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ريشه اصالح  5ماه اخیر بورس
در رشد شارپي آذرماه  98تا مرداد  99است

هادی غالمحسینی

بالتکلیفی پرسنل بانکهای ادغامی در سپه

با ادغام پنج بانک در بانک سپه ،مشکالتی برای نیروهای شرکتی اعم
از کاهش رتبه شغلی ،کاهش حقوق و دستمزد و بالتکلیفی نیروهای
اداری به وجود آمده است .مدیرعامل بانک سپه وعده داده است از
ابتدای سال آینده سیستم حقوق و دستمزد کارکنان بانک سپه و
مجموعههای ادغامی یکسان و مشکالت فوق به تدریج برطرف شود.

در پی ادغام بانکهای قوامین ،انصار ،مؤسس��ه کوثر ،بانکهای مهر
اقتصاد و حکم��ت ایرانیان در بانک س��په ،چالشهایی برای نیروهای
شرکتی و اداری این بانکها به وجود آمده که موجب نگرانی کارمندان
بانكهاي ادغامی شده است .به گفته یکی از کارمندان بخش اداری از
آنجاییکه چارت سازمانی و نیروهای موجود در بانک سپه از قبل بسته
شده بود ،ورود نیروهای جدید به تشکیالت سپه موجب بروز نیروهای
مازاد شده و بیش از یک ماه اس��ت که اين نيروها در راهروها در انتظار
تعیین وضعیتشان هستند .همچنین در برخی از گروههای شغلی هم
رتبه شغلیشان و هم حقوق و دستمزدشان پایین آمده و موجب نگرانی
نیروهای شرکتی و اداری از آینده شغلیشان شده است.
در این خصوص مدیرعامل بانک سپه با اشاره به پیچیدگیهای فرایند
ادغام پنج بانک وابس��ته به نیروهای مس��لح در بانک سپه به تشریح
اقدامات مهم این بانک در حوزه نیروی انسانی بانکهای فوق پرداخته
است .محمدکاظم چقازردی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه اولین و
مهمترین اقدام مدنظر بانک سپه در خصوص نیروی انسانی بانکهای
ادغامی ،موضوع ساماندهی و صدور احکام آنان از جمله بحث حقوق و
دستمزد و مزایای دریافتی بود ،افزود :به دلیل آنکه پنج بانک مذکور
قبل از ادغام در بانک س��په دارای نظام پرداخت حقوق و دس��تمزد
متفاوتی بودند ،یکسانس��ازی آنها و تطبیق با ضوابط و مقررات ناظر
بر بانک دولتی س��په زمانبر و پیچیده خواهد ب��ود .مدیرعامل بانک
س��په با تأکید بر اینکه به دلیل ماهیت خصوصی این بانکها هر یک
از این بانکه��ا دارای نظامهای خاصی بودهاند ،گفت :س��اماندهی و
یکسانسازی نظامهای پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا ،ردهبندی
شغلی و مدیریتی کارکنان بانکهای مذکور در رأس اولویتهای بانک
سپه قرار داشته و دارد.
وی افزود :همزمان با برگزاری مجامع ادغام هر یک از بانکها ،اقدامات
الزم از سوی بانک سپه صورت گرفت .در این راس��تا با توجه به اینکه
مجمع ادغام بانکهای قوامین ،انصار و مؤسسه کوثر طی ماه گذشته
صورت گرفته ،لذا بانک برای تطبیق نظام پرداختی حقوق و دستمزد
این بانکها با بانک سپه ،به زمان بیشتری نیاز داشت .مدیرعامل بانک
س��په گفت :در خصوص بانکهای مهر اقتص��اد و حکمت ایرانیان که
مجامع ادغام آنها در خردادماه برگزار شد ،بحمداهلل با اقدامات و مصوبات
هیئت مدیره امور مربوط به حقوق و مزایای پرداختی آنان سامان یافته
و در مواردی نیز با اقدامات مثبت بانک ،حتی دریافتیهای کارکنان آن
بانکها نسبت به وضعیت گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.
چقازردی گفت :در این راستا با توجه به برگزاری مجمع بانک انصار،
قوامین و کوثر در ماه گذش��ته و پیوستن مدیران و کارکنان عزیز این
بانکها به بانک سپه ،موضوع تطبیق حقوق و مزایای کارکنان آن به
قید فوریت و اهمیت در دستور کار واحدهای ذیربط بانک قرار گرفت و
نتیجه این اقدامات به طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره منتج شد که
براساس آن تصمیمات مناسبی همچون استمرار پرداخت پاداشهای
مناسبتی ،پاداشهای مبتنی بر عملکرد ،پرداخت فوقالعاده اضافهکار
این بانکها طبق روال گذشته و ارائه تمامي خدمات رفاهی ،بیمهای،
بهداشتی و درمانی به روال سابق بانکهای ادغام شده ،اتخاذ و برای
اجرا به واحدهای عملیاتی ابالغ ش��د .وی ادام��ه داد :همچنین برای
بهبود دریافتی کارکنان این بانکها و مؤسسه کوثر مقرر شد همانند
بانک مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان س��ابق در نحوه محاس��به اقساط
تس��هیالت دریافتی ،وامهای کارکنان مذک��ور بازنگری الزم صورت
پذیرد .بدیهی است مجموعه این اقدامات بر اساس اختیارات اخذ شده
از مراجع ذیصالح تا پایان اسفندماه سال جاری بوده و از ابتدای سال
 1400برای کلیه کارکنان بانک بزرگ سپه یکسانسازی و یکپارچگی
صورت میپذیرد.
یکپارچه شدن سیستم حقوق و دستمزد بانک سپه
از ابتدای سال 1400
مدیرعامل بانک سپه گفت :حسب الزامات ناظر بر بانک سپه به عنوان
یک بانک دولتی ،نظام حقوق و دستمزد تمامي کارکنان اعم از سپه و
بانکهای ادغامی تابع ضوابط و مقررات یکسان خواهد بود و هیچگونه
تفاوت و تمایزی وجود نخواهد داشت .وی گفت :بدیهی است پرداخت
پاداشهای مبتنی بر عملکرد از قبیل کارانه ،پاداشهای موردی و نظایر
آن ارتباط مستقیم با عملکرد واحدها و کارکنان ذیربط خواهد داشت
و به تناس��ب کارایی و عملک��رد واحدها و کارکنان تابعه صف و س��تاد
در چارچوب ضوابط و مقررات و بودجه مص��وب مجمع عمومی بانک
برخوردار خواهند شد .چقازردی در خصوص وضعیت کارکنان شرکتی
بانکهای ادغامی نیز اظهار داشت :همکاری کارکنان شرکتی وابسته
به مؤسسه و بانکهای ادغامی طبق قرارداد منعقد شده با شرکت خود
بدون هیچ تغییری با بانک سپه نیز تداوم خواهد داشت.

