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

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 3  صفحه5 

   Vol. 7  No . 1735  Thu. Aug 20. 2020  پنجشنبه  30 مرداد 1399   30 ذي الحجه 1441  سال هفتم  شماره 1735 8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
10715000  تومان

شاخص بورس
1757257

 شكل گيري انتظارات تورمي 
در بازارهاي مختلف

 زيان 69 ميليون دالري
 صنعت هوايي از كرونا

رشد بدهي دولت و هزينه بانك ها عامل افزايش انتظارات 
تورمي در ماه  هاي آينده است

 درآمد هوانوردي جهان در نيمه اول 2020 
حدود 6.2 ميليارد دالر كاهش يافت 

همين صفحه  

همين صفحه  

 صفحه 7 

يادداشت- 1

 تكرار مكررات 
بدون حكم و تصميم گيري

م��واردي ك��ه در نام��ه 
نماين��دگان مجلس به 
س��ران قوا در خصوص 
من��ع اس��تمرار وزارت 
زنگنه به آن اشاره شده، 
مطالبي اس��ت كه بارها 
گفته شده اس��ت، اما در 
حال حاضر اين س��وال 
جدي مطرح است كه چرا نمايندگان مجلس از حق 
قانوني خود استفاده نمي كنند و به نوشتن نامه به 
سران قوا اقدام كرده اند. باالخره نمايندگان اين حق 
را دارند كه به هر وزي��ري راي عدم اعتماد بدهند. 
البته تنها دليلي كه ممكن اس��ت مطرح شود اين 
است كه ممكن است نمايندگان منع شده باشند 
از اينكه در اين ايام باقي مانده از رياس��ت جمهوري 
دولت دوازدهم، بخواهند وزيري را استيضاح كنند 
و به آنها تاكيد و توصيه شده كه اين ايام باقي مانده 
وزيري استيضاح نشود. اما به هر حال حق قانوني 
نمايندگان است كه بخواهند هر يك از وزرا كه مايل 
نيستند را اس��تيضاح كنند و بايد ديد نمايندگان 
مجلس با نامه نوش��تن به سران س��ه قوه، انتظار 
داش��تند كه آنها چه كار كنند. بايد توجه داش��ت 
كه هر قوه حقوقي دارد و حوزه اختياراتي هم دارد 
و مي تواند از اين اختيارات اس��تفاده كند. مجلس 
حق نظارت و تحقيق و تفحص و حق اس��تيضاح و 
راي عدم اعتم��اد دارد، اينكه نامه نگاري مجلس و 
ارجاع نظرات به سران قوا كه بيشتر جنبه هماهنگي 
مس��ائل را دارند، موض��وع جالب توجهي اس��ت. 
هيچ كس انتظار ندارد كه سران سه قوا كسي را عزل 
كند و تاكنون همچنين اتفاقي نيفتاده است. اگر 
اين موضوع مطرح شود كه سران سه قوا از رويدادها 
اطالع ندارند هم صحيح نيست، رييس مجلس كه 
رياست مجلس را بر عهده دارد و بايد از هرآنچه در 
جريان مجلس مي گذرد اطالع داشته باشد، رييس 
دولت هم كه با وزير خود كار مي كند و قوه قضاييه 
هم در اين مدت نش��ان داده كه اشراف خوبي روي 
مسائل دارد. بنابراين به نظر مي رسد خيلي روشن 
نيست چرا اين نامه نگاري صورت گرفته كه نه انتظار 
تصميمي از سران قوا در اين ارتباط داريم و نه اينكه 
چنين شائبه اي وجود دارد كه اين سران از جريانات 
اطالعي ندارن��د و مي خواهند مطلعش��ان كنند. 
مجلس مي تواند با استيضاح از حق خودش استفاده 
كند و در آن شرايط، وزير هم از حق خودش استفاده 
مي كند و نقاطي كه م��د نظ��رش دارد را توضيح 
مي دهد و تصري��ح مي كند و طب��ق روال موجود، 
موافقان و مخالفان هم نظر خود را اعالم مي كنند و 
راي گيري مي شود و نهايتا اگر راي مجلس به عدم 
اعتماد باشد، وزير بركنار مي شود و اگر راي اعتماد 
بگيرد هم ب��ه كار خودش ادامه مي ده��د. قانون و 
روال قانوني روشن است و نيازي به اين نامه نگاري 
نبوده است. اما درباره مفادي كه در نامه آمده بايد 
گفت كه اينها مطالبي است كه ساليان سال است 
كه مطرح مي ش��ود. مثال قضيه كرسنت موضوع 
تازه اي نيس��ت اما متاس��فانه در اين سال ها بدون 
جوا مانده است.بعضي از مسائل هم بسيار واضح و 
روشن است. داستان كارت سوخت را همه مي دانند 
و موضوع مبهمي نيست. همه مي دانند كه كارت 
سوخت مدتي بالاثر شد و دوباره مورد استفاده قرار 
گرفت و در اين مدت حجم عظيمي از فرآورده هاي 
نفتي خصوصا بنزين بي دليل مصرف شد و آلودگي 
هوا را تشديد كرد و قاچاق اين فرآورده ها هم بيداد 
كرد و مقدار زيادي قاچاق شد. سال هاي سال است 
كه درباره اين موارد بحث مي ش��ود اما متاس��فانه 
هيچگونه اقدامي صورت نمي گي��رد. باالخره بايد 
جايي باشد كه اين موارد گفته شود و طرف مقابل 
دفاع كند و نهايتا درباره آن تصميم گيري ش��ود، 
اما تكرار اين موارد خيلي جالب نيست. مردم فكر 
مي كنند سال هاست كه اين موارد را مي شوند و اما 
جايي نيست كه به اينها رسيدگي شود. بنابراين يا 
بايد رفع اتهام شود يا اعالم ش��ود كه اين انتقادات 
وارد است و درباره آن تصميم گيري شود و نه اينكه 
اين موارد در طول س��ال ها تكرار شود بدون اينكه 
ترتيب اثري داده شود، زيرا اين موضوع در مردم هم 
ابهام و بدبيني ايجاد مي كند. بهتر است كه هرچه 
زودتر مرجعي به اين موارد رس��يدگي كند و شايد 
هم بهترين مرجع رسيدگي به اين موارد مجلس 
باشد براي اينكه معلوم ش��ود اگر براي هر كدام از 
اين مطالب پاسخ قانع كننده اي وجود دارد، اعالم 
كنند اتهامات وارد نيس��ت و در مواردي كه پاسخ 
قانع كننده اي وجود ندارد، بگويند اين ايرادات وارد 
است و اين مشكالت ايجاد شده و كشور خسارات 
زيادي ديده است. باالخره بايد تصميم گيري شود 
و تكرار مكررات بدون اينكه به آنها رسيدگي شود 
و حكمي داده شود، جالب نيست و اثر مثبتي روي 
مردم نمي گذارد. مردم هم منتظر تعيين تكليف 
هستند، اينكه بدانند اگر اين مطالب تهمت نارواست 
مرجعي بيايد و اعالم كند و اگر اتهامات وارد است و 
كسي خطا و اهمال و كوتاهي كرده و خسارت زده، 
بايد تاوان دهد و عواقب و مسووليتش را بپذيرد. از 
طرفي اينها همه مطالب اقتصادي اس��ت و كامال 
مي توان به آنها رسيدگي كرد.   ادامه در صفحه 3

محمدعلي خطيبي

»تعادل«پشتپردهتحوالتاخيربورسرابررسيميكند

مهدي بيك|پشت پرده نوسانات اخير بورس چيست و 
چه تحركاتي باعث اين نوسانات شده است؟ زمزمه هايي 
كه اين روزهادر خص��وص رويارويي حقوقي هاي بورس و 
نهادهاي اجرايي در خصوص عرضه سهام دارادوم شنيده 

مي ش��ود از كجا نش��ات مي گيرد؟ چرا دولت تصميم به 
عدم عرضه دارادوم گرفت؟ اين پرسش ها و پرسش هايي 
از اين دس��ت اين روزها در محافل اقتصادي و گعده هاي 
كارشناس��ي و حتي در جمع ه��اي مردم و كوچ��ه و بازار 

جريان دارد و در خصوص ابعاد و زواياي گوناگون آن بحث 
و تبادل نظر مي ش��ود. داده هاي اطالعات��ي محرمانه اي 
درباره تحوالت بورس كه معموال مردم عادي از آنها باخبر 
نمي شوند و در سطوح باالي معامالتي بورس جريان دارد. 

ماجراي اين نوسانات از جايي آغاز مي شود كه كارشناسان، 
دلس��وزان كش��ور و برخي تحليلگران بورس متوجه اين 
واقعيت ش��دند كه عرضه س��هام دارا دوم ممكن اس��ت 

مشكالتي براي سهام هاي خرد ايجاد كند و...

» حقوقي ها« عليه  بورس
 نمايندگانيكهامكان

 استيضاحدولتدريكسال
 باقيماندهراندارندنامهنگاريبه

سرانقوارابرگزيدهاند

رييسبنيادمستضعفاناز
حدادعادل،ابتكاروموالوردي
بهخاطراظهاراتجنجالياش

عذرخواهيكرد

»تعادل«گزارشميدهد

 پروژه 
 حذف زنگنه

 با فشار مجلس 

 فتاح: 
خطا كردم

اما و اگرهاي 
عرضه خودرو 

در بورس

يادداشت-6 يادداشت-4يادداشت-3 يادداشت-5يادداشت-2

 قراردادهايي كه 
يكسره باختند

 خطاي جديد 
با عرضه خودرو در بورس

اول سور و سات ميهماني را 
فراهم كنيد

 خطر تعليق 
براي فوتبال منتفي است

 فرصت سوزي دولت
 در بورس

بعد از بروز مش��كالتي كه در 
خصوص ش��كايت ويلموتس 
از فوتبال ايران مطرح ش��ده، 
نمايندگان مجلس بدنبال آن 
هستند تا با طرح سوال از وزير 
ورزش ابعاد و زواياي گوناگون 
موضوع را مورد بررسي و تحليل 
قرار دهند تا ديگر ش��اهد يك 
چنين قراردادهاي خسارت باري در فضاي عمومي كشور 
نباشيم. اما واقع آن است كه يك چنين خسارت هايي فقط 
در صحنه ورزش و فوتبال رخ نمي دهد و ردپاي يك چنين 
قراردادهايي را مي توان در س��اير حوزه ه��اي اقتصادي، 
صنعتي و...هم پيدا كرد. بس��ياري از قراردادهايي كه اين 
مدلي مي شود و براي ما يك سر باخت است؛ به خاطر اين 
است كه از ابتدا، منافع ملي در آن ديده نشده است و همواره 
منافع دالل ها و واسطه ها در بندها و رديف هاي آن لحاظ 
شده اس��ت. معتقدم كه بايد نهادي در حوزه قراردادهاي 
حقوقي بين المللي در كش��ورمان ايجاد شود تا همه اين 
قراردادها در حوزه هاي گوناگون در اين ساختار حقوقي 
مورد بررسي قرار بگيرد و تا زماني كه اين ساختار حقوقي 
پاس��خ مثبت نس��بلت به انعقاد قراردادي نداده، مديران 
ادامه در صفحه 3 ورزشي، صنعتي، بازرگاني و...  

يكي از بزرگ ترين آسيب هاي 
ب��ر  مبتن��ي  اقتصاده��اي 
درآمده��اي مناب��ع طبيعي 
خصوصا نفتي، اصرار بر حركت 
در مسير اشتباه و جبران خطا 
با خطاي جديد اس��ت. شايد 
ش��بيه ترين تمثيل حكايت 
آدمي است كه راه رفتن درست 
نداند و زمين بخورد و براي اصرار بر درس��ت بودن شيوه 
راه رفتن خود، سينه خيز به مسير ادامه دهد. سال هاست 
مديريت اقتصادي كش��ور در مس��يري اش��تباه گام بر 
مي دارد و تالش مي كنند اثرات سوء تصميمات نابخردانه 
خ��ود را در ابتدا با فرافكني و مقصر جل��وه دادن زنجيره 
فعاالن خرد اقتصاد در قالب سالطين كاالها و سپس با 
دستورالعمل هاي انتزاعي در مديريت بازار جبران و خنثي 
كنند.  سال هاس��ت نتيجه اين مدل سياس��تگذاري در 
مديريت كالن و خرد اقتصاد و مديريت بازارها مانند بازار 
ارز، خودرو، لوازم خانگي، مسكن چيزي جز آشفتگي و 
ناهنجاري و به تبع آن نارضايتي عمومي و البته كاهش 
قدرت خريد و فقر همگاني نبوده اس��ت. سياست هاي 
انبساطي پولي و اصرار بر انكار اصول ساده و بديهي اقتصاد 
پولي و بانكي در كشور و ...  ادامه در صفحه 7

وقت��ي كه مس��ووالن اعالم 
مي كنند كه اي مردم؛ در بازار 
سرمايه مشاركت كنيد، مثل 
صاحب مجلس��ي هس��تند 
كه ميهمان يا ميهماناني را 
به خانه اش دع��وت كرده و 
بايد نكاتي ب��راي اين دعوت 
ت��دارك ببين��د؛ مي��وه اي 
بخرد؛ سيب و انگور و هلو و... جلوي ميهمان بگذارد؛ 
حداقل يك چاي��ي در برابرش قرار دهد؛ نمي ش��ود 
كه ش��ما ميهمان دعوت كنيد اما نيازهاي اوليه يك 
ميهماني را مهيا نكنيد. در مورد بازار بورس هم دولت 
وقتي از مردم دعوت مي كند بايد بستر الزم براي اين 
مشاركت را در ابعاد س��خت افزاري و نرم افزاي مهيا 
كرده باشد. معتقدم وقتي در مورد بازارهاي اقتصادي 
صحبت مي كنيم، بايد بدانيم كه اصل اساسي در هر 
بازاري منفعت و سودآوري است؛ منفعت و سود هم 
در اقتصاد نه تنها مضموم نيس��ت، بلك��ه يك ارزش 
اساسي و پذيرفته شده است. در واقع بازارها در همه 
جاي دنيا در اث��ر تحركات مجموعه افرادي ش��كل 
مي گيرند كه در آن قلمروي اقتصادي ذينفع هستند 
ادامه در صفحه 3 و منافعي دارند.  

واقع آن اس��ت ك��ه ماجراي 
قرارداد ويلموتس بازتاب هاي 
وسيعي در افكار عمومي داشته 
و ابهام��ات بس��ياري را ايجاد 
كرده؛ ماجرايي كه پرده از روي 
يكي از مشكالت اساسي كشور 
در حوزه انعق��اد قراردادهاي 
خارجي برداشت و ضعف هاي 
سيس��تم را در اين خصوص نمايان تر كرد. اينكه گفته 
ش��ود قراردادهاي اقتصادي و خارجي كال بايد شفاف تر 
اطالع رساني شود و نظارت هاي دقيق تري بر آنها صورت 
بگيرد يك حرف درست و منطقي است و هيچ شخصي 
هم نمي تواند آن را انكار كند. به نظر من اين وظيفه دولت 
اس��ت تا نظارتي بر قراردادهاي خارج��ي در بخش هاي 
مختلف داش��ته باش��د، به خصوص آن قراردادهايي كه 
بين بخش دولتي يا بخش وابسته به دولت يا بخشي كه 
شايد دولتي نباش��ند اما از محل منابع عمومي استفاده 
مي كند، مثل فدراس��يون هاي ورزشي، ش��هرداري ها، 
هالل احمر، كميته المپيك وكال دستگاه هاي اينچنيني 
كه شايد به نظر دولتي نرسند اما از محل منابع عمومي 
استفاده مي كنند، بايد كامال شفاف مشخص شده باشد 
كه چه عملكرد بر منابعي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد 
داشته اند. با اين منابع چه كرده اند و چه دستاوردهايي را 
در ازاي س��رمايه گذاري هايي كه انجام داده اند، به دست 
آورده اند. اگر مربي خارجي اس��تخدام شده، بايد بررسي 
شود كه اين قراردادها به چه صورتي و مبتني بر چه هدف 
گذاري هايي و بر اساس چه دستاوردهايي عملياتي شده 
است. يك زمان شما مي بينيد در جايي خريد كاال و اقالم 
خاصي مطرح اس��ت يا در نهاد ديگري، بحث استخدام 
مربي خارجي و استفاده از خدمات او مطرح است و جاي 
ديگري موضوعات ديگري ممكن است مطرح شود كه 
همه اين موضوعات بايد بصورت دقيق و در راستاي منافع 
ملي بررسي شود تا شاهد اتفاقاتي از نوع قرارداد ويلموتس 
نباش��يم. ماجرايي كه هم به فوتبال ضربه زده، هم غرور 
ملي ايرانيان را جريحه دار كرده و هم خسارت هاي مادي 
و معنوي به كشور وارد ساخته است. مجلس تالش خواهد 
كرد تا تمام ابزاره��اي حقوقي، نظارت��ي و ارتباطي اش 
را به كار بگيرد تا ابتدا منافع ملي در اين زمينه اس��تيفا 
شود و در مراحل بعدي اگر تخلفي رخ داده، متخلفان و 
مجرمان هم ب��ه مجازات هاي الزم برس��ند. احضار وزير 
ورزش و درخواست براي پاسخگويي در اين زمينه يكي 
از راهكارهاي مجلس اس��ت كه از طري��ق آن مي تواند 
ابعاد حقوقي موضوع را بررسي كند. در اين ميان برخي 
ابهامات مطرح مي شود در اين خصوص كه ورود مجلس 
به موضوع قرارداد ويلموتس ممكن اس��ت باعث تعليق 
فوتبال ايران شود كه به نظرم ديدگاه درستي نيست. وزير 
در برابر مجلس بر اساس قانون در هر زماني بايد پاسخگو 
باش��د و مجلس بر اس��اس قانون مي تواند هر وزيري را 
احضار كند.  ادامه در صفحه 3

رش��د طوالني مدت شاخص 
بورس در طول ماه هاي گذشته 
باعث شده تعداد قابل توجهي 
از سهامداران جديد وارد بازار 
شوند كه بسياري از آنها پيش 
از اين در بورس حضور نداشتند 
و از اي��ن رو مي��زان آگاهي و 
تخصص آنها در اي��ن بازار باال 
نيست. از سوي ديگر با صدور كدهاي بورسي جديد عمال 
سهم حقوقي ها در بازار محدودتر شده و ميزان سهامداران 
حقيقي افزايش يافته است. البته اين به معني توقف سهم 
حقوقي ها نيس��ت اما لزوما اين طور نيست كه امروز هر 
اصالح يا كاهش شاخصي را به عملكرد حقوقي ها ارتباط 
داد. آنچه در تحليل ش��رايط فعلي اهميت دارد، بررسي 
نقش و سهم دولت در بازار سرمايه اس��ت. در سال هاي 
گذشته يكي از اصلي ترين چالش هايي كه اقتصاد ايران 
با آن رو به رو ب��وده، بانك محور ب��ودن در تامين منابع 
مالي است. بسياري از ش��ركت هاي دولتي در سال هاي 
گذش��ته، اتكاي خود براي تامين مالي را بر منابع بانكي 
استوار كرده اند و با توجه به مشكالت اقتصادي، فشار بر 
منابع بانك ها و بدهي شركت ها به آنها يكي از مهم ترين 
ادامه در صفحه 7 مشكالتي بوده كه ...  

محمدمهدي فروردين

خبر روزگزارش روز

نمايندگانيكهامكاناستيضاحدولتدريكسالباقيماندهراندارند
نامهنگاريبهسرانقوارابرگزيدهاند

رييسبنيادمستضعفانازحدادعادل،ابتكاروموالورديبهخاطر
اظهاراتجنجالياشعذرخواهيكرد

احمد عليرضابيگي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي 
اسالمي، گفت: تعداد ۱۱۴ نفر از نمايندگان در نامه اي به 
روساي قواي سه گانه مخالفت خود را با استمرار وزارت بيژن 
نامدار زنگنه در وزارت نفت اع��الم كردند. واقعا نمي دانيم 
با اين اوضاع استيضاح وزير نفت به نتيجه مي رسد يا خير 
اما مردم بدانند نمايندگان ش��ان با ادامه مسووليت بيژن 
نامدارزنگنه موافق نيستند.ان شاءاهلل ساز و كارهاي مجلس 
بتواند پاس��خگوي اين مطالبه جدي باش��د. در متن نامه 

۱۱۴ از نمايندگان درب��اره وزارت بيژن زنگن��ه در وزارت 
نفت خطاب به رياست محترم قوه قضاييه، رييس جمهور 
و رييس مجلس، در 5 بند ب��ه موضوعات مربوط به فاز ۱۱ 
پارس جنوبي، مخالف��ت با احداث پااليش��گاه ها، قرارداد 
كرسنت ومقابله با فساد، قاچاق سوخت و كارت سوخت، 
قرارداد گازي با پاكس��تان و كش��ورهاي ديگر، پرداخته و 
تصريح شده است كه با ادامه حضور ايشان دروزارت نفت 
مخالف   هستند.  ادامه در صفحه 7

پرويز فتاح با توضيح درباره آنچه در برنامه زنده تلويزيوني 
گفته بود از حدادعادل، ابتكار و م��والوردي عذرخواهي 
كرد. پرويز فتاح رييس بنياد مستضعفان در مصاحبه اي 
تصويري با باش��گاه خبرنگاران جوان به حواشي گزارش 
يكساله خود پرداخت و گفت: بنده داشتم گزارش ساالنه 
بنياد را ارايه مي كردم چراكه من يكس��ال و يك ماه بود 
كه به بنياد آمده بودم و ق��ول داده بودم گزارش بدهم كه 
گزارش كاملي هم بود. او ادام��ه داد: به بخش امالك كه 

رسيديم و چون سوال اين بود كه ش��ما از روز اول درباره 
پيگيري امالك ق��ول داده بوديد، م��ن وارد اين مباحث 
ش��دم. هدف من اين بود كه بگويم ما در پيگيري امالك 
جدي هستيم و اين افراد و اشخاصي كه اسم بردم از امالك 
استفاده شخصي نداشته اند. فتاح گفت: خطاي بنده بود 
كه خيلي كوتاه و تيتر وار نام بردم؛ فرصِت باز كردن مساله 
نبود؛ بعضا اطالعات بنده ناقص اعالم شد يا خطاي كالم 
بنده بود و ...  ادامه در صفحه 7

پيمان مولويفربد زاوه علي رحمانياحسان قاضي زاده هاشمي

فتاح:  خطا كردمپروژه  حذف زنگنه  با فشار مجلس 
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مجرمان نبايد احساس امنيت 
كنند

رييس قوه قضاييه با اشاره به برخي جرايم مشهود 
در خيابان هاي پايتخ��ت و تاكيد بر اينكه هيچ  
نقطه از ش��هر نبايد مأمن و جوالنگاه مجرمان و 
خالفكاران ش��ود، تصريح كرد: دستگاه قضايي 
به هي��چ عنوان اجازه نمي دهد اف��رادي با ايجاد 
النه هاي فس��اد در منازل و معابر، ب��ه امنيت و 
آسايش مردم آس��يب بزنند و برخورد با چنين 

افرادي عبرت آموز خواهد بود.
به گزارش ايسنا به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه، 
سيد ابراهيم رييسي در ديدار با شوراي معاونين 
دادسراي عمومي و انقالب تهران، دادستان ها و 
دادياران را »سرداران لشگر قضايي عدالت طلب 
و تحولخواه« معرفي كرد ك��ه ارتباط راهبردي 
مس��تمري با موضوع امنيت و فرايند دادرس��ي 
و اجراي اح��كام و دوران پ��س از اجراي احكام 

قضايي دارند.
رييس قوه قضاييه، نقش دادستان ها در شوراهاي 
امنيتي و نظارتي و تعقيب و مجازات مجرمان و 
بازآفريني اجتماعي و رصد فعاليت هاي محكومان 
پ��س از تحمل كيف��ر را مهم دانس��ت و گفت: 
دادس��تان ها در تمام مراحل ي��ك اقدام قضايي 
حضور دارند و در هيچ يك از مقاطع غايب نيستند.

رييس��ي تصريح كرد: همانطور كه كوه زمين را 
از اضط��راب حفظ مي كند، دادس��تان ها و آراي 
قضات در حفاظت از جامعه در برابر اضطراب ها 
نقش اساس��ي دارند و همه آحاد يك جامعه در 
سايه حضور و تالش دادستان ها در تأمين امنيت 

اجتماعي احساس آرامش مي كنند.
رييس دستگاه قضا بر همين اساس به دادستان ها 
متذكر شد كه با اس��تفاده از همه ظرفيت هاي 
قضايي انگيزه ه��ا و ابزار ج��رم را از بين ببرند و 
نگذارند كسي در امنيت اجتماعي اخالل ايجاد 
كند و اگر فرد يا افرادي نيز مرتكب جرم شدند، با 

آنها قاطعانه برخورد نمايند.
رييسي با اش��اره به تاثيرگذاري اقدامات مراجع 
قضايي در پايتخ��ت به عنوان الگويي براي ديگر 
شهرهاي كش��ور، گفت: كمبود نيروي انساني 
و امكان��ات بخش هاي قضايي در ته��ران بايد با 
اقدامات جهشي برطرف شود اما كاستي ها نبايد 
مانع از خدمت رساني شود و با كار دقيق و سريع، 
مي توان گام هاي اساسي در احقاق حق و اجراي 
عدالت برداشت. رييس قوه قضاييه با تأكيد بر لزوم 
مديريت بازار و همچنين برخورد قاطع، متناسب 
و بازدارنده با متجاس��ران به قانون متذكر ش��د: 
برهم زنندگان نظم و امنيت، مجرمان و سارقان 
حرفه اي هرگز نبايد احساس امنيت كنند و نبايد 
به سوءاس��تفاده گران و اخاللگران نظام توليد و 

توزيع و نظام ارزي و پولي ميدان داده شود.
رييس��ي با اش��اره به برخي جرايم مش��هود در 
خيابان هاي پايتخت و تاكيد بر اينكه هيچ  نقطه از 
شهر نبايد مأمن و جوالنگاه مجرمان و خالفكاران 
شود، تصريح كرد: دستگاه قضايي به هيچ عنوان 
اجازه نمي دهد افرادي با ايجاد النه  هاي فس��اد 
در من��ازل و معاب��ر، به امنيت و آس��ايش مردم 
آس��يب بزنند و برخورد با چنين افرادي عبرت 
آموز خواه��د بود.  رييس ق��وه قضاييه با تاكيد 
بر ل��زوم پيگرد قانوني ترك فعل دس��تگاه ها، از 
دادستاني خواست كه ايجاد اردوگاه  هاي نگهداري 
و بازپروري معتادان متجاهر را از س��تاد مبارزه با 
مواد مخدر و اجراي طرح تفصيلي در مناطق جرم 
خيز جنوب تهران را از شهرداري پيگيري كند. 
رييس��ي در ادامه، جامعه سالم را جامعه مبتني 
بر اخالق، معنوي��ت، عدالت و عقالنيت توصيف 
كرد و گفت: بايد با اجراي طرح هاي پيشگيرانه، 
به سوي شكل گيري جامعه سالم حركت كنيم و 
هيچ دستگاهي حق ندارد از انجام مسووليت ها 
و وظايف خود در اين مس��ير سر باز بزند. رييس 
دستگاه قضا با بيان اينكه حضور قوه قضاييه در 
ش��وراهاي مختلف كشور تش��ريفاتي و براي پر 
كردن صورتجلسات نيست، افزود: قوه قضاييه در 
شوراها جايگاه نظارتي دارد و اگر نمايندگان قوه 
در اين شوراها نقش خود را در پيشگيري از وقوع 
جرم و كاهش زمينه هاي فساد به درستي انجام 

دهند، اخالل در امور به حداقل مي رسد.

