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 ايراني ها 
از كجا پول مي آورند؟

 قيمت سازي 
مانع شفاف سازي در بازار مسكن

 شغل هايي كه از بين رفت
 حقوقي كه بي اثر شد

 سوءاستفاده از اعالن قيمت هاي پيشنهادي 
در آگهي هاي مجازي ملك شروع شد

بازگشت دالر به كانال 22  هزار توماني به دنبال خوش بيني برداشتن تحريم ها و وعده دالر 15 هزار توماني  علي شمس اردكاني رييس كميسيون اقتصاد كالن اتاق ايران 
در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

مه�دي بي�ك |در يك�ي از صبح هاي س�رد 
زمس�تاني بود كه عل�ي ش�مس اردكاني در 
تماس با خبرن�گار تع�ادل با اش�اره به يكي 
از مقاالت�ي كه در تع�ادل در خص�وص روند 
قيمت گ�ذاري فوالد توس�ط وزي�ر صمت به 
رش�ته نگارش )مقاله پيمان مول�وي، رييس 
انجم�ن اقتصاددانان اي�ران( درآم�ده بود؛ 
اعالم ك�رد ك�ه بررس�ي دقي�ق، تحليلي و 
تخصص�ي وضعيت ف�والد كش�ورمان بدون 
توجه به مس�يري كه اين صنعت طي سال ها 
و دهه ه�اي اخي�ر طي ك�رده اس�ت، ممكن 
نيست. ش�مس اردكاني با توجه به تجربياتي 

كه طي س�ال ها حضور در 
رئوس ه�رم وزارت صمت 
داش�ته اس�ت در جري�ان 
اين ارزيابي تحليلي تالش 
كرده اس�ت نوري ب�ه ابعاد 
پنهان مس�يري بتاباند كه 
صنع�ت ف�والد كش�ور از 
روش سنتي روسي به روش 
احياي مس�تقيم طي كرده 
اس�ت. روز و روزگاري ك�ه 
در آن صنعت ف�والد ايران 

تنها با استفاده از روش روسي تالش مي كرد 
تا بخش مح�دودي از نيازه�اي داخلي خود 
را پوش�ش دهد، اما بعد از دوران س�ازندگي 
از دل هماهنگي هايي كه آيت اهلل هاش�مي با 
مجموعه تحليلگران و متخصصان داش�ت، 
روش توليد فوالد با اس�تفاده از روش احياي 
مستقيم را در دس�تور كار قرار داد. كارخانه 
فوالدس�ازي كوب�ه ژاپن، ب�ه عن�وان محور 
برنامه ريزي هاي تازه اقتصادي و صنعتي ايران 
انتخاب شد و در نهايت با تالش هاي مهندس 
محلوجي، عرفاني�ان و ش�مس اردكاني اين 
ضرورت در دس�تور كار قرار گرف�ت. با توجه 
به اي�ن واقعيت ك�ه »تعادل« هم�واره تالش 
مي كند، نظ�رات، ديدگاه ه�ا و رهيافت هاي 
مختلف اف�راد و جريانات مواف�ق و مخالف را 
در اختيار مخاطبان قرار دهد، در اين نوبت در 
جريان گفت وگو با رييس كميسيون اقتصاد 
كالن ات�اق بازگان�ي، صنايع و مع�ادن ايران 
تالش ش�ده تا تصويري از مس�ير طي ش�ده 
صنعت فوالد ط�ي دهه هاي اخي�ر در اختيار 
مخاطبان ق�رار بگيرد. ب�ا توجه ب�ه اهميت 
موضوع، تعادل اعالم آمادگي مي كند تا ساير 
طرف هاي بح�ث نيز در رد يا قب�ول اظهارات 
مطرح ش�ده در اين گفت وگو نظ�رات خود را 

ارايه كنند.

  موض�وع نرخ گ�ذاري دس�توري ف�والد 
توس�ط رزم حس�يني وزير صمت، اين روزها 
حاش�يه هاي زي�ادي را در فض�اي عمومي و 
اقتصادي كش�ور ايج�اد كرده اس�ت. برخي 
اف�راد معتقدند ن�زول ش�اخص هاي بورس و 
كاهش ش�اخص هاي صادراتي كشور برآمده 
از اين تصميم اش�تباه است، ش�ما در يكي از 
حس�اس ترين برهه هاي اقتصادي كشور در 
س�مت معاون وزير صناي�ع در بطن تحوالت 
فوالد كشور قرار داشته ايد، مي فرماييد كه در 

چه شرايطي قرار گرفته ايم؟
اساسا ارزيابي دقيق مباحث اقتصادي )و هر موضوع 
ديگري( بدون توجه به س��وابق تاريخي و مسير طي 
شده امكان پذير نيس��ت. موضوع قيمت گذاري اخير 
فوالد توسط وزير صمت، طي روزهاي اخير باعث به 
وجود آمدن دامنه وس��يعي از مباحث و ديدگاه هاي 
موافق و مخالف ميان تحليلگران، فعاالن اقتصادي و 
صاحبان كسب و كار در كش��ورمان شده است. وزير 
صمت براي آغاز ارايه فوالد در بورس كاال، كف قيمتي 
را پايين آورده تا از منظر خود تع��ادل را به بازار فوالد 
بازگرداند. البته رويه درپيش گرفته شده توسط وزير 
صمت مورد پس��ند اصحاب قيمت ها، انبارگردانان و 
برخي كارشناسان قرار نگرفته و برخي افراد و جريانات 
نيز ممكن است نگران باش��ند كه كنترل بازارها كه 
به طور سنتي طي ساليان س��ال در اختيارشان قرار 
داشته است، ناگهان از دستش��ان خارج شود.در اين 
ميان عدم تعادل بين قيمت ه��اي داخلي و بازارهاي 
بين المللي به خصوص در كشورهاي همسايه مانند 

تركيه و...بر دامن��ه نگراني ها افزوده اس��ت. اما براي 
ارزيابي تحليلي آنچه كه در بازار فوالد كشور جريان 
دارد، ناگزير به نگاهي تاريخي به مس��اله هس��تيم. 
چرا كه ش��رايط امروز، برآمده از مس��يري است كه 
از گذشته تا به امروز طي شده اس��ت. واقع آن است، 
توليد ف��والد ايراني در س��ال هاي پ��س از پيروزي 
انقالب 57، رشدي متكي به توان هاي داخلي داشته 
است  )Home Grown Comodity (به طوري 
كه ش��ايد كمتر زمينه اي را بتوان يافت كه در حوزه 
توليد داخلي در صنعتي با تكنولوژي باال، مانند فوالد 
در اين مدت رشد 30برابر شده باشد. اكنون توانايي 
رقابت جهاني و ورود رقاب��ت جهاني و ورود محصول 
ايران��ي ف��والد ب��ه بازاره��اي 
بين المللي ميسر ش��ده است. 
موضوعي ك��ه مي ت��وان آن را 
يكي از دستاوردهاي چشمگير 
اقتصادي كش��ور طي دهه هاي 

اخير در نظر گرفت. 
 اين رش�د كه به آن اشاره 
ك�رده اي�د مبتني ب�ر چه 
دالي�ل و ش�رايطي ايجاد 

شده است؟
اين دس��تاورد قاب��ل توجه به 
دليل دسترس��ي فناوران ايراني به ش��يوه احياي 
مس��تقيم در توليد آهن براي فوالد س��ازي است.
ريشه تاريخي اين دس��تاورد با اجراي پروژه فوالد 
مباركه آغاز شد. قبل از انقالب البته كليات اجرايي 
يك چنين طرح��ي، ت��دارك ديده ش��ده بود كه 
البته در آن زمان مورد پس��ند اصحاب توليد فوالد 
ب��ه روش ذوب آهن اصفه��ان با كوره ه��اي بلند و 
تكنولوژي روسي نبود. چراكه توليد آهن در كشور 
ما را روس ها )در آن زمان اتحاديه جماهير شوروي( 
پايه گذاري كرده بودند.از آنجا كه دامنه اين بحث تا 
حوزه اقتصاد انرژي و ضرورت هاي آن، امتداد پيدا 
مي كرد، شخصا از زمان روي كار آمدن دولت موقت 
مهندس بازرگان در اين زمينه پيگير بودم و مقاالت 
متعددي در خصوص ضرورت ها و بايدها و نبايدهاي 
اين بخش ارايه كرده بودم. رويكردي كه در آن برهه 
بر روي آن تاكيد مي كردم، اي��ن بود كه، با توجه به 
ذخاير عظيم گاز طبيعي در كشورمان، ايران براي 
توليد فوالد با اس��تفاده از گاز به جاي ذغال سنگ 
مي تواند مزيت مطلق قابل توجهي به نسبت ساير 
كشورها براي خود ايجاد كند. شعار من از آن زمان 
ايجاد گازآبادهاي صنعتي ب��راي توليد انبوه فوالد، 
مواد پتروشيمي، سيمان، شيشه و ساير اقالم فلزي 

مورد نياز بود. 
 اش�اره كرديد كه در آن زمان افراد بسياري 
نسبت به تحوالت نوين توليد فوالد مقاومت 
مي كردن�د. مي فرمايي�د ش�مايل مخالفان 
توس�عه صنعت فوالد را چه افراد و جرياناتي 

شكل مي دادند؟
از آن زم��ان دو گروه بودند ك��ه در برابر يك چنين 
ضرورت هايي مقاومت مي كردند و پ��س از آن هم 
جدال ه��اي دامنه داري در اين زمينه آغاز ش��د.در 
راس اين اف��راد و جريانات مخال��ف، گروهي بودند 
كه در صنعت فوالد خ��ود را صاحب حق و نس��ق 
مي دانستند يا اين تحوالت رو به جلو را با شيوه هاي 
روسي در ذوب آهن كه نسبت به آن حس عاطفي و 
نوستالژي هم داشتند، همخوان نمي ديدند. دسته 
ديگر مخالفان را سوداگران و سودجوياني تشكيل 
مي دادند كه هر سال از واردات ذغال سنگ  و كك 
سودهاي كالني به جيب مي زدند و بنابراين منافع 
خود را با استفاده از اين ش��يوه هاي مدرن كه اتفاقا 
منطبق با ش��اخص هاي اقتصادي و انرژيك )يعني 
توسعه ذوب آهن گازي( نيز بود در خطر مي ديدند. 
ناگفته پيداس��ت كه استدالل اين دس��ته از افراد و 
جريانات منطبق بر ضرورت هاي اقتص��اد و انرژي 
بين الملل نبود، چرا كه مخالفان اين بخش معموال 
فاق��د زمينه هاي تحصيالتي و تخصصي مناس��ب 
در حوزه ان��رژي بودن��د و اغل��ب فارغ التحصيالن 
حوزه ه��اي مهندس��ي در اي��ن بخ��ش فعالي��ت 
مي كردند. در اين مي��ان برخي از كارش��نايان نيز 
ناصحانه از نداشتن تكنولوژي روش احياي مستقيم 
و دانش فني آن دم مي زدند. اين دسته از افراد بيشتر 
معتقد بودند كه به دليل فقدان تكنولوژي هاي الزم 
ممكن است سرمايه گذاري ها به سرانجام مورد نظر 
ادامه در صفحه 7 ختم نشود.  

خوش بيني  طال  و ارز به وعده ها  فوالد  و بختك
 قيمت گذاري دستوري

اثري از آيدين آغداشلو با رقم بي سابقه 12 ميليارد تومان در حراج بزرگ تهران چكش خورد

ركورد شكني بزرگ درسال كرونا
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 ناهار مجاني 
در اقتصاد نداريم

 تهديد 
و فرصت بازارها

 دالر 15هزار توماني
 بعيد است!

 ورود مجدد مردم
 به بازار سرمايه

 مسووليت مدني دولت 
در آلودگي هوا 

پساب روستايي و آلودگي 
منابع آبي

تحوالت مديريتي وزارت 
صمت به چه معناست؟

در ش��رايطي ق��رار گرفته ايم 
كه فعال اقتصادي ايراني بايد 
بيزينس خ��ود را ب��ه گونه اي 
تنظيم، مديريت و برنامه ريزي 
كندكه تواف��ق احتمالي ايران 
و امريكا و احي��ا يا عدم احياي 
برجام در آن تاثيري نداش��ته 
باش��د. كس��اني كه به دنبال 
مرتاض ها و پيشگوها براي پاسخ به اين پرسش هستند 
بايد بدانند ك��ه تحليل هايي كه تحليلگ��ران اقتصادي 
ارايه مي كنند به كار آنها نمي آيد و بايد به س��راغ همان 
مرتاض و پيش��گوها بروند. بنابراين مخاطب��ان واقعي 
ارزيابي هاي تحليلي كس��اني هس��تند كه با استفاده از 
علم اقتصاد و اعداد و ارقام مستند به دنبال دستيابي به 
يك دورنماي اقتصادي هستند. اما فعال اقتصادي بايد 
به گونه اي برنامه ريزي كن��د و بيزينس خود را مديريت 
كند كه در برش يك يا س��ه ماه آينده چنانچه توافقي در 
روابط بين الملل صورت بگيرد يا برجام احيا شود، ناگهان 
ورشكسته نشود و آسيب نبيند. مانند افرادي كه معموال 
مي گويند 1ميليارد تومان ماشين خود را فروخته اند تا وارد 
بورس شوند و سود كنند. اما امروز قيمت ماشيني كه به 
فروش رسانده اند، 2ميليارد شده...  ادامه در صفحه 3

از  بس��ياري  در  ام��روز 
كش��ورهاي جهان، ساختار 
اقتص��اد ب��ه س��متي رفته 
ك��ه اقش��ار مختل��ف مردم 
ب��ر اس��اس مي��زان درآمد و 
ميزان توان ب��راي پس انداز 
و س��رمايه گذاري، ش��رايط 
بازارهاي مختلف را بررس��ي 
ك��رده و در چارچوبي ك��ه نفع اقتص��اد كالن تعريف 
مي شود، نقدينگي خود را جابه جا مي كنند. در ايران 
با توجه به مشكالت مختلفي كه اقتصاد با آن روبه رو 
بوده، ش��رايط اقتصادي مردم نيز متفاوت اس��ت. در 
شرايطي كه با توجه به فش��ار تورم، درآمدهاي ثابت 
در بس��ياري از خانوارها كفاف هزينه ه��اي جاري را 
نمي دهد، مردم تالش مي كنن��د براي نقدينگي خود، 
نقشه هاي س��ودآور بچينند و در اين ميان با توجه به 
خأل برنامه ريزي، كالن بعضا اين سرمايه گذاري ها خود 
به چالشي جديد تبديل مي ش��وند. در سال هاي اخير 
بارها ديده ايم كه جامعه با اين تصور كه قيمت ارز، طال، 
مس��كن يا خودرو افزايش پيدا مي كند، به اين بازارها 
هجوم بردند و شوك جديد به اين بازارها در نهايت به 
ضرر اقتصاد كشور تمام شد.  ادامه در صفحه 3

كاهش يا افزايش ن��رخ دالر 
به ميزان درآمد يك كش��ور 
بس��تگي دارد. اگ��ر تولي��د 
ناخالص مل��ي و درآمد يك 
كش��ور افزايش پي��دا كند، 
به طور طبيعي پول كش��ور 
قدرتمند ش��ده و قيمت دالر 
كاهش مي يابد. از طرفي اگر 
توليد ناخالص ملي افزايش پيدا نكند و فقط از طريق 
عرضه ارز ناشي از فروش دارايي ها نرخ ارز كنترل شود، 
حتي اگر در كوتاه مدت قيمت ارز سير نزولي را تجربه 
كند، مجددا قيمت دالر افزايش پيدا مي كند. علت اين 
افزايش مجدد باال نرفتن توليد كش��ور است. بنابراين 
اين سير نزولي كه اكنون در قيمت دالر شاهد هستيم، 
متاثر از انتخابات امريكا و انتخاب »جو بايدن« به عنوان 
رييس جمهور امريكا اس��ت. ارزيابي ها از انتخاب »جو 
بايدن« به عنوان رييس جمهور اين است كه با بازگشت 
به برجام، مراودات اقتصادي توسعه پيدا مي كند، توليد 
رونق گرفته و در نتيجه شاهد افت قيمت دالر خواهيم 
بود. اگر اين تصور به واقعيت بپيوندد، امريكا به برجام 
بازگردد، ما نيز شروط ديگري براي برگشت به برجام در 
نظر نگيريم و ...  ادامه در صفحه 7

اغل��ب س��هامداران در حال 
حاضر هيچ خريد و فروش��ي 
در ب��ازار انج��ام نمي دهن��د 
و ت��ا حض��ور باي��دن در كاخ 
س��فيد صبر كرده ان��د. عمده 
س��هامداران تقريبا صبر سه 
هفته اي پيش گرفته اند و بعد 
از اين سه هفته اقدام به خريد 
و فروش خواهند كرد. در اين ميان برخي از سهامداران با 
رفتارهاي هيجاني و  ترس از زيان بيشتر اقدام به فروش 
س��هام خود كردند. در مدل مطرح ش��ده وزارت صنعت 
براي فوالد قيمت پايه حدود 30 درصد قيمت محصوالت 
فوالد كاهش مي يافت و محصوالت شركت هاي فوالدي 
در ب��ورس كاال با كاه��ش قيمت حداق��ل 30 درصدي 
مواجه مي شد كه منجر به كاهش س��ودآوري و متضرر 
شدن سهامداران مي شود و در بازار سهام نيز شاهد صف 
فروش هستيم. بررسي ها هميشه نشان مي دهد كه اين 
هدف محقق نمي شود، البته محصوالتي مثل فوالد اصال 
كاالي مصرفي نيست بلكه يك كاالي واسطه اي است. 
اگر قرار اس��ت تصميم هاي خلق الس��اعه كليت بازار را 
برهم بريزد و ...  ادامه در صفحه 6

آلودگي ه��اي مك��رر ه��واي 
در  كش��ور  كالنش��هرهاي 
توج��ه  اخي��ر،  هفته ه��اي 
حقوقدان��ان را به مس��ووليت 
مدني دولت در قب��ال آلودگي 
ه��وا معط��وف ك��رده اس��ت. 
حفظ س��المت محيط  زيست 
از اهمي��ت ويژه اي برخ��وردار 
است، آنگونه كه امروزه، حق بشر بر محيط  زيست در كنار 
حقوقي چون حق حيات و ح��ق آزادي بي��ان و عقيده در 
زمره حقوق بش��ر قرار گرفته اس��ت. صاحب  نظران حقوق 
بش��ر را به نس��ل هاي گوناگوني تقس��يم كرده اند؛ حقوق 
نسل اول بش��ر )حقوق مدني سياس��ي(، حقوق نسل دوم 
)حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي( و حقوق نسل سوم 
)حقوق همبستگي( كه حقوق جمعي تلقي مي شود. حق 
برخورداري از محيط  زيست سالم و حق بهره مندي از توسعه 
كه تحقق همزمان آنها مستلزم توس��عه پايدار است يكي 
از جلوه هاي حيثيت و كرامت انساني تلقي مي شود.  قواعد 
عام مسووليت بين المللي دولت ها را موظف كرده است كه 
جبران خسارات وارده به محيط زيست را يك اصل اساسي 
در حفاظت از زيست كره بدانند.  ادامه در صفحه 5

پيرو يادداش��ت وزير محترم 
نيرو با عنوان » زيرساخت هاي 
آب و عدالت همه جانبه « كه 
با تاكي��د بر كارك��رد و تالش 
وزارت ني��رو براي آبرس��اني 
ب��ه روس��تاها تنظيم ش��ده 
اس��ت، شايس��ته دانستم كه 
در يادداش��تي، گزارش��ي از 
وضعيت مغفول پس��اب روس��تايي و اهمي��ت آن ارايه 
كنم تا در برنامه ه��ا و هدف گذاري هاي آتي مدنظر قرار 
گيرد.  همان گونه كه مي دانيم كش��ورمان بيش از 37 
هزار روس��تا دارد كه اكنون بالغ بر بيست ميليون نفر از 
جمعيت كش��ور را در خود جا داده اند، با ديدگاه سنتي 
س��ال هاي دور ني��اكان ، جانمايي روس��تاها در مكاني 
نزديك به منابع آبي از جمله رودخانه ها صورت گرفته 
است. امروز بيش از 5 هزار روستا در موقعيتي مشرف به 
مخازن سدها و منابع آبي در كشور قرار گرفته است كه 
در نتيجه پساب اين مراكز جمعيتي به صورت مستقيم 
وارد منابع آبي شده و كيفيت آب مورد استفاده را تحت 
تاثير ق��رار مي دهد. اينجا همان جايي س��ت كه عدالت 
شهر و روستا همراستا مي گردد...  ادامه در صفحه 6

به دنب��ال انتقادهايي كه در 
مورد وضعيت صنعت فوالد، 
قيمت گ��ذاري در ف��والد و 
برخي انتصاب ه��ا در حوزه 
وزارت صمت صورت گرفته، 
در روزه��اي اخي��ر برخ��ي 
انتقادها نيز نسبت به تغيير 
مديران شركت هاي معدني مطرح و اين پرسش مطرح 
اس��ت كه اين تحوالت مديريتي با چه هدفي صورت 
مي گيرد؟ و قرار است چه هدفي دنبال شود كه مديران 
شركت ها در حال تغيير هستند و به صورت يكدست 
تعدادي از مديران اهل كرمان جايگزين مديران قبلي 
مي شوند؟  در خبرها آمده اس��ت كه مديران گل گهر 
و برخي ديگر از ش��ركت ها تغيير كرده و ي��ا در حال 
تغيير هستند. همچنين شنيده شده كه مدير شركت 
ملي مس نيز در حال تغيير اس��ت و تغييرات كلي در 
ش��ركت هاي معدني و بخش معدن آغاز شده است و 
تعدادي از مديران اهل كرمان زمام امور ش��ركت هاي 
مهم وزارت صمت را به عهده گرفته اند. بر اين اس��اس 
اين پرس��ش مطرح اس��ت كه وزير صمت ب��ه دنبال 
چيست؟   ادامه در صفحه 7

يادداشت-1

نوسان دالر افزايشي يا كاهشي 
نشانه حساسيت زياد است

 واكن��ش ب��ازار و فع��االن 
اقتصادي به نوسان دالر چه 
افزايش��ي يا كاهش��ي نشانه 
حساس��يت زي��اد اقتص��اد، 
دولت، بازار، فعاالن اقتصادي، 
نهادهاي كشور، مجلس و... 
به دالر اس��ت و مناسب براي 
اقتصاد ايران نيست و دولت 
بايد از اقتصاد حساسيت زدايي كند و نبايد فعاليت هاي 
اقتصادي و سياس��ي به دالر تا اين حد حساس باشد. 
اين موضوع نش��ان مي دهد كه روند نرخ دالر متاثر از 
تحوالت سياس��ي چه افزايشي باش��د و چه كاهشي 
براي اقتصاد مضر است و در زمان افزايش نرخ ها همه 
خريدار مي ش��وند و ب��راي حفظ ارزش پ��ول ذخيره 
مي كنند و موقع كاهش همه فروش��نده مي شوند تا 
ضرر نكنند. در حالي كه اقتصاد بايد روي توان داخلي 
و سياس��ت هاي پولي و مالي خود حس��اب باز كند و 
كمتر وابس��ته به خارج و دالر باش��د. اگر توان اقتصاد 
و توليد داخلي تقويت ش��ود، وابس��تگي و حساسيت 
نسبت به دالر نيز كاهش خواهد يافت.  نزديك به يك 
دهه است كه نرخ ارز حساس��يت بااليي را در اقتصاد 
ادامه در صفحه 3 داخلي ايران ايجاد كرده است.  
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محيط كسب و كار ايران در سال هاي اخير، تغييرات 
گسترده اي را تجربه كرده است، تغييراتي كه هرچند 
در برخي حوزه ها مثبت به نظر مي رسند اما در عمل 
همچنان اما و اگرهايي را در برابر آينده اقتصادي كشور 

به وجود مي آورند. 
در تحلي��ل كالن وضعيت به وجود آم��ده در اقتصاد 
خانوار، سه عامل مهم و نقش آفرين را مي توان در كنار 
هم قرار داد كه در مدتي كوتاه باعث ايجاد شوك هايي 
شديد در ميان اقشار كم درآمد جامعه شدند. نخستين 
عامل كه در ديگر حوزه ها ني��ز مي توان اثر آن را ديد، 
به تحريم هاي يك جانبه دول��ت امريكا بازمي گردد، 
تحريم هايي كه از حدود س��ه س��ال قبل آغاز شده و 
در محي��ط كس��ب و كار و در پيش بيني هاي صورت 
گرفته در درآم��د خانوارهاي اي��ران تاثيراتي جدي 

گذاشته است.
تاثير نخس��ت تحريم ها به كاهش درآمدهاي دولت، 
محدود شدن امكان سرمايه گذاري در زيرساخت ها 
و افزايش توان اشتغال زايي باز مي گردد. در سال هاي 
اجراي برجام، بسياري از شركت هاي ايراني به منظور 
گس��ترس محيط فعاليت خ��ود و به دس��ت آوردن 
بازارهاي جديد، قراردادهاي مش��اركتي جديدي را 
شركت هاي آسيايي و اروپايي به امضا رساندند و زير 
سايه همين قراردادها، تجهيز خطوط توليد و باال بردن 
سطح سرمايه گذاري در دس��تور كار قرار گرفت اما با 
بازگشت تحريم ها، بسياري از اين شركت ها تصميم به 
ترك ايران گرفتند و همين امر، شركت هاي ايراني را در 
موقعيتي دشوار قرار داد و آنها مجبور شدند از يك سو 
با تحريم هاي جديد و از سوي ديگر با برنامه ريزي هايي 

كه ديگر امكان اجراي آن وجود نداشت مواجه شوند.
دومين عامل كه باز هم تحريم ها موجب تشديد آن شد، 
باال رفتن تورم در اقتصاد ايران بود. اين نرخ كه پس از 
مدتي طوالني در دولت يازدهم تك رقمي ش��ده بود، 
همزمان با بازگشت تحريم ها، بار ديگر اوج گرفت و به 
نرخ بيش از 40 درصد نيز رسيد. باال باقي ماندن تورم، 
به شكلي جدي قدرت خريد اقشار كم درآمد را تحت 
تاثير ق��رار داد و به دنبال آن ميزان اثرگذاري حقوق و 
مزاياي دريافتي آنها را نيز به پايين ترين س��طح خود 
رساند. هرچند دولت و مجلس در سال هاي اخير تالش 
كرده اند، همراستا با افزايش تورم، ميزان حقوق را نيز 
افزايش دهند اما در عمل نه اين افزايش درآمدها كفاف 
افزايش هزينه ها را داد و نه نقدينگي جديد تزريق شده 
به اقتصاد ايران به دولت كمك كرد نرخ تورم را كنترل 
كند تا جايي كه امروز تحليل ها از بي تاثير بودن حقوق 

در زندگي اقشار كم درآمد خبر مي دهند.
سومين عامل كه نقش آفريني آن از حدود يك سال 
قبل آغاز ش��ده، ش��يوع ويروس كروناست. هرچند 
محدوديت هاي اجرايي شده تحت تاثير اين ويروس، 
مستقيما بر تورم يا كاهش قدرت خريد تاثير ندارد اما 
باعث از بين رفت��ن تعداد قابل توجهي از فرصت هاي 
شغلي شده كه نپرداختن به آنها، مي تواند به افزايش 

تعداد خانوارهاي نيازمند منجر شود.

    شغل هاي فراموش شده
بر اساس برآوردهايي كه دولت از عملكرد 6 ماهه اقتصاد 
ايران در سال جاري داشته، رشد اقتصادي بخش هاي 
صنعت، كش��اورزي و نفت مثبت بوده اما خدمات با 

رشد منفي مواجه شده است. همانطور كه از قبل نيز 
پيش بيني مي شد، محدوديت هاي كرونايي مستقيما 
بر حوزه خدمات تاثير مي گذارند و كاهش فعاليت ها 
در اين بخش ها، موجب ش��كل گيري موج جديدي 
از بيكاري در ميان فعاالن حوزه خدمات ش��ده است. 
هادي ابوي - دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارگران – در اين رابطه گفته: كارگران زيادي بودند 
كه در هتل ها, تاالرهاي پذيرايي, برگزاري مراسم ختم 
فعاليت داشتند, شايد اينگونه تصور شود كه اشتغال آنها 
حاشيه اي بوده اند اما تعداد اين دسته از كارگران بسيار 
زياد بود. براي برگزاري يك مراسم عروسي, چندين 
ش��غل درگير مي ش��دند، قنادي, ميوه فروشي، تاالر 
عروسي، زيورآالت، لباس و... همه و همه شغل هايي 
داشتند كه با كرونا و محدوديت ها در اين زمينه همه اين 
مشاغل تعطيل شدند. كارگراني كه در مراسم ختم هم 
فعاليت داشتند، دچار مشكل شدند. به طور مثال بارها 
مراجعه كرده اند، افرادي كه در مراسم برگزاري ختم 
بودند، اما در حال حاضر با عدم برگزاري مراس��م هاي 
مذهبي و ختم هاي يادبود، اين افراد بيكار ش��ده اند. 
چون قرارداد كاري هم ندارند، امكان مراجعه به بيمه 

بيكاري را نداشته اند.
وي ادامه داد: عالوه بر كارگران بيمه ش��ده، كارگراني 
بودند كه در رستوران ها و هتل ها ظرف مي شستند، 
يعني به تعداد ظروفي كه مي شستند دستمزد دريافت 
مي كردند، به طور مثال براي شست و شوي يك بشقاب 
500 تومان دريافت مي كردند. اين كارگران آس��يب 
جدي ديدند. كارگران شرايط زندگي سخت و دشواري 
دارن��د. در حالي ك��ه يك نفر زماني كه به رس��توران 
مراجعه مي كند حداقل 40هزار تومان براي صرف يك 
پرس غذا پرداخت مي كند اما سهم كارگر براي نظافت 
ظروف رستوران براي هر بشقاب و قاشق حدود 1000 

تومان است. بسياري از خشك شويي ها بيان مي كنند، 
با توجه به اينكه حجم مش��تري كاهش يافته است، 
 صرفه اقتصادي ندارد كه ديگ بخار خش��ك شويي 
را روشن نگه دارند. از ديگر كارگراني كه آسيب جدي 
ديدند، كارگ��ران نظافت چي منازل ومغازه ها بودند. 
بسياري از خانواده ها از ترس شيوع اين ويروس ديگر 
نظافتچي در منزل خود راه نمي دهند. اين دس��ته از 
كارگران در كف جامعه بودند، بيمه و قرارداد كار و درآمد 
ثابت نداش��تند و در حال حاضر با وضعيت دشواري 

دست و پنجه نرم مي كنند.