داللهای فردوسی فروشنده نیستند!

معاملهگران غیررسمی ارز با قیمتی بیشتر از قیمت صرافی رسمی
نسبت به خرید دالر اقدام و همچنین از فروش دالر امتناع میکنند.

به گزارش فارس ،بازار ارز و سکه در روزهای اخیر کاهش چشمگیری را
تجربه کرد و با افت  10تا  15درصدی مواجه شد.
به استناد اطالعات میدانی موجود ،هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح
امامی در معامالت روز سهش��نبه  30دیماه نس��بت به روز معامالتی
گذشته با کاهش  60هزار تومانی با نرخ  9میلیون و 770تومان فروخته
شد و قیمت هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز به  9میلیون و
300هزار تومان رسید .همچنین بررسی قیمت ارز صرافیهای رسمی
بیانگر آن اس��ت که هر دالر امریکا با نرخ  21هزار تومان خریداری و با
نرخ  21هزار و  400تومان به فروش میرسد .نکته قابل توجه در قیمت
دالر ،تف��اوت قیمت خرید فروش داللها با قیمت صرافیهاس��ت .در
همین راستا به استناد اطالعات میدانی ،داللها دالر را به نرخ متفاوت
از 21هزار  400تومان تا  21هزار  800تومان خریداری میکنند.
از سوی دیگر فروش دالر توسط داللها به کمترین حد ممکن رسیده و
بسیاری از آنها ادعا میکنند دالری برای فروش ندارند.
ت ارز در
به گفته یکی از افراد مبادلهکنن��ده ارز در تهران ،اکثر معامال 
روز جاری مابین داللها صورت گرفته و اف��راد عادی نقش زیادی در
معامالت دیروز نداشتهاند .همچنین فشار تقاضای دالر قدرت بیشتری
از عرضه دارد و عمال کسی فروشنده ارز نیست.