ضربه وزارت اطالعات به باند 
بزرگ قاچاق سالح و مهمات

سربازان گمنام امام زمان )عج( طي اقدامات اطالعاتي 
و عملياتي به يك باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات در 
استان البرز ضربه زدند. به گزارش ايسنا، متن اطالعيه 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت اطالعات 
در اين زمينه به شرح زير است: »سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در اداره كل اطالعات استان البرز با اقدامات 
اطالعاتي و عملياتي، اعضاي باند بزرگ قاچاق سالح 
و مهمات، شناس��ايي و مورد ضربه ق��رار گرفته و از 
تداوم فعاليت مجرمانه آنها ممانعت به عمل آمد. اين 
باند در استان هاي البرز، تهران، كرمانشاه، لرستان، 
اصفهان، سيستان و بلوچس��تان، آذربايجان غربي 
و كرمان فعاليت داشته اس��ت. بر اساس اطالعات و 
مستندات پرونده، اعضاي باند مذكور با سوءاستفاده 
و جعل مكاتبات و عناوين وزارت اطالعات، نهادهاي 
حاكميتي، مراجع قضايي و ارگان هاي نظامي، اقدام به 
قاچاق سالح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و مشروبات 
الكلي، اخالل در نظام اقتصادي، قاچاق ارز، س��كه، 
منس��وجات طال و عتيقه نموده اند. در اين عمليات 
هوش��مندانه بيش از ۲۰ نفر از اعض��اي اصلي باند 
مذكور با هماهنگي مراجع قضايي دستگير و تعداد 
قابل توجهي سالح جنگي، كمري، شكاري، مهمات و 
خودروهايي با پوشش نظامي كشف و ضبط گرديد. 
ملت شريف و عزيز ايران اسالمي در صورت مشاهده 
هرگونه سوءاس��تفاده از عناوين وزارت اطالعات، با 
ستاد خبري وزارت اطالعات به شماره ۱۱۳ تماس 

حاصل نمايند.«

افزايش تا 1.3 ميليون توماني 
حقوق بازنشستگان

بعد از رايزني هاي انجام شده در رابطه با همسان سازي 
حقوق بازنشس��ته هاي لشكري و كش��وري، طي 
توافق صورت گرفته براي تامين مالي از سوي دولت 
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي نيز حداقل تا 
۱.۳ميليون تومان افزايش پيدا مي كند. به گزارش 
ايسنا، همسان سازي حقوق بازنشسته ها كه طبق 
قانون برنامه ششم توسعه به دولت تكليف شده هر 
س��اله با تعريف منابع در بودجه سنواتي در دستور 
كار ق��رار دارد. براي امس��ال ب��راي ترميم حقوق 
بازنشستگان كشوري و لش��كري ۱۰ هزار ميليارد 
توم��ان در بودجه پيش بيني ش��د.بر اين اس��اس 
حداقل حقوق بازنشسته ها به ۲.۸ ميليون تومان در 
سال جاري افزايش پيدا كرد. اما از سوي ديگر طي 
رايزني هاي صورت گرفته بين دستگاه هاي مربوطه، 
دولت ترميم حقوق بازنشسته هاي تامين اجتماعي 
را نيز مورد بررسي قرار داد كه قرار شد تامين منابع 
آن از طريق پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين 
اجتماعي انجام شود كه اعالم نوبخت- رييس سازمان 
برنامه و بودجه- از اين حكايت داشت كه حدود ۳۲ 
هزار ميليارد تومان دراين رابطه بدهي دولت تسويه 
خواهد ش��د. اما تازه ترين اع��الم رييس جمهور در 
رابطه با وضعيت همسان سازي حقوق بازنشسته ها 
حاكي از آن است كه در رابطه با وضعيت ۳.۵ ميليون 
بازنشسته  كارگري نيز همسان سازي اجرايي و براين 
اس��اس احكام مربوطه به زودي صادر و در دس��تور 
كار ق��رار خواهد گرف��ت. اين در حالي اس��ت كه با 
همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي 
براس��اس س��ابقه به دريافتي آنها اضافه مي شود؛ 
به طوري كه به عنوان نمونه بازنشستگان با ۳۰ سال 
سابقه كه اكنون حداقل دستمزدشان يك ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان اس��ت ت��ا دو ميليون و ۸۰۰هزار 
تومان و بازنشستگان با ۳۵ سال سابقه نيز از حداقل 
يك ميليون و ۷۰۰ هزار به سه ميليون تومان افزايش 
پيدا خواهد كرد. همچنين بازنشسته هاي با ۲۵ سال 
سابقه نيز حدود ۸۰ درصد افزايش حقوق خواهند 
داشت. در مجموع آنچه كه تاكنون سازمان برنامه و 
بودجه وعده داده از اين حكايت دارد كه از اول مهرماه 
همسان سازي حقوق بازنشسته ها اعم از لشكري و 
كشوري در دستور كار قرار خواهد گرفت كه براساس 
آن دريافتي بازنشستگان به ۸۰ تا ۹۰ درصد حقوق 
شاغالن هم تراز خود خواهد رسيد. البته اخيرا انصاري  
-رييس سازمان اداري و استخدامي - گفته بود كه 
سازمان برنامه و بودجه در حال تامين منابع است كه 
اگر تمامي منابع تامين نشود آنگاه همسان سازي در 
دو مرحله يعني نيمه دوم سال گذشته و از ابتداي سال 

بعد انجام خواهد شد.

 دارندگان سهام عدالت 
گرفتار هيجان نشوند

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر لزوم برگزاري 
دوره هاي آموزشي براي فعاالن تازه وارد بازار سرمايه 
گفت: تمام فعاالن بازار س��رمايه كه ت��ازه وارد بازار 
شده اند حتما مشاوره بگيرند. به گزارش ايسنا، فرهاد 
دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه جلسه 
هيات وزيران در جمع خبرنگاران با اشاره ويژگي هاي 
بازار س��رمايه اظهار كرد: ذات بازار سرمايه ريسكي 
اس��ت يعني داراي يك روند ثابت و تضمين ش��ده 
نيست؛ در اين شرايط وقتي كسي مي خواهد در بازار 
سرمايه فعاليت كند بايد اين نكات را در نظر داشته 
باشد. دژپس��ند افزود: بازار سرمايه به گونه اي است 
كه سهام برخي شركت ها نوسان دارد؛ مثال در دوره 
تشكيل مجامع ترتيباتي حاكم است كه ممكن است 
بر سهام شركت ها اثر بگذارد. تحوالت بين المللي و 
تحوالت بازارها و متغيرهاي جايگزين نيز مي توانند 
بر بازار سرمايه تاثيرگذار باشند. وزير اقتصاد بر تاكيد 
بر اينكه پاس��خ اين پرس��ش كه آنهايي كه به بازار 
سرمايه ورود كرده اند، بمانند يا بروند، كلي نيست، 
گفت: فعاالن بازار سرمايه و به ويژه كساني كه اخيراً 
وارد بازار سرمايه شده اند بايد دقيقا محاسبه كنند كه 
سهام فالن شركت كه طبق اقتضائات و محاسبات 
نبايد كاهش پيدا مي كرده است، بايد با صبر برخورد 
كنند، از طرفي اگر سهام شركتي كه طبق محاسبات 
نبايد افزايش مي يافته و اصالح شده، بايد اصالح آن 
را بپذيرند؛ بنابراين اين نوسانات بستگي به شركت، 
صورت هاي مالي آن و روند تحوالت بين المللي آن 
صنعت دارد. وي تصريح كرد: دولت همچنان قائل 
به اين اس��ت كه بازار سرمايه بايد مورد توجه باشد و 
تقويت شود. دژپسند در پاسخ به پرسشي درباره تأخير 
در پرداخت پول سهامداران عدالتي كه ۳۰ درصد از 
سهام خود را فروخته اند و پرسش ديگري درباره علت 
عدم انتقال س��هام عدالت به سبد سهام سهامداران 
گفت: اين كار توسط كارگزاري ها انجام مي شود اما اگر 
هركسي نسبت به سهام عدالت اعتراضي دارد طبق 
سامانه هايي كه اعالم كرديم كه داديم شكايت كنند 
و تاكنون برخوردهايي انجام گرفته اس��ت و بخشي 
از مشكالت اصالح شده اس��ت. وزير اقتصاد با بيان 
اينكه »سهام عدالت، سهام شركت هاي بسيار خوبي 
اس��ت« اظهار كرد: بر همين اساس خواهش من از 
سهامداران سهام عدالت اين است كه گرفتار هيجانات 
بازار نشوند، چراكه سهام عدالت ارزنده است. وي در 
پاسخ به پرسشي درباره فضاسازي برخي رسانه هاي 
فارسي زبان خارجي درخصوص توصيه به مردم براي 
خروج از بورس، گفت: قرار نيست سرنوشت ما را آنها 
تعيين كنند، بلكه فعاالن بازار سرمايه در كشور قدرت 
تحليل دارند. امروز دوره هاي آموزشي زيادي براي بازار 
سرمايه برگزار مي شود و كارگزاري ها نيز در اين زمينه 
ورود كرده اند. از طرفي با صداوسيما وارد مذاكره شديم 
كه يك شبكه خاصي را تعيين كنيم كه چند ساعت 
در روز بتوانيم آموزش ها در اين خصوص ارايه دهيم. 
سازمان بورس در اين ارتباط جلساتي با صداوسيما 
داشته است. دژپسند در پايان تاكيد كرد: تمام فعاالن 
بازار سرمايه كه تازه وارد بازار شده اند حتما مشاوره 

بگيرند و به حرف هاي شبكه هاي ديگر اتكا نكنند.

شكايت نمايندگان از وزير ورزش براي فاجعه ويلموتس

روحاني در پاسخ به منتقدان برجام:

مقصران  فاجعه ويلموتس

چرا حماقت دشمن را نمي بينيم؟

با رفتن كارلوس كي روش از تيم ملي فوتبال، فدراسيون 
اعالم كرد كه به دنبال يك جانش��ين در سطح كالس 
جهاني براي س��رمربي پرتغالي تيم ملي خواهد بود. 
سرمربي كه در طول حدود هشت سال حضور در ايران، 
توانس��ت تيم ملي را دو بار به جام جهاني بفرستد و در 
آخرين جام ملت هاي آسيا، با شكست در نيمه نهايي، 
به پاي��ان كار خود در ايران رس��يد. در ماه هاي پاياني 
حضور كي روش در تيم ملي، اختالف نظرها ميان او و 
برانكو ايوانكوويچ سرمربي وقت پرسپوليس به اوج خود 
رس��يده بود و همين اختالفات باعث شد ديگر امكان 
تداوم حضور كي روش در تيم ملي فوتبال ايران وجود 

نداشته باشد.
در ماه هاي بعدي، فدراسيون فوتبال ابتدا اعالم كرد كه 
به دنبال آغاز كار با يك مربي ايراني خواهد بود اما پس 
از آن گزينه هاي خارجي بار ديگر وارد فضاي فوتبالي 
كشور شدند و در نهايت قرعه به نام ويلموتس سرمربي 
سابق تيم ملي بلژيك در آمد. اين مربي بلژيكي پيش از 
ورود به ايران، جز حضور ناموفق در تيم ملي كشورش 
كارنامه موفق ديگري نداشت اما فدراسيون اصرار داشت 

كه با مربي در كالس جهاني به توافق رسيده است.
مربي بلژيكي در كل زمان حضورش در ايران، شش بار 
به روي نيمكت تيم ملي نشست. چهار بازي رسمي و 
دو بازي دوستانه. نتيجه عملكرد او اما فاجعه آميز بود. 
ايران كه در طول سال هاي گذشته به عنوان بهترين تيم 
آسيا در رنكينگ فيفا جايگاه خود را حفظ كرده بود و دو 
بار به عنوان صدرنشين گروه خود جواز حضور مستقيم 
به جام جهاني را به دست آورده بود، در دوره مربي گري 
ويلموتس، در گروه مقدماتي انتخابي در شرايط بدي 
به س��ر مي برد و در صورتي كه تمام بازي هاي پيش رو 
را پيروز نشود، عمال شانس حضور در جام جهاني قطر 
را از دست خواهد داد. به دنبال نتايج ضعيف به دست 
آمده و اختالف نظرهايي كه ميان فدراسيون فوتبال و 
ويلموتس بر سر پرداخت حقوق ماهانه او به وجود آمد، 
س��رانجام چند ماه قبل پايان همكاري فوتبال ايران با 
او اعالم ش��د. با اخراج ويلموتس، بار ديگر بحث بر سر 
رقم قرارداد وي و خسارت احتمالي كه بايد فدراسيون 
فوتبال به او بپردازد اوج گرفت. مس��ووالن فدراسيون 
فوتب��ال و در راس آنه��ا مه��دي ت��اج - رييس وقت 
فدراسيون - اعالم كردند كه با توجه به تجربيات سابق، 
قرارداد با ويلموتس طوري بس��ته شده كه هزينه اي 
سنگين براي فوتبال ايران نداشته باشد اما در شرايطي 
كه مسووالن در تالش بودند كه شرايط را عادي جلوه 
دهند، خبر شكايت ويلموتس از فدراسيون فوتبال و 
پس از آن احتمال جريمه شدن فدراسيون، شرايط را 

به طور كلي تغيير داد.

    نامه رسمي فيفا به فدراسيون فوتبال
مهدي تاج رييس فدراس��يون فوتبال در وانفس��اي 
اختالف نظر بر سر قرارداد ويلموتس به بهانه مشكالت 
جسمي و بيماري از سمت خود استعفا كرد و فدراسيون 
در طول ماه هاي گذشته با سرپرست اداره شده است. 
هرچند به نظر مي رس��يد با اس��تعفاي تاج، فش��ار بر 
فدراس��يون تحت هدايت او كاهش خواهد يافت اما با 
خبرهايي كه در روزهاي گذش��ته منتشر شده به نظر 
مي رسد نه تنها با يك قرارداد اشتباه مواجهيم كه آنچه 

رخ داده يك فاجعه ملي است.
۱- در ش��رايطي ك��ه مس��ووالن فدراس��يون تالش 
مي كردند شرايط را عادي نشان دهند، دادگاه فيفا چند 
روز قبل در ايميلي رس��مي، از محكوميت فدراسيون 
فوتبال در پرونده ويلموتس خبر داد. در متن اين نامه 
كه در رسانه هاي ايران منتشر شد، آمده است: ادعاي 

خواهان يعني مارك ويلموتس، پذيرفته شد.
۲- خوانده يعني فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي 
اي��ران بايد مبلغ ۶ ميليون و ۱۳۷ ه��زار و پانصد يورو 
غرامت بابت نقض قرارداد به عالوه پنج درصد س��ود 
از تاريخ ۲۱ ژانويه ۲۰۲۰ تا تاريخ پرداخت كامل بايد 

به ويلموتس پرداخت كن��د. )۶ ميليون و ۱۳۷ هزار و 
پانصد يورو به عالوه پنج درصد سود مي شود ۶ ميليون 

و 44۳ هزار يورو!( 
۱- هرگونه ادعاهاي بعدي خوانده رد شد.
۲- درخواست تجديدنظر خوانده رد شد.

۳- خواهان پرونده يعني م��ارك ويلموتس بايد يك 
شماره حساب بانكي معتبر در اختيار خوانده پرونده 
يعني فدراسيون فوتبال ايران قرار دهد تا فدراسيون 
فوتبال مبلغ مقرر را به آن شماره حساب پرداخت كند. 

4- خوانده بايد مدركي معتبر از پرداخت مبالغ تعيين 
شده بر اساس تصميم فيفا كه به درستي ترجمه شده 
باش��د را در اختيار خواهان قرار دهد و بهتر است اين 
ترجمه به يكي از زبان هاي رسمي فيفا يعني انگليسي، 

فرانسوي، آلماني و اسپانيايي باشد.
۵- در صورتي كه مبالغ ياد ش��ده به عالوه سود مقرر 
ظرف س��ي روز به خواهان پرداخت نشود و جزييات 
مربوط به پرداخت در بانك معتبر در اختيار خواهان قرار 
نگيرد، خوانده با عواقب زير روبرو خواهد شد: در صورتي 
كه مبالغ ياد شده بر اساس تصميم فيفا در موعد مقرر 
پرداخت نشود، پرونده به كميته انضباطي فيفا ارجاع 

داده خواهد شد.
۶- هزينه هاي دادرسي به مبلغ ۵۰۰۰ فرانك سوييس 

بايد از سوي خوانده به فيفا پرداخت شود.
هرچند فدراس��يون در س��اعات ابتدايي تالش كرد با 
تكذيب اين خبر، اجازه انتش��ار بيش��تر را ندهد اما در 
نهايت مجبور به تاييد خبر شد. بر اساس آنچه كه در اين 
حكم آمده، ايران بايد حدود ۶.۵ ميليون يورو جريمه به 
حس��اب ويلموتس واريز كند. اگر اين عدد به حدود دو 
ميليون يورويي كه پيش از اين به مربي بلژيكي پرداخت 
شده اضافه ش��ود، عدد نهايي حدودا ۸.۵ ميليون يورو 
مي شود. فاجعه زماني تكميل مي شود كه اين عدد كالن 
با عملكرد ويلموتس اضافه شود. ويلموتس براي ۶ بازي 
كه روي نيمكت تيم ملي بوده، در مجموع ۸ ميليون و 
44۳ هزار يورو دريافت خواهد كرد. يعني هر بازي حضور 
او روي نيمكت تيم ملي براي فوتبال ايران يك ميليون 
و 4۰۷ هزار يورو آب خورده اس��ت كه اگر قيمت يورو را 
۲۷ هزار تومان فرض كنيم، اين مبلغ چيزي حدود ۳۸ 
ميليارد تومان )دقيقا ۳۷ ميليارد و ۹۹۳ ميليون تومان( 
آب مي خورد. رقمي كه شايد با آن بشود براي يك فصل، 

يك تيم فوتبال با بودجه مناسب را اداره كرد. در شرايطي 
كه با توجه به تحريم هاي اقتصادي شرايط در مديريت 
ورزش كشور بسيار دشوار است و بسياري از فدراسيون ها 
اعالم كرده اند به دليل محدوديت مالي، اردوها و حتي 
اعزام هاي خود به كش��ورهاي خارجي را لغو كرده اند، 
پرداخت بيش از ۲۲۶ ميليارد تومان به يك مربي كه تنها 
دوره اي كوتاه در ايران بوده و حتي موفقيتي نيز نداشته 

است، عجيب و دور از باور است.

    مواخذه مقصران قرارداد
هرچند وكالي فدراسيون فوتبال، از پيگيري پرونده 
خبر داده اند اما با توجه به اينكه فيفا تجديد نظر خواهي 
در اي��ن زمينه را رد ك��رده، تنها ش��انس باقي مانده، 
رسيدگي دوباره به پرونده در دادگاه عالي ورزش خواهد 
ب��ود. در صورتي كه اين تجديدنظرخواهي نيز ممكن 
نشود، فدراسيون فوتبال بايد در مدت يك ماه كل پول 

طلب ويلموتس را به حساب وي واريز كند.
به دنبال اي��ن اتفاقات، حاال نماين��دگان مجلس نيز 
پيگيري جدي قرارداد ويلموتس و لزوم پاس��خگويي 
مسعود سلطاني فر وزير ورزش سخن گفته اند. احسان 
قاضي زاده هاشمي درباره  استيضاح مسعود سلطاني فر 
در مجلس به فارس گفت:  اين اس��تيضاح در ارتباط با 
قرارداد مارك ويلموتس مربي سابق تيم ملي فوتبال 
بوده و تاكنون به امضاي ۱۵ نفر از نمايندگان رس��يده 
است. در متن شكايت نمايندگان از وزير آمده: متأسفانه 
قرارداد منعقد شده في مابين فدراسيون فوتبال ايران و 
مارك ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ايران 
حاوي ايرادات فني و حقوقي فراوان بوده و از سوي ديگر 
مبلغ قرارداد و نحوه انتخاب وي مشخص نيست و منجر 

به خسارت تاريخي به اموال عمومي شده است.
مجلس خواستار برخورد قاطع قوه قضاييه با عامالن اين 
قرارداد فاجعه بار و مطالبه و مصادره كليه مبالغ دريافتي 

در جهت توسعه زيرساخت هاي ورزشي است.
اي��ن موضوع در راس��تاي اعمال و رعاي��ت ماده ۲۳4 
ايين نامه داخلي مجلس تحت عناوين استنكاف از اجراي 
قانون، نقض اجراي قانون و عدم رعايت شؤونات توسط 
وزارت ورزش و جوانان و زيرمجموعه هاي آن اس��ت. 
وزارت ورزش ت��الش كرده خ��ود را از اتفاقات رخ داده 
مبرا كند. مهدي علي نژاد معاون وزير ورزش درباره رأي 

فيفا در پرونده مارك ويلموتس و محكوميت فدراسيون 
فوتبال به پرداخت غرام��ت بيش از ۶ ميليون يورويي 
به اين مربي، گفت: اتفاقي ك��ه افتاده باعث ناراحتي و 
تأسف همه است. توقعي كه وزارت ورزش از فدراسيون 
فوتبال دارد اين است كه با تقويت تيم حقوقي و وكال با 
جديت مسير پرونده در دادگاه  CAS را پيگيري كنند و 
اگر الزم شد در دادگاه سوييس هم اين پرونده پيگيري 
شود تا حقي از ورزش ايران ضايع نشود. شايد دوستان 
روابط بين وزارت ورزش و فدراسيون ها را ندانند. هيچ 
نوع دخالتي از سوي وزارت ورزش در امور فدراسيون ها 
نمي تواند صورت گيرد، به ويژه در فدراسيون فوتبال، 
چون هم اساسنامه فدراسيون اين اجازه را نمي دهد و 
هم فيفا محدوديت زيادي ايجاد كرده است. مسووليت 
بستن قرارداد به عهده فدراسيون ها است و در پرونده 

ويلموتس هم دقيقًا همينطور بوده است.
معاون توسعه قهرماني و ورزش حرفه اي وزارت ورزش 
و جوانان در واكنش به اين موضوع كه آيا وزارت ورزش 
نظارتي به قرارداد ويلموتس در زمان عقد قرارداد داشته 
است يا خير؟ گفت: الزامي هم براي اين كار وجود ندارد. 
فدراسيون قرارداد اوليه را به وزارت ورزش فرستاده بودند 
و همانطور كه مهدي تاج گفت با نظر وزير بند غرامت سه 
ماه اضافه شد. بعد آن پرانتز بحث برانگيز )يا يك مبلغ 
مشخص پس از فسخ قرارداد( به قرارداد اضافه شده و 
پس از اين اتفاق قرارداد براي وزارت ورزش ارسال نشد. 
فارغ از آنكه پيگيري فدراسيون در دادگاه عالي ورزش 
به كجا ختم مي شود و سرنوشت استيضاح يا شكايت از 
وزير ورزش در مجلس چه خواهد شد، قراردادهايي كه 
در سال هاي گذشته در فوتبال ايران نهايي شده، هريك 
ماجراهاي خاص خود را داش��ته اس��ت. از محكوميت 
پرس��پوليس در قرارداد با برانكو تا شكايت هايي كه در 
سال هاي گذشته بسياري از بازيكنان خارجي از تيم هاي 
ايراني داشته اند، نشان مي دهد در نبود نظارت وضعيت 
فوتبال ايران يه يك فاجعه ختم شده است، فاجعه اي 
كه جز شفافيت عملكرد س��ال هاي اخير و برخورد با 
مسووالن فدراسيون و البته افزايش اهرم هاي نظارتي 
راه ديگري ندارد. پرداخت بيش از ۲۲۶ ميليارد تومان 
در اين شرايط دشوار اقتصادي، زنگ خطري را به صدا در 
آورده كه عدم مقابله با آن در سال هاي آينده به فجايعي 

بزرگ تر ختم خواهد شد.

رييس جمهور گفت: برخي مي گويند برجام اگر پايه هايش 
محكم بود امريكا نمي توانست چنين و چنان كند. امريكا 
از پيمان اقليمي پاريس خارج شد، پايه هاي آن هم محكم 
نبود؟ از يونسكو و نفتا خارج شد، پايه هايشان محكم نبود؟ از 
سازمان بهداشت جهاني خارج شد آن هم پايه هايش محكم 
نبود؟ او از هرچه پيمان مفيد بوده خارج شده، چرا حماقت 
دشمن را نمي بينيم؟ اگر دولت قوي باشد نظام قوي است 
و اگر دولت شكست بخورد نظام شكست مي خورد. همه در 

كنارهم خدمتگزار مردم هستيم.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني 
در جلسه ديروز هيات دولت با بيان اينكه هر امت و ملتي 
روزهاي سختي دارد و در همان روزها جوهرهاي انساني 
مشخص مي شود، اظهار كرد: اين ماجرا را مي شود از حركت 
ابي عبداهلل الحسين)ع( هم ديد. ما امسال در محرم مثل هر 
سال عشق به ايشان و خانواده شان را بايد نشان دهيم. شكل 
عزاداري ممكن است مقداري تغيير كند. اجتماعات بايد 
در حد مجاز باشد و دستورالعمل هاي بهداشتي را مراعات 
كنيم. وي افزود: يكي از اصول ديني ما حفظ جان خودمان 
و هم نوعان و هم كيشانمان است. فضاي مجازي و سايت ها و 
صداوسيما هم بايد پرچم عزاي محرم را به اهتزاز دربياورند. 
ما بايد پرچم عزاي امام حسين)ع( را در خانه و زندگيمان به 

اهتزاز درآوريم و فضاي كشور از شنبه بايد حسيني باشد.
رييس جمهور تأكيد كرد: هفته دولت هفته درس آموزي 
است. ما س��ختي ها را كه مي بينيم گاهي از سختي هاي 
اول انق��الب غافل مي ش��ويم. در هفت تي��ر بزرگ ترين 
شخصيت هاي ما را ترور كردند و گفتند ديگر قواي كشور 
تعطيل شد، اما امام نگذاشت مجلس يك روز هم تعطيل 

شود. حتي ما از بيمارستان تعدادي را با برانكارد به مجلس 
آورديم كه مجلس از رسميت نيفتد. آن روز نشان داده شد 
كه اين نظام قابل شكست نيست و من آن وقت فهميدم 

قدرت هيچ دشمني نمي تواند اين نظام را بر زمين بزند.
روحاني گفت: ما امروز در دولت يك مس��ووليت بزرگي 
داريم مثل همان روزهاي دهه شصت كه روزي دشمن با 
ترور شخصيت ها مي خواست نظام را زمين بزند و با جنگ 
اين كار را بكند، امروز با تحريم اقتصادي به دنبال همين 
است. رييس جمهور تاكيد كرد: من از آن يازده كشوري كه 
راي ندادند به آن قطعنامه تشكر مي كنم و از آن دو كشور 
دوست هم كه عليه اين قطعنامه عمل كردند متشكرم. چرا 
ما اين كار را توانستيم انجام دهيم؟ به خاطر تدبير نظام و 
دولت. اگر آن روز كه آنان از برجام خارج شدند ما هم خارج 
مي شديم همه هزينه ها و قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه 
ما مي شد و آن وقت بي هزينه امريكا به ما خيانت كرده بود.

وي يادآور ش��د: حاال اين رس��انه هاي بيگانه فارسي زبان 
دست بر اين گذشته اند كه امريكا مي خواهد از مكانيسم 
فالن براي برجام استفاده كند. عقل هم چيز خوبي است! 
بخوانيد آن قرارداد برجام را! براي كساني است كه در داخل 
برجام باشند. امريكا كه به صراحت از آن خارج شده است. 

