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در شرايطي كه هنوز تصميم نهايي در خصوص تصويب 
يا عدم تصوي��ب »اف اي تي اف« در ايران اعالم نش��ده 
و اي��ن اليحه در مجمع مس��كوت باقي مان��ده، معاون 
حقوقي رييس جمهور ب��ا اعالم اينك��ه دولت خواهان 
تداوم همكاري ب��ا نظام مالي و پولي دنيا اس��ت، گفت: 
نپذيرفتن FATF اقتصاد ايران را در مقابل نظام مالي و 
پولي بين المللي قرار خواهد داد. دكتر لعيا جنيدي در 
گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به تحريم هاي يكجانبه و 
ظالمانه امري��كا، نبايد اجازه دهيم ك��ه ارتباطات مالي 
بين المللي م��ا در ديگ��ر مناطق جهان آس��يب پذير 
ش��ود.  وي با تاكيد بر اينكه دولت تمامي تالشش را بر 
جلوگيري از قطع ارتب��اط مالي بين المللي گذاش��ته 
است، گفت: در صورت نپذيرفتن لوايح چهارگانه گروه 
اقدام مالي مش��ترك، تقريبا تمامي روابط پولي و مالي 
بين المللي خود را با خطر مواج��ه خواهيم كرد.  معاون 
حقوقي رييس جمهوري با توضيح اينكه لوايح چهارگانه 
نگاه نظارتي و مشورتي دارد و به دخالت در امور كشورها 
نمي انجامد، افزود: جمهوري اس��المي ايران براي ورود 
به اقتصاد بين المللي بايد به اين سيس��تم متصل شود.  
جنيدي اظهار داشت: خوشبختانه تقريبا تمامي اقدامات 
و مكانيزم هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و قانون 
مبارزه با تامين مالي تروريس��م چه در مجلس و قوانين 
كشور و چه در نظام بانكي اصالح و عملياتي شده است و 
تمامي بانك هاي كشور با محوريت بانك مركزي ضوابط 
مربوط به رهگيري و پيگي��ري جابه جايي بين المللي 
مالي را اجرايي كرده اند و از اين بابت نيز تقريبا در حال 
هماهنگي با نظ��ام بانكي بين المللي هس��تيم. معاون 
حقوقي رييس جمهوري درباره معاه��ده » پالرمو « يا 

كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته و كنوانسيون 
مقابله با تامين مالي تروريسم يا CFT نيز اظهار داشت: 
اين مساله مربوط به نظام نظارتي كش��ور است و بايد از 
مجراي مجمع تشخيص مصلحت نظام عبور كند. وي 
افزود: انتظار مي رفت كه مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام با هماهنگي شوراي نگهبان ۲ كنوانسيون پالرمو 
و CFT  را ني��ز عملياتي و تصويب كنن��د كه هنوز اين 
اتفاق رخ نداده اس��ت. معاون حقوقي رييس جمهوري 
با اظهار اينكه دولت تمام تالشش را براي جلوگيري از 
بازگشت ايران به ليست سياه گروه اقدام مالي مشترك 
به كار گرفته است، تاكيد كرد: اكنون همه چيز از حوزه 
اختيارات دولت خارج ش��ده اس��ت و بايد چشم انتظار 
تصميم نهادهاي مربوطه باشيم. جنيدي اظهار داشت: 
نپذيرفتن قوانين گروه اقدام مالي مشترك نه تنها ما را 
وارد ليست سياه مالي بين المللي مي كند، بلكه موضع 
اروپايي ها را نيز به امريكا نزديكتر و از ايران دور مي كند. 
وي با اع��الم اينكه دول��ت تمايل دارد ك��ه روابط مالي 
بين المللي را حفظ و آن را ارتقا  بخشد، افزود: با توجه به 
اينكه مهلت ما براي تصويب لوايح چهارگانه تمام شده 
اس��ت، تنها اقدام دولت براي جلوگي��ري از قرارگيري 
در ليست س��ياه درخواس��ت كمك فني از گروه اقدام 
مشترك است كه اين اقدام هم مي تواند براي كوتاه مدت 
ايران را از قرار گيري در ليس��ت س��ياه گروه اقدام مالي 
مش��ترك نجات دهد.  معاون حقوقي رييس جمهوري 
گفت: قرار گيري نام ايران در ليست سياه نه تنها تمامي 
تعامالت و روابط مالي بين المللي كشور را تحت الشعاع 
قرار مي دهد، بلكه ما را در مقابل اقدامات مقابله اي اروپا 

قرار خواهد داد.

معاون حقوقي رييس جمهوري: 

 نپذيرفتن FATF ايران را 
مقابل نظام مالي بين المللي قرار مي دهد

منصور بيطرف|
سردبير|

حدود يك ماه ديگر س��ال 1398 به پايان مي رس��د. در 
نزديكي پايان س��ال دو تحليل متفاوت از سمت و سوي 
اقتصاد ايران در سال جاري و نيز سال آينده منتشر شده 
اس��ت كه بيانگر واقعيت هايي اس��ت كه ناديده گرفتن 
آنها مي تواند مسير كشور را منحرف سازد و سير نزولي 

اقتصادي كشور همچنان ادامه يابد.
دوش��نبه گذش��ته، زماني كه مرك��ز آمار ايران رش��د 
اقتصادي 9 ماهه كشور را منتشر كرد در اليه پنهان آن 
واقعيتي نهفته بود كه به سختي مي توانستيم به ُكنه آن 
پي ببريم. اي��ن مركز بدون آنكه جدول يا جداول رش��د 
اقتصادي كشور در مدت مشابه س��ال 1397 را منتشر 
كند صرفا به ارايه گزارش مختصري از ارزش افزوده سه 
بخش مختلف اقتصادي – كش��اورزي،  صنايع و معادن 
و خدمات- پرداخت��ه بود. اما اين اع��داد و ارقام را زماني 
مي توان معنادار كرد كه ارقام مشابه سال گذشته هم در 
كنار آن بيايد. با كنار گذاشتن اين اعداد مي توان فهميد 
كه روند اقتصادي كشور طي دو سال گذشته - از زماني 
كه تحريم هاي يكجانبه امريكا اعمال شد - چه سمت و 
سويي داشته اس��ت و در اين مدت دستگاه هاي اجرايي 

كشور چگونه به مقابله با آن رفته اند.
براساس آمارهاي سال 1397،  اقتصاد كشور از فصل دوم 
آن سال به سمت منفي ش��دن رفته است و روند منفي 
رشد اقتصادي كشور با در نظر گرفتن نفت تا پايان فصل 
پاييز امسال ادامه داشته اس��ت - به عبارتي شش فصل 
پياپي. اما بدون نف��ت چهار فصل پياپ��ي و در دو فصل 
گذشته با آنكه رشد اقتصادي منفي نبوده است اما رشد 
مثبت آن هم در خور توجه نبوده اس��ت: فصل تابستان 

امسال صفر و پاييز 9 دهم. 
بياييم اين درصدها را كّمي كنيم كه تا اندازه اي ملموس 
شود. توليد ناخالص داخلي كشور )بدون نفت( با قيمت 
ثابت س��ال 1390 در 9 ماهه امس��ال معادل 500 هزار 
ميلي��ارد تومان بوده اس��ت و با نفت مع��ادل 470 هزار 
ميليارد تومان.  اين ميزان توليد به ترتيب معادل س��ال 
139۲ و 1391 است.  يعني اقتصاد كشور يك عقبگرد 
حدودا 7 ساله داشته اس��ت. به بيان ديگر اقتصاد كشور 
طي اين مدت ركود همراه با نزول داش��ته و فقط در دو 
فصل تابستان و پاييز بوده اس��ت كه اندكي اميد به اين 

عرصه تزريق شده است. 
اما حال ب��ا توجه ب��ه وضع موج��ود از س��ال آينده چه 

تصويري خواهيم داشت ؟
بر اساس سناريوهايي كه تنظيم ش��ده در صورت تداوم 

اين وضع، رشد اقتصادي كشور بدون نفت در همان حد 
صفر باقي خواهد ماند.  اين ميزان رشد را نيز كارشناسان 
داخلي، صندوق بين المللي پ��ول و بانك جهاني اذعان 
داشته اند.  بنابراين مي توان گفت كه روند كاهش فروش 
نفت در سال آينده همچنان ادامه خواهد داشت و همين 
موضوع – در صورتي كه درآمدهاي ارزي غيرنفتي نتواند 
رشد داشته باشد كه بعيد هم هست با رشد قابل توجهي 
مواجه شود - با كاهش درآمد هاي ارزي مواجه خواهيم 

بود كه اثر آن به تبع آن  بر قيمت ارز خواهد افزود. 
اما اين تنها يك جنبه ماجرا از اقتصاد كشور است. بخش 
مهم ديگر اقتصاد اين است كه آيا نرخ تورم در سال آينده 
كاهنده خواهد بود ياخير؟ پاس��خ به اين س��وال را بهتر 
اس��ت از زاويه كس��ري بودجه دولت ببينيم. بر اساس 
اليحه بودجه سال 1399 دولت در سال آينده در حالت 
عادي با 100 هزار ميليارد تومان كس��ري مواجه است. 
هر چند كه پيش بيني شده اين كس��ري و كسري هاي 
پنهان بودجه از طريق فروش ام��وال دارايي هاي دولت 
و اوراق خزانه تامين ش��ود - كه با توجه به شرايط فعلي 
تحقق اين امر دور از انتظار است، لذا دولت براي پوشاندن 
اين كسري به آسانترين راه كه همان افزايش پايه پولي 
است دست مي يازد كه به تبع آن نقدينگي هم افزايش 
مي يابد. براساس سناريوهايي كه ديده شده احتمال آن 
وجود دارد كه ميزان رشد نقدينگي در سال آينده حدود 
۲5 درصد باش��د و لذا نرخ تورم هم در حدود 30 درصد 

باقي خواهد ماند.
اما ايا اين س��ناريوها تحقق مي پذيرد؟ مي تواند تحقق 
نپذيرد و آن هم بس��تگي دارد كه چگونه ب��ا آن مواجه 
شويم.  يك راه مواجهه متوهمانه است؛  يعني مسووالن 
فرات��ر از ظرفيت اقتصادي كش��ور برنامه ري��زي كنند. 
بدون شك اين روند مي تواند اقتصاد را زمين گير كند و 
همان روند ركود را ادامه دهد.  راه دوم واقع بيني اس��ت: 
توانايي هاي كش��ور خودمان را بس��نجيم و متناس��ب 
با آن برنامه ريزي كنيم.  اين بهترين مس��يري است كه 
مي توان در قالب بررس��ي اليحه بودج��ه 1399 به آن 
پرداخت.  از چند روز ديگر بررسي اليحه بودجه 1399 
در مجلس آغاز مي ش��ود. اخباري از كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه به بيرون درز كرد كه براس��اس آن برخي 
تكاليف ما اليطاق را بر دوش دولت گذاش��ته بودند كه 
فراتر از توانايي هاي دولت و ظرفيت اقتصادي كشور بود. 
بدون ترديد در انجام آن تكاليف كه به موقع آن را در اين 
روزنامه بررس��ي خواهيم كرد نه دولت توانايي انجام آن 
را دارد و نه اقتصاد كشور؛ اما سرانجام چيزي جز تبعات 

منفي آن بر توسعه اقتصادي كشور نخواهد بود. 

چشم انداز 99 از منظر 98
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

چشم انداز 99 از منظر 98
حدود يك ماه ديگر سال 
1398 به پايان مي رسد. 
در نزديكي پايان س��ال 
دو تحلي��ل متف��اوت از 
سمت و س��وي اقتصاد 
ايران در س��ال جاري و 
نيز س��ال آينده منتشر 
ش��ده اس��ت كه بيانگر 
واقعيت هايي است كه ناديده گرفتن آنها مي تواند 
مسير كشور را منحرف سازد و سير نزولي اقتصادي 
كشور همچنان ادامه يابد. دوشنبه گذشته، زماني 
كه مركز آمار ايران رش��د اقتصادي 9 ماهه كشور 
را منتشر كرد در اليه پنهان آن واقعيتي نهفته بود 
كه به سختي مي توانستيم به ُكنه آن پي ببريم. اين 
مركز بدون آنكه جدول يا جداول رش��د اقتصادي 
كشور در مدت مشابه س��ال 1397 را منتشر كند 
صرفا به اراي��ه گزارش مختص��ري از ارزش افزوده 
سه بخش مختلف اقتصادي - كشاورزي،  صنايع و 

معادن و خدمات- پرداخته بود. 

منصور  بيطرف

 صفحه 13  

راهوشهرسازي

آدرس 70 متري هاي 
ارزان قيمت 

 زهره عالمي|
 كمتر از 40 روز به آغاز سال 99 مانده است و بررسي 
وضعيت بازار مس��كن پايتخت در روزهاي پاياني 
س��ال 98 نش��ان مي دهد كه دفاتر امالك برخي 
محله ها در نيمه جنوبي ش��هر، پذيراي مشتريان 
بيشتري هستند تا بنگاه هاي نيمه شمالي؛ نگاهي 
به حجم فايل هاي ارايه شده در محله هاي جنوبي 
در دفاتر امالك و سايت هاي اينترنتي هم حكايت 

از جنب و جوش بازار مسكن در اين محله ها دارد.

بانكوبيمه

 بدهي دولت به بانك ها
به 270هزار ميليارد تومان  رسيد

 محسن   شمشيري|
بر اس��اس جديدترين آمار ارايه ش��ده در گزيده 
ش��اخص هاي پول��ي و بانك��ي در آذر م��اه 98 
كه پس از وقفه ش��ش ماه��ه و انتش��ار يك باره 
گزارش هاي تير، مرداد، ش��هريور، مه��ر و آبان و 
آذر اعالم ش��ده، ميزان بدهي دولت به بانك هاي 
كش��ور به ۲70هزار ميليارد تومان رس��يده كه 
با رش��د 19.6درصدي نس��بت به آذر 97 و رشد 
16.9درص��دي در 9 ماهه نخس��ت س��ال 98 
همراه بوده است و بدين ترتيب همچنان زنجيره 
رش��د بدهي بانك ها به بانك مركزي، مطالبات 
غيرجاري بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي 
نيز ادام��ه يافته و اث��ر خود را بر رش��د نقدينگي 
گذاشته است.  به گزارش »تعادل«، ميزان بدهي 
بخش دولتي به سيستم بانكي در آذر 98 معادل 
387 هزار ميليارد تومان با رش��د ۲8.1 درصدي 

در يك سال منتهي به آذر 98 مواجه شده كه...
4

خبر

حجت االس��الم حس��ين زاده بحريني درباره عدم 
انطباق افزايش حقوق 15 درصدي كارمندان با نرخ 
تورم در س��ال آتي گفت: اين عدم انطباق »نسخ« 
قانون اس��ت ولي دولت بايد با اعم��ال روش هاي 
جبراني از كارمندان پشتيباني كند. حجت االسالم 
محمدحسين حسين زاده بحريني نماينده مشهد 
در مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس، 
درباره ع��دم انطباق افزايش حق��وق 15 درصدي 
كارمن��دان با نرخ تورم در س��ال آتي گف��ت: ما در 
جامعه با واقعيتي به نام مارپيچ حقوق و تورم مواجه 
هس��تيم؛ يعني اينكه اگر دولت منابع كافي براي 
افزايش حقوق كارمندان به مي��زان 40 درصد در 
شرايط فعلي و همس��ان با نرخ تورم داشت، باز هم 
به مشكل برمي خورديم. وي افزود: دولت افزايش 
حقوق كارمن��دان به ميزان 15 درص��د را                                             به دليل 
محدوديت مناب��ع و اعتبارات اعمال كرده اس��ت 
وگرنه نرخ افزايش حقوق كارمندان بايد متناسب با 
رقم تورم باشد. حسين زاده بحريني گفت: عالوه بر 
مارپيچ حقوق و تورم در اقتصاد ما مارپيچ دستمزد 
و تورم داريم؛ يعني اينكه اگر حقوق ها و دستمزدها 
را                                             به شكلي همسان با نرخ تورم افزايش دهيم شاهد 
آن خواهيم بود ك��ه در تورم هاي خفيف و متعادل 
موضوع خوب و مطلوب اس��ت اما در تورم هاي باال 
اين افزايش حقوق منجر به افزايش تورم بيش��تر 
خواهد ش��د؛ يعني همان حقوق بگيري كه براي 
حمايت از آن فرد به دنبال افزاي��ش 40 درصدي 
درآمدش هستيم، در سال 99 مجبور خواهد شد 
تورم باالتري را                                             تحمل كند. به عبارت ديگر خالص 
افزايش موثر كمتر از آني است كه در اذهان وجود 
دارد. وي بي��ان كرد: اگر مي توانس��تيم 40 درصد 
حقوق كارمندان را                                             افزايش دهيم و سطح عمومي 
قيمت ها را                                             ثابت نگه داريم به نفع كارمندان بود اما 
واقعيت اين اس��ت كه چنين اتفاق��ي رخ نخواهد 
داد. نماينده مش��هد در مجلس ش��وراي اسالمي 
اظهار كرد: دولت بايد ب��ا اعمال روش هاي جبراني 
از كارمندان پشتيباني كند. حسين زاده بحريني با 
بيان اينكه ما با بخش اصلي حقوق مواجه هستيم 
كه بايد متناس��ب با تورم افزايش پيدا كند، چون 
قانون در اين باره صراحت دارد، اش��اره كرد: بخش 
افزايش حقوق كارمن��دان در اليحه بودجه دولت 
براي سال 99 خالف قانون است، اما چون مجلس 
خود قانون گذار است مي تواند اين موضوع را                                             تصويب 
كند، اين در حالي اس��ت كه م��ا در حقيقت با اين 
كار حقوق قبلي خود را                                             نسخ مي كنيم كه اين كار 
حداقل براي مدت يك سال است. وي افزود: زماني 
كه قانون همسان بودن افزايش حقوق كارمندان 
با نرخ تورم تصويب شد تصور تورم هاي 40 درصد 
در ذهن قانون گذار نبوده است و به نظرم اين قانون 

براي تورم هاي معتدل قانون خوبي است.

 افزايش حقوق بيشتر 
يعني تحمل تورم بيشتر

كالن

اختالف بس��يار معن��اداري بي��ن تعريف فرد 
ثروتمند در كش��ورهاي مختلف وج��ود دارد. 
به گزارش ايس��نا و به نقل از بلومبرگ، از هند 
و اس��تراليا گرفته تا امريكا و س��نگاپور، افراد 
ثروتمن��د داراي اخت��الف درآم��د زي��ادي با 
شهروندان عادي هستند اما ثروتمند بودن در 
كش��ورهاي مختلف نيز داراي تفاوت زيادي با 
يكديگر است. در ادامه با درآمد يك درصد مرفه 

جامعه در كشورهاي منتخب آشنا مي شويد: 
۱- هند

حداقل درآمد س��االنه م��ورد نياز ب��راي قرار 
گرفتن در جمع يك درصد ثروتمند جامعه: 77 
هزار دالر در سال .درآمد متوسط مردم عادي: 

۲0۲0 دالر در سال
2-  چين

حداقل درآمد س��االنه م��ورد نياز ب��راي قرار 
گرفتن در جمع يك درص��د ثروتمند جامعه: 
107 هزار دالر در س��ال. درآمد متوسط مردم 

عادي: 9470 دالر در سال
3-  كانادا

حداقل درآمد س��االنه م��ورد نياز ب��راي قرار 
گرفتن در جمع يك درص��د ثروتمند جامعه: 
۲01 هزار دالر در س��ال . درآمد متوسط مردم 

عادي: 44 هزار و 860 دالر در سال
4-  فرانسه

حداقل درآمد س��االنه م��ورد نياز ب��راي قرار 
گرفتن در جمع يك درص��د ثروتمند جامعه: 
۲۲1 هزار دالر در س��ال . درآمد متوسط مردم 

عادي: 41 هزار و 70 دالر در سال
5-  انگليس

حداقل درآمد س��االنه م��ورد نياز ب��راي قرار 
گرفتن در جمع يك درص��د ثروتمند جامعه: 
۲48 هزار دالر در س��ال. درآمد متوسط مردم 

عادي: 41 هزار و 330 دالر در سال
6-  آلمان

حداقل درآمد س��االنه م��ورد نياز ب��راي قرار 
گرفتن در جمع يك درص��د ثروتمند جامعه: 
۲77 هزار دالر در س��ال. درآمد متوسط مردم 

عادي: 47 هزار و 450 دالر در سال
7-  امريكا

حداقل درآمد س��االنه م��ورد نياز ب��راي قرار 
گرفتن در جمع يك درص��د ثروتمند جامعه: 
488 هزار دالر در س��ال. درآمد متوسط مردم 

عادي: 6۲ هزار و 850 دالر در سال
8-  امارات

حداقل درآمد س��االنه م��ورد نياز ب��راي قرار 
گرفتن در جمع يك درص��د ثروتمند جامعه: 
9۲۲ هزار دالر در س��ال. درآمد متوسط مردم 

عادي: 40 هزار و 880 دالر در سال

درآمد افراد طبقه مرفه 
چقدر است؟

ايرانشهر

ماليات از خانه هاي خالي 
معجزه نمي كند

9

عليرضا محجوب گفت: در ابتداي هفته جاري تخصيص 
پنج هزار ميليارد تومان از اعتبار مورد نياز براي اجراي 
طرح همسان س��ازي حقوق بازنشستگان قطعي شد. 
به گزارش ايلنا، عليرض��ا محجوب با تاكي��د بر اينكه 
همسان س��ازي حقوق حق همه بازنشس��تگان است، 
اظهار كرد: تامين اجتماعي اجرا نكردن همسان سازي 
طرح حقوق بازنشستگان را به دليل كمبود اعتبار عنوان 
مي كند به همين دليل با پيگيري هايي كه داشته ايم در 
قالب بودجه 99 در كميس��يون تلفيق تصويب شد كه 
دولت 50 هزار ميليارد تومان از بدهي خود را پرداخت 
كند تا همسان سازي حقوق بازنشستگان محقق شود. 
وي ادام��ه داد: هم اكنون طرح همسان س��ازي حقوق 

بازنشس��تگان در دس��تور كار قرار گرفته و ب��راي آن 
فرمول هاي متعددي پيشنهاد شده اين است كه در قالب 
همسان ترميم حقوق از كف صورت بگيرد و بخش هاي 
ديگر نيز از اين همسان س��ازي منتفع شوند. محجوب 
با بيان اينكه براي محقق ش��دن اين موضوع مذاكرات 
متعددي و در دستگاه هاي ذيربط انجام شده، افزود: در 
كميسيون تلفيق مجلس تصويب شد كه دولت در قالب 
سهام و اموال به ميزان 50 هزار ميليارد تومان به تامين 
اجتماعي واگذار كند. از آنجا كه پيش��تر دولت مصوبه 
مجلس را اجرا نك��رده بود پس از مذاك��ره مديرعامل 
تامين اجتماعي با مع��اون اول رييس جمهور تاكنون 

۲5هزار ميليارد تومان آن نهايي شده است.

 تخصيص پنج هزار ميليارد تومان
 براي همسان سازي حقوق بازنشستگان

مجلس

صندوق بين المللي پول به كشورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس هشدار داد كه درآمد خود را سريع تر متنوع كنند

 جمعي از حسابرسان
 در گفت و گو با »تعادل« مطرح كردند

 چالش صادركنندگان نفت 
با عصر فراواني

ضرورت افشاي 
اطالعات مالي 
بنگاه هاي دولتي

 آيس�ان تنها| با توج��ه به گزارش ريي��س ديوان 
محاس��بات عموم��ي در روز ارايه اليح��ه بودجه در 
مجلس، اكثريت قريب به اتفاق ش��ركت هاي دولتي 
زيان ده در وضعيت روش��ني قرار ندارن��د. در چنين 
وضعيتي اين س��وال براي مردم ايجاد ش��ده كه اين 
شركت ها دقيقا كدام ها هستند؟ مديران آنها چگونه 
انتخاب مي ش��وند و در مقابل زيان هاي ايجاد ش��ده 
كه عمال به ملت تحميل خواهد ش��د، چه كس��اني 

بايد پاس��خگو باش��ند؟ مهم ترين موضوع آن است 
كه آيا صورت هاي مالي اين ش��ركت ها انتش��ار عام 
مي يابد؟ آيا اين شركت ها حسابرسي مي شوند و اگر 
حسابرسي مي شوند چه شخص يا موسسه اي مسوول 
حسابرسي آنهاس��ت؟  در اين ارتباط با علي اماني از 
حسابداران رس��مي و عضو هيات مديره بانك اقتصاد 
نوين، غالمرضا شجري» عضو ش��وراي عالي جامعه 

حسابداران رسمي ايران...
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رضا رحماني،  وزير صمت خبر داد 

 برنامه  2 ساله توليد 
براي داخلي سازي 

 صفحه 8  

 صفحه 3  

والدت باسعادت حضرت زهرا )س( و روز مادر مبارك باد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

   ت�اش براي توقف چرخه فقر در كش�ور؛ 
ايرنا|

دستيار و مش��اور فرمانده معظم كل قوا با اشاره 
به مش��اركت ۵۰ ميليوني مردم در مراسم چهلم 
س��ردار حاج قاسم س��ليماني، گفت: ما به دنبال 
اين هس��تيم تا چرخه فقر را متوقف كنيم س��وار 
شدن چرخه فقر و بيماري روي يكديگر، مي تواند 
زندگي ها را نابود كند. ما به دنبال اين هس��تيم تا 
چرخه فقر را متوقف كنيم. سردار سرلشگر پاسدار 
سيديحيي »سيديحيي رحيم صفوي« ديروز در 
حاشيه هفدهمين مجمع خيرين موسسه خيريه 
امدادگران عاشورا در جمع خبرنگاران افزود: آنچه 
كه ما براي سال ۹۹ دنبال مي كنيم گسترش حوزه 
امدادگ��ري براي بيماران صع��ب العالج و به طور 
خاص بيماران سرطاني است. تاكنون حدود ۱۷ 
هزار مددجو داريم و قصد داري��م اين تعداد را به 
حدود ۲۵ هزار نفر در سراسر كشور افزايش دهيم.

   ملتي را از خانه خود بيرون كرده اند و اسم 
آن را معامله قرن مي گذارند؛ ايسنا|

خطيب موقت نماز جمعه تهران گفت: ملتي را از 
خانه خود بيرون كرده اند و حاال با فضل و بخشش 
اسم آن را معامله قرن مي گذارند، اين اقدامات در 
حالي انجام مي شود كه اين طرح از ابتدا شكست 
خ��ورده بوده و آنه��ا در اين هدف ش��وم ناموفق 
خواهند بود. »كاظم صديق��ي«، خطيب موقت 
نماز جمعه تهران، با اش��اره به برگزاري انتخابات 
پي��ش روي مجلس عنوان ك��رد: نمايندگان بايد 
قانوني وض��ع كنند ك��ه دو روزه نباش��د و براي 
حركت تكاملي جامعه اسالمي ريل گذاري كند. 
عالوه براين مجلس باي��د دولت را كنترل كرده و 
بازرسي هاي مرتب داشته باشد تا مردم بتوانند به 

آنها اعتماد كنند.

   تقديم رونوشت استوارنامه سفير جديد 
ايران در كرواسي؛ پاد|

سفير جديد ايران در كرواسي، رونوشت استوارنامه 
خود را به مديركل تش��ريفات وزارت امور خارجه 
و اروپايي اين كشور تقديم كرد. پرويز اسماعيلي 
پنجش��نبه با خان��م »اميليا ووچيني��چ مارگتا« 
مديركل تش��ريفات وزارت امور خارجه و اروپايي 
اين كش��ور ديدار و رونوشت اس��توارنامه خود را 
تقديم وي ك��رد. در اين دي��دار، دو طرف ضمن 
مرور همكاري ها و ديدگاه ه��اي تهران و زاگرب 
در حوزه ه��اي مختل��ف دوجانب��ه، منطقه اي و 
بين المللي؛ زمينه هاي متن��وع همكاري بين دو 

كشور را مورد گفت وگو و بررسي قرار دادند.
اس��ماعيلي از همكاري هاي وزارت امور خارجه 
كرواس��ي با س��فارت ايران در جه��ت تقويت و 

گسترش روابط دوجانبه قدرداني كرد.

   حكام امريكا فكر نمي كردند ايران دوگانه 
جنگ يا تسليم را باطل كند؛ تعادل|

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: حكام كم خرد 
امريكا فك��ر نمي كردند كه اي��ران دوگانه جعلي 

جنگ يا تسليم را باطل كند. 
علي شمخاني دبير ش��وراي عالي امنيت ملي در 
صفحه ش��خصي خود در فضاي مجازي نوشت: 
برنام��ه حكام كم خرد امريكا اين ب��ود كه با ترور 
سردار قاس��م س��ليماني، جمهوري اسالمي را با 
اس��تفاده از دكترين »ش��وك و بهت« در »وضع 
رواني فوق العاده« قرار داده و »اشتباه در محاسبه« 

شرايط و تصميم گيري را به ما تحميل كنند. 
آنها فكر نمي كردند كه ايران دوگانه جعلي »جنگ 

يا تسليم« را باطل كند.

   دس�ت از پ�ا خط�ا كنيد هر دوي ش�ما را 
مي زنيم؛ سپاه نيوز|

فرمانده كل س��پاه گفت: يكي از مسووالن رژيم 
صهيونيس��تي اعالم كرد »ما با امريكا تقسيم كار 
كرديم، ما در س��وريه ايراني ه��ا را مي زنيم و آنها 
در عراق«؛ دس��ت از پا خطا كنيد هر دوي شما را 
مي زنيم.  سردار سرلشكر حسين سالمي در مراسم 
يادبود سردار شهيد قاسم سليماني و همرزمانش 
اظهار داشت: س��ردار س��ليماني از اميرمومنان 
آموخته بود كه اگ��ر قومي لباس جهاد را از تن به 
در كند، خداوند بر آنان لباس ذلت مي پوش��اند و 
وي غيرت را از حضرت علي)ع( به خوبي آموخته 
بود و اين غيرت و دفاع از اسالم و نواميس در وجود 

قاسم و يارانش موج مي زد.

   بي�ش از ۹ ميلي�ون نفر در ته�ران واجد 
شرايط راي دادن هستند؛ ايرنا|

حسن بيگي رييس س��تاد انتخابات استان تهران 
گفت: بيش از ۹ ميليون نفر در استان تهران واجد 
ش��رايط راي دادن هس��تند كه از اين تعداد ۲۰۰ 
هزار راي اولي هس��تند. معاون سياس��ي � امنيتي 
استاندار تهران و رييس ستاد انتخابات استان تهران 
در نشست ستاد انتخابات استان تهران اظهار كرد: 
شمار كل داوطلبان تاييدصالحيت شده در ۶ حوزه 

انتخابيه استان تهران ۱۵۷۸ نفر است.
او بر همين اس��اس گفت: در حوزه انتخابيه تهران، 
ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس ۱۱۴۳ نفر، در 
حوزه انتخابيه پاكدشت ۱۱ نفر، در حوزه انتخابيه 
رباط كريم و بهارس��تان ۳۹ نفر، در حوزه انتخابيه 
دماون��د و فيروزك��وه ۱۸ نفر، در ح��وزه انتخابيه 
ورامين، پيشوا و قرچك ۲۷ نفر و در حوزه انتخابيه 
ش��هريار، قدس و مالرد ۳۰ نفر داوطلب انتخابات 
مجلس هستند. رييس ستاد انتخابات استان تهران 
همچنين تصريح كرد: در روز هاي گذشته ۱۲۳ نفر 
از داوطلبان حوزه انتخابيه تهران درخواست انتقال 
به حوزه هاي انتخابيه در ديگر نقاط كشور را كرده 
بودند كه با درخواست اكثر آنها موافقت شد و در حال 
حاضر وضعيت ۲۴ نفر از آنها معلوم نيست. حسن 
بيگي در پايان گفت: ۹ ميليون و ۶۴۴ هزار و ۹۸۱ نفر 
در استان تهران واجد شرايط راي دادن هستند كه 
از اين تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۹۸ نفر راي اولي هستند.

ايران2

در حاشيه برگزاري كنفرانس امنيتي مونيخ انجام شد

گفت وگوي ظريف با نخست  وزير كانادا
گروه ايران|

زنگ آغاز به كار اجالس ساالنه امنيتي مونيخ در حالي 
در اين شهر آلمان از س��اعت ۱۶و ۳۰ دقيقه )به وقت 
تهران( ب��ه صدادرآمد كه مقامات سياس��ي، نظامي و 
امنيتي جهان از جمله امانوئل مكرون رييس جمهوري 
فرانسه، جاستين ترودو نخست  وزير كانادا، مايك پمپئو 
وزير خارجه امريكا، وانگ يي وزير خارجه چين و محمد 
جواد ظريف وزير خارجه ايران قرار است در اين نشست 
شركت و سخنراني كنند. كنفرانسي كه بر اساس اعالم 
برگزاركنندگان قرار است بازتابي از ديدگاه هاي متنوع 
موجود در فضاي ارتباطي بين المللي را منعكس كند 
و تصويري از وضعي��ت امنيتي مناطق مختلف جهان 
ارايه كند. پنجاه وششمين كنفرانس امنيتي مونيخ در 
حالي با حضور س��ران و مقامات بلند پايه كشورها آغاز 
به كار خواهد كرد كه از يك س��و تداوم بحران منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا و از سوي ديگر شيوع ويروس 
كرونا كه تاكنون بيش از يك هزار نفر تلفات داش��ته، 
امنيت بين المللي را تهديد مي كند. در ش��رايطي كه 
راهبرد هاي اشتباه اياالت متحده در فضاي منطقه اي و 
بين المللي چالش هاي فراواني را در حوزه هاي امنيتي و 
نظامي ايجاد كرده و انتقادات فراواني را به وجود آورده، 
مقامات ارش��د امنيتي و انتظامي كشورهاي مختلف 
ديروز براي ش��ركت در كنفرانس امنيت��ي مونيخ در 
جنوب آلمان گردهم آمدند؛ كنفرانس��ي كه بر اساس 
اعالم برگزار كنندگان آن قرار است راهكارهاي عملياتي 
براي عبور از چالش هاي امنيتي از دل آن بيرون بيايد 
و مسير هاي تازه اي براي بهبود شاخص هاي ارتباطي و 
امنيتي شكل بگيرد. اين در حالي است كه قبل از آغاز 
رسمي نشست، رييس اين كنفرانس از جامعه جهاني 
به دليل ناكام��ي در حل  و فصل تنش ها و مناقش��ات 
بين المللي انتقاد كرد و پشت كردن برخي كشورها به 
اسناد بين المللي را به باد انتقاد گرفت. خبرنگاران اما با 
توجه به حضور توامان ظريف و پمپئو در اين كنفرانس 
تالش مي كردند تا با پوشش لحظه به لحظه اظهارنظرها 
و ديدگاه هاي وزراي خارجه ايران و امريكا تصويري از 
دو گفتمان موجود در نظام بين الملل پيش روي افكار 
عمومي بين المللي به وجود آورند؛ از يك طرف گفتمان 
مبتني بر سياست تنش زدايي ايران كه تالش مي كند 
از دل گفت وگوها و مناسبات ارتباطي دو يا چند جانبه، 
فضايي برد، برد را براي دو س��وي معادالت بين المللي 

استخراج كند و در سوي ديگر گفتمان خشونت طلبانه 
و غيرمنطقي برآمده از نظام تصميم سازي اياالت متحده 
كه در آن تالش مي ش��ود تا از طريق فشار حداكثري و 
خارج شدن از اصول ديپلماس��ي و گفت وگو به نتايج 
مرود نظر دست پيدا كند. دو الگوي متفاوت كه ردپاي 
آن در فضاي رسانه اي حاكم بر كنفرانس مونيخ به خوبي 
نمايان اس��ت.  گزارش شده اس��ت كه قرار است ينس 
استولتنبرگ دبيركل سازمان پيمان آتالنتيك شمالي 
)ناتو( و م��ارك زوكربرگ رييس فيس بوك نيز در اين 

اجالس شركت كنند.
در همين حال ولفگانگ ايشينگر رييس اين اجالس پيش 
از آغاز رسمي اجالس مونيخ نسبت به »ناكامي غيرقابل 
بخشش« جامعه جهاني در حل و فصل مناقشاتي چون 
تنش ها در سوريه نارضايتي شديد خود را ابراز كرد. وي 
افزود: » ما شاهد بحران ها و رويدادهاي ناگوار بيشتري 

فراتر از تصور افراد در جهان هس��تيم.« بر اس��اس اعالم 
رسانه هاي آلماني انتظار مي رود در كنفرانس امسال مونيخ 
اختالفات اعضاي ناتو مش��خص شود به طوري كه براي 
نمونه رييس جمهوري فرانسه از ديگر اعضاي ناتو بخواهد 
از وابستگي شان به امريكا بيشتر بكاهند. همچنين قرار 
است در بحبوحه تنش ها در شمال غرب سوريه، وزراي 
خارجه روسيه و تركيه در حاشيه اين كنفرانس ديدار و 
گفت وگو كنند. از جمله مسائل ديگر مورد بحث در اين 
كنفرانس مس��اله صلح با گروه طالبان در افغانس��تان و 
همچنين »معامله قرن« پيشنهادي از سوي امريكا است.

   نخست وزير كانادا با وزير امور خارجه ايران 
گفت وگو كرد

اولين بخش از ديدارهاي ظري��ف در مونيخ با ديدار 
ظريف با ترودو نخست وزير كانادا آغاز شد. جاستين 

ترودو نخس��ت وزير كانادا با حض��ور در محل اقامت 
محمدج��واد ظريف وزي��ر امور خارجه در حاش��يه 
كنفرانس امنيتي مونيخ ب��ا او گفت وگو كرد. در اين 
ديدار دو طرف درباره روابط دوجانبه و مس��ائل مورد 
عالقه رايزني كردند. ظريف پيش از آغاز اجالس مونيخ 
با » فرانسوا فيليپ شامپاني« همتاي كانادايي خود 
ديدار و گفت وگو كرده بود.  اين ديدار در حالي انجام 
شد كه يك فروند هواپيماي خطوط هوايي اوكراين 
روز چهارشنبه ۱۸ دي ماه پس از برخاستن از فرودگاه 
امام خمين��ي)ره( بر اثر خطاي انس��اني و به صورت 
غيرعمد مورد اصابت قرار گرفت و در نتيجه اين حادثه 
۱۷۶ مسافر و خدمه از جمله ۵۷ مسافر كانادايي جان 
باختند. ظريف كه براي شركت در كنفرانس امنيتي 
مونيخ به آلمان سفر كرده است، در حاشيه اين نشست 
ديدارهاي متعددي با مقامات ديگر كشورها انجام داد 

و پيرامون مسائل مختلف بحث و تبادل نظر كردند. 
وي با گروه الدرز )ريش سفيدان - مقامات بلند پايه 
سابق س��ازمان ملل متحد( - هم در حاشيه نشست 
كنفرانس امنيتي مونيخ گفت وگو كرد.ديدار با وزير 
خارج��ه فنالند و واتيكان از جمل��ه ديگر ديدارهاي 
وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران پيش از آغاز 

كنفرانس امنيتي مونيخ بود.

   اظهارات بي اساس مايك پمپئو 
درباره تحريم تسليحاتي ايران

در شرايطي كه وزير امور خارجه كشورمان با افزايش 
دامنه ديدارهايش در مونيخ به دنبال انتقال گفتمان 
عمومي كشورمان در حوزه هاي امنيت و انتظامي بود، 
وزير امور خارجه امريكا با استفاده از راهبردهاي ايران 
هراسي سعي مي كرد، توجه ساير كشورها به موضوع 
ايران را جلب كند. ادعاي پمپئو در مورد ايران قبل از 
كنفرانس مونيخ مدعي شد كه از جمله بحث ها در اين 
كنفرانس مساله مقابله با ايران خواهد بود. پمپئو پس از 
ورود به آلمان براي شركت در كنفرانس امنيتي مونيخ 
در پيامي توييتري با اعالم اين مطلب افزود: خوشحالم 
كه براي حضور در كنفرانس امنيتي مونيخ ۲۰۲۰ در 
آلمان هستم. اين كنفرانس نشست مفيدي براي بحث 
درباره امنيت مشترك، مقابله با ايران و تقويت روابط 
امريكا- اروپا خواهد بود. اظهارات پمپئو در حالي مطرح 
مي شود كه سردار سپهبد حاج قاسم سليماني فرمانده 
ش��هيد نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 
ابومهدي المهندس معاون سازمان نيروهاي مردمي 
عراق به همراه هشت نفر ديگر بامداد جمعه ۱۳ دي ماه 
سال جاري در مس��ير فرودگاه بغداد به دستور دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا و با ش��ليك موشك از 
پهپادهاي وزارت دفاع امريكا ترور ش��ده و به شهادت 
رسيدند. شهيد سليماني در اين سفر حامل پيامي براي 
عادل عبدالمهدي نخست وزير سابق عراق در ارتباط 
با رايزني هاي اين كشور براي حل مشكالت در منطقه 
بين كشورهاي مختلف بود. بر اساس اين رفتار غيرقابل 
قبول دولت امريكاس��ت كه مجلس سناي امريكا ۲۴ 
بهمن ماه قطعنام��ه اي دو حزبي را تصويب كرد كه به 
موجب آن رييس جمهوري امريكا بدون مجوز كنگره 
حق استفاده از نيروي نظامي عليه جمهوري اسالمي 

ايران را ندارد.

وزير كشور:

۲ جمعه متوالي را براي دور دوم انتخابات پيشنهاد داديم
با زنديك تر ش��دن به موعد رس��مي انتخابات و احتمال 
كشيده شدن انتخابات به دور دوم وزير كشور اعالم كرد: در 
صورتي كه انتخابات در برخي حوزه ها به دور دوم كشيده 
شود، بعد از سيزدهم فروردين سال ۹۹، دو جمعه متوالي 
را در نظر گرفتيم و به شوراي نگهبان پيشنهاد داديم كه 

هركدام را قبول كنند، ما آمادگي برگزاري داريم.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت كشور، عبدالرضا 
رحماني فضلي پنجشنبه در پايان همايش استانداران كه 
در آستانه انتخابات برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره 
محورهاي اي��ن همايش گفت: با توجه به اينكه تبليغات 
براي انتخابات مجلس آغاز شده، نشست با استانداران براي 
بررسي و تحليل مجدد فضاي انتخابات و باال بردن و نحوه 
مشاركت، اجراي قانوني، امنيت و سالمت در انتخابات بود.
وزير كشور تصريح كرد: با توجه به گزارشي كه تاكنون به 
بنده داده شده است از نظر امنيت، فضاي انتخاباتي خوب 
است و از نظر تداركات و پشتيباني همه امكانات مهيا است 
و از نظر آموزشي تمام عوامل اجرا، آموزش الزم را ديده اند. 
رحماني فضلي خاطرنشان كرد: يكي از مسائل محوري در 

جلسه اخير موضوع مشاركت و الزامات افزايش مشاركت 
بود. البته موضوع مشاركت به صورت مستقيم در دستور 
كار وزارت كشور نيست و نهادهاي تبليغاتي و رسانه اي و 
كساني كه تريبون دارند و همچنين خود نامزدها و احزاب 
و گروه ها و س��تادهاي نامزدها، باي��د در اين زمينه فعال 
باشند. وزير كشور در همين زمينه ادامه داد: با اين وجود، به 
استانداران و فرمانداران، باتوجه به نقش هماهنگ كنندگي 
ك��ه در اين ح��وزه دارند، تاكيد و توصيه ش��د كه فضاي 
تبليغاتي و امكانات رسانه اي و دعوت به مشاركت از طريق 
مراجع و گروه هاي مرجع در اس��تان هاي خود را تقويت 

كنند تا انتخابات با مشاركت بااليي برگزار شود.

   استفاده از گزارش هاي مردمي
وي درباره نحوه نظارت بر هزينه كرد نامزدها در انتخابات 
گفت: اي��ن موضوع اصالحيه اي بوده اس��ت كه اخيراً در 
قانون انجام شد و چندروزي بيشتر نيست كه به ما ابالغ 
شده است. در اجراي اين مهم همه نامزدهاي نمايندگي 
بايد  حساب باز كنند و در كنار آن حسابرس داشته باشند و 

بايد همه منابع را از طريق اين حساب تامين كنند. بنابراين 
الزم است اقدامات حسابرس��ي روي آن اتفاق بيفتد. لذا 
در عمل نياز به زمان متناسب خواهد بود. وزير كشور در 
همين زمينه ادامه داد: با اين وجود، وظيفه وزارت كشور، 
ابالغ اين مصوبه اس��ت كه ما به همه فرمانداري ها ابالغ 
كرده ايم. يكي از وظايفي هم كه به عهده وزارت كش��ور 
گذاشته شده تعيين ميزان منابع الزم سرانه براي تبليغات 
هر نامزد در انتخابات است كه اين را گفته ايم تا محاسبه 
كنند ولي نحوه محاسبه و نظارت بر آن به دليل آنكه زمان 
خيلي كوتاه است، حتمًا امسال نامزدها به صورت كامل 
نمي توانند دنبال كنند. رحماني فضلي گفت: توصيه ما به 
همه اين است كه هرچقدر مي توانند اين كار را انجام دهند 
چراكه قانون اس��ت، تا بعد از طريق دستگاه هاي نظارتي 
دچار اشكال نشوند. وي ادامه داد: در صورتي كه انتخابات 
در برخي حوزه ها به دور دوم كش��يده شود، در فروردين 
ماه سال ۹۹، بعد از سيزدهم؛ دو جمعه متوالي را در نظر 
گرفتيم و به شوراي نگهبان پيشنهاد داديم كه هركدام را 
قبول كنند، ما آمادگي برگزاري داريم. درباره رسيدگي 

به تخلفات انتخاباتي ه��م گفت: البته اميدواريم تخلفي 
صورت نگيرد، چرا كه همه بايد به صورت قانوني و دقيق 
طبق قانون عمل كنند. لكن ما در وزارت كشور گروه هاي 
بازرسي داريم كه از يك ماه قبل فعال شدند و تمام اقدامات 
و رفتارها و عناصر مرتبط به نامزدها را و خود نامزدها را در 
نظر داشته اند كه تا االن گزارشات زيادي مبني بر امر تخلف 
نداشته ايم. وي گفت: مردم به ما گزارش مي دهند، خود 
نامزدها و ستادهايشان هم گزارش مي دهند كه بايد بررسي 

و ارزيابي شوند و اگر مواردي باشد كه از قانون تخلف شده 
باش��د ما آنها را به مراجع صالحه معرفي مي كنيم. ضمن 
اينكه قوه قضاييه امسال يك هيات پيشگيري از تخلف در 
استان ها تشكيل داده و بازرسي اين كار را انجام مي دهند 
و در كنار آن شوراي نگهبان هم اين نقش نظارتي را انجام 
مي دهد. بنابراين هم شوراي نگهبان به عنوان ناظر و هم 
قوه قضاييه به عنوان پيشگيري و هم وزارت كشور اين كار 

را به عنوان مجري انجام مي دهد.
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خودداري از سختگيري  در مورد 
اعطاي مرخصي و پذيرش وثايق 
در آستانه سالروز والدت 
حضرت زه��را)س( و روز 
زن، رييس دستگاه قضا از 
ندامتگاه شهرري )زنان( 
بازديد كرد. ب��ه گزارش 
ايس��نا، حجت االس��الم 
رييس��ي در ب��دو ورود به 
ندامتگاه ش��هرري در كارگاه هاي خياطي، معرق 
كاري و قاليبافي ندامتگاه ش��هرري حضور يافت و 
به صورت چهره به چهره با مددجويان به گفت وگو 
پرداخت و در جريان مش��كالت آنه��ا قرار گرفت. 
رييس قوه قضاييه در جريان اين بازديد با حضور در 
جمع قضات و دادياران زندان دس��تور داد حداكثر 
تا قبل از پايان س��ال ۹۸ ضم��ن پااليش زندانيان 
وضعيت بالتكليف ها، متقاضيان آزادي مشروط و 
همچنين اعطاي مرخصي پايان حبس مش��خص 
شود. رييسي همچنين هيات قضايي را كه به همراه 
خود به زندان زنان قرچك آورده بود مامور كرد كه به 
تهران برنگردند و در محل زندان به بررسي وضعيت 
زندانيان و مس��تحقان تخفيف و عف��و بپردازند و 
گ��زارش آن را هم به فوريت به حوزه رياس��ت قوه 
قضاييه اعالم كنند. رييسي همچنين بازاجتماعي و 
اصالح كردن زندانيان را وظيفه اصلي زندان دانست 
و برقرار گرفتن زندان ها در اين مسير تاكيد كرد. در 
ادامه اي��ن بازديد وقتي يكي از زنان زنداني محكوم 
مالي از ممانعت خانواده همسرش براي مالقات او و 
فرزندانش سخن گفت، رييس قوه قضاييه تاكيد كرد 
كه با صدور دستور قضايي شرايط مالقات اين مادر با 

فرزندانش ميسر شود.