کارشناسان اقتصادی خواستار پاسخگویی اعضای «شورای عالی بورس» در مورد روند حرکتی یکسال اخیر بازار سرمایه هستند
زیرا اصالح این روزهای بورس ریشه در رشدهای شارپی بیدلیل گذشته بازار دارد
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در حال�ي كه برخ�ي از كارشناس�ان اقتصادي
دليل اصالح پنج ماه اخير بازار سرمايه در ايران
را رش�دهاي نجومي بازار س�هام در بازه زماني
آذرماه سال  98تا شهريور  99عنوان ميكنند،
اين روزها سياستگذاران پولي و مالي دولتي به
جاي اينكه پاس�خگوي چرايي جهش شاخص
كل بورس تهران از 350ه�زار واحد در آذر ماه
سال  98تا بيش از 2ميليون واحد در مرداد ماه
سال  99باشند ،سقوطهاي اين روزهاي بورس
را به مؤلفههايي رب�ط ميدهند كه اين مؤلفهها
قدرت اصالح پنج ماهه بازار سرمايه را ندارند.

آذرم��اه س��ال  98ارزش ب��ازار ب��ورس كمتر از
هزارو 400هزار ميليارد تومان و شاخص كل بورس
تهران نيز در كانال  350هزار واحد قرار داشت،اما
سياس��تهاي پولي و مالي در اقتصاد ايران اعمال
شد كه بهرغم رشد حجم نقدينگي و پول در اقتصاد
ايران ،بازارهاي رقيب بورس همانند ارز ،طال و سكه
و خودرو و مس��كن با ركود و كنترل قيمت شانس
جذب نقدينگي را نداش��تند ،از اين رو ،نقدينگي
به بازار سهام هدايت شد بهطوري كه در مرداد ماه
سال  99بازار سرمايه با چنان رونقي مواجه شد كه
ارزش بازار ب��ورس تهران به  7ه��زار هزار ميليارد
تومان چشم دوخت و شاخص كل نيز مرز 2ميليون
واحد را پشت سر گذاشت.
در واقع وقتي رش��د بازار بورس تهران را از آذرماه
 97تا آذرماه  98بررس��ي ميكنيم ،ميبينيم كه
گزارش 2

ش��اخص كل در بازه زماني مدنظر خ��ود را از مرز
150هزار واحد به مرز 35هزار واحد رساندهاست
و ارزش بازار نيز از م��رز 600هزار ميليارد تومان با
بيش از صددرصد رشد به محدوده هزارو400هزار
ميليارد تومان رس��يد ،اما آذرماه سال  99تا مرداد
ماه سال  99شاهد يك رش��د به شدت نجومي در
بازار سرمايه بوديم .همانطور كه گفته شد شاخص
كل در آذرماه سال  98در كانال  350هزار واحد و
ارزش بورس تهران كمتر از هزارو 500هزار ميليارد
تومان بود كه در مرداد ماه سال جاري شاخص كل
محدوده 2ميليون را پشت سر گذاشت و ارزش بازار
نيز به مرز 7هزار هزار ميليارد تومان چشم داشت،اما
از آن تاريخ به بعد به دليل آنكه سياستهاي بازار
سرمايه در نيمه ابتدايي سال جاري به شكلي نبود
كه مانع رشدهاي نجومي نرخ سهام شود و ميزان
سهام شناور ش��ركتها را در بازار افزايش دهد يا
اينكه با عرضه گسترده سهام شركتها جلوي رشد
حبابي بيش از هزار شركت حاضر در بورس تهران و
فرابورس شود ،شاهد اصالح بازار سرمايه بوديم.
براي درك اصالح قابلمالحظه بازار بايد گفت امروز
ارزش بورس تهران در كان��ال 4هزار هزار ميليارد
تومان قرار دارد و ش��اخص كل ب��ورس تهران در
كانال يك ميليون و  100هزار واحد است ،در چنين
شرايطي به جاي اينكه دوران رشدهاي شارپي را
مورد بررسي قرار دهيم تا بدانيم اصالح پنج ماهه
اخير بازار ريشه در كجا دارد ،شاهد خبرسازيها و

