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بازی دولتمردان در بازار ارز ادامه دارد؛

3

رهبر انقالب:

شيعه و سني در دشوارترين ميدانها
كنار يكديگرند

2

در ديدار رييس تشكيالت خودگردان فلسطين با پوتين مطرح شد؛

كاهش نقش آمريكا در خاورميانه
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کارشناس بازار سرمایه :

سازمان بورس باید نماد بانکها را باز کند

?

?

تاکتیک جدید برای مهار بازار ارز تشریح شد؛

انتشار اوراق مشارکت ارزی

مركز آمار ايران اعالم كرد؛

رشد 16/6درصدي قيمت آپارتمان در تهران

پاسخ وزير را ه به انتقاد فرمانده نيروي دريايي سپاه از سازمان بنادر؛

در چهارراه جهان
نميتوان بگير و ببند كرد

گروه بازرگانی -نوســان نــرخ ارز یکی از
چالشبرانگیزترین موضوعاتی است که 12 ...
شریعتمداریازعملکرددولتپیشینانتقادکرد:

جذب سرمایه در صنعت خودرو
خوب نبوده

نالمللی
«جهانصنعت»-پنجمینهمایشبی 
صنعت خودرو با محوریت زنجیره تامین 7 ...

دردسر خودکشیها
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نابودی طبیعت و استثمار منابع ملی برای پول؛

فاجعه در قلعه رودخان
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جعبه سیاه
تلخند
تنظیف
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نگاه نخست

اقتصاد ايران قفل شد

ادامه در همین صفحه

پایگاه خبری وزارت راه

علی سرزعیم*
اخیرا دادســتان
کشــور نســبت به
متغیر بــودن قیمت
بلیــت هواپیمــا و
فروش چارتری بلیت
و باالرفتــن قیمت بلیــت در برخی مواقع
شدیدا اعتراض کرده و خواستار ثابت ماندن
قیمت بلیت هواپیما و حذف فروش چارتری
و اســتردادپذیر شدن بلیت شده است .این
مواضع که از ســوی یک مقام عالی قضایی
مطرح شده باید مورد تحلیل قرار گیرد زیرا
اگر به خوبی واکاوی نشود و ابعاد آن شناخته
نشود بیم آن میرود که زیان مهمی را متوجه
صنعتهواپیماییکند.
نکتهاولثابتیامتغیرماندنقیمتبلیت
است .کدام گزینه بهتر است؟ آیا بهتر است
بلیت هواپیما ثابت باشد یا متغیر؟ از دید توده
مردم احتماال ثابت ماندن قیمت بلیت بهتر
است زیرا ریسک تغییر نخواهد داشت اما هر
معاملهای دو سو دارد؛ یک سو متقاضی که
مردمهستندویکسوشرکتهایهواپیمایی
کهعرضهکنندههستند.شرکتهایهواپیمایی
دوستدارندقیمتمنعطفباشدتاباتحوالت
عرضه و تقاضا بتوانند بازار را طوری مدیریت
کنندکهسودشانحداکثرشود.بهعنوانمثال
وقتی تقاضای سفر به دلیل تعطیالت یا بسته
شدن راههای زمینی یا مناسبتهای مذهبی
یا ملی زیاد میشــود با توجه به عدم تغییر
تعداد صندلی هواپیما در کوتاهمدت قیمت
بلیت آنها باال میرود .این باالرفتن هیچ عیب
و ننگی نیست بلکه ناشی از سازوکار عرضه و
تقاضاست و سازوکاری است که با استفاده
از آن تقاضا کنترل میشود! و نباید آن را به
شکلسرزنشآمیزیبهسودجوییسوداگرانه
منتسب کرد .وقتی هم که متقاضی کم است
کاهــش قیمت کمک میکند تا مردم را به
ســفر ترغیب کرد و با صندلی خالی پرواز
نکنند .وقتی قیمتها ثابت باشد توده مردم از
کاهش قیمت در مواقعی که صندلیها خالی
ماندهاندبهرهمندنخواهندشد!
تمنای ثبات قیمت بلیت وقتی عرضه و
تقاضا تغییر میکند نهتنها تمنای درستی
نیست بلکه تنها رانت یا زیان به همراه دارد و
درروابططبیعیجامعهاختاللایجادمیکند.
هماکنون بلیت قطار تحت فشــار نهادهای
نظارتی به قیمت ثابت فروخته میشود .این
وضعیتازدیدنهادهاینظارتیعادالنهاستو
از دید آنها سازوکار هواپیماییها که برای بلیت
قیمت منعطف دارند غیرعادالنه است .بیایید

چقدر تنها ماندیم

شوخی شوخی! ???