نبايد در هر انتخاباتي عده اي را 
از قطار انقالب پياده كنيم

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمهور تاكيد كرد: 
نبايد به بهانه هاي سياسي 
در هر انتخابات تعدادي را 
از قطار انقالب پيدا كنيم 
بايد مشاركت حداكثري و 
جاذبه در حد اعال داش��ته 
باشيم. حسينعلي اميري در گفت وگو با ايلنا، درباره 
اينكه بيش از ۴۰ سال از انقالب اسالمي ايران مي گذرد 
و ما به كدامين اهدافي كه مدنظر بنيان گذاران ايران 
بوده است دس��ت نيافته ايم و چه كم و كاستي هاي 
وج��ود دارد، گفت: قاعدتا بايد هرس��ال نس��بت به 
س��ال هاي ديگر در جهت تحق��ق آرمان هاي نظام 
جمهوري اس��المي كه در قانون اساسي تبلور پيدا 
كرده است گام هاي بلندتري برداريم و شتاب بيشتري 
براي رس��يدن به آنها بگيريم. وي خاطرنشان كرد: 
حضور مردم با ساليق و عاليق مختلف سياسي و اقوام 
گوناگون از جمله مواردي اس��ت كه به تقويت نظام 
جمهوري اسالمي و جمهوريت نظام كمك مي كند. 
اميري درخصوص اينكه اين روزها عده اي جامعه را 
با خط انقالبي و غي��ر انقالبي اندازه گيري مي كنند، 
گفت: ما ملت واحدي هستيم. تقسيم كردن مردم به 
گروه ها و خط گذاشتن بين آنها به هيچ وجه به صالح 
امنيت ملي و مصلحت كشور نيست. وي ادامه داد: ما 
كشور يكپارچه اي هستيم... مقام معظم رهبري رهبر 
همه مردم با هر ذوق، سليقه و قوميت هستند نبايد به 
بهانه هاي سياسي در هر انتخابات تعدادي را از قطار 
انقالب پيدا كنيم بايد مشاركت حداكثري و جاذبه در 

حد اعال داشته باشيم. 

ليست ارايه شده نتوانست 
انتظارات را تامين كند

با نزديك تر شدن به موعد 
رس��مي انتخابات به نظر 
مي رسد كه شكاف هاي 
سياسي در بين طيف هاي 
مختل��ف اصولگرا هر روز 
عميق تر مي ش��ود و كار 
براي رس��يدن به اتحاد 
را س��خت تر مي كند. دي��روز وزير ارش��اد دولت 
احمدي ن��ژاد در خصوص ليس��ت هاي احتمالي 
اصولگ��را گفت: بنابر اي��ن قرار  بود كه براس��اس 
نظرس��نجي كه قبال انجام شده ليست افراد تهيه 
شود و كساني كه مورد اقبال مردم بودند انتخاب 
ش��وند. اما افرادي جايگزين ش��ده اند كه روحيه 
انقالبي در آنها نمي بينيم و در بزنگاه هاي مختلف 
كار جدي نكرده اند س��يد محمد حسيني درباره 
ليست منتشر شده اصولگرايان گفت: ليست ارايه 
شده نتوانس��ت انتظارات دوس��تداران انقالب را 
تامين كند لذا گاليه ها و نقدهاي متعددي درباره 
اين ليست را شاهد هس��تيم كه اميدواريم در آن 
تجديدنظر ش��ود. براس��اس تعهداتي كه داشتند 

عمل كنند.
وي در پاس��خ به اين سوال كه آيا با تقسيم افراد به 
خودي و غيرخودي امكان اجراي مردم س��االري 
ديني وجود دارد گفت: در مردم ساالري كه همه 
مردم حض��ور دارند بحثي در اين باره نيس��ت اما 
باالخره كس��اني كه وفاداريشان را به نظام بيشتر 
اثب��ات كرده اند و ت��الش و مجاهدت بيش��تري 
داش��ته اند اين اف��راد را نباي��د كن��ار زد و به آنها 

بي توجهي كرد.

اعتراف واشنگتن به كشته شدن 
سربازان امريكايي توسط ايران
در ش��رايطي ك��ه اي��االت 
متحده بع��د از حمله ايران 
به پايگاه عين االسد تالش 
مي كرد ت��ا از طريق پنهان 
ك��ردن واقعي��ات تبعات 
نظامي و امنيتي اين حمله 
را بي اهميت جل��وه دهد و 
از بدون تلفات ب��ودن اين حمله خبر مي دهد، فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاس��داران تصريح مي كند كه 
واشنگتن در آينده، به كشته ش��دن سربازاني اعتراف 
خواهد كرد كه اكنون مدعي است ضربه مغزي شده اند. 
به گزارش برنا، سردار »اميرعلي حاجي زاده«، فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه، به شبكه »المسيره« يمن گفت 
كه »همه كشورهاي محور مقاومت متحد هستند و ما بايد 
براي اخراج نيروهاي امريكايي از منطقه و نابودي رژيم 
صهيونيستي، تشريك مساعي داشته باشيم. وي با بيان 
اينكه، »امروز محور مقاومت فقط ايران نيست«، تصريح 
كرد، امروز دامنه محور مقاومت از درياي سرخ تا درياي 
مديترانه و از جنبش انصاراهلل يمن تا حزب اهلل لبنان امتداد 
دارد. او درباره تلفات نظاميان امريكايي در حمله اخير سپاه 
پاسداران گفت: »عدم اعتراف دولت امريكا به كشته هاي 
عين االسد، نش��انگر خواري مسووالن امريكايي است. 
سردار حاجي زاده خاطرنشان كرد كه مسووالن امريكايي 
در ابتداي حمالت »چيزي گفتند و سپس روايت خود 
را تغيير دادند و اخيرا اعتراف كردند كه ۱۰۹ نفر دچار 
آسيب مغزي شده اند.« فرمانده نيروي هوافضاي سپاه 
پاسداران تصريح كرد كه واشنگتن در آينده، به كشته 
شدن سربازاني اعتراف خواهد كرد كه اكنون مدعي است 

ضربه مغزي شده اند. «

فعاليت  دوجانبه   براي  پيگيري 
پرونده ترور سردار سليماني

معاون حق��وق بين الملل 
قوه قضاييه درباره آخرين 
پيگيري ه��اي قضاي��ي 
پرونده ترور سپهبد شهيد 
س��ليماني گفت: در حوزه 
بين المللي يك كار مشترك 
و دو جانبه با عراق در حال 
انجام است. علي باقري در گفت وگو با تسنيم، درباره 
آخرين پيگيري هاي قضايي پرونده ترور سپهبد شهيد 
سليماني گفت: ما در چند حوزه موضوع ترور سردار 
س��ليماني را مورد پيگيري قرار داديم. يكي در حوزه 
حقوقي در داخل كشور و ديگري در حوزه كيفري كه 
هر دو آنها در حال پيگيري است. در حوزه بين المللي 
نيز يك كار مشترك و دو جانبه با عراق در حال انجام 
است كه در همين راستا آيت اهلل رييسي نيز با همتاي 
عراقي خود به شكل تلفني رايزني هايي انجام داده است. 
وي با بيان اينكه قوه قضاييه در مجامع جهاني در حال 
پيگيري اين جنايت به عنوان نقض فاحش حقوق بشر 
است، تصريح كرد: تالش ما اين است كه با همه ظرفيت 
وارد اين عرصه شويم و بتوانيم بخش كوچكي از ِديني 
كه شهيد سليماني بر دوش ما گذاشته را ادا كنيم. در 
اين راس��تا نيز هيچ يك از محدويت هاي بين المللي 
مانع از تالش مجدانه ما براي رسيدن به نتيجه مطلوب 
نخواهد شد. معاون بين الملل و حقوق بشر قوه قضاييه 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به نف��وذ امريكا در مجامع 
حقوقي غربي قطعا نمي توان شاهد عملكرد عادالنه اي 
از سوي اين نهادها در قبال ايران بود. البته اين مساله 
نمي تواند بر انگيزه ما براي محكوميت بين المللي اين 

اقدام تروريستي خللي وارد كند. 

چهره ها



3 كالن

گروه اقتصاد كالن| آيسان تنها|
با توج�ه به گ�زارش رييس ديوان محاس�بات 
عمومي در روز ارايه اليح�ه بودجه در مجلس، 
اكثري�ت قريب به اتف�اق ش�ركت هاي دولتي 
زي�ان ده در وضعيت روش�ني ق�رار ندارند. در 
چنين وضعيتي اين سوال براي مردم ايجاد شده 
كه اين شركت ها دقيقا كدام ها هستند؟ مديران 
آنها چگونه انتخاب مي شوند و در مقابل زيان هاي 
ايجاد شده كه عمال به ملت تحميل خواهد شد، 
چه كس�اني بايد پاسخگو باش�ند؟ مهم ترين 
موضوع آن اس�ت كه آيا صورت ه�اي مالي اين 
شركت ها انتشار عام مي يابد؟ آيا اين شركت ها 
حسابرسي مي شوند و اگر حسابرسي مي شوند 
چه شخص يا موسسه اي مس�وول حسابرسي 

آنهاست؟ 
در اين ارتباط با علي اماني از حسابداران رسمي 
و عضو هيات مديره بانك اقتصاد نوين، غالمرضا 
شجري» عضو شوراي عالي جامعه حسابداران 
رسمي ايران، منصورشمس احمدي عضو جامعه 
حسابداران رسمي و عضو شوراي عالي انجمن 
حس�ابداران خبره ايران و غالمحس�ين دواني 
از اعضاي موثر و برجس�ته جامعه حسابداران 
رسمي ايران ميزگردي برگزار كرديم كه در ادامه 

مشروح آن را مي خوانيد: 

   آي�ا هم�ه ش�ركت هاي دولتي و موسس�ات 
دولتي حسابرسي مي شوند؟ به چه دليلي بايد 

حسابرسي شوند؟
علي اماني:  قبل از پاسخ به اين سوال بايستي مشخص 

كرد كه تعريف شركت و موسسه دولتي چيست؟ 
به موجب ماده )3( قانون محاس��بات عمومي مصوب 
س��ال 1366 با اصالحات بعدي، موسسه دولتي واحد 
س��ازماني مشخصي اس��ت كه به موجب قانون ايجاد 
و زيرنظ��ر يكي از قواي س��ه گانه اداره ش��ده و عنوان 
وزارتخانه ندارد. همچنين طبق ماده )4( قانون مذكور، 
شركت دولتي، واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه 
قانون به صورت شركت ايجاد شود يا به حكم قانون يا 
دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت 
دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه 
آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق 
سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود، مادامي 
كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي 

دولتي است، شركت دولتي تلقي مي شود. 
شايان ذكر است در ماده )5( قانون فوق، به تأسيسات 
حقوقي ديگ��ري تحت عنوان موسس��ات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي اشاره و در تعريف آنها گفته شده از 
نظر اين قانون، واحدهاي سازماني مشخصي هستند 
كه با اجازه قانون به منظور انج��ام وظايف و خدماتي 
كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده يا مي شود. ضمن 
اينكه در تبصره ماده قانوني ياد شده، پيش بيني شده، 
فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين 
و مقررات مربوط، از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد. رويكرد مذكور در 
تعريف تأسيسات حقوقي دولتي كه مبتني بر مالكيت 
بوده، در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 
1386 با اصالحات بعدي درخصوص موسسه يا نهاد 

عمومي غيردولتي تغيير يافته است. 
بدين ترتيب كه به موجب قانون مذكور، موسسه يا نهاد 
عمومي غيردولتي واحد سازماني مشخصي است كه 
داراي استقالل حقوقي بوده و با تصويب مجلس شوراي 
اسالمي ايجاد ش��ده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد 
بودجه ساالنه آن از محل منابع غيردولتي تامين شده و 
عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد. 
ب��ه هرحال آنچه كه در تعاريف فوق مس��كوت مانده، 
اليه هاي شمول تعريف ياد شده است. به عبارت ديگر 
چنانچه موسسات و ش��ركت هاي دولتي و همچنين 
نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام به تاسيس شركت ها 
يا موسس��ات حقوقي كرده و مستقيم يا غيرمستقيم 
درآن ها صاحب منافع مالكيتي شوند. در اين صورت 
شناسايي اشخاص حقوقي بعدي از حيث دولتي بودن 
يا نبودن چگونه بايد انجام شود؟ صرف نظر از موارد فوق، 
ماده )132( و تبصره هاي ذيل آن از قانون محاسبات 
عمومي صدرالذكر، مقرر داشته ترازنامه و حساب سود 
و زيان )ش��امل عمليات جاري و طرح هاي عمراني(، 
ش��ركت هاي دولتي ميبايس��تي توس��ط حسابرس 
منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي 
قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد. 

به عالوه در مقررات تأسيس موسسات دولتي و نهادهاي 
عمومي غيردولتي نيز، ركن نظارتي ذي ربط به عنوان 
بازرس يا حس��ابرس پيش بيني ش��ده اس��ت. اينكه 
اشخاص حقوقي مذكور چرا بايد حسابرسي شوند؟ به 
لحاظ نقش آنها در اقتصاد و بودجه كشور است. توضيح 
اينكه به گواهي اسناد بودجه و ساير گزارشات، بخش 
قابل توجهي از اقتصاد كش��ور در كنترل اين اشخاص 
حقوقي بوده ضمناً سهم آنها از بودجه عمومي چشمگير 
اس��ت. به عالوه اش��خاص حقوقي مذكور سهم قابل 
توجهي در استقراض دولت از بانك مركزي و نظام بانكي 
دارند. همين داليل جهت لزوم بررسي )حسابرسي(، 

عملكرد آنها جهت پاسخگويي به ملت، كفايت دارد. 
   نظر شما چيست، آقاي شجري؟

ش��جري: حسابرس��ي از ديدگاه ه��اي متفاوتي قابل 
دسته بندي است يكي از اين ديدگاه ها از نظر نوع كار 
بوده كه به اين ترتيب تقس��يم مي ش��ود: حسابرسي 
صورت هاي مالي، حسابرس��ي عملياتي و حسابرسي 
رعايت . در پاسخ به سوال فوق اگر منظور حسابرسي 
مستقل س��االنه صورت هاي مالي اس��ت بايد بگويم 

هم اكنون تعداد قابل توجهي از ش��ركت هاي دولتي 
مش��مول اين نوع حسابرسي نيس��تند . در پاسخ به 
اين س��وال كه به چه دليلي بايد ش��ركت هاي دولتي 
و موسسات دولتي حسابرسي ش��وند به اعتقاد بنده 
مي بايست عكس اين سوال را مطرح كرد. به اين ترتيب 

كه به چه دليل نبايد حسابرسي شوند؟
 در سراسر دنيا منابع مورد استفاده براي يك حكمراني 
متعلق به مردم آن سرزمين است لذا حاكميت وظيفه 
نمايندگي مردم را در قبال مص��رف بهينه اين منابع 
به منظور ايجاد رفاه كليه آحاد ملت را عهده دار اس��ت 
بنابراين در قبال اين نمايندگي عالوه بر اعتماد، كنترل 

نيز ضروريست .
 از مهم ترين حقوق اساسي ملت در خواست و مطالبه 
شفافيت در قبال منابع در اختيار دولت است شفافيت 
مفهومي به ظاهر ساده اس��ت اما پياده سازي آن نياز 
به در نظر گرفتن اقتضائات خاص خ��ود را دارد. يكي 
از اين الزامات حسابرسي خارج از سيستم حاكميتي 
براي ش��ركت هاي دولتي است . پياده سازي شفافيت 
با هدف ارتقاء حكمراني، با سختي هاي خاص خودش 

همراه است. 
تغيير، مخصوصًا زماني كه با منافع برخي همراه باشد، 
بسيار دشوار است . شفافيت يك خاصيت عمومي است.

كه به شهروندان اجازه دسترسي، استفاده، سود بردن، 
فهميدن، اصل اطالع رساني و حسابرسي اطالعات را 
مي دهد. مكانيس��م بازخورد اين موضوعات از سمت 
شهروندان براي كامل كردن هدف واالي شفافيت بسيار 
مهم مي باش��د. شفافيت منجر به كاهش ريسك هاي 
خاص يا مش��كالت عملكردي مورد نظر مي باشد، كه 
بايد از طريق بي پردي گويي تحقق پيدا كند . شفافيت 
به شهروندان اين امكان را مي دهد تا آگاه تر باشند و به 
بي پرده گويي تشويق شوند و مانند تنظيم مكانيزمي 
از مركز قدرت عمل كنند. پايه و بنيان اصول اخالقي 
و حكومت جايي اس��ت ك��ه در آن مناف��ع و نيازهاي 
شهروندان مورد تمركز قرار بگيرند.و اين همان نقطه اي 
است كه با رعايت آن در حكمراني هاي خوب، فساد و 

تباهيدگي به حداقل خواهد رسيد . 
   جناب شمس احمدي،  آقاي شجري از شفافيت 
دفاع كردند، شما به سوال اول ما چه جوابي داريد 

بدهيد؟
شمس احمدي: حسابرسي به مفهوم عام آن عبارت 
است از انطباق يك ادعا با ضوابط از پيش تعيين شده 
توسط يك فرد مستقل و ارايه گزارش در خصوص ميزان 
انطباق با آن ضوابط. با توجه به تعريف فوق، حسابرسي 
صورت هاي مالي هم نوعي حسابرس��ي رعايت است 
كه ادعا صورت ه��اي مالي و ضواب��ط از پيش تعيين 
شده، استانداردهاي حسابداري است. استانداردهاي 
حسابرسي نيز نظارت بر كيفيت اين فرايند را بر عهده 
دارد. به اعتقاد من شركت هاي دولتي، هم بايد از نظر 
رعايت قوانين و مقررات مورد رس��يدگي قرار گيرند 
و هم عملكرد آنها بررس��ي ش��ود. از آنجا كه ارزيابي 
عملكرد ش��ركت هاي دولتي بر پايه صورت هاي مالي 
قابل اتكا صورت مي گيرد، لذا صورت هاي مالي نيز بايد 
حسابرسي ش��ده و به غير از موارد محرمانه به صورت 

عام منتشر شوند.
   آقاي دواني شما چطور؟

دواني:  مطالعات نوين پيرامون نقش حس��ابداري و 
حسابرسي در نظام حكمراني خوب متضمن توسعه 
پايدار نش��ان مي دهد »حس��ابداري علم مهندس��ي 
ساخت و ساز مالي و حسابرسي عام مهندسي نظارت 
بر اين ساخت و ساز مالي مي باشد«. با اين تعريف و از 
آنجا كه رابطه مل��ت – دولت يك رابطه پولي مبني بر 
ماليات است، ملت ها عالقه مند هستند بر منابع آنها كه 
در قالب برنامه و بودجه در دولت و شركت هاي دولتي 
مصروف مي شود نظارت و حسابرسي داشته باشند كه 
اين وظيفه  در موسسات خصوصي بر عهده حسابرسان 
مس��تقل و در مورد موسس��ات دولت��ي و عمومي بر 
عهده ديوان محاس��بات عمومي قراردارد و گزارشات 
حسابرسي منابع ملت قاعدتا بايد به تامين كنندگان اين 
منابع كه خود ملت هستند ارايه شود .الزم به يادآوري 
اس��ت كه محدوده حسابرسي ش��ركت هاي دولتي و 
خصوص��ي رعايت قانون و مقررات بودجه اي اس��ت و 

چنانچه قرار باشد صورت هاي مالي اين شركت ها نيز 
از باب حسابرس��ي صورت هاي مالي » چه در بورس و 
چه درخارج بورس « انجام شود بايد ديوان محاسبات 
اين وظيفه را به حسابرسان مستقل خصوصي مشابه 
همه جاي دنيا واگذار كن��د. ازديدگاه اينجانب به جز 
مسائل امنيتي كه آن هم بايد دقيقا تعريف شود، همه 
مسائل مالي كش��ور بايد به صورت عام افشا و به اطالع 

مردم برسد.
    به نظر شما حسابرسي شركت ها و موسسات 
دولتي بايد توسط كدام نهاد حسابرسي شوند؟ 

ديوان محاسبات يا سازمان حسابرسي؟
علي اماني : با توجه به تفكيك قواي پيش بيني شده 
در قانون اساسي و همچنين ساير قوانين و مقررات، هر 
يك از قواي سه گانه داراي ابزارهاي نظارتي مخصوص 

به خود به شرح زير هستند: 
قوه مقنن��ه » دي��وان محاس��بات «، ق��وه مجريه » 
سازمان مديريت و برنامه ريزي- سازمان حسابرسي-

وذي حس��ابان دس��تگاه هاي دولت��ي« . ه��ر يك از 
س��ازمان هاي مجري نظارت مذك��ور داراي ضوابط 
مخصوص به خود ب��وده و كاركردهاي متفاوت دارند. 
اما بايد ديد هدف چيست؟ آيا بايد موازي كاري كرد؟ 
آيا هر ي��ك از قوا مي بايس��تي برخود نظ��ارت كند؟ 
وضعيت در كش��ورهاي ديگر چگونه اس��ت؟ گزارش 
تحقيقاتي منتشره توسط جامعه حسابداران رسمي 
ايران نش��ان مي دهد حسابرسي بخش دولتي توسط 

ديوان محاسبات شكل پذيرفته شده تري مي باشد.
ش�جري: بديهي است نظام حسابرس��ي كشور بايد 
متمركز دريك نهاد تخصص��ي و حرف هاي با ديدگاه 
خصوصي و مس��تقل از دولت اداره شود بدين مفهوم 
ك��ه در فرآين��د اجراي��ي آن هيچگون��ه مصلحت يا 
سياست زدگي ديده نشود البته اگر در بخش حسابرسي 
شركت هاي اس��تراتژيك كه تعداد آنها بسيار محدود 
خواهد بود حكمراني تمايل داشت مي تواند از طريق 
ديوان محاسبات كه آن نيز خود با گرفتن كمك از بخش 

خصوصي اقدام كند.
شمس احمدي:  به نظر من حسابرسي شركت هاي 
دولتي بايد توس��ط نهادي غير وابسته به دولت مورد 
حسابرس��ي قرار گيرند. ديوان محاسبات مستقل تر 
از س��ازمان حسابرسي اس��ت و مي تواند حسابرسي 

صورت هاي مالي شركت هاي دولتي را انجام دهد.
دواني: اساسا سازمان حسابرسي زير مجموعه وزارت 
امور اقتصادي و دارايي اس��ت كه خود اين وزارتخانه 
بخشي از قوه مجريه است كه بايد عملكرد آن از طرف 
ديوان محاسبات عمومي مورد حسابرسي و بررسي قرار 
گيرد لذا حسابرسي شركت هاي دولتي توسط سازمان 
حسابرسي در واقع نوعي خودپوشاني عملكرد دولت در 
مقابل مجلس است و به موجب قانون دو مقررات ديوان 
محاسبات اين وظيفه بر عهد ديوان محاسبات بوده كه 
از همان دوره پهلوي ها دولت ها براي فرار از حسابرسي 
مجلسيان )اگر چه مجلس نيز آن موقع مستقل عمل 
نمي كرد(، ب��ا دور زدن قانون و گماردن ذي حس��اب 
عمال نقش ديوان محاسبات به عنوان چشم امين ملت 
در نظارت بر منابع مالي بودج��ه اي را كور كردند. لذا 
در چارچوب حكمراني خوب، حسابرس��ي عملكرد و 
بودجه اي دولت و هر آنچه متعلق به دولت اس��ت بايد 

برعهده ديوان محاسبات عمومي قرار گيرد.
   آيا درس�ت است كه ش�ركت هاي دولتي كه 
زيرمجموعه وزارتخانه ها به شمار مي روند توسط 
سازمان حسابرسي كه خود زير مجموعه وزارت 
امور اقتصاد و دارايي »قوه مجريه« حسابرسي 
شوند؟ در اين رابطه حسابرسي بحث استقالل 

حسابرس چه مي شود؟
علي اماني: همان طوري كه در پاسخ قبلي اشاره كردم 
بر اساس تجارب جهاني و وضعيت شركت هاي دولتي در 
كشورها و مستند به گزارش تحقيقاتي منتشره توسط 
جامعه حسابداران رس��مي ايران، حسابرسي بخش 
دولتي كه توسط ديوان محاسبات انجام گيرد، شكل 

پذيرفته شده تري است.
   آقاي شجري نظر شما چيست؟ 

ش�جري:در مبحث كنترل هاي داخل��ي تعريفي از 
فعاليت هاي ناس��ازگار ش��ده اس��ت بدين مفهوم كه 

فعاليت هاي ناسازگار به آن دسته از فعاليت هايي اطالق 
مي شود كه شخص را مي تواند در موقعيتي قرار دهد كه 
خطايي را مرتكب شود و قادر باشد همان خطا را پنهان 
كند. لذا مصداق فعاليت هاي ناسازگار همانا حسابرسي 
شركت هاي دولتي كه زير مجموعه وزارتخانه ها به شمار 
مي روند توسط سازمان حسابرسي كه خودزير مجموعه 
وزارت امور اقتصادو دارايي »قوه مجريه« است خواهد 
ب��ود چرا ك��ه در برخي م��وارد بيم آن م��ي رود بنا به 
فشارهاي طبقات مافوق يا طبقات هم عرض داخلي 
و خارجي به هر دلي��ل موجه و غيرموجه، مصلحت يا 
تبعات سياسي ... امكان تغيير نظر حسابرس را به همراه 
داشته باشد  و اينجاست كه مهم ترين استانداردهاي 
عمومي حسابرس��ي يعني اس��تقالل هدف قرار داده 
خواهد شد . اميد است هرچه سريع تر امكان برون رفت 
از محدوديت هاي فعلي براي ايجاد شفافيت وتحول در 

نظام مالي كشور ميسر شود .
   شما، آقاي شمس احمدي ؟

ش�مس احمدي:  همان طوري كه در سواالت قبلي 
پاس��خ دادم اين وظيفه نمي تواند بر عهده س��ازمان 
حسابرسي قرار گيرد و بايد به حسابرس قانوني بخش 
دولتي كه همان ديوان محاس��بات است واگذار اما در 
حسابرسي صورت هاي مالي شركت هاي دولتي ديوان 
بايد از موسسات حسابرسي استفاده كرد. حسابرسي به 
مفهوم عام آن عبارت است از انطباق يك ادعا با ضوابط از 
پيش تعيين شده توسط يك فرد مستقل و ارايه گزارش 
در خصوص ميزان انطباق با آن ضوابط. با توجه به تعريف 
فوق، حسابرسي صورت هاي مالي هم نوعي حسابرسي 
رعايت اس��ت كه ادعاي صورت هاي مالي و ضوابط از 

پيش تعيين شده را بررسي مي كند. 
استانداردهاي حسابرس��ي نيز نظارت بر كيفيت اين 
فرايند را بر عهده دارد. به اعتقاد من شركت هاي دولتي، 
هم بايد از نظر رعايت قوانين و مقررات مورد رسيدگي 
قرار گيرند و هم عملكرد آنها بررس��ي شود. از آنجا كه 
ارزيابي عملكرد شركت هاي دولتي بر پايه صورت هاي 
مالي قابل اتكا صورت مي گيرد، لذا صورت هاي مالي نيز 
بايد حسابرسي شده و به غير از موارد محرمانه به صورت 
عام منتشر شوند. به نظر من حسابرسي شركت هاي 
دولتي بايد توسط نهادي غيروابس��ته به دولت مورد 
حسابرس��ي قرار گيرند. ديوان محاسبات مستقل تر 
از س��ازمان حسابرسي اس��ت و مي تواند حسابرسي 

صورت هاي مالي شركت هاي دولتي را انجام دهد.
    آقاي دواني حسابرسي شركت هاي دولتي را 

چه نهادي بر عهده بگيرد؟
دواني:مطالعاتي كه پيرامون نقش نظارتي و حسابرسي 
ديوان محاسبات عمومي يا سازمان پاسخگويي عمومي 
منتشر شده نش��ان مي دهد كه وظيفه اصلي دولت ها 
»چه دولت هاي مركزي و چه دولت هاي محلي«، فراهم 
كردن آموزش رايگان براي عموم، برقراري امنيت و نظم 
عمومي، دفاع از مرزها، تامين سيستم سالمت و درمان 
عمومي و استقرار شبكه مناسب حمل و نقل عمومي 
اس��ت . لذا ما در جهان دولتي نظير ايران نداريم كه از 

نانوايي تا مخابرات و مرغداري هم داشته باشد. 
اين در حالي اس��ت كه مانيفست مش��روطيت يعني 
خواسته اصلي ملت در انقالب مشروطيت اين بوده كه 
» ...مراد از مش��روطه تعيين مرسوم معيني است براي 
شخص پادشاه كه هيچ وقت نتواند پول ملت را تفريط 
به مخارج باطل و مص��ارف بي حاصل كند و دور بريزد. 
مشروطه چيزي است كه وزراء حدودشان معين، مواجب 
و مرس��وم هريكي آشكار ش��ود. همه مسوول جمعي 
مشروطه چيزي است كه قانوني براي شاه ومجلس و وزرا 
و اعيان و وكال و غيره وضع خواهد شد كه شاه و مجلس و 

تمام وزارت خانه ها را محدود خواهد كرد.
خالصه، مشروطه چيزي است كه تمام كارهاي دولتي 
و ملتي و ش��رع وعرف و زارع و ف��الح و غيره را محدود 
خواهد كرد كه هيچ كس بدون امر قانون نتواند سخني 

بگويد و كاري بكند.«.
 بر اساس همين خواسته و مطالبه گري ملت بوده كه 
ديوان محاسبات كشور طبق اصول 1۰1 تا 1۰3 قانون 
اساسي مشروطه و متمم آن در سال هاي 1258 و 1286 
هجري خورشيدي موجوديت پيدا كرد. قانون آن نيز 
در دوره دوم مجلس شوراي ملي )21 صفر 132۹( به 

تصويب رسيده و هدف از تاسيس ديوان محاسبات در 
جهت نظارت نيز دقيقا مبتني بر خواس��ته ملت بوده 
است ولي همانطوري كه دستاوردهاي مشروطيت از 
مجلس دوم به  بعد م��ورد تعرض قرار گرفت دولتي ها 
براي حساب پس ندادن به ملت، نقش ديوان محاسبات 
را تشريفاتي وآن را به شير بي يال و كوپال تبديل كردند. 
اما بعداز انقالب چون ديوان محاسبات زيرنظر مجلس 
قرار گرفته، عقال و منطقا و حرفه اي نمي توان پذيرفت 
كه يك بخش دولت خودش بخش ديگررا حسابرسي 
كند. لذاورود سازمان حسابرسي به شركت هاي دولتي 
و حتي نهادهاي عمومي و شركت هاي زير مجموعه آنها، 
تا زماني كه سازمان حسابرسي دولتي و زير مجموعه 
قوه مجريه است به دليل فقدان استقالل، فاقد وجاهت 
قانوني است. بايد تاكيد كرد كه قوه مجريه و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي از س��اليان پيش موافق حسابرسي 
بخش دولتي توسط ديوان محاسبات نبوده و به انحاء 
مختلف تالش مي كنند حسابرسي بخش شركت هاي 
دولتي »كه حيات خلوت برخي است« به دست ديوان 

محاسبات قرار نگيرد.
   گفته مي شود سازمان حسابرسي ووزارت امور 
اقتصاد و دارايي در حال تهيه گزارشي پيرامون 
نهاد ناظر برحرفه حسابرس�ي هستند. به نظر 
ش�ما اين نهاد جه تاثيري در شفافيت اطالعات 

مالي دارد ؟
دواني: بايد عرض كنم كه پاسخگويي اعضاي جامعه 
حسابداران رس��مي و خود جامعه حسابداران رسمي 
ايران به عنوان يك نهاد، ناظر بر موسسات حسابرسي و 
اعضاي جامعه، از خواسته هاي اوليه استفاده كنندگان 
از گزارشات حسابرسي است. جامعه حسابداران رسمي 
به مثابه نهادي نگريسته مي شود كه با برخورداري از 
بخشي از منابع مادي و انس��اني كشور، همانند ساير 
سازمان ها، موسسات و نهادهاي مردم نهاد» سمن«، 
مسووليت ارايه خدمات عمومي مشخصي را بر عهده 
داشته و بدين  طريق بخشي از مسووليت هاي دولت را 
ايفا مي كند. با وجود اين، حساسيت كاركردي جامعه 
حس��ابداران رس��مي و به ويژه لزوم تأمين اس��تقالل 
حسابداران رسمي، نياز به سازوكارهاي خاصي پيرامون 
پاسخگويي جامعه حس��ابداران دارد تا بدين طريق، 
ضمن حفظ استقالل حرفه حسابرسي، پاسخگويي نيز 
حاصل شود. در واقع بايد كوشش شود متناظر با تأكيد بر 
تقويت راهكارهاي تأمين استقالل حسابداران رسمي و 
افزايش درخواست ها براي كسب استقالل نهادي جامعه 
حسابداران رس��مي ايران از قوه مجريه، بر ضرورت و 
اهميت پاسخگويي حسابداران رسمي در انجام وظايف 
محوله تأكيد شود. از طرف ديگر متاسفانه ما در ايران 
عموما به شكل نادرستي مقلد تجربيات غربي ها هستيم 
كه مي ترسم آخرش به مصيبت شعر خاتون حضرت 

مولوي دچار شويم؟!
 جالب آنكه كساني كه هيچ وجه اشتراكي هم با فرهنگ 
غرب ندارند اسير اينگونه توهمات هستند. تجربه چهل 
و اندي سال اقتصاد و حاكميت در ايران نشان داده كه 
هراز گاهي يك موضوع باب طبع عده اي قرار مي گيرد 
و چنان در وصف آن قلم فرسايي مي شود كه گويي ما 
در سوييس زندگي مي كنيم. نمونه بارز اين موضوعات 
»حاكميت ش��ركتي آن هم در كش��وري اس��ت كه 
پنهان كاري به حد اعالء وجود دارد«. اجراي مقررات 
گزارشگري مالي بين المللي »آن هم در كشوري كه از 
همه طرف توسط سرمايه گذاران خارجي تحريم شده« 
و اخيرا هم نهاد ناظر بر حرفه »آن هم در كش��وري كه 
اس��اس حرفه دولتي است« راه به كجا مي برد؟ به نظر 
مي رسد اين مبحث اخير توسط افراد خاصي به منظور 
اظهار صورت مي گيرد و عموما نافي تجربيات كش��ور 
ديگر است. شخصا نوعي خودشيفتگي فردي در طرح 
اين قبيل موضوعات مي بينيم كه راه بجايي نخواهد برد 
. مضافا تجربه ثابت كرده تاسيس اينگونه نهادها حرفه 
را بيش��تر دچار آسيب دولتي ها خواهد كرد. اينجانب 
نيز با نظر دوس��تان موافقم كه اگر دولت واقعا عزم بر 
نظارت عاليه بر حرفه حسابرسي دارد اوال خود دولت 
كه قوه مجريه است به وظايف خود عمل كند و دست 
از تصدي گري در حوزه حسابرسي بردارد و ثانيا جامعه 
حسابداران رسمي ايران از دها طريق در سيطره دولت و 
دولتي ها قرار دارد سعي كنند از ابزارهاي قانوني موجود 
در اركان جامعه حس��ابداران رسمي استفاده عقاليي 
كرده و از تاسيس نهاد هاي ديگر اجتناب و ماليات مردم 

را خرج تشكيل يك نهاد يا سازمان ديگر نكنند. 
من به صراحت اعالم مي كنم تاسيس اينگونه نهادها 
حيات خلوت بازنشستگان دولتي خواهد شد.آقايان 
مرتبا مي گويند در كشورهاي پيشرفته اينچنين است، 
آن چنان است . خوب مگر اوال ما پيشرفته هستيم ؟! 
دوما دولت آن كشورها خيلي كارها مي كنند كه دولت 
ما ناتوان از انجام آن اس��ت مثل »شفاف سازي دولتي 
وپاسخگويي« و ده ها مورد ديگر. دولت و دولتمردان ما، 
فقط يگ گام اوليه پاسخگويي را گردن گذارد بقيه اش 

پيشكش ؟!
     آقاي اماني به نظر شما،  شفافيت چگونه حاصل 

مي شود؟
اماني: بعد از پرونده هاي موس��وم به انرون، پارماالت 
و م��وارد مش��ابه و پيامدهاي آن، نظ��ارت كالن تر بر 
حرفه حسابرس��ي به منظور حفاظت از بازار سرمايه 
و س��هامداران و تصويب قوانين مناس��ب مانند قانون 
س��اربنز- آكسلي در كش��ورهاي ديگر مطرح و انجام 
شده اس��ت. ليكن بايد توجه داشت چنين نظارتي به 
مفهوم س��لطه دولت بر موضوع نبوده بلكه دولت نيز 
مي بايستي متناسبًا ذي مدخل باشد. به عبارت ديگر 
استانداردگذاري را از تصديگري جدا كند. چنين نظارتي 

بسيار مفيد فايده اقتصاد خواهد بود. 
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فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا

   اضطراب هاي امروزي 
ما به درس��تي نسبت به ش��كنندگي هنجارها 
و نهاده��اي دمكراتيك م��ان نگران هس��تيم. 
زماني كه نظام هاي سياس��ي و اقتصادي ما در 
امور بخش ه��اي بزرگي از جمعيت شكس��ت 
مي خورند، بس��ياري )منش��ا( آن را در جاهاي 
ديگ��ري مي جوين��د؛ آنه��ا به راحت��ي طعمه 
فريبكاران مي ش��وند و وعده هاي دروغين آنها 
را مي خورند. اين فريبكاران ديگران را به خاطر 
رن��ج و مش��قت هاي جامعه مته��م مي كنند و 
همچنان كه وعده هاي آنها به جايي نمي رسد، 

دست هاي خارجي را متهم مي سازند.
مشكالت امروزه به فراتر از چالش هاي قفل شده 
مي رود و سياست ما نتوانسته است كه با زمانه 
همگام باال برود. سيستمي كه طراحي شده بود 
تا اكثريت را دربرابر اقليت محافظت كند، درهم 
برهم شده است. اكثريت اكنون نسبت به اينكه 
چگونه مي تواند از آس��يب اقليتي كه قدرت را 
به دس��ت گرفته اند و اكنون از اين قدرت براي 
كنترل دايمي اس��تفاده مي كند، مصون بماند 

نگران است.
نگراني اين اس��ت كه قاعده بازي كه توسط اين 
اقليت نوشته شده و پيش از اين به عنوان ائتالف 
خيلي ثروتمندان، محافظ��ه كاران اوانجليكا و 
خانواده ه��اي كارگ��ري نااميد ب��ه حاكميت با 
برنامه هاي اقتصادي كه توسط اليت هاي پولي 
تنظيم شده حتي زماني كه عليه منافع ديگران 
بوده شرح داده شد، نامتناسب است. اين ائتالف 
نيمه تمام به يك مفهوم براي كشور حتي بدتر از 
زماني خواهد بود كه اداره كشور توسط يك درصد 
صورت مي گرفت. اين به آن خاطر است كه براي 
ائتالف با يكديگر، اليت ها مجبور هستند كه براي 
شركاي ائتالفي شان موقعيت هاي مناسبي كه 
فراهم مي ش��ود را تامين كنن��د، در يك لحظه 
حمايت گرايي خطرناك كنند، و دسترس��ي به 

سقط جنين را براي فقيران سخت تر كنند.
آنها مي توانند بيش از بد، بدتر باشند – و ترامپ 
دارد ما را به آن س��مت مي كش��اند. من در اين 
كتاب نتوانس��ته ام وقت زيادي را ب��راي انتقاد 
نسبت به سياست هايي كه او دارد پيش مي برد 
بگذارم. اين سياس��ت ها حتي زماني كه عملي 
بش��وند خطر واقع��ي را نش��ان نمي دهند زيرا 
مي توان آنه��ا را معكوس عمل كرد. نگراني من 
بيشتر نس��بت به چيزهايي است كه به سختي 
بش��ود معكوس كرد – حمالت عليه نهادهاي 
ما، فهم ما نسبت به آنچه كه يك جامعه را خوب 
مي كند و اينكه چگونه مي توانيم به كشف آنها 
نايل آييم، رش��دي كه نه تنها در درآمد و ثروت 
بلكه در اعتقادات، تقس��يم ش��ده است و حس 
اعتمادي كه براي يك جامعه متنوع الزم است 

تا كار كند، كمرنگ شده است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

پلمب هوشمند به زودي در 
تمام راه هاي ترانزيتي كشور

رييس كل گمرك ايران اظه��ار كرد: نزديك به 
دو ماه است كه از پلمب هوشمند يا الكترونيك 
با تراشه هاي RFID براي محموله هاي داخلي و 
خارجي استفاده مي كنيم كه در مبادي ورودي و 
خروجي اين تراشه ها خوانده مي شوند. البته اين 
برنامه قسمتي از كنترل غيرمحسوس ما است و 
در ماه هاي آتي با خريداري ساير آنتن هايي كه به 
اين شبكه اضافه مي شوند اميدواريم تمام راه هاي 
ترانزيتي كشور را زير پوش��ش RFID ببريم تا 

محموله هاي داخلي و خارجي رصد شوند. 
مهدي ميراش��رفي در گفت وگو با ايلنا گفت: در 
حال حاضر گمرك 1۰ برنامه به صورت مش��وق 
براي كس��اني كه به دنبال استفاده از تعرفه هاي 
ترجيحي هستند در نظر گرفته است چون رويكرد 
ما در تجارت، تنوع سازي شركاي تجاري و نگاه 
به همسايگان و شرق است، بنابراين قصد داريم 

از امكانات موجود به نحو احسن استفاده كنيم.
وي ادامه داد: در تجارت با 5 عضو اتحاديه اوراسيا 
بيش از 8۰ درصد تجارت اين كش��ورها و كمتر 
از 3۰ درصد صادرات ما مش��مول تعرفه ها شده 
اس��ت. خوش��بختانه اين 8۰ درصد كه به ايران 
صادرات مي شود عمدتا كاالهاي اساسي و مواد 
اوليه صنايع هستند كه از اين زاويه امكان خوبي 

محسوب مي شود.
ميراشرفي تصريح كرد: البته در 3 سال آينده بايد 
بررسي هايي انجام شود تا به سمت تعادل بخشي 
در تعرفه ها حركت كنيم، هرچند صحبت از اين 
موضوع در حال حاضر زود است اما در آينده بايد 
از طريق مذاكره با اتحاديه اوراسيا به تعادل بخشي 

در تعرفه ها برسيم.
رييس كل گمرك ايران در مورد استفاده از پلمب 
هوشمند در حمل و نقل جاده اي گفت: نزديك به 
دو ماه است كه از پلمب هوشمند يا الكترونيك 
با تراشه هاي RFID براي محموله هاي داخلي و 
خارجي استفاده مي كنيم كه در مبادي ورودي و 
خروجي اين تراشه ها خوانده مي شوند. البته اين 
برنامه قسمتي از كنترل غيرمحسوس ما است و 
در ماه هاي آتي با خريداري ساير آنتن هاي كه به 
اين شبكه اضافه مي شوند اميدواريم تمام راه هاي 
ترانزيتي كشور را زير پوش��ش RFID ببريم تا 

محموله هاي داخلي و خارجي رصد شوند. 