تحليلهايي هستيم كه اين اخبار و اين تحليلها
مانع از اصالح بازار سرمايه نميشود و چه بسا آنكه
برخي از سرمايهگذاران را نيز مجدد گمراه كند.
روز گذشته ش��اهد اخبار ضد و نقيض در رابطه با
اس��تعفاي رئيس س��ازمان بورس بوديم كه ابقا يا
استعفا و بركناري ايشان كه فردي بسيار باتجربه و
محترم است ،دردي را دوا نميكند،زيرا بايد ديد چه
سياستهاي پولي مالي در بازه زماني آذرماه سال
 98تا مرداد ماه س��ال  99موجب رشد شارپي بازار
سهام شد تا متوجه شويم براي بهبود وضعيت كنوني
بازار سرمايه بايد چه كرد.
انتقاد شديد نماينده مجلس از عملكرد
بورسي دولت
در حالي كه روز گذش��ته اخبار ض��د و نقيضي در
رابطه با اس��تعفاي رئيس س��ازمان بورس اوراق
بهادار منتشر شد ،بسياري از كارشناسان اقتصادي
استعفاي رئيس سازمان بورس را در بهبود وضعيت
بازار سرمايه بياثر عنوان كردند و به نظر ميرسد
خواستار پاسخگويي اعضاي شوراي عالي بورس به
ويژه رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد در رابطه
با وضعيت يكسال اخير بورس هستند.
يك نماينده مجلس در همي��ن رابطه گفت :آنان
كه در تلويزيون مردم را تشويق به سرمايهگذاري
در بورس كردند و س��رمايههاي مردم رابه قتلگاه
كازينوي دولتي كش��يدند ،امروز بايد پاس��خگو
باشند .احمد نادري ،نماينده مردم تهران در مجلس

با انتشار مطلبي در صفحه شخصي خود در توئيتر
ضمن اشاره مطلب فوق اعالم كرد :استيضاح وزير
بيكفايت اقتصاد كه شامل  11محور است با 102
امضا به هيئت رئيسه مجلس ارسال شده و افتضاح
بورس در صدر همه محورها است.
وزير اقتصاد تقصير ريزش بورس را گردن
وزير صمت و رئيسكل بانك مركزي انداخت
فرهاد دژپسند روز گذش��ته در جلسه كميسيون
اقتصادي مجلس ش��وراي اس�لامي كه با حضور
رئيس مجلس براي بررسي تحوالت بازار سرمايه
برگزار شد،گفت :كار دولت ريلگذاري و نهادسازي
و تس��هيل ورود و خ��روج به بازار و نقدش��وندگي
مناسب در بورس است .وي گفت :بازار سهام محلي
براي كشف قيمت است و دولت بايد كاري كند كه
اين عمليات ب��ا كارآمدي انجام ش��ود و در همين
زمينه در دو ماه گذشته بهاندازه  10سال كار انجام
شدهاست و همه شركتها بازارگردان دارند.
وي افزود :ما ب��راي كاهش نوس��ان از ابزار جديدي
مانند اوراق تبعي استفاده كرديم و شركتهايي كه
س سهامش��ان عرضه ش��ود ،اگر
ميخواهند در بور 
مدارك كامل باش��د ،اين كار در مدت يك ماه انجام
ميشود .دژپسند با اش��اره به فروش سهام از طرف
سهامداران حقوقي گفت :در ماههايي كه فزوني تقاضا
داشتيم ش��ركتهاي حقوقي بايد عرضه ميكردند
تا مان��ع افزايش مصنوعي قيمتها بش��ود و مصوبه
افزايش شناوري س��هام نيز به همين دليل بود .وزير
اقتصاد گفت :در زمان ريزش ب��ورس هم بايد تقاضا
ش��كل بگيرد كه به همين منظ��ور حقوقيها ورود
كردند و اقدام به خريد س��هام ميكنند .وي با اشاره
به رشد ش��اخص بورس در ماه گذشته تا سقف 1/5
ميليون واحد گفت :يكي از نمايندگان مجلس از ما
خواست كه عرضه سهام ش��ركتها را آغاز كنيم ،اما
ديديم كه با عرضه سهام ،بازار واكنش منفي نشان داد.
وي گفت :بازار با قيمتگذاريهاي كاالها ميانه خوبي
ندارد و به همين دليل به اظهارات وزير صنعت در باره
موضوع فوالد واكنش نش��ان داد و ميان فعاالن بازار
اين نگراني شكل گرفت كه شايد اين موضوع شروعي
براي بقيه كاالها باشد .وي ادامه داد :همچنين اجبار
پااليشگاهها به توزيع قير با نرخ دولتي يا لغو معافيت
مالياتي ش��ركتهاي معدن��ي روي ب��ازار اثر منفي
ميگذارد ،زيرا به سوددهي آنها آسيب ميزند.
وزير اقتصاد با بيان اينكه مسئول صنعت بانكداري
وزارت اقتصاد اس��ت نه بانك مرك��زي گفت :ابزار
مناسب در اين زمينه بايد در دست وزارت اقتصاد
باشد و وقتي نرخ بهره بينبانكي ناگهان شبانه به
باالي  20درصد ميرس��د اين موض��وع روي بازار
اثر ميگذارد .دژپسند همچنين با اشاره به موضوع
استعفاي ش��اپور محمدي،رئيس س��ابق سازمان
بورس گفت :چرا در اينباره دروغ گفته ميشود كه
وزير وي را بركنار كردهاست،در حالي كه روابط بنده
با وي بسيار خوب بود و خود آقاي شاپور محمدي با
اصرار و ب ه خاطر مسائل شخصي استعفا كرد.

