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مصونيت مسكن از پول هاي داغداستان صنعت در جاده سنگالخ

 انتظار بيش از انحصار 
 وزرا بدون تغيير فضاي كالن اقتصاد كاري از پيش نمي برند

 رييس اتحاديه مشاوران امالك از كاهش
 32 درصدي معامالت آپارتمان تهران طي ارديبهشت خبر داد

»تعادل«ازپشتصحنهتغييرسكانداروزارتصنعت،معدنوتجارتگزارشميدهد

پنج روايت جديد  از عزل  وزير صمت

مهدي بيك  |بعد از گس�ترش اقبال عمومي 
به ب�ورس و رونق نس�بي اي�ن بازار ك�ه براي 
نخس�تين بار باع�ث ش�د ش�اخص ب�ورس، 
مقاومت كانال يك ميليون واحدي را بشكند؛ 
جريان هاي خب�ري و رس�انه اي متفاوتي در 
كش�ور ايجاد ش�ده اند، يك گ�روه از فعاالن 
اقتصادي و سياس�ت گذاران اقتصادي با نگاه 
خوش بينان�ه به موض�وع ت�الش مي كنند تا 
رويكرد كلي افكار عمومي را به سمت و سوي 
استقبال بيشتر از بورس بكشانند و در سوي 
ديگر ميدان نيز تحليلگران و كارشناس�اني 
قرار گرفته اند كه با اتخاذ رويكردهاي انتقادي 
صرف به دنبال آن هس�تند تا كليت موضوع 
را زير س�وال ببرند؛ اما در ميان اين 2 دس�ته 
هستند تحليلگراني كه معتقدند در مواجهه 
با پديده ه�اي اقتصادي بايد با نگرش�ي واقع 
گرايانه به س�راغ تحليل و ارزيابي موضوعات 
رف�ت و از رفتاره�اي هيجان�ي پرهي�ز كرد. 
رسيدن به اين روايت هاي واقعگرايانه، شايد 
يكي از مهم ترين نيازهايي باش�د كه اقتصاد 
ايران در ش�رايط فعلي به آن نيازمند است تا 
بتواند چشم اندازهاي پيش رو را با خردمندي 
بيشتري طي كند. با اين مقدمات سراغ حسين 
راغفر مرد پرحاش�يه اقتصاد كشور رفتيم تا 
در خص�وص موضوعات روز اقتص�ادي گپ و 
گفت دوستانه اي را ترتيب دهيم. گفت وگو با 
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه 
الزهرا اما هم مي تواند سهل باشد و هم ممتنع. 
چهره اي ك�ه اظهاراتش معم�وال بازتاب هاي 
وس�يعي در فضاي اقتصادي پي�دا مي كند و 
اغلب هم چال�ش مي آفريند. چ�ه آن زماني 
كه در خص�وص ظه�ور دالر 40ه�زار توماني 
در صورت ح�ذف دالر 4ه�زار 200توماني در 

كنگره يك حزب اصالح طلب صحبت مي كند 
و چه زماني كه در خصوص ارتباط نقدينگي و 
تورم موجود در جامعه بحث مي كند و از اساس 
ارتب�اط متقابل اي�ن دو را زير س�وال مي برد؛ 
تكانه ه�اي بزرگي در فضاي اقتص�ادي ايجاد 
مي كند. راغفر اما معتقد اس�ت كه گس�ترش 
بورس بدون ايجاد س�اختار نظارتي مناس�ب 
ب�راي جلوگي�ري از انح�راف در نهايت باعث 
خواهد ش�د تا يك بار ديگر اقتص�اد ايران از 
جايي ضربه بخورد كه مي توانست نقطه قوتش 
باشد و معتقد است بدون س�رمايه گذاري در 
توليد اين ميزان نقدينگي مي تواند به عاملي 

عليه اقتصاد بدل شود.

   تح�والت عجيبي در فضاي اقتصادي كش�ور 
در حال وقوع است؛ از يك طرف كرونا و از سوي 
ديگر اقب�ال عمومي م�ردم به ب�ورس. هرچند 
مسووالن دولتي از شرايط تازه اظهار خوشحالي 
و خوش�بختي مي كنند اما در اين ميان هستند 
كارشناس�اني كه تذكار مي دهن�د دولت نبايد 
منابع مالي عمومي كش�ور را در چنين ش�رايط 
مبهمي رها كند؛ نظر شما درخصوص اين فضاي 

تازه اقتصادي و پيامدهاي آن چيست؟
در مورد بازار بورس بايد توجه داش��ت كه اصوال اين 
بازار توام با ريسك هاي گس��ترده است؛ يعني نفس 
فعالي��ت در بورس يعني ريس��ك. حال اگ��ر در اين 
ش��رايط مبهم، نظارت هاي كافي هم بر ابعاد وزواياي 
مختلف بورس وجود نداشته باشد و اين نظارت ها واقعا 
هم اعمال نش��ود )كه همه مي دانيم هيچ كدام از اين 
گزاره ها در اقتصاد ايران اعمال نمي شود( بازار بورس 
تبديل مي ش��ود به يك قمارخانه بزرگ كه يك عده 
نا آگاهانه وارد بازي مرگ و زندگي در آن مي ش��وند، 
در آخر هم اساسا معلوم نيست در اين قمار چه كسي 

برنده اس��ت و چه كس��ي بازنده؟ در اين ميان تعداد 
زيادي از اين افراد عادي كه ناآگاهان��ه وارد اين بازي 
شده اند ممكن اس��ت تمام دارايي و هس��تي خود را 
ببازند و در سوي ديگر محتمل است كه يك جماعتي 
هم بيخود و بي جهت و بدون هيچ تالش��ي سودهاي 

بادآورده و كالني را كاسب شوند. 
   اين مش�كل كه ش�ما هم به آن اش�اره كرديد 
مربوط به اقتصاد ماس�ت يا تم�ام اقتصادهايي 
كه بورس دارن�د يك چنين مس�يرهايي را طي 
كرده اند؟ مي خواه�م بدانم چقدر وضعيت كالن 
اقتص�ادي م�ا در به وج�ود آودن اي�ن وضعيت 

اثرگذار است.
در ساير كشورها بازار سهام عمدتا هدفش تامين منابع 
مالي براي فعاليت هاي اقتصادي در عرصه بنگاه ها و به 
عبارت روشنتر فعاليت هاي توليدي است. يعني يكي 
از محورهاي اصلي تامين مالي بنگاه ها نوعا همين بازار 
سهام است، مشروط بر اينكه منابعي كه از بخش هاي 
مختلف تزريق مي ش��ود بنگاه موظف شود كه آنها را 
در فعاليت ه��اي مولد توليدي به كار بب��رد، نه اينكه 
اين منابع مالي پر قدرت، وارد بازارهاي ديگري مثل 
بازار سفته بازي، س��وداگري و خريد و فروش سكه، 
ارز، زمين، مس��كن و امثال آن ش��وند و از اين طريق 
مشكالتي تازه ايجاد كنند. اتفاقي كه متاسفانه در اين 
2ماهه اسفند و فروردين و در شرايطي كه اساسا توليد 
و كس��ب و كار تعطيل بوده در اقتصاد اي��ران افتاده 
است، يعني به رغم كساد بودن توليد و فضاي عمومي 
كس��ب و كار در همين بازه زماني بالغ ب��ر 500هزار 
ميليارد تومان س��ود يا بهتر اس��ت بگويي��م درآمد 
براي دارندگان سهام ها حاصل ش��ده كه اكثرا سهام 
شركت هاي خصوصي و افراد حقوقي هستند؛ بخش 
قابل توجهي از اين س��هام در واقع س��هام بنگاه هاي 
بزرگي هستند كه توسط بنيادهاي پرنفوذ اقتصادي 

هدايت مي شوند. 

   سرنوش�ت اين منابع مالي كه به سمت بورس 
جريان يافته چه مي ش�ود و چه بر سر اين ميزان 

نقدينگي خواهد آمد؟
مساله اصلي همين است، صحبت بر سر اين است كه 
اين درآمدي كه در اين بازار حاصل شده است، اينها را 
كجا مي برند و مهم تر از آن چه بر سر اين ميزان نقدينگي 
خالص خواهد آمد؟ بايد به شما بگويم كه هيچ نظارتي 
در كشور براي اين درآمدها و درآمدهايي از اين دست 
وجود ندارد؛ از طري��ق اين نظارت بنيادين اس��ت كه 
مي توانيم به پرسش هايي كه شما در باال طرح كرده ايد، 
پاسخ دهيم؛ زماني كه نظارتي وجود نداشته باشد؛ شما 
)يعني رسانه ها، مردم، سهامداران و...( از كجا مي توانيد 
بفهميد كه چه بر سر اين نقدينگي آمده است. تازه قصد 
دارند تا بانك ها را نيز وارد اين بازي كنند و س��هام آنها 
را بفروش��ند، در حالي كه بانك ها واقعا فعاليت تازه اي 
در زمينه توليد به برنامه هاي شان اضافه نخواهد شد، 
بلكه خدماتي كه در حال حاض��ر عرضه مي كنند را در 
ادامه هم ارايه خواهند كرد؛ نتيجه اي عمال در اين بخش 
نخواهيم داشت؛ سهام اينجا عمال نقش كاغذي را بازي 
مي كند كه ارزش اين كاغذ مدام باال مي رود؛ بدون اينكه 

واقعا توليدي صورت گرفته باشد.
   يعني با اين تفاسير هيچ پيش بيني خاصي هم 
درباره مس�ير اين جريان سيال مالي نمي توانيم 

داشته باشيم؟
تنها اين سوال ها نيستند، س��وال ها ديگري هم مثل 
اينكه، خب اين درآمد از كجا حاصل مي شود و مهم تر 
از آن اي��ن درآمد در ادامه تبديل ب��ه چه متريال مالي 
مي شود و چه اثراتي را مي آفريند،مطرح هستند. مردم 
بايد بدانند، اين درآمدي كه در اين فرآيند پيدا مي شود 
در ادامه تبديل به نقدينگي افسارگسيخته مي شود و 
پايه پولي را افزايش مي دهد. نتيجه اين فعل و انفعال 
در نهايت باعث افزايش تورم مي شود.  
ادامه در صفحه 2

حسينراغفر،عضوهياتعلمي
 دانشكدهاقتصاددانشگاهالزهرا
درگفتوگوبا»تعادل«:

 بورس
 بدون نظارت
قمارخانه
 مي شود

تعادل |س�تاد تنظيم ب�ازار روز دوش�نبه 
روش هاي فروش خ�ودرو، نحوه محاس�به 
قيمت ه�ا در بازار و همچني�ن قيمت جديد 
را  پرتقاض�ا در كش�ور  چه�ار محص�ول 

مشخص كرد. 

براساس دستورالعمل اين س��تاد، قيمت محصوالت 
ايران خودرو و سايپا رش��د ۱0 درصدي و 2۳ درصدي 
را تجربه خواهن��د ك��رد.  تعيين روش ه��اي فروش 
دو خودروس��از از ديگر مصوبات س��تاد تنظي��م بازار 
بود. براس��اس اين مصوبه س��ه روش ش��امل »فروش 
فوق العاده، پيش فروش تا يك سال و مشاركت توليد« 
در نظر گرفته شده كه در دو روش اول سود مشاركت 
صفر است. در روش فروش فوق العاده كه تحويل سريع 

است، يك هفته سايت براي نام نويسي باز خواهد ماند. 
پس از اتمام مرحله ثبت نام و اخذ وج��ه، خودروها در 
بازه زماني سه ماهه بدون سود مشاركت به مشتريان 
تحويل داده مي ش��ود. اما اگر تعداد متقاضيان در اين 
فرآيند بيش��تر از تعداد خودروهاي قابل عرضه باشد، 
قرعه كشي انجام مي شود. اما در پي تصميم نهايي ستاد 
تنظيم بازار مبني بر افزايش قيم��ت خودروها از درب 
كارخانه و فرمول تعيين قيمت ب��ازار خودرو، اين بازار 
با ريزش قيمتي تا بيش از 20 درص��د آغاز به فعاليت 
كرد. البته پيش بيني مي شود اين ريزش قيمت ها در 

روزهاي آينده نيز بيشتر شود. 

     تحوالت قيمتي بازار خودرو
پس از برگزاري چندين جلسه براي تعيين قيمت هاي 

جديد خ��ودرو در نهاي��ت روز دوش��نبه تصميم نهايي 
گرفته ش��د و رييس ش��وراي رقابت اعالم كرد براساس 
فرمول قيمت گذاري جدي��د، خودروهاي گروه صنعتي 
ايران خودرو ۱0 درصد و گروه صنعتي سايپا 2۳ درصد 
افزايش قيمت خواهند داش��ت. اما بازارخ��ودرو پس از 
اص��الح قيمت ها با تحوالتي روبرو اس��ت؟ مش��اهدات 
روز گذش��ته بازار خودرو حاكي از اين اس��ت كه قيمت 
خودرو در سراس��ر كش��ور در ح��ال ريزش اس��ت و در 
برخي خودروها از روز گذش��ته سه ش��نبه، كاهش ۱0 
الي ۱5 درصدي قيمت ها در بازار خودرو رخ داده است. 
پس از اعالم توافقات روز گذش��ته مس��ووالن در حوزه 
قيمت خودرو، روز گذش��ته بازار خريد و فروش خودرو 
با ريزش عجيب قيمت ها روبرو شده است، بررسي بازار 
خودروهاي داخلي نش��ان مي دهد، به عنوان نمونه پژو 

405 كه پي��ش از اين با رقم ه��اي ۱40 تا ۱۳5 ميليون 
تومان به فروش مي رس��يد روز گذش��ته با قيمت ۱۱0 
ميليون تومان و پژو 206 تيپ 2 از ۱40 ميليون تومان به 
۱۱5 ميليون تومان رسيد. همچنين قيمت هر دستگاه 
پرايد در بازار به 70 ميليون تومان رسيده و تيبا معمولي 
با قيمت 78 ميليون تومان به خريداران عرضه مي شود. 
قيمت تيبا هاچ بك نيز به 86 ميليون تومان رسيده است. 
همچنين ارزيابي ها نشان مي دهد، قيمت پژو 2008 نيز 
در بازار به 520 ميليون تومان رسيده است. اين در حالي 
اس��ت كه قيمت اين خودرو در بازار ش��ب عيد به 440 
ميليون تومان رس��يده بود. در حال حاضر هر دس��تگاه 
النترا در بازار با قيمت 770 ميليون تومان و هر دستگاه 
تويوتا روفور با قيمت يك ميليارد و 250 ميليون تومان 
ادامه در صفحه 7 عرضه مي شود.  

ريزش قيمت در بازار خودرو 
بااعالمدستورالعملجديدتعيينقيمتخودرودربازاررخداد
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يادداشت- 3

استخوان الي زخم
ع��زل  ماج��راي   -۱
وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت اگر چه پيشينه 
چندي��ن ماهه داش��ت، 
اما خيلي سريع و در اوج 
قيمت هاي س��ر به فلك 
كش��يده خ��ودرو اتفاق 
افتاد و از همين رو،  برخي 
از ذهن ها را از علت اصلي اين ماجرا منحرف كرد. اما 
همانطور كه در مكاتبات ميان وزير معزول و دولت 
عيان شد، مساله اين بركناري ريشه در »تفكيك 
وزارت بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت« 
نهفته بود. مساله اي كه دولت روي انجام آن اصرار 
داشت و براي انجام آن اليحه به مجلس تقديم كرده 
بود اما وزير پيش��ين »صمت« با آن همراه نبود و 

همراهي نكرده است. 
2- حذف و اضافه يا ادغام و انت��زاع وزارتخانه ها در 
ايران مساله جديدي نيس��ت و طي دست كم 20 
سال گذش��ته ش��هروندان ايراني به دفعات شاهد 
آن بوده اند. از س��ويي، اين مس��اله طبيعي اس��ت 
به ويژه در دهه هاي گذش��ته،  متناسب با شرايط 
كشور و متناسب با ايده و رويكرد اصلي دولت هاي 
سازندگي، اصالحات، مهرورز، و دولت تدبير و اميد 
برخي از وزارتخانه ها با يكديگر ادغام شده يا از هم 
تفكيك شده اند. در عين حال،  بايد پذيرفت كه با 
پايان جنگ تحميلي طبيعي تر اين بود كه حذف 
و اضافه ها مدبرانه و دورانديشانه صورت مي گرفت و 
بگيرد يا دست كم پس از تغيير دولت، دولت بعدي 
مس��ير ديگري را در پيش نگيرد. ه��ر چه به زمان 
حال نزديك مي شويم،  اين انتظار جدي تر مي شود 
كه تغييرات تفكيك��ي يا ادغام��ي وزارتخانه ها، يا 
اساس��ا حذف و اضافه وزارتخانه به مجموعه دولت 
كمتر ش��ود، چون هم مس��ائل اقتص��اد و جامعه 
ايران مشخص تر مي ش��وند و هم تجربه ها فزوني 

مي گيرند.
۳- اندازه دول��ت و تعداد وزارتخانه ه��ا و در واقع 
آرايش يك ساختار كار آمد و پاسخگوي نيازهاي 
زمانه همواره براي كشورها، يك مساله عمده بوده 
و خواهد بود. بي گم��ان، »كارآمدي« بايد هدف 
غايي راه اندازي يا اصالح هر سيس��تم، سازمان و 
هر دولت و حكومتي باشد. آنگونه كه نظريه هاي 
كالسيك علوم اجتماعي بيان مي كنند، تقسيم 
كار دقيق و البته »ارگانيك« و نه مكانيكي )ميان 
افراد، يا سازمان هاي بزرگ و كوچك(، ريشه هر 
گونه كارآمدي اس��ت. در عين حال، ثبات نسبي 
س��اختارها، الزمه توسعه و پيش��رفت جوامع و 
ملل است. از همين رو است كه بررسي ها  نشان 
مي دهد، تعداد وزارتخانه ها در كشورهاي صنعتي 
ارتباط معكوس��ي با ميزان توس��عه يافتگي آنها 
دارد. در اي��ن چار چ��وب، هريك از كش��ورهاي 
آلمان، ژاپن و امري��كا ۱5 وزارتخانه دارند و چهار 
كشور صنعتي ديگر يعني فرانسه ۱9 وزارتخانه، 
انگلي��س ۱9 وزارتخانه،  ايتالي��ا 20 وزارتخانه و 

كانادا ۳۳ وزارتخانه دارند. 
4- در اين حال،  اين سوال مطرح است كه راهكار 
كاس��تن از حذف و اضاف��ه،  يا ادغ��ام و تفكيك 
وزارتخانه ها و ثبات بخش��ي نسبي به فرايندهاي 
اجرايي چيست؟ چرا يك بار براي هميشه مساله 
»صنعت و بازرگان��ي«، »رفاه و تامين اجتماعي« 
 يا »راه و شهرس��ازي و مس��كن« حل نمي شود و 
مانند استخوان الي زخم هر از گاهي اين مسائل 
سر باز مي كنند؟ چطور مي توان با تغيير دولت ها 
و مجالس شوراي اس��المي، از تغيير وزارتخانه ها 
جلوگيري كرد.  ادامه در صفحه 2

مجيد  اعزازي

يادداشت- 1

 سايه روشن هاي
 بركناري وزير صمت

طبق قانون اساس��ي، 
نص��ب  و  معرف��ي 
وس��يله  ب��ه  وزي��ر 
و  رييس جمه��وري 
با راي مجل��س انجام 
مي شود و عزل وزير هم 
۳ راه دارد، يا استعفايي 
است كه توسط شخص 
وزير انجام مي گيرد، يا رييس جمهوري دستور 
به بركناري مي دهد...  ادامه در صفحه 2

محمدرضا  خباز

يادداشت- 2

مساله خصوصي سازي 
سرخابي ها و چند ابهام قديمي
ط��ي دهه هاي گذش��ته 
هم��واره ب��ا دولت هايي 
مواج��ه بوده ايم ك��ه در 
ابتداي زعامت بر ساختار 
اجرايي كشور از ضرورت 
در  خصوصي س��ازي 
دو باش��گاه اس��تقالل و 
صحب��ت  پرس��پوليس 
كرده اند؛ بعد تالش كرده اند تا روند اجرايي اين تصميم 
مهم را به سرانجام برسانند...  ادامه در صفحه 3

اميررضا   واعظ آشتياني

 معاونوزيراقتصاد
 بااشارهبهعرضه

 ۱۰۰هزارميلياردي
تاآخرسالاعالمكرد

هفته آينده 
بزرگ ترين 

 عرضه
ا موال 

دولتي 
گروه بانك و بيمه |

معاون وزير اقتصاد از بزرگ ترين عرضه اموال 
دولتي در هفته آينده كه مربوط به بانك سپه 
است، خبر داد و گفت: تا پايان سال جاري تا 
سقف ۱00 هزار ميليارد تومان دارايي دولت 
بايد عرضه ش�ود ك�ه اين برنام�ه را محقق 

خواهيم كرد.

به گزارش »تعادل«، عباس معمارنژاد - معاون وزير 
اقتصاد - در حاش��يه نشس��ت خبري روز سه شنبه 
در جم��ع خبرن��گاران  اظه��ار كرد: هرچن��د هنوز 
آمار دقيق��ي از ميزان اس��تقبال م��ردم در صندوق 
واس��طه گري مالي يكم را نداريم اما ح��دود 2000 
ميليارد تومان پذيره نويس��ي انجام ش��ده است. به 
گفته معمارنژاد، س��قف يونيت ه��اي صندوق هاي 
ETF معادل ۱.7 ميليارد يونيت اس��ت و احتماال در 
روزهاي پاياني استقبال از آن بيشتر خواهد شد. وي 
همچنين با اش��اره به جزئي��ات صندوق هاي بعدي 
گفت: برنامه ريزي دولت واگ��ذاري 50 هزار ميليارد 
تومان سهام دولتي از طريق سه صندوق ETF است 
كه صندوق هاي بعدي صندوق هاي پااليش��گاهي، 

فوالدي و خودرويي خواهند بود.

    بزرگ ترين عرضه اموال دولتي
در راه بورس

اين مقام مس��وول ادامه داد: تا پايان س��ال تا سقف 
۱00 هزار ميليارد تومان داراي��ي دولت بايد عرضه 
شود كه اين برنامه را محقق خواهيم كرد. هفته آينده 
بزرگ ترين عرضه اموال دولتي در راه است كه مربوط 
به بانك سپه اس��ت. معمارنژاد در پايان سخنانش با 
اش��اره به واگ��ذاري دارايي هاي م��ازاد بانكي گفت: 
گروه سرمايه گذاري اميد به ارزش 70 هزار ميليارد 
توم��ان چند مرحله در ب��ورس واگذار مي ش��ود كه 
اولين مرحل��ه آن ۱8 درصد خواه��د بود. همچنين 
گروه توس��عه ملي مربوط به بانك ملي به ارزش 2۳ 
هزار ميليارد تومان به زودي در بازار س��رمايه عرضه 

مي شود.

   پذيره نويسي به نصف قيمت روز
سهام بانك ها و بيمه ها

معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد اعالم كرد: قيمت س��هام بان��ك تجارت در 
صندوق ETF معامله گري يكم ۱07 تومان و قيمت 
روز در بورس 2۱2 تومان، قيمت سهام بانك صادرات 
در صن��دوق ETF ۱07 و قيم��ت روز 2۱2 تومان، 
قيمت س��هام بانك ملت درصندوق ETF ۱045 و 
قيمت روز 2095 تومان، قيمت سهام بيمه البرز در 
صندوق ETF 767 و قيمت روز ۱۱68 و قيمت سهام 
بيمه اتكايي امين در صندوق ETF 59۳ و قيمت روز 
اين سهم 8۱0 تومان بوده است. براين اساس قيمت 
فروش سهام اين شركت ها تقريبا معادل نصف ارزش 
واقعي آنها در بورس اعالم شده است. تاكنون حدود 
2 هزار ميليارد تومان براي ETF، پذيره نويسي انجام 
شده و پيش بيني مي شود كه تا 8 ميليون نفر خريد 
ادامه در صفحه 3 داشته باشند.  

گزارش



اخبار

ادامه از صفحه اول

رهبري درپي شهادت جمعي از پرسنل نيروي 
دريايي ارتش پيام تسليتي صادر كردند

خسارت فقدان جوانان 
صميمي پرتالش بزرگ و 

سنگين است
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، فرمانده معظم كل قوا در 
پيامي به امير سرلشكر »سيد عبدالرحيم موسوي« 
فرمانده كل ارتش ضمن تس��ليت شهادت جمعي از 
دريادالن ني��روي دريايي ارت��ش در حادثه دردناك 
شناور كنارك، صبر و تس��اي خانواده هاي داغدار و 
شفاي آس��يب ديدگان اين حادثه را از خداوند متعال 
مسالت كردند. متن پيام رهبر معظم انقاب اسامي 

به اين شرح است: 
» بسم  اهلل الرحمن الرحيم

امير سرلشكر موسوي، فرمانده كل ارتش جمهوري 
اسامي ايران

حادثه دردناك شناور كنارك كه به شهادت جمعي از 
دريادالن نيروي دريايي ارتش انجاميده براي اينجانب 
بسيار تلخ و تاسف آور است. گرچه كاركنان زحمتكش 
كه در هنگام خدمتي دشوار و با افتخار جان باخته اند 
از پاداش و ثواب الهي برخوردارند ان شاءاهلل، ولي غم از 
دست دادن عزيزان براي خانواده هاي آنان و خسارت 
فقدان جوانان صميمي پرتاش براي نيرو بسي بزرگ 
و سنگين اس��ت. اينجانب به آن خانواده هاي داغدار 
تس��ليت عرض مي كنم و صبر و تساي آنان و شفاي 
آس��يب ديدگان را از خداون��د مس��الت مي نمايم و از 
مس��ووالن ذي ربط مي خواهم كه ابعاد اين حادثه را 
به درس��تي روش��ن كرده، ضمن شناسايي مقصران 
 احتمالي، تدابير الزم براي عدم تكرار چنين پيشامدهاي 

خسارت بار و تلخ را اتخاذ نمايند.«
سيدعليخامنهاي
۲3ارديبهشتماه1399

واگذاري مسووليت استقالل 
و پرسپوليس به وزارت اقتصاد 

كميس��يون ويژه حمايت از توليد داخلي و اصل ۴۴ 
قانون اساسي پيشنهاد كرد: براي جلوگيري از حاشيه 
و هجمه هاي وارده بر دولت توسط ورزش دوستان و به 
ويژه هواداران باش��گاه هاي ورزشي شهرستاني، الزم 
است تا واگذاري هر دو باشگاه، مسووليت هر دو باشگاه 
پرسپوليس و استقال توس��ط هيات دولت از وزارت 
ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصادي و دارايي 
واگذار شود. »رحيم زارع« روز سه شنبه در نشست علني 
مجلس با قرائت گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد 
ملي و نظارت بر اجراي اصل )۴۴( قانون اساسي در مورد 
درآمدزايي و خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي گفت: 
تجربه خصوصي سازي در كشورهاي مختلف جهان 
و داخل كش��ور نش��ان مي دهد  رويكرد واحدي براي 
خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت وجود ندارد 
و اجراي موفق اين برنامه  تابع عوامل و شرايط متعددي 

بوده و الزام هاي خاصي دارد. 

شرط افزايش ۵۰  درصدي 
امتياز حقوق كاركنان

در سال جاري افزايش ۵۰ درصدي امتياز حقوق كاركنان 
مشروط به عدم ايجاد بار مالي مازاد بر اعتبارات مصوب 
و تخصيص داده شده به دستگاه ها خواهد بود.به گزارش 
ايسنا، از پايان سال گذشته بود كه سازمان برنامه و بودجه 
با پيش بيني بار مالي مجوز افزايش تا ۵۰ درصدي امتياز 
كاركنان براساس قانون مديريت خدمات كشوري را به 
دس��تگاه ها صادر كرد. اما آنچه در سال جاري از سوي 
نوبخت - رييس سازمان برنامه و بودجه - براي استفاده 
از اين امتياز قانوني مورد تاكيد قرار گرفته اين است كه 
دستگاه ها بايد اعتبار مورد نياز ماهانه اين افزايش امتياز 
را با مديريت منابع انجام دهد و مسووليت ايجاد هرگونه 
بار مالي جديد به عهده همان دستگاه گذاشته شده است.

اين در حالي است كه تاكيد شده افزايش امتياز فصل دهم 
قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش امتيازات 
تا ۵۰ درصد از محل صرفه جويي در هزينه، درآمدهاي 
حاصل از فروش اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول 
مازاد يا ساير منابع پيشنهادي با تاييد سازمان برنامه و 
بودجه بايد انجام شود. اين افزايش ۵۰ درصدي امتياز 
حقوق كاركنان به تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه براي 
كاهش اختاف حقوقي كاركنان بر مي گردد؛ به طوري كه 
در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري امتيازاتي 
براي تعيين حقوق كاركنان مشخص شد كه دستگاه ها 

بتوانند اين امتياز را تا ۵۰ درصد افزايش دهند. 

آغاز ثبت نام كارفرمايان براي 
دريافت تسهيالت كرونايي 

كارفرمايان��ي ك��ه كس��ب وكار آنها به دليل ش��يوع 
ويروس كرونا آسيب ديده مي توانند از چهارشنبه ۲۴ 
ارديبهشت ماه براي دريافت تسهيات كرونايي ۱۲ تا 
۱۶ ميليون توماني در سامانه كارا ثبت نام كنند. از روز 
پنجشنبه هفته گذشته و به تدريج پيامك هايي از سوي 
وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي براي بيش از يك 
ميليون واحد اقتصادي به شدت آسيب ديده از شيوع 
ويروس كرونا ارسال شده كه امروز ارسال اين پيامك ها 
به پايان مي رسد. كارفرمايان مي توانند در صورت تمايل 
به دريافت تسهيات به سامانه كارا مراجعه كرده و به 
تدريج اقدام به ثبت نام كنند. فرايند ثبت نام از متقاضيان 
با ورود كدملي آغاز شده و سپس از آنها اطاعات فهرست 

تامين اجتماعي درخواست مي شود. 

استخوان الي زخم
تغييراتي كه در پس هر يك از آنها، رويكردها و اهداف 
سياس��ي و سياستي متفاوتي نهفته است و به همين 
دلي��ل، هدفي خاص را دنبال مي كند و اغلب از تامين 
منافع ملي و عامه مردم بي بهره هس��تند. شايد ايجاد 
موانع قانوني سختگيرانه پيش پاي دولت ها و مجالس 
شوراي اسامي و محدود كردن اختيارات آنها در تغيير 
وزارتخانه ها راهكاري گره گشا باشد. البته قبل از اين 
كار، دستيابي به تركيبي ايده آل، كارآمد و اندازه بهينه 

دولت ضروري است.

