت هاي مردم به ديوان عدالت 
اداري در حيطه شهري را شامل مي شود.به گزارش 
ايرنا، بهرام��ي افزود: به دليل اينكه برخي قوانين در 
حوزه ش��هري از ش��فافيت الزم برخوردار نيست و 
همين طور برداش��ت هاي مختلفي از آن مي ش��ود 
مردم ش��كايت هاي زيادي را به ديوان عدالت اداري 
مي برند. چرا بايد اين همه دادخواست در اين زمينه 
داشته باشيم، دستگاه ها به وظايف خود خوب عمل 
نمي كنند. بهرامي تاكيد كرد: برخي دستگاه ها بدون 
مراجعه به قانون و بدون توجه به قوانين، بخشنامه ها و 
آيين نامه صادر و مردم را با مشكالتي مواجه مي كنند، 
معتقدم شوراي عالي استان ها بايد به شفافيت قوانين 
در مسائل شهري توجه كامل داشته باشد. بر همين 
اساس از ش��وراي عالي استان ها انتظار داريم كه در 

ه��ر دوره چند طرح را به مجلس ارايه دهد تا در اين 
زمينه مشكالت مردم حل شود.

   چرا كميسيون ماده 100 اصالح نمي شود؟
رييس ديوان عدالت اداري اع��الم كرد: در خصوص 
مش��كالت ش��هري برخي از اي��ن م��وارد مربوط به 
كميسيون ماده 100 است كه براي مردم مشكالتي 
را ايجاد كرده است، همچنين در روستاها مشكالتي 
در خصوص تخريب اماكن روستايي داريم، بايد ديد 
كه اين مش��كالت از كجاس��ت و بايد مورد بررس��ي 
قرار  گيرند، آيا تعلل از س��وي مردم اس��ت يا از سوي 
مس��ووالن.بهرامي گفت: چرا در وزارت كشور ۲50 
هزار حكم تخريب داريم كه در حيطه شهرهاس��ت 
و اجرا نش��ده، چرا بايد اين همه حكم تخريب داشته 
باشيم، چرا كميس��يون ماده 100 كه ۴0 تا 50 سال 
است كه بر كشور حاكم است؟ و چرا اراده اي در شوراي 
عالي استان ها مجلس يا ديگر جاها نبوده كه اينگونه 
مشكالت حل شود تا مردم و شوراها با مشكل مواجه 
نباشند.بهرامي با بيان اينكه در رابطه با شوراي عالي 
استان ها چهار وظيفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته 
است، خاطرنش��ان كرد: اولين اين وظايف نظارت بر 
اجراي هماهنگ برنامه ها، جلوگيري از تبعيض، تهيه 
برنامه هاي هماهنگ و در نهايت تهيه طرح و ارايه آن 
به مجلس و دولت است. ارايه طرح ها از طريق شوراي 
عالي استان ها به مجلس موضوع مهمي است كه در 
طول اين سال هاي فعاليت شورا شايد مغفول مانده و 
بايد با توجه به مشكالت كشورها و شناسايي آن در اين 
حوزه بهتر عمل مي شد.بهرامي تصريح كرد: بخشي 
از مشكالت كشور با شناسايي دقيق و بردن طرح به 
مجلس و تبديل آن به قانون قابل حل و فصل است و 
بايد دوستان در همين فرصت باقي مانده در اين دوره 
از اين ظرفيت بيشتر استفاده كنند. در حوزه مسائل 
فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي و اجتماعي مي توان با 
ارايه طرح به مجلس مشكالت را رفع كرد.رييس ديوان 
عدالت اداري گفت: برخي از قوانين در حوزه مسائل 

شهري با ابهاماتي مواجه است و شفافيت الزم را ندارد. 
اين موضوع را ما در ديوان عدالت اداري مي بينيم و اين 
اشكاالت در قوانين و نبود شفافيت الزم باعث وجود 
برخي مشكالت شده است. بايد پرسيد چرا در رابطه 
با موضوعات مرتبط با كميسيون ماده 100 در طول 
چهل سال گذشته، هيچ اراده اي براي حل و فصل آنها 

نبوده تا اين همه مردم با مشكل مواجه نباشند.

    راهي جز اصالح ماده 100 نيست 
بهرامي تاكيد كرد: راهي جز اصالح ماده 100 نيست، 
چرا بايد اين همه ساختمان غيرمجاز داشته باشيم، چرا 
برخي ساختمان ها بايد بدون پروانه ساخته شوند، چرا 
از همان روز اول شهرداري ها جلوي آنها را نمي گيرد تا 
بدون پروانه ساخته نشوند، چرا شهرداري ها، مهندس 
ناظر و دستگاه هاي نظارتي در اين خصوص پاسخگو 
نيستند.وي ادامه داد: اين مسائل منجر مي شود كه 
ده ها پرونده به كميس��يون ماده 100 ارجاع ش��ود و 
براي ساختمان هاي مشابه شاهد راي هاي متفاوت 
هستيم كه صادر مي ش��وند.بهرامي گفت: بر اساس 
وظايف ش��وراي عالي استان ها جلوگيري از تبعيض 
بايد مد نظر باشد و يكي از كارهايي كه شوراي عالي 
استان ها مي تواند انجام دهد همين اصالح كميسيون 
ماده 100 است كه در حيطه كار آنهاست.وي تاكيد 
كرد: در خصوص كميسيون ماده 100 مسائلي را به 
وزارت كشور و همين طور دولت داده ايم، اما متاسفانه 

در دولت معطل مانده است.

     بي نظمي  در زمينه زمين و اسناد 
ذبيح اهلل خداييان، رييس سازمان ثبت اسناد و امالك 
كش��ور نيز در اين مراس��م گفت: امروز در كش��ور با 
بي نظمي هايي در زمينه زمين و اسناد مواجه هستيم 
به خصوص در بخش كشاورزي و روستايي با اسنادي 
روبه رويم كه حد و حدود آنها مشخص نيست و موجب 
درگيري هاي زيادي در كشور ش��ده است.ذبيح اهلل 
خداييان با اشاره به جايگاه ش��وراها در قانون افزود: 

شوراي عالي استان ها تنها شورايي است كه مي تواند 
طرح به مجل��س و دولت تقديم كند كه اين ظرفيت 
مورد غفلت واقع ش��ده اس��ت.خداييان درخصوص 
اجراي قانون جامع حدنگار نيز گفت: تداخل هايي بين 
اراضي ملي و مردم وجود دارد كه موجب مش��كالت 
ناامني مي ش��ود، اما قانون جامع حدنگار )كاداسترا( 
كه از قبل از انقالب بوده است نيز تالش مي كنيم كه 
اجرا شود.رييس سازمان ثبت اسناد در خصوص اينكه 
چرا قان��ون جامع حدنگار اجرا نش��ده، گفت: در اين 
قانون زمين هايي كه حد و حدود و مساحت مشخص 
ندارند بر اساس ايستگاه هاي ثابت و سيار ماهواره اي 
مرزشان مشخص مي شود و اطالعات حقوقي، ثبتي و 
توصيف اين زمين ها به طور مشخص بارگذاري مي شود 
اگر بتوانيم اي��ن كار را انجام دهيم با يك كليك تمام 
اطالعات زمين و حدود آن در دسترس است و به اين 

ترتيب مي شود اسناد زمين ها را مديريت كرد.

    عدم همكاري دستگاه ها در كاداستر
وي تاكي��د كرد: نقش ديگر اي��ن قانون جلوگيري از 
زمين خواري اس��ت و به خصوص در دوره رياس��ت 
كنوني قوه قضاييه يكي از محورهاي طرح تحول در قوه 
قضاييه اجراي طرح كاداستر ا است از داليل اجرا نشدن 
آن هم عدم همكاري دستگاه هاست.خداييان تاكيد 
كرد: از همه دستگاه ها خواسته ايم كه بيايند و در اين 
طرح حضور داشته باشند و تا اموالشان سند دار شود 
اين كار هزينه اي براي دستگاه ها ندارد، اما در خصوص 
اين اق��دام اراده اي هم وجود ندارد. وي خاطرنش��ان 
كرد: به س��ازمان بازرسي كشور گفته ايم مديري كه 
براي گرفتن سند كاداستراهاي خود اقدام نكند تحت 
تعقيب قرار گيرد، چرا كه حقوق دولت تضعيف خواهد 
شد.خداييان گفت: در ماده ۹ قانون جامع حدنگار به 
همه دس��تگاه هاي اجرايي دو سال فرصت داده شده 
كه نقشه امالك خود را و همچنين اطالعات آن را در 
اختيار سازمان ثبت قرار دهند اما اين مهلت تمام شده 

و برخي دستگاه ها به آن عمل نكرده اند.

    كاهش يك چهارم دعاوي كيفري 
رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در حاشيه 
اين مراس��م نيز گفت: اجراي طرح كاداستر )جامع 
حدنگار( مي تواند ۲5 درصد از دعاوي كيفري را كاهش 
دهد.وي ادام��ه داد: اجراي اين طرح جلوي تجاوز به 
اراضي ملي را مي گيرد و اين تجاوزها را كاهش مي دهد 
و همچنين اجراي طرح جامع حدنگار مي تواند جلوي 
تجاوزها به حريم رودخانه ه��ا و كوه ها را نيز كاهش 
دهد.معاون رييس قوه قضايه تاكيد كرد: با اجراي اين 
طرح مي توان زمين و اراضي ملي و زمين هاي دولتي 
را مديري��ت كرد و جلوي فرارهاي مالياتي را گرفت و 
دست اندازي به منابع و اراضي دولتي قابل اجرا خواهد 
بود.وي با اشاره به اجراي طرح تحول در قوه قضاييه 
گفت: يكي از محورهاي مهم اجراي اين طرح در قوه 
قضاييه اجراي طرح كاداستر است كه با پيگيري هاي 
انجام شده و همكاري هاي ادارات ۲0 ميليون هكتار از 

اراضي ثبت شده است.

در شهر

ويژه
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تدوين سند پهنه هاي گسلي 
شهر تهران

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
از تدوين سند پهنه هاي گسلي شهر تهران خبر داد و 
گفت: اين سند با معرفي موقعيت گسل ها و پهنه هاي 
گسلي ش��هر تهران با مقياس مناس��ب براي كاربري 
شهري نهايي شده و به زودي منتشر خواهد شد. رضا 
كرمي محمدي در گفت وگو با ايسنا، در اين باره گفت: 
تهران ش��هري زلزله خيز است و اين را بررسي اسناد و 
شواهد تاريخي و زمين شناسي و نيز يافته هاي علمي به 
اثبات رسانده است. در همين راستا نيز بايد از هر ابزار 
و وسيله اي براي افزايش آگاهي در مورد زلزله استفاده 
ش��ود. وي با بيان اينكه يكي از ويژگي هاي ساختاري 
كالن ش��هر تهران، محصور بودن در ميان گسل هاي 
متعدد است، گفت: شناسايي گسل ها، تدقيق نقشه هاي 
موجود و تعيين پهنه هاي پرخطر، يكي از زمينه هاي 
اصلي تهيه نقشه هاي ريس��ك و برنامه ريزي ساخت 
وس��از ايمن و مقاوم در شهر تهران به شمار مي آيد. اما 
متاسفانه سوابقي در زمينه پهنه هاي گسلي وجود ندارد 
كه در همين راستا سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران اين موضوع را در دستور كار خود قرار داد. او 
ادامه داد: همچنين مطالعات و اقدامات علمي و عملي در 
خصوص خطر زمين لرزه در شهر تهران، عموما در ارتباط 
با تاثير امواج مخرب لرزه اي بر ساختمان ها و سازه ها است 
و در خصوص خطر گسلش سطحي و جابه جايي هاي 
زمين ناشي از حركت گسل ها هنگام وقوع زمين لرزه، 
تا پيش از مطالعات اخير مستندات قابل اتكايي موجود 
نبود.كرمي محمدي با بيان اينكه الزمه استفاده عملي 
از اطالعات نقشه تدقيق شده گسل هاي شهر تهران 
در موارد شهرسازي و اعمال تمهيدات الزم در ساخت 
وساز، نياز به تعيين پهنه هاي گسلي در اطراف خطوط 
موقعيت گسل ها و پهنه هاي گسلي شهر تهران است، 
گفت: با اين اطالعات مي توان در ساخت ساختمان ها 
و ساير سازه ها، فاصله مناسب از گسل يا محدوده هاي 
داراي خطر گسلش سطحي را رعايت كرد.  وي ادامه 
داد: بر اين اس��اس، نقشه گسل هاي ش��هر تهران در 
شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب و به عنوان 
مالك عمل به ساير دستگاه ها ابالغ شد و تمامي آنها در 
سندي تجميع شده كه به زودي براي اولين بار در كشور 

رونمايي خواهد شد.

69 درصد درآمد سال 98 
فرودگاه ها از پروازهاي عبوري 

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
با بيان اينكه 6۹ درصد كل درآمد س��ال ۹8 ش��ركت 
فرودگاه ها از پروازهاي عبوري بود، از افزايش درآمدهاي 
پروازهاي داخلي ايران گفت. به گزارش فارس، سياوش 
اميرمكري در نشست ويديوكنفرانس توجيه و بررسي 
روند استقرار سامانه يكپارچه فروش كاال و خدمات در 
سطح فرودگاه ها كه با حضور مديران كل 11 فرودگاه 
پرتردد كشور شامل مهرآباد، مشهد، شيراز، اصفهان، 
تبريز، اهواز، بندرعباس، بوشهر، كرمان، زاهدان و يزد، 
برگزار شد، عنوان كرد: بر اساس عملكرد سال ۹8، از كل 
درآمدهاي شركت، ۹0 درصد هوانوردي و 10 درصد 
غيرهوانوردي بوده است. مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران افزود: در سطح استاندارد دنيا 55 
درصد درآمدها هوانوردي و ۴5 درصد غيرهوانوردي 
است و ما با ُنرم جهاني فاصله داريم. وي با اشاره به اينكه 
با بحران كرونا درآمدهاي هوانوردي و فرودگاهي كاهش 
يافت، عنوان كرد: بر اساس پيش بيني هاي انجام شده 
در صنعت هوانوردي كشور سال ۲0۲3 شاهد بازگشت 
تعداد پروازهاي بين المللي به سطح سال ۲01۹ خواهيم 
بود، همچنين در ماه هاي اخير در حوزه پروازهاي داخلي 
شاهد روند افزايشي باالتر از اس��تاندارد خواهيم بود. 
اميرمكري با اشاره به اينكه 6۹ درصد كل درآمد سال 
۹8 شركت فرودگاه ها از پروازهاي عبوري بوده است، 
گفت: عمده كاهش درآمد ما پس از بحران كرونا در حوزه 
پروازهاي عب��وري بوده و بايد براي تقويت درآمدهاي 
داخلي و غير هوانوردي تالش شود. مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با تاكيد بر حساسيت 
شفافيت در حوزه درآمد اماكن فرودگاهي عنوان كرد: 
با تدوين نظام نامه ايجاد رقابت و حاكم سازي ضوابط در 
واگذاري اماكن فرودگاه��ي به صورت روال در جريان 
است. وي همچنين بر نظارت هرچه بيشتر بر عملكرد 
بهره برداران اماكن فرودگاهي و دريافت حقوق شركت 
از اين محل تاكيد كرد و گفت: متاسفانه در تعدادي از 
فرودگاه ها جديت كافي براي دريافت و وصول مطالبات 
شركت از اين محل وجود ندارد. اميرمكري گفت: بايد 
بهره برداراني ك��ه ضوابط مربوط را ب��ه خوبي رعايت 
مي كنند مورد حمايت ويژه قرار گيرند چراكه حضور 
آنان در افزايش درآمدهاي غير هوانوردي شركت موثر 
بوده اس��ت. همچنين بايد برخورد قانوني با متخلفان 
و بهره برداراني كه تعهدات مالي را در قبال فرودگاه ها 
انجام نمي دهند نيز در دستور كار قرار گيرد. وي عنوان 
كرد: با توجه به شرايط فعلي مي توان خوشبين بود كه 
تا پايان سال، 50 درصد درآمدهاي شركت تحقق يابد 
و بايد براي افزايش درآمدها و مديريت در هزينه هاي 
جاري تالش شود. اميرمكري با اشاره به پروژه استقرار 
سامانه يكپارچه فروش كاال و خدمات گفت: اين پروژه 
پيش از اين در ف��رودگاه اصفهان كليد خورده و نتايج 
مثبتي داشته است و اكنون با تغيير روش در حال اجراي 

كامل تر اين پروژه در 11 فرودگاه هستيم.