سجاد وجدانیان -از ابتدای انقالب تاکنون
ما همیشه تحت فشارهای بینالمللی بودهایم .این
فشارها در مجموع یک روند فزاینده داشته است
و در طول زمان بیشتر شده است.
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 51سال از مرگ فروغ گذشت؛

گفتن واقعیت!

یادداشت

عدالت و بلیت هواپیما

5
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حتی برجام هم با همه اهمیتش این فشارها را که
در راس آن تحریمهاست ،کاهش نداده فقط جلوی
روند افزایشی را گرفته و آن را ثابت نگه داشته است.
با توجه به اینکه محدودیتهای ا ِعمالشده بر کشور
ما در دولتهای مختلف و با رویکردهای مختلف
(ســازندگی ،اصالحات ،عدالت و اعتدال) پایدار و
مستمر بوده است ،میتوان پیشبینی کرد که در
آینده هم این روند ادامه داشته باشد .در مواجهه با
این روند قابل پیشبینی باید اقدامات سنجیدهشده
و مدبرانهای را انجام داد از جمله اصالح رفتارهای
داخلی،ترجیحمنافعملیبرمنافعشخصیوگروهی
و جلوگیری از کشیده شدن اختالفات داخلی به
دیروز میزان آلودگی و غلظت گردوغبار در هوای
اهواز و چندین شــهر دیگر اســتان خوزستان در
جنوب غربی ایران تا  ۴۷برابر حد مجاز رسید .همه
پروازهای فرودگاه بینالمللی اهواز لغو شد و مدارس
چند شهر از جمله اهواز ،آبادان ،خرمشهر و ماهشهر
تعطیلشدند.
نگاهی دقیقتر بیندازیم و ببینیم کدام
عادالنه و کدام ناعادالنه است؟
وقتی تقاضای سفر زیاد است (مثل
عید یا ایام اربعین حسینی) اگر قیمت
منعطف باشد با افزایش قیمت میتوان
برخیراازسودایسفرباهواپیمابازداشت
و آنها را به شیوههای جابهجایی جایگزین
(مثل قطار ،اتوبوس یا خودروی شخصی)
رهنمون شد یا به کلی از سفر منصرف
شوند .این کسان که از سفر با هواپیما
بازداشته میشوند چه کسانی هستند؟
بخشی از آنها کســانی هستند که در
قیمتهای باال توان خرید ندارند و بخش
دیگر کسانی هستند که هزینه -فرصت
کمتری دارند و برایشان میصرفد وقت
بیشتری در جابهجایی صرف کنند و در
عین حال زحمت بیشتری را متحمل
شــوند ولی پول کمتری دهند .آیا این
غیرعادالنه اســت؟ در نگاه اول به نظر
غیرعادالنه است ولی اگر دقیقتر نگاه
کنیممتوجهمیشویمکهگزینهجایگزین
غیرعادالنهاست.فرضکنیدقیمتبلیت

دردسر خودکشیها
عرصههای بینالمللی به این معنی که به گونهای
عمل کنیم که بهانهای به دست دیگران ندهیم تا
منجر به افزایش فشارهای بینالمللی شود .در واقع
نباید به کشورها و افرادی که به دنبال بهانهگیری
از ما هستند فرصت داد تا مسالهای را بزرگنمایی
کنند .یکی از مسایلی که به تازگی اتفاق افتاده و در
حال تکرار شدن است ،مساله خودکشی افرادی است
که بازداشت میشوند .این افراد در زندگی شخصی و
پیش از بازداشتشان هیچگونه نشانهای از افسردگی
شدید و تمایل به خودکشی از خود نشان ندادهاند