ايران۲

انتظار بيش از انحصار /  وزرا بدون تغيير فضاي كالن اقتصاد كاري از پيش نمي برند

داستان صنعت در جاده سنگالخ
گروهكالن|محسنشمشيري|

رييس جمهور در حكم خود به مدرس خياباني، سرپرست 
جديد وزارت صم��ت، انتظارات خود را مط��رح كرده و از 
سرپرست جديد وزارت صمت خواس��ته تا با بهره گيري 
از نظرات صاحب نظران نس��بت به مديريت بازار و تامين 
كاالهاي اساسي و ساماندهي قيمت خودرو اقدام كند. اين 
نكته نشان مي دهد كه آشفتگي اين روزهاي بازار خودرو و 
نجومي شدن قيمت خودروهاي داخلي و نيز كمبود و گراني 
روزافزون كاالها و اقام اساسي، رييس جمهور را مجبور به 
اتخاذ اين تصميم كرده اس��ت. البته فشار سنگين بخش 
صنعت و معدن و توليد و تجارت و بازرگاني كش��ور بر يك 
وزارتخانه و عدم توفيق دولت در تفكيك وزارت بازرگاني 
از وزارت بزرگ صمت نيز مزيت بر علت اس��ت و انتظارات 
از اين وزارتخانه را به شدت افزايش داده و در نتيجه نه توليد 
و صنعت به مسير اصلي بازگش��ته است و نه تنظيم بازار، 
صادرات و واردات و بازرگاني كشور در حد مورد انتظار است.

اما اين پرسش مطرح است كه فرد مورد نظر رييس جمهور 
براي اداره وزارت پرحجم و پر مس��ووليت صنعت، معدن و 
تجارت ت��ا چه ميزان قادر به كنترل اوضاع اس��ت؟ واقعيت 
اين اس��ت كه وزير صمت اگر بهترين مرد صنعت و اقتصاد 
ايران باشد، بازهم به تنهايي قادر به حل مشكات و چالش ها 
نيست. زيرا وزارت صمت دقيقا در جايي بنا شده كه برآيند 
آثار فضاي كسب وكار، محيط كان اقتصاد، و امواج سياست 
خارجي و سياست داخلي خود را در آنجا نشان مي دهد و آنچه 
در بازار كاال، خودرو، معدن و صنايع معدني، تجارت، واردات 
و صادرات شاهد هستيم در واقع محصول امواجي است كه 
در ساير حوزه ها شكل گرفته است.  بسياري از وزرا در چنين 
وضعيت امكان اثرگذاري بر برآيند محيط كسب وكار را ندارند و 
نمي توانند بر مشكات ساختاري و ريشه اي اقتصاد كه متاثر از 
سياست هاي داخلي و خارجي و تصميمات كان اقتصاد است 
حاكم شوند و لذا عما به كارهايي اقدام مي كنند كه مي تواند در 
كوتاه مدت تاحدودي مشكل را حل كند اما راه حل ريشه اي و 
ساختاري رفع چالش ها عما دور از دسترس بوده و به تاخير 
مي افتد و سرانجام روزي فرا مي رسد كه ديگر با تزريق پول و 
نقدينگي و كنترل قيمت ها ومجبور كردن شركت ها به برخي 
اقدامات نمي توان جلوي بحران را گرفت. زيرا توليد به قيمت 
مورد انتظار، اوال به نقدينگي و پول ارزان قيمت نياز دارد ودوما 
به كاهش هزينه هاي مبادله مرتبط است. در نتيجه در شرايطي 
كه عما توليد كاهش يافته و هزينه توليد به شدت رشد كرده، 
نمي توان انتظار داش��ت كه شركت ها محصوالت را ارزان به 
بازار عرضه كنند.  به خصوص در شرايطي كه بهره وري در سه 
دهه اخير به دليل فشار گروه هاي ذي نفوذ و افزايش هزينه ها 
كاهش يافته و امكان مشاركت با شركت هاي خارجي، انتقال 
دانش فني و بهبود كيفيت وجود ندارد، طبيعي است كه هزينه 
توليد بيش از كيفيت و تنوع محصول رشد كرده و شركت هاي 
بزرگي مانند خودروسازان از يك سو بايد به انتظارات مطرح 
در جامعه و عرضه ارزان محصوالت اقدام كنند و از يك سو بايد 
پاس��خ انتظارات افراد، گروه ها، قراردادها و هزينه سازي ها را 
بدهند. نتيجه اين مي شود كه گاو 9 من شير ده صنعت، عما 
نحيف و ضعيف شده و ديگر قادر نيست كه به انتظارات موجود 
پاس��خ دهد و اگر تمام فضاي اقتصاد به صورت انحصاري در 
اختيارش باشد، امكان رشد بهره وري و كارايي، افزايش درآمد، 
سرمايه و سود را ندارد و دايم بايد از بانك ها قرض كند و سود 
بانكي باال بدهد و به همه جا مقروض باشد تا بتواند هزينه هاي 

سنگين داخلي را تامين كند و محصوالت را به قيمت مصوب 
عرضه كند و در فرآين��د بعدي توليد بازهم با كمبود مواجه 
شود و بيشتر قرض كند و... از اين رو بايد اين پرسش را مطرح 
كنيم كه در كنار فضاي انحصاري كه براي برخي صنايع مانند 
خودروسازي در نظر گرفته شده، مسووالن، گروه هاي صاحب 
قدرت، نهادهاي مرتبط با صنع��ت و مصرف كنندگان چه 
انتظاراتي از اين صنعت دارند؟ برخي مديران خودروسازي در 
اين زمينه گفته اند كه در مقابل موقعيت انحصاري بازار داخلي، 
عما كوهي از هزينه هاي روبه رشد و سرو كله زدن با نهادها و 
شركت ها و سازمان هاي مختلف مرتبط با صنعت ايجاده شده 
است. از باال رفتن نرخ ارز و تورم، نرخ سود بانكي، استانداردهاي 
بهداشتي وامنيت سرنشين، تا شماره گذاري، كاهش خريد 
اعتباري و ال س��ي هاي داخلي گرفته تا قيمت گذاري هاي 
نامتناسب با رشد هزينه ها همگي موجب كاهش بهره وري، 
كيفيت، كارايي، سودآوري و درآمد زايي شده است و در عين 
حال كه دايم گفته مي شود صنعت با انحصار مواجه است اما 
در مقابل توجه نداريم كه محيط كان اقتصاد دايم با رش��د 
هزينه ها و گرفتاري هاي متعدد مواجه مي شود و هر سازمان 
و بانك و بيمه و مسوولي براي خود قانون، مقررات و هزينه اي 
ايجاد مي كند.  به عبارت ديگر، انحصار زماني معناي واقعي 
خود را پيدا مي كند كه جاده اي آسفالت وجود داشته باشد و 
يكي دو شركت به سادگي و بدون مزاحمت تخته گاز بروند و 
سود ببرند. اما وقتي دايم در مسير اين جاده، آب و گل و باتاق 
و س��نگ و خاك و آتش قرار دهي��م، ديگر به معناي فضاي 
س��اده توليد و فروش و سودآوري نيست و عما ابر و باد و مه 
و خورشيد و فلك براي توليد و صنعت هزينه سازي مي كند.  
وقتي مديران صنعتي كشور مي گويند كه بيش از 7۰ درصد 

وقت خود را براي كاهش هزينه هاي مالي، هزينه هاي مبادله 
و پنهان، رفت و آمد به اداره استاندارد، نيروي انتظامي، بيمه و 
بانك و ساير نهادها و مراكز و كارخانه ها صرف مي كنند، به اين 
معني است كه تغيير دايمي فضاي كسب وكار، هزينه هاي 
توليد را به شدت افزايش داده و اصل توليد، تحقيق و توسعه و 
خط مونتاژ به يك كار حاشيه اي و با زمان كمتر تبديل شده 
است و مهم تر از توليد، حاشيه ها و هزينه هاي مبادله در اقتصاد 
اس��ت.  وقتي دوره ال سي هاي داخلي كاهش يافت و خريد 
اعتباري كمتر شد و خريد نقد جاي آن را گرفت، عما نياز به 
نقدينگي و دريافت تسهيات از بانك ها بيشتر شد، دولت به 
دليل رشد مخارج و بدهي هاي خود، آورده نقدي به شركت ها 
نداشته و سهامداران به جاي آورده نقدي، عما شركت ها و 
كارخانه ها را از نقدينگي خالي كرده اند. س��رمايه شركت ها 
اندك اس��ت و تعدادي از آنها به دليل زيان انباشته مشمول 
ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند و به افزايش سرمايه، تجديد 
ارزيابي و كمك گرفتن از سهامداران براي خروج از اين وضعيت 
نيازمند هستند.  در شرايطي كه شيوع كرونا، ركود تورمي 
سال هاي اخير، تحريم، تنش در سياست خارجي، مشكات 
ساختاري اقتصاد ايران و گرفتاري هاي محيط كسب و كار، 
رشد نقدينگي و تورم و افزايش هزينه ها، نوسان در تجارت، 
صادرات و واردات، رشد نرخ ارز و... از يك سو توليد و توزيع و 
تجارت را با مشكل مواجه كرده و از سوي ديگر، قدرت خريد 
مردم و تقاضا براي خريد كاال را تحت تاثير قرار داده اس��ت، 
طبيعي اس��ت كه وزير صمت و وزارتخانه بزرگ و پر مشغله 
آن نمي تواند هم توليد را در اين شرايط حمايت كند و رشد 
توليد ايجاد كند و از سوي ديگر، در بازار كاال تنظيم بازار ايجاد 
نمايد.  زيرا با افزايش هزينه هاي توليد، از توليد گوشت و مرغ 

و دامداري ها گرفته تا توليد خودرو، با رشد هزينه هاي توليد، 
هزينه هاي مالي، نوسان قيمت ها و... مواجه هستند و نيازمند 
افزايش قيمت كاالها هستند تا هزينه هاي خود را پوشش 
دهند. لذا انتظار حمايت از وزير صنعت دارند . اما از س��وي 
ديگر، از همان وزارتخانه و وزير تجارت و بازرگاني مي خواهيم 
كه بازار كاال را تنظيم كند تا مردم با نوسان قيمت خودرو مواجه 
نشوند و قدرت خريد مردم كفاف معيشت آنها را بدهد و لذا 
با موج سنگين هزينه هاي توليد، نمي توان بازار را با كنترل 
شديد قيمت ها همراه كرد و موجب كميابي و نايابي كاالها 
شد.  براين اساس، نه تنها هيچ شيرمرد اقتصادداني نمي تواند 
در اين شرايط هر دو كار سخت را با هم انجام دهد، بلكه هر نوع 
دخالتي كه انجام دهد و از هر طرف كه فشار را افزايش دهد 
در نهايت به گراني و كميابي و نايابي كاالها منجر خواهد شد و 
زيان انباشته خودروساز و توليد كننده را افزايش خواهد داد.  از 
اين رو، هم قدرت خريد مردم و بازار كاالها به نفس تازه و تحول 
در محيط كسب وكار نيازمند است و هم توليد كننده چشم به 
كاهش هزينه هاي مبادله و توليد دوخته تا هزينه هاي خود را 
كاهش دهد بتواند به توليد ادامه دهد.  اما سياستي كه دولت 
در اين شرايط و در سال هاي اخير انجام داده، تنها تزريق دايمي 
حجم پول بوده و عما با روزانه بيش از ۱۲۰۰ ميليارد تومان 
رشد نقدينگي و تسهيات بانكي، اقتصاد را روي پا نگه داشته 
است اما كارخانه ها و توليد بيش از اين نمي توانند تنها با تامين 
پول و نقدينگي ادامه دهند زيرا نتيج��ه آن عما تورم و باال 
رفتن هزينه ها در باز خورد نقدينگي و تورم است. كارخانه ها به 
فناوري، مشاركت با توليد كننده خارجي، انتقال دانش فني، 
تقويت حقوق مالكيت و امنيت سرمايه گذاري، نيازمند هستند 
تا توليد به جاي سفته بازي و خريد و فروش و داللي حاكم شود 

 و فضاي كسب وكار به نفع توليد و كاهش هزينه ها تغيير كند. 
در نتيجه نمي توان انتظار داشت كه تنها با تغيير وزير اتفاق 
مهمي رخ دهد زيرا در زمان وزارت قبلي، بسياري از مديران 
صنعتي ارتب��اط موثري با وزير داش��تند اما هماهنگي ها و 
سياس��ت هاي مديريت قبلي براي تقوي��ت توليد و كنترل 
قيمت ها نتوانست به نتيجه برسد . افرادي مانند مديرعامل 
ايران خودرو، كه معاون سابق وزير صمت بوده هماهنگي الزم 
را با رحماني داشته است اما اين نوع همكاري و هماهنگي به 
تنهايي راهگشا نيست و مديران صنعتي نيازمند تغير فضاي 
كسب وكار و توليد، كاهش هزينه هاي مبادله و هزينه هاي مالي 

و بانكي، هزينه هاي ارتباط خارجي و... هستند. 
به هر حال، مجموعه مشكات پيش روي سرپرست جديد 
وزارت صمت، آن قدر گسترده است كه حل آنها در كوتاه مدت، 
بعيد به نظر مي رسد و مديران صنعتي كشور، سرپرست يا وزير 
بعدي نيازمند سياست هاي حمايتي بيشتري از سوي مديران 
كان و ارش��د اقتصاد و سياست كشور هستند تا مشكات 

ساختاري و فضاي كسب و كار را به نفع توليد تغيير دهند. 

    انتظار مصرف كننده 
چهار دهه پيش، بسياري ازجوانان سنين ۲۰ تا 3۵ سال يا 
در جبهه جنگ حضور داشتند يا در روستا و شهر مشغول 
تامين معيشت براي خانواده بودند و عده اي حسابي درس 
مي خواندن��د تا به كار و زندگي بهتر برس��ند و در رقابت با 
ديگران پيشتاز باشند و لذا اصا خيال داشتن يك خودرو را 
به ذهن خود راه نمي دادند و انتظار نداشتند كه مالك خودرو 
باشند. اما در دهه فعلي، بسياري از جوانان نسبت به گراني 
خودرو و نداش��تن امكان رانندگي در جاده ها و خيابان ها 
انتقاد مي كنند و جوان باالي ۲۰ س��ال انتظار دارد كه هر 
چه س��ريع تر خودروي با كيفيتي سوار شود و خودروهاي 
روز دنيا را در ايران ببيند.  اين نكته نشان مي دهد كه سطح 
توقعات مصرف كننده و جامعه نيز به دنبال چند برابر شدن 
هزينه ها، تورم ساختاري، سود بانكي، تغيير فضاي كسب 
وكار و... به زيان خودرو ساز و توليد كننده تغيير كرده و فشار 
بر شركت هاي صنعتي از س��وي جامعه نيز افزايش يافته 
است. اما خودروس��از، براي پاسخ به اين نياز جوانان امروز 
كه از انفجار جمعيتي دهه ۶۰ و 7۰ اكنون به بازار مصرف 
وارد شده اند، بايد چند برابر سال هاي اخير، امكان ارتباط و 
بستن قرارداد با شركت هاي معتبر خارجي را داشته باشد، 
به منابع بانكي ارزان قيمت دسترسي داشته باشد، امكان 
اجراي استانداردهاي جهاني را داشته باشد، محيط كان و 
فضاي كسب وكار بهتري داشته باشد و... تا بتواند انتظارات 
را برآورده كرده و رضايت مشتري را كسب كند.  اما موضوع 
اين است كه در فضايي كه انحصاري به نظر مي رسد فضاي 
اقتصاد و جامعه نيز به شرايط صنعتي كشور كمك كرده و 
بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها را از دسترس خارج كرده 
است. به عبارت ديگر، همان جمله معروف است كه جاده 
ما به پيكان ما مي آيد، بانك و فضاي و كس��ب وكار، مدير 
صنعتي، سياست هاي دولت، سياست خارجي و... همگي 
به هم مي آين��د ... و اگرانتظار داريم ك��ه پيكان و پرايد به 
خودروي بهتري تبديل ش��وند بايد جاده، فضاي كس��ب 
وكار، خصوصي سازي واقعي، احترام به كارآفرينان، امنيت 
س��رمايه گذاري،  حقوق مالكيت و... نيز بهتر شود تا شاهد 
حضور خودروس��ازان وصنعتگران با كيفيت و به روز دنيا 

در ايران باشيم. 
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شركت هاي صنعتي در كنا ر انحصار از رشد هزينه هاي مبادله و فضاي كسب و كار انتقاد دارند

سايه روشن هاي  بركناري وزير صمت
 يا نهايتا مجلس راي به اس��تيضاح مي دهد. اما در خصوص 
مباحثي كه اين روزه��ا در خصوص بركناري رحماني وزير 
صمت دولت دوازدهم مطرح مي ش��وند؛ عمدتا ۲ بحث به 
عنوان دليل اصلي عنوان مي شود؛ يكي بحث افزايش بي رويه 
قيمت خودرو و عدم كنترل آن به وسيله وزير صمت و ديگري 
موضوع اليحه تفكي��ك وزارت بازرگاني از دل وزارت صمت 
كه به دليل نظر مخالف نمايندگان، دولت احساس مي كرد 
كه رايزني هاي بيش��تري براي تغيير نظ��ر نمايندگان نياز 
دارد. دولت حرفش اين اس��ت كه براي تسلط بيشتر بر بازار 
و متعادل س��ازي تجارت داخلي و توازن بخشي به تجارت 
خارجي بايد اين ۲ وزارتخانه از هم جدا ش��وند؛ اين در حالي 
اس��ت كه اوايل انقاب 3 وزارتخانه صنايع سنگين، صنايع 
سبك و بازرگاني وظايفي كه امروز ذيل وظايف وزارت صمت 

گنجانده شده را انجام مي دادند. واقع آن است كه امروز وزارت 
صمت بسيار بزرگ، سنگين و لخت شده است؛ انباشت وظايف 
متفاوت و در برخي موارد متضاد باعث شده تا كارايي و پويايي 
اين وزارتخانه تا حد زيادي كاهش پيدا كند. زماني كه چهره 
صنعتي براي وزارت صمت انتخاب مي شود؛ بخش بازرگاني 
در حاشيه قرار مي گيرد. زماني كه چهره بازرگاني براي اين 
حوزه انتخاب مي شود؛ بخش صنعت دچار مشكل مي شود. 
خاطرم هست در دولت يازدهم در ديداري كه رهبري معظم 
با دولتمردان داشتند ايش��ان در خصوص وظايف متعدد و 
متفاوت وزارتخانه صمت اظهارنظر كردند و از آقاي نعمت زاده 
وزير صمت وقت دولت پرسيدند كه چگونه اين وظايف متنوع 
را راهبري مي كنند. نبايد فراموش كنيم كه وزارتخانه صمت 
يكي از مهم ترين وزارتخانه هاي دولت اس��ت و عملكرد آن 

به طور مستقيم روي عملكرد كلي دولت تاثير دارد. به هر حال 
چون آقاي رحماني قبا سابقه نمايندگي داشته، انتظار دولت 
اين بود كه از طريق رايزني هايي كه با نمايندگان ترك زبان و 
ساير نماينده ها دارند به دولت براي اين تفكيك كمك كنند 
تا اين مس��اله حل شود. گويا پيشنهاد هم شده بود كه آقاي 
رحماني فعال تر شوند و به ويژه با نمايندگان آذري زبان و ساير 
نمايندگان همراه البي هاي الزم را انجام دهند. اين ۲ مورد به 
نظرم مهم ترين داليلي هستند كه مي توان به عنوان داليل 
اصلي تغيير اخير از آنها ياد كرد. عواملي كه كار را به جايي رساند 
كه عما همكاري رحماني با دولت را در وضعيت ناممكن قرار 
داد. واقع آن است كه هر دو موضوع هم موضوعات مهمي در 
افكار عمومي و فضاي اقتصادي محسوب مي شوند؛ به هر حال 
افزايش افسارگسيخته قيمت خودرو و عدم واكنش مناسب 

اقتصادي به آن مي تواند در ساير حوزه هاي اقتصادي هم اثرات 
منفي خود را نمايان كند. امروز خودروسازان اصلي كشورمان 
بسيار حجيم و بزرگ ش��ده اند؛ بر اساس آمار رسمي تعداد 
كارمندان يكي از اين خودروسازان بيش از ۲ برابر نياز واقعي 
اين شركت هاست؛ طبيعي است كه اين ساختار نامناسب اثر 
خود را روي قيمت تمام شده خودرو مي گذارد و هرازگاهي 
شاهد نوساناتي از جنس نوسانات اخير در بازارهاي خودرويي 
كشور هستيم. به نظرم تا زماني كه يك راهبرد مشخص براي 
خودروس��ازي تدارك ديده نشود اين نوع مشكات همواره 
وجود خواهد داشت. وقتي نه مردم از شرايط خودرويي راضي 
هس��تند و نه رييس جمهوري؛ طبيعي است كه دولت بايد 
واكنش نشان دهد و دست به تغيير مديريت كان وزارتخانه 
بزن��د. موضوع هم كه اين روزها در ش��بكه هاي اجتماعي و 

برخي رسانه ها در خصوص مقايس��ه اين تغيير با بركناري 
آقاي متكي وزير امور خارجه دولت دهم در زمان احمدي نژاد 
مطرح مي شود به نظرم قياس مع الفارق است. آقاي متكي در 
ماموريت خارج از كشور و در حال مذاكره بر سر منافع كشور 
بودند كه در ميان بحث و گفت وگو تماسي از ايران با مسووالن 
سنگالي برقرار مي شود كه اين آقا ديگر وزير امور خارجه ايران 
نيست!در حالي كه اقدام رييس دولت دوازدهم در بركناري 
وزير به صورت قانوني انجام گرفته و هيچ تشابهي به آن حادثه 
ندارد. كساني كه يك چنين موضوعاتي را مطرح مي كنند 
بيش��تر به دنبال بهره برداري هاي سياسي هستند و قصد و 
نيت ديگري ندارند. اتفاقا يك چنين برخوردهاي سياسي و 
جناحي با موضوعات اقتصادي، همواره بيشترين آسيب را به 

اقتصاد ايران زده است. 

بورس  بدون نظارت قمارخانه  مي شود
اين ت��ورم هزينه هايش متوجه طبقات كمت��ر برخورداري 
مي شود كه فاقد سهام هستند، آنها بايد هزينه هاي سنگين 
تورم برآمده از اين فضاي اقتصادي را متحمل شوند. تورم در 
واقع يكي از مهم ترين ابزارهاي بازتوزيع منابع به نفع ثروتمندان 
و به ضرر محروم ها است و نابرابري را به شدت در جامعه افزايش 
مي دهد؛ بنابراين آنچه ما از حال و روز اقتصاد ايران مي دانيم 
و از حال و روز نظام هاي نظارتي كشور به نظر مي رسد كه اين 
يك اقدامي به شدت تهديدآميز براي اقتصاد كشور و در مسير 
بي ثبات سازي مسير اقتصاد كشور است. به نظر من مي رسد كه 

مشكات بسيار عديده اي را در پي خواهد داشت. 
ش�مااينمباحثرامطرحميكنيد،امامس�ووالن
اقتص�اديكش�ورمعتقدندك�ههيچحباب�يدراثر
اينتصميمشكلنگرفتهاس�ت؛مردمازيكطرف
صحبتهايمس�ووالنراميش�نوندك�هازمزاياي
سرمايهگذاريدراينبازارميگويندوازسويديگر
اظهاراتكارشناساناقتصاديراكهبعضاانتقاديبه

موضوعنگاهميكنند.
اين صحبت هايي كه مس��ووالن مطرح مي كنند به هر حال 
ماحظاتي دارند ضمن اينكه از مسووالن انتظار نمي رود كه 
مبحثي را جز اين صحبت ها مطرح كنند. صحبت هايي كه اغلب 
چندان عميق هم نيستند و باعث تاسف است كه مسووالن 
صحبت��ي مي كنند كه باعث تمس��خر گروهي و عصبانيت 
جمعيت بسيار بزرگي در جامعه مي شود. اظهاراتي كه عموما 
مبناي علمي ندارد و بيشتر برگرفته از نيازهاي سياسي افراد 
مسوول است تا به افكار عمومي نشان دهند كه دولت در اقتصاد 
چندان هم بدون دس��تاورد نيست و تاش مي كنند اينطور 
وانمود كنند كه ساختار اجرايي توانسته يك كارهايي بكند. به 

هر حال آنها دست اندر كاران همين تصميم سازي ها هستند و 
طبيعي است كه از اقدام خود تعريف كنند.

شماقبالدرگفتوگويياشارهكردهبوديدكهساختار
تقنينيكشوربرايجلوگيريازبحرانهاياجتماعيو
اقتصاديضرورياستكهاصالحاتضرورياقتصادي
رادرپي�شبگيرد.ايناصالحاتاقتص�اديكهازآن

صحبتميكنيد،واجدچهويژگيهايياست؟
اولين مقوله اصاحي ضروري، جهت گي��ري در نوع نگاه به 
اقتصاد است؛ ما مخالف اقتصاد بازار نيستيم اما آنچه كه امروز 
در اقتصاد كشور وجود دارد، يك اقتصاد بازار آزاد نيست، اين 
يك اقتصاد غارتي است كه فقط در خدمت منافع افراد خاصي 
اس��ت و تاش مي كند تا جيب اين افراد خاص را ُپرتر كند. 
حتي اگر اين انباشت سود به زيان كل افراد جامعه باشد. در اين 
رابطه نظام مالياتي و نظام بانكي ما نقش هاي تعيين كننده اي 
دارند؛ به همين دليل ما نيازمند اصاح در اين حوزه ها هستيم. 
بايد اصاحات نظام مالياتي را داشته باشيم؛ اصاحات در نظام 
بانكي را داش��ته باشيم، چرا كه بسياري از بانك ها در شرايط 
كنوني ورشكسته هستند و بايد عما اينها را يا ادغام كرد يا به 
هر حال تكليفشان را روشن كرد. اين ساختار معيوب بانكي 
مدت هاست اقدام به خلق پول مي كند و از سوي ديگر خودشان 
به آشفتگي اين بازار دامن مي زنند. از آنطرف نظام مالياتي ما بايد 
شاهد اصاح ساختاري در بطن خود باشد. اعام نرخ سودهاي 
دستوري و پوشاندن مشكات در سيستم بانكي عما گرهي 
از مشكات باز نمي كند بايد به صورت ريشه اي به فكر اصاح 

بخش بانكي بود.
يعن�يفك�رميكنيددول�تدرش�رايطفعليكه
تحريمهاوركودو...دامناقتصادايرانراگرفتهاست؛

زمانخوبيبراياصالحاتاقتصادياست؟
 چرا كه نه؟ بياييد س��ري به آمارهاي اقتصادي همين ۲ماه 
اخير، يعني اسفندماه 98 و فروردين 99 بزنيم؛ در همين ۲ 
ماهه اخير اسفندماه و فروردين ماه، بيش از ۵۰۰هزار ميليارد 
تومان يعني به اندازه كل بودجه عمومي كشور كه مصوب شده 
براي س��ال 99، فقط در بازار سهام درآمد ايجاد شده كه اين 
واقعا رقم شگفت انگيزي است. اما مردم و رسانه ها بدانند و آگاه 
باشند كه از اين درآمدها يك ريال كسي ماليات نمي پردازد. 
در حالي كه اگر ۲۰درصد اين درآمدها را هم ماليات بگيرند، 
مي ش��ود چيزي در حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان كه براي 
دولت مي تواند كارساز باشد. البته منابع مالياتي متعدد ديگري 
هم وجود دارد بنگاه هاي بزرگ داراي نفوذي كه همه مي دانند 
ماليات نمي پردازند اما بنا به داليل گوناگون كسي نمي تواند 
از آنها ماليات بگيرد. مش��كل اين اس��ت كه در اين وضعيت 
اقتصادي بعيد مي دانم كه دولت مبادرت به انجام يك چنين 
اصاحاتي كند؛ اصاحات در اقتصاد بسيار مشخص است؛ 
اينكه از كجاها بايد كسب درآمد كرد و كدام انحصار ها را بايد 
برچيد و چگونه بايد اجازه داد كه بخش خصوصي بستر الزم 

براي رشد پايدار را به دست آورد.
بياييدفرضكنيمكهاينميزانمنابعتامينشود،
يعنيآن100هزارميلياردتومانيكهشمااشارهكرديد
بايدازدرآمدبازارسهاممالياتستاندهشود،اخذشود.
ايندرآمدهادرصورتتحققبايددرچهحوزههايي

بهكارگرفتهشود؟
از اين ماليات ها كه حاصل مي ش��ود بخشي از آن را مي توان 
اختصاص داد به حمايت از صنعت و توليد و اش��تغال. يعني 
به صورت يارانه هاي اشتغال مي توان به بنگاه هاي اقتصادي 

كمك شود. اين راهبردي است كه در تمام دنياي صنعتي از آنها 
استفاده مي شود تا از شكاف هاي طبقاتي عميق تر جلوگيري 
شود و البته براي حفظ شغل و حفظ صنايع از آنها استفاده شود. 
در ايران هم به نظرم بايد يك چنين اقداماتي صورت بگيرد اما 
متاسفانه رانت هاي بزرگي در كشور وجود دارد. در همين نظام 
مالياتي ما معافيت هاي مالياتي گسترده اي را به گروه هايي 
مي دهيم كه فقط منافع واردات و وارداتچي ها را تامين و تضمين 
مي كند و بر ضد توليد داخلي عمل مي كند. اين بخش��ي از 

اصاحاتي است كه مي تواند كمك كند.
ش�مااش�ارهكرديدك�هباي�ديارانهه�ايماليبه
بنگاههاوافرادخسارتديدهپرداختشود،امانظام
تسهيالتدهيبراساسديدگاهكارشناساندركشور
مايكسيستممعيوباس�ت.يعنيتسهيالتارايه
شدهكمتربهدستتوليدكنندهواقعيميرسدواغلب

سرازحياطخلوتهايافرادخاصسردرميآورد؟
بله اين حرف درس��تي اس��ت. اين بخش��ي از نظام فاس��د 
توزيعي در كشور است كه منابع را به نحوي در كشور توزيع 
مي كند كه منافع گروه هاي ذي نفوذ و شركت هاي بزرگ را 
تامين كند چرا كه اين افراد نوعا كساني هستند كه در نظام 
تصميم سازي هاي اساسي اقتصادي قبا حضور داشته اند و 
هنوز هم به اشكال مختلف حضورشان تداوم دارد. به همين 
دليل، نظام پرداخت هاي يارانه اي ما يك بستر آشوبناك براي 
بروز فساد است و بايد هر چه سريع تر اين بستر بخش فاسد را 
از پيكره اقتصاد كشورمان جدا كنيم تا فساد ساير اندام ها را نيز 
آلوده نكند. اين امر با شفاف سازي هرچه بيشتر فرآيندهاي 
تخصيص منابع حاصل خواهد شد. البته كار سختي نيست و 
شدني است، منتها اراده اي نياز دارد كه در حال حاضر اين اراده 

در بين مسووالن مشاهده نمي شود. چرا مشاهده نمي شود؟ 
چون افرادي كه قرار است اين تصميم سازي هاي اصاح گرايانه 
را در اقتصاد اتخاذ كنند، همان كساني هستند كه از اين وضع 

كنوني منتفع هستند. 
ممكناستبفرماييددركدامدورهتاريخيمابيشتر
بهسمتاينفضاياصالحگرايانهدراقتصادنزديك

شدهايموالگويمشخصاقتصاديارايهدادهايم؟
نمي توان گفت كه در دوره اي خاص ما يك الگوي توسعه اي 
فراگير داشته ايم اما روند تصميم سازي ها در برخي دوره ها 
كم آسيب تر بوده و فرآيندهاي اقتصادي، روند منطقي تري 
داشته است. واقع آن است كه در دوره دوم دولت اصاحات 
حدفاصل س��ال هاي 8۲ به بعد نشانه هاي اميدبخشي از 
حركت به سمت برخي اصاحات اقتصادي مشاهده شد 
اما همان طور كه گفتم اين موضوع را نمي توان ذيل عنوان 
يك الگوي فراگير توس��عه محور قلمداد ك��رد. اين روند 
مناسب به دليل مجموعه نگرش هايي بود كه در آن دوره 
زماني خاص ايجاد ش��ده بود. هز زمان كه فضاي عمومي 
كشورمان به سمت اين رويكردهاي اصاح گرايانه حركت 
كند؛ مطمئن باش��يد كه اقتصاد هم از اين تحوالت تاثير 
خودش را مي گيرد. اما اغلب دولت هاي بعد از جنگ يعني 
از سال ۶8 تا به امروز عمدتا يك جهت گيري را بيشتر دنبال 
نكرده اند و آن اجراي همان سياست هايي است كه امروز 
هم شاهد اجراي آنها هستيم و آن حفظ منافع گروه هاي 
ذي نفوذ و قدرتمندي است كه متاسفانه هر روز هم فربه تر 
ش��ده اند، كار به جايي رسيده است كه اين گروه هاي ذي 
نفوذ عما مقدرات تصميم سازي هاي اساسي را در اقتصاد 

عما دراختيار دارند.