تحویل خودروسازان کاهش یافت

از ابتدای سال تا  24دیماه تعداد خودروهای تحویلی توسط سایپا در مقایسه با دوره مشابه سال قبل  22درصد افت داشته است
بهرغم وعدههای داده شده از سوی وزارت صنعت
و خودروس�ازان ب�رای افزایش عرض�ه خودرو،
آمارها از کاهش تحویل خودروس�ازان از ابتدای
سال تا 24دیماه در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل حکایت دارد ،به طوری که گروه خودروسازی
س�ایپا در خودروهای تحویلی ،نس�بت به مدت
مشابه سال گذشته  ۲۲درصد افت داشته است.

با وج��ود وعدههای مک��رر مدی��ران وزارت صنعت
و ش��رکتهای خودروس��از مبنی بر باالرفتن تیراژ
تولید خودرو و در نتیج��ه افزایش تحویل خودرو به
مشتریان و کاهش تعهدات معوق ،آمارهای مربوط
به تولید و تحویل خودرو از ابتدای سال تا  24دیماه
نشاندهنده عدم تحقق این وعدههاست.
بر این اساس ،از ابتدای امسال تا  24دیماه745 ،هزار
و  734دستگاه خودرو توس��ط ایرانخودرو و سایپا
تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21/3
درصد افزایش داشته اس��ت .البته این میزان تولید
معادل  95درصد برنامه تدوین ش��ده ب��رای تولید
طی این مدت اس��ت .در این مدت 652هزار و 232
دستگاه خودرو توسط این دو گروه خودروسازی به
مردم تحویل داده شده که نسبت به دوره مشابه سال
قبل  5/3درصد کاهش داشته است .بررسی وضعیت
تولید و تحویل خودرو از ابتدای س��ال تا  24دیماه
نشان میدهد در این مدت ،کل تعهدات خودروسازان
 707هزار و  536دستگاه بوده و تعداد تعهدات معوق
آنها به  56هزار و  878دستگاه رسیده است.
بررس��ی آمار نش��ان میده��د از ابتدای امس��ال تا
24دیماه 408 ،هزار و  347دستگاه خودرو توسط
ایرانخودرو تولید شده و میزان خودروهای تحویلی
این گروه خودروسازی  361هزار و  498دستگاه بوده
است .به این ترتیب تولید ایرانخودرو در مقایسه با
مدت مش��ابه س��ال قبل  54درصد و میزان تحویل
خودرو توسط این گروه صنعتی نیز 14درصد رشد
داش��ته اس��ت .در این مدت تعداد تعه��دات معوق
ایرانخودرو مع��ادل  15هزار و  761دس��تگاه بوده
است .ایرانخودرو از ابتدای سال تا  24دیماه 68/9
درصد برنامه تولید خود را محقق کرده است.

همچنین از ابتدای س��ال تا  24دیماه 337 ،هزار و
 387دستگاه خودرو توس��ط گروه سایپا تولید شده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل  1/26درصد رشد
داشته اس��ت .همچنین تعداد خودروهای تحویلی
توس��ط این گروه خودروس��ازی  290هزار و 734
دستگاه بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
 22درصد افت داشته اس��ت .در عین حال تعهدات
معوق سایپا به  41هزار و  117دستگاه رسیده است.
سایپا از ابتدای سال تا  24دیماه  91/6درصد برنامه
تولید خود را محقق کرده است.
میزان تحویل خودروس��ازان در حالی با افت همراه
است که به گفته کارشناسان ،بازار خودرو زمانی به
تعادل میرس��د که میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر
متعادل باش��د .در حال حاضر ب��ه دلیل کاهش نرخ
ارز شاهد افت قیمت خودرو در بازار هستیم که این
موضوع باعث کاهش تقاضای خرید خودرو نیز شده
و تعداد شرکتکنندگان در قرعهکشی خودروسازان
کاهش یافته اس��ت ،اما در صورتی که بازار به ثبات
برس��د و تقاضای خرید افزایش یاب��د ،میزان عرضه
خودروسازان نقش پررنگتری در کنترل بازار خواهد