جمعي از حسابرسان در گفت و گو با »تعادل« از تشكيل نهادهاي ناظر اضافه انتقاد كردند

شفاف سازي آرزوي ايرانيان از مشروطه تاكنون

ضرورت افشاي اطالعات مالي بنگاه هاي دولتي



اخبار

نقدينگي در آذر ماه 98  از 2200 هزار ميليارد تومان فراتر رفت

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

رشد 28 درصدي نقدينگي و 101 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي 

بدهي دولت به بانك ها به 270 هزار ميليارد تومان رسيد

كاهش نرخ ارز و طال 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بر اساس جديدترين آمار ارايه شده در گزيده شاخص هاي 
پولي و بانكي در آذر ماه 98، كه پس از وقفه ش��ش ماهه و 
انتشار يك باره گزارش هاي تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان 
و آذر اعالم شده، ميزان بدهي دولت به بانك هاي كشور به 
270 هزار ميليارد تومان رسيده كه با رشد 19.6 درصدي 
نسبت به آذر 97 و رشد 16.9 درصدي در 9 ماهه نخست 
سال 98 همراه بوده است و بدين ترتيب همچنان زنجيره 
رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي، مطالبات غيرجاري 
بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز ادامه يافته و اثر 

خود را بر رشد نقدينگي گذاشته است. 
به گزارش تعادل، ميزان بدهي بخش دولتي به سيس��تم 
بانكي در آذر 98 معادل 387 هزار ميليارد تومان با رش��د 
28.1 درصدي در يك سال منتهي به آذر 98 مواجه شده 
كه 358 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت به سيس��تم 
 بانكي با رشد 32.7 درصدي در يك سال اخير و نزديك به
30 هزار ميليارد تومان آن بدهي ش��ركت هاي دولتي به 

سيستم بانكي با كاهش 9.5- درصدي بوده است. 
از س��وي ديگر، بدهي بخش دولتي ب��ه بانك مركزي به 
رقم 111 هزار ميليارد تومان با رشد 57 درصدي در يك 
سال رسيده كه 88 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت به 
بانك مركزي است كه رشد باالي 101 درصدي را در يك 
س��ال منتهي به آذر 98 تش��كيل داده و بيش از 23 هزار 
ميليارد تومان آن با كاهش 14- درصدي متعلق به بدهي 

شركت هاي دولتي به بانك مركزي است. 
براين اساس، روشن است كه با رشد باالي بدهي دولت به 
بانك مركزي در اين يك سال رقم پايه پولي نيز رشد قابل 
توجهي دارد كه روي رشد نقدينگي و تورم اثر گذار خواهد 
بود. همچنين بخشي از بدهي 387 هزار ميليارد توماني 
بخش دولتي به سيس��تم بانكي را بدهي بخش دولتي به 
بانك ها تش��كيل مي دهد كه رقم آن مع��ادل 276 هزار 
ميليارد تومان با رش��د 19.2 درصدي در يك سال اخير و 
16.8 درصدي در 9 ماهه نخس��ت سال 98 گزارش شده 
است. از اين رقم 270 هزار ميليارد تومان را بدهي دولت به 
بانك ها تشكيل داده كه رشد 19.6 درصدي در يك سال 
و 16.9 درصدي در 9 ماه نخست سال جاري داشته است. 
6500 ميليارد تومان آن نيز ش��امل بدهي شركت هاي 
دولتي به بانك ها اس��ت كه رش��د 10.5 درصدي در يك 

سال و 13.6 درصدي در 9 ماه نخست سال جاري دارد. 
به عبارت ديگر، همچنان ميزان بدهي دولت به سيستم 
بانكي شامل بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي دولت 
به بانك ها در حال رشد اس��ت و دولت بابت مخارج خود، 
ناگزير 88 هزار ميليارد تومان با رشد 101 درصدي به بانك 
مركزي و 270 هزار ميليارد تومان با رشد 19.6 درصدي 
به بانك ها بدهكار اس��ت كه اين موضوع مي تواند زمينه 
ساز تداوم بدهي بانك ها به بانك مركزي، رشد مطالبات 
معوق، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته بانك ها باشد و 
موجبات رشد پايه پولي، خلق پول، نقدينگي و تورم را فراهم 
آورد. تركيب بدهي دولت به بانك ها نيز نشان مي دهد كه 

بدهي دولت به بانك هاي تجاري و دولتي به رقم 74270 
ميليارد تومان با رشد 21 درصدي در يك سال اخير رسيده 
اس��ت. بدهي دولت به بانك هاي تخصص��ي نيز بيش از 
58870 ميليارد تومان با رش��د 3.4 درصدي بوده است. 
همچنين بخش عمده اي از بدهي 270 هزار ميليارد توماني 
دولت ب��ه بانك ها را بدهي دولت به بانك هاي خصوصي و 
موسس��ات اعتباري تشكيل مي دهد كه با ثبت رقم 136 
هزار و 890 ميليارد تومان رشد 27 درصدي در يك سال 

منتهي به آذر 98 داشته است. 
اين روند رشد بدهي دولت و خلق پول و پايه پولي، موجب 
ش��ده كه ميزان نقدينگي كشور نيز با رش��د باالي 28.2 
درصدي در يك س��ال منتهي ب��ه آذر 98 به رقم بيش از 
2262 هزار ميليارد تومان برسد. رشد نقدينگي در 9 ماهه 
نخست سال جاري نيز رقم بااليي را شامل مي شود و 20.2 

درصد رشد كرده است. 
براين اس��اس، كارشناس��ان با اب��راز نگراني از اثر رش��د 
بدهي دولت ب��ه بانك ها و بانك مركزي، معتقدند كه اين 
شاخص هاي پولي و بانكي مي تواند آثار تورمي قابل توجهي 

در ماه هاي آينده داشته باشد. 
صاحب نظران معتقدند كه با رشد بدهي دولت به بانك ها، 
ميزان مطالبات معوق و همچنين اضافه برداشت بانك ها از 
بانك مركزي نيز رشد قابل توجهي خواهد داشت. اگرچه 
بدهي بانك ها به بانك مركزي با ثبت رقم 111 هزار ميليارد 
تومان رشد منفي 25.6- درصدي در يك سال اخير داشته 

كه حاصل تهاتر بدهي بانك ها بانك مركزي با بدهي دولت 
به بانك ها و مطالبات معوق است، اما رقم مطالبات معوق، 
سررسيد گذشته و مش��كوك الوصول به رقم 171 هزار 
ميليارد تومان رس��يده كه 116 هزار ميليارد تومان آن به 
بانك هاي خصوصي و خصوصي ش��ده، 21 هزارميليارد 
تومان آن مربوط به بانك ه��اي دولتي و 33 هزار ميليارد 

تومان آن به بانك هاي تخصصي تعلق دارد. 
برخي كارشناسان معتقدند كه بخش زيادي از رشد بدهي 
دول��ت به بانك مركزي در بازه 12 ماهه منتهي به آذر 98 
مربوط به اجراي بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97 است 
كه براساس آن بخشي از بدهي دولت به بانك ها با بدهي 
بانك ها به بانك مركزي تهاتر شده و در نتيجه موجب رشد 

بدهي دولت به بانك مركزي شده است.
بنابراين اين ميزان رشد بدهي، رشد واقعي بدهي دولت به 
بانك مركزي نبوده و رشد واقعي صرفا همان 16 درصدي 
است كه در 9 ماهه امسال افزايش يافته است. البته دولت 
طبق قانون مي تواند 3 درصد از كل بودجه را از بانك مركزي 
تنخواه دريافت كند اما بايد اين مبلغ را تا پايان سال تسويه 
كند. عده اي از صاحب نظران نيز معتقدند كه رشد پايه پولي 
چه از محل رشد بدهي دولت به بانك مركزي و چه از محل 
اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي يا تهاتر اين دو رقم 
بدهي دولت به بانك ها با بدهي بانك ها به بانك مركزي، در 
هر صورت روي پايه پولي و نقدينگي اثرگذار است و رشد 
28 درصدي نقدينگي نيز خود نشان دهنده اثر خلق پول 

در بازار بين بانكي و رشد بدهي دولت و بانك ها بوده است. 
لذا تهاتر بدهي ها نمي تواند بر اصل رشد نقدينگي و تورم 
اثرگذار باشد و نشان دهنده رشد مخارج دولت از محل منابع 

بانك ها و بانك مركزي است. 
از سوي ديگر، مجموع بدهي بانك ها و موسسات اعتباري به 
بانك مركزي در آذر ماه امسال به 111هزار و 390ميليارد 
تومان رسيده كه نسبت به آذر ماه سال گذشته 38هزار و 
400ميليارد تومان يعني بالغ بر25.6درصد كاهش يافته 
است. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي با 16.2 درصد 
افزايش در 9 ماهه امسال و رشد 57.2 درصدي در يك سال 
منتهي به آذر ماه به عدد 111 هزار و 330 ميليارد تومان 
رسيده است. بدهي بانك ها به بانك مركزي كه تا پايان سال 
گذشته به 138 هزار و 170 ميليارد تومان رسيده بود، در 
پايان آذرماه امسال تا 111 هزار و 390 ميليارد تومان افت 
كرده است. يعني در اين مدت 26 هزار و 780 ميليارد تومان 

از حجم بدهي  بانك ها به بانك مركزي كاسته شده است.
حجم بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان آذر ماه سال 
گذشته به 149 هزار و 790 ميليارد تومان رسيده بود كه 
با اين حساب بدهي بانك ها در يك سال منتهي به آذر ماه 
امسال 38 هزار و 400 ميليارد تومان كاهش يافته است.

در بخش بدهي بانك ها به بانك مركزي، بدهي بانك هاي 
تجاري به بانك مركزي معادل 4 هزار و 340 ميليارد تومان 
است كه نسبت به آذر ماه سال قبل 22.3 درصد افزايش 
نشان مي دهد.اما بدهي بانك هاي دولتي تخصصي به بانك 

مركزي با 4 درصد كاهش به 46 هزار و 950 ميليارد تومان 
رسيده و بدهي بانك هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات 
اعتباري به 60 هزار و 100 ميليارد تومان كاهش يافته است. 
درواقع بدهي اين بانك ها به بانك مركزي 27 هزار و 380 

ميليارد تومان )38.2 درصد( افت داشته است.
بدهي بانك هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري 
در مجموع از سال 93 تا سال گذشته همواره روند صعودي 

داشته است.
در ارتباط با رقم بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي و اضافه 
برداشت ها، اخيرا گزارشي در مورد مانده 208 هزار ميليارد 
توماني اضافه برداشت بانك ها در خبرگزاري ايبنا منتشر 
شده بود كه با توجه به رقم 111 هزار ميليارد توماني بدهي 
بانك ها به بانك مركزي در آذر 98، مشخص نيست كه تهاتر 
بدهي ها و كاهش رقم مانده بدهي بانك ها به بانك مركزي و 
اضافه برداشت ها با چه مكانيسمي انجام شده و تركيب رقم 
اضافه برداشت ها و تهاتر بدهي ها در يك سال اخير چگونه 
بوده و با چه مبنايي كاه��ش يافته و با چه ارقامي بانك ها 
بدهي خود را پرداخت كرده يا تهات��ر كرده اند و اختالف 
208 هزار ميليارد تومان مانده اضافه برداشت بانك ها در 
آبان و رقم 111 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك 
مركزي در آذر 98 چگونه قابل توضيح است و با چه برنامه اي 
رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي كاسته شده است. براين 
اساس، بايد ديد كه رابطه كاهش رقم اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي با دو شاخص بدهي دولت به بانك مركزي و 
بدهي دولت به بانك ها چگونه بوده و بدهي دولت به بانك ها 
و بانك مركزي در يك سال اخير بر چه مبنايي رشد باالي 
 101 درص��دي در بدهي دولت به بانك مركزي و رش��د

 19 درصدي در بدهي دولت به بانك ها داشته است.  حجم 
نقدينگي در آذر ماه 98 به 2ه��زار و 261 ميليارد تومان 
 رسيد كه نشان مي دهد ظرف 9 ماه اخير حجم نقدينگي

 20 درصد افزايش يافته است. همچنين حجم نقدينگي 
نسبت به آذر ماه 97 از 1764 هزار ميليارد تومان به 2261 
هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان از افزايش 28 درصدي 
حجم نقدينگي در يك سال اخير است. با مقايسه حجم 
نقدينگي در آذر 98 ب��ا آذر 96 حجم نقدينگي به ميزان 

1445 ميليارد تومان 56 درصد رشد داشته است.
دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان اين ماه به 494 
هزار و 510 ميليارد تومان رس��يده كه نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل 13.9 درصد و در مقايسه با اسفند ماه 
سال گذشته 6.3 درصد رشد داشته است.سپرده بانك ها 
و موسس��ات اعتباري نزد بانك مركزي 251 هزار و 280 
ميليارد تومان اس��ت كه از اين مي��زان 237 هزار و 640 
ميليارد تومان س��پرده قانوني و 13 ه��زار و 640 ميليارد 
تومان سپرده ديداري بانك ها است. سپرده قانوني در يك 
سال منتهي به آذر ماه 30.5 درصد رشد داشته است.مانده 
س��پرده بخش دولتي نزد بانك مركزي معادل 86 هزار و 
650 ميليارد تومان است كه در در دوره يك ساله منتهي 
به آذر 50.6 درصد و در 9 ماهه امسال 30.1 درصد افزايش 

يافته است.

گروه بانك و بيمه|
روز جمعه 25 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني هر اونس 
1576 دالر معامله شد. در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز 
روز پنجشنبه قيمت دالر به 13940 تومان كاهش يافت.

به گزارش تعادل، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامله شده 
ارز براي روز چهارشنبه 23 بهمن 98 را براي دالر 13 هزار و 
622 تومان، يورو 15 هزار و 56 تومان، پوند انگليس 17 هزار 
و 571 تومان، درهم امارات 3 هزار و 738 تومان، لير تركيه 
2 هزار و 382 تومان و يوآن چين را يك هزار و 850 تومان 
اعالم كرد.در بازار طال و سكه نيز، روز پنجشنبه مظنه يك 
مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 248 هزار تومان، 
هر گرم طالي 18 عيار 518 هزار و 900 تومان، سكه طرح 
جديد 5 ميلي��ون و 95 هزار تومان، طرح قديم 5 ميليون 
و 70 هزار تومان، نيم س��كه 2 ميليون و 650 هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و 620 هزار تومان و سكه گرمي نيز 
930 هزار تومان معامله ش��د.در بازار ارز رسمي نيز بانك 
مركزي روز پنجشنبه نرخ 47 ارز را اعالم كرد كه بر اساس 
آن نرخ 8 ارز افزايش و قيمت 29 واحد پولي از جمله پوند 
انگليس و يورو كاهش يافت؛ 10 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر 
اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز پنجشنبه 
بيست و چهارم بهمن ماه 42 هزار ريال قيمت خورد. پوند 
انگليس 54 هزار و 407 ريال و هر يورو نيز 45 هزار و 647 

ريال ارزش گذاري شد.

   بازار طال سوت و كور شد
از سوي ديگر، اخبار بد از بازار طالي چين ادامه دارد و اكنون 
پيش بيني مي ش��ود تقاضا براي جواهرات طال در نتيجه 
هراس فزاينده از شيوع ويروس كرونا به شدت آسيب ببيند.

ژانگ يونگ تائو، مديرعامل انجمن طالي چين در مصاحبه 
با بلومبرگ پيش بيني كرد: تقاضا براي جواهرات طال در 
چين كه بزرگ ترين مصرف كننده طال در جهان اس��ت، 
به شدت افت خواهد كرد. وي در ادامه افزود: ترس از ابتال 
به ويروس كرونا، مصرف كنندگان را در خانه نگه داش��ته 
است. شمار قربانيان ويروس كرونا در چين از مرز 1000 
نفر گذشته اس��ت.مديرعامل انجمن طالي چين گفت: 
فروشگاه ها و مغازه ها به دليل شيوع ويروس تعطيل هستند. 
فروش جواهرات و شمش طال امسال به ميزان قابل توجهي 

كاهش پيدا خواهد كرد.
فروش طال در طول جشن س��ال نوي چين هم تعريفي 
نداشت. نانس��ي وانگ، نايب رييس شركت »لوك فوك 
هولدينگز« اظهار كرد: جواهرفروشان بين المللي شاهد 

افت قابل مالحظه اي در ميزان خرده فروشي و تردد روزانه 
خريداران در سرزمين اصلي چين، هنگ كنگ و ماكائو در 

طول يك هفته تعطيل بودند.
بر اساس گزارش كيتكونيوز، آمار فروش طال در چين سال 
ميالدي گذشته مايوس كننده بود. آمار شوراي جهاني طال 
نشان داد كه تقاضاي چين براي جواهرات در سال 2019 به 
ميزان هفت درصد افت كرده است. اين موسسه خاطرنشان 
كرد كه قيمت باالي طال در بازار چين، بزرگ ترين عامل 
بازدارنده تقاضا براي خريد در سال ميالدي گذشته بود. به 
نظر مي رسد امسال اصلي ترين عواملي كه تاثير منفي بر 
تقاضا خواهند داش��ت، رشد اقتصادي ضعيف و نگراني از 

شيوع ويروس كرونا هستند.
موسسه كپيتال اكونوميكس پيش بيني كرده است حتي 
اگر اپيدمي كرونا در چين مهار شد، اين كشور رشد اقتصادي 
آهسته تري پيدا خواهد كرد. بانك امريكايي گلدمن ساكس 
هم پيش بيني خود از رشد توليد ناخالص داخلي چين در 
سال 2020 را از 5.8 درصد به 5.2 درصد كاهش داده است.

همچنين قيمت طال در معامالت روز پنجشنبه بازار جهاني 
پس از اينكه معلوم شد شمار موارد جديد ابتال به ويروس 
كرونا در چين افزايش پيدا كرد و شيوع اين اپيدمي برخالف 

تصور قبلي آهسته نشده است، افزايش پيدا كرد.
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار 
سنگاپور با 0.5 درصد افزايش، به 1573 دالر و 53 سنت 
رس��يد. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 0.3 

درصد افزايش، 1576 دالر و 80 سنت بود.
جان شارما، اقتصاددان بانك ملي استراليا در اين باره گفت: 
افزايش نگران كننده شمار موارد ابتال به ويروس كرونا در 
استان هوبي كه مركز شيوع اين اپيدمي بوده است، باعث 
افزايش ريسك گريزي سرمايه گذاران و تقويت تقاضا براي 

خريد دارايي هاي امن نظير طال شد.
مقامات استان هوبي چين روز چهارشنبه از افزودن شدن 
242 نفر به شمار قربانيان ويروس كرونا و ابتالي 14 هزار 
و 840 مورد ديگر به اين وي��روس خبر دادند كه افزايش 
چشمگيري نسبت به آمار 2015 مورد ابتالي جديد در روز 
سه شنبه داشت.اين سريع ترين رشد آمار تلفات روزانه از 
زمان آغاز شيوع اپيدمي كرونا بود و باعث سقوط شاخصهاي 
سهام آسيايي شد اما ين ژاپن كه ارز مطمئن به شمار مي رود 
به باالترين حد سه هفته اخير در برابر دالر امريكا صعود كرد.
ارزش دالر امري��كا هم در براب��ر ارزهاي رقيب، نزديك به 
باالترين ركورد خود در بيش از چهار ماه گذشته در نوسان 
بوده و طال را براي خريداران غيرامريكايي گرانتر كرده است.

بر اساس گزارش رويترز، در بحبوحه كندي رشد اقتصاد 
جهاني و بازده��ي منف��ي اوراق خزانه امري��كا و اجراي 
سياست هاي تسهيلي از سوي بانك هاي مركزي سراسر 
جهان، سرمايه گذاران اكنون به دنبال هر گونه اطالعاتي 

درباره پيامدهاي اقتصادي اين اپيدمي هستند.
وضعيت اضطراري سالمتي باعث اختالل در حمل و نقل 
كانتينري جهاني شده و خطوط كشتيراني به تغيير مسير 

محموله ها و كاهش ورود به بنادر چين اقدام كرده اند.
جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا روز چهارشنبه در 
دومين روز س��خنراني خود در برابر كنگره امريكا با وجود 
ابراز اطمينان به دورنماي اقتصادي كشورش، پيش بيني 

كرد ويروس كرونا تاثير منفي خود را به زودي نشان دهد.
بانك مركزي امريكا در نشست سياست پولي ماه گذشته 
خود در برابر آسيب اقتصادي ويروس كرونا نظر محتاطانه اي 
داشت و نرخهاي بهره را بدون تغيير نگه داشت.در بازار ساير 
فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل فوري تغيير 
چنداني نداشت و به 2407 دالر و دو سنت رسيد. هر اونس 
نقره براي تحويل فوري با 0.9 درصد افزايش، 17 دالر و 63 
سنت معامله شد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري 0.3 

درصد افزايش پيدا كرد و به 963 دالر و 79 سنت رسيد.

   ادامه روند نزولي يورو
از سوي ديگر، با تداوم عملكرد ضعيف منطقه يورو، ارزش ارز 
واحد اروپايي در برابر دالر كاهش يافت. به گزارش رويترز، 
روند رشد ضعيف اقتصادي كشورهاي اروپايي كماكان ادامه 
دارد؛ آلمان به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپايي با كاهش 
شديد رشد مواجه شده و در فرانسه نيز اعتراضات به اليحه 
جنجالي اصالح بازنشس��تگي ادامه دارد. در انگليس نيز 
كابينه با يك زلزله داخلي مواجه شده و چند وزير از جمله 
ساجد جاويد، وزير دارايي و چهره كليدي بودجه اين كشور 

از سمت خود كناره گرفته اند.
عيسا مازن، استراتژيست ارشد بازار ارز در موسسه تي دي 
س��كيوريتيز گفت: اروپا و به ويژه آلمان به روابط تجاري 
با آسيا مخصوصا چين وابس��تگي زيادي دارند و با تداوم 
اثرگذاري ويروس كرونا انتظار داريم مشكالت كشورهاي 

اروپايي بيش از پيش تشديد شود.
هر چند نگراني ها از شيوع بيشتر ويروس كرونا در سطح 
جهان به دنبال انتش��ار اخباري از ابداع واكس��ن مقابله با 
اين ويروس در چين، ژاپن و انگليس، تا حد زيادي كاهش 
يافته است اما سازمان بهداشت جهاني با صدور بيانيه اي 
هشدار داد كه خطر شيوع ويروس كرونا در ديگر مناطق 

جهان ممكن است موجب زبانه كشيدن مجدد آتش زير 
خاكستر شود. تاكنون ويروس كرونا جان بيش از 1480 

نفر را گرفته است.
بانك مركزي چين نيز براي جلوگيري از ريزش بيش��تر 
بازارها به تزريق بيش از 270 ميليارد دالر نقدينگي اقدام 
كرده كه اين اقدام اندكي در تقويت ارزش يوان موثر بوده 
است. پيش تر شكسته شدن محدوده مقاومتي مهم هفت 
يواني در برابر هر دالر موجب نگراني از ريزش بازارهاي مالي 
در چين شده بود.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
امروز با صعود 0.05 درصدي نسبت به روز قبل و در سطح 
97.652 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 
معادل 1.0204 دالر اعالم شد. رقابت هاي انتخاباتي درون 
حزبي امريكا اكنون به ايستگاه دوم رسيد و با شمارش آراي 
ايالت نيوهمپشاير مشخص شد برني سندرز و پت بوتيجج، 
برندگان انتخابات داخلي دموكرات ها هستند. پيش تر در 
ايالت آيوا نيز نتايج مش��ابهي به دست آمده بود و اليزابت 
وارن و جو بايدن، نامزدهاي اصلي حزب دموكرات عملكرد 
نااميدكننده اي داشتند. ايس��تگاه بعدي انتخابات درون 
حزبي ايالت نوادا خواهد بود. انتخابات رياست جمهوري 

امريكا قرار است در ماه نوامبر امسال برگزار شود.
از س��وي ديگر پس از س��ه س��ال بحث و جدال، انگليس 
س��رانجام در آخرين روز از ماه ژانويه 2020 اتحاديه اروپا 
را ترك گفت تا بدين ترتيب به نخس��تين كشور در تاريخ 
اين اتحاديه تبديل ش��ود كه از آن خارج مي شود. انتظار 
مي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج روي اقتصاد انگليس و 
كشورهاي اروپايي آشكار شود، هر چند كه انتظار نمي رود 
بانك مركزي اروپا دس��ت كم در كوتاه مدت تغيير زيادي 
در سياست هاي پولي خود ايجاد كند. اقتصاد انگليس به 
تدريج در حال وارد شدن به ركود است تا جايي كه مركز آمار 
انگليس رشد اقتصادي اين كشور در ماه دسامبر را تنها 0.1 

درصد اندازه گيري كرده است.در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با صعود 0.72 درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
1.3045 دالر مبادله ش��د. يورو 0.3 درصد پايين رفت اما 
در كانال 1.09 باقي ماند و هر يورو به 1.1083 دالر رسيد. 
همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا معادل 1.3258 دالر 
كانادا اعالم شد. در برابر همتاي س��نگاپوري، هر دالر به 
ازاي 1.3896 دالر سنگاپور مبادله شد.تحليلگران بانك 
»ميتسوبيشي« ژاپن در يادداشتي نوشتند: با توجه به خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا و كاهش رشد اقتصادي كشورهاي 
منطقه يورو از جمله آلمان و فرانس��ه، بانك مركزي اروپا 
احتماال ناچار به اتخاذ سياس��ت هاي انبساطي بيشتري 
خواهد بود و اين مساله مي تواند يورو را بيش از پيش رو به 

پايين سوق دهد.
در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري سرانجام دو 
اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر سر آتش بس رسيدند 
و نخست وزير چين با س��فر به واشنگتن به همراه دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز نخست توافق را امضا كرد. 
چين از كاهش تعرفه واردات 85 ميليارد دالر از محصوالت 
امريكايي به اين كشور به عنوان بخشي از تعهدات فاز نخست 

توافق خبر داده است.
ريچارد گريس، كارشناس بازار در بانك »كامن ولث« گفت: 
ريسك كاهش بيشتر رشد اقتصادي چين روي همه چيز 
سايه افكنده است. با توجه به اينكه اقتصاد چين 17 درصد 
كل توليد ناخالص داخلي جهان را بر عهده دارد، ريسك 
تداوم تعطيلي بخش بزرگي از اقتصاد اين كش��ور كامال 

معامله گران را نگران كرده است.
در معامالت بازاره��اي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
0.03 درص��د كاهش به 109.8057 ين رس��يد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4880 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9811 يوان 

چين اعالم شد.
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 پذيرش بخشي از ريسك
براي توسعه كسب وكارها

يك كارشناس ارشد صنعت پرداخت تاكيد كرد كه 
الزام توسعه كسب وكار و نوآوري، پذيرش حداقل 

بخشي از ريسك از سوي بانك ها است.
س��عيد احمدي پويا درباره كمكي كه معماري باز 
و بانكداري غير متمركز مي تواند به چابك س��ازي 
س��اختار بانك ها انجام دهد، اظهار داشت: امروز با 
وجودي كه بانك��داري ديجيتال به عنوان دغدغه 
اصلي نظام بانكداري بين الملل مطرح است، اما هنوز 
نظام بانكداري ما با تفكري سنتي اداره مي شوند و 
اوج مدرنيته را در ابزار الكترونيكي مانند خودپرداز، 
وب سايت و اپليكش��ن موبايلي مي دانند؛ در واقع 
بانك هاي ما وارد مبحثي شده اند كه به بديهيات و 

اصول آن باور ندارند.
 API وي درباره اينك��ه آيا تنها در اختيار قراردادن
از سوي بانك به فين تك ها كافي است يا نيازمند 
 API اقدامات تكميلي تر اس��ت، تاكيد كرد: ذات
ناامن است و سعي مي شود با راهكارهايي ريسك 
آن كاه��ش يابد. نكته مهم اين اس��ت كه بانك ها 
فقط سراغ راهكارها و راه حل هايي مي روند كه اصاًل 
ريسك ندارد، چون اعتقادي به ريسك ندارند؛ لذا 
الزامي به نوآوري ندارند؛ در صورتي كه ذات تجارت 
و كسب وكار، ريسك است و اگر نخواهيم ريسك 

بپذيريم، كسب وكار توسعه نمي يابد.

بسته شدن تعدادي از حساب هاي 
ايراني در برخي بانك هاي ايتاليا 

چند بانك ايتاليا حساب هاي ش��هروندان ايراني 
خود را بسته اند يا محدوديت هايي براي آن اعمال 

كرده اند.
چندين بانك ايتاليا حساب هاي شهروندان ايراني 
خود را بسته اند يا محدوديت هايي براي آن اعمال 
كرده اند، اين اقدام كه به خاطر تحريم هاي امريكا 
عليه ايران صورت گرفته، برخي افراد را در شرايط 

مالي حساسي قرار داده است.
به گ��زارش يورونيوز، يك ش��عبه از بانك »آي ان 
جي ديركت« در ايتاليا چن��د ماه پيش نامه اي به 
مشتريان ايراني خود فرستاده و از آنها توضيحات 
و مداركي در مورد درآمد و نقل و انتقال هاي بانكي 
خواسته است. اين اقدام باعث بسته شدن چندين 
حساب بانكي ش��د.بانك اينتسا س��ان پائولو هم 
محدوديت هايي اعمال كرده كه طبق آن ايراني هاي 
صاحب حساب مجبور مي شوند مداركي در مورد 
مشاغل و منبع درآمدش��ان ارايه دهند. بسياري 
از ايراني هاي س��اكن ايتاليا يا دانش��جو هستند يا 
شهروند بلندمدت محسوب مي شوند كه مشاغل 
محلي دارند و حقوق ماهانه آنها در يك بانك محلي 
واريز مي شود. بنابراين، اين بسته شدن و محدود 
شدن حساب ها بسياري از آنها را در يك شرايط مالي 

پيچيده قرار مي دهد.

ثبت باالترين رقم سود خالص 
در بانك كرديت سوييس

بانك كرديت سوييس همزمان با قطع همكاري با 
مدير ارشد اجرايي خود پس از برمال شدن رسوايي 
جاسوس��ي، باالترين رقم س��ود خالص را از سال 

2010 تاكنون به ثبت رساند.
به گزارش رويترز، »تيجان تيام« پس از رسوايي 
جاسوس��ي كه منجر ب��ه ملتهب ش��دن فضاي 
هيات مديره كرديت سوييس شد، از سمت خود 
كناره گيري كرد و به طور رسمي ديروز اين موسسه 
را ترك كرد.»توماس گاتش��تين« جانشين وي 
در اين بانك خواهد ش��د. تيام مدتي كوتاه پس از 
روي كار آمدن، از آغاز تحولي بزرگ خبر داد و به 
تحليلگران گفت كه دومين بانك بزرگ سوييس در 
راستاي حمات از فعاليت تجاري خود با ثروتمندان 
جهان، از استراتژي هاي وي كه بر مديريت ثروت و 
فعاليت هاي بانكداري سرمايه گذاري تمركز دارد، 
بهره مند خواهد شد.سود خالص ساالنه اعالم شده 
توسط كرديت س��وييس در پايان سال گذشته 
ميالدي 3.419 ميليارد دالر )معادل 69 درصد( 
بوده كه باالترين س��ود اين بانك براي چيزي در 

حدود يك دهه محسوب مي شود.

برلين بهشت رمزارز ها شد 
بالفاصله پس از تصوي��ب و وضع مقررات جديد در 
قانون مبارزه با پولشويي، 40 بانك آلماني از نهادهاي 
نظارتي خواستند تا براي ارايه خدمات در حوزه ارزهاي 

ديجيتال به آنها مجوز دهند.
به گزارش كوين تلگراف، نشريه محلي هاندلس بالت 
در گزارشي اعالم كرد كه سازمان فدرال نظارت مالي 
آلمان )بافين( با انبوهي از درخواست هاي بانك هاي 
آلماني مواجه ش��ده كه خواس��تار تبديل شدن به 
متصديان و امانت��داران قانون��ي ارزهاي ديجيتال 
هستند.اين قانون جديد كه از ژانويه 2020 اجرايي 
شده است به بانك ها اجازه مي دهد تا خدمات خود 
را از ارايه اوراق بهادار س��نتي همچون سهام و اوراق 
قرضه فراتر برده و به ح��وزه رمزارزها همچون بيت 
كوين، اتريوم و ... گس��ترش دهند.براساس گزارش 
هاندلس بالت، مطابق اين قانون موسساتي كه پيش 
از اين فعاليت خود را در بخش ارز و دارايي ديجيتال 
آغ��از كرده اند، براي تقاضاي تغيي��ر كاربري خود و 
ارايه خدمات حوزه رمزارز ت��ا نوامبر 2002 مهلت 
دارند.فرانك شافلر عضو پارلمان از حزب دموكرات 
آزاد آلمان به خبرنگاران گفت: بازار خيلي سريع تر از 
پيش بيني وزارت خزانه داري فدرال در حال پيشرفت 
اس��ت كه البته هم خوب است و هم بد؛ تقاضاي باال 
نشان مي دهد كه شركت ها بيشتر و بيشتر فناوري 
بالك چي��ن را مي پذيرند اما مي توان آن را ماحصل 
قانون جديد دانست. اين قانون گستره دارايي هاي 
ديجيتال را از رمزارز تا توكن پوشش داده و آنها را به 
عنوان نمايندگان ديجيتال دارايي هايي طبقه بندي 

مي كند كه در جايگاه پول قانوني قرار ندارند.



ديدگاه 5 بازار سرمايه

»تعادل«فعاليتهفتگيبازارسهامرابررسيميكند

يك پله 9 درصدي تا فتح كانال 500 هزار واحدي
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

رونق بازار سهام به رغم افت قابل توجه قيمت  در برخي 
از نمادها همچنان ادامه داد و همين امر موجب ش��ده تا 
فعاالن بازار سرمايه به لطف هجوم نقدينگي ديگر ترس 
چنداني نسبت به افول قيمت ها و تغيير روند در اين بازار 
نداشته باشند. همين امر سبب شد تا در خالل معامالت 
هفته گذش��ته به رغم آنكه س��ه روز نخست از چهار روز 
معامالتي هفته با عملكرد ضعيف شاخص ها پايان يافت 
با اين وجود باز هم ش��اهد رويگرداني تقاضا از نمادهاي 
تضعيف شده نباش��يم. دقيقا همين خوش بيني بود كه 
سبب شد تا كارنامه هفتگي معامالت سهام با پيشروي 

شاخص ها در بورس و فرابورس خاتمه پيدا كند. 

   در ترازوي اعداد
در هفته اي كه گذشت، نماگر اصلي بازار سهام به ميزان 
13هزار و 186 رش��د كرد و از س��طح 445 هزار و 894 
واحدي به سطح 459 هزار و 80 واحد رسيد. به موجب 
اين رش��د 2.96 درصدي كه پس از دو روز قرمزپوش��ي 
قيمت ها ميسر ش��د، اميدها به تداوم صعود قيمت ها در 
بورس تهران افزايش يافت و روي��اي 500 هزار واحدي 
شدن ش��اخص كل بورس با احتمال بيشتري در ميان 
فعاالن بازار مطرح شد. اين مهم تنها در صورتي محقق 
مي ش��ود كه ش��اخص كل تنها به ميزان 9 درصد ديگر 
افزايش يابد. صعود ياد ش��ده موجب شد تا ارزش ريالي 
بورس تهران به ه��زار و 669 هزار و 237 ميليارد تومان 
برس��د. اگر اين رقم را در كن��ار ارزش 620 هزار و 829 
ميليارد توماني فرابورس بگذاريم، مجموع ارزش هر دو 
بازار به بيش از دو هزار و 290 هزار ميليارد تومان مي رسد 
كه با احتساب قيمت هر دالر امريكا حدود 13 هزار و 950 
تومان، ارزش دالري بازار سهام از 164 ميليارد دالر فرا تر 
مي رود.  البته در توضيح ارقام ياد شده بايد به خاطر داشت 
كه ثب��ت ارزش 164 ميليارد دالري اي��ن بازار به منزله 
شكسته شدن ركورد صعود سال 92 نيست. چرا كه در 
آن زمان تنها ارزش ب��ورس تهران در اوج صعود به 147 
ميليارد دالر رسيده بود كه اين رقم با ارزش دالري بورس 

تهران در حال حاضر اختالفي معنادار دارد.
بورس تهران با احتساب دالر صرافي هاي دولتي تاكنون 
نتوانسته طي سال جاري ارزشي باال تر از 119 ميليارد و 

658 ميليارد دالر را به ثبت برساند. اين در حالي است كه 
طي 6 سال گذشته تعداد بسيار زيادي از شركت ها در قالب 
عرضه اوليه به چرخه معامالت آمده اند. بنا بر اين مقايسه 
اين دو رقم نشانگر آن است كه بورس تهران همچنان با 
سقف تاريخي خود فاصله بسياري دارد؛ فاصله اي كه حتي 
اگر تحليل وضعيت بر مبناي آن جذاب باشد، با توجه به 
تغييراتي كه طي اين سال ها رخ داده چندان منطقي به 

نظر نمي آيد.

   نگاهي به اصالح قيمت ها
بورس تهران هفته گذشته را در حالي آغاز كرد كه صعود 
قيمت ه��ا در هفته پيش از آن ش��اخص كل بورس را به 
س��طح 445 هزار واحدي رسانده بود. دست يابي به اين 

سطح در حالي ميسر شده بود كه حتي تا همين چندي 
قبل و در روزهاي پاياني پاييز رسيدن نماگر ياد شده به 
سطح 400 هزار واحدي نيز بعيد به نظر مي رسيد. اگرچه 
شاخص كل بورس و همتاي فرابورسي آن معيار خوبي 
براي سنجش وضعيت بنيادي بازار نيست با اين حال نماي 
كلي كه به صورت پس نگر از وضعيت بازار ارايه مي دهند، 
بسياري را ترغيب مي كند تا هنگام رشد ادامه دار قيمت ها 
در جهت سرمايه گذاري بيشتر اقدام كنند. همين اتفاق 
در روزهاي پيش نيز افتاد و س��بب ش��د تا بازار و فعاالن 
آن ب��دون آنكه توجه چنداني به چن��د و چون وضعيت 
شركت ها داشته باشند، سرمايه خود را به پشتوانه تداوم 
ورود نقدينگي، به بازار بياورند. در چنين شرايطي طبيعي 
است كه تداوم خوشبيني به منزله افزايش بيشتر قيمت 

سهم ها باشد.  داد وستدهاي هفته اخير نيز در شرايطي 
از اين دست آغاز ش��د. در نخستين روز معامالت هفته 
ياد شده ش��اخص بورس تهران به لطف رشد قيمت در 
بسياري از نمادهاي پااليشي و فلزي معدني رشدي قابل 
توجه را به ثبت رساند و به رغم آنكه در ادامه معامالت به 
سبب افت قيمت ها نتوانست با قدرت قبلي به رشد خود 
ادامه دهد، با اين حال توانست 6 هزار واحد رشد كند. اين 
صعود اگرچه نخستين روز هفته را در جهت روند بلندمدت 
 بازار س��رمايه به اتمام رساند، اما ضعفي كه بروز داد را در 

2 روز معامالتي بعدي به وضوح آشكاركرد. 
داس��تان از اين قرار بود كه بروز برخي شايعات در فضاي 
مجازي به همراه رش��د قابل توجه قيمت در بسياري از 
نمادها طي هفته هاي اخير شرايطي را پديد آورده بود كه 

به موجب آن اصالح قيمت ها را در طول اين هفته به امري 
ناگزير مبدل مي كرد. در مواقعي كه رشد قيمت ها بسيار 
شارپي و پر قدرت است، بر خالف تصور عموم تداوم صعود 
قيمت  ها بدون اصالح مي تواند تداوم روند را با مش��كل 
مواجه كند و به همان راحتي كه پيشروي قيمت ها را به 

دنبال داشته عقبگرد آنها را نيز تسريع كند. 
دليل چنين ام��ري را در ماهيت رفتار س��رمايه گذاران 
مي توان يافت. در صورتي كه تمامي سرمايه گذاران در يك 
جهت خريد يا فروش اقدام به داد و ستد كنند و شرايطي 
را به وجود بياورند كه يكي از طرفين عرضه يا تقاضا نسب 
به طرف مقابل از شدت بيشتري برخوردار باشد در چنين 
حالتي، مي توان تغييري هيجاني و كاهش نقد شوندگي 
بازار را به انتظار نشست. از اين رو نه تنها مي توان افت نسبي 
قيمت ها در هفته گذشته را امري مناسب تلقي كرد، بلكه 
با توجه به ماهيت اصالحي آن )افت نسبي قيمت ها بدون 
شكل گيري عرضه هاي سنگين( مي توان شانس بيشتري 
را براي تداوم رشد در هفته پيش رو براي كليت سهام مورد 

معامله در بورس متصور شد. 

   هر عرضه يك ركورد جديد
ام��ا از تغييرات ب��ازار طي يك هفته اخي��ر كه بگذريم. 
نيم نگاهي به شگفتي سازي عرضه هاي اوليه خالي از لطف 
نيست. در حالي كه س��ال 97 با ثبت ركوردهايي حدود 
150 هزار كد معامالتي، براي شركت در عرضه هاي اوليه 
كار خود را آغاز كرد، اقبال عمومي به اين فرآيند كم ريسك 
سبب ش��ده تا در آخرين ماه هاي س��ال 98 شاهد ثبت 

ركوردهاي شگفت انگيزي در اين زمينه باشيم. 
بر اين اساس آخرين عرضه انجام شده در سال جاري كه 
چهاردهمين عرضه فرابورس ايران طي دوره مورد بحث 
نيز بود، نماد معامالتي ش��ركت گروه توسعه مالي مهر 
آيندگان )ومهان( با عرضه 5 درصد از سهام خود به روش 
بوك بيلدينگ به بازار آمد. در اين عرضه ركورد كدهاي 
ش��ركت كننده در عرضه اوليه شكسته شد و به رقم يك 
ميليون و 388 هزار و 447 عدد رس��يد. گفتني است در 
عرضه قبلي تع��داد كدهاي ش��ركت كننده حدود يك 
 ميليون و 292 هزار كد بوده اس��ت. پيش بيني مي شود 
در صورت تداوم عرضه هاي اوليه تا پايان سال اين رقم از 

1 ميليون و 500 هزار كد عبور كند. 

بازگشتوحشتكرونابهبورسهايجهاني
 شمار قربانيان ويروس كرونا از 1480 نفر و شمار مبتاليان 
از 50 هزار نفر نيز عب��ور كرده، هر چند ورود جدي بانك 
مركزي چين به بازارهاي مالي اين كشور براي جلوگيري از 
هرج و مرج بيشتر، موجب دلگرمي معامله گران شده است.

به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، انتظار مي رود با توجه 
به تداوم تعطيل��ي بخش بزرگي از اقتصاد چين و تعليق 
فعاليت شركت هاي خارجي در اين كشور، خسارت هاي 
اقتصادي ناشي از اين ويروس بر اقتصاد جهاني كماكان 
ادامه داشته باشد. پس از ثبت موارد جديد ابتال به ويروس 
كرونا در انگليس، وزارت بهداش��ت اين كش��ور با صدور 
بيانيه اي اعالم كرد كه وي��روس كرونا يك تهديد كامال 
جدي براي سالمت جامعه است.  كماكان حدود نيمي 
از اقتصاد چين اين هفته نيز به منظور كاس��تن از شدت 
شيوع بيماري ويروسي جديد تعطيل خواهند بود. تحليل 
گران گروه مشاورين دي بي اس سنگاپور در يادداشتي 
نوشتند: ايالت هوبي كه يكي از كانون هاي درگير با ويروس 
كروناس��ت، يكي از اصلي ترين قطب هاي توليدي چين 
به ويژه در حوزه فوالد، اتومبيل و تجهيزات الكترونيكي 
محسوب مي شود و بسياري از اقتصادهاي آسيايي بين 
يك پنجم تا يك سوم كل نيازهاي وارداتي خود را از چين 

تامين مي كنند. با تداوم روند موجود شاهد اخالل جدي 
در زنجيره تامين خواهيم بود.

انتظار مي رود رشد اقتصادي نقاط مختلف به ويژه در شرق 
آس��يا تحت تاثير اين ويروس در سه ماهه نخست امسال 
كاهش يابد. هنگ كنگ، چين، تايلند، مالزي و كره جنوبي 
از جمله كشورهايي هستند كه احتماال بيشترين آسيب را 
متحمل خواهند شد. در حوزه جنگ تجاري نيز به دنبال 
امضاي فاز نخس��ت توافق تجاري پس از 17 ماه اختالف 
گس��ترده، چين اعالم كرده اس��ت تعرفه وارداتي خود از 
محصوالتي ب��ه ارزش 85 ميليارد دالر از امريكا را كاهش 
مي دهد. چين همچنين متعهد ب��ه افزايش واردات خود 
از امريكا به ميزان 200 ميليارد دالر از امريكا ظرف س��ه 
سال شده است. در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها 
 عملكرد بدي داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 225«
  بورس توكي��و ژاپن با ري��زش 0.59 درصدي تا س��طح

 23 ه��زار و 687.59 واح��دي پايي��ن رفت. ش��اخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 0.42 درصد صعود كرد 
و در س��طح 27 هزار و 847.33 واحد بسته شد. در چين 
شاخص »شانگ هاي كامپوزيت« صعود 0.4 درصدي را 
تجربه كرد و در سطح 3975.76 واحد بسته شد. در استراليا 

شاخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس سيدني 
با 0.38 درصد كاهش و ايس��تادن در س��طح 7130.20 
واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي 
مهم آسيايي، شاخص » تاپيكس « ژاپن نزولي بود. نعيم 
اسالم، تحليلگر بازار گفت: معامله گران در خصوص افزايش 
ش��مار قربانيان و زمان بازگشت كارگران كار خود نگران 
هستند. اكنون ويروس كرونا در صدر توجهات قرار دارد. 
از سوي ديگر انتخابات درون حزبي امريكا به ايستگاه دوم 
خود رسيد و مانند نتايج به دست آمده در ايالت آيوا، حزب 
دموكرات برني سندرز و پت بوجيج را نامزدهاي برنده در 
انتخابات ايالت نيوهمپشاير معرفي كرده است در حالي 
كه هن��وز دو نامزد مطرح حزب يعني جو بايدن و اليزابت 
وارن نتوانسته اند اكثريت آرا را كس��ب كنند. در اردوگاه 
جمهوري خوهان، ترامپ توانست بيش از 90 درصد آراي 
جمهوري خواهان را در رقابت با دو نفر ديگر به دست آورد 
و از اكنون بايد وي را نامزد اصلي حزب جمهوري خواه در 
انتخابات سراسري رياست جمهوري در ماه نوامبر دانست. 
با اين حال با توجه به وزن بسيار باالي آراي ايالتي تگزاس، 
نيويورك و كاليفرنيا در تعيين نامزد نهايي دو حزب، نگاه ها 
بيشتر معطوف به نتايج اين س��ه ايالت است. دور بعدي 

انتخابات داخلي در ايالت نوادا برگزار خواهد شد.  در وال 
استريت، همه شاخص ها ريزشي بودند تا جايي كه هر سه 
شاخص مهم بورسي در سطح پايين تري از روز قبل خود 
بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 
0.43 درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 29هزار 
و 423.31 واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 500« با 
0.16 درصد كاهش تا س��طح 3373.94 واحدي پايين 
رفت و ديگر شاخص مهم بورس��ي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با ريزش 0.14 درصدي در سطح 9711.97 
واحدي بسته شد. از طرف ديگر اكنون انگليس به نخستين 
كشوري تبديل مي شود كه اتحاديه اروپا را ترك مي كند. با 
وجود گذشت سه سال از زمان راي مردم انگليس به خروج 
از اين اتحاديه، دو طرف احتماال يك دوره گذار يك ساله را 

در نظر خواهند گرفت. 
اگر چه انتظار نمي رود با توجه به در نظر گرفتن دوره گذار، 
برگزيت تاثير محسوسي روي متغيرهاي كالن اقتصادي 
كشورهاي اروپايي در كوتاه مدت داشته باشد اما پيامدهاي 
اين خروج تاريخي به تدريج در حال آش��كار شدن است. 
انگليس اكنون در حال مذاكره با اس��تراليا براي امضاي 
پيمان تجارت آزاد پس��ا برگزيت اس��ت و انتظار مي رود 

مذاكره ب��ا امريكا نيز براي امضاي پيماني بزرگ به زودي 
آغاز شود. بوريس جانسون، نخست وزير انگليس اتحاديه 
اروپا را تهديد كرده است كه اگر به شرايطي مشابه روابط 
اين اتحاديه اروپا با كانادا رضايت ندهد، انگليس به شرايط 
برگزيت س��خت باز خواهد گشت و تجارت دو طرف تابع 
قوانين سازمان تجارت جهاني خواهد بود.  اتحاديه اروپا 
كماكان تمايلي از خود براي تن دادن به اين درخواس��ت 
لندن نش��ان نداده اس��ت. در معامالت بازارهاي بورس 
در اروپا، ش��اخص ها تحت تاثير كاهش رش��د اقتصادي 
كش��ورهاي عضو منطقه يورو و اس��تعفاي چندين وزير 
انگلي��س به دنبال اختالف با مش��اور نخس��ت وزير قرار 
 داشتند تا جايي كه شاخص »فوتسي 100« بورس لندن 
ب��ا 1.09 درصد كاهش نس��بت به روز قبل و در س��طح 
7452.03 واحد بسته ش��د.  شاخص »كك 40« بورس 
پاريس با ريزش 0.19 درصدي در سطح 6093.14 واحد 
بسته شد و ش��اخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در 
آلمان با افت 0.03 درصدي و ايستادن در سطح 13 هزار و 
745.43 واحدي به كار خود خاتمه داد. در مادريد شاخص 
»ايبكس 35« 0.31 درصد پايين رف��ت و به 9909.80 

واحد رسيد.