    حقوق  بي تاثير
جدا از معضالتي كه كرونا به وجود آورده، گزارش جديد 
وزارت كار درباره عملكرد اقتصادي خانوارها در سال 
98 و وقتي كه هنوز خبري از اين ويروس نبود نيز نشان 
مي دهد كه بخش مهمي از جامعه ديگر براي گذران 
زندگي خود روي حقوق ثابت حساب نمي كنند و به اين 
ترتيب، درآمدهاي متفرقه نقش آفرين اصلي اقتصاد 

كشور در سال هاي گذشته است.
بررسي منابع تامين درآمد يك خانوار شهري نشان 
مي دهد كه در سال 1۳98، ۳۲،5 درصد درآمد ساالنه، 
از مش���اغل حق�وق بگي�ري ب�ه دس��ت آمده است. 
همچنين 16.1 درصد درآمدهاي ساالنه يك خ�انوار 
ش�هري از مش�اغل آزاد كش�اورزي و غي�ركش�اورزي 
و 51.4 درصد درآمدها از مح��ل درآمدهاي متفرقه 
تامين شده اس��ت. اطالعات گوياي اين مطلب است 
كه طي س��ال 1۳98 نسبت به سال قبل از آن، درآمد 
از مشاغل مزد و حقوق بگيري به ميزان ۲1.۲ درصد، 
درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي و غير كشاورزي 1۷.8 
درصد و درآمد متفرقه به ميزان ۲8.8 درصد در سطح 
شهري افزايش داشته اس��ت. در واقع مي توان گفت 

كه سال گذشته بيش��ترين افزايش درآمد متعلق به 
بخش درآمدهاي متفرقه بوده كه بايد آن را ناش��ي از 
افزايش اجاره بهاي مس��كن و تحوالت بازار بورس در 

سال گذشته دانست.
بررسي ها نشان مي دهد كه در سال گذشته در چهار 
دهك اول درآمدي، بيش��ترين درآمد پولي س��االنه 
خانوار شهري از محل حقوق بگيري بخش خصوصي و 
تعاوني بوده اما از دهك پنجم به بعد، بيشترين درآمد 
پولي يك خانوار ش��هري حاصل درآمدهاي متفرقه 
بدون احتس��اب يارانه و كمك هزينه از جمله حقوق 
بازنشستگي، اجاره بهاي مسكن شخصي، درآمدهاي 
بورسي، سپرده بانكي، ارث و مواردي از اين دست بوده 
است. با توجه به نتايج اين گزارش مي توان به اهميت 
معامالت بورس، س��ود حاصل از سپرده هاي بانكي و 
درآمد حاصل از اجاره بهاي مس��كن در زندگي افراد 
در دهك ه��اي مختلف درآمدي پي برد و به اين نكته 
دست يافت كه با حذف هر يك از اين منابع درآمدي 
از زندگي افراد، دهك هاي درآمدي تا چه حد جابه جا 

خواهند شد.
در كنار هم قراردادن اين عوامل نش��ان مي دهد كه تا 
زمان باال بودن نرخ تورم، احتماال شرايط خانوارهاي 
ايراني هر س��ال دشوارتر از س��ال قبل خواهد شد و از 
سوي ديگر حتي در صورت كنار رفتن تحريم و كرونا 
نيز دولت بايد با جامعه اي مواجه ش��ود كه امروز براي 
گذران امور خود به درآمده��اي متفرقه روي آورده و 
ديگر روي حقوق ثابت حساب ويژه اي باز نمي كند. در 
چنين بستري اقتصاد ايران براي 1400 بايد در كنار 
بحران هاي پيدا به سراغ مشكالت پنهاني برود كه اگر 
برايش راهكاري پيدا نشود، احتماال ميزان اثرگذاري 
سياس��ت هاي دولت بر زندگي مردم، هر روز كمتر از 

قبل خواهد شد. 
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برجام به خاطر ايران زنده است
وزير امورخارجه كشورمان با تاكيد بر اينكه طرف هاي 
اروپايي براي حفظ برجام كاري نكرده اند، خاطرنشان 
كرد: اين به خاطر ايران اس��ت كه برجام زنده است، نه 
سه كشور اروپايي. محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران با انتشار پيامي در صفحه توييتر 
خود بار ديگر از تروييكاي اروپا به دليل كم كاريشان در 
اجراي تعهدات خود ذيل توافق هسته اي انتقاد كرد. وي 
در اين پيام نوشت: رهبران سه كشور اروپايي- كه براي 
اجراي تعهدات خود ذيل برجام بر امضا و اجازه كارگزاران 
اوفك )دفتر كنترل دارايي هاي وزارت خزانه داري امريكا( 
متكي هس��تند- هيچ كاري براي حفظ برجام انجام 
نداده اند. ظريف ادامه داد: آيا ابتكار مرده زاده شده امانوئل 
مكرون يا خودداري انگليس از پرداخت بدهي مقرر در 
حك��م دادگاه را به ياد داريد؟ اين به خاطر ايران اس��ت 
كه برجام زنده است، نه سه كشور اروپايي. محمدجواد 
ظريف همچنين از مقامات امريكا خواست تا از حمايت 
از سعودي ها كه از جنگ افزارهاي امريكايي براي سالخي 
كودكان در يمن استفاده مي كنند، دست بردارند. وزير 
امور خارجه كشورمان در پيامي در حساب كاربري خود 
در توييتر خطاب به مقامات كنوني امريكا تاكيد كرد: اين 
شما هستيد كه منطقه ما را بي ثبات مي كنيد. ظريف 
نوشت: همكار محترم؛ شما دوران كاري ات در كابينه 
را با فروش جنگ افزار به جنايتكاران جنگي س��عودي 
آغاز كردي. از بيان حرف هاي پوچ و مهمل در مورد ايران 
دست بردار. يادآوري واقعيت: اين »شما« هستيد كه 
منطقه ما را بي ثبات مي كنيد. از حفاظت جنايتكاراني كه 
منتقدان خود را با اره تكه تكه مي كنند و از جنگ افزارهاي 
ساخت »شما« براي سالخي كودكان در يمن استفاده 

مي كنند، دست برداريد.

تمام تحريم ها بدون هيچ شرط 
برداشته شود

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس تاكيد كرد: اگر امريكا به برجام برگردد اما 
تحريم ها را لغو نكند هيچ فايده اي نخواهد داشت و 
بايد بدون شرط و شروط تمامي تحريم هاي ايران لغو 
شود. فدا حسين مالكي با اشاره به بيانات اخير مقام 
معظم رهبري اظهار كرد: اگر امريكا به برجام برگردد 
و تعهدات خود را بپذيرد ايران هم به تعهداتش عمل 
مي كند و آن زم��ان مذاكره مي تواند معنا و مفهوم 
داشته باشد ولي اگر امريكا بخواهد شرط و شروط 
براي ايران بگذارد بازگشتنش به برجام هيچ فايده اي 
ندارد چون اين ايران است كه مي تواند براي برجام 
شرط بگذارد و آن هم لغو تمام تحريم ها است. وي 
افزود: بر اين اساس اگر امريكا تنها بخواهد به برجام 
برگردد اما تحريم ها را لغو نكند هيچ فايده اي ندارد. 
بايد تحريم ها لغو شده و آنها هم هيچ شرطي مثل 
قضيه موشكي ايران نداشته باشند چون اين موارد 

جزو خطوط قرمز ماست.

بيت كوين ربطي به خاموشي هاي 
اخير ندارد

يك عضو هيات رييس��ه كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي تاكيد كرد كه كشور از نظر ظرفيت 
نيروگاهي در توليد برق مشكلي نداشته بلكه مشكل 
افزايش مصرف گاز در بخش خانگي و تامين سوخت 
براي نيروگاه هاي توليد برق است. هادي بيگي نژاد 
درباره داليل خاموش��ي هاي اخير در سطح كشور 
بيان كرد: در بحث قطع برق در سطح كشور چندين 
نكته وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. بخش 
اعظمي از گازي كه در داخل كشور توليد مي شود 
به بخش خانگي تعلق مي گيرد. مقداري از آن نيز 
در صنايع نظير فوالد و پتروشيمي ها مورد مصرف 
قرار گرفته و بخش��ي ديگر نيز جهت توليد برق به 
نيروگاه ها تخصيص مي يابد. وي ادامه داد: با توجه 
به اينكه در سال جاري مصرف گاز خانگي افزايش 
يافته است، نيروگاه ها مجبور به استفاده از مازوت 
يا گازوييل براي سوخت خود شدند، اما از آنجا كه 
آلودگي مازوت و گازوييل چندين برابر است جلوي 
استفاده از آن نيز در نيروگاه ها براي توليد برق گرفته 
شد در نتيجه ميزان توليد برق در كشور كاهش يافته 

و ما با خاموشي در برخي نقاط مواجه شديم.

 دنياي امروز 
صرفا محل گفتمان نيست

رييس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور گفت: دولت 
ترامپ ثاب��ت كرد كه دنياي امروز و ف��ردا صرفا دنياي 
گفتمان ها نيست و اساس��ا بدون اتكاي به توان دفاعي 
فضايي براي گفت وگوي عادالنه     وجود ندارد.  به گزارش 
ايسنا، سردار غالمرضا جاللي در يادداشتي نوشت: تجربه 
حضور ترامپ در مسند رياست جمهوري امريكا هرچه 
نداشت اين تجربه را براي طيف غرب دوست در ايران 
داشت كه در دنيايي كه هر لحظه مي تواند »تيغ در كف 
زنگي مست« باشد به چه ميزان توان دفاعي حياتي و 
ناموسي است. دولت ترامپ ثابت كرد كه دنياي امروز و 
فردا صرفا دنياي گفتمان ها نيست و اساسا بدون اتكاي به 
توان دفاعي فضايي براي گفت وگوي عادالنه وجود ندارد.

موضوع تس��ليحات و خري��د جنگ افزاره��ا از جمله 
حوزه هاي��ي بوده كه طي 4 دهه گذش��ته بيش��ترين 
تحريم ها و سخت گيري ها نسبت به آن صورت گرفته 
اس��ت. اما امروز و در رزمايش پيامبر اعظم )ص( سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي به خوبي ديديم كه اتكاي به 
درون در دل آت��ش تحريم، باغي از درختان اقتدار را به 
ثمر نشانده است. قدرت هوشمند موشكي و پهپادي 

امروز ايران، ثمره تحريم هاي سنگين امريكايي هاست.
آنچه مهم است آن اس��ت كه اين توانمندي ها جزو 
مسائل ناموس��ي انقالب و ايران اسالمي محسوب 
مي شوند. ما براي دفاع از مردمانمان در برابر ياغي هايي 
همچون ترامپ قطعا منتظر چراغ سبز پايتخت هاي 
اروپايي نخواهيم بود. خوش��بختانه امروز هم حتي 
كسي به ذهنش خطور نمي كند كه اين قدرت ملي را 

روي ميز مذاكره با دشمن قرار دهد.

اشتغالزايي و جهش توليدي كه 
بهپاك نويد آن را داد

اين روزها كه ش��ركت هاي توليدي با مش��كالت 
فراواني روبه رو هستند، خبرهاي خوبي را هم شاهد 
هستيم كه صبح ش��نبه با حضور فرهاد دژپسند و 
بازديد او از خطوط توليد شركت صنعتي بهپاك، 
وابسته به گروه توس��عه صنايع بهشهر، به منظور 
رفع موان��ع توليد و با حضور مديران عامل صندوق 
بازنشستگي كاركنان بانك ها و گروه سرمايه گذاري 
توسعه ملي تفاهمنامه اي مشترك امضا شد. وزير 
امور اقتصادي و داراي��ي در ادامه بازديدهايي كه از 
واحدهاي توليد اس��تان مازندران داشت، با حضور 
در شركت صنعتي بهپاك، وابسته به گروه توسعه 
صنايع بهشهر از خطوط توليد اين كارخانه بازديد 
كرد.  در جريان اين بازدي��د كه ۲۷ دي ماه ١٣٩٩ 
با حضور فرهاد دژپس��ند، س��يد مهدي سديدي، 
اميرتقي خان تجريش��ي، مجيد محسني مجد و 
جمعي از مقامات و مس��ووالن اس��تان مازندران و 
شهرستان بهشهر صورت گرفت، وزير امور اقتصادي 
و دارايي اظهار داشت: متاسفانه شهرستان بهشهر 
از نرخ باالي بيكاري رنج مي برد و به مدد طرح هاي 
اينچنيني بايد به رشد اشتغالزايي در منطقه كمك 
شود. وي افزود: بهپاك در حوزه فعاليت خود برند 
خوشنامي محسوب مي شود و نبايد به قدمت بيش 
از 50 ساله اين شركت بي توجه بود و ضروري است 
كه ب��ه تقويت و ماندگاري اي��ن برند كمك كنيم. 
دژپسند با تاكيد بر اينكه با امضاي تفاهمنامه حاضر 
به طور مس��تقيم براي تعداد ۲00 نفر اشتغالزايي 
خواهد شد ، ادامه داد: اين گام بزرگي است و توليد 
درون زا را توس��عه مي دهد كه در نوع خود بس��يار 
قابل توجه است. وي ضمن تسليت ايام سوگواري 
فاطميه اظهار داش��ت: اين اقدامات به بركت ايام 
فاطميه انجام مي شود و بايد از بركت كوثر گونه ايام 
شهادت ايشان به خوبي بهره مند شويم. وزير امور 
اقتصادي و دارايي اظهار داشت: چنين طرح هايي 
به رونق اقتصادي شهرستان بهشهر كمك بسياري 
خواهد ك��رد، مردمي كه همواره در راه جنگ عليه 
دشمنان، انقالب و حفظ نظام از هيچ كوششي دريغ 
نكرده اند.  مديرعامل صندوق بازنشستگي كاركنان 
بانك ها در اين مراسم گفت: رابطه مستقيمي ميان 
قدمت و توس��عه وجود دارد و از آنجا كه مبناي ما 
همواره اصالت در توليد است بايد اين توليدكنندگان 
قديمي را تقويت كنيم. وي تاكيد كرد: زنجيره توليد 
از كشاورزان منطقه تا تصفيه روغن، بسته بندي و 
توزيع در كنار يكديگر مي توانند ايجاد ارزش افزوده 
كنند.مديرعامل شركت سرمايه گذاري گروه توسعه 
ملي نيز گفت: بر اساس منويات و فرمايشات مقام 
معظم رهبري در س��الي كه شعار آن جهش توليد 
است، تالش داريم تا گام هاي موثري در جهت رفع 
موانع موجود برداشته ش��ود.   وي در ادامه افزود: به 
همين منظور براي رفع محدوديت ناش��ي از ماده 
16 قانون رفع موانع توليد كه بانك ها و شركت هاي 
تابعه را از س��رمايه گذاري منع مي كند، با صندوق 
بازنشس��تگي كاركنان بانك ها وارد مذاكره شديم 
كه پس از انجام مذاكرات فشرده، قرار بر اين شد با 
صندوق در قالب مشاركت، سرمايه گذاري و تامين 
مالي تفاهمنامه اي امضا كنيم. وي تصريح كرد: به 
لحاظ اينكه شركت بهپاك توانايي توليد 90 هزار 
تن روغن خام س��ويا، كلزا و آفتابگردان را در طول 
يك سال دارا مي باش��د و تا به حال با فروش روغن 
خام به شركت هاي تصفيه روغن، حداقل حاشيه 
س��ود را براي اين شركت به همراه داشته است، لذا 
مقرر ش��د با احداث خط تصفيه روغن ۳50 تن در 
روز و س��االنه 105 هزار تن روغن را تصفيه نمايد و 
به جاي خام فروشي ارزش افزوده بيشتري را براي 
سهامداران و ذي نفعان خود ايجاد نمايد. مديرعامل 
بهپاك با ارايه گزارشي از عملكرد شركت در سالي 
كه پشت سر گذاشت خاطرنشان كرد: در اين سال 
مالي، سود ۳6 درصدي عملياتي را نسبت به سال 
گذشته در شركت بهپاك شاهد بوديم. وي با اشاره به 
سود خالص ۳0 درصدي با مبلغ ۲۲5 ميليارد ريال 
و افزايش سود پايه هر سهم برابر بودجه پيش بيني 
شده گفت: اين در حالي است كه در ابتداي 6 ماهه 
اول، 46 درصد از بودجه عق��ب بوديم و در 6 ماهه 
دوم هم بودجه 6 ماه��ه اول را جبران كرديم و هم 
100 درصد بودجه 6 ماه��ه دوم و۳0 درصد باالتر 
از بودجه محقق ش��د و اين مهم ميس��ر نبود مگر 
با تالش شبانه روزي همه پرس��نل كه با عزم خود 
تهديدها را به فرصت تبديل كردند. توسلي با اشاره 
به اينكه با وجود ظرفيت 500 هزار تني روغن كشي 
در مجموع ب��راي ۲9 هزار تن ارز به اين ش��ركت، 
اختصاص داده شد، گفت: اين ميزان ارز براي يك ماه 
فعاليت بهپاك كفايت مي كند، كه ما براي حل اين 
مشكل ١٠٠ درصد پروتيين توليدي را از طريق خريد 
كنجاله بلغوري استحصال شده از منبع استحصاالت 
كارمزدي تامين كرديم. مديرعامل شركت صنعتي 
بهپاك تصريح ك��رد: در زمينه بومي س��ازي خط 
توليد و ارتقاي دانش فني نيز موفق شديم دستگاه 
پروتيين ساز وينگل و بولر كه مبلغ واردات آن 1/5 
ميليون دالر مي باشد را به همت پرسنل متخصص 
اين شركت با كمتر از پنج ميليارد تومان در داخل 
كشور بومي سازي كنيم. اين در حالي است كه ۲ ماه 
پيش خط سوم اين دستگاه را افتتاح كرديم و خط 
چهارم آن تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد 
و با راه اندازي اين خط پروتيين ساز، 15 تن به ميزان 

توليدمان اضافه خواهد شد.

شغل هايي كه از بين رفت، حقوقي كه بي اثر شد

رييس سازمان بازرسي كشور: رييس جمهور: 

ايرانيهاازكجاپولميآورند؟

ترك فعل بانك مركزي را تحت نظر داريمراهپيمايي 22 بهمن امسال نمادين خواهد بود
رييس جمهوري اعالم كرد: به دليل شرايطي كه داريم با 
يك وضعيت خاصي راهپيمايي ۲۲ بهمن برگزار خواهد 
شد و بيش��تر نمادين خواهد بود و به صورت خودرويي 
يا موتوري برگزار مي ش��ود. حجت االسالم و المسلمين 
حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با بيان 
اينكه اميدوارم در ايام فاطميه در كنار مستحب عزاداري، 
واجب مراعات پروتكل ها را هم در نظر داش��ته باش��يم، 
اظهار كرد: امروز هم حف��ظ حيات خودمان و هم حفظ 
حيات ديگران براي ما واجب است. روح پيامبر و ائمه هم 
از اين مراعات شاد خواهد شد. وي افزود: خوشحاليم در 
يك شيب متمايل ش��اهد كاهش مرگ و مير و كاهش 
ابتال هستيم. گرچه مرگ دورقمي هم خيلي زياد است و 
بايد به صفر برسد اما كادر درمان، مديران كشور و از همه 
مهم تر خود مردم كار بزرگ��ي با رعايت پروتكل ها انجام 
دادند. رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه امروز بخشي از 
كشور وضعيت آبي و بخش��ي وضعيت زرد دارد اما قرار 
نيس��ت اجراي پروتكل ها ضعيف شود، اظهار كرد: تمام 
بازگشايي ها در صورتي ارزشمند اس��ت كه در كنارش 
مراعات پروتكل ها هم در نظر گرفته ش��ود. ما در زمينه 
مشاغل شاهد مراعات پروتكل ها هستيم. اگر جايي هم 
مراعات نشود برخوردهاي شديدي همچون پلمب شدن 
در انتظار افراد اس��ت. روحاني با بيان اينكه در ادارات هم 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي قابل قبول است، گفت: در 
موضوعات فرهنگي و مذهبي گاهي شاهد تعطيل نماز 
جمعه يا سينما و تئاتر بوديم و گاهي هم باز گذاشته ايم. 
اين جايي است كه ما روي لبه مرز قرار داريم و بايد طوري 
عمل كنيم كه اثرات منفي نداشته باشد. وي ادامه داد: در 
تردد درون شهري و برون شهري و حضور در دورهمي هاي 
خانوادگي بايد خيلي مراقبت كنيم كه از اين لبه مرز به 
پرتگاه نيفتيم. وزير بهداشت هم اظهار نگراني مي كرد از 
اينكه ما به موج چهارم بيفتيم به دليل اينكه پروتكل ها 
رعايت نش��ود. پس نگراني وجود دارد كه گفته مي شود. 
رييس جمهوري گفت: اين اظهار نگراني به حق است و سه 
دليل اصلي براي آن وجود دارد؛ يكي نگراني اين ويروس 
متاسيون يافته است كه يا از خارج مي آيد يا در خود كشور 

اين اتفاق مي افتد و ما مي بينيم كه در اروپا چه خبر است 
و البته كه براي آنان هم متأس��فيم. پس ما يك نگراني از 
ويروس متاسيون يافته داريم و اينكه ممكن است ما را هم 
به خود گرفتار كند. روحاني ادامه داد: دليل دوم سرماي 
هواست كه منجر به فاصله گيري كمتر مي شود و دليل سوم 
اينكه هوا در زمستان راكد است و كمتر جابه جا مي شود كه 
اين موضوع هم نگران كننده است. رييس جمهوري با اشاره 
به در پيش رو بودن سالگرد پيروزي انقالب، اعالم كرد: به 
دليل شرايطي كه داريم با يك وضعيت خاصي راهپيمايي 
۲۲ بهمن برگزار خواهد شد و بيشتر نمادين خواهد بود و به 
صورت خودرويي يا موتوري برگزار مي شود كه مصوبه اين 
موضوع اعالم مي شود. وي تأكيد كرد: اين مصوبه ابالغ و ان 
شاءاهلل به دقت هم اجرا مي شود تا ما هم مراسم ۲۲ بهمن 
را داش��ته باشيم و هم به گونه اي نباشد كه مشكلي براي 
مردم و جمع ما اتفاق بيفتد. رييس جمهوري با بيان اينكه 
واكسيناسيون كرونا بايد در چند مرحله و با اولويت بندي 
كادر درمان و اقشار آسيب پذيرتر انجام گيرد، گفت: تالش 
داريم اولين مورد واكسيناسيون در زمستان امسال انجام 
شود و اميدواريم كادر درمان در همين سال 99 از واكسن 
استفاده كنند. در سال 1400 نيز واكسن هاي ديگري كه 
از كواكس خريداري كرده ايم كه از اواخر امس��ال يا سال 
آينده به دس��ت ما مي رس��د. البته واكسن هاي ديگري 
هم خريداري كرديم كه آنها هم به دس��ت ما مي رس��د. 
همچنين با كمك يك كشور ديگر واكسن مشتركي به 
اسم »پاس��تور« داريم كه در حال نهايي شدن است و در 
اختيار مردم قرار خواهد گرفت و در بهار س��ال آينده به 

دست ما خواهد رسيد.

رييس س��ازمان بازرسي كل كش��ور گفت: برخي از 
دس��تورالعمل هاي بانك مركزي كه راهگشاست از 
سوي بانك هاي عامل اجرا نمي شود و ما اين موضوع 
را پيگيري خواهيم كرد و همانطور كه در دستورالعمل 
رس��يدگي به ترك وظايف و سند تحول قضايي آمده 
اگر هر دس��تگاه و مس��وولي همچون بانك مركزي و 
يا بانك هاي عامل به وظيف��ه خود عمل نكنند، آن را 
دنبال مي كنيم. به گزارش سارمان بازرسي كل كشور، 
حجت االسالم والمسلمين درويشيان در جمع مديران 
عامل بانك هاي اس��تان خراس��ان رضوي و مديران 
تعدادي از واحدهاي توليدي تملك شده و يا در شرف 
تمليك كه با حضور عزت اهلل اكبري رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس ش��وراي اسالمي، مرتضوي 
معاون قضايي دادگستري استان و مس فروش رييس 
سازمان صمت استان برگزار ش��د، با تاكيد بر اتكا به 
توان و ظرفيت داخل��ي، گف��ت: اميدواري هايي كه 
برخي نسبت به دولت جديد امريكا دارند، سرابي بيش 
نيست چرا كه از شدت دشمني امريكا نسبت به ملت 
ما چيزي كم نخواهد شد، اتفاقا معتقدم رييس جمهور 
جديد آن با استفاده از اقدامات دولت ترامپ  همچنين 
ايجاد وحدت بين كشورهاي غربي و اروپايي به دنبال 
افزايش فشارها بر ملت ماست. وي با اشاره به تشكيل 
كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد متشكل از سه 
قوه طبق فرمايش��ات رهبر انقالب، اظهار كرد: بنده و 
مشاور اقتصادي رييس دستگاه قضا به نمايندگي از 
قوه قضاييه در جلسات حضور مي يابيم و جلسات آن به 
صورت مرتب و هفتگي تشكيل مي شود. عضو شوراي 
عالي قوه قضاييه افزود: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي 
قوه قضاييه نيز مصوب شده كميته اي با حضور بازرسي 
كل كشور، دادستان كل كشور و معاونت پيشگيري 
از وقوع جرم در مركز و به تناس��ب در همه اس��تان ها 
براي هماهنگي و هم افزايي رس��يدگي به مشكالت 
واحدهاي توليدي تش��كيل ش��ود. رييس س��ازمان 
بازرسي كل كش��ور تصريح كرد: بخشي از مشكالت 
واحدهاي تولي��دي مي تواند از طريق هماهنگي بين 

بانك هاي عامل در مركز و استان با بانك مركزي حل 
شود چراكه دس��تورالعمل هاي بانك مركزي قابليت 
اصالح دارد و همانند قوانين نيست كه فرآيند اصالح 
آن طوالني باشد. حتي سازمان نيز پيگير اصالح برخي 
از دستورالعمل  هاي بانك مركزي بوده و اصالح انجام 
شده است. حجت االسالم والمسلمين درويشيان ادامه 
داد: البته برخي از دستورالعمل هاي بانك مركزي كه 
راهگشاست از سوي بانك هاي عامل اجرا نمي شود و ما 
اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد و همانطور كه در 
دستورالعمل رسيدگي به ترك وظايف و سند تحول 
قضايي آمده اگر هر دستگاه و مسوولي همچون بانك 
مركزي و يا بانك هاي عامل به وظيفه خود عمل نكنند، 
آن را دنبال مي كنيم. وي در ادامه درباره رفع مشكالت 
واحدهاي توليدي، اظهار كرد: مشكالت در حد كالن و 
ملي نيز از طريق ارايه به جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا قابل حل است. عضو شوراي عالي 
قوه قضاييه در خصوص واحدهاي توليدي تملك شده 
از سوي بانك ها، گفت: بانك ها قادر به اداره واحدهاي 
توليدي نيستند، چراكه كارشان چيز ديگر است و به 
همين دليل در قانون ذكر ش��ده بانك ها بايد ظرف ۳ 
سال واحدهاي توليدي تملك شده را واگذار كنند اما 
بخش قابل توجهي از قانون به علت وجود موانعي عملي 
نشده كه مي طلبد مجلس نسبت به رفع اين مساله ورود 
كند. رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: 
بخشي از مشكالت حوزه توليد نيازمند اصالح بخشي 
از يك قانون است كه مي تواند در قالب يك ماده واحده 

فوريت دار در مجلس اصالح شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
نرخ دالر و طال و سكه در روزهاي پنج شنبه تا يكشنبه به روند 
نزولي خود ادامه داد و روز يكش��نبه 28 دي ماه، در حالي كه 
صرافي ها ن��رخ دالر 22950 را اعالم كرده اند، اما در بازار آزاد 
متاثر از چشم انداز كاهش نرخ ارز، دالر به قيمت 22550 تومان 
معامله شد و متناسب با كاهش قيمت دالر  همچنين كاهش 
اونس جهاني طال به 1827 دالر، قيمت سكه نيز به 10 ميليون 
و 120 هزار تومان رسيد و پيش بيني مي شود كه با بازگشايي 
بازار، روز دوشنبه به كانال 9 ميليون توماني سقوط كند و نرخ 
دالر نيز كاهش بيشتري داشته باشد.  فعاالن بازار و كارشناسان 
اقتصادي مي گويند كه از جمله داليل اصلي كاهش قيمت 
ارز، خوش بيني بازار به برداشتن تحريم ها همزمان با تغييرات 
رياست جمهوري آمريكا و وعده حسن روحاني براي كاهش 
قيمت دالر ب��ه 15 هزار تومان در صورت آزادس��ازي منابع 
بلوكه شده ايران در كره جنوبي همچنين كاهش انتظارات 
تورمي در ماه هاي اخير است.براين اساس كساني كه ذخاير 
ارز خانگ��ي دارند به فروش��نده تبديل ش��ده و در بازار همه 
فروشنده هستند و كسي خريدار ارز و طال نيست. افزايش تعداد 
فروشنده ها در بازار ارز موجب شده قيمت دالر به كانال 22هزار 
تومان برگردد.سير نزولي قيمت ها درحالي همچنان در بازار 
ارز ادامه دارد كه قيمت دالر نسبت به صبح شنبه يك كانال 
قيمتي عقب نشيني كرده و به كانال 22 هزار تومان بازگشته 
است. دالر كه صبح شنبه با قيمت 23 هزار و 600 تومان براي 
فروش مورد معامله قرار گرفته بود عصر شنبه به كانال 22 هزار 
تومان بازگشته و در قيمت 22 هزار و 900 تومان در بازار آزاد 
فروخته  شد. قيمت يورو در خيابان فردوسي 27 هزار و 500 
تومان و قيمت درهم نيز 6 هزار و 360 تومان تعيين شده است. 
روز يكشنبه نيز دالر 22550 تومان معامله شده و احتماال روز 
دوشنبه كاهش بيشتري را تجربه خواهد كرد. قيمت خريد و 
فروش ارز در صرافي هاي بانكي نيز همزمان با كاهش قيمت ها 
در بازار ارز كاهشي شده است؛ بر همين اساس قيمت دالر در 
اين صرافي ها با كاهش نسبت به صبح به كانال 22 هزار تومان 
بازگشته و 22 هزار و 950 تومان قيمت خورده است. قيمت 
خري��د دالر از مردم در صرافي هاي بانكي نيز 22 هزار و 350 
تومان تعيين شده اس��ت. البته فعاالن بازار مي گويند: دالر 
حتي در اين قيمت ها هم خريداري ندارد و اكثر واردكنندگان 
و فعاالن اقتصادي كه براي معامالت شان نياز به ارز دارند فعاًل 
دست نگه داشته اند تا در قيمت هاي پايين تر نسبت به خريد 
ارز اقدام كنند. بازاري ها از افزايش تعداد فروشنده ها در بازار 
خبر مي دهند و مي گويند: خريدار واقعي در بازار ندارد و دالل ها 
سعي دارند خود را به عنوان خريدار جلوه دهند تا مانع از ريزش 
بيشتر قيمت ها شوند. فعاالن بازار ارز در روز شنبه 27 دي 99 
و اولين روز هفته، با كاهش كم س��ابقه دالر به كانال 22 هزار 
توماني مواجه شده اند.در حالي كه در ساعات ابتدايي فعاليت 
بازار، نرخ دالر در كانال بيست و سه هزار توماني، كاهش يافته 
بود، اما در جديدترين نرخ هاي بازار ارز، بهاي خريد و فروش 
دالر آمريكا در كانال 22 هزار توماني رونمايي شد. كاهش نرخي 
كه به عقيده كارشناسان اقتصادي حاصل دو موضوع است. 
اول تاثير روي كار آمدن دولت بايدن، احتمال بازگشت آمريكا 
به برجام و در نتيجه كاهش تدريجي تحريم هاي اقتصادي، 
گشايش در منابع بلوكه شده ايران در كشورهاي مختلف كه 
به تدريج افزايش عرضه ارز را موجب خواهد شد اما نكته دوم اثر 
كاهش انتظارات تورمي در دو ماه اخير است كه به دنبال كاهش 
نرخ ارز و تغييرات سياسي در آمريكا رخ داده است.  براين اساس، 
حداقل در كوتاه مدت مي ت��وان از طريق كاهش تحريم ها، 
گشايش در منابع ارزي ايران، افزايش فروش نفت و صادرات 
غير نفتي، انتظار داشت كه نرخ ارز كاهش يابد و مانند ماه هاي 
ابتداي سال 99 كه پيش خور كردن نرخ ارز، انتظارات تورمي 
و افزايش قيمت ها عامل افزايش قيمت دالر و قيمت ها بوده، 
نرخ ارز باال نخواهد رفت.  اما در عين حال برخي كارشناسان با 
توجه به ويژگي هاي بودجه سال 1400 كه دولت و مجلس را 
مجاب به افزايش قيمت ارز كرده و برخي نمايندگان به دنبال 
قيمت كف بازار 17500 توماني براي تامين بودجه مورد نياز 
دولت هس��تند، مي گويند كه بودجه 1400 قيمت دالر را 
افزايش خواهد داد و درآمد ريالي دولت افزايش خواهد يافت و 
از طريق رشد هزينه ها و قيمت تمام شده توليد در اقتصاد، نه 
تنها نقدينگي و تورم بيشتر مي شود و رشد پايه پولي را به همراه 
دارد، بلكه روي انتظارات تورمي نيز اثرگذار است و در نتيجه 
بخش عمده اي از كاهش انتظارات تورمي حاصل از لغو بخشي 