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

معاون وزير اقتصاد  با اشاره به عرضه  ۱۰۰ هزار ميلياردي تا آخر سال:

بزرگترينعرضهاموالدولتيدرهفتهآيندهانجامميشود
ادامه از صفحه اول

عباس معمارن��ژاد با اعالم اين مطل��ب گفت: ارزش 
س��هام موجود در صندوق واسطه گري مالي يكم ۳۲ 
هزار ميليارد تومان است اما مجموعا از مردم ۱۷ هزار 
ميليارد تومان اخذ خواهد ش��د و عمال نصف ارزش 
واقعي آن دريافت مي شود.  وي در نشستي با موضوع 
واگذاري س��هام دولت از طريق صندوق واسطه گري 
مالي يكم )ETF( گفت: پذيره نويس��ي اين صندوق 
تا س��قف ۲ ميليون تومان تا پايان ارديبهش��ت ماه 
امكان پذير است. قيمت هر واحد صندوق واسطه گري 
يكم با نماد دارايكم در بورس ۱۰هزار تومان اس��ت. 
افراد از طريق درگاه هاي ۱۴ بانك اقدام به ثبت تقاضا 
كنند.پيش بيني مي ش��ود ح��دود ۸ ميليون نفر در 
اين پذيره نويسي شركت كنند.اگر تعداد متقاضيان 
افزايش يافت از روش تقس��يم به نس��بت اس��تفاده 
ش��ده و مازاد مبلغ واريزي ظرف يك هفته به مردم 
بازگردانده مي شود. معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد 
تاكيد كرد: مهلت زماني ۲ ماه��ه براي اجازه فروش 
اين سهام براي اخذ كد بورسي متقاضياني است كه 
از طريق بانك ها اقدام به پذيره نويس��ي كرده اند. وي 
گفت: روز اول بازگشايي اين صندوق۱۰۴۳ميليارد 
تومان براي بازار گرداني و كنترل قيمت لحاظ شده 
است. به مدير صندوق اجازه داده شده اگر براي خريد 
اقدام نشد اين مبلغ سرمايه گذاري شده و مجددا در 
اختيار دارندگان واحد قرار گيرد. معمار نژاد گفت: بر 
اين اساس سه نوع سود از محل افزايش قيمت، سود 
مجمع و سود بازار گرداني ايجاد مي شود. معاون وزير 
اقتصاد گفت: عالوه بر فعاالن بازار سرمايه هر ايراني 
با كد ملي خود مي تواند از درگاه هاي ۱۴ بانك اقدام 
به پذيره نويسي كند. وي با بيان اينكه، در مرحله اول 
اش��خاص حقوقي نمي توانند در اين سرمايه گذاري 
شركت كنند اما بعد از دو ماه اين اشخاص نيز مي توانند 
در معامالت دارايكم ش��ركت  كنن��د، گفت: دولت تا 
پايان سال ۱۴۰۰ مديريت در اين صندوق را بر عهده 
دارد و بعد از اين سال مديريت اين صندوق بر اساس 
اميدنامه به هر شخصي كه بيش از يك دهم درصد از 
واحدهاي سرمايه گذاري را داشته باشد مي تواند در 
مجمع ش��ركت كند و در تصميم گيري دخيل باشد. 

اين مقام مسوول اضافه كرد: دو ماه مهلت براي فروش 
واحدهاي اين صندوق تعيين ش��ده تا افراد اقدام به 
اخذ كد بورسي كنند. مهلت دو ماهه براي اين است 
كه افراد داراي كد بورس��ي به يك باره اقدام به فروش 
نكنند كه باعث متضرر ش��دن افراد فاقد كد بورسي 
مي ش��ود. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه مديريت 
دولت در اين صندوق تا پايان برنامه ششم سال ۱۴۰۰ 
است، افزود: پس از آن، هر شخص حقيقي و حقوقي 
كه بيش از يك دهم درصد از واحدهاي اين صندوق 
را داشته باشد، مي تواند در مجامع اين صندوق اشاره 
كند.اين ادعا كه دولت با اي��ن روش عرضه به دنبال 
پوشش كسري بودجه خود اس��ت، اشتباه بوده زيرا 

براي جبران كسري بودجه بهتر بود كه به دنبال عرضه 
سهام به شكل بلوكي مي رفتيم. دولت چند روش براي 
واگذاري سهام زيرمجموعه هاي خود داشت كه يكي 
از اين روش ها واگذاري به ش��كل بلوكي بود كه بر اثر 
اين اتفاق، دولت مي توانست با قيمت باالتري سهام 
خود را عرضه كند اما تعداد كمتري مي توانستند در 
پذيره نويسي اين سهام ش��ركت  كنند. معمارنژاد با 
بيان اينكه به دنبال وسعت بخشيدن به بازار و منفعت 
مردم هستيم، اضافه كرد: با توجه به تخفيفي كه براي 
اين سهم ها مي دهيم به مردم توصيه مي شود كه در 
اين پذيره نويسي شركت كنند، زيرا دو ميليون سهم 

خريداري شده به قيمت همين امروز دو برابر است.

ETF ويژگي صندوق هاي    
وي ادامه داد: روش ديگري كه براساس قانون بودجه سال 
جاري تعيين ش��ده، صندوق هاي ETF اس��ت كه اولين 
ويژگي آن اين اس��ت كه همه مردم ايران فارغ از داشتن 
كد بورسي، محدوديت سني، شغلي و... مي توانند خريدار 
بالقوه اين سهام باشند. با اين روش وسعت واگذاري بسيار 
افزايش پيدا مي كند. معمارنژاد افزود: سقف سرمايه گذاري 
مردم در اين صندوق ها مع��ادل ۲ ميليون تومان درنظر 
گرفته شده است كه تقريبا اين دو ميليون به قيمت امروز دو 
برابر خواهد شد. اگر تعداد پذيره نويسي زياد باشد، تسهيم 
به نسبت خواهيم كرد كه به نسبت كساني كه در شركت 
سهام دارند به نسبت به سهام شان، سود خود را دريافت 

خواهند كرد. وي درباره راه هاي شركت در اين صندوق ها 
اظهار كرد: كساني كه در اين زمان كد بورس داشته باشند 
از طريق كارگزاري هاي خود مي توانند س��هام خريداري 
كنند و همچنين مي توانند از طريق سامانه هاي مورد نظر 
در اين زمينه هم اس��تفاده كنند. براي پذيره نويسي اين 
صندوق ها نيازي به كد بورسي نيست و از طريق درگاه هاي 
حضوري و غيرحضوري بانك ها مي توانند اقدام كنند. كف 
سرمايه گذاري در اين صندوق ها ۱۰ هزار تومان و سقف آن 
دو ميليون تومان است. افراد مي توانند به دفعات تا سقف 
دو ميليون تومان در اين صندوق ها سهام خريداري كنند. 
وي افزود: پس از پايان پذيره نويسي اطالعات از بانك ها 
را جم��ع آوري مي كني��م و پس از يك هفت��ه واحدهاي 
تخصيص يافته به هر خريدار را اعالم مي كنيم. اگر بيش 
از حد پديره نويسي شده باشد هم بعد از يك هفته معلوم 
مي ش��ود و ما پول مردم را بازمي گردانيم. بعد از دو ماه از 
پايان پذيره نويس��ي، واحدهاي اين صندوق ها در بورس 
قابل معامله است. دو ماه براي كساني كه كد بورسي ندارند، 
فرصت براي دريافت اين كد اس��ت. وي درباره سود اين 
واحدهاي سرمايه گذاري گفت: سود سهام اين بانك ها و 
بيمه هاي موجود در اين صندوق ها مربوط به سود ساالنه 
خود واحدهاس��ت و افزايش س��هام متعلق به واحدهاي 
سرمايه گذاري است. افزايش قيمت اين صندوق ها متعلق 
به دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري اين صندوق است. 
ما امكان بازارگرداني هم براي اين صندوق فراهم كرده ايم 
كه معادل ۱۰۴۳ ميليارد از وجوه اين صندوق براي مردم 
و بازارگردان��ي و در صورتي كه مردم مي خواهند س��هام 
خود را بفروشند، اس��ت و در غير اين صورت به مدير اين 
صندوق اختيار داده ش��ده كه از اين مبلغ سپرده گذاري 
كند كه س��ود آن متعلق به دارندگان اين واحدها است. 
معمارنژاد افزود: يكي ديگر از قابليت هاي اين صندوق ها، 
ريسك سرمايه گذاري در اين صندوق ها بسيار كمتر است. 
اشخاص حقوقي در اين پذيره نويسي نمي توانند مشاركت 
كنند اما، بعد از دو ماه اش��خاص حقوقي مي توانند سهام 
اين صندوق ها را خري��داري كنند. به گفته وي، دولت تا 
پايان برنامه ششم مديريت اين صندوق ها را برعهده دارد 
و هر كس��ي كه بيش از يك دهم درصد از اين واحدهاي 
صندوق داشته باشد مي تواند در مجمع شركت كند و حق 

تصميم گيري دارد.

»تعادل« از تحوالت ارز و طال و سكه گزارش مي دهد

افزايش نرخ ارز در سايه نوسانات بازارهاي موازي و خودرو
گروه بانك و بيمه |

رييس كانون صرافان با اش�اره به اينكه رشد 
قيمت   ه�ا در بازار خ�ودرو و س�اير بازارهاي 
جذاب سرمايه گذاري از عوامل تاثيرگذار در 
افزايش قيمت   هاي بازار ارز است، گفت: نبايد 
همه توجه را روي ارز گذاش�ته و از مديريت 

ساير بازارهاي موازي غفلت كنيم.

به گزارش »تعادل«، كامران س��لطاني زاده درباره رش��د 
قيمت   ها در ب��ازار ارز، گ�ف��ت: همه فاكتوره��ا و عوامل 
اقتصادي به هم مرتبط بوده و بازارهاي مختلف از يكديگر 
تاثير مي گيرند. وي گفت: در هفته هاي اخير، به دليل رشد 
قيمت   ها، جذابيت خريد و فروش ارز باال تر رفته و به تبع آن، 

ميزان مراجعه به صرافي ها براي خريد افزايش يافته است.

   فرصت آربيتراژي در بازار ارز
رييس كانون صرافان با اشاره به فرصت آربيتراژ در قيمت ارز 
)فاصله قيمتي ميان نرخ صرافي و نرخ بازار آزاد(، گفت: در 
برخي موارد، عمده خريداران ارز افرادي هستند كه ارز را از 
صرافي ها خريده و براي فروش به بازار آزاد مي برند كه اين 
گروه، دالالن و واسطه ها هستند. سلطاني زاده خاطرنشان 
كرد: زماني كه قيمت ارز باال مي رود فعاليت هاي اين گروه 
زياد ش��ده و اقدام به خريد ارز از صرافي هاي مي كنند؛ در 

صورت افت قيمت ارز، فعاليت آنها نيز كاهش مي يابد.
وي گفت: هرچه كه فاصله قيمتي بين ارز صرافي و ارز بازار 

آزاد كمتر باشد شلوغي جلوي صرافي ها كمتر مي شود.

    تاثير منفي نوسانات قيمتي بازارهاي موازي و 
خودرو بر بازار ارز

سلطاني زاده درباره علت رشد قيمت   ها در بازار ارز گفت: در 
دوره هاي مختلف، بازاره��اي موازي تاثير منفي بر بازار ارز 
داشته اند؛ به عنوان مثال افزايش قيمت خودرو در روزهاي 
اخير از عوامل تاثيرگذار بر بازار ارز بوده به طوري كه قيمت 
ارز از اين موضوع تاثير گرفته اس��ت. رييس كانون صرافان 
گف�ت: همه بازارها به هم وابسته و از يكديگر تاثير مي پذيرند، 
بنابراين بايد همه آنها را رصد و مديريت كرد. در دو س��ال 
گذش��ته مديريت همزمان و هدفمند و همچنين كنترل 
فضاي مج��ازي در اكثر بازار هايي كه فض��اي كاذب رواني 
داشتند، موجب كنترل خوبي شده بود. وي افزود: در صورتي 
كه يك بازار مانند ارز را تحت كنترل گرفته و مديريت كنيم، 

اما ساير بازارها مانند خودرو را به حال خود رها كنيم، مشكل 
ساز خواهد شد و تحوالت قيمتي و نوسان هاي شديد در آن 
بازار، بر ساير بازارها تاثير منفي خواهد گذاشت. سلطاني زاده 
اضافه كرد: اين روزها بازار خودرو و رش��د قيمت   ها در آن، 
باعث نوسان در ساير بازارها از جمله ارز شده و اثر منفي  رواني 
بر ساير بازارها بر جاي گذاشته است. رييس كانون صرافان 
تاكيد كرد: نبايد همه توجهات روي ارز باشد و از ساير بازارها 

مثال خودرو غفلت كنيم.

   تامين نياز ارزي خريداران توسط صرافي ها
سلطاني زاده درباره وضعيت عرضه ارز گفت: صرافي هاي 
مجاز با توجه به شبكه فروش در تامين و عرضه ارز مشكلي 
ندارند و با دريافت مدرك، ارز مورد نياز متقاضيان را به آنها 
مي فروش��ند. وي درباره معامالت س��امانه نيما نيز اظهار 
داشت: صادركنندگان در حال عرضه ارز در نيما هستند، 
اما قيمتي كه در نيما مي گذارند گاهي به قيمت حواله آزاد 

نزديك شده است.

     برقراري ثبات و تعادل نسبي در بازار ارز
رييس كانون صرافان گفت: بايد توجه داشت كه وضعيت 
تعادل بازار ارز نسبت به سال هاي گذشته بهتر و آرام تر شده 
است. وي افزود: درسال 9۷ قيمت دالر تا ۱9 هزار تومان نيز 
باال رفت، اما با مديريت، كنترل و حذف دالالن، شرايط بهتر 
و ثبات نسبي در بازار ارز حاكم شد. سلطاني زاده خاطرنشان 
كرد: حتي بررسي وضعيت بازارهاي مختلف نشان مي دهد 
كه وضعيت مديريت بازار ارز در دو سال اخير نسبت به ساير 
بازارها )مانند خودرو و ملك( موفق تر بوده به طوري كه بازار 

ارز در مقايسه با آنها ثبات بيشتري را تجربه كرده است.

    نرخ ها در بازار 
قبل از ظهر دوشنبه ۲۳ ارديبهشت 99، به دنبال اعالم هر 
اونس جهاني طال به نرخ ۱۷۰۴ دالر و افزايش قيمت دالر 
در بازار آزاد به قيمت ۱۷ هزار و ۷۰ تومان، قيمت طال و سكه 
افزايش يافت و هر گم طالي ۱۸ عيار 6۸۷ هزار تومان، مظنه 
مثقال ۱۷ عيار ۲ ميليون و 9۷۸ هزار، سكه طرح جديد ۷ 
ميليون و ۲۴۰ هزار، طرح قديم 6 ميليون و ۸۰۰ هزار، نيم 
سكه ۳ ميليون و 6۸۰ هزار، ربع سكه ۲ ميليون و ۸۰ هزار، 
سكه گرمي ۱ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.  در بازار 
آزاد ارز نيز نرخ دالر به ۱۷ هزار و ۷۰ تومان و يورو به ۱۸ هزار 
و ۳۰۰ تومان تومان، درهم ۴۷۰۰، پوند ۲۱ هزار، لير تركيه 

۲۴5۰، ي��وان ۲۴۲۰، دالر كانادا ۱۲5۰۰ تومان رس��يده 
است.  در س��امانه سنا نرخ لحظه اي فروش دالر ۱65۰۰ و 
نرخ خريد دالر ۱6۴۰۰ تومان، نرخ فروش يورو ۱۷9۰۰ و 
نرخ خريد يورو ۱۷۸۰۰ تومان اعالم شد. سامانه سنا نرخ 
ميانگين ارزهاي معامله شده در ۲۲ ارديبهشت 99 را براي 
دالر ۱6۰9۷، دالر كانادا ۱۲۱۳۴، لير تركيه ۲۳9۷، يورو 
۱۷696، درهم ۴۳۸9، يوان ۲۳۰۰، پوند ۱9۸۸9 تومان 
اعالم كرده اس��ت.  سامانه نيما نيز نرخ حواله معامله شده 
ارز در تاريخ ۲۲ ارديبهشت 99 را براي دالر ۱۳۷۱۳، يورو 
۱69۳۴، دره��م ۴۱۰۰، يوان ۲۱۱۷، لي��ر تركيه ۲۳۲6 
تومان اعالم كرد.  در س��اعات عصر سه شنبه نيز نرخ سكه 
به هفت ميليون و ۲5۰ هزار تومان افزايش يافت. هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران با رشد 
حدود ۳۰۰ هزار توماني قيمت نسبت به رقم هفت ميليون 
و ۲5۰ هزار تومان فروخته شد.روند رشد قيمت سكه از روز 
دوشنبه شتاب گرفته است. قيمت سكه در ظهر دوشنبه 6 
ميليون و 95۰ هزار تومان بود كه به تدريج به هفت ميليون 
تومان افزايش يافت. عامل اصلي رش��د قيمت طال و سكه 
در معامالت روزهاي اخير، افزايش قيمت دالر در داخل و 
همچنين چشم انداز رشد بهاي اونس در بازارهاي جهاني 
اس��ت. قيمت دالرصرافي ها در روزهاي اخير رش��د قابل 
توجهي داشته و به رقم ۱6 هزار و 5۰۰ تومان رسيده است. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 6 ميليون و ۸5۰ 
هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه نيز سه 
ميليون و ۷5۰ هزار تومان، ربع سكه دو ميليون و 5۰ هزار 
تومان و هر قطعه س��كه گرمي يك ميليون تومان تعيين 
قيمت شد. هر گرم طالي خام ۱۸ عيار 69۰ هزار تومان و 
هر مثقال طال نيز ۲ ميليون و 99۱ هزار تومان ارزش گذاري 
شد. قيمت اونس طال حدود يك دالر باال رفته و به يك هزار 
و ۷۰5 دالر رسيد.پيش بيني ها حاكي از رشد بيشتر آن در 

هفته هاي آتي است.

    كاهش نرخ رسمي ۳۲ ارز
در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي روز )سه شنبه( نرخ ۴۷ 
ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۳۲ ارز كاهش و قيمت 5 
واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ بقيه ارزها نيز ثابت ماند. 
هر دالر امريكا بدون تغيير قيمت همانند روزهاي گذشته 
۴۲ هزار ريال قيمت خ��ورد. همچنين هر پوند انگليس 
5۱ ه��زار و ۷۱۳ ريال و هر يورو نيز ۴5 ه��زار و ۳۴۷ ريال 

ارزش گذاري شده است.

    دالر باز هم صعود كرد
شاخص دالر از ۱۰۰ واحد نيز گذشت. به گزارش رويترز، هر 
چند كه نرخ بيكاري عجيب و كم سابقه امريكا در ماه آوريل 
باعث شده است تا معامله گران با احتياط بيشتري نسبت 
به خريد اسكناس سبز اقدام كنند اما كاهش شمار قربانيان 
كرون��ا در امريكا به نصف روزهاي اوج، خبر بس��يار خوبي 
محسوب مي شود. از سوي ديگر شمار ديگري از كشورها 
نظير نيوزيلند و ژاپن اعالم كرده اند محدوديت هاي رفت 
و آمد را كاهش خواهند داد، هر چند در انگليس نخس��ت 
وزير اين كش��ور گفته هنوز براي عادي دانستن وضعيت 
خيلي زود است.  در امريكا نيز كماكان بين دموكرات ها و 
جمهوري خواهان بر سر زمان بازگشايي اقتصاد اختالف 
نظر وجود دارد تا جايي كه پس از شكايت مديرعامل شركت 
تسال از فرماندار دموكرات كاليفرنيا به خاطر بازگشايي نشدن 
فعاليت ها، برخي از مقامات دولت ترامپ جانب وي را گرفتند 
و از سياست دموكرات ها در خصوص قرنطينه انتقاد كردند. 
مارك شاندلر، استراتژيست ارشد بازار در موسسه بنكبورن 
گلوبال فاركس گفت: واقعيت اين اس��ت كه اقتصاد در بد 
وضعيتي گرفتار شده و اينكه ۲۰.5 ميليون نفر در امريكا 
بيكار شده اند يا ۲۲ ميليون نفر خيلي فرقي نمي كند. بانك 
مركزي و دولت بايد كارهاي بيشتري بكنند و گرنه بازارها 
دوباره متالطم خواهند شد.  وقايع معامالت ارز همچنين 
تحت تاثير اخبار مربوط به ويروس كرونا قرار دارد. در امريكا 
دونالد ترامپ، در اظهاراتي عجيب مدعي شده ويروس كرونا 
در آزمايشگاهي در شهر ووهان چين، جايي كه پاندمي كرونا 
از آنجا آغاز شد، ساخته شده و تهديد كرد كه در صورت اثبات 
اين ادعا، چي��ن را از طريق اعمال تعرفه هاي جديد تنبيه 
خواهد كرد. امريكا و چين از سال ۲۰۱۸ با يكديگر وارد يك 
جنگ تجاري گسترده شدند و سرانجام اواخر سال گذشته 
دو طرف بر سر اجراي يك جدول زماني براي متوازن شدن 
تجارت دوجانبه توافق كردند. اكنون تهديدات ترامپ باعث 
افزايش هراس معامله گران از ايجاد يك جنگ تجاري جديد 
شده اس��ت؛ آن هم در زماني كه رشد اقتصادي بسياري از 
كشورها تحت تاثير شيوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها به 
پايين ترين سطوح تاريخ معاصر رسيده است.  آلن راسكين، 
كارشناس ارشد مسائل ارزي در دويچه بانك گفت: آمارهاي 
بازار كار كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه بايد منتظر بدتر 
شدن شرايط مالي در ماه هاي پيش رو باشيم. بازارها مي دانند 
كه وضعيت خيلي خوب نيست و سرمايه گذاري ها كندتر و 
تقاضا براي دارايي هاي امن بيشتر شده است. اين يعني يك 

مسير احياي طوالني را پيش رو خواهيم داشت.  اكنون برخي 
از كارشناسان پيش بيني كرده اند بانك مركزي امريكا با 
تابوشكني نرخ بهره را به سطح منفي كاهش دهد. وزير خزانه 
داري امريكا نيز نرخ بهره فعلي را يك فرصت مناسب براي سر 
و سامان دادن به وضعيت بدهي ها دانسته و از برنامه ريزي 
براي استقراض سه تريليون دالري خبر داده است. تاكنون 
بيش از چهار ميليون و ۲56 هزار و ۱6۳ مورد ابتال به كرونا 
گزارش شده است كه در اين بين ۲۸۷ هزار و ۳۳6 نفر جان 
خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، باالترين 
تلفات مربوط به امريكا با ۸۱ هزار و ۷95 نفر، انگليس با ۳۲ 
هزار و 65 نفر، ايتاليا با ۳۰ هزار و ۷۳9 نفر، اسپانيا با ۲6 هزار 
و ۷۴۴ نفر و فرانس��ه با ۲6 هزار و 6۴۳ نفر بوده است. اريك 
برگر، كارشناس بازار ارز در بانك مركزي كانادا گفت: اكنون 
نگاه معامله گ��ران به دور تازه تنش هاي لفظي بين پكن و 
واشنگتن دوخته شده است و اگر وضعيت آرام تر نشود شاهد 
آغاز دور دوم جنگ تجاري بين دو اقتصاد نخس��ت جهان 
خواهيم بود. در اين صورت نرخ برابري دالر و يوان به ويژه 
در برابر ارزهاي امن شاهد تغييرات گسترده اي خواهد بود و 
شاهد ثبت ركوردهاي جديدي از ارزهايي نظير ين و فرانك 
خواهيم بود.  شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با صعود 
۰.۲۴ درصدي نسبت به روز قبل و در سطح ۱۰۰.۱9۲ واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل ۱.۰۲9 دالر 
اعالم شد.  با تداوم بسته ماندن كسب و كارها، آمارهاي رشد 
به طرز كم سابقه اي همه را نااميد مي كنند؛ در امريكا براي 
نخستين بار از سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادي در سه ماهه نخست 
امسال منفي شد كه اين رشد منفي ۴.۸ درصدي از زمان 
ركود بزرگ سال ۲۰۰9 تاكنون بي سابقه بوده است. با اين 
حال رييس بانك مركزي امريكا نسبت به بازگشت اقتصاد 
به سطح اوليه ثبات در آينده اي نزديك ابراز اميدواري كرده 
است. اكنون بسياري از كشورهاي اروپايي در حال بررسي 
گزينه هاي موجود براي فرار از رشد اقتصادي منفي هستند و 
نخست وزير ايتاليا با بحراني خواندن شرايط اقتصادي منطقه 
يورو خواس��تار تسريع در تهيه بسته نجات شده است. هر 
چند سران اروپايي بر سر ايجاد يك بسته نجات يك تريليون 
يورويي به توافق رسيدند اما اختالف بر سر جزييات آن باعث 

شد تا اجرايي شدن آن تا تابستان به تعويق بيفتد. 
در تازه تري��ن دور از معام��الت، پون��د ب��ا افت ۰.6۱ 
درصدي نس��بت به روز قبل خود و ب��ه ازاي ۱.۲۳۳ 

دالر مبادله شد.
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١٣٣ هزار ميليارد تسهيالت 
بانك صادرات به بنگاه ها

بانك صادرات ايران به بيش از ٢٦هزار بنگاه كوچك 
و متوسط در سال ٩٨ بالغ بر ١٣٣ هزار ميليارد ريال 
تسهيالت حمايتي پرداخت كرده است. به گزارش 
روابط عمومي بانك صادرات ايران، حمايت از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط در س��ال ٩٨ در راستاي تسهيل 
جريان نقدينگي و رونق توليد موجب تخصيص ١٣٣ 
هزار و ٧٣ ميليارد ريال به ٢٦ هزار و ٦٢٥ بنگاه كوچك 
و متوسط توسط بانك صادرات ايران شد. اعطاي اين 
تسهيالت كه به دو صورت پرداخت از طريق سامانه 
هماهنگ و پرداخت مس��تقيم بانك به اين بنگاه ها 
صورت گرفته، طي س��ال هاي گذش��ته همچنان 
ادامه يافته ب��ه نحوي كه مجم��وع پرداختي هاي 
بانك به اين بنگاه ها طي دو س��ال ٩٧ و ٩٨ به بيش 
از ٢٤٣ هزار ميليارد ريال رس��يده و در اين راس��تا 
تعداد بنگاه هاي كوچك و متوس��ط دريافت كننده 
تس��هيالت حمايتي از بانك صادرات اي��ران در اين 
 دو س��ال ب��ه ٥٧ هزار و ٦٣١ واحد رس��يده اس��ت.

عالوه ب��ر اين، امض��اي تفاهم نامه ب��راي تضمين 
پيش ف��روش محصوالت و تولي��دات كارخانجات 
داخل��ي، اعطاي س��رمايه در گ��ردش و همچنين 
تسهيل جريان مبادالت تجاري شركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي كشور و استفاده از ظرفيت قابل توجه طرح 
اعتب��اري ويژه توليد »ط��راوت« و ترويج اعتبارات 
اسنادي ريالي و فروش اعتباري از جمله اهداف اين 
بانك در حمايت از توليد و اشتغال بوده كه همچنان با 

اهتمام ويژه در دستور كار است.