باز هم وعده جديد براي فروش تعهدي
درحالي كه رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار وعده 
راه اندازي فروش تعه��دي پيش از پايان بهمن ماه را داده، 
مديريت نظارت بر بورس ها اعالم كرد كه اين ابزار جديد 
مالي اسفندماه راه اندازي خواهد شد. محسن خدابخش از 
اجراي فروش تعهدي در اسفندماه خبر داد و اظهار كرد: 
تاريخ دقيق اجراي فروش تعهدي توس��ط شركت بورس 
اطالع رس��اني خواهد شد اما قطعا از اس��فندماه اجرايي 
خواهد ش��د. زيرس��اخت هاي آن و تست هاي بيزينسي 
و فني انجام ش��ده و اس��فند كه راه اندازي شد افرادي كه 
مي خواهند در اين زمينه سرمايه گذاري كنند حتما بايد 
ش��رايط آن را لحاظ كنند. وي ادامه داد: س��رمايه گذاران 
بايد دستورالعمل را دقيق مطالعه كنند. فرصتي كه به آنها 
داده مي شود سهام را بخرند و جايگزين كنند، جزو نكاتي 

است كه س��رمايه گذاران مي توانند با ديد كافي و آگاهانه 
سرمايه گذاري كنند. فروش تعهدي مي تواند ابزار خوبي 
براي ساليق مختلفي كه در بازار وجود دارد باشد. بر اساس 
اين گزارش، زمزمه هاي راه اندازي اختيار معامالت و خريد 
و فروش استقراضي از سال 1395 به گوش مي رسد و از آن 
زمان تاكنون نه تنها زمان راه اندازي آن از زبان مسووالن 
متغير بوده، بلكه ماهيت آن نيز به چالش كشيده شده و در 
برهه اي از زمان مطرح شد كه كميته فقهي سازمان بورس 
فروش استقراضي را مشروع نمي داند و قرار است ابزاري با 
نام فروش تعهدي جايگزين فروش استقراضي شود؛ اتفاقي 
كه اظهارات اخير شاپور محمدي - رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار - بر آن صحه گذاش��ت و اعالم كرد فروش 
تعهدي به صورت رسمي جايگزين فروش استقراضي شده 

اس��ت. وي همچنين اعالم كرد كه فروش تعهدي تا آخر 
بهمن ماه راه اندازي خواهد شد.

   فروش تعهدي چيست؟
فروش تعهدي منجر خواهد شد تا سرمايه گذاران در هر دو 
شرايط مثبت و منفي بتوانند در بازار سرمايه فعال باشند و 
كسب درآمد كنند. براين اساس، با به كارگيري اين ابزار در 
بازار سرمايه، سرمايه گذاري كه تصور مي كند قيمت سهام 
يك ش��ركت بيش از اندازه رشد كرده يا در آينده احتمال 
كاهش قيمت آن سهم به داليل بنيادين يا تحليل شخصي 
او وجود دارد مي تواند يك اس��تراتژي معامالتي انتخاب 
كند؛ به طوري كه مي تواند سهام را به وكالت از شخص ديگر 
)مالك سهام( بفروشد و هر زمان كه خود يا مالك سهام اراده 

كرد مثل اوراق فروش رفته را براي مالك خريداري كند. 
البته شرايط و ضوابط وكالت بايد بين طرفين مشخص و 
تعهدات هر طرف در قرارداد فروش تعهدي تعيين ش��ده 
باشد. در نتيجه با افت قيمت سهم كه بر اثر بررسي شرايط 
و تحليل ارزش سهام با عملكرد يك شركت صورت گرفته 

كسب منفعت مي كنند.

   كارشناسان چه مي گويند؟
در اين راستا كارشناسان بر اين باورند كه هرچه به عنوان 
تنوع و ابزارس��ازي در بازارهاي مالي و بازار سرمايه به كار 
گرفته شود، براي ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت شادابي، 
كاهش ريس��ك و افزايش حجم نقدشوندگي بازار بسيار 
كمك كننده است و فروش تعهدي جزو تكميل كننده ترين 

ابزارهايي است كه باعث محدوديت نوسان قيمت مي شود. 
اين اتفاق نه با اعم��ال محدوديت نظارتي بلكه به صورت 
خود التزام برآوردي از يك گزينه اي به منظور پيشگيري از 
نوسان شديد چه در جهت افزايش و چه در جهت كاهش 
محسوب مي شود. آن ها با تاكيد بر اينكه فروش تعهدي 
بازه زماني و گمانه زني هاي كارشناسي در قالب قيمت در 
آينده را تا حدود زيادي تعيين مي كند، مي گويند مي توانيم 
آن را مشابه اعتباري كه در اختيار يك شخص قرار گرفته 
است بدانيم. فروش تعهدي به افزايش حجم نقدشوندگي و 
افزايش حجم معامالت كمك زيادي مي كند و هرچه حجم 
بازار و ريسك بازار كثرت داشته باشد، ريسك نوسان قيمت 
و حتي ريسك سرمايه گذاري كاهش پيدا مي كند كه جزو 

رسالت و ذات بازار است.

دبيركل كان��ون كارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار تهران 
گفت: طرح تبديل كردن شركت هاي كارگزاري بورس 
به سهامي عام در دستوركار هيات مديره سازمان بورس 
قرار دارد. به گزارش فارس، روح اهلل ميرصانعي در پاسخ به 
اين پرسش كه چه زماني شركت هاي كارگزاري بورس و 
اوراق بهادار تهران به صورت سهامي عام سهام خود را در 
بورس عرضه مي كنند، گفت: اين طرح در صف تصويب 
هيات مديره سازمان بورس قرار دارد، اما هنوز به تصويب 
نرسيده و فكر مي كنم تا آخر سال اين طرح در هيات مديره 
سازمان بورس به تصويب برس��د و شرايط عرضه سهام 
كارگزاري هاي سهامي عام ش��ده در بورس فراهم شود.  
وي افزود: اول بايد مصوبه هيات مديره سازمان بورس در 
مورد سهامي عام شدن كارگزاري ها تصويب شود، بعد در 
مورد فرآيند پذيرش كارگزاري ها در بورس صحبت كنيم 

كه احتمااًل اين فرآيند چند ماه طول مي كش��د و به نظر 
من سال آينده سهام اولين كارگزاري  سهامي عام شده از 
طريق بورس به مردم عرضه مي شود.  ميرصانعي در مورد 
اينكه آيا بايد حتمًا مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس 
وجود داشته باشد كه كارگزاري ها در بورس عرضه شوند، 
گفت: بله همين طور است. هيات مديره سازمان بورس 
بايد اساسنامه تيپ شركت هاي سهامي عام كارگزاري را 
تصويب و چند مورد از شرايط عرضه را تعيين تكليف كند و 
بعد از آن شركت هاي كارگزاري در فرآيند عرضه در بورس 
قرار گيرند. دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار 
تهران در مورد اينكه خريد سهام كارگزاري ها با محدوديت 
روبه رو خواهد شد، گفت: محدوديت خريد سهام از مواردي 
است كه بايد هيات مديره سازمان بورس تصويب كند كه 
البته تا درصد محدودي خريد سهام آزاد خواهد بود، اما 

مازاد از حد معيني از سهام، بايد خريدار از سازمان بورس 
مجوز دريافت كند. 

ميرصانع��ي در م��ورد اينك��ه برخ��ي گفته ان��د مجوز 
كارگزاري ها 25 ميليارد تومان خريد و فروش مي شود، 
گفت: مجوزي خريد و فروش نمي ش��ود و آن چيزي كه 
خريد و فروش مي شود، خود شركت كارگزاري به همراه 
دارايي هاي متعددي كه دارد و از جمله مجوز و ساختمان 
و موارد ديگر به فروش مي رسد و كلي دارايي هاي ديگري 
در كارگزاري ها وجود دارد كه در ارزشگذاري كارگزاري 
دخيل است و يكي از اين دارايي ها، مجوز كارگزاري است، 
همان گونه كه وقتي يك بانك به فروش مي رس��د، تنها 
مجوز بانكداري نيست، بلكه دارايي و موارد مختلف ديگر 
هم به فروش مي رسد كه البته بايد با نظارت نهاد باالدست 

يعني بانك مركزي باشد. 

   سازمان بورس 
مجوز جديد كارگزاري نمي دهد

دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران در 
مورد اينكه آيا سازمان بورس مجوز جديد كارگزاري 
مي دهد، گفت: خير مجوز جديد كارگزاري بورس داده 
نمي شود و دادن مجوز هم فعاًل توجيهي ندارد، چون 
كارگزاران فعلي به راحت��ي مي توانند نياز و تقاضاي 
بازار را پوش��ش دهند، اما وقتي بازار آنقدر بزرگ شد 
كه كارگزاران فعلي نتوانس��تند آن را پوشش دهند، 
بايد مجوز صادر ش��ود.  وي گفت: اگر بازار بورس ما با 
كشورهاي مشابه ديگر مقايسه شود، ما حتي از نظر 
حجم بازار كوچك تر از كشورهاي ديگر هستيم، در 
حالي كه تعداد كارگزاران ما يعني 108 مورد بيشتر از 

كارگزاري آن شركت هاست. 

ميرصانعي در مورد اينكه اگر سهام عدالت 49 ميليون 
نفر مشمول آزاد شود، آيا براي كارگزاري ها مشكلي 
ايجاد نمي شود، گفت: براي كارگزاران سهام عدالت، 
س��ازوكار ديگري غير از بورس ديده ش��ده اس��ت و 
سازوكار مستقيم كارگزاري براي سهام عدالت نيست، 
بلكه درخواست ها و تقاضاها تجميع مي شود و به نظر 
نمي رسد، در صورت آزاد شدن سهام عدالت مشكلي 

در كارگزاري ها ايجاد شود.

   ماليات انتقال سهام نيم درصد
دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران در 
مورد ماليات حمل و نقل انتقال سهام گفت: در حال حاضر 
نيم درصد ارزش معامالت انجام شده به عنوان ماليات از 

خريدار سهام گرفته مي شود.
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چگونگي كاهش اثرات منفي 
بيماري   از طريق بازار سرمايه

يك كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به اينكه اوراق 
بهادار فاجعه آميز ابزاري است كه براي شرايط بحراني 
و فاجعه آميز مانند انتشار بيماري واگيردار منتشر 
مي شود، گفت: اين اوراق مي تواند به كمك دولت ها 
آم��ده و اثرات منفي ويروس كرونا را كاهش دهد. به 
گزارش تسنيم، زهرا منشوري با اشاره به اينكه اين 
روزها نگراني هايي در مورد انتشار ويروس كرونا در 
حال توسعه بوده و بيش��تر دولت هاي دنيا را درگير 
خود كرده است، گفت: در اين زمينه بازارهاي مالي 
نيز از اين بحران دور نبوده اند و به عنوان مثال قيمت 
كاموديتي ها تحت تاثير اين ويروس قرار گرفته اند. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: ب��ا وجود اين 
ابزاري كه در اين ش��رايط بحراني مي تواند به كمك 
دولت ها و شركت هاي بيمه عمر بيايد و نگراني آنها 
را از تعهدات ناش��ي از بيمه عمر بكاهد، اوراق بهادار 

فاجعه آميز است.
وي افزود: اين اوراق براي شرايط بحراني و فاجعه آميز 
همچون س��يل و توفان و انتش��ار بيماري واگيردار 
منتشر مي شود تا شركت متعهد بيمه عمر در شرايط 
رشد نرخ مرگ و مير غيرمنتظره ناكارا نشود. سازوكار 
انتشار اين اوراق با درآمد ثابت هم به نحوي است كه 
در شرايط بحراني سرمايه گذار در اين اوراق بخشي از 
تعهد شركت بيمه را به بيمه گذار پرداخت مي كند. 
وي ادامه داد: در حال حاضر اوراق قرضه درآمد ثابت 
كه بانك جهاني )بانك بين الملي توسعه و ترميم( در 
جوالي 2017 با مش��اركت بيمه اتكايي سوييس با 
موضوع تامين اعتبار اضطراري بيماري هاي فراگير به 
ارزش 320 ميليون دالر منتشر كرده است، در حال 
نزديك شدن به محرك اعمال است. نحوه اعمال اين 
محرك ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري واگيردار 
تحت گزارش سازمان بهداشت جهاني به كشورهاي 
تحت پوشش پراخت مي شود.  منشوري با اشاره به 
اينكه IBRD CAR 111-112 عنوان اين اوراق در 
بازار جهاني اس��ت، گفت: اين اوراق در دو كالس B و 
A با توجه به نرخ بازدهي متفاوت، درجه حساسيت 
متفاوت به نرخ مرگ و مير و براي سه سال پرداخت 
 225 A طراحي شده اس��ت. وي اضافه كرد: كالس
ميليون خس��ارات را پوش��ش مي دهد و با توجه به 
 A مازاد بر كالس B مدل سازي مالي ارايه شده، كالس
حداكثر 95 ميليون دالر خسارت را پوشش مي دهد. 
بانك جهاني اولين ناش��ر اوراق فاجعه آميز بيماري 
همه گيري است كه توس��ط بيمه اتكايي سوييس، 
بيمه اتكايي مونچ و بيمه اتكايي بانكي گاي كارپنتر 
حمايت شده است؛  براي مثال براي فوت هاي باالتر 
از 250 نفر تاييد ش��ده در بيش از يك كشور و در 8 
كشور ديگر 20 فوت تاييد ش��ده سازمان بهداشت 
جهاني، سرمايه گذاران در اوراق 37.5 درصد از اصل 
پول خود را از دست مي دهند. منشوري اذعان داشت: 
اين ابزار مي تواند در بازار سرمايه ايران نيز وارد شود 
و از شركت هاي بيمه عمر و همچنين از دارايي هاي 
دول��ت كه تحت تعه��د بيمه عمر كارمن��دان خود 
است، محافظت كند. اين كارشناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه اوراق مربوط به مرگ و مير، اوراقي اس��ت 
كه شركت هاي بيمه عمر به منظور پوشش ريسك 
مرگ و مير بيش از انتظار، منتش��ر مي كنند، گفت: 
ب��ا توجه به حجم باالي نقدينگ��ي در جامعه و لزوم 
مديريت آن با هدف كاهش سطح تورم و نيز قابليت  
و ظرفيت هاي بورس اوراق بهادار، ورود اين ابزارها به 
بازار سرمايه بسيار حياتي و با اهميت بوده است و با 
توجه به تجربيات ساير بورس ها پيش بيني مي شود 
مورد استقبال سرمايه گذاران قرار بگيرد. وي اذعان 
داشت: شركت هاي بيمه از طريق اوراق بهادارسازي 
مي توانند هزينه  سرمايه خود را كاهش و بازده حقوق 
صاحبان سهام را افزايش دهند و ساير معيارهايي كه 
برعملكرد آنها تاثيرگذار است را بهبود مي بخشند. 
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، معامالت اوراق 
بهادار با پش��توانه  ابزارهاي بيمه اي منجر به افزايش 
نقدشونگي اين ابزارها مي شود و شركت ها مي توانند 
شفافيت دارايي ها و بدهي هاي خارج از ترازنامه خود 
را كه عموما به عدم نقدشوندگي، پيچيدگي و ابهام 
معروف هستند افزايش دهند. وي افزود: فرآيند اوراق 
بهادارسازي بيمه روش��ي براي انتقال ريسك هاي 
تعهدات بيمه اي شركت هاي بيمه به بازار سرمايه از 
طريق صدور و انتشار اوراق بهادار مالي است. منشوري 
تصريح كرد: شركت هاي بيمه ايي كه نمي توانند براي 
آن دس��ته از خطراتي با شدت باال و با احتمال پايين 
از ريسك هايشان س��رمايه گذاري كنند مي توانند 
از مزاياي اين اوراق بهره مند ش��وند. در نتيجه اوراق 
فاجعه آميز اثر تعديل كننده بر قيمت بيمه اتكايي و 
تسهيل كننده قيمت گذاري بيمه اتكايي دارد. وي 
گفت: عالوه بر اين، سرمايه گذاري در اوراق فاجعه آميز 
ممكن است به اين دليل به سرمايه گذاران توصيه شود 
كه اين اوراق به علت داشتن احتمال پايين يا ارتباط 
صفر با ديگر دارايي هاي معامله شده دارد و بنابراين يك 
ابزار اميدوار كننده براي افزايش ارزش سبد به حساب 
بيايد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: همچنين 
اوراق فاجعه آمي��ز ويژگي جذب ريس��ك - بازده را 
دارند، به خصوص براي سرمايه گذاران خبره و بزرگ 
صندوق هاي مش��ترك، مشاوران س��رمايه گذاري، 
صندوق هاي پوشش��ي و اختصاصي و بيمه گرها و 
بيمه گرهاي اتكايي س��رمايه گذاري ها در ريس��ك 
اوراق فاجعه آميز در واقع ثابت ش��ده است عملكرد 
باالتر از اوراق معمولي دارد و بازدهي اين اوراق نوسان 
كمتري از ديگر اوراق ها دارد وي اضافه كرد: اين اقدام 
به بيمه گرها اين فرصت را مي دهد كه احتمال مرگ 
ومير شديد را به بازار سرمايه منتقل كنند. اوراق مرگ 
و مير يك ابزار بدهي با بازدهي باالست كه با طول عمر 

3 الي 5 ساله در بازارهاي جهاني در دسترس است.
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: اين اوراق در 
صورت عدم وقوع مرگ و مير شديد، به سرمايه گذاران 
س��ود پرداخت مي كند همچنين در پايان عمر اين 
اوراق، اصل مبلغ س��رمايه گذاري ش��ده را دريافت 
مي كند و بيمه گران با توجه به چرخه معمول كسب 
و كار خود به بيمه شده هاي خود غرامت مي پردازند. 



تشكلها6اخبار

عواقب اصرار بر يك تصميم غلط

آسيب به توليد به بهانه ارز
ارز در كشور كم اس��ت و اين منابع محدود بايد بتواند 
نيازهاي ارزي بسيار كش��ور را پاسخ دهد. مهم ترين 
مصرف ارز براي واردات است. به گواهي مسووالن دولتي 
بيش از 85 درصد واردات براي كاالهاي واس��طه اي و 
مواد اوليه توليد استفاده مي شود اما به دليل كمبود ارز 
بانك مركزي ان��واع روش ها را براي عدم تخصيص ارز 
استفاده مي كند. ظاهر بخشنامه ها اين است كه بخش 
قابل توجهي از واردات آزاد است اما در حقيقت سرعت 
واردات توسط بانك مركزي به شدت كند شده است. در 
حقيقت به جاي آنكه مديريت متمركز درباره اولويت  
نيازهاي كشور و تخصيص ارز براي آنها صورت گيرد، 
س��رعت واردات كاهش جدي پيدا كرده است. در اين 
ميان واردكنندگان براي جبران سرعت گيرهاي بانك 
مركزي اقدام به استفاده از ارز صادراتي كرده اند اما باز هم 
بانك مركزي براي اينكه تعادل ارز نيمايي به هم نريزد 
در استفاده از ارز صادراتي هم مشكالتي ايجاد كرده اند.

  تأخير عمدي در تخصيص ارز صادراتي
روند تاييد استفاده ارز صادراتي براي واردات كاالهاي 
مجاز و البته مورد نياز توليدكنندگان، به يك پروس��ه 
زمان بر از س��وي بانك مركزي تبديل شده است. اين 
روزها بس��ياري از واردكنندگاني كه قصد دارند براي 
انجام واردات خ��ود، از اظهارنامه ها و ارزهاي صادراتي 
استفاده كنند، به در بسته بانك مركزي مي خورند و از 
روند طوالني تاييد پرونده هايشان از سوي كارشناسان 

بانك مركزي گاليه هاي بسياري دارند.
پس از صف هاي عريض و طويلي كه در س��امانه نيما 
براي تأمين ارز مورد نياز واردكنندگان ش��كل گرفته 
بود و البته با كاهش اختالف قيمت ارز در سامانه نيما با 
بازار آزاد، تمايل واردكنندگان به خريد اظهارنامه هاي 
صادراتي از صادركنندگان بيش��تر ش��ده بود، چراكه 
به رغم اينكه تف��اوت قيمت زيادي ميان ارز خريداري 
ش��ده از صادركنندگان با بازار آزاد و حتي سامانه نيما 
وجود نداشت، اما خريد از س��امانه نيما مستلزم طي 
مراحل س��خت و طاقت فرسايي بود كه از سوي بانك 
مركزي براي پرونده هاي تأمين ارز از س��امانه نيما در 

نظر گرفته شده بود.
تقريبًا از اوايل س��ال جاري ك��ه بانك مركزي معامله 
اظهارنامه هاي صادراتي را ب��راي تأمين ارز مورد نياز 
واردات مجاز اعالم كرد، خريد و فروش اظهارنامه هاي 
صادراتي و تأمين ارز مورد نياز واردكنندگان از سامانه 
نيما، رونق بس��ياري گرفت و رابطه اي برد-برد و البته 
سه جانبه ميان واردكنندگان، صادركنندگان و بانك 

مركزي ش��كل گرفت كه نه تنها بار اصل��ي را از دوش 
سامانه نيما برداشته بود، بلكه واردكنندگان را هم در 
تأمين ارز خود و كوتاه ش��دن روند واردات، راضي نگاه 
مي داش��ت؛ ضمن اينكه اظهارنامه هاي صادراتي نيز 
ارزش يافته بود و اين هم گامي به نفع صادركنندگان 

بود.
اكنون ام��ا واردكنن��دگان گاليه من��د از رفتار بانك 
مركزي در تاييد پرونده هاي خود براي اس��تفاده از ارز 
صادراتي هستند؛ به اين معنا كه مراجعات آنها به بانك 
مركزي براي تاييد پرونده هايشان كه از اظهارنامه هاي 
صادراتي به منظور تأمين ارز در آنها استفاده شده باشد، 
با يك روند عريض و طويل مواجه ش��ده و بعضًا، تاييد 
پرونده هاي آنها را با تأخيرهاي زماني بس��يار از سوي 

بانك مركزي مواجه كرده است.
ماج��راي اصل��ي اين اس��ت كه ب��ه دلي��ل حركت 
واردكنندگان به سمت ارز صادراتي تعادل نيما به هم 
مي ريزد و بانك مركزي براي مجبور كردن واردكنندگان 
به استفاده از ارز نيمايي روند ارز صادراتي را كند كرده 
است. اش��كال اين اس��ت كه به نظر مي رسد در مورد 
واگذاري اظهارنامه هاي صادراتي، س��ختگيري هاي 
بسياري از س��وي بانك مركزي صورت گرفته و عماًل 
واردكنندگاني كه از اظهارنامه هاي صادراتي و ارز حاصل 
از صادرات اس��تفاده مي كنند، براي تاييد پرونده هاي 
خود از س��وي بانك مركزي، قريب به يك ماه معطل 
مي ش��وند و به نوع��ي بانك مركزي، با اين سياس��ت 
واردكنندگان را تشويق مي كند كه ارز مورد نياز خود را 

از سامانه نيما خريداري كنند.

  مشكل براي صادركنندگان
صادركنندگان نيز مي گويند فروش ارزهاي صادراتي 
به واردكنندگان عماًل با مشكالت بسياري مواجه است 
و تقاضا براي خري��د ارز صادراتي كاهش يافته؛ به اين 
معنا كه بانك مركزي با عدم تاييد پرونده هاي وارداتي 
كه با ارز حاصل از صادرات تأمين شده اند، عماًل خريد و 

فروش ارز صادراتي را مختل كرده است. 
صادركنندگان مدعي هستند كه روش هاي انتقال ارز 
در سامانه نيما با مش��كالت جدي روبرو است چرا كه 
وقتي بانك مركزي، روش هايي را خود تعريف كرده تا 
ارز حاصل از صادرات به كشور برگردد و صادركنندگان 
به واس��طه آن رفع تعهد ارزي كنند، بايد بس��ترهاي 
استفاده از اين روش ها را نيز فراهم كند؛ چراكه در حال 
حاضر با شيوه اي كه بانك مركزي در پيش گرفته، بستر 
استفاده از ارز صادراتي در اين قالب فراهم نشده و عماًل 

صادركننده اي كه اج��ازه دارد درصدي از ارز صادرات 
خود را در مقاب��ل واردات به ديگران واگذار كند، امروز 

عماًل اين امكان برايش فراهم نيست.

  تالش بانك مركزي براي حفظ ظاهر
بانك مركزي مساله را صرفا به شكل يك تعادل در بازار 
ارز مي بيند در حالي كه اثرات اين نوع سياست گذاري 
در توليد ديده نمي شود. ارز كم است ولي بانك مركزي 
براي اينكه مشكل را نشان ندهد حاضر به سهميه بندي 
ارز بنا به نياز هر بخش نيست و در مقابل روند كند شده 
است و اثر اين موضوع در تكانه هاي شديد در بخش هاي 
مختلف صنعت و توليد ديده مي شود. هر چند وقت يك 
بار يك ماده اوليه در بازار به دليل طوالني شدن پروسه 
واردت كم مي شود و اين موضوع مشكالت مختلف در 
صنعت ايجاد مي كند. در حقيقت دو راه وجود داشت. 
راه اول س��هميه بندي براي مديريت بود و راه دوم باز 
گذاشتن ثبت سفارش. ظاهر برنامه دولت راه دوم است 
اما مشكل اين است كه حلقه مهمي در روند اقتصاد باز 

ديده نمي شود. در فرآيندي كه عرضه و تقاضا قرار است 
نقطه تعادل را روش��ن كند معيار اصلي قيمت است و 
دولت بنا بر يك تصميم قديم��ي قيمت را ميخكوب 
كرده است. هرچند بخش قابل توجهي از كاالها ديگر 
مشمول ارز 4200 توماني نيستند اما در بقيه بخش ها 

هم قيمت گذاري دستوري ديده مي شود.
در عين حال فس��ادزا بودن اين سياس��ت بر همگان 
روش��ن اس��ت. مهرداد عباد نايب رييس كميسيون 
حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران مي گويد 
با وجود اعتراضات بخش خصوصي  همچنين اذعان 
رييس جمهور به فس��ادزا بودن سياست چند نرخي 
موجود، همچنان نرخ ارز 4200 براي كاالهاي اساسي 
در نظر گرفته شده اس��ت. به گفته عباد به طور كلي، 
چند نرخي ب��ودن در زمينه هر كااليي اعم از بنزين، 
گازوييل، ارز 4200 و... هميش��ه فسادزا بوده است. 
در نتيجه بخ��ش خصوصي از همان ابت��دا خواهان 
تك نرخي كردن ارز ب��وده و در حال حاضرهم با تك 
نرخي كردن ارز موافق اس��ت. اين فع��ال اقتصادي 

بر اين باور اس��ت كه براي از بين ب��ردن زمينه هاي 
فساد، بايد سياس��ت تك نرخي ارز را اجرا و موازي با 
آن سوبسيد كاالهاي اساسي را از راه هاي مناسب به 
جيب مصرف كننده سرازير كرد؛ به طوري كه مي توان 
ب��ا تقويت بيمه ها، امكان پوش��ش بيمه اي داروهاي 

بيشتري را نسبت به سابق ميسر كرد.

  راه حل چيست
خطر ش��وك ارز مجدد در صورت كمبود منابع كامال 
احساس مي شود و مشخص نيست دولت تا چه زماني 
مي تواند بازار را به اين ش��كل مديريت كند. اين روش 
مديريت در كنار تمام مشكالتي كه براي اقتصاد ايجاد 
مي كند فرص��ت را براي حل ريش��ه اي از بين مي برد 
و باعث جمع ش��دن فن��ر ارز ش��ده و احتمال جهش 
مجدد در سال 1399 يا 1400 را ايجاد مي كند. شايد 
تنها راه حل اين باش��د كه تا وقتي منابع ارزي به اتمام 
نرسيده اس��ت با افزايش تدريجي قيمت جلوي اين 

مساله را گرفت.

رييس اتاق بازرگاني ايران: 

صادركنندگان مشوق نمي خواهند؛ به آنها هزينه اضافي تحميل نكنيد
غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
مع��ادن و كش��اورزي اي��ران در مراس��م تجليل از 
صادركننده هاي نمونه اس��تاني و كشوري در اتاق 
مش��هد با اش��اره به نبود عملكرد مناس��ب درباره 
صادرات گف��ت: تقدير از فع��االن اقتصادي بايد در 
عمل و نه در حرف انجام شود. درمورد صادرات، امروز 
در كشور بس��يار حرف زده مي شود اما عمل منتهي 
به نتيجه بسيار كم اس��ت. او ادامه داد: در شرايطي 
ك��ه خود دولتم��ردان ن��ام آن را جن��گ اقتصادي 
گذاش��ته اند، مبارزان اقتصادي بايد با پش��تيباني 
كامل حركت كنند، اما در اين شرايط در برخي موارد 
حتي به اين رزمندگان پشت پا هم زده مي شود و اين 
نمي تواند شرايط جنگ را به صورت اميدوارانه اي به 
صحنه عمل بياورد. رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران تصريح ك��رد: به نظر من 
در مس��ائل اقتصادي يكي از مشكالت اين است كه 
به عنوان مثال در صادرات س��ازمان هاي مداخله گر 
بسياري وجود دارد- شايد از 20 سازمان فراتر برود 
اين س��ازمان ها اعم از توس��عه تجارت، استاندارد، 
وزارت بهداشت،س��ازمان مب��ارزه ب��ا قاچاق كاال و 
ارز، س��تاد اقتصاد مقاومتي، وزارت صمت، نيروي 

انتظام��ي، گمرك و س��ازمان هاي بس��يار ديگري 
هس��تند -كه اين ش��رايط در هيچ جاي دنيا وجود 
ندارد و هر كدام از اين س��ازمان ها به دنبال كار خود 
هستند و در اين  جا يك سخنگو و تصميم گير واحد 
وجود ندارد و با اين ش��رايط همين مقدار صادرات 
هم خيلي زياد اس��ت. ش��افعي افزود: ما بارها اعالم 
كرديم كه سازمان توس��عه تجارت تجديد ساختار 
كند و متولي صادرات اين سازمان باشد با اين همه 
ناهماهنگي نمي توان آينده روشني را براي صادرات 
ايجاد كرد، درست است كه اكنون آمار مثبتي داده 
مي ش��ود اما در نظر بگيريد كه اين آمار مي توانست 

چندين برابر باشد.
 او درباره ضعف تجاري ما در مقايس��ه با همسايگان 
تصريح كرد: ما ب��ا هيچ كدام از همس��ايگان مان از 
نظر صادرات قابل مقايس��ه نيستيم و همواره عقب 
هس��تيم اشكاالت را بايد پيدا كرده و حل كنيم. اگر 
قاعده گذاري اصالح نش��ود هيچ مش��كلي درست 
نمي ش��ود و مش��كالت پابرجا خواهد ماند. به گفته 
رييس اتاق اي��ران با صندوق ضمان��ت صادرات به 
ويژه در ش��رايط كنوني كه ريسك پذيري صادرات 
باالست، نمي توان كار كرد. سازمان توسعه تجارت، 

وزارت خان��ه و ديگ��ران تالش كردن��د و در نهايت 
موافق��ت انجام ش��د تا س��رمايه صن��دوق ضمانت 
صادرات 500 ميليون دالر باش��د گرچه باز هم در 
مقابل ديگران بس��يار كم است. به گزارش »ايسنا« 
شافعي دراين مراسم افزود: من ديروز با كمال تاسف 
ش��نيدم كه در كميس��يون تلفيق مان��ع اين قضيه 
شدند و اين نش��ان دهنده همان مساله است كه در 
مورد صادرات شعار زياد است اما عمل وجود ندارد. 
اگر صادرات در اين ش��رايط تنها مسيري است كه 
مي تواند به كشور در مس��ائل ارزي كمك كند چرا 
اين اتفاق مي افت��د؟ از نمايندگان مجلس خواهش 

مي كنيم كه شرايط كشور را درك كنند.
او درباره توسعه مناس��بات اقتصادي با همسايگان 
گفت: هيچ  كش��وري را پيدا نمي كنيد كه به اندازه 
ايران با همسايگان خود كمبود موافقت نامه تجارت 
داشته باشد. در طول اين سال ها با وجود شمار زياد 
ارتباطات، كميس��يون هاي مش��ترك، مذاكرات و 
سفرها ما از كش��ورهايي هستيم كه كمترين تعداد 
موافقت نامه تجارت آزاد را با همسايگان خود داريم. 
تركي��ه 43 موافقت نامه تج��ارت آزاد و ترجيحي با 
همسايگان خود دارد.  ش��افعي افزود: ما هنوز هيج 

پيش��رفتي در اين راس��تا نكرديم و تجربيات تلخي 
در اي��ن مورد داريم. ما  D8 و اكو را تش��كيل داديم 
د حالي كه هيچ نتيجه اي از آنها نداش��تيم. دو، سه 
بار در اكو موافقت نامه تس��هيالت ويزايي امضا شده 
اما نتيجه اي نداش��ته است و همكاران ما هنوز براي 

ويزاي تركمنستان مشكل دارند.
شافعي افزود: اكنون براساس سياست دولت درباره 
همس��ايگان اتفاق مباركي افتاده كه بايد قدر آن را 
بدانيم و آن هم مساله اوراسياست. 180 ميليون نفر 
جمعيت و بيش از 1.9 تريليون دالر توليد ناخالص 
اين كشورهاس��ت. اگر اوراسيا فردا حجم تجارت ما 
با اين كش��ورها را به 10 براب��ر افزايش دهد چگونه 
مي خواهيم اين تج��ارت را انجام دهيم؟ مخصوصا 
اينكه اولويت ما محصوالت كش��اورزي اس��ت و در 
 اين شرايط ناوگان سردخانه دار كشور ما كجاست؟

او درب��اره ل��زوم ح��ل مش��كالت مرزه��ا گف��ت: 
صادركننده ه��ا اصال مش��وق نمي خواهند حداقل 
كاري كني��م كه كاميون هاي ما 20 روز پش��ت مرز 
دوغارون نخوابند و هزينه هاي پيش بيني نش��ده به 
ما تحميل نش��ود. اين مساله براي امروز و ديروز هم 
نيس��ت. عدم هماهنگي در مرزها در كشور ما غوغا 

مي كند و زيان آن را تجارت كشور و فعاالن اقتصادي 
مي دهن��د. رييس اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كش��اورزي ايران گفت: بنادر، جاده ها و مسيرهاي 
ريلي ما هر سه مشكل دارند. ما يك جاده ترانزيتي از 
مشهد به سرخس داريم كه واقعا كوره راه است اين 
مشكالت بايد درست شود اگر به اين مسائل نرسيم 
همين مقدار تجارتي هم كه داريم توس��ط رقبا از ما 

گرفته مي شود.
شافعي افزود: آن ها )كشورهاي اوراسيا( چگونه به ما 
اعتماد كنند كه اگر در ليست كاالهاي ما يك كاالي 
خاص وجود دارد روز ديگري صادرات آن از كش��ور 
ما ممنوع يا عوارض خاصي بر آن اعمال نشود يا اگر 
كااليي كه از آنها وارد مي كنيم اتفاقي در بازار داخل 

نيفتد و واردات ما از آنها قطع نشود.
او عن��وان ك��رد: م��ا در موافقت نامه ه��اي تجارت 
ترجيحي و آزاد به سياس��ت پايدار تجاري احتياج 
داريم. مگر ب��ازار دنيا به فرمان ماس��ت كه هر روز 
كه بخواهيم به ي��ك كاال عوارض اعمال كنيم و روز 
ديگر برداريم؟ اينها نعمت هايي اس��ت كه براي اين 
كش��ور فراهم ش��ده و ما خودمان را از آنها محروم 

مي كنيم و علت آن هم نبود يك متولي است.

گردش مالي 2‚2 ميليارد دالري قاچاق لوازم خانگي

 از هر 3 قلم كاال 2 قلم قاچاق است
رييس اتحاديه فروش��ندگان و توليد كنندگان لوازم 
خانگي با اش��اره به گردش مال��ي 3.3 ميليارد دالري 
لوازم خانگي در سال 97 گفت: از اين رقم 2.2 ميليارد 
دالر قاچاق است. مرتضي ميري در گفت وگو با فارس 
در رابطه با اجراي جزييات طرح مبارزه با لوازم خانگي 
قاچاق، گف��ت: اتحاديه لوازم خانگي و س��تاد مبارزه 
باقاچاق كاال و ارز در خصوص اجراي اين طرح كامال با 

يكديگر هماهنگ شده اند. 
رييس اتحاديه فروش��ندگان و توليد كنندگان لوازم 
خانگي با بيان اينكه شايد اولين طرحي است كه اتحاديه 
كامال در جريان اجراي آن قرار گرفته است، افزود: اين 
طرح قرار بود در مرداد ماه س��ال جاري اجرا شود اما از 
آنجا كه اعضاي اتحاديه با موضوع شناسه كاال آشنايي 
نداشتند طي نامه اي از دس��ت اندركاران اجراي طرح 
خواستيم كه اجراي طرح در راستاي آشنايي اعضاي 

اتحاديه به اين مقوله به تعويق بيفتد.
ميري اظهار داش��ت: بنابراين با برگزاري جلس��اتي 
كه با حضور اعضاي س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
همچنين اعضاي اتحاديه فروشندگان و توليد كنندگان 
ل��وازم خانگي برگزار ش��د اعضاي اتحادي��ه با مقوله 
شناسه كاال آشنا شدند. رييس اتحاديه فروشندگان 
و توليد كنندگان لوازم خانگي بيان داش��ت: بنابراين 
مقرر شد تا اعضاي اتحاديه از مورخ 98/9/15 از خريد 

 و عرضه لوازم خانگي فاقد شناسه كاال خودداري كنند. 
وي اظه��ار داش��ت: البته ب��ا توجه به اينك��ه برخي 
فروشندگان )خرده فروشان( موفق به اخذ شناسه كاال 
براي بعضي از لوازم خانگي موجود در مغازه هاي خود 
نشده بودند مقرر ش��د تا دارندگان اين لوازم خانگي با 
پر كردن فرمي كه از سوي اتحاديه در اختيار آنها قرار 
گرفته اقدام به اخذ شناس��ه رهگيري براي كاالهاي 
موجود كنند.  ميري اظهار داشت: دارندگان اين لوازم 
خانگي موجودي خود از لوازم خانگي بدون شناسه كاال 
كه به هر دليل موفق به اخذ شناسه براي آن نشده اند را 
از طريق فايل اكسل به اتحاديه تحويل داده و اتحاديه  
هم با تحويل اين اطالعات به مركز شناسه كاالي وزارت 
صمت كد رهگيري براي كاالهاي مذكور دريافت كرد و 

رسيدي را در اختيار فروشندگان قرار داده است. 
وي افزود: در صورت سركش��ي بازرسان به واحدهاي 
فروش، فروش��ندگان لوازم خانگي فاقد شناسه كاال 
مي توانند رس��يد اتحاديه را تحويل دهند تا مشكلي 
براي آنها ايجاد نش��ود. رييس اتحاديه فروشندگان و 
توليد كنندگان لوازم خانگي بيان داشت: البته با ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز توافق شده تا دارندگان 
اين كاالها تا مورخ 99/6/31 فرصت فروش داشته باشند 
و پس از اين تاريخي حتي رسيد اتحاديه هم فاقد اعتبار 
خواهد بود.  وي با اش��اره به مقدمات الزم براي اجراي 

طرح مبارزه با لوازم خانگي گفت: از ش��نبه 26 بهمن 
98 عرضه لوازم خانگي فاقد شناسه كاال و بدون رسيد 
اتحاديه در مورد كاالهاي فاقد شناسه ممنوع است و 
لوازم خانگي فاقد شناسه كاال قاچاق محسوب مي شود.

ميري درباره وضعيت توليد لوازم خانگي در كشور بيان 
داش��ت: بر اساس اعالم ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

از هر سه قلم كاالي لوازم خانگي 2 قلم قاچاق است. 
رييس اتحاديه فروش��ندگان و توليدكنندگان لوازم 
خانگي بيان داش��ت: براساس اعالم س��تاد مبارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز گردش مالي لوازم خانگي در س��ال 
1397 3.3 ميليارد دالر بوده كه از اين رقم 2.2 ميليارد 
دالر قاچاق است بنابراين فقط 1.1 ميليارد دالر توليد 

داخلي بوده است. 
وي با اشاره به اجراي طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگي 
بيان داش��ت: بنابراين بايد توليدات داخلي جايگزين 
لوازم خانگي قاچاق شود كه در اين خصوص از وزارت 
صنعت خواسته ايم تا از توليد كنندگان تعهد تامين اخذ 
كند تا بدين وسيله توليد كنندگان داخلي نياز بازار را 
تامين كنند.   ميري با بيان اينكه آمار نياز كشور كامال 
مشخص است، گفت: پيشنهاد ما براي تامين نياز لوازم 
خانگي اين است در صورتي كه توليد كنندگان داخلي 
پاس��خگوي تامين نياز داخل نبودند اين نياز از طريق 

واردات كنترل شده هوشمند جبران شود. 

معاون تشكل هاي اتاق بازرگاني: 

رشد صادرات تا پايان سال ادامه دارد
هميش��ه نوك تحريم ها متوجه تج��ارت خارجي و 
فرآيندهاي تجاري ايران بوده است؛ چراكه صادرات 
و واردات هميش��ه رگ حياتي تج��ارت ايران بوده 
و به خصوص در ش��رايط فعلي، گ��ردش ارز احياگر 
تج��ارت خارجي اس��ت. آمارهاي 10 ماهه نش��ان 
مي دهد به رغم سخت ترين تحريم ها، وزن صادرات 
ايران ٢٠ درصد رشد كرده است. حال ممكن است 
اين س��وال در اذهان عمومي ايجاد شود كه آيا روند 

صعودي صادرات تا پايان سال ادامه دارد؟
در همين حال، معاون اس��تان ها و تشكل هاي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در پاسخ 
به اين پرس��ش كه آيا با وجود تحريم ها مي توان به 
آينده صادراتي كشور خوش��بين بود به اگزيم نيوز 
گفت: با توجه به شرايط اقتصادي پيش آمده ناشي 
از تحريم ه��ا و افزايش فش��ارهاي بين المللي روند 
صادراتي كش��ور چن��دان قابل پيش بيني نيس��ت 
ام��ا كماكان به دو دليل همچن��ان به روند صعودي 
صادرات خوشبين هستيم. مظفر عليخاني با اشاره 
به وضعيت صادرات در ماه هاي پاياني س��ال اظهار 
كرد: خوشبختانه هر س��اله در ماه هاي پاياني سال 
روند صادراتي ما رش��د چش��م گيري دارد. موضوع 
دوم اين است كه كشور روز به روز در حوزه مديريت 
تحري��م راهكارهاي جدي��دي را نماي��ان مي كند. 

يعني براي دسترس��ي به بازارهاي صادراتي جديد، 
همچنين انتقال ارز و تامين كاالهاي مورد نياز مردم 
به اقداماتي همچون تهاتر و تجارت مرزي گام هايي 
را برداشته ايم. بنابراين در ماه هاي آينده هم شاهد 

رشد بخش صادرات هستيم.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا در 
ماه هاي آتي هم چين شريك نخست تجاري ايران 
اس��ت؟ گفت: موضوع كرونا و شرايطي كه در چين 
ايجاد ش��ده در حال مديريت اس��ت. تجربه نشان 
داده بخش خصوص��ي ما بخ��ش خصوصي چابك و 
هوشمندي است. به هر حال فعاالن بخش خصوصي 
چنانچه ب��ا اين ن��وع چالش ها مواجه مي ش��وند با 
برنامه ريزي ه��اي ب��ه موق��ع آينده نگ��ري كرده و 

بازارهاي ديگر را در دستور كار خود قرار مي دهند.
معاون استان ها و تشكل هاي اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران به تش��ديد تحريم ها و به 
دنبال آن از دست رفتن بازارهاي اروپايي و امريكايي 
اشاره كرد و گفت: در زمان هاي گذشته تجار ايراني 
روابط خوبي با كشورهاي استراليا، كانادا و ... داشتند 
اما با تش��ديد تحريم ها مبادله كاالي��ي ايران با اين 
كشورها خاتمه يافت؛ اين در حالي است كه فعاالن 
بخش خصوصي به سرعت بازارهاي ديگر آسيايي را 

جايگزين كشورهاي نامُبرده كردند.
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آرامش بازار با شفافيت 
اقتصادي حفظ مي شود

يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد اس��ت با وجود 
كنترل نسبي قيمت كاالها در بازار، براي رسيدن به 
آرامش قطعي بايد شفافيت در اقتصاد افزايش يابد.  
س��يد رضي حاجي آقاميري اظهار كرد: با توجه به 
اينكه در ماه هاي گذشته اقتصاد ايران با برخي تالطم ها 
مواجه بوده و برخي تصميمات غلط نيز در آن مشاهده 
شده اس��ت، براي رسيدن به آرامش بايد تالش كرد 
با اصالح اين تصميمات غلط شفافيت را در اقتصاد 
افزايش داد. وي با بيان اينكه از س��ال گذشته فشار 
بر توليدكنندگان افزايش يافته است، توضيح داد: از 
سويي با باال رفتن نرخ ارز تامين مواد اوليه براي برخي 
توليدكنندگان دشوار شد و از سوي ديگر با باال رفتن 
نرخ تورم، هزينه نيروي كار و اقدامات جاري باال رفت.

اي��ن عضو اتاق بازرگاني تهران ادام��ه داد: در چنين 
ش��رايطي با توجه به قيمت گذاري دستوري كه در 
برخي حوزه ها وجود داش��ت، نرخ ها براساس روند 
واقعي خود افزايش نيافتند و اين موضوع شرايط را 
براي توليدكنندگان داخلي دش��وار كرد. وي ادامه 
داد: در كنار آن چند نرخي ش��دن ارز نيز باعث شد 
شفافيت در اقتصاد كم ش��ود و برخي افراد به دليل 
رانتي كه در اختيار داشتند، نسبت به توليدكنندگان 
واقعي ش��رايط بهتري پيدا كردند. ب��ا اين وجود با 
بازگش��ت آرامش نسبي، بازار ش��رايط بهتري پيدا 
كرده، اما براي اثرگذاري بلندمدت بايد به شفافيت و 
برابري اقتصادي نزديك شد. حاجي آقاميري درباره 
وضعيت ب��ازار در ماه هاي پيش رو نيز گفت: با توجه 
به محدوديت واردات، فضاي بهتري براي كاالهاي 
توليد داخل به وجود آمده است. هرچند هنوز مسائلي 
همچون قاچاق شرايط را براي ما دشوار مي كند، اما 
مي توان اميدوار بود كه با توجه به بازار شكل  گرفته 
در اقتصاد ايران در صورتي كه برخي تصميمات غلط 
اصالح شود، شرايط آرامش امروز تداوم يابد و الاقل 
تالطم هايي كه در ماه هايي از سال 1397 با آن روبرو 

بوديم ديگر تكرار نشود.