كارنامه 6  ماهه
فرودگاه هاي كشور

در 6 ماهه ابتدايي امس��ال در 5۴ فرودگاه كشور، اعزام و 
پذيرش مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل، با كاهش 
۴7 درصدي مواجه بود و در شهريور ۹۹ بيشترين سهم 
نشست و برخاست هواپيما با حدود 36 درصد متعلق به 
مهرآباد بود. به گزارش فارس، در شهريور ماه ۹۹ نشست 
و برخاس��ت هواپيماها در فرودگاه هاي كش��ور نسبت 
به ش��هريور ۹8 ميزان 18 درصد كاهش داش��ته است. 
براساس جداول و نمودارهاي آماري شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران، در ماه مذكور اعزام و پذيرش مسافر 
نسبت به شهريور ۹8 نيز ۲۹ درصد كاهش داشته است. 
در شهريور ماه ۹۹ ارسال و پذيرش بار و پست 35 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته كاهش داشته است. در 
شهريور ۹۹ پروازهاي عبوري نيز نسبت به شهريور ۹8 با 
كاهش 56 درصدي مواجه بوده است. در شهريورماه ۹۹ 
ميزان پروازهاي عبوري از فضاي كشور 10 هزار و 376 
پرواز بود كه نسبت به مرداد ماه كه رقم 8 هزار و ۴31 پرواز 
بود، 1۹۴5 پرواز افزايش يافته است؛ البته در مقايسه با 
شهريور ۹8 كه ميزان پروازها ۲3 هزار و 511 پرواز عبوري 
بود شهريور امسال 13 هزار و 135 پرواز كاهش داشته 
است.از ابتداي سال تا پايان شهريور ۹۹ تعداد پروازهاي 

عبوري از فضاي كشور ۴1 هزار و ۲5 پرواز بوده است.

كاهش بروكراسي اداري 
بزرگ ترين ثمره طرح 

يكپارچه سازي شركت هاي آبفا
نماينده مردم پيرانش��هر و سردش��ت گفت: كاهش 
بروكراسي اداري، بزرگ ترين ثمره طرح يكپارچه سازي 
شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي بوده كه 
عمده مشكالت را برطرف كرده است.كمال حسين پور، 
نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص طرح يكپارچه سازي شركت هاي 
آب و فاضالب ش��هري و روستايي اظهار داشت: طرح 
يكپارچه سازي ش��ركت هاي آب و فاضالب شهري و 
روستايي جزو طرح هاي مثبت وزارت نيرو طي سال هاي 
اخير بوده كه توانسته بروكراسي اداري را كمتر كند. وي 
افزود: در بسياري از مواقع روستاهايي كه در نزديكي 
ش��هرها بودند درگرفتن برخي خدمات دچار مشكل 
مي شدند كه با اجراي اين طرح مشكالت اينچنيني تا 

حد قابل توجهي برطرف شده است. 

كميسيون ماده 100 ديوان عدالت اداري را هم بي تاب كرد

توصيه دوباره به اصالح منشأ تخلفات ساختماني

خانم مینا عباسی با ارائه استشهاد محلی مصدق ،طی درخواست شماره 139921700001875 مورخ 1399/7/15 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین تحت پالک 1889 فرعی از 17-اصلی به شماره 
س�ریال 150506 واقع در کنیج کال بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان سوادکوه به شماره دفتر الکترونیک 1529-99 که 
برابر سند رسمی 17719 مورخ 98/2/7 دفترخانه 334 به نامبرده انتقال یافته و در اثر جابجایی مفقود را نموده است.

در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش�خاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

به نام مالک خواهد نمود. م الف 19906138
تاریخ چاپ: 99/7/24

آگهی فقدان سند مالکيت

 سیدمجتبی باقرزاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سوادکوه

شركت مدیریت تولید برق نكا در نظر دارد نس�بت به خرید ترانسمیترها و سنسورهای مربوط 
به آناالیزرهای آنالین س�مپلینگ سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط ذیل و 
همچنین شرایط خصوصی و عمومی کار پیوست اس�ناد مناقصه اقدام نماید. عالقمندان جهت 
خرید اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب سیبای 
شماره 0105692716008 بنام شركت مدیریت تولید برق نكا نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه به 

اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
1- مدت زمان تحویل کاال: سه ماه از تاریخ پیش پرداخت

2- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز 
3- پیشنهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 
16 روز یکش�نبه مورخ 99/8/18  به اداره تدارکات ش�ركت مدیریت تولید برق نكا واقع در نکا- 
کیلومتر 25 جاده زاغمرز- نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات 
واصله راس ساعت 10/30 صبح روز دوشنبه مورخه 99/8/19 با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت 
خواهد ش�د. حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی 

کمیسیون مناقصه آزاد می باشد.
4- س�پرده شرکت در مناقصه: مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه معادل 496/000/000 ریال است که 
بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار 

تسلیم گردد:
1-4- رسید بانکی وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه 

نیروگاه شهید سلیمی نکا
2-4- چک تضمین شده بانکی به نفع خریدار

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع خریدار برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی 

و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد

7- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان 
واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- سایر اطالعات و جزییات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
 www.tender.tpph.ir ، www.npgm.ir جهت مش�اهده آگهی و خالصه اس�ناد به س�ایت های 
  و پایگاه ملی مناقصات کش�ور مراجعه و براي کس�ب موارد بازرگاني با ش�ماره تلفن 09111526204 
آقای اس�دپور و  جهت کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره تلفن 09111546686 آقای مهندس نیری 

تماس حاصل فرمایید .

 آگهي مناقصه عمومي
 شماره 99/24 

اداره روابط عمومی

نوبت دوم

شركت مدیریت تولید برق نكا
نیروگاه شهید سلیمی نکا

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

در اولين نشست تخصصي بررسي 
راهكارهاي اشتغال كولبران مطرح شد

رييس هيات مديره بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
تاكيد كرد: اگر يك درآمد حداقلي براي كولبران تامين 
شود، بخش اعظم آنها كولبري را كنار مي گذارند.اولين 
نشست تخصصي بررسي راهكارهاي اشتغال كولبران 
)كاك بركت( در سه استان مرزي كردستان، آذربايجان 
غربي و كرمانش��اه با حضور مهدي عيسي زاده رييس 
كميسيون اجتماعي مجلس، اميرحسين مدني و محمود 
عسكري آزاد مديرعامل و رييس هيات مديره بنياد بركت 
و نمايندگاني از وزارتخانه هاي كش��ور، صمت، ميراث  
فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي، علوم و سازمان ها 
و نهادهاي نيروي انتظامي، بهزيستي، گمرك، مرزباني، 
كميته امداد، اتاق بازرگاني، آم��وزش فني حرفه اي و 
شركت هاي دانش بنيان به ميزباني بنياد بركت برگزار 
ش��د.رييس هيات مديره بنياد بركت در اين نشست با 
تاكيد بر اينكه كولبري راه مطلوبي براي تامين معيشت 
نيست، گفت: مطالعات، تحقيقات و نظرسنجي هاي ما 
در بنياد بركت نشان مي دهد كه بخش اعظمي از كولبران 
اگر از يك درآمد حداقلي برخوردار باشند، اين شغل را 
كنار مي گذارند.محمود عسكري آزاد تصريح كرد: ما در 
بنياد بركت كولبري را خالف ش��ان انساني مي دانيم و 
تاكيد داريم كه بايد روش ها و راهكارهاي بهتري براي 
تامين معيشت كولبران طراحي و اجرا شود. وي با تاكيد 
بر اتخاذ يك راهبرد موثر براي رفع معضل كولبري اظهار 
داش��ت: تنها دليلي كه باعث مي شود كولبران چنين 
شغل سخت و طاقت فرسايي را انتخاب كنند فقر و نبود 
درآمد است. بايد با اشتغال زايي، جايگزيني براي كولبري 
ايجاد كرد. رييس هيات مديره بنياد بركت با اش��اره به 
توجه اين بنياد به پنج سرمايه براي رفع معضل كولبري 
خاطرنشان كرد: توانايي خود كولبران، اجتماع و اتحاد 
آنها، سرمايه هاي مغفول مانده محلي، طبيعت محيطي 
و توانمندي مالي اين پنج سرمايه و پتانسيل را تشكيل 
مي دهند.عسكري آزاد ادامه داد: چهار سرمايه اول در 
مناطق مرزي كشور وجود دارد و بايد منابع و سرمايه هاي 
مالي را هم براي اين مناط��ق تامين كرد. همچنين از 
طريق تسهيل گران بايد در اين مناطق تهييج ايجاد نمود.

 عزم بنياد بركت
براي رفع معضل كولبري 

 محدوديت تردد در  ۵  شهر بزرگ 
عليرضا وهاب زاده مشاور وزير بهداشت هم با اشاره به ابعاد 
مختلف اين خبر عنوان كرد: »تنها خودروهاي س��واري 
با پالك هر ش��هر اجازه ورود به همان ش��هر را دارند. اين 
خودروها مجاز به خروج از شهر نيستند. خودروهاي با پالك 
شهر ديگر كه قصد ورود داشته باشد تنها با ارايه كارت ملي و 
احراز سكونت مي توانند وارد شوند. قرنطينه در داخل شهر 

اعمال نخواهد شد.«
سيما سادات الري سخنگوي وزارت بهداشت هم جزييات 
محدوديت تردد از مبدأ و مقصد ش��هرهاي تهران، كرج، 
اصفهان، مش��هد و اروميه را تشريح كرد: »همان طور كه 
بارها به اطالع رسانده ايم، ميان افزايش تردد وسايل نقليه 
در جاده هاي كش��ور با ش��روع پيك بيماري كرونا رابطه 

معناداري وجود دارد. با توجه به تعطيالت پيش رو و اهميت 
پرهيز از هرگونه سفر در شرايط حساس همه گيري بيماري 
در كشورمان با پيشنهاد وزير محترم بهداشت و موافقت و 
ابالغ رييس جمهور محترم، ممنوعيت هر نوع سفر از مبدأ 
يا به مقصد شهرهاي تهران، كرج، اصفهان، مشهد و اروميه 

از ساعت ۲۴ امشب اعمال خواهد شد.«
او افزود: »سفر از اين شهرها يا به اين شهرها تا ظهر يكشنبه 
هفت��ه  آينده ممن��وع خواهد بود. الزم به توضيح اس��ت 
محدوديت ارتباطي مربوط به مسافرت هاي درون شهري 
نيست و اعمال محدوديت قانوني فقط مربوط به سفرهاي 

بين شهري از مبدأ يا مقصد اين شهرهاست.«
الري تاكيد كرد: »با توجه به شرايط بيماري در كشورمان 

ممكن است اين محدوديت شامل شهرها و استان هاي 
ديگر شود. درخواست مان از هموطنان مان اين است كه از 
هرگونه اقدام به سفر در تعطيالت پيش رو خودداري كنند 
تا با رعايت حداكثري پروتكل ها شاهد توقف شيوع گسترده 

بيماري در كشور باشيم.«
عالوه بر اين، جاده هاي ش��مالي كشور در اين آخر هفته 

يك طرفه نخواهد شد.
پليس راهور ناجا اعالم كرد: »با توجه به ش��رايط خاص 
كرونايي در كشور و ضرورت همكاري بيش از پيش مردم 
عزيز در اين وضعي��ت، به آگاهي مي رس��اند جاده هاي 
شمالي كشور در اواخر اين هفته و اوايل هفته آينده شامل 
چهارشنبه الي دوش��نبه ) ۹۹/07/۲3الي ۹۹/07/۲8( 

يك طرفه نخواهند شد و تردد به صورت ۲طرفه در جريان 
خواهد بود.پليس راهنمايي و رانندگي ناجا ضمن دعوت از 
هموطنان عزيز به پرهيز جدي از سفرهاي غيرضروري، 
بدون اغماض با هرگونه تخلف اع��م از انحراف به چپ يا 
استفاده از شانه خاكي جاده ها و ساير تخلفات رانندگي، 
با كنترل هاي محسوس و نامحسوس و گشت هاي هوايي 
برخورد و ضمن اعمال جريمه نسبت به توقيف وسيله نقليه 

اقدام خواهد نمود.
بنابراين رعايت بيش از پيش قوانين و مديريت زمان 
در جاده هاي مذكور در اين ايام بس��يار حائز اهميت 

خواهد بود.«
صفحه آخر را هم بخوانید

ادامه از صفحه اول

مداخله موثر و دوسويه دولت در بازار ارز 
البته مداخله يك طرفه در بازار ارز اثر گذار نيس��ت و 
نبايد مداخله يك طرفه باش��د. يعني هميشه بانك 
مركزي ارز را به بازار تزريق كند براي اينكه قيمت را 
پايين نگه دارد. چرا كه اين كار بسيار ُپرهزينه است 
و تعادل بازار را برهم مي زند و نرخ ارز را هم سركوب 