برگزاري حراج اوراق بدهي 
دولتي در بازار بين بانكي 

كارگزاري بانك مركزي در راستاي كاهش هزينه هاي 
معامالتي، تسهيل دسترسي بانك ها و موسسات مالي 
غير بانكي به اوراق بدهي دولتي و نيز اتكاي تامين مالي 
دولت از محل فروش اوراق به��ادار، در نظر دارد بازار 
اوليه فروش اين اوراق را در بازار بين بانكي ايجاد كند.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، براين اساس 
حراج اوراق بده��ي دولتي به صورت هفتگي انجام 
مي شود و بانك ها و موسسات اعتباري تا ساعت ۱۳ 
روزهاي شنبه )يا اولين روزكاري هفته( فرصت  دارند 
س��فارش هاي خريد اوراق بدهي دولتي را از طريق 
سامانه بازار بين  بانكي براي كارگزاري بانك مركزي 
ارس��ال كنند. س��فارش هاي دريافت شده توسط 
كارگزاري بانك مركزي و براي تعيين سفارش هاي 
برنده در اختي��ار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار 
مي گيرد. پس از مشخص شدن سفارش هاي برنده، 
كارگزاري بانك مركزي نسبت به انجام معامالت در 
روز يكشنبه )يا دومين روزكاري هفته( اقدام و تسويه 
در همان روز انجام مي ش��ود. شرايط و ويژگي هاي 
اوراق بدهي دولت شامل نوع اوراق، نرخ سود اوراق، 
زمان سررسيد، تاريخ كوپن هاي اوراق و... در اطالعيه 
بعدي اطالع رساني مي شود. الزم به ذكر است كه بر 
اساس جزو )۴( بند »ك« تبصره )5( قانون بودجه 
س��ال ۱۳99، بانك مركزي تنها مج��از به خريد و 
فروش اوراق مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق 
اس��ت. بنابراين در چارچوب قوانين، بانك مركزي 
مجاز به خريد اوراق مالي اس��المي در ب��ازار اوليه 
نبوده و نمي تواند در فرآيند برگ��زاري حراج، اوراق 
بدهي دولتي را با هدف تامين مالي دولت خريداري 
كند. بنابراين، كارگزاري بانك مركزي تامين كننده 
زيرس��اخت معامالت و برگزاركننده حراج فروش 
اوراق به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي عضو 
بازار بين بانكي است و تعهدي نسبت به حجم و قيمت 

اوراق به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

سقف پرداخت نقدي به 
مشتريان بانك ها ۴۵ ميليون

بانك مركزي با صدور بخشنامه اي به بانك ها سقف 
پرداخت وجه نقد به مش��تريان را در موسس��ات 
اعتباري ۴5 ميليون تومان تعيين كرد.به گزارش 
»تعادل«، بانك مركزي با صدور بخشنامه اي خطاب 
به تمامي بانك ها و موسسات اعتباري اعالم كرد كه 
براساس بند ۱۳ ماده يك آيين نامه اجرايي ماده ۱۴ 
الحاقي قانون مبارزه با پولش��ويي سقف مقرر براي 
پرداخت وجه نقد ريالي از سوي اشخاص مشمول 
از جمله موسس��ات اعتباري برابر اس��ت با »مبلغ 
سقف مقرر در قانون برگزاري مناقصات جهت انجام 
معامالت خرد به صورت وجه نقد يا معادل آن به ساير 
ارزها و كاالهاي گرانبها كه هر س��اله توسط هيات 
وزيران تصويب مي شود.« بر اين اساس با توجه به 
اينكه هيات وزيران نصاب معامالت خرد در سال 99 
را معامالت تا سقف ۴5۰ ميليون ريال تعيين كرده 
است، سقف پرداخت وجه نقد در موسسات اعتباري 

نيز برابر اين مقدار خواهد بود.

واگذاري سهام مازاد تامين 
اجتماعي در بانك رفاه 

با راي نمايندگان حداكثر سقف سهام سازمان تامين 
اجتماعي در بانك رفاه كارگران ۳۳ درصد شد و اين 
سازمان مكلف شد سهام مازاد بر اين رقم را واگذار 
كند. نمايندگان در ادامه جلسه علني روز سه شنبه 
مجلس در جريان بررس��ي اصالح طرح مستثني 
شدن بانك رفاه كارگران از سقف مجاز تملك سهام 
بانك هاي تجاري غيردولتي اعاده ش��ده از شوراي 
نگهبان ب��ا الحاق يك تبصره به م��اده 5 اين قانون 
موافقت كردند. بر اساس اين تبصره، حداكثر سقف 
سهام سازمان تأمين  اجتماعي با رعايت تعريف مالك 
واحد مطابق جزو )۲-۳( بند»الف« سياس��ت هاي 
كلي اص��ل چهل و چه��ارم )۴۴( قانون اساس��ي 
جمهوري اس��المي ايران و تبصره )۱( اين ماده در 
بانك رفاه كارگران سي وسه  درصد )۳۳%( مي باشد. 
سازمان مزبور مكلف است نسبت به واگذاري سهام 

مازاد بر سي وسه  درصد )۳۳%( اقدام نمايد. 

۲هزار ميليارد تومان پذيره نويسي در قالب صندوق هاي E TF انجام شده است

مساله خصوصي سازي سرخابي ها و چند ابهام قديمي
 در اين زمينه جلس��ه برگزار كردند؛ همايش ترتيب 
دادند با كارشناسان مشورت كرده اند و در نهايت زماني 
كه با مشكالت مواجه شده اند و كمبودها، حساسيت ها 
و بازتاب هاي اين موضوع را مش��اهده كرده اند، از خير 
خصوصي سازي اين دو باشگاه ريشه دار و ُپر مخاطب 
گذش��ته اند تا دولت بعدي كه سكان هدايت مديريت 
كشور را به دست گيرد و باز هم اين داستان تكرار شود. 
دوباره جلس��ه؛ همايش، ميتينگ و در نهايت هيچ. به 
عنوان يكي از افرادي كه از نزديك با مش��كالت يكي 
از اين ۲ باش��گاه آشنا بوده ام بارها در جلسات مختلف 
اع��الم كرده ام كه هيچ توجيه اقتص��ادي براي عرضه 

اين ۲ باشگاه در بورس وجود ندارد. چرا؟ چون اساسا 
چيزي با عنوان اقتصاد ورزشي در كشورمان وجود ندارد 
و تالشي هم براي تحقق اين ضرورت انجام نشده است. 
باشگاه هاي ورزشي ايراني از مهم ترين درآمدهايشان 
كه در همه دنيا به عنوان امري ضروري، پذيرفته شده، 
محروم هستند. حق پخش تلويزيوني يكي از اين حقوق 
طبيعي باشگاه هاست كه درايران اساسا معنا و مفهومي 
ندارد. اين در حالي است كه بررسي تحليلي درآمدهاي 
باشگاه ها در كشور هاي توس��عه و كشورهاي در حال 
توسعه نشان مي دهد كه بيش از ۷۰درصد درآمدهاي 
ورزشي در باش��گاه ها از طريق حق پخش است كه در 

ايران اساسا اين درآمدها تعريف نشده است. يكي ديگر 
از منابع كسب درآمد توسط باشگاه هاي ورزشي، فروش 
بليت ديدارها اس��ت كه در ايران هن��وز هم اين حوزه 
ساماندهي نشده است. روش بعدي ديگر كسب درآمد 
تبليغات محيطي است كه باشگاه ها در اين زمينه هم 
دستاورد چشمگيري نداشته اند. در كنار اين مشكالت 
هيچ بسته حمايتي خاصي هم براي چشم انداز آينده 
فعاليت هاي اين باشگاه ها تعريف نشده است. اين در 
حالي است كه ساير كشورها در قوانين موضوعي خود 
رديف هاي خاصي را براي حمايت از سرمايه گذاري در 
ورزش قرار داده اند تا افراد ميل و انگيزه بيشتري براي 

سرمايه گذاري در ورزش داشته باشند. اساسا در دنياي 
امروز ورزش يكي از حوزه هايي اس��ت كه با بررس��ي 
محتوايي آن مي توان نسبت جامعه مورد نظر با توسعه 
پايدار را مش��خص و محاسبه كرد. معموال كشورهاي 
توسعه يافته اقتصادي در زمينه ورزشي هم نشانه هاي 
روشني از اين توسعه يافتگي را بروز مي دهند. طبيعي 
اس��ت كه ورزش ما هم تابعي از ساير موضوعات كالن 
اقتصادي؛ سياس��ي، اجتماعي و...كش��ورمان باشد. 
زماني كه بحث خصوصي سازي در حوزه هاي توليدي 
و اقتصادي به س��رانجام نرسيده باش��د در حوزه هاي 
ورزشي هم به نتيجه مورد نظر ختم نخواهد شد. در حال 

حاضر دولت دوازدهم اعالم كرده كه با عزم راسخ قصد 
خصوصي سازي اين باشگاه ها را دارد؛ اين در حالي است 
كه از منظر اكثر پيشكسوتان و كارشناسان در شرايط 
فعلي بس��تر الزم براي اينكه واگذاري ها به درستي و 
راستاي منافع طرفداران انجام شود وجود ندارد؛ وقتي 
كه بستر مورد نياز وجود نداشته باشد طبيعي است كه 
واگذاري ها به نتايج مورد نظر ختم نخواهد شد. به نظرم 
دولت بهتر است با چشم باز به سمت تصميم گيري در 
اين زمينه حركت كند تا مش��كل تازه اي بر مشكالت 

قبلي اين دو  باشگاه پرطرفدار ايجاد نشود.
٭ مديرعامل اسبق استقالل

ادامه از صفحه اول



روي خط خبر

رشد دوباره شاخص بورس در گروي ورود نقدينگي
عضو هيات مديره ش�ركت بورس تهران با بيان 
اينكه پيش بيني بازار در شرايط كنوني به ميزان 
جريان ورود نقدينگي در بازار بستگي دارد، گفت: 
اگر همچنان جريان نقدينگي در بازار ادامه داشته 
باشد بازار دوباره به روند صعودي چند روز گذشته 

خود باز خواهد گشت.

معامالت بورس كه از روزهاي پاياني هفته گذشته وارد فاز 
اصالحي شد در دو روز اخير شتاب بيشتري به خود گرفت 
و زمينه ايجاد صف هاي فروش طوالني را در اكثر سهم ها 
فراهم كرد.يكي از كارشناسان بازار سرمايه علت اصالح چند 
روز اخير شاخص بورس را ناشي از عوامل مختلفي مي داند 
و معتقد است كه بازار هيچگاه به صورت يك خط مستقيم 
با رشد همراه نيست بلكه هميشه به دليل وجود برخي از 

نوسانات، كاهش يا افزايش خواهد يافت.
 زماني كه بازار رشد زيادي را تجربه مي كند بايد انتظار برخي 
از نوس��انات را هم در بازار داشته باشيم اما گاهي به دليل 
محدود بودن نوسانات ايجاد شده نمي توان اسم اصالح را 
بر روند بازار گذاشت اما به نظر نمي رسد در وضعيت فعلي، 
بازار اصالح قيمتي شديدي را در چند روز آينده تجربه كند.

در كنار رشد چند روز اخير شاخص بورس كه اكنون نيازمند 
اصالح است، افراد به دنبال خريد سهام سايپا هستند و از 

طريق فروش س��هام خود درصدد تامين نقدينگي مورد 
نياز براي س��هام اين شركت هستند كه اين موضوع ريتم 
معامالت��ي بازار را بر هم ريخت و منجر به افزايش ش��دت 
اصالح شاخص بورس در بازار شد.نگران اصلي اين روزهاي 
بازار، سهامداران تازه واردي هستند كه به دليل رشد پرشتاب 
شاخص بورس ترغيب به سرمايه گذاري در اين بازار شدند، 
اين افراد صف هاي طوالني احراز هويت براي دريافت كد را 
به جان خريدند تا بلكه به منظور كسب سود بيشتر نسبت 
به ساير بازارها، س��رمايه هاي خود را وارد بورس كنند؛ اما 
اصالح موجود در بازار از روز گذشته و ايجاد صف هاي فروش 
طوالني، سهامداران را دچار ترديد براي نقد كردن سهام و 

خروج از اين بازار كرده است.

    وجود نوسان منفي در بازار طبيعي است
»محمودرضا خواجه نصير«، عضو هيات مديره شركت 
بورس تهران در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادي ايرنا 
به اصالح چند روز اخير ش��اخص بورس اشاره كرد و 
گفت: نكته اي كه سرمايه گذاران بايد در وضعيت فعلي 
معامالت بورس در نظر بگيرند اين است كه بازار سهام 
مكاني با وجود نوسانات زياد است و جريان آن ممكن 
است يك باره براساس اطالعات بنيادين و شرايطي كه 
در بازار يا كش��ور ايجاد مي شود تغيير كند.وي با بيان 

اينكه با توجه به روند منفي معام��الت در بازار امروز، 
شاهد انجام حجم بااليي از معامالت بوديم، افزود: در 
يك س��اعت نخس��ت معامالت حدود هشت ميليارد 
تومان معامله انجام شد و بسياري از فروشنده ها كه به 
دنبال فروش بودند اقدام به خريد ديگر سهم ها كردند 
و حجم زيادي معامله انجام شد.به گفته خواجه نصير، 
باال بودن تعداد خريداران در بازار نسبت به فروشندگان، 
نش��ان دهنده ورود تعداد زيادي سرمايه گذار و حجم 

باالي نقدينگي به اين بازار است.
خواجه نصير نكته نگران كننده در بازار را سرمايه گذاران 
تازه وارد اعالم كرد و گفت: اين سرمايه گذاران از ابتداي 
س��ال تاكنون شاهد رشد بي وقفه قيمت ها و شاخص 
بورس بودند و با تصور رش��د دايمي قيمت ها و وجود 
نوسان مثبت، اقدام به سرمايه گذاري در بورس كردند، 
بنابراين اصالح هاي اخير در بازار ممكن اس��ت باعث 
تصميم گيري هاي عجوالنه از س��وي سرمايه گذاران 
تازه وارد در اين بازار شود.وي معتقد است، وجود نوسان 
منفي در بازار طبيعي اس��ت و نمي توان اصالح امروز 
شاخص را به نام ريزش تلقي كرد.اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: سرمايه گذاران تازه وارد بايد 
اين نكته را مدنظر داشته باشند كه ممكن است در آينده 
روزهاي مثبتي را در بازار ش��اهد باشيم و نبايد اصالح 

امروز بازار را به روزهاي آينده تعميم داد و آن را به عنوان 
روندي دايمي در معامالت بازار دانست.خواجه نصير با 
تاكيد بر اينكه پيشنهاد ما به فعاالن بازار، سرمايه گذاري 
در شركت هايي است كه از ميزان نقدشوندگي بااليي 
برخوردارند، گفت: برخي از س��ها داران زماني كه بازار 
روند منفي را در پيش مي گيرد اقدام به خريد سهم هايي 
مي كنند كه از قدرت نقدينگي چندان بااليي برخوردار 
نيستند و با كوچك ترين اتفاقي به دليل ايجاد صف هاي 

فروش طوالني امكان فروش براي آنها وجود ندارد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه با بيان اينكه بازار امروز با 

وجود افت ش��ديد با خريداران زي��ادي همراه بود كه 
اين اتفاق را مي توان ب��ه عنوان نكته مثبت بازار تلقي 
كرد، گفت: سرمايه گذاران بايد در وضعيت فعلي بازار، 
فاكتور نقدشوندگي س��هام را مدنظر قرار دهند.وي با 
بيان اينكه به نظر مي رس��د براساس ميزان نقدينگي 
گس��ترده اي كه اكنون در حال ورود به بازاراست روند 
معامالت بازار دوباره به سمت صعود باز خواهد گشت، 
افزود: سرمايه گذاران بايد از سهم هايي كه به لحاظ نگاه 
بنيادي و نقدشوندگي در وضعيت خوبي قرار دارند براي 

مدت طوالني نگهداري كنند.
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روز 26 هزار ميليارد توماني 
بازار سهام

شاخص بورس تهران امروز با كاهش ۲۶ هزار و ۳۱۸ 
واحد عدد ۱ ميليون و ۲۱ هزار و ۴۴۴ واحد را نمايش 
داد. ش��اخص هم وزن نيز به رق��م ۳۱۸ هزار واحد 
رسيد. شاخص بازار اول به كانال ۷۶۵ هزار واحدي 
وارد ش��د و ش��اخص بازار دوم نيز عدد ۱ ميليون و 
۹۹۱ هزار واحد را ثبت كرد. امروز آيفكس نيز عدد 
۱۱ هزار و ۳۳۲ واحد را نمايش داد. به گزارش سنا، 
امروز با دس��ت به دست ش��دن ۲۲ ميليارد و ۴۳۷ 
ميليون سهم و اوراق بهادار طي ۲ ميليون و ۸۴ هزار 
نوبت داد و ستد، ارزش معامالت نزديك به ۲۰ هزار 
ميليارد تومان رس��يد. در معامالت امروز نمادهاي 
»اخابر«، »شستا« و »ش��پنا« به ترتيب با ۱۰۰۴، 
۸۰۳ و ۵۰۰ واحد بيشترين تاثير مثبت و در مقابل 
نماد »فارس«، »پارس��ان« و »فملي« به ترتيب با 
۵۹۴۹، ۱۸۴۸ و ۱۸۱۲ واحد بيشترين تاثير منفي 
بر شاخص را ثبت كردند. همچنين امروز »وبملت«، 
»وتج��ارت« و »فمل��ي« پربيننده ترين نمادهاي 
بورسي بودند. از سوي ديگر در پايان داد و ستد امروز 
بورس تهران، فرآورده هاي نفتي برترين گروه صنعت 
بود و بانك و خودرو به ترتيب جايگاه دوم و سوم را به 

خود اختصاص دادند.

اختالل در سامانه معامالتي 
برخي كارگزاري ها

معامالت روز گذشته بازار سرمايه از ساعاتي پيش با 
اختالل در سامانه معامالتي برخي كارگزاري ها آغاز 
و اين اتفاق مانع از ثبت سفارش خريد و فروش توسط 
معامله گران شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادي 
خبرگزاري تسنيم، معامله گران بازار سرمايه در حالي 
معامالت ديروز را در تاالر شيشه اي آغاز كرده اند كه 
اختالل در سامانه معامالتي برخي كارگزاري ها مانع 
از ثبت سفارش خريد و فروش توسط معامله گران 
شده اس��ت.اين در شرايطي اس��ت كه اختالل در 
سامانه معامالت اين روزها به امري عادلي و معمول 
در تاالر شيشه اي تبديل شده است و متاسفانه عزم 
و اراده جدي نيز در متوليان بازار سرمايه براي حل 
اين مش��كل مهم و تاثيرگذار در معامالت بورس و 
فرابورس ديده نمي شود.همچنين تداوم اختالل در 
معامالت بازار سهام در حالي به مشكلي غيرقابل حل 
براي معامله گران در بازار سرمايه تبديل شده است 
و سرمايه گذاران با آن خو گرفته اند كه اين پرسش 
پيش مي آيد كه با ورود ۵۰ ميليون سهامدار سهام 
عدال��ت اين اختالل تا كجا پ��ي  خواهد رفت و چه 
كسي پاسخگوي حق تضييع شده سهامداران است؟

زمان تقريبي آزادسازي سهام 
عدالت اعالم شد؛ اواخر خرداد ۹۹

به گزارش تس��نيم، حس��ين فهيمي س��خنگوي 
آزادس��ازي س��هام عدالت و مديرعامل ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي با بيان اينكه »به زودي شاهد 
ورود ۴۹ ميليون نفر ديگر از اش��خاص حقيقي به 
باشگاه بزرگ سرمايه اي كشور خواهيم بود«، گفت: 
از اين تعداد دو و نيم ميليون نفر فوت كردند كه سهام 
آنها به وراث شان منتقل مي شود.وي افزود: از ۴۶ و 
نيم ميليون نفر باقي مانده مشمول سهام عدالت ۳۶ 
ميليون نفر داراي كد بورسي هستند كه يك و نيم 
ميليون نفر احراز هويت در بازار س��رمايه داشتند.

فهيمي گفت: بر اس��اس آخرين تصميمات فرعي 
ش��وراي عالي بورس اگر افراد احراز هويت در نظام 
بانكي شده باش��ند نياز به احراز هويت مجدد براي 
دريافت كد بورسي فعال نخواهند داشت، لذا توصيه 
ما به افراد اين است كه با مراجعه به سايت سازمان 
خصوصي سازي و وارد كردن ش��ماره شبا از احراز 
هويت مجدد براي دريافت كد بورسي معاف شوند.

به گفته وي، مسير ورود به بازار سرمايه همان سامانه 
سجام است، اما اگر افرادي قصد فروش يا نگهداري 
سهام دارند، بايد به سايت خصوصي سازي مراجعه 
و اطالعات هويت��ي خود به ويژه تلفن همراه خود را 
به روزآوري كنند.مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مركزي اضاف��ه كرد: تعداد مراكز اح��راز هويت به 
۲ هزار مركز ارتقا يافته اس��ت و ديگر تجمع انبوه 
مراجعه كنندگان را مقابل بانك ها و دفاتر پيشخوان 
دولتي نمي بينيم. حدود ۵ ميليون نفر روش مستقيم 
آزاد سازي سهام عدالت را انتخاب كرده اند كه بايد از 
دانش كافي برخوردار باشند. فهيمي گفت: حدوداً 
در تاريخ ۸ خردادماه س��ال جاري بعد از مشخص 
شدن تعداد واقعي سهامداراني كه روش مستقيم و 
غيرمستقيم را انتخاب كرده اند، در اطالعيه اي تاريخ 
مراجعه افراد به سامانه ها براي فروش سهام عدالت 
اعالم خواهد ش��د. بعد از اين تاريخ زمان قطعي كه 
خيلي طوالني هم نخواهد بود )شايد حدود ۱۰ روز( 
امكان خريد و فروش سهام عدالت ايجاد خواهد شد.

راه اندازي قرارداد اختيار معامله 
زعفران سررسيد شهريور ۹۹

مديريت توسعه بازار مش��تقه بورس كاالي ايران 
اعالم كرد از روز يكشنبه ۲۸ ارديبهشت ماه قرارداد 
اختيار معامله زعفران نگين در سررسيد شهريور ۹۹ 
در بورس كاالي ايران راه اندازي مي شود.به گزارش 
س��نا، مديريت توسعه بازار مش��تقه بورس كاالي 
ايران با ص��دور اطالعيه اي اع��الم كرد مطابق بند 
۱۸ مشخصات قرارداد اختيار معامله زعفران نگين 
در بورس كاالي ايران، قراردادهاي اختيار خريد و 
فروش زعفران نگين در سررسيد شهريور ماه ۹۹ از 
روز يكشنبه ۲۸ ارديبهشت ماه راه اندازي مي شود.

قراردادهاي اختيار معامله زعفران نگين در حالي از 
روز ۲۸ ارديبهشت ماه در سه قيمت اعمال ۷۰ هزار، 
۸۰ هزار و ۹۰ هزار ريال راه اندازي مي شود و در بازار 
مشتقه بورس كاالي ايران قابل معامله خواهد بود 
كه معامالت اين قراردادها بدون حد نوسان قيمتي، 
با دوره گشايش به مدت ۳۰ دقيقه در ابتداي جلسه 
معامالتي آغاز و با دوره عادي معامالتي ادامه مي يابد.

مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي مطرح كرد

بي نيازي دارندگان شماره حساب شبا به احراز هويت 
گروه بورس|

توجه به تسهيل حضور مردم در بازار سرمايه 
در كنار تقويت امنيت معامالت يكي از مسائلي 
اس�ت كه در س�ال هاي اخير در دس�تور كار 
س�ازمان بورس و ش�ركت هاي تابعه آن قرار 
گرفته است. در طول اين سال ها شركت سپرده 
گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه كه 
به اختصار »سمات« ناميده مي شود، توانسته 
اقدامات مهمي در زمينه رشد زير ساخت هاي 
كيفي بازار و ارتقاي امنيت بازار بردارد. با اين 
حال استقبال از بازار سرمايه در ماه هاي اخير به 
خصوص در شرايطي كه نزديك به 50 ميليون 
سهامدار سهام عدالت قرار است وارد اين بازار 
شوند، اين شركت را به اتخاذ تدابير جديد وا 
داشته است. در همين راستا حسين فهيمي 
مديرعامل »س�مات« از ح�ذف احراز هويت 
براي تمامي دارندگان ش�ماره بانكي »ش�با« 

خبر داده است. 

سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت گفت: 
بر اساس مصوبه كميسيون فرعي شوراي عالي بورس، 
مشموالن سهام عدالتي كه داراي شماره حساب شبا 
هس��تند، نياز به احراز هويت مجدد در بازار سرمايه را 

نخواهند داشت.
به گزارش سنا، حسين فهيمي با بيان مطلب فوق افزود: 
بر اس��اس ابالغيه جديد مقام معظم رهبري به زودي 
شاهد حضور ۴۹ ميليون نفر ديگر از اشخاص حقيقي در 
باشگاه بزرگ بازار سرمايه ايران خواهيم بود.مدير عامل 
شركت سپرده گذاري مركزي اظهار داشت: خوشبختانه 
اين شركت از دو سال قبل زير ساخت هاي الزم را براي 
اين طرح بزرگ آماده كرده است و هم اكنون نگراني براي 
ورود مشموالن سهام عدالت به بازار سرمايه وجود ندارد.

وي با بيان اينكه كد بورسي براي ۳۶ ميليون مشمول 
س��هام عدالت صادر شده است، گفت: بر اساس آخرين 
تصميم كميسيون فرعي ش��وراي عالي بورس و اوراق 
بهادار، اگر افراد در نظام بانكي احراز هويت شده باشند 
ديگر نيازي به احراز هويت مجدد براي دريافت كد بورسي 

نخواهند داشت.
فهيمي افزود: لذا توصيه ما به افراد اين است كه با مراجعه 
به سايت سازمان خصوصي سازي و وارد كردن شماره 
ش��با از احراز هويت مجدد براي دريافت كد بورس��ي 

معاف شوند.

   توصيه ما نگهداشتن سهام عدالت است
سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت با اشاره 
به اينكه هرگونه تصميم درخصوص سهام عدالت بر عهده 
مشمولين است، تصريح كرد: روش آزادسازي سهام عدالت 
بايد كار براساس توانمندي و دانش و تشخيص آنها انجام 
شود، اما توصيه ما نگهداري سهام عدالت و نفروختن آن 
است.وي خاطرنش��ان كرد: تالش و هدفگذاري ما اين 
است كه براي تمام مشموالن بدون جابه جايي و مراجعه، 

خدمات الزم فراهم ش��ود. براي اف��رادي كه قصد خريد 
دارند، طبيعتا مس��ير ورود به بازار سرمايه همان سامانه 
سجام است، اما اگر افرادي قصد فروش يا نگهداري دارند، 
كار خاصي الزم نيس��ت انجام دهند و تنها بايد به سايت 
خصوصي سازي مراجعه و اطالعات هويتي خود به ويژه 
تلفن همراه متعلق خود را به روزرس��اني كنند.فهيمي 
ادامه داد: تا هشتم خرداد ۹۹ به كدهاي بورسي، دارايي 
تخصيص پيدا خواهد كرد و بعد از آن با تمركز بيش��تر 
به سوي استيفاي حقوق مشموالن پيش خواهيم رفت.

سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت عنوان 
كرد: ورود اين مشموالن به بازار سرمايه فرصتي تاريخي 
است كه زيرساخت ها، محيط حقوقي و فضاي كسب و كار 
را در كشور متحول خواهد كرد.فهيمي در ادامه با اشاره به 
تحول در نحوه احراز هويت مشموالن اظهار داشت: احراز 
هويت غيرحضوري مشموالن سهام عدالت به زودي آغاز 
مي شود. مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي با اشاره 
به افزايش مراكز احراز هويت در كشور گفت: هم اكنون 
مراكز احراز هويت به ۲ هزار مركز ارتقا يافته است و به زودي 
شعبه هاي بانك هاي ملي و سپه نيز به جمع مراكز احراز 
هويت افزوده مي شوند.وي با اشاره به اينكه حدود ۵ ميليون 
نفر روش مس��تقيم آزادسازي س��هام عدالت را انتخاب 
كرده اند گفت: در اين روش بايد افراد از دانش و تبحر كافي 
برخوردار باشند .سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام 
عدالت با اش��اره به اينكه در سال هاي ۸۲ تا ۸۵، ۲۰ تاالر 
منطقه اي در كشور راه اندازي شد، افزود: تا سال ۹۵ ساالنه 

۱۰۰ هزار نفر وارد بورس مي شدند اما اين رقم از ابتداي 
امسال تاكنون به يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر رسيده است.

فهيمي افزود: براي فروش س��هام عدالت، خدمات بازار 
سرمايه را به خانه هاي مردم مي بريم به طوري كه كسي 
كه مي خواهد سهام خود را بفروشد نياز به مراجعه به جايي 
نداشته باشد.وي گفت: سامانه سازمان خصوصي سازي تا 
۸ خرداد آماده دريافت شماره شباي متقاضيان دريافت كد 
فعال بورسي است.وي اظهار داشت: ۸ خرداد نيز اطالعيه 
مرحله بعد براي اينكه سهامداران حجم دارايي هاي خود 
را ببينند صادر مي كنيم.به گفته فهيمي، حدود ۵ ميليون 
نفر تاكنون درخواست مديريت مستقيم سهام عدالت 
خود را داشته اند.وي در عين حال با بيان اينكه مسووليت 
خريد سهام بر عهده خود سرمايه گذار است تصريح كرد: 
ورود مستقيم براي خريد سهام برخي شركت ها كه قيمت 
گذاري آن بر اساس عرضه و تقاضاست و قيمت درستي 

ندارد براي سرمايه گذاران جديد كار درستي نيست.

   استقبال سرمايه گذاران از بورس
 مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس با اشاره به 
اينكه استقبال سرمايه گذاران از بازار سرمايه بيشتر شده 
اس��ت گفت: حجم معامالت در ب��ورس افزايش يافته، به 
خاطر اينكه تعداد زيادي از متقاضيان به اين بازار مراجعه 
كرده اند و سرمايه گذاري مي كنند.محمدرضا معتمد اظهار 
داشت: بايد به سرمايه گذاران گفت حتما با آگاهي وارد بازار 
شوند و نسبت به سهامي كه مي خواهند خريداري كنند، 

اطالعات مالي ش��ركت ها را بررسي كنند و از افراد خبره و 
نهادهاي تعريف شده و مشاوران مجوزدار رسمي مشورت 
بگيرند.او با اشاره به اينكه كشور ما تعداد كارگزاري بورس 
بيشتري نسبت به كشور هاي ديگر دارد ادامه داد: بسياري 
از كارگزاري ها سامانه بر خط معامالت دارند و شعب و دفاتر 
مركزي و نمايندگي هاي كارگزاري در كشور به ۱۷۰۰ نقطه 
مي رسد كه بسياري از اين دفاتر زيرمجموعه همان ۱۰۸ 
كارگزاري مجوزدار بورس است، در نتيجه كشور ما از نظر 
تعداد كارگزاري هاي بورسي كمبود ندارد، بلكه بايد اندازه 

كارگزاري ها و خدمات آنها متنوع شود.
مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس تاكيد كرد: 
انحص��اري در مجوز كارگزاري ها وجود ن��دارد. در همين 
كشور همس��ايه ما تركيه كه بورس بزرگ تر از ما دارد تنها 
۳۵ كارگزاري وجود دارد، در حالي كه در كش��ور ما ۱۰۸ 
كارگزاري مشغول فعاليت هس��تند، بنابراين انحصاري 
در كارگزاري ها نيس��ت.وي با بيان اينكه در سال ۹۸ و ۹۹ 
استقبال س��رمايه گذاران از بازار بورس نسبت به گذشته 
مناسب بود گفت: مراحل آماده سازي برخي شركت ها براي 
عرضه به بورس در سال هاي قبل انجام شده است و اكنون در 
بورس و فرابورس، ۶۵۰ شركت، پذيرفته شده و مورد معامله 
قرار گرفته اند.معتمد افزود: توسعه بازار سرمايه در گذشته 
انجام شده است و شركت هايي كه در بورس پذيرفته شده اند 
به نسبت سهام شناور،    آزادي كه قابليت معامله داشته باشد 
وجود دارد.وي گفت: در حوزه سرمايه گذاري با درآمد ثابت، 
صندوق هاي سرمايه گذاري، روي سقف حركت مي كنند، اما 

صندوق هاي سرمايه گذاري سهامي و مختلط ظرفيت هاي 
خالي بسيار زيادي دارند.وي افزود: ظرفيت ها و سقف هايي 
كه براي صندوق ها ايجاد شده مناسب است.به گفته معتمد، 
هم اكنون ميانگين زماني كه يك شركت بخواهد وارد بورس 

شود بين يك تا سه ماه است.