ضرورت واردات ۲۰۰  هزار تن 
برنج براي تنظيم بازار شب عيد

مس��يح كش��اورز دبير انجمن واردكنندگان برنج 
درباره آخرين وضعيت واردات برنج، اظهار كرد: بنابر 
آمار تاكنون ليس��ت هايي كه به بانك مركزي براي 
تخصيص ارز ارسال ش��ده و بخشي از محموله هاي 
آن وارد كشور شده است، اما هنوز حدود 50 هزار تن 
تخصيص ارز به برنج هاي وارداتي داده نش��ده است. 
وي اف��زود: براي تنظيم بازار ش��ب عيد حدود 400 
هزار تن برنج ثبت سفارش شده كه ليست هاي آن 
در اختيار بانك مركزي قرار گرفته ضمن آنكه 200 
هزار تن از اين محموله ها وارد كش��ور شده است، اما 
همچنان به سبب دخالت هاي بي مورد از سوي برخي 
مس��ووالن، ارز موردنياز تخصيص داده نشده است. 
دبير انجمن واردكنندگان برنج با انتقاد از سياست 
فعلي مس��ووالن وزارت جهاد كش��اورزي پيرامون 
واردات برن��ج، گفت: اخيرا سرپرس��ت وزارت جهاد 
كشاورزي به رييس جمهور اعالم كرده اند كه ما نيازي 
به واردات بي رويه برنج نداريم كه اين امر مش��كالت 
متعددي براي بازار شب عيد ايجاد خواهد كرد چرا 
كه اگر نتوانيم برنج موردنياز را وارد كنيم، بدون ترديد 
ش��ب عيد دچار بحران جدي خواهيم شد چرا كه 
تعلل در واردات موجب شده محموله ها به كشور هاي 
مبدأ بازگردد. كشاورز ادامه داد: با وجود آنكه 6 دهك 
جامعه برنج خارجي مصرف مي كنند، جاي اين سوال 
مطرح است كه سرپرست وزارت جهاد كشاورزي بنا 
بر چه استداللي واردات برنج براي تنظيم بازار شب 
عي��د را بي مورد مي دانن��د در حالي كه قيمت برنج 
توليد داخل به گونه اي است كه اقشار ضعيف جامعه 
قدرت خريد آن را ندارند؟ اين مقام مسوول با اشاره 
به اينكه ماهانه 120 تا 150 هزار تن برنج خارجي در 
كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، تصريح كرد: بنابر 
 آمار متوسط سرانه مصرف برنج خارجي به ازاء هر نفر

 20 كيلوگرم است كه به همين خاطر از دولت مردان 
تقاضا داريم در تصميم گيري ها به گونه اي عمل نكنند 
كه اقشار ضعيف جامعه در تأمين برنج موردنياز خود 
دچار مشكل شوند يا بعضا به سبب عدم امكان خريد 
برنج داخلي مجبور به حذف برنج از سفره خانوار شوند.

وي در پايان گفت: باتوجه به نبود ذخيره برنج خارجي 
در انبارها، حداقل 200 هزار تن برنج براي تنظيم بازار 
ش��ب عيد بايد وارد ش��ود در غير اين صورت شاهد 
التهاب قيمت و فروش با نرخ هاي دلخواه فروشندگان 

در بازار خواهيم بود.

 راهكاري به نام واردات 
خودروي كاركرده

عضو اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه داران 
گفت: اين تورمي كه امروز در بازار شاهد هستيم 
تحت تاثير اتفاقات سياس��ي و تحريم ها اس��ت و 
چون افق روش��ني براي حل اين مشكالت وجود 
ندارد پس قيمت ها همچنان افزايش خواهد يافت.  
حس��ين س��عيدي در خصوص آخرين وضعيت 
بازار خودرو گفت: وضعيت بازار اكنون به گونه اي 
است كه هيچ فردي تا مجبور نباشد خودرو خود را 
نمي فروشد زيرا وضعيت آينده كامال مبهم است، 
بنابراين پيش بيني آن اس��ت كه قيمت ها باز هم 
افزايش پيدا كند. وي در خصوص كاهش قيمت 
در روزهاي اخير گفت: پرايدي كه تا 20 روز پيش 
44 ميليون بوده اكنون به 62 ميليون تومان رسيده 
است حاال اگر يك ميليون تومان ارزان شود آنچنان 
تاثيري روي بازار ندارد پس اصال نمي توان گفت 
قيمت ها كاهش پيدا كرده اس��ت. وي ادامه داد: 
در دو س��ال اخير موج تورمي بر بازار حاكم بوده 
و مسير آن اصال مشخص نيست پس نمي توانيم 
بگوييم اكنون بازار ش��ب عيد يا ب��ازار آغاز فصل 
مسافرت هاست مسير بازار هر روز در حال افزايش 

قيمت است و ركود همچنان ادامه دارد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

صندوق بين المللي پول به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس هشدار داد كه درآمد خود را سريع تر متنوع كنند

چالش صادركنندگان نفت با عصر فراواني
گروه انرژي|

صندوق بين المللي پول در گزارشي بررسي كرده است كه 
كشورهاي عربي صادركننده نفت عضو سازمان همكاري 
خليج فارس ك��ه 20 درصد از توليد نفت خام جهان را در 
دست دارند، در چشم انداز 15 ساله با خطر اتمام ثروت ملي 
حاصل از درآمد نفتي مواجهند و دليل وجود اين خطر را به 
تهديدهاي متوجه بازار نفت مربوط دانسته است. بر اساس 
اين گزارش، از طرفي جهان به سبب رونق توليد نفت شيل، 
رشد فناوري هاي افزايش دهنده ضريب بازيافت ميادين 
نفتي متعارف و بهينه شدن هر چه بيشتر مصرف انرژي وارد 
»عصر فراواني نفت« شده است و از طرف ديگر، دغدغه هاي 
زيس��ت محيطي روز به روز جدي تر شده و بر عرضه نفت 
فشار بيشتري را وارد مي كنند. همه اين عوامل باعث تزلزل 
در درآمدهاي نفتي شده و با وجود آنكه كشورهاي عربي 
حاشيه خليج فارس سياست هايي را براي تنوع بخشي به 
اقتصاد خود آغاز كرده اند، اما اين سياست ها كافي نيست و 
آنها بايد سريع تر و گسترده تر به كاهش وابستگي به منابع 

مالي حاصل از نفت مبادرت ورزند.
نشانه هاي فزاينده اي مبني بر تغيير در بازار نفت وجود دارد. 
افزايش نگراني ها درباره محيط زيس��ت در سطح جهاني 
به طور پيوسته اي در حال تحت تأثير قرار دادن گفتمان 
سياسي و فعاليت هاي تجاري است. تالش هاي سياسي 
ملي و بين المللي به سمت سخت تر شدن استانداردهاي 
زيس��ت محيطي هدايت مي ش��ود و اين در حالي است 
كه س��رعت نوآوري ها در بهره وري ان��رژي و انرژي هاي 
تجديدپذير به سرعت در حال رشد است. در همين حين، 
پيش��رفت هاي تكنولوژيكي صنعت نفت در حال توسعه 
ظرفيت ها است. هم حجم و هم بهره وري ذخاير نفتي سنتي 
رو به رشد است و افزايش توليد آنها با رشد سريع نفت شيل 
نيز همراه بوده است. انتظار مي رود كه تركيب افزايش عرضه 
نفت با فشارها براي كم كردن اتكا به سوخت هاي فسيلي 
ادامه يابد و عصري را موسوم به »عصر فراواني نفت« رقم 
بزند. پيش بيني و آماده ش��دن براي آنچه در آينده اتفاق 
خواهد افتاد براي صادركنندگان نفت، از جمله كشورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس )GCC( بسيار اهميت دارد. 
منطقه GCC بيشترين تراكم صادركنندگان نفت خام را 
در خود جاي داده و در مجموع بيش از يك پنجم از عرضه 

جهاني نفت خام را به خود اختصاص داده است.
نفت براي درآمد هاي خارج��ي و داخلي و توليد ناخالص 
داخلي بسيار مهم است. اگر چه اهميت بخش هاي غيرنفتي 
در دهه هاي اخير افزايش يافته، اما بس��ياري از هزينه ها 
به ش��كل هزينه هاي عمومي درآمد نفتي يا هزينه هاي 
خصوصي ثروت حاص��ل از نفت، به تقاضاي نفتي متكي 

هستند. شوك قيمت نفت در س��ال 2015 -2014 كه 
رش��د اقتصاد غيرنفتي را در بيش��تر مناطق كاهش داد، 
يادآور جدي بودن اين وابس��تگي اس��ت. با توجه به اين 
چالش، كشورهاي عضو ش��وراي همكاري خليج فارس 
همه برنامه هايي كه براي تنوع بخشيدن به اقتصاد خود و 
همچنين درآمدهاي مالي و خارجي غير نفتي الزم است را 
اجرا مي كنند. موفقيت اين برنامه ها براي دستيابي به رشد 

نيرومند و پايدار طي سال هاي آينده مهم است.
بر اساس اين گزارش، تخمين زده مي شود كه رشد تقاضاي 
جهاني نفت به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد و طي دو 
دهه آينده به پيك مي رسد. در ارزيابي چشم انداز بلندمدت 
بازار نفت مفيد است كه فراتر از عوامل ژئوپليتيكي و چرخه اي 
نگاه كنيم و به روندهايي كه قوي تر از ش��وك هاي موقتي 
هستند تمركز كنيم. تحليل اقتصادي تحوالت گذشته بازار 
نفت پس از محاسبه درآمد و رشد جمعيت نشان مي دهد 
كه روند نزولي قوي و پايداري در تقاضاي جهاني نفت پيش 
روي ماست. فعال روند كاهش رشد تقاضاي نفت بر اثر طيف 
وسيعي از عوامل، مثل بهبود بهره وري انرژي و همچنين 

جايگزين هاي نفت در بلندمدت، زير س��ايه موضوعاتي 
مثل اثرات اقتصادي و رشد جمعيت پنهان مانده است. اما 
پيش بيني مي شود كه طي سال هاي آتي، شاهد روند كاهش 
تدريجي سرعت و سرانجام كاهش تقاضاي جهاني نفت 
باشيم. تقاضاي نفت در حدود سال 2040 به پيك مي رسد. 
اگر فشار نظارت هاي قوي تر براي حفاظت از محيط زيست 
و پيشرفت سريع تر در بهره وري انرژي را در نظر بگيريم، اين 

اتفاق ممكن است خيلي زودتر رخ دهد.
همچنين انتظار مي رود كه رش��د تقاضاي جهاني براي 
گاز طبيعي كند شود، اگرچه پيش بيني مي شود كه رشد 
اين تقاضا طي دهه ه��اي آينده مثبت باقي بماند. چنين 
چش��م اندازي به معن��اي وجود يك چال��ش قابل توجه 
در برابر پايداري مالي اعضاي نفتي اتحاديه كش��ورهاي 
سازمان همكاري خليج فارس است. تجربه رشد ناگهاني 
هزينه هاي مالي كشورهاي منطقه GCC طي سال هاي 
2007 تا 2014 و به دنبال آن كاهش شديد درآمد از منابع 
هيدروكربني، موقعيت مالي اين منطقه را تضعيف كرده 
است. اين كاهش درآمد نفتي جرقه اي شد براي يك دوره 

اصالحات فشرده سرمايه اي كه ش��امل ادغام هاي مالي 
هم بود. با اين وجود، هنوز ه��م اثرات كاهش درآمدهاي 
نفتي آن دوره كامال رفع نشده است و درآمد پايين از منابع 
هيدروكربني منطقه GCC باعث كاهش ثروت خالص آنها 
در طول سال هاي 2014 تا 2018 شد. مسير طوالني مدت 
كاهش در رش��د درآمد هيدروكربني ب��ه كاهش ثروت 
منجر خواهد شد و با وضعيت مالي فعلي، ممكن است كه 
ثروت منطقه كشورهاي صادركننده نفت عضو سازمان 
همكاري خليج فارس ظرف 15 سال آينده به اتمام برسد. 
ضرورت دارد كه سياست هاي مالي كشورهاي اين منطقه 
براي مقابله با چالش چشم انداز تقاضاي نفت در مقايسه با 

برنامه هاي موجود هم بزرگ تر و هم فوري تر دنبال شود.
در اين رابطه، همه كشورهاي نفتي GCC ماهيت پايدار 
چالش تقاضاي نفت را به رس��ميت شناخته اند و در حال 
برنامه ريزي براي تطبيق دادن خود با چشم انداز بلندمدت 
استراتژيك هستند. با اين حال، سرعت و اندازه مورد انتظار 
اين برنامه ها ممكن اس��ت براي تثبيت ثروت بيشتر اين 
كشورها كافي نباشد و اين برنامه ها بايد تسريع شوند. در 

مدل هاي شبيه سازي، پايداري مالي بلندمدت كشورهاي 
GCC به طور ميانگين نيازمند آن است كه كسري مالي 
 GDP اوليه منابع غيرنفتي از سطح فعلي 44 درصدي در

به ارقام تك رقمي تا سال 2060 برسد.
مديري��ت انتق��ال مناب��ع مالي ب��ه مناب��ع غيرنفتي در 
طوالني مدت به اصالحات گسترده و انتخاب هاي دشوار 
بين نسلي نياز دارد. ادامه سياست هاي تنوع بخشي اقتصادي 

مهم است، اما به تنهايي كافي نخواهد بود.

    حركت سريع جهان به سمت آينده پسانفتي
اين گزارش نتيجه گيري مي كند كه كشورهاي نفتي عضو 
س��ازمان همكاري خليج فارس احتماال بايد خود را زودتر 
از موعد براي آينده پسانفتي آماده كنند. با پيشرفت هاي 
مستمر در فناوري هاي بهينه س��ازي مصرف انرژي، وارد 
مدار كردن منابع تجديدپذير انرژي و واكنش هاي سياستي 
قوي تر به تغييرات اقليمي، انتظار مي رود كه تقاضاي جهاني 
نفت رشد آرامي را تجربه كند و سرانجام در دو دهه آينده 
شاهد آغاز كاهش تقاضاي نفت باشيم. اگر چنين انتظاراتي 
تحقق يابد، چش��م انداز اقتصادي بس��ياري از كشورهاي 
صادر كننده نفت، از جمله كشورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس دگرگون خواهد شد. حركت به سمت دوران 
پس��انفتي با چالش هاي بالقوه قابل توجهي همراه است. 
پيشرفت سريع تر با تنوع اقتصادي و توسعه بخش خصوصي 
براي حصول اطمينان از رشد پايدار بسيار مهم است و بايد با 
اصالحات گسترده حمايت شود. اصالحات مستمر اعضاي 
سازمان همكاري خليج فارس را در جهت درست حركت 
مي دهد، اما آنها بايد اقدامات خود را تسريع كنند. حتي با 
متنوع سازي س��ريع اقتصاد هم نياز است كه تنظيم گري 
مالي قابل توجهي در درازمدت صورت بگيرد. دستيابي به 
اين تنظيم گري كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را ملزم 
مي كند كه تالش براي افزايش درآمد مالي غيرنفتي، كاهش 
هزينه هاي دولتي و اولويت دادن به پس انداز را بيشتر كنند.

با شروع كردن قدرتمند اين اصالحات، به رونق اقتصادي 
نسل هاي آينده كمك خواهد شد، هر چند اين امر مستلزم 
تالش بيشتر نسل فعلي است. بزرگ ترين چالش پيش رو، 

مديريت انتقال گسترده به سمت اقتصاد غيرنفتي است.
آينده بلندمدت نفت كه در اين مقاله ترسيم شد، پيامدهاي 
اجتماعي و اقتصادي بسياري را در بر خواهد داشت كه بر 
اشتغال، درآمد خانوار، اطمينان شغلي و سرمايه گذاري 
تأثير مي گذارد. براي درك كام��ل اين پيامدها، طراحي 
استراتژي هاي كاهش دهنده عواقب و ايجاد وفاق اجتماعي 
الزم ب��راي اجراي اين اس��تراتژي ها ضروري اس��ت كه 

تحقيقات بيشتري انجام شود.

هشدار غول هاي نفتي به ترامپ

مديران صنعت نفت به دولت ترامپ هشدار دادند امريكا براي 
توليد حجم نفت، گاز و ساير محصوالت انرژي كه چين را تحت 
توافق تجاري جديد ملزم به خريد آنها كرده است، به مشكل 
برخواهد خورد. به گزارش ايسنا، فاز اول توافق تجاري كه در 
15 ژانويه توسط دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا امضا شد، 
چين را ملزم كرده است در مدت دو سال آينده 52.4 ميليارد 
دالر گاز طبيعي مايع، نفت خام، فرآورده هاي پااليشي و زغال 
سنگ خريداري كند. موسسه امريكن پتروليوم ماه گذشته 
در ديدار با مقامات وزارت انرژي امريكا كه پشت درهاي بسته 
صورت گرفت، هشدار داد چين براي جامه عمل پوشاندن به 
اين تعهد، بايد يك ميليون بشكه در روز نفت خام بيشتر، 500 
هزار بشكه در روز فرآورده هاي پااليشي و 100 نفتكش گاز 
طبيعي مايع وارد كند. اين گروه البي صنعت نفت اعالم كرد 
اين حجم از انرژي كه چين موافقت كرده است خريداري 
كند، زيرساخت صادراتي و ظرفيت توليد امريكا را در مضيقه 

قرار مي دهد و بيشتر از رشد توليد نفت تا سال 2021 است 
كه از س��وي دولت فدرال پيش بيني شده است.موسسه 
امريكن پتروليوم به وزارت انرژي امريكا اعالم كرده است 
توانايي امريكا براي توس��عه صادرات نفت و ساير مايعات 
انرژي احتم��اال به يك عامل محدودكننده تبديل خواهد 
شد و حتي اگر اين ميزان توليد موجود باشد، چالش هاي 
لجستيكي درخصوص حمل دريايي و كانال پاناما به قوت 
خود باقي هس��تند. مقامات وزارت انرژي امريكا براي اين 
مالقات درخواست كرده بودند زيرا مايل بودند دريابند تعهد 
چين براي خريد انرژي امريكا پس از امضاي توافق تجاري، 
چه تاثيري روي صنعت نفت و گاز اين كشور خواهد گذاشت.

صنعت نف��ت يكي از بزرگ ترين برن��دگان توافق تجاري 
امريكا با چين خواهد بود و اظهارات مقامات البي كننده اين 
صنعت پرسشهايي را درباره تعهد چين براي خريد حداكثر 
200 ميليارد دالر بيشتر كاالها و خدمات امريكايي در دو 

س��ال آينده برمي انگيزد. امريكا در سال 2017 يك سال 
پيش از آغاز جنگ تجاري با چين، 187 ميليارد دالر كاال و 
خدمات به اين كشور صادر كرده بود. همچنين ترديدهايي 
درباره توانايي امريكا براي افزايش سريع توليد سويا و ساير 
محصوالت كش��اورزي براي صادرات به چين وجود دارد. 
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، نمايندگان صنعت نفت و گاز 
از اين بسته تجاري به شدت استقبال كرده بودند و موسسه 
امريكن پتروليوم در ژانويه توافق با چين را گامي در مس��ير 
درست براي انرژي امريكا خوانده بود. با اين حال تحليلگران 
پيش از اين هشدار داده بودند كه محدوديتهاي لجستيكي 
و قراردادي ممكن اس��ت براي چين عمل به تعهداتش را 
دشوار كند. به عنوان مثال در بخش گاز، اين كشور شاهد 
افزايش قابل مالحظ��ه واردات گاز از طري��ق خط لوله از 
روسيه در سال هاي آينده اس��ت كه باعث افت تجارت ال 
ان جي خواهد شد.ديدار ميان موسسه امريكن پتروليوم و 

وزارت انرژي امريكا پيش از تعطيلي صنعتي چين به دليل 
شيوه ويروس كرونا روي داد كه باعث ريزش شديد قيمت 
نفت شد و در نتيجه، تحليلگران پيش بيني خود از تقاضاي 
جهاني براي نفت در سال ميالدي جاري را به ميزان قابل 

مالحظه اي تنزل دادند. يك مقام وزارت انرژي امريكا اظهار 
كرده كه پيش از سفري كه قرار است به چين انجام بگيرد، 
ديدارهاي مشابهي با مديران بخش زغال سنگ، ال ان جي 

و تجارت برگزار خواهد شد.

به دنبال مقاصد صادرات گازي جديد باشيم
يك كارش��ناس انرژي گفت: اگر ما در شرايط تحريم، به 
جاي دو مقصد صادراتي، 10 مقصد صادرات گاز داشتيم، 
مسلما در اين بخش، درآمدهاي پايداري داشتيم كه امريكا 
نمي توانس��ت آن را تحت تأثير تحريم ها ق��رار دهد.جواد 
سليمان پور، كارشناس انرژي در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به تاثير تحريم ها بر صادرات نفتي اظهار داشت: در حالي كه 
در دو دوره تحريم نفتي، صادرات نفت ما متأثر از تحريم ها 
ش��د، صادرات فرآورده هاي نفتي ما نه تنها كاهش نيافت 
بلكه افزايش پيدا كرد و نشان از اين است كه پتانسيل بااليي 
در صادرات فرآورده داريم كه تحريم پذيري اش نسبت به 
نفت خام به شدت كمتر است، چون بازار نفت زيرساخت 
تحريمش وجود دارد، چون محموله هاي نفتي عمدتا بزرگ 
است و مقصد ها معموال مشخص و محدودند و تقريبا 40 تا 
50 پااليشگاه با ايران كار مي كنند، اين مسائل همه باعث 
مي شود كه زيرس��اخت تحريم و رصد صادرات نفت ايران 
ممكن باشد؛ اما فرآورده هاي نفتي بازار ُخردي دارد و متنوع 

و گس��ترده هستند و تراكنش هاي مالي نيز در اين بازار به 
همان نسبت خرد اس��ت و پتانسيل بااليي نيز در منطقه 
ما وج��ود دارد.وي ادامه داد: يك راه��كار ميان مدت اين 
است كه نفت خام را با احداث پااليشگاه در زنجيره ارزش 
به فرآورده هاي نفتي تبديل كنيم، ضمن اينكه اگر حجم 
قابل توجهي از سوخت يك كشور را تأمين كنيم، مي توانيم 
بگوييم يك شريان حياتي از آن كشور در اختيار ماست و هر 
ساله حجم قالب توجهي پول در گردش داريم كه مي توانيم 
اقتصاد آن كشور را تحت تأثير قرار دهيم و در بحث افزايش 
ارزش افزوده نيز مي توانيم نفتايي كه در پااليشگاه ها توليد 
مي شود را به پتروشيمي ها ببريم و به محصول با ارزش افزوده 
بيشتر تبديل كنيم.وي افزود: عمده گازطبيعي را داريم در 
داخل كشور مصرف مي كنيم و ارزش افزوده قابل توجهي 
از اين محل، عايد كشور نمي شود و بيشترين درآمدي كه از 
انرژي به دست مي آوريم از محل صادرات نفت خام است.

سليمان پور با تأكيد بر اينكه »بايد سراغ بازارهايي برويم كه 

چنين ويژگي هايي را كمتر داشته باشد«، گفت: ما تجربه 
دو دوره تحريم را در بازار ص��ادرات گاز داريم؛ در دوره اول 
تحريم ها ما صادرات گاز به تركيه داشتيم و در دوره دوم نيز 
صادرات گاز به تركيه و عراق را داشتيم كه در هيچ كدام از 
اين دوره ها، صادرات گاز به اين كشورها تحت تأثير تحريم ها 
نبود؛ نه اينكه امريكا نخواهد صادرات گاز ايران را تحريم كند، 
بلكه در بازار گاز ام��كان جايگزيني به راحتي وجود ندارد.
وي افزود: وقتي از اردوغان در س��ازمان ملل سوال شد كه 
چرا واردات گاز از ايران را به خاطر تحريم هاي امريكا قطع 
نمي كنيد، گفت »نمي توانم در اوج سرما خانه هاي مردمم 
را بدون س��وخت بگذارم« و اين نش��ان مي دهد كه چقدر 
صادرات گاز مي تواند استراتژيك باشد كه حتي كشورها 
تعامالت سياسي شان را هم بر اساس آن تغيير دهند.اين 
كارشناس انرژي خاطرنشان كرد: در بازار گاز كشوري مثل 
تركيه، اگر اين كشور بخواهد گاز كشوري ديگر را جايگزين 
واردات گاز از اي��ران كند، يا بايد خط لوله جديدي احداث 

كند كه س��رمايه گذاري و زمان نياز دارد يا بايد پايانه ال ان 
جي احداث كند كه باز هم مس��تلزم زمان و سرمايه است؛ 
پس جايگزيني واردات گاز از ايران در كوتاه مدت امكان پذير 
نيست.وي افزود: اگر ما در شرايط تحريم، به جاي دو مقصد 
صادراتي، 10 مقصد صادرات گاز داش��تيم، مسلما در اين 
بخش، درآمدهاي پايداري داشتيم كه امريكا نمي توانست 
آن را تحت تأثير تحريم ها ق��رار دهد و تحريم درآمدهاي 
ارزي ما از محل صادرات گاز، تقريبا براي امريكا شدني نبود 
و ما تحريم ناپذير مي شديم؛ اين راهكاري است كه ما بايد 
در بلندمدت به سمت آن برويم.سليمان پور تصريح كرد: 
در ميان مدت نيز بايد به س��مت بازارهاي در دسترس تر 
منطقه مثل عمان، پاكستان، افغانستان و افزايش صادرات 
گاز به تركيه برويم و در بلندمدت با صادرات قابل توجه گاز 
به كشورهاي منطقه، يك درآمد پايدار و تحريم ناپذير براي 
كشور ايجاد كنيم كه مي تواند اقتصاد ما را قوي كند؛ صادرات 
گاز عالوه بر درآمد، يك وابستگي متقابل نيز به همراه دارد.
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افزايش توليد گاز
از ميدان مشترك پارس جنوبي

ايرن�ا| مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: 
امسال پااليشگاه چهارم و پنجم توقفي براي تعميرات 
اساس��ي نداش��تند كه باعث افزايش توليد از مخزن 
مشترك پارس جنوبي شد. »هادي هاشم زاده فرهنگ 
عنوان كرد: در پااليشگاه اول تا پايان تعميرات اساسي 
سال جاري، 78 درصد تجهيزات تحت ضمانت است 
كه اين عدد تا پايان سال و با توجه به فعاليت هايي كه در 
خارج از برنامه تعميرات اساسي انجام مي دهيم، مطابق 
برنامه به بيش از ۹5 درصد مي رسد.فرهنگ ضمانت 
تجهيزات در فازهاي 2 و۳ را نيز تا پايان سال، حدود 
۹5 درص��د بيان كرد و گفت: فازهاي 4 و 5 كه اكنون 
۹۳ درصد تجهيزات آن با ضمانت در حال كار كردن 
هستند، در پايان سال به حدود ۹7 درصد خواهد رسيد.
وي ضمانت تجهيزات پااليشگاه چهارم را تا پايان سال 
۹4 درصد عنوان كرد و گفت: اين اعداد نشان دهنده 
كيفيت فعاليت هاي بازرس��ي، تعمير و نگهداري و 

بهره برداري در مجتمع گاز پارس جنوبي است.

تانكرهاي ال ان جي
بدون مشتري ماندند

ايسنا | چهار تانكر ال ان جي به مقصد شمال آسيا 
در پي شيوع ويروس كرونا در چين كه تقاضاي اين 
كشور را به ش��دت كاهش داده است، مجبور شدند 
تغيير مقصد داده يا مسير جديدي را در پيش بگيرند.

ربكا شيا، تحليلگر ال ان جي در شركت اطالعاتي كپلر 
به رويترز گفت: 15 تانكر ديگر هم در سطح جهاني به 
عنوان مخزن شناور مشخص شده اند كه 11 فروند آنها 
در سراسر آسيا پراكنده شده اند.ويروس كرونا تاكنون 
بيش از 60 هزار نفر را مبتال كرده و تاثير شديدي روي 
تقاضا براي انواع انرژي داشته و بازار ال ان جي كه پيش 
از اين به دليل دماي گرم تر هوا با افت قيمت ها روبه رو 
شده بود را دچار ضعف بيشتري كرده است.يكي از 
بزرگ ترين خريداران گاز در چين، در پي شيوع كرونا 
وضعيت اضطراري اعالم كرده و قراردادهايش با سه 
تامين كننده را به حال تعليق درآورده است. در نتيجه 
شرايط اخير، قيمت ها به شدت افت كرده و شركت ها 
را واداشته است به دنبال خريداران ديگري براي اين 
محموله ها باشند.اين ميان چهار تانكر ال ان جي، سه 
محمول��ه ال ان جي در قطر و يك محموله در عمان 
بارگيري ش��ده بودند و در ابتدا خاور دور را به عنوان 

مقصد خود تعيين كرده بودند. 

شركت هاي نفت روسيه مخالف 
كاهش بيشتر توليد نفت هستند

تسنيم | شركت هاي نفت روسيه از تمديد قرارداد 
كاهش توليد تا پايان سه ماهه دوم سال جاري ميالدي 
حمايت مي كنند ولي بيش��تر آنه��ا موافق كاهش 
بيشتر توليد نيس��تند.اكثر شركت هاي بزرگ نفت 
روسيه ترجيح مي دهند به جاي كاهش بيشتر توليد، 
قرارداد كاهش توليد تمديد شود. الكساندر ديوكوف، 
مديرعامل شركت گزپروم نفت گفت: با توجه به شرايط 
فعلي بازار بهتر است قرارداد كاهش توليد تا سه ماهه 
دوم سال جاري ميالدي تمديد شود.راويل ماگانوف، 
معاون اول اجرايي شركت لوك اويل گفت: شركت هاي 
نفت روس��يه از تمديد قرارداد كاهش توليد تا پايان 
سه ماهه دوم سال جاري ميالدي حمايت مي كنند 
ولي بيشتر آنها موافق كاهش بيشتر توليد نيستند.
كرملين در روز پنجشنبه اعالم كرد روسيه هنوز در 
مورد همكاري با سازمان كشورهاي صادر كننده نفت 
)اوپك( در كاهش بيشتر توليد تصميم گيري نكرده 
است. هر دو شاخص نفت وست تگزاس اينترمديت و 
برنت تغيير قيمت چنداني نداشته اند. وست تگزاس 
اينترمديت حدود 51.50 دالر در هر بشكه و نفت برنت 

زير 56.50 دالر معامله مي شود.

توليد روزانه نفت ايران
به ۲ ميليون و ۸۶ هزار بشكه رسيد

تس�نيم | اوپك توليد نفت ايران در نخستين ماه 
سال جاري ميالدي را 2 ميليون و 86 هزار بشكه در 
روز اعالم كرد كه اين رقم نس��بت به ماه قبل از آن ۹ 
هزار بشكه كاهش داشته است.اوپك در جديدترين 
گزارش ماهانه خود با اشاره به شيوع ويروس كرونا به 
عنوان يك عامل مهم، پيش بيني خود در مورد رشد 
تقاضا براي نفت در سال جاري ميالدي را كاهش داد.

بر اين اساس اوپك پيش بيني كرده كه رشد تقاضا 
براي نفت در سال 2020 ميالدي به 0.۹۹ ميليون 
بشكه در روز برسد. اين رقم نسبت به ارزيابي منتشر 
شده در گزارش ماه گذشته اوپك 0.2۳ ميليون بشكه 
كاهش نشان مي دهد.اوپك همچنين در اين گزارش 
متوسط قيمت نفت سنگين ايران را در ماه ژانويه 62 
دالر و 61 سنت اعالم كرده كه نسبت به ماه پيش از 

آن 1.۹ درصد كاهش نشان مي دهد.

با سالم و احترام به استحضار مي رساند كه مرحوم صيداحمد دوستيان در مورخ 1386/6/7 
فوت نموده است و اينجانب و ساير خواندگان ورثه قانوني آن مرحوم مي باشيم. لذا چون 
در حال حاضر قصد تقس�يم ماترك به نحو عادالنه را داريم از آن مقام محترم مستنداً به 
ماده 206 قانون امور حسبي تقاضاي تحرير تركه و صورت برداري ماترك متوفي با جلب 

نظر كارشناسي مورد استدعاست. 

شرح دادخواست                                    رياست محترم شوراي حل اختالف ايالم
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نمي توانيم اين همه نفت توليد كنيم!

ما ب��ه دول��ت پيش��نهاد  
كرده  ايم كه در راس��تاي 
اصالح قيم��ت بنزين، به 
ج��اي آنكه پ��ول حاصل 
از اي��ن طرح را ب��ه مردم 
بپردازد، با هدف مديريت 
و بهينه س��ازي مص��رف 
س��وخت، ب��ا در اختي��ار 
گذاشتن س��وخت رايگان 
براي وس��ايل حمل ونقل 
عمومي و س��هميه هاي مناسب براي خودروهاي 
شخصي، امكان گسترش استفاده از سي ان جي به 

عنوان سوخت پاك را بيش از پيش فراهم سازد. در 
واقع با استفاده از طرح هايي جامعه را به استفاده از 

اين سوخت به جاي بنزين تشويق كند.
در همين راستا ما پيش��نهاداتي از سوي انجمن 
صنفي به دولت ارايه داديم كه زمينه ارايه كارت 
س��وخت رايگان س��ي ان جي ب��راي خودروهاي 
مش��مول را فراهم آورد و منابع مال��ي مورد نياز 

اجراي اين طرح را نيز در نظر گرفته بوديم.
 اين طرح در ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي مورد بررسي قرار گرفته و كليات آن به 

تاييد دولت رسيده است.
در ح��ال حاضر اين طرح توس��ط كارشناس��ان 

وزارت نف��ت در ح��ال بررس��ي اس��ت.براين 
اس��اس قرار اس��ت كارت س��وخت س��ي ان جي 
راي��گان ب��راي 4.5 ميليون خودروي گازس��وز 
فعل��ي اختص��اص ياب��د ك��ه اي��ن كارت ه��ا به 
ص��ورت ماهانه حدود ۳00 متر مكعب س��وخت 
 س��ي ان جي راي��گان را در خود ج��اي مي دهند.

 اين 4.5 ميليون خودرو شامل 2 ميليون خودروي 
دوگانه س��وزي اس��ت كه از قبل وجود داشتن به 
اضافه ح��دود 2.5 ميلي��ون خودرويي كه به اين 

گروه اضافه شده اند.
 طبق برآوردهاي موجود پيش بيني مي شود تعداد 
خودروهاي دوگانه سوز تا دو سال آينده به مراتب 

افزاي��ش يافته و به حدود ش��ش ميليون خودرو 
برس��د. باتوجه به ش��رايط فعلي روند پيگيري و 
بررسي طرح، مي توان پيش بيني كرد كه اين طرح 
سال آينده و تا نيمه نخست سال 1۳۹۹ در كشور 
به مرحله اجرا درآيد. البت��ه بايد منابع مورد نظر 
نيز تخصيص يابد كه تصور مي شود اين فرآيند نيز 
تا نيمه نخست س��ال آينده محقق شود.  در حال 
حاضر بايد منتظر نوشتن دستورالعمل اين طرح 

از سوي دولت بود.
آن طور ك��ه ما پيش��نهاد داده ايم، ط��رح كارت 
ملي س��وخت بايد همزمان با پياده س��ازي طرح 
هوشمندسازي جايگاه هاي سوخت اجرايي شود. 

منابع مورد نياز اين طرح نيز در قالب پيش��نهاد 
ارايه ش��ده به طور كامل ديده و ارايه شده است. 
نخس��تين محل مناب��ع مورد نياز اج��راي طرح 
كارت ملي س��وخت از افزايش قيمت ۳۹2 ريالي 
سي ان جي اس��ت كه اين اقدام از خردادماه سال 
جاري توسط دولت به اجرا درآمد و به تبع افزايش 
قيمت س��ي ان جي منابع جديدي ب��راي دولت 
فراهم شد كه مي تواند به اين طرح اختصاص يابد. 
عالوه ب��ر اين بخش دوم منابع مورد نياز مي تواند 
از محل تخصيص 6500 ميليارد براي طرح تبديل 
دوگانه سوز كردن خودروها كه مصوبه شوراي پول 

و اعتبار را دارد، در نظر گرفته شود.

طرح تخصيص كارت سوخت رايگان سي ان جي از نيمه نخست سال آينده

اردشير دادرس
رييس انجمن صنفي 

سي ان جي



اخبار

وزير صمت خبر داد 

مدرس خياباني: صفر شدن نرخ تعرفه ورود فرش ايراني به بازارهاي اوراسيا

اعضاي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، الحاق ايران به FATF را واكاوي كردند

برنامه 2 ساله توليد براي داخلي سازي 

نگراني از تصميم گروه ويژه اقدام مالي عليه ايران

تعادل | گروه صنعت |
وزير صنعت، معدن و تجارت، داخلي سازي نيازمندي هاي 
صنايع مختلف را يك اولويت در عرصه توليد كشور دانست. 
براساس اظهارات رضا رحماني، با رصد دقيق نيازمندي ها 
و تعيين رقم ارزبري كاالها در رشته هاي مختلف صنعتي 
وارداتي كه مستلزم داخلي سازي بودند، اهدافي در چارچوب 
برنامه اي 3 ساله، تدوين ش��ده اند. بنابراين تا سال 1400 
حدود 10 ميليارد دالر از نيازهاي وارداتي كشور به ساخت 
داخل، تبديل مي شوند. درنتيجه حدود يك ميليون موقعيت 
شغلي در كشور ايجاد و تعداد بيشتري از مشاغل صنعتي و 
معدني تثبيت مي شوند. از سوي ديگر، قائم مقام وزير صنعت، 
معدن و تجارت در امور بازرگاني هم با اشاره به عقب ماندگي 
فرش دستباف از توسعه صادرات در سال هاي اخير از صفر 
ش��دن نرخ تعرفه ورود فرش ايراني به بازارهاي اوراس��يا 
خبر داد. مدرس خياباني با اشاره به تشكيل كارگروه هاي 
تخصصي توسط مركز ملي فرش ايران، ستاد تنظيم بازار و 
توسعه صادرات، ستاد رونق توليد و حمايت از صادرات؛ ابراز 
اميدواري كرد كه پتانسيل هاي صادراتي اين بخش، جنبه 
عملياتي پيدا كند و زمينه اشتغالزايي و ارزآوري، ايجاد كند.

  مديريت تعرفه ها در دستور كار 
وزير صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه س��تاد تسهيل و 
رفع موانع توليد استان خراسان رضوي با اشاره به برگزاري 
نخستين نمايشگاه س��اخت داخل گفت: اين نمايشگاه 
با اولويت داخلي س��ازي نيازمندي هاي صنايع مختلف و 
در راس��تاي تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز در سطح 
كش��ور برگزار ش��د و در جريان آن، ۲۲ تفاهم نامه ميان 
سفارش دهنده هاي نيازمندي ها و توليدكنندگان امضا شد. 
نمايشگاه ساخت داخل مبدا تحوالت خوبي در بخش هاي 
مختلف صنعتي كشور بود. در ادامه با توجه به رصد دقيق 
نيازمندي ها و تعيين رقم ارزبري كاالها در رشته هاي مختلف 
صنعتي وارداتي كه مستلزم داخلي سازي بودند، اهدافي در 
چارچوب برنامه اي 3 ساله مشخص شدند. طبق برنامه تا 
سال 1400 بايد 10 ميليارد دالر از نيازهاي وارداتي كشور 

به ساخت داخل، تبديل شوند.
رضا رحماني تصريح ك��رد: با تحقق اين هدف، حدود يك 
ميليون شغل در كش��ور ايجاد و تعداد بيشتري از مشاغل 
صنعت��ي و معدني تثبيت مي ش��ود. در همي��ن حال در 
آسيب شناسي اين طرح، روند اجرايي دستورالعمل هاي 
مربوط به محدوديت ها و ممنوعيت ه��اي وارداتي توجه 
دقيقي شده است تا با لحاظ ۲ مولفه اصلي كيفيت و توليد 
به ميزان كافي و مورد نياز كشور، مديريت واردات در دستور 

كار قرار گيرد.
وزير صمت ادامه داد: در حال حاضر مشغول تدوين كتاب 
مقررات صادرات وواردات و همچنين آيين نامه تعرفه  براي 
اين حوزه هستيم. هم اكنون بهترين زمان ممكن براي اعالم 
توليدات كااليي كشور از بخش هاي مختلف صنعتي است 
تا درباره مديريت تعرفه ها اقدام الزم را انجام دهيم. رحماني 
تصريح كرد: روساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان ها مكلفند در اين خصوص پيشگام بوده و موارد مرتبط 
را شناسايي و اعالم كنند، البته اين موضوع مستلزم همكاري 

خود فعاالن بخش خصوصي و صنعتگران نيز است.
براساس اظهارات رحماني، ساخت داخل رسالت اصلي ما 
در حمايت از توليدات داخلي است و همه مسووالن مرتبط 
در اين ارتباط بايد كامال موثر عمل كنند و با توجه به اينكه 
نمايشگاه دايمي س��اخت داخل هم در واحدهاي بزرگ 
صنعتي و معدني و همچنين توسط انجمن هاي تخصصي 
صنايع برقرار اس��ت، همه واحدها مي توانند ظرفيت هاي 

توليدي و حتي نيازمندي خود را اعالم كنند. او تاكيد كرد: با 
قاطعيت اعالم مي كنم تمام توليدات ما كه مبتني بر اولويت 
داخلي سازي است در قيمت عرضه، حداقل نصف قيمت 
كاالي وارداتي بوده اس��ت و البته مستندات آن نيز كامال 
موجود است كه اين توليدات هم داراي كيفيت مناسب و 

هم به ميزان كافي هستند.
رحماني درباره مصوبات ستادهاي استاني تسهيل و رفع 
موانع توليد گفت: قانون تس��هيل و رفع موانع توليد نافذ و 
كاماًل اجرايي است و حتي در مورد بانك ها نيز رييس جمهور 
دس��تور دادند مصوبات ستاد هاي اس��تاني كامال اجرايي 
شوند. در ماده ۶۲ قانون اشاره شده، در صورتي كه اختالفي 
ميان مصوبات ستاد تسهيل و بانك ها وجود داشته باشد، 
موارد به هيات خبرگان ارجاع مي شود و اين هيات يك ماه 
مهلت بررس��ي موضوع را دارد و اعالم نظر كند، در صورت 
موافقت هيات خبرگان و مخالفت بانك، مدير مربوطه بانك 
به ترتيبات انتظامي بانك ها معرفي مي شود. او اضافه كرد: 
ضرورت دارد از تمامي ظرفيت هاي ستادهاي تسهيل و رفع 
موانع توليد، ستاد تنظيم بازار كشور و شوراي معادن استان 
به بهترين شكل ممكن براي رفع دغدغه ها و حل مشكالت 

بهره برداري شود.

  افزايش توليدات منتخب در 10 ماه
وزير صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در بخش ديگ��ري از 
صحبت هاي خود افزود: با همت تمامي دست اندركاران 
خوشبختانه توليدات منتخب كااليي كشور در عموم كاالها 
طي 10ماهه گذشته افزايشي است. رحماني اضافه كرد: 
اين اتفاق براي خود توليدكنندگان كامال ملموس است، 
البته بايد واقعيت ها را لحاظ كنيم و بدانيد كه تمهيدات 
الزم اتخاذ شده و با توجه به ضرورت تامين به هنگام مواد 
اوليه هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد، در همين راستا 
در تامين كاالهاي اساس��ي، امروز بيشتر از نياز كشور در 
انبارها كاال موجود اس��ت. او اعالم كرد: سيستم تبادل با 
تمامي دس��تگاه هاي مرتبط اعم از وزارت نيرو، راهداري، 
كار و تامين اجتماعي و... در حال اجرايي ش��دن اس��ت تا 
توليد كننده واقعي شناسايي و حمايت قطعي شود، هر كس 
توليد كننده واقعي باشد نبايد نگران تامين مواد اوليه باشد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره ما به التفاوت 
نرخ ارز بازگشتي، گفت: مواردي كه به نوعي مانعي در برابر 

منافع صادر كننده است حتما پيگيري مي شود.

  تعرفه ورود فرش دستباف به اوراسيا صفر شد
از س��وي ديگر، قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني 
هم با اش��اره به عقب ماندگي فرش دستباف از توسعه 
صادرات در س��ال هاي اخير گفت: تولي��د و صادرات 
فرش دستباف مزيت هاي بسياري دارد كه ازجمله آنها 
مي توان به »اشتغالزايي، ارزآوري و پتانسيل توليد در 
سراسر كشور« با حداقل امكانات را برشمرد. اين كاال به 
ويژه در حوزه اشتغال روستايي، حرف زيادي براي گفتن 
دارد و از مهاجرت و حاشيه نشيني از روستاها به سمت 
شهرها، جلوگيري مي كند. حسين مدرس خياباني با 
تاكيد بر ضرورت توجه به ارزآوري در ش��رايط كنوني 
اقتصاد ايران، تصريح كرد: نكته حائز اهميت در مورد 
فرش دستباف، توليد با مواد اوليه داخلي است. بخش 
عمده اي از مواد اوليه مورد نياز فرش دستباف در داخل 
توليد مي ش��ود و نيازي به خروج ارز به منظور واردات 
مواد اوليه وجود ندارد، بنابراين صادرات اين كاال نسبت 
به ساير كاالهاي غيرنفتي، به مراتب ارزآوري بيشتري 

براي كشور رقم مي زند. 