ولی به محض دستگیری هم متوجه اشتباهاتشان
میشوند و هم در عین ناباوری خودکشی میکنند.
بیان این موضوع به معنای زیر ســوال بردن قوه
قضاییه یا مهلت  48ساعته دادن به رییس دستگاه
قضا برای استعفا نیست بلکه به این معناست که
این حادثه تلخ باید رسیدگی شود تا ضمن مشخص
شدن واقعیت و جلوگیری از تکرار ،دستاویزی هم
برای افزایش محدودیتهای بینالمللی نشــود.
رسیدگی هم با پیگیری دقیق این اتفاقها و ارائه
گزارشهایی که منطقی و متقاعدکننده باشــد،

آلودگی هوا در اهواز به شرایط فوقخطرناک رسید
شعاع دید افقی تا حدی کاهش یافت که تردد
خودروهای سنگین در جادههای استان ممنوع شده
و جاده ماهشهر به هندیجان به دلیل کاهش شدید
شعاع دید و برخورد سه تریلر مسدود شده بود.

هواپیما مثل قطار ثابت باشد .حال در
مواقع خاص که تقاضای سفر زیاد است
صف برای خرید بلیت ایجاد میشود .در
این شرایط یا مسابقه برای زود خریدن
ایجاد خواهد شــد یا پارتیبازی برای
خرید بلیت .هماکنون یک مسابقه برای
خرید بلیت قطار برگزار میشود .در تاریخ
خاصیکهاعالممیشودمردمبرایخرید
بلیتقطارهجوممیبرند.طبیعتابهبرخی
میرسد و به برخی نمیرسد زیرا معموال
تقاضا بیش از عرضه است .آیا این مسابقه
عادالنه است؟ در نگاه اول پاسخ مثبت
است اما اگر دقیقتر نگاه کنیم ،متوجه
میشویم که این پاسخ درست نیست.
وقتی کسی که هزینه -فرصت کمتری
دارد (مثال یک فرد بازنشسته یا یک فرد
بیکار یا یک دانشجو) میتواند بلیت قطار
یاهواپیماتهیهکندویکفردشاغل(مثال
یک پزشک) از این امر محروم میشود
کارایی در اقتصاد پایین میآید زیرا برای
اقتصاد بهتر است فردی که زمان برایش
اهمیت بیشتری دارد زودتر و راحتتر به
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ادامه یادداشت

شــهرهایی که مدارس آنها امروز تعطیل شده
عبارتند از اهواز ،حمیدیه ،باوی ،شــادگان ،آبادان،
خرمشهر،هندیجان،امیدیه،ماهشهر،رامهرمز،رامشیر،
هویزه و دشت آزادگان.به گزارش خبرگزاریها اداره

مقصد برسد و هزینه بیشتری پرداخت
کند و کســی که زمــان برایش ارزش
کمتری دارد دیرتر و با ســختی بیشتر
برســد و در عین حال هزینه کمتری
پرداخت کند .همچنین اگر کسی کار
واجبــی دارد که باید به هر دلیل زودتر
برسد ممکن اســت در مسابقه خرید
بلیت موفق نشود بلیت بگیرد و کسی که
عجله و اجباری برای رسیدن سریع به
مقصد ندارد ممکن است بلیت به دست
آورد .اینها همگی وجوه ناعادالنه تعیین
قیمت ثابت برای بلیت است.سوال دیگر
آن است که آیا فروش بلیت به صورت
چارتریکاردرستیاست؟آیابهترنیست
بلیتباپرداختجریمهپسگرفتهشود؟
فلسفه فروش بلیت به صورت چارتری
به مقوله ریسک برمیگردد .ریسک در
اینجا به معنی عدم اطمینان نسبت به
فروش بلیت به اندازه صندلیهای موجود
است.طبیعتاهمههواپیماییهاباچنین
ریسکیمواجههستندوترجیحمیدهند
تا کس دیگری این ریسک را بردارد و آنها
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امکانپذیر اســت نه با اظهــارات ناامیدکنندهای
مانند «نوع فعالیت برخی از سمنها درهالهای از
ابهام است» و نه با جمالت صرفا زیبایی مانند «نه
جامعهشناسان دین خودکشی میکنند نه حامیان
حیاتوحش».خوشبختانهاعالمشدهرییسجمهور
پیگیر این موضوع اســت .امید است گزارشهایی
کــه در آینده نزدیک در این خصوص ارائه خواهد
شد ،پاسخگوی سواالت و شبهات پیشآمده باشد
ضمن اینکه جنسی متفاوت با گزارش موفقیتهای
اقتصادی داشته باشد.
s.vojdanian@chmail.ir
محیطزیست