داشت ،چراکه اگر تحویل خودرو روندی نزولی داشته
باشد باز هم ش��اهد تش��دید قیمت خودرو در بازار
خواهیم بود .خودروس��ازان مدتی است افزایش 50
درصدی تولید خود را مش��روط به آزادسازی قیمت
برخی محصوالتش��ان کردهاند که اگرچه ش��ورای
رقابت مصوبه آزادسازی قیمت این خودروها را صادر
کرد ،اما مخالفت سازمان بازرسی با این مصوبه ،مانع
از اجرای آن شد.
اشکان میرمحمدی ،بازرس کل امور صنعت سازمان
بازرس��ی در این مورد ب��ا بیان اینکه دس��تورالعمل
شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو باعث شوک
قیمتی در بازار ش��ده اس��ت ،میگوید :در صحبتی
که با مس��ئوالن وزارت صنعت و حت��ی معاون وزیر
صنعت داش��تیم ،گفتند که فرمول جدید ش��ورای
رقابت یک فضای تصاع��دی را در بازار خودرو ایجاد
میکند و باعث فشار به مردم خواهد شد .گرچه آنها
نیز به دنبال افزایش قیمت هستند ،اما نمیخواهند
به مردم فشاری وارد ش��ود .به گفته وی ،در مصوبه
ش��ورای رقابت به تولید به صورت عام و کلی اشاره
شده ،اما در مورد عرضه اشارهای صورت نگرفته است.

میرمحمدی با اشاره به تأثیر روند نزولی قیمت دالر
بر بازار خودرو عنوان ميكن��د :در کنار این موضوع،
کاهش ارزبری قطعات و داخلیس��ازی نیز صورت
گرفته که بر این مبن��ا قیمت خودروه��ا باید مورد
بازنگری قرار گیرد .اینطور نیست که نرخ تورمبخشی
صنعت خودرو همچنان شیب مثبت داشته باشد.
وی ادامه میدهد :پیش از اینکه رئیس شورای رقابت
فرمول جدید ش��ورای رقابت را اعالم کن��د ،ما روز
دوم دیماه طی نامهای به وزیر صنعت که به رئیس
شورای رقابت نیز رونوشت شد ،خواستیم تا با توجه
به اینکه کشور در وضعیت بحرانی و التهاب قرار دارد
برای تصمیمگی��ری در مورد قیمتگ��ذاری و بازار
خودرو ،کارشناسی الزم صورت گیرد ،اما دیدیم که
فرمول جدید یک شبه اعالم شد و کارشناسی الزم
در این مورد صورت نگرفت .باید دید وزارت صنعت و
خودروسازان تا چه حد به دنبال مدیریت بازار خودرو
و رفع رانت از این بازار هستند و در نهایت خودروهای
داخلی با چه قیمتی به دست مردم میرسد.
فقط  2محص�ول مونتاژی  5س�تاره کیفی
گرفتند
بر اساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده در
آذرماه که توسط اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت منتش��ر شده است ،امسال
فقط دو خودروی س��بک و یک خودروی س��نگین
موفق به کسب پنج ستاره کیفی شدند .در آذر امسال
در گروه خودروهای سبک و در بخش وانت و لیست
قیمتی یک ،وانت نیوپیکاپ فوتون دیزلی ش��رکت
ایرانخودرودیزل سه س��تاره کیفی به دست آورد.
در گروه سبک بخش سواری در لیست قیمتی یک،
نیومزدا  3ش��رکت بهمن موتور موفق به کسب پنج
ستاره کامل کیفی شد .در این لیست قیمتی ،خودرو
تیگو 7تولید شده در شرکت مدیرانخودرو سه ستاره
کیفی دریافت کرده است .همچنین در لیست قیمتی
دو ،پژو  2008ایرانخودرو -ایکاپ موفق به کس��ب
پنج ستاره کامل کیفی ش��د و باالترین کیفیت را به
همراه نیومزدا  3در میان تمام خودروهای سبک در
آذرماه به خود اختصاص داد.

قيمتگذاري  3ماهه خودرو
از دستور كار خارج شد

رئيس ش�وراي رقاب�ت با اش�اره به خ�روج قيمتگذاري س�ه
ماه�ه خ�ودرو از دس�تور كار اي�ن ش�ورا گف�ت :ب�ا توج�ه
ب�ه ثب�ات نس�بي قيمته�ا و تورمبخش�ي اعلام ش�ده از
س�وي بان�ك مرك�زي ،ش�وراي رقاب�ت تصمي�م گرف�ت
قيمته�اي ف�روش زمس�تان كارخانهه�ا افزاي�ش نياب�د.