   اكن�ون بهتري�ن زم�ان ب�راي عرض�ه س�هام 
شركت هاي وابسته به بانك ها است

محمدرضا پورابراهيمي عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس نيز در اين برنامه گفت: بايد بر فضاي خارج از 
مجموعه شركت ها و گروه هايي كه در فضاي مجازي 
فعالند در بحث قيمت سهام نظارت شود.وي افزود: در 
يك ماه ۸۰ گروه جديد در فضاي مجازي درباره بورس 
ايجاد ش��ده كه ۱۶ ميليون پيام درباره بازار س��رمايه 
ارسال كرده است.پورابراهيمي گفت: بخشي از گروه ها 
در فضاي مجازي براي دس��تكاري بازار ايجاد شده اند 
كه مديريت بازار س��رمايه بايد درباره آنها اقدام كند تا 
موجب اشكال در قيمت گذاري نش��وند.وي افزود: با 
افزايش حجم بازار و كدهاي معامالتي و نهادهاي مالي 
بايد ساز و كارهايي براي جلوگيري از انحصار و تسهيل 
كارها انجام شود.پورابراهيمي گفت: اكنون بهترين زمان 
براي عرضه سهام شركت هاي وابسته به بانك ها كه در 
قالب شركت هاي سرمايه گذاري هستند است، اما اين 
شركت ها با رويكرد خريد وارد بورس شده اند به جاي 
اينكه سهام خود را عرضه كنند.وي اظهار داشت: عطش 
خريد سهام در بازار سرمايه وجود دارد و ۴۰ هزار ميليارد 
تومان منابع جديد در چند هفته اخير به س��مت اين 
بازار آمده است و دولت بايد سهام شركت هاي وابسته 
به بانك ها را در بورس عرضه كند.پورابراهيمي گفت: 
اگر عرضه سهام دولت در س��رفصل هاي بودجه هاي 
عمومي كشور وجود داشته باشد دولت مي تواند آن را 
در قالب هزينه هاي جاري استفاده كند. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس افزود: عرضه سهام حوزه بانك ها نيز به 

منابع بانكي باز مي گردد.

   فعاليت مستقيم در بازار سرمايه نياز به دانش دارد
محمودرضا خواجه نصيري كارشناس بورس نيز در ادامه 
برنامه با اشاره به اينكه آمدن مردم به بازار سرمايه در مقابل 
ساير فرصت هاي سرمايه گذاري كار بسيار مناسبي است، 
خاطرنش��ان كرد: فعاليت مستقيم در بازار سرمايه نياز به 
دانش آگاهي و تبح��ر الزم دارد.وي گفت: آمدن مردم به 
بازار سرمايه كار بسيار خوبي است، اما چگونگي ورود آنان 
اهميت دارد، زيرا بازار سرمايه بسيار تخصصي است و مردم 
از كارشناسان اين بازار استفاده كنند.اين كارشناس بازار 
سرمايه يادآور شد: اگر مردم براي ورود به بازار سرمايه علم 
و دانش كافي را ندارند، بهتر اس��ت از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري وارد اين بازار شوند. خواجه نصيري افزود: 
پيش بيني بازار سرمايه به نقدينگي اين بازار و آنچه كه دولت 
انجام مي دهد بستگي دارد، زيرا اگر سياست هاي دولت در 
جهت بهبود وضع و سوددهي شركت ها باشد در آن صورت 

بورس نيز سود خواهد كرد.

 ورود  مشموالن سهام عدالت به بازار سرمايه فرصتي تاريخي است كه زيرساخت ها، محيط حقوقي و فضاي كسب و كار را در كشور متحول خواهد كرد

بازار سرمايه، عالي ترين فرصت نظام اقتصادي كشوردولت در مسير درست واگذاري ها
ابزارهاي جديدي مثل صندوق ه��اي ETF اين امكان 
را ب��راي دولت فراه��م كرده اند كه تا م��دت محدودي 

تصدي گري خود را بر مديريت شركت ها حفظ كند.
به گزارش ايرنا، فراز و نشيب اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي 
درباره لزوم خصوصي سازي در يك دهه اخير بحث هاي 
زيادي را در جامعه پيش كشيده است؛ شيوه هاي واگذاري 
ام��وال دولت در قالب مزايده ك��ه در دهه ۸۰ به صورت 
امتحاني به كار گرفته شد، با واكنش منفي رسانه ها روبرو 
شد و اين ش��بهه را ايجاد كرد كه با عدم رعايت عدالت 
در توزيع فرصت س��هيم شدن مردم در اين اموال، عمال 
شركت هاي دولتي به ثروتمندان سپرده شده است.نتايج 
آتي اين روش واگذاري نيز در عملكرد شركت ها به نمايش 
درآمد كه به گفته كارشناسان رضايت بخش نبودند با اين 
حال به نظر مي رسد كه باالخره شيوه اي از واگذاري اموال 
دولتي در قالب صندوق هاي مالي قابل معامله به دست 
آمده كه براي كل جامع��ه عادالنه تر و رضايت بخش تر 
است.حميد ميرمعيني كارشناس بازار سرمايه بر عدم 
موفقيت واگذاري اموال دولتي به شيوه هاي گذشته تاكيد 

كرد و گفت: در كنار اهميت مولفه هايي مانند ش��رايط 
سياسي، اوضاع اقتصادي و ظرفيت بازارها در تصميمات 
پيش��ين واگذاري ها، صالحيت و اهليت خريداران هم 
در موفقيت و شكست واگذاري ها مهم بوده است كه در 
مجموع مي توان گفت تجربه واگذاري هايي كه تاكنون 
انجام شده چندان موفقيت آميز نبوده است.ميرمعيني 
ادامه داد: اينكه دولت تصميم گرفته است از روش هاي 
نويني براي واگذاري اموال استفاده كند، نويدبخش است 
و انتظ��ار مي رود كه مردم از طريق مش��اركت در خريد 
سهام صندوق س��رمايه گذاري مالي يكم و نيز از طريق 
سهام عدالت بتوانند از سهم بيشتري از منافع شركت هاي 
بزرگ قابل واگذاري بهره مند شوند و همچنين كشور به 
موضوع عدالت اقتصادي نزديك تر شود.اين كارشناس 
بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در واقع، مشاركت مردم در 
اين واگذاري ها و استفاده آنها از انتفاعي كه شركت هاي 
واگذارشده به زيرساخت هاي كشور مي رسانند، باعث 
مي ش��ود كه به بحث عدالت اقتصادي نزديك تر شويم 
ميرمعيني خاطرنشان كرد: همانطور كه در اساسنامه 

صندوق سرمايه گذاري يكم آمده اس��ت، دولت بايد از 
سال ۱۴۰۰ حق راي را به مديريت خود صندوق ها واگذار 
كند تا صندوق ها با به كارگيري مديريتي حرفه اي بتوانند 
در بهبود شركت هاي سرمايه پذير داخل صندوق اثرگذار 
باشند.اين كارشناس بازار س��رمايه در دفاع از تصميم 
دولت مبني بر اجتناب از واگذاري مديريت ش��ركت ها 
همگام با واگذاري مالكيت خود گفت: واگذاري مديريت 
شركت هاي بزرگ از برخي شرايط خاص برخوردار است 
كه بايد رعايت ش��ود، مديريت شركت ها بايد به افرادي 
واگذار شود كه صالحيت و اهليت آنها اثبات شده باشد.وي 
خاطرنشان كرد: در نهايت اگر مديريت هاي حرفه اي در 
صندوق هاي سرمايه گذاري شكل بگيرد، همين مديران 
مي توانند مشاركت مناسبي در مديريت اموال واگذارشده 
داشته باشند.ميرمعيني معتقد است كه دولت با انتخاب 
قالبETF، شكل درستي از واگذاري را انتخاب كرده است 
و در صورت موفقيت صندوق سرمايه گذاري يكم در جلب 
سرمايه هاي مردمي، احتماال شاهد واگذاري هاي بعدي 

اموال دولتي به صورت ETF نيز خواهيم بود.

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: ما بايد 
كاري كنيم تا مردم با آگاهي و شناخت كافي وارد بازار 
سرمايه شوند و از ظرفيت صندوق هاي سرمايه گذاري، 
شركت هاي مشاوره و سبدگردان ها براي سرمايه گذاري 

استفاده كنند تا ميزان ريسك پذيري آنها كاهش يابد.
دكتر حسن قاليباف اصل رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در پنجاه و يكمين نشس��ت ستاد اطالع رساني و 
تبليغات اقتصادي كه با حضور نمايندگان دستگاه هاي 
مختلف در سالن پيامبر اعظم )ص( وزارت كشور برگزار 
ش��د، با ارايه گزارش��ي از روند روز افزون رشد بورس، از 
استقبال گس��ترده مردم از س��رمايه گذاري در بورس، 
پذيره نويسي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
موس��وم به )اي تي اف( و آزاد سازي س��هام عدالت به 
عنوان سه رويداد بزرگ بازار سرمايه در سال جاري نام 
برد و بر لزوم ارتقاي سطح آموزش و آگاهي مردم در اين 
زمينه تاكيد كرد.دكتر قاليباف گفت: يك تحول بزرگ 
و تاريخي در استقبال مردم از بازار سرمايه صورت گرفته 
و ارزش كل اين بازار را به بيش از پنج هزار هزار ميليارد 

تومان رسانده و نقش بورس در اقتصاد ايران پر رنگ شده 
است.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران افزود: ما 
بايد كاري كنيم تا مردم با آگاهي و شناخت كافي وارد 
اين بازار شوند و از ظرفيت صندوق هاي سرمايه گذاري، 
شركت هاي مشاوره و سبدگردان ها براي سرمايه گذاري 
استفاده كنند تا ميزان ريسك پذيري آنها كاهش يابد.

محمدرضا پورابراهيمي نماينده كرمان و رييس سابق 
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي هم از 
استقبال چشمگير مردم از سرمايه گذاري در بورس به 
عنوان يك موقعيت استثنايي و عالي ترين فرصت براي 
نظام اقتصادي كشور نام برد و خواستار هدايت سرمايه ها 
به سوي طرح ها و بنگاه هاي واقعي اقتصادي و واگذاري 
شركت هاي دولتي شد.علي آقامحمدي عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام هم با بيان اينكه دولت برنامه هاي 
مدون و منسجمي براي اس��تفاده از ظرفيت هاي بازار 
س��رمايه تدارك ديده است و هيچ نگراني در اين زمينه 
وجود ندارد، تاكيد كرد: ترساندن مردم از حضور در اين 

بازار اقدامي غيركارشناسي و نادرست است.
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2 تصميم حاشيه ساز درباره 
پالسكو و ساختمان مجلس

محمد ساالري، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به 
مصوبات شوراي عالي شهرسازي در مورد ساختمان 
پالسكو و مجلس گفت: اين شورا حقوق مالكين واقع 
در محدوده مجلس را زير پا گذاشته است. به گزارش 
فارس، س��االري در تذكري در جلسه شوراي شهر 
تهران درباره عملكرد شواي عالي شهرسازي و معماري 
اظهار كرد: در حالي كه براي آحاد مردم تهران هنگام 
ساخت و س��از تأمين پاركينگ و پرداخت عوارض 
الزامي اس��ت اين موضوع در مورد ساختمان جديد 
پالسكو مدنظر قرار نگرفته است. وي افزود: قرار بود 
ساختمان جديد پالسكو با رعايت كامل استانداردها 
ساخته شود ولي شوراي عالي شهرسازي و معماري 
به موضوع تأمين پاركينگ براي پالس��كو بي توجه 
بوده است. اين عضو ش��وراي شهر تهران با اشاره به 
جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري در زمينه 
طرح توسعه مجلس گفت: متأسفانه به رغم مخالفت 
من و محسن هاش��مي در اين جلسه طرح توسعه و 
ساماندهي مجلس در ميدان بهارستان بدون رعايت 
حقوق عمومي شهر و حقوق مالكان واقع در محدوده 
طرح و حريم آن به تصويب رس��يد. ساالري گفت: 
همچنين محدوده اجراي طرح توسعه مجلس كامال 
مشخص نشده است و امكان راستي آزمايي ساخت و 
سازها در اطراف مجلس هم وجود ندارد از طرفي در 
مورد ساختمان هاي ساخته شده نيز اصول شهرسازي 
و معماري رعايت نشده اس��ت. وي با بيان اينكه در 
بسياري از كش��ورهاي دنيا ساختمان هاي عمومي 
و حاكميتي نماد فاخر معماري كشورها محسوب 
مي شوند، گفت: متأسفانه اين موضوع در مورد مجلس 
ايران بي توجه مانده و اصول معماري ايران و اسالمي كه 
مورد تأكيد مقام معظم رهبري هم است رعايت نشده 
است. اين عضو شوراي شهر تهران گفت: همچنين ما 
نگراني هايي در مورد خرابي بناهاي تاريخي اطراف 
مجلس داريم و نماينده ميراث فرهنگي در جلسه روز 
گذشته اين موضوع را تأكيد كرد. وي گفت: پرداخت 
عوارض براي ساخت و ساز اطراف مجلس هم مشخص 
نيست و مجوز انجام ساخت و ساز پس از شعاع 500 
متري در نظر گرفته نيز قابل بررسي نيست كه آيا از 
ساختمان مركزي مجلس در نظر گرفته شده است 
يا اطراف آن، بنابر اين بس��ياري از شهروندان در آن 
محدوده براي ساخت و ساز بالتكليف خواهند بود كه 
از شهرداري درخواست داريم هر چه سريع تر رويكرد 

مناسبي در اين زمينه اتخاذ كند.

انتقاد هاشمي از انفعال شهرداري 
دربرابر طرح توسعه مجلس

رييس شوراي اس��المي شهر تهران ضمن انتقاد 
از انفعال ش��هرداري در خصوص طرح توس��عه 
مجلس گفت: چرا شهرداري در خصوص اين طرح 
موضع گيري نمي كند. به گزارش ايسنا، محسن 
هاش��مي در جلس��ه ديروز ش��وراي شهر گفت: 
موضوع مهمي كه در اين خصوص نبايد فراموش 
شود انفعال شهرداري است. همچنان كه شهردار 
تهران از جلسه شوراي عالي شهرسازي خبر داشت 
اما در آن حضور نيافت و شهردار منطقه هم بسيار 
ضعيف از حق عمومي ش��هر دفاع كرد. بر همين 
اساس به رغم حضور بنده و آقاي ساالري و مخالفت 
با زير پا گذاشتن حق عمومي شهر چون حق راي 
نداشتيم نتوانستيم مانع از اين امر شويم. وي افزود: 
شهرداري در اين موضوع بسيار خنثي عمل كرد و 
در حالي كه در اين طرح مدام به حق عمومي شهر 
تجاوز مي شود اما شهرداري واكنشي ندارد و گويا 
شهردار تهران راضي به اين امر است. هاشمي در 
اين موضوع بيش��ترين تقصير را متوجه شهردار 
تهران دانس��ت و اضافه كرد كه ش��هردار تهران 
بايد به واس��طه اين انفعال توضيح دهد متاسفانه 
خيابان مردم را گرفتند و شهرداري در آن مقطع 
واداد و امروز مي خواهند خيابان هاي ديگر را نيز 
بگيرند و شهرداري مجددا واكنشي ندارد. بايد اين 
موضوع توضيح داده شود. رييس شوراي اسالمي 
ش��هر تهران تاكيد كرد: بايد ش��هرداري توضيح 
بدهد كه نظرش نسبت به اين راي چيست؟ چرا 
موضع گيري نمي كند. چرا روزنامه همشهري هيچ 

گزارشي در اين خصوص منتشر نمي كند.

 ثبت سازمان نظام مهندسي 
به عنوان شركت  غيرقانوني است

يك مقام مس��وول در وزارت راه با بيان اينكه »ثبت 
سازمان هاي نظام مهندسي س��اختمان به عنوان 
موسسه يا شركت غيرقانوني اس��ت«، گفت: براي 
استان هايي كه دراين رابطه اقدام كردند، تصميمات 
مقتضي گرفته مي ش��ود. به گزارش تسنيم، حامد 
ماني فر، مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان 
با اشاره به اينكه عملكرد سازمان هاي نظام مهندسي 
ساختمان استان ها توس��ط وزارت راه و شهرسازي 
مورد پايش قرار مي گيرد، بر حضور مجريان ذي صالح 
در ساخت  و سازها تاكيد و اظهار كرد: صدور شناسنامه 
فني- ملكي براي س��اختمان هايي كه فاقد مجري 
ذي صالح هستند، معتبر نيست. وي ادامه داد: وظايف 
سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در قانون نظام 
مهندسي و  آيين نامه اجرايي به طور كامل آمده است. 
در ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، 
اهداف و خط مشي قانوني سازمان ها مشخص شده 
و س��ازمان ها بايد بر اس��اس آن، خط مشي خود را 
برنامه ريزي كرده و پيش بروند. وي تاكيد كرد: شوراي 
مركزي س��ازمان هاي نظام مهندس��ي ساختمان 
نقش مهمي در اينكه سازمان هاي نظام مهندسي 
ساختمان استان ها بر اساس خط مشي هاي قانوني 
پيش بروند دارند. در ماده 15 قانون نظام مهندسي 
وظايف هيات مديره و در ماده 21 همان قانون وظايف 
ش��وراي مركزي به صراحت آمده است. همچنين 
در ماده 23 قانون نظام مهندس��ي، شرح وظايف و 
مسووليت هاي رييس سازمان به عنوان ركن اصلي 

سازمان آمده است.

جزييات وام كرونايي ۸۰۰ ميلياردي شركت هاي حمل و نقل  ريلي
رييس انجمن شركت هاي حمل و نقل ريلي 
گفت: قرار است به شركت هاي ريلي مسافري 
۳۰۰ ميليارد تومان و شركت هاي ريلي باري 
5۰۰ ميليارد تومان تسهيالت حمايتي كرونا 

پرداخت شود.

به گ��زارش مهر، وزارت راه وشهرس��ازي هفته نخس��ت 
ارديبهشت ماه در حاشيه مراسم رونمايي از 5۶ دستگاه انواع 
ناوگان ريلي در ايستگاه راه آهن تهران، از آغاز ارسال پيامك 
تشكيل پرونده تسهيالت حمايتي در برابر كرونا از سوي 
بانك هاي عامل به بنگاه هاي آسيب ديده از شيوع اين ويروس 
از جمله شركت هاي حمل و نقلي در نيمه دوم ارديبهشت ماه 

و آغاز پرداخت تسهيالت تا پايان اين ماه خبر داد. با اين حال 
تاكنون هيچ يك از شركت هاي حمل و نقلي اعم از هوايي، 
ريلي و جاده اي چنين پيامكي دريافت نكرد ه اند؛ تشكل هاي 
صنفي فعاالن صنعت حمل و نقل همچنان از عدم اعطاي 
تسهيالت حمايتي در برابر كرونا گاليه مندند. از سوي ديگر 
دفتر سياست گذاري و توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي از ارسال پيامك به همه متقاضيان و كارفرمايان 
ظرف مهلت يك هفته به پايان رسيده خبر داد و اعالم كرده 
است: اين بنگاه ها از فردا مي توانند به سامانه كارا مراجعه و 
براي دريافت وام كرونا ثبت نام كنند. اين دفتر همچنين اعالم 
كرده است: پرداخت تسهيالت حمايتي كرونا به مشاغل و 
كسب و كارهاي آسيب ديده از شيوع اين ويروس از فردا آغاز 

مي شود و يك ميليون واحد كسب و كار كه توسط وزارت 
كار مش��مول دريافت تسهيالت شناخته و به آنها پيامك 
ارسال شده است با مراجعه به سامانه كارا اطالعات خود را 
براي دريافت تسهيالت ثبت خواهند كرد. بر اساس مصوبه 
ش��وراي عالي پول و اعتبار و همچنين ستاد ملي مبارزه با 
كرونا، پرداخت تس��هيالت حمايتي به كس��ب و كارهاي 
آس��يب ديده از ش��يوع اين ويروس، يكي از سياست هاي 
وزارت كار در راستاي حفظ اش��تغال بنگاه ها و صيانت از 
نيروهاي كار است؛ بر همين اس��اس، 13 رسته شغلي از 
س��وي هيات دولت شناسايي شده كه بيشترين آسيب از 
ش��يوع ويروس كرونا را متحمل شده و داراي ليست بيمه 
در قالب كارفرمايي يا خويش فرمايي هستند؛ اين بنگاه ها 

مي توانند از تسهيالت مذكور بهره مند شوند.طبق اعالم 
وزارت كار، از 1۷ ارديبهشت پيامك ثبت نام در سامانه كارا 
به همه كارفرماها ارسال شده و از فردا كارفرماها براي ثبت 
نام دريافت اين تسهيالت بايد به سامانه مذكور مراجعه كنند. 
در همين خصوص محمد رجبي رييس انجمن شركت هاي 
حمل و نقل ريلي در گفت وگو با مهر درباره دريافت پيامك 
ثبت نام در سامانه كارا گفت: تاكنون هيچ پيامكي براي ما 
دريافت نشده است. وي افزود: به رغم آنكه شركت هاي ريلي 
در اولويت اعطاي اين تسهيالت قرار داده شده اند، اما تاكنون 
هيچ يك از شركت هاي ريلي عضو انجمن، پيامكي دريافت 
نكرده است. مديرعامل رجا ادامه داد: گفته شده كه از فردا 
سامانه كارا براي ثبت نام كارفرماها باز مي شود ولي از جزييات 

آن خبر ندارم. فعاًل بايد صبر كنيم تا زمان اعطاي تسهيالت 
آغاز شود. رجبي درباره مجموع تسهيالت حمايتي كه به 
همه شركت هاي ريلي قرار است داده شود، گفت: انجمن 
شركت هاي ريلي درخواست اعطاي 300 ميليارد تومان 
تسهيالت به شركت هاي ريلي مسافري ارايه داده است. وي 
افزود: شركت راه آهن نيز درخواستي براي دولت و معاونت 
اقتصادي رياست جمهوري ارسال كرده و خواستار پرداخت 
۸00 ميليارد تومان تسهيالت به مجموعه شركت هاي ريلي 

باري و مسافري شده است.
1۷ شركت ريلي عضو انجمن شركت هاي حمل و نقل ريلي 
هستند كه از اين تعداد ۷ شركت در بخش مسافري و 10 

شركت نيز در حوزه حمل بار فعال هستند.

وزير راه و شهرسازي خبر داد

افراد واجد شرايط دريافت مسكن ملي 2 برابر تعداد واحدها
وزير راه و شهرس�ازي گفت: تعداد سرپرستان 
خانوار واجد شرايط دريافت مسكن ملي ۸۰۰ هزار 

نفر برآورد شده است.

به گزارش مهر، محمد اسالمي در خصوص طرح اقدام ملي 
مسكن و برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي براي خانه دار 
كردن اقشار مختلف جامعه، گفت: وزارت راه و شهرسازي 
عالوه بر تأمين مسكن براي دهك هاي ۴ تا ۷ كه شامل ۴00 
هزار واحد مسكوني است، چندين تفاهم نامه براي جامعه 
هدف از جمله فرهنگيان، كارگران و كاركنان نيروهاي مسلح 
برنامه ريزي كرده است كه اين تفاهم نامه نيز مجموعاً 500 
هزار واحد مسكوني را شامل مي شود. وزير راه و شهرسازي 
ادامه داد: در نظر اس��ت تا حدود 500 هزار واحد مسكوني 
اقشار هدف جامعه ساخته ش��ود كه در اين تفاهم نامه ها، 
جامعه شاغالن و بازنشستگان فرهنگيان در تفاهم با وزارت 
آموزش و پرورش، جامعه شاغالن و بازنشستگان كارگري 
در تفاهم ب��ا وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، و ديگري با 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خانه دار مي شوند.
عضو كابينه دوازدهم، ويژگي بارز طرح اقدام ملي مسكن را، 
شناسايي دقيق جامعه هدف و نيازمند مسكن و همچنين 
احداث مس��كن در اراضي و زمين هاي داراي زيرساخت 
عنوان كرد و توضيح داد: اراضي طرح اقدام ملي مس��كن 
اراضي در محدوده شهرها بوده و اراضي هستند كه داراي 
زيرساخت هاي الزم هستند. همچنين در طرح اقدام ملي 
تالش كرديم تا جامعه هدف را بشناسيم و متناسب با جامعه 
هدف، برنامه ريزي كنيم تا با پروژه هايي مواجه نشويم كه 

سازنده بسازد و متقاضي نداشته باشد. اسالمي با اشاره به 
اينكه ثبت نام طرح اقدام ملي مس��كن در دو مرحله انجام 
شد، اعالم كرد: در مرحله اول 230 هزار متقاضي ثبت نام 
كردند كه 130 هزار نفر واجد شرايط تشخيص داده شدند. 
در عين حال با توجه به اينكه در مرحله اول ثبت نام مردم 
گله مند بودند كه سايت ثبت نام طرح اقدام ملي مسكن زود 
بسته شده است و مردم امكان ثبت نام ندارند، در مرحله دوم 
اين مشكل برطرف شد و افرادي كه متقاضي مسكن بودند 
توانستند در زمان مقرر همگي ثبت نام انجام دهند تا بعداً 
غربالگري ش��وند. هدف ما از ثبت نام اين بود به ميزاني كه 
زمين تهيه كرده بوديم ثبت نام انجام شود. وي يادآور شد: 
مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملي مسكن به دليل بحران 
كرونا، به دو شيوه اينترنتي و پيامكي انجام شد. هم اكنون 
تعداد ثبت نامي هاي مرحله اول و دوم هم از طريق سامانه 
اينترنتي و سامانه پيامكي، يك ميليون و ۶00 هزار نفر شده 
است. در واقع متقاضيان واقعي مسكن زمان الزم داشتند 
كه براي مس��كن خود ثبت نام كنند. به گفته اسالمي، در 
اين فرآيند برآورد اين است كه ۸00 هزار نفر واجد شرايط 
دريافت مسكن ملي هستند كه اين تعداد متقاضي دريافت 

مسكن ملي در برنامه دريافت مسكن قرار گرفته اند.
اسالمي يادآور شد: براي طرح اقدام ملي مسكن در شهرهاي 
گوناگون، روش هاي متفاوتي طراحي شده است براي برخي 
اراضي به ش��كل گروهي تحويل متقاضيان واجد شرايط 
مي شود. اين دس��ته از متقاضيان به س��ازمان هاي نظام 
مهندسي و بنياد مسكن انقالب اسالمي مرتبط مي شوند و 
در تهيه نقشه و مصالح آنها را ياري مي كند. اين شيوه همانند 

برنامه ريزي هايي اس��ت كه در نواحي سيل زده و زلزله زده 
توسط بنياد مسكن انجام مي شود. اين دسته از متقاضيان 
در عرض يك سال و حداكثر دو سال با هدايت بنياد مسكن 

واحدهاي مسكوني خود را احداث مي كنند.
وي گفت: بخش��ي از اقدام ملي مسكن با محوريت بنياد 
مسكن در حال انجام اس��ت كه در برخي از شهرها شروع 
شده است و ادامه خواهد يافت. وزير راه و شهرسازي شيوه 
احداث مسكن ملي را در شهرهاي جديد اعالم كرد و گفت: 
طرح اقدام ملي مسكن در شهرهاي جديد توسط پيمانكاران، 
س��ازندگان و ش��ركت هايي كه با وزارت راه و شهرسازي 
مشاركت كرده اند و پروژه ها را مي سازند در توافق با سازندگان 

انجام مي شود و سازندگان خود كار را دنبال مي كنند.
اسالمي نوع س��وم طرح اقدام ملي مس��كن را پروژه هاي 
مشاركتي عنوان كرد و گفت: نوع سوم پروژه هاي مشاركتي 
براي اقشاري است كه مي خواهند واحدهاي خود را بزرگ تر 

كنند. براي آنها قراردادهاي مشاركتي تعريف شده است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه طرح اقدام ملي مسكن 
براي فرهنگيان كلنگ زني شده است، گفت: هفته گذشته 
در اجراي تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش، فاز اول طرح 
كه احداث بيش از 1۴ هزار واحد مسكن فرهنگيان است، 
آغاز شد. تفاهم نامه مشترك وزارت راه و شهرسازي با وزارت 
آموزش و پرورش احداث 1۷0 هزار واحد مسكوني طي دو 
سال است كه اسامي از س��وي وزارت آموزش و پرورش به 
وزارت راه اعالم شد و از بين اسامي اعالم شده، ۷5 هزار نفر 

واجد شرايط شناخته شدند
وي اظهار كرد: جامعه هدف شناس��ايي، شرايط فراهم و 

تسهيالت بانكي توسط شوراي پول و اعتبار به اجراي اين 
طرح اختصاص يافته است. اميد است با مجموع شرايطي 
كه فراهم شده و مشاركت مردم، متقاضيان واقعي مسكن 

صاحب خانه شوند و اين دغدغه برطرف شود.

    مصوبه تمديد دوماهه اجاره نامه الزم االجراست
اس��المي همچنين در خصوص بازار اجاره و مس��تأجران 
نيز اعالم ك��رد: هفته پيش س��تاد ملي تصوي��ب كرد تا 
مهلت اجاره واحدهاي مستاجراني كه اسفند و فروردين 
به اتمام مي رسيده اس��ت تمديد شده و مدت بسته بودن 
بنگاه هاي مش��اوره امالك در دوران بحران كرونا، به مدت 
قرارداد مس��تأجران اضافه ش��ود. اين مصوبه ابالغ شده و 

الزم االجراست.
وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: بنگاه هاي معامالتي و 
شوراهاي حل اختالف به مصوبه كرونا در خصوص تمديد دو 

ماهه قرارداد مستأجران توجه و براي اجراي آن اقدام كنند.
وي با تاكيد بر اينكه مصوبات شوراي ملي كرونا حكم قانون را 
دارد و الزم االجراست، گفت: بنگاه هاي معامالتي و شوراهاي 
حل اختالف، اجازه ندهند تا اختالفات بين مردم ايجاد شود. 
از مالكان و مس��تأجران نيز درخواست داريم تا در شرايط 
بحران كرونا به ويژه در تهران بزرگ كه آسيب پذيري باالست 
با هم تفاهم كنند تا نياز به اسباب كشي نباشد و قراردادها با 

تفاهم تمديد شود.
اسالمي يادآور شد: از همه سازندگان حرفه اي و افراد داراي 
واحدهاي تمام شده و نيمه كاره دعوت كرده ايم تا به طرح 
اقدام ملي مسكن بپيوندند و واحدهاي خود را تكميل كرده 
و به متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن تحويل دهند. براي 
اين دسته از سازندگان بعد از تحويل پروژه ها به متقاضيان 
اقدام ملي بار ديگر زمين براي س��اخت واحدهاي جديد 

تخصيص خواهد يافت.