کل حفاظت محیطزیست استان خوزستان اعالم
کرد که غلظت ریزگردها در اهواز در ســاعت ۱۱
صبح دیروز به وقت محلــی  ۷۱۳۵میکروگرم در
مترمکعب اندازهگیری شد در حالی که حد مجاز آن
 ۱۵۰میکروگرم در مترمکعب است.

ولو آنکه درآمد کمتری به دست آورند از
این ریسک نجات یابند .به همین دلیل
آن دســته از هواپیماییها که مایل به
ریسک کردن نیستند صندلیهای خود
را به شکل چارتری به آژانسهایی واگذار
میکنندودرازایدریافتیکپولقطعی
ریسک را از خود به آنها منتقل میکنند.
حال که ریسک به یک نهاد دیگر منتقل
شده این نهاد نیز به دنبال آن خواهد بود
که ریسک خود را حداقل کند .یک راه
متعارف این است که امکان انصراف بلیت
حذف میشــود یعنی اگر کسی به هر
دلیل امکان پرواز نیافت ،بلیتش سوخت
میشود .حال هر فرد با دو انتخاب روبهرو
میشود؛دریکسمتبلیتهاییهستند
که گرانترند ولی امکان انصراف با اخذ
جریمه به خریدار میدهند و در سمت
دیگربلیتهایچارتریهستندکهامکان
انصراف نمیدهند ولی ارزانترند .طبیعی
است که هیچ کس به درستی ریسک
یداند و تنها خود
انصراف هر مسافر را نم 
آن مسافر اســت که ریسک خود را به

یداند .به همین دلیل با عرضه
درستی م 
این دو نوع بلیت وی بسته به ریسک خود
انتخاب بهینه را انجام خواهد داد.
حال اگر فــروش چارتری و امکان
سوخت شــدن بلیت را منتفی کنیم
اوال ریسک را متوجه شرکت هواپیمایی
خواهیم کرد ،ثانیا شــرکت هواپیمایی
ناگزیر میشــود گزینه بلیت ارزانتر را
حذف کند زیرا باید ریســک انصراف را
رویقیمتتمامبلیتهامنعکسکندکه
این حالت نیز به زیان مسافرانی است که
نسبتبهعدمانصرافخودتقریبامطمئن
هستند .با این توصیف روشن میشود که
پیشنهاددادستانمحترمکشوربهلحاظ
اقتصادی امکانپذیر نیست و نباید اگر در
نگاهاولامریغیرعادالنهبهنظررسیدزود
تسلیم شد و به سرعت قضاوت کرد بلکه
با مشورت با کارشناسان میتوان درک
بهتری از پیچیدگی مسایل پیدا کرد.
*عضوهیاتعلمیدانشگاه
عالمهطباطبایی
Asz9025@ gmail.com