مي كند.
بانك مركزي بايد در يك شرايط كوتاهي و با تمهيدات 
خاص ارز عرضه كند و پيش بيني هاي الزم را داشته 
باشد، بنابراين در عرض يك  سال، نبايد مقدار ارزي 
كه از دس��ت بانك مركزي بيرون برود آنقدر باش��د 
كه كش��ور از عهده آن برنيايد و همين رسالت بانك 

مركزي را سخت تر مي كند.
حاال سوال اينجاست كه در شرايطي كه فروش نفت 
كاهش چشمگيري داشته و تحريم ها تشديد شده اند، 
فرض مداخله دول��ت در بازار ارز چق��در تاثيرگذار 
خواهد بود؟ مداخله دوس��ويه كه ب��ا فروش و خريد 
متوالي ارز توسط نهادهاي رسمي همراه است براي 
آنكه در يك كانال محدودي )5+- درصد( نرخ ارز را 
نگه دارند امري است كه اغلب انجام مي شود، اما اين 
كليت قضيه است و در شرايط فعلي كار بانك مركزي 

براي تاثيرگذاري در بازار ارز بسيار دشوار است.
دليلش اين اس��ت كه اواًل منابع ارزي بانك مركزي 
بسيار محدود است و نمي تواند عرضه زيادي داشته 
باش��د و عطش خريداران را پاس��خ دهد. دوم آنكه 

محدوديت هايي كه به خاطر تحريم امريكا در سراسر 
دنيا روي نقل و انتقال وجوه ايران اعمال مي شود، مانع 

از آن است كه ثباتي  در بازار ايجاد شود.
آمار س��خنگوي دولت درباره ميزان ارزي كه دولت 
يازدهم و دوازدهم در اختيار داش��ته اس��ت، نشان 
مي دهد ك��ه مداخله بايد زماني ص��ورت بگيرد كه 
بتوانند بازار را كنترل كنند و نه آنكه سركوب كنند. 
۲00 ميلي��ارد دالر مداخله دولت ه��اي قبل )نهم 
و دهم( هيچ توجيه��ي ندارد. هرچن��د اين رقم در 
دولت فعلي تنه��ا 35 ميليارد دالر اس��ت و كاهش 
چشمگيري يافته است، اما مداخله بايد براي مدت 
كوتاه و با بررس��ي هاي علمي و آماري و كارشناسي 
باشد. به طور مثال، اگر مداخله ما فقط باال رفتن نرخ 
ارز را عقب مي اندازد )شبيه آنچه در دولت هاي قبل 
اتفاق افتاد(، سياست غلطي است كما اينكه هزينه 
دالري بيشتري را به كشور تحميل مي كند. پس بايد 
به نحوي در عرضه و تقاضا مداخله كرد كه با كمترين 

هزينه به ثبات ارز كمك كند.
اين نكته كه افزايش ف��روش نفت، نرخ ارز را متعادل 
خواهد كرد، نظريه درس��تي اس��ت چرا كه نرخ ارز 
تابع عرضه و تقاضاست و االن عرضه بسيار كم است، 
بنابراين اگر ما نفت بفروشيم و قيمت  نفت باالتر برود 
مي توانيم عرضه بيشتري داشته باشيم كه البته نه براي 
مداخله در بازار؛ بلكه براي تامين كاالهاي اساسي و 

نيازهاي بازار؛ چرا كه صنايع ما، كشاورزي، نيروگاه ها 
و پااليشگاه ها همه نياز ارزي دارند و از اين رو، اقتصاد 

ما نمي تواند بدون تعامل با جهان اداره شود.
اما مساله مهم تر از مداخله در بازار ارز فارغ از اين ارقام، 
رسالت هاي ديگري است كه براي دولت وجود دارد كه 
مهم ترين آن »ظرفيت سازي براي تعامل با كشورهاي 
ديگر« است و فارغ از اينكه دولت در بازار ارز مداخله 
داشته باشد يا نه، در اين مورد بايد به صورت اساسي 

سراغ مساله تحريم برويم.
يا بايد با كشورهايي ارتباط برقرار كنيم كه تحريم را 
اجرا نمي كنند يا بايد براي مذاكره با غرب تدابير الزم 
را بينديشيم. چرا كه كش��ور را بدون درآمد ارزي به 
دش��واري مي توان اداره شود؛ كاري كه رسالت بانك 

مركزي را در اين شرايط دوچندان كرده است.
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معاون وزير صمت و رييس هي��ات عامل ايميدرو از 
تشكيل كميته س��ه جانبه  اي بين شركت  هاي ملي 
فوالد، فوالد خوزس��تان و فوالد ش��ادگان براي رفع 
چالش  هاي راه اندازي بخش فوالد سازي صنعت فوالد 

شادگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي، روز شنبه ۱۹ مهر 
ماه ۱۳۹۹ دكتر خداداد غريب پور، معاون وزير صمت و 
رييس هيات عامل ايميدرو در بازديد از شركت صنعت 
فوالد شادگان با حضور مديران عامل شركت هاي ملي 
فوالد و فوالد خوزستان، فوالد شادگان و حجت االسالم 
ناصري نژاد نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي 
و فرماندار ش��ادگان با بيان اين مطلب افزود: از سال 
گذش��ته روند اجراي پروژه سرعت بيشتري داشته و 
اميدواريم با برنامه زمان  بندي كه انجام مي دهيم در 

سال ۱۴۰۱ بخش فوالد سازي به بهره  برداري برسد.
او گفت: جلسات كميته سه جانبه به صورت هفتگي با 
محوريت شركت ملي فوالد برگزار مي شود تا »تمديد 
ال سي« و »تامين ماشين ريخته  گري« به عنوان دو 

مساله اساسي طرح برطرف شود.
رييس هيات عامل ايميدرو تصريح كرد: تمديد ال سي 
از جمله وظايف بخش دولتي است كه تالش مي شود 

اين چالش برطرف شود.
او با اشاره به همكاري  هاي فوالد خوزستان در تامين 
مالي پروژه گفت: اين شركت از سال گذشته ۱۶۰۰ 
ميليارد ريال براي راه اندازي اين طرح تزريق كرده و 
طبق هماهنگي به عم��ل آمده اين تامين مالي ادامه 

خواهد يافت.
غريب پور تاكيد كرد: فوالد خوزستان، تزريق منابع 
مالي را تا مشخص شدن تمديد ال سي ادامه دهد به 
صورتي كه اگر ال سي هم تمديد نشد، روند اجراي طرح 
متوقف نشود و البته سهم فوالد خوزستان نيز در اين 

طرح افزايش يابد.
رييس هيات عامل ادامه داد: شركت فوالد خوزستان 
خدمات شايسته اي را در بروز سيالب فروردين سال 
قبل همچنين تامين اقالم بهداش��تي براي مبارزه با 

ويروس كرونا ارايه كرده كه جاي تقدير دارد.
غريب پور اظهار كرد: س��هم دولت)سهام عدالت( در 
اين طرح ۳۵ درصد اس��ت اما در نظر داريم در قالب 
اصل ۴۴ قانون اساسي اين ميزان سهم را هم در آينده 

واگذار كنيم. او پيش��رفت كلي بخش فوالد سازي را 
بيش از ۵۰ درصد اعالم و اظهار كرد: ميزان پيشرفت 
از سال ۱۳۹۸ به ويژه از ابتداي امسال قابل مالحظه 
بوده البته نياز اس��ت كه وضعيت كنوني پيشرفت با 
همكاري فوالد خوزستان ارتقا يابد. غريب پور گفت: 
با راه اندازي طرح فوالد س��ازي ش��ادگان ۳۳۰ تن به  
طور مستقيم و بيش از ۲۰۰۰ تن به  طور غيرمستقيم 

مشغول به كار خواهند شد.
او با تاكيد بر جذب نيروي بومي اظهار كرد: در راستاي 
سياس��ت هاي كالن دولت و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تاكيد داريم كه نيازهاي طرح تا حد امكان از 
شهرستان شادگان تامين شود كه اين امر به وضعيت 

اقتصادي و اشتغال منطقه كمك مي كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با ابراز 
رضايت از اقدامات شركت فوالد ش��ادگان در حوزه 
مسووليت اجتماعي گفت: كمك به تجهيز بيمارستان 

و مدارس اين شهرستان و توسعه فضاي سبز از جمله 
اقدامات انجام شده از سوي ش��ركت فوالد شادگان 

است كه جاي تقدير دارد.
غريب پور با اشاره به مس��ائل زيست محيطي گفت: 
رعايت اصول و استانداردهاي محيط زيست همواره 
از اولويت هاي س��ازمان ايميدرو است و مورد تاكيد 
قرار دارد. مديرعامل فوالد خوزس��تان در اين بازديد 
اظهار كرد: به رغم تمامي مشكالت موجود از جمله 
تحريم ها با تمام توان به دنبال س��رعت بخشيدن به 
اجراي طرح همچنين برطرف كردن مشكالت فوالد 
شادگان هستيم. محمدي با تاكيد بر اينكه اولويت ما 
تامين نيروي انساني بومي است، گفت: در صورتي كه 
چالش هاي طرح به موقع برطرف ش��ود اين طرح در 
س��ال ۱۴۰۱ راه اندازي خواهد شد و نيروهاي فوالد 
شادگان را از افراد بومي منطقه به كار  مي گيريم. او در 
ادامه گفت: در بحث مسووليت هاي اجتماعي گام هاي 

خوبي برداشته شده و قول مي دهيم با برنامه ريزي  هاي 
كه انجام داديم سال جاري پررنگ تر نسبت به گذشته 

انجام شود.
او همچنين ضمن تشكر از حمايت هاي نماينده مردم 
شادگان در مجلس شوراي اسالمي و مقامات محلي در 
پشتيباني از احداث پروژه، خواستار ادامه همكاري  ها تا 

راه اندازي اين طرح فوالدسازي شد.
حجت االس��الم مجيد ناصري ن��ژاد، نماينده مردم 
شادگان در مجلس ش��وراي اسالمي ضمن تقدير از 
حمايت همه  جانبه فوالد خوزستان در راه اندازي طرح 
فوالد سازي شادگان اظهار كرد: توسعه و افزايش توليد 
منجر به اشتغال زايي جوانان خواهد شد و بهره گيري از 
نيروهاي بومي از نيازهاي اصلي اين شهرستان است.

اميرحس��ين نادري، مديرعامل ش��ركت ملي فوالد 
ايران در اين نشست گفت: به رغم برخي چالش  هاي 
داخلي و بين المللي، تالش ها براي تمديد ال سي در 

جريان است. او افزود: با تمام توان براي راه اندازي طرح 
فوالد سازي شادگان در كنار مجموعه فوالد خوزستان 

و فوالد شادگان هستيم.
مديرعامل شركت صنعت فوالد شادگان گفت: اين 
شركت در دوره ۶ ماهه اول سال جاري توانست ۳۷۰ 
هزار و ۸۲۴ تن آهن اسفنجي توليد كند كه نسبت به 
دوره مشابه سال گذش��ته حدود ۲۲ درصد افزايش 

يافته است.
او اظهار كرد: با توجه به اينكه ظرفيت معمول ساالنه 
اين واحد توليدي ٨٠٠ هزار تن است لذا اين شركت 
در ۶ ماهه سال جاري به ظرفيت اسمي خود نزديك 

شده است. 
در نتيجه انتظار داريم ش��ركت همچون س��ال هاي 
گذشته با بهره  گيري بيشتر از ظرفيت توليدي، برنامه 
بودجه بندي خود را تكميل كند تا به درآمد و به تبع 

آن حاشيه سود بيشتري دست يابد.

قاسم زاده تاكيد كرد: تمام تالش خود را به كار خواهيم 
گرفت تا طرح فوالد سازي هر چه سريع تر به مرحله 
بهره برداري برسد و شاهد توسعه، افزايش توليد و به 

تبع آن اشتغال زايي براي جوانان باشيم.
گزارش خبرنگار ما حاكي است، شركت صنعت فوالد 
ش��ادگان يكي از ۸ طرح فوالدي كشور است كه طي 
مطالعات جامع فوالد كشور در سال ۱۳۸۲ به عنوان 
يك��ي از پيش نيازهاي برنامه س��وم، چهارم و پنجم 
توس��عه اقتصادي كش��ور تصويب و در سال ۱۳۸۵ 
كلنگ زني آن انجام شد. اين شركت در جنوب شرقي 
شادگان و در ۳۵ كيلومتري اين شهرستان در زميني 
به وس��عت ۲۶۰ هكتار قرار دارد. بعد از واگذاري اين 
شركت به بخش خصوصي ۶۵ درصد سرمايه گذاري 
آن از سوي شركت فوالد خوزستان مورد تملك قرار 
گرفته و ۳۵ درصد نيز متعلق به س��ازمان توس��عه و 
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)ايميدرو( است.