رييس اتحاديه مشاوران امالك از كاهش 32 درصدي معامالت آپارتمان تهران طي ارديبهشت خبر داد

مصونيت مسكن از پول هاي داغ
مجيد  اعزازي|

در شرايطي كه از ابتداي سال جاري تاكنون بازار 
بورس ركوده�اي قابل توجهي از خ�ود بر جاي 
گذاشته و همچنين طي روزهاي اخير بازار سكه 
وارد فاز جذب نقدينگي س�رگردان شده است، 
اما تازه ترين آمارهاي مربوط به بازار مس�كن در 
كل كشور و شهر تهران حاكي از اين است كه نه 
تنها اين بازار وارد چرخه افزايش تقاضا و معامله 
و در پي آن افزايش قيمت نش�ده كه به مس�ير 
نزولي شكل يافته در هفته آخر فروردين ماه سال 
ج�اري ادامه مي دهد به گونه اي ك�ه طي 22 روز 
نخست ارديبهشت ماه جاري تعداد كل معامالت 
واحدمسكوني در كل كشور و در شهر تهران به 

ترتيب 15 درصد و ۳2 درصد افت كرده اند.

به ب��اور كارشناس��ان، جهش هاي قيمتي مس��كن طي 
سال هاي اخير، افت قدرت خريد مردم و افت پوشش دهي 
وام هاي خريد مس��كن، تعطيلي بازار مس��كن و از سوي 
ديگر، جذابيت تر بودن بازارهاي موازي از جمله داليل افت 

معامالت طي روزهاي سپري شده از سال 99 است.
مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه صنف مشاوران 
ام��الك در گفت وگو با »تعادل« با اع��الم آمار مربوط به 
معامالت خريد و فروش و همچنين آمار قراردادهاي رهن 
و اجاره طي ارديبهشت ماه، دليل عمده افت معامالت را 
كاهش توان مردم در تامين هزينه خريد مسكن عنوان كرد.

خسروي افزود: متاسفانه به علت كاهش توان خريد مردم 
و كس��ادي بازار مس��كن، برخي تمايل دارند با هياهو در 
شبكه هاي مجازي و اپليكشين ها، قيمت هاي غيرواقعي از 
واحدهاي مسكوني را به نمايش بگذارند. مساله اي كه باعث 

هرج و مرج در بازار مسكن مي شود.
او با اش��اره به درخواس��ت از قوه قضاييه و دادستان براي 
جلوگيري از فعاليت هاي مخرب اين دس��ته از سايت ها، 
اظهار كرد: مدتي مساله نمايش قيمت ها در فضاي مجازي 
رفع شداما حاال دوباره به اسم ايجاد شفافيت در بازار مسكن، 
سايت ها و اپليكيشن هاي مزبور فعاليت خود را آغاز كرده اند. 
 اين در حالي است كه در كشورهاي داراي قوي ترين صنعت
آي تي،  مانند هند، امريكا و ... چنين مسائلي وجود ندارد.

وي افزود: فروشنده ملك در فضاي مجازي قيمت خانه 
خود را متري 1۴ ميليون تومان مي زند. همسايه بااليي 
همان فرد، كه قبال قيمت هر متر از منزل مسكوني خود 
را 12 ميليون زده و كس��ي ه��م آن را نخريده بود، دوباره 
قيمت منزل خود را به 1۶ ميليون تومان تغيير مي دهد. 
بعد همسايه پايين، قيمت او را مي بيند و نتيجه مي گيرد 
كه قيمت هر متر از منزل خودش بايد به جاي 1۴ ميليون 
تومان،  1۶ ميليون تومان بشود. اين چرخه افزايش قيمت 
به اين شكل ادامه پيدا مي كند و در اثر اين فعل و انفعاالت، 
قيمت ها باال مي رود و مردم وحشت مي كنند كه در اين 

شرايط چه كار بايد بكنيم. 
او اظهار كرد: از همين رو اس��ت ك��ه در صورت تداوم اين 
فعل و انفعاالت، بازار دچار كسادي مي شود و تراكنش هاي 
مالي در اين بازار شكل نمي گيرد. به عنوان صنف مشاوران 
امالك افتخار مي كنيم كه مولد مالياتي، اقتصادي و شغلي 

هستيم. اما االن با فعاليت اين نرم افزارها، بازار خراب شده 
است. برخي از صاحبان اين اپليكشين ها ادعا مي كنند كه 
مشاور امالك هس��تند. اين درحالي است كه در اتحاديه 
بخش��نامه كرديم كه بنگاه هاي ملكي وارد اين سايت ها 
نشوند و مشاوران امالك نيز چون اكثر باور دارند كه اين 
اپليكيشن ها بازار را خراب كرده اند، وارد چنين فعاليت هايي 
نمي شوند.در عين حال، در صورتي كه به اتحاديه گزارش 
شود كه يك مشاور امالك وارد چنين فعاليت هايي شده 

است، با آنها برخورد خواهيم كرد.

  اجاره
قيمت مس��كن يكي از معيارهاي اصلي تعيين اجاره بها 
است و بر اساس اعالم بانك مركزي متوسط قيمت هر متر 
مربع در ش��هر تهران در سال 9۸ نسبت به سال 9۷ حدود 
۶2 درصد رش��د داشته اس��ت. با توجه به اين شرايط، در 
س��ال جاري اجاره بها به چه ميزان افزايش خواهد يافت؟ 

رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك در پاسخ به اين سوال 
اظهار كرد: نمي دانم آمارهايي كه مركز آمار و بانك مركزي 
ارايه مي دهند،  از كجا مي آوردند؟ چندي پيش گفتند كه 
قيمت ها 3۸ درصد افزايش يافته، اما به تازگي گفته اند كه 

2.5 درصد است. 
او افزود: در عين حال، راهكار تعديل اجاره بها در ش��رايط 
كنوني اقتصاد برخوردهاي تعزيراتي نيست. در دولت هاي 
نهم و دهم همراه با مامور تعزيرات و دوربين صدا و س��يما 
رفتند در دفاتر مشاوران امالك و گفتند كه اجاره بها امسال 
بايد ۷ درصد افزايش يابد و نه بيشتر. سال بعد هم گفتند 
كه بايد 9 درصد افزايش پيدا كنند. اما با اجراي اين سياست 
دستوري، مردم به خالف كشيده شدند و زير ميزي پول رد 

و بدل كردند و متاسفانه برخي مواقع نيز حق نا حق شد.
چنين شيوه هايي، راهكار تعديل نرخ اجاره نيست. راهكار 
اصلي، افزايش عرضه مس��كن است. دولت بايد مثل طرح 
مسكن مهر، مسكن ارزان قيمت براي دهك پايين جامعه 

بسازد تا از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا اجاره بها كاهش 
پيدا كند. اما اينكه بخواهيم به صورت دستوري اجاره را كم 
يا زياد مي كنيم، نه در شرع اسالم مي پذيرد نه در كشورهاي 

ديگر چنين رويه اي وجود دارد.

  تصوير آماري مسكن در ارديبهشت 99
بر اساس آمارهاي اعالمي از سوي رييس اتحاديه صنف 
مش��اوران امالك، در 22 روز نخس��ت ارديبهشت ماه 
جاري ، ۸1 هزار و ۸1۶ فقره معامله ملك در كل كشور 
انجام شده است كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
13 درصد افت داشته اس��ت. از اين تعداد، ۴9 هزار و 
3۴۶ فقره مبايعه نامه بوده كه نس��بت به دوره مشابه 
سال گذشته 15 درصد رشد منفي را تجربه كرده است. 
همچنين در 22 روز نخست ارديبهشت ماه سال جاري 
31 هزار و ۷25 فقره اجاره نامه منعقد شده كه نسبت به 

دوره مشابه سال قبل 9 درصد افت داشته است.

در همين حال، آمارهاي اتحاديه امالك نشان مي دهد 
كه تعداد كل قراردادهاي ملكي، در 22 روز نخس��ت 
دومين ماه از بهار 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل با 
رش��د منفي 2۶ درصد به 1۶ هزار و ۴0۷ فقره كاهش 
يافته اس��ت. از اين تعداد، ۷91۷ فقره قرارداد خريد و 
فروش ملك بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 32 
درصد افت داشته است. در بازه زماني مورد نظر،  ۸3۸5 
فقره اجاره نامه نيز منعقد شده كه نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 20 درصد افت داشته است.

  مرور آمار فروردين 99
به گزارش »تعادل«، طبق اعالم بانك مركزي، تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مس��كوني ش��هر ته��ران در 
فروردين ماه سال 1399، به 1.2 هزار واحد مسكوني 
محدود شد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب ۸۷.۸ و ۶3.۷ درصد كاهش يافته اس��ت. در 
اين حال، متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي ش��هر تهران، 15 ميليون و 300 هزار 
تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتيب معادل 2.1 درصد كاهش و 35.۷ درصد افزايش 

نشان مي دهد.
بانك مركزي در »گزارش تحوالت بازار مس��كن شهر 
تهران در فروردين ماه سال1399« دليل افت چشمگير 
معامالت در فروردين س��ال جاري را »شيوع ويروس 
كرونا و تعطيلي فعاليت ها« دانس��ته است. به گزارش 
»تعادل«، بنا به دستور ستاد مقابله با كرونا، دفاتر مشاور 
امالك و بنگاه هاي معامالتي تا شنبه 23 فروردين ماه 
به دليل مالحظات مربوط به جلوگيري از شيوع كرونا 
تعطيل بودند و عمال معامله اي صورت نگرفت و از اين 
رو، به نظر مي رس��د، بيش از يك هزار معامله صورت 
گرفته مسكن در تهران صرفا ظرف هفته آخر فروردين 
)روزانه حدود110 معامله در ش��هر ته��ران( صورت 

گرفته بوده است.
بر اساس گزارش بانك مركزي از تحوالت مسكن تهران 
در فروردين 99، متوس��ط قيمت خريد و فروش يك 
مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملكي ش��هر تهران، 15 ميليون و 
300 هزار تومان بوده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 

35.۷ درصد افزايش نشان مي دهد. 
در ميان مناطق 22 گانه ش��هرداري تهران، بيشترين 
متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله 
شده معادل 31 ميليون و 320 هزار تومان به منطقه 
يك و كمترين آن با ۷ ميلي��ون و ۴10 هزار تومان به 
منطقه 1۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه 
مشابه س��ال 9۸ به ترتيب 29 و 51.۸ درصد افزايش 

نشان مي دهد.
بر اساس گزارش بانك مركزي، بررسي شاخص كرايه 
مسكن اجاره اي در شهر تهران و در كل مناطق شهري 
در فروردين ماه س��ال 99 نشان دهنده رشد به ترتيب 
معادل 2۸.۷ و 31 درصدي نس��بت به ماه مشابه سال 

قبل است.

 معامالت واحدمسكوني در كل كشور و در شهر تهران به ترتيب 15 و 32 درصد افت كرد

آمار معامالت ملك در كشور و شهر تهران

اجاره نامه مبايعه نامهكل قراردادها

تهرانكشورتهرانكشورتهرانكشور
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دانش و فن6دنياي فناوري

گراني۵۰درصدگوشيهايپايينرده

بازار موبايل در دست دالالن
انجمن واردكنندگان موباي�ل، تبلت و لوازم 
جانبي حدود ۱۰ روز پيش طي بيانيه اي اعالم 
كرده بود كه اگر توقف هاي متعدد و زمان بر در 
ثبت س�فارش و تخصيص ارز به شيوه حاضر 
ادامه پيدا كند، با معضل بزرگ كمبود جهاني 
كاال و افزايش بي س�ابقه بيش از ۳۰ درصدي 
قيمت ها مواجه خواهيم شد. طبق اعالم اين 
انجمن از ابتداي سال تا نيمه  ارديبهشت ماه 
تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبايل وارد كشور شده 
در حالي كه مصرف ماهانه كشور يك ميليون و 
۲۰۰ هزار دستگاه است. از اين رو ميزان موبايل 
وارد ش�ده در فروردين و ارديبهش�ت ۱۳۹۹ 
پاسخگوي تقاضاي ايجاد شده در بازار نيست 
و همين موضوع باعث التهاب در بازار ش�ده 
اس�ت. در اين بيانيه گفته ش�ده بود كه ادامه 
تعطيلي مراكز آموزشي و به تبع آن تمركز بر 
آموزش آنالين و البته معرفي برنامه كاربردي 
ش�اد براي استفاده آموزش�ي دانش آموزان، 
تقاضاي موبايل را در بازار افزايش داده است. 
در مجموع عواملي همچون كمبود جهاني كاال 
به دليل كرونا، باال رفتن نرخ ارز، بسته شدن 
مرزها و محدوديت هاي ترانزيتي براي واردات 
كاال و معرفي اپليكيش�ن شاد منجر به ايجاد 
عدم اطمين�ان بازار ب�راي تامين محصوالت 
در آينده ش�ده كه در نهايت تمام اين عوامل 
تعادل بين عرضه و تقاضا را بر هم زده اس�ت. 
اما روز گذشته رضا قرباني، رييس كميسيون 
تنظيم ب�ازار انجمن واردكنن�دگان موبايل، 
سوءاستفاده دالالن از ش�رايط بحران كرونا 
را دليل افزايش قيمت گوشي عنوان و اظهار 
كرد مردم تا واقعي شدن قيمت ها، براي خريد 
دست نگه دارند. او در تشريح داليل افزايش 
قيمت گوش�ي تلفن بيان ك�رد دولت و بانك 
مركزي وارد كار شوند تا قيمت هاي گوشي به 

حالت اوليه برگردد.

قرباني با بي��ان اينكه تمامي فرآيند مرب��وط به واردات 
گوش��ي از زمان تامين ارز تا هزينه ها ش��فاف اس��ت و 
واردكننده نمي تواند گوش��ي را به قيمت باالتر بفروشد، 
گفت: »افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي قيمت گوشي نسبت 
به قبل از سال جديد، مربوط به افزايش هزينه و قيمت ارز 
است و مستندات آن نيز موجود است. اما افزايش بيش از 
اين قيمت، مربوط به سوءاستفاده دالالن از وضعيت بازار 

است. در ۱۰ روز گذشته تقاضا براي گوشي تنها ۱۰ درصد 
نسبت به حالت عادي افزايش يافته و تمامي تقاضاها در 
بازار توسط دالالن صنف ايجاد شده است. متاسفانه قيمت 
گوشي موبايل در ايران را يك پاساژ در پايتخت مشخص 
مي كند و هم اكنون نيز دليل رواني و سوءاستفاده از اخبار، 
باعث گرانفروشي اين كاال شده اس��ت.« وي با اشاره به 
مشكالت ناشي از واردات گوشي موبايل گفت: »اشتباهي 
كه وجود دارد اين است كه مي گويند كاالهايي كه قبل 
از عيد، ثبت س��فارش شده، بايد با قيمت ارز قبل از عيد 
وارد بازار شود؛ اما اين موضوع درست نيست. چرا كه زمان 
ثبت سفارش با زمان تامين ارز نيمايي متفاوت است. اين 
فرضيه زماني درس��ت اس��ت كه حواله ارزي كااليي كه 
قبل از عيد ثبت سفارش شده، در همان زمان انجام شده 
باشد؛ اما هم اكنون شاهد هستيم كه تمامي گوشي هاي 
موبايل كه قبل از عيد، ترخيص ش��ده، با دالر نيمايي در 

سال جديد، حواله شده است.«

    افزايش ۲۰ درصدي قيمت گوشي نسبت 
به قبل عيد

رييس كميس��يون تنظيم بازار انجم��ن واردكنندگان 
موبايل با بيان اينكه زمان ثبت س��فارش گوشي، ارزش 
دالر نيماي��ي حدود ۱۴ هزار تومان بود و هم اكنون نرخ 
دالر نيمايي به نزديك ۱7 هزار تومان رسيده است، اضافه 
ك��رد: »همين موضوع دليل رش��د ۲۰ درصدي قيمت 
گوش��ي از قبل عيد تاكنون مي تواند باش��د.« قرباني با 
تاكيد بر اينكه ثبت سفارش كاال ممكن است ۳ ماه پيش 
انجام شده باشد اما مالك قيمت گذاري، تامين ارز است، 
افزود: »ثبت سفارش، تخصيص ارز و تامين ارز را نبايد به 
يك مفهوم در نظر گرفت. ثبت سفارش گوشي ها توسط 
سازمان ثبت، در بهمن ماه و تخصيص ارز در اسفندماه 
انجام ش��ده اس��ت اما بانك مركزي، ارز گوشي ها را در 
سال جديد تامين كرده اس��ت.« وي با بيان اينكه نرخ 
گوشي هاي پرچمدار و باالتر از 7 ميليون تومان در بازار 
بين ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش يافته است، گفت: »اما قيمت 
گوشي هاي ميان رده كه حدود ۵ ميليون تومان هستند 
تا ۳۰ درصد افزايش پيدا كرده و گوشي هاي پايين رده 
)زير ۲ ميليون تومان( به واسطه اينكه مصرف بيشتري 
دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده اند. اين گراني مربوط 
به سوءاس��تفاده دالالن است. چرا كه طي دو ماه اخير و 
تا زماني كه گوش��ي به صورت آنالين فروخته مي شد، 
قيمت ها تغيير خاصي نداش��ت اما از اول ارديبهش��ت 
كه مراكز خريد گوشي باز ش��د و اصناف سركار آمدند، 

گرانفروشي آغاز شده است.«  

    گراني گوشي را به گردن »شاد« مي اندازند
رييس كميس��يون تنظيم بازار انجمن واردكنندگان 
موبايل با بيان اينكه بيش��ترين افزايش قيمت در بازار 
مربوط به گوش��ي هاي پايين رده است، گفت: »البته 
اين موضوع ربطي به اپليكيشن شاد و تقاضاي خانوار 
براي خريد گوشي هاي پايين رده ندارد. ما شاهديم كه 
برخي از آب گل آلود ماهي گرفتند و قصدشان احتكار 
و گرانفروش��ي اس��ت و آن را بر گردن اپليكيشن شاد 
مي اندازند. استفاده خانواده ها از اين اپليكيشن كمتر از 
۱۰ درصد روي تقاضاي بازار موبايل تاثير داشته و اينكه 
چرا گوش��ي هاي پايين رده گران ش��ده، به اين دليل 
است كه اين گوشي ها 7۰ درصد سهم بازار را تشكيل 
مي دهند و زماني كه به تعداد كافي تامين نمي شوند، 
تقاضاي باال و نبود عرضه، باعث افزايش قيمت مي شود. 
با شيوع كرونا، سبد خانوار كوچك تر شده و فردي كه تا 
قبل از عيد، قصد خريد گوشي پنج ميليوني را داشت، 
اكنون به گوشي دو ميليون توماني رضايت مي دهد.« 
قرباني با بيان اينكه دولت، ارز به گوشي تخصيص نداده 
اس��ت، ادامه داد: »بالغ بر ۲۵۰ هزار گوشي در گمرك 
دپو شده و حدود 7۰۰ هزار گوشي نيز در انبارهاي دبي 
به واسطه عدم تخصيص ارز، خريداري شده اما معطل 
آمدن به ايران مانده است. بنابراين پيش بيني مي شود 
كه در صورت ورود اين تعداد گوشي به كشور، مشكالت 
حل شود. هم اكنون گوشي به صورت محدود در اختيار 

اصناف و مغازه داران قرار دارد، به همين دليل اين تعداد 
گوشي محدود به جاي آنكه يك چرخه سالم را از روند 
قانون��ي واردكننده به عمده ف��روش، عمد ه فروش به 
خرده فروش و خرده فروش به مصرف كننده، طي كند، 
درگير فرآيند ناسالمي از واردكننده به عمده فروش، 
عمده فروش به دالل و دالل به دالالن ديگر شده است 

تا به دست مصرف كننده نهايي برسد.«

    پول هاي سرگردان به بازار موبايل تزريق 
مي شود

رييس كميسيون تنظيم بازار انجمن واردكنندگان 
موبايل با تاكيد بر اينكه شاهد پول هاي سرگرداني در 
بازار موبايل هس��تيم كه توسط دالالن صنف موبايل 
كه بيشترشان هم جواز كسب ندارند، تزريق مي شود، 
گفت: »براي مثال شاهد هستيم كه يك نفر يك مدل 
گوشي را با هر قيمتي در سطح بازار خريداري و جمع 
آوري مي كند و ف��رداي آن روز، با قيمتي كه خودش 
تعيين كرده، آن مدل را به فروش مي رساند. تعزيرات 
و س��ازمان حمايت از مصرف كننده بايد به انبارهاي 
بازارهاي موبايل در تهران س��ري بزنند تا ببينند كه 
چطور چند صدهزار گوشي در اين انبارها دپو شده تا 
باالتر از قيمت واقعي به فروش برسد. پيشنهاد و توصيه 
ما اين است كه مردم در اين آشفته بازار گوشي نخرند 
و منتظر باش��ند تا قيمت گوش��ي به نرخ اصلي خود 

بازگردد. افزايش قيمت ۲۰ درصدي نسبت به قبل عيد، 
منطقي است و اين افزايش قيمت به دليل افزايش نرخ 
ارز دولتي و كرايه حمل است. اما اگر قيمت يك گوشي 
نسبت به قبل عيد، بيش از ۲۰ درصد اختالف قيمت 
داشته باشد، اين قيمت كاذب است و مي شكند. پس 
مردم آن را نخرند چرا كه متضرر مي شوند.« قرباني با 
بيان اينكه بازار گوشي موبايل در ايران به طور ميانگين 
به ماهانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار گوش��ي نياز دارد، 
افزود: »اين درحالي است كه در ۴۵ روز گذشته تنها 
7۵۰ هزار گوشي ترخيص شده است. در حالي كه بايد 
يك ميليون و ۸۰۰ گوشي ترخيص و وارد بازار مي شد. 
اين موضوع كسري يك ميليون گوشي را در بازار نشان 
مي دهد. از اين ميان حدود ۲۵۰ هزار گوشي در گمرك 
مانده و 7۵۰ هزار گوشي نيز در دبي منتظر تخصيص 
ارز توسط بانك مركزي است، اگر اين كار انجام شود و 
ارز به موبايل تخصيص داده شود، ديگر از سوداگري و 
اختالف قيمت ۲۰ تا ۳۰ درصدي خبري نخواهد بود. 
درخواس��ت براي تامين و تخصيص ارز را طي نامه اي 
از وزارت صمت و بانك مركزي جويا ش��ده ايم و حتي 
گفته شده كه معاون وزير ارتباطات نيز طي نامه نگاري 
با وزارت صمت، قول مساعد براي پيگيري اين موضوع 
داده اند. اما با توجه به بحران كرونا و محدوديت منابع 
مالي كشور، به نظر مي رس��د اولويت با مسائلي ديگر 

نظير بهداشت و درمان است.«
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توييتر اطالعات جعلي كرونا
را برچسب مي زند

توييتر پس��ت هاي حاوي اطالعات جعل��ي درباره 
ويروس كرونا را برچس��ب گذاري مي كند و كاربران 
را به وب سايت هاي رسمي يا توئيت هاي تاييد شده 
حاوي اطالعات درس��ت هدايت مي كند. به گزارش 
مهر به نقل از پرس اسوسيشن، طبق اعالم توييتر، از 
اين پس در صورتي كه توئيتي حاوي اطالعات جعلي 
درباره ويروس كرونا منتشر شود، به كاربران اين پلتفرم 
هشدار داده مي ش��ود. قانون جديد آخرين بخش از 
سياست هاي سختگيرانه اين شبكه اجتماعي براي 
انتشار اطالعات جعلي مرتبط با كوويد ۱۹ است. طي 
اين اقدام توييتر به طور گام به گام مشخص مي كند 
كدام توئيت ها برچسب مي خورند و فقط پست هايي 
را حذف مي كند كه خطرناك هستند. برخي توييت ها 
با برچسبي زير آنها منتشر مي شوند كه كاربران را به 
لينكي حاوي اطالع��ات درباره كوويد ۱۹ راهنمايي 
مي كند. بقيه توئيت ها احتمااًل با برچس��ب هشدار 
منتشر مي شوند تا كاربران متوجه شوند قسمتي يا 
تمام محتواي به اشتراك گذاشته  شده در اين توييت 
برخالف اطالعات كارشناسان بهداشت عمومي درباره 
كوويد ۱۹ است. اين شبكه اجتماعي به طور مستقيم 
صحت آزمايي نمي كند يا غلط بودن اطالعات را اعالم 
نمي كند. برچسب هاي هشدار كاربران را به توييت هاي 
تأييد شده، وب سايت هاي رسمي بهداشت عمومي 
يا گزارش هاي خبري هداي��ت مي كند. توييتر اين 
برچس��ب ها را در ۴۰ زب��ان ارايه مي كند. همچنين 
توييت هايي كه قبل از اعالم اين اقدام منتشر شده اند 

نيز شامل فرايند برچسب گذاري مي شوند.

1۲ ميليارد پوند صرف ايجاد 
شبكه فيبرنوري مي شود 

بريتيش تله كام بزرگ ترين شركت مخابراتي انگليس، 
قصد دارد با صرف هزينه بي سابقه ۱۲ ميليارد پوندي 
كل شبكه سيم مسي خود را جمع آوري كرده و شبكه 
فيبر نوري را جايگزين كند. به گزارش فارس به نقل 
از آي تي نيوز، با راه اندازي شبكه فيبرنوري سراسري 
بريتيش تله كام، ارايه خدمات مخابراتي و اينترنتي 
در اين كشور كيفيت بيشتري پيدا مي كند و سرعت 
آن نيز افزايش مي يابد. به نظر مي رسد ادغام برخي 
شركت هاي مخابراتي و اينترنتي ديگر در انگليس 
موجب نگراني بريتيش تله كام ش��ده و اين شركت 
براي غلبه بر رقباي نوظهور قدرتمند قصد دارد دست 
به چنين سرمايه گذاري هنگفتي بزند. ارزش سهام 
بريتيش تله كام در هفته هاي اخير ش��اهد سقوط 
۱۲ درصدي بي س��ابقه اي بوده است و اميدوار است 
با سرمايه گذاري تازه جلوي اين سقوط را بگيرد. اين 
شركت اميدوار است ميزان مشتركان خدمات خود را 
تا يك سال ديگر ۲۰ ميليون نفر افزايش دهد كه پنج 

ميليون نفر بيشتر از پيش بيني اوليه است.

افزايش ۲۰  درصدي  قيمت گوشي نسبت به قبل عيد منطقي است

الكترونيكيشدنخدماتدولتيبهكجارسيد؟
ب��ا الكترونيكي ش��دن خدماتي مانند نق��ل و انتقال 
امالك مسكوني، ثبت نام س��جام و خدمت يكپارچه 
استعالم ش��با، اكنون حذف دفترچه بيمه، ماليات بر 
ارث و يكپارچه س��ازي قبوض در انتظ��ار نوبت براي 
الكترونيكي شدن قرار دارند. به گزارش ايسنا، »دولت 
همراه« راه اندازي ش��ده تا با بهره گي��ري از آن، مردم 
به جاي مراجعه  حضوري براي دريافت خدمات دولتي، 
هر زمان و هر ج��ا اين خدم��ات را دريافت كنند و به 
همين دليل اس��ت كه حل چالش هاي آلودگي هوا، 
اش��تغال، حفظ محيط زيس��ت، حقوق شهروندي و 
ايجاد بهره وري، با بهره گيري از خدمات دولت همراه 
ميسر مي ش��ود. در نتيجه با »دولت همراه« به جاي 
اينكه نياز باش��د مردم براي دريافت خدمات مراجعه 
كنند، مي ت��وان خدمات دولتي را هم��ه وقت و همه 

جا به مردم اراي��ه داد. اين ويژگي متمايز دولت همراه 
نسبت به گروه هاس��ت. اين روزها و در شرايطي كه به 
دليل شيوع كرونا در كشور، يكي از مهم ترين  راه هاي 
جلوگيري از گس��ترش بيش��تر اين وي��روس، تا حد 
ممكن خانه نشيني و رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
عنوان ش��ده، دولت الكترونيك و ارايه خدمات دولتي 
به صورت غيرحضوري و الكترونيكي يكي از مهم ترين 
اقداماتي است كه مي تواند مورد توجه افرادي كه به اين 
خدمات نياز دارند قرار بگيرد. هرچند به نظر مي رسد 
برخي دستگاه ها تمايل چنداني براي يكپارچه كردن 
خدمات الكترونيكي ندارند. برخي سازمان ها ميانه اي با 
الكترونيكي شدن ندارند، برخي روش خود را براي ارايه 
خدمات به صورت الكترونيكي در پيش مي گيرند و شايد 
تنها عده معدودي درخواس��ت وزارت ارتباطات براي 

يكپارچه ش��دن خدمات را اجابت كنند. در اين راستا 
رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
كش��ور اظهار كرد: »از ۱۰ دسته خدمات الكترونيكي 
منتخب دور اول چند خدمت به نتيجه رس��يده، نقل 
و انتقال امالك مسكوني، ثبت نام الكترونيكي سجام 
و خدمت يكپارچه اس��تعالم شبا. منتظر نهايي شدن 
نس��خه الكترونيكي، حذف دفترچه بيمه، ماليات بر 
ارث، يكپارچه س��ازي قبوض و مجام��ع الكترونيكي 
هستيم.« او همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا براي 
انجام هر يك از اين كارها باز هم بايد به دفاتر خدماتي 
مراجعه كرد، گفت: »ارجاع به هر دفتر خدماتي يا دكان 
ضددولت الكترونيكي است يا نقص خدمت الكترونيكي 
يا دوران گذار براي راضي كردن صاحبان فرآيندهاي 

سنتي.«

رونقاقتصادداخليباتوليدمحتوادرشبكهملياطالعات
رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي 
گفت: »بس��ياري از الزامات در زيرس��اخت هاي شبكه 
ملي اطالعات و جود دارد و تنها بايد با تقويت اين شبكه 
به توليد محتوا پرداخت و اقتصاد داخلي را در راس��تاي 
جهش توليد رونق داد.« حس��ين فالح جوش��قاني در 
گفت وگو با فارس با بيان اينكه توليد محتوا در ش��بكه 
ملي اطالعات اقتصاد داخل��ي را رونق مي دهد، گفت: 
بسياري از الزامات در زيرساخت هاي شبكه ملي اطالعات 

و جود دارد و تنها بايد با تقويت اين شبكه به توليد محتوا 
پرداخت و اقتصاد داخلي را در راستاي جهش توليد رونق 
داد. شبكه ملي اطالعات يكي از نيازهاي اساسي جوامع 
محسوب مي شود، وجود چنين شبكه اي مي تواند توان 
اقتصاد داخلي كشور را در حوزه هاي مختلف به خصوص 
اقتصاد افزايش دهد.« فالح جوشقاني تصريح كرد: »با 
تقويت شبكه ملي اطالعات مي توان به توليد محتواي 
بازي هاي اينترنتي و توس��عه خدمات بيشتر به مردم 

پرداخت چرا كه شبكه ملي اطالعات شفافيت به همراه 
دارد از طرفي بايد بگويم با تكميل اين ش��بكه حمالت 
هكرهاي خارج از كشور خنثي مي شود.« رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي همچنين خاطرنشان 
كرد: »اصل مهم در راه اندازي شبكه ملي اطالعات ارايه 
خدمات پايه كاربردي مانند موتور جست وجوي ايراني 
و توليد محتوا اس��ت كه مي تواند در رشد فناوري نقش 

محوري داشته باشد.«

اخبار



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«گزارشميدهد

پنج روايت جديد از عزل  وزيرصمت
تعادل | فرشته فريادرس |

عصردوش�نبه 22 ارديبهش�ت م�اه؛ رضا 
رحمان�ي ب�ا حك�م رييس جمه�ور بركنار 
شد. در س�اعت هاي اوليه انتشار اين خبر، 
دس�ت كم دو عامل به عن�وان دليل اصلي 
عزل وزير صمت مطرح شد؛ »يكي افزايش 
افسارگس�يخته قيمت خودرو در روزهاي 
اخير و ديگري عدم همراهي رحماني براي 
البي ب�ا نماين�دگان براي تصوي�ب اليحه 
تش�كيل وزارت بازرگان�ي.« ام�ا هرچه از 
زمان عزل وزير صمت مي گذشت، روايت ها 
متفاوت تر ومتناقض تر مي ش�د. جدا از دو 
رواي�ت قبلي ك�ه خيلي از رس�انه ها آن را 
بازتاب دادند، موضوع س�ومي هست كه از 
دو مورد قبلي مهم تر به نظر مي رس�د و آن 
اينكه ارتباط گسترده رحماني با جناح هاي 
سياس�ي مخالف روحاني، ظاهرا موجبات 
ناراحت�ي روحان�ي را فراهم كرده اس�ت. 
حتي بنابر اظهارات برخ�ي منابع آگاه، در 
همين مدت يك س�ال و 7 ماه�ي كه وزير 
معزول بر صندل�ي وزارت صمت تكيه زده 
ب�ود، ناهماهنگي هاي زي�ادي بين او با تيم 
رياس�ت جمهوري درجري�ان بوده اس�ت. 
در رواي�ت ديگ�ري، ع�ده اي از منتقدين 
رحماني معتقدند از س�ال گذشته تاكنون 
نه تنها بهبودي در امور توليد و تجارت رخ 
نداده بلكه اين وضعيت نيز در تنظيم بازار 
كاالها شرايط بدتري هم پيدا كرده، همين 
انتقادات س�رانجام كار رحماني را به عزل 
كش�انده اس�ت. اما در روايتي متفاوت تر، 
رسانه هاي بيگانه علت بركناري رحماني را 
مالقات او با رييس قوه قضاييه و البي وي با 
نمايندگان براي رد طرح تفكيك وزارتخانه 

عنوان كردند. 