از تحريم ها و بازگشت آمريكا به برجام را خنثي خواهد كرد.  از 
سوي ديگر، تحوالت نظامي و سياسي اخير از سوي اسراييل، 
ايران، دولت ترامپ و فشارهايي كه روي دولت بايدن وجود 
دارد، موضوع چگونگي لغو تحريم ها و بازگشت آمريكا به برجام 
را با پرسش هايي مواجه كرده و مشخص نيست كه روند لغو 
تحريم ها، بازگشت به تعهدات برجام و گشايش در منابع ارزي، 
ظرف چه مدت زمان و با چه سرعت و كيفيتي صورت خواهد 
گرفت لذا نبايد دچار خوش بيني و بد بيني در اين زمينه باشيم 
و بايد منتظر بود تا كيفيت سياست هاي دو طرف ايران و آمريكا 
و كشورهاي ديگر در مسير بازگشت به برجام مشخص شود.  
برخي صاحب نظران نيز گفته اند كه تحوالت صورت گرفته 
در دولت ترامپ، به گونه اي است كه دولت بايدن عمال امكان 
بازگشت به شرايط اواخر دولت اوباما را ندارد و دو طرف بايد 
تالش بيشتري براي بازگشت به برجام و لغو تحريم ها داشته 
باشند و در صورتي كه هر يك شرط و شروط جديدي در مورد 
مسائل منطقه، برنامه هاي نظامي و... داشته باشند عمال روند 
مذاكرات را سخت تر خواهد كرد. از اين رو، كاهش قيمت ارز 
در بازار در ماه هاي آينده متناسب با شكل گيري انتظار بهبود 
فضاي كسب وكار رخ مي دهد اما در سال 1400 متناسب با 
تحوالت سياسي، روند بازگشت آمريكا به برجام، رشد نقدينگي 
و تورم، افزايش قيمت ارز در بودجه، دوباره با روند افزايشي و يا 
ثبات نرخ هاي فعلي همراه خواهد بود و نمي توان انتظار داشت 
كه قيمت ارز كاهش زيادي داشته باشد. به هر حال، برخي افراد 
كه ذخاير ارز خانگي قابل توجهي دارند از ترس كاهش زياد نرخ 
دالر، اقدام به فروش ارز كرده و به عقيده برخي فعاالن بازار ارز، 
اكثر مشتريان فروشنده ارز هستند. وعده رييس جمهور براي 
دالر 15 هزار توماني، موجب افزايش فروش ارز شده است اما 
برخي كارشناسان اين پرسش را مطرح كرده اند كه اگر مجلس 
دالر را 17500 تومان تعيين كند، دالر 15 هزار توماني تنها 
چند ماه امكان تحقق دارد و از سال آينده دوباره نرخ دالر را به 
باالي 20 هزار تومان افزايش خواهد داد.  هر اس��كناس دالر 
آمريكا در صرافي هاي مجاز و بانكي سطح كشور به نرخ 22350 
تومان از مردم خريداري مي شود و در مقابل با افت هزار توماني 
نس��بت به روز پنج شنبه، به نرخ 22950 تومان به متقاضي 
دريافت دالر فروخته مي شود. همچنين هر اسكناس يورو در 
اين صرافي ها، به نرخ 27200 تومان از مردم خريداري مي شود 
و در مقابل به قيمت 27800 تومان به متقاضي دريافت يورو 
فروخته مي شود كه نسبت به پايان هفته قبل 1450 تومان 

كاهش نرخ دارد.

     احتمال بازگشت سكه به كانال 9 ميليوني
كش��تي آراي نايب رييس اتحاديه ط��ال و جواهر از كاهش 
بيشتر قيمت ها در بازار طال و سكه خبر داد و گفت: پيش بيني 
مي شود كه قيمت هر گرم طالي 18 عيار به زير يك ميليون 
تومان و قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد نيز به 
زير 10 ميليون تومان كاهش ياب��د. زيرا كاهش 20 دالري 
قيمت جهاني طال و بازگش��ت قيمت دالر به كانال 23 هزار 
تومان موجب كاهش چشم گير قيمت  طال و سكه در بازار طي 
روزجاري ش��ده است. هر اونس طال 1829 دالر است؛ سكه 
طرح قديم به مرز 10 ميليون تومان رسيده است.سكه طرح 
جديد االن 10 ميليون و 250 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 

5 ميليون و 650 هزار تومان، ربع سكه بهارآزادي 3 ميليون و 
650 هزار تومان و سكه گرمي نيز 2ميليون و 100 هزار تومان 
است. همچنين قيمت هر مثقال طالي 17 عيار نيز 4 ميليون 
و 350 هزار تومان است، يك گرم طالي 18 عيار نيز هم اكنون 
با قيمت يك ميليون و 4 هزار تومان معامله مي شود. كشتي 
آراي از كاهش حباب سكه به 300 هزار تومان خبر داد و گفت: 
ميل به خريد در بازار به شدت كاهش پيدا كرده است ضمن 
اينكه با توجه به وعده هفته قبل رييس جمهور براي دالر 15 
هزار توماني اين شائبه پيش آمده است كه قيمت ها كاهش 
بيشتري را خواهد داشت.هم اكنون اصال تقاضايي براي خريد 
طال و سكه در بازار مخصوصاً براي سرمايه گذاري وجود ندارد .

     عقبگرد  به كانال ۲۳  هزار توماني
هر دالر روز شنبه در صرافي هاي بانكي 23 هزار و 100تومان 
معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي گذشته يك 
هزار و 140 تومان كاهش داشت، نرخ هر يورو نيز به 27 هزار 
و 950 تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با كاهش يك هزار 
و 500 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته 
)پنجشنبه 25 دي( به 27 هزار و 950 تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر 22 هزار و 500 تومان و قيمت خريد هر يورو نيز 
27 هزار و 350 تومان اعالم شد همچنين قيمت خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي 22 هزار و 599 تومان و قيمت فروش 
آن 22 هزار و 825 تومان بود. عالوه براين نرخ خريد يورو در 
اين ب��ازار 27 هزار و 500 تومان و نرخ ف��روش آن 27 هزار و 
775 تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در 
روز معامالتي گذشته )پنجشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 
28 هزار و 995 تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت 
23 هزار و 729 تومان معامله شد.همچنين در اين بازار حواله 
يورو در روز كاري پنجش��نبه گذشته 31 هزار و 228 تومان 
معامله شد و حواله دالر نيز 25 هزار و 33 تومان مورد تبادل 
قرار گرفت.  روز جمعه بهاي اونس جهاني طال در بازار جهاني 
به 1850 دالر رسيد. نرخ دالر نيز 23880 تومان معامله شد 
و قيمت طال و سكه كاهش يافت و سكه با 10 ميليون و 700 
هزار تومان معامله شد. روز پنج شنبه نيز قيمت دالر تا 23 هزار 
و 980 تومان كاهش يافت و در نتيجه قيمت سكه را به كانال 

10ميليون توماني كاهش داد. 

     كاهش ۴۰۰ هزار توماني قيمت سكه
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد روز )شنبه( با 
كاهش 400 هزار توماني نسبت به روزپنجشنبه گذشته 10 
ميليون و 180 هزار تومان معامله شد. سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز 10 ميليون و 100 هزار تومان معامله ش��د. 
همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و 600 هزار تومان، 
ربع سكه سه ميليون و 600 هزار تومان و سكه يك گرمي هم 
در برابر دو ميليون و 100 هزار تومان معامله شد.عالوه بر اين، 
در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 
9هزار توم��ان و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و 375 
هزارتومان رسيد.اونس جهاني طال نيز يك هزار و 829 دالر و 

11 سنت فروخته شد.

     ريزش قيمت ارز ادامه دار شد
ريزش قيمت ارز كه از اواخر هفته گذش��ته آغاز شده است 

درحالي همچنان ادام��ه دارد كه فعاالن اين بازار مي گويند: 
مردم و بازاري ها در انتظار كاهش بيشتر قيمت ارز هستند، 
در اين بين وعده حسن روحاني كه گفته »تصميم گرفتيم 
قيمت دالر را پايين بياوريم «  بي تأثير نيست. قيمت دالر طي 
روزهاي اخير درحالي از كانال 25 هزار تومان به 23 هزار تومان 
بازگشته است كه فعاالن بازار انتظار دارند در روزهاي آينده، 
شتاب ريزش قيمت ها در بازار ارز بيشتر هم شود. خوش بيني 
ايجادشده در بازار براي برداشته شدن تحريم ها با پايان دوره 
رياست جمهوري ترامپ، باعث شده است بازار چشم انتظار 
كاهش بيشتر نرخ ارز باشد. هرچند اين انتظار شايد خيلي 
خوش بينانه باشد ولي جو فعلي حاكم در بازار نشان مي دهد 
كه مردم و بازاري ها منتظر كاهش بيشتر قيمت ها در بازار با 
آغاز دوره رياست جمهوري بايدن هستند. انتظارات مثبت 
در بازار ارز درحالي ش��كل گرفته كه حس��ن روحاني نيز در 
هفته گذشته وعده كاهش قيمت دالر به 15 هزار تومان را در 
صورت آزادسازي منابع بلوكه شده ايران در كره جنوبي داد.

هرچند تحقق وعده روحاني با اما و اگرهاي فراواني همراه است 
و كارشناسان اقتصادي تأكيد دارند كه نمي توان براي كاهش 
قيمت دالر كف مشخصي را تعيين كرد چراكه قيمت ارز تحت 
تأثير عواملي همچون عملكرد بازارهاي ديگر، تورم، تحريم و... 
است و نمي توان تنها با ورود منابع ارزي به كشور و يا با دستور 
اين انتظار را داشت كه قيمت ها ريزش شديد داشته باشد. مورد 
ديگر هم البته بدعهدي طرف كره اي است كه در سال هاي 
اخير به رغم مذاكرات جدي ايران، همچنان از آزادسازي منابع 
ايران سر باز مي زند و پيشنهادهاي پوچ و بي شرمانه به ازاي 
پرداخت منابع ايران مي دهد، مثال تازه در اين خصوص هم به 
ديدار اخير هيات كره اي با رييس كل بانك مركزي برمي گردد 
كه طرف كره اي گفته بود حاضر اس��ت به ج��اي پول ايران، 
آمبوالنس و كيت كرونا ب��ه ايران بدهد. اما همتي گفته بود 
»مشكل ما با 20 يا 50 ميليون دالر حل نمي شود و كره بايد 7 
ميليارد دالرمان را بدهد«. بعد از جلسه همتي با هيات كره اي، 
محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور گفت: كره اي ها قول 
دادند كه خودشان بروند، اجازه بگيرند تا پول هاي ايران آزاد 
شود، ضمن اينكه ما مقدمات كار هاي حقوقي را فراهم كرديم و 
با مقامات كره جنوبي هم اتمام حجت كرديم، اميدواريم كه ماه 
آينده توفيقاتي به وجود بيايد. اظهارات تيم ايراني بعد از مذاكره 
با طرف كره اي نشان داد كه اين ديدار هم عايدي چنداني براي 
ايران نداشت و كره اي ها اين بار هم به بهانه ترس از آمريكا صرفًا 
وعده هايي را به ايران داده اند كه احتماالً به سرنوشت وعده هاي 
قبلي ختم مي شود ولي با وجود اين، سخنراني روحاني درباره 
آزادسازي منابع بلوكه شده ايران در كره و كاهش قيمت دالر 
به 15 هزار تومان بيانگر اميدواري و خوش بيني دولت به كره 
است، هرچند كه در آزادسازي اين منابع اما و اگرهاي فراواني 
وجود دارد. با اين حال اما نمي توان گفت كه بازار از كنار وعده 
دالري روحاني بي اعتنا عبور كرده است؛ بازاري ها مي گويند: 
بعد از اعالم كف 15هزارتوماني از س��وي روحاني، مردم به 
استقبال دالر 15�16 هزار توماني رفته اند و به همين دليل 
ديگر خريدار واقعي در بازار نداري��م. آن طور كه فعاالن بازار 
اعالم كرده اند، از صبح ديروز و با جدي شدن ريزش قيمت ها 
در بازار ارز، دالل ها در نقش خريدار درآمده اند و سعي دارند از 
كاهش بيشتر قيمت ها جلوگيري كنند ولي واقعيت آن است 
كه فعاًل خريداري در بازار ندارد و اكثر دارندگان دالر، خصوصًا 
مردم عادي كه در ماه هاي قبل دالر خريداري كرده بودند، از 
امروز براي فروش دالرهايش��ان وارد بازار شده اند. نكته مهم 
ديگر در بازار ارز اين است كه تعداد فروشنده ها در سامانه نيما 
نيز به صورت محسوسي افزايش داشته است؛ صادركنندگاني 
كه پيش از اين قيمت هاي پيشنهادي شان براي فروش درهم 
و... باالت��ر از نرخ هاي بازار آزاد بود از امروز به درج قيمت هاي 
پايين تر از بازار آزاد در نيما اقدام كرده اند ولي جالب اينجاست 
كه خريداري براي ارزهاي صادراتي در نيما هم وجود ندارد. 
فعاالن بازار مي گويند درصورت مديريت همين ش��رايط از 
سوي بازارس��از و عدم بروز اتفاق خاصي در حوزه سياسي، 
احتمااًل در روزهاي آينده بايد شاهد بازگشت قيمت دالر و 
يورو به كانال هاي پايين تري باشيم. گفتني است، هم اكنون 
در بازار آزاد قيمت دالر 23 هزار و 100 تومان، يورو 28 هزار 
تومان، درهم امارات 6 هزار و 350 تومان و پوند انگليس 31 
هزار تومان است. قيمت دالر در صرافي هاي بانكي 23 هزار و 
100 تومان است؛ قيمت خريد دالر از مردم در صرافي هاي 

بانكي وارد كانال 22 هزار تومان شده است.

اخبار
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چك هاي برگشتي  با موجودي 
ساير حساب ها پاس مي شود

با اجرايي ش��دن قانون جديد چك و پ��س از الزامي 
ش��دن ثبت چك در س��امانه صياد، دارندگان چك 
برگشتي رفع س��وء اثر نش��ده نمي توانند در سامانه 
صياد، چ��ك جديد ثب��ت كنند. به گ��زارش روابط 
عموم��ي بانك مركزي، س��خنگوي اج��راي قانون 
جديد چك در خصوص ثبت اختياري چك از طريق 
سامانه صياد گفت: نقل و انتقال چك هاي جديد كه 
از سال آينده توزيع خواهند شد صرفًا از طريق سامانه 
صياد، امكان پذير اس��ت اما نق��ل و انتقال چك هاي 
كنوني، طبق روال موجود اس��ت و نيازي به ثبت در 
س��امانه صياد ندارد. آمنه نادعل��ي زاده با بيان اينكه 
چك هاي كنون��ي مي توانند در وجه حامل نيز صادر 
شوند اما گيرنده چك هاي با ظاهر و مندرجات جديد 
بايد مش��خص باش��د و در س��امانه صياد ثبت شود، 
گفت: براي استعالم وضعيت اعتباري چك صيادي 
https: //www. هموطن��ان مي توانند ب��ه آدرس

aspx.19689/cbi.ir/EstelamSayad مراجعه 
كنند.معاون اداره نظام ه��اي پرداخت بانك مركزي 
در خصوص فرآيند ثب��ت و تاييد چك هاي صادره و 
دريافتي تاكيد كرد: صادركنندگان و دريافت كنندگان 
چك مي توانند فرآيند ثب��ت، تاييد و انتقال چك در 
سامانه صياد را به صورت اختياري انجام دهند ضمن 
آنكه در حال حاضر اين امكان از طريق برنامك هاي 
موبايلي كه فهرس��ت آنها در تارنماي شركت شبكه 
الكترونيك پرداخت كارت )شاپرك( منتشر مي شود، 
فراهم است و به مرور برنامك هاي ديگر و درگاه هاي 
نوين بانك ها و موسس��ات اعتباري )اينترنت بانك و 

همراه بانك( به اين فهرست اضافه مي شوند.

۴55۰ ميليارد تومان
عمليات بازار باز

بانك مركزي با تزريق 45.5 هزار ميليارد ريال نقدينگي در 
قالب توافق بازخريد با سررسيد 14 روزه با حداقل نرخ 20 
درصد به بانك هاي متقاضي موافقت كرد. پيرو اطالعيه روز 
يك شنبه 21 دي ماه 1399 مبني بر برگزاري حراج خريد 
مدت دار اوراق بدهي دولتي در عمليات بازار باز، 6 بانك در 
مهلت تعيين شده سفارش فروش اوراق بدهي دولتي در 
قالب توافق بازخريد )ريپو( را در مجموع به ارزش 104.6 
هزار ميليارد ريال از طريق سامانه بازار بين بانكي به بانك 
مركزي ارسال كردند. با توجه به پيش بيني بانك مركزي 
از وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي، موضع پولي بانك 
مركزي در اين هفته ثبات نقدينگي بود. از اين رو بانك 
مركزي با تزريق 45.5 هزار ميليارد ريال نقدينگي در قالب 
توافق بازخريد با سررسيد 14 روزه با حداقل نرخ 20 درصد 
به بانك هاي متقاضي موافقت كرد. معامالت مربوط به اين 
عمليات و معامالت مربوط به سررسيد توافق بازخريد 
دو هفته قبل به ارزش 45.6 هزار ميليارد ريال توس��ط 
كارگزاري بانك مركزي در روز چهارشنبه 24 دي ماه انجام 
شد. به عالوه، در هفته جاري بانك ها و موسسات اعتباري 
در سه نوبت از اعتبارگيري قاعده مند در مجموع به ارزش 

131.8 هزار ميليارد ريال استفاده كردند.

رويداد ملي »بانوي بركت« 
فراخوان داد

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام رويداد ملي »بانوي 
بركت« را با هدف كارآفريني در حوزه كسب وكارهاي 
خانگي و خانوادگي براي بانوان برگزار مي  كند. مجري 
رويداد ملي بانوي بركت با اعالم اين خبر و در تشريح 
اهداف برگزاري اي��ن رويداد گفت: طراحي مدل هاي 
بومي براي افزايش حضور بانوان در حوزه هاي اقتصاد 
خانواده و كس��ب و كارهاي خانگي، افزايش مشاركت 
اقتصادي بانوان، تقويت شبكه اجتماعي بانوان كارآفرين 
بنياد بركت و ارايه طرح هاي صنايع خالق در كسب و كار 
بانوان از جمله اهداف برگزاري اين رويداد است. منصوره 
اخوان با اش��اره به فراخوان روي��داد ملي بانوي بركت 
خاطرنشان كرد: كارآفرينان و ايده پردازان مي توانند از 
app.barkat. طريق اپليكيشن جامع بركت به نشاني
event. يا س��ايت رويداده��اي بركت به نش��اني ir

barkat.ir طرح ها و مدل هاي كسب وكار و ايده هاي 
سياستي خود را در حوزه كارآفريني براي بانوان ارايه 
دهند تا طرح هاي منتخب پس از بررس��ي و داوري، از 
سوي بنياد بركت حمايت و اجرا شوند. وي از حمايت 
اين بنياد از طرح هاي اشتغال زايي در قالب رويداد بانوي 
بركت خبر داد و افزود: اين رويداد قصد دارد تا در يك 
فرآيند جمع سپاري حل مساله، مدل هاي بنياد بركت را 
متناسب با نيازها و شرايط كارآفريني زنان به روز نمايد و 
 عالوه بر مدل هاي موفق قبلي، مدل اشتغال بانوان را نيز 
ارايه دهد. به گفته اخوان، رويداد بانوي بركت همچنين 
مي خواهد مشكالت زنان كارآفرين در حوزه اشتغال 
خانگي و خانوادگي را بررسي كند. مجري رويداد بانوي 
بركت با اشاره به شروع ثبت نام متقاضيان از 22 دي ماه 
اظهار داشت: ارزيابي و داوري طرح ها و ايده هاي رسيده 
به روي��داد از 15 بهمن ماه همزمان با س��الروز والدت 
حضرت فاطمه )س( و روز زن آغاز خواهد شد. همچنين 
در اين مدت براي تمامي شركت كنندگان، دوره هاي 
آموزشي با هدف توانمندسازي برگزار مي شود. اخوان 
بيان كرد: عالوه بر اهداي جوايز به طرح هاي برگزيده 
در اين روي��داد، طرح هاي اش��تغال زايي منتخب نيز 
متناسب با مدل هاي اقتصادي اشتغال زايي بنياد بركت 
حمايت خواهند شد. وي با اش��اره به برگزاري رويداد 
بانوي بركت در سراسر كشور خاطرنشان كرد: طرح ها 
و ايده هاي رسيده به رويداد بايد در حوزه هاي صنايع 
خالق شامل طراحي و معماري؛ كسب وكار ديجيتال 
و فضاي مجازي؛ ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي؛ صنايع ديداري و شنيداري؛ گياهان دارويي و 
طب سنتي؛ چاپ و نشر؛ هنرهاي تجسمي و نمايشي؛ 

و بازي، اسباب بازي و سرگرمي باشند.

نوسان دالر افزايشي يا كاهشي 
نشانه حساسيت زياد است

در حالي كه در اغلب كشورهاي جهان، نرخ ارز يك كشور 
خارجي صرفا براي معامالت بين المللي است و دولت 
جز با سياست هاي اقتصادي كالن در نرخ آن دخالتي 
نمي كند. يعني دولت ها عموما به دنبال باز كردن يا بستن 
درهاي اقتصادي خود با كشورهاي ديگر هستند كه اين 
امر بر نرخ ارز هم تاثير مي گذارد اما كمتر دولتي است كه 
به صورت مستقيم اقدام به كنترل قيمت ارزهاي خارجي 
كند و يا براي آنها نرخ تعيين كند. اما اقتصاد ايران از اين 
حيث يك استثنا اس��ت چرا كه تحريم هاي خارجي، 
كاهش فروش نفت و حاال هم شرايط كرونايي باعث شده 
كه درآمدهاي ارزي كشور و نوع هزينه كرد و مصارف آن 
براي دولت اهميت بااليي پيدا كند. در سال هاي گذشته 
دولت با تعيين نرخ ارز ترجيحي سعي بر حمايت از واردات 
كاالهاي اساسي و مواد اوليه كرد اما به عقيده كارشناسان 
اين روش ابهامات و ايراداتي داشت كه باعث شد دولت در 
بودجه 1400 نسبت به اصالح آن اقدام كند. اما به راستي 
دولت چقدر بايد در قيمت گذاري نرخ ارز و يا تخصيص 
و ترجيح آن دخالت كند؟ واقعيت اين اس��ت كه همه 
كشورها تالش مي كنند قيمت ها را آزاد بگذارند. چرا 
كه ما زماني مي توانيم به سمت تك نرخي شدن برويم 
كه همه چيز آزاد باشد، يعني بازار يك كاال تعيين كننده 
باش��د، نه دولت. براي كشورهايي مثل ايران كه منابع 
درآمدي دولت از طريق نفت به دست مي آيد و نفت هم 
با ارز خارجي فروخته مي شود، الزم است كه اين منابع 
روشن و نرخ آن از سوي دولت تعيين شده باشد. بنابراين 
نرخي وجود دارد كه دولت مي تواند براي درآمدهاي خود 
محاسبه كند كه طبيعي است. چرا كه بدون تعيين اين 
نرخ، نمي توان برنامه ريزي و بودجه بندي كرد. اما اين كار 
بايد به وسيله يك نهاد مستقل تعيين شود كه آن هم 
فقط در بخش مربوط به درآمدهاي ارزي و در ارتباط با 
فعاليت هاي دولت مطرح مي شود، نه در مورد دادن اين 

منابع به بخش خصوص.
از اين رو، دولت يك ن��رخ ارز را براي بودجه ريزي خود 
پيش بين��ي و تعيين مي كن��د، اما اين ن��رخ نبايد در 
محاسبات بانك مركزي و در ارتباط با ساير دستگاه ها 
مطرح شود. چرا كه در صورت هدايت مستقل درآمدهاي 
ارزي، ه��م دولت نمي تواند در اقتص��اد مداخله كند و 
هم نرخ ارز تغيير نمي كند و اين امر الزمه پذيرش اين 
موضوع است كه نرخ تعيين شده در بودجه فقط مربوط 
به درآمدهاي دولت است و بقيه موارد توسط بازار تعيين 
مي شود و مابه التفاوت آن به صندوق درآمدهاي صندوق 

توسعه ملي ريخته مي شود.
همه كشورها بايد تالش كنند به سمت تك نرخي شدن 
ارز پيش بروند، چرا كه بديهي است كه ارز دونرخي فساد 
به وجود مي آورد و تخصي��ص منابع را به صورت غلط 
هدايت مي كند. اما براي كشورهاي نفتي كه درآمدهاي 
دولت از نفت است، اين امر اجتناب ناپذير است كه دولت 
نرخ مورد نظر خود را در بودجه تعيين كند اما اين تنها 
مربوط به درآمدهاي دولت است و ربطي به نرخ رسمي و 

نرخ واقعي ارز براي بازار و بخش خصوصي ندارد. 
نرخ گذاري ب��ا ارقامي مث��ل ارز 4200 توماني معني 
نمي دهد و از ابتدا هم غلط بود كه حتي باعث ايجاد فساد 
و رانت ش��د و تداوم آن هم وضعيت را تشديد مي كند. 
چون بايد پذيرفت كه اين دولتمردان نيستند كه نرخ 
ارز را تعيين مي كند بلكه اين بازار است كه نرخ را تعيين 
مي كند. در نتيجه بانك مركزي و بقيه نهادها هم مجبور 

هستند نرخي كه در بازار است، بپذيرند.
دولت بايد حساسيت ها نسبت به نرخ ارز را كاهش دهد، 
كار دولت و بانك مركزي بايد كمك كردن به عملكرد 
بازار باشد نه آنكه دولت جاي بازار را بگيرد و تعيين نرخ 
كند.من نمي دانم چرا كسي نمي گويد كه قيمت مسكن 
كه باال رفته دونرخي يا تك نرخي است و كسي حساسيت 
نشان نمي دهد كه چرا اين همه قيمت كاالها باال رفته ولي 
وقتي قيمت ارز مطرح مي شود، همگي حساسيت نشان 
مي دهند.اين يك حساسيت بي مورد است چون قيمت 
ارز هم مثل بقيه كاالها در بازار تعيين مي شود و بديهي 
اس��ت كه به دليل كمبودهايي كه در بازار وجود دارد، 
قيمت ارز هم تغيير كند. لذا كسي نمي تواند بگويد دولت 
بايد قيمت را پايين بياورد؛ دولت چرا قيمت مسكن را 
پايين نمي آورد و يا براي بقيه كاالها نرخ تعيين نمي كند؟

نباي��د نرخ ارز را ب��ه اقتصاد داخلي گ��ره بزنيم. برخي 
مي گويند كه م��ا ارز 4200 تومان��ي را حذف كنيم و 
مابه التف��اوت آن را به مردم يارانه بدهي��م، نرخ ارز چه 
ربطي به پرداخت يارانه دارد؟ نرخ ارز يك مقوله اي است 
كه اقتصاد داخلي را به خارج وصل مي كند، بنابراين اين 
در مورد دادوستدهاي بين المللي مطرح است و كمك 
به معيشت مردم يك موضوع داخلي است و نبايد اين 
دو مورد را به هم گره زد. اينك��ه اين ارز 4200 توماني 
را تغيير دهيم، ربطي به اين مساله ندارد كه اگر دولت 
بتواند به مردم كمك كند. چرا كه يارانه دولتي ربطي به 
قيمت ارز خارجي ندارد و دولت مي تواند شرايط داخلي 
را تشخيص دهد و كمك هاي الزم را بكند؛ خصوصا در 
اين شرايط كرونايي كه در همه جاي دنيا، دولت ها همين 
كار را انجام مي دهند، بنابراين اينكه اين درآمد از كجا 
تامين شود، اين را ديگر بانك مركزي و دولت با توجه به 
اولويت هاي خود مي توانند تشخيص دهند. واقعيت اين 
است كه به هيچ عنوان تعيين نرخ حتي 11 هزار توماني 
هم معقول نيست و بايد دليل روشني براي اين كار وجود 
داشته باشد. چون از نظر علم اقتصاد، بهترين چيزي كه 
مي توانيم بگوييم آن است كه نرخ ارز را بازار تعيين كند 
و نوسانات آن هم در دس��ت بازار باشد تا دولت و بانك 
مركزي هم كمتر در آن دخالت كنند، چون كار بانك 
مركزي كنترل قيمت ها نيست و اين كلمه كنترل را بايد 
حذف كنيم. بانك مركزي بايد در راستاي يكسان سازي 
نرخ ارز و آزادسازي قيمت ها حركت كند، بانك مركزي 
مي تواند منابع را بر اساس آنچه بازار تشخيص مي دهد، 
هدايت كند. يعني كار دولت و بانك مركزي بايد كمك 
كردن به عملكرد بازار باش��د نه آنكه دولت جاي بازار را 
بگيرد و تعيين نرخ كند.دولت و بانك مركزي مي توانند 
كمك كنند كه شفافيت بيشتري در بازارهاي مالي وجود 

داشته باشد تا بازار بهتر تصميم بگيرد.