بيس��ت و دومين س��مپوزيوم صنعت فوالد ايران با 
موض��وع »چالش هاي موجود در تامي��ن مواد اوليه، 
تجهي��زات، دانش فني و توس��عه زيرس��اخت  ها در 

رقابت  پذيري محصوالت فوالدي« برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي، سمپوزيوم صنعت 
فوالد ايران با حضور خ��داداد غريب پور، معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت و ساير مديران صنعت فوالد 
به همت انجمن آهن و فوالد اي��ران ۱۴ الي ۱۶ مهر 
ماه ۱۳۹۹ در نمايش��گاه بين الملل��ي جزيره كيش 

برگزار شد. 
دكتر خ��داداد غريب پور، معاون وزير صمت و رييس 
هيات عامل ايميدرو در مراسم افتتاحيه اظهار داشت: 
باتوجه به توسعه اكتشافات توسط ايميدرو، نگراني 
براي تامين سنگ آهن چشم انداز توليد ۵۵ ميليون 
تن فوالد نداريم. برخي ذخاير س��نگ آهن اگرچه رو 

به اتمام است، اما معادن جديدي كشف شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه براي 
دستيابي به هدف توليد ۵۵ ميليون تن فوالد، نياز به 
۵ ميليارد يورو سرمايه گذاري است، افزود: اين ميزان 
س��رمايه از محل منابع صنايع معدن��ي قابل تامين 

اس��ت و باتوجه به توسعه اكتشافات به طور حتم اين 
هدف گذاري زودتر از موعد تعيين شده )سال ۱۴۰۴( 

محقق مي شود.
رييس هيات عامل ايميدرو س��هم مع��دن و صنايع 
معدني در GDP كشور را ۲۶ ميليارد دالر اعالم كرد 
و گفت: باتوجه به ظرفيت هاي اين حوزه، اين سهم در 

اقتصاد كشور بايد افزايش يابد.
او گفت: با اكتش��افات جديد، در پهنه ايران مركزي 
ذخيره ۵۰۰ ميليون تني س��نگ آهن و همچنين به 
ذخايري در پهنه ه��اي آباده-جازموريان و بهرام گور 

دست پيدا كرديم.
غريب پور با بيان اينكه انجام يك ميليون متر عمليات 
حفاري در اين حوزه مورد توجه است، افزود: گزارش ها 
حاكي اس��ت ذخاير فعل��ي تا س��ال ۱۴۰۵ به اتمام 
مي رس��د. باتوجه به شناس��ايي ظرفيت هاي جديد 
كه حاصل افزايش عمليات اكتشافات ايميدرو است 
)اكتشاف در ۴۰۰ هزار كيلومتر مربع طي سال هاي 

۹۷ و ۹۸(، ذخاير درخشاني شناسايي شده است.
او گفت: به منظور توسعه اكتشافات، تعداد پيمانكاران 
حفاري در كشور كم اس��ت و براي حل اين مشكل، 

شركت ها تامين ماشين آالت موردنياز را مورد توجه 
قرار دهن��د. رييس هيات عامل ايمي��درو در بخش 
ديگري از سخنانش با اشاره به اقدامات معدني ها در 
تثبيت ب��ازار بورس، گفت: ب��ازار گرداني در بورس با 
حركت شركت هاي معدني آغاز شد و از صنايع معدني 
براي حمايت از دارايي ۶۰ ميليون نفر فعال در اين بازار 
قدرداني مي كنم. معدني ها با هدف متعادل شدن بازار 
سرمايه، در اختصاص اعتبار به صندوق بازارگرداني 

مشاركت دارند.
رييس هيات عامل ايميدرو تاكيد داش��ت: در سال 
جاري تا۵۰۰ ميليون يورو هدف گذاري در بومي سازي 
تجهيزات انجام ش��ده اس��ت. رويكرد ايميدرو براي 
همكاري با دانشگاه ها، رويكردي »مساله محور« است.

غريب پور اظهار داش��ت: ۱۷۰ نياز تحقيقاتي در اين 
حوزه شناسايي ش��ده و به دانشگاه ها اعالم كرده ايم. 
دانشگاه ها و مراكز علمي اذعان دارند كه رويكردي كه 
معدن و صنايع معدني با دانشگاه ها داشته، بي نظير 

بوده است.
غريب پور گفت: ايميدرو در بخش پژوهش طي ۶ ماهه 
امسال، رشد ۵۰درصدي داشته است و رويكرد تقاضا 

محور كردن پژوهش ها براس��اس نياز اقتصاد معدن 
را مورد توجه قرار داده اس��ت. مع��اون وزير صنعت، 
معدن و تجارت گف��ت: كميته  اي بين انجمن آهن و 
فوالد و ايميدرو تشكيل شود تا نيازهاي صنعتي كه 
اين سازمان احصا كرده، دراختيار انجمن قرار بگيرد 

و تجارب بين دو مجموعه به اشتراك گذاشته شود.
غريب پور گفت: آماده هر نوع همكاري با سازمان هاي 
محيط زيست و انرژي اتمي هستيم تا توسعه در بخش 

معدن و صنايع معدني را هدايت كنيم.
علي محمدي، مديرعامل شركت فوالد خوزستان در 
پانل تخصصي سمپوزيوم فوالد معوقه ۱۳۹۸ اظهار 
كرد: در سال جهش توليد با اقداماتي كه اين شركت 
علي رغم همه مشكالت در زمينه هاي مختلف توليدي 
انجام داده است، توانسته ايم ركوردهاي توليد روزانه، 

ماهانه، فصلي و ۶ ماهه را به ثبت برسانيم.
او با بي��ان اينك��ه اميدواريم روند تولي��د فعلي را در 
مجموع��ه فوالد خوزس��تان ادامه دهي��م، افزود: در 
حوزه توليد، حدود ۵درصد از برنامه جلوتر هستيم و 
اميدواريم بتوانيم در پايان سال، ركورد توليد ساالنه را 
بزنيم و افتخاري به افتخارات مجموعه فوالد خوزستان 

بيفزاييم. او تصريح كرد: يك��ي از اولويت هاي اصلي 
ش��ركت فوالد خوزس��تان، تامين نياز شركت هاي 
فوالدي درون استان خوزس��تان بود و امسال حدود 
۷۰درصد از محصوالت فروش داخل ش��ركت فوالد 
خوزس��تان به ش��ركت هاي نوردي درون اس��تان 

اختصاص داده شد.
محمدي بيان كرد: در سال جهش توليد به دنبال آن 
هستيم كه شركت هاي درون اس��تان فعال شوند و 

نيازهاي مواد اوليه اين شركت ها را تامين كنيم.
او ب��ا اش��اره به بح��ث ص��ادرات گف��ت: باتوجه به 
سياس��ت هاي وزارت صمت در جهت ارزآوري براي 
كشور، توانسته ايم تا حدودي موفق عمل كنيم و برنامه 
صادراتي شركت را محقق كنيم و ارزآوري خوبي براي 

كشور داشته باشيم.
مديرعامل شركت فوالد خوزستان ادامه داد: كارهاي 
توسعه اي در ش��ركت فوالد خوزس��تان با سرعت و 
دقت خوبي در حال انجام است و اميدواريم طرح هاي 
توسعه اي شركت، از جمله طرح فوالد سازي شركت 
فوالد شادگان، افزايش ظرفيت فوالد سنگان، پست 
۴۰۰ كيلو ولت و پروژه زم��زم ۳ در زمان هاي معين  

شده اجرايي شوند تا كارهاي توسعه اي شركت منجر 
به افزايش توليد و افزايش اشتغال شوند.

محم��دي ب��ا اش��اره ب��ه بح��ث مس��ووليت هاي 
اجتماعي اظهار كرد: در كنار سنگر توليد، در جبهه 
محروميت زدايي و خدمت به مردم نيز مشغول به كار 
هستيم. در حوزه هاي آموزشي، درماني، فرهنگي و 
همچنين عمراني اقداماتي در حال انجام است و هر 
جا كه احساس كنيم مردم به خدماتي در اين حوزه ها 

نيازمند هستند، قطعا ورود خواهيم كرد.
گزارش خبرنگار ما حاكي اس��ت، در اي��ن رويداد از 
خدمات و حمايت هاي مجموعه فوالد خوزس��تان با 

اهداي لوح و تنديس، تقدير شد.
گفتني است بيس��ت و دومين نمايشگاه بين المللي 
فوالد ايران )سمپوزيوم فوالد( با حضور ۲۵۴ شركت 
داخلي و خارجي در ۲۱۵ غرفه كه ۲۵۰ شركت داخلي 
و به دليل شرايط موجود و بيماري كرونا تنها ۴ شركت 
خارجي از دو كشور آلمان و اسپانيا در اين نمايشگاه 
شركت كردند؛ در مكاني به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع 
در محل نمايشگاه هاي دايمي كيش در تاريخ ۱۴ تا ۱۶ 

مهرماه از ساعت ۱۷ الي ۲۲ برگزار گرديد.

نشست بررسي حل مشكالت مجتمع فوالد زاگرس 
انديمشك با حضور معاون وزير صمت و رييس هيات 

عامل ايميدرو و هيات همراه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي، اين نشست روز 
ش��نبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در بازديد دكتر خداداد 
غريب پور، مع��اون وزير صمت و رييس هيات عامل 
ايميدرو، اميرحس��ين نادري، مديرعامل ش��ركت 
ملي فوالد ايران، فريدون حس��نوند، نماينده مردم 
انديمشك در مجلس شوراي اسالمي، علي محمدي 
مديرعامل فوالد خوزس��تان و جمعي از مسووالن 

استاني در شهرستان انديمشك انجام شد.
معاون وزير صمت اظهار داشت: با همت شركت هاي 
فوالد خوزس��تان، فوالد مباركه، چادرملو و گل گهر 
مشكالت پيش روي مجتمع فوالد زاگرس انديمشك 
برطرف و ب��ا راه اندازي اين مجتمع، اش��تغال  زايي 

جوان��ان بومي در دس��تور كار ق��رار خواهد گرفت.
خداداد غريب پور افزود: در حالي كه به دليل شيوع 
كرونا توليد فوالد در جهان كاهش ۶درصدي داشته 
است، شاهد افزايش ۶درصدي توليد فوالد در كشور 

در سال جهش توليد هستيم.
رييس هيات عامل ايميدرو گفت: چشم انداز توليد 
فوالد تا افق ۱۴۰۴ رس��يدن ظرفي��ت توليد به ۵۵ 
ميليون تن در س��ال است كه پيش بيني مي شود با 
اقدامات انجام شده در صنعت فوالد كشور اين رقم 

زودتر محقق شود.
او در ادام��ه گف��ت: صنعت ف��والد كش��ور در كنار 
اش��تغال زايي براي ۲۰۰ هزار تن در كشور، در سال 

جاري به توليد باالي ۳۲ ميليون تن خواهد رسيد.
فري��دون حس��نوند، نماينده مردم انديمش��ك در 
مجلس شوراي اسالمي در اين نشست اظهار داشت: 

از همت و توجه معاون وزير صمت، مديرعامل شركت 
ملي فوالد ايران، مديرعامل فوالد خوزستان و ديگر 
ش��ركت هاي س��هامدار در راه اندازي ط��رح فوالد 

زاگرس انديمشك تشكر مي كنم.
او افزود: با راه اندازي اين مجتمع فوالدي در آينده، 
در ف��از اول ۴۰۰ هزار تن فوالد توليد خواهد ش��د؛ 
اين دستاورد عالوه بر توس��عه صنعت فوالد در اين 
منطقه، اش��تغال زايي جوانان مح��روم منطقه را به 

همراه خواهد داشت. 
حسنوند گفت: شهرستان انديمش��ك با دارا بودن 
منابعي عظيم نظي��ر: آب، برق، گاز و غيره، بس��تر 
مناس��بي را براي اجراي طرح ه��اي فوالدي فراهم 

كرده است. 
او در پايان گفت: مجموعه فوالد خوزستان در راستاي 
ايفاي مسووليت هاي اجتماعي و رسيدگي به مناطق 

محروم عملكرد مثبتي از خود برجاي گذاشت. گزارش 
خبرنگار ما حاكي است، در پايان اين نشست معاون 

وزير صمت و رييس هيات عامل ايميدرو و هيات همراه 
از طرح مجتمع فوالد زاگرس انديمشك، اسكله آب گير 

و كارخانه توليد كنسانتره شهرستان انديمشك بازديد 
ميداني داشت.

بيست و دومين سمپوزيوم صنعت فوالد ايران، معوقه ۱۳۹۸ برگزار شد

نشست بررسي حل مشكالت مجتمع فوالد زاگرس انديمشك

تشكيل كميته سه  جانبه براي تسريع در راه اندازي بخش فوالدسازي شادگان



تعادل | گروه خودرو |
راي كميت��ه خودرو به حذف ش��وراي رقابت از روند 
قيمت گذاري، صداي رييس شوراي رقابت را درآورد. 
بر اساس تصميمي كه طي نشست نمايندگان مجلس، 
وزارت صمت و خودروسازان درباره بازار خودرو اتخاذ 
شده، قرار است تا زماني كه طرح مجلس يعني عرضه 
خودرو در بورس نهايي شود، مكانيزم قيمت گذاري 
خودرو اصالح ش��ده و قيمت بر اساس فرمول هيات 
تعيين و تثبيت قيمت ها در سازمان حمايت تعيين 
ش��ود. تصميمي كه به نظر مي رسد با خواست و نظر 
خودروسازان تصويب ش��ده، واكنش رييس شوراي 
رقاب��ت را در پي داش��ت. به طوري كه رضا ش��يوا در 
واكنش به طرح انتقال قيمت گ��ذاري خودرو از اين 
ش��ورا به س��ازمان حمايت، در اظهاراتي تند عنوان 
كرده زماني كه وزارت صمت مسووليت قيمت گذاري 
خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو 
را كنترل كندو از طرفي، خودروسازان هم بهتر است 
همه چيز را گردن قيمت نيندازند و بروند از راه ديگر 
پول درآورده و زيانشان را جبران كنند. ناگفته نماند 
كه بازگشت فرآيند قيمت گذاري از شوراي رقابت به 
سازمان حمايت نياز به دريافت مجوز از سوي شوراي 
هماهنگي سران قوا است. اما در پاسخ به اينكه آيا اتخاذ 
چنين تصميمي  مي تواند از التهاب بازار خودرو بكاهد يا 
خير، دو ديدگاه وجود دارد. برخي موافق حذف شوراي 
رقابت از چرخه تعيين قيمت گذاري خودرو هستند 
و معتقدند كه اين شورا نتوانسته اصل رقابت پذيري 
را رعايت كندو با اين نوع قيمت گذاري نه تنها باعث 
آرامش در بازار نشده، بلكه سبب زيان بسيار سنگين 
براي خودروسازان نيز شده است. در مقابل اما برخي 
مي گويند، اينكه كدام سازمان متولي قيمت گذاري 
باشد، چندان اهميتي ندارد، بلكه مشكل بر سرنحوه 
قيمت گذاري است. به گفته آنها اما بهترين راه، تفاهم 

خودروسازان با شوراي رقابت است. 

    راي كميته به حذف شوراي رقابت
كميته سياست گذاري خودرو در جلسه چند روز پيش 
خود تصويب كرد قيمت گذاري خودرو، تا زماني كه 
طرح مجلس براي عرضه خودرو در بورس نهايي شود، 
از شوراي رقابت به سازمان حمايت مصرف كنندگان 
منتقل مي ش��ود. البته اين تصميم روي ميز شوراي 
هماهنگي س��ران س��ه قوا قرار دارد ك��ه در صورت 
تصويب، عمال شوراي رقابت از چرخه قيمت گذاري 
حذف مي شود. البته ظواهر امر نشان مي دهد، اتخاذ 
چنين تصميمي خواسته خودروس��ازان است. اين 
تصميم در حالي گرفته ش��ده، كه خيلي از بازگشت 
ش��وراي رقابت به قيمت گذاري خودرو نمي گذارد؛ 
چرا كه در همان زمان هم رييس ش��وراي رقابت در 
اظهاراتي عنوان كرد كه برداشت اشتباه وزير صنعت، 
معدن و تجارت وقت از مصوبه س��ران سه قوا موجب 
كنار رفتن ش��ورا از قيمت گ��ذاري و انتقال به وزارت 
صمت ش��د، كه در نهايت بعد از رايزني هاي صورت 
گرفته و به اس��تناد قانون كه تاكيد دارد بايد شوراي 
رقابت به بازار انحصاري ورود و قيمت گذاري را بر عهده 
بگيرد بار ديگر در ابتداي سال جاري شوراي رقابت به 
قيمت گذاري خودرو برگش��ت. حال اما خبر حذف 
دوباره ش��وراي رقابت، واكنش و اعتراض تند رييس 

شوراي رقابت را در پي داشته است. 