ديگر چه استفاده اي از آن مكانيسم؟
روحاني تاكيد كرد: مردم بدانند دولت با همه توان برابر اين 
ابرقدرت ايستادگي مي كند. برخي مي گويند برجام اگر 
پايه هايش محكم بود امريكا نمي توانست چنين و چنان 
كند. امريكا از پيمان اقليمي پاريس خارج شد، پايه هاي 
آن هم محكم نبود؟ از يونسكو و نفتا خارج شد، پايه هايشان 
محكم نبود؟ از سازمان بهداشت جهاني خارج شد آن هم 

پايه هايش محكم نبود؟ او از هرچه پيمان مفيد بوده خارج 
شده، چرا حماقت دشمن را نمي بينيم؟ اگر دولت قوي باشد 
نظام قوي است و اگر دولت شكست بخورد نظام شكست 

مي خورد. همه در كنارهم خدمتگزار مردم هستيم.
رييس جمهور تصريح كرد: هم جباران كاخ س��فيد براي 
هميشه نمي مانند و هم تحريم ها؛ اينجور نيست كه هميشه 
چنين چيزي برقرار باشد اما آنان در چنين وضعيتي گير 

افتاده اند و خروج از آن هم برايشان سخت است.
وي يادآور شد: مردم بايد واقعيتي را هم بدانند يك زماني 
صد ميليارد دالر پول نفت وارد اين كشور مي شد اما االن 
ديگر چنين چيزي نيست. اين افتخار دولت است كه اقتصاد 
ما بدون نفت اداره مي ش��ود. ما االن صادرات غيرنفتي را 
توسعه داديم و با آن داريم كشور را اداره مي كنيم. اين در 
تاريخ ما بي سابقه است، چه پيش و چه پس از انقالب. االن 
ما تنها ده درصد بودجه مان متكي به نفت اس��ت، قديم تا 
۳۵ يا 4۰ درصد به نفت متكي بود. ولي االن چنين نيست 
و نمي خواهيم در سال رونق توليد كه مردم نياز به حمايت 
دارن��د از آنان ماليات زيادي بگيريم. م��ا هم قدرت داريم 
كه پنجاه هزار ميليارد مثل دولت قب��ل از بانك مركزي 
استقراض و پول پرفشار وارد بازار كنيم اما اين را به مصلحت 
كش��ور نمي دانيم. ما تا امروز و با همه مش��كالت يك بار 

دست مان را به سوي بانك مركزي دراز نكرديم.
رييس جمهور ادامه داد: پس يا بايد اوراق خزانه بفروشيم 
كه اين كار را آغاز كرديم يا سهام بفروشيم كه چنين هم 
كرده ايم و معتقديم اقتصاد بايد به مردم واگذار ش��ود و از 
اول دولت هم به دنبال اين بوديم. يك راه ديگر هم فروش 
نفت است كه طرحي براي آن مشخص كرديم و كاماًل اين 

طرح را به نفع مردم مي دانيم. يك تودهني به امريكا است 
كه مي خواهد ما نفت نفروشيم اما ما نفت را مي فروشيم.

روحاني تاكيد كرد: اين يكي از طرح هاي افتخارآميز اين 
دولت در نفت اس��ت. اگر روساي دو قوه ديگر هم موافقت 
كردند ما اين طرح را مي آوريم و اجرا مي كنيم اگر نه به دنبال 

طرح هاي ديگري مي رويم.
وي با بيان اينكه مي دانيم كه مردم تحت فشار هستند اما 
طرح هايي را در دولت اجرا مي كنيم كه اين مشكالت و فشار 
كم شود، اظهار كرد: ما االن در درمان كرونا داريم اين كار را 
براي مردم رايگان انجام مي دهيم. چند كشور در دنيا اين كار 
را كرده اند؟ برويد بشمريد ببينيد چند كشور پيدا مي كنيد؟ 
ببينيد چقدر هزينه درمان بر گردن بيماران كرونا در ديگر 
كشورهاست. رييس جمهور يادآور شد: همچنين ما در كنار 
وام هايي كه در اختيار نيازمندان و براي مسكن و مستأجران 
در نظر گرفتيم، تالش براي همسان سازي حقوق ميليون ها 
نفر بازنشس��ته را آغاز كرديم كه ط��ي آن حداقل حقوق 
بازنشستگان ۳۰سال خدمت، ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
بود كه آن را به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان افزايش مي دهيم 
و آناني كه ۳۵ س��ال خدمت بودند هم از حداقل حقوق ۱ 
ميلي��ون و ۷۰۰ هزار تومان به ۳ ميلي��ون تومان افزايش 
خواهيم داش��ت. ما براي اين كار ۳۲ هزار ميليارد تومان 
س��هام را واگذار به تامين اجتماعي كرديم كه اين هدف 
تحقق يابد. اين يك قدم مهم براي جامعه كارگري است كه 
برداشته شده است. روحاني ادامه داد: ما به مردم مي گوييم 
كه مي دانيم زندگي شما به سختي مي گذرد اما شبانه روز به 
دنبال كاهش اين مشكالت و سختي ها هستيم و بدانيد كه 
اين شرايط هم پايدار نخواهد بود و مشكالت رفع مي شود.

ايران بايد حدود 6.5 ميليون يورو جريمه به حساب ويلموتس واريز كند
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رشد بدهي دولت و هزينه بانك ها عامل افزايش انتظارات تورمي در ماه  هاي آينده است

تقويت تدريجي ارزش پول كشورهاي صنعتي پس از افت شديد دوره كرونا

شكل گيري انتظارات تورمي در بازارهاي مختلف

نرخ طال در بازار جهاني به زير 2 هزار دالر رسيد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
در روزه��اي اخير موضوع انتظ��ارات تورمي، مورد توجه 
س��رمايه گذاران، س��هامداران بورس و فعاالن اقتصادي 
قرار گرفته و به داليل مختلف، انتظار افزايش قيمت ها در 
ماه هاي آينده روي تصميم گيري ها و سرمايه گذاري هاي 
مختلف اثر گذاشته است. عده اي براي كسب سود بيشتر 
و س��فته بازي در بورس و ارز و طال و مسكن، به دنبال آن 
هس��تند كه عالمت ها و ش��اخص هاي بازارهاي دارايي 
را پيگي��ري كنند و فعاالن اقتص��ادي، توليد كنندگان و 
كسب وكارهاي موجود نيز به دنبال درك موضوع افزايش 
قيمت ها هستند كه در ماه هاي آينده چه سمت و سويي 
خواهد داشت و در مجموع، در بازارهاي مختلف كاال، سهام، 
مسكن، ارز و طال، عده اي اين نكته را مطرح كرده اند كه با 
مجموعه سياست هايي كه دولت در جهت رشد نقدينگي، 
فروش اوراق بدهي، عرضه سهام، هزينه بانك ها و رشد سود 
بانكي انجام مي دهد، بايد انتظار رش��د تورم را در ماه هاي 
آينده داشت و همين موضوع باعث شده كه نوسان هايي را 

در بازارها و قيمت ها و شاخص ها شاهد باشيم. 
براي درك موض��وع، نگاهي به خريد وف��روش كاالهاي 
مصرفي و قيمت ها در بورس، نشان مي دهد كه از يك سو 
هزينه توليد وقيمت كاالها در حال افزايش است و از سوي 
ديگر، عده اي نوسان شاخص ها و قيمت سهام در بورس را 
مرتبط رشد هزينه توليد در آينده و عرضه سهام دولتي در 
بازار سرمايه ارزيابي كرده اند.  يكي از فروشندگان كاالهاي 
مصرفي در يكي از ميدان هاي تره بار تهران گفت: در چند ماه 
اخير، هر بار كه بازارياب ها و توزيع كنندگان كااليي به مغازه 
ما آورده اند قيمت را باال برده اند و هربار اعالم مي كنند كه 
دفعه بعد، قيمت باالتري خواهند داشت. اين موضوع و گران 
شدن دايمي كاالها، روي رفتار مصرف كننده نيز اثرگذار 
بوده و عمال فروش ما نصف شده است زيرا چند برابر شدن 
قيمت ها در يك س��ال اخير و چند ماه اخير، عمال قدرت 
خريد و مصرف مردم را كاهش داده و كاهش مصرف عمال 
روي سفارش ها و توليد نيز اثرگذار خواهد بود. اگرچه كاال 
را مي توان سفارش داد اما قدرت خريد كم شده و افزايش 
قيمت، موجب نااميدي و احساس ناراحتي براي مردم شده 
است.  وي افزود: اين ماه هزينه اجاره و كارگر وساير هزينه ها 
را به زحمت تامين كرده ام و به نظرم ادامه اين مسير، عمال 
سودي براي فروشنده نخواهد داشت و بازارها و بازارچه ها 
را خلوت كرده و فروشنده و مصرف كننده انتظار دارند كه 
بازهم قيمت ها باال برود و اگرچه برخي خريدها عمال حذف 
شده و سبد كاال كوچك تر شده، اما مشخص نيست كه تا 
كي مي توانند كاالي ضروري و مصرفي را خريداري و هزينه 
آن راتامين كنند.  اين در شرايطي كه در فصل تابستان و اوج 
عرضه ميوه و تره بار به بازار هستيم اما باال بودن قيمت ها، 
هزينه حمل و نقل و اجاره و... عمال امكان ارزان ش��دن و 
افزايش مصرف را نمي دهد و ل��ذا براي فصل هاي بعدي، 

انتظار افزايش قيمت و كاهش مصرف بيشتر خواهد بود. 
در چني��ن ش��رايطي ب��راي توليد كنن��ده، فروش��نده، 
سرمايه گذار، مصرف كننده، مش��كل انتظارات تورمي و 
افزايش قيمت ها، عمال تصميم گيري درس��ت را نيز غير 
ممكن مي كند.  براين اساس، دولت و بانك مركزي و سازمان 
برنامه و بودجه، بايد توجه داشته باشند كه مسير كنوني، 
يعني حل مش��كل از طريق رشد نقدينگي و تورم، تامين 
كسري بودجه از طريق فروش اوراق و سهام، بدهكار شدن 
دولت، فروش نفت و در نهايت افزايش بدهي دولت به بانك 
مركزي و بانك ها و رشد پايه پولي و تورم، عمال قابل تداوم 
نيست و خسارت هاي بيشتري را به اقتصاد وارد مي كند. زيرا 
كاهش مصرف و درآمد، عمال به معناي كاهش ماليات ها و 
درآمد دولت است و از سوي ديگر، دولت مجبور مي شود كه 
مخارج خود را براي حمايت از مردم افزايش دهد و همين 
رشد مخارج دولت براي حمايت از بيماران، كاركنان دولت، 
خانوارها، پرداخت يارانه ها و... عمال وضعيت كسري بودجه 
را تشديد و دور وتسلسل رشد كسري بودجه، بدهي، رشد 
نقدينگي و تورم را دامن مي زند.  دولت بايد مسير كنوني را 
تغيير دهد و سياست هاي تامين بودجه با سياست هاي پولي 
وجذب نقدينگي و رشد نقدينگي و فروش نفت در آينده و 
فروش سهام را اصالح كند. زيرا اين مسير جز افزايش بدهي 
دولت به مردم و بانك ها و رشد هزينه هاي دولت بانك ها  و از 

سوي ديگر، مشكالت بيشترمردم و كاهش قدرت خريد و 
مصرف، فقر و چالش هاي ديگر سرانجامي ندارد. 

دولت اقداماتي را انجام مي دهد كه عمال به معناي تعهدات 
سنگين فروش نفت، پرداخت بدهي به مردم در آينده، رشد 
هزينه هاي دولت و بانك ها بابت پرداخت اصل و فرع و سود 
بدهي ها بايد پول بيشتري خرج كنند اما اين هزينه هاي 
روبه افزايش به اين سادگي قابل پرداخت نيست و اگر اقتصاد 
با رشد درآمدها و گشايش همراه نشود، تنها راه پرداخت آن 
براي دولت آينده رشد نقدينگي و چاپ پول و تورم بيشتر 
است و لذا انتقال مشكالت امروز به آينده، عمال به معناي 

بزرگ تر كردن مشكالت براي مردم در آينده است. 
به عبارت ديگر، دولت هر چه درآمد داشته باشد بايد براي 
بدهي ها بپردازد و بانك ها بايد هزينه سنگين سود سپرده و 
اوراق را بپردازند. بدهي دولت به بانك ها افزايش مي يابد و به 
اين زودي سودي قابل پرداخت نخواهد بود و عمال به معناي 
اضافه برداشت بيشتر بانك ها از بانك مركزي و رشد بدهي 

دولت به بانك مركزي و تورم بيشتر خواهد بود. 
همه اين مس��يرها و راهكارها جز افزايش تورم در آينده 
نتيجه اي نخواهد داش��ت و فعاالن اقتصادي، وقتي خبر 
رشد سود س��پرده بانك ها، رشد سود سپرده بانك ها نزد 
بانك مركزي، افزايش فروش اوراق بدهي دولت به بيش 
از 56 هزار ميليارد تومان و نرخ س��ود آن و فروش نفت در 
آينده را مي شنوند، متوجه افزايش شديد هزينه هاي دولت 
و بانك ها در آينده و در نتيجه رش��د نقدينگي ش��ديد در 
سال هاي آينده و بروز تورم هاي باال در آينده خواهند بود و لذا 
انتظارات تورمي و افزايش قيمت ها بيشتر تقويت مي شود. 
اما اگر به جاي اين سياس��ت ها، دولت ت��الش كند كه با 
نقدينگي موجود، كس��ب وكارهاي م��ردم را رونق بدهد 
و دخالت هاي مختلف و رش��د هزينه ه��ا را محدود كند، 
مي توان انتظار داشت كه انتظارات تورمي نيز مهار شود. در 
همه كشورهاي جهان، مشكالت اقتصاد و دولت را تنها با 
انتشار پول و پرداخت سود حل نمي كنند بلكه در كنار آن، 
فضاي كسب وكار را تغيير مي دهند و در سياست داخلي 
و سياست خارجي و مقررات اصالحاتي انجام مي دهند تا 
سياست مالي و سياس��ت پولي بتواند گشايش و رونق در 
اقتصاد ايجاد كند و عمال تورم را نيز كنترل كند. اما در اقتصاد 
ايران عمال سياست هاي مالي و سياست هاي پولي، موجب 
افزايش بدهي دولت، رشد هزينه بانك ها، رشد نقدينگي 
و تورم شده و گش��ايش در اقتصاد و رونق اقتصاد و فضاي 
كس��ب وكار ايجاد نكرده است. محمد كوثري كارشناس 
پولي در اين زمينه مي گويد: اگرچه افزايش تورم جداي از 

بحث انتظارات تورمي از رشد فزاينده نقدينگي و افزايش 
سرعت گردش پول ناشي مي شود اما به دليل سلطه شديد 
مالي در اقتصاد ايران، عملكرد سياست گذار پولي را به هيچ 
عنوان نمي توان مستقل از سياست گذار بودجه اي دانست و 
حتي مي توان ادعا كرد كه نقش دومي كمي پررنگ تر است. 
كنترل تورم به امري ساده و قابل حل در دنيا تبديل شده و 
راه رسيدن به آن آزموده شده است اما عزمي جدي و راسخ 

در سطوح مختلف مي خواهد.
كنترل رشد پايه پولي، اصالح نظام جبران كسري بودجه، 
اصالح ساختاري نظام بانكي، اصالح ساختار مخارج دولت، 
پرهيز از تحميل تكاليف دستوري به سيستم بانكي، پرهيز 
از اعمال بار مالي غيرضروري به دولت از س��وي نهادهاي 
ديگر، حذف رانت هايي مثل ارز ارزان قيمت يا حواله قير به 
پيمانكاران و بسياري موارد مشابه الزمه دستيابي به يك 
هدف تورمي معقول هستند و اجراي آنها نياز به كمك و 

همدلي تمامي اركان سياست گذاري دارد.
گرچه انتظارات تورمي و تحوالت پولي نقش بسزايي در 
روند متغير كليدي نرخ تورم ايفا مي كنند اما به دليل سلطه 
مالي در اقتصاد، عملكرد سياست گذار پولي را به هيچ عنوان 
نمي توان مستقل از سياست گذار مالي دانست. در شرايطي 
كه در دنيا به موضوع كنترل تورم به عنوان مساله اي ساده و 
قابل حل نگاه مي شود و به جز تعداد انگشت شماري اكثريت 
كشورها سال هاست كه تورم هاي زير پنج درصد را تجربه 
مي كنند، اين مساله در ايران به معضلي مزمن تبديل شده 
كه اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است. به خصوص در يكي 
دو سال اخير كه روند فزاينده قيمت ها در بازارهاي مختلف 
به يكي از اصلي ترين دغدغه هاي همه اقشار كشور تبديل 
شده است. افزايش سطح عمومي قيمت ها به قدري شتاب 
گرفته كه حتي در خريدهاي روزمره نيز به خوبي ملموس 
است و طنز تلخ »االن، يا االن؟« را براي جويا شدن از قيمت 
كاالها به واقعيت تبديل كرده است. تورم به همراه تمامي 
اثرات مخرب اقتصادي و اجتماعي آن در حال پيش روي 
است و فواصل طبقاتي را روز به روز بيشتر مي كند. اما مقصر 

پديد آمدن اين وضعيت نگران كننده كيست؟
بايد پذيرفت كه تورم پديده اي پولي است و افزايش كل هاي 
پولي )پايه پولي و نقدينگي( در حالي كه متناس��ب با آن 
ظرفيت هاي توليد شكل نگيرد، مهم ترين عامل ايجادكننده 
تورم اس��ت. اما از طرف مقابل هم بايد پذيرفت كه اگرچه 
بانك مركزي مسوول اجراي سياست هاي پولي است، در 
ايران كنترل ابزارهاي اين نوع سياست گذاري به طور كامل 
در اختيار سياست گذار پولي نيست كه باعث مي شود پاي  

سياست گذار بودجه اي هم به معضل تورم باز شود و يكي 
از اصلي ترين داليل مزمن بودن تورم در ايران را رقم بزند. 
براي مثال ناكارآمدي در نظام بودجه ريزي، سياست هاي 
حمايتي نابه جا، انحصارات، رانت ها، سياست هاي عامه پسند 
و موارد مشابه همه موجب ناترازي هاي بزرگ مالي مي شود 

كه نتيجه آنها در نهايت فشار به بانك مركزي خواهد بود.
به عبارت ديگر س��لطه مالي سياس��ت گذار بودجه اي بر 
سياست هاي پولي در اقتصاد كشور به روالي عادي و متداول 
تبديل شده است و جبران كسري بودجه به طور معمول به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم از منابع بانك مركزي تأمين 
مي شود. مساله مهم ديگري كه در كنترل نقدينگي وجود 
دارد به مشكالت برخي بانك ها و به طور كلي شبكه بانكي 
مربوط مي شود كه خلق نقدينگي را از طرق مختلف و بعضًا 
ناس��الم در پي دارد. اصالح نظام بانكي مساله اي بوده كه 
مدت ها است در نهادهاي مختلف بر روي آن كار مي شود و 
هر چند كه بخش هايي از آن توسط مقامات نظارتي بانك 
مركزي اجرايي شده اس��ت، اما به داليل مختلف هنوز تا 

رسيدن به وضعيت مطلوب شكاف وجود دارد.
بنابراين ش��ايد پي��ش از آنكه انتظ��ار اص��الح و بهبود 
سياست هاي پولي و ارزي را داشته باشيم بايد ابتدا به فكر 
اصالح ساختاري سلطه مالي دولت بر سياست هاي پولي 
باش��يم. براي مثال ابزار نرخ بهره يك��ي از ابزارهاي مهم و 
مدرن سياست گذاري پولي است كه در بانك هاي مركزي 
معتبر دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد. اما كارآمد بودن آن 
دو پيش شرط مهم دارد: اول اينكه بدهي هاي دولت بايد 
حالتي پايدار داشته باشد و دوم اينكه سيستم بانكي بايد 
سالم باشد. اگر ش��رط اول فراهم نباشد افزايش نرخ بهره 
بار مالي بدهي هاي دولت را افزايش مي دهد و اگر شرط دوم 
برقرار نباشد زيان دهي بانك ها فزوني مي يابد كه در نتيجه 

اثرگذاري اين سياست  را با چالش روبرو مي كند.
ع��الوه بر م��وارد و موضوعات ذكر ش��ده در باال، نقش 
انتظارات نيز در به وجود آمدن تورم پررنگ است. شرايط 
سخت سياسي و تحريم ها، چالش هاي روابط خارجي 
و ترس از دسترس��ي به كااله��اي واردات��ي در آينده، 
نپيوس��تن به گروه اقدام مالي و موارد مشابه آن به طور 
كلي تأثير فزاينده اي بر انتظارات تورمي داش��ته اند كه 
سياست گذارها به خصوص سياست گذار پولي بايد از تمام 
توان خود براي كنترل آن استفاده كنند. شفاف سازي آمار 
و داده ها در كنار شفاف سازي سياست ها و تداوم در اجراي 
وعده ها مي تواند به اعتبار سياس��ت گذار كمك كرده و 

كنترل انتظارات را تسهيل كند.

گروه بانك و بيمه| 
روز چهارش��نبه 29 مرداد 99، صرافي هاي بانكي قيمت 
خريد و فروش دالر را نسبت به روز كاري قبل 100 تومان 
كاهش دادند و قيمت دالر براي ف��روش 22 هزار و ۴50 

تومان و قيمت خريد 22 هزار و 350 تومان است.
قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها نيز با 100 تومان 
كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 26 هزار 
و 650 تومان و قيمت خريد يورو در اين صرافي ها 26 هزار 
و 550 تومان درج ش��ده است. در بازار آزاد نيز قيمت دالر 
22 هزار و ۸00 تومان، يورو 27 هزار تومان و درهم امارات 
6 هزار و 270 تومان و هر اونس جهاني طال به قيمت 1996 
دالر اعالم شد. در نتيجه قيمت طال اندكي كاهش يافت 
و هر گ��رم 1۸عيار يك ميليون و 53 ه��زار تومان، مظنه 
هر مثقال طالي آبشده يا 17 عيار، ۴ميليون و 563 هزار 
تومان، سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 ميليون و 650 
هزار تومان، سكه طرح قديم 10 ميليون و 500 هزار تومان، 
نيم سكه بهار آزادي 5ميليون و 350 هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي 3 ميليون تومان و س��كه گرمي يك ميليون و 
700 هزار تومان به فروش مي رسد. در بازار ارز رسمي نيز، 
بانك مركزي نرخ رسمي ۴7 ارز عمده بين المللي را اعالم 
كرد. طبق اين تصميم بهاي 29 ارز افزايش يافت و 5 ارز با 
كاهش قيمت مواجه شد. بهاي ساير ارزها نيز ثابت ماند.هر 
دالر امريكا بدون تغيير نسبت به روزهاي گذشته، ۴2 هزار 
ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس به قيمت 55 هزار و 61۸ 

ريال و هر يورو نيز به بهاي 50 هزار و 133 ريال اعالم شد.

    انتظار براي نشست فدرال رزرو 
هر چند كه ارزش دالر در برابر طال و ساير ارزهاي بين المللي 
تقويت ش��ده اما همچنان در كمترين حد خود در 27ماه  
اخير اس��ت و اختالف نظ��ر دموكرات ه��ا و دولت براي 
كمك هاي مالي به مردم، موجب نااميدي سرمايه گذاران 
و افزاي��ش قدرت خريد مردم ش��ده اس��ت.  در حالي كه 
سرمايه گذاران منتظر انتشار صورت مذاكرات نشست ماه 
گذشته فدرال رزرو هستند و ارزش دالر اندكي ترميم شده 
است، قيمت طال پس از افزايش قابل توجه اندكي كاهش 
داشت و مجددا به زير 2000 دالر برگشت. بازارها در انتظار 
انتشار صورت مذاكرات نشس��ت ماه گذشته فدرال رزرو 
امريكا هستند تا س��رنخ هايي از سياست هاي پولي پيش 
روي بانك مركزي اين كشور به دست بياورند. قيمت هر 
اونس طال چهارشنبه به 1996 دالر رسيد. سه شنبه قيمت 
هر اونس طال به باالترين رقم يك هفته اخير يعني 201۴ 
دالر و 97 سنت رسيده بود.  مارگارت يانگ استراتژيست 
شركت ديلي اف ايكس در اين باره گفت: با تقويت نسبي 
ارزش دالر قيمت طال اندكي كاهش يافته اس��ت. طي 2 
جلسه گذشته قيمت طال 3 درصد رشد داشته و قيمت ها را 
در برابر فعاليت هاي برداشت سود از سوي سرمايه گذاران 
آسيب پذير ساخته است. ارزش دالر امريكا پس از رسيدن 
به پايين ترين رقم بيش از 2 سال گذشته طي جلسه قبل، 
امروز ش��اهد ترميم بود. تقويت ارزش دالر موجب گرانتر 
شدن طال براي خريداراني مي شود كه از ارزهاي غيردالري 
استفاده مي كنند. دالر كه طي سال هاي اخير به محل امني 

براي سرمايه گذاري نيز تبديل شده بود، اخيرا و پس از ارايه 
بسته هاي محرك مالي قابل توجه از سوي بانك مركزي 
امريكا و كاهش نرخ بهره به نزديكي صفر درصد جذابيت 
قبلي خود را از دس��ت داده اس��ت. جفري هالي تحليلگر 
موسس��ه اوآندا در اين باره گفت: »با توجه به شكنندگي 
ارزش دالر، طال در قيمت حدودا 1990 دالر مش��تريان 

مشتاق زيادي پيدا خواهد كرد.«

    ارزش پوند افزايش يافت
ارزش پوند براي پنجمي��ن روز پياپي 0.2 درصد افزايش 
يافت و به 1.3265 دالر رس��يد. به اين ترتيب ارز انگليس 
توانس��ت ضعف خود در برابر دالر در سال جاري ميالدي 
را جبران كند. شاخص دالر بلومبرگ حدود 10 درصد از 
اواخر ماه مارس كاهش يافته است يعني زماني كه فدرال 
رزرو امريكا براي تامين نقدينگي دالر در بازار جهاني آسيب 
ديده از ويروس كرونا اقدام كرد. جيمز اتي، يك مدير مالي 
در موسسه سرمايه گذاري ابردين استاندارد گفت: »دالر 
خودش مس��وول افزايش ارزش پوند است. پوند هنوز هم 
ارزان است. همه با مشكالتي مواجه هستند و مشكل برخي 
بسيار بزرگ تر است ولي به نظر مي رسد عملكرد جامعه 

اقتصادي انگليس بهتر از بقيه باشد«.

    اوج گيري دالر كانادا
پس از اس��تعفاي وزي��ر داراي��ي كان��ادا، ارزش دالر اين 
كشور به باالترين س��طح هفت ماه اخير رسيد. به گزارش 

سي ان بي س��ي، با افزايش فش��ار افكار عمومي روي بيل 
مونرو- وزير دارايي اس��بق كانادا وي ناچار به استعفا شد و 
جاستين ترودو- نخست وزير اين كشور با متحد و قائم مقام 
خود- كريستيا فريلند را به اين سمت منصوب كرد. انتصاب 
فريلند كه سابقه وزارت خارجه اين كشور را نيز در كارنامه 
دارد با استقبال فعاالن بازار مواجه ش��د. در آخرين دور از 
معامالت بازارهاي ارزي، هر دالر امريكا به 1.317 دالر كانادا 
كاهش يافت تا باالترين سطح ثبت شده دالر كانادا در طول 
هفت ماه اخير ثبت شود. شاخص »تي اس ايكس« بورس 
تورنتو نيز با افزاي��ش 0.2۴ درصدي به 16هزار و 619.5۴ 
واحد رسيد. در برابر ديگرارزها نيز دالر كانادا در برابر يورو 
پوند صع��ودي و در برابر فرانك و ين نزولي بود تا جايي كه 
هر پوند به ازاي 1.7۴۴ دالر كانادا، هر يورو به ازاي 1.572 
دالر كانادا، هر فرانك سوييس به ازاي 1.۴5۸ دالر كانادا و 
همچنين هر دالر كانادا به ازاي 79.995 ين ژاپن معامله شد.

    دالر ضعيف به نفع طالست
تحليلگران عقيده دارند فضاي آس��يب پذير ارزي و آمار 
ضعيف اقتصادي در امريكا موقعي��ت دالر به عنوان يك 
ارز ايمن را از بين برده و تمايل به خريد طال به عنوان يك 
سرمايه ايمن افزايش خواهد داشت. به گزارش راشا تودي، 
قيمت طال در بحبوحه كاهش ارزش دالر تا پايين ترين رقم 
طي دو سال گذشته، يك درصد در روز سه شنبه افزايش 
يافت و به باالتر از 2000 دالر در هر اونس رسيد. تحليلگران 
انتظار دارند افزايش قيمت اين فلز گرانبها ادامه داشته باشد.