بازگشت دالر به كانال 22  هزار توماني به دنبال خوش بيني برداشتن تحريم ها و وعده دالر 15 هزار توماني 

كاهش قيمت سكه به كانال 10 ميليون توماني
خوشبينيطالوارزبهوعدهها

ناهار مجاني در اقتصاد نداريم

تهديد  و فرصت بازارها

 اما سهام ش��ان در ب��ورس كه با هدف س��ود كالن وارد 
آن ش��ده بودند به كمتر از 400ميليون تومان رسيده 
است. شبيه اين اتفاق براي بسياري از فعاالن اقتصادي 
و س��رمايه گذاران در بورس افتاده است. بايد به گونه اي 
برنامه ريزي، مديريت و تحليل شود كه با كمترين نوسانات 
سرمايه گذاري ها را پيگيري كنند و يك چنين شرايطي 
براي س��رمايه گذاران رخ ندهد.البته اي��ن افراد همان 
اشخاصي هستند كه در يك مقطعي كه بازار با رشد روبه 
رو شده بود، قيمت سهامش حتي به 2ميليارد هم رسيده 

بود و سودهاي بااليي را براي چشم انداز آينده پيش بيني 
مي كردند. ما به دنبال ارايه تحليلي درست از ريسك هاي 
اقتصادي هستيم. مديريت ريسك هاي اقتصادي يعني 
چه؟ يعني چه كنيم كه اگر توافق شد و برجام در مسير 
احيا قرار گرفت، آسيبي به بيزينس و سرمايه گذاري افراد 
وارد نشود. از سوي ديگر هم اگر توافقي صورت نگرفت و 
روند تحريم ها همچنان باقي ماند، بازهم فعال اقتصادي 
با آسيب دامنه داري مواجه نشود. پس معيار تحليل هاي 
مطرح شده، ارايه يك استراتژي معامالتي است كه هر 

كدام كه رخ دهد، كمترين آسيب را به به فعال اقتصادي 
بزند و او را با كمترين نوسان به سمت بهبود هدايت كند. 
اگر كسي گمان مي كند يا اين ذهنيت را دارد كه در برابر 
هر كدام از اين سناريوها )يعني تداوم توافق ها و احياي 
برجام يا تداوم تحريم ها و عدم احياي برجام( يك سيستم 
پاسخگويي به ريسك ايجاد كنيم بدون هيچ هزينه، بايد 
بگويم كه يك چنين مساله اي هرگز در تحليل امكان پذير 
نخواهد بود. در اقتصاد هرگز به هيچ فردي ناهار رايگان 
نمي دهند، غذاي رايگاني در كار نيسست در هر حوزه اي 

اگر بخواهيد ريسك هاي فعاليت اقتصادي خود را كاهش 
دهيد بايد براي آن هزينه داده شود. بنابراين همانطور 
كه در ابتداي بحث اشاره كردم، مهم ترين رويكردي كه 
فعاالن اقتصادي بايد به دنبال پيگيري آن باشند، ايجاد 
مكانيسمي اس��ت كه بدون توجه به تحوالت بيروني 
و با كمترين آس��يب و هزينه از تحوالت پيش رو عبور 
كند. رسيدن به يك چنين جايگاهي نيازمند طراحي 
يك اس��تراتژي معامالتي معقول اس��ت كه مبتني بر 

رويكردهاي كارشناسي واقعي ايجاد شده باشد.

اين در حالي است كه در بس��ياري از كشورها، ظرفيت 
س��رمايه گذاري در بورس جايگزين تمام اين بازارهاي 
جانبي شده و افراد امكان ورود به آن را در سطوح مختلف 
دارند. آنچه كه در ماه هاي ابتدايي سال جاري خود را نشان 
داد، نبود زيرس��اخت هاي الزم در بازار سرمايه ايران بود. 
در ابتداي س��ال جاري، شاخص بورس با سرعت زيادي 
رشد كرد و از اين رو بخش قابل توجهي از جامعه با هدف 
س��ودآوري به اين بازار وارد ش��دند اما با توجه به اينكه 
سهامداران جديد، ش��ناخت چنداني از مختصات بازار 

نداشتند، در بسياري از حوزه ها زيان ديدند و عمال تصوري 
كه از بازار داش��تند بر هم ريخت. اين در حالي است كه 
صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس يا مشاوراني كه از 
شرايط بازار اطالع دقيق دارند مي توانستند مانع از چنين 
اتفاقي شوند. در كشورهاي خارجي، افراد در مشاوره با اين 
صندوق ها، ميان سهام هاي با ريسك باال و ريسك پايين، 
انتخ��اب مي كنند تا بهترين تصميم را ب��راي پول خود 
بگيرند اما در ايران اين تصور غلط وجود دارد كه مشاوران 
كمكي به افراد نمي كنند، اين در حالي است كه افراد اگر 

حتي هزينه اي براي دريافت اين مشاوره ها بپردازند هم با 
اطمينان بيشتري سرمايه گذاري مي كنند و هم شانس از 
دست رفتن پول هايشان به حداقل مي رسد. در شرايطي 
كه به نظر مي رسد بخش مهمي از جامعه چاره اي جز ورود 
به بازارهاي مختلف براي حفظ ارزش پس اندازهايشان 
و گذران امور ندارند، قطع��ا بهترين فرصت موجود بازار 
سرمايه اس��ت. اما براي استفاده از ظرفيت هاي اين بازار 
از يكسو، بايد آموزش مناسب به س��هامداران داده شود 
و از سوي ديگر دولت با عميق كردن بازار، رشد شاخص 

را محتمل تر كند. با بهبود زيرساخت ها، پول هاي جديد 
به توليد منتقل مي شود و با همين گردش مالي، امكان 
رشد اقتصادي مثبت و بهبود وضعيت توليدكنندگان نيز 
به وجود مي آيد. از اين رو بايد توجه داشت كه اگر بازاري 
مانند بورس با شناخت و بدون فراهم شدن زيرساخت ها 
مورد استفاده قرار بگيرد، خود به تهديد تبديل مي شود و 
اگر ظرفيت هاي الزم فراهم شود، به فرصتي مهم چه براي 
سرمايه هاي خرد مردم و چه براي دولت در تامين منابع 

مالي توليد بدل خواهد شد.

ادامه از صفحه اول



رقيه  ندايي|
بورس تهران براي چندمين هفته متوالي روند منفي خود 
را آغ��از كرد و با افت بي��ش از ۶/۲ درصدي به كانال يك 
ميليون و ۲۰۰ هزارواحد عقبگرد كرد. با اين احتس��اب 
شاخص كل در فاصله كمتر از ۲ درصدي از كف بيستمين 
روز آبان ماه س��ال جاري توقف كرد و اگ��ر اين روند در 
معام��ات روزهاي آينده ادامه يابد بازهم ش��اهد تغيير 
نوع معامات بورس و خرسي شدن فضاي بازار خواهيم 
بود. يك��ي از اصلي و اساس��ي ترين دغدغه حال فعالين 
بازار سرمايه تدوام بي واكنشي نرخ هاي سهام به شرايط 
سودآوري شركت هاست.اگر با نگاه تحليلي وضعيت بازار 
را بررس��ي كنيم متوجه خواهيم ش��د كه نگراني بسيار 
كمتري براي كليت بازار و شركت هاي بزرگ وجود دارد، 
به ويژه آنكه طي هفته ج��اري گزارش هاي فصل پاييز 
به عنوان ايده آل ترين فصل تاريخ فعاليت ش��ركت هاي 
كااليي محور به لحاظ درآمد و فروش رقم خواهد خورد. 
اما؛ با اين وجود بازهم اصلي و اساسي ترين دغدغه حال 
فعالين بازار سرمايه تدوام بي واكنشي نرخ هاي سهام به 
شرايط سودآوري شركت هاست. وضعيتي كه تا حدي 
به عدم اطمينان از ثبات متغيرهاي كنوني ش��امل نرخ 
ارز و قيمت ه��اي جهاني مربوط مي ش��ود كه در هفته 
گذشته با كاهش نسبي قيمت دالر در برابر ريال تا حدي 

پررنگ تر شد.

حاشيهسودتهديدميشود؟
در ميان بحث و گفت وگوهاي اخير مربوط به تعيين نرخ 
پايه فوالد در بورس كاال، نقل قولي ش��نيده ش��د كه در 
هياهوي موجود به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفت. 
اين نقل قول مربوط به حاشيه سود شركت هاي فوالدي 
است كه در س��ال جاري در محدوده بيش از ۵۰ درصد 
است كه چند برابر حاشيه سود رقباي جهاني اين صنعت 
است. اين موضوع هر چند در بس��تر نادرست و با هدف 
توجيه نرخ گذاري فوالد مطرح شد اما از جنبه اي ديگر، 
واقعيتي را در خود دارد كه هم مي تواند نقطه قوت و هم 
به صورت تهديد در نظر گرفته شود. واقعيت اين است كه 
نه تنها صنعت فوالد بلكه شركت هاي پتروشيمي، فلزات 
اساس��ي و معدني در سال جاري حاشيه سودهايي را در 
فعاليت عملياتي تجربه مي كنن��د كه نه تنها چند برابر 
شركت هاي مشابه جهاني بلكه نسبت به متوسط مارجين 
تاريخي خود اين بنگاه ها در بلندمدت هم به طور ميانگين 
حدود ۱۰۰ درصد بيش��تر است. شرايط كنوني طبيعتا 
امكان دستيابي به سودهاي رويايي را براي شركت هاي 

اين صنايع فراهم كرده است اما از منظر تهديد، در كنار 
مخاطرات قيمت گذاري، احتمال افزايش نرخ نهاده هاي 
توليد شامل قيمت انرژي، خوراك، عوارض دولتي، ماليات 
و امثال اين موارد را بيش از پيش مي كند. بديهي اس��ت 
حاشيه سودهاي نامتعارف كنوني شركت ها از يك سو و 
تنگناي اقتصادي و بودجه اي در بخش عمومي و دولتي 
از س��وي ديگر، تعريف هزينه هاي جديد و واقعي سازي 
قيمت نهاده هاي توليد را به يكي از سناريوهاي محتمل 
تبديل مي كند؛ سناريويي كه نشانه هاي اوليه آن در طرح 
بحث وضع ماليات بر صادرات مواد خام در جريان بررسي 
بودجه س��ال آينده قابل رصد اس��ت. از اين جهت، يكي 
از داليل احتياط كنوني خريداران بنيادي سهام به رغم 
شرايط ايده آل س��ودآوري شركت ها مي تواند به همين 

جنبه تهديد آميز مربوط باشد.

سياستوبورس
اين روزها سياس��ت به ي��ك بخش تاثيرگ��ذار بر روي 
وضعيت ش��اخص بورس تهران تبديل شده است و اگر 
اتفاق سياسي خاصي در داخل و يا خارج كشور رخ دهد 
 FATF بازار تغيير ماهيت مي دهد. براي مثال در داستان
شاهد نزول عمده بوديم، درصورتي كه پيش بيني مي شد 
كه FATF تنها تاثيري خرد بر روي س��هام بانكي داشته 
باشد. به اين مثال بايد گفت كه وضعيت بازار در مقايسه با 
چندسال گذشته به طور كامل تغيير يافته است. تنها چند 
روز به ورود بايدن به كاخ س��فيد باقي مانده و با اين حال 

بازهم برخي از رسانه ها خبر از اجراي تحريم هاي جديد 
توسط دونالد ترامپ مي دهند و عده اي ديگر نيز مي گويد 
ترامپ در تاش است كه بورس تهران را تحريم كند اما  
باتوجه به واقعيت هاي موجود تمامي اين موارد شايعه اي 
بيش نيست و تنها برخي در تاشند كه جوي نامناسب به 
بورس تزريق كنند تا خود نيز سودي كسب كنند. اگر به 
واقعيت هاي سياسي نگاه كنيم مي توان جايي براي رشد 
بورس ديد اما برخي سعي دارند از اين آب گل آلود ماهي 
بگيرند و تنها با خريد و فروش خود س��ودي مطلوب در 
روزهاي قرمز بازار كسب كنند. اين واقعيت ها نويد روزهاي 
خوش را براي بورس مي دهد ولي باتوجه به وضعيت بازار 
اين نويد تا حد قابل توجهي پوشيده شده است. به طور كلي 
مي توان گفت نرخ گذاري دستوري، تهديد حاشيه سود، 
دخالت هاي بي مورد، اخبار سياسي و امثال اين موارد تاثير 
بسيار بسزايي در وضعيت بازار داشته و باعث شده بورس 
روند نزولي به خود بگيرد اما باتوجه به پتانسيل موجود در 
بازار سرمايه اين روند نزولي به مرور به صعود تبديل خواهد 
شد و بازارسهام تا پايان سال اين روزهاي سرخ پوشي را به 
نوعي جبران مي كند اما نبايد انتظار شاخص دو ميليون 
واحدي را داش��ت و بايد اجازه داد بازار سهام آرام آرام به 

ماهيت واقعي خود دست يابد.

بازدهي۱۰ماههبورستهران
در ابتداي سال شاخص كل بورس حدود نيم ميليون واحد 
بود اما پنج ماه اول را توفاني ادامه داد و تا سطح دو ميليون 

و ۸۰ هزار واحدي نيز پيش رفت. اما از اواخر مرداد روند 
نزولي بازار سرمايه آغاز شد، در واقع ميتوان عملكرد بورس 
را از ابتداي امسال به دو بخش پنج ماهه اول با شيب تند 
افزايشي و پنج ماهه دوم با نزول حدود ۹۰۰ هزار واحدي 
تقسيم كرد. در حال حاضر طبق آخرين داده هاي سازمان 
بورس از عملكرد بازار در روز شنبه ۲۷ دي، شاخص كل 
روي سطح يك ميليون و ۱۸۶ هزار واحدي قرار دارد كه 
نسبت به اول سال رشد ۶۷۴ هزار واحدي )۱۳۱ درصدي( 

داشته است.

تعادلدرانتظاربازارسرمايه
همايون دارابي، كارش��ناس بازارس��رمايه درخصوص 
وضعيت بازار مي گويد: وضعيت فعلي ب��ازار را مي توان 
كاهش قيمت دالر و نرخ هاي جهاني دانست و روز شنبه 
نيز اين دوعامل بر روي بازارس��هام فشار مضاعف ايجاد 
نمود.با توجه به اخبار ناخوشايند از اقتصاد چين و احتمال 
اجراي قرنطينه، قيمت نفت و فلزات اساسي هم روندي 
نزولي داشت و به تبع آن در بازار سهام هم به ويژه برخي 
نمادهاي وابسته به اين عوامل اثراتي به جا گذاشت.اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه مي دهد: تجربيات گذشته 
نشان مي دهد كه طي ريزش هاي عميق و سريع، بازگشت 
هم با سرعت افزون تري اتفاق مي افتد و به نظر مي رسد با 
كنترل هيجانات فروش، از روز دوشنبه يا سه شنبه هفته 

جاري مجددا بازار به مسير تعادل باز خواهد گشت.

افزايشنرخيكهپيشخورشد
عظي��م ثابت، كارش��ناس بازارس��رمايه درخصوص 
وضعيت ب��ازار اظه��ار مي كند: اظهارات مس��ووالن 
محترم در دولت و مجلس در رابطه با بازار سرمايه بايد 
تسهيل كننده ش��رايط بازار باشد و بازار سهام را دچار 
اتفاقات غيرقابل پيش بيني نكند و با توجه به اينكه بازار، 
اصاح خوبي داشته است و شركت ها نيز گزارش هاي 
خوبي را ارايه كرده اند مي توان نتيجه گرفت كه فقط 
فروش هاي احساسي بازار را با روند كاهشي همراه كرده 
است. اين كارشناس بازارسرمايه تاكيد مي كند: سرمايه 
ترس��و يا ترسناك نيست و هر ش��ايعه اي در اين بين 
مي تواند بر سرمايه سهامداران تأثيرگذار باشد. هيجاني 
كه سهامداران از ترس از دست دادن سرمايه هاي خود 
دارند موجب تصميم به خروج از بازار شده است. كاهش 
قيمت دالر و افت ساير بازارها سهامداران را نگران كرده 
اس��ت در حالي كه تمامي كارشناسان معتقدند اين 

كاهش قيمت دالر موقتي است. 
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بازارسرمايهبهمدارصعودي
بازميگردد

مجتبي شهبازي، كارشناس بازارسرمايه در خصوص 
رفتار سهامداران و تمايل آنها به خريد سهام كوچك 
گفت: در روزهاي منفي ب��ازار، تقاضاي محدود به 
سمت سهم هاي كوچك سوق پيدا مي كند تا سودي 
عايد سهامداران شود و اين رفتاركاما طبيعي است. 
وي ادامه داد: بازار ش��رايط بحراني و حادي ندارد و 
تحليل بنيادي پشت اين رفتار سهامداران نيست؛ 
چرا كه اتفاق جدي��دي در حوزه هاي مختلف رخ 
نداده اس��ت؛ نرخ تسهيات بانكي تغييري نكرده، 
تصميمات اقتصادي كه تاثير منفي بر بازار سرمايه 
داشته باشد اتخاذ نشده، جريان سياسي و بين المللي 
جديدي ه��م در ميان نبوده كه ب��ازار با تحليل يا 
علت به سوي ريزش برود. وي ادامه داد: مگر اينكه 
سهامداران با استناد بر شايعاتي كه اين روزها داغ 
ش��ده، معامات خود را انجام داده باشند. به گفته 
شهبازي، معامات اين روزهاي سهامداران كه بر 
مبناي شايعات، خبر و عوامل غيربنيادي قرار دارد، 
بيشترين آفت براي بازار سهام به شمار مي آيد. اين 
تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: ترسي كه ايجاد شده 
تنها يك شوك يا بازي رواني است. زيرا پيش بيني ها 
حاكي از گش��ايش هاي اقتصادي است كه قاعدتا 
آرامش بيشتري را در برخواهد داشت. وي در ادامه 
با اشاره به اينكه بازار سرمايه تجربه چنين روزهايي 
را در كارنامه فعاليت خود دارد، گفت: در بسياري از 
موارد، ديده ش��ده كه بازار نياز به اصاح دارد و اين 
موضوع، امري عادي است كه در ذات بازار قرار دارد. 
شهبازي در خصوص گزارش هاي ۹ ماهه شركت ها 
كه بر روي كدال منتشر شده، بيان كرد: تا به امروز 
كه تعدادي از شركت ها گزارشات مالي و عملكردي 
خود را به بازار ارايه كرده اند وضعيت خوب يا بهتر از 
پيش بيني هايشان داشتند. از طرفي به بازار مسجل 
شده كه هر كدام از شركت ها وعده هاي خود نظير 
افزايش سرمايه را محقق كردند و فعاليت ها كماكان 
با شفافيت كامل دنبال مي ش��ود. مدير معامات 
كارگزاري بانك پاس��ارگاد ادامه داد: اين امر نشان 
از ثبات عوامل بنيادي و همچنين چش��م انداز رو 
به رشد كفه مسائل بنيادي در بنگاه هاي اقتصادي 
دارد، امري كه مي تواند نويدبخش روزهاي روشن 
در روند آتي بازار سهام باش��د. وي ادامه داد: البته 
اميدواريم س��هامداران به چنين مواردي و بررسي 
تحليلي ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتصادي فعال در 
بورس توجه كنند و خريد و فروش خود را بر مبناي 
چنين مواردي قرار دهند. اين كارشناس بازار سرمايه 
در ادامه تاكيد كرد: انتظار مي رود با توجه به عوامل 
تاثيرگذار مثبت پيش روي بازار سرمايه، شاهد دور 
شدن فضاي هيجاني از بورس و در نهايت بازگشت 

آرامش و صعود نماگرها در بازار سهام باشيم.

مزايدههايامالكشفافميشود؟
محمدرضا اسامي، كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو با 
كاالخبر درباره مزاياي عرضه زمين و مسكن هاي دولتي 
و مازاد شهرداري ها در بورس كاال گفت: بورس كاال، سازو 
كار ش��فافي در اختيار همه قرار مي دهد تا افراد بتوانند 
از شرايط عرضه زمين هاي دولتي و مازاد شهرداري ها، 
اطاع پيدا كنند و امكان دسترسي اينترنتي به عرضه 
مسكن را فراهم مي آورد كه مي توان در يك جاي مشخص 
به اطاعات مورد نياز دس��ت پيدا ك��رد. در صورتي كه 
مزايده ها در خارج از بورس انجام شود، بايد آگهي عرضه 
در روزنامه چاپ شود و هر شخص خريدار و سرمايه گذار 
در سايت بانك مشخصي يا ارگان دولتي برود تا از مزايده ها 
اطاع پيدا كند؛ ولي در بورس كاال يك سيستم يكپارچه 
ايجاد ش��ده كه موجبات انجام يك حراج كاما شفاف 
و مكانيزم يافته را فراهم كرده اس��ت. وي افزود: عرضه 
مسكن در بورس كاال، دغدغه اصلي فروشندگان كه نحوه 
دريافت پول است را برايشان حل مي كند و خريداران نيز 
از صحت و سقم آن ملك و مداركش مطمئن مي شوند و 
موارد مربوط به ريسك، برايش از بين مي رود و در نهايت 
اينكه بازار مسكن، بعد از اين دوران سنتي كه در آن قرار 
دارد، به يك بازار يكپارچه ديجيتال تبديل مي ش��ود و 
بورس كاال هم مي تواند بهترين بستر براي اين موضوع 
باشد.اسامي در ارتباط با نحوه عرضه مسكن در بورس 
كاال اظهار داشت: بحث عرضه مسكن در بورس عاوه بر 
حراج هاي فيزيكي كه قرار است جايگزين مزايده نهادهاي 
دولتي و عمومي شود، بايد بيشتر در قالب هاي روش هاي 
سرمايه گذاري و ابزارهاي مالي پيش رود. به عنوان مثال 
براي فروش متري مسكن در بورس، سبدي از مسكن و 
سپس شاخصي بر روي آن تعريف شود و طبق اين عوامل 
فروش هاي متري مسكن، صورت بگيرد. مورد مهمي كه 
در ارتباط با اين موضوع وجود دارد ارتباط موثر ميان توليد 
مسكن و بورس كاالس��ت؛ به عبارت ساده تر بايد اوراق 
سلف موازي پروژه هاي مسكوني مشخصي در شهرهاي 
بزرگ عرضه شود تا در اين بازار ديدي بلندمدت شكل 
گرفته و براي سرمايه گذاري آيندگان مناسب باشد.  اين 
كارشناس بازار سرمايه در ارتباط با نقش عرضه مسكن در 
بورس كاال در شفافيت بازار مسكن گفت: توسعه همزمان 
حراج فيزيكي اماك دولتي و بهره گيري از ابزارهاي مالي 
در كنار حمايت ها و نبود محدوديت ها به شفاف سازي 
بازار مسكن از دريچه بورس كاال كمك شاياني مي كند. 
به گفته اسامي، اگر بتوان عرضه مسكن به بورس كاال را 
به سمتي برد كه ورود مسكن ها بسيار ساده تر و پروسه 
پذيرش آنها بسيار سريع انجام شود و همچنين تعداد 
اماكي كه در بورس عرضه مي شود افزايش پيدا كند، 
خود به خود تقاضا هم در اين معامات رش��د مي كند 
و رونق معامات، برابر اس��ت با ثبت قيمت هاي واقعي 
و كارشناسي مس��كن كه در دسترس عموم مردم قرار 
مي گيرد؛ در صورت تحقق اين رويدادها بازار مسكن يك 

گام بزرگ به سمت شفافيت برمي دارد.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان علت ريزش بورس را بررسي مي كند

چرا شاخص بورس سقوط كرد؟



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه به واسطه كاهش روزافزون نرخ دالر و همچنين 
بازگشت ثبات نسبي به شاخص هاي كالن اقتصاد، ترمز 
قيمت ها در بازار مسكن نيز كشيده شده است، اما همچنان 
برخي از دالالن يا سفته بازاني كه در نرخ هاي باال اقدام به 
خريد ملك كرده اند و اكنون خريداري براي آپارتمان خود 
ندارند، تمايل دارند، اتمس��فر قيمتي در بازار مسكن را با 
اعالن قيمت هاي پيشنهادي باالتر از قيمت هاي معامله 
شده در سايت هاي منتشركننده آگهي، دستكاري كرده تا 
منافع خود را تامين كنند.به گزارش »تعادل«، سوءاستفاده 
از فضاي مجازي و تبديل اين »فرصت شفاف س��ازي« به 
»تهديد قيمت سازي« دست كم در نبود سيستم كنترل و 
نظارت در دنياي واقعي و دنياي مجازي صورت مي گيرد. 
از س��ويي، آنگونه كه كارشناسان بازار مسكن مي گويند، 
مش��اوران امالك در دنياي واقعي، خدمات مش��اوره اي 
ارايه نمي كنند، بلكه در جام��ه بازارياب و حتي در برخي 
مواقع دالل ظاهر مي ش��وند، از اين رو، خريدار به تنهايي 
و به راحتي قادر به راستي آزمايي قيمت هاي پيشنهادي 
نيس��ت.در اين حال، اين فضاي غيرشفاف و پر از ابهام در 
فضاي مجازي به ويژه در سايت هايي كه از كيف و كفش 
تا جان آدميزاد و خري��د و فروش نوزاد و حيوانات درنده را 
تبليغ مي كنند، تشديد مي ش��ود. در اين حال، در فضاي 
وب، برخي از سايت هاي تخصصي در حوزه مسكن فعاليت 
مي كنند كه خدمات حداقلي از راستي آزمايي قيمتي را به 
مخاطبان خود ارايه مي كنند و با استفاده از رنگ هاي قرمز و 
سبز به مخاطبان اين پيام را مي دهند كه قيمت پيشنهادي از 
سوي آگهي دهنده باالتر يا پايين تر از ميانگين قيمتي منطقه 
است.به گزارش »تعادل«، در سطحي باالتر اما بايد ريشه 
قيمت س��ازي براي امالك در فضاي مجازي را به سانسور 
قيمت هاي معامله شده از سوي مراكز دولتي نسبت داد، چرا 
كه در غياب ابهام سازي از معامالت انجام شده، فضاي رشد و 
نمو قيمت سازي در فضاي مجازي فراهم مي شود. از سويي، 
وزارت راه و شهرسازي پس از چند ماه عدم انتشار آمار مربوط 
به معامالت ملكي، در آذرماه س��ال جاري، آمار مربوط به 
تحوالت ملك در آبان ماه س��ال جاري را به سبك و سياق 
جديدي منتشر كرد و بحث هاي فني و آماري مختلفي را 
به بار آورد. با اين حال، همين سبك انتشار آمار حاشيه ساز 
در آذر ماه تكرار نشد و حاال كه در آخرين روزهاي دي ماه 
هستيم، بار ديگر توقف انتشار آمار مسكن از سوي وزارت 
راه به دو ماه نزديك مي شود. از سوي ديگر، سامانه اطالعات 
بازار امالك كشور كه از تيرماه سال گذشته تا چند ماه پيش 
غيرفعال بود، نيز دوباره فعاليت خود را از پاييز سال جاري با 
تغيير شيوه انتشار اطالعات خود آغاز كرد. در سايت قبلي 
اين سامانه، كه قرار بود جزييات معامالت ملك در تهران و 
ساير كالنشهرها به صورت آنالين به نمايش گذاشته شود، 

كاربر دسترسي هاي گس��ترده و بهتري نسبت به سايت 
جديد داشت. حال آنكه در س��ايت فعالي نيز، در روز 28 
دي م��اه صرفا معامالت مربوط به 10 دي ماه به قبل قابل 
مشاهده بود و اثري از معامالت ملكي در روزهاي اخير نبود. 
از اين رو، در مجموع مي توان گفت كه جلوگيري از انتشار 
قيمت هاي معامله شده يا تاخير در انتشار اين قيمت ها، يكي 
از عوامل اساسي و بنيادين آشفتگي در اعالن قيمت هاي 
پيشنهادي مسكن به شمار مي رود.در اين حال، آنگونه كه 
مهر گزارش داده است، به نظر مي رسد با توجه به بازگشت 
آرامش به بازار مسكن در ماه هاي آبان و آذر كه تورم بخش 
مسكن ثابت يا منفي بود و همچنين پيش بيني ادامه روند 
كاهش متوسط قيمت مسكن در تهران در پايان دي ماه، 
اقدام برخي وب سايت هاي انتشار آگهي هاي امالك مبني بر 
درج قيمت هاي ساختگي، به تشنج احتمالي در بازار مسكن 
دامن بزند.به عنوان مثال در يكي از وب سايت هاي مشهور 
انتشار آگهي امالك، قيمت واحد مسكوني ۳0 سال ساخت 
در خيابان پيروزي تهران متري 100 ميليون تومان فايل 
كرده اس��ت.اين در حالي است كه بر اساس گزارش بانك 
مركزي از بازار مسكن پايتخت در آذرماه، متوسط قيمت 
مس��كن در منطقه 1۳ تهران، متري حدوداً 2۹ ميليون 
تومان است.همچنين بر اس��اس گزارش بانك مركزي، 
متوس��ط قيمت منطقه 2 تهران، ۴۳ ميلي��ون تومان در 
آذرماه بود در حالي كه در يكي از آگهي هاي منتشر شده در 
اپليكيشن مشهور موبايلي، قيمت واحد مسكوني 1۷ سال 
ساخت در مرزداران متري حدوداً ۴۶ ميليون تومان ارزش 
گذاري شده است.در منطقه ۵ تهران نيز بر اساس گزارش 
بانك مركزي، متوسط قيمت مسكن متري ۳۴ ميليون 
تومان اس��ت امادر يكي از س��ايت هاي انتشار آگهي هاي 
امالك، يك واحد 2 س��ال ساخت در شهران را متري ۴0 

ميليون تومان فايل كرده است.

حمايتازبازگشتقيمتبهاپليكيشنها
در اين حال، به باور مهدي روانشادنيا، كارشناس مسكن 
حذف قيمت ها از آگهي هاي فضاي مجازي هيچ كمكي به 
كاهش التهاب بازار نكرده است. پيش از اينكه اعالم درج 
قيمت ها در آگهي هاي مسكن و خودرو منع شد تأثيري 
در كنترل قيمت ها نگذاشت. ميانگين قيمت مسكن در 
ارديبهشت امسال 1۷ ميليون تومان بود و حاال كه متوسط 
قيمت  اعالم شده براي يك مترمربع مسكن در تهران براي 
آذرماه به 2۷ ميليون تومان رسيده است.روانشادنيا كه در 
يك برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، افزود: قيمت گذاري 
در بازار مسكن بسيار پيچيده و تابعي از مالحظات مختلف 
است.وي با اش��اره به نياز شفافيت در بازار مسكن گفت: 
آگهي ها در بازار مجازي مسكن بهتر و بيشتر ديده مي شود 
و قابل مقايسه است. اگر قيمت ها درج نشود هزينه هاي 
مبادله معامالت بيشتر مي شود.كارشناس مسكن با بيان 
اينكه در معامالت بازار مسكن در كشور ما، چيزي به نام 
مش��اور امالك نداريم، افزود: اتفاقي كه در بازار مسكن و 
مشاوره امالك مي افتد بازار يابي مسكن است نه مشاوره 
مسكن. فرهنگ مشاوره امالك بايد ارتقا يابد. همزمان با 
درج قيمت مسكن در آگهي ها بايد خدمات مشاور امالك 
از نظر فني و خدمات افزايش يابد.روانشادنيا گفت: آنچه  
در نوس��انات بازار اثر مي گذارد، متغيرهاي كالن است و 

سامانه هاي امالك تأثير چنداني ندارد.