    روايت نخست 
عصر روز دوشنبه 22 ارديبهشت ماه 99؛ خبر انتصاب 
حس��ين مدرس خياباني به عنوان سرپرست جديد 
وزارت صم��ت روي خروجي پايگاه اطالع رس��اني 
نهاد رياس��ت جمهوري قرار گرفت. فحواي اين نامه 
حاك��ي از عزل وزير صمت داش��ت. بركناري »رضا 
رحماني« كه براي نخس��تين بار در دولت روحاني 
رقم خورد، منجر به راه افتادن يكس��ري حواش��ي 
در فضاي رس��انه اي در دو طيف حاميان و مخالفان 
دولت ش��د. و هر ك��دام روايت خودش��ان را از اين 
عزل داش��تند. در روايت نخست مخالفان بركناري 
اين اق��دام روحاني را به راي ني��اوردن طرح احياي 
وزارت بازرگان��ي ربط دادند. اولين ف��ردي كه اين 
گمانه را مطرح كرد، احمد اميرآبادي فراهاني عضو 
هيات رييس��ه مجلس بود كه در پيامي در حس��اب 
توئيت��ري خود نوش��ت: »آقاي روحان��ي به خاطر 
قيمت خودرو آقاي رحمان��ي وزيرصنعت رابركنار 
نكرد. چهارش��نبه به رحماني ابالغ شد اگر مجلس 
به وزارت بازرگان��ي رأي ندهد بايد اس��تعفا دهيد 
وزير هم استعفا را نپذيرفته و بركنار شد.« موضوعي 
كه از سوي رحماني و در نامه اي خطاب به روحاني 
بازنش��ر شد. رحماني معتقد اس��ت محمود واعظي 
نقش اصلي را بازي كرده و نوش��ت: »واعظي به وي 
گفته است بايد با نمايندگان، به خصوص نمايندگان 
آذري زبان البي كند تا اين اليحه راي بياورد و چون 
رحماني به اي��ن كار تن نداده، واعظ��ي به او گفته 
است كه اس��تعفا بده. هرچند رحماني زير بار نرفته 
و در نهايت بركنار ش��ده است.« نكته جالب در نامه 
سرگشاده رحماني اين بود هنگامي كه خبر عزل او 
به گوشش مي رس��د، در جلسه اي رسمي با اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور حضور داشته 
و ظاهرا اسحاق جهانگيري نيز از اين موضوع باخبر 
نبوده اس��ت. برخي اي��ن اقدام روحان��ي را به رفتار 

احمدي نژاد در ماجراي بركناري »منوچهر متكي« 
در سنگال تش��بيه كردند. اما صحبت هاي رحماني 
بي پاسخ نماند و كمتر از چند ساعت روابط عمومي 
دفت��ر واعظي در بيانيه اي مدعي ش��د كه اظهارات 
رحماني در راس��تاي گمراه سازي و تشويش اذهان 
عمومي بيان شده و در تش��ريح علت عزل رحماني 
آورده ش��د: »به هيچ وجه از جن��اب آقاي رحماني 
خواسته نش��ده از اليحه دولت حمايت كنند، بلكه 
تاكيد ش��ده از فعاليت ها و رايزني هاي فش��رده سه 
نف��ر از نزديكان ش��ان-كه در صورت ل��زوم نام آنها 
اعالم خواهد شد- در مجلس و رسانه ها عليه اليحه 
دول��ت، ممانعت بعم��ل آورند؛ همچني��ن از طرف 
رييس جمهور به ايشان گوشزد شد كه تداوم اين روند 
تخلف است و قطعا با اين تخلف برخورد خواهد شد.«

   واكنش ها به يك بركناري 
در ادام��ه انتقادات وارده به ع��زل رحماني، عبداهلل 
رضيان عضو كميسيون صنايع مجلس، در اظهاراتي 
گفته ب��ود: »اگرچه وزارت صم��ت صحبتي درباره 
مخالفت با انتزاع وزارت بازرگاني نداشت اما تالشي 
نيز براي تصويب آن انجام ن��داد كه اين موضوع در 
تصميم دولت، مبن��ي بر بركناري آق��اي رحماني 
بي تأثي��ر نبوده اس��ت.« عليرضا س��ليمي نماينده 
محالت در مجلس هم در نشست علني روز گذشته 
مجلس در تذكر شفاهي گفت: »نحوه بركناري آقاي 
رحماني عجيب بود، اگر استيضاح مصلحت نيست، 
عزل وزير صمت در ش��رايط كنون��ي چه مصلحتي 
داش��ت. او گفته بود كه رييس جمهور بايد به جاي 
توبيخ آقاي رحماني به دليل رايزني نكردن ايش��ان 
براي موافقت نمايندگان با تفكيك وزارت بازرگاني، 
ايش��ان را به دليل افزايش افسارگسيخته قيمت ها 

توبيخ مي كرد.«
 اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه برخي منابع 
مطل��ع در اين باره مي گوين��د رحماني خود يكي از 
مهم ترين مخالفان شكل گيري وزارت بازرگاني بوده 
و البي هاي او يكي از موانع تشكيل وزارت بازرگاني 
بوده و به همين دلي��ل رييس جمهور او را عزل كرد 
تا يك وزارتخان��ه تخصصي براي بخ��ش بازرگاني 
تش��كيل ش��ود. حال اگر فرض را براين بگذاريم كه 
علت العلل ع��زل وزير صمت، كارش��كني رحماني 
براي احياي وزارت بازرگاني و نگرفتن راي اعتماد از 

مجلس براي اين طرح بوده، اين نكته قابل طرح است 
كه طرح احياي وزارت بازرگاني براي نخس��تين بار 
نيس��ت ك��ه در صحن علن��ي مجلس ب��ا مخالفت 
نمايندگان روبه رو مي شود و پيش تر هم در مجلس 
رد شده بود؛ براين اساس اگر مخالفتي از سوي وزير 
صمت در مدت نزديك به دوس��ال كه اين طرح در 
راهروهاي مجلس در رفت وآمد بوده، صورت گرفته و 
قطعا روحاني وتيم اقتصادي اش از آن بي خبر نبودند، 
بايد زودتر اينها بركنار مي شد. با نگاه به اين موضوع 
اگر بخواهيم علت عزل روحاني را تنها به اين عامل 
ربط بدهيد، به بيراهه رفته ايم و البته پاس��خ به اين 

پرسش ادعاي رحماني را اثبات يا رد كند. 

    روايت دوم
اما در روايتي ديگر كه بيشتر از سوي طيف نزديك 
به دولت مطرح مي شود، اينكه »عزل وزير صمت« 
به ماجراي آش��فتگي بازار خودرو نسبت داده شده 
اس��ت. منابع مطلع مي گويند گويا اثبات اين مساله 
كه مقصر بروز اشكال در بخش توليد خودرو و كنترل 
قيمت و بازار اين محصول، وزير صمت بوده اس��ت، 
رييس جمه��ور را مصمم كرده كه رحماني را عزل و 
قائم مقام اين وزارتخانه را به عنوان سرپرست معرفي 
 كند. حتي ش��نيده ها حاكي از اين است در روزهاي 
قبل از عزل با جهش قيمت خودروها انتقادات از وزير 
صمت به اوج رس��يد. به طوري كه برخي شنيده ها 
حاكي از اين است رحماني تذكرات مختلفي درباره 
وضعيت رها شده بازار خودرو و قيمت هاي نجومي 
از رييس جمه��ور دريافت كرده بود. همين انتقادها 
و واكنش ه��ا به بازار خودرو موجب ش��د تا روحاني 
غافلگيرانه وزير صمت را ب��ه دليل ناكارآمدي او در 

بحث مديريت بازار خودرو بركنار كند.

     روايت سوم
البته روايت هاي ديگ��ري از ماجراي عزل رحماني 
وجود دارد كه در س��ايه دو روايت اصلي پنهان شده 
وكمتر مورد توج��ه قرار گرفته ان��د. روايتي در اين 
بين وجود دارد كه بر اين گ��زاره تاكيد مي كند كه 
رييس جمهور مدت ها اس��ت تمايل��ي به همكاري 
با رحماني نداشته و حواش��ي و موضوعات كنوني، 
فرصت مناسبي براي اتخاذ اين تصميم در اختيارش 
ق��رار داده اس��ت. آنطور كه مدير موسس��ه ديدبان 

توسعه در گفت وگو با ايسنا خبر داده: ماجراي عزل 
آقاي رحماني را از دو منظر بايد بررس��ي كرد. يكي 
از منظر س��طح هماهنگي ايشان به عنوان يك وزير 
با رييس دولت و ديگ��ري از منظر عملكردي. بنابه 
اظهارات او، آقاي روحاني، به ويژه از آغاز دولت دوم 
خود بنا بر مالحظاتي تفكيك وزارتخانه صمت را در 
دستور كار داشته و آن را براي مديريت مطلوب  كشور 
در ش��رايط تحريمي پس از خ��روج امريكا از برجام 

ضروري دانسته است. 
همين امر سبب ش��د كه در جريان مذاكرات اوليه 
براي انتخاب جايگزين آقاي شريعتمداري، پذيرش 
و مي��زان همراهي گزينه ها ب��ا برنامه تفكيك، يكي 
از پيش ش��رط هاي اصلي در انتخ��اب گزينه نهايي 
باشدبه رغم اين مهم، به نظر مي رسد آقاي رحماني 
از فرداي تصدي پس��ت وزارت، رويه اي متفاوت در 
پيش گرفت به طوري كه گفته مي ش��ود البي هاي 
مس��تمر ايشان و نزديكانش��ان با برخي نمايندگان 
سبب شد كه طي ۱۸ ماه گذشته، در چندين مرحله 
جلوي تفكيك گرفته ش��ود. رض��وي در عين حال 
برخي مفاد نامه منتشره از سوي وزير معزول صمت 
را صحيح ندانسته وگفته است: »با عنايت به سوابق 
امر اينكه در آن نامه گفته ش��ده كه به ايشان تاكيد 
ش��ده در حمايت از تفكيك با نمايندگان البي كند، 

قطعا نمي تواند درست باشد.«

    روايت چهارم 
در روايتي ديگر برخي عنوان كردند كه انتخاب رضا 
رحماني ب��راي وزارت صمت از همان ابتدا اش��تباه 
ب��وده و تحصيالت وي ب��ه گواه نام��ه وزارت علوم، 
ليس��انس حقوق قضايي است و در سابقه ايشان هم 
اموري مرتبط با صنعت، معدن و تجارت به چش��م 
نمي خورد. انتخابي كه در همان زمان واكنش هاي 
زيادي به همراه داش��ت و خيلي ها ب��ه اين انتخاب 
روحاني انتقاد داشتند و معتقد بودند كه او هم مدت 
زيادي در اين وزارتخانه نخواهد ماند. به گمان آنها، 
تجربه يك س��ال و 7 ماهه كاري وزي��ر صمت نيز تا 
حدي نشان از انتخاب اشتباه روحاني دارد. چرا كه 
عده اي از منتقدين رحماني معتقدند از سال گذشته 
تاكنون نه تنها بهب��ودي در امور توليد و تجارت رخ 
نداده بلكه اين وضعيت نيز در برخي كاالها شرايط 
بدتري هم پيدا كرده است. كارنامه توليد در سال 97 

كه توسط خود وزارت صنعت منتشر شده نيز نشان 
مي دهد توليد در بس��ياري از صنايع منتخب نزولي 
بوده است. از سوي ديگر صنعت خودرو كه افت توليد 
و افزايش قيمت را تجربه كرده، از ديگر چالش هاي 
وزير صمت بود. هرچند بارها زمزمه جابه جايي رضا 
رحماني مطرح بود، كه هر ب��ار به داليل مختلف به 

تعويق مي افتاد. 

     روايت نهايي در ماجراي عزل 
بركناري »رضا رحماني« در عصر روز دوشنبه بازتاب 
گسترده اي هم در رسانه هاي بيگانه به همراه داشت. 
اما آنه��ا در روايتي متفاوت علت ع��زل وزير صمت 
از س��وي رييس جمهور را به مالق��ات او با رييس قوه 
قضاييه و البي رحماني با نماين��دگان براي رد طرح 
تفكيك وزارتخانه ربط دادند. به هر حال ماجراي عزل 
وزير صمت، ناگفته هم ك��م ندارد. ناگفته هايي كه با 
شكستن س��كوت هر كدام از طرفين، زواياي پنهان 
اين ماجرا را روش��ن تر خواهد كرد. البته باگذش��ت 
تقريبا بيش از يك روز از بركناري وزير صمت، )تا لحظه 
تنظيم اين گزارش( حس��ن روحاني هيچ واكنش��ي 
نس��بت به اين حواش��ي و روايت هاي متعدد مطرح 
شده، نشان نداده است، اما حسام الدين آشنا، مشاور 
رييس جمهور در صفحه شخصي خود در توييتر نوشته 
است: »صنعت، معدن و تجارت هيچ يك نبايد در سايه 
ديگري قرار بگيرد. وزارت صمت پس از سال ها هنوز 
هم نتوانس��ته به يكپارچگي برسد. مشكل از وزيران 
محترم نبوده است، مش��كل از اقتصاد دولتي و عدم 
ظرفيت آفرين��ي در بخش غيردولتي اس��ت. تجربه 
اين چند س��ال اخير پر از تعارض هاي س��اختاري و 
تعارض منافع اس��ت.« باهمه اي��ن روايت هاي ضدو 
نقيض، چيزي كه در اين بين قابل تامل است، اينكه 
سوء مديريت در وزارت صمت تنها مربوط به اكنون 
نيست و در س��ال هاي اخير اين وزارتخانه استراتژي 
يا برنامه مشخصي در زمينه »حمايت از توليد ملي، 
تنظيم واردات، افزايش صادرات و نيز تنظيم بازار« در 

دستوركار خود قرار نداده است. 

   تغييرات جديد در وزارت صمت
عصر روز دوشنبه كه رييس جمهور با صدور حكمي 
»حسين مدرس خياباني« قائم مقام پيشين وزارت 
صنعت را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب 
كرد، اين انتصاب مورد استقبال بخش خصوصي قرار 
گرفت. به گفته آنه��ا، تعامل مدرس خياباني با اتاق 
بازرگاني و تشكل هاي بخش خصوصي مي تواند به 
وزارت صمت براي بهبود امور و همچنين كل جامعه 
كمك كند تا سطح توليد و مديريت تقاضا و تنيظم 
بازار به خوبي انجام ش��ود. آنها معتقدند كه مدرس 
خياباني تجربه و سابقه زيادي در حوزه هاي مختلف 
به خصوص بازرگاني داخلي و خارجي و تنظيم بازار 
دارد و قطعا انتخ��اب او به عنوان وزي��ر صنعت نيز 
انتخاب موفق و شايسته اي است. از ديگر داليلي كه 
مدرس خياباني را به صندلي وزارت نزديك مي كند 
اينكه اين روزها سطح نقدينگي كشور و هجوم اين 
نقدينگي ب��ر بازارهاي مختلف، پرداخت��ن به بازار 
داخلي و تنظيم بازار و ارز كش��ور به امري دش��وار 
تبديل شده، اما تخصص و پختگي سرپرست جديد 
در اين زمينه مي تواند براي اداره كش��ور در چنين 
بره��ه زماني مفيد باش��د. درهمين ح��ال، مدرس 
خيابان��ي هم ك��ه تنها ي��ك روز از زدن حكمش به 
عنوان سرپرست وزارت صمت از سوي رييس جمهور 
مي گذرد، دست به تغييراتي زده و سه انتصاب جديد 
در وزارت صمت را كليد زده اس��ت. مهم ترين حكم 
او انتخاب »ص��دراهلل دولت« به عنوان سرپرس��ت 
معاونت امور حقوقي، مجلس و استان ها است. او در 
احكامي ديگر، »محمدحسن صبوري ديلمي« را به 
عنوان مديركل دفتر وزارتي، و »مهدي اصفهاني« را 
به عنوان سرپرست توسعه مديريت و منابع انساني 

منصوب كرد.
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الگوي بازگشت ارز صادراتي 
طراحي شود

مهر |وزير اقتصاد اعالم كرد: الگوي مناسب در مورد 
شيوه بازگش��ت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي با 
همكاري دولت و بخش خصوصي طراحي شود. فرهاد 
دژپسند در نخس��تين نشست شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي در سال 99 گفت: راهكاري 
اجرايي و مناسب براي بازگشت ارز حاصل از صادرات 
مي تواند در شوراي گفت وگو مطرح و مراحل بعدي 
آن طي شود. وي با اشاره به همكاري دولت و بخش 
خصوصي در رفع مشكالت پيش روي توليد و تجارت 
كشور گفت: سال گذش��ته بر اساس دغدغه هايي 
كه از س��وي بخ��ش خصوصي مطرح ش��د حدود 
۳۵ درصد ارزش پايه كااله��اي صادراتي را اصالح 
كرديم.دژپسند، شوراي گفت وگو را محل مناسبي 
براي تبادل اطالعات بين دولت و بخش خصوصي 
توصيف كرد و افزود: شوراي گفت وگو بايد همواره 
برقرار باش��د. ضرورت برگزاري اين جلسات به ويژه 
در دوران شيوع كرونا باالست، زيرا اثرگذاري مثبتي 
روي وضع اقتصاد كشور دارد. اقتصاد ايران پيش از 
كرونا با محدوديت هاي ناشي از تحريم مواجه بود و 
امروز با ابعاد جديدي از مسائل مواجه است.رييس 
شوراي گفت وگو با بيان اينكه بسياري معتقد بودند 
ايران نمي تواند از پس مشكالت ناشي از تحريم و كرونا 
برآيد، اضافه كرد: خوشبختانه وضع ايران خيلي بهتر 
از آنچه كه تصور مي شد؛ از نظر تعداد بيكاران ناشي از 
كرونا در مقايسه با ديگر كشورها وضع بهتري داريم 
البته به طور حتم اي��ن فرآيند مقطعي نبوده و بايد 
مراقب بود كه از اين پس با مش��كالت غيرقابل حل 
مواجه نشويم.وزير اقتصاد از نهايي شدن تفاهمات 
اوليه براي راه ان��دازي پنجره واح��د الكترونيك و 
دادگاه هاي ويژه اقتصادي خبر داد و گفت: موضوع 
دادگاه ويژه اقتصادي كه مورد استقبال قوه قضاييه 
نيز هست تا پايان ارديبهشت نهايي مي شود.دژپسند 
از پيگيري هاي مكرر سازمان امور مالياتي در مورد 
كد اقتصادي، روان س��ازي روند شروع كسب وكار 
و ابالغ بخش��نامه جديد از شنبه گذشته خبر داد و 
تأكيد كرد: با اجرايي ش��دن اين بخشنامه شاخص 
شروع كس��ب وكار به ميزان ۴۸ رتبه و شاخص كل 
نيز به ميزان ۱2 رتبه ارتقا پيدا مي كند.وي به شرايط 
مناسب بازار س��رمايه و بسيج دولت و حاكميت در 
اين بخش نيز اش��اره و تصريح كرد: بايد به گونه اي 
عمل كنيم كه عرضه سهام در بازار سرمايه به صورت 
مستمر باشد البته آزادسازي سهام عدالت نيز ظرفيت 
خوبي است كه اجرايي شد. رييس شوراي گفت وگو 
از جلس��ه اي با ۳۰ الي ۴۰ شركت خصوصي بزرگ 
خبر داد و افزود: از اين شركت ها خواستيم كه براي 
تأمين مالي خود به س��مت بازار سرمايه سوق پيدا 
كنند. اين بازار مي تواند مورد اعتماد بخش خصوصي 
و شركت هاي بزرگ باش��د. امروز بانك هاي كشور 
به شدت زير فشار هس��تند، زيرا ميزان تسهيالت 
اعطايي آنها از ميزان س��پرده گذاري ها باالتر است.

ش��افعي، رييس اتاق اي��ران نيز در اين نشس��ت با 
اشاره به اينكه دولت به انواع هزينه هايي كه امروز بر 
صادركنندگان تحميل مي شود، بي توجه است گفت: 
اگر بانك مركزي قادر است ارز حاصل از صادرات را به 
كشور برگرداند پيشنهاد مي كنيم كه صادركنندگان 
ارز را خارج از كشور به بانك مركزي تحويل دهند و 
خود آنها براي بازگشت ارز اقدام كنند. دبير شوراي 
گفت وگو افزود: دولت بايد واقعيت ها را ببيند، زيرا اگر 
قرار باشد صادركننده ارز خود را برنگرداند در طول 
ساليان گذشته بايد كل سرمايه كشور از ايران خارج 
مي شد. از اين رو نگراني هاي اينچنيني فقط به وضع 

صادرات كشور لطمه وارد مي كند.

درخواست شافعي از روحاني 
پايگاه خبري ات�اق ايران|رييس اتاق بازرگاني 
ايران در نامه اي به رييس جمهور مطرح كرد: سازمان 
تأمين اجتماعي يك نهاد عمومي غيردولتي است، اما 
حضور دولت در برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها 
بسيار پررنگ تر از نمايندگان كارفرما و كارگري است 
و عمال اين دو شريك اصلي در اين سازمان از جايگاه 
تصميم گيري برخوردار نيستند. غالمحسين شافعي 
با ارسال نامه اي به حسن روحاني درخواست كرد تا با 
توجه به شرايط بحراني اخير حاكم بر محيط كسب 
و كار كش��ور ناشي از ش��يوع ويروس كرونا، احياي 
شوراي عالي تأمين اجتماعي در دستوركار قرار گيرد. 
به باور رييس اتاق ايران، س��ازمان تأمين اجتماعي 
يك نهاد عمومي غيردولتي است، اما حضور دولت در 
برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها بسيار پررنگ تر از 
نمايندگان كارفرما و كارگر است و عمال اين دو شريك 
اصلي در اين سازمان از جايگاه تصميم گيري برخوردار 
نيستند. او همچنين تأكيد مي كند كه طي سال هاي 
گذشته با حذف شوراي عالي تأمين اجتماعي، اصل 
سه جانبه گرايي در اين سازمان كمرنگ شده كه اين 
موضوع مورد اعتراض كارگران و كارفرمايان به عنوان 

شركاي سازمان تأمين اجتماعي است.

بازگشايي مرز مهران 
همچنان در بالتكليفي

ايرنا| رييس اتاق ايالم اعالم كرد: قرار است پس 
از اعالم طرف عراقي، مرز مهران دو روز در هفته 
براي جابه جايي مواد غذاي��ي و ميوه و تره بار باز 
شود. »شعبان فروتن« روز سه شنبه در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي ايرنا با بيان اينكه مرز مهران 
از طرف ايران آماده بازگشايي است، افزود: تمامي 
گيت هاي ورودي و خروجي و ساختمان گمرك 
ضدعفوني ش��ده و براي بازگش��ايي مرز منتظر 
طرف عراقي هستيم. رييس اتاق بازرگاني ايالم 
با تاكيد بر رعايت شدن پروتكل بهداشتي در اين 
مرز گفت: پس از بازگشايي مهران، تيم هاي علوم 
پزشكي و اتاق بازرگاني براي ضدعفوني در مرز 
حضور خواهند داشت.به گفته وي در اين مدت 
كه مرز مهران تعطيل بوده نيز روز گند زدايي در 

آن انجام شده است. 

تعادل از پشت صحنه عزل وزير صمت گزارش مي دهد

بااعالمدستورالعملجديدتعيينقيمتخودرودربازاررخداد

ريزش قيمت در بازار خودرو 
قيمت س��وناتا هيبريد نيز در بازار به يك ميليارد و 
۱۰۰ ميليون تومان رسيده است.   البته فعاالن بازار 
مي گويند: با توجه به اينكه هنوز قيمت هاي جديد 
انواع خودرو به كارخانه ها ابالغ نشده است، به همين 
دليل معاالت در بازار متوقف ش��ده تا طي روزهاي 
آينده براس��اس قيمت هاي جدي��د خريد و فروش 
خودرو آغاز شود. اما به گفته آنها، »با اعالم شوراي 
رقابت، قيمت مصوب پرايد ۴2 ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان اس��ت كه با محاسبه س��ود ۱۰درصدي اين 
خودرو در آينده در بازار ۴6 ميليون تومان به فروش 

خواهد رسيد.«
در اي��ن زمينه س��عيد موتم��ن، ريي��س اتحاديه 
نمايش��گاه داران وفروش��ندگان خ��ودرو ته��ران، 
درگفت وگ��و ب��ا ايس��نا، اظه��ار ك��رد: پ��س از 
تصميم گيري هاي روز گذش��ته ريزش نس��بتا زياد 
قيمت ها آغاز شده اس��ت. به هر صورت از اين پس 
ديگر بايد قيمت ه��ا ۱۰ درصد ب��االي قيمت هاي 
مصوب كارخانه ها باش��د. همانطور كه طي ۱۵ روز 
گذش��ته قيمت ها باال مي رفت و خريداري در بازار 
نبود و در حقيقت قيمت ها روي كاغذ باال مي رفت، 
اكنون هم همان گونه شروع به پايين آمدن خواهد 
كرد. پس از تذكر رييس جمه��وري و صحبت هاي 
وزير س��ابق صنعت )رضا رحماني(، كاهش محدود 
قيمت ها آغاز شد اما از روز گذشته پس از جسله ستاد 

تنظيم بازار و صحبت هاي رييس س��ازمان حمايت 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان ريزش قيمت ها 
شديدتر ش��د. وي افزود: به طور مثال پژو 2۰6 تيپ 
دو كه تا چند روز گذش��ته ۱۵۰ ميليون تومان بود، 
ديروز حدود ۱۱۰ تا ۱۱2 ميليون تومان بوده است، 
تيپ ۵ آن كه تا روز گذشته ۱7۰ميليون تومان بود 
ديروز ۱۳۰ ميليون تومان قيمت داش��ته است. پژو 
پارس كه تا ديروز ۱۳۰ ميلي��ون تومان بود اكنون 
۱۱۰ ميليون تومان اس��ت؛ بنابراي��ن ريزش تقريبا 
در خودروه��اي داخلي حدود ۱۰ ت��ا ۳۰ ميليون و 
خوروهاي مونتاژي نيز بعضا تا ۱۰۰ ميليون تومان 
كاهش قيمت داشته اند.موتمني با بيان اينكه از اين 
پس بايد براي قيمت خودرو در بازار قيمت مصوب 
ش��ركت ها به عالوه ۱۰ درصد را در نظر داشت، در 
پاس��خ به اينكه واقعا اين فرمول ب��راي بازار خودرو 
عملي خواهد ش��د، گفت: اميدوار هستيم كه عمال 
اين كار ص��ورت گيرد. م��ا نمايش��گاه داران كه به 
صورت قانوني عمل مي كنيم، باقي افراد كه خودرو 
ثبت نام مي كردند و بدون ضابطه و نظارت با س��ود 
۱۰۰ درصدي خودرو خود را در بازار مي فروختند كه 
بسيار هم غلط بوده است؛ اكنون نيز همين ۱۰درصد 

سود خوبي برايشان است.
رييس اتحادي��ه نمايش��گاه داران و فروش��ندگان 
خ��ودرو تهران، تصري��ح كرد: با راه اندازي س��امانه 

خودرو كه سيستم ثبت معامالت نمايشگاه هاست، 
از بازارسازي ها جلوگيري ش��ده و اين داللي ها هم 
جمع خواهد ش��د. ضمن اينكه تاكيد ش��ده است 
خريد و فروش خودرو از طريق نمايشگاه هاي معتبر 
و ۱۰درص��د بالغ بر قيمت هاي مص��وب كارخانه ها 
صورت گيرد. با راه اندازي اين سيس��تم، سايت ها و 
دفاتري كه »شيطنت« مي كردند و موجب التهابات 
بازار مي شدند، جمع خواهد شد. زماني كه معامالت 
از طريق نمايش��گاه خودرو كه پروانه كس��ب دارند 
انجام شود، ديگر كسي نمي تواند خارج از قانون عمل 
كند. وي تاكيد كرد: همراه با افزايش توليد الزم است 
كه عرضه نيز افزايش يابد. با افزايش عرضه كه بيشتر 
از تقاضا شود، قيمت ها بسيار پايين تر نيز خواهد آمد 
تا جايي كه ممكن است قيمت ها در بازار به پايين تر از 
قيمت هاي مصوب شركت نيز برسد. حباب قيمت ها 
به زودي از بين خواهد رفت. از روز گذش��ته پس از 
جلسه س��تاد تنظيم بازار ۳۰ ميليون تومان قيمت 
خودروها به طور متوسط پايين آمده است؛ قطعا طي 

روزهاي آينده پايين تر نيز خواهد آمد.
يك نمايش��گاه دار خ��ودرو در مركز ته��ران هم در 
اظهاراتي به ايرنا گفته اس��ت كه با تصميمات اتخاذ 
ش��ده از سوي ش��وراي رقابت و س��ازمان حمايت، 
افرادي كه خ��ودرو احتكار كرده بودن��د يا نابلداني 
كه به صورت احساسي اقدام به خريد خودرو كرده 

بودند، متضرر خواهند شد. وي افزود: تصويب قوانين 
و مقررات ياد شده، دير انجام ش��د و بايد زماني كه 
اختالف قيمت كارخانه اي و بازاري خودروها در حد 
يكي، دو ميليون تومان بود، اين اقدام انجام مي شد. 
اين فعال بازار خودرو ادامه داد: در دو س��ال گذشته 
با آشفته بازاري مواجه بوديم كه هر كس به دلخواه 
خود بر خ��ودرو قيمت گذاري مي كرد و نظارتي هم 
وجود نداش��ت. وي خاطرنش��ان كرد:  امروز ديگر 
صحبتي از قيمت وجود ندارد، زيرا قيمت كارخانه اي 
خودروها مشخص شده و حداكثر ۱۰ درصد باالي 
قيمت مصوب در بازار به فروش خواهد رس��يد. اين 

نمايشگاه دار اضافه كرد: در بازار پس از عيد شيطنت 
و دروغ حكمراني مي كرد و كاسبي در كار نبود. افراد 
به دروغ دم از انجام معامالت با قيمت هاي آنچناني 
مي زدند، در حالي كه همه چيز غيرواقعي و قيمت ها 
روي كاغذ بود؛ اما همين مسائل بر آشفته بازار دامن 
مي زد. از اين رو، فع��االن بازار پيش بيني مي كنند، 
قيمت خودروهاي داخلي در بازار همچنان كاهشي 
باشد. در اين وضعيت نهادهاي نظارتي بايد عالوه بر 
كنترل ب��ازار خودروهاي داخلي به فكر كنترل بازار 
خودروهاي خارجي نيز باشند تا حباب اين قيمت ها 

نيز هرچه زودتر از بين برود.