در بازارهاي مختلف كاال، سهام، مسكن، ارز و طال، عده اي اين نكته را مطرح كرده اند كه بايد انتظار رشد تورم را در ماه هاي آينده داشت

اول سور و سات ميهماني را 
فراهم كنيد

وقتي در مورد بازار س��رمايه اي صحبت مي كنيم 
كه بر اس��اس اظه��ارات رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار از ابتداي س��ال 99 ت��ا اين لحظه اي 
كه در حال صحبت هس��تيم، بي��ش از 100هزار 
ميليارد تومان نقدينگي جذب كرده اس��ت، قبال 
بايد شرايط و بستر حضور و مشاركت عمومي را نيز 
فراهم كرده باشيم. در مورد اين اعداد و ارقام و اين 
اظهارات چند تحليل و پرسش مي توان ارايه كرد. 
يكي اينكه در آن روزهايي كه مسووالن اقتصادي 
كشور در ايام نوروز و روزهاي ابتدايي سال، درباره 
اهميت بورس صحبت مي كردند و آقايان از مردم 
دعوت مي كردند كه در اين بازار مش��اركت كنند، 
آيا بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري الزم براي 
اين حضور گسترده را داشتيم يا نداشتيم؟ چرا كه 
يكي از داليل عمده مشكالتي كه در بورس شاهد 
آن هس��تيم بدليل مسائل مرتبط با انفورماتيك و 
مشكالتي است كه در نحوه انجام معامالت و كارايي 
سيستم هاي به كار گرفته شده ظهور و بروز داشته 
است. يعني مسووالن در شرايطي كه مردم را دعوت 
به مشاركت در بورس مي كردند، هنوز بستر الزم 
را براي اين مش��اركت عمومي و بزرگ مهيا نكرده 
بودند. سيستم ها در گدشته بر اساس ظرفيت هاي 
پايين كار مي كرده اما وقتي ناگهان چندين ميليون 
نفر در يك ب��ازه زماني كوتاه به اين س��امانه ورود 
مي كنند و بستر الزم هم قبال ايجاد نشده در نهايت 
باعث بروز مشكالتي مي شود. نكته بعدي كه بسيار 
تاثيرگذار است؛ بحث ورود حقيقي ها به بازار است؛ 
اينكه آيا حقيقي هاي تازه به بازار آمده، نس��بت به 
مكانيسم هاي بازار آشنايي حداقلي دارند يا اينكه از 
اين آگاهي ها محروم مانده اند. وقتي به اين مكانيسم 
اش��اره مي كنيم؛ برخي گمان مي كنند كه درباره 
موضوعات بسيار پيچيده و غير قابل فهم صحبت 
مي كنيم. هرچند بازار بورس پيچيدگي هايي دارد 
اما سازو كار فعاليت در آن بر اساس يك مكانيسم 
منعطف و پويا برنامه ريزي ش��ده است . منتها بايد 
م��ردم را به مهارت ها مجهز ك��رد. پس عدم درك 
درست از مكانيسم ها هم يكي از دليل بروز نوسان 
است، چراكه هر داده اطالعاتي نادرست و هر خبر 
كذب و هر فضاسازي برنامه ريزي شده اي مي تواند 
حقيقي ها را نگران كند و باعث شود تا سرمايه خود 
را جابه جا كنند. نكته س��وم مباحثي است كه در 
مورد دست اندركاران بورس مي توان به آنها اشاره 
كرد؛ اولين نكته اي كه در بورس بعد از س��ه، چهار 
ماه رش��د رخ داد اين بود ك��ه در جريان عرضه دارا 
دوم برخي ناهماهنگي هاي اجرايي ميان مسووالن 
ايجاد شد كه اين موضوع هم يكي از داليل نوسان 
بورس ب��ود. در اين زمان حتي برخي حقوقي هاي 
بازار اين س��وال را از خود مطرح مي كردند آيا روند 
حمايت دولت از بازار سرمايه به سكانس پاياني خود 
رسيده است؟ وقتي حقوقي ها اينچنين نگراني هايي 
را ردباره چشم انداز آينده مطرح كنند، معلوم است 
كه چه افكاري در ذهن حقيقي ها جريان دارد و چه 
دغدغه هايي دارن��د. وقتي يك چنين تنش هايي 
ايجاد مي شود هم حقيقي ها و هم حقوقي ها نگران 
مي شوند؛ وقتي حقوقي ها دغدغه هاي بنياديني پيدا 
مي كنند؛ به هر حال دست به تصميماتي ميزنند 
كه ممكن است اثرات خوش آيندي بر بازار نداشته 
باشد. البته با گذشت مدت زمان كوتاهي مشخص 
شد كه اين نگراني ها چندان مهم هم نبوده است.

اتفاق ديگري هم همزمان با اين تحوالت در حال 
رخ دادن است، مثال صندوق هاي سرمايه گذاري با 
درآمد ثابت موظف شده اند تغييراتي در دارايي هاي 
خود ايجاد كنند كه مجموعه اين عوامل ذكر شده 
دس��ت به دس��ت هم دادند تا يك بازاري كه تازه 
تعداد جمعيتش ميليوني شده و طيف عمده اي از 
جمعيت آن را حقيقي هاي تازه كار تشكيل مي دهند 
و طيف هاي ديگر هم حقوقي هاي خبره هستند با 
نوساناتي مواجه شود و مشكالتي ايجاد شود. بايد 
ديد ك��ه چگونه مي توان اين ش��رايط متكثر را در 
راستاي يك هدف كلي كه پويايي بازار است؛ مهار 
كرد؟ موضوع ديگر هم بحث حقوقي هايي است كه 
در نوسانات بازار اثرگذار هستند. اين طيف ها منافعي 
دارند؛ بايد سياست هاي هلدينگ ها و كارتل هاي 
خود را پيگيري كنند و ممكن است اين افراد دست 
به اقداماتي بزنند كه تاثيرات خاصي در بازار سرمايه 
داشته باش��ند. همان طور كه گفتم اين پيگيري 
منافع اصال نكته منفي تلقي نمي شود و اتفاقا بنياد 
فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر منافع است. امروز 
آقاي وزير اقتصاد گفته اند كه برنامه مدوني را براي 
بازار س��رمايه دارند؛ خوب است سريع اين برنامه 
مدون شماره گذاري شده با تايم الين مشخص در 
بازار ارائه ش��ود و اقدامات قانوني آن تنظيم شود تا 
ديگر حرف مسووالن در بازار دو تا نشود. همان طور 
كه گفتم بازار عل��ي رغم تمام پيچيدگي هايي كه 
دارد از يك الگوي س��اده پيروي مي كند؛ بايد اين 
الگوها را شناخت و در راستاي به كارگيري درست 

آنها اقدام كرد.

 4520 ميليارد تومان
اوراق بدهي دولتي فروخته شد

بانك مركزي اعالم كرد در هفته منتهي به 2۸ مرداد، با 
موافقت وزارت اقتصاد و امور دارايي ۴5.2 هزار ميليارد 
ريال اوراق بدهي دولتي به بانك ها، موسسات مالي و 
سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي فروخته شده است. 
براين اس��اس فروش اوراق بدهي دولتي در ماه هاي 
اخير به 56 هزار ميليارد تومان رس��يده است.  بانك 
مرك��زي در اطالعيه اي نتيجه ح��راج اوراق بدهي 
دولتي روز سه ش��نبه 2۸ مرداد ماه 1399 را اعالم و 
در خصوص برگزاري حراج جديد اوراق بدهي دولتي 
در تاريخ ۴ش��هريور ماه سال جاري و فهرست اوراق 
عرضه شده در آن را اطالع رساني كرد و  طي برگزاري 
دوازدهمين مرحله از اين حراج اوراق بدهي دولتي، 
تعداد ۴ بانك سفارش هاي خود را در مجموع به ارزش 
10.1 هزار ميليارد ريال در سامانه هاي بازار بين بانكي 
ثبت كردن��د و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي نيز با 
فروش 5.5 هزار ميليارد ري��ال از اوراق آراد۴5 با نرخ 

بازده تا سررسيد 20درصد موافقت كرد.

قراردادهايي كه  يكسره باختند
اجازه بس��تن قراردادها را نداش��ته باش��ند. رويكرد 
مجلس و اساسا تمام نهادهاي نظارتي در اين زمينه 
بايد رويكردي بازدارنده باشد تا در آينده يك چنين 
اتفاقاتي تكرار نوش��د. اتفاقاتي كه منشأ اصلي وقوع 
ان ب��ه س��وءمديريت هاي متوليان اين س��ازمان ها 
باز مي گردد. در مورد حوزه ورزش بايد در زمان عقد 
قرارداد تالش شود تا حقوقدانان شناخته شده مسير 
را تحت نظر داشته باشند تا هميشه بازنده پرونده هاي 
حقوقي ما نباش��يم. موضوع ديگر اين اس��ت كه در 
شرايط فعلي كه اقتصاد ايران تحت شديدترين نظام 
تحريمي ممكن قرار دارد؛ چه ايرادي دارد كه كمي 
در زمينه به كارگي��ري نيروهاي ورزش��ي خارجي 
بيشتر فكر كنيم و از نيروهاي داخلي استفاده كنيم. 
ما در ايران مربي كاربلد و متخصص. علمي و متعهد 
كم نداريم.ورزش��كاران با كيفيت ه��م در ايران كم 
نيستند بايد از اين استعدادها حمايت كنيم؛ اگر دنبال 
افتخارآفريني در ورزش هس��تيم بايد آكادمي هاي 
ورزشي داخلي را حمايت كنيم تا از دل اين آكادمي ها 
سردارآزمون ها، جهانبخش ها و طارمي ها ظهور كنند. 
اين افراد در ش��رايطي كه ساختار قوام يافته اي براي 
اس��تعداديابي وجود ندارد با تكيه بر توان شخصي از 
مناطق محروم كش��ورمان برخاسته اند. شما تصور 
كنيد اگر بر اساس يك سيستم درست استعداديابي 
اقدام به ظرفيت سازي نيروي انساني در حوزه ورزش 
شود چه ارزش افزوده اي نصيب كشور مي شود. ضمن 
اينكه مي تواند شور و نشاط هم در كشور ايجاد كند و 
باعث رشد غرور ملي مردم شود، چرا كه يك بازيكن 
ايراني مثال به فالن تيم ترانسفر شده است. از اين دست 
استعدادها در اين كشور فراوان وجود دارد. چهره هايي 
كه نه تنها ارز از كش��ور خارج نمي كنند، بلكه باعث 
ارزآوري در كشور نيز مي شوند؛ اين در حالي است كه 
بدليل سوءمديريت مديران كشور ورزشكاران ايراني 
براي به دس��ت آوردن پول بيشتر و داشتن يك خانه 
و برخي امكانات ناچار به مهاجرت و فعاليت زير پرچم 
كشورهاي ديگر مي شوند.واقع آن است كه بخشي از 
مشكالتي كه در حزوه قراردادها برور مي كند ناشي از 
ضعف هاي نظارتي است؛ بايد در حوزه هايي كه پاي 
منافع ملي در ميان با دقت نظارت بر روند پيش��برد 
امور و برنامه ها صورت بگيرد. مردم اين روزها از خود 
مي پرسند در حالي كه كشور با مشكل كمبود ارز مواجه 
است و معيشت مردم بدليل كمبود ارز با مشكل روبه 
روست، چرا بايد ميليون ها دالر به مربي خارجي داده 
شود كه عمال هيچ ارزش افزوده اي براي كشور نداشته 
و در مهم ترين بازي هاي كشور در مقدماتي جام جهاني 
هم بازنده شده است. ما بايد افرادي را در مديريت كالن 
ورزشي به كار بگيريم كه بجاي توجه به منافع فردي به 
منافع ملي مي كنند. ما در فراكسيون مجلس موضوع را 
با دقت و موشكافي پيگيري خواهيم كردتا دستگاه هاي 
نظارتي و امنيتي در اين زمينه وظايف خود را انجام 
دهيم تا مكانيسمي در خصوص قراردهاي منعقده در 
بخش هاي ورزشي، صنعتي، بازرگاني و...بكار گرفته 

شود تا از تكرار چنين حوادثي جلوگيري شود.

تكرار مكررات  بدون حكم 
و تصميم گيري

بحث اصال نبايد سياسي شود، بلكه صرفا بايد منصفانه 
به اين موضوعات رسيدگي شود. شايد يكي از داليلي 
كه اين موارد تاكنون انباشته شده و به آنها رسيدگي 
نشده، همين نگرش سياسي است. چه اينكه عده اي 
به صورت سياس��ي به يكي حمله كنن��د يا عده اي 
بخواهند به داليل وابستگي هاي سياسي دفاع كنند، 
باعث مي شود اين مطالب انباشت شود. ما در اين مدت 
با عبارت سياس��ي كردن، مسائل را انباشت كرديم، 
در حالي كه اين موارد بايد صرفا با ديد كارشناسي و 
منصفانه رسيدگي شود و به هيچ وجه جنبه سياسي 

به آن داده نشود.

افزايش سقف سرمايه گذاري 
 ETF در صندوق هاي

مصوبه مربوط به افزايش س��قف سرمايه گذاري 
در صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در 
بورس )ETF( با امضاي معاون اول رييس جمهور 
ابالغ شد. در جلسه مورخ 26 مرداد 1399 هيات 
وزيران، پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي 
درخصوص افزايش س��قف س��رمايه گذاري در 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
)ETF( به تصويب رسيد.به موجب مصوبه مذكور، 
سقف سرمايه گذاري در صندوق هاي )ETF(، از 
20 ميليون ريال به 50 ميليون ريال افزايش يافت.

 خطر تعليق 
براي فوتبال منتفي است

بر اساس قانون اگر در مباني داخلي كشور نقض قانون 
يا سوءاستفاده يا تخلفي صورت بگيرد، طبق قانون 
با آن برخورد مي ش��ود؛ دخالت به اين معناست كه 
مجلس بگويد آقاي »الف«رييس فدراسيون شود يا 
آقاي »ب«؛ اما اگر جرمي در فدراسيون رخ دهد، اين 
جرم بر اساس قوانين موضوعي آن كشور بايد بررسي 
شود. همانطور كه مقر فدراسيون بين المللي فوتبال 
يا فيفا در سويس است و اگر فيفا جرمي انجام دهد آن 
جرم بر اساس سيستم فدرال سويس مورد قضاوت قرار 
مي گيرد و بر اساس همان قوانين و سيستم با تخلفات 
رخ داده برخورد مي شود. يا در جريان ماجرايي كه در 
سري آ ايتاليا رخ داد و به كالچوپولي معروف شد هم 
شاهد بوديم كه بر اساس قوانين داخلي ايتاليا با تخلفي 

كه صورت گرفته بود، برخورد شد.
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برخورد ش��ديد جرثقيل حامل بار ترافيكي بزرگ، با 
شبكه برق روس��تايي در جاده مسجدسليمان-اللي 

۵۰۰ميليون تومان خسارت به بار آورد.
به گزارش روابط عمومي ش��ركت توزيع نيروي برق 
خوزس��تان، مصطفي احمدپور مديري��ت توزيع برق 
مسجدسليمان با اعالم اين خبر گفت، با اقدام فوري و 
انتقال بار از ساير نقاط، از قطع برق تاسيسات آبرساني 

۷۰ روستا در اين منطقه پيشگيري شد.
وي افزود، جرثقيل حامل ب��ار ترافيكي در جاده اللي 
مسجدس��ليمان با ش��بكه تامين كننده برق مناطق 
روستايي و همچنين تاسيسات آبرساني ۷۰ روستاي 
اين منطقه برخورد كرد و عالوه بر خس��ارات سنگين 
باعث آسيب جدي به حدود ۱۰ پايه برق شده به گونه اي 
كه الزم است تا پايه هاي آسيب ديده به صورت كامل 

تعويض شوند.
مديريت توزيع برق مسجدسليمان با اشاره به اينكه كار 

جمع آوري شبكه آسيب ديده و احداث شبكه جديد 
با توجه به كوهس��تاني بودن منطقه دشوار و زمان بر 
مي باشد ادامه داد، روستاهاي پره زرد، پر نوشته و دهگه 
بزرگ و كوچك به صورت مستقيم از اين حادثه دچار 
نوسان و قطعي موقتي برق شدند و تامين برق تاسيسات 
آبرساني ۷۰ روستا به مخاطره جدي افتاد كه با سرعت 
عمل و تدابير فني و تخصصي انجام شده از اين اتفاق 

ناخوشايند جلوگيري گرديد.
احمدپور تصريح كرد، درحال حاضر شرايط و وضعيت 
برق در تمامي مناطق عادي است و گروه هاي عملياتي 
مش��غول كار طراحي ش��بكه هاي جديد هس��تند تا 

جايگزين شبكه آسيب ديده شود.
براساس اين گزارش برآوردهاي اوليه حاكي از خسارت 
۵۰۰ ميليون توماني به ش��بكه هاي برق روس��تايي 
مسجدسليمان مي باشد كه احتمال افزايش خسارت 

وجود دارد.

برخورد جرثقيل با شبكه برق در مسجدسليمان
از قطع برق تاسيسات آبرساني ۷۰  روستا جلوگيري شد

وقوع توفان در روزهاي گذشته موجب آسيب ديدن 
خط فشار متوس��ط ۳۳۰۰۰ شد كه با سرعت عمل 
نيروهاي عمليات مديريت توزيع برق آغاجاري رفع 

خطر و شبكه برق عادي سازي شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق 
خوزستان، علي مكاريان مدير توزيع برق آغاجاري 
اظهار داشت، با توجه به شرايط جوي پيش آمده در 
روزهاي اخير و در بازديد از شبكه برق فشار متوسط 
حد فاصل روستاي جولكي تا س��د جايزان متوجه 
خارج شدن مقره از جاي خود و برخورد با كراس آرم 
شده كه بسيار خطرناك بود و بالفاصله و به فوريت 
جهت برآورد خس��ارت و ارس��ال تجهيزات، گروه 

عملياتي به محل اعزام گرديد.
علي مكاري��ان با بيان اين نكته كه ارايه برق پايدار و 

خاموشي ندادن به شهروندان محترم اولويت شركت 
توزيع نيروي برق خوزستان مي باشد، افزود، ساعت 
خاموشي جهت عمليات ترميم شبكه با هماهنگي 
مركز ديس��پاچينگ شركت به س��اعت بعد از پيك 
بار موكول شد و راس ساعت ۶ بعد از ظهر همزمان 
با خاموش��ي خط مذكور و تعمير نقاط آسيب ديده 
بار ش��بكه روس��تاهاي آب بارون و هادي خاني به 
آغاجاري منتقل و روستاهاي سرجولكي، جولكي و 
شهرك هاي حر و بالل از جايزان برق دار گرديدند تا 
در زمان عمليات برروي خط آسيب ديده هيچگونه 
خاموشي برق در روستاهاي ذكر شده نداشته باشيم.

وي در پايان افزود، تعميرات ش��بكه در كوتاه ترين 
زمان ممكن انجام پذيرفت و در ساعت ۸ شب، شبكه 

فشار متوسط به حالت عادي بازگشت.

 رفع خطر از خط ۳۳۰۰۰ ولت فشار متوسط 
بدون اعمال خاموشي در آغاجاري

ضريب پاي��داري برق اي��ذه ارتقا خواهد ياف��ت و برق اين 
شهرس��تان و توابع آن از قدرت مانور و پايداري بيش��تري 
برخوردار خواهد شد. به گزارش روابط عمومي شركت توزيع 
نيروي برق خوزستان ابوطالب داودي مديريت توزيع برق ايذه 
و دهدز با اعالم اين خبر گفت، در يك ماه گذشته ۲۰ دستگاه 
ترانس با ظرفيت هاي مختلف در نقاط مختلف ايذه نصب 
شده كه در جمع ۵۰۶۵ كيلو ولت آمپر به ظرفيت منصوبه 
ترانس هاي برق اين شهرستان افزوده شده است. مديريت 
توزيع برق ايذه و دهدز افزود، اين ترانس ها در روس��تاهاي 
چلوير، كول فرح، آب زالو، آب كنارك، سوسن و همچنين 
كوچه صالح روستاي مال سعيدي نصب شده است. وي ادامه 
داد، در ايذه نيز مناطق پارك شادي، جنب بخشداري و مصال 
از جمله مكان هايي بوده كه در گذشته مشكالت عديده اي در 
زمينه برق داشته اند و با اجراي اين پروژه تا حد زيادي مشكالت 

آنها مرتفع خواهد شد. داودي از خيابان هاي حافظ جنوبي، 
شهيد كروندي، پيروزي، شهيد غالمزاده، شهيد قريشوندي، 
جنب حوزه علميه و جنب مسجد امام حسن)ع( نام برد و گفت 
پس از اين ترانس ها، وضعيت پايداري برق اين خيابان ها بهبود 
محسوس��ي خواهد يافت. داودي با اشاره به سرمايه گذاري 
۳۵ ميليارد ريالي براي انجام اين پروژه افزود، رفع افت ولتاژ 
و تعديل بار ترانس هاي قديمي از جمله اهداف پروژه نصب 
۲۰ دستگاه ترانس بوده و با توجه به هزينه بر بودن پروژه هاي 
صنعت برق از مردم و مشتركان برق تقاضا داريم الگوي مصرف 
را رعايت نمايند. مديريت توزيع برق ايذه و دهدز با  اشاره به 
ساير اقدامات براي ارتقاي سطح پايداري برق گفت، دو ست 
كليد تيغه اي بروي فيلدرهاي ۵۰۳۲ و ۵۰۶۲ ايستگاه اصلي 
ايذه در روزهاي گذشته نصب شده كه براي ارتقاي ضريب 

ايمني و قدرت مانور بسيار موثر خواهد بود.

 با سرمايه گذاري ۳۵ ميلياردي 
سطح پايداري برق ايذه ارتقا مي يابد

با تالش هاي صورت گرفته در هفت��ه اخير دو مزرعه 
غيرقانوني استخراج ارز ديجيتال در ايذه و اميديه كشف 

و ضبط گرديد.
به گزارش روابط عمومي ش��ركت توزيع نيروي برق 
خوزستان، علي خدري مديرعامل شركت با بيان اين 
خبر گفت، با رصد و كنترل بار شبكه توسط نيروهاي 
عملياتي اين ش��ركت و بررسي هاي ميداني نيروهاي 
اطالعاتي و انتظامي شهرس��تان اميديه، يك مزرعه 
غيرمجاز ارز ديجيتال كشف و ۲۲ دستگاه ماينر توقيف 
گرديد. علي خدري با اشاره به كشف ۸۸ ماينر در ايذه 
و افزايش كش��فيات طي يك هفته به ۱۱۰ دس��تگاه 
غيرمجاز اظهار داشت؛ در ماه هاي گرم سال و پيك بار 
شبكه فعاليت هاي بدون مجوز اين قبيل واحدها منجربه 

تحميل اضافه بار و ناپايداري شبكه و به دنبال آن موجب 
ايجاد و تشديد خاموشي ناخواسته به مردم مي گردد 
لذا اين ش��ركت در راستاي جلوگيري از سوء استفاده 
احتمالي افراد سود جو و حفظ حقوق مردم، تمهيدات و 
اقداماتي از قبيل پايش و رصد شبكه توزيع برق، بررسي 
بار لحظه اي و ميزان مصرف ب��رق در دوره هاي زماني 
مختلف و همچنين بازرسي هاي حضوري كارشناسان 
برق شهرستان را بصورت گسترده در دستور كار خود 

قرار داده است.
گفتني است دس��تگاه هاي اس��تخراج ارز ديجيتال 
در زمان پيك بار بدليل مصرف ب��رق فراوان، موجب 
هدر رفت انرژي شده و به ش��بكه توزيع برق استان و 

كشور آسيب جدي وارد مي كنند.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان خبر داد: 
كشف ۱۱۰ ماينر استخراج بيت كوين طي يك هفته

معاون امور عمراني استانداري خوزستان با حضور سرزده 
در ش��ركت توزيع نيروي برق خوزستان از مراكز پايش و 
ديسپاچينگ اين شركت بازديد نمود. به گزارش روابط 
عمومي ش��ركت توزيع نيروي برق خوزس��تان، فاضل 
عبيات معاون امور عمراني استانداري خوزستان در اين 
بازديد كه حدودا ۳ ساعت به طول انجاميد در جريان روند 
اقدامات صورت گرفته در اين مراكز و همچنين عملكرد 
آنها قرار گرفت و گزارشي از اهم فعاليت هاي اين دو مركز 
به ايش��ان ارايه ش��د. در اين بازديد كه ب��ا همراهي علي 
خدري مديرعامل اين ش��ركت صورت گرفت، سياوش 
كريمي معاونت مشتركين گزارش��ي ازعملكرد و نقش 
مهم مركز پايش، در رصد و كنترل بار ش��بكه استان در 
زمان اوج بار ارايه و اظهار داش��ت؛ مصرف برق در استان 
خوزس��تان به دليل گرماي باالي ۵۰ درجه گريز ناپذير 
بوده و هدف مركز پايش در راستاي سياست توانير مبني 
بر مديريت سمت بار و بدون خاموشي برنامه  ريزي شده 
است كه شركت توزيع برق خوزستان با جلب همكاري و 
انعقاد تفاهم نامه هايي كه با صنايع استان انجام مي پذيرد، 
وهمچنين حذف خاموشي هاي با برنامه و رصد و كنترل 
لحظه به لحظه شبكه توزيع برق به پايداري شبكه استان 
و پيك كشور كمك بس��زايي مي نمايد. در ادامه نيز علي 

خدري مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق خوزستان 
ضمن تشكر از همكاري استانداري خوزستان نسبت به 
كاهش س��اعت اداري در اس��تان گفت، با انجام و اجراي 
تفاهم نامه ها با صنايع و همچنين كاهش ساعت اداري، 
حدود ۳۵۰ مگاوات از بار شبكه استان و كشور كاسته شده 
كه مي توان گفت شركت توزيع نيروي برق خوزستان با 
اقدامات و تدابير صورت گرفته يك نيروگاه مجازي ۵۰۰ 
مگاواتي در پيك بار ايجاد نموده است. وي در ادامه افزود، 
خوشبختانه با تالش و همت كاركنان، اين شركت تاكنون 
خاموشي برنامه ريزي شده نداشته و خاموشي هاي جزئي 
صورت گرفته ناخواس��ته و بصورت اتفاقي بوده كه براي 
شبكه برق پيش آمده است. در پايان معاون امور عمراني 
استاندار از مركز ديسپاچينگ بازديد و با تاييد عملكرد اين 
دو مركز در رصد، مديريت و كنترل بار شبكه برق استان 
افزود، در اين روزهاي گرم و طاقت فرسا بزرگ ترين دغدغه 
استانداري وضعيت برق رس��اني به مردم مي باشد كه به 
واقع پايداري شبكه برق استان و جلوگيري از قطعي برق 
شهروندان خوزستاني ستودني است و اين مهم مرهون 
مديريتي توانمند و زحمات و تالش هاي كاركنان مجموعه 
توزيع برق خوزستان مي باشد، كه حضور اينجانب نيز در 

اين مجموعه در جهت تشكر و قدرداني مي باشد.

 بازديد معاون عمراني استانداري خوزستان از مركز
 پايش و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق خوزستان

در عملي��ات ضربتي اكيپ ه��اي عملياتي توزيع برق 
ش��ادگان ضعف ولتاژ ش��بكه برق چه��ار منطقه اين 
شهرس��تان اصالح گرديد. به گزارش روابط عمومي 
ش��ركت توزيع نيروي برق خوزستان، حسن نژاديان 
مدير توزيع برق ش��ادگان اظهار داش��ت، با توجه به 
درخواست هاي مردمي در خصوص ضعف ولتاژ شبكه 
برق و با هدف ارايه برق مطمئن و پايدار و رفع مشكل 
ضعف ولتاژ ش��بكه ش��هري و روس��تايي شهرستان 
شادگان، دس��تور فوري  جهت رسيدگي به مطالبات 
مردمي صادر ش��د و با اعزام اكيپ هاي عملياتي چهار 
پروژه اصالح و س��اماندهي شبكه توزيع برق اجرا و به 
بهره برداري رسيد. مدير توزيع برق شادگان اعالم كرد، 
پس از بررسي هاي كارشناسي بعمل آمده، با تعويض، 

نصب و برق دار كردن سه دس��تگاه ترانس در مناطق 
خيابان واليت روبروي ورودي خنافره، منطقه عبودي 
ساحل ۶ و ۵۷ واحدي بنياد مسكن جهت افزايش و رفع 
ضعف ولتاژ شبكه اقدام گرديد، همچنين با تعويض و 
نصب پايه فش��ار متوسط و عمليات كابل كشي، كابل 
خودنگهدار در مناطق روس��تايي خروسي جنوبي و 
خيابان پاس��داران كوچه شهيد موسوي نيا نسبت به 
تامين پايداري و بهبود بار شبكه برق اصالحات صورت 
گرفت. گفتني اس��ت در همين راستا اميد صبري پور 
فرماندار شهرستان ش��ادگان به همراه حسن نژاديان 
مدير برق و رييس عمليات برق شهرستان در خصوص 
مشكالت شبكه و رفع ضعف ولتاژ برق روستاي گرمه 

بخش خنافره بازديد ميداني به عمل آوردند.