مدرس خياباني با بيان اينكه در عين حالي كه صادرات فرش 
مي تواند به دليل ارزش افزوده باالي توليد اين كاال، ارزآوري 
مناسبي براي كشور داشته باشد، افزود: شكل گيري زنجيره 
متعدد توليد و صادرات فرش نيز خود يك مزيت است. بر 
همين اساس مركز ملي فرش ايران كارگروه هاي تخصصي 
همچون ستاد تنظيم بازار و توسعه صادرات، ستاد رونق توليد 
و حمايت از صادرات را شكيل داده كه دبيري آن به اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دس��تباف سپرده 
شده است، بر اين اساس قرار است كه اين كارگروه به صورت 
مرتب و هفتگي تشكيل جلسه داده تا مسائل و مشكالت 
پيش روي توليد و صادرات فرش دستباف را از ميان بردارد. 
او ادامه داد: بر همين اساس، كارگروه رونق توليد و صادرات 
فرش دستباف ايران نيز در مركز ملي فرش ايران شكل گرفته 
و اميدواريم بتوانيم با همراهي بخش خصوصي، مسائل و 
مشكالت پيش روي توليد و صادرات اين هنر و صنعت اصيل 

ايراني را از ميان برداريم. 
قائم مقام وزير صم��ت در امور بازرگان��ي تاكيد كرد: 
چهارش��نبه هفته آينده )30 بهمن 98( قرار است كه 
موضوع بيمه قاليبافان با حضور نمايندگان س��ازمان 
تامي��ن اجتماع��ي در كارگروه رونق توليد و توس��عه 
صادرات فرش دس��تباف مورد بررس��ي ق��رار گيرد؛ 
اين در حالي اس��ت كه برخي آيي��ن نامه هاي مرتبط 
با بيم��ه قاليبافان باي��د اصالح ش��ود. او از اختصاص 
۲000 ميليارد تومان منابع از س��وي صندوق توسعه 
مل��ي در قالب بس��ته حماي��ت از ص��ادرات خبر داد 
وگف��ت: بانك ها نيز ب��ه همين ميزان مناب��ع در اين 
بخش وارد كرده و قرار اس��ت ك��ه وام هاي با نرخ بهره 
14 درصد در اختيار صادركنندگان قرار گيرد؛ ضمن 
اينكه برخ��ي بانك ها وام ۶ درصد نيز ب��ه توليد اعطا 
مي كنند ك��ه بايد اين منابع نيز به س��مت حمايت از 
 توليد و توس��عه صادرات فرش دستباف هدايت شود. 
مدرس خياباني از افزايش دوره مجاز براي بازگشت ارز 
صادراتي از ۶ ماه به يكسال خبر داد وگفت: اين تسهيل 

براي حمايت از صادركنندگان فرش دستباف، با يك 
نامه نگاري فراهم شده و بر اين اساس برخي از مسائل 
مرتبط با حوزه فرش دستباف را مي توان با هماهنگي و 
همكاري وزارت صنعت با ساير دستگاه هاي تصميم گير 
و تصميم ساز حل وفصل كرد. او معتقد است كه امروز 
فرش دس��تباف بايد در اولويت پيگيري ها براي رونق 
توليد قرار گيرد، به ويژه اينكه زماني فرش دس��تباف، 
س��هم ۲0 درصدي از س��بد صادرات غيرنفتي كشور 
داشته اس��ت؛ در حالي كه سال گذشته و امسال روند 

صادرات فرش كاهشي بوده است.
م��درس خياباني از تدوين ش��يوه نامه حماي��ت از ايجاد 
پايانه ه��اي صادراتي، گمرك تخصص��ي و فراهم نمودن 
سرمايه در گردش براي توليدكنندگان حوزه صادرات خبر 
داد و گفت: بايد زيرساخت هاي الزم براي توسعه صادرات را 
فراهم كرد؛ اين در حالي است كه توليد بايد با نگاه صادراتي 
صورت گيرد كه به اين منظور بسته حمايت از صادرات نيز با 

اين جهت گيري اجرايي خواهد شد.
 او در بخش ديگري از صحبت هاي خود، از انعقاد تفاهم نامه 
همكاري ميان حوزه قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني 
با معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه خبر داد 
وگفت: عمده ماموريت اين تفاهم نام��ه در حوزه فعاليت 
سفارتخانه ها در حوزه توسعه صادرات غيرنفتي در كشورهاي 
دنيا اس��ت؛ ضمن اينكه در قالب يك نامه ۲0 بندي تالش 
ش��ده تا كمك هايي كه وزارت امور خارج��ه مي تواند به 
صادركنندگان كشور در ساير بازارهاي جهاني داشته باشد، 

را به وزير محترم امور خارجه ارسال نماييم.
مدرس خياباني گفت: در ش��رايط كنوني اقتصاد ايران، 
عمده فعاليت و ماموريت سفارتخانه هاي كشور مي تواند 
از جنس اقتصادي باشد كه بر اين اساس فرش دستباف 
نيز مي تواند از سوي س��فراي ايران در ساير كشورهاي 
دنيا، تبليغ شده و مورد بازاريابي قرار گيرد. او تاكيد كرد: 
باي��د از منابع تبصره 18 قانون بودج��ه به منظور ايجاد 
زيرساخت هاي تجاري بهره گرفت، چراكه به موازات فراهم 

آوردن زيرساخت هاي توليدي و صنعتي، زيرساخت هاي 
تجاري رشد نكرده اند و بنابراين كاال توليد شده ولي در 
ورود به بازارهاي هدف صادراتي، داراي مشكل است كه 
بايد برطرف ش��ود. مدرس خياباني به انعقاد تفاهم نامه 
جمهوري اسالمي ايران با اوراسيا اشاره و خاطرنشان كرد: 
اطالعات واصله نشان مي دهد كه نرخ تعرفه ورود فرش 
ايراني به بازارهاي اوراسيا صفر شده است؛ اين در حالي 
است كه هم اكنون موقعيت بسيار مناسبي براي صادرات 
فرش دس��تباف ايراني به »روسيه، بالروس، قزاقستان، 
 قرقيزس��تان و ارمنس��تان« فراهم اس��ت؛ ضمن اينكه 
 تفاهم نامه دوجانبه با »پاكستان، اكو و كشورهاي عضو 
دي هشت« در دس��تور كار است تا بتوان تجارت كشور 
را با آنها رون��ق داد. او اظهار كرد: امروز اطالع رس��اني و 
بازاريابي براي فرش، بهترين خدمتي است كه مي تواند از 
سفارتخانه ها دريافت شود تا مسير ورود فرش دستباف 

ايراني را به بازارهاي هدف صادراتي باز كند. 
مدرس خياباني در ادامه به رييس مركز ملي فرش ايران 
دس��تور داد تا با بازنگري تفاهم نامه هاي گذشته كه با 
دستگاه هاي مختلف براي رونق توليد وصادرات فرش 
دستباف ايراني منعقد شده، زمينه را براي رونق توليد 
و توس��عه صادرات فراهم آورد. امروز صادركنندگان 
توانسته اند در شرايط سخت تحريم، 3۶ ميليارد دالر 
به 100 كشور دنيا، كاال صادر كنند و بر اين اساس، وزن 
كاالهاي صادراتي ايران به 115 ميليون تن رس��يده 
است. پس امروز امورات كش��ور از محل ارز صادراتي 
مي گذرد و بايد توليدكنندگان و صادركنندگان را ارج 
نهاد. او در پايان با تاكيد بر ضرورت جايگاه بافندگان، 
توليدكنندگان و صادركنندگان در تمامي رسته هاي 
كااليي بيان كرد: امروز بانك ها 3۶ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي ارايه 
داده اند كه فرش دستباف نيز بايد از آنها سهمي داشته 
باشد؛ پس بايد تالش شود تا از اين منابع بتوان به خوبي 
براي رونق توليد و صادرات فرش دستباف بهره گرفت.

تعادل |
نمايندگان بخش خصوصي در كميس��يون ب��ازار پول و 
سرمايه اتاق بازرگاني تهران، با توجه به رسيدن به روزهاي 
پاياني مهلت گ��روه ويژه اقدام مالي به كش��ورمان براي 
پيوس��تن به اين قواعد و اجراي توصيه هاي اين نهاد در 
مبارزه با تامين مالي تروريس��م، پولشويي و قاچاق مواد 
مخدر، س��ردرگمي موجود در اين باره را به زيان اقتصاد 
كشور دانستند. فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه الحاق به 
اين لوايح در ايران دچار سياست زدگي شده است، اين در 
حالي است كه اين موضوع ارتباطي با مسائل سياسي ندارد 
و روي استانداردها براي مبارزه با پولشويي متمركز است. به 
گفته آنها، با پايان مهلت ايران براي تصويب يا پذيرش لوايح 
مرتبط با اف اي تي اف و قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه 
گروه اقدام ويژه مالي، روزنه هاي باقيمانده براي مراودات 
مالي و مبادالت تجاري نيز بس��ته شود و كشور هايي كه 
حتي در شرايط تحريم مناس��بات خود را با ايران حفظ 
كردند، پس از قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه از ادامه 
اين همكاري ها امتناع بورزند. آنها بر اين نكته تاكيد كردند 
كه پذيرش يا عدم پذيرش اين لوايح، موضوعي فني و مالي 

بوده و نبايد به امري سياسي تبديل  مي شد.

FATF بررسي مساله الحاق ايران به   
 در روزهاي باقيمانده تا نشست بعدي گروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( در پاريس كه در روزهاي 1۶ تا ۲1 فوريه ۲0۲0 
)۲7 بهمن-۲ اسفند( است، كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق بازرگاني تهران شانزدهمين نشست خود را مجدداً 
به بررسي مساله الحاق ايران به اين گروه اختصاص داد تا 
 )FATF( تبعات تصويب يا عدم تصويب لوايح اف اي تي اف
را به بحث و گفت وگو بگذارد. گروه ويژه اقدام مالي پس از 
اعطاي مهلت چهار ماهه به ايران و قرار دادن نام كشورمان 
در زمره پرريسك ترين بازارهاي پولي و مالي، قرار است در 
اجالس بعدي خود در مورد ايران با موضوع تمديد مهلت 

يا انجام اقدامات متقابل، تصميم گيري كند. در نشست 
شانزدهم كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران كه به 
منظور بررسي الحاق ايران به لوايح اف اي تي اف با حضور 
اعضاي اين كميسيون و مجيد شاكري، پژوهشگر اقتصادي 
برگزار شد، موافقان و مخالفان پذيرش لوايح اف اي تي اف 

ديدگاه هاي خود را مطرح كردند.
در آغاز اين نشست، مجيد شاكري، پژوهشگر و تحليلگر 
اقتصادي، س��اختار گروه ويژه اقدام مالي، دستاوردها و 
هزينه هاي پذيرش مق��ررات اف اي تي اف براي ايران را از 
ُبعد فني تشريح كرد. او در بخشي از سخنان خود به اين 
نكته اشاره كرد كه سياستمداران موافق و مخالف الحاق 
ايران به لوايح مذكور اكنون روي اين مساله اتفاق نظر دارند 
كه دستاوردهاي تسريع در تكميل اكشن پلن اف اي تي اف 
احتمالي اما هزينه هاي آن قطعي خواهد بود. پس از آن، 
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران با اشاره 
به اينكه موض��وع اف اي تي اف و لوايح مرتبط با آن پس از 

حمالت يازده سپتامبر در جهان مطرح شد، گفت: در اين 
مقطع، دنيا به اين نتيجه رسيد كه با وضع قوانيني از تامين 
مالي تروريسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان جلوگيري 
كند و به اين ترتيب استانداردهايي براي مبادالت بانكي 
تعيين كرد. اكنون اغلب كشور ها، جز كره شمالي كه در 
ليست سياه قرار دارد، اين استانداردها را پذيرفته اند. ايران 
هم در ليست خاكستري قرار گرفته و در روزهاي آينده در 

مورد آن تصميم گيري خواهد شد.
فريال مستوفي با بيان اينكه الحاق به اين لوايح در ايران 
دچار سياست زدگي شده است، ادامه داد: در حالي كه اين 
موضوع ارتباطي با مسائل سياسي ندارد و روي استانداردها 
براي مبارزه با پولشويي متمركز است. رييس كميسيون 
بازار پول و س��رمايه اتاق تهران با بي��ان اينكه به موجب 
قوانين داخلي، ايران خ��ود نظارت هايي را براي مبارزه با 
پولشويي بر عمليات بانكي اعمال  مي كند، گفت: ايران خود 
قرباني تروريسم است و در حوزه مبارزه با مواد مخدر هم 

پيشگام بوده است؛ بنابراين شايسته است با پذيرش لوايح 
مرتبط با اف اي تي اف از جمله سي اف تي )CFT( و پالرمو، 
نگرش هاي منفي و غيرواقعي عليه كشور را اصالح كنيم. 
من اميدوارم كه كشورمان در اجالس آتي گروه ويژه اقدام 

مالي در ليست سياه قرار نگيرد.

  از تنش زايي پرهيز كنيم
در ادامه نايب رييس اين كميس��يون نيز ب��ا بيان اينكه 
اتاق هاي ته��ران وايران در قالب بيانيه نظر صريح خود را 
در م��ورد الحاق به اف اي تي اف بي��ان كرده اند، ادامه داد: 
در شرايطي كه كشورها به س��وي جهاني شدن حركت 
 مي كنند،  مي طلبد كه س��ازماني بر رعايت استانداردها 
در نقل و انتقاالت مالي نظارت ك��رده و از ورود پول هاي 
كثيف به اقتصاد ها جلوگيري كند. ما هم بايد قواعد دنيا را 
بپذيريم؛ به ويژه در شرايط كنوني كه تحت تاثير تحريم ها 
هس��تيم. عباس آرگون با اش��اره به اينكه امريكا تالش 
 مي كند، تمام منافذ ورود جريان پول به ايران را مس��دود 
كند، افزود: پذيرش لوايح اف اي تي اف احتماال شرايط ما 
را بهتر  نمي كند، اما مانع بدتر شدن اين وضعيت خواهد 
شد. اگر نام ايران وارد ليست سياه شود، شركاي تجاري 
كنوني ما نيز ديگر  نمي توانند به همكاري خود ادامه دهند.

او افزود: اكنون به بهانه آنكه اس��تقالل كش��ور مخدوش 
 مي ش��ود، با الحاق ايران به لواي��ح اف اي تي اف مخالفت 
 مي شود. اما استقالل اين نيست كه مقابل استانداردهاي 
بين المللي بايس��تيم. ما در اين مرحله بايد از تنش زايي 
پرهيز كنيم، تنش هايي كه فش��ار ها عليه ايران را حادتر 
و س��نگين تر  مي كند. به نظر  مي رسد، عدم پذيرش اين 
لوايح نوعي خودتحريمي است. آرگون در بخش ديگري 
از سخنانش با بيان اينكه ريس��ك اعتباري ايران به عدد 
7 رسيده است، افزود: افزايش ريسك اعتباري ايران نيز 

هزينه هاي تامين مالي را افزايش خواهد داد.
فرهاد فزوني، مشاور حوزه حمل ونقل اتاق بازرگاني تهران 

نيز با بيان اينكه ۲05 كشور قواعد اف اي تي اف را پذيرفته اند 
كه از تعداد اعضاي س��ازمان ملل نيز بيشتر است، گفت: 
چهار كشور »كره شمالي، سودان جنوبي، يمن و صحراي 
غربي« از پذيرش اين قواعد خودداري كرده اند و در صورت 
قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه، نام ايران هم طراز اين 
كشور ها قرار خواهد گرفت. او بر اين عقيده بود كه ايران با 
عدم تصويب لوايح اف اي تي اف خود را در انزواي بيشتري 
قرار خواهد داد. فزوني افزود: چنانچه ايران در ليست سياه 
اف اي تي اف قرار گيرد، بانك هاي خارجي كه تاكنون و در 
شرايط تحريم با ايران همكاري  مي كردند، اين مساله را 

بهانه عدم همكاري قرار خواهند داد.
در عين حال، احمد تش��كيني، مدي��ركل دفتر امور 
اقتصادي و سياست هاي تجاري وزارت صنعت، معدن 
وتجارت هم كه در اين نشست حضور يافته بود با تاكيد 
بر اينكه چشم انداز فعاالن اقتصادي بايد روشن باشد، 
عنوان كرد كه تصميم حاكميت و سياس��ت گذار بايد 
براي فعاالن اقتصادي معلوم باشد و بخش خصوصي 
براي برنامه ريزي ه��اي آتي بايد بدان��د كه نهادهاي 
تصميم گير، اين لواي��ح را در نهايت تصويب  مي كنند 
ي��ا  نمي كنند. در ادامه س��اير حاض��ران واعضاي اين 
كميسيون نيز ديدگاه هاي خود را مطرح كردند. نگراني 
عمده اي كه از س��وي اغلب فع��االن اقتصادي در اين 
نشست مطرح شد، آن بود كه با پايان مهلت ايران براي 
تصويب يا پذيرش لوايح مرتب��ط با اف اي تي اف و قرار 
گرفتن نام ايران در ليست سياه گروه اقدام ويژه مالي، 
روزنه هاي باقيمانده براي م��راودات مالي و مبادالت 
تجاري نيز بسته شود و كشور هايي كه حتي در شرايط 
تحريم مناسبات خود را با ايران حفظ كردند، پس از قرار 
گرفتن نام ايران در ليست سياه از ادامه اين همكاري ها 
امتناع بورزند. آنها همچنين بر اين نكته تاكيد كردند كه 
پذيرش يا عدم پذيرش اين لوايح، موضوعي فني و مالي 

بوده و نبايد به امري سياسي تبديل  مي شد.

وضع عوارض بر صادرات خرما 
درصورت افزايش قيمت در مبدا

ايس�نا|  رييس انجمن ملي خرماي ايران با اعالم 
اينكه با افزايش قيمت خرما در مبدا، عوارض صادرات 
براي آن وضع خواهد ش��د، از تامين خرما براي ماه 
رمضان به اندازه كافي خبر داد. محسن رشيد فرخي 
با بيان اينكه امسال حدود يك ميليون و 150 هزارتن 
تا يك ميليون ۲00هزار تن توليد خرما در كش��ور 
داشتيم كه نسبت به سال قبل توليدات حدود ۲0 
درصد افزايش يافته است، گفت: اين افزايش توليدات 
ما را مطمئن كرده كه سال بدون كاستي را در بازار 
خرما خواهيم داشت. از طرفي صادرات خرما نيز در 
10 ماهه سال جاري كاهش يافته است و به همين 
جهت خرما در انبارها به اندازه كافي ذخيره شده است 
و مش��كلي در تامين خرماي ماه رمضان نخواهيم 
داشت. وي ادامه داد: سال گذشته توليدات خرما ۲0 
درصد كاهش يافت و در كنار آن با افزايش صادرات 
نيز مواجه شديم. همين امر منجر به افزايش ناگهاني 
قيمت خرما شد و بازار عرضه و تقاضا به هم خورد. از 
طرفي به صادركنندگان نيز با تاخير ابالغ شد كه ارز 
حاصل از صادرات را بازگردانند يا با سامانه نيما تعامل 
كنند كه همين تاخير در ابالغ نيز مشكالتي را براي 
صادركنندگان ايجاد كرد. رييس انجمن ملي خرماي 
ايران با بيان اينكه دو هفته پيش نامه اي درباره تعيين 
عوارض صادرات خرما ابالغ شد و جلساتي را با ستاد 
تنظيم بازار داشتيم، اظهار كرد: بنا نيست در حال 
حاضر عوارضي ابالغ شود و نرخ آن هم مشخص نشده 
است ولي بازارهاي داخلي مرتبا رصد مي شوند و اگر 
خرما در مبدا با افزايش قيمت مواجه شود، عوارض 
وضع خواهد ش��د و نرخ آن نيز با مش��ورت انجمن 
خرماي ايران خواهد بود ام��ا در صورتي كه تغيير 
قيمتي در مبدا نداشته باشيم، عوارضي نيز تعيين 
نمي شود. رشيد فرخي با بيان اينكه بنا شد قيمت 
خرما در مبدا تغييري نداشته باشد و در مقصد نيز 
نرخ گذاري اين محصول برعهده ستاد تنظيم بازار 
است، گفت: قيمت هر كيلوگرم خرماي مضافتي در 
مبدا 1۶ هزار و 500 تومان است و با تلورانس جزيي 
اگر همين مبلغ بماند، عوارضي تعيين نمي ش��ود. 
وي تصريح كرد: سعي داريم در بدنه فروشگاه هاي 
زنجيره اي و ميادين ميوه و تره بار نيز عرضه مستقيم 
داشته باشيم. رييس انجمن ملي خرماي ايران با بيان 
اينكه در وضعيت كنوني كش��ور سعي در ارزآوري 
داريم و صادرات اين محصول مي تواند اقدام مفيدي 
در اين زمينه باشد، گفت: ممنوعيت صادرات خرما 
يا اخد عوارض براي صادرات آن، كارنامه صادراتي 
كشور را خراب مي كند. وي در پايان گفت: در شراط 
فعلي تمام سعي خود را خواهيم كرد كه خرما براي 

ماه رمضان با افزايش قيمت مواجه نشود.

 شركت مادر صادراتي 
براي توسعه صادرات بنگاه ها

باشگاه خبرنگاران | عضو هيات رييسه اتاق اصناف 
تهران گفت: بنگاه هاي كوچك و متوسط به تنهايي 
قدرت الزم براي حضور در بازار هاي جهاني را ندارند 
بنابراين نياز به تشكيل مجموعه مادر صادراتي وجود 
دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان علي فاضلي 
عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف تهران از تش��كيل 
مجموعه مادر صادراتي در بخش بنگاه هاي كوچك 
و متوسط خبر داد و اظهار كرد: حدود 1 هزار و 8۶0 
دسته صنفي فعال در بنگاه هاي كوچك و متوسط 
وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به صنايع چوب 
و مبلمان اشاره كرد . عضو هيات رييسه اتاق اصناف 
تهران با تاكيد بر ويژگي هاي خاص اين دسته صنفي 
ادامه داد: صنعت چوب و مبلمان با بيش از 1۶5 هزار 
بنگاه فعال در كشور نقش بس��يار موثري در توليد 
داخل و صادرات غير نفتي ايفا كرده است. كشور ما در 
سال هاي 9۲ و 93 جزو وارد كنندگان اين مصنوعات 
محسوب مي شد، اما امروز نه تنها اين اختالل برطرف 
شده بلكه صنعت چوب و مبلمان مي تواند در صادرات 
غير نفتي حرفي براي گفتن داشته باشد البته توليدات 
اين صنعت در كش��ور ما خالي از اشكال هم نيست 
و موارد بس��ياري نياز به ارزيابي و بررسي دارد. او با 
اشاره به اهميت ايجاد زبان مشترك براي حضور در 
بازار هاي جهاني گفت: اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و 
دولت بايد از توليد كننده ها براي حضور در بازار هاي 
جهاني حمايت كنند. اين صنعت در سال هاي اخير 
به سمت نگاهي كه در اقتصاد مقاومتي ترسيم شده 
بود حركت كرده است و يكي از صنايع مهم در ايجاد 
اشتغال پايدار محسوب مي شود. فاضلي گفت: با در 
نظر گرفتن 4 كارگر ب��ه ازاي هر بنگاه بيش از ۲50 
هزار ش��غل در اين بخش ايجاد شده است از طرفي 
تعداد زيادي بنگاه اقتصادي ثبت نش��ده در كشور 
وجود دارد كه آمار ايجاد اشتغال را به طور چشمگيري 
افزايش مي دهد. عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران 
با تاكيد بر اينكه صنعت مبلمان در تامين مواد اوليه 
نياز چنداني به كشور هاي خارجي ندارد تصريح كرد: 
مش��كالت خاصي در توليد ابزار آالت و يراق آالت 
اين حوزه وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، 
متاسفانه اين مشكالت، شرايط را براي توليد كنندگان 
دشوار كرده و نياز به ابالغ دستورالعمل هايي در اين 
خصوص وجود دارد. فاضلي تاكيد كرد: بدون شك 
اتاق اصناف در كن��ار توليد كننده ها حضور خواهد 
داش��ت تا چه در تامين مواد اوليه و چه در مباحث 
داخلي مثل ايجاد ش��هرك هاي صنعتي تخصصي 
اقدام ش��ود، موضوع ايجاد شهرك هاي تخصصي 
به اين صنف خالصه نمي شود و در تمام بنگاه هاي 
كوچك و متوسط مربوط است. او گفت: بنگاه هاي 
كوچك و متوسط به تنهايي قدرت الزم براي حضور در 
بازار هاي جهاني را ندارند از طرفي زباني كه بتواند آنها 
را راهنمايي كرده و براي انجام فعاليت آنها را همراهي 
كند وجود ن��دارد بنابراين نياز به ايجاد مجموعه اي 
تخصصي در كمك به اين صنايع در گسترش صادرات 
غي��ر نفتي وجود دارد و به همي��ن دليل ما به دنبال 
تشكيل مجموعه مادر صادراتي در بخش بنگاه هاي 

كوچك و متوسط هستيم.
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گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
بازگشت بازار مسكن به دوره ركود آن هم پس 
از ركودي 4 ساله مشكالتي را براي متقاضيان 
مصرفي آپارتمان ايجاد كرده است. اين ركود 
متاثر از شرايط اقتصادي كش�ور، تحريم ها و 
كاهش قدرت خريدمردم است. در اين شرايط 
دولت راه هاي گوناگوني براي بازگرداندن اين 
بازار به س�مت رونق و توليد ب�ه كارگرفته كه 
تقريب�ا هيچ كدام موثر نبوده ان�د. يكي از اين 
راهكارها اخذ ماليات بر خانه هاي خالي است. 
قانون ماليات بر خانه هاي خالي در سال ۱۳۶۶ 
تصويب شد و تا سال ۱۳۸۰ نيز جاري بود ولي 
به دليل هزينه هاي بس�يار زياد ارزش گذاري 
امالك ك�ه براي دول�ت داش�ت و به طور كلي 
مالي�ات اثرگذاري نبود، س�ال ۱۳۸۰ از قانون 

حذف شد.
اين پايه مالياتي )ماليات ب�ر خانه هاي خالي( 
مجددا در سال 9۵ در ماده ۵4 مكرر اصالحيه 
قانون ماليات هاي مستقيم گنجانده شد كه بر 
اس�اس اين قانون، خانه هايي كه بيشتر از يك 
س�ال خالي مي مانند، مشمول درصدي از نرخ 

ماليات اجاره بها مي شوند.
برخ�ي معتقدند، اي�ن امر با حق�وق مالكيت 
ش�خصي افراد تناق�ض دارد و نباي�د اجرايي 
ش�ود. يك نماينده مجلس قبال در رد مغايرت 
طرح اجباري ش�دن اجاره خانه ه�اي خالي با 
حقوق مالكيت ش�خصي، گفته بود: اين طرح 
هيچ مغايرتي با مساله مالكيت شخصي ندارد، 
زيرا در ش�رايط كنوني هم افرادي كه اجناس 
خ�ود را احتكار مي كنند، با حكم دادس�تاني، 
اموال و اجن�اس مذكور ضبط و اف�راد جريمه 
مي ش�وند و خانه هاي خالي نيز مانند اجناس 

احتكار شده است. 
در مقابل ع�ده اي نيز معتقدند، با اس�تفاده از 
اين ابزار مالياتي ن�رخ خانه هاي خالي در بازار 
كاهش يافته و منجر به عرضه واحد مسكوني 
در سراسر كش�ور خواهد شد كه اين عرضه يا 
در بازار اجاره اتفاق خواه�د افتاد كه منجر به 
افزايش عرضه مس�كن اجاره اي خواهد شد يا 
آنكه افزاي�ش عرضه در بازار معامالت ملك را 
به دنبال دارد كه منجر به كاهش س�هم تقاضا 
در ب�ازار اج�اره خواهد ش�د؛ بنابراين كنترل 
خانه هاي خالي از س�كنه در سراس�ر كش�ور 
س�هم بس�زايي در كاهش قيم�ت اجاره بها و 
كاه�ش فاصل�ه عرض�ه و تقاضا در اي�ن بازار 

خواهد داشت.

در كشورهاي مختلف با استفاده از ابزار هاي متفاوت 
از جمله س��امانه هاي آنالين، خود اظهاري، كنترل 
مصارف ان��رژي و… مالي��ات بر خانه ه��اي خالي 
اجرايي ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه كشور كانادا با 
استفاده از مصرف برق و سامانه خوداظهاري، ماليات 
بر خانه هاي خالي را با س��ه هدف حذف سوداگران 
داخلي و خارج��ي، عرضه خانه هاي خال��ي به بازار 
و افزاي��ش درآمد مالياتي و صرف آن براي س��اخت 
خانه هاي مقرون به صرفه، اجرا مي كند كه بررسي ها 
نشان مي دهد به هر سه اين اهداف دست يافته  است.

در ونكوور كانادا پس از تصويب ماليات بر خانه هايي 
كه بيش از ۶ ماه از سال خالي هستند، از سال ۲۰۱۷ 
تا ۲۰۱۸ تعداد امالك خالي ۱۵ درصد كاهش يافته 
اس��ت و در س��ال مالي ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۱۵ 

ميليون دالر ماليات جمع آوري شده است.
در كشوري مانند فرانسه، اگر شهري جمعيتي باالي 
۲۰۰ هزار نفر داشته باشد، خانه هاي خالي و احتكار 
شده به مردم بي خانمان داده مي شود، در اوايل انقالب 
ني��ز اعضاي ش��وراي عالي انقالب ب��ه دنبال چنين 

اقدامي بودند، اما در نهايت اجرايي نشد.
هر چند قانون مذكور به مدت ۵ سال از طريق وزارت 
راه و شهرس��ازي دنبال مي ش��د، ام��ا در نهايت اين 
وزارتخان��ه موفق به اجراي آن نش��د. بنابراين هفته 
گذش��ته كميس��يون تلفيق مجلس مصوب كرد تا 
ش��هرداري ها مجري اجراي اين قانون شوند. طبق 
مصوبه اخير مالياتي كميس��يون تلفيق بودجه ۹۹ 
كشور، سازمان امور مالياتي مكلف است با همكاري 
ش��هرداري هاي سراسر كش��ور واحدهاي مسكوني 
خالي از س��كنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 
يكصد هزار نفر جمعيت در سال هاي ۱3۹۷ ۱3۹۸ 
و ۱3۹۹ را شناس��ايي و ماليات متعلقه را بر اس��اس 
ماده ۵4 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و اصالحات 

بعدي از مالكان آنها اخذ كند.
 معافيت هاي مالياتي موضوع تبص��ره ۱۱ ماده ۵3 
قانون ماليات مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدي 
در محاسبه ماليات موضوع اين حكم در نظر گرفته 
نمي ش��ود. همچنين ۵۰ درص��د از درآمد حاصل از 
اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف ۱۱۰ 
۲۰4 جدول ش��ماره ۵ اين قانون ن��زد خزانه داري 
كل كش��ور و ۵۰ درصد باقي مانده به عنوان س��هم 
ش��هرداري ها به حساب ش��هرداري هاي محل اخذ 

ماليات واريزمي شود. 
بر اي��ن اس��اس س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور و 
وزارتخانه ه��اي راه و شهرس��ازي و ني��رو و ديگ��ر 
وزارتخانه ه��اي ذي ربط اين حك��م مكلفند تمامي 
اطالعات الزم براي شناس��ايي خانه ه��اي خالي از 
سكنه را در اختيار شهرداري كشور قرار دهند. رييس 
سازمان مالياتي در اين خصوص معتقد است، آنچه 
كميسيون تلفيق تصويب كرده، در حقيقت ماليات 

بر اصل ثروت است، به عبارت ديگر ما دو نوع ماليات 
در حوزه مس��كن داريم، يكي ماليات بر نقل و انتقال 
كه مالياتي فراگير است و همه افراد در زمان فروش 
خانه بايد اين ماليات را پرداخت كنند، حاال چه واحد 
مسكوني يا خودرو لوكس باشند يا نباشند، اما ماليات 
پيشنهاد شده از سوي كميسيون تلفيق، مالياتي است 

كه بر اصل ثروت تلقي مي شود.

  وجود 2 ميليون و800 هزار خانه خالي 
در كشور

آمارها نشان از اين دارد كه خانه هاي خالي ايراني تا 
نزديك به ۲ميليون و ۸۰۰ هزار واحد در كل كش��ور 
افزايش يافته اند. همچنين نرخ خانه هاي خالي كشور 
از رقم 4.۲ درصد در س��ال ۱3۸۵ )حدود ۶33 هزار 
واحد خالي( به ۸.3 درصد در سال ۱3۹۰ )حدود ۱.۶ 
ميليون واحد خالي( و ۱۱.3 درصد در سال ۱3۹۵ به 
حدود )حدود ۲.۸ ميليون واحد خالي( در سال جاري 

رسيده است. اين در حالي است كه محاسبات نشان 
مي دهد نرخ طبيعي خانه هاي خالي طي دوره زماني 
مذكور، 4 درصد بوده است. اين وضعيت بيانگر شكاف 
قابل توجهي بين نرخ طبيعي و نرخ واقعي خانه هاي 

خالي در بازار مسكن ايران است.

  توانمندي شهرداري در اخذ ماليات 
به گزارش »تعادل«، واگذاري اجراي قانون ماليات 
ب��ر خانه هاي خالي ب��ر عهده ش��هرداري ها طبيعتا 
پيامده��اي مثب��ت و منفي براي اي��ن نهاد عمومي 
به دنبال دارد. در ش��هرداري تهران كه با مشكالت 
عدي��ده اي رو ب��ه روس��ت و از كمبود مناب��ع مالي 
رنج مي ب��رد اين كار به منزل��ه افزايش فعاليت هاي 
شهرداري و شايد افزايش نيروهاي انساني است كه 
خود يك معضل مهم در شهرداري پايتخت به شمار 
مي رود. همچنين نياز اس��ت تا پست هاي جديدي 
براي آن تعريف شود و دفاتر جداگانه براي آن در نظر 
گرفته ش��ود. البته تا زماني كه اين قانون در مجلس 
تصويب نشود نمي توان درخصوص جزييات اجرايي 
آن صحب��ت كرد، اما قطعا انجام اين كار هزينه هايي 
براي ش��هرداري در پي دارد و بايد ديد اين هزينه ها 
چگون��ه تامين خواهد ش��د، آيا دول��ت در ابتدا اين 
هزينه ها را به شهرداري پرداخت مي كند يا شهرداري 
در ادامه مس��ير مي تواند از محل اخذ ماليات ها اين 

هزينه ها را جبران كند.
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرس��ازي و معماري 
شهردار تهران معتقد است، شهرداري از توانايي هاي 
الزم براي اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي برخوردار 
اس��ت. او در گفت وگ��و ب��ا »تع��ادل« در اي��ن باره 
توضيحاتي ارايه كرد و گفت: ما درشهرداري به دنبال 
اين موض��وع بوديم تا ارزش اف��زوده آپارتمان هايي 
كه در ش��هر س��اخته مي ش��وند اما مورد اس��تفاده 
ق��رار نمي گيرن��د را به گونه اي به ش��هر بازگردانيم. 
يك��ي از راه هاي اين ام��ر اخذ مالي��ات از خانه هاي 
خال��ي اس��ت. اي��ن كار در كش��ورهاي ديگ��ر نيز 

 اج��را مي ش��ود و فقط مختص كش��ور ما نيس��ت.
گلپايگاني افزود: در گذشته مكانيزم هاي ديگري براي 
وصول ماليات از زمين هاي باير شهري وجود داشت 
كه متولي آن دولت بود ام��ا در عمل امكان اجرايي 
ش��دن آن براي دس��تگاه هاي دولتي فراهم نشد به 
همين دليل در بحث خانه هاي خالي ش��هرداري را 
متولي اين امر قرار دادند، بخشي از ماليات اخذ شده 

نيز به مديريت شهري سپرده خواهد شد.
او با بيان اينكه ش��هرداري ها از توان باالتري در اين 
زمينه برخوردار هس��تند، تصريح كرد: شهرداري ها 
اطالعات دقيق تري داش��ته، با ش��هروندان ارتباط 
مستقيم دارند و به عنوان يك عارضه محلي چنانچه 
اجراي آن به شهرداري واگذار ش��ود، نتايج بهتري 

خواهد داشت و اقدام مثبتي است.

  تسهيل مكانيزم خريد و اجاره مسكن
گلپايگاني با بي��ان اينكه يكي از مهم ترين معضالت 
كنوني شهر تهران تامين مس��كن براي شهروندان 
است، تصريح كرد: در واقع ماليات بر خانه هاي خالي 
منجر به گردش ثروت و س��رمايه مي ش��ود، اينكه 
تعداد زيادي آپارتمان و خانه در كشور ساخته شود 
اما مورد اس��تفاده قرار نگيرد به ضرر اقتصاد كش��ور 
خواه��د بود. طبق آمار س��ال ۹۵ تع��داد خانه هاي 
خال��ي در تهران 3۰۰ هزار واحد اس��ت كه به نوعي 
لطمه به جريان توليد س��اختمان وارد مي كند. اخذ 
اين ماليات مي تواند مكانيزم ساخت، فروش و اجاره 
خانه تس��هيل كند و اين به نف��ع متقاضيان اجاره و 
خريد مسكن است.  او با اشاره به اينكه طي سال هاي 
اخير مسكن به يك كاالي س��رمايه اي تبديل شده 
است، گفت: مسكن بايد يك كاالي مصرفي و باالتر 
از آن يك كاالي ارزشي باشد، اما بسياري براي حفظ 
دارايي ه��اي خود، آن را تبديل ب��ه ملك و آپارتمان 
مي كنند كه اين موضوع به گردش مالي سرمايه، در 
توليد ساختمان ضربه مي زند.  او با اشاره به اينكه بر 
اساس مصوبه كميسيون تلفيق قراراست بخشي از 
اين ماليات ها در اختيار شهرداري قرار گيرد، گفت: 
اين امر عدد قابل مالحظ��ه اي خواهد بود و حتما به 

ارتقاي اداره شهر كمك مي كند.

  دسترسي به اطالعات ساخت و ساز
زهرا نژادبهرام، عضو كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي ش��هر و عضو هيات رييسه شورا در گفت وگو 
با »تع��ادل« در اين باره گفت: در س��ال ۹۵ مجلس 
شوراي اسالمي اين ماليات را پايه گذاري و وزارت راه 
و شهرسازي را مس��وول انجام اين كار كرد. قرار بود 
سامانه ملي مسكن براي اين منظور راه اندازي شود تا 
اطالعات مربوط به مسكن كشور در اين سامانه قرار 
گيرد اما در ادامه وزارت راه اعالم كرد كه به دليل عدم 
همكاري ساير سازمان ها، امكان بارگذاري اطالعات 

بر سامانه ملي مسكن وجود ندارد.
او با بيان اينكه هفته گذشته كميسيون تلفيق مجلس 
مجري طرح را تغيير داد و اجراي آن را به شهرداري 
تهران واگذار كرد، گفت: شهرداري اطالعات مربوط 
به خانه هاي شهر را دارد و براي مثال مي دانيم حدود 
۵۲۰ هزار خانه خالي در شهر تهران وجود دارد. اينكه 
اين خانه ها در كدام مناطق قرار دارند و پراكندگي آن 
به چه صورت است، موضوعي است كه شهرداري ها 
بهت��ر از بقيه بخش هاي مي توانن��د به اين اطالعات 

دسترسي داشته باشند.
ن ژادبه��رام با بيان اينكه تش��كيل س��امانه اي براي 
شناس��ايي امالك دو مزيت براي ش��هرداري دارد، 
عن��وان ك��رد: مزيت اول اين اس��ت ك��ه مي توانيم 
از توانمندي هاي ش��هر آگاه ش��ده و بر اس��اس آن 
سياست گذاري كرده و در جهت مسير توسعه اي شهر 
برنامه ارايه دهيم. به نظرم كار شدني و قابل اجراست. 
موضوع ديگر تاثير اخذ ماليات بر خانه هاي خالي در 
ساخت و ساز شهر اس��ت و اينكه چقدر مي تواند در 

رونق ساخت و سازها تاثيرگذار است.
نژادبه��رام ادامه داد: يكي از داليل��ي كه وزارت راه و 
شهرسازي در اين موضوع تامل كرد، تاثير آن بر روند 
ساخت و ساز بود، زيرا مس��كن به عنوان يك بخش 

مهم در روند اقتصادي كش��ور به ش��مار مي شود. با 
تصويب اي��ن موضوع در مجلس اين س��وال مطرح 
مي شود، چنانچه ش��هرداري ها با موانعي كه وزارت 
راه و شهرس��ازي با آن رو به رو بود، مواجه شوند چه 
بايد بكنند؟ بنابراين مهم است اين بخش قضيه روشن 
شود كه چه موانعي باعث شد تا وزارت راه و شهرسازي 
موفق به اجراي اين قانون نشود و شهرداري چگونه 
بايد اين موانع را بر طرف كند. موانعي كه حتي با تغيير 

وزير نيز برطرف نشدند.

  روند منفي ساخت و ساز در كوتاه مدت
او در پاس��خ به اينكه اجراي اين ط��رح چه تاثيري 
در روند س��اخت و س��از خواهد داش��ت، گفت: اين 
موضوع مي تواند روند منفي در ساخت و ساز داشته 
باشد. كساني كه تاكنون س��رمايه هاي خود را وارد 
بازار مس��كن مي كردند ت��ا بعدا ب��ا افزايش قيمت 
آن را بفروش��ند يا اجاره دهند، ح��ال با اخذ ماليات 

ترجيح مي دهند، سرمايه هاي خود را وارد بازارهاي 
ديگر كنند. قطعا در كوتاه مدت افت س��اخت و ساز 
را خواهيم داش��ت اما در بلندمدت مش��كلي پيش 

نخواهد آمد.
عضو كميس��يون معماري و شهرس��ازي ش��وراي 
شهرتهران با اش��اره به اينكه قرار است نيمي از اين 
ماليات ها دراختيار ش��هرداري ها قرارگيرد، تصريح 
كرد: اي��ن موضوع مي تواند منب��ع درآمدي ناپايدار 
مناس��بي براي شهرداري باش��د و مي توان روي آن 
حساب كرد. زيرا ممكن است تعداد خانه هاي خالي 
و مدت زماني كه خال��ي مي مانند افزايش يا كاهش 
داشته باشد.  براي مثال در حال حاضر۵۲۰ هزار خانه 
خالي در تهران وجود دارد اما نمي توان طي يك سال 
گفت، ۵۲۰ هزار خانه خالي وجود دارد و ماليات آنها 

فالن مقدار مي شود و اين رقم متغير خواهد بود.

  شهرداري ساز و كار ندارد
در عين حال، نژادبهرام معتقد اس��ت، شهرداري از 
س��از و كار و ابزارهاي الزم براي راه اندازي س��امانه 
امالك برخوردار نيس��ت و مشكالتي پيش روي اين 
نهاد قرار دارد.  براي اين منظور بايد ارتباط مشخصي 
بين دستگاه ها با ش��هرداري وجود داشته باشد زيرا 
دستگاه هاي حاكميتي الزامي به اين همكاري ندارند . 
البته دستگاه هايي مانند ثبت اسناد و امالك، سازمان 
امور مالياتي،  وزارت نيرو و ... با يكديگر همكاري دارند 
اما اين همكاري بين آنها و ش��هرداري وجود ندارد و 
بايد ديد آيا اين دستگاه ها اطالعات خود را در اختيار 

شهرداري قرار مي دهند يا خير؟
او تاكيد كرد: در واقع يك همكاري سيس��تماتيك 
بين اين دس��تگاه ها وجود ن��دارد و آنچه وجود دارد 
بيشتر تعاملي است. از سوي ديگر بايد به اين موضوع 
هم توجه كرد ك��ه در اختي��ار دادن اطالعات فقط 
يك طرف قضيه اس��ت و مهم اين است كه اطالعات 
موجود همواره آپديت ش��ود و پيوستگي هاي الزم 
بين سامانه ش��هرداري با تمام دستگاه هاي مرتبط 

كه تعداد آنها هم كم نيس��ت برقرار ش��ود. اين عضو 
شوراي شهر تهران تاكيد كرد: بايد موانعي كه باعث 
شد وزارت راه و شهرسازي نتواند اجراي طرح را ادامه 
دهد، پيدا ك��رده و براي آن راه حل پيدا كنيم. تغيير 
مجري به معناي آن نيست كه بتوان از عهده انجام آن 
برآمد و بايد آسيب شناسي شود كه چرا وزارت راه و 

شهرسازي نتوانست اين كار را انجام دهد.

  دولت به فكر درآمدزايي است
فردين يزداني، كارش��ناس ارش��د ش��هري نيز در 
گفت وگو با »تعادل« در اين ب��اره گفت: به نظر من 
دولت بيشتر از اينكه به فكر اجراي سياست عقالني 
باش��د، به دنبال افزايش منابع درآمدي اس��ت. اين 
قبيل سياست ها در شرايط تنگناي مالي نبايد اجرا 
شود و بايد در شرايط مناسب به عنوان يك ابزار مالي 

به آن نگاه شود. 
او با بي��ان اينكه در اين ش��رايط خيلي ب��ه اين نوع 
ماليات ها خوش بين نيس��تم، اظهار كرد: شناسايي 
خانه ه��اي خالي نيازمن��د س��امانه اي اطالعاتي از 
امالك و مستغالت است كه در كشور وجود ندارد و 
به همين دليل شناسايي اين واحدها يكي از مهم ترين 

مشكالت اين امر به شمار مي رود. 

  مجري گري شهرداري
مشكلي را حل نمي كند

او با اش��اره به اينكه در ش��رايط تحريم و س��ختي، 
شهرداري ها به دليل دارا بودن اطالعات محلي بهتر از 
دولت مي توانند از وجود خانه هاي خالي مطلع شوند، 
 تصريح كرد: البته اجراي اين امر توس��ط شهرداري 
نمي تواند به حل مش��كل كمك كند زيرا كساني كه 
خانه خالي دارند در يك ساختاري اين خانه را توليد 
كرده و آن را خالي نگه داشته اند. هر چند نوع ماليات 
هم مهم است اما در عمل معجزه اي رخ نخواهد داد.

  خانه هاي لوكس و عدم متقاضي 
به گزارش »تعادل«، يكي از ايرادات وارد به اين قانون، 
اين است كه خانه هاي خالي اكثرا خانه هاي لوكسي 
هس��تند كه در مناطق شمالي ش��هر واقع شده اند و 
به دليل گراني بيش از اندازه مش��تري براي اجاره و 
خريد آنها وجود ندارد. بنابراي��ن اخذ ماليات از اين 
خانه ها تاثيري در ارايه آنها به شهروندان ندارد، زيرا 
اصوال نياز شهروندان به خانه هاي متوسط و كوچك 
با قيمت هاي مناس��ب اس��ت تا با حق��وق كارگري 
وكارمندي بتوانند از پس هزينه هاي آن برآيند و گرنه 
هم اكنون خانه هايي وجود دارد كه ميزان اجاره ماهانه 
آنها ميلياردي است و متقاضيان خاص خود را دارد.

  امكان افزايش قيمت مسكن
اين كارش��ناس ارش��د ش��هري در اين ب��اره گفت: 
همان طور كه گفتم دولت شرايط مالي خوبي ندارد 
و هدف از ماليات بر خانه هاي خالي نيز تامين درآمد 
است اما در اين شرايط اين نوع ماليات خيلي راهگشا 
نخواهد بود و اينگونه نيس��ت ك��ه الزاما اين ماليات 
مي تواند به درآمدزايي دولت كمك كند و به ش��كل 

تئوريك حتي عكس آن هم امكان پذير است.
او با تاكيد بر اينكه شرايط و بسترهاي محيطي براي 
اينكه يك هدف مش��خصي به سرانجام برسد، آماده 
نيست،  عنوان كرد: فرض كنيد ماليات بر خانه هاي 
خالي كه اكثرا خانه هاي لوكس هستند،  تحقق بگيرد، 
مالك خانه اولين كاري كه مي كند اين است ميزان 
ماليات را به قيمت خانه يا ميزان اجاره اضافه مي كند.

بنابراين نه تنها مشكلي حل نمي شود، حتي ممكن 
است به گراني قيمت مسكن هم بينجامد.