تنشدربازارمسكنباآگهيهايتقلبي
در همين حال، سعيد محمدباقر، كارشناس بازار مسكن با 
بيان اينكه درج قيمت هاي كاذب در سايت ها مي تواند در 
بازار اختالل ايجاد كند، گفت: با حذف قيمتها به عنوان يكي 
از عوامل برهم زننده كنترل بازار مسكن، قيمت ها در يك 
فرآيند منطقي قرار گرفته بود و بازگشت نرخ ها مي تواند 

اين نظم را بر هم بزند.محمدباقر در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: درج قيمت در آگهي ها تنها عامل رشد قيمت ها در 
بازار مسكن نيست اما مي تواند به عنوان يك عامل اختالل زا 
و ركودزا عمل كند. قبل از ارديبهشت امسال كه هركس 
بنا به تش��خيص خود اقدام به نرخ گذاري در س��ايت ها 
مي كرد حباب در بازار مسكن ايجاد شد و حاال كه در حال 
تخليه شدن است، بازگشت مجدد قيمت ها مي تواند اين 
بازار را از حالت طبيعي خارج كند.وي افزود: اگر نرخ ها به 
آگهي هاي سايت ها برنمي گشت طي ماه هاي آينده بازار با 
توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقي و معمول قرار 
مي گرفت. اما حاال بايد نگران باشيم كه جوسازي بعضي 
فروشندگان در بازار ملك تشنج ايجاد نكند.اين فعال بازار 
مسكن، ايجاد ستاد تنظيم بازار در كنار برخوردهاي امنيتي 
با كساني كه عمدا يا سهوا كنترل بازار ملك را به هم مي زنند 
ضروري دانست و گفت: حتي موافقان درج قيمت در سايت 
ها تلويحا به احتمال افزايش ولو اندك قيمت مسكن اذعان 
دارند. اين رش��د اندك يعني تزريق انتظارات تورمي كه 
مي تواند تورم بزرگ تري را در آينده رقم بزند. بنابراين دولت 
و دستگاه قضايي بايد با استفاده از ابزارهاي در اختيار، مقابل 
هر نوع جوسازي در بازار مسكن بايستند.محمدباقر با بيان 
اينكه در تمام بازارها نبايد كنترل به دست فروشندگان 
بيفتد افزود: در هر بازار سالمي خريداران هستند كه روند 
قيمت ها را تعيين مي كنند. در واقع بازار بر اساس نظام 
عرضه و تقاضا پيش مي رود؛ چرا كه معموال فروشندگان 
دلشان مي خواهد باالترين سود را ببرند. اگر قيمت ها در 
يك فضاي سالم و به دور از هياهو كشف نشود نتيجه اش 
اين مي ش��ود كه نرخ هاي پيشنهادي دايما باال مي رود و 
فضا به هم مي ريزد؛ اتفاقي كه طي يك سال اخير افتاد. با 
توجه به جهش قيمت مسكن كه طي دو سال قبل از آن 
رخ داده بود و ركود معامالت، طبيعتا نبايد مجددا قيمت ها 
در يك س��ال 100 درصد باال مي رفت اما ديديم به دليل 
رشد قيمت هاي پيشنهادي اين اتفاق افتاد.وي اظهار كرد: 
سازندگان بايد حاشيه سود منطقي براي خود تعريف كنند 
و واسطه ها مطابق يك فرآيند سالم روي فايل ها كار كنند. 
اگر توليدكنندگان مسكن دغدغه اين را دارند كه تعريف 
پروژه جديد صرفه اقتصادي ندارد بايد قيمت ساخت را با 
ارتقاي تكنولوژي و ديگر عوامل پايين بياورند نه اينكه بعد 
از ساخت واحدهاي مسكوني با استفاده از بر هم خوردن 
نظم بازار، سودهاي آنچناني به جيب بزنند. اين كارشناس 
بازار مسكن تاكيد كرد: اين احتمال وجود دارد كه برخي 
مالكان كه چندين واحد در اختيار دارند با استفاده از تبليغات 
و قيمت سازي غيرواقعي، روند بازار مسكن را صعودي جلوه 
دهند. اما تا زماني كه بازار در شرايط منطقي قرار نگيرد از 
ركود خارج نخواهد شد و با توجه به پيشران بودن بخش 

مسكن، اقتصاد كالن دچار ركود مي شود.
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دي۹۹؛آلودهترينماهتهران
دردههگذشته

شروع زمستان س��ال جاري براي تهراني ها همراه 
با ه��واي آلوده بود تا جايي كه تا امروز براي ش��هر 
تهران، 1۳ روز وضعيت ناس��الم و 11 روز ناس��الم 
براي گروه هاي حس��اس به ثبت رس��يده است و 
بر اس��اس آمارهاي موجود دي ماه ۹۹ را مي توان 
آلوده ترين م��اه از منظر آلودگي هوا در 10 س��ال 
گذشته در شهر تهران دانس��ت. به گزارش ايسنا، 
احمد طاه��ري، مدير واحد س��نجش و نگهداري 
ش��ركت كنترل كيفيت هوا درب��اره جزئيات اين 
خب��ر گفت: با توجه به آمار ارايه ش��ده، دي ماه ۹۹ 
را مي توان آلوده ترين م��اه از منظر آلودگي هوا در 
10 سال گذشته در ش��هر تهران دانست.بر اساس 
اطالعات ثبت شده شاخص كيفيت هوا، از دي ماه 
8۹ تا كنون هيچگاه تعداد روزهاي ناسالم در يك ماه 
به ۹ روز بر اساس دستورالعمل سابق و به 1۵ روز بر 
اساس دستورالعمل جديد نرسيده است. همچنين 
بر اس��اس اين اطالعات، آذر 8۹ با 11 روز ناس��الم 
وضعيت بدتري از دي ماه ۹۹ داشته است.طاهري 
بيان كرد: اين شرايط در حالي رقم مي خورد كه به 
دليل شرايط ايجاد شده توسط بيماري كرونا، الگوي 
حمل و نقل در شهر تهران دستخوش تغييراتي شده 
كه افزايش تردد ناوگان سواري در ساعات مجاز تردد 
و عدم تردد ناوگان حمل و نقل در بازه ساعتي 21 تا 
۴ صبح را شاهد هستيم كه در ساعات روز افزايش 
انتشار را به همراه داشته است و شرايط جوي از جمله 
كاهش ارتفاع اليه مرزي، پايداري جوي و عدم وزش 
باد با سرعت قابل مالحظه، انباشت آالينده مذكور 

در سطح شهر را به همراه داشته است.

مسووليتمدنيدولت
درآلودگيهوا

حق داشتن محيط  زيست س��الم امروز ديگر صرفا يك 
ايده آل و آرزوي دس��ت  نيافتني نيس��ت، بلك��ه در پرتو 
مجاه��دت و تالش مس��تمر س��ازمان هاي غيردولتي، 
سازمان هاي بين المللي و مجامع علمي و دوستداران محيط  
زيست، اين حق جايگاه واقعي خود را يافته و به  عنوان حقي 
بش��ري در سطوح بين المللي، منطقه اي و ملي شناخته 
مي شود. اعالميه استكهلم )١٩٧٢(، منشور جهاني طبيعت 
)١٩٨٢( و اعالميه ريو از جمله اين تالش ها هستند. چون 
دولت متولي حفاظت از محيط زيست و سالمت شهروندان 
است و اين موضوع در قانون اساسي و مقررات موضوعي 
كشور و همچنين در منشور حقوقي شهروندي به صراحت 
آمده و به دليل اينكه دولت حافظ منافع عموم است و مردم 
به موجب قوانين و مقررات مختل��ف حق برخورداري از 
محيط زيست سالم را دارند، بنابراين دولت بايد پاسخگو 
باشد. البته پاسخگويي دولت منوط به اثبات رابطه سببيت 
ميان زيان هاي وارد شده و منشأ ضرر است. يكي از مشكالت 
قوانيني كه براساس آنها در كشور ما مي توان خسارت هاي 
زيست محيطي و خاصه آلودگي هوا را جبران كرد، نبود 
مبنايي مناسب براي مسووليت مدني دولت است، چراكه در 
دادگاه به طور معمول به موجب مقررات موضوعه و جاري، 
زماني دولت محكوم مي شود كه اثبات تقصير شود. حال 
آنكه كشف زيان زننده و اثبات آن و اينكه دولت مسبب اصلي 
ضرر و زيان است با عنايت به پيچيدگي هاي سازمان هاي 
دولتي و عمومي، جبران خسارات را غيرقابل وصول كرده 
است. آلودگي هوا كه در زمره آلودگي هاي ناشي از منابع 
آالينده انساني است در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازي 
محيط زيست مصوب سال۵۳ و اصالح شده در سال ۷1 
اينگونه تعريف شده است؛ آلوده ساختن محيط زيست 
عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا 
يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي 
يا بيولوژيك به طوري كه براي انسان يا بقيه موجودات زنده 
يا گياهان يا آثار و ابنيه زيان آور باشد. مسووليت مدني دولت 
نتيجه منطقي حاكميت قانون است و عدالت حكم مي كند 
هيچ قانون شكني و زياني، چه مادي و چه معنوي بدون 
جبران باقي نماند. در همين راستا براساس ماده 11 قانون 
مسووليت مدني، دولت در قبال زيان هاي وارده به افراد و 
اشخاص مسوول است. البته ميان دو موضوع بايد تمييز قائل 
شد به طوري كه اگر اين زيان ناشي از تقصير كارمند دولت 
باشد او مس��وول است كه قاعدتا در مورد آلودگي هوا اين 
مورد مصداق ندارد و ديگر اينكه اگر خسارتي وارد مي شود 
ناش��ي از رعايت نش��دن نظامات دولتي و مقررات باشد، 
يعني وضعيتي كه دولت بايد پاسخگو باشد. اين موضوع 
در دستورالعمل مصوب 200۴ اروپا به وضوح آمده است 
كه مسووليت دولت در قبال خسارات وارده به افراد، محض 
است و فقط دخالت قوه قاهره باعث معافيت از مسووليت 
براي دولت مي شود. از باب مسووليت كيفري نيز به تبع 
مسووليت مدني دولت مي توان درخواست رسيدگي كرد 
كه براساس ماده ۶88 قانون مجازات اسالمي هر اقدامي كه 
تهديد عليه بهداشت عمومي از قبيل آلوده كردن آب و هوا 
و... باشد، ممنوع و براي مجرمان تا يك سال حبس مقرر 
شده است. البته وظيفه تشخيص اين موضوع )تهديد عليه 
محيط زيست و سالمت مردم( برعهده سازمان حفاظت 
محيط زيست و نهادهاي متولي قرار داده شده است كه 
البته اين موضوع خالي از ايراد نيست، زيرا سازمان حفاظت 
محيط زيست اگر خود متهم باشد تشخيص اين موضوع 
بايد با مراجع صالح قانوني و قضايي باشد نه خود سازمان.  
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا با ذكر منابع آلوده كننده 
و انواع آن، دس��تگاه هاي ذي ربط را موظ��ف به مراعات 
معيارهاي زيست محيطي كرده و تمامي فعل و انفعاالتي 
را كه آلوده كننده باشند، تحت نظارت سازمان حفاظت 
محيط زيست در آورده و به اين سازمان اجازه داده است از 
فعاليت هاي مخل معيارهاي تعيين شده با دستور قضايي 
ممانعت به عمل آورد و مجازات هايي را براي متخلفان در 
نظر گرفته است. قانون مجازات اسالمي نيز با ارايه تعريفي 
از آلودگي محيط زيس��ت، فوريت رس��يدگي قضايي به 
اقدامات خاطيان را مورد توجه قرار داده است. در رابطه با 
مرجع صالح قانوني در رسيدگي به مسووليت مدني دولت، 
چون كه اصل ۳۴ قانون اساسي اين حق را به همه افراد ملت 
ايران مي دهد، لذا براي تشخيص احراز خطاي اداري، دعوا 
به طرفيت دولت يا كارمندان دولت بايد در ديوان عدالت 
اداري مطرح ش��ود. پس از آن نيز وجود و انتساب ضرر از 
ناحي��ه دولت و محكوميت دولت به جبران خس��ارات از 
طريق دادگاه هاي عمومي اس��ت و اگر فرض را بر تقصير 
دولت بگذاريم يعني قائل به مسووليت محض براي دولت 
باشيم از ابتدا دعوا در دادگاه عمومي صالح مطرح مي شود.

سوءاستفاده از اعالن قيمت هاي پيشنهادي در آگهي هاي مجازي ملك شروع شد

معاون وزير راه: مشكل مسكن دهك ۱، ۲ و ۳ در تمام كشور حاد و در كالنشهرها  حادتر است

قيمت سازي مانع شفاف سازي در بازار مسكن

مسكناستيجاري،راهحلتامينسرپناهبرايفرودستان
معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه مشكل مسكن 
دهك 1، 2 و ۳ در تمام كشور حاد شده است، در كالنشهرها 
حادتر، گفت: حتي مس��كن مهر هم مشكل دهك هاي 
كم درآمد را حل نكرد، راه حل مس��كن استيجاري است، 
چون اينها حتي كمترين آورده اوليه را هم ندارند كه بدهند.

به گزارش تسنيم، حبيب اهلل طاهرخاني مديرعامل شركت 
عمران شهرهاي جديد اظهار كرد: تامين مسكن به عنوان 
مهم ترين دارايي خانواده تابعي از توان و قدرت خريد خانوار 
است به عبارت ديگر قاعدتاً وقتي خانوار نتواند تامين مالي 
مربوط به ساخت مسكن را انجام دهد با مشكل بزرگي مواجه 
مي شود از اين رو نيازمند مداخله دولت است. وقتي وارد اين 
فاز مي شويم موضوع توان مالي كالن دولت است كه تا چه 
حد مي تواند به اين موضوع ورود پيدا كند.او گفت: دولت ها 
در تأمين مسكن اقشار باالدست اجتماع مسووليتي ندارد، 
اساس��ا در هيچ جاي دنيا نيز براي اقشاري كه توان خريد 
مسكن دارند، برنامه حمايتي اجرا نشده است. براي اقشار 
متوسط به باال هم همين وضعيت برقرار است. اما براي اقشار 

متوسط به پايين اصلي ترين ماموريت و وظيفه دولت است 
كه دسترسي اين قشر را به مسكن فراهم كند.او افزود: من از 
واژه دسترسي استفاده مي كنم چرا كه بعضاً اشتباهي وجود 
دارد و مي گويند دولت ها مسوول تامين مسكن مناسب 
براي شهروندان هستند. دولت مسوول تامين مسكن ملكي 
نيست و اين دو متفاوت است، دولت بايد بر اساس قانون 
اساسي يك سر پناه براي مردم فراهم كند الزامًا نبايد اين 
سرپناه ملكي باشد.طاهر خاني اظهار كرد: بخشي از اقشار 
كم درآمد اجتماع در كوتاه مدت و ميان مدت امكان تأمين 
سرپناه مناسب را براي خود ندارند به همين دليل دولت ها 
و بخش عمومي وارد اين بخش مي شوند. به همين دليل 
بود كه شهرداري ها بزرگترين عرضه كننده مساكن حمايتي 
در ساير كشورها هستند البته با تأمين مالي دولت ها و بعضا 
تامين مالي شهرداري ها. مساله اي كه در تامين نظام تامين 
مالي كشور بايد به آن توجه ش��ود، در اين راستا بايستي 
برنامه اي تحت عنوان مس��كن كم درآمدها در كشور اجر 
شود تا مسكن كم درآمدها تامين شود.طاهرخاني تصريح 

كرد: مسكن مهر عموماً اقشار هدف خود را يعني دهك هاي 
يك، دو و س��ه را خانه دار نكرد. اين اقشار قاعدتا بايد آورده 
اوليه را مي آوردند و قدرت پرداخت اقساط را مي داشتند 
كه نداشتند. ضمن اينكه بايد داراي آگاهي و شناخت براي 
ورود به اين فرايند بودند كه عمال چنين نبود.در كش��ور 
اقشاري داريم كه سيستم را نمي شناسند و اطالعات آن به 
دست آنها نمي رسد. در طرح مسكن مهر بخشي از اين اقشار 
وارد و بالفاصله خارج شدند و االن صاحب مسكن نيستند. 
به عبارت ديگر وارد سيس��تم مسكن مهر شدند و ديدند 
كه نمي توانند آورده را تامين كنند و امتياز مسكن مهر را 
رسمي يا غيررسمي واگذار كردند.به گفته معاون وزير راه و 
شهرسازي، مسكن مهر فراتر از قدرت خريد دهك هاي يك، 
دو و سه بود. به همين دليل دولت و مجلس بايد يك باكس 
تعريف كنند فقط هم زمين نيست، بحث زمين را مي توان 
حل كرد. مسكن مهر از نظر نرخ تسهيالت بسيار خوب بود 
كه يك كمك قابل توجه به متقاضيان بود بخشي از اقشار 
كم درآمد را به اين س��مت كشاند.طاهرخاني افزود: اما ما 

بايد امكاني را فراهم كنيم تا مسكن استيجاري در كشور 
ساخته شود، بدون اينكه پولي از افراد دريافت شود. افرادي 
كه توان تامين مسكن در كوتاه مدت و ميان مدت را ندارند 
و برخي هم كه در كوتاه م��دت، مثاًل زوج هاي جواني كه 
ازدواج مي كنند اينها نمي توانند از طريق بازار اجاره يا خريد 
نياز خود را تامين كنند چون با درآمدهاي آنها تناسب ندارد. 
در مسكن استيجاري مي گوييم كسي 2، سه سال ساكن 
مي شود تا بتواند پس از اين مدت وارد بازار شده و نياز خود 
را از طريق اجاره تامين كند. اين برنامه نيازمند زمين، تامين 
مالي، سازماندهي و ساختارسازي است.او با بيان اينكه يكي 
از مواردي كه بايد به آن توجه شود نگهداري از خانه هاي 
استيجاري اس��ت، تاكيد كرد: اين مسائل را بايد حل كرد 
البته اين بدان معنا نيست كه بايد همه كارها متمركز باشد 
بعضي ها مي گويند اين حرف ها كه گفته مي شود مي گويند 
دنبال تمركز هستند اما لزوما به اين معنا نيست كه مساكن 
كنار هم باشند. اين واحدها را مي توان در قالب مدل هاي 

مختلف در پروژه هاي متعدد پخش كرد.
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برگزاريپايگاهمشاورهديني
وخانوادهفاطمي

مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه گفت: به مناسبت فرا رسيدن ايام فاطميه 
)س( ويژه برنامه ه��اي فرهنگي در متروي تهران 
اجرا مي شود. فرنوش نوبخت با تسليت فرا رسيدن 
س��الروز ش��هادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل 
عليها و ايام فاطميه )س( گفت: اين برنامه با هدف 
ارتقاي بيشتر سطح ش��ناخت و آگاهي مسافران 
از ش��خصيت و س��يره زندگي بان��وي دو عالم به 
همت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي ش��ركت 
بهره برداري مت��روي تهران در قالب هاي مختلف 
برگزار مي شود.وي با اشاره به اينكه گذرگاه هاي 
فرهنگي مترو بستري مناسب براي ترويج فرهنگ 
فاطمي و معرفي ش��خصيت بي مث��ال آن بانوي 
بزرگوار است افزود: به منظور ايجاد فضاي بصري 
متناسب با اين ايام ايستگاه هاي متروي تهران با 
ريسه ها و كتيبه هاي مشكي سياهپوش مي گردد. 
همچنين طرح هاي گرافيكي ويژه اين ايام با عنوان 
»جان نبي« در س��كوي ايس��تگاه هاي منتخب 
مترو در معرض نگاه مسافران مترو قرار مي گيرد. 
در گ��ذرگاه فرهنگي ايس��تگاه مي��دان انقالب 
اسالمي نيز نمايشگاه پوستر »هنر فاطمي« شامل 
طرح هاي گرافيكي با مضمون ايام فاطميه )س( به 

نمايش گذاشته مي شود.

تبديلشهرزيرزمينيپايتخت
بهشهريهوشمند

مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري متروي تهران 
و حومه از ايجاد زيرس��اخت ها براي تبديل شهر 
زيرزميني پايتخت به ش��هري هوشمند خبر داد 
و گفت ش��هر زيرزميني هوش��مند گام نخست 
را براي اج��راي برنامه هاي آتي هوش��مند ديگر 

برداشته است.
 به گزارش مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه فرنوش 
نوبخت اف��زود: در ش��رايط فعلي كه ب��ا كمبود 
نقدينگي روبرو هستيم با استفاده از امكانات ديگر 
تالش كرده ايم راهكاري ارايه دهيم تا مس��افران 

شرايط مطلوب و بهتري را احساس كنند.
وي افزود: يكي از اقداماتي كه شركت بهره برداري 
مت��روي تهران و حومه در اين ش��رايط انجام داد 
استفاده از هوش مصنوعي و ابزاري براي مشاهده 
ميزان مس��افران در خطوط اس��ت با اي��ن ابزار 
شهروندان مي توانند با انتخاب زمان مناسب سفر، 

سفري با آسايش بيشتر را تجربه كنند.
نوبخت گف��ت: يكي از اصلي ترين برنامه هايي كه 
در اي��ن دوره مطالعه و اقدام ش��د محقق كردن 
شعارتهران هوشمند، در ش��هر زير زميني است 
كه دو بخش عمده سنجش ميزان مسافر و تهيه 
بليت عملياتي ش��ده اس��ت.وي با اشاره به اينكه 
زيرساخت هاي نرم افزاري براي متروي هوشمند 
تا حدودي فراهم شده و وضعيت قابل قبولي است، 
افزود: تهيه بليت از طريق نرم افزار »تهران من« كه 
سعي شده، همه ارتباطات بين مردم و شهرداري 

ديجيتال باشد و سرويس عمومي را ارايه دهد.
وي خاطرنشان كرد: كرونا در كنار تمام مشكات 
و تهديدات��ي كه ب��راي حمل و نق��ل عمومي به 
خصوص مترو داش��ت فرصتي هايي را ايجاد كرد 
تا گام هاي سريع تري براي رس��يدن به شهرزير 
زميني هوشمند برداشته شود. از تهديد به وجود 
آمده به عنوان يك فرصت اس��تفاده كرديم تا در 
ش��رايطي كه نمي توانيم تعداد ن��اوگان را اضافه 
كنيم با استفاده از حوزه it شرايطي را مهياكنيم 
تا ش��هرونداني كه مجبور به خارج شدن از خانه 
و اس��تفاده از حمل و نقل عمومي مترو هس��تند 
با مديريت زمان س��فر خود از حضور در ساعات 
شلوغ خودداري كنند تا زنجيره انتقال قطع شود.



توييت��ر بع��د از حمل��ه ه��واداران دوتال��د ترامپ، 
رييس جمه��وري امريكا به كنگره در شش��م ژانويه، 
فعاليت او را در توييتر منع كرد. اين شركت يك الگوي 
رفتاري را مورد سرزنش قرار داد كه به طور مكرر قوانين 
آنها را نقض كرده بود. فيس بوك و اسنپ چت هم رويه 
مش��ابهي را در پيش گرفته و حس��اب هاي ترامپ را 
مسدود كردند. يوتيوب هم دست كم براي يك هفته 
حس��اب كاربري ترام��پ را به حالت تعلي��ق درآورد. 
اين اتفاقات نش��ان داد اين روزها قدرت پلتفرم خيلي 
زياد اس��ت، به طوري كه مالحظه اي ندارد و اگر شما 
رييس جمهور هم باشيد، به راحتي مي تواند حسابتان 

را تعليق و حذف كند.
در هفته اي كه گذش��ت، دونالد ترام��پ در حالي كه 
هن��وز به ظاهر س��كاندار ق��درت بزرگ ترين اقتصاد 
دني��ا و كلي��ددار بزرگ تري��ن زرادخانه س��الح هاي 
هس��ته اي در جهان است، به ش��كل تحقيرآميزي از 
تمام ش��بكه هاي اجتماعي كه در آن عضو بود، حذف 
ش��د. ماجرا زماني اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم 
اين ش��بكه هاي اجتماعي و به ويژه توئيتر طي چند 
سال گذشته اصلي ترين ابزار تبليغاتي و اطالع رساني 
ترامپ در پيشبرد سياس��ت هاي او بوده است، تا آنجا 
كه با رواج مبادله پيام هاي سياسي و ديپلماتيك بين 
سياس��تمداران در اين پلتفرم، ديپلماس��ي توئيتري 
اصطالحي ب��ود كه در دوران قدرت او رواج گس��ترده 
يافت. ترامپ بيش از هر سياستمدار ديگري، به صورت 
مس��تقيم با گروه طرفداران خود از طريق شبكه هاي 
اجتماعي در ارتباط بود و توئيتر در كنار شبكه خبري 
فاكس نيوز، دو ابزار اصلي ترامپ در تأثيرگذاري بر توده 
مخاطب امريكايي و توسعه پروپاگانداي او بوده است. 
در گزارش پژوهش��گاه فضاي مجازي به اين موضوع 
پرداخته ش��ده كه توجه به نقش رسانه و پلتفرم هاي 
فضاي مج��ازي در توفيِق چند س��اله ترامپ در نبرد 
قدرت، و استيصال امروز او پس از اخراج از اين شبكه ها، 
اهميت پلتفرم هاي اجتماعي و رسانه را در معادالت 
قدرت را نشان مي دهد. گويي داريم به روزگاري پاي 
مي گذاريم كه توانمندي پلتفرم ها در كنترل جريان 
اطالعات و شكل دهي افكار و عاليق عمومي، پلتفرم ها 
را صاحب نوعي برتري و سلطه كرده است كه پيش از 

اين نظيري نداشته است.

  پلتفرم ها، جريان اطالعات و ادراك ما
انسان در تالشي مستمر براي دريافت اطالعات از جهان 
پيرامون و سپس تحليل اطالعات، كشف واقعيات و فهم 
تحوالت است. طي اين فرآيند ادراك ما از جهان واقع 
شكل مي گيرد. اين ادراكات همان تصاوير ذهني آميخته 
به احساس��ات دروني ما درباره موج��ودات و مفاهيم 
مختلف هستند. تمام تصميم گيري هاي ما در زندگي 
روزمره، از جمله اينكه كدام محصوالت را مي پسنديم و 
استفاده مي كنيم، اينكه كدام لباس را براي خود برازنده 
مي دانيم و يا اينكه به كدام ش��خص يا گروه خبري در 
دريافت اخبار اعتماد مي كني��م، اينكه به كدام حزب 
سياسي و سياس��تمدار رأي مي دهيم، همه برآمده از 
ادراكات و تصاوير ما هستند. در شكل گيري اين ادراكات 
دو عامل اطالعات و نيز فرآيندهاي شناختي كه ما از آن 
براي تحليل و درك اطالعات استفاده مي كنيم، نقش 
محوري دارند و ما نيز در دسترسي به اطالعات و هم در 
تحليل اطالعات با محدوديت روبرو هستيم. در مقايسه 
با ۱۰سال پيش، ما دو برابر بيشتر وقت خود را به صورت 
آنالين مي گذرانيم. عادت هاي سنتي ما در دريافت اخبار 
و اطالعات تغيير كرده است. مردم به طور فزآينده اي به 
گروه هاي مجازي، دوس��تان و اعضاي خانواده اعتماد 
مي كنند تا آنها را در زيست بوم اطالعات راهنمايي كنند. 
تاييدها و توصيه هاي اجتماعي، به جاي خبرنگاران و 
رسانه هاي س��نتي، هدايتگر ما در خوانش اخبار شده 
است. به اين ترتيب فضاي مجازي و خصوصاً شبكه هاي 

اجتماعي نقش اصلي در شكل دهي ادراك ما يافته اند.

  ابزارهاي قدرت پلتفرم ها
قدرتمندترين ابزار پلتفرم ها، ايجاد اولويت در دسترسي 

كاربران به اطالعات است. پلتفرم ها با كنترل اطالعاتي 
كه شما براي تحليل و تصميم گيري نياز داريد، عماًل 
نقش اساسي در شكل گيري ادراك افراد از واقعيت ها 
دارند. به عنوان مثال تحلي��ل داده هاي مربوط به ۸۰ 
ميليون كليدواژه در موتور جست وجوي گوگل نشان 
مي دهد كه به طور متوس��ط نزديك ب��ه ۳۰ درصد از 
كاربران در جست وجوهاي خود، اولين گزينه را انتخاب 
مي كنند و وقتي به رتبه دهم جس��ت وجو مي رسيم، 
كمت��ر از ۳ درصد كاربران گزينه ه��اي قرار گرفته در 
اين رتبه را مش��اهده مي كنند. بي دليل نيس��ت كه 
شركت هاي تجاري، كسب وكارهاي آنالين و بنگاه هاي 
خبري هزينه هاي هنگفت و انرژي زيادي براي ارتقاي 
رتبه خود در موتورهاي جس��ت وجو صرف مي كنند. 
بعضًا يك جابه جايي س��اده در رتبه جس��ت وجو و در 
يك كليدواژه حساس، تغييرات محسوسي در درآمد 
شركت ها ايجاد مي كند. در شبكه هاي اجتماعي هم 
وضعيت مشابه اس��ت. آنچه كه كاربر در صفحه خود 
)تايمالين( مي بيند دستچين شده توسط الگوريتم هاي 
گزينش و چيدمان پيام ها در شبكه هاي اجتماعي است. 
اولويت اين الگوريتم ها ارايه تصويري از واقعيت و برآيند 
نظرات كاربر نيس��ت بلكه هدف اين است كه كاربران 
بيش��ترين زمان را با رضايت در اين ش��بكه ها صرف 
كنند. اين هدف تنها در صورتي محقق مي ش��ود كه 
كاربران بيشتر از نظرات غير همسو و چالشي، با نظرات 
همسو و موافق در تايمالين روبرو شوند. لذا شبكه هاي 
اجتماعي به كمك الگوريتم ه��اي گزينش محتواي 
خود ب��ه مثابه يك حباب صافي كنن��ده عمل كرده و 
تصويري اغراق يافته از نظرات همسو و مورد پسنِد شما 
روي مطالب در تايمالين به ش��ما ارايه مي دهند. اين 
وضعيت جهان بيني فعلي ما را تقويت مي كند و به ما 
اجازه مي دهد در اتاق هاي پژواك خود ايمن، محصور 
و بي خبر به س��ر ببريم. اتاقهاي پژواك بس��يار جذاب 
هستند. آنها فضايي امن براي به اشتراك گذاشتن باورها 
و جهان بيني ها با ديگران بدون ترس از وجود مخالفت 
و مقابله فراهم مي كنند. دولت ها يا بازيگران غيردولتي 
هم با علم به نقش موثر فضاي مجازي در شكل دهي و 
تأثير بر افكار و ادراكات مردم، براي دستيابي به مقاصد 
مطلوب، نتيجه استراتژيك و يا منافع ژئوپليتيكي دست 
به مجموعه اقدامات و عملياتي مي زنند كه امروزه به 
عنوان »عمليات تأثير« )در بعضي متون عمليات نفوذ 
يا عمليات اثرگذاري هم ترجمه شده است( شناخته 
مي ش��ود. اين عمليات مي تواند تركيبي از روش ها را 
مانند توليد و انتشار خبرهاي دروغين يا سوءاطالعات، 
ايجاد شبكه ها يا حساب هاي كاربري جعلي ) به عنوان 

تقويت كننده هاي كاذب( با هدف دستكاري در افكار 
عمومي استفاده كند. از طرفي ديگر، گسترش اقسام 
اطالعات نادرس��ت، چه آنها كه به صورت عمدي و در 
قالب عمليات اطالعات انتشار مي يابد و چه آنها كه بدون 
غرض و صرفًا از روي ناآگاهي انتشار داده مي شوند، به 
معضلي نگران كننده در فضاي مجازي و پلتفرم هاي 

اجتماعي تبديل شده است.