 افت ولتاژ 
شبكه هاي توزيع برق شادگان رفع شد

در سه ماه اول سال جاري ۳۶۷ مورد سرقت شبكه برق 
در شهرهاي آبادان و خرمشهر رخ داده است.

به گزارش روابط عمومي ش��ركت توزيع نيروي برق 
خوزس��تان، اكبر ناصري مديري��ت توزيع برق ناحيه 
جنوب خوزستان گفت، علت خاموشي هاي پراكنده اي 
كه در نقاط مختلف شهري و روستايي خرمشهر و آبادان 
اتفاق مي افتد سرقت شبكه هاي برق است كه متاسفانه 
در ۳ ماه نخست سال جاري ۵ هزار ۸۰۰ كيلوگرم سيم 
برق در خرمشهر و يك هزار ۵۰۰ كيلوگرم سيم برق در 
آبادان به سرقت رفته است . ناصري افزود، اين سرقت ها 
عالوه بر خسارت ۶۰۰ ميليوني به تاسيسات برق باعث 
خسارت بسيار بزرگ ديگري نيز شده است و آن از بين 
رفتن رفاه و آسايش مردم ش��ريف خرمشهر و آبادان 
است، چرا كه با هربار سرقت، برق نيز قطع مي شود و با 
اين حساب سارقان حداقل ۳۶۷ مرتبه باعث برق قطع 
شده اند. مديريت توزيع برق ناحيه جنوب خاطرنشان 
س��اخت، س��رقت ها در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته در خرمش��هر ۱۳ درصد افزايش پيدا كرده و 
اين درحالي است كه بيشترين حجم سرقت شبكه در 
تمام استان خوزستان مربوط به شهر خرمشهر با ۳۰۰ 
مورد سرقت است. ناصري ادامه داد، بخش عمده اي از 

توان شركت توزيع برق خوزستان در اين روزهاي گرم 
و شرايط سخت ناشي از كرونا صرف تامين سيم و كابل 
و بازسازي شبكه هاي سرقت شده مي شود.ولي آنچه 
كه قابل جبران نيست آسيب هاي اجتماعي ناشي از 

بي برقي به مردم شريف اين شهر مي باشد.
وي افزود، آبادان نسبت به خرمشهر از وضعيت بهتري 
برخوردار است كه يكي از داليل آن شبكه با كابل خود 
نگهدار و شبكه هاي زميني مي باش��د و در مجموع از 
ابتداي امسال ۶۷ مورد سرقت شبكه در اين شهر رخ 
داده كه همين مقدار نيز براي س��لب آسايش مردم و 
شهروندان غيرقابل تحمل است. مديريت توزيع برق 
ناحيه جنوب با تاكيد به اينكه موضوع سرقت ها خصوصًا 
در شهر خرمشهر باعث نارضايتي مردم از پايداري برق 
مي شود افزود، با حمايت هاي دكتر حيدري فرماندار 
خرمشهر پيگيري بسيار خوبي براي امنيت شبكه هاي 
برق صورت مي گيرد اما الزم است تا همه متوليان امر 
موضوع سرقت ش��بكه هاي برق را جدي بگيرند و به 

مثابه اخالل در نظم عمومي با آن برخورد جدي شود.
ش��ايان ذكر اس��ت مديريت برق ناحيه جنوب شامل 
ش��هرهاي آبادان، خرمش��هر و اروند كنار مي باشد و 

خدمات برق در اين سه شهر را ارايه مي كند.

مديريت توزيع برق ناحيه جنوب خبر داد
۳۶۷ مورد سرقت شبكه برق در آبادان و خرمشهر

با توجه به اوج گرما و افزايش بي س��ابقه دماي 
هوا و به تبع آن افزايش مصرف بيش از حد برق، 
مناطق روستاهاي پير دالو، شهرك نور محمدي 
و منطقه كوي نيرو با افت ولتاژ روبرو گرديد كه 
در كوتاه ترين زمان ممكن با حضور اكيپ هاي 
عمليات و كارشناسان اداره توزيع برق شوشتر 

مشكل اين مناطق برطرف گرديد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي 
برق خوزستان، سيد حميد پيشنماز مدير برق 
شوشتر اظهار داشت، به منظور تامين برق پايدار 
و رفاه حال شهروندان محترم براي اين مناطق با 
تمهيداتي كه اتخاذ گرديد و تالش هاي بي وقفه 
هم��كاران، ب��ا جابه جايي و نصب دو دس��تگاه 

ترانسفورماتور در مناطق روس��تاهاي پير دالو 
و ش��هرك نور محمدي و همچنين جابه جايي 
ونصب يك دس��تگاه ترانس��فورماتور و احداث 
پنجاه متر ش��بكه خود نگهدار در منطقه كوي 
نيرو مشكل افت ولتاژ اين مناطق مرتفع گرديد.

مدير برق شوشتر تصريح كرد، افزايش بي سابقه 
دماي هوا و از طرفي افزايش مصرف برق باعث 
مي گ��ردد ك��ه به تاسيس��ات برقي خس��ارات 
جبران ناپذي��ري واردآي��د ل��ذا ضم��ن دعوت 
همشهريان عزيز به مديريت بهينه مصرف برق 
از ش��هروندان تقاضامنديم هرگونه مش��كالت 
برقي منطقه خ��ود را با س��امانه ۱۲۱ درميان 

بگذارند.

 برطرف شدن افت ولتاژ برق
 برخي از مناطق شوشتر

عمليات جهادي تعمير و تامين روش��نايي در حوزه 
مديري��ت توزيع نيروي برق ش��ادگان ب��ا موفقيت 

انجام شد.
به گزارش روابط عمومي ش��ركت توزيع نيروي برق 
خوزس��تان، اين عمليات در راس��تاي طرح قرارگاه 
پنجشنبه هاي جهادي ادارات ش��ادگان در رابطه با 
ارتقاي خدمات و رفع نياز ها و مشكالت ضروري مردم 
در حوزه هاي مختلف در روستاي چومه سيد علوان با 

حضور مسووالن در محل فرمانداري صورت گرفت.
در همين راستا با بررس��ي هاي كارشناسي، تعمير و 
تامين روش��نايي اين منطقه در دستور كار مديريت 
توزيع برق شادگان قرار گرفت كه ظرف مدت يك روز 
بصورت ضربتي توس��ط گروه روشنايي اين مديريت 

به انجام رسيد. 

بر اساس اين گزارش، بدنبال درخواست هاي مردم و 
مشتركين نسبت به افت ولتاژ شبكه برق در مناطق 
ديگري از شهرس��تان، عمليات رفع ضعف افت ولتاژ 
شبكه برق با تعويض، نصب و راه اندازي يك دستگاه 
ترانس ۵۰۰ كيلو ولت آمپر در خيابان پاس��داران، از 

جمله اقدامات اخير در هفته گذشته مي باشد. 
گفتني اس��ت همزمان ب��ا عمليات تعمي��ر و تامين 
روشنايي در روستاي چومه سيد علوان برخورد يك 
دستگاه گريدر متعلق به پيمانكار شهرداري با پايه برق 
منجربه خميدگي و شكستگي يك اصله پايه گرديد 
كه بالفاصله با حضور ب��ه موقع نيروهاي عمليات در 
محل با همكاري شهرداري شادگان بدون خاموشي 
ضمن نصب پايه برق جديد، ايمن س��ازي كامل نيز 

صورت گرفت.

عمليات ضربتي تعمير، تامين روشنايي و اصالح شبكه 
برق در شادگان
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درآمد هوانوردي جهان در نيمه اول 2020 حدود 6.2 ميليارد دالر كاهش يافت 

زيان 69 ميليون دالري صنعت هوايي از كرونا
 گروه راه و شهرسازي |

آن گونه كه سياوش اميرمكري، مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران اعالم كرده است، درآمدهاي صنعت 
هوايي ايران در نيمه نخس��ت سال جاري ميالدي به دليل 
شيوع ويروس كرونا ۶۹ ميليون دالر )۱۵۶۶ ميليارد توماني( 
كاهش يافته است. به گزارش »تعادل«، از 30 بهمن ۹8 تا 
امروز، به طور دقيق شش ماه از ورود رسمي ويروس كوويد 
۱۹ به ايران مي گذرد. در اين مدت، شايد تعليق پروازها و بسته 
شدن مرزهاي كشور از پيامدهاي اوليه اين بحران همه گير 
جهاني بود. هر چند كه تا مدت ها، يك ايرالين داخلي، با هدف 
بازگرداندن دانشجويان يا انتقال اقالم بهداشتي و پزشكي 
به چين و به ويژه شهر ووهان كه مركز شيوع ويروس كرونا 
بود، رفت و آمد داشت و همين مساله اعتراضات متعددي را 
برانگيخته بود.  معناي لغو پروازها صرفا موجب بروز مشكالت 
شغلي و مالي براي نيروي انساني شاغل در شبكه پروازي و 
شركت هاي هواپيمايي نمي شود و بخش هاي مختلفي از 
اقتصاد كشور از جمله گردش��گري، ترانزيت كاال و... را نيز 
متاثر مي كند. با وجود اين، همچنان پرونده پروازهاي خارجي 
آينده روش��ني ندارد و جز برخي پروازهاي محدود و بعضا 
موردي، آينده از سرگيري پروازهاي خارجي چه با ايرالين ها 
داخلي و چه ايرالين هاي خارجي مشخص نيست. درباره 
پروازهاي داخلي نيز، از سويي تعداد سفرهاي شهروندان به 
دليل هشدارهاي بهداشتي و احتراز از سفر به شدت كاهش 
يافته است و از سوي ديگر، شركت هاي هواپيمايي داخلي 
صرف��ا مجاز به پرواز با ۶0 درصد از ظرفيت خود هس��تند. 
مساله اي كه به ش��دت درآمدهاي اين شركت ها را كاهش 
مي دهد. اوايل ارديبهشت ماه سال جاري محمد اسالمي، 
وزير راه و شهرس��ازي با تاكيد بر الزام رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي در انواع شقوق حمل ونقل گفته بود: شركت هاي 
هواپيمايي ملزم به رعايت فاصله گذاري اجتماعي در داخل 
هواپيماها هستند و تمام پروازها بايد با ۶0 درصد ظرفيت 
هواپيماها انجام شود. به گفته او، هر ايراليني كه اين پروتكل  

را رعايت نكند متخلف است و سازمان هواپيمايي بايد با اين 
شركت برخورد داشته باش��د. البته طي ماه هاي گذشته، 
همواره گزارش هايي از تخلف برخي از ايرالين ها در رعايت 
نكردن سقف اين ظرفيت ها و س��اير مسائل بهداشتي در 
رسانه ها انتشار يافته و هش��دارهايي در اين زمينه از سوي 
مسووالن صنعت هوايي منتشر شده است. با اين حال، وجود 
مسائلي از اين دست، )مسافرگيري بيش از ظرفيت مصوب 
در دوران كرونا( به معني افزايش چشمگير درآمد ايرالين ها 
و فرودگاه ها نيست و همچنان صنعت هوايي كشور با ركود 
ناخواسته ناشي از كرونا دست و پنجه نرم مي كند.در همين 
حال، به باور كارشناس��ان صنعت هوايي، از آنجا كه تعداد 
پرواز هواپيماهاي ايراني به ش��دت كاهش يافته است و در 
مقطعي حتي به ۹0 درص��د افت كرده بود، اگرچه ويروس 
كوويد ۱۹ به خودي خود توانايي آس��يب رساندن به بدنه 
ناوگان هوايي را ندارد، اما به رغم دستورالعمل هاي مربوط به 
محافظت از پرنده هاي آهنين در زمين، ارگونومي هواپيماها 

طوري طراحي ش��ده كه بايد دايم پرواز كنند. در اين حال، 
فقط هواپيما دچار آسيب نمي شود. و ساير نهاده هاي توليد 
خدمات هوايي از جمله نيروي انس��اني از اين مساله متاثر 
مي شوند. حدود 4۵ هزار نفر در بخش هاي مختلف صنعت 
هوانوردي كشور به صورت مستقيم فعاليت دارند و از همين 
رو، به طور مستقيم از كاهش تعداد پروازها متاثر مي شوند و با 

مشكالت اقتصادي متعددي روبه رو خواهند شد.

    كاهش 60   درصدي درآمدهاي فرودگاهي
به گزارش تسنيم، سياوش اميرمكري با اشاره به كاهش ۶0 
درصدي عمليات هوانوردي دنيا به دليل شيوع ويروس كرونا، 
اظهار كرد: بر اساس گزارش مراجع بين المللي، شيوع ويروس 
كرونا كاه��ش ۵0 درصدي تعداد مس��افران و كاهش ۶0 
درصدي درآمدهاي فرودگاهي را به همراه داشته است.  وي 
با اشاره به زيان ۶.2 ميليارد دالري هوانوردي دنيا طي نيمه 
نخست 2020، افزود: سهم ايران از اين زيان ۶۹ ميليون دالر 

)۱۵۶۶ ميليارد تومان( است و با پيش بيني مراجع بين المللي 
امسال ش��اهد كاهش ۵0 درصدي درآمد هوانوردي دنيا 
خواهيم بود و تا پايان س��ال 2024 مي توان اميدوار بود كه 
به درآمد پايان سال 20۱۹ برسيم. وي ادامه داد: به عبارت 
ديگر ۵سال طول مي كشد كه صنعت هوايي دنيا در حوزه 
عمليات فرودگاهي و مسائل مالي به پايان سال 20۱۹ برسد. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: 
اتحاديه بين المللي فرودگاه ها )ACI( تجربه سفر سالمت 
از طريق مسافرت با كمترين تماس يا بدون تماس را براي 
جلب اعتماد مسافران شعار خود كرده است. در كشور ما نيز 
خوشبختانه با وجود فشارهاي مسووالن و نمايندگان استاني 
و كاهش پرواز و مسافر هيچ فرودگاهي غير عملياتي و تعطيل 
نشد. مسووالن كشور تشخيص دادند كه مسافرت هاي هوايي 
يكي از مسيرهاي امن براي جابه جايي در زمان شيوع ويروس 

كروناست و ما نيز اين اصل را در دستور كار قرار داديم.

   آمار متفاوت ياتا
به گزارش »تعادل«، بر اساس اعالم انجمن بين المللي 
حمل و نقل هوايي )ياتا(، تاكنون صنعت هوايي جهان 
84.3 ميليارد دالر از كرونا زيان ديده و تقاضا براي سفر 
هوايي ۵4 درصد كاهش يافته اس��ت به گونه اي كه در 
ماه هاي ژوئن و جوالي 7.۵ ميليون بليت پرواز از سوي 
مسافران كنسل ش��ده است. بر اساس آمارهاي ياتا، در 
چند ماهه گذشته از بروز و شيوع بيماري كرونا، در كنار 
زيان 84 ميليارد دالري ايرالين ها، درآمدهاي صنعت 
هوايي نيز ۵0 درصد )حدود 4۱۹ ميليارد دالر( كاهش 
يافته است. به عبارت ديگر، درآمد ساالنه صنعت هوايي 
در ماه ژوئن، بر حسب هر كيلومتر- مسافر تا 8۶.۵ درصد 
افت كرده است. اين رقم در ماه مه ۹۱ درصد بوده است. 
اين در حالي است كه درآمدهاي ساالنه ناشي از پروازهاي 
داخلي بر حسب هر كيلومتر- مسافر در ماه هاي ژوئن تا 
۶7.۶ درصد و در ماه مه تا 78.4 درصد افت داشته است.

» حقوقي ها« عليه  بورس
محسن شمشيري |

شاخص بورس روز چهارشنبه 2۹ مرداد ۹۹، با كاهش3.7 
درص��دي و ريزش بين ۱ ميليون و 7۵۶ هزار تا ۱ ميليون 
و 8۱2 هزار واحد در نوس��ان ب��ود و با ميانگين ۱ ميليون 
و 7۵7 ه��زار واحد ب��ه كار خود پاي��ان داد.اين كاهش به 
دنبال كاهش روزهاي اخير در مجموع بيش از ۱۶ درصد 
كاهش ش��اخص كل را به همراه داشته و بعد از سود هاي 
30 درصدي س��ه ماه اول و 4۶ درصدي تيرماه، در مرداد 
ماه ۹۹ اتفاق ديگري رقم خورده اس��ت. نماگر اصلي بازار 
سهام از سطح 2 ميليون و ۱03 هزار و 33۱ واحد به كانال 
يك ميليون و 7۵7 هزار واحدي رسيده و در 7 روز درصد را 
از دست داده است. همچنين با 7۵4 هزار معامله به ارزش 
۵42۶ميليارد تومان معامله انجام شده است كه نشان دهنده 
عرضه و تقاضاي قابل توجه در اين بازار اس��ت وهمچنان 
حضور س��هامداران حقيقي و حقوقي پر رنگ اس��ت. اما 
نكته اي كه در روزهاي اخير قابل توجه بوده، افت شاخص 
و قرمز شدن سهام بسياري از شركت هاست كه مهم ترين 
دليل آن، سياست هاي اخير دولت، شكل گيري انتظارات 
تورمي، افزايش هزينه ها، رشد هزينه توليد و قيمت كاالها 
و اثرگذاري آن بر ميزان س��ود شركت هاست.هر چند كه 
بازدهي 2۵0 درصدي بورس تهران از ابتداي سال تا كنون را 
از بازدهي دالر آمريكا 43 درصد و سكه بهار آزادي 82 درصد 
بيشتر مي دانند اما عده اي نگران تكرار آن در ماه هاي آينده 
هستند و در جست وجوي عامل اصلي اين ريزش هستند. 
عده اي اين كاهش را نتيجه س��اختار كالن اقتصاد، رفتار 
دولت، انتظارات تورمي و افزايش بدهي دولت و هزينه هاي 
سال هاي آينده و رشد هزينه سود بانكي، كاهش مصرف و 
قدرت خريد مردم و تقاضا در اقتصاد ارزيابي كرده و معتقدند 
عملكرد دولت و استفاده از اوراق بدهي دولت، سلف نفتي، 
افزايش نرخ سود، كسري بودجه و... نشان دهنده ناتواني و 
ضعف مديريت دولت در اداره اقتصاد ايران اس��ت. عده اي 
ديگ��ر نيز معتقدند كه در كنار وضعيت اقتص��اد و تورم و 
بدهي دولت و رش��د نقدينگي و انتظارات تورمي آينده، 
برخي تصميم گيري ها از جمله كاهش س��هام در اختيار 
صندوق هاي درآمد ثابت از ۱0 درص��د به ۵ درصد كه تا 
۱۱ شهريور مهلت دارد و... باعث شده كه عرضه حقوقي ها 
در بازار بيشتر باشد و موجب سقوط قيمت ها شده است. 
همچنين وضعيت افزايش عرضه پااليشي ها، عملكرد دولت 
و تاخير دارا يك و دوم و سوم، اوراق سلف نفتي، عرضه سهام 
شستا و... مسائلي بوده كه در يك هفته اخير موجب كاهش 
قيمت و شاخص سهام شده است. يكي از عوامل كاهش 
شاخص بورس، فروش نفت در آينده به صورت سلف بوده 
كه در راستاي گشايش اقتصادي مطرح شد اما گفته شد 
كه وزارت نفت مايل به ايجاد صندوق سرمايه گذاري دارا 
دوم نيست و همين امر عاملي شد تا نمادهاي پااليشي كه 
هفته ها بر اساس اما و اگرهاي تشكيل اين صندوق با افزايش 
تقاضا مواجه شده بودند با عرضه هاي سنگين مواجه شوند 
و آنچه كه به نمادهاي پااليشي در دارا دوم مربوط مي شد 
به كل بازار سرمايه تسري يافت. صف هاي فروش  در بورس 
و فرابورس ادامه يافت و فش��ار عرضه هاي كارگزاري هاي 
دولتي، مانند كارگزاري بانك ملي كه س��هام عدالت را به 
فروش مي رساندند بيش از پيش تشديد شد. بازگشايي 
نماد معامالتي شستا، سرمايه گذاري تامين اجتماعي در 
يك روز شاخص كل را به ميزان 8۹ هزار واحد كاهش داد و 
يكي از سرخ پوش ترين روزهاي تاريخ بازار سرمايه در ايران 
را رقم زد. برخي صاحب نظران نيز گفته اند كه نوع عملكرد 
دولت در عرضه صندوق هاي دارا يكم و دوم و سوم باعث بي 
اعتمادي شده و افت دسته جمعي قيمت نمادها در بازار 
سرمايه كه طي روزهاي گذشته 42 ميليارد و ۶۶7 ميليون 
دالر از ارزش نمادهاي مورد معامله در بورس تهران كاسته 
است، و س��رمايه گذاران خرد به سراغ نمادهايي رفته اند 
كه در چندماه اخير نسبت به نمادهايي مانند پااليشي ها، 
پتروش��يمي ها و فلزي-معدني ها از بازار جا مانده اند. لذا 
وضعيت بي اعتمادي به عملكرد دولت مي تواند در ماه هاي 

پيش رو دولت را در تامين كس��ري خود از بازار سرمايه با 
مشكلي جدي مواجه كند

    عوامل ساختاري اقتصاد 
برخي كارشناس��ان معتقدند كه با توجه به رشد نرخ سود 
سپرده هاي بانكي دريك ماه اخير، رشد نرخ سپرده گذاري 
بانك ها در بانك مركزي و اثر آن بر بازار بين بانكي، برنامه 
دولت براي فروش نفت در آينده، عرضه س��هام دولت در 
ماه هاي آينده، افزايش ف��روش اوراق بدهي دولتي و ملزم 
شدن بانك ها به خريد اوراق دولتي، افزايش قيمت كاالها 
در بازار و از سوي ديگر، كاهش مصرف و قدرت خريد مردم، 
مي توان پيش بيني كرد كه فروش و سود شركت ها در آينده 
تحت تاثير انتظارات تورمي قرار خواهد داشت و ميزان رشد 
نقدينگي و پايه پولي و تورم را به همراه دارد. زيرا اثر كسري 
بودجه و تالش دولت ب��راي تامين منابع، اثرات مختلفي 
روي بازارها خواهد گذاش��ت و باعث رشد هزينه بانك ها و 
بدهي دولت خواهد شد و در نتيجه روي عملكرد دولت و 

اقتصاد در سال هاي آينده اثرگذار است. به عبارت ديگر، اين 
تحليل وجود دارد كه در وضعيت كسري بودجه و مخارج 
دولت، احتمال رشد نقدينگي و تورم افزايش يافته و در كنار 
تورم، مخارج دولت در آينده بيشتر، ومنابع درآمدي كمتر و 
عدم تعادل در بودجه بيشتر مي شود و همه اين موارد روي 
رشد هزينه توليد شركت ها، افزايش قيمت خوراك صنايع 
مختلف موجب كاهش سودآوري شركتها مي شود. از سوي 
ديگر، مصرف و تقاضاي كل اقتص��اد و قدرت خريد مردم 
كاهش يافته و اين موضوع نيز روي درآمد شركت ها اثرگذار 
است. براين اساس، انتظارات تورمي جديد شكل گرفته، 
موجب شده كه رفتار حقوقي هاي بازار نيز تغيير كند و آنها 
با اين برداشت از رشد تورم، به فروش بخشي از سهام اقدام 
كرده و موجب كاهش قيمت سهام و شاخص كل شده است. 
در شكل گيري انتظارات تورمي، عالوه بر ارزش ريال، قيمت 
دالر، كسري بودجه دولت و رشد نقدينگي و پايه پولي و تورم 
موجود، ميزان ارزش حال درآمدها و تعهدات و بدهي دولت 
در سال هاي آينده نيز اثرگذار است. يعني اگر سرمايه گذاران 

و فعاالن اقتصادي به اين نتيجه برسند كه عالوه بر مشكالت 
موجود اقتصاد مانند رشد نرخ ارز، قرار است در آينده بدهي 
دولت و تعهدات آن و س��ودي كه بانك ها و بانك مركزي و 
دولت بايد بابت بدهي دولت و س��پرده ها و اوراق پرداخت 
كنند افزايش زيادي داشته و همچنين درآمد دولت كاهش 
خواهد يافت و دولت پول كمتري براي مصرف و مخارج و 
يارانه ها خواهد داشت و... اين موضوع روي انتظارات تورمي 
آنها از حاال اثر مي گذارد. به عبارت ديگر، عده اي رشد هزينه ها 
و قيمت ها و تورم را پيش خور مي كنند. اين پيش خور كردن 
قبال در مورد نرخ ارز قبل از خروج آمريكا از برجام تجربه شده 
بود و قيم��ت دالر قبل از اقدام ترامپ براي خروج آمريكا از 
برجام، روبه افزايش گذاشت. همچنين قبل از اينكه تجديد 
ارزيابي دارايي ها و سرمايه ش��ركت ها انجام شود، قيمت 
س��هام نيز باال رفته بود زيرا اين تصور وجود دارد كه چون 
قيمت دالر باال رفته و ارزش دارايي و ماش��ين آالت و مواد 
اوليه شركت ها رش��د كرده است لذا قيمت سهام و دارايي 

شركت ها بايد باال برود. 

تجربه ناموفق ممنوعيت انتشار 
آمار مسكن

يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: همان گونه كه 
ايده حذف قيمت مسكن از برنامه هاي فروش اينترنتي 
موفقيت آمي��ز نبود، تصميم وزير راه و شهرس��ازي 
مبني بر ممنوعيت انتشار آمار و ارقام قيمت مسكن 
نيز منجر به بروز دس��تاوردي نشده و ساماني به بازار 
مسكن نخواهد داد. حميد بهزادي، كارشناس مسائل 
اقتصادي در گفت وگو با فارس گفت: اين تصميم وزير 
راه و شهرسازي از دو منظر قابل بررسي است. مساله 
اول پيرام��ون بحث هاي كارشناس��ي مرتبط با بازار 
مسكن اس��ت. در حقيقت حذف آمار و ارقام مرتبط 
با ش��اخص هاي مطرح شده در بازار مسكن منجر به 
ناتواني فضاي كارشناسي كشور در ارتباط با تحليل بازار 
مسكن شده و زمينه را براي محروميت از نظرات و ارايه 
پيشنهادات كارشناسي فراهم مي كند. اين كارشناس 
بيان كرد: متاسفانه در سال هاي اخير، انتظارات تورمي، 
تاثير فزاينده اي بر افزايش قيمت داش��ته است؛ در 
چنين شرايطي، دستور وزير راه و شهرسازي به منظور 
منتشر نشدن آمار مرتبط با قيمت هاي مسكن، خبر 
از وقوع رخدادي فرضي مي دهد كه ش��رايط را براي 
افزايش قيمت مهيا خواهد كرد. اين امر موجي است 
كه انتظارات تورمي را تش��ديد كرده و افزايش تقاضا 
در اين بازار و به تبع آن افزايش قيمت مس��كن را در 
پي خواهد داش��ت. او افزود: تشديد انتظارات تورمي 
يعني آن شخصي كه مردد بود سرمايه خود را وارد بازار 
مسكن كند، در شرايط فعلي و با موج ارسالي از سمت 
وزير راه، اقدام به سرمايه گذاري در اين حوزه كرده و 
شرايط بازار را براي تقاضاي مصرفي از گذشته سخت تر 
مي كند. بهزادي با اشاره به اينكه خودداري از انتشار 
قيمت مسكن عالوه بر اينكه اثر مثبت ندارد، زمينه 
افزايش قيمت را فراهم مي كند، گفت: تجربه ممنوعيت 
ارايه قيمت در تارنماها و برنامه هاي فروش اينترنتي 
مشخص كرد، جلوگيري از شفافيت قيمت، شرايط 
را براي افزايش قيمت از سوي فروشنده مهيا مي كند 
زيرا خريدار اطالع كاملي از قيمت هاي به روز ندارد. 
همان گونه كه ايده حذف قيمت مسكن از برنامه هاي 
فروش اينترنتي موفقيت آميز نبود، اين تصميم وزير 
راه و شهرسازي نيز منجر به بروز دستاوردي نشده و 
ساماني به بازار مسكن نخواهد داد. به گزارش فارس، 
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي دوشنبه شب در 
يك برنامه تلويزيوني از دستور خود به معاونت مسكن 
مبني بر ممنوعيت انتشار اطالعات و آمار قيمت هاي 

بازار مسكن خبر داده بود.