يزداني با اشاره به اينكه شرايط بازار به گونه اي است 
كه خانه هاي لوكس خالي مي مانند، اظهار كرد: با اين 
كار ساختار بازار تغيير نمي كند و صرف اخذ ماليات 
نمي تواند كمكي به حل مشكل كند.خانه هاي لوكس 
خالي اكثرا قيمتي حدود مت��ري 3۰ تا ۵۰ ميليون 
تومان دارند و اخذ ماليات بر خانه هاي كمكي به رشد 
بازار نخواهد كرد. در شرايط كنوني مردم و به خصوص 
جوانان ق��درت خريد خانه هاي معمولي و كوچك را 

ندارند، خانه هاي لوكس كه جاي خود دارد.

  مشكل بافت اقتصاد است نه خانه هاي خالي
او با بيان اينكه خانه هاي خالي به نفسه مشكل نيست، 
توضيح داد: مش��كل اصلي بافت اقتصادي كشور در 

بسياري زمينه ها است. 
در بخ��ش مس��كن س��از و كار مناس��ب و هدايت 
ش��ونده اي براي بازارمس��كن وجود ن��دارد و  نظام 
عوارض س��اختماني بهينه نيس��ت. اي��ن را بايد مد 
نظر داش��ت كه خانه هاي خالي در رتبه هاي پايين 
مربوط به مشكالت مسكن جاي مي گيرد. ماليات بر 
خانه هاي خالي در برخي كشورها انجام مي شود اما 
كشورهايي كه مشكالت عديده كشور ما را ندارند. از 
لحاظ تئوريك اين موضوع عملي است و قابليت اجرا 
دارد زيرا وجود خانه هاي خالي به معناي عدم رش��د 

شاخص سرمايه است.
يزداني با بيان اينكه حدود ۱۲ سال است مي گويند 
در حال راه اندازي سامانه ملي امالك هستند، گفت: 
راه اندازي سامانه امالك و بارگذاري اطالعات مربوط 
به مسكن كار زمانبري نيست و بيشتر از يكي دو سال 
زمان نمي برد. با راه اندازي اين سامانه بايد شفافيت 
ايجاد كنيم كه هرايران��ي چند ملك دارد كه بخش 
زيادي از اين موضوع نياز به اراده سياس��ي دارد،  هر 
چند كار پيچيده است اما چنانچه عزم و اراده سياسي 

وجود داشته باشد كار غيرممكني نيست.
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اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
نيازمند تشكيل كميته

بديه��ي اس��ت اخ��ذ 
مالي��ات از خانه ه��اي 
خال��ي ب��ا اي��ن هدف 
انجام مي شود تا بتوان 
نظام كنترل س��اخت 
و توليد مس��كن، بازار 
و قيمت تمام ش��ده و 
موضوعات ديگري كه 
در توليد مسكن دخيل 
هس��تند را مديريت كرد. اما اكن��ون موضوع 
ماليات بر خانه هاي خالي دس��ت به دس��ت و 
نه��اد به نهاد مي چرخد و در نهايت قرار اس��ت 
اجراي آن به ش��هرداري ها سپرده شود، شايد 
مرجع تصميم گير اين نظر را داش��ته است كه 
ش��هرداري مرجع صدور پروانه س��اختماني، 
كنترل و مرجعي است كه نظام ساخت و ساز را 
اداره مي كند، در نتيجه اشراف بيشتري بر اين 

موضوع دارد. 
اما در مجموع بر اس��اس جداول ح��وزه نظام 
مالياتي كش��ور، اخ��ذ ماليات، ارق��ام، مبالغ و 
چگونگي وصول آن نمي تواند بر عهده شهرداري 
باشد. شهرداري فقط مي تواند تا جايي كه امكان 
دارد در شناس��ايي امالك و خانه هاي خالي به 
دولت كمك كند اما درنهايت اين داده ها بايد به 
يك مرجع اقتصادي مانند سازمان امور مالياتي 
كشور ارجاع داده شود. همچنين اين سازمان ها 
مي توانند با يكديگر در ارتباط باشند و با كمك 

هم تصميمات ريالي، مادي و اجرايي بگيرند.
در مجموع بايد ديد دقيقا انتظار ما از شهرداري 
چيست، قاعدتا شهرداري نمي تواند در اين امر 
نقش صفر تا صدي داش��ته باش��د اما مي تواند 
نقش حمايتي و پش��تيباني از چندين مرجع 
كه در اين روند حضور دارن��د را ايفا كند. البته 
مشخص نيست كه اين امر به شهرداري تحميل 
شده اس��ت يا خود شهرداري در نظر دارد تا در 
اين زمينه كار مفيدي انجام دهد. نكته مهم اين 
اس��ت كه چنانچه اين امر از سوي نمايندگان 
تصويب ش��ود و مجلس ش��هرداري را مجري 
اين قانون كند باز هم دولت بايد به عنوان مقام 
باالدس��تي بايد اين فراين��د را مديريت كند. 
ما مي دانيم كه اكنون ش��هرداري ها تبديل به 
نهادهاي مردمي شده اند و به نوعي نمي توان آنها 
را يك بدنه ۱۰۰درصد دولتي و وابسته به وزارت 
كشور تلقي كردكه بتواند به عنوان مجري يك 

قانون مالياتي در نظر گرفته شوند. 
نكته ديگر كه بايد به آن توجه كرد اين اس��ت 
كه تاكن��ون مجرياني كه در اين زمينه فعاليت 
كرده اند، بايد گرد هم جمع شوند و ايرادهاي كار 
را آسيب شناسي كنند. بايد مشخص شود كه آيا 
ما در شناسايي امالك، آپارتمان ها و خانه هاي 
خالي مش��كل داري��م، قدرت اخ��ذ ماليات از 
خانه هاي خالي را نداش��ته يا ساز و كار اجرايي 
قوي و نيز پشتيباني الزم براي اين كار را نداريم. 
بايد آسيب شناسي شود كه كجاي كار مي لنگد 
ت��ا بتوان اين موض��وع را مديري��ت كرد و يك 
پروژه بهبود و اجرايي را براي آن تعريف ش��ود. 
بايد نقاط ضعف و قوت را مش��خص كرده و با از 
بين بردن نقاط ضعف روي نقاط قوت كار كنيم.
همچنين تجميع وظايف بين نهادهاي مختلف 
انجام ش��ود و بعد از انجام آسيب شناسي يك 
راهكار عملياتي و اجرايي براي اين قانون تعريف 
شود. برخي مواقع احساس مي شود، روح انجام 
اين فرايند در بدنه اجرايي و عملياتي هنوز بيدار 
نشده و اين پروژه مسكون مانده است.هر چند 
بحث هاي مختلفي در اين خصوص مطرح شده 
اما در به كارگيري يك س��امانه مشخص براي 

شناسايي امالك به نتيجه واحد نرسيده ايم.
سوال اين است كه آيا راه اندازي سامانه امالك 
بايد در خود وزارت راه و شهرسازي صورت گيرد 
يا به شهرداري ها سپرده شود؟ قبل از پاسخ به 
اين سوال بايد گفت نفس عمل در فراينداجرايي 
بس��يار مهم است زيرا ش��بيه كارشناساني كه 
وزارت راه و شهرس��ازي دراختي��ار دارد، در 
ش��هرداري نيز فعالند و توانايي آنها شبيه هم 
است و فقط بايد سامانه اي را طراحي كنند اما 
مهم اطالعات و داده هايي اس��ت كه بايد روي 
اين س��امانه بارگذاري ش��ود. هر ك��دام از اين 
سازمان ها اطالعاتي در اين خصوص دارند، بايد 
اين اطالعات را كنار يكديگر قرار داده و آنها را 
وارد سامانه كنند.وزارت راه وشهرسازي در اين 
چندس��ال كه كار را دنبال مي كرده است قطعا 
به نتايجي رسيده و بايد اين نتايج را در اختيار 
شهرداري قرار دهد و مسير را به آنها نشان دهد.
م��ي توان ب��راي دس��تيابي به اي��ن اطالعات 
كميته اي متش��كل از ش��هرداري، وزارت راه، 
 سازمان ثبت اس��ناد،  س��ازمان امور مالياتي، 
وزارت كشور و س��اير دس��تگاه هاي ذي ربط 
تش��كيل داد و نمايندگان اين س��ازمان ها هر 
هفته در شهرداري جلسه برگزار كرده و مسائل 
و مشكالت را بررسي كنند. هر چند شهرداري 
به عنوان متولي اين كار تعيين ش��ده است اما 
اين بدان معنا نيست كه بايد صفر تا ۱۰۰كار را 
شهرداري انجام دهد.شهرداري بايد مديريت را 
به دست گيرد و نهادي شروع كننده كار باشدكه 
بيشترين اطالعات را در بايگاني اش دارد. بايد 
اعضاي كميته به ش��هرداري و سازماني كه در 
راس قرار دارد پاس��خگو باشند. در اين صورت 
س��ازمان هايي كه كم كاري مي كنند مشخص 
شده و مي توان براي آنها تمهيدات ديگري در 
نظر گرفت تا كار را جدي تر دنبال كنند. برخي 
معتقدند راه اندازي سامانه امالك نياز به زمان 
طوالني ندارد و در نهايت طي يك سال مي توان 
اين كار را با هماهنگي با سازمان هاي مختلف 

انجام داد.

منصور  غيبي
كارشناس مسكن

  گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري 
شهردار تهران: ما درشهرداري به دنبال اين 
موضوع بوديم تا ارزش افزوده آپارتمان هايي 
كه در ش�هر س�اخته مي ش�وند ام�ا مورد 
استفاده قرار نمي گيرند را به گونه اي به شهر 
بازگردانيم.   در واقع ماليات بر خانه هاي خالي 
منجر به گردش ثروت و س�رمايه مي ش�ود، 
اينكه تعداد زيادي آپارتمان و خانه در كشور 
ساخته شود اما مورد استفاده قرار نگيرد به 
ضرر اقتصاد كشور خواهد بود. طبق آمار سال 
9۵ تعداد خانه هاي خالي در تهران ۳۰۰هزار 
واحد است كه به نوعي لطمه به جريان توليد 
س�اختمان وارد مي كن�د. اخذ اي�ن ماليات 
مي تواند مكانيزم ساخت، فروش و اجاره خانه 
را تسهيل كند و اين به نفع متقاضيان اجاره و 

خريد مسكن است. 

برش
   زهرا نژادبهرام، عضو كميسيون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر: اين موضوع مي تواند 
روند منفي در س�اخت و س�از داش�ته باشد. 
كساني كه تاكنون سرمايه هاي خود را وارد بازار 
مسكن مي كردند تا بعدا با افزايش قيمت آن 
را بفروشند يا اجاره دهند، حال با اخذ ماليات 
ترجيح مي دهند، س�رمايه هاي خ�ود را وارد 
بازارهاي ديگر كنند. قطعا در كوتاه مدت افت 
ساخت و ساز را خواهيم داشت اما در بلندمدت 
مشكلي پيش نخواهد آمد. شهرداري از ساز 
و كار و ابزارهاي الزم براي راه اندازي س�امانه 
امالك برخوردار نيست و مشكالتي پيش روي 
اين نهاد قرار دارد. براي اين منظور بايد ارتباط 
مشخصي بين دستگاه ها با شهرداري وجود 
داشته باشد زيرا دستگاه هاي حاكميتي الزامي 

به اين همكاري ندارند .
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دانش و فن10اخبار

رونمايي از سامانه نت سنج پالس براي بررسي كيفيت و سرعت اپراتورها و مشاهده شكايات

دستاپراتورهاياينترنتيروميشود
گروه دانش و فن|

مس��ائلي مانند كيفيت و ميزان پوشش دهي، قيمت، 
تست س��رعت باعث مي ش��ود كاربران اينترنت بين 
اپراتوره��اي همراه و ثابت دس��ت به انتخ��اب بزنند. 
»سنجش شاخص هاي كيفيت شبكه ملي اطالعات« 
چندي پي��ش راه ان��دازي و مقرر ش��د اطالعات اين 
س��امانه در اختيار كاربران قرار گيرد تا آنها با توجه به 
شاخص هايي كه در اختيارشان قرار مي گيرد، بتوانند 
بهترين و به صرفه ترين اپراتور را براي دريافت خدمات 
انتخاب كنند، البته اين سامانه با تغييراتي مواجه شد 
و در نهايت وزير ارتباطات از سامانه »نت سنج پالس« 
رونمايي كرد تا به واس��طه آن امكان بررسي كيفيت و 
سرعت اپراتورها و مشاهده شكاياتي كه در هر منطقه 
از هر اپراتور ش��ده، براي تمامي كاربران فراهم ش��ود. 
هرچند رونمايي از اين س��امانه با انتقاداتي هم همراه 
بود؛ اينكه اگرچه به معناي شفافيت در ارايه خدمات 
توسط اپراتورهاس��ت و مي تواند منجر به رقابت بين 
آنها شود تا براي بهبود كيفيت تالش كنند، اما برخي 
كاربران به اين موضوع واكنش نشان داده و مطرح كردند 
اينكه چنين سامانه اي براي اولين بار در دنيا راه اندازي 
شود، كار خارق العاده و عجيبي نيست ؛ زيرا در بسياري 
از كشورهاي ديگر كيفيت اينترنت به صورتي است كه 
نيازي به سنجش آن نباشد و اصال شكايت هايي كه تا 
امروز از كيفيت اينترنت شده به كجا رسيده كه اين بار 
بخواهد تاثيري داشته باشد. با وجود اين، شايد اين بار 
نظارت همگاني كه مطرح شده، بتواند منجربه افزايش 
كيفيت ارتباطات در كشور شود و حق الناسي كه وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات بارها از آن سخن گفته، به 

منصه ظهور برسد.
سامانه س��نجش كيفيت ش��اخص هاي شبكه ملي 
اطالعات تحت عنوان »فراديد« اواس��ط شهريورماه 
امسال توس��ط س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي رونمايي و به اپراتوره��اي اينترنتي فرصت 
داده شد تا با بهره گيري از اين سامانه، مشكالت شبكه 
خود را برط��رف كرده و كيفيت خدمات خود را بهبود 
ببخشند تا اين سامانه پس از ۴۵ روز در اختيار عموم 
قرار گيرد. محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات - درباره اين سامانه گفته بود درحالي 
كه ممكن است اصطالحات تخصصي براي كاربران اين 
سامانه كه مردم هستند، مناسب نباشد، بعد از رونمايي 
سامانه به صورت عمومي، شاخص ها براي كاربر نهايي 
به صورت رضايت و عدم رضايت نشان داده مي شود. با 
وجود اين، با گذشت ۴۵ روز از اين اظهارات، اين سامانه 
در اختيار عموم قرار نگرفت. مجيد حقي - معاون امور 
پس��تي، ارتباطي و فناوري اطالعات سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي- همان زمان درباره تاخير 
پيش آمده در رونمايي از اين س��امانه اظهار كرد: »اين 
مجوزها و حساب ها اكنون براي اپراتورها تعريف شده و 

هم به اطالعات خودشان و هم به اطالعات اپراتورهاي 
ديگر دسترس��ي دارند. البته اپراتورها ب��راي ارتقاي 
سامانه هايشان درگيري هايي داشتند. ما هم براي اينكه 
سامانه ها را در هم تلفيق كرده، بحث شكايات و تعرفه و 
كيفيت را در هم تجميع كنيم تا به صورت يك مجموعه 

در اختيار مردم قرار گيرد، به زمان نياز داشتيم.«

رونماييازنتسنجپالس
برايسنجشاينترنت

اما با گذش��ت چند ماه از زماني كه مقرر بود سامانه اي 
براي سنجش اينترنت اپراتورها توسط كاربران رونمايي 
ش��ود، باالخره وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
نت سنج پالس را معرفي كرد كه از اين پس، سامانه اي 
براي سنجش اينترنت خواهد بود. آذري جهرمي با بيان 
اينكه خواسته كاربران هميشه دو مقوله مهم كيفيت 
و قيمت بوده است و همواره نظراتي در اين زمينه داده 
مي ش��ود،  گفت: »كاربران نگراني هاي خود را در اين 
حوزه دارند كه مي توانند آنها را با ما به اشتراك  بگذارند. 
بهترين راه مديري��ت اين درخواس��ت ها و نيازهايي 
كه مطرح مي ش��ود، اين است كه ما نظارت دقيقي بر 
اپراتورها داشته باشيم. درحال حاضر سه اپراتور موبايل 
و بيش از 17 شركت در حوزه ارتباطات ثابت داريم كه 
با هم رقابت مي كنند. البت��ه در حوزه ارتباطات ثابت 
هنوز هم انحصار داريم و صرفا اپراتور مخابرات قابليت 
اراي��ه خدمات را دارد اما در عمده ش��هرهاي كش��ور 
ظرفيت رقابت وجود دارد. بيش از 12۴2 شهر و همه 
روستاهاي كشور در طول دو سال گذشته پايش شدند، 
در تم��ام جاده ها و محله ها، گام به گام مناطق كش��ور 
كيفيت ارتباطات اندازه گيري ش��ده و بيش از 6000 
سنسور در سراسر شبكه قرار داديم كه به صورت آنالين 
كيفيت ارتباطات را مورد رص��د قرار مي دهد. تمامي 
اين اطالعات در س��امانه نت سنج پالس جمع شده و 
همچنين شكاياتي كه در سامانه 19۵ طرح شده هم 
در نت سنج پالس مطرح شده است.« وي با برشمردن 
ويژگي هاي سامانه نت س��نج پالس توضيح داد: »در 
نت سنج پالس هر ايراني در هر مكاني مي تواند ببيند 
كه چه شركت هايي خدماتشان ارايه مي شود؟ كيفيت 
پوشش چيست؟ ميزان سرعتي كه مي تواند دريافت 
كند چقدر است؟ شكايات مردم در آن منطقه چه بوده؟ 
و اندازه گيري هاي كيفي م��ا چه مي گويد؟ يعني هم 
اطالعات ما و هم اطالعاتي كه كاربران منعكس مي كنند 
در اين سامانه وجود دارد. بنابراين در هر نقطه از كشور 
مي توانيد انتخاب كنيد كه كدام اپراتور چه سرويسي 

مي دهد و از نظرات ساير مردم هم مطلع شويد.«
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه اين كار 
براي اولين بار در دنيا انجام مي شود، افزود: »هيچ يك 
از رگوالتورها و سازمان هاي تنظيم مقررات دنيا چنين 
سامانه اي را براي نظارت بر اپراتورهايشان نداشتند. ما 

اين سامانه را به س��ازمان جهاني مخابرات عرضه و به 
عنوان اولين كشوري كه اين كار را كرده ثبت مي كنيم. 
اين سامانه كيفيت را براي شما شفاف مي كند و به واسطه 
آن حقوق مش��تركان به رسميت ش��ناخته مي شود، 
اعتراض كاربران به فعاليت اپراتورها ثبت مي ش��ود و 
همه آنالين آن را مي بينند. در سامانه نت سنج پالس 
مي توانيد سرعت ارتباطات داخلي و سرعت اينترنت را در 
منطقه اي كه هستيد اندازه گيري كرده و آن را در نقشه 
ثبت كنيد؛ افراد ديگر مي توانند از نتايج تجربيات شما 
مطلع شوند و ببينند سرعت شما در آن منطقه چقدر 
است. همچنين مي توانيد شكايت تان را به صورت آنالين 
ثبت كنيد. شكايت تان از اپراتورها اعم از كيفيت، يا عدم 
پاسخگويي اپراتورها، گران فروشي يا كم فروشي آنها و 
ساير مشكالت به صورت آنالين در اختيار همه افراد در 

مناطق مختلف كشور قرار مي گيرد.«

اپراتورهاچارهايجزبهبودكيفيتندارند
مجي��د حقي، معاون امور پس��تي، ارتباطي و فناوري 
اطالعات رگوالتوري نيز در گفت وگو با ايرنا، ضمن اعالم 
اينكه براي راه اندازي اين سامانه جديد، بودجه اضافي 
تزريق نش��ده، اظهار كرد: »اين سامانه استمرار دارد و 
كاربران براي انتخاب سرويس از آن استفاده مي كنند. 
انرژي كه در اين جهت متراكم مي شود، افزايش كيفيت 

را به همراه دارد چون اپراتورها مي دانند اگر بخواهند در 
اين نقطه درجا بزنند مشتري خود را از دست مي دهند. 
رقابت ويژگي اصلي اين سامانه است. اپراتورهايي كه 
كمتر تالش مي كنند را از يك س��و به تالش بيشتر وا 
مي دارد و از سوي ديگر آنهايي كه تالش بيشتري كردند 
را برجسته سازي و معرفي مي كند تا مردم آگاه شوند 
كه براي دريافت سرويس بهتر كجا مراجعه كنند. اين 
سامانه براي تمام كساني كه اطراف اين قضيه هستند و 
تمام ذي نفعان سرويس هاي فناوري اطالعات، آورده اي 
دارد. براي مشتركين آورده انتخاب بهينه از اطالعات، 
براي سازمان تنظيم كه مجموعه حاكميتي است فضاي 
ارايه سرويس بهتري به مشتري را فراهم مي كند و براي 
اپراتورها نيز شرايطي را ايجاد مي كند تا انرژي خود را 

صرف بهبود و كيفيت كارشان كنند.«
وي با اشاره به تفاوت هايي كه در اين سامانه نسبت به 
گذشته رخ داده، توضيح داد: »در اين مدت بخش هايي 
به سامانه اضافه يا كامل  و استفاده يوزها تسهيل شده 
است. اپراتورها نيز براي سنجش هر چه بهتر كيفيت 
خود از ما درخواست كردند سنجه هاي شان را اضافه 
كنيم. اين درخواست عملي شد و همچنان نيز ادامه 
دارد و همچنان نيز اضافه ش��ود. در ابتداي ش��روع 
سامانه 6 هزار سنسور سنجشي وجود داشت كه اين 
تعداد در حال افزايش است. سامانه 19۵ مخصوص 

شكايت مردمي را اضافه كرديم تا اپراتورها بدانند در 
اس��تان يا منطقه خاص، كاربران چه شكاياتي دارند 
و حتي نقاط طرح ش��كايت كجاست. كاربران در اين 
سامانه مي توانند تعرفه ها را ببينند و پس از مقايسه با 
يك كليك آن را خريداري كنند. ضمن اينكه تست 
س��رعت را اضافه كرديم تا سرعت و ميزان پوشش را 
اندازه گيري و كاربر بر اس��اس آن اپراتور مورد نظر را 
انتخاب كند. ما اكنون خروجي اپراتورها را تحت عنوان 
سرويس اندازه گيري مي كنيم و به شبكه اپراتور ورود 
نمي كنيم به همين دليل درگيري با آنها نداريم. يكي 
از ويژگي هاي مهم سنج پالس همين است كه مبتني 
بر تجهيزات اپراتور نيس��ت چرا كه امكان داشت در 
آن صورت مالحظاتي وارد و مقايسه دچار خطا شود. 
اما سنجه ها اكنون مانند كاربر بيروني عمل مي كنند 
و چ��اره اي جز افزايش كيفيت ب��راي اپراتورها باقي 
نمي گذارند. نكته اي كه دقت كار سامانه را باال مي برد، 
تكرر فرآيند ارزيابي اس��ت. ارزيابي فرآيند ها هر ده 
دقيقه يك بار با دو دقيقه س��كوت انجام مي شود؛ در 
يك ساعت ۵ مرتبه. در بازه زماني 2۴ ساعت بيش از 
100 مرتبه ارزيابي اتفاق مي افتد. نمونه اي كه از اين 
مدل اندازه گيري به دست ما مي رسد زياد است. اين 
تكرر باعث مي ش��ود ارزيابي هم به لحاظ تعدد نقاط 

جغرافيايي و هم گستره زماني انجام شود.«

كريپتو پوتيتو| وزارت خزانه داري اياالت متحده 
امريكا اعالم كرد شبكه اجرايي جرايم مالي اين كشور 
در حال تدوين قوانين جديدي است تا از فعاليت هاي 
مالي غيرمج��از در حوزه رم��زارز جلوگيري كند. به 
گزارش ديجياتو، در جلس��ه مجلس س��ناي امريكا 
در م��ورد رم��زارز و نقش آن در ب��ازار اياالت متحده 
امريكا بحث ش��د. در اين جلسه مگي حسن، سناتور 
دموكرات از ايالت نيوهمپشاير درمورد نحوه برخورد 
وزارت خزانه داري با تراكنش هاي مشكوك رمزارز و 

همچنين تحت پيگرد قرار دادن سازمان هايي كه به 
كمك رمزارز فعاليت هاي غيرقانوني خود را پشتيباني 
مالي مي كنند، سواالتي مطرح كرد. استيون منوچين، 
وزير خزان��ه داري اياالت متحده در پاس��خ گفت كه 
قانون جديدي در اين زمينه در حال تدوين اس��ت. 
وي اعالم كرد كه ش��بكه اجرايي جراي��م مالي اين 
كش��ور )FinCEN( به زودي قوانين جديدي را در 
اين زمينه منتشر خواهد كرد. شبكه اجرايي جرايم 
مالي اي��االت متحده امريكا به طور مس��تقيم تحت 

فرم��ان وزارت خزانه داري امري��كا فعاليت مي كند. 
اين ش��بكه با جمع آوري و تحليل داده هاي مختلف 
در مورد تراكنش هاي مالي، با فعاليت هاي نامشروع 
مالي در س��طح ملي و بين المللي مبارزه مي كند. در 
اين جلسه عالوه بر قوانين مربوط به بيت كوين و ديگر 
رمزارزها، در مورد سيستم هاي پرداخت ديجيتالي، 
اس��تيبل كوين )Stablecoin( و رمزارز ملي بانك 
مركزي )CBDC( نيز بحث شد. به عقيده منوچين 
پليس امريكا بايد بر تراكنش ها نظارت كرده و از عدم 

به كارگيري آنها براي پولشويي اطمينان حاصل كند.
منوچين تراكنش هاي اس��تيبل كوي��ن را به خاطر 
قيمت پايين تر براي جامعه مفيد دانسته و مي گويد: 
»ما فكر مي كنيم از فن��اوري مي توان براي كاهش 
چش��مگير هزينه پ��ردازش پرداخت ها اس��تفاده 
كرد. خصوص��ًا براي پرداخت ه��اي دالري كوچك 
فرام��رزي.« منوچي��ن در مورد رم��زارز ملي بانك 
مركزي گفت كه امريكا نيازي به فكر كردن در مورد 
آن نداشته و اضافه كرد كه جروم پاول، رييس بانك 

مركزي اين كش��ور با وي در اي��ن زمينه هم عقيده 
است. به دنبال انتشار اين خبر ارزش هر بيت كوين 
ب��ا افزايش پنج درصدي از م��رز 10۳00 دالر عبور 
كرد و بيشترين ركورد قيمتي طي پنج ماه اخير را به 
ثبت رساند. در بازه اي از روز چهارشنبه گذشته نيز 
قيمت بيت كوين به بيشتر از 10۴00 دالر رسيد كه 
اين افزايش ۴۴ درصدي را نسبت به ميزان ثبت شده 
براي بهاي اين رمزارز در ابتداي سال جاري ميالدي 

نشان مي داد.

امريكابهدنبالتدوينقوانينجديددرحوزهرمزارز
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رويترز| سرويس امنيت فدرال روسيه )FSB( به برخي 
ش��ركت هاي اينترنتي بزرگ در روسيه دس��تور داده تا 
مجوز دسترسي به پيام ها و اطالعات شخصي كاربران را 
به اين آژانس امنيتي بدهند. به گزارش ديجياتو، بسياري 
از شركت هاي اينترنتي در روس��يه در ليستي قرار دارند 
كه آنها را در صورت درخواس��ت آژانس هاي امنيتي اين 
كشور، وادار به افش��اي داده هاي كاربران مي كند. ليست 
شركت هاي اينترنتي را سازمان »خدمت فدرال نظارت 
بر ارتباطات، فناوري اطالعات و رسانه هاي جمعي« يا به 
اختصار روسكماندزور )Roskomnadzor( تدوين كرده 
و در آن نام بيش از 200 ش��ركت از جمله تلگرام، برخي از 
خدمات موتور جست وجوي ياندكس )Yandex(، شبكه 
اجتماعي VK و س��ايت خريد و فروش Avito به چشم 
مي خورند. به ش��ركت هاي اينترنتي روسيه دستور داده 
شده تا با نصب تجهيزات موردنظر سرويس امنيت فدرال 
روس��يه، به كارمندان اين آژانس مجوز دسترسي مداوم 
به اطالعات سيستم ها و رمزگشايي ارتباطات كاربران را 
بدهند. ش��ركت هايي كه از اين دستور سرپيچي كنند، 
فيلتر خواهند ش��د. اعمال محدوديت شديد در اينترنت 
توسط دولت روس��يه انتقادات برخي سياستمداران را به 
دنبال داشته و سبب شده تا فعاالن اين كشور در اعتراض به 
حضور پررنگ دولت اين كشور در دنياي مجازي، دست به 
تظاهرات بزنند. تلگرام در گذشته با درخواست دولت روسيه 
مبني بر دسترسي به پيام هاي خصوص كاربران مخالفت 
كرد و اواخر فروردين ماه 97 دادگاهي در اين كشور دستور 
فيلتر شدن اين پيام رس��ان را صادر كرد. مقامات روسيه 
عالوه بر ش��ركت هاي داخلي، توجه��ات خود را معطوف 
اپليكيشن هاي خارجي از جمله تيندر )Tinder( كرده اند. 
تيندر سال گذشته ميالدي اعالم كرد كه با اضافه شدن به 
ليست روسكماندزور موافقت كرده ولي اطالعات خصوصي 
كاربران را فاش نكرده است. هنوز معلوم نيست سرويس 

امنيت فدرال روس��يه دس��تور افش��اي اطالعات و 
پيام هاي كاربران را به اين اپليكيشن داده يا خير.

توييتروفيسبوك4ميليونروبل
جريمهشدند

اين در حالي است كه به گزارش مهر از پرس آسوسيشن، 
دادگاهي در مسكو توييتر و فيس بوك را براي ذخيره نكردن 
اطالعات ش��خصي كاربران روس در سرورهاي داخل اين 
كشور جريمه كرده است. بر اساس اين حكم هر كدام از آنها ۴ 
ميليون روبل جريمه شده اند. اين بزرگ ترين جريمه اي است 
كه روسيه در حوزه قوانين استفاده از اينترنت بر شركت هاي 
غربي فناوري وضع كرده است. از 2012 ميالدي كه روسيه 
قوانيني را براي كنترل فعاليت هاي آنالين وضع كرد، اين 
نخستين باري است كه چنين جريمه اي براي شركت ها 
وضع مي شود. بر اساس اين قوانين شركت هاي فناوري بايد 
سرورهاي ذخيره سازي اطالعات شخصي كاربران روس را 
داخل اين كشور نگهداري كنند. در همين راستا سرويس 
فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوري اطالعات و رسانه هاي 
جمعي روسيه اعالم كرد در صورتي كه توييتر و فيس بوك در 
سال جاري از قوانين پيروي نكنند، بايد هركدام 1۸ ميليون 
روبل )217 هزار پوند( جريمه ش��وند. طبق قانون روسيه 
سرويس هاي آناليني كه از قوانين ذخيره اطالعات پيروي 

نكنند، در اين كشور ممنوع مي شوند.

 2020 MWC بي بي س�ي| كنگره جهاني موباي��ل
با انتش��ار بيانيه اي اع��الم كرد كه تحت تاثي��ر افزايش 
نگراني ها بابت ش��يوع ويروس كرونا و انصراف بسياري از 
غول هاي تكنولوژي برگزار نخواهد شد. به گزارش ايسنا، 
كنگره جهاني موبايل كه بدون ش��ك يكي از بزرگ ترين 
رويدادهاي حوزه گوشي هاي هوش��مند و فناوري هاي 
مربوط با آن در جهان به ش��مار م��ي رود، در هفته هاي 
اخير به شدت تحت تاثير افزايش نگراني ها درباره شيوع و 
انتشار بيشتر ويروس خطرناك و كشنده كرونا قرار گرفته 
بود كه به واسطه همين مساله، تعداد زيادي از بزرگ ترين 
و مهم ترين شركت هاي توليدكننده موبايل، اپراتورهاي 
مخابراتي و شركت هاي فعال در حوزه تكنولوژي از حضور 
در اين رويداد انصراف دادند. اكنون كنگره جهاني موبايل 
MWC 2020 كه قرار بود در روزهاي 2۴ تا 27 فوريه در 
شهر بارسلون اسپانيا برگزار شود، با انتشار بيانيه اي اعالم 
كرد به علت انصراف شركت هاي تكنولوژي و نگراني هاي 
مربوط به انتشار ويروس كرونا و كمك به حفظ بهداشت 
عمومي در جهان لغو شده و برگزار نخواهد شد. پيش تر نيز 
بسياري از كارشناسان و تحليلگران فعال در حوزه فناوري 
برآورد و اعالم كرده بودند كه ب��ا انصراف تعداد زيادي از 
ش��ركت هاي تكنولوژي، برگزاري اين نمايشگاه  تا حد 
زيادي تحت تاثير قرار گرفته و نسبت به سال هاي گذشته 

رونق بسيار كمتري خواهد داشت.

ديلي ميل| فرانسه اعالم كرده با وجود فشار امريكا 
در توسعه اينترنت 5G با هواوي همكاري مي كند. به 
گزارش مهر، فرانسه اعالم مي كند براي تامين تجهيزات 
شبكه 5G خود با هواوي همكاري كند. اما در صورتي 
كه قرارداد همكاري بين فرانس��ه و هواوي امضا شود، 
محدوديت هايي درباره مناطق نظامي و هسته اي وجود 
خواهد داشت. اين كشور اروپايي اعالم كرد در مقابل 
فش��ارهاي امريكا براي اس��تفاده نكردن از تجهيزات 
هواوي سرخم نمي كند. دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا به شركت هاي فناوري اين كشور دستور داده با 
هواوي همكاري نكنند و از هم پيمانان خود خواسته از 
اين روند پيروي كنند. اما به نظر مي رسد پس از انگليس، 
فرانسه نيز به همكاري با شركت چيني چراغ سبب نشان 
داده اما محدوديت هايي نيز در اين باره وضع كرده است. 
برونو لو ماري وزير اقتصاد فرانس��ه اعالم كرد در بحث 
توس��عه 5G اولويت همكاري با شركت هاي اروپايي 
مانند نوكيا و اريكس��ون است اما هواوي نيز از شركت 
در مزايده هاي مربوطه منع نمي شود. او گفت: »هيچ 
تبعيضي عليه هواوي انجام نمي شود. هواوي از توسعه 
شبكه 5G در فرانسه محروم نمي شود.« اين در حالي 
اس��ت كه وزارت دادگس��تري امريكا هواوي و دو زير 
مجموعه آن در اين كشور را متهم كرده اسرار تجاري را 

از رقباي امريكايي سرقت كرده اند.

اينترنشنال بيزينس تايمز| تعداد كاربران اپليكيشن 
پيام رسان واتس اپ به 2 ميليارد رسيد. به گزارش ايسنا، 
واتس اپ براي نخستين بار در ماه اوت 2009 ميالدي بود 
كه روي گوشي هاي هوش��مند آيفون آغاز به كار كرد و از 
همان زمان به بعد توانس��ت نظر و رضايت خيل عظيمي 
از كاربران را به س��مت و سوي خود جلب كند و تبديل به 
پرطرفدارترين پلتفرم پيام رسان جهان شود و سهم قابل 
توجهي از ارسال پيام و ساير محتواهاي تصويري را به خود 
اختصاص دهد. اكنون واتس اپ موفق شده ركورد جديدي 
را در جلب مخاطبان و كاربران براي خود به ثبت برس��اند 
و آن نيز دس��تيابي به 2 ميليارد كاربر فعال در ماه اس��ت. 
اپليكيشن پيام رسان واتس اپ كه يكي از محبوب ترين و 
پرطرفدارترين پيام رس��ان هاي جهان است نيز از قابليت 
Encryption End- to End  يا رمزنگاري پيشرفته 
پشتيباني مي كند و از پروتكل هاي پيشرفت هاي براي حفظ 
حريم شخصي كاربرانش برخوردار است. اين اپليكيشن كه 
براي تمامي سيستم هاي عامل اندرويد، iOS و ويندوز قابل 
استفاده است، در سال 2016 ميالدي لقب پركاربردترين 
پيام رسان جهان را گرفت. شركت فيس بوك با در اختيار 
گرفتن و تصاحب شركت واتس اپ در سال 201۴ ميالدي، 
19 ميليارد دالر كس��ب كرد و از آن زم��ان تاكنون نيز با 
معرفي و افزودن قابليت هاي جديد به دنبال جذب و حفظ 

طرفداران اين پيام رسان محبوب بوده است.

سرويس امنيت فدرال روسيه خواستار دسترسي
به اطالعات كاربران شد

كرونا بزرگ ترين نمايشگاه 
موبايل جهان را لغو كرد

فرانسه با هواوي
همكاري مي كند

تعداد كاربران واتس اپ
به ۲ ميليارد رسيد

دنياي فناوري

روزشماريبراي
نسخهپيچيالكترونيكي

حذف دفترچه هاي بيمه سالمت اگرچه به گفته 
مسووالن صرفه جويي ميلياردي به دنبال دارد، 
اما صرفه ميلياردي هنوز موجب نشده اين پروژه 
كه در راستاي توسعه دولت الكترونيك است، با 
گذشت چند سال  از زماني كه مطرح شده، كامال 
اجرايي ش��ود. به گزارش ايسنا، كارايي دفترچه 
بيمه اين است كه هويت مراجعه كننده را بررسي 
و اعالم مي كند كه شخص استحقاق بيمه درماني 
دارد يا خير. اين در حالي اس��ت كه اين دفترچه 
قابلي��ت جع��ل ش��دن دارد؛ دفترچه هايي كه 
صادركننده ها صادر نكردند ي��ا تاريخ آنها تمام 
شده است اما بيمه براي آنها پرداخت مي شود و 
اين ضرر نظام بيمه اي كشور است كه ساالنه هزينه 
ميلياردي دارد. بنابراين اگرچه از مدت ها پيش و 
در راستاي پرونده الكترونيك سالمت، تالش براي 
حذف دفترچه هاي بيمه س��المت و جايگزيني 
آنها با كد ملي در حال انجام اس��ت؛ هرچند اين 
تالش ها در اين مدت هنوز هم به نتيجه نرسيده 
و در مراجعه به مراك��ز درماني، همچنان از افراد 
دفترچه بيمه دريافت مي ش��ود، اما مديرعامل 
س��ازمان بيمه سالمت نسبت به حذف دفترچه 
كاغذي بيمه تا سال 1۴00 ابراز اميدواري كرده 
است. اين در حالي است كه رضا باقري اصل - دبير 
شوراي اجرايي فناوري اطالعات- بيش از دو سال 
پيش با تاكيد بر تالش براي حذف دفترچه بيمه در 
راستاي توسعه دولت الكترونيك اظهار كرده بود: 
»اين پروژه تحت شبكه داخلي وزارت بهداشت 
اس��ت و نيازي ب��ه اينترنت ن��دارد و ذي نفع آن 
وزارت بهداشت، وزارت رفاه و بيمه ها هستند. در 
حال حاضر در دوران آزمايش هستيم و برقراري 
آن را چك مي كنيم. يك ماه طول مي كش��د تا 
ش��ركت هايي كه نرم افزارهاي بيمارس��تاني را 
نوشتند، پياده سازي را انجام دهند اما نهايتا اجراي 

پروژه تا يك ماه آينده است.«
از اين اظهارات در ارديبهشت ماه سال 96، بيش 
از دو س��ال مي گ��ذرد و هنوز هم پ��روژه حذف 
دفترچه هاي ملي به س��رانجام نرس��يده است. 
به اذعان مس��ووالن در آن زمان، در دوران گذار 
دفترچه بوديم اما امكان بررس��ي آن وجود دارد 
كه به م��رور كال دفترچه را حذف  كنيم. ش��يوه 
ساده اين است كه با مراجعه بيمار، اسم شخص و 
كد ملي را دريافت مي كنند، اطالعات از سيستم 
وزارت بهداش��ت وارد مركز تبادل داده و به بيمه 
فرستاده مي شود و در نهايت استعالم مي كنند كه 
مراجعه كننده از طرف بيمه استحقاق دارد يا خير 
و اطالعاتش به مركز درماني داده مي شود كه در 
شبكه نيز ثبت شده است. اما محمدجواد آذري 
جهرمي -وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات- 
به تازگي به موضوع حذف دفترچه هاي سالمت 
اش��اره كرده و گفته است كه »طبق اطالعات ما 
هزينه ساالنه چاپ دفترچه بيمه ۴00 ميليارد 
تومان است كه با راه اندازي اين پايگاه مي توانيم 
انتظار صرفه جويي چنين رقم بزرگي را داش��ته 
باشيم. راه اندازي سامانه اطالعاتي بيمه شدگان 
ايران منجر مي شود كه از ۴ ميليون و ۸00 هزار 
بار همپوشاني بيمه جلوگيري كنيم كه به حفظ 
منابع كشور كمك مي كند. عالوه بر آنكه استفاده 
از اطالعات اين پايگاه منجر مي شود تا بخشي از 
جعليات از بين برود.« اگرچه همان طور كه دبير 
شوراي اجرايي فناوري اطالعات اشاره مي كند، 
ذي نفعان اين طرح وزارت بهداشت، رفاه و بيمه ها 
هستند، اما حذف دفترچه بيمه در راستاي دولت 
الكترونيك عنوان ش��ده اس��ت و انتظار مي رود 
نسخه پيچي الكترونيك و رسيدگي الكترونيك 
به اسناد با ايجاد سازمان الكترونيك بيمه سالمت، 

به زودي محقق شود.

جزيياتحملهسايبري
اززبانرييسسازمانپدافند

رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور گفت: »حمله 
اخير سايبري به كش��ور براي امكان سنجي حمله 
بزرگ تري انجام شد و ما تحليل مي كنيم منشأ اين 
حمله كه از نوع ديداس بود امريكا باش��د كه البته 
جلوي اين حمله گرفته ش��د.« به گزارش تسنيم، 
غالمرضا جاللي اظهار كرد: »مس��ووالن بايد براي 
حفاظت، دفاع و پدافند از زيرس��اخت هاي حياتي 
كشور در حوزه سايبر، فهم مشترك داشته باشند. 
حمله اخير سايبري به زيرساخت هاي كشور از نوع 
ديداس و ممانعت از سرويس دهي بوده است كه در 
اين نوع حمله خدمات از دسترس خارج مي شود. 
در اين حمله تعداد زيادي باكس در سراسر كشور 
تعريف مي شود و دشمن آنها را هدف قرار مي دهد و 
در اين حمله از رايانه هاي شخصي نيز استفاده شده 
اس��ت. چون هجوم به مركز خدمات رساني در اين 
نوع حمله بس��يار زياد مي شود و از رايانه هاي ديگر 
با تعريف زامبي سازي اس��تفاده مي شود خدمات 
آن مركز قطع مي ش��ود. آس��يب اين حمله براي 
محدود كردن خدمات ب��وده و در برخي نقاط اين 
اتفاق افتاده است. پيدا كردن منشأ حمله سايبري 
بسيار دش��وار و زمانبر است، اما شركت زيرساخت 
در حال بررسي و يافتن منشأ حمله اخير سايبري 
به كشور اس��ت.« رييس سازمان پدافند غيرعامل 
كشور گفت: »تركيب فناوري سايبري با حوزه هاي 
ديگر، قابليت هايي را براي حمله يا مقابله با آن ايجاد 
مي كند. شش نوع جنگ سايبري از جمله عمليات 
س��ايبر فيزيكي، عمليات تركيبي داريم كه تنوع 
آنها روزبه روز بيشتر مي شود و حوزه هاي فيزيكي، 
امنيتي و ش��بكه هاي اجتماعي را در بر مي گيرد. 
گمنامي عمليات هاي سايبري و دشوار بودن يافتن 
منش��أ آن، ارزان و كم هزينه بودن و وجود نداشتن 
قوانين بين المللي براي حمالت س��ايبري و نبود 
چارچوبي براي پيگيري حقوقي اين حمالت، دليل 

افزايش حمالت سايبري است.«
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معاون وزير كشور:

معاون وزير جهادكشاورزي: 

برنامه هاي استان ها براي تنظيم بازار شب عيد ابالغ شد

زنجيره هاي توليد و فرآوري، ضامن ايجاد ارزش افزوده در كشاورزي است

گروهبنگاهها|
برنامه اس��تان هاي مختلف در خصوص قيمت اقالم 
اساس��ي و كاالهاي م��ورد نياز مردم براي ش��ب عيد 
چيست؟ اين پرسشي است كه اين روزها با نزديك شدن 
به روزهاي پاياني سال و آغاز خريدهاي عيدانه مردم به 
دفعات مطرح مي شود. پرسشي كه پاسخگويي به آن 
مي تواند وضعيت كلي بازارهاي نوروزي در ايران را نيز 
مشخص كند. با توجه به نوساناتي كه اقتصاد ايران طي 
سال هاي اخير پشت سر گذاشته، دولت تالش مي كند 
از طريق ثبات در قيمت ها و تامين اقالم مورد نياز مردم، 
تكانه هاي قيمتي در بازارهاي عيدانه را مهار و كنترل 
كند. ديروز معاون امور اقتصادي و توس��عه منطقه اي 
وزارت كشور ابعاد تازه اي از برنامه ريزي هاي اقتصادي 
دولت براي كنترل بازارهاي نوروزي را تش��ريح كرد و 
گفت: برنامه ها و تكاليف اس��تان ها در راستاي حفظ 
آرامش سفره مردم و تنظيم بازار در ايام پاياني سال در 

دوازدهم بهمن ماه ابالغ شده است. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، »بابك دين 
پرست« در همايش سراسري استانداران كشور اظهار 
كرد: درطول حدوداً ۱۶ ماهي كه از زمان تشكيل ستاد 
اطالع رس��اني و تبليغات اقتصادي مي گذرد و در ۴۶ 
جلسه اين ستاد كه برگزار شده، براساس رهنمودهاي 
وزير كشور و رياست ستاد، موضوع تنظيم بازار در اكثر 
جلسات مطرح و مصوباتي تصويب شده است. وي ادامه 
داد: پس از هماهنگي با ستاد تنظيم بازاركشور، تمامي 
اقدام��ات وبرنامه ريزي هاي الزم براي تامين كاالهاي 
اساسي و مايحتاج عمومي مردم در »ماه پاياني سال«، 
»تعطيالت نوروز« و »همچنين ماه مبارك رمضان« 

صورت گرفت. 
دين پرست با اشاره به گزارش ماه گذشته وزارتخانه هاي 
صمت وجهاد كشاورزي گفت: با اقدامات وخريدهاي 
حمايت��ي دولت، ذخيره س��ازي الزم انجام ش��ده وبا 
محوريت حمايت از توليد داخلي، حدوداً ۳۵ هزار تن 
پرتقال و ۲۵ هزار تن سيب براي پايان سال خريداري 
شده اس��ت. وي افزود: واردات ۱۳ قلم كاالي اساسي 
ب��ا بيش از ۱۷ ميليون تن كه اي��ن رقم دو ميليون تن 
بيشتر از ميزان واردات مدت مشابه سال قبل بوده و از 
اين بابت، مبلغي بال��غ بر ۵.۸ ميليارد دالر منابع ارزي 
تخصيص پيده كرده اس��ت. معاون اقتصادي وزارت 
كشور ادامه داد: برآورد هاي انجام شده نشان مي دهد 
كه هيچ گونه كمبودي از بابت تامين كاالهاي اساسي 
مورد نياز و مايحتاج عمومي مردم نداريم. اما به طور قطع 
ضرورت مديريت ونظ��ارت صحيح در »فرآيند توزيع 
بهنگام«، »جلوگيري از انحراف روند توزيع و احتكار« 
و »ممانعت از افزايش بي ضابطه قيمت كاالها«، امري 

اجتناب ناپذير است.
دين پرست يادآور ش��د: يكي از مصوبات جلسه ستاد 
تنظيم بازار، الزام اين س��تاد و مشخصًا وزارت صمت، 
به رصد قيمت ۱۰۰ قل��م كاالي منتخب و پرمصرف 
و مراقب��ت الزم ب��راي جلوگيري از ايجاد نوس��انات 
غيرمتعارف قيمت اين صد قلم كاال بود. وي با اش��اره 

به دستور وزير كشور مبني بر ارايه گزارش قيمت صد 
قلم كاال و بررس��ي نوس��انات دوره اي قيمت ها گفت: 
درهمين راستا، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و همچنين دبيرخانه ستاد تنظيم بازار، 
قيمت مقايسه اي صد قلم را به صورت روزانه براي وزارت 

كشور ارسال مي كند.