     شواهد متعدد از »عمليات تأثير« 
در شبكه هاي اجتماعي

با وجود شواهد متعدد از عمليات تأثير، گسترش سوء 
اطالعات، ش��كل گيري اتاقهاي پ��ژواك، قطبيدگي 
فضاي فكري، ظهور گروه ه��اي افراطي، و همچنين 
نتايج پژوهش ها درباره برخي از اثرات منفي شبكه هاي 
اجتماعي بر كاركردهاي روانشناختي، سكانداران اين 
پلتفرم ها اقدامات معناداري در كاهش اثرات مخرب اين 
پديده ها انجام نداده اند. علت ساده است. اين پلتفرم هاي 
به عنوان كس��ب وكارهاي اقتصادي غالبًا دنباله روي 
مدل هاي تجاري هستند و تا زماني كه چرخه پول زايي 
در اين كسب وكارها فعال است و از جانب مسائلي كه 
ذكر ش��د خطري درآمد اقتصادي امروز يا چشم انداز 
درآمدزايي فردا را تهديد نمي كند، دليلي وجود ندارد 
كه سكانداران اين كسب وكارها به فكر صرف هزينه و 
زمان براي اصالح اين مشكالت باشند. البته هر از چند 
گاهي، افزايش دغدغه هاي اجتماعي و فشار مطالبات 
عمومي منجر به اقداماتي مقطعي يا كم اثر شده از سوي 
پلتفرم ها ش��ده ولي اين اقدام��ات هيچگاه به صورت 
اساس��ي در جهت رفع مشكالت ذكر شده موثر نبوده 
اس��ت. فارغ از قدرت مهارنش��ده پلتفرم ها در كنترل 
جريان اطالعاتي به صورت ايجاد اولويت، توصيه، تبليغ 
و حتي حذف اطالعات، وجهه ديگري از سلطه پلتفرم ها 
نيازمند توجه است. دسترسي بي بديل اين پلتفرم ها به 
داده هاي شخصي و اجتماعي كاربران، در كنار فناوري 
پيشرو محاس��باتي در ذخيره و تحليل داده ها در اين 
ش��ركت ها، جنبه اي ديگر از قدرت اين پلتفرم ها را در 

اشراف و برتري اطالعاتي ايجاد كرده است.

    اشراف اطالعاتي غول هاي دنياي فناوري 
بر كاربران

در اين مي��ان، ارايه س��بدي از محص��والت و خدمات 
متنوع به كاربران، به سيس��تم اطالعاتي اين پلتفرم ها 
تنوع و جامعيت بخشيده اس��ت. به عنوان مثال اشراف 
اطالعاتي گوگل بر كاربران خ��ود منحصر به اطالعات 
موتور جست وجو نيست. اين اشراف اطالعاتي از تجميع 

اطالعات حاصل از خدمات مختلف اين كمپاني به دست 
آمده اس��ت كه ش��امل مواردي چون اطالعات ساليق 
تجاري كاربران به دس��ت آمده از سيس��تم هاي آگهي 
تبليغاتي، اطالعات جغرافياي��ي و رفت وآمد كاربران از 
سرويس هاي نقش��ه و جهت يابي، اطالعات زبان هاي 
مختلف برآمده از خدم��ات ترجمه، اطالعات روندهاي 
علمي و فعاالن آكادميك در سيس��تم جس��ت وجوي 
مج��الت و پژوهش ه��ا، اطالعات مربوط ب��ه محتواي 
ويدئوي��ي در دس��ترس در يوتي��وب، اطالع��ات قابل 
اس��تحصال از سيس��تم عامل اندرويد مي شود. مزيت 
پلتفرم ها و غول هاي زيس��ت بوم اطالعاتي در توس��عه 
فناوري هاي جدي��د و توليد محصوالت ب��ا كيفيت به 
دليل توانمندي مالي و فني، سودآوري باالي اقتصادي 
و اشتغال زايي انكارناپذير است. با اين حال ابعاد فزاينده 
سلطه و برتري اين پلتفرم ها، منشأ نگراني هاي متعدد 
شده است. آبان ماه امسال، كنگره اياالت متحده، نتايجي 
تفحصي ۱۶ ماهه را از چهار غول اصلي فناوري اطالعات، 
گوگل، اپل، فيس بوك و آمازون، كه در مجموع ارزشي 
بيش از ۵ تريليون دالر دارند منتش��ر كرد. اين گزارش 
۵۰۰ صفحه اي مدعي ش��ده است كه اين چهار شركت 
در عرض دو دهه گذشته از استارت آپ هايي كوچك به 
چنين غول هاي انحصارگري تبديل شده اند. اين گزارش 
با انجام مصاحبه هاي متعدد با رقباي خرد اين كمپاني ها، 
قدرت افسارگسيخته و توانايي انحصارگري اين كمپاني ها 
را مغاير با قانون ضدانحصار دانس��ته است. اين قانون از 
شرايط الزم براي فضاي س��الم رقابتي به منظور حفظ 
حقوق شهروندان در برابر كسب وكارها است. اين گزارش 
در نهايت خواستار به روزرساني قانون ضدانحصار شده و 
به تفكيك ساختاري اين چهار كمپاني به مجموعه اي از 
شركت هاي كوچك تر و بازطراحي ساختار اين شركت ها، 
پيشنهاد داده است. البته جوابيه آمازون به اين گزارش 
كنگره نيز نكته جالبي در بر دارد. آمازون مدعي شده كه 
ايجاد تغييرات ساختاري در اين شركت منجر به آسيب 
رساندن به ميليون ها كسب وكار كوچك آنالين كه در 
بس��تر اين پلتفرم كس��ب درآمد مي كنند خواهد شد. 
اين نشان مي دهد با رشد روزافزون، روزبه روز وابستگي 
كاربران به اين پلتفرم ها بيشتر و اقدامات مقابله اي براي 
كاهش س��لطه و انحصار اين پلتفرم ها سخت تر خواهد 
شد. در نهايت به نظر مي رسد با نظر به اهميت كاربردي 
پلتفرم هاي اطالعاتي در زندگي روزمره مردم از يك سو و 
تهديدات ناشي از سلطه روزافزون پلتفرم ها از سوي ديگر، 
بررسي نقش پلتفرم ها در آينده بشر و تصميمات قابل 
اتخاذ در مهار سلطه پلتفرم ها امري ضروري و نيازمند 

مطالعه و پژوهش هاي تكميلي است.

ادامه از صفحه اول

ويژه
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ورود مجدد مردم  به بازار سرمايه
بازار سرمايه را نگران كند، تسري پيدا مي كند به آينده كه 
چه تضميني وجود دارد چنين تصميم هايي براي ساير 
صنايع اعالم نشود. در ش��رايط امروز حدود ۵۰ ميليون 
نفر س��هامدار بازار سرمايه هس��تند كه در صورت اخذ 
تصميم هاي اشتباه اين افراد متضرر مي شوند، بنابراين 
هر نوع تصميمي كه قرار اس��ت اخذ شود بايد آثار آن در 
بازار سرمايه بررسي شود. وقتي تصميم هايي  عليه منافع 
سهامداران اخذ مي شود با واكنش هاي شديد سهامداران 
و قرار گرفتن در صف هاي فروش و ريزش قيمت س��هام 
رو به رو مي ش��ويم. به عنوان مثال امتيازهايي كه براي 
حمايت از صنايع از سوي دولت به شركت ها داده مي شود 
اگر قرار باش��د يك باره در هر صنعتي حذف ش��ود، بازار 
سرمايه را نگران مي كند. همچنين اگر قرار است امتيازها و 
حمايت هاي صنايع برداشته شود يا تصميم هاي جديدي 
براي صنايع مختلف گرفته شود، بايد از قبل و طي برنامه اي 
بلندمدت مثال ۵ ساله با حضور نماينده بازار سرمايه آثارش 
بررسي شود، نبايد با يك تصميم خلق الساعه باعث افزايش 
بهاي تمام شده يا كاهش قيمت فروش شويم؛ چراكه با 
چنين تصميم هايي سود شركت ها به يك باره افت مي كند 
و متضرر اين اتفاق در همان قدم اول س��رمايه گذار است 
كه به بازارسرمايه بي اعتماد مي شود. از بين رفتن اعتماد 
س��رمايه گذاران و ضرر و زيان هاي سهامداران با چنين 
اتفاق هايي قابل جبران نيست، پس بايد بسيار با احتياط 
و بررس��ي هاي كارشناسي چنين تصميم هايي نهايي و 
اعالم ش��ود. همچنين در وضعيت فعلي ريسك خاصي 
معامالت بازار سهام را تهديد نمي كند، فقط موضوع برجام 
در كشور مطرح است كه باعث ايجاد برخي از ريسك هاي 
سياس��ي در كشور شده اس��ت. غير از اين عامل ريسك 
خاصي وجود ندارد كه بتواند روند بازار را تحت تاثير خود 
قرار دهد و اميدواريم تا هرچه زودتر شاهد مسائل برجام 
و محدوديت هاي تحريمي باشيم.در اين ميان فقط بازار 
سهام مي تواند داراي جذابيت باشد و بازدهي بيش از سود 
سپرده بانكي را در اختيار سهامداران قرار دهد، به همين 
دليل بازار سهام مورد اقبال است و سرمايه هاي مردم دوباره 

وارد اين بازار خواهد شد.

پساب روستايي و آلودگي 
منابع آبي

 شهروندي كه منبع آب ش��رب خود را از منابع آبي در 
حال گذر در جوار روستا برداشت مي كند ناگزير از ايجاد 
زيرساخت تصفيه پساب براي روستا خواهد بود.  شايسته 
بود كه در برنامه مقابله با كم آبي كه با تولي وزارت نيرو 
در اس��تان ها در حال تدوين است به اين موضوع توجه 
مي شد، به صورت كلي وزارت نيرو در حوزه تصفيه پساب 
غيرمتمركز توفيق چنداني به دس��ت نياورد، اگرچه با 
تخصيص يك وام نزديك به دويست ميليون دالري از 
منابع بانك توسعه اسالمي قرار بود كه حدود صد روستا 
به عنوان نمونه، به زيرساخت تصفيه پساب تجهيز شوند 
ولي متاسفانه اجراي طرح يادشده در ميانه راه رها شده 
و توفيق چنداني در اين مس��ير حاصل نش��د.  از اين رو 
پيشنهاد مي شود موضوع پساب مراكز جمعيتي باالدست 
سدها و رودخانه ها در يك برنامه فشرده در دولت بعدي در 
دستور كار قرار گيرد و به عنوان يكي از محورهاي برنامه 
هفتم توسعه و در قالب بودجه هاي ساالنه به اين موضوع 

توجه كافي شود. 

 ركورد پخش زنده ١٠٠٠ هيات  
در روبيكا با ٣.۴ ميليون تماشا 

به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، روز ش��نبه ٢٧ دي ماه پخش زنده برنامه ١٠٠٠ 
هيات  مذهبي به مناس��بت ش��هادت حضرت فاطمه 
زه��را )س( در روبيكا در مجموع بي��ش از ٢ ميليون و 
۶٢ هزار تماش��اي آنالين و يك ميلي��ون و ٣٣١ هزار 
تماش��اي آفالين داش��ت. در قالب اي��ن پويش كه با 
مشاركت پايگاه اطالع رس��اني عقيق برگزار مي شد، 
تمام هيات ها مي توانستند از امكان پخش زنده مراسم 
خود در پيام رس��ان روبيكا بهره مند ش��وند. با توجه به 
محدوديت هاي كرونايي و ضرورت ارايه خدمات آنالين 
به محافل مذهبي، همراه اول به تمامي هيات هايي كه 
در اين پويش مشاركت كردند، اينترنت رايگان اهدا كرد. 
راه اندازي هيات سيار »عقيق فاطمي« از ديگر برنامه هاي 

اين پويش بود.

 هواوي مي تواند 
در توسعه 5G برزيل سهيم شود

طبق گزارشي جديد دولت برزيل ديگر با مشاركت 
هواوي در توس��عه اينترنت نسل پنجم اين كشور 
مخالف نيس��ت و اين ش��ركت چيني مي تواند در 
مناقصه هاي مربوطه شركت كند. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، طبق گزارشي در روزنامه اي برزيلي، 
دولت اين كش��ور هواوي را از ش��ركت در مناقصه 
توسعه شبكه ۵G خود محروم نمي كند. به نوشته 
اين نشريه ژانير بولسونارو رييس جمهور برزيل به 
دليل هزينه هاي مالي چند ميليارد دالري و تمام 
شدن دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ احتمااًل از 
موضع خود درباره هواوي و حذف شركت در مناقصه 
توسعه نسل پنجم اينترنت همراه عقب نشيني كند. 
بولسونارو نيز مانند ترامپ به داليلي تأييدنشده با 
هواوي مخالفت داشت و ادعا مي كرد شركت چيني 
اطالع��ات محرمانه را در اختي��ار دولت متبوعش 
قرار مي دهد. اما با توجه ب��ه آنكه چين بزرگترين 
شريك تجاري برزيل به حس��اب مي آيد و قدرت 
رقابت هواوي براي ارايه س��رويس ارزان تر، موضع 
رييس جمهور برزيل با مخالفت دست اندر كار صنعت 
ارتباطات و همچنين مقامات دولت خود روبه رو شد. 
روزنامه برزيلي به نقل از هميلتون مائورائو معاون 
رييس جمهور برزيل نوشته تمام شركت هايي كه 
ضمانت هاي الزم براي رعايت حاكميت ملي برزيل 
و حفاظت از اطالعات را ارايه مي كنند مجاز به تأمين 

تجهيزات ۵G براي اين كشور هستند.

پارلر خواهان احياي سرويس 
در آمازون شد 

پارلر در جلسه دادرس��ي از قاضي دادگاه خواست 
آمازون را وادار به احياي س��رويس هايش كند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، شبكه اجتماعي پارلر 
از قاضي يك دادگاه خواسته به آمازون دستور دهد 
سرويس براي اين شركت دوباره احيا شود. آمازون 
به دليل استفاده از پارلر براي برنامه ريزي حمله به 
كنگره، سرويس رساني براي آن را قطع كرد. قبل از 
آمازون نيز اپل و گوگل نيز پارلر را از اپ استور خود 
حذف كردند. در همين راس��تا پارلر نيز از آمازون 
ش��كايت كرد. ديويد گروس بك وكيل اين شبكه 
اجتماعي در جلسه دادرسي دادگاه فدرال در شهر 
سياتل ادعا كرد در صورتي كه پارلر تعطيل شود با 
خسارت جبران ناپذيري روبه رو مي شود. او همچنين 
نقش پارلر در حمله حاميان ترامپ به كنگره آمريكا 
را كاهش داد. گروس بك در اين باره گفت: صداي 
ميليون ها شهروند قانون مدار آمريكايي خاموش 
شده است. به غير از آنچه رسانه ها اشاره كرده اند هيچ 
ش��واهدي وجود ندارد كه پارلر در تهييج خشونت 

دخيل بوده است.

پاسخ شيائومي 
به تحريم آمريكا 

ش��يائومي در پاسخ به تحريم آمريكا، در بيانيه اي 
اع��الم كرد با ارت��ش چين هم��كاري نمي كند و 
تاكن��ون در مناطقي ك��ه فعاليت ك��رده، مطيع 
قوانين محلي بوده است. به گزارش مهر به نقل از 
اندرويد آئوتوريتي، روز گذشته دولت دونالد ترامپ 
شيائومي را تحريم و در فهرست شركت هايي قرار 
دارد كه با ارتش چي��ن همكاري مي كنند. بر اين 
اس��اس توليدكننده موبايل چيني با تحريم هاي 
س��ختگيرانه اي مواجه خواهد شد كه يكي از آنها 
ممنوعيت س��رمايه گذاري افراد آمريكايي است. 
عالوه بر آن ش��يائومي نمي تواند از س��رويس ها و 
محصوالت آمريكايي استفاده كند. در همين راستا 
شيائومي با انتشار بيانيه اي اعالم كرد تاكنون در 
مناطقي ك��ه فعاليت كرده، با قواني��ن و مقررات 
محلي همخواني داشته است. همچنين اين شركت 
تاكيد كرد با ارتش چين همكاري ندارد و توسط 
آن كنترل نمي شود. وزارت دفاع آمريكا با انتشار 
بيانيه اي اعالم كرد سرمايه گذاران آمريكايي تا ۱۱ 
نوامبر فرصت دارند س��هام خود را در اين شركت 
بفروش��ند. پس از انتش��ار اين خبر ارزش سهام 
شيائومي در بورس آمريكا ۹ درصد كاهش يافت. 
پيش از اين ني��ز هواوي و زدت��ي اي نيز با چنين 

تحريم هايي روبه رو شده  بودند.

دسترسي شبكه هاي اجتماعي به داده هاي كاربران، جنبه  جديد قدرت اطالعاتي است

پلتفرمهاهستندكهحكمرانيميكنند امروز

آگهي تجديد مناقصه قرارداد خريد رنگ مورد نياز 
مناطق پانزدهگانه شهرداری اصفهان

ش�هرداري اصفهان در نظر دارد پيمانكار واجد ش�رايط جهت واگذاري قرارداد خريد رنگ مورد نياز مناطق پانزده گانه ش�هرداری اصفهان جهت 
رنگ آميزي جداول و المانهاي شهري را انتخاب نمايد. 

لذا از کليه افراد حقيقي و حقوقی واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.
تذكرات :

1- مدت انجام كار : 
 مدت قرارداد از تاريخ ابالغ شروع بکار به مدت يك ماه شمسی مي باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه  4،000،000،000 ريال مي باشد كه به يکی از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:
الف ( ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ( فيش واريز نقدی به شماره حساب سپرده 10027600013 بانک شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان
3- مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ  1,500,000 ريال به حساب شماره 0105833882000 بانک ملي حساب شهرداري اصفهان 

4- شرايط متقاضي : 
 الف ( تأييد توانمندی انجام موضوع قرارداد توسط نماينده كارفرما  

 ب ( رنگهاي تحويلي از هر نمونه بايد از يك برند باشند
 5- مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 1399/10/29 تا روز پنجشنبه مورخ 1399/11/09 

به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند. 
  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ  1399/11/11 مي باشد. 

    6- محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادی ، کوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان 
الف ( شركت كنندگان بايد اسناد و مدارک مناقصه را پس از اخذ ، مهر و امضاء نموده و در پاكت هاي )الف( و )ب( که از معاونت خدمات 

شهری دريافت نموده اند، الك و مهر شده تحويل دبيرخانه معاونت داده و رسيد دريافت نمايند.
ب ( شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.شهرداري اصفهان در رد يا قبول کليه 

پيشنهادها مختار است .
شهرداري  اصفهان

شهرداري اصفهان

 فراخوان  تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای
 خدمات حمل و نقل درون و برون شهری- نقليه سواری

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاري امور عمليات  انبار،خدمات و نگهداري در ستاد،نواحي و سوختگيري هاي هواپيمائي نوشهر و رامسر و مهمانسراهاي 
شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائی 
پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيک دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir    انجام خواهد شد  و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور 

و دريافت گواهی  امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
-   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت   اطالعات  بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

-   مازندران- چالوس - خيابان امام رضا - ساختمان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس - طبقه اول - دبير خانه کميسيون مناقصات -  تلفن : 01159755340    -      
-   اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس :02141934

 NIOPDC
  شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ايران )منطقه چالوس( 

نوبت اول

شماره مجوز ۱۳۹۹.۶۰۹۳

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس

نوبت اولآگهي تجديد مناقصه عمومي  يك مرحله اي  فراخوان شماره  2099092304000008

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس

خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری -  نقليه سواریموضوع مناقصه

مازندران-  چالوس بلوار امام رضا )ع( –  انبار نفتمحل انجام عمليات

10,097,651,610  ) ده ميليارد و  نود و هفت ميليون و ششصد و پنجاه و يک هزار و ششصد و ده( ريالمبلغ برآورد

مبلغ تضمين شركت در مناقصه)فرايند  ارجاع كار(
ضمانت نامه بانكي معتبر يا وجه نقد  به مبلغ 504,882,580 )پانصد و  چهار ميليون و هشتصد و هشتاد و دو هزار و پانصد و هشتاد ( ريال داراي اعتبار سه ماهه و يا واريز وجه نقد 
به حساب جاري  جام به شماره  92000161/77  نزد بانك ملت مركزي چالوس با كد شناسه 20500000028و تحويل فيش به امور مالي منطقه و اخذ رسيد وجه يا ساير تضامين  مورد 

قبول در آئين نامه تضمين  معامالت دولتي
از چاپ دوم  تا 99/11/08 )از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(تاريخ توزيع اسناد  مناقصه

1399/11/12 راس ساعت 9:30 صبح  در چالوس –بلوار امام رضا – جنب انبار نفت –  طبقه سوم ساختمان ستاد منطقه چالوستاريخ برگزاري جلسه توجيهي

1399/11/25)ساعت 14:30(آخرين مهلت تحويل اسناد و پيشنهاد قيمت

1399/11/26 راس ساعت 9:30 صبح )شركت در جلسه براي مناقصه گران آزاد مي باشد(تاريخ بازگشائي پاكت ها

با هر تعداد پيشنهاد بازگشائی   انجام می شودتعداد مناقصه گران   جهت باز گشائي

3 ماه   از زمان بازگشائي پاكت قيمتتاريخ اعتبار پيشنهادات

شرايط اختصاصي

1- اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت
2- گواهي صالحيت انجام كار)داراي اعتبار ( مرتبط با موضوع پيمان  از اداره كار و امور اجتماعي
3- گواهي صالحيت ايمني ) داراي اعتبار(  پيمانكاران از  اداره كار،تعاون  و امور اجتماعي استان
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تعادل- گروه صنعت |
چهارشنبه 24 ديماه نمايندگان مجلس كليات طرح توسعه 
و توليد پايدار زنجيره فوالد با رويكرد تنظيم بازار را تصويب 
كردند. اما اين طرح انتقاداتي را به دنبال داشت. به طوري كه 
برخي فعاالن حوزه فوالد، دخالت مجلس را نابجا و اين طرح 
را عاملي براي كاهش و توقف صادرات مي دانند. به گفته آنها، 
تجربه ساليان گذشته نيز نشان داده كه هر گونه دخالتي از 
سوي مجلس و دولت به زيان مصرف كننده و توليد كننده 
بوده است. بنابراين درخواست جامعه فوالد از دولت و مجلس 
اين است كه اگر مي خواهند سياست گذاري كنند، در ساز 
وكار بازار مداخله نكنند. آنه��ا مي گويند به جاي اين نوع 
طرح ها، مجلس و دولت بايد نخست دنبال اين موضوع باشند 
كه كاال به قيمت عادالنه به دست مصرف كننده برسد. در 
گام بعدي، اگر منفعت يا رانتي در زنجيره فروش فوالد وجود 
دارد را به جيب مردم هدايت كنند و در گام سوم، صادرات 
را تقويت كنند. اين طرح در حالي مورد انتقاد قرار گرفته كه 
طي يكماه گذشته نيز شاهد درگيري ميان وزارت صمت، 
بورس كاال و فوالدسازان در رابطه با قيمت گذاري فوالد در 

بورس كاال بوديم.

    جزئيات طرح  فوالدي  مجلس 
با توجه به مشكالت بازار فوالد در كميسيون صنايع و معادن 
مجلس طرحي ۵ بندي با عنوان »طرح توسعه وتوليد پايدار 
زنجيره فوالد« ارايه كرده است. جزئيات اين طرح به شرح زير 
است. براساس ماده يك اين طرح، كليه محصوالت زنجيره 
فوالد با رعايت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احكام دايمي كشور 
مصوب دهم بهمن س��ال ۹۵ براي فروش داخلي ملزم به 
عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصوالت فوق در 
خارج از بورس ممنوع بوده و در حكم خارج از شبكه است. 
البته براساس تبصره يك اين ماده، در معامالت محصوالت 
زنجيره فوالد شامل »سنگ آهن، كنستانتره، گندله، آهن 
اسنفجي و فوالد خام و ورق هاي فوالدي«، سازمان بورس 
كاالي ايران موظف است به كارخانه هاي توليد داراي كد 
بهين ياب و بر اساس سهميه مندرج در سامانه بهين اجازه 
ثبت سفارش و خريد بدهد. فروش مواد اوليه و محصوالت 
خريداري از بورس كاال توس��ط خريداران ممنوع است و 
متخلفين به دليل اخالل در بازار جهت رسيدگي به دستگاه 
قضايي معرفي مي شوند.در تبصره دوم ماده يك نيز آمده 
اس��ت: وزارت صمت مكلف اس��ت براي كليه محصوالت 
زنجيره ارزش فوالد كه در بورس كاال عرضه مي شوند، كف و 
سقف قيمتي تعيين كند. كف و سقف قيمتي تعيين شده به 
صورت ضرايبي از قيمت هاي جهاني بوده و هر ۶ ماه يك بار 
قابل تغيير و تجديد نظر خواهد بود. همچنين براس��اس 
م��اده دو اين طرح، صادرات كلي��ه محصوالت حلقه هاي 
مختلف زنجيره ارزش ف��والد صرفًا پس از عرضه هفتگي 
توسط توليدكنندگان در بورس كاال و به ميزان مازاد عرضه 
ثبت ش��ده در بورس كاال مجاز است. اين ماده سه تبصره 
دارد كه براس��اس تبصره نخست آن، در صورت تخصيص 

صادرات به توليد كننده به ميزان م��ازاد عرضه در بورس 
كاال، حداكثر زمان مجاز صادرات كاال از سوي توليدكننده 
ب��راي آن محموله 4 هفته خواهد بود و پ��س از اين مدت 
مجوز صادراتي محموله مذك��ور از بين مي رود. در تبصره 
2 آمده اس��ت كه صادرات كليه محصوالت زنجيره ارزش 
فوالد صرفا توسط توليدكنندگان و يا نماينده رسمي آنها 
مجاز است. همچنين براساس تبصره ۳ اين ماده، معافيت 
ماليات��ي صادرات محصوالت خام زنجيره فوالد )س��نگ 
آهن، كنسانتره، گندله، آهن اسفنجي و فوالد خام( از تاريخ 
الزم االجرا شدن اين قانون حذف مي گردد. از سوي ديگر، 
براس��اس ماده سه اين طرح مجلس، كليه فعالين زنجيره 
تامين و توزيع فوالد، شامل مواد اوليه معدني )سنگ آهن، 
كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي(، محصوالت مياني فوالد 
)بيلت، بلوم و اسلب(، محصوالت نهايي اعم از مقاطع طويل 
)مانند ميلگرد، تيرآهن ونظاير آن( و مقاطع تخت )انواع ورق 
فوالدي اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش دار( و محصوالت 
ثانويه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفيل، بايد، اطالعات 
توليد، فروش، واردات، ص��ادرات و مصرف اين كاال ها را در 
سامانه جامع تجارت ثبت نمايند و اسناد خريد خود را نيز 
پس از بررسي مطابقت، تاييد يا رد نمايند. البته براساس 
تصبره اي ذيل اين ماده، فروش كاالي موضوع اين مصوبه 
تنها به اعضاي زنجيره تأميني مجاز است كه مشخصات آنها 
در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأييد قرار گرفته باشد. 
خريداران نيز موظفند كاالي موضوع اين مصوبه را تنها از 
اعضاي زنجيره تأميني كه مشخصات آنها در سامانه جامع 
تجارت ثبت و مورد تأييد قرار گرفته، خريداري نمايند. تا 
زمان تاييد خريد، ثبت فروش بالاثر خواهد بود. همچنين 
در تبصره ديگري تاكيد شده كه فعالين مستقر در مناطق 
آزاد و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول اين ماده بوده وبايد 
اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمايند. در ادامه 
اين طرح و براساس ماده 4، آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف 

مدت يكماه پس از الزم االجراش��دن قانون، توسط وزارت 
صمت تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رس��د. متخلف 
از اجراي اين ماده به انفصال از خدمت محكوم خواهد شد. 
همچنين مطابق ماده ۵، وزارت صمت مكلف است گزارش 
جامع بررسي و رصد زنجيره ارزش فوالد را به صورت ماهانه 

به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارسال كند.

    ورود مجلس به فوالد ضرورتي ندارد
اين طرح اما انتقاد فوالدي هارا به دنبال داشت. به طوريكه 
بهادر احراميان، نايب رييس انجمن توليدكنندگان فوالد در 
گفت وگو با »تعادل« بيان كرد كه طرح مجلس هم مشابه 
طرح دولت است تنها با اين تفاوت كه قرار است تبديل به 
قانون شود. او با بيان اينكه حوزه فوالد مشكلي از بابت كم 
بودن مقررات نداشته، گفت: در واقع نيازي به اين طرح نيست 
و ورود مجلس به موض��وع فوالد ضرورتي ندارد. احراميان 
تاكيد كرد: هم در دولت و هم در مجلس مشكل به اشتباه 
برداشت شده و دخالت صورت گرفته است. به صورت كلي 
مي توان گفت مشكل خاصي در حوزه فوالد وجود نداشت 

كه نياز به ورود مجلس ياد دولت باشد.

   درخواست فوالدي ها از دولت و مجلس
در همين حال، دبير انجمن توليدكنن��دگان فوالد ايران 
اين طرح را عامل��ي براي تضعيف صادرات فوالد مي داند و 
۳ درخواس��ت از دولت و مجلس دارد. سيد رسول خليفه 
سلطاني قانونمند كردن بازار فوالد و تعيين يك چارچوب 
كلي براي آن را اقدامي مثبت دانست؛ اما عنوان كرد كه بازار 
فوالد به ويژه در سه سال اخير نشان مي دهد كه ورود دولت 
و مجلس در مسائل اجرايي بازار فوالد هيچ منفعتي به دنبال 
ندارد. به گفته او، درخواست جامعه فوالد از دولت و مجلس 
اين است كه اگر مي خواهند سياست گذاري كنند، در ساز 
و كار بازار مداخله نكنند. بنا به توضيحات خليفه سلطاني، 

اين نهادها بايد به دنبال ۳ مورد باشند؛ نخست اينكه كاال به 
قيمت عادالنه به دست مصرف كننده برسد. مورد دوم اينكه 
اگر منفعت يا رانتي در زنجيره فروش فوالد وجود دارد را به 
جيب مردم هدايت كنند و مورد سوم تقويت صادرات است. 