مكانيسم اعتراض متقاضيان 
وام وديعه مسكن

مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
گفت: پس از مشخص ش��دن اطالعات افراد واجد 
شرايط به منظور دريافت تسهيالت وديعه مسكن، 
سازوكار اعتراض براي افرادي كه جزو واجد شرايطين 
قرار نگرفته اند در نظر گرفته خواهد شد. پروانه اصالني، 
مديركل دفتر و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
س��ازوكار اعتراض براي افرادي كه نسبت به فرآيند 
پايش متقاضي��ان در طرح اعطاي وديعه مس��كن 
معترض هستند، در نظر گرفته خواهد شد؟ گفت: 
پس از مشخص ش��دن اطالعات افراد واجد شرايط 
به منظور دريافت تسهيالت وديعه مسكن، سازوكار 
اعتراض براي افرادي كه جزو واجد ش��رايطين قرار 
نگرفته اند، در نظر گرفته خواهد شد. مديركل دفتر و 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، در تشريح نحوه 
عمليات اعتراض متقاضياني كه وام وديعه مسكن به 
آنها تعلق نمي گيرد، بيان كرد: متقاضيان مي توانند به 
منظور بيان اعتراض خود و بررسي مجدد شرايط براي 
دريافت تسهيالت وديعه مسكن، در محلي كه براي 
اعتراض در سايت ثبت نامي ايجاد خواهد شد رفته و 

درخواست خود را ثبت كنند.

 پيش نويس جديد
 قانون دريايي تدوين شد

مديركل دفتر حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي، از 
اصالح قانون دريايي و تدوين متني جديد متناسب 
با تحوالت بين المللي صنعت كشتيراني، خبر داد. 
به گ��زارش فارس، عباس توازن��ي زاده با بيان اينكه 
متون پيش نويس تهيه ش��ده قان��ون دريايي مورد 
بررسي قرار گرفته اس��ت، تأكيد كرد: همه صاحب 
نظران و فعاالن در عرصه حمل ونقل دريايي چنانچه 
نظر اصالحي و تكميلي نس��بت به متون تهيه شده 
دارند، موارد مد نظر را به سازمان بنادر و دريانوردي 
اعالم و در امر ملي و ميهني تهيه قانون دريايي ايران 
مشاركت كنند. مديركل دفتر حقوقي سازمان بنادر 
و دريانوردي در اين باره توضي��ح داد: قانون دريايي 
 ايران در س��ال ۱343 به تصويب رس��يده و تاكنون 
الزم االجراس��ت، در طول سال هاي پس از تصويب 
قانون مزبور و خصوصًا س��ال هاي پ��س از پيروزي 
انقالب اسالمي، دولت ايران به بيش از 40 كنوانسيون 
يا پروتكل بين المللي در ارتباط با مسائل دريايي ملحق 
شده، اما قانون دريايي ايران جز اصالحات سال ۹۱ 
اصالح ديگري نداشته است.  توازني زاده تصريح كرد: 
اصالح قانون دريايي و تدوين متني جديد كه مفاد آن 
هماهنگ با تحوالت بين المللي صنعت كشتيراني و 
كنوانسيون هاي بين المللي الزم االجرا براي كشور 
باش��د، همواره مدنظر س��ازمان بنادر ودريانوردي 
بوده اس��ت. توازن��ي زاده درب��اره مالحظات اصالح 
قانون دريايي كش��ور، توضيح داد: در تنظيم فصول 
پيش نويس اليحه قانون دريايي مفاد كنوانسيون هاي 
بين المللي مصوب س��ازمان بين المللي دريانوردي 
 )CMI( و كميته بين الملل��ي دريانوردي )IMO(
و غيره مدنظر بوده است. وي گفت: مقررات مرتبط 
كشورهاي مطرح در امر حمل و نقل دريايي نيز مورد 
مالحظه و بهره برداري الزم قرار گرفته است و طبعاً در 
كنار اين موارد، اقتضائات و مصالح ملي كشور كاماًل 

مدنظر بوده است. 

مشاغل مجازي خدمات 
شهري را تسهيل مي كند

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر 
گفت: مش��اغل مجازي مي تواند خدمات شهري را 
تسهيل و بسياري از معضالت را رفع كند. به گزارش 
مهر، سيد علي مفاخريان با اشاره به نشست خود با 
مسووالن پارك علم و فناوري دانشگاه تهران اظهار 
كرد: امروزه رويكرد بازارها به سمت فعاليت در فضاي 
مجازي تغيير كرده است. مشاغل مجازي مي توانند 
خدمات ش��هري را تسهيل و بس��ياري از معضالت 
را رفع كنند اما در حال حاضر متولي در ش��هر براي 
اين امر وجود ندارد. ش��ركت ساماندهي مي تواند با 
فراهم كردن زيرساخت هاي فناورانه، پل ارتباطي 
شهرداري با مجموعه شركت هاي مجازي باشد. او با 
اشاره به برگزاري يك وبينار تخصصي براي بررسي 
نيازهاي فناورانه شركت ساماندهي گفت: برخي از 
راه حل هاي طرح شده در اين وبينار، امكان كاهش يا 
رفع كامل آلودگي ها و عوامل مزاحمت برخي از اصناف 
را فراهم كرده كه با استفاده از آن، فعاليت آن واحدها در 
محدوده شهري با شرط اعمال روش فناورانه مي تواند 
تثبيت ش��ود. او تاكيد كرد: شهرها، امروز براي حل 
مسائل خود به فناوري هاي منحصر به فرد نياز دارند و 
بايد اين فرصت براي طرح و بررسي ايده ها فراهم شود.

آغاز اجراي طرح ملي شهردار 
مدرسه در مدارس كشور

جانشين رييس سازمان ش��هرداري ها و دهياري ها 
گفت: طرح ش��هردار مدرس��ه فرصتي براي كشف 
مديران واليتمدار و مسووليت پذير براي آينده كشور 
است. به گزارش مهر، مسعود نصرتي در مراسم امضاي 
تفاهم نامه همكاري مش��ترك سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور و اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانش آموزان، گفت: با امضاي اين تفاهم نامه، فرايند 
اجرايي طرح ملي شهردار مدرسه در مدارس شهري 
و روستايي سراسر كش��ور آغاز مي شود كه از آثار بارز 
آن مي توان به شناسايي افراد موثر و مستعد به عنوان 
مديران آينده اشاره نمود. وي اظهار كرد: طرح شهردار 
مدرسه مي تواند زمينه يادگيري دانش آموزان مستعد 
را براي آمادگي ورود به زندگي در جامعه اي بزرگ تر 
از مدرسه و درك بهتر از مناسبات عميق اجتماعي با 
افزايش مشاركت آنان در امور جامعه و تصميم سازي 
موفق در برابر مشكالت زندگي اجتماعي فراهم نمايد.

وي گفت: از دستاوردهاي بزرگ اين طرح مي توان به 
آشنايي اين نسل با فرآيند انتخابات اشاره نمود، چرا كه 
آنان در اين فضاي دوستانه و صميمي، نحوه درست 
رقابت كردن، انتخاب كردن و رفاقت و همدلي پس از آن 
را به خوبي آموزش خواهند ديد و موجب مي شود تا در 
آينده شاهد كاهش بسياري از بداخالقي هاي موجود در 
اين حوزه باشيم. نصرتي افزود: تمرين كار گروهي، ايجاد 
زمينه بروز تفكر شورايي، برنامه ريزي گروهي و عمل 
بر مباني برنامه براي رفع مشكالت و در نهايت سپردن 
پاره اي از اختيارات به نوجوانان و جوانان موجب كشف 
و پرورش استعدادها و مدير پروري و افزايش حس تعلق 
در آنها خواهد شد. از ديگر محورهاي اين تفاهم نامه 
مي توان به ارتقاي آگاهي هاي مورد نياز زندگي شهري 
براي دانش آموزان به صورت مدرسه محور، سازماندهي 
ظرفيت هاي دانش آموزي ب��راي ترويج مهارت هاي 
ارتقاي كيفيت زندگي مبتني بر اصول و ارزش هاي 
اسالمي و ارايه آموزش هاي پايه شهروندي براي تحقق 
زمينه هاي نقش پذيري اجتماعي و توانمندس��ازي 
دانش آم��وزان براي حضور فعال در جامعه اس��المي 
اشاره كرد. در اين راستا اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانش آموزان به عنوان تشكلي ريشه دار، همزاد انقالب 
اسالمي و برخوردار از شبكه ملي در ۱3 هزار دبيرستان 
كشور و نيز شبكه مربيان كار آزموده، به واسطه تكاليف 
قانوني كه برعهده دارد، آماده اجراي طرح ش��هردار 
مدرسه در سراسر كشور است و واگذاري امور با تصويب 

شوراي مدرسه به شهردار مدرسه خواهد بود. 

عمليات بزرگ آسفالت 
در قزوين 

سليمان بهرامي مديرعامل سازمان عمران شهرداري 
قزوين از نهضت ش��بانه آس��فالت در سطح شهر و 
ورودي هاي آن خب��ر داد. بهرامي گفت: با توجه به 
محدوديت ترافيكي ك��ه در روز و در معابر پر تردد 
وج��ود دارد و براي حفظ ايمني و رعايت مس��ائل 
بهداش��تي و همچنين حفظ آرامش شهروندان و 
كار كارگران زحمت كش در دماي مناسب، تصميم 
گرفته شد با به كار گيري عالئم ايمني و هشدار دهنده 
و همچنين بانصب چراغ چشمك زن و كله قندي 
و... روكش آسفالت خيابان ها و معابر را به طور شبانه 
به انجام برسانيم.  بهرامي گفت: در خدمات مربوط 
به شهر، موضوع آسفالت از اهميت ويژه اي برخوردار 
است و آس��فالتي كه براي مرمت استفاده مي شود 
داراي كيفيت و اس��تاندارد هاي الزم است و سعي 
كرديم كه هر گونه توليد، ب��ا رعايت ضوابط فني و 
اجرايي و با كيفيت مناسبي صورت بگيرد. وي اضافه 
كرد: پروژه هاي مهمي از جمله روكش خيابان شهيد 
بابايي و بلوار انصارالحسين، تراش، مرمت و روكش 
خيابان ام��ام)ره( و ميرزا كوچك خ��ان رو به روي 
كارخانه شيشه در دو الين رفت و برگشت، درزگيري 
در بلوار بس��يج ، لكه گيري در بلوار شهيد بهشتي، 

توحيد و... اجرا شده است.

صف كشي حقوقي ها روبه روي دولت
مهدي بيك|پشت پرده نوسانات اخير بورس چيست و 
چه تحركاتي باعث اين نوسانات شده است؟ زمزمه هايي 
كه اين روزهادر خصوص رويارويي حقوقي هاي بورس و 
نهادهاي اجرايي در خصوص عرضه سهام دارادوم شنيده 
مي شود از كجا نشات مي گيرد؟ چرا دولت تصميم به عدم 
عرضه دارادوم گرفت؟ اين پرس��ش ها و پرسش هايي از 
اين دس��ت اين روزها در محافل اقتصادي و گعده هاي 
كارشناس��ي و حتي در جمع هاي م��ردم و كوچه و بازار 
جريان دارد و در خصوص ابعاد و زواياي گوناگون آن بحث 
و تبادل نظر مي ش��ود. داده هاي اطالعاتي محرمانه اي 
درباره تحوالت بورس كه معموال مردم عادي از آنها باخبر 
نمي شوند و در س��طوح باالي معامالتي بورس جريان 
دارد. ماجراي اين نوس��انات از جايي آغاز مي ش��ود كه 
كارشناسان، دلسوزان كشور و برخي تحليلگران بورس 
متوجه اين واقعيت شدند كه عرضه سهام دارا دوم ممكن 
است مشكالتي براي سهام هاي خرد ايجاد كند و در ادامه 
باعث بروز برخي نارضايتي هاي عمومي در كشور شود. 
ارزيابي هايي كه در نهايت رويارويي حقوقي ها و دولتي ها 
را در بورس شكل داد و باعث بروز نوسانات اخير بورس شد.

    سكانس اول: انداختن سنگ در آب
گفته مي شود انداختن يك سنك كوچك در بركه آرام 
مي تواند آرامش را از اب بگيرد و موج هاي متعددي ايجاد 
كند. اين نظريه در خصوص بازارهاي اقتصادي هم صدق 
مي كند؛ يك متغير ظاهرا بي ربط و كوچك مي تواند 
باعث نوسانات جدي در بازار شود.ماجراي نوسانات بازار 
بورس به عرضه دارا دوم باز مي گردد؛ در واقع بيشترين 
ضربه به بازار بورس را »اي تي اف دارا دوم« به بورس وارد 
كرد؛ علت هم اين بود كه اين چهار سهم معروف پااليشي 
كه قرار بود عرضه شود به زعم كارشناسان ارزندگي الزم 
در قيمت را نداشت چه رسد به اينكه اين سهام دست 
به دس��ت شود و به قيمت هاي بسيار باالتر هم فروش 
رود؛ اما با توجه به اينكه كارگزاران و كارتل هاي بزرگ 
مبتني بر سياس��ت گذاري هاي كالن مشتريان خود 
عمل مي كنند ممكن است در جايي بخواهند خريدي 
كنند كه ارزندگي الزم را هم نداشته باشد. چنانچه اين 
كارتل هاي بزرگ و حقوقي هاي اثرگذار براي خريد دارا 
دوم كه كارشناسان معتقد بودند ارزندگي الزم را ندارد؛ 
ورود مي كردند؛ بدون ترديد دامنه وسيعي از حقيقي ها و 
تازه وارد آن بورس هم به تبع آنان اقدام به خريد گسترده 
اين سهام مي كردند و دامنه وسيعي از مشكالت عمومي 
و اقتصادي كش��ور را در بر مي گرف��ت. معادله پا پس 

كشيدن دولت از عرضه دارا دوم و متعاقب آن رويارويي 
حقوقي ها با دولت از همين جا آغاز مي شود.

    سكانس دوم؛ همه چيز زيرنظر است
 روايت ديگري در خصوص بورس مطرح است كه مبتني 
بر آن اعالم مي شود دولت و شخص همتي رييس كل بانك 
مركزي در بازار بورس بازيگران و تحليلگران اثرگذاري 
دارد. بازيگراني كه با ابزارهايي كه در اختيار دارند قادرند 
تصويري از تحوالت آينده را قبل از وقوع آن به دست آورند 
و آن را در اختيار دولتي ها و شخص رييس جمهوري قرار 
دهند. زماني كه تحليلگران دولتي متوجه اين واقعيت 
شدند كه نوسانات احتمالي بازار بورس كه در اثر عرضه 
دارادوم ايجاد خواهد ش��د، هرچند كه براي حقوقي ها و 
كارتل هاي بزرگ تبعات گس��ترده اي ندارد اما باعث از 
ميان رفتن دامنه وسيعي از سرمايه هاي خرد و عمومي 
مي شود؛ هش��دارهاي الزم را به نهادهاي مسوول دادند 
تا چاره اي براي سرمايه هايي بينديشند كه توسط اقشار 
كمتربرخوردار وارد بازار ش��ده و نوسان گسترده در آن 
مي توانست تبعات امنيتي و اجتماعي گسترده اي به بار 
بياورد. زماني كه چشم انداز آينده پيش روي دولتمردان 
تصويرسازي شد؛ دولتي ها هم ترجيح دادند كه از عرضه 
جلوگيري كنند تا بعد از بررسي هاي دقيق تر دوباره اين 

موضوع را در دستور كار قرار دهد يا ندهد.

    س�كانس س�وم؛ حقوقي ه�اي نقاب�دار وارد 
مي شوند

بعد از تصميمات��ي كه دولت براي حفاظ��ت از منابع 
عمومي مردم گرفته ب��ود؛ حقوقي هايي كه براي اين 
عرض��ه برنامه هاي وس��يعي را تدارك دي��ده بودند و 
نقدينگ��ي فراواني را گ��ردآوري ك��رده بودند، چهره 
برانداختند از خان��ه برون تاختند كه چرا دولت عرضه 
را متوقف ساخته اس��ت؟ برخي حقوقي ها هم كه در 
پيك قيمت خريد ك��رده بودند تا بعد از عرضه دارادوم 
از اين سرمايه گذاري سود ببرند به اين جمع پيوستند. 
بعد از توقف عرضه، حقوقي ها كه اين بار خود را قوي تر 
از هر زماني مي ديدند؛ روياروي دولت ايس��تادند. اين 
كارتل هاي بزرگ با منابع كالني ك��ه در اختيار دارند 
مي توانند در برابر هر س��هي، صف خريد طويلي ايجاد 
كنند و شاخص ها را وارد فاز نزولي كنند تا از اين طريق 
به دولت فش��ار بياورند كه اين اتفاق هم افتاد. يععني 
حقوقي ها تا زماني كه دولت از تصميم خود عقب نشيني 
نكرد و اعالم نكرد كه بين وزارتخانه هاي اقتصاد و نفت 

برخي ناهماهنگي ها رخ داده و اين ناهماهنگي ها باعث 
تاخير در عرضه بوده، دست از فشار بر دولت برنداشتند.

    سكانس چهارم؛ زماني براي اصالح بازار
 البته دولت هم بالفاصل��ه در برابر حقوقي هاي عصباني 
كوتاه آم��د و از طريق حقوقي هايي كه در بورس دارد اين 
فضاسازي رسانه اي را آغاز كرد كه عرضه بزودي و با آغاز 
هفته دولت از سر گرفته خواهد شد. اما در اين ميان هستند 
تحليلگراني كه معتقدند اين عقب نشيني دولت در برابر 
حقوقي ها استراتژيك اس��ت ودولت با هدف شناسايي 
كانون هاي قدرت در بورس حركتي را پايه ريطي كرده تا 
مشخص شود كدام كارتل هاي بورسي توانايي اثرگذاري 
عميقي بر بورس را دارند تا برنامه ريزي براي مهار و كنترل 
آنها را در دستور كار قرار دهد. مطابق اين نظريع موضوع 
بورس ديگر تنها مربوط به دولت و شخص ريس جمهوري 
يا رييس كل بانك مركزي نيست و كل نظام و حاكميت 
پشت بورس ايستاده است. بنابراين موضوع رويارويي دولت 
با حقوقي هاي اثرگذار، اولين سكانس از فيلم بلندي است 

كه طي ماه ها و سال هاي آينده هم ادامه خواهد داشت.

    سكانس پاياني: اينجا چراغي روشن است
تحوالت بورس طي روزهاي اخير و فراز و نشيب بورس، 
نشان مي دهد كه بالفاصله پس از عقب نشيني ظاهري 
دولت و اع��الم وزراي اقتصاد و نف��ت در خصوص اينكه 
عرضه دارا دوم بزودي صورت خواهد گرفت، شاخص ها 
دوباره بسمت رشد حركت كردند. در واقع چالشي كه بين 
برخي كارتل هاي حقوقي و دولت در بورس ايجاد شده بود 
فروكش كرد. چالشي كه حقوقي ها بر سر منافع بيشتر آغاز 
كردندو تا نشان دادند زماني كه دولت به اين مطالبات پاسخ 
ندهد؛ حقوقي ها از ابزارهايي كه در بورس دارند استفاده 
مي كنند تا دولت را مجبور به انجام كاري كنند كه براي آنها 
سود دارد. اين خطري است كه از منظر برخي تحليلگران 
عنوان مي شود. اما به رغم تمام اين تحوالت مثبت و منفي 
بورس همچنان به راه خود ادامه مي دهد؛ وراي مخالفت ها 
و موافقت هايي كه در خصوص بازار سرمايه ارايه مي شود 
بورس در كشورمان آرام آرام چنان جايگاهي پيدا مي كند 
كه ساير گزاره هاي اثر گذار را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
براساس اين قرائت بورس حتي در حوزه حكمراني مطلوب 
نيز جايگاه خاصي را در چشم انداز آينده بازي خواهد كرد. 
در جريان عدم عرضه دارا دوم بنظر مي رسد دولت و اساسا 
حاكميت در راستاي منافع عمومي مردم وارد ميدان شده 

تا در اثر اين تصميم سرمايه هاي خرد آسيب نبيند.

تحليل
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ادامه از صفحه اول 7ويژه

»تعادل«گزارشميدهد

اما و اگرهاي عرضه خودرو در بورس
تعادل -  گروه خودرو |

ارديبهش��ت ماه ۹۹ پيش��نهاد عرضه خ��ودرو در بورس 
كاال به رييس جمهوري ارايه ش��د. پيش��نهادي كه مورد 
استقبال خودروسازان قرار گرفت. در همين رابطه، انجمن 
خودروس��ازان ايران از رييس جمهور درخواست كرد كه 
تدابيري اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس كاال ورود 
و خودروهاي توليد داخل را در اين بورس عرضه كنند. بنابه 
گفته دبير انجمن خودروسازان ايران، درشرايط كنوني، دو 
راه بيشتر براي ساماندهي كامل بازار خودرو وجود ندارد، 
يا اينكه قيمت گذاري دستوري حذف و فروش خودرو در 
حاشيه بازار انجام شود، يا ظرفيت بورس كاال براي عرضه 
خودرو مورد استفاده قرار گيرد. به گفته آنها، عرضه خودرو 
در بورس كاال رانت دو نرخي بودن قيمت خودرو را از بين 
مي برد و باعث ايجاد ش��فافيت در بازار خواهد شد. اما اين 
شيوه براي قيمت گذاري خودرو، مخالفان و موافقاني دارد. 
مخالفان شيوه عرضه خودرو در بورس مي گويند: در حال 
حاضر به دليل شكاف قابل توجه بين توليد و تقاضا، شرايط 
الزم براي عرضه خودروهاي داخلي در بورس مهيا نيست. 
يعني مادامي كه هنوز عرضه خ��ودرو با تفاضا همخواني 
ندارد، با عرضه اين محصول به بورس باز هم رش��د قيمت 
اتفاق مي افتد. به عبارتي بهتر، در چنين ش��رايطي عرضه 
خودرو در بازار س��رمايه و از طريق بورس كاال، تنها ممكن 
است قيمت آن را به نفع شركت هاي خودروساز اصالح كند. 
بنابراين مصرف كنندگان واقعي چندان نفعي از آن نخواهند 
برد، زيرا عرضه و تقاضا هنوز تعادل الزم را ندارد. برخي ديگر 
از كارشناس��ان مي گويند: اگر قرار باشد، عرضه خودرو در 
بورس همراه با كنترل قيمت باش��د، فايده اي ندارد؛ چون 
قيمت دستوري در بورس رانت ايجاد مي كند. اما موافقان اين 
شيوه قيمت گذاري مي گويند كه با عرضه خودرو در بورس 
كشف قيمت و حذف داللي و واسطه گري در بازار خودرو را 
شاهد خواهيم بود. به هر صورت، قيمت گذاري خودرو در 
بورس يكي از راهكار هايي است كه فعاالن صنعت خودرو 
از آن اس��تقبال كرده اند، كه به گفته آنها در كاهش قيمت 
خودرو نقش بس��زايي مي تواند داشته باشد. اما اين روز ها 
خبر جديدي در اين رابطه منتشر نشده و مشخص نيست 

كه اساسا اين پيشنهاد پيگيري شده است يا خير. 

     عرضه خودرو در بورس چه شد؟ 
»عرضه خودرو در بورس« موضوعي اس��ت كه در مورد 
قيمت گذاري خودرو مطرح ش��د اما گوي��ا اين روزها به 
فراموشي سپرده شده است. قرار بود، خودرو براي تعيين 
قيمت به بورس ورود پيدا كند؛ موضوعي كه توسط رييس 
قوه قضاييه پيشنهاد داده شد. سعيد عمراني، معاون قضايي 
دادستان كل كش��ور طي مصاحبه اي در ارديبهشت ماه 
امس��ال در اين رابطه در اظهاراتي عنوان كرد: قطعًا بين 
قيمت كارخانه و بازار تفاوت فاحش��ي وجود دارد و واقعا 
رانتي وجود دارد و از جمله داليل اين اتفاق، وجود دالل ها، 
نوع ثبت نام و ديگر مواردي است كه بايد همه آنها اصالح 
ش��ود. به گفته او، در همين زمينه، دس��توري را آيت اهلل 
رييسي رييس قوه قضاييه به عنوان پيشنهاد ارايه كرده كه 
روي آن كار تحقيقاتي و كارشناسي در حال انجام است و 
آن اينكه خودرو در بورس عرضه شود. اين پيشنهاد به نظر 
مي رسد، مورد استقبال خودروسازان نيز قرار گرفته است، 
به گونه اي كه احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان 
طي مصاحبه اي در دوم خرداد ماه س��ال جاري گفت: در 
صحبت هاي مطرح با رييس جمه��وري اعالم كرديم با 
توجه به حمايت دولت از بازار سرمايه، بهتر است تدابيري 
انديشيده شود تا خودروس��ازان هم به بورس كاال ورود و 
خودرو ه��اي توليد داخل را در اين بورس عرضه كنند. به 
تازگي مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه سازان ايران نيز در 
مصاحبه اي در خصوص راه حل براي كاهش قيمت خودرو 
گفت: پيشنهاد داده ايم كه قيمت خودرو در بورس ارايه 
شود، چون زماني كه كااليي در بورس به فروش مي رسد، 
قيمت آن شفاف مي شود و در نتيجه قيمت ثابت مي گيرد. 
اما اين پيش��نهاد مخالفاني هم دارد. به طوري كه برخي 
از كارشناس��ان حوزه خودرو، آن را شيوه مناسبي براي 
قيمت گذاري نمي دانند و معتقدند كه اين روش منجر به 

كاهش قيمت ها نخواهد شد.

      عرضه خودرو در بورس به صالح نيست
در همين رابطه امراهلل اميني عضو هيات علمي دانشكده 
اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي و كارشناس خودرو در 
پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه آيا عرضه خودرو مي تواند 
به كاهش قيمت خودرو يا تعادل بخشي به اين بازار كمك 
كند يا خير عنوان كرد: در حال حاضر به دليل شكاف قابل 
توجه بين توليد و تقاضا، شرايط الزم براي عرضه خودروهاي 
داخلي در بورس مهيا نيست. اما نكته مهمي كه اين استاد 
دانشگاه دس��ت روي آن مي گذارد، عدم تعادل در عرضه و 
تقاضا در بازار خودرو است؛ چراكه به گفته او، هم اكنون به 
دليل كاهش توليد خودرو، ميزان عرضه خودرو به بازار از 
سمت تقاضا پايين تر است، كه همين امر نيز موجب رشد 
قيمت ها شده است. اميني در بخش ديگري از صحبت هاي 
خ��ود مي گويد: تا مادامي كه عرضه ب��ا تقاضا نمي خواند، 
حتي اگر عرضه هم در بورس رخ دهد، بازهم شاهد جهش 

قيمت ها در اين بازار هستيم. 
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا عرضه خودرو در بورس به 
نفع خودروسازان و مشتريان خواهد بود، گفت: تا زماني كه 
چنين شرايطي بر صنعت خودروي كشور حاكم باشد، از 
اجراي اين شيوه ها مشتري يا خودروساز نفعي نخواهد برد. 
بنابه اظهارات اين كارش��ناس خودرو، زماني كه عرضه در 
مقايسه با تقاضا محدود است، قيمت خودرو در بورس كاال 
افزايش مي يابد و چون ذات بورس در اين اس��ت كه اساسا 
محدوديتي براي خريد وجود ندارد. برهمين اساس، كساني 
كه سرمايه هاي بااليي دارند بازهم براي خريد خودرو به اين 
بازار ورود مي كنند. اميني معتقد در چنين شرايطي، حتي 

مصرف كننده واقعي باز هم متضرر خواهد شد. 
اين كارشناس خودرو در نهايت، طرح عرضه خودرو در بازار 
بورس را شيوه مناسبي نمي داند؛ چراكه هم زيرساخت هاي 
آن فراهم نيست، هم اينكه كشف قيمت در بازار خودرو به 
درستي انجام نخواهد شد. او بهترين روش قيمت گذاري و 

كشف را مكانيسم عرضه و تقاضا در بازار مي داند. 