رضا ش��يوا در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداوسيما ،از تعيين
قيمت خودروهاي داخلي در فصل زمستان با همان نرخ پاييز خبر داد و
گفت :با توجه به ثبات نسبي قيمتها و تورمبخشي اعالمشده از سوي
بانك مركزي ،شوراي رقابت تصميم گرفت قيمتهاي فروش زمستان
كارخانهها افزايش نيابد.
شيوا افزود :از اين پس قيمتگذاري خودروها بهجاي سه ماهه ،هر شش
ماه يا ساالنه تعيين خواهد ش��د .وي گفت :بانك مركزي تورم بخشي
پاييز را حدود  ۱۴درصد اعالم كرد،اما شوراي رقابت با در نظرگرفتن
بهرهوري و كيفي��ت ،تصميم گرفت قيمت كارخانهها براي زمس��تان
افزايشي نداشته باشد .رئيس شوراي رقابت درخصوص فرمول جديد
قيمتگذاري هم گفت :اين فرمول شرط افزايش  ۵۰درصدي داشت،
بنابراين تا زماني ك��ه افزايش  ۵۰درصدي اعمال نش��ود ،اين فرمول
اجرايي نخواهد شد.
وي افزود :ش��ركت س��ايپا اعالم كرده با فرمول جديد ،ت��وان افزايش
توليد نخواهد داشت و ايران خودرو هم اعالم كرده براي افزايش توليد
خواستار تغييرات است ،بنابراين اين فرمول اجرايي نخواهد شد .رضا
شيوا در خصوص اينكه خودروسازها اين قيمتگذاري را قبول دارند يا
خير ،گفت :شورا مستقل عمل ميكند و خودروسازها موظف هستند
به آن عمل كنند.
وي با تأكيد بر اينكه كليه خودروهايي كه سابقه قيمت داشتهاند ،هيچ
افزايش قيمتي تا پايان س��ال نخواهند داش��ت ،گفت :قيمتگذاري
خودروهاي جديد هم در كميته خودرو بررسي ميشود.
رئيس شوراي رقابت در خصوص اينكه آيا سازمان بازرسي مصوبه قبلي
شورا را لغو كردهاست ،افزود :سازمان بازرسي هرگز مصوبه شورا را لغو
نكرده و از نظر قانوني مجوز اين كار را ندارد و فقط درخواست تجديد
نظر كردهاست.
وي با اعالم اينكه تورمبخشي سه ماهه پاييز براي ايران خودرو 14/1
و س��ايپا  14/75بودهاس��ت ،گفت :چنانچه در پي تغييرات سياسي
و اقتصادي ايران و جهان ،تورمبخش��ي ط��ي ماهههاي آينده كاهش
پيدا كند ،براس��اس فرمول موجود ،قيمته��اي كارخانه نيز كاهش
خواهد يافت.
شيوا گفت :فع ً
ال تا پايان فروردين سال آينده ،قيمتهاي كارخانهاي
تغييري نخواهد كرد و تا زماني كه توليد افزايش يابد و عرضه و تقاضاي
خودرو متناس��ب با يكديگر ش��وند ،مدل عرضه خودرو با قرعهكشي
ادامه خواهد يافت.
...................................................................................................................................
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س�خنگوي صنع�ت ب�رق از صرفهجوي�ي  ۳۰۰مگاوات�ي
ب�رق ،ب�ا تعدي�ل روش�نايي معاب�ر و بزرگرا هه�ا خب�ر داد.