   ايرادات  طرح 
اما ايرادات ط��رح كدامند؟ به گفته فع��االن حوزه فوالد، 
مهم ترين اي��راد وارده به طرح مجلس ب��راي تنظيم بازار 
فوالد، ماده ۳ طرح اس��ت كه در ص��ورت عدم اصالح اين 
ماده، صادرات فوالد كشور به شدت آسيب مي بيند؛ چرا كه 
معافيت هاي مالياتي صادرات زنجيره فوالد حذف شده و 
عوارض صادراتي نيز اخذ خواهد شد. يك ايراد مهم در اين 
طرح، در نظر گرفتن اختيارات فوق العاده براي يك كارگروه 
است كه بخش خصوصي به ويژه تشكل هاي تخصصي در 
آن نقش جدي ندارند. اين در حالي اس��ت كه فعاالن اين 
حوزه معتقدند كه قيمت فوالد بايد در بورس كاال و بر اساس 
مكانيزم هاي رقابتي و تعادل عرضه و تقاضا تعيين ش��ود. 
فوالد كااليي است كه نبايد با دستور به دنبال قيمت گذاري 
آن و تعيين عدد و رقم ثابت براي فروش محصوالت فوالدي 

باشيم.
برهمين اساس، موضع انجمن توليدكنندگان فوالد پيرامون 
تنظيم بازار فوالد، بر دو اصل اساس��ي اس��توار است: اول 
رسيدن محصوالت فوالدي با قيمت منصفانه به مردم كه 
يكي از راهكارهاي آن عرضه حداكثري محصوالت نهايي 
در بورس كاال است. دوم صادرات هدفمند در طول زنجيره 
فوالد است كه ارزآوري بيشتر براي كشور و پتانسيل هاي 
صادراتي هر حلقه و حتي هر شركت بايد مورد توجه جدي 
قرار گيرد. براي تحقق اين دو هدف مهم الزم اس��ت حتمًا 
سياست گذاري براي بازار داخلي و صادراتي فوالد به طور 
جداگانه و با مقررات خاص خود انجام شود.  انتقاد به طرح 
فوالدي مجلس در حالي اس��ت كه اخيرا هم ش��اهد يك 
جنجال مي��ان وزارت صمت وبورس كاال در زمينه قيمت 
گذاري محصوالت فوالدي بوديم. به طوريكه ابالغ ش��يوه 
قيمت گذاري دستوري براي محصوالت فوالدي در بورس 
كاال، منجر به ايجاد بحران در بورس ش��د؛ مقامات بورس 
كاال ضمن رد اين مداخالت، ابالغيه وزارت صمت را رد و به 
شوراي عالي بورس ارجاع دادند. درادامه عليرغم مخالفت 
شديد كارشناسان، عليرضا رزم حسيني وزير صمت براي 
وادار كردن شركت هاي فوالدي براي اجراي دستور، جلوي 
صادرات محصوالت فوالدي از كشور را گرفت. بسياي اين 
اقدام وزير صمت را به زيان سهامداران خرد دانستند تا آنجا 
كه شخص رييس جمهور ورود و وزارت صمت را از مداخله 
در بازار منع كرد. دس��توري كه مورد تاييد و تاكيد اسحاق 
جهانگيري معاون اول دولت هم ق��رار گرفت. در ادامه اما 
وزير صمت، براي كاستن از فشارها وجو منفي كه عليه او 
راه افتاده بود، از نمايندگان عضو كميسيون صنايع مجلس 
دعوت به عمل آورد. اما جلسه كميسيون صنايع مجلس با 

وزير صمت براي جلوگيري از ايجاد شائبه تباني لغو شد.
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دالر 15هزار توماني  بعيد است!
بتوانيم شرايطي كه در سال هاي ۹4 و ۹۵ به وجود 
آمده بود را ايجاد كنيم، احتمال اينكه در كوتاه مدت 
قيمت دالر را در س��طح قيمت پايين تري داشته 
باشيم دور از ذهن نيست. اما همچنان اين كاهش 
قيمت دالر كوتاه مدت اس��ت و به سياس��ت هاي 
توس��عه اقتصادي در داخل ايران مرتبط است. اگر 
اين سياس��ت ها به گونه اي اتخاذ گ��ردد كه توليد 
داخلي افزايش يابد، مي توان اميدوار بود كه قيمت 
دالر كاهشي باشد. بر همين اساس، بايد به اين نكته 
توجه كرد كه حتي اگر كاهش قيمت دالر به علت 
افزايش توليد و به صورت بلندمدت باشد، بازهم دالر 
۱۵ هزار توماني بسيار بعيد است و براي اينكه قيمت 
دالر سير نزولي خود را طي كند، توليد در كشور بايد 

به صورت مستمر باشد.
در اين ميان، »جو باي��دن«، رييس جمهور جديد 
امريكا صحبت هايي مبني بر بازگش��ت به برجام و 
لغو تحريم ها كرده اس��ت. بنابراين در صورت لغو 
تحريم ها پول هاي بلوكه شده ايران در كشور هاي 
مختلف آزاد مي شود. آزاد شدن اين پول هاي بلوكه 
ش��ده به معناي بازگشت آن ها به ايران است. اگر با 
بازگش��ت اين دالر هاي بلوكه شده، قيمت دالر بر 
اساس نظام عرضه و تقاضا تعيين نشود و همچنان 
قيمت سوبس��يدي براي دالر در نظر بگيرند، اين 
كاهش قيمت تا زماني ادام��ه پيدا خواهد كرد كه 
دالر هاي بلوكه شده در كشورهاي مختلف به ايران 
بازگشته و در داخل كشور مصرف گردد. با نگاه به اين 
موضوع، كاهش قيمت دالر با استفاده از اين شيوه، 
ناشي از عرضه بيشتر دالر در كشور است. زماني كه 
اين عرضه فروكش كند، حتما شاهد صعودي شدن 

سير نرخ ارز خواهيم بود.
تنها راه به تعادل رس��يدن بازار ارز، ثروتمند شدن 
كشور است و راه ثروتمند شدن هم از مسير توليد 
و فراهم كردن بس��ترها مي گ��ذرد. البته افزايش 
توليدي كه در ارتباط با ساير كشورها باشد و با تكيه 
بر صادرات حاصل شود؛ اگر چنين اتفاقي در نظام 
اقتصادي كشور رخ دهد و مراودات ما با دنياي خارج 
به نسبت ظرفيت و جايگاهي كه ايران در كل نظام 
بين الملل دارد، شكل گيرد، مي توانيم به درآمدزا 
بودن فعاليت هاي اقتصادي كشور خوش بين باشيم. 
از طري��ق افزايش توليد ث��روت و دارايي پول ملي 
ارزشمند و از افزايش قيمت دالر جلوگيري مي شود. 

تحوالت مديريتي وزارت 
صمت به چه معناست؟

برخي ناظران مي گويند كه يكدست كردن مديران 
بخش مع��دن، اين نكته را مط��رح مي كند كه آيا 
قرار اس��ت با حضور اين مديران در ش��ركت هاي 
بزرگ معدني، از نام��زد خاصي در انتخابات آينده 
رياست جمهوري حمايت شود؟ آيا حمايت مالي و 
تبليغاتي اين مديران از يك نامزد خاص در انتخابات 

سال ۱400 مورد نظر بوده است؟
اگر اين گونه نيست پس پش��ت پرده اين تحوالت 
چيس��ت؟ و چ��را از وزي��ري كه ب��ا قيمت گذاري 
دس��توري فوالد، برخي ش��ركت هاي بورس��ي را 
تضعيف كرده هيچ گونه س��والي نمي شود و چرا از 
او انتقاد نمي ش��ود؟ حقيقت امر چيس��ت و چرا از 
كرماني ها براي پست شركت هاي بزرگ استفاده 
مي كند. چرا در كلنگ زني چن��د طرح در كرمان 
2 ميليارد و 200 ميليون دالر اعتبار در نظر گرفته 
شده است؟ آيا ساير استان ها حقي ندارند؟ چرا تنها 
به طرح ها و شركت ها و مديران كرمان توجه شده و 

به بقيه استان ها بي توجهي شده است؟ 
برخي كارشناس��ان نيز معتقدند كه ادامه فعاليت 
وزير فعلي در وزارت صمت به صالح بخش صنعت 
و معدن نيس��ت. زيرا بر اس��اس مصالح ملي همه 
ايرانيان تصميم س��ازي نمي كند و ب��ر پايه منافع 
هم واليتي هايش تصميم مي گي��رد. تاريخ به ياد 
ندارد كه اوضاع توليد و تجارت كشور تا اين حد به 

هم ريخته باشد.
وزارت صم��ت تبديل ش��ده به اداره كل ش��ركت 
س��هامي معادن كرمان و س��طح دغدغه مديران 
ارشد، به جاي توسعه توليد و تجارت به جابه جايي 
مديران گهر زمين، گل گهر و ملي مس تنزل يافته 
است. هيچ مديري در اين شرايط داراي روحيه كار 
و تالش نيس��ت. مدام خبر از تغيير مديران عامل و 
معاونان مي رسد و هيچ كس نمي داند آيا روز آينده 

بر سر كار خواهد بود يا نه.
وزي��ر صمت نه بازار را به اندازه كافي مي شناس��د، 
نه اقتصاد سياس��ي ايران را بلد اس��ت، نه تجارت 
بين الملل را آموخت��ه و نه مي داند در كدام دولت با 
چه هدفي مشغول كار شده است. در طول سه ماهي 
كه وزارت را تحوي��ل گرفته جايگاه مديران بخش 
صنعت و مع��دن را در اذهان عمومي پايين آورده و 
عمده مهندسان و درس خوانده ها را شرمنده جامعه 

تخصصي كشور كرده است.
از روزي كه آمده واژه هايي چون كارآفريني، توليد، 
تجارت، سرمايه گذاري از بخش توليد رخت بر بسته 
و كلماتي چون رانت خواري، داللي، سودجويي جاي 

آن را گرفته است.
گويي تا قبل از او عده اي دزد و فاس��د بخش توليد 
كش��ور را مديريت كرده و او آمده تا آنان را از اسب 
بيندازد. حال ادامه فعاليت اينچنيني بر بدنه وزارت 
صمت آيا به صالح منافع ملي است؟ بهتر نيست تا 
بخش توليد و تج��ارت بيش از اين دچار آبروريزي 
نشده مجلس و دولت به انتقادهاي مطرح رسيدگي 

كنند؟
اين ن��كات نش��ان مي دهد كه دول��ت و مجلس و 
دلسوزان اقتصاد ايران بايد حداقل پرسش هايي را 
از وزير مربوطه مطرح كنند و داليل اين تحوالت در 
ماه هاي اخير را جويا شوند و به ارزيابي اثر اين تغيير 

و تحول ها بر صنعت كشور بپردازند. 

كارت بازرگاني 1۰۰۰ صادركننده 
رفع تعليق شد

ايرنا|  رييس كل س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
گفت: بر اساس اقدامات انجام شده نهادهاي مسوول 
كارت بازرگاني بيش از يك هزار صادركننده از حالت 
تعليق خارج شد و با به حداقل رسيدن مشكالت، 
انتظار مي رود فرآيند ص��دور و تمديد كارت هاي 
بازرگاني با دقت بيشتري انجام شود. حميد زادبوم 
با اش��اره به برگزاري 20 جلسه كميته اقدام ارزي 
و ۱۳ نشس��ت كارگروه پايش رفتار تجاري با رصد 
مش��كالت صادركنندگان در زمينه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، افزود: بس��ياري از مش��كالت و 
معضالت منعكس شده به كميته اقدام ارزي، پس 
از بحث و بررسي راهكارهاي اجرايي براي آنها ارايه 
شده است. وي با اش��اره به اينكه تشكيل كارگروه 
پايش رفتار تج��اري در چارچوب اجرايي ش��دن 
ماده ۱0 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و 
واردات انجام شد، تصريح كرد: براساس مصوبه هاي 
اين كارگروه، انجام نشدن تعهدات ارزي، سوء رفتار 
تج��اري بوده و نس��بت به تعليق بي��ش از دو هزار 
كارت بازرگاني واحدهاي غيرتوليدي اقدام ش��د. 
زادبوم افزود: بر اساس اقدام هاي انجام شده توسط 
كارگروه اقدام ارزي در سازمان توسعه تجارت ايران 
و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
راهكارهاي اجرايي، كارت بازرگاني بيش از يك هزار 

صادركننده از حالت تعليق خارج شد. 

 خودرو 1۰ درصد ديگر 
ارزان شد

ايسنا|  نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، از ريزش ۱0 درصد ديگر قيمت خودروها 
در بازار طي هفته اخير خبر داد و اعالم كرد كه با توجه به 
كاهش نرخ ارز در كشور، به تبع آن كاالهاي سرمايه اي 
همچون خودرو و سكه نيز با كاهش قيمت مواجه شده اند. 
وي در تشريح وضعيت بازار خودرو طي هفته گذشته و 
پس از بازگشت قيمت ها به سايت هاي فروش، اظهار كرد: 
به ياد داريم كه از آبانماه سال جاري تاكنون روند قيمتي 
بازار خودرو كاهشي پيش رفته و حدودا ۳2 درصد كاهش 
قيمت داشت؛ پس از آن نيز روند بازار داراي ثباتي نسبي با 
نوسان هاي محدود كاهشي بوده است؛ اما طي يك هفته 
گذشته، در پي كاهش نرخ ارز، قيمت خودرو در بازار ۱0 
درصد ديگر ريزش پيدا كرد. وي ادمه داد: اين روزها نرخ 
ارز كاهش يافته و قيمت خودرو نيز به دنبال آن كاهش 
يافت. اين در حالي است كه ميزان تقاضا در بازار به شدت 
پايين است و آنقدر كه فروشنده در بازار وجود دارد، خريدار 
نيست. وي در رابطه با تاثير بازگشت دوباره قيمت  خودرو 
به سايت هاي خريد و فروش اينترنتي، گفت: زماني كه بازار 
روند نزولي دارد، درج قيمت ها در سايت ها نيز مشكلي 
نخواهد داشت؛ بنابراين باتوجه به اينكه قيمت ها در بازار 
خودرو در چند ماه گذشته شوك قيمتي نداشته و كاهشي 
پيش رفته است، مجوز دوباره درج قيمت ها در سايت ها 
داده شده است. اين در حالي است كه با بازگشت مجدد 
قيمت ها به سايت ها، بازهم ريزش در قيمت ها ديده شد و 
تاثير بيشتر بر شرايط فعلي )كاهش نرخ ارز( داشت. كرمي 
در رابطه با آخرين تغييرات قيمت ها و آخرين قيمت ها 
)شنبه همين هفته( اظهار كرد: به طور معمول كاهش 
قيمت ۵00هزار توماني تا پنج ميليون توماني در قيمت 
محصوالت گروه خودروسازي سايپا و ريزش ۵00هزار 
توماني تا ۱0 ميليون توماني در قيمت محصوالت گروه 
صنعتي ايران خودرو نسبت به آخرين معامالت دو هفته 

گذشته نسبت به پنج شنبه گذشته ديده مي شود.

خبر ويژه

 انتقام امريكا
از فرمانده جبهه صنعت فوالد

 وزارت خزانه داري امريكا، ش��امگاه روز جمعه، اضافه 
ش��دن چند فرد و نهاد ايراني به فهرست تحريم هاي 
امريكا را اعالم كرد. فهرست افراد و شركت هاي ايراني كه 
به فهرست تحريم هاي امريكا افزوده شده اند عبارت اند 
از: حميدرضا عظيميان در ارتباط با شركت فوالد مباركه 
ايران، محمدرضا مدرس خياباني در ارتباط با خطوط 
كشتيراني ايران، شركت ايران ترانسفو، شركت توزيع 
ترانسفورمر زنجان، س��ازمان صنايع هوا فضاي ايران، 
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان، صناي��ع هوايي ايران، 
خطوط كشتيراني جمهوري اس��المي ايران، سازمان 
صنايع دريايي ايران، ش��ركت خط��وط دريايي پيام 
سفيران دريا. مايك پومپئو وزير خارجه امريكا اعالم كرد 
كه واشنگتن س��ازمان صنايع دريايي، سازمان صنايع 
هوا و فضا و س��ازمان صنايع هوايي ايران را به فهرست 
تحريم هاي خود اضافه كرده اس��ت. وي در بيانيه خود 
مدعي شد كه اشاعه تسليحات متعارف ايران تهديدي 
براي امنيت منطقه اي و بين المللي اس��ت و بر اساس 
ش��واهد، ايران همچنان به حمايت نظام��ي و انتقال 
تسليحات به سوريه، لبنان، عراق، يمن و ديگر مناطق 
ادامه مي دهد. رييس جمهور امريكا ارديبهشت ماه سال 
۱۳۹۷ با ادعاي واهي نقض برجام، از اين توافق خارج شد 
و ضمن اعمال تحريم هاي متوقف شده ذيل اين توافق، 
تحريم هاي ديگري را تحت عنوان »فشار حداكثري« 
عليه ايران وضع كرد. دولت ترامپ در هفته هاي پاياني كار 
خود، روند اعمال تحريم عليه ايران را به طور جنون آميزي 
تس��ريع كرده و در يكي از جديدترين موارد، موسسه 
دانش بني��ان بركت را كه توليدكننده اولين واكس��ن 
ايراني كروناست تحريم نموده است. وبگاه »واشنگتن 
فري بيك��ن«، نزديك به نومحافظ��ه كاران امريكايي 
نوشته اس��ت: دولت ترامپ در تالش است در واپسين 
روزهاي حضورش در قدرت، تحريم هاي گسترده اي 
عليه ايران وضع كند. يك مقام امريكايي در گفت وگو با 
اين رسانه اعمال اين تحريم ها را به نفع دولت جو بايدن، 
رييس جمهور منتخب امريكا دانسته كه در حال تدوين 

سياست هاي خود در قبال ايران است.

طرح فوالدي مجلس مورد انتقاد فعاالن حوزه فوالد قرار گرفت

علي شمس اردكاني رييس كميسيون اقتصاد كالن اتاق ايران در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

دخالت مجلس در بازار فوالد!

فوالد  و بختك  قيمت گذاري دستوري
  چگونه از دل اي�ن ديدگاه هاي متفاوت پايه هاي 

صنعت نوين فوالد در كشورمان ايجاد شدند؟
البته بايد به اين نكته هم اش��اره كنم كه پيش از سال ۵۷ 
نيز براي احداث يك واحد بزرگ توليد فوالد با استفاده از 
روش احياي مستقيم در منطقه هرمزگان به بندرعباس 
برنامه ريزي شده بود. حتي كارهاي مقدماتي آن هم آغاز 
شده بود. اما مخالفت طرفداران توليد فوالد به روش هاي 
سنتي روسي باعث شد تا اين پروژه به جاي هرمزگان كه 
ويژگي هاي مثبتي مانند نزديكي به دريا و ذخاير گازي و.... 
داشت، به سمت ديگر زاينده رود و در مجاورت ذوب آهن 
در منطقه مباركه برود.منطقه مباركه با  ارتفاع ۱۶۷0 متر 
از سطح دريا، بازده كلي طرح را بيش از 8درصد با كاهش 
جدي مواجه كرد. زيان پنهاني كه ناش��ي از لجبازي هاي 
بيهوده و توجه به رويكردهاي محلي و منطقه اي به جاي 
رويكردهاي ملي بود. اين مشكلي كه متاسفانه تا همين 
امروز نيز در اقتصاد كش��ورمان منش��أ مشكالت فراواني 
است. يعني به جاي نفع عمومي جامعه منافع منطقه اي در 
نظر گرفته مي شود. به هر حال اين مباحث ادامه داشت. در 
همان سال هاي نخستين تشكيل جمهوري اسالمي ايران 
و در زمان تشكيل مجلس اول شوراي اسالمي )در آن زمان 
من سفير ايران در كويت بودم و در مباحث ملي مربوط به 
انرژي كشور مشاركت مستقيم و فعال داشتم( كارگروه هاي 
مشخصي براي دفاع از شيوه مستقيم توليد فوالد شكل 
گرفتند. از جمله رياست وقت مجلس و كميسيون انرژي 
با پايمردي مرحوم معين فر نس��بت به موضوع واكنش 
نش��ان دادند و تالش براي اجراي طرح ه��اي فوالدي با 
استفاده از روش احياي مستقيم در دستور كار قرار گرفت. 
مهم ترين تالش ها در اين زمينه توسط مهندس حسين 
محلوجي و مهندس عرفانيان پيگيري شدند. اما متاسفانه، 
ايران در آن برهه خاص در اقتص��اد دولتي غوطه ور بود و 
قيمت گذاري هاي دس��توري مانند بختك بر بازار فلزات 

سايه افكنده بود. 
 نتيجه اين قيمت گذاري دستوري در اقتصاد آن 

سال ها چه بود؟
نتيجه اين بود كه مختصر توليد فوالد و توليد ساير فلزات 
مانند، مس، سرب، روي، آلومينيوم و...به اندازه اي بود كه 
حتي قادر به تامين دخل و خرج خود هم نبودند. سودي هم 
اگر وجود داشت به جيب دالالن، كوپن بازان و سوداگران 
سرازير مي ش��د. در حالي كه صنعت كشور حتي توانايي 

جذب سرمايه هاي مورد نياز خود را نيز نداشت. 
 اين روند خسارت بار تا چه زماني ادامه داشت؟

با پايان يافتن جنگ تحميلي، بهانه جنگ و شرايط خاص 

كشور ديگر از دست قيمت گذاران دستوري خارج شد و با 
گذشت زمان رويكردهاي غيرعقالني روش هاي دستوري 
براي عموم فعاالن اقتصادي و تحليلگران، بيشتر آشكار 
مي ش��د. در اين دوره پديده هاي عجيب��ي در بازار فلزات 
كشور نمايان شده بود. مثال در خبرها شنيده مي شد كه 
سودجويان و سارقان حتي از فلزات تابلوهاي راهنمايي و 
رانندگي، درب و پنجره هاي آهني خانه ها، كابل هاي برق 
و تلفن و... نيز نمي گذشتند؛ فلزاتي كه مشخص شد بعد از 
سرقت آب شده و به ساير كشورها صادر مي شدند. مجموعه 
اين رفتارها و ناهنجاري هاي اقتصادي باعث شد تا دلسوزان 
كشور به فكر رهايي از اين بال بيفتند. باليي كه ذيل عنوان 
قيمت هاي حاكميتي و دس��توري در ت��ار و پود اقتصاد 
ريش��ه دوانده بود. روندي كه باعث شد موضوع حمايت از 
مصرف كنندگان كه طي سال ها رنگ باخته بود يك بار ديگر 

در راس تصميم سازي ها قرار گيرد. 
 اين دوران مقارن تش�كيل دولت س�ازندگي در 

كشورمان است؟ درست است؟
بله؛ در مسير تاريخ آرام آرام به دوران سازندگي مي رسيم. 
دوره اي كه مس��اله توسعه پايدار كش��ور مبتني بر علوم 
اقتصادي و رويكردهاي كارشناسي يك بار ديگر در دستور 
كار قرار گرفتند.آيت اهلل هاشمي رفسنجاني با درك درست 
شرايط در ماه هاي ابتدايي تشكيل دولت سازندگي، تبعات 
مخرب اين وضعيت خطرناك را به سمع و نظر مقام معظم 
رهبري مي رس��انند. با پيگيري ه��اي رييس جمهوري 
منتخب، »كشتيبان اقتصاد كشور را سياستي دگر آمد«. 
مهندس محلوجي در آن برهه به س��مت وزارت معادن و 
فلزات انتخاب شدند تا اين سياست هاي جديد را جامه عمل 
بپوشانند.من نيز به سمت معاون ايشان در امور اقتصادي 
و بين المللي مامور خدمت به اقتصاد كشور شدم. در اين 
هنگامه، عدم دخل و خرج توليد فوالد در ذوب آهن اصفهان 
آنچنان ريشه دوانده بود كه كارخانه زير ظرفيت هاي عادي 
خود كار مي كرد و شركت ملي فوالد حتي از تامين نيازهاي 
كارخانه نيز عاجز بود. آنگونه ك��ه كاركنان كوره حتي از 
داشتن دستكش و لباس هاي نسوز كه الزمه فعاليت در اين 
محيط است محروم بودند. خاطرم هست در يك نوبت به 
علت فرسودگي برخي اقالم كارخانه مثل شلنگ گردش 
روغن و...كوره ها دچار تركيدگي ش��دند و چندين نفر از 
كاركنان به رحمت خدا رفتند. برخي از كشته شدگان از 
جمله نيروهاي بانك مركزي بودند كه براي ارزيابي نيازهاي 
اقتصادي كارخانه در حال بازديد بودند. با وقوع يك چنين 
اتفاقاتي، موضوع به سرعت به سمع و نظر رييس جمهوري 
وقت رس��يد و اشاره ش��د با عوام فريبي و تخيالتي چون 

قيمت هاي پايين به نفع مصرف كننده و...نه تنها سودي 
متوجه مصرف كننده و مردم نخواهد شد بلكه تنها به رونق 
سودجويان كمك خواهد كرد. پيشنهادي كه در آن زمان 
مطرح ش��د اين بود كه بهترين روش آن است كه اقالم در 
بازار آزاد و مبتني بر قيمت هاي روز عرضه شود تا در نهايت 
محتكران نيز چاره اي جز عرضه كاالهاي در انبارمانده شان 
نداشته باشند. بعد از تاييد ايده توسط رييس جمهوري وقت، 
شعار ما اين شد »قيمت درب كارخانه را باال ببريم و اقالم را 
آزاد عرضه كنيم تا قيمت براي مصرف كننده پايين بيايد.«

 نتيجه يك چنين تصميماتي در فضاي عمومي و 
اقتصادي كشور چه بود؟

اين تصميمات در واقع سنگ بناي توليد اقتصادي آهن، 
فوالد و س��اير فلزات را شكل دادند. با اجراي اين ايده ديگر 
تابلوها از جاده ها سرقت نمي شد )يا بسيار اندك شد(، سرقت 
كابل هاي برق و و درب و پنجره هاي مردم به شدت كاهش 
پيدا كرد و نزديك به صفر رسيد. مهم تر از اين موارد، روند 
جذب س��رمايه هاي خارجي براي توسعه اين حوزه مهم 
اقتصادي افزايش چشمگيري پيدا كرد، ضمن اينكه فرايند 
جذب تكنولوژي مورد نياز نيز با س��رعت بيشتري دنبال 
شد. مسووليت شخص من در اين برهه تالش براي جذب 
اعتبارات الزم براي اجراي پروژه هاي اقتصادي به خصوص 
پروژه هاي مرتبط با فوالد مباركه و پروژه هاي مرتبط با معادن 
بزرگ كشور بود. با همكاري مجموعه همكاران و فعاالن اين 
حوزه در نهايت دانش فني احياي مستقيم از شركت فوالد 
كوبه ژاپن وارد كشورمان شد. دانشي كه براي استفاده در 
اقصي نقاط كشور )ونه فقط فوال مباركه( به كار گرفته شد . 
ضمن اينكه قرار شد از همان روش براي احداث يك واحد با 
ظرفيت ساالنه سه تا ۵ميليون تن توليد انواع فوالد استفاده 
شود كه متاسفانه بعد از پايان ماموريت من در وزارت خانه 
اين قراردادهاي حياتي ديگر پيگيري نشد. بعد از اين تالش 
بود كه دامنه وسيعي از پروژه هاي فوالدي با روش احياي 
مستقيم در كشور اجرا شد و آرزوي ۱۵0ساله ايرانيان براي 

بهره مندي از اين صنعت و تكنولوي به ثمر نشست.
 ايده عرضه فوالد در بورس كاال از چه زماني شكل 

گرفت؟
با عب��ور از اين دوران پر فراز و فرود در س��ال ۱۳۹8 توليد 
فوالد در كش��ورمان با رتبه نهم جهاني به 28ميليون تن 
رسيد. روندي كه پيش بيني ها حاكي از آن است در صورت 
برنامه ريزي مناسب در كوتاه مدت مي توان آن را در كوتاه 
و ميان مدت به ۵۵ميلي��ون تن افزايش داد. اما بايد توجه 
داش��ت كه اين روند رشد با اس��تحكام بازارهاي داخلي، 
بدون ريس��ك و نوسانات غيرضروري محقق خواهد شد. 

از همان آغاز براي جلوگيري از مش��كل در بازار ش��خصا 
پيش��نهاد ايجاد بورس كاال محوريت فوالد را به آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني رياس��ت جمهوري وقت ارايه كردم. 
بعد از موافقت رييس جمهوري قرار شد، نخستين مدير 
اين بورس از مجموعه مديران صنعت فوالد انتخاب شوند. 
مهندس احمد صادقي مديرعامل وقت ذوب آهن اصفهان 
نخستين مديرعامل بورس كاالي كشورمان بود.مديري كه 
در ايجاد نخستين واحد توليد فوالد با روش احياي مستقيم 
نقش آفرين بود و كارنامه مطلوبي در اين زمينه از خود به 
جاي گذاشت، به گونه اي كه تحسين شركت هاي اروپايي 
را نيز برانگيخت. در اين دوره، مكتبي در اقتصاد كشور ايجاد 
شد كه ميوه هاي آن تحت مديريت و آموزش حسن عرفانيان 
مجري طرح فوالد مباركه هر روز دستاوردهاي تازه اي را در 

اقتصاد كشور ايجاد مي كرد.
  فكر مي كنيد، ايده اي كه باعث شده رزم حسيني 
علي رغ�م تم�ام  انتقاده�ا تصميمات�ي چني�ن، 

حاشيه ساز و پر مساله را اخذ كند، چيست؟
با يك چنين دوران پر از افتخاري بايد ديد چه عاملي باعث 
شده تا رزم حسيني وزير صمت در ابتداي فعاليت هايش 
در اين وزارتخان��ه، نگران تعادل در ب��ازار فوالد و زنجيره 
عوامل توليد آن از معدن آهن گرفته تا س��اير محصوالت 
پايين دستي ش��ده اند؟ استدالل وزير صمت آن است كه 
هزينه هاي توليد و بهاي فروش داخلي محصوالت نهايي 
فوالدي افزايش يافته و اين امر تعادل را در بازار به هم زده 
اس��ت. بر اين اس��اس احتماال وزير صمت گمان مي كند 
كه پايين آوردن كف بهاي مرجع ف��والد و منظور كردن 
قيمت ها ي زنجيره نيازهاي توليد و سهم هريك از قيمت 
نهايي محصول، پيش نياز ادامه توليد است. شخصا معتقدم 
رعايت نظر ايشان موجب مي شود كه قيمت محصوالت 
نهايي فوالد براي مصرف كننده واقعي در داخل كشور به 
ريال ثابت نوس��ان چنداني نداشته باشد و از ايجاد حباب 
قيمتي جلوگيري ش��ود.به نظر مي رسد در شرايطي قرار 
گرفته ايم كه ضروري است بورس كاال از زير كنترل مستقيم 
شركت هاي فوالدي خارج شوند و ساختاري كه سه دهه 
قبل توسط مديران دلسوز و متخصص كشور پي افكنده 

شد به دست مديران مستقل و متخصص پيگيري شود.
رويكردي كه اميدواريم در صورت اجراي آن كاربرد واقعي 
بورس در بازار ايران مثل تجربياتي چون خصوصي سازي 
و...به بيراه نرود. خصوصي س��ازي كه متاس��فانه بدل به 
خصولتي سازي يا به قول اقتصاددانان به »نِِپتيزم«رسيد.

اينجاست كه بايد گفت؛ » اللهم احفظنا من شرور انفسنا و 
من اطماعنا« .