    4   شيوه  قيمت گذاري 
در همين حال، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
در گفت وگو با ا»يس��نا« مي گويد در شرايطي كه به دليل 
نوس��انات دايمي در بازار هيچ ي��ك از طرف هاي فعال در 
بازار خودرو از شرايط راضي نيست، مجلس براي تغيير در 
قيمت گذاري خودرو، بررسي هاي خود را آغاز كرده است. 
محمدرضا نجفي منش اظهار ك��رد: در طول هفته هايي 
كه از آغاز مجلس يازدهم گذش��ته، تعدادي از نمايندگان 

كميسيون هاي اقتصادي، تمركز خود را به اصالح شرايط در 
بازار خودرو اختصاص داده اند و در هفته هاي اخير جلسات 
چندگانه اي با حضور فعاالن صنعت خودرو و نمايندگان 

مجلس برگزار شده است. 
حال اگر بخواهيم روند قيمت گذاري خودرو طي دهه هاي 
اخير را بررسي كنيم؛ مي بينيم كه اساسا چهارشيوه براي 
تغيير ريل قيمت گذاري در بازار خودرو مطرح بوده است. 
يك روش بازگشت به شيوه قيمت گذاري در دهه ۷۰ است، 
كه در آن  دوره قيمت خودرو با توجه به نرخ حاش��يه بازار 
تعيين مي ش��د. به طوري كه به گفته نجفي منش، به طور 
نمونه اگر امروز خودرويي در بازار ۱۰۰ ميليون تومان است، 
قيمت كارخانه ۹۵ ميليون تعيين مي شود. هرچند در دهه 
۷۰ اجراي اين روش موفقيت آميز بود اما فعال به نظر مي رسد 

وزارت صمت با آن موافق نيست.
اما روش دوم، انتقال اختيار قيمت گذاري به خودروسازان 
است، كه براساس اظهارات رييس انجمن صنايع همگن 
قطعه س��ازي، در چنين چارچوبي، خودروسازان قيمت 
خودرو را بر اساس هزينه تمام شده و سودي معقول اعالم 
كنند و نظارت بر صداقت اين نرخ ها ادامه داشته باشند. اما 
در روش سوم، پاي بورس به عرصه قيمت گذاري خودرو باز 
مي شود، كه پيشنهاد كنندگان اين طرح مي گويند مانند 
قيمت گذاري كاالهايي مانند فوالد ي��ا مس كه از طريق 
فرابورس انجام مي شود مي توان براي مثال هزار دستگاه از 
يك مدل سواري را به بورس عرضه كرد و با توجه به ميزان 
استقبال مردم و قيمتي كه براي آن پرداخت شد، نرخ نهايي 
خودرو را استخراج كرده و بر اساس آن ماشين ها را در بازار 
عرضه كرد. همچنين براساس شيوه چهارم، در قانون برنامه 
پنجم توسعه لحاظ شده، اگر دولت قصد دارد كااليي را با 
قيمت پايين تر از هزينه توليدي به مردم عرضه كند، خود 
بايد هزينه مابه التفاوت آن را بپردازد. به گفته نجفي منش، 
اگر دولت مي خواهد پرايدي كه هزينه توليد آن ۷۰ ميليون 
تومان شده را به مردم ۴۰ ميليون تومان بدهد، بايد براي آن 
بودجه اي در نظر گرفته و خود مابقي پول را پرداخت كند. از 
اين رو، تمام اين روش ها پيشنهاد شده و مجلس بررسي هاي 
خود در اين زمينه را آغاز كرده و در صورت نياز مي توان هر 

يك از آنها را به شكل جزئي تر بررسي كرد. 

    دو راهكار پيش رو
در اين ميان، برخي از كارشناسان خودرو هم بر اين باورند 
كه در اين شرايط دو راهكار پيش رو داريم؛ اينكه سياست 
فعلي را با وجود رانت گس��ترده اي كه ايجاد مي كند ادامه 

دهيم كه اين ش��يوه نادرستي است، اما پيشنهاد دوم اين 
است كه قوه قضاييه هم بر آن تاكيد كرده عرضه خودرو در 
بورس كاال است، ضمن اينكه اگر در نهايت سودي هم در 
اين ميان وجود داشته باشد، قطعا خودروساز نسبت به سفته 
باز در اولويت دريافت آن خواهد بود. از سوي ديگر، برخي 
از كارشناسان بر اين باورند كه خودرو را مي توان در بورس 
كاال عرضه كرد، اما اين عرضه در بورس مزيت ويژه اي ندارد، 
البته قيمت را شفاف مي كند، اما اگر قرار باشد، عرضه خودرو 
در بورس همراه با كنترل قيمت باش��د، فايده اي ندارد. به 
گفته آنها، اگر قرار بر كنترل قيمت خودرو باشد، بهتر است 
در خارج از بورس تعيين قيمت شود، چون قيمت دستوري 
در بورس رانت ايجاد مي كند. مثاًل قيمت خودرو در بورس 
۴۰ ميليون و در بيرون ۱۰۰ ميليون مي شود كه اين باعث 
ايجاد رانت خواهد ش��د. البته بورسي ها هم در اين رابطه 
مي گويند: با توجه به عدم تع��ادل عرضه و تقاضا در بازار 
خودرو قيمتي كه قرار اس��ت در بورس كاال كشف شود، 
حق شركت هاي خودروساز نيست. االن به دليل مشكالت 
موجود بر سر راه تامين قطعه و توليد، عرضه خودرو با تقاضا 
همخواني ندارد بنابراين قيمتي هم كه بنا است در بورس 
كاال كشف شود، خودروسازان مستحق آن نيستند. به گفته 
آنها، اگر توليد و عرضه و تقاضا در ش��رايطي طبيعي قرار 
داش��ت با قيمت هاي كمتري در بازار مواجه بوديم مانند 
دوران پس��ابرجام. با توجه به وضع توليد و تقاضا، قيمت 
واقعي خودرو را نمي توان با ارقام فعلي تفسير كرد. واردات 
خودرو متوقف است و توان توليد خودروسازان هم به دليل 
تحريم پايين آمده و از س��ويي به دليل رشد نقدينگي با 
هجوم سرمايه به بازارهاي مختلف از جمله خودرو مواجه 
هستيم. براساس چنين اظهاراتي اگر به طور مثال، شوراي 
رقابت قيمت فالن محصول را ۵۰ ميليون تعيين كرده و 
در بورس كاال قيمت ۱۰۰ ميليون تومان براي آن كشف 
شود نبايد همه پول حاصل از كشف قيمت صورت گرفته 
را به خودروسازان تقديم كنيم. از اين رو، متوليان بورس 
پيشنهاد مي دهند كه قيمت خودرو در بستر بورس كاال 
كشف شود و نقدينگي حاصل از اختالف قيمت با بازار را 
به عنوان عوارض و ماليات مثال صرف توسعه حمل و نقل 
عمومي ش��ود. البته آنها هم بر اين باورند كه احتمال 
كاهش قيمت خودرو پس از كشف قيمت در بورس كاال 
وجود دارد اما زياد نيست . زيرا عرضه و تقاضا همخواني 
الزم را با هم ندارند. خودروسازان قطعا مي توانند نسبت 
به عرضه محصوالت  در بورس كاال اقدام كنند و اين طور 

نيست كه نوسان توليد، اجازه اين كار را از آنها بگيرد.
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 خطاي جديد 
با عرضه خودرو در بورس

كس��ري مزمن بودجه در چند دهه اخير، سبب بيماري 
مزمن تورم در كشور شده اس��ت كه همواره با فرافكني 
دولتي از پذيرش مسووليت شانه خالي كرده است.  تاثير 
سوء تورم در كنار مشكالت عديده و مكرر در سياستهاي 
كالن داخلي و خارجي و مش��خص نبودن راهبرد كالن 
كشور در دوره هاي طوالني، وضعيت اقتصادي را بغرنج 
نموده اس��ت و كش��ور را با ابرچالش مواجه كرده است. 
سياستهاي اس��تقالل از منابع نفتي كه اولين بار در دهه 
3۰ ب��ا تحريم هاي بين المللي عليه ملي ش��دن صنعت 
نفت آغاز شده است و در دوره هاي مانند جنگ تحميلي، 
تحريم هاي هسته اي و تحريم هاي اخير امريكا دوباره در 
دستور كار قرار گرفت، با كوچك ترين گشايشي در سياست 
خارجي و ايجاد درآمد ارزي نفتي، به فراموشي سپرده شد. 
تكيه بر دالرهاي نفتي و سركوب طوالني مدت نرخ ارز، 
نياز به كارآفرينان واقعي و مديران با كفايت را در كش��ور 
كم نموده و نهايتا صنايع ضعيف و ناكارآمدي در كش��ور 
پديد آورده است كه با كوچك ترين بحران سياسي دچار 
بحران هويت و حيات مي شوند.  در اينچنين دوره هاي، 
هميشه سياس��ت گذار براي فرار از مسوولت خطاهاي 
گذش��ته، به اقتصاد دس��توري روي آورده است و تالش 
كرده با اخالل در فرآيند بازار و قيمت گذاري دس��توري 
در كنار سياس��ت هاي مانند داخلي س��ازي دستوري 
مستقل از اقتصادي بودن آنها، بازار را كنترل نمايد. اين 
فرايند كه طبعا با شكس��ت سهمگين مواجه شده است 
و منجر به زيان هاي عملياتي بنگاه هاي توليد و تشديد 
نرخ تروم از محل عدم بازگشت تسهيالت بانكي ناشي از 
زيان توليدكنندگان و متواترا اضافه برداشت شبكه بانكي 
همراه بوده اس��ت. صنايع خودرويي در كش��ور بهترين 
ويترين اين مدل سياستگرداني در كشور است. بيش از 
۵ دهه است كه سياستگردانان ايراني به خودرو همانند 
نرخ ارز به دماس��نج تورم مي نگرن��د و تالش مي كنند با 
اراي��ه روش هاي ايذايي به جاي كنترل تورم، دماس��نج 
را به صورت تصنعي دس��تكاري كنند. در آخرين بحران 
سياسي كش��ور كه خروج يكجانبه و تحريم هاي شديد 
امريكا عليه ايران بوده است، دولتمردانان باز به روش هاي 
منس��وخ و آزموده شده اي دست انداختند كه بارها غلط 
بودن آن اثبات ش��ده بود. جالب آنكه دولت فعلي منتقد 
ناشنوايي در مديريت كشور و حذف بدنه كارشناسي قوي 
از اركان تصميم گيري كش��ور و نتيجتا اخذ تصميمات 
غلط در دولت اس��بق بود ولي خود همان راه حل ها را به 
شيوه بدتر اجرا نمود. صنايع خودرويي كه از تحريم هاي 
هسته اي آسيب جدي ديده بودند در دوره دولت يازدهم 
هم با تغيير ناگهاني سياست و راهبري غلط وزير كهنسال 
صمت، اگر چه رونق پيدا نمودند ولي آسيب پذيري آن از 
تحريم ها تشديد شد. ناشنوايي وزير كهنسال كه معتقد 
بود به تنهايي از همه كارشناسان اين حوزه درك بهتري از 
سياست گذاري دارد و به مشورت جز حلقه محدود دوستان 
و ياران قطعه سازش اعتقادي نداشت، نهايتا در برخورد با 
چالش سياسي جديد صنعت خودرو را به ابربحران دچار 
كرد. فرصت سوزي البته يك عادت قديمي در دولتمردان 
ايراني اس��ت و فرصت برجام بدون آنكه نتيجه اي براي 
اقتصاد به بار بياورد از بين رفت. نهايتا تالش براي مقابله با 
تورم فزاينده ناشي از بي انضباطي مالي دولت به فروش به 
قيمت دستوري خودرو منجر شد و سبب ايجاد ده ها هزار 
ميليارد تومان زيان در شركت ها شد. در اين بين، عليرغم 
تذكرات مكرر كالرشناسان براي آزادسازي قيمت كاالها 
از ارز تا خودرو، مسووالن وزارت صمت و شوراي رقابت بر 
قيمت گذاري دس��توري اصرار كردند و هزاران ميليارد 
تومان رانت را توزيع كردند. هرچند فساد اين روش ها با 
محاكمه سه مديرعامل وقت ش��ركتهاي خودروسازي 
عيان تر شد، ولي لجاجت بر اجراي سياست هاي كه منشأ 
فساد و فقر در كشور است برقرار مانده است. اين لجاجت كه 
منشأ آن خودرايي مديران اقتصادي كشور است، نهايتا به 
ارايه راهكارهاي عجيبي مانند عرضه خودرو در بورس كاال 
منجر شده است. راهكاري كه در هيچ كجاي دنيا آزموده 
نشده است و شكس��ت خوردن آن از هم اكنون واضح و 
مبرهن است.  سازوكار بورس كاال براي كاالهاي عمومي 
مانند فوالد و محصوالت پتروشيمي مناسب است نه خريد 
و فروش خودرو. فرايند قيمت گذاري در بازار خودرو كه 
درواقع همان بورس خريد و فروش خودرو است به صورت 
سنتي در جريان است. پذيرش خودرو به عنوان يك كاالي 
بورسي، درواقع تنها لجاجت در عدم پذيرش بازار موجود 
به عنوان مرجع قيمت گذاري است. شركتها قاعدتا مانند 
همه دنيا بايد در عرضه به قيمت دلخواه آزاد باشند و نهايتا 
مش��تريان بايد در خص��وص ارزش كاال در بازار تصميم 
بگيرند. انتقال پروسه كشف قيمت به بازار بورس كاال، تنها 
پيچيدگي را افزايش مي دهد و حسني براي مشتريان ندارد. 
كاهش شفافيت مانند دستور بر حذف قيمت از سايت هاي 
خريد و فروش نه تنها منجر به كاهش قيمت نميشود كه 
س��بب افزايش جرايم و كاله برداري ها مي شود و درگير 
كردن بازار بورس كاال كه خود هم اكنون از دستورات بي 
منطق در عرضه خارج از ب��ازار برخي كاالها رنج مي برد، 
منجر به بهبود شرايط نخواهد شد. لذا اگر سياست گردان 
براي يك بار هم كه شده، بپذيرد سازوكار استاندارد بازارها و 
روش هاي كه سال ها در اقتصادهاي رو به رشد آزموده شده 
است را به جاي ارايه راه حلهاي ابتكاري پي بگيرد و به جاي 
تالش بر عرضه خودرو در بورس كاال، فرايند قيمت گذاري 
را آزاد نمايد و در كنار آن براي جلوگيري از اجحاف بر حقوق 
مصرف كنندگاني كه سال ها براي توسعه صنعت خودرو 
از جان و مال خود ايثار كرده اند، حداقل فرايند توليد را در 
كشور آزاد و رقابتي كند نتايج به مراتب بهتري در اقتصاد 
ايجاد خواهد ش��د. افزايش انضباط مالي دولت و افزايش 
دقت برنامه ريزي در سازمان برنامه و بودجه و حفظ تناسب 
خلق پول و افزايش پايه پولي و نقدينگي با رشد اقتصادي 

مي تواند غول تورم را به زانو دربياورد. 

فتاح:  خطا كردم
نتوانستم به خوبي توضيح دهم يا جانب انصاف را رعايت 
نكردم يا دقي��ق مطرح نكردم اينجا ب��ه ضرس قاطع 
مي گويم و خدا را ش��اهد مي گيرم كه هيچكدام از اين 
سازمان ها استفاده ش��خصي از اين امالك نداشتند و 
همكاري هاي الزم را با ما داشتند اما به نتيجه مشخص 
نرسيده بود. او همچنين گفت: از همين جا مي خواهم از 
همه آن عزيزان كه در حق آنها اجحاف شد مي خواهم در 
محضر خدا و مردم از همه آن بزرگواران، مخصوصا برادر 
عزيزم حداد عادل و سركار خانم هاي ابتكار و موالوري 
و همه عزيزان و سازمان ها عذرخواهي كنم و حالليت 
بطلبم. فتاح گفت: همه جواب هاي آن عزيزان متين بوده 

است و من به ديده منت مي پذيرم.

پخش زنده برنامه هيات هاي 
مذهبي با همكاري همراه اول

هيات ه��اي مذهب��ي در ماه مح��رم مي توانند 
برنامه هايش��ان را با اينترنت راي��گان همراه اول 

پخش زنده كنند. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، هم زمان با نزديك شدن به ماه محرم 
و عزاداراي سيد و ساالر ش��هيدان، همراه اول با 
همكاري پيام رسان بومي »روبيكا« امكان ويژه اي 
را براي هيات هاي مذهبي سراسر كشور فراهم 
آورده كه برگزاري مراس��م  عزاداري را در دوران 
محدوديت هاي ناشي از ش��يوع ويروس كرونا، 
تسهيل مي كند.بر اين اساس، هيات هاي سراسر 
كش��ور مي توانند با ايجاد كانال در پيام رس��ان 
روبيكا و عضويت در صفحه اختصاصي »عقيق«، 
از امكان پخش زنده با اينترنت رايگان و تسهيالت 
اطالع رساني اين برنامه بهره مند شوند.شرايط در 
نظر گرفته شده به شكلي است كه هزينه اينترنت 
طرف ارس��ال كننده و دريافت كننده در تمامي 
اپراتورها رايگان است و چنانچه هيات ها امكان 
فني اس��تفاده از دوربين و تجهيزات پخش زنده 
را نداشته باشند، مي توانند با تلفن همراه از اين 
امكان بهره مند شوند.مديران هيات هاي عالقه مند 
به استفاده از اين ش��رايط، الزم است ابتدا كانال 
اختصاصي هيات را در روبيكا ايجاد كرده  سپس 
آدرس آن را به نام كاربري aghighlive  ارسال 
كنند.امكان ديگري كه در اين طرح گنجانده شده، 
امكان ارس��ال پيامك رايگان است كه اطالعات 
بيش��تر آن، پس از ايجاد كانال براي مدير هيات 
ارسال خواهد شد.هيات هاي مذهبي همچنين 
مي توانند ويديوها، صوت ها و برنامه هاي خود را 
براي پوشش رسانه اي در عقيق، از طريق كانال 

روبيكاي هيات به عقيق ارسال كنند.

جهاني شدن و رقابت پذيري
 مسائل پيش روي صنعت

رسالت صنعت فوالد امروز كمك به افزايش رشد 
اقتصادي، حفظ اش��تغال و به گردش درآوردن 
چرخ هاي اقتصاد ملي است و از اين منظر، دوران 

حساسي پيش روي اين صنعت قرار دارد.
 مهندس عظيميان، مديرعام��ل فوالد مباركه 
با تأكيد بر اينكه جهاني ش��دن و برخورداري از 
صنعت رقابت پذير از بزرگ ترين مس��ائل پيش 
روي صنعت و اقتصاد كش��ور اس��ت، در پاسخ 
به س��والي درباره گام ه��اي ف��والد مباركه در 
حوزه جهش توليد چنين پاس��خ داد: امس��ال 
به فرم��وده مقام معظم رهبري س��ال »جهش 
توليد« نام گذاري شده است. سالي كه درست در 
شديدترين تحريم هاي بين المللي عليه اقتصاد 
ايران، قرار است حركتي جهش گونه در اقتصاد 
ايران ش��كل گيرد و تا امروز كه پنج ماه از س��ال 
س��پري ش��ده، نمود عيني اين امر در برخي از 
بخش هاي صنعتي و معدني كشور به خصوص 

حوزه فوالدسازي آشكار شده است.
مديرعامل ف��والد مبارك��ه ادام��ه داد: ايران با 
برخورداري از نيروه��اي جوان و تحصيل كرده، 
دسترس��ي به بازار ۴۰۰ ميليون نفري منطقه، 
وجود پتانسيل هاي دروني، مانند معادن، و وجود 
راه هاي استراتژيك، ظرفيت هاي بسيار زيادي 
در حوزه ه��اي مختلف اقتص��ادي دارد و حوزه 
صنايع معدني به ويژه فوالدسازي نيز از اين امر 
مستثنا نيس��ت. واقعيت آن است كه فشارهاي 
خصمانه امريكا در سه سال گذشته سبب شده 
رش��د اقتصادي در كارنامه اقتصاد ايران منفي 
ش��ود، ولي بدنه توليد و صنعت كشور توانسته 
همچنان استوار باشد و نه تنها نياز داخلي كشور 
را برآورده، بلكه محصوالت خود را روانه بازارهاي 
هدف صادراتي كند و در دوره اي كه فروش نفت 
عمال امكان پذير نيست، براي كش��ور ارزآوري 
داشته باشد. شايد به صراحت بتوان گفت همين 
ايستادگي است كه نماد تاب آوري باالي اقتصاد 
ايران است. خوش��بختانه با درك اين موضوع و 
ش��رايط موجود، در اقتصاد ايران شعار »جهش 
توليد« در پيشاني استراتژي هاي اقتصادي و ملي 
قرار گرفته تا نياز مهم ايجاد اش��تغال و ثروت در 

كشور محقق شود.
عظيمي��ان تاكيد كرد: در اي��ن ميان نكته حائز 
اهميت آن است كه اكنون در سايه شديدترين 
و بي س��ابقه ترين تحريم ها عليه اقتصاد ايران، 
»جهش توليد« استراتژي اصلي كشور قلمداد 
شده و بخش هاي مختلف صنعتي و توليدي نيز 
به خوبي به اين نكته پي برده اند كه نه تنها نبايد 
متوقف شوند، بلكه بايد در مسير توسعه حركت 
كنند. اما نبايد اين واقعيت را نيز از ذهن دور داشت 
كه وضعيت كنوني با نقطه مطلوب فاصله دارد؛ 
چراكه ظرف سه سال گذشته، رشد بخش واقعي 
اقتصاد كش��ور منفي بوده و صندوق بين المللي 
پول پيش بيني كرده اين روند تا پايان سال ۹۹ در 
اقتصاد ايران ادامه داشته باشد و رشد اقتصادي به 
۵- درصد برسد؛ البته بايد شرايط ناشي از شيوع 

ويروس كرونا را نيز در اين خصوص لحاظ كرد.
وي افزود: نكته حائز اهميت آن است كه از منظر 
علمي، اقتصاد ايران اكنون در دوره ركود تورمي 
قرار دارد و آنچه در اين دوره زماني نياز كش��ور 
است سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه صنايع 
مولد و باالدستي است؛ البته بايد توجه داشت كه 
در كنار برخي بدبيني ها به وضعيت شاخص هاي 
كالن اقتصادي و رشدهاي پيش بيني شده، اين 
وضعيت نش��ان مي دهد صنعت كشور، با وجود 
پتانس��يل هاي قابل توجه، نياز به حمايت هاي 
جدي و اساسي دارد؛ به  ويژه اينكه صنايع با وجود 
تحريم ها و فشارهاي مالي طي دو سال گذشته 
ايس��تادگي كرده اند و اج��ازه نداده اند وضعيت 
اشتغال كشور با بحران مواجه شود و همچنان نيز 

مي توان به افق هاي جديد اميدوار بود.

برخي مي گويند عرضه خودرو در بورس كاال  رانت دو نرخي بودن قيمت خودرو را از بين مي برد

صنعت،معدن و تجارت

پروژهحذفزنگنهبافشارمجلس

فرصتسوزيدولتدربورس

الزم به يادآوري است كه در بهمن ۹۷ نيز ۷2 نماينده يعني 
معادل نيمي از تعداد نمايندگان فعلي در نامه اي به سران 
قوا خواستار برخورد با زنگنه شده بودند و اين بار دو برابر 

دفعه قبل امضا براي برخورد با زنگنه جمع شده است. 
ناظران سياسي واقتصادي در اين زمينه معتقدند: از آنجا 
كه مجلس اصولگرا و نماينده تازه وارد به مجلس، امكان 
مقابله با رييس جمهور و استيضاح آقاي روحاني و وزرا را 
در شرايط سخت تحريم اقتصادي و فشارهاي حداكثري، 
ش��يوع كرونا و مش��كالت مردم ندارند و به دليل تاكيد 
مقامات ارشد نظام بر ادامه حضور اعضاي دولت تا پايان 
عمر اين دولت، قادر به استيضاح رييس جمهور و وزراي 
دولت در فرصت يكسال باقي مانده نيستند، در نتيجه از 
طريق نامه نگاري با سران قوا، سعي دارند كه اهداف خود 
را دنبال كرده و موضوعات م��ورد نظر خود را به صورت 
غيرمستقيم دنبال كنند و انتقادات مختلف و مورد نظر 

خود را اعالم نمايند. 
در اين زمينه بسياري از صاحبنظران معتقدند كه اگرچه 

ايرادات جدي به عملكرد آقاي زنگن��ه و وزارت نفت در 
حوزه هاي مختلف وارد است كه در جاي خود بايد مطرح 
و بررسي ش��ود و راهكار مناسبي براي رفع اين ضعف ها 
و نارس��ايي ها دنبال ش��ود، اما در عين ح��ال اين روش 
نمايندگان و جم��ع آوري طومار با امضاي ۱۱۴ نماينده 
خطاب به س��ران قوا، هيچ اثري بر بهبود اوضاع ندارد و 
اوضاع را نبايد به گونه اي حاد نش��ان داد كه همين حاال 

نيازمند رسيدگي سريع سران قوا باشد. 
در حال حاضر در كشور ما، موضوعاتي مهم تر از حوزه هاي 
مختلف صنعت نفت وگاز و كارت سوخت و پااليشگاه ها و 
عمران و توسعه اين صنعت وجود دارد كه شايد براي آنها 
نيازمند جلسه سران سه قوه و هماهنگي و تصميم گيري 
سريع باشيم، و لذا نبايد با برخورد سياسي وزراي صاحب 
نام دولت روحاني را با هدف تضعيف دولت مورد سوال قرار 

دهيم و درخواست بركناري آنها را داشته باشيم. 
اگر قرار باش��د كه وزير يا مديري آنهم در يكس��ال باقي 
مانده عمر دولت بركنار شود، اين امر بايد از طريق مديران 

ارشد، مانند رييس جمهور انجام شود و البته مجلس حق 
دارد كه با طرح سوال در صحن مجلس، انتقادها را مطرح 
كند اما اينكه اكثريت نمايندگان خواستار ابقا يا بركناري 
باشند، موضوعي است كه بايد با حق دفاع به وزير مربوطه 
و رييس جمهور و نماين��دگان مدافع و همچنين انتقاد 
نمايندگان مواجه شده و از طريق راي گيري نمايندگان 

به نتيجه برسد. 
براين اساس، اينگونه رفتارهاي سياسي كه متداول نيست 
و در چارچوب قانون و وظايف نمايندگان مجلس تعريفي 
ندارد، نبايد باب ش��ود و اينكه هر مشكل و موضوعي به 
سران سه قوا منتقل شود نيز شايسته كشوري برخوردار 

از نهادهاي مختلف و اركان دموكراسي نيست.
در نامه اين نمايندگان آمده اس��ت: در سال ۱3۹۷ و در 
زماني كه روساي قوا براي چگونگي مقابله با تحريم هاي 
ظالمانه دور هم جمع مي ش��دند ۷2 نف��ر از نمايندگان 
منتقد، طي نامه اي به س��ران قوا با اشاره به اقدامات وزير 
نفت در قطع روابط نفتي و گازي ايران با چين روس��يه 

هند – پاكستان و نيز بي توجهي نسبت به ظرفيت هاي 
همسايگان و بي تحركي نسبت به استفاده از سرمايه هاي 
انساني و مالي داخلي اعالم كردند آقاي زنگنه نه تنها گامي 
براي مقابله با تحريم هاي دشمن برنداشته است بلكه عمال 
با اقدامات خود همه راه هاي مقابله با تحريم ها را مسدود 
كرده است. حدود دو سال از زمان صدور آن نامه كه پس 
از برگزاري جلس��ات تخصصي و مش��ورت با گروه هاي 
مختلف كارشناس��ي و مديران ارشد نفتي نگاشته شده 
بود گذشته است. متأسفانه با مقاومت رييس جمهور در 
برابر عزل فوري وزير نفت و پشتيباني رييس و اكثريت 
قاطع نمايندگان مجلس دهم كه با همسو با دولت بودند 
يا مالحظاتي سياسي جهت نقد عملكرد وزير نفت داشتند 
اقدامي براي متوقف كردن مديريت خس��ارت بار آقاي 
زنگنه بر كش��ور صورت نپذيرفت و امروز مي توان گفت 
صدارت زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخير 
ملت ايران و نسل آينده كشور را متحمل صدها ميليارد 

دالر زيان و عدم النفع كرده است.