مصطفي رجبي مشهدي در حاشيه س��ي و هفتمين هفته پويش هر
هفته الف _ ب _ ايران در جمع خبرنگاران گفت :با تعديل روشنايي
معابر و بزرگراهها ،ح��دود  ۳۰۰مگاوات صرفهجويي داش��تيم كه به
طور قطع اين تعديل تا زمان برطرفش��دن محدوديتهاي سوخت،
استمرار خواهد داشت .رجبي مشهدي افزود :با توجه به پيشبينيها
و ورود جبهه هواي س��رد ،برنامهريزيهاي الزم براي تأمين سوخت
نيروگاهها ،با هماهنگي وزارت نفت بهعمل آمدهاس��ت .عالوه بر اين،
پيشبيني ش��ده بتوانيم از ظرفيتهاي ديگر مديريت مصرف در اين
روزها اس��تفاده كنيم و بهنظر ميرس��د با توجه به اطالعرسانيها در
خصوص كاهش مصرف با اقدامات ساده ،اين دوره را بدون قطعي برق
و خاموشي پشتسر بگذاريم.
وي در خصوص رمزارزها نيز گفت :طبق اطالعرسانيها  ۳۱۰مگاوات،
انش��عاب مجاز رمز ارزها بوده كه اين مقدار  ۲۰۰مگاوات مصرف برق
داشتند و در اين شرايط توافق كرديم مصرف خود را به مدت دو هفته
قطع يا محدود كنند تا ش��رايط را براي مصرف آنه��ا در ماههاي آتي
فراهم كنيم.
سخنگوي صنعت برق همچنين از شناسايي هزارو ۶۲۲مركز غيرمجاز
رمز ارز در چند ماه گذش��ته با  ۲۶۰مگاوات مصرف خب��ر داد و افزود:
خوش��بختانه در يك هفته گذشته با شناس��ايي صورت گرفته ،موفق
شديم  ۹۵مگاوات صرفهجويي داشته باشيم .در بزرگراهها و معابري كه
در آنها تعدد عابر باشد ،روشنايي را در حد ضرورت نگه ميداريم ،اما در
اماكن حادثهخيز به تشخيص پليس راهور ،روشنايي وجود دارد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه حدود  ۱۰درصد مصرف در بخش خانگي،
قابل كاهش است ،افزود :در حال حاضر در بخش خانگي ،يك تا  2درصد
كاهش مصرف بوده كه اگر اطالعرسانيها بيشتر شود ،ميتوان آن را
به  ۱۰درصد رساند.
...................................................................................................................................

انتقاد رئیس سازمان دامپزشکی از پنهانکاری
درباره شیوع آنفلوآنزای پرندگان

رئی�س س�ازمان دامپزش�کی با اش�اره ب�ه ابتلای پن�ج واحد
مرغ�داری گوش�تی در خراس�ان جنوب�ی ب�ه آنفلوآن�زای
پرن�دگان گف�ت :مفه�وم ای�ن اتف�اق آن اس�ت ک�ه ب�ه دلی�ل
پنهانکاری ی�ک انفجار ویروس�ی وحش�تناک رخ داده اس�ت.

علیصفر ماکنعلی ،رئیس سازمان دامپزشکی در وبینار بررسی فرایند
رصد و پایش ،مهار ،تشخیص و مختومهسازی رخدادهای آنفلوآنزای
فوقحاد پرندگان اظهار داشت :سازمان دامپزشکی کشور از مردادماه
سال جاری برای ارتقاي سطح هوشیاری به کرات از طریق رسانهها و
مکاتبات رسمی اعالم و پیشبینی کرده بود که موج 1399 - 1400
بیماری ،وسیعترین و شدیدترین امواج بیماری آنفلوآنزای فوقحاد در
دو دهه اخیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه پیرو این هش��دارها ،آمادگی الزم جهت پیشگیری از
شیوع این بیماری با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت
بهداشت در کشور نیز به وجود آمده بود ،افزود :برنامه ملی ما در چهار
نسخه مختلف شامل استانهای شمالی ،استانهای متراکم و پرخطر،
مناطق خاص واقع در اطراف تاالبها ،برکهها ،سدها و سایر قسمتهای
کشور تدوین و عملیاتی شده است.
این مس��ئول اعالم کرد :کانونهای بیماری مذکور در استان خراسان
جنوبی برای ما حاوی درسهای فراوانی است.
ماکنعلی با گوش��زد کردن اهمیت اجرای محدودیتهای تردد افراد و
وس��ایل درون محدوده درگیری با بیماری تصریح کرد :معنا و مفهوم
ابتالی پنج واحد مرغداری گوش��تی در اس��تان خراس��ان جنوبی به
آنفلوآنزای پرندگان (با توجه به نس��بت احتمال یکشصتوپنجم تا
یکصدم درگیری واحد گوشتی به بیماری نسبت به واحدهای تخمگذار)
این است که به دلیل پنهانکاری ،یک انفجار ویروسی وحشتناک رخ
داده است.
وی با بیان اینکه در استان خراسان جنوبی براساس اطالعات موجود،
تأخیر در فاصله گزارشدهی و مداخله واحد مرغ تخمگذار واقع در این
استان موجب بروز مش��کل در فرایند مداخله سریع و تأثیرگذار شده
اس��ت ،افزود :هرچه فاصله بین گزارشدهی و مداخله بیش��تر باشد،
کارآیی سیس��تم رصد و پایش پایینتر خواهد آمد و هرچه این فاصله
کوتاهتر باشد این کارآیی بیشتر خواهد شد.