پس از جلسه ستاد تنظيم بازار ۳۰  ميليون تومان قيمت خودروها به طور متوسط پايين آمده است

ادامه از صفحه اول
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شايد بگويند كرونا دوربين مخفي بود!
اكبر اكسير با شوخي به مزاياي كرونا اشاره مي كند و مي گويد: شايد بعد از مدتي بگويند كرونا بزرگ ترين شوخي سال بود، يك دوربين مخفي 
جهاني تا ظرفيت مردم دنيا را با آن بسنجيم. اين  شاعر و طنزپرداز درباره نوشتن طنز براي كرونا و مشكالت نوشتن در اين زمينه، به ايسنا گفت: 
كرونا يك فاجعه جهاني است. هميشه گفته ام طنزپردازان جنبه هاي پنهان جريان را رو مي كنند و هرگز به اوج فاجعه نمي پردازند. ماجراي كرونا 
خيلي دردانگير و غم انگيز است و واقعا تراژدي مهمي است؛ كساني كه در عزاي خانواده و فاميل نشسته اند و حتي اجازه ندارند مجلس ترحيمي 
بگذارند و براي عزيزشان سوگواري كنند. از طرف ديگر، عامل بيكاري، فقر اقتصادي و ويراني جهاني شده است. اما چون طنزپردازان فرشته هايي 

هستند كه كمي خرده شيشه دارند براي شادي روح بازماندگان و براي آنهايي كه از خانه نشيني  خسته اند، مجبورند فضاي خوبي ايجاد كنند.

امتياز انحصاري توتون و تنباكو لغو شد 
اقتصاد سنتي ايران در دوران ناصرالدين شاه 
قاجار متكي بر كشاورزي، صنايع دستي 
و مبادالت بازرگاني ب��ود. در اين دوره اين 
اقتصاد با كمك س��رمايه داران غربي و تج��ار ايراني و با 
اعمال نفوذ قدرت هايي چون روس و انگليس به بازارهاي 
بين المللي پيوست. وابستگي اقتصاد ايران به بازارهاي 
بين المللي، رش��د س��ريع بازرگاني خارج��ي را در پي 
داشت كه در نيمه قرن نوزدهم ميالدي سرعت گرفت. 
وجود روس و انگليس در ش��مال و جنوب، كشور ايران 
را به صورت يك كشور نيمه مستعمره در آورده بود. اين 
وضعيت نيمه استعماري زماني تشديد شد كه دو نيروي 
رقيب استعماري در حوزه هاي نفوذ سياسي – اقتصادي 
خود در ايران، در كنار يكديگر قرار گرفتند. اين دو نيروي 
استعمارگر، ايران را به سه قسمت تقسيم كرده بودند و 
مستقيماً اداره آن را در دست گرفتند و قسمتي از اين كشور 
را همچون حائلي در بين خود نگاه داشتند. رفاقت اين دو 
قدرت، پيامدهايي در ايران داشت. در چنين اوضاع و احوال 
و ش��رايطي بود كه بازار امتيازگيري از سوي كشورهاي 
اس��تعمارگر در ايران گرم ش��د. امتيازاتي كه گاه باعث 
حيرت خود آنان نيز شد. به طور مثال زماني كه خبر اخذ 
امتياز رويتر از ناصرالدين شاه در روزنامه هاي اروپا منتشر 
شد، ُبهت و حيرت مردم را فرا گرفت، تا آنجايي كه بعضي 
به طنز، تاريخ قرن نوزدهم اي��ران را قرن امتياز رويتري 
ناميدند. يكي از امتيازاتي كه نتايجي نامطلوب به بار آورد، 
امتياز انحصار تنباكو )واقعه رژي( بود. مقدمات واگذاري 
امتياز توتون و تنباكو در سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا 
فراهم ش��د و پس از بازگشت شاه از سفر، صورت عملي 

يافت. تالبوت انگليسي پس از تاسيس شركت رژي، وارد 
ايران شد و مقدمات كار را به طور محرمانه آغاز كرد. تالبوت 
هر جا به مانعي برخورد مي كرد، با دادن رشوه كارش را از 
پيش مي برد. تا جايي كه در مقطعي حتي به خود شاه نيز 
۲۵ هزار ليره رش��وه داد و قرار گذاشت هر سال ۱۵ هزار 
ليره نيز به شخص شاه هديه )رشوه( بدهد. بدين ترتيب 
امتياز انحص��اري توتون و تنباك��و در ۲۸ رجب ۱۳۰۷ 
هجري قمري و براي مدت ۵۵ سال به تالبوت و شركاي او 
در كمپاني رژي واگذار شد. به موجب اين امتياز، كمپاني 
رژي صاحب حق انحصاري تجارت تنباكوي ايران و حتي 
نظارت بر زراعت آن شناخته مي شد  پس از اعتراض هاي 

فراوان به اين قرارداد، حكم تحريم تنباكو در عبارتي كوتاه 
و به شيوه اي موثر و محرك و حساب شده از سوي ميرزاي 
شيرازي به شرح زير صادر شد: »بسم اهلل الرحمن الرحيم. 
اليوم اس��تعمال تنباكو و توتون باي نحو كان، در حكم 
محاربه با امام زمان )صلوات اهلل و سالم عليه( است. حّرره 
االقل محمد حسن الحسيني« صدور فتواي تحريم تنباكو، 
غوغايي به پا كرد و قيام مردم در سراسر ايران گسترش 
يافت. سرانجام شاه و امين السلطان امتياز اين قرارداد را 
در بيست و چهارم ارديبهشت سال ۱۲۷۰ لغو كردند و 
امين السلطان طي تلگرافي به واليات، الغاي قرارداد تنباكو 

و آزادي كشت و تجارت توتون و تنباكو را اعالم كرد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

دود قليان در ريه ايرانيان 

نام قلي��ان در زبان هاي مختلف به طور عمده 
از ۲ منش��أ هندي و ايراني گرفته شده است. 
در هند و پاكستان، قليان را »حقه« مي نامند 
)ب��ه خاطر كلكي كه در مص��رف دود تنباكو 
زده مي شود( و انگليس��ي ها كه بيشتر از هر 
كش��ور ديگري هند را اس��تعمار كرده اند، به 
قليان مي گوين��د »Hookah« كه صورت 
فرنگي ش��ده هم��ان »حقه« اس��ت. وقتي 
كريستف كلمب در اكتبر ۱49۲ وارد جزيره 
كوبا شد، بيش��تر از هر چيز ديگري از دودي 
كه از س��ر چوب هاي بلند بوميان اين جزيره 
بيرون مي آمد، متعجب شد. كريستف كلمب 
نمي دانست كه منش��أ آن دود، تنباكوست. 
نمي دانس��ت كه س��رخ پوس��ت ها از تنباكو 
ب��راي مصارف داروي��ي اس��تفاده مي كنند. 
نمي دانس��ت كه س��رخ پوس��ت ها چطور با 
چپق هاي بس��يار بلندشان خواص مضر دود 

تنباكو را مي گيرند.
در مورد منش��أ پيدايش قليان، حدس هاي 
 مختلف��ي زده مي ش��ود. بعض��ي گفته ان��د 
سرخ پوستان داكوتاي جنوبي براي اولين بار 
از روش عبور دادن دود از ميان آب اس��تفاده 
كرده اند. ايراني ها، هندي ها، مصري ها و اهالي 
تركيه هم هركدام متهم ان��د كه آنها بوده اند 
كه اولين بار اين روش اس��تعمال دخانيات را 

آموزش و اشاعه داده اند.
ژان شاردن، سياح فرانسوي، در سفرنامه اش 
به اين نكته اش��اره كرده اس��ت: »طرز تهيه 
توت��ون در ايران ب��راي ممالك م��ا مجهول 
مي باش��د و دود كردن اين نب��ات در ايران و 
هندوستان اصول كامال خاصي دارد... مردمان 
مغرب زمين چنان كه معلوم اس��ت به طريق 
مختلف توتون و تنباكو را استعمال مي كنند، 
دود مي كنند، برگ برگ مي جوند، به ش��كل 
گرد مصرف مي كنن��د و بعضي از اقوام مانند 
پرتغالي ها مدام بيني خود را با آن پر مي كنند 
)انفيه مي كشند( اما خلق هاي مشرق زمين، 
توتون و تنباك��و را فقط دود مي كنند، دود را 
از ُتنگ آبي عبور مي دهند كه اس��م اينگونه 

چپق ها قليان است...«
در ميان ش��اهان ايراني، ش��اه عباس نمونه 
شاخصي بود كه تالش كرد جلوي رواج قليان 
را بگيرد. معروف است كه يك بار دستور داد 
س��ر قليان رجال دربار را از ِپِهن خشك شده 
اس��ب پر كنند و به مجل��س بياورند و بعد، از 
رجال دربارش پرس��يد: »ببينيد، اين تنباكو 
را كه والي همدان براي من فرستاده و مدعي 
اس��ت بهترين تنباك��وي دنياس��ت، چطور 
است؟« و چون همه رجال به تحسين و تعريف 
از مرغوبيت تنباكوي والي همدان پرداختند، 
شاه بزرگ صفوي گفت: »مرده شوي چيزي را 
ببرد كه نمي توان آن را از پهن تشخيص داد!« 
ام��ا ممنوعيت هاي س��ليقه اي ش��اه عباس 
ب��ا مرگ او از مي��ان رفت و ش��اهان بعد از او 
غالبا قليان ك��ش از آب درآمدند؛ مخصوصا 
ناصرالدين شاه كه دستور داد تصويرش روي 

كوزه قليان ها حك شود. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

اليحه اي براي تمديد پيمان دارسي 
بيست و چهارم ارديبهشت ۱۳۱۲ دولت، اليحه جديد 
مربوط به قرارداد نفت ايران و انگليس را با هدف تمديد 
پيمان »دارسي« تقديم مجلس شوراي ملي كرد. اين 
اليحه روز ۷ خرداد همين سال به تصويب نمايندگان 
مجلس هش��تم شوراي ملي رس��يد. قرارداد دارسي يا 
امتيازنامه دارس��ي قراردادي اس��ت كه ويليام ناكس 
دارس��ي در س��ال ۱9۰۱ با دولت ايران امضا كرد تا به 
اكتشاف و استخراج نفت در ايران بپردازد. از طرف ايران 
مظفرالدين شاه، امين السلطان، ميرزا نصراهلل مشيرالدوله 
و مهندس الممالك قرارداد را امضا كردند. شركت نفت 
دارسي، پس از هفت سال، س��رانجام در ۲۶ مه ۱9۰۸ 
ميالدي در منطقه مسجد سليمان به نفت رسيد. براساس 
اين قرارداد، امتياز اس��تخراج و بهره ب��رداري از نفت در 
سراسر ايران به استثناي اياالت شمالي شامل گيالن، 
مازندران، گرگان، خراسان و آذربايجان براي مدت ۶۰ 
سال به دارسي واگذار شد.  همچنين بر اساس اين قرارداد، 
دارسي متعهد شد ظرف دو سال، شركت و يا شركت هايي 
براي بهره برداري از اين امتيازات تأسيس كند و ساليانه 
مبلغ ۲۰ هزار ليره وجه نقد و معادل همين مبلغ از سهام 
شركت و نيز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت 
ايران بپ��ردازد.  رضاخان پس از رس��يدن به قدرت اين 
قرارداد را به طور يكطرفه لغو كرد اما در سال ۱۳۱۲ اليحه 
قرارداد جديد نفتي را به مجلس فرستاد و نمايندگان را 
مجبور به تصويب آن كرد؛ قراردادي كه در واقع تمديد 

قراداد دارسي و به مراتب ننگين تر بود. در واقع اين قرارداد 
به دولت انگليس كه قرارداد ۶۰ ساله قبلي آنها پس از ۳۳ 
سال لغو شده بود، فرصت ۳۲ ساله بيشتري براي استفاده 
از منابع ايران داد چراكه قرارداد جديد نيز ۶۰ ساله بود و 
در صورتي كه رضاخان قرارداد نخست را لغو نمي كرد، تا 
سال ۱۳۳۰ با پايان دوره ۶۰ ساله، لغو مي شد.  دستيابي 
به نفت ايران براي انگليسي ها، يك جهش بزرگ در نظام 
اقتصادي كشورش��ان بود. به گفته يكي از نويسندگان 
انگليسي، نفت ايران مانند خون در رگ اقتصاد بريتانيا 
بود. »پرون��ال لن��دن « )London Pronol( مورخ 
معروف انگليس��ي در ۱9۱4 م � سال شروع جنگ اول 
جهاني � درباره نفت ايران مي نويسد: »مايع سياهي كه 
راه خود را در فاصله ۱4۵ مايلي جزيره آبادان در ظلمت 
معادن پيدا مي كند، يك روز ثابت خواهد كرد كه خون 
الزم براي وجود ما خواهد بود.« چرچيل نيز در مجلس 
عوام انگليس در رابطه با اهميت نفت ايران براي انگلستان 
گفت : »از مدتي پيش دولت انگلستان براي كسب منابع 
نفتي ايران از لحاظ حفظ اداره هندوس��تان و عظمت 
امپراتوري بريتانيا فعاليت هاي سياسي نموده و مخصوصًا 
مواظب بوده است كه كمپانيهاي خارجي سهام شركت 
نفت را خريداري نكنند.« وي در جاي ديگر با تاكيد بر 
اينكه سياست نفت ، يك سياست جديد است مي گويد: 
»ما مي بايستي مالكيت نفت يا حداقل كنترل مواد نفتي 

را  به هر قيمتي كه شده به دست آوريم .«

ارايه برنامه »آزمون ساز« به مدارس تا هفته آينده
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه مدارس 
منحصرا ب��راي رفع اش��كال و پاس��خ به 
سئواالت دانش آموزان بازگشايي مي شود، 
افزود: در برگزاري آزمون حضوري، مدارس 
متناس��ب با ش��رايط تصميم مي گيرند. 
محسن حاجي ميرزايي با اشاره به نزديك 
ش��دن به پايان سال تحصيلي اظهار كرد: 
تالش داريم تا تكليف سال تحصيلي جاري 

را روشن كنيم تا آسيبي به سال تحصيلي آينده نرسد.  او از 
قرار گرفتن توليد يك برنامه آزمون ساز در دستوركار خبر 
داد و اعالم كرد: اميدواريم تا هفته آينده اين آزمون ساز 
را در اختيار مدارس قرار دهيم تا كساني كه مي خواهند 
آزمون هاي غيرحضوري را از طريق ش��بكه شاد برگزار 
كنند، بتوانند اين كار را انجام دهند. وي برگزاري آزمون 
حضوري را منوط به تصميم مدارس دانس��ت و افزود: 
با توجه به متف��اوت بودن ميزان تراك��م دانش آموزان 
در مدارس، اختياراتي را به مدارس داديم تا متناس��ب 
با شرايط هر مدرس��ه تصميم گيري كنند لذا مواردي 

كه آزمون سرنوشت س��از است يا مربوط 
به دروس فني مي ش��ود حتما بايد آزمون 
حضوري برگزار شود. وي ادامه داد: بر اساس 
پروتكلي كه وزارت بهداشت در اختيار ما قرار 
داده و ما آن را به مدارس ابالغ كرديم منابعي 
را در اختيار مدارس قرار داديم تا تجهيزات 
موردنياز پروتكل هاي بهداشتي تامين و به 
خوبي از دانش آموزان استقبال شود. البته 
اگر تعداد دانش آموزان مراجعه كننده به مدرسه محدود 
باشد، پروتكل هاي بهداش��تي نيز ساده تر خواهد بود و 
اگر بيشتر باشد طبيعتا پروتكل هاي سختگيرانه تري 
اعمال خواهد ش��د. او در مورد امتحانات گفت: اصل بر 
برگزاري حضوري امتحانات است مگر اينكه به لحاظ 
پروتكل هاي بهداشتي امكان پذير نباشد البته ما در پايه 
نهم به جهت سرنوشت ساز بودن امتحانات اين پايه در 
هدايت تحصيلي دانش آموزان اصرار بر برگزاري حضوري 
امتحانات داريم؛ لذا براساس پروتكل هاي بهداشتي اين 

موضوع بررسي و انجام مي شود. 

انستيتوپاستور ايران پيگير ساخت واكسن كرونا
رييس انستيتو پاس��تور ايران از اقدامات 
انجام شده براي رسيدن به واكسن كرونا و 
ساخت آن در كشور خبر داد و در عين حال 
گفت: اكنون بيش از ۱۲۰ آزمايشگاه كشور 
مي توانند كارهاي تشخيصي و مولكولي 
كووي��د-۱9 را در حد ۱۵ ه��زار آزمايش 
در روز انجام دهند. عليرضا بيگلري گفت: 
با توجه به اينك��ه در روزهاي اول امكانات 

محدودي در كشور براي تشخيص كوويد-۱9 برقرار بود، 
اما امروز بعد از گذشت هفته ها به اين توانايي رسيديم كه 
كار تشخيص كوويد-۱9 را در تمام استان هاي كشور 
انجام دهيم و از سه آزمايشگاه به بيش از ۱۲۰ آزمايشگاه 
رسيديم كه مي توانند كارهاي تشخيصي و مولكولي 
كوويد-۱9 را در حد ۱۵ هزار آزمايش در روز انجام دهند.
وي افزود: اگر بدبينانه نگاه كنيم و ما به واكسن نرسيم، 

بلكه كشور دومي به واكس��ن برسد، اگر 
بخواهيم آن تكنولوژي را انتقال دهيم يا 
مهندسي معكوس انجام دهيم، بايد دانش 
پايه را داشته باشيم. بنابراين منطق حكم 
مي كند كه ما به س��مت ساخت واكسن 
پي��ش رويم و خوش��بختانه در ايران اين 
اقدام با جديت ش��روع شده و در انستيتو 
پاستور ايران هم بر روي چندين محوري 
كه احتمال دارد به واكسن برسيم، كار را شروع كرده ايم. 
مس��لما هر چقدر ك��ه پيش رويم، ب��ا توجه به نتيجه 
مطالعات مان مي توانيم از اين شش محوري كه بر روي 
آنها كار مي كنيم، انتخاب كنيم كه كدام محور امكان 
برنده شدن را دارد و اينجاست كه مي توانيم به راحتي 
راه م��ان را پيدا كنيم. در آن زم��ان براي انتقال دانش و 

مهندسي معكوس دانش پايه را در اختيار داريم.  

میراثنامه

اينجا »بيت مشحوت« است نه جيرفت!
داستان، حكايِت جيرفت نيست. مي گفتند جيرفت را 
آب برداشته و اشياي تاريخي در سطح زمين باال آمده اند؛ 
اما اين جا يعني چند محوطه تاريخي در شوِش باستان 
كه هنوز داستاِن ثبت جهاني اش از ذهن ها پاك نشده، 
را نه باران زده و نه سيلي آمده، بلكه حفاران غيرقانوني 
با كلنگ هايش��ان قالِب پنيرهاي سويس��ي را بزرگ تر 
از حد معمول اش در دل اين محوطه تاريخي درس��ت 
كرده اند! خبرها و هش��دارها كم نيس��تند از چند سال 
گذشته تا امروز كه همه دل نگراني هايشان را از وضعيت 
»بيِت مش��حوت«، »مگرنات« و »تپه سياه« در شوِش 
باستان مطرح مي كنند، تا سرانجام پيش پاي آخرين 
قاچاقچيان عتيقه در چند هفته گذشته، ميراث فرهنگي 
هم فرصتي كرد تا سري به اين محوطه هاي تاريخي بزند 
و تازه با عمق فاجعه در محوطه هاي باستاني شوش آشنا 
شود. آن طور كه مردم محلي مي گويند سال هاست كه 
حفاران آثار تاريخي كلنگ به دست، حتي در روز روشن 
به اين روستاهاي قديمي رفت وآمد دارند، اما حتما از ترِس 
جان جرات اعتراض به اين رفتار با تاريِخ منطقه شان را 
نداشته و ندارند. هر چند فعاالن ميراثي استان خوزستان 
بارها و بارها اين وضعيت را رسانه اي كرده اند، ولي به نظر 
مي رسد صدايشان تازه به گوش ميراثي ها رسيده است. 
علي درويشي، فعال ميراث فرهنگي شوش، يكي از فعاالن 
استان خوزستان اس��ت كه بارها تالش كرده وضعيت 
نابس��امان محوطه هاي تاريخي اين منطقه را به گوش 
متوليان ميراثي برساند. او به ايسنا مي گويد: محوطه هاي 
تاريخي »بيِت مشحوت«، »مگرنات« و »تپه سياه« فقط 

سه محوطه تاريخي شوش هستند كه در طول سال هاي 
گذش��ته به داليل مختلف تخريب شده اند. داليلي كه 
مهم ترين آنها كمبود نيروي يگان حفاظت و ثبت ملي 
نبودن اين محوطه ها است. او با بيان اينكه پروسه ثبت 
ملي كردن »بيت مشحوت« حدود سال ۱۳۸9 توسط 
يكي از مديران سابق ميراث فرهنگي شوش در دستور 
كار قرار مي گيرد اما به داليل نامعلوم پرونده ثبت ملي آن 
متوقف مي شود، ادامه مي دهد: در آن زمان حتي »بيت 
مشحوت« را به طور كامل بررسي مي كنند تا پرونده ثبت 
ملي اش تهيه شود، اما ناگهان همه چيز متوقف شد و به 
همين دليل عالوه بر اينكه ثبت ملي نشد، هيچ حريمي 

نيز براي آن تعيين نشد. به گفته او محوطه مگرنات )بنايي 
شبيه به مسجد كه تخريب شد( را در فهرست آثار ملي 
ثبت كردند اما متاسفانه عرصه و حريم آن تعيين نشد، به 
همين دليل ميراث فرهنگي در چند سال گذشته كه براي 
تخريب ها شكايت كرده بود، نتوانست راي دادگاه را به نفع 
خود برگرداند. درويشي با بيان اينكه به همين دليل از يك 
سو برخي از كش��اورزان به مرور تپه هاي بيت مشحوت 
و مگرن��ات را تخريب كرده و به زمين هاي كش��اورزي 
خود اضافه مي كنند و از سوي ديگر حفاران غيرمجاز با 
حفاري هاي متعدد تخريب هاي وحشتناكي را براي اين 

محوطه ها رقم زده اند.

كتابخانه

مديريت بازاريابي فيليپ كاتلر 
كتاب مديريت بازاريابي فيليپ كاتلر نه فقط معتبرترين كتاب مرجع دانشگاه هاي 
جهان است بلكه بهترين مرجع اصول و تكنيك هاي كاربردي بازاريابي است كه 
فعاالن اين حوزه مي توانند از آن استفاده كنند. اين كتاب به بيش از ۲۰ زبان زنده 
جهان ترجمه شده و در ۵ بخش و ۲4 فصل به شيوه اي كه كمتر مي توان در كتب 
ديگر يافت ارايه شده است. استقبال از كتاب اصول بازاريابي نوشته فيليپ كاتلر 
و گري آرمسترانگ، مويد نياز دانش پژوهان كشورمان به كتابي مرجع در حوزه 

بازاريابي بوده است. از اين رو مترجم با وجود 
برخي محدوديت ها نسبت به ترجمه كتاب 
مديريت بازاريابي اق��دام كرد. اين كتاب كه 
بهمن فروزنده آن را به فارسي ترجمه كرده 
در واقع مكمل كتاب اصول بازاريابي اس��ت. 

قيمت كتاب، ۱4۸ هزار تومان است. 

هنر

تن به انتخابات دولتي نمي دهيم
محسن اميريوسفي با بيان اينكه معتقد است جلسه دوشنبه شوراي صنفي نمايش براي 
برگزاري انتخابات مشروعيت نداشته است، گفت: سازمان سينمايي با دخالت مستقيم 
تالش كرد شوراي صنفي نمايش را دولتي  كند. او كه تا ديروز رياست شوراي صنفي نمايش 
را برعهده داشت، معتقد است: اين انتخابات مشروعيت ندارد، چون نه نماينده جديد كانون 
كارگردانان در آن حضور داشت و نه نماينده واقعي شوراي عالي تهيه كنندگان. اين جلسه، 
جلسه حذف كانون كارگردانان، حذف شوراي عالي تهيه كنندگان و حذف خانه سينما بود، 
اما اين اتفاق نشدني است.  دوشنبه ۲۲ ارديبهشت جلسه تقدير از اعضاي شوراي صنفي 
نمايش برگزار شد. به گزارش ايسنا، اين جلسه حاشيه هايي داشته كه در رسانه ها از آن با 
عنوان »كودتا« در شوراي صنفي نمايش هم ياد شد. محسن اميريوسفي، رييس پيشين 
شوراي صنفي نمايش توضيحاتي را درباره آن ارايه كرد. او به ايسنا گفت: براي توديع و 
تقدير از دو سال حضور در شوراي صنفي نمايش به سازمان سينمايي دعوت شدم؛ وگرنه 
محل جلسات شوراي صنفي در ساختمان خانه سينماست. هفته قبل گفتند همه اعضاي 
شورا به اضافه آقاي فرحبخش حضور داشته باشند. به عنوان رييس شورا متذكر شدم آقاي 
فرح بخش از طرف شوراي صيانت به خاطر اتفاقاتي كه سال گذشته رخ داد، منع حضور در 
جلسات را دارند، اما گفتند چون جلسه آخر و تقدير است، دعوت شوند.  من هم قبول كردم 
و خوشحال شدم كه بعد از مدت ها مي توانيم ايشان را ببينيم. وقتي به جلسه آمدم، فكر 
نمي كردم اين جلسه از تقدير و توديع به تخريب و توهين تبديل شود كه در وزارت ارشاد 
انجام شد! اميريوسفي در اين باره گفت: اين جلسه قرار بود آخرين جلسه شوراي صنفي 
دوره ما باشد كه به خاطر كرونا تعطيل شده بود و ما هم از طرف شورا همه اعضاي قبلي 
را دعوت كرديم. به من اعالم كردند جلسه اول شوراي صنفي جديد هم روز چهارشنبه 
با اعضاي جديد برگزار مي شود. در جلس��ه دوشنبه درباره تغييرات پاياني اساسنامه و 
سامانه مديريتي فروش اكران هم صحبت هايي شد و اساساً اين جلسه توديع و تقدير بود و 
راي گيري و حضور اعضاي جديد در دستور كار اين جلسه نبود. من با اين تصور در جلسه 
حضور يافتم تا عضو جديد را براي جلسه اول شوراي صنفي جديد معرفي كنم. ضمن 

اينكه به كانون كارگردانان هم اعالم نشده بود كه عضو جديد مي بايست حضور داشته باشد!  
اميريوسفي درباره اظهارات محمد مهدي طباطبايي نژاد معاون ارزشيابي و نظارت سازمان 
سينمايي مبني بر اينكه نامه معرفي رضا درميشيان به عنوان نماينده كانون كارگردانان را 
در پايان جلسه گرفته و از آن مطلع شده است، گفت: تكذيب مي كنم و من وسط جلسه كه 
صحبت از اعضاي جديد شد، نامه كانون را نشان دادم و اعالم كردم كه آقاي درميشيان به 
عنوان نماينده جديد كانون كارگردانان در جلسه چهارشنبه حضور خواهد داشت.ر ييس 
كانون كارگردانان اضافه كرد: به اين ترتيب، ضمن هشدار به غيرقانوني بودن، جلسه را به 
نشانه اعتراض ترك كردم، چراكه نماينده قانوني جديد كانون كارگردانان و نماينده اصيل 
و رسمي تهيه كنندگان در جلسه حضور نداشتند، كانون كارگردانان در هيچ شرايطي تن 

به انتخابات دولتي و مخدوش براي صنف نمي دهد.


	Taadol-01
	Taadol-02 
	Taadol-03 
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