    خودروسازان مقصرند
رضا شيوا در اين باره به تجربه واگذاري قيمت گذاري 
به وزارت صمت اشاره كرده و گفته است: از بهمن ماه 
سال 1397 تا ارديبهشت ماه امسال قيمت گذاري و به 
نوعي كنترل قيمت بر عهده وزارت صمت بود، پس چرا 
نتوانستند به بازار سروسامان داده و آشفته بازار خودرو 
را كنترل كنند و وضعيت به اين س��مت پيش رفت؟ 
رييس ش��وراي رقابت در گفت وگوي خود با ايسنا، 
همچنين بيان كرده كه شايد برخي اطالع ندارند از 
س��ابقه وزارت صمت در اين باره كه چه اتفاقي افتاده 
است و وزارتخانه موفق نبوده كه در نهايت به برگشت 

قيمت گذاري به شوراي رقابت منتهي شد.
او در ادامه به درخواست خودروسازها براي راهكاري 
به منظور جبران زيان انباشته يا قيمت گذاري براساس 
حاشيه بازار اش��اره كرده و گفته است: قيمتي كه در 

حال حاضر ش��وراي رقابت براس��اس فرمول تعيين 
مي كند با در نظر گرفتن تورم بخشي و همچنين ابعاد 
ديگر از جمله هزينه ه��اي مالي، هزينه نقل و انتقال 
پول خودروس��ازان و س��ود 7 درصدي آنها است و از 
سوي ديگر بايد قيمت براي مصرف كننده واقعي نيز 
به صرفه باشد. بنابه اظهارات شيوا، اينكه خودروسازها 
دايم از زيان انباشته سخن گفته و به دليل مشكالت 
خود نمي توانند به قطعه س��ازان پول دهند، مشكل 
شوراي رقابت نيست كه بخواهند قيمت گذاري را از 
جاي ديگر منتقل كنند بلكه مشكل خودروساز بايد 
به گونه اي ديگر حل شود، بروند دارايي هاي غيرمولد 
و غيرمرتبط خود را فروخته و هزينه هاي غيرمتعارف 
خود را كاهش دهند نه اينك��ه همه چيز را بخواهند 

گردن قيمت انداخته و از محل آن جبران كنند.

    قيمت حاشيه بازار وسود بيشتر 
براي خودروسازان

شيوا در ادامه در پاسخ به اينكه چرا برخي اصرار دارند 
كه قيمت گذاري خودرو از ش��وراي رقابت خارج و به 
س��ازمان حمايت منتقل شود گفته است: از گذشته 
سازمان حمايت طرفدار قيمت گذاري بر مبناي پنج 
درصد زير حاش��يه بازار بوده و به هيچ عنوان موافق 
قيمت عادالنه اي كه ش��وراي رقابت تعيين مي كرد 
نبود. به گفته او، در اين حال��ت اگر قيمت گذاري به 
سازمان حمايت واگذار شود اتفاق خيلي خوبي براي 
خودروسازان اس��ت و آن موقع مابه التفاوتي كه بايد 
به مردم برسد به خودروسازان خواهد رسيد. رييس 
ش��وراي رقابت اين را هم گفت كه بايد توجه داشت 
اين نحوه قيمت گذاري خودرو مي تواند براي سازمان 
حمايت و دولت كه خود در خودرو سهم دارند نيز مهم 
باشد و سود بيشتري نصيب شان خواهد شد. وي يادآور 
شد: با توجه به انحصاري بودن بازار خودرو حاشيه بازار 
آن جايي نيست كه قيمت تعادلي در آن به دست آيد 
بلكه قيمت حاش��يه به مراتب قيمت باالتر از قيمت 

منصفانه است.

   انتقاد از شوراي رقابت
در همين حال، اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت 
خودرو درباره روند قيمت گذاري خودرو مي گويد: از 
سال 1397 تا اواخر سال 1398 قيمت گذاري خودرو 
در اختيار س��ازمان حمايت بود. البته در آن زمان هم 
گويي روح ش��وراي رقابت بر سازمان حمايت حاكم 
بود. اگرچه مهم نيس��ت كه قيمت گذاري در اختيار 
چه سازماني باشد، مشكل ما سر نحوه قيمت گذاري 
است. واقعيت اين است كه اين نوع قيمت گذاري عامل 
زيان بسيار سنگين براي خودروسازها شده است. از 
طرفي، اين شيوه منجر به كنترل قيمت ها يا آرامش 
در بازار نش��ده اس��ت. به گفته او، در دو سال گذشته 

سياس��ت گذار به اين نتيجه رسيد كه قيمت ها بايد 
آزاد شود. اين موضوع براي يك هفته نيز اجرايي شد 
اما فوري آن را منتفي كردند و قيمت گذاري خودرو 
به روش غلطي كه اكنون حاكم است، بازگشت. اين 
كارشناس خودرويي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
تهران، مي افزايد: به نظر  مي رسد، وزير جديد به اين 
نتيجه رسيده، كه ادامه حيات صنعت خودرو، از اين 
طريق امكان پذير نيست و خودروسازها و قطعه سازان 
در معرض نابودي هستند؛ لذا تصميم برآن شده كه 
فعاًل فرآيند قيمت گذاري در ش��وراي رقابت متوقف 

شده و به سازمان حمايت بازگردد.
البته اين كارشناس خودرويي معتقد است كه وظيفه 
شوراي رقابت، ايجاد رقابت است، اما تنها كاري كه 
ش��وراي رقابت در اين سال ها به انجام نرسانده، كار 
روي مفهوم رقابت است. براي مثال يكي از مواردي 
كه اين شورا  مي توانست درباره آن تصميم گيري كند، 
اين اس��ت كه آيا يك قطعه ساز  مي تواند به عضويت 
هيات مديره يك خودروس��از درآيد يا نه. ش��وراي 
رقابت تاكنون به اين پرسش پاس��خ نداده و صرفا، 
روي فرمول قيمتي خود پافشاري  مي كند كه البته 
خانمان برانداز نيز بوده و حاضر نيس��ت رويه خود را 
تغيير دهد. لذا پيش��نهاد شده كه قيمت گذاري در 
س��ازمان حمايت صورت گيرد كه چارچوب فكري 
آن تاحدودي متفاوت اس��ت . بر اين اساس، انتظار 
اين اس��ت كه قيمت ها به سمت واقعي شدن سوق 
پيدا كند. كاكايي در عين حال تاكيد مي كند كه اگر 
مسووالن اين سازمان، شجاعت الزم را براي اعمال 
نتايج علمي بررس��ي هاي خود كه همان آزادسازي 
قيمت هاس��ت نداش��ته باش��ند، دوباره مانند سال 
1397 كار ناقصي انجام  مي شود كه نتيجه مطلوب 
در پي نداشته و شرايط قبلي حاكم  مي شود. بنابراين 
اين نكته حائز اهميت به نظر  مي رسد كه اكنون در 
سازمان حمايت چه كساني  مي خواهند اين عمليات 
را مديريت كنند. اميدوارم تجربه اي كه از واگذاري 
قيمت گذاري خودرو به سازمان حمايت طي دو سال 
و نيم حاصل ش��ده و ده ها هزار ميليارد تومان زيان 
به خودروسازها تحميل شد، بهاي مناسبي باشد كه 
سياست گذار، راه هاي عقالني تري از نظر اقتصادي را 
دنبال كنند كه از سقوط اين صنعت جلوگيري كند.

    بهترين راهكار
تفاهم شوراي رقابت  با خودروساز 

در مقابل برخي از كارشناس��ان نيز بر اين باورند كه 
نمي توان مشكالت كلي گراني ها و افزايش تورم را به 
دليل حضور ش��وراي رقابت ربط داد. چراكه قدرت 
چانه زني اين نهاد و اثرگذاري آن در زماني كه كشور 
با تكانه هاي تورمي پي درپي مواجه مي ش��ود، زياد 
نيست. در واقع شوراي رقابت تالش مي كند قيمت 

را به صورتي اعالم كند كه مصرف كنندگان به طور 
نسبي رضايت داشته باشند، اما در عين حال باعث 
اعتراض و انتقاد توليد كنندگان نيز مي ش��ود، چرا 
كه آنه��ا معتقدند اين قيمت هاي اعالمي از س��وي 
شورا، هزينه هاي توليد خودرو را پوشش نمي دهد. 
مشكل اصلي اما ناشي از شرايط كلي اقتصاد كشور 
است كه هزينه هاي توليد را باال برده و قيمت ها را در 
وضعيت بي ثباتي قرار داده است. از اين رو، داستان 
قيمت خودرو بايد از دل تفاهم ميان شوراي رقابت و 

خودروسازان حل و فصل شود.

    چرا وزارت صمت تعلل مي ورزد؟ 
سياس��ت گذاران و متوليان صنعتي در حالي سالنه 
س��النه به دنبال مديريت بازار خودرو هس��تند، كه 
نمودار قيمت خودروها همچنان درحال اوج گرفتن 
است.در اين ميان، برخي از فروشندگان خودرويي 
نيز مردم را دعوت به نخريدن خودرو در اين شرايط 
ملتهب مي كنند. قيم��ت خودروهاي داخلي فقط 
در فضاي مجازي داغ اس��ت و قيمت خارجي ها نيز 
به طور مش��ابه فقط روي كاغذ و بسيار باال از سوي 
فروشندگان بيان مي شود. به عبارتي ديگر، بازار قفل 
بوده و ركود كامل بر آن حاكم است، آنچه از قيمت ها 
شنيده مي ش��ود فقط روي كاغذ است و مشتريان 
نيز فقط قيمت مي پرس��ند.در چنين شرايطي كه 
قيمت ها به صورت لحظه اي در بازار باال مي روند، افراد 
از خريد و فروش منصرف مي شوند و همه منتظرند 
ببينند در نهايت چه اتفاقي خواهد افتاد. در اين ميان 
برخي از كارشناس��ان نيز براي خروج بازار خودرو از 
بحران نس��خه اي مي پيچند. يكي از مزيت واردات 
خودروهاي كاركرده و دست دوم مي گويد. ديگري 
هم از آزادسازي كامل قيمت و واردات خودروها. در 
همين راس��تا، » تعادل« در گزارش پيشين خود به 
ارايه ۶ راه��كار ازجمله»افزايش عرضه جهت مهار 
بازار، حذف شوراي رقابت از قيمت گذاري، واردات 
خودروهاي دس��ت دوم، آزاد س��ازي كامل واردات 
خودرو، عرضه خودرو در بورس وآزاد س��ازي كامل 
قيمت ها« از دي��دگاه صاحبنظ��ران پرداخت، كه 
انتخاب ه��ر كدام از اين گزينه ها در ش��رايط فعلي 
مي تواند تاحدي از آش��فتگي بازار خ��ودرو بكاهد. 
هرچند، »عليرضا رزم حسيني« وزير صمت به تازگي 
در اظهاراتي گفته ب��ود كه اتخاذ هرگونه تصميمي 
براي ساماندهي بازار خودرو بايد با اجماع نظر دولت، 
مجلس و همه كارشناسان و متخصصان اين حوزه 
باش��د. با اين حال بايد منتظر تصميم وزارت صمت 
براي سروسامان دادن به بازار خودرو بود وديد كه آيا 
اين وزارتخانه نسخه اي براي گره گشايي از مشكالت 
خودروسازان از يك سو و متقاضيان خودرو از سوي 

ديگر دارد يا خير. 

بازار 
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کمبود و گرانی مواد اوليه 
شيرينی فروشان

رييس اتحاديه دارندگان قنادی، شيرينی فروشی و کافه 
قنادی گفت: آرد مورد نياز اين صنف 90 درصد گران و 
روغن مورد نياز اين بخش کامال ناياب شده است. علی 
بهره مند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، گفت: قنادی ها و شيرينی فروشی ها با مشکل 
کمبود و  افزايش شديد قيمت مواد اوليه مواجهند و اين 
مسائل باعث تعطيلی برخی از واحدهای صنوفی شده 
است.  رييس اتحاديه دارندگان قنادی، شيرينی فروشی 
و کافه قنادی با اشاره به کمبود و گرانی روغن مورد نياز 
اين صنف افزود: ماه گذشته هر حلب روغن 1۶ کيلويی 
به قيمت 150 هزار تومان عرضه می شد اما اکنون قيمت 
اين کاالی مصرفی مخصوص شيرينی پزها به 500 هزار 
تومان افزايش يافته ضمن اينکه در بازار کامال ناياب شده 
است.   وی با اشاره به اينکه ستاد تنظيم بازار روز گذشته 
مصوب کرد تا 20 هزار تن روغن خام برای توليد روغن 
مخصوص صنف و صنع��ت در اختيار کارخانجات قرار 
بگيرد، بيان داشت: اميدواريم با اين مصوبه روغن مورد 
نياز صنف قنادی و شيرينی فروشی تامين شود.  وی با 
اشاره به لزوم استفاده از آرد باکيفيت برای شيرينی پزی 
بيان داشت: قيمت هر کيسه آرد 40 کيلويی مخصوص 
شيرينی پزی ماه گذشته 150 هزار تومان بود که در ماه 
جاری با 90 درصد افزايش قيمت آن به 280 هزار تومان 
رسيده است. رئيس اتحاديه دارندگان قنادی، شيرينی 
فروشی و کافه قنادی بيان داش��ت: با توجه به افزايش 
قيمت ارز قيمت برخی اقالم مورد نياز ش��يرينی پزی 
از جمله  پودر کاکائو و پ��ودر نارگيل 200 درصد گران 
شده است. بهره مند با بيان اينکه فعاالن صنفی قنادی و 
شيرينی پزی با مشکالت زيادی روبرو هستند، گفت: از 
طرفی کمبود مواد اوليه آنها را وادار به تعطيلی می کند و 
از طرفی به دليل مشکالت اقتصادی مردم تمايلی برای 
خريد اي��ن کاالی مصرفی غيرضروری ندارند لذا با اين 
شرايط سطح درآمد فعال اين صنف به شدت کاهش يافته 
و حتی مجبور به تعديل نيرو شده اند.  وی بيان داشت: 
به رغم تمام مشکالت اقتصادی متاسفانه دولت در زمينه 
دريافت ماليات و حق بيمه کارگری هيچ گونه تسهيالتی 

برای کارفرما قائل نيست.