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

آغاز كاشت ۳۰۰   درخت چنار در مركز شهر تهران
شهردار منطقه ۱۱ از كاشت بيش از ۳۰۰ درخت چنار با بن ۴۰-۳۵ سانتيمتر در راستاي اجراي طرح »زيبا سازي با درخت«خبر داد 
كه در طرح نهضت درختكاري در خيابان هاي معيري و امام خميني )ره( آغاز شده است. آباديان در توضيح اجراي طرح خيابان كامل 
كه در خيابان معيري در دست انجام است، گفت: با توجه به انتخاب خيابان معيري به عنوان پايلوت براي اجراي طرح خيابان كامل و در 
راستاي اجراي پروژه هاي كوچك مقياس محرك توسعه محله اي كه از سوي معاونت هاي اين منطقه در حال انجام است، جداره سازي، 
كف سازي، اصالح نهر، احداث مسير دوچرخه و كاشت درخت در اين مسير آغاز شده است. به گفته آباديان ۱۴ هزار پياز گل الله نيز 

به منظور ارتقاي منظر شهر در ميدان هاي پاستور و حر در حال كاشت است كه تا دهه فجر تكميل خواهد شد.

رويداد

عرضه داروخانه اي متادون؛ موضوعي چالش برانگيز كه 
موافقان و مخالفان خود را دارد، اما قانون مصر است كه دارو 
چه مخدر چه غيرمخدر بايد از طريق داروخانه عرضه شود. 
از ابتداي دهه ۸۰ بود كه بحث نگهداري از معتادان و سوق 
دادن آنها از مواد مخدر به سمت داروهاي مخدر كه عوارض 
كمتري دارند، آغاز شد. بر همين اساس مراكزي با عنوان 
مراكز ترك اعتياد يا MMT شكل گرفت تا در حوزه ترك 
اعتياد معتاداني كه به مواد مخدر سنتي اعتياد دارند، كمك 
كند. به تدريج اما مراكز MMT توسعه يافتند. به طوري كه 
در حال حاضر بيش از ۸۰۰۰ مركز ترك اعتياد در كشور 
وجود دارد كه عالوه بر درمان، ارايه داروي بيماران را هم 
انجام مي دهند؛ در حالي كه بارها و بارها از سوي سازمان 
غذا و دارو اعالم شده كه طبق قوانين تنها محل عرضه دارو، 
داروخانه است. دكتر سيد حيدر محمدي، مديركل امور 
دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو گفت: وظيفه 
مراكز درمان ترك اعتياد اصال توزيع دارو نيس��ت، بلكه 
درمان اعتياد اس��ت. درمان با توزيع دارو تفاوت بسياري 
دارد. اصوال جايي كه دارو را تجويز مي كند با جايي كه آن 
را تامين و عرضه مي كند، نبايد در يك جا باشند. محمدي 
تاكيد كرد: در عين حال متاسفانه موارد تخلف زيادي مبني 

بر نشت داروها از مراكز ترك اعتياد شنيديم و بهترين راه 
پيشگيري از اين تخلفات اين است كه داروهاي ترك اعتياد 
هم مانند همه داروها در داروخانه عرضه شود. البته براي اين 
اقدام دستورالعملي تهيه كرديم و به تمام دانشگاه هاي علوم 
پزشكي كشور ابالغ كرديم كه مطابق آن دستورالعمل و 
با بسترسازي و حفظ شرايط الزم و امينت كافي داروخانه 
اين اتفاق افتد. پي��ش از اين يك بخش از داروهاي ترك 
اعتياد را مراكز ترك اعتياد عرضه مي كردند و بخش��ي 
هم در معاونت هاي غذا و داروي دانش��گاه علوم پزشكي 
توزيع مي شد كه در حال حاضر قرار شد تمام اين داروها 
در داروخانه هايي توزيع شود كه بسترسازي الزم را از نظر 

امنيت انجام داده اند كه اين اقدام را به صورت پايلوت در 
استان قم اجرا كرديم كه خوشبختانه موفقيت آميز بود. در 
اين داروخانه هايي كه داروي ترك اعتياد عرضه مي شود، 
با نسخه پزشك و يا نسخه پزشك مركز ترك اعتياد، افراد 
مي توانند داروهايش��ان را دريافت كنند. چندي پيش 
دكتر محمدرضا شانه ساز، رييس سازمان غذا و دارو در 
يك نشست خبري در اين باره، گفت: از نظر قانوني محل 
عرضه دارو داروخانه است و نمي توان گفت چون در يك 
محلي دارويي چند سال ارايه شده و هنوز هم آن را دريافت 
مي كند و قرار هم نيست قطع ش��ود، حال در جايي كه 
قانون مشخص كرده كه دارو را عرضه كند، به لحاظ اينكه 
عده اي خوشش��ان نمي آيد، اين كار را انجام ندهيم. فكر 
مي كنم اقدامي كه در اين زمينه در حال انجام است، كار 
درستي است و افراد بايد بتوانند در زمينه درمان اعتيادشان 
انتخاب گر باشند. همچنين نايب رييس انجمن داروسازان 
ايران گفت: در حال حاضر طبق آمار بين هشت تا ۱۰ هزار 
مركز MMT در كشور وجود دارد. در حالي كه در ايران 
بيش از ۱۱ هزار داروخانه داريم، اما نزديك ۱۰ هزار مركز 
فروش داروي مخدر هم داريم كه اين اصال درست نيست 

و در هيچ كجاي دنيا چنين چيزي سابقه ندارد. 

متادون؛ عرضه داروخانه اي يا نشت در بازار سياه!
جامعه خبر

انتقال آب به درياچه اروميه
رييس سازمان حفاظت محيط زيست خواستار 
تدارك تمامي امكانات و تجارب موجود در كشور 
براي تكميل طرح انتقال آب از سد كاني سيب 
به درياچه اروميه شد. عيسي كالنتري در ادامه 
بازديدهاي س��ر زده خود از پروژه هاي احياي 
درياچه اروميه، روز گذشته )۲۷ دي ماه( از پروژه 
انتقال آب از س��د كاني سيب به درياچه اروميه 
بازديد كرد. در اين بازديد نماينده مجري طرح 
و نماينده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا به بيان 
آخرين وضعيت عمليات اجرايي باقيمانده از اين 
طرح ملي پرداختند. معاون رييس جمهوري در 
جريان اين بازديد با برشمردن حساسيت و توجه 
ويژه رييس جمهوري پس از برگزاري مراس��م 
افتتاح ۱۱ ديماه س��د كاني س��يب به صورت 
وبينار در حضور او و دستور كتبي بر اتمام هر چه 
سريع تر عمليات باقيمانده حفاري مكانيزه تونل 
انتقال آب اين پروژه، خواس��تار تدارك تمامي 
امكانات و تجارب موجود در كشور شد. شايان 
ذكر اس��ت در حال حاضر مجموعه بخش هاي 
مختلف طرح انتقال آب از س��د كاني سيب به 
درياچه اروميه به ۹۶ درصد پيشرفت فيزيكي 
رس��يده و تنها ۱۴۵۰ مت��ر از حفاري تونل ۳۶ 
كيلومت��ري اين پ��روژه باقي مانده اس��ت. در 
عمليات حفاري اين تونل به قطر ۶.۵ متر و طول 
۳۶ كيلومتر يكي از پيچيده ترين و متنوع ترين 
شرايط زمين شناسي حفاري مكانيزه تونل هاي 
بزرگ انتقال آب در س��طح جهان در اين پروژه 
در حال تجربه اس��ت؛ ش��رايطي كه در برخي 
مقاطع با سختي سنگ هاي كوارتزي مواجه و 
اكنون در ش��رايط آبرفتي با مصالح درشت دانه 
شني مواجه شده است. حفاري تحت فشار ۶.۵ 
بار ناشي از عبور از داخل آبخوان تحت فشار نيز 
باعث شده عوامل اجرايي پروژه همزمان با تالش 
براي تس��ريع در اتمام حفاري، تمهيدات الزم 
جهت عبور به سالمت دستگاه از اين محدوده 
را مدنظر داشته باش��ند. در دوران شيوع كرونا 
كاركن��ان در پيك ايام كاري ت��ا ماهانه ۲۳۰۰ 
نفر در قسمت هاي مختلف مشغول به فعاليت 
۲۴ ساعته براي تامين ۶۲۳ ميليون مترمكعب 
از منابع آب مورد نياز زيست محيطي درياچه 
اروميه بوده اند. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت، از ابتداي 
اين طرح تاكن��ون ۲۴۵۰ ميليارد تومان براي 
عمليات اجرايي بخش هاي مختلف آن هزينه 
شده كه ۵۹۵ ميليارد تومان آن تنها طي سال 
جاري پرداخت ش��ده اس��ت. با پيگيري دبير 
كارگروه ملي نجات درياچه اروميه مقرر ش��ده 
اس��ت ظرف چند روز آينده ۷۰ ميليارد تومان 
ديگر براي تكميل عملي��ات باقيمانده تامين 

اعتبار انجام شود.

اعالم آمار فرزندخواندگي در تهران
مديركل بهزيس��تي اس��تان تهران با 
اش��اره به اينكه تاكنون ۲۳۰ كودك به 
فرزندخواندگي پذيرفته شده اند، گفت: 
در طرح ساماندهي و حمايت كودكان 
كار و خيابان اطالعات ۴۵۰ كودك كار 
از طريق عنبيه ثبت ش��ده است. امين 
شاهرخي درباره فرزندخواندگي كودكان 
تحت پوشش سازمان بهزيستي گفت: در 

بحث فرزندخواندگي بايد مراحل قانوني مانند بازديد از 
خانواده صورت گيرد و با مشاوره و روانشناسي جلساتي 
برگزار ش��ود، اما به دليل ش��رايط كرونا با محدوديت 
برگزاري اين جلسات مواجه بوده ايم. او با اشاره به تعداد 
فرزنداني كه در سال گذش��ته فرزندخوانده شده اند، 
ادامه داد: در س��ال گذش��ته در مجم��وع ۳۰۰ مورد 
فرزندخواندگي داشتيم، اما امسال تاكنون حدود ۲۳۰ 
كودك را علي رغم تمام محدوديت هايي كه داشتيم، 

به فرزندخواندگي سپرده ايم. خوشبختانه 
خانواده ها مشتاق و پذيراي اين كودكان 
هستند. مديركل بهزيستي استان تهران 
تصريح كرد: از ميان فرزنداني كه در اين 
مدت به فرزندخواندگي رفته اند، حدود 
۱۵۰ كودك پيگيري درمان داش��تند، 
به طور مثال كودكي بايد از نظر آزمايشات 
تيروئيدي يا كودكي بايد از نظر شنوايي 
پيگيري مي شد، اما با وجود اين مشكالت، خانواده ها 
اين كودكان را به فرزندخواندگي پذيرفته اند كه جاي 
تقدير و تشكر دارد. شاهرخي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا اين كودكان در قالب طرح امين موقت سپرده 
شده اند، گفت: خير، اين كودكان به صورت دايم به 
فرزندخواندگي پذيرفته شده اند، خوشبختانه تا اين 
لحظه در بين كودكاني كه امسال پذيرفته شده اند، 

هيچ برگشتي نداشته ايم. 

كاهش دما در اغلب استان ها
در پ��ي ورود س��امانه جديد بارش��ي به 
كشور، دماي هوا در اغلب مناطق كشور 
حدود ۸ تا ۲۰ درجه سانتيگراد كاهش 
مي يابد. مديركل پيش بيني و هش��دار 
سريع سازمان هواشناسي گفت: بر اساس 
خروجي آخرين مدل هاي هواشناس��ي 
)۲۸ دي( در برخي مناطق اس��تان هاي 
آذربايج��ان غربي، آذربايجان ش��رقي، 

كردستان، كرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختياري، 
غرب اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، خوزستان، 
شمال فارس، بوشهر و دامنه هاي جنوبي البرز مركزي در 
استان هاي قزوين، البرز و تهران بارش پراكنده پيش بيني 
مي ش��ود. صادق ضياييان با اش��اره به اينكه )۲۹ دي( 
در برخي مناطق ش��مال غرب، غرب و ارتفاعات البرز 
مركزي نيز بارش پراكنده خواهيم داشت، افزود: طي روز 
سه شنبه )۳۰ دي( با ورود سامانه بارشي از شمال غرب، 
دامنه بارش ها شمال غرب كشور را در بر خواهد گرفت. به 
گفته ضياييان، طي روز چهارشنبه )۱ بهمن( با گسترش 

اين سامانه بارش��ي، دامنه فعاليت آن در 
شمال غرب، س��واحل درياي خزر، غرب، 
ارتفاعات و دامنه هاي جنوبي البرز و زاگرس 
مركزي خواهد بود. مديركل پيش بيني و 
هشدار سريع سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه طي روز پنجشنبه )۲ بهمن( فعاليت 
س��امانه بارش��ي عالوه بر اين مناطق در 
بخش هايي از مركز و شمال شرق كشور نيز 
خواهد بود، گفت: طي روز جمعه )۳ بهمن( فعاليت اين 
سامانه بارشي محدود به شمال شرق است و به تدريج از 
كشور خارج مي شود. پيامد ورود اين سامانه بارشي نيز 
رگبار برف و باران، كاهش محسوس دما، وزش باد شديد و 
در ارتفاعات كوالك برف است. از بعد ازظهر دوشنبه )۲۹ 
دي( نيز تا اواخر هفته به تناوب درياي خزر مواج خواهد 
بود و از فردا بعد از ظهر تا چهارشنبه )۱ بهمن( بخش هاي 
شرقي و مركزي خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان 
و طي روزهاي پنجشنبه و جمعه )۲ و ۳ بهمن( خليج 

فارس مواج و توفاني پيش بيني مي شود.

وضعيت قرمز كرونايي در ۱۰ شهر
س��خنگوي وزارت بهداشت از فوت ۸۶ 
بيمار و شناس��ايي ۶۰۱۶ ابتالي جديد 
در كشور خبر داد. سيما سادات الري با 
اشاره به وضعيت شيوع كرونا در كشور 
بيان كرد: از ديروز تا امروز ۲۸ دي ۱۳۹۹ 
و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶ 
هزار و ۱۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناس��ايي شد كه ۵۲۳ نفر از 

آنها بس��تري ش��دند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كش��ور به يك ميليون و ۳۳۰ هزار و ۴۱۱ نفر رسيد. 
او ادامه داد: متاس��فانه در طول ۲۴ س��اعت گذشته، 

۸۶ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۵۶ هزار و ۸۰۳ نفر رسيد. الري افزود: 
خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۱۱۹ 
هزار و ۱۳۷ نفر از بيم��اران، بهبود يافته 
و يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند و 
۴۳۷۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. به گفته الري تا كنون ۸ ميليون 
و ۵۲۷ هزار و ۳۰۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 

كشور انجام شده است. 

جشنواره

انجمن بين المللي مستند )IDA( فهرست برندگان جوايز ساالنه خود را به صورت 
آنالين منتشر كرد. به گزارش اسكرين، سي و ششمين دوره جوايز انجمن بين المللي 
مستند فهرست برندگان خود را براي تجليل از برترين آثار مستند يك سال گذشته 
سينما منتشر كرد و در نهايت مستند »كمپ معلوالن« )Crip Camp( ساخته 
»نيكول نيوهام« و »جيم البرشت« جايزه بهترين اثر مستند اين رويداد سينمايي 
را ب��ه خود اختصاص داد. »گرت بردلي« نيز براي مس��تند »تايم« جايزه بهترين 
كارگرداني مستند را از آن خود كرد. جايزه بهترين مستند كوتاه به »جان در تالش 
براي برقراري ارتباط با بيگانگان بود« ساخته »متئو كيليپ« رسيد و مستند »ديك 
جانسون ُمرده است« هم دو جايزه بهترين نويسندگي و تدوين را از انجمن بين المللي 
مستند كسب كرد. »كولكتيو« به كارگرداني »الكساندر نانو« )روماني(، »گوندا« به 
كارگرداني »ويكتور كاساكوفسكي« )نروژ، امريكا( و... ديگر نامزدهاي شاخه بهترين 
مستند بلند اين جوايز بودند. مستند »كمپ معلوالن« كه سال گذشته در جشنواره 
فيلم ساندنس رونمايي شد و جايزه بهترين فيلم از نگاه مخاطبان اين جشنواره را 
كسب كرد، درباره يك كمپ تابستاني ويژه معلولين در نيويورك در سال ۱۹۷۱ 

است كه به محل آغاز فعاليت جنبش حقوق معلوالن تبديل شد.

»كمپ معلوالن« بهترين مستند سال شد
سینما

درآمد بازار آنالين فيلم آس��يا براي اولين بار در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي از مرز 
۳۰ ميليارد دالر عبور كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني ورايتي، نتايج يك 
پژوهش جديد نش��ان مي دهد بازار آنالين فيلم آسيا سال گذشته ميالدي، 
براي اولين بار در تاريخ، بيش از ۳۰ ميليارد دالر درآمد داشت. در سال ۲۰۲۰ 
همچنين براي اولين بار درآمد حاصل از اشتراك هاي پولي در اين منطقه به 
درآمد حاصل از تبليغات رس��يد. بدون در نظر گرفتن بازار بزرگ سينمايي 
چين، پيش تر بخش عمده درآمد بازار آنالين فيلم در آسيا از پلتفرم ويدئو به 
درخواست متكي به تبليغات )AVOD( بود، اما اين تفاوت در حال كاهش 
است. به استناد يافته هاي اين مطالعه، منطقه آسيا در سال ۲۰۲۰ در مجموع 
۳۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر از بخش فيلم آنالين درآمد داشت. محققان 
پيش بيني مي كنند اين درآمد با رشد ميانگين س��االنه ۱۲ درصد، در سال 
۲۰۲۵ مي��الدي به ۵۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر برس��د. درآمد بازار فيلم 
آنالين چين نيز با ۱۴ درصد افزايش در سال ۲۰۲۰ به ۱۴ ميليارد دالر رسيد 
و پيش بيني مي ش��ود اين رقم با نرخ رشد س��االنه ۱۶ درصد، تا سال ۲۰۲۵ 

ميالدي به ۳۰ ميليارد دالر برسد.

ركوردشكني بازار آنالين فيلم آسيا در سال ۲۰۲۰

گليمان�دگار| يك بار ديگر چكش 
ح��راج تهران ب��ا رقم هاي��ي نجومي 
كوبيده شده و البته در پس آن صداي 
اعت��راض منتقدان��ي نيز مانند هميش��ه به گوش 
مي رسد. اينكه اصال چنين حراجي چقدر مي تواند 
به اقتصاد هنر كش��ور كمك كند، محل مناقش��ه 
مخالفان و موافقان اين حراجي بوده اس��ت. بماند 
كه حراجي تهران امس��ال با رك��ورد زدن فروش 
يك��ي از آثار آيدين آغداش��لو محل حاش��يه ها و 
اعتراضات بيشتري هم ش��د. بسياري از مخالفان 
حراج تهران آن را محلي مناسب براي پول شويي 
مي دانند و معتقدند ك��ه اصال اين حراج نمي تواند 
نفعي به اقتصاد هنر كش��ور برساند، در اين حراج 
معموال نام هاي آشنايي حضور دارند كه آثارشان با 
قيمت هاي نجومي خريداري مي شود، هيچ نقطه 
روشني در اين حراجي وجود ندارد، نه از خريدارها 
خبري هست نه از اينكه فروشنده آيا بعد از فروش 

اثر ماليات آن را پرداخت مي كند و ...
اما قبل از هر چيز بهتر است بيشتر در مورد حراج 
تهران و آغاز فعاليت آن بدانيم. حراج تهران كه به 
عنوان نهادي مستقل و خصوصي در تهران فعاليت 
مي كند، فعاليت حرفه اي خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز 
كرده و بازار اصلي فروش آثار هنرهاي تجس��مي 
همچون نقاش��ي، مجسمه، نقاش��ي خط و عكس 
است. اين نهاد در سال ۱۳۹۷ و در طي ۱۰ دوره اي 
كه برگزار شده، با مجموع فروش ۶۵ ميليارد تومان 
بزرگ ترين مرك��ز خريد و فروش آث��ار هنري در 
ايران، اعالم شده است. در تشريح شرايط خريد و 
فروش اين حراج در نشاني اينترنتي آن آمده است: 
حراج تهران ابتكاري است فرهنگي-اقتصادي در 
پاسخ به اس��تقبال فزاينده از آفرينش هاي هنري 
و ي��ك فرصت منحصر به فرد براي دس��ت يابي به 
ش��اخص ترين آثار هنر مدرن و معاص��ر ايران در 
ش��رايطي مطل��وب و مطمئ��ن. برگزاركنندگان 
اين روي��داد، كه در اي��ن متن حراج گ��زار ناميده 
مي شود، مصمم به بهره گيري از بهترين تجربيات 
و تسهيالت در گردآوري و ارايه شايسته آثار هنري 
فاخر براي مش��تاقان فرهيخته آن هستند. ارقام 
مورد مبادله و ناش��ناخته بودن اين سيس��تم در 
ش��رايط فرهنگي امروز، باعث شكل گيري برخي 
حرف و حديث ها در باب س��ازوكار اين نهاد شده 
است؛ نهادي كه نياز به بررسي و مداقه و شفافيت 

به منظور آشنايي جامعه با ماهيت آن و ارايه نقدها 
و دستاوردهاي هنري اش دارد.

    الگو برداري از حراج هاي جهاني
حراج تهران زماني كه اولي��ن دوره خود را برگزار 
كرد، نمونه بارزي بود از حراج هايي كه در كشورهاي 
اروپايي و امريكايي انجام مي شد كه بارزترين آنها 
حراج هاي »ساتبيز« و »كريستيز« بودند. در واقع تا 
قبل از برپايي حراج تهران بسياري از آثار هنرمندان 
ايراني در اين حراج ها به فروش مي رفت و البته هيچ 
كس هم هيچ اعتراضي نداش��ت اما حاال از زماني 
كه حراج تهران پايه گذاري ش��ده، عدم شفافيت 
برگزار كنندگان اين حراج باعث شده تا بسياري از 
منتقدان هنري نسبت به آن ديدگاه خوب و مثبتي 
نداشته باشند و بيشتر به اين مساله اشاره كنند كه 
حراج تهران تنها آثاري را ارايه مي دهد كه از قبل 
فروش آنها مسجل شده و حتي قيمت هم به نوعي 
مشخص است و اين تنها يك بازي براي جلب نظر 

جامعه است و بس.

    ركورد شكني در حراج امسال
اثري از آيدين آغداشلو كه با قيمت كمينه و بيشينه 
يك ميلي��ارد و ۲۰۰ تا يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
تومان در اين دوره از حراج تهران عرضه شده بود، 
با قيمت ۱۲ ميليارد تومان به فروش رسيد و ركورد 
گرانقيمت ترين اثر به فروش رس��يده در حراج را 
شكس��ت.  اما اين پايان ماجرا نبود، در شب حراج 
تهران در اين ش��ب ۸۸ ميليارد تومان اثر فروخته 
شد كه به نظر مي رسد براي اقتصاد هنر رقم خوبي 
باش��د، اما اين مبلغ كجا صرف مي ش��ود و چگونه 
سوالي است كه هيچ كس پاسخي براي آن ندارد. 

  حواشي آغداشلو و ركورد شكني او
اما اينكه يك اثر از آيدين آغداشلو كه بسياري گمان 
مي كردن با حواش��ي پيش آمده براي او بيش از ۳ 
ميليارد تومان فروخته نخواهد ش��د به قيمتي بالغ 

بر ۱۲ ميليارد تومان فروش رفت كه اين خود جاي 
سوال بس��يار دارد. چرا بايد هنرمندي كه طي يك 
سال گذشته حواشي اينچنيني داشته و بسياري از 
افرادي كه به نوعي با او در ارتباط بوده اند، او را متهم 
به سوء رفتار كنند و در نهايت اثر او در حراج تهران 
بيش از هر اثر ديگري قيمت گذاري شده و به فروش 
برسد. اين هم از آن دست اتفاق هايي است كه ممكن 

است فقط در كشوري مانند ايران رخ بدهد. 

  حراج تهران در سال كرونا
به هر حال س��يزدهمين دوره ح��راج تهران تحت 
تأثير شيوع ويروس كرونا به شيوه متفاوتي برگزار 
ش��د، در اين دوره براي اولين بار آثار هنر مدرن و 
معاصر ايران در كنار هم براي فروش ارايه ش��دند 
و ركورد ۸۷ ميليارد و نهص��د و چهل ودو ميليون 
تومان را به جاي گذاشتند كه نشان داد حراج تهران 
در سال كرونا توانس��ت ماركت هنرهاي تجسمي 

ايران را زنده نگه دارد.

    ركوردهاي تازه حراج تهران
در اي��ن دوره از ح��راج ته��ران ك��ه در بعدازظهر 
روز جمع��ه، ۲۶ دي م��اه ۱۳۹۹ ب��ا رعايت تمام 
پروتكل هاي بهداش��تي برگزار شد درمجموع ۲۲ 
اثر باالتر از يك ميلي��ارد تومان چكش خورد، ۱۹ 
اثر از ۵۰۰ ميليون تا يك ميلي��ارد تومان، ۵۷ اثر 
بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان و ۱۱ اثر زير ۱۰۰ 
ميليون تومان به فروش رسيدند و يك اثر از منصور 

قندريز نيز فروخته نشدند.

  خاطرات اميد ركورددار شد
ركورد فروش اين دوره نيز در اختيار اثري با عنوان 
»خاطرات اميد« از آيدين آغداشلو است كه ركورد 
پيشين حراج در طول دوازده دوره را با فروش ۱۲ 
ميليارد توماني شكس��ت.  ركورد فروش حراج در 
طول دوازده دوره گذشته متعلق به اثري از سهراب 
سپهري با فروش ۵ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان 

در دوره نهم بود.

     شگفتي سازان حراج تهران
پرويز تناولي با مجس��مه »استاد و شاگرد« ركورد 
بعدي سيزدهمين دوره حراج را با فروش ۶ميليارد 
و ۷۰۰ ميلي��ون توماني به دس��ت آورد. س��پس 
تابل��و »دي جي اي- دي جي آ-دي اُيو« حس��ين 
زنده رودي نيز به فروش ۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون 
توماني رسيد. اثري بدون عنوان از محمد احصايي 
روي رقم ۵ ميلي��ارد و ۹۰۰ ميليون تومان و اثري 
ب��دون عن��وان از مني��ر فرمانفرمايي��ان با فروش 
۳ميلي��ارد و ۶۰۰ ميلي��ون تومان��ي در رتبه هاي 
بعدي ق��رار گرفتند. تابلويي بدون عنوان )نقش��ه 
اي��ران( از فريده الش��ايي روي رق��م دو ميليارد و 
۸۰۰ميليون تومان، تابلوي »سواران صبحگاه« از 
رضا درخشاني روي رقم دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
تومان و مجسمه ژازه تباتبايي با عنوان »كجاست؟ 
آنقدر مي گ��ردم تا پيدا كنم« روي رقم دو ميليارد 
و ۱۰۰ ميليون توم��ان چكش خوردند. همچنين 
۱۴ اثر ديگر از هنرمندان: سهراب سپهري، پرويز 
كالنتري، مسعود عربشاهي، محسن وزيري مقدم، 
رضا درخشاني، واحد خاكدان، ماركو گريگوريان، 
شهريار احمدي، صادق تبريزي، ابوالقاسم سعيدي، 
نص��راهلل افجه اي، تيمو ناص��ري، منوچهر يكتايي 
و فري��ده الش��ايي در فهرس��ت آث��ار ميلياردي 

سيزدهمين حراج تهران قرار گرفتند.

    حضور 9 هنرمند جديد 
در فهرست حراج سيزدهم

حراج تهران در هر دوره، آثار چندين هنرمند جديد 
را به خريداران پيش��نهاد مي كند و آثارشان را در 
كنار هنرمنداني كه ماركت هنري تثبيت شده اي 
دارند، چك��ش مي زن��د و به اين ترتي��ب راه ورود 
هنرمن��دان تازه اي را ب��ه بازار هنر جه��ان هموار 
مي كند. در اين دوره ۹ هنرمند براي نخستين بار 
آثارشان به حراج تهران معرفي شدند كه هنرمندان 
كمتر شناخته ش��ده اي هس��تند؛ علي خسروي، 
محس��ن كياني، جالل الدين مشمولي، محمدرضا 

منزه، تيمو ناصري، جواد نوبهار، حميد هادي نژاد، 
كيومرث هارپا، داور يوسفي كه فروش آثارشان را 
در يك رويداد معتبر و رس��مي براي نخستين بار 

تجربه مي كنند.

    عمليات والفجر و عاشورا در حراج تهران
س��يزدهمين دوره ح��راج ته��ران ني��ز همچون 
دوره هاي گذش��ته ميزب��ان آث��اري از هنرمندان 
انقالب و دفاع مقدس بود كه با استقبال خوبي روبرو 
شد، عكسي از عمليات والفجر دفاع مقدس از سعيد 
صادقي، عكاس شناخته ش��ده جنگ تحميلي به 
قيمت ۱۰۰ ميليون تومان و اثري با عنوان »عاشورا 
۸« )باز اين چه شورش اس��ت( از صادق تيرافكن 

باقيمت ۱۹۰ ميليون تومان به فروش رسيد.
 

   آثار ميلياردي
در سيزدهمين دوره حراج تهران قيمت پايه ۱۶ اثر 
باالتر از يك ميليارد تومان برآورد شده بود ولي در 
نهايت ۲۲ اثر در حراج ميلياردي شدند كه شامل 
آثاري از آيدين آغداشلو ۱۲ ميليارد تومان، پرويز 
تناولي ۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان، حس��ين 
زنده رودي ۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان، محمد 
احصاي��ي ۵ ميليارد و ۹۰۰ميلي��ون تومان، منير 
فرمانفرماييان سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان، 
فريده الش��ايي دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان، 
رضا درخش��اني دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان، 
ژازه تباتباي��ي دو ميلي��ارد و ۱۰۰ميليون تومان، 
پرويز كالنتري يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان، 
مس��عود عربش��اهي يك ميلي��ارد و ۷۰۰ميليون 
تومان، س��هراب س��پهري ي��ك ميلي��ارد و ۷۰۰ 
ميلي��ون تومان، رضا درخش��اني ي��ك ميليارد و 
۶۰۰ميليون تومان، محسن وزير مقدم يك ميليارد 
و ۶۰۰ميليون تومان، واحد خاكدان يك ميليارد و 
۵۰۰ميليون تومان، شهريار احمدي يك ميليارد 
و ۴۰۰ ميلي��ون توم��ان، مارك��و گريگوريان يك 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان، ابوالقاسم سعيدي 
يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان، صادق تبريزي 
يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان، نصراهلل افجه اي 
يك ميليارد و ۲۵۰ ميلي��ون تومان، تيمو ناصري 
يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان، فريده الشايي 
يك ميليارد توم��ان، منوچهر يكتايي يك ميليارد 

تومان بود.

گزارش
اثري از آيدين آغداشلو با رقم بي سابقه ۱۲ ميليارد تومان در حراج بزرگ تهران چكش خورد

ركوردشكنيبزرگدرسالكرونا
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