محمدقلييوسفي*-عالمتنادرست
دولتمردان به اقتصاد موجب سلب شدن
اعتماد مردم شده و همين موضوع باعث
آن شده كه مردم سياستهاي دولتمردان
را ناديده بگيرند و بدون توجه به آنچه اين
مقامات اعالم ميكنند خود مسير درست
بــراي حضور در بازار را پيدا كنند .ســير
صعودي هزينههاي دولت و ناتواني دولت در
حمايت از بخش توليد دولت را ناچار كرده بازار واردات را آزاد بگذارد .در
چنين شرايطي كه قيمت ارز باال ميرود واردكنندهها ميتوانند كاالهاي
مورد نياز داخلي را با قيمتهاي بيشتري وارد كنند و از اين طريق به
درآمدهاي هنگفتي برسند ،در مقابل اما صادركنندگان نيز درآمدهاي
ارزي خود را به اقتصاد كشــور تزريق نميكنند و آن را در كشورهايي
همچــون امارات متحده عربي پسانداز و ســرمايهگذاري ميكنند .از
طرفي منابع درآمدي دولت پايين است و تواني براي حمايت از بخش
توليد در كشور ندارد بنابراين چنين شرايطي دولت را در يك بنبست
كامل اقتصادي قرار داده است .براي چنين شرايطي ميتوان معادلهاي
را طراحي كرد كه صورت اين معادله را ريال و مخرج آن را ارز تشكيل
ميدهد ،از آنجا كه صورت چنين معادلهاي به راحتي ميتواند با چاپ پول
توسط بانك مركزي رشد كند اما مخرج اين كسر يا خيلي كند حركت
ميكند يا اصال حركتي از سوي آن صورت نميگيرد .همين موضوع باعث
ميشود نرخ دالر افزايشهاي شديدي داشته باشد .از طرفي نميتوان
كاهش نرخ سود بانكي را به عنوان يكي از مقصران اين شرايط دانست
چراكه با وجود ابالغ نرخ سود كاهشي بانك مركزي به بانكها باز هم
نرخ سودهايي كه در بانكها وجود دارد باالتر از  18درصد است .بنابراين
چنين اوضاع نابساماني تنها ريشه در سياستهاي نادرست اقتصادي دارد
و دولتمردان بايد پاسخگوي چنين شرايطي باشند .در غير اين صورت
نميتوان انتظار كاهش نرخ دالر را در آينده نزديك داشــت .از طرفي
شكاف قيمتهاي داخلي با بازارهاي جهاني نيز مزيد بر علت شده و به
بحرانهاي بيشتري در اقتصاد كشور دامن زده است .در چنين شرايطي
و به دليل كاهش ارزش پول ملي با اوج گرفتن قيمت ارز ،نتيجهاي جز
قفل شدن اقتصاد را نميتوان براي كشور متصور شد .به عبارتي ادامهدار
شدن اين نابسامانيها منجر به بهكارگيري سياستهاي غلط جديدي
ميشود بهگونهاي كه قيمت كاالها افزايش مييابد و بانك مركزي ناچار
خواهد بود پول بيشتري چاپ و به اقتصاد تزريق كند .بنابراين به نظر
ميرسد به دليل شرايط بحراني در فضاي بينالملل و به دليل شرايط
ركودي حاكم بر اقتصاد كشور و به دليل كسريهاي بودجهاي كه دولت
متحمل ميشود دولت مجبور ميشود به چاپ پول بيشتر در اقتصاد
متوســل شود كه در پي آن تورم بر مدار صعودي قرار ميگيرد .با اين
اوصاف چشــمانداز روشني را نميتوان براي اقتصاد ايران متصور شد و
هر چه ميگذرد بحران تشديد ميشود.
*عضوهياتعلميدانشگاهعالمهطباطبايي
ورزش

گام بلند پرسپوليس براي فتح آسيا

تيم پرســپوليس تهران در اولين بــازي از مرحله گروهي ليگ
قهرمانان آسيا توانست در ورزشگاه آزادي تيم نسفقارشي ازبكستان
را با سه گل شكست دهد تا به ادامه اين رقابتها بسيار اميدوار شود.
علي عليپور در اين بازي ستاره ميدان بود و دو گل تيمش را به ثمر
رساند ،ضمن اينكه گل اول پرسپوليس هم توسط گادوين منشا حاصل
شد .از نكات مهم اين بازي ميتوان به تشويق گسترده علي كريمي و
حمله به كارلوس كيروش و مديران فدراسيون فوتبال توسط هواداران
تيم صدرنشين ايران اشاره كرد.