موزه فرش در گذرگاه هاي 
فرهنگي متروي خيام 

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از 
اجراي طرح و راه اندازي موزه فرش در گذرگاه فرهنگي 
ايس��تگاه متروي خيام خب��ر داد.  به گ��زارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه؛ فرنوش نوبخت با اعالم اين خبر گفت: در 
جلسه هم انديش��ي كه بين شركت بهره برداري متروي 
تهران، شهرداري منطقه 12 و اتحاديه صنف فرش برگزار 
شد مقرر گرديد گذرگاه فرهنگي ايستگاه متروي خيام 
به موزه فرش تبديل ش��ود.  وي هدف از اجراي اين طرح 
را پاسداشت ميراث فرهنگي بيان كرد و افزود: جهانيان 
از گذش��ته هاي دور مردم ايران زمي��ن را با فرش و هنر 
قالي بافي كه آميخته با خالقيت و تالش اس��ت و مظهر 
تجلي فرهنگ مردم اين خاك است و در طول تاريخ چون 
نشاني بر تارك فرهنگ و هنر ايران خودنمايي مي كرده 
مي شناسند. نوبخت تصريح كرد: چند سالي است كه اين 
هنر ديرينه و فروش آن رونق سابق خود را از دست داده و 
نيازمند به باز معرفي اين هنر ملي است.  وي خاطرنشان 
كرد: گذرگاه هاي فرهنگي مترو بستر مناسبي براي احيا 
و معرفي بخش مهمي از ميراث فرهنگي است.  گفتني 
است در نشس��تي با حضور نوبخت مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، حق ش��ناس رييس 
كميسيون فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران، محمد 
علي سعادتي شهردار منطقه 12، سيد مجتبي تقوي نژاد 
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي 
تهران و سيد ژمجتبي عراقچي رييس هيات مديره اتحاديه 
فروشندگان فرش دستباف برگزار شد، مقرر گرديد تا از اين 
ظرفيت بالقوه جهت معرفي و ارتقاي شناخت شهروندان 
درباره هن��ر فرش و قالي باف��ي و همچنين تبليغات در 
اين زمينه استفاده شود.  حق شناس رييس كميسيون 
فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران نيز اين طرح را فرصتي 
موفقيت آميز در حوزه فرهنگي براي شركت بهره برداري 
مترو، شهرداري تهران و اتحاديه صنف فرش عنوان كرد 
و گفت: متروي تهران به عنوان بزرگ ترين سامانه حمل 
و نقل درون شهري زمينه مناسبي براي معرفي صنايع 
دس��تي و ميراث فرهنگي فراهم مي كند. سيد مجتبي 
تقوي ن��ژاد معاون ام��ور فرهنگي و اجتماعي  ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران نيز در اين هم انديشي با تاكيد 
بر ظرفيت فرهنگي متروي تهران تصريح كرد: گذرگاه هاي 
فرهنگي مترو همواره آماده برگزاري برنامه هاي متنوع 
فرهنگي و اجتماعي است.  گفتني است با بررسي فضاي 
موجود در 127 ايس��تگاه فعال متروي تهران مي توان از 
اين ظرفيت براي ارايه خدمات فرهنگي، احياي صنايع 
دستي و معرفي هنرمندان به مسافران شهر زيرزميني 

استفاده نمود. 

علت تاخير در تحويل آرد 
به نانوايی ها چه بود؟

ایسنا |رييس اتحاديه نان سنتی اعالم کرد که کمبود 
نان وجود ندارد و فقط تغيير نرخ کرايه حمل و نقل آرد از 
کارخانجات به نانوايی ها منجر به تاخير در تحويل آرد به 
نانوايی ها شده بود.   بيژن نوروز مقدم با بيان اينکه آرد و 
نان به اندازه کافی در کشور وجود دارد و مشکلی در اين 
زمينه نداريم به ايسنا گفت: يک شرکت حمل و نقلی که 
مخصوص حمل آرد به نانوايی ها اس��ت اعالم کرد نرخ 
کرايه حمل و نقل پايين بوده و بايد اصالح شود و به همين 
دليل در حمل آرد نيز مس��امحه می کرد که با افزايش 
قيمت اعمال شده، اين مشکل برطرف و مقرر شد آردها 
به موقع و در زمان مناسب تحويل نانوايی ها داده شود. وی 
ادامه داد: اين شرکت مسوول حمل آرد حدود 15 استان 

از جمله تهران است.

 شعار 5G  براي ايرانسل
 نتيجه معكوس داد! 

سهم بازار ايرانسل منفي شد
برخالف انتظار بسياري از كارشناسان و تحليل گران 
ح��وزه ICT، با وجود اينكه انتظار مي رفت اس��تفاده 
تبليغاتي از 5G بتواند تحولي در شبكه ايرانسل ايجاد 
كند اما آمار وزارت ارتباطات نشان مي دهد سهم بازار 
ايرانسل ريزشي شده اما در مقابل رايتل توانسته از سال 

گذشته مانند همراه اول رشد كند. 
 ICT به گزارش خبرگزاري موج، آمار و اطالعات حوزه
به عنوان بخش مهمي از محرك اقتصاد ديجيتال به 
صورت دوره اي و منظم از سوي سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي كه يكي از شركت هاي دولتي تحت 
امر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است، منتشر 
مي شود تا وضعيت حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
براي محاسبات بخش توسعه اقتصادي به صورت شفاف 

در دسترس عموم به خصوص نهادهاي ذي ربط باشد.
اين آمار به صورت »اُپن ديتا« در اختيار تمامي كاربران 
فضاي مجازي اس��ت و با مرور شاخص هاي گنجانده 
ش��ده در جداول ارزيابي بنگاه هاي ICT، مي توان به 
وضعيت رقابتي آنها در بازار رو به رش��د ارتباطات پي 
برد. منابع اس��تخراجي در قالب چهار زير شاخه تلفن 
ثابت، موبايل، پست و فناوري اطالعات به مردم مخابره 
مي ش��ود كه اخيرا شاخص س��نجي مربوط به پايان 
تابس��تان را نيز مخابره كرده اس��ت. اهميت ضريب 
نفوذ بي��ش از 140 درصدي تلفن همراه در كش��ور و 
همچنين س��رمايه گذاري هاي هنگفت اپراتورهاي 
موبايل كشور براي توسعه نسل هاي نوين ارتباطي در 
اقصي نقاط كشور، همواره باعث شده تا نگاه خاصي به 
بخش ارتباطات سيار شود و توجه اغلب فعاالن عرصه 
اقتصادي، معطوف به س��نجش وضعيت رقابت بين 
اپراتورهاي تلفن همراه اس��ت. شاخص »سهم بازار« 
درصد فروش هر ك��دام از اپراتورها در يك دوره زماني 
مشخص در بازار را نمايانگر است.  محاسبه اين شاخص 
به اين شكل است كه »ميزان فروش يك شركت تقسيم 
بر ميزان كل فروش محصوالت در همان صنعت و در 
همان بازه زماني مي شود«؛ بنابراين با توجه به اين رابطه 
راحت مي توان اندازه شركت نس��بت به بازار و رقبا را 
سنجيد. درك و شناسايي »سهم بازار«، ديد و شناخت 
وسيعي از كسب وكار را ارايه مي كند؛ اين عنصر تنها براي 
مقايسه ش��ركت هايي است كه در يك صنعت مشابه 
فعاليت داشته و با يكديگر رقابت مي  كنند و به عواملي 
كه موجب شكست يك ش��ركت در رقابت مي شود و 
ميزان احتمال رشد كسب وكار مي پردازد. در مجموع 
افزايش يا كاهش »سهم بازار«، توانايي يك شركت در 
رقابت در بازار را تعيين مي كند. به عنوان مثال انتظار از 
شركت »ايرانسل« كه مدت هاست تبليغاتي با تكيه بر 
فناوري 5G دارد، اين اس��ت كه در راستاي حركت به 
سمت تكنولوژي جديدتر )كه البته هنوز در هيچ كجاي 
دنيا پياده سازي نشده است(، با رشد تعداد مشتركان و 
به عبارتي افزايش سهم بازار مواجه شود. در واقع با توجه 
به اينكه ابتداي مرداد ماه س��ال جاري ايرانسل رسما 
از راه اندازي نخس��تين سايت 5G در مركز تحقيقات 
مخابرات ايران و براي وزارت ارتباطات خبر داد، انتظار 
عقالني اين است كه مشتركان با توجه به جديد بودن 
اين فناوري و به دور از واقعيت ماجرا كه تا سال 2025 
هيچ كاربرد تجاري در دنيا نخواهد داش��ت، به سمت 
ايرانسل جذب ش��ده و تعداد مشتركان اين اپراتور در 
مقايسه با شركت هاي همراه اول و رايتل در همان مقطع 
زماني افزايش يابد. اما گزارش هاي وزارت ارتباطات در 
قالب همان سامانه رگوالتوري، از اتفاق عجيب و شايد 
غيرقابل باوري پرده برداشته است تا شايد براي چندمين 
بار به دنيا ثابت كند كه بازار ايران رفتاري متفاوت از دنيا 
دارد و مختصات حوزه ICT آن كامال متفاوت و منحصر 

به فرد است.

   رفتار سهم بازار با ميل به »ترابردپذيري«
در واقع همانطور كه دنيا و البته مسووالن وزارت ارتباطات 
در بدو اجراي »طرح ملي ترابردپذيري« انتظار داشتند كه 
مشتركان اپراتور قديمي تري همچون همراه اول به سمت 
اپراتورهاي جديدتر مثل ايرانسل و رايتل سرازير شوند اما 
بعد از گذشت چهار سال آب پاكي بر اين انتظارات ريخته 
شد و مشتركان تلفن همراه ايران به شكلي معكوس، از 
ايرانسل و رايتل به سمت همراه اول سرازير شدند تا نشان 
دهند اختيار عمل كامال در دست مشتركان است و آنان 

انتخاب مي كنند كه كدام اپراتور را برگزينند.

مديركل تامين اجتماعي استان ايالم: 
 مالك ارتقاي كاركنان 

 در تامين اجتماعي قبولي 
در آزمون مديران است

 مديركل تامين اجتماعي استان ايالم در نشست 
مشترك با نماينده مردم ايالم در مجلس شوراي 
اسالمي از آغاز روند ارتقاي كاركنان تامين اجتماعي 
بر اساس آزمون مديران در راستاي شايسته ساالري 
 خبر داد. به گزارش تس��نيم س��هيال ملكشاهي، 
در خص��وص اين آزمون توضيح داد: در راس��تاي 
شايس��ته س��االري و ايجاد انگيزه براي كاركنان 
سازمان جهت به روزرساني خود و تسلط بر قوانين 
تامين اجتماعي در دو س��ال اخير با تاكيد فراوان 
مديرعامل سازمان در حال اجراي آزمون مديران 
براي ارتقا هستيم به اين نحو كه به همه همكاران 
اجازه داده مي ش��ود كه در هر پست و مقامي براي 
دو رتبه باالتر ثبت نام كنند.وي افزود: محتواي اين 
آزمون قسمتي از بخشنامه هاي تامين اجتماعي، 
هوش و مديريت اس��ت و كارمندان براي ارتقاي 
خود بايد حتما نمره مورد نظر در اين آزمون را براي 
ارتقا به دو رتبه باالتر كسب كنند تا بتوانند متقاضي 
پس��ت هاي مديريتي در سازمان تامين اجتماعي 
باشند و از نمايندگان مجلس تقاضا داريم كه از اين 
طرح شايسته ساالري حمايت كنند تا بتوانيم آن را 
در كل كشور و در استان ايالم به خوبي اجرا كنيم .

»تعادل« از زواياي طرح حذف شوراي رقابت از چرخه قيمت گذاري گزارش مي دهد

در نشست مجازي فعاالن اقتصادي ايران و هند ترسيم شد 

سرنوشت  غم انگيزقيمت گذاري خودرو

مسير همكاري  ها براي ورود به بازارهاي سوم
فعاالن اقتصادي ايران و هند در حوزه كش��اورزي و 
صنايع غذايي در يك رويداد مجازي با يكديگر به بحث 
و گفت وگو با هدف توسعه مراودات تجاري پرداختند.

در ابتداي اين رويداد مجازي سفير هند در سخناني 
دول��ت متبوعش در دهلي ن��و را متعهد ب��ه حفظ و 
گس��ترش روابط اقتصادي با ايران اعالم كرد و يادآور 
شد كه س��فارت اين كشور در تهران نيز آماده است با 
همكاري اتاق بازرگاني تهران ضمن برقراري مناسبات 
تجاري ميان بنگاه هاي دو كش��ور چالش هاي بانكي 
و نقل و انتقاالت مالي ميان تجار و ش��ركت ها را نيز با 
مشاركت طرف ايراني برطرف كند »گّدام درمندرا« 
با بيان اينكه بخش اقتصادي دو كش��ور بايد به دنبال 
فرصت هاي جديد و بيشتري در عرصه مشاركت هاي 
اقتص��ادي باش��ند، گف��ت: موقعي��ت جغرافيايي و 
اس��تقرار ايران در منطق��ه از اهمي��ت فوق العاده اي 
براي ارتباط و پيوند تجاري هند با كش��ورهاي حوزه 
CIS و شرق درياي خزر و نيز اروپاي شرقي برخوردار 
است؛ به گونه اي كه دو كش��ور مي توانند با همكاري 

 يكديگر بازار خود را در اين كش��ورها گسترش دهند. 
سفير هند همچنين با اشاره به گسترش اپيدمي كرونا 
در جهان بر لزوم توسعه مبادالت محصوالت كشاورزي 
و غذايي ميان دو كش��ور تاكيد كرد و اف��زود: ارزش 
صادرات محصوالت كشاورزي هند به ايران نزديك به 
2 ميليارد دالر است كه اين ميزان مي تواند افزايش يابد.