در سال هاي اخير اقتصاد ايران با آن مواجه بوده است. 
بر خالف روند اميدواركننده بورس در ماه هاي گذشته، 
متاسفانه هنوز به نظر مي رس��د دولت نتوانسته از اين 
فرصت استفاده كند. از سويي نه هنوز برنامه مشخصي 
براي اس��تفاده از ظرفيت بازار س��رمايه ب��راي تامين 
مالي ش��ركت ها وجود دارد و نه س��رعت عرضه سهام 

شركت هاي دولت به بورس افزايش يافته است.

با وجود تاكيد متن قانون بودجه بر لزوم افزايش سرعت 
عرضه سهام شركت هاي دولتي به بورس، به نظر مي رسد 
هنوز ترديدها و مقاومت هايي در اين مسير وجود دارد. ما 
مشابه اين تجربه را در سال هاي گذشته نيز داشته ايم كه 
با وجود تصريح قانون و تاكيد كارشناسان، شركت هاي 
دولتي در برابر عرضه سهامش��ان به ب��ورس مقاومت 
مي كنند. آنچه در هفته هاي گذش��ته در حوزه عرضه 

سهام پااليش��گاه ها رخ داد نيز بهترين نمونه براي اين 
فرضيه است. دولت مي توانست حتي به طور مستقيم 
سهام اين شركت ها را به بورس عرضه كند اما بحث اي 
تي اف مطرح ش��د و ديديم كه در داراي دوم اختالف 

نظرها مانع از عرضه به بازار سرمايه شد.
اين روزها كه توجه مردم به بازار بورس جلب شده و در 
نتيجه آن، حجم بااليي از نقدينگي به بازار تزريق شده، 

بهترين فرصت براي دولت است تا با عرضه دارايي هاي 
خود در بازار بورس از سويي تعهدات خود را اجرايي كند 
و از سوي ديگر در تامين مالي شركت ها به وسيله بازار 
سرمايه موفقيت جديدي را به ثبت برساند، موضوعي 
كه متاسفانه رصد وضعيت بازار در هفته هاي گذشته 
آن را نشان نمي دهد و به نظر مي رسد همين ترديدها 
به فرصت سوزي دولت در بازار بورس منجر شده است.

ادامه از صفحه اول
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چهرهروز

»منتظري« ناظر مجلس در هيات نظارت  بر مطبوعات 
غالمرضا منتظري عضو ناظر مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات ش��د. بر اين اساس وي  با 103 رأي از 146 آراي مأخوذه توسط 
نمايندگان مجلس به عنوان ناظر در اين هيات انتخاب شد. كميسيون فرهنگي نصيرايي را نيز براي عضو ناظر در هيات نظارت بر 
مطبوعات معرفي كرده بود كه احمد اميرآبادي عضو هيات رييسه مجلس اعالم كرد كه نصيرايي انصراف داده است.  منتظري، نماينده 
مردم گرگان و آق قال نا يب رييس دوم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي است. مديركلي فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
گلس��تان و مسوول سازمان بسيج هنرمندان كشور در سوابق منتظري ديده مي شود. او استاد معارف اسالمي در دانشگاه است و از 

سال 85 تا 93 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان بود. 

ايراني ها صاحب فاميلي شدند 
سي مرداد 1313، اس��تفاده از لقب هاي 
گذشته با تصويب قانون مدني، منسوخ و 
انتخاب نام خانوادگي براي تمامي تبعه هاي 
ايران اجباري شد. در س��ال 1304 لوايحي به تصويب 
مجلس شوراي ملي رسيد كه بر اساس آن القابي كه تا 
پيش از آن براي ايرانيان انتخاب مي شد منسوخ و انتخاب 
نام خانوادگي براي كليه اتباع ايران اجباري شد. براساس 
اين قانون تازه تصويب شده پس از ابالغ اين قانون به كار 
بردن القاب و عناوين به جز »آقا« و »بانو« براي خطاب 
كردن افراد ممنوع و بنا شد تا آنان اسم و شهرت خانوادگي 
نيكو براي خود انتخاب كنند. البته تا پيش از اين اليحه 
نيز، نام فاميل در ايران به اهل علم و هنر، روشنفكران و 
صاحب منصبان دولتي اختصاص داشت و مردم عادي با 
نام پدر و جد، شغل يا حرفه يا القاب شناخته مي شدند. 
در واقع قبل از آن نيز اختصاص نام خانوادگي به اشخاص 
در ايران، برمي گردد به سال 1297 شمسي يعني زمان 
تاسيس سجل احوال مملكتي و ماده سوم قانون مصوب 
آن، كه مقرر شد هر رييس خانواده براي خانواده خود نام 
مخصوص اختيار كند و اينكه نام خانوادگي تخصيص 
يافته به نام او ثبت و از آن طريق به هر يك از افراد خانواده 
او تعلق مي گرفت و همگي به همان نام منصوب مي شدند. 
در نهايت با تصويب قانون مدني كش��ور در سال 1313 
ثبت  نام خانوادگي نيز، اجباري شد و بر اساس اين قانون، 
سرپرست خانواده بايد براي خانواده خود نام خانوادگي 
انتخاب مي كرد و نام خانوادگي تخصيص يافته از سوي 
وي به س��اير افراد خانواده اش هم اطالق مي شد؛ از آن 
زمان تاكنون بيش از چهار نسل از ايرانيان به اين نام هاي 

خانوادگي خوانده مي شوند. نام خانوادگي بر اساس محل 
اسكان قوم و نام يا شهرت بزرگ خاندان، پدر، پدربزرگ و 
جد، گاهي هم شغل يا حرفه يا يك ويژگي بدني انتخاب 
مي شد. امروزه در بين اتباع ايراني بيش از 10 هزار واژه 
نام خانوادگي وجود دارد كه از اين ميان محمدي بيشترين 
فراواني و پس از آن حسيني، احمدي، رضايي، مرادي، 
حيدري، كريمي، موسوي، جعفري، قاسمي، عباسي، 
رحيمي، ابراهيمي، زارعي، محمودي، غالمي، اكبري، 
ميرزايي و قرباني به ترتيب بيشترين فراواني را به خود 
اختصاص داده اند. پس از چندي كه نام هاي خانوادگي به 
مرور زمان در زندگي افراد نفوذ كرد و اهميت آن روشن 

شد بسياري از افراد ديدند كه اسامي خانوادگي كه به هر 
دليلي انتخاب كردند چندان براي مناسبات اداري مقبول 
نيست و ممكن است بار معنايي ناخوشايندي براي اين 
افراد به دنبال داشته باشد. در گذر زمان اين اهميت كم كم 
بيشتر خودنمايي كرد، هرچند كه از ابتدا نيز براي ايرانيان 
اين شرايط كامال تشريح شده بود. بعدها قوانيني تصويب 
شد كه بر اساس آن افراد مي توانستند فاميلي خود را به 
داليلي مانند زشت بودن، غيرقابل فهم بودن و سختي 
در نوشتن تغيير بدهند. اما به هر روي به كار بردن القاب 
پس از تصويب اين قانون آرام آرام حذف شد و فاميلي، 

جايگزين آنها شد. 

تاريخ
نگاري

میراثنامه

تنگناي شغلي شاغالن شناسنامه دار اما غيررسمي!
داس��تان غم انگيز گردش��گري در روزهاي كرونايي آنقدر تكرار شده كه حاال همه 
مي دانند اين صنعت تازه نفس چه زيان هايي از اين ويروس ناخوانده ديده اس��ت و 
شايد جاي زخم هايي كه كرونا بر پيكره گردشگري وارد كرده به اين زودي ها التيام 
پيدا نكند. شايد غم انگيزترين بخش داستان مربوط به كساني است كه نقش مهم و 
انكارناپذيري در شناساندن فرهنگ، تاريخ و هنر دارند و با تخصص شان جزو الينفك 
صنعت گردش��گري محسوب مي ش��وند، »راهنمايان گردشگري« همان گروهي 
هستند كه روزهاي سپري شده را در تنگنا گذرانده اند. رييس انجمن صنفي راهنمايان 
گردشگري استان همدان درباره حال و روز راهنمايان گردشگري در روزهاي كرونايي 
گفت: پيش از شيوع كروناويروس گردشگري كشور وارد ركود شده بود، از زمان شيوع 
اين بيماري راهنمايان به طور كامل از حرفه خود بيكار شدند و با آغاز موج دوم فصل 
تابستان را هم از دست داده و  هيچ درآمدي نداشتند. مهرداد ضيايي مهر توضيح داد: 
از آنجا كه راهنمايان گردشگري بيمه تأمين اجتماعي نبودند، مشمول بيمه بيكاري 
هم نشدند بنابراين دولت وعده داد تسهيالت 16 ميليون توماني به آنها تعلق مي گيرد 
كه پس از رايزني هاي فراوان شش ميليون تومان با شرايط سختگيرانه به راهنمايان 
تعلق گرفت و تنها 20 درصد از راهنمايان همدان توانس��تند از آن استفاده كنند. او 
با اشاره به اينكه راهنمايان گردشگري به سفيران صلح و سفيران فرهنگي مشهور 
هستند، افزود: پس از شكل گرفتن سفر راهنمايان بيشترين زحمت را تقبل مي كنند 
اما تاكنون اهميتي به آنها داده نشده است و در اين ايام  هم نتوانستند از هيچ امتيازي 
استفاده كنند. ضيايي مهر به ايسنا گفت: بايد در دوران شيوع كرونا مبالغ بالعوضي 
براي راهنمايان درنظر مي گرفتند و اداره كل ميراث فرهنگي در بحث آموزشي ورود 
پيدا مي كرد تا راهنمايان از آموزش عقب نمانند و در دوران پساكرونا بتوانند آمادگي 
كامل را داشته باشند. ضيايي مهر ادامه داد: خواسته ما از معاونت گردشگري كشور 
اين است كه با توجه به ادامه دار بودن دوران كرونا كمك بالعوضي را براي راهنمايان 

گردشگري درنظر بگيرند تا راهنمايان بتوانند خود را سر پا نگه دارند. ضيايي مهر افزود: 
معاونت ميراث فرهنگي كشور بايد ضوابطي داشته باشد كه راهنمايان در مجموعه هاي 
گردشگري مثل هتل ها، هتل آپارتمان ها و شركت هاي گردشكري مشغول به كار 
ش��وند. وي بيان كرد: به هر حال اين دوران به اتمام مي رسد، چرخه گردشگري به 
فعاليت خود بازمي گردد و راهنمايان گردشگري هم از آن مستثني نيستند بنابراين 
اميدواريم از اين دوران گذر كرده تا راهنماها به شغل و درآمد خود بازگردند. ضيايي مهر 
با اشاره به اينكه در اين ايام هيچ  يك از تأسيسات گردشگري درآمدي نداشتند، اظهار 
كرد: تمام دستگاه ها بايد براي توسعه گردشگري كمك كنند، در چنين شرايطي 
شوراي شهر، شهرداري و استانداري بايد ورود مي كردند اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده 

و هيچ كمكي از هيچ  ارگاني به راهنمايان گردشگري نشده است.

كتابخانه

كتاب نوآوري اجتماعي  
راه حل هايي براي آينده پايدار ،نويس��نده: رنه شميدپيتر، توماس آزبورگ- مترجم: علي اصغر سعدآبادي. نسخه الكترونيك كتاب نوآوري 
اجتماعي به همراه هزاران كتاب ديگر از طريق اپليكيشن رايگان فيديبو در دسترس است. همين حاال دانلود كنيد.نوآوري اجتماعي هميشه 
نقش مهمي در كمك به سازگاري سياست اجتماعي با مشكالت جديد ايفا مي كند و به همين دليل است كه موضوع محوري استراتژي اروپاي 
2020 بوده  است. گفتمان اروپاي 2020 اذعان مي كند كه اتحاديه  اروپا براي موفقيت در ايجاد رشد جامع، فراگير، پايدار و هوشمند قويًا به 
نوآوري همه جانبه نياز دارد. در سياست اشتغال، تقاضا براي كار بايد بيشتر شود. نوآوري هنوز كوته  بينانه به منزله   نوآوري تكنولوژيكي شناخته 
مي شود و كامالً فراموش مي  شود كه هر پيشرفت فني )نوآوري( به تغييرات اجتماعي و درنتيجه به نوآوري اجتماعي ختم مي شود. با اين  حال، 
اين به معناي آن است كه نوآوري اجتماعي هم براي اجتماع مفيد است. كتاب نوآوري اجتماعي به جنبه هاي مختلف نوآوري پرداخته است. 

هنر

انتقاد يك تماشاخانه دار از اما و اگرهاي شوراي نظارت تئاتر
مدير تماشاخانه »نوفل لوشاتو« با انتقاد از كمك  نكردن مسووالن براي حمايت 
مالي از تماش��اخانه ها، يكي از داليل اصلي تعطيل��ي مجموعه تئاتري خود را 
شوراي ارزش��يابي و نظارت اداره كل هنرهاي نمايشي عنوان كرد و گفت: در 
تمام چند سال گذشته، به اندازه اين دوران كرونا از شوراي نظارت  بي حرمتي 
و آزار نديده بودم. مدير تماش��اخانه »نوفل لوشاتو« با اش��اره به تعطيلي اين 
مجموعه تئاتري و تخيله ساختمان آن، اظهار كرد: بخشي از اين اتفاق تعطيلي 
به مس��ائل مالي برمي گردد و فشار مالي باعث ش��د نتوانيم كار را ادامه دهيم. 
مسووالن هم هيچ گونه حمايتي نكردند و البته به تازگي متوجه شدم كه مبلغ 
20 ميليون تومان به حساب عمارت نوفل لوشاتو واريز شده كه در مجموع كل 
كمك آنها )اداره كل هنرهاي نمايشي( در اين 6 ماه، حدود 22 ميليون تومان 
بوده اس��ت و هيچ خبري هم از وام 200 ميليوني كه وعده دادند، نشده است. 
وي با بيان اينكه انتظار به حمايت، كمك و حتي ميانجي گري از سوي اداره كل 
هنرهاي نمايشي نسبت به گروه هايي كه طرف قرارداد اين تماشاخانه بودند، 
داشته است ، ادامه داد: عالوه بر اين انتقادي از شوراي نظارت و ارزشيابي دارم 
كه در اين دو سه ماه در مورد مجوز متن هاي اجرا يا نمايشنامه خواني بسيار ما 
را اذيت كردند. يك زماني در تهران روزي 100 تا 120 نمايش اجرا مي شد اما 
االن اين تعداد به 10 اجرا رسيده پس يعني به اندازه 10 برابر كار اين مسووالن 
در شورا كمتر ش��ده است، ولي من چند بار مراجعه كردم ديدم كسي نيست؛ 
حتي يك بار براي امضاي يك پوستر يكي از همكاران ما، چهار روز در رفت و آمد 

بود ولي مسوول مربوط نيامد و كسي هم پاسخگو نبود. همه اين فشارها يعني 
هم نبود منابع مالي و هم بي احترامي ش��وراي نظارت، در تصميم به تعطيلي 
سالن هاي ما بي تاثير نبود. اين خيلي بد است كه شوراي نظارت ما بگويد متن 
گمشده يا به يك گروه دانشجويي بگويند كار شما را به شوراي عالي فرستاديم 
كه اگر آن گزارش را ببينيد از ايرادها خنده تان مي گيرد و اين ها در حالي است 

كه آن متن، چاپ شده و به صورت كتاب منتشر شده است.

بهبود وضعيت جسماني محمدرضا شجريان
بيمارس��تان جم در اطالعيه اي جديد آخرين وضعيت جس��ماني محمدرضا 
شجريان را تشريح كرد. در اطالعيه ش��ماره 5 اين بيمارستان كه چهارشنبه � 
29 مردادماه � منتشر شده، درباره آخرين وضعيت پزشكي محمدرضا شجريان 
آمده است: »در راستاي اطالع رساني به مردم هنردوست و هم ميهنان عزيز به 
استحضار مي رساند امروز فشار خون استاد عزيزمان بدون داروي حمايتي نرمال 

است. تغذيه براي ايشان آغاز و سطح هوشياري ايشان نسبت به قبل بهتر مي باشد. 
اما همچنان در بخش مراقبت هاي ويژه تحت نظر تيم پزشكي است.« محمدرضا 
شجريان به دليل آنچه از سوي پزشك معالجش شوك عفوني عنوان شد، صبح 
 روز ش��نبه )25 مرداد ماه( به بيمارس��تان جم منتقل و هم��ان زمان در بخش 

آي سي يو )مراقبت هاي ويژه( بستري شد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون درباره فروش اجناس ممنوعه
 اوايل شهريور 1314 و در مجلس دهم شوراي ملي 
قانون راجع به ف��روش اجناس ممنوعه به تصويب 
نمايندگان مجلس رس��يد. بر اساس  ماده يك اين 
قانون، اداره كل تجارت مي تواند فروش اجناسي را 
كه مجاز بوده و بعداً ممنوع شده يا بشود و همچنين 
اجناسي را كه در انحصار دولت است و مقتضي بداند 
منحصر به مراكزي كند كه تحت نظارت و تفتيش 
دولت باشد. صورت اين اجناس را اداره كل تجارت 
در هر مورد اعالن ك��رده و به تجار دارنده آن اخطار 
مي كند تا در مدت معين اجن��اس خود را به مراكز 
فروشي كه تعيين مي شود تسليم كنند.   ماده دوم 
اين قانون تصريح مي كند: اجناسي كه پس از مدت 
مقرر در اعالن تمركز به مراكز معينه تسليم نشود 
در نزد هر فروشنده كه يافت شود قاچاق محسوب 
شده ضبط و متخلف بر طبق قانون مجازات مرتكبين 
قاچاق تعقيب خواهد شد.  بر اين اساس، ساير مقررات 
مربوطه به تصويب هيات وزراء خواهد رسيد. و تاكيد 
ش��ده بود كه اين قانون بالفاصله بعد از تصويب به 
موقع اجرا گذارده خواهد ش��د. اما پيش از اين و در 
سال 1311 بر اس��اس قانوني كه براي ورود كاالي 
قاچاق به تصويب رسيده بود، اداره كل تجارت مكلف 
ش��د از اجناس خارجي ممنوع الورودي كه از طرف 
دولت معين خواهد شد صورتي تهيه كرده و اعالن 

كند. همچنين،  اشخاصي كه اجناس ممنوعه مذكوره 
در اعالن را براي فروش تجارتي موجود داشته باشند

 مكلفند ك��ه اواًل صورت اجناس مزبور را منتهي در 
ظرف دو ماه از تاريخ انتش��ار اع��الن در هر محل به 
اداره كل تج��ارت در مركز و در اي��االت و واليات به 
نماينده آن اداره تسليم نموده رسيد دريافت دارند 
ثانيًا از تاريخ اعالن مذكور تا انقضاي سال 1311 در 
آخر هر ماه صورت ف��روش آن ماه را نيز به اداره كل 
تجارت يا نمايندگان آن اداره تس��ليم كنند. بعد از 
انقضاي س��ال 1311 اجناس ممنوعه كه به فروش 
نرفته بايد در ظرف يك ماه به مراكز فروش كه در هر 
محل از طرف دولت تعيين خواهد شد تحويل شود 
تا  تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قيمتي 
كه دولت معين مي نمايد به فروش برسد.   ماده دوم 
آن قانون نيز تصريح مي كرد: اجناس مذكور در ماده 
اول كه براي فروش تجارتي موجود باشد و در ظرف 
دو ماه از تاريخ انتشار اعالن صورت آنها به اداره كل 
تجارت يا نمايندگان آن اداره تحويل نش��ده باشد و 
همچنين اجناس��ي كه صورت آن داده شده ولي تا 
آخر اسفند 1311 به فروش نرسيده و در ظرف يك 
ماه پس از انقضاي مدت مزبوره به مراكز فروش دولتي 
تحويل نگرديده باشد در حكم قاچاق بوده و به نفع 

دولت ضبط مي شود.

مدارس شهرتهران تا اطالع ثانوي غيرحضوري است
س��خنگوي آموزش و پ��رورش تهران با 
اشاره به وضعيت قرمز شهر تهران به دنبال 
شيوع ويروس كرونا گفت: چنانچه تا زمان 
آغاز س��ال تحصيلي )15 ش��هريورماه( 
تهران در وضعيت قرمز به سر برد، همه 
كالس ها در تمامي پايه هاي تحصيلي تا 
اطالع ثانوي به صورت غيرحضوري برگزار 
خواهد شد و مدرسه اي باز نمي شود كه 

البته در مورد كالس اولي ها اس��تثنائاتي لحاظ شده 
است. مس��عود ثقفي در اين باره افزود: دانش آموزان 
پايه اول به دليل اينكه سال اول ورود به مدرسه را در 
پيش دارند الزم اس��ت ارتباطي عاطفي با معلم خود 
برقرار كنند لذا ممكن است در يكي - دو هفته اول سال 

تحصيلي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
به مدرس��ه بروند تا اي��ن ارتباط هرچه 
بهتر برقرار ش��ود. وي با اشاره به نگراني 
خانواده هاي اين دس��ته از دانش آموزان 
در صورت حضور در مدرسه تاكيد كرد: 
والدين توجه داشته باشند كه اين تدابير با 
در نظر گرفتن وضعيت قرمز تهران لحاظ 
شده است كه در اين صورت تمامي پايه ها 
به صورت غير حضوري خدمات آموزشي را دريافت 
خواهند كرد و صرفا كالس اولي ها وارد مدرس��ه اي 
مي شوند كه جز آنها كسي داخل آن نيست بنابراين 
پروتكل ها از نظر بهداشتي و رعايت فاصله اجتماعي به 

بهترين شكل ممكن اجرا خواهد شد. 

عزاداري در فضاي سربسته ممنوع 
سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه 
در موج دوم بيماري كرونا هستيم، گفت: 
شمار قربانيان كرونا در كشور از 20 هزار 
تن گذش��ت.  س��يما الري در پاس��خ به 
سوالي درباره برگزاري مراسم در فضاهاي 
سربسته در محرم، گفت: به هر حال زماني 
كه يك بحران پيش مي آيد، ممكن است 
خيلي فرصت هماهنگي نباشد و تناقضاتي 

در بخش هاي مختلف ايجاد شود. محرم براي ما بسيار 
مهم است. بسياري از هيات ها و مداحان اعالم كردند 
كه تغييرات كرونايي در برگزاري مراس��م ها داده اند. 
حتي مخارج مراسم شان را صرف امور خيريه كردند. 
بحث نذر ماسك مطرح شد و اقدامات خوبي انجام شد. 
البته فصل الخطاب ما همان طور كه مقام معظم رهبري 
هم فرمودند، دستورالعملي است كه ستاد ملي كرونا 
تصويب كرده و وزارت كش��ور آن را ابالغ كرده است. 
متن دس��تورالعمل واضح است. در س��تاد ملي كرونا 
هم تاكيد شده كه عزاداري در فضاي سربسته ممنوع 
است. نذورات در قالب جيره هاي خشك باشد و... وي با 
بيان اينكه همه دنيا از جمله كشور ما به شدت با آخرين 
متدها درگير تهيه واكسن براي اين بيماري هستند، 

گفت: البت��ه هنوز هيچ واكس��ني مورد 
تاييد سازمان بهداش��ت جهاني نيست. 
البته نبايد نااميد باشيم، اما ممكن است 
مانند بس��ياري از بيماري ها مانند ايدز، 
هيچ واكس��ني هم برايش پيدا نش��ود. 
بنابراين بهترين راه اين اس��ت كه سبك 
زندگي مطابق با كرون��ا را پيش بگيريم. 
آنچه كه مسلم است اين است كه با اصول 
پيشگيري مانند فاصله گذاري، اس��تفاده از ماسك و 
شست و شوي مداوم دست ها مي توانيم از ابتال به اين 
بيماري پيش��گيري كنيم. وي ادامه داد: به هر حال به 
دليل مسائل اقتصادي، بازگشايي ها بايد انجام مي شد و 
بنابر اقتضاي بازگشايي، پروتكل هاي بهداشتي تدوين 
شدند. حال براي اينكه سالمت بمانيم و بازگشايي ها هم 
ادامه يابد، بايد پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود. ما 
همواره در پي اين بوديم كه قانون از افرادي كه ماسك 
مي زنند و پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كنند، در 
برابر كس��اني كه اين كار را انجام نمي دهند و سالمت 
ديگران را با مخاطره مواجه مي كنند، حمايت كند. بر 
اين اساس يكسري تمهيدات قانوني در مصوبه ستاد 

ملي كرونا در 25 مرداد ماه در نظر گرفته شده است.

تاريخچه

نور مصنوعي 

المپ هاي اولي��ه داراي حبابي بودند كه مانند 
المپ اديسون خالي از هوا بود . در سال 1913 
النگمير المپي را كه از گاز خنثي پر بود معرفي 
 نمود كه از تبخير فلز رشته جلوگيري مي كرد . 
ليكن به علت هدايت بيشتر حرارت، ضايعات 
حرارتي بيشتري داشت و درجه حرارت رشته 

را پايين مي آورد .
براي رفع اين اشكال، النگمير رشته را به صورت 
سيم پيچي درآورد كه سطح جانبي رشته و در 
نتيجه ات��الف حرارت را كاهش م��ي داد . اين 

المپ ها در سال 1934 به بازار آمد .
پيش��رفت المپ هاي رش��ته اي در سال هاي 
اخير نيز ادامه داشته است . براي جلوگيري از 
تبخير تنگس��تن كه روي سطح داخلي حباب 
به صورت س��ياهي ظاهر مي گرديد و س��بب 
كاهش عمر و نور المپ مي شد پيشنهاد گرديد 
كه مقدار كمي يد ب��ه گاز داخل حباب اضافه 
گردد . تنگستن تبخير شده در حرارت حدود 
800 درجه سانتيگراد بايد تركيب شود و يدور 

تنگستن توليد نمايد .
در ح��رارت حدود 2000 درجه س��انتي گراد 
يعن��ي در اطراف رش��ته، يدور تنگس��تن به 
تنگس��تن و يد تجزيه گرديده و تنگس��تن بر 
روي رش��ته مي نش��يند . عالوه بر يد گازهاي 
ديگري از خانواده هالوژن ها مورد استفاده قرار 
گرفته است و به اين دليل اين المپ ها را المپ 
هالوژني مي نامند كه از س��ال 1960 معمول 

شده است .
از طرف ديگر المپ هاي تخليه در گاز در حدود 
سال 1950 معرفي گرديدند . در اين المپ ها 
از بخار جيوه يا بخار سديم استفاده مي گردد . 
وقتي جريان از گاز يونيزه شده عبور مي نمايد 
برخورد الكترون ها با اتم هاي گاز سبب تشعشع 
مي شود . رنگ نور بستگي به نوع گاز و فشار آن 
دارد . لذا بر خالف المپ هاي رشته اي، در اين 
المپ ها نور به وسيله التهاب در درجه حرارت 

باال توليد نمي گردد .
 نور در اين المپ ها بر خالف المپ هاي رشته اي 
كه طيف پيوسته دارند، تنها در فركانس هاي 
 معين كه بستگي به نوع گاز دارد توليد مي شود .

 جديد تري��ن پيش��رفت در صنعت المپ هاي 
گازي، المپ فلورس��نت مي باش��د كه در آنها 
سطح داخلي لوله شيش��ه اي المپ از پودري 
پوشانده مي شود كه مي تواند تشعشع گاز داخل 
را گرفت��ه و نور در طول موج بزرگ تري بدهد . 
با تركيب پودرهاي فلورسنت مختلف مي توان 
نور مناس��ب با طيف تقريبا پيوسته مانند نور 

المپ هاي التهابي توليد نمود .
امتياز اصلي المپ هاي تخليه گازي داش��تن 
بازدهي ي��ا بهره نوري باالتر اس��ت . تازه ترين 
روش تولي��د ن��ور، الكترولومينان��س ناميده 
مي ش��ود . در اين روش با عب��وردادن جريان 
متناوب از اجسام بخصوصي نور توليد مي شود. 
در حال حاضر شركت هاي متعددي در ايران 
انواع المپ معمولي، كم مصرفي، ال اي دي و... 

را توليد و به بازار عرضه مي كنند. 
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