   بازيگران اصلي آينده اقتصاد جهان 
دبيركل اتاق بازرگاني تهران نيز در اين رويداد مجازي 
حجم 15 ميليارد دالري تجارت ميان ايران و هند در 
نقطه اوج آن را كمتر از توان و ظرفيت اقتصادي اين دو 
كشور برآورد كرد و با اشاره به استقرار جمعيت بسيار 
زيادي از جهان در دو كشور هند و چين، نزديكي اين 
دو كشور به مرزهاي جغرافيايي ايران را فرصتي براي 
همكاري هاي س��ه جانبه اين كش��ورها براي توسعه 

بازارهاي اقتصادي و تجاري خود عنوان كرد.
بهمن عش��قي با بيان اينكه توان و ظرفيت دولت ها 
در توسعه مناس��بات اقتصادي دو كشور ايران و هند 

محدود است، افزود: بخش خصوصي دو كشور وظيفه 
دارد به عنوان گشايش گر درهاي تجارت، دولت هاي 
دو طرف را به تبعيت از تصميمات توسعه گرايانه دعوت 
كند. وي با بيان اينكه ايران از جمله پنج كشور اصلي 
صادركننده مواد غذايي در غرب آسياس��ت، به تنوع 
اقليمي س��رزمين ايران اش��اره كرد و افزود: در ايران 
مي توان از تجارب ارزنده هند در توس��عه روستايي و 
استفاده از ظرفيت هاي اين بخش در انسجام و توليد 
ملي بهره برد.  عشقي سپس بر آمادگي اتاق بازرگاني 
تهران براي همكاري با سفارت هند در ايران در راستاي 
كمك به بخش  خصوصي دو كش��ور ب��راي برقراري 
همكاري هاي بيشتر اقتصادي و برداشتن ديوارهاي 
شكل گرفته در مناس��بات تجاري دو طرف ناشي از 
تحريم ها تاكيد كرد. وي در پايان سخنان خود از آسيا 
به عنوان آينده جهان ياد كرد و افزود: ايران، چين و هند 
سه بازيگر اصلي آينده نزديك مناسبات اقتصادي در 
جهان هستند.  سيدرضا سيدآقازاده، مديركل اداره 
آس��يا و اقيانوسيه سازمان توس��عه تجارت ايران نيز 

در سخناني از هند به عنوان يك قدرت اقتصادي در 
جهان و ايران به عنوان قدرت منطقه ياد كرد و افزود: 
اين دو كش��ور مي توانند در ح��وزه اقتصادي مكمل 
يكديگر باشند. وي، گفت: س��ازمان توسعه تجارت 
ايران برنامه هايي را براي ايجاد تعامل و ارتباط بيشتر 
ميان بخش هاي خصوصي دو كش��ور در دست دارد. 
او همچنين برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي و نيز 
مشوق ها براي بنگاه هاي كوچك و متوسط دو كشور 
را گامي در راس��تاي گسترش مناس��بات اقتصادي 
دو كش��ور دانست. همچنين در اين وبينار تخصصي 
»ديواكار نات ميسرا« رييس سازمان توسعه صادرات 
محصوالت كشاورزي و فرآورده هاي غذايي هند، به 
نمايندگ��ي از طرف هاي هندي با اش��اره به ظرفيت 
دو كش��ور براي پررنگ تر كردن مناسبات اقتصادي 
گفت: در حال حاضر »چاي و برنج« دو محصول عمده 
صادراتي هند به ايران اس��ت در حال��ي كه مي توان 
كاالهاي بيش��تري را در س��بد مبادالت كااليي دو 

كشور اضافه كرد.
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چهرهروز

مهدي اخوان ثالث، شاعري نكته سنج و طناز
مهدي اخوان ثالث در تاريخ 10 اس��فند 1307 چشم به جهان گشود و در 4 شهريور 1369 چهره در خاك كشيد. او را با تخلص م. اميد 
مي شناسيم. شاعر پرآوازه و موسيقي پژوه. اخوان ثالث برگزيده اولين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر در بخش ملي و ميهني بود. اشعار 
او زمينه اجتماعي دارند و گاه حوادث زندگي مردم را به تصوير كشيده است. محمدرضا شفيعي كدكني درباره او مي گويد: من اگر متجاوز 
از يك ربع قرن، زندگي او را از نزديك نديده بودم و در احواالت مختلف با او نزيس��ته بودم، امروز فهم درستي از شعر حافظ نمي توانستم 
داش��ته باشم. اخوان مشكل ش��عر حافظ را براي من حل كرد، بي آنكه سخني درباب حافظ يا توضيح شعر هاي او گفته باشد. زيباترين 
سخنان و طنزآميزترين لحظه هايي كه در عمر خويش شنيدم و ديدم، همين لحظه ها بود. شب قدري نصيبم شد، ولي قدرش ندانستم.

میراثنامه

خانه تاريخي يزدي ها از طريق مزايده به سرمايه گذار 
بخش خصوصي واگذار ش��د، اين خانه تاريخي با 
كاربري فرهنگي، اقامتي و پذيرايي به بهره برداري 
مي رس��د. مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري 
و صنايع دس��تي اس��تان قزوين با بيان اين مطلب 
گفت: به منظور احياء و بهره برداري بهينه از بناهاي 
ارزشمند تاريخي با كاربري مناسب، خانه تاريخي 
يزدي ها واقع در خيابان مولوي پس از طي فرآيند 
اداري و مراحل قانوني تحويل و عقد قرارداد واگذاري 
به بخش خصوصي واگذار شد. عليرضا خزائلي افزود: 
اين بنا مطابق با تشريفات مزايده شماره 9۸/343 
م��ورخ 139۸/9/10 با حضور نمايندگان صندوق 
احياء و بهره برداري از اماكن تاريخي كش��ور و اين 
اداره كل به سرمايه گذار بخش خصوصي واگذار شد، 
پس از تأييد طرح مطالعاتي سرمايه گذار توسط تيم 
نظارت و مرمت و تجهيز بنا، در بازه زماني شش ماهه، 
اين خان��ه تاريخي درنهايت ب��ا كاربري فرهنگي، 
اقامتي و پذيرايي به بهره برداري مي رسد. واگذاري 
بناه��اي تاريخي به بخش خصوصي با مش��اركت 

صن��دوق احياء و بهره ب��رداري از اماكن تاريخي از 
رويكردهاي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي براي حفاظت و بهره برداري بهينه از 

اين آثار است، در همين راستا نيز تاكنون مجموعه 
سعدالسلطنه، گراند هتل و حمام تنكابني در قزوين 

از اين طريق واگذارشده اند.

واگذاري »خانه تاريخي يزدي ها« به سرمايه گذار بخش خصوصي

هنر

فيلم كوتاه »پنجره هاي موازي« به كارگرداني »رضا زهره كرماني« براي نمايش در 
جشنواره فراتر از مرزها در ايتاليا انتخاب شد. جشنواره فراتر از مرزها داراي مدرسه 
فيلمسازي است و فيلم هاي منتخب اين جشنواره براي دانشجويان سال تحصيلي 
جديد نيز در برنامه اي جداگانه در اواخر ماه اكتبر )مهر/ آبان( به نمايش در خواهد 
آمد. اين جشنواره روز پنجشنبه 1۵ اكتبر همزمان با ۲4 مهرماه در ايتاليا برگزار 
مي شود. پنجره هاي موازي روايت عشق مجازي مرد معلولي است از پنجره اتاقش 
به دختر همسايه و تاكنون در جشنواره هاي بين المللي مختلفي حضور داشته و 
توانسته ديپلم افتخار از جشنواره لندن ايكس 4، فيلم منتخب جشنواره ماهيانه 
بريتانيا، جوايز بهترين فيلم و بهترين بازيگر مرد از جشنواره تاگور هندوستان و 
جايزه بهترين فيلم از جش��نواره وان ريلر لس آنجلس را از آن خود كند. شاهين 
پرويزي و مارال جودت بازيگران اين فيلم كوتاه هستند. از ديگر عوامل اين فيلم 
كوتاه عبارتند از نويسنده، كارگردان و تدوينگر: رضا زهره كرماني، مدير فيلمبرداري: 
آرش علي احمدي، طراح صحنه: دنيسا دوميت رسكو، صدابردار: دنيس اِرد، طراحي 

و تدوين صدا: عليرضا علويان و ...

»پنجره هاي موازي«
 به ايتاليا رفت

هنر

فيلم كوتاه »نفر سوم« به كارگرداني پويا امين پوري در بخش مسابقه جشنواره 
فيلم هاي فانتزي لوند سوئد به نمايش در مي آيد. اين فيلم در بخش مسابقه 
بيست و شش��مين دوره  جش��نواره فيلم هاي فانتزي لوند سوئد به نمايش 
در مي آيد. اين جش��نواره بر فيلم هاي ژانر فانتزي، وحشت و علمي- تخيلي 
متمركز اس��ت. جش��نواره لوند س��وئد همچنين مورد تاييد آكادمي »ژرژ 
ملي يس« فيلمساز پيشروي فرانسوي است. بيست و ششمين دوره  جشنواره 
فيلم هاي فانتزي لوند از ۲۸ اكتبر تا 1 نوامبر برابر با 7 تا 11 آبان برگزار خواهد 
شد. در خالصه داستان فيلم كوتاه »نفر سوم« آمده است: »يك بيمار رواني 
از آسايش��گاهي در جنگل هاي شمالي ايران فرار مي كند و واحدهاي گشتي 
۲ كالنتري مجاور آسايشگاه در جاده هاي اطراف به دنبال او هستند.« ساير 
عوامل اي��ن فيلم عبارتند از بازيگران: روش��نك گرام��ي، مجتبي بتوندي، 
 هومن رس��تگار، مازيار ملكي و سياوش چراغي پور، نويس��نده و كارگردان: 
پويا امين پوري، مدير تصويربرداري: مهرداد حميديان، تدوين: پويا امين پوري، 

طراح صحنه و لباس: سارا فالح و ...

 »نفر سوم« 
در جشنواره فيلم هاي فانتزي سوئد

جامعه

هواي ناسالم در تهران پايدار شد
س��كون و پايداري جوي از كيفيت ه��وا در تهران 
همچون ديگر شهرهاي صنعتي كاسته و هوا براي 
گروه هاي حس��اس جامعه ناس��الم اس��ت. سكون 
و پاي��داري هوا طي روزهاي گذش��ته باعث ش��د 
آالينده هاي فصل سرما بر كيفيت هواي پايتخت غلبه 
كنند و تهران را در آستانه چهلمين روز با شرايط هواي 
ناسالم براي گروه هاي حساس قرار دهند. بر اساس 
گزارش شركت كنترل كيفيت هواي تهران، شاخص 
آاليندگي هواي اين كالن ش��هر طي ۲4 س��اعت 
گذشته بر روي عدد 11۸ قرار داشته و طي ساعات 
گذشته نيز بر غلظت آالينده هاي هوا افزوده شده و 
اين عدد به 1۲۲ واحد ميانگين آلودگي افزوده شده 
است. در اين مدت ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون 

كيفيت هوا را كاهش داده اند. در اين ش��رايط كه با 
بحران كرونا هم دست و پنجه نرم مي كنيم، آلودگي 
هوا مي تواند شرايط را سخت تر كند. پس بهتر است 
شهروندان تهراني تا جايي كه مي توانند از خانه خارج 

نشوند تا شايد آلودگي هوا كمي كاهش پيدا كند.

آمار فوت شدگان كرونا  دو برابر آمار اعالمي است
كرونا بيش از آنكه فكر كنيم قرباني مي گيرد. دكتر 
حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت و درمان در 
اين باره گفت: ما خيلي از اف��راد را به عنوان كرونا 
درمان مي كنيم اما چون جواب تست شان منفي 
بوده اس��ت، آنه��ا را جزو مرگ كرونايي حس��اب 
 )WHO( نمي كنيم. او افزود: طبق پروتكل هاي
كساني كه تستشان مثبت است اعالم مي شوند، در 
ايران نيز آمار را مانند ساير كشورها اعالم مي كنيم 
در حالي كه تعداد فوتي ها را مي توان از 1.۵ برابر تا 
۲.۲ برابر آمار اعالمي حس��اب كرد. به اين ترتيب 
شرايط خيلي خطرناك تر از آن چيزي است كه ما 
در خبرها مي شنويم. اگر قرار باشد آمارهاي اعالم 
شده در روزهاي اخير را دو برابر كنيم، حداقل روزي 

۵00 نفر قرباني كرونا شده اند. اين در حالي است كه 
نه دول��ت اعالم قرنطينه مي كند و نه مردم از رفت 
و آمد در سطح شهرها خودداري مي كنند. به اين 
ترتيب بايد هر روز شاهد بيشتر شدن آمار افرادي 

باشيم كه كرونا جان آنها را مي گيرد.

درهاي بهشت زهرا تنها روي بستگان درجه يك متوفيان باز است
مديرعامل سازمان بهش��ت زهرا )س( به مردم 
توصيه كرد كه تنها براي تدفين بستگان درجه 
يك به بهشت زهرا مراجعه كنند. در صورت ادامه 
مراجعات غيرضروري درهاي بهشت زهرا بسته 
خواهد شد. س��عيد خال درباره محدوديت هاي 
جدي��د در بهش��ت زهرا)س(، گف��ت: ب��ا توجه 
به ش��يوع مجدد بيماري كرونا درموج س��وم و 
اعالم هاي رس��مي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آم��وزش پزش��كي مبني بر افزايش چش��مگير 
بيماري به لحاظ افزايش تعداد بيماران و فوتي ها، 
سازمان بهشت زهرا تمهيدات ويژه اي را در نظر 
گرفته اس��ت و از خانواده متوفيان درخواس��ت 
مي شود كه صرفا جهت كار مهم تدفين و به تعداد 
محدود به بهش��ت زهرا مراجعه كنند. او افزود: 
درهاي بهش��ت زهرا صرفا بر روي خانواده هاي 
متوفي ب��از خواهد بود و تنها پذيراي بس��تگان 
درجه ي��ك خواهد ب��ود. مديرعامل س��ازمان 
بهشت زهرا)س( با اشاره به حضور تعداد زيادي از 
مردم در روزهاي تعطيل در بهشت زهرا)س( بيان 

كرد: خواهش عاجزانه و اس��تدعاي من از مردم 
اين اس��ت كه در تعطيالت پيش رو )پنجشنبه، 
جمعه و ش��نبه( ب��ه هيچ وجه در بهش��ت زهرا 
تردد نداشته باش��ند. حتي حكم قضايي الزم را 
گرفته ايم و اگر نياز باش��د درهاي بهش��ت زهرا 
را مانند گذش��ته خواهيم بست. در حال حاضر 
شيفت كاري بهش��ت زهرا دو برابر شده است و 
امكان��ات به مقدار دو براب��ر الزم براي انجام كار 
تدفين وجود دارد. اين پيش بيني ها در سازمان 
بهشت زهرا انجام شده و از مردم مي خواهيم كه 

همكاري الزم را داشته باشند.

خبر

 از هر ۱۰ كودك ۸ نفر 
مورد خشونت قرار گرفته اند

بر اساس گزارش ها در ايام كرونا از هر 10 كودك 
هشت كودك تحت تاثير خشونت قرار گرفته اند 
و ش��ايد بتوان داليل بروز چني��ن اتفاقاتي را، 
حضور زياد والدين در خانه هاي كوچك يا اُفت 
قابل توجه خدماتي كه به كودكان ارايه مي شود، 
عنوان كرد. مسوول مركز تحقيقات مديريت رفاه 
اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
گفت: كودكان در اين ايام، بيشتر شاهد خشونت 
بزرگس��االن به يكديگر بوده ان��د و حضور دايم 
كودك در خانه و دسترسي آنها به فضاي مجازي 
در سطح جهاني گزارش شده است. مروئه وامقي 
افزود: گزارش از س��ايت ها نش��ان مي دهد كه 
محافظت از كودكان كمتر بوده و آنها به راحتي، به 
فضاي مجازي دسترسي داشته اند، ضمن اينكه 
كودكان زيادي در ايام كرونا، سرپرست خود را از 
دست داده يا به اين دليل كه سرپرستان كودكان 
از كار بيكار شده، آنها مجبور به كار شده اند. در 
بعضي مواقع نيز گزارش هايي از ازدواج زود هنگام 
كودكان مش��اهده شده اس��ت. اين پژوهشگر 
مسائل اجتماعي كودكان با بيان اينكه ابتال به 
كرونا در كودكان بر اساس اعالم چين و امريكا 
10 تا ۲0 برابر كمتر از بزرگساالن است اما بايد 
اين را در نظر بگيريم كه وضعيت كودكان در ايام 
كرونا، در همه جهان يكسان نيست، خاطرنشان 
كرد: اين موضوع با توجه به اينكه كودك در كجا 
و در چه شرايطي زندگي مي كند و در اين شرايط 
چقدر مي تواند آسيب پذير باشد، بسيار متفاوت 
است. بنابراين ش��رايط كودكان در كشورهاي 
مختلف با در نظر گرفتن ش��رايط اجتماعي و 
اقتصادي كه نقش بسزايي در ابتال به بيماري ها 
دارد، بسيار متفاوت است. وامقي افزود: در ايام 
كرونا همه آموزش ها به صورت آنالين شده اند، 
شرايط كرونا حتي دسترسي به آموزش درست را 
محدود كرده و شرايط آموزشي، درماني، تفريحي 
و... تحت تاثير اين بيماري قرار گرفته است. در 
اين ميان وضعيت سالمت كودكان در شرايط 
كرونا تحت تاثير موارد اقتص��ادي و اجتماعي 
بس��ياري قرار دارد و تاثيرات اين شرايط براي 
كودكان به ص��ورت طوالني مدت ادامه خواهد 
داش��ت. او افزود: آمار جهاني نشان مي دهد، در 
اين شرايط ارايه خدمات بهداشتي هم با مشكل 
مواجه شده و اين آمار تا ۸.9 درصد مرگ و مير 
زير پنج سال افزايش پيدا كرده به اين دليل كه 
مراقبت ه��ا نيز كاهش يافته اس��ت. همچنين 
كودكاني كه بيماري هاي زمين��ه اي دارند، در 
اين ش��رايط خيلي بيشتر در معرض خطر قرار 
دارند اما نكته مهم دسترسي به امكانات بيشتر 
 است كه در اين وضعيت، خانواده هاي كم درآمد 

دسترسي شان به امكانات كمتر خواهد بود.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

وضعيت بحراني كرونا در كشور

قتل عام جمعي در راه است
منتظر پاييز سياه كرونايي باشيد

تعادل| آم��ار مبتاليان و جان باختگان 
كرونا هر روز بيشتر مي شود و عليرغم تمام 
هش��دارها زندگي عادي در شهر جريان 
دارد. نه مردم رعايت مي كنند و نه دولت قرنطينه عمومي 
اعالم مي كند. از طرفي طبق اعالم س��خنگوي وزارت 
بهداشت آمار جان باختگان ركورد تازه اي شكسته و به 
۲79 نفر طي ۲4 ساعت رسيده و از طرف ديگر معاون 
وزير بهداشت اعالم مي كند كه اين آمارهاي اعالم شده 
را بايد حداقل دو برابر كنيم. چرا كه ممكن است خيلي از 
متوفيان كرونايي دليل فوتشان كرونا اعالم نشده باشد. 
به اين ترتيب حداقل روزانه ۵00 نفر در كشور جان خود 
را بر اثر كرونا از دست مي دهند و انگار هيچ كس هم كاري 
براي كنترل اين وضعيت انجام نمي دهد. مردم كه بدون 
توجه به تمام اخطارها در سطح شهر در حال رفت و آمد 
هستند و دولت هم همچنان معتقد است توانايي اعالم 
وضعيت قرنطينه عمومي را ندارد. كارمندان س��ر كار 
مي روند و كارفرماها اقدام به اعالم دوركاري نمي كنند. 
حاال ديگر وضعيت به جايي رس��يده كه در هر خانواده 
حداقل يك نفر به اين ويروس مبتال شده، حلقه محاصره 
كرونا هر روز تنگ تر مي شود و مردم و مسووالن همچنان 
بي هيچ توجهي به شرايط وضعيت را بغرنج تر مي كنند.

    ابتالي كادر درمان به كرونا
در اين شرايط و با وضعيتي كه بيمارستان هاي سراسر 
كشور دارند، هر روز آمار مبتاليان به كرونا در كادر درمان 
بيمارستان ها هم بيشتر و بيشتر مي شود. به اين ترتيب 
زنگ خطر ديگري هم براي ما به صدا در آمده، اگر اين 
افزايش آمار به همين شكل اتفاق بيفتد، بيمارستان ها 
هم كارايي خود را براي رس��يدگي به بيماران از دست 

خواهند داد.

    تكميل ظرفيت بيمارستان ها
از سويي عضو ستاد ملي مقابله با كرونا، دكتر مرداني اعالم 
مي كند كه بيمارستان ها ديگر ظرفيت پذيرش بيمار 

جديد را ندارند و بايد به فكر راه اندازي بيمارستان هاي 
صحرايي باشيم و از سوي ديگر وزير بهداشت اين سخنان 
را تكذيب مي كند. اينكه وزير بهداشت از وضعيت خبر 
ندارد، يا عضو س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا بزرگ نمايي 
مي كند، سوالي است كه مسووالن وزارت بهداشت بايد به 
آن پاسخ دهند. البته با يك حساب سر انگشتي و نگاهي 
به آمار تخت هاي بيمارس��تاني در سراسر كشور و آمار 
بيماران مبتال به كوويد 19 كه احتياج به بستري دارند، به 
خوبي مي توانيم بفهميم كه آيا ظرفيت بيمارستان هاي 
كشور پر شده است يا خير. بنا بر آمارهاي اعالم شده از 
س��وي وزارت بهداش��ت و درمان مجموعا 140 هزار و 
۸۵9 تخت فعال در كشور داريم كه اگر اين ميزان را به 
ازاي جمعيت محاسبه كنيم، ضريب تعداد جمعيت به 
تخت  هاي بيمارستاني، 1.7 تخت به ازاي هر 1000 نفر 
است. از اين تعداد تخت  69 درصد يعني 97 هزار و ۲0۵ 
تخت در دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار دارد، 1۲.73 
درصد يعني 17 هزار و 9۲۵ تخت در بخش خصوصي، 
۸.۲1 درصد، يعني 11 هزار و ۵70 تخت در س��ازمان 
تامين اجتماعي، 4.۲4 درص��د يعني پنج هزار و 970 
تخت در نيروهاي مسلح، 3.۲4 درصد تخت يا چهار هزار 
و ۵64 تخت در حوزه خيريه ها قرار دارند. ساير سازمان ها 
هم مجموعا سه هزار و 6۲۵ تخت يا ۲.۵7 درصد تخت ها 
را در اختيار دارند. حاال نگاهي به آمار روزانه مبتاليان به 
كرونا بياندازيد. بيش از 4 هزار نفر در روز. به اين ترتيب 
تكميل شدن ظرفيت بيمارستان ها در اين شرايط خيلي 

هم دور از ذهن نيست.

   محدوديت تردد در ۵  شهر بزرگ 
در تعطيالت آخر هفته

گويا باالخره دولت و وزارت بهداش��ت و درمان تصميم 
گرفته اند، محدوديت هاي��ي را براي تردد در تعطيالت 
آخر هفته در نظر بگيرند. وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي از محدوديت تردد و رفت وآمد در شهرهاي 
تهران، كرج، مشهد، اصفهان و اروميه كه شيوع باالي 

ابتال به كرون��ا را دارند در س��ه روز تعطيالت پيش رو 
خبر داد. سعيد نمكي گفت: با توجه به جهش ويروس 
كرونا و زنگ خطر گس��ترش بيشتر آن هيچ راهي جز 
اعمال محدوديت بيش��تر و اعمال جرايم براي افرادي 
كه اصول بهداش��تي را مراعات نمي كنند، نداريم زيرا 
اين افراد حقوق شهروندي و سالمت ديگران را تهديد 
مي كنند. وي افزود: در نامه اي به رييس جمهور از ايشان 
خواهش كردم در پنج شهر مهم كه ميزان شيوع بيماري 
كوويد19 در آنها باالست و گرفتاري مردم بيشتر است، 
شامل تهران، كرج، مشهد، اصفهان و اروميه در سه روز 
تعطيالت آخر اين هفته محدوديت تردد و رفت و آمد 
اعمال ش��ود و رييس جمهوري نيز بالفاصله موافقت 
كردند و دستور آن را به دستگاه هاي مربوطه ابالغ كردند.

     قتل عام جمعي در راه است
اما مدي��ركل روابط عمومي س��ازمان نظام پزش��كي 
در اظهارنظري از مردم خواس��ته كه خودش��ان براي 
جلوگيري از ابتال به كوويد 19 دست به كار شوند، چرا 
كه اگر م��ردم رعايت نكنند، در آينده اي نه چندان دور 
قتل و عام جمعي در كشور رخ خواهد داد.  دكتر حسين 
كرمانپور با اش��اره به وضعيت كرونا در بيمارستان ها، 
گفت: امروز مهم ترين دغدغه جامعه پزشكي باال رفتن 
تعداد مرگ و مير هاست. چند روز پيش نمودار مرگ و 
مير ناش��ي از كرونا در كشور تا رتبه دوم  دنيا هم رسيد. 
وي افزود: شاخص مرگ و مير نسبت به ميزان ابتال در 
تمام دنيا بر اساس علوم روز يك شاخص هشدار دهنده 
و بزرگ  است. ما امروز به دنبال اين هستيم كه ببينيم 
چرا تا اين ح��د مرگ و مير داري��م و در عين حال چرا 
مرگ و مير خود جامعه پزشكي اينقدر باالست؟ پزشك 
در بيمارستان وآي س��ي يو به بيماري مبتال مي شود، 
او را بس��تري مي كنند و با تمام تكنول��وژي كه داريم، 
نمي توانيم او را نجات دهيم و فوت مي كند. بنابراين هر 
دو ش��اخص مرگ و مير نسبت به ابتال و شاخص مرگ 
و مير جامعه پزش��كي نسبت به مرگ و مير جامعه، در 

ايران باالس��ت و بايد دقيق و علمي مشخص شود كه 
چرا اين اتفاق مي افتد. اين پزش��ك اورژانس ادامه داد: 
بررس��ي هاي ميداني نش��ان مي دهد كه هرچه حجم 
بيمار بيشتر مي شود، به دليل كاهش امكانات و نيروي 
انساني و افت خدمات، ميزان مرگ و مير باالتر مي رود. 
مانند اتوبوسي كه مي خواهد از تهران به سمت شيراز 
حركت كند ك��ه خدماتش در زماني كه با مس��افر و با 
صندلي وي آي پي، حركت مي كن��د با زماني كه تا دم 
در هم پر از مسافر است، متفاوت است. اكنون وضعيت 
بيمارستان ها مانند اتوبوس پر از مسافر است كه بيش 
از ظرفيتش مسافر سوار كرده اس��ت. وي گفت: حال 
تصور كنيد كه يك پزش��ك يا پرستار در بين اين افراد 
رفت و آمد كند، اصال امكان پذير نيس��ت و نمي تواند 
خدمات دهي مناسبي داشته باشد. حال چه كنيم كه 
از اين وضعيت خارج ش��ويم؟ بايد تعداد بيماري كه به 
سمت بيمارس��تان ها مي آيند، كاهش يابد. اول اينكه 
م��ردم بايد جدي بگيرند. اين مس��افرت ها در افزايش 

بيماري موثرند. اغلب خودشان را گول مي زنند كه ما در 
ماشين را از مبدا مي بنديم و در وياليمان پياده مي شويم، 
اما اينها حرف و گول زنك است. دوم اينكه در اين موج 
همه گيري، متاسفانه بيماري كوويد_19 به تدريج وارد 
خانه كساني ش��ده كه بيشترين رعايت را داشتند. من 
شبانه روز دارم پاس��خ افرادي را مي دهم كه مي گويند 
ما ش��ش ماه است كه رعايت كرده ايم، پس چرا گرفتار 
شديم؟ كرمانپور افزود: اين موضوع نشان مي دهد كه 
افت دقت اتفاق افتاده اس��ت. ب��ه اين معنا كه آن دقت 
روزهاي اول كه باعث شد در اين شش ماه گرفتار نشويم، 
كاهش يافته است. باالخره از يك جايي ضربه خورديم و 
دچار مشكل شديم. تمنا مي كنم كه مردم چند ماه ديگر 
دندان روي جگر بگذارند تا دارو و واكسن توليد شود كه 
در اين صورت موج عظيمي از كنترل انجام مي شود تا 
مردم به سمت بيمارستان نيايند. اين پزشك  اورژانس 
ادام��ه داد: در عين حال دولت و وزارت بهداش��ت بايد 
كمك كنند كه مطب هاي پزشكان، به ويژه مطب هاي 

پزشكان عمومي فعال شوند و مطب ها با درمان هايشان 
در مطب چه به صورت مجازي و هم به صورت حضوري، 
موج ورود بيمار به بيمارستان ها را بشكنند. در كشور بين 
70 تا 7۵ هزار مطب پزشك عمومي است كه اگر در اين 
حوزه فعال شوند و سر راه ورود بيماران مبتال به كرونا و 
بيمارستان قرار گيرند، تقريبا 70 تا ۸0 درصد موج ورود 
بيمار به بيمارستان ها شكسته مي شود و حتي در خانه 
درمان مي ش��وند. معتقدم بيماري كه در خانه درمان 
مي شود، زودتر به آغوش خانواده اش بازمي گردد. زيرا 
باالخره بيمارس��تان عوارض خاص خود را دارد و طول 
زمان بستري بيمار هم طوالني است. وي گفت: متاسفانه 
كرونا جزو معدود بيماري هايي است كه مدت بستري 
بيمار در بيمارس��تان بيش از سه روز است كه منجر به 
اشغال تخت بيش از ظرفيت مي شود. حال بهتر است 
بگوئيم كه پر شدن بيش از ظرفيت بيمارستان ها مانند 
پر شدن بيش از ظرفيت هواپيما است. زيرا اگر هواپيما 
بيش از حد مسافر داشته باشد، اصال نمي تواند پرواز كند.
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