    سايه روشن هاي قيمتي
معاون اقتصادي وزير كش��ور گفت: براساس آخرين 
گزارش دريافتي از وزارت صمت، مربوط به روز گذشته 
قيمت صدكاال در۲۳ بهمن ماه، درمقايس��ه با قيمت 
ميانگين سه ماه قبل نشان مي دهدكه قيمت ۴۳ قلم 
كاال كاهشي بوده اس��ت يعني ۴۳ درصد، قيمت ۱۶ 
قلم كاال بين صفر و يك درص��د، قيمت ۲۲ قلم كاال 
بين يك تا پنج درصد و قيمت ۱۹ قلم كاال نيز افزايش 
باالي پنج درصد داشته است كه البته افزايش قيمت 
۱۹ قلم كاالي مذكور هم به داليلي چون دوري از فصل 

برداشت، تغيير فصل و نوسانات نرخ ارز بر مي گردد.
وي به بحث بازرسي هاي صنفي و تعزيراتي اشاره كرد و 
گفت: در هشت ماهه امسال آمار بازرسي ها دو ميليون 
و۶۰۰ هزار مورد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، ۱۵ درصد افزايش داشته است البته حدوداً چهار 
هزار بازرس در بازرسي هاي انجام شده حضورداشته اند 
كه تلفيقي از نيروهاي وزارت صمت واتاق اصناف است. 
دين پرس��ت افزود: تعداد پرونده هاي متشكله ۲۳۲ 
هزار فقره بوده كه ۵.۴۱ درصد افزايش داش��ته است، 

همچنين ارزش ريالي پرونده ها حدوداً ۵ هزار ميليارد 
تومان كه حدوداً ۶۲ درصد افزايش داشته است. معاون 
اقتصادي وزير كشور در ادامه گفت: استمرار روند قابل 
قبول تش��كيل جلسات س��تاد تنظيم بازار در سطح 
استان ها در دستور كار اس��ت كه البته وزارت صمت 
)دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار(؛ در سيزدهم بهمن 
ماه امسال، ارزيابي خودش را از عملكرد كارگروه هاي 

استاني تنظيم بازار اعالم كرده است.

    جزييات برنامه هاي عملياتي
 براي تنظيم بازار شب عيد

جزييات اين برنامه ريزي براي تنظيم بازارهاي عيدانه 
چيست و در چه حوزه هايي قرار است عملياتي شود؟ 
س��خنگوي تنظيم بازار در پاسخ به اين پرسش اعالم 
مي كند: جهت رفاه حال شهروندان ساعت كار مراكز 
عرضه در ايام پاياني سال افزايش خواهد يافت و ميوه 
تنظيم بازار )س��يب و پرتقال( ايام پاياني سال تامين 

وآماده توزيع است. 
محمدرضا كالمي، مديركل دفتر برنامه ريزي تامين، 
توزيع و تنظيم بازار در خصوص ويژه برنامه هاي ايام 
پاياني سال ۱۳۹۸ از تدوين دستور العمل نظارتي ايام 
پايان سال خبر داد و گفت: به منظور تنظيم بازار شب 
عيد، تدوين و ابالغ شيوه نامه برگزاري نمايشگاه هاي 
به��اره، برگزاري حراج و فروش فوق العاده و تش��ديد 
بازرس��ي و نظارت ويژه ايام پاياني س��ال و عيد نوروز 
در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت؛ اين در حالي است 

كه هماهنگي هاي الزم با واحدهاي توليدي صنفي و 
صنعتي براي حضور حداكثري در نمايشگاه ها صورت 
گرفت��ه و در كنار آن، براي تامي��ن مايحتاج مردم در 
بخش كاالهاي اساسي، عرضه ذخاير كاالهاي اساسي 

و ضروري نيز در دستور كار قرار گرفته است.
سخنگوي س��تاد تنظيم بازار افزود: بر اساس گزارش 
رييس اتاق اصناف ايران در كارگروه تنظيم بازار، برنامه 
فروش فوق العاده در اكثر استان ها مصوب شده و مكان 

و زمان اجراي نمايشگاه ها مشخص گرديده است.
وي تصري��ح ك��رد: مح��ور اصل��ي كار روي فروش 
فوق الع��اده به مفهوم عرضه كاال ب��ا تخفيف بوده كه 
در اين راس��تا، نمايشگاه هاي عرضه مستقيم نيز قرار 
است در همه اس��تان ها برگزار ش��ود؛ در عين حال، 
برگزاري نمايشگاه ها در هفت نقطه شهر تهران اعم از 
حكيميه، بوستان ارم، بوستان واليت، مصالي تهران، 
فرهنگسراي خاوران و بوس��تان گفت وگو طراحي و 
برنامه ريزي ش��ده و به م��وازات آن، تاكنون برگزاري 
۳۷ نمايشگاه در س��اير استان هاي كشور مورد توافق 

قرار گرفته و در حال تدارك و اقدامات اجرايي است.
كالمي افزود: به منظور استمرار آرامش و ثبات نسبي 
بازار و نيز جلوگيري از سوءاس��تفاده برخي واسطه ها 
همزمان با افزايش تقاضا در ايام پاياني س��ال، تامين 
مكفي مايحتاج عمومي كش��ور صورت گرفته؛ ضمن 
اينكه دستورالعمل تشديد بازرسي و نظارت ويژه ايام 
پاياني سال به تمامي اتاق هاي اصناف سراسر كشور ابالغ 
گرديده است تا جلوي هر گونه سوءاستفاده گرفته شود.

س��خنگوي س��تاد تنظيم بازار اعالم كرد: جهت رفاه 
حال شهروندان ساعت كار مراكز عرضه در ايام پاياني 
س��ال افزايش خواهد يافت و ميوه تنظيم بازار )سيب 

و پرتقال( ايام پاياني سال تامين و آماده توزيع است.

    در مسير ثبات در قيمت ها
با مشخص شدن راهبردهاي كلي اجرايي براي تنظيم 
بازارهاي عيدانه آرام آرام جلسات ستادهاي تنظيم بازار 
در استان هاي مختلف نيز در مسير اجرايي شدن قرار 
گرفته است. رييس سازمان صمت خراسان جنوبي در 
اين جلسه از اجراي طرح نظارت ويژه عيد در اسفند ماه 
خبر داد و گفت: تامين ميوه مورد نياز شب عيد هم از 
مدت ها قبل در دستور كار قرار گرفته و ۴۵۰ تن سيب 
و ۶۵۰ تن پرتقال والنسيا براي شب عيد در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت.عابدي معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استاندار هم با اش��اره به تمهيدات انجام شده و ثبات 
بازارافزود: هم اكنون وضعيت ذخيره س��ازي كاال هاي 
اساسي در استان مطلوب اس��ت و با برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده، پيش بيني مي ش��ود قيمت ميوه ش��ب 
عيد، پايين تر از اس��تان هاي ديگر باشد. در اين جلسه 
فرمانداران شهرستان ها سربيشه و درميان هم از طريق 
ويديو كنفران��س، وضعيت كاال هاي اساس��ي و بازار 

شهرستان هاي خود را بيان كردند.

    دوهزار تن ميوه شب عيد 
براي استان قزوين خريداري شد

مديرعامل س��ازمان همياري ش��هرداري هاي استان 
قزوين گفت: براي كنترل و حفظ ثبات قيمت در بازار 
ش��ب عيد و تعطيالت نوروز، يك هزار و ۹۰۰ تن ميوه 

خريداري شده است.
هادي طاهرخاني در جلس��ه ستاد تنظيم بازار قزوين 
افزود: امس��ال يك هزار و ۲۰۰ ت��ن پرتقال و ۷۰۰ تن 
سيب از تنكابن و رامس��ر براي تنظيم بازار ميوه شب 
عيد خريداري شده اس��ت و تاكنون ۷۰۰ تن پرتقال 
و ۵۰۰ تن س��يب وارد استان شده و در سردخانه هاي 
قزوين نگهداري مي ش��ود و مابقي نيز تا هفته آينده 

وارد خواهد شد.
وي اظهار داش��ت: امسال سازمان همياري شهرداري 
قزوين مباش��ر تامين پرتقال و سيب مورد نياز استان 
قزوين ب��وده و تالش ك��رده ميوه هايي ب��ا كيفيت و 
مان��دگاري باال در دس��تور كار باش��د.طاهرخاني در 
خصوص قيمت گذاري ميوه شب عيد نيز اظهار كرد: 
قيمت نهايي اين ۲ محصول براي عرضه در بازار با مصوبه 

كارگروه تنظيم بازار استان قزوين تعيين خواهد شد.
به گفته وي س��يب و پرتقال خريداري ش��ده امسال 
از نظر كمي و كيفي در ش��رايط مطلوب��ي قرار دارند و 
با هماهنگي ها انجام شده اس��ت .مديرعامل سازمان 
همي��اري ش��هرداري هاي اس��تان قزوي��ن گف��ت: 
برنامه ريزي هاي الزم براي فراهم سازي شبكه توزيع 
و جانمايي مكان هاي عرضه ميوه شب عيد انجام شده 

است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

معاون امور باغباني وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه در 
بخش كشاورزي توليد مي كنيم ولي به فكر پس از توليد 
نيستيم، گفت: براي اينكه محصوالت به ثمن بخس از 
دست كشاورزان خارج نشود، اين وزارتخانه براي ايجاد 
ارزش اف��زوده، به دنبال تش��كيل زنجيره هاي توليد و 

فرآوري توليدات است.
محمدعلي طهماس��بي در آيين تجليل از كشاورزان 
نمونه استان زنجان افزود: اگر ايجاد زنجيره هاي توليد 

و فرآوري در محصوالت مختل��ف اتفاق بيفتد، درآمد 
حاصل شده در كشاورزي نصيب توليد كننده مي شود.

وي با بيان اينكه كشاورزان نمونه و پيشرو بايد سردمدار 
ايجاد زنجيره هاي توليد و فرآوري باشند، اظهار داشت: از 
۱۶۶ كشاورز نمونه ملي در سال جاري، ۱۰ نفر از استان 
زنجان بودند و اين حاكي از ظرفيت اين استان در حوزه 
كشاورزي است. وي وارد شدن خسارت به كشاورزان بر 
اثر بالياي طبيعي را از مشكالت عمده برشمرد و گفت: 

مي توان در محصوالتي مثل گردو و انگور با بهره گيري از 
رقم هاي اصالح شده كه دير برگ ده هستند و نسبت به 
رقم هاي كنوني ديرتر شكوفه مي دهند، از خسارت هاي 

سرمازدگي جلوگيري كرد .
طهماس��بي به ل��زوم اس��تفاده از ماش��ين آالت ضد 
س��رمازدگي هم اش��اره كرد و گفت: براي تامين اين 
نوع ماش��ين آالت، تس��هيالت با كارمزد ۱۵ درصد به 
كشاورزان پرداخت مي شود. معاون امور باغباني وزير 

جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
اينكه به بركت انقالب اسالمي اكنون توليد محصوالت 
كشاورزي در كشور به ۱۲۶ ميليون تن در سال رسيده 
اس��ت، گفت: قبل از انقالب در حوزه محصوالت باغي 
و گلخانه اي س��ه ميليون و چهارصد تن توليد داشتيم 
ولي اكنون توليد در اين بخش به باالي ۲۳ ميليون تن 
رسيده است.وي ادامه داد: قبل از انقالب ميزان توليد 
آبزيان در كش��ور ۳۲ هزار تن بود ولي هم اكنون ميزان 

توليد در اين بخش بيش از يك ميليون و ۱۳۰ هزار تن 
است.  طهماسبي اظهار داشت: سطح زير كشت محصول 
زيتون در كش��ور قبل از انقالب حدود پنج هزار و ۴۰۰ 
هكتار بود ولي اين ميزان در زمان حاضر به بيش از ۱۰۰ 
هزار هكتار رسيده است. وي خاطرنشان كرد: در زمينه 
توليد گندم، ارايه خدمات كشاورزي و مكانيزاسيون، 
جهش هاي بس��يار بزرگي در كش��ور نس��بت به قبل 

ازانقالب ايجاد شده است.

احداث شهرك مرزي تجارت 
اردبيل را متحول خواهد كرد

اس��تاندار  اردبي�ل| 
اردبي��ل گف��ت: احداث 
شهرك صنعتي مشترك 
مرزي در مغان پايه هاي 
اقتصادي و تجاري استان 
اردبيل را تقويت خواهد 
ك��رد. اكب��ر بهنامجو در 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي شهرستان بيله سوار 
اظهار كرد: با نهايي ش��دن توافق دو كش��ور براي 
راه اندازي اين شهرك صنعتي مشترك به زودي با 
حضور روساي جمهور دو كشور ايران و آذربايجان 
كلنگ زني اين پروژه را در پارس آباد شاهد خواهيم 
بود. وي با اش��اره به ش��بانه روزي ش��دن گمرك 
بيله سوار و تسهيل بيشتر در امر تجارت و سهولت 
تردد اتباع خارجي خاطرنشان كرد: با اين اقدامات 
زيرساختي رشد ۳۵ درصدي صادرات در استان در 
سال هاي اخير رقم خورده است. استاندار اردبيل 
افزود: تجار و بازرگانان ما بايد تالش خود را متمركز 
كنند تا محصوالت مورد نياز با ارزش افزوده بيشتر 
را به كش��ور آذربايجان و آسياي ميانه صادر كرده 
و امكان بهره مندي از مزاي��اي آن را فراهم كنند. 
بهنامجو گفت: دولت با تامين اعتبار در اين شرايط 
س��خت اقتصادي س��عي دارد تا زيرساخت هايي 
نظي��ر راه و راه آهن را مهيا كند ك��ه در اين زمينه 
چهارخطه شدن راه هاي اس��تان و اتصال راه آهن 
اردبيل به پارس آب��اد مي تواند نقطه خوب تحول 

براي اين منطقه باشد.

تخصيص 16درصدي برق
از كل مشتركان استان مازندران

مازن�دران| مديرعام��ل 
ش��ركت توزيع نيروي برق 
مازندران در جلسه شوراي 
اداري شهرستان آمل گفت: 
از يك ميلي��ون و ۴۲۳ هزار 
مش��ترك برق در مازندران 
۲۳۲ هزار و ۵۷۲ مشترك در 
شهرستان آمل قرار دارند كه ۱۶ درصد از كل مشتركان 
شركت را تش��كيل مي دهند . رضا غفاري با بيان اينكه 
تعداد ۱۰ هزار و ۷۲۹ مشترك صنعتي در حوزه توزيع برق 
مازندران فعاليت مي كنند، افزود: حدود ۲۱۰۰ مشترك 
صنعتي در شهرستان آمل فعاليت مي كنند كه ۲۰ درصد 
از كل مشتركان اين ش��ركت را تشكيل مي دهند . وي 
خاطرنشان كرد: از ۲۳۲ هزار و ۵۷۲ مشترك در حوزه 
امور برق آمل، ۱۸۳ هزار و ۳۶۵ مش��ترك خانگي، ۱۴ 
هزار و ۵۷۰ مش��ترك عمومي، ۵ هزار و ۵۴۹ مشترك 
كشاورزي اس��ت كه ۷۹ درصد از مش��تركان خانگي، 
۶ درصد عمومي و ۱۵ درصد در زمينه هاي كشاورزي، 
صنعتي و ساير مصارف فعاليت دارند . مديرعامل شركت 
توزيع برق مازندران از بهره ب��رداري ۱۱۴ پروژه با مبلغ 
ريال��ي ۲۷۰ ميليارد ريال در دهه فج��ر در حوزه توزيع 
برق مازندران خبر داد و يادآور شد: همزمان با دهه فجر 
۱۱۴ پروژه در استان اجرا شد كه ۱۵ پروژه آن مربوط به 
شهرستان آمل است . غفاري گفت: در سال رونق توليد 
دنبال قطع برق صنايع نبوده و نيس��تيم و انتظار داريم 
تعرفه هاي عمومي ما را همراهي كنند تا تابستان سال ۹۹ 

هم بدون خاموشي به مردم خدمت كنيم .

هزار خودرو طي ۲ ساعت
از آزادراه تهران-شمال عبور كرد
البرز| نماينده عالي دولت 
در استان البرز تكميل قطعه 
يك آزادراه تهران-شمال را 
خدمت بزرگي در راستاي 
كاه��ش ترافي��ك، حفظ 
زيبايي هاي ج��اده كرج-

چالوس، ايجاد بستري امن 
براي تردد س��هل و بدون دغدغه، افزايش سرعت سفر 
و كاهش مصرف سوخت دانست. عزيزاله شهبازي در 
بازدي��د از منطقه يك آزادراه تهران-ش��مال كه از روز 
چهارشنبه به مدت دو ساعت به شكل آزمايشي تردد 
صورت گرفت، افزود: در اين مدت حدود هزار خودرو از 
اين مسير تردد كرد. وي با ابراز خرسندي از رضايت مردم 
به واسطه تكميل بخشي از اين آزادراه، ادامه داد: بر اساس 
گزارش هاي واصله، طي دو ساعت ترافيك ورودي كرج 
يك پنجم تقليل يافت. وي گفت: رييس جمهور محترم، 
روز گذشته طي بياناتي با اشاره به اينكه براساس محاسبه 
هزينه ها به ن��رخ روز، تاكنون بيش از ۱۰ هزار ميليارد 
براي اين پروژه اعتبار صرف شده، بر لزوم بازگشايي اين 
مس��ير تاكيد كرده و وزارت راه و شهرسازي را با اتخاذ 
تدابير الزم، به تس��ريع در بهره ب��رداري از منطقه يك 
آزادراه تهران-شمال موظف كرد.استاندار البرز افزود: در 
ساعات و روزهاي اوج تردد از مسير جاده كرج-چالوس، 
ترافيك در بخش هاي مختلف جاده موجبات ناراحتي 
مردم به واسطه هدر رفت زمان و انرژي را فراهم مي كند 
كه با بازگشايي منطقه يك اين ابر پروژه، درصد بااليي از 

نگراني ها برطرف خواهد شد.

 پرهيز هيات هاي مذهبي
 از ورود  به جريان هاي سياسي

بوش�هر| رييس شوراي 
هيات هاي مذهبي كشور با 
اشاره به انتخابات ۲ اسفندماه 
و با تاكيد بر حضور حداكثري 
در انتخابات گفت: در جريان 
تبليغات كانديداهاي مجلس 
هيات هاي مذهبي از ورود به 
جريان ها و گروه هاي سياسي پرهيز كنند. نوشاد نوشادي 
در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اينكه ويژه برنامه هاي ايام 
والدت حضرت فاطمه زهرا)ع( در مساجد و حسينيه ها 
برگزار مي شود گفت: در ايام ميالد زهراي اطهر)س( در 
راستاي معرفي و شناس��اندن سيره و منش اين بانوي 
بزرگ اسالم مراسم و برنامه هايي در استان هاي مختلف 
برگزار مي شود. رييس شوراي هيات هاي مذهبي كشور 
به انتخابات ۲ اس��فندماه پرداخت و با تاكيد بر اهميت 
حضور حداكثري در اين عرصه سياسي اجتماعي افزود: 
در راستاي لبيك به منويات مقام معظم رهبري حضور 
پرشور و شعور در عرصه انتخابات امري مهم و ضروري 
است چرا كه اين حضور تمام ترفندهاي دشمنان را ناكام 
مي كند. نوشادي با تاكيد بر پرهيز هيات هاي مذهبي به 
گروه هاي جناحي و سياسي در عرصه انتخابات تصريح 
كرد: در جريان تبليغات كانديداهاي مجلس، هيات هاي 
مذهبي از ورود به جريان ها و گروه هاي سياسي پرهيز 
كنند. وي با بيان اينكه تنها مكتب اهل بيت)ع( و دستگاه 
سيدالشهدا)ع( ماندگار است، افزود: براي جلوگيري از 
خدشه دار ش��دن مكتب اهل بيت )ع( نبايد اين مكتب 

تحت الشعاع جريان ها و گروه هاي سياسي قرار بگيرد. 

بهره بانكي 1۸ درصدي مالكان 
بدحساب مسكن مهر پرديس

تهران| مديرعامل شركت 
عمران شهر جديد پرديس 
از افزايش س��ود تسهيالت 
بانكي مسكن مهر پرديس 
از ۴ ب��ه ۱۸ درصد خبر داد 
و گفت كه اين افزايش بهره 
شامل كساني مي شود كه 
واحدهاي آنها شرايط س��كونت دارد اما براي دريافت 
دفترچه اقساط خود مراجعه نمي كنند. سيد مهدي 
هدايت ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: مالكاني كه هنوز 
واحدهاي آنها آماده نشده است نگران نباشند چون نرخ 
سود تس��هيالت آنها ۴ درصد محاسبه مي شود. وي با 
بيان اينكه دالالن زيادي در پرديس مالك واحدهاي 
مس��كن مهر هس��تند، تصريح كرد: با نظر مس��اعد 
حبيب اهلل طاهر خاني معاون وزير راه و شهر سازي و به 
منظور جلوگيري از ورود دالالن، نرخ سود تسهيالت 
بانكي واحدهاي بدون متقاضي مس��كن مهر پرديس 
به ۱۸ درصد خواهد رسيد. مديرعامل شركت عمران 
ش��هر جديد پرديس همچنين گفت: بر اساس اعالم 
اداره آب و فاضالب ش��رق اس��تان تهران، مدول دوم 
تصفيه خانه فاضالب موجود ب��ا ظرفيت ۲۴ هزار متر 
مكعب براي ۱۲۵ هزار نفر، در اسفند ماه سال جاري در 
مدار بهره برداري قرار مي گيرد تا مجموع ظرفيت اين 
تصفيه خانه به ۲۵۰ هزار نفر برسد. هدايت ادامه داد: با 
توجه به اضافه شدن اين ظرفيت، پس از تكميل خط 
انتقال موقت فاضالب فازهاي ۵، ۹ و ۱۱، تمامي فاضالب 

اين فازها به تصفيه خانه فعلي منتقل خواهد شد. 
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كارخانه بزرگ نساجي 
مازندران گازرساني شد

ساري| آيين گازرس��اني بزرگ ترين كارخانه 
نس��اجي در مازندران همزمان ب��ا دهه فجر به 
س��رانجام رس��يد. طرح گازرس��اني به كارخانه 
بزرگ نس��اجي مازن��دران با حضور مس��ووالن 
استاني و شهرستاني عصر دوشنبه در قائمشهر 
به بهره برداري رسيد. جعفر احمدپور مديرعامل 
شركت گاز مازندران در اين مراسم، گازرساني به 
واحدهاي صنعتي و صنايع را براي رونق و احياي 
توليد از جمله پروژه هاي در دست اقدام برشمرد 
و گفت: اين طرح رونق توليد و اش��تغال زايي را 
منجر خواهد شد. وي هزينه گازرساني به كارخانه 
نساجي را با توجه به نصب و ايجاد ايستگاه تقويت 
فشار ۳ ميليارد ريال اعالم كرد. يحيي يوسف پور 
فرماندار قائمشهر نيز با اشاره به تالش هاي بنياد 
بركت و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام راحل 
براي احياي كارخانه نساجي اظهار داشت: اجراي 
طرح گازرساني منجر به رونق توليد در كارخانه 
خواهد ش��د و اكنون كارخانه نساجي در مسير 
توليد قرار گرفته است. وي شمار كارگران فعال 
در كارخانه نساجي را ۳۶۰ نفر اعالم كرد. فاز اول 
احياي كارخانه نس��اجي مازندران دو ماه قبل با 
سرمايه گذاري ۱۷ ميليارد توماني ستاد اجرايي 

فرمان حضرت امام راحل به بهره برداري رسيد.

 پيوندهايي عميق كه تاريخ
را به هم گره زده است

اصفهان| اصفهان و تبريز، دو خواهرخوانده، 
دو كالن ش��هر كه يكي را نيمه جهانش خوانند 
و ديگ��ري را ش��هر اولين ه��ا و اين ن��ام چقدر 
بامسماتر مي ش��ود وقتي ش��مارش معكوس 
ميزباني تبريزي ها از نخستين برنامه شب هاي 
فرهنگ��ي اصفهان آغاز و با اس��تقبال پرش��ور 
مخاطبان انجام ش��ده اس��ت. نخستين برنامه 
ش��ب هاي فرهنگي اصفهان با چشم انداز اقامه 
گفت وگومندي بر اساس توسعه صنايع خالق و 
گردشگري از ساعت ۱۵ تا ۲۱ روز پنجشنبه ۲۴ 
بهمن ماه به همت معاونت فرهنگي شهرداري 
اصفه��ان در پرديس س��ينمايي ق��دس تبريز 
برگزار ش��د و مورد اس��تقبال مخاطب��ان قرار 
گرفت. اولين برنامه متعلق به مرش��د غالمرضا 
خوشحال پور است؛ نقال مونقره اي با لباسي به 
س��پيدي موهايش كه انگار با چوب دستي اش 
جادو مي كند، ورد مي خواند و مي بردمان وسط 
داستان هاي ش��اهنامه. خوشحال پور كه پدر و 
پدربزرگي نقال داش��ته در سي سالگي نقالي را 
آغاز مي كند و مردم اصفهان تا امروز پاي بيش از 

۳ هزار اجراي او نشسته اند.

 ۲۰ واحد توليدي و صنعتي 
تعطيل در زنجان فعال شده است

زنجان| اس��تاندار زنجان گفت: از سال جاري 
تاكنون بي��ش از ۲۰ واحد تولي��دي و صنعتي 
تعطيل شده در استان زنجان وارد چرخه توليد 
شده اس��ت. فتح اهلل حقيقي با بيان اينكه جلسه 
ستاد رفع موانع توليد در استان زنجان با مديريت 
خوبي برگزار مي ش��ود، گفت: تا پايان سال ۱۳ 
واحد توليدي در استان با سرمايه گذاري بيش از 
۳ هزار ميليارد تومان به بهره برداري مي رسد. وي 
با بيان اينك��ه در خصوص رونق توليد به صورت 
عملياتي تر و برنامه ريز ي تر وارد عمل شده ايم، 
اظهار كرد: تنها هدف ما در اس��تان شناس��ايي 
واحدهاي توليدي تعطيل شده و فعال كردن آنها 
است. استاندار زنجان گفت: اولويت جذب نيروي 
انساني در واحدهاي فعال شده با جوانان متخصص 
بومي است. حقيقي با بيان اينكه در استان زنجان 
از سال جاري تاكنون بيش از ۲۰ واحد توليدي 
و صنعتي تعطيل ش��ده وارد چرخه توليد شده 
اس��ت، ابراز كرد: با فعال شدن اين واحدها براي 
جوانان زيادي اش��تغال ايجاد شده است. وي به 
پرداخت تس��هيالت طرح رونق توليد در استان 
زنجان اش��اره كرد و گفت: پرداخت تس��هيالت 
رونق توليد در استان طي سال جاري رشد بيش 

از ۱۳۰ درصدي دارد.

مشكل قطع برق ۸۰ روستاي 
استان اردبيل برطرف شد

اردبي�ل| مديرعامل ش��ركت توزي��ع نيروي 
برق اس��تان اردبي��ل گفت: مش��كل قطع برق 
ناش��ي از بارش س��نگين برف در ۸۰ روستا در 
شهرستان هاي خلخال، گرمي و نمين اين استان 
برطرف شده است. حس��ين قديمي در جريان 
بازديد از عمليات رفع مشكل قطعي برق تعدادي 
از روس��تاهاي خلخال اف��زود: در جريان بارش 
برف روزهاي ۲۱ و۲۲ بهمن ماه امس��ال برق۸۱ 
روستاي استان از جمله ۷۱ روستاي شهرستان 
خلخال و ۱۰ روس��تا درشهرس��تان هاي نمين 
وگرم��ي بر اثر كوالك برف قطع ش��ده بود كه با 
تالش ماموران هم اكنون جز روس��تاي بفراجرد 
در بخش مركزي خلخال برق س��اير روستاهاي 
وصل شده اس��ت. وي اظهار كرد: مشكل قطعي 
برق بيشتر روستاهاي خلخال در همان شرايط 
بارش برف و كوالك انجام ش��د و مش��كل برق 
روستاي بفراجرد خلخال ناشي از مسدود شدن راه 
ارتباطي اين روستا بوده و با بازگشايي راه ارتباطي 
روستا و فراهم ش��دن زمينه دسترسي ماموران 
شركت برق خلخال به امكانات برق رساني، برق 
اين روس��تا نيز به زودي وصل خواهد شد. براي 
كمك به راه اندازي مجدد برق مناطق خاموش 
شده اين استان، شركت توزيع نيروي برق استان 
اردبيل اقدام به اعزام ۳۹ نفر نيروي انساني مجرب 

با تجهيزات كرده است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

فرسايش ساالنه ۲ ميليارد تن خاك 

قانون حفاظت از خاك سدي در مقابل قاچاق و فروش خاك زراعي
سال هاست شايعاتي درباره قاچاق و صادرات خاك 
ايران به كش��ورهاي همسايه به گوش مي رسد اما از 
سال گذشته اين خبرها حالتي جدي تر به خود گرفت 
و مشخص شد حداقل بخش��ي از شايعات، واقعيت 
دارد. در چند روز گذشته اما دوباره تصاويري از اين 
اتفاق منتشر مي شود. تصاويري كه حكايت از انتقال 

خاك كشور به خارج از ايران دارد. 
با وج��ود برخ��ي تكذيب ها، بعضي ه��ا همچنان به 
احتمال وقوع قاچاق خاك قائل هس��تند. مس��عود 
منص��ور، مع��اون وق��ت حفاظ��ت و ام��ور اراضي 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، در همان سال 
۹۵، ضمن تأييد خبر قاچاق خاك از كشور، با اشاره 
به اينكه قانونگذار صدور هر گونه خاك كش��اورزي، 
مرتع��ي و نبات��ي را به خارج از كش��ور ممنوع كرده 
است، گفته بود كه دستگاه هاي متولي خاك بايد به 
سرعت دور هم بنش��ينند و با قاچاق خاك از كشور 
مقابله كنند. صادر كردن خاك حاصلخيز كش��ور با 
هيچ منطقي مجاز شمرده نمي شود. خواهش مي كنم 
همه دستگاه ها حساسيت هاي الزم را داشته باشند.

در همين مورد حسين بش��ارتي عضو هيات علمي 
موسسه تحقيقات خاك و آب با بيان اينكه متأسفانه 
ادامه قاچاق خاك ايران كه از چند سال پيش شروع 
ش��ده صح��ت دارد، اميدواريم مس��ووالن موضوع 
قاچاق خ��اك را جدي بگيرند چون خاك يك منبع 
تجديدناپذير يا ديرتجديدپذير است و تشكيل يك 
سانتي متر از آن سال ها زمان مي برد، گفت: تعدادي 
افراد س��ودجو با بهانه هاي مختلف خاك حاصلخيز 
كشور را جمع آوري و به كشورهاي حوزه خليج فارس 
صادر مي كنند تا صرف ساخت جزاير مصنوعي شود.

او با تاكي��د بر اين نكته كه قاچاقچيان، قاچاق خاك 
را در پوش��ش كاالي ديگر انجام مي دهند تا اسناد و 
مداركي درباره آن وجود نداش��ته باش��د، ادامه داد: 
برخي ب��ه بهانه صادرات محص��والت گلداني خاك 
صادر مي كنند برخي هم در پوشش سيمان اين كار 

را انجام مي دهند.
اين كارش��ناس حوزه خاك با بيان اينكه در اليحه 
حفاظت از خاك به صورت وي��ژه به موضوع قاچاق 
خاك پرداخته شده و در يكي از مواد اليحه حفاظت 
از خاك آم��ده كه »هرگونه ف��روش و قاچاق خاك 
ممنوع است«، گفت: خاك در كشور خشك و نيمه 
خشكي مانند ايران موضوع فوق العاده مهمي است و 
متأسفانه خاك كشور ما به غير از قاچاق، با روش هاي 
ديگر نيز در حال از دس��ت رفتن است به طوري كه 

ساالنه ۲ ميليارد تن خاك را در اثر فرسايش از دست 
مي دهيم و حجم خاكي كه س��االنه در اثر فرسايش 
خاك و شور شدن اراضي از بين مي رود قابل مقايسه 

با قاچاق نيست.
اين عض��و هيات علم��ي تحقيق��ات آب و خاك در 
موسس��ه تحقيقات آب و خاك در م��ورد قاچاق يا 
صادرات خاك از طريق صادرات گلدان هاي زينتي 
در برنامه اي راديويي گف��ت: يكي از صادركنندگان 
گل، اين اتفاق را در سال ۱۳۹۵ تأييد كرد كه برخي 

صادركنندگان اين كار را در قالب صادرات گل انجام 
مي دادند. در داخ��ل كارخانه س��يمان نيز به جاي 
پروسه توليد سيمان، خاك را غربال و آن را از طريق 

كشتي به كشورهاي ديگر قاچاق مي كردند.
در همين رابطه عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
قان��ون حفاظت از خ��اك را س��دي در برابر قاچاق 
و فروش خ��اك زراعي كش��ور دانس��ت و گفت: بر 
اساس اظهارات مس��ووالن جهاد كشاورزي خاكي 
كه فروخته مي ش��ود ارزش كش��اورزي ندارد. علي 

اكبري در مورد برخ��ي اظهارنظرها مبني بر فروش 
و قاچاق خاك كش��اورزي، گفت: بر اساس اظهارات 
كشاورز، سرپرس��ت وزارت جهاد كشاورزي، خاكي 
كه فروخته و صادر مي شود ارزش كشاورزي ندارد. 
عضو كميس��يون كش��اورزي، آب، منابع طبيعي و 
محيط زيست مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
خروج خاك صنعتي با مجوز جهاد كشاورزي امكان 
پذير اس��ت، افزود: قانون حفاظ��ت از خاك با هدف 
جلوگيري از صادرات و قاچاق خاك تدوين و تصويب 
شد و بر اساس آن دستگاه هاي نظارتي و اجرايي بايد 

با تمامي عوامل مخرب خاك برخورد كنند. 
او به خان��ه ملت گفت: عوامل تخريب ش��يميايي و 
فيزيكي خ��اك همچنين نحوه برخ��ورد و مجازات 
متخلفان در قانون مذكور پيش بيني شده و تشخيص 
ه��ر گونه خاك معدن��ي هم بر عه��ده وزارت جهاد 
كش��اورزي و صنعت، معدن و تجارت است؛ به طور 
قطع اگر قاچاق خاك هم وجود داشت با اجراي قانون 

حفاظت از خاك رفع خواهد شد.
 نماينده مردم ش��يراز در مجلس ش��وراي اسالمي 
يادآور ش��د: خاك سرمايه ملي كشور است و فروش 
و قاچاق آن تبعات زيس��ت محيطي بااليي به دنبال 
دارد؛ احتمال قاچاق خاك كشاورزي اندك است و 
ممكن است خاك به منظور امور پژوهشي به خارج 
صادر شود كه اين موضوع هم بر اساس قانون حفاظت 

از خاك بالمانع است. 
مطرح شدن قاچاق خاك در حوزه رسانه و در سطح 
مجلس و دستگاه هاي مختلف اجرايي تازگي ندارد. 
براي مثال حسن روحاني در آذرماه سال ۱۳۹۵ در 
مراسم جشن ش��كرگزاري برداشت محصول گفت: 
خاك ايران با لنج به كشورهاي حاشيه خليج فارس 
مي رود و براي كشاورزي و ساير موارد مورد استفاده 
قرار مي گيرد. معصومه ابتكار هم در دوران رياس��ت 
خود بر س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در دولت 

يازدهم، به قاچاق خاك اعتراض كرده بود.

ضعف خطرناك زيرساخت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان 
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشريح اقدامات 
بهداشتي انجام ش��ده در مناطق سيل زده سيستان و 
بلوچستان، اعالم كرد كه به دليل مشكالت زيرساختي، 
مناطق سيل زده سيستان و بلوچستان و جمعيت اين 
مناطق هميشه از نظر بهداشتي در معرض خطر بوده 

و هستند.
عليرضا رييسي درباره آخرين وضعيت بهداشتي مناطق 
سيل زده سيستان و بلوچستان، گفت: از بدو بروز سيل، 
تيم هاي بهداش��ت محيط و كنترل بيماري ها در اين 
مناطق مستقر شدند و اقداماتي شامل كلرسنجي آب و... 
انجام شده است. خوشبختانه طي سيل در اين مناطق 

هيچ اپيدمي بيماري خاصي رخ نداده است.
او افزود: خوش��بختانه م��ادران ب��اردار را كامال تحت 
پوشش و كنترل قرار داديم. به طوري كه مادران باردار 
از طريق سامانه سيب شناسايي شدند و مراقبين آنها 
به صورت تك تك اقدام��ات مربوط به مادران باردار را 
پيگيري كردند. در چند مورد كه منجر به زايمان شد 
نيز زايمان ها به صورت كامال موفق انجام شد. مادران 
بارداري هم كه زايمان ش��ان نزديك بود، در نزديكي 
بيمارستان ها اسكان داده شدند و خوشبختانه هيچ گونه 

عوارض بارداري در اين مناطق نداشتيم. رييسي ادامه 
داد: در عين حال براي احتياط واكسيناسيون آنفلوآنزا 
براي افراد پرخطر انجام شد و واكسيناسيون هاي روتين 
نيز در اين مناطق قطع نشده است. در عين حال براي 
پيشگيري از عوارض عقرب گزيدگي و مارگزيدگي به 
اندازه كافي سرم در اختيار تيم هاي بهداشتي قرار داده 
شده است. بنابراين اوضاع از نظر بهداشتي كامال تحت 
كنترل بوده است. او با انتقاد از زيرساخت هاي غيراصولي 
در اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان، گفت: بايد براي 
اصالح اين زيرساخت ها به ويژه زيرساخت شبكه آب و 
فاضالب فكري شود. اين استان حتي اگر سيلي با اين 
وسعت نيز در آن رخ نمي داد مشكالت زياد ديگري در 
حوزه  بهداشتي و درماني داشت. معاون بهداشت وزارت 
بهداشت به ايسنا گفت: با توجه به ضعف زيرساخت هاي 
زندگي در اين مناطق اين افراد واقعا نياز به كمك دارند 
و حتما نياز است كه به صورت اصولي در اين حوزه اقدام 
شود. زيرا خانه هايشان از نظر زيرساختي دچار مشكل 
و در بسياري از مناطق سيستم لوله كشي و آب هم دچار 

مشكل است. بايد توجه خيلي جدي تري شود.
رييس��ي درباره نبود س��رويس بهداش��تي در برخي 

مناطق سيستان و بلوچستان، گفت: هر نوع آب راكد و 
پسماندي كه وجود داشته باشد، مي تواند در اين مناطق 
مشكل ساز باشد. با توجه به اينكه در منطقه سيستان و 
بلوچستان بحث هايي چون ماالريا هم وجود دارد، بايد 
به اين مس��ائل توجه كرد. البته در مناطقي كه به آب 
دسترسي نداش��تند از دو طريق آب را تامين كرديم؛ 
يكي آب هايي كه از طريق مخازن منتقل شده و كلرزني 
و پلمب مي شدند و تحت نظر قرار داشتند. روش دوم 
هم توزيع آب بسته بندي بود. البته در هر صورت خطر 
وجود آب هاي راكد وجود دارد، اما تاكنون تحت كنترل 

بوده است.
وي با بيان اينكه به دليل مشكالت زيرساختي، مناطق 
سيل زده سيستان و بلوچستان و جمعيت اين مناطق 
هميشه در معرض خطر بوده و هستند، اظهار كرد: در 
زمينه توالت هاي بهداشتي هم تعدادي توالت بهداشتي 
سيار از سوي نهادهايي چون هالل احمر و... به مناطق 
سيل زده سيستان و بلوچستان فرستاده و نصب شده 
است، اما با توجه به پراكندگي جمعيت در اين مناطق 
به تعداد بيشتري از اين توالت ها نياز است. به هر حال 
اگر فاضالب به صورت بهداش��تي دفع نشود، احتمال 

بروز بيماري وجود دارد كه مهم ترين آن بيماري هاي 
روده اي، انگلي و... اس��ت. رييس��ي تاكيد كرد: وزارت 
بهداشت از طريق نظام مراقبت سندروميك تمام اين 
موارد را پايش مي كند. به اين صورت كه تمام عالئم وارد 

سامانه مي شود و اگر يك عالمت بيش از پنج يا شش 
بار تكرار ش��ود، اين به معني بروز يك اپيدمي است. تا 
زماني كه اين آالرم وجود ندارد، ما هم مي گوييم اپيدمي 

وجود ندارد.
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 اسكان اضطراري۹۶۰۰ تن
در برف و كوالك اخير

رييس س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
گفت: امدادگران هالل احمر در ش��ش روز گذشته 
خدم��ات ام��دادي الزم را به ۳۶ ه��زار و ۷۸۶ تن از 
هموطنان متاثر از برف و كوالك ارايه كرده و ۱۳۰ نفر 

را به مناطق امن منتقل كردند.
مرتضي سليمي با اعالم گزارش امدادرساني در برف و 
كوالك از ١٩ بهمن تا س ۲۵ بهمن، افزود: ۲۲ استان 
آذربايجان ش��رقي و غربي، اردبيل، اصفهان، ايالم، 
تهران، چهارمحال و بختياري، خوزستان، خراسان 
ش��مالي، زنجان، س��منان، قزوين، قم، كردستان، 
كرمانشاه، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، 
گيالن، لرس��تان، مازندران و همدان در ش��ش روز 
گذشته تحت تاثير برف و كوالك بوده و امدادگران 
در ۱۶۹ محور كوهس��تاني خدمات امدادي الزم را 
به ۳۶ هزار و ۷۸۶ تن از هموطنان ارايه كرده اند. او با 
اشاره به انتقال ۱۳۰ نفر به نقاط امن و ۷۱ نفر به مراكز 
درماني، افزود: همچنين ۹ هزار و ۶۳۷ نفر از خدمات 
اسكان اضطراري استفاده كرده و ۹۱۱ خودرو نيز از 
برف رهاسازي شده است. سليمي با اشاره به فعاليت 
۵۶۷ تيم امدادي شامل ۲ هزار و ۸۳۶ امدادگر و نجاتگر 
براي ارايه خدمات امدادي به متاثران از برف و كوالك، 
اظهار كرد: ۹ هزار و ۷۱۷ تخته پت��و، ۸ هزار و ۷۱۱ 
بسته غذايي، ۲هزار و ۷۸۳ كيلوگرم خرما، ۳۸ هزار 
و ۶۶۸ قرص نان، ۱۲ هزار و ۹۷۹ بطري آب معدني، 
۱۸ هزار و ۷۴۷ بسته بيسكويت و ۷ هزار و ۸۸۴ قوطي 
كنس��رو ميان متاثران از برف و كوالك توزيع شده و 
امدادرساني در اردبيل، گيالن و خوزستان ادامه دارد.

همچنين معاون عمليات س��ازمان ام��داد و نجات 
جمعيت هالل احم��ر با اعالم اراي��ه خدمات امداد 
هوايي به متاثرين از برف و كوالك در ۴ استان گفت: 
۵۰ سورتي پرواز براي ارايه خدمت به هموطنان انجام 
شده است. حامد س��جادي با اعالم خدمات امداد و 
نجات هوايي به متاثرين از برف و كوالك در استان هاي 
لرستان، خوزستان، كردس��تان و گيالن افزود: تيم 
امداد هوايي با ۶ فروند بالگرد و در ۵٠ سورتي معادل 
۴۵ ساعت پرواز امدادرس��اني به هموطنان در اين 
اس��تان ها را بر عهده داش��تند. او با اش��اره به انتقال 
۱۱هزار و ۲۰۰ كيلوگرم اقالم امدادي براي متاثران 
از برف و كوالك، گفت: همچنين چهار تن به مناطق 
امن منتقل شده و يك بيمار به بيمارستان منتقل شد.

رييس سازمان اورژانس كشور نيز از حضور ٢٥ تيم 
عمليات ويژه اورژانس كشور براي خدمت رساني در 
استان گيالن خبر داد. پيرحسين كوليوند ضمن اعالم 
اين خبر افزود: خدمات فوريت هاي پزشكي توسط 
اورژانس هوايي كشور براي روستاهاي محاصره شده 
در برف اخير در گيالن در حال انجام اس��ت. رييس 
س��ازمان اورژانس كش��ور همچنين از انتقال خانم 
٣٦ساله اي كه دو روز گرفتار برف و ريزش بهمن شده 
بود، توسط اورژانس هوايي به بيمارستان پورسيناي 
رش��ت خبر داد. كوليوند در ادام��ه به ديگر اقدامات 
سازمان اورژانس كشور اشاره كرد و گفت: قلب فردي 
٢٠ ساله كه دچار مرگ مغزي شده بود از رفسنجان به 
بيمارستان امام خميني)ره( تهران توسط تيم اورژانس 
كشور منتقل و عمل جراحي موفقيت آميز پيوند قلب 

در اين بيمارستان انجام  شد.

 آسيب هاي اجتماعي 
در اولويت دولت نيست

رييس انجمن م��ددكاران اجتماعي اي��ران گفت: 
كاهش بودجه آسيب هاي اجتماعي نشان مي دهد 
كه اين موضوع در اولويت برنامه هاي دولت قرار ندارد 
و عقالنيتي در بودجه ريزي آسيب هاي اجتماعي نبوده 
است. حسن موسوي چلك در مورد بودجه آسيب هاي 
اجتماعي، اظهار داشت: در كشور ما متأسفانه واقعيتي 
كه وجود دارد اين است كه رابطه منطقي ميان بودجه و 
آسيب هاي اجتماعي وجود ندارد و هيچكس نمي تواند 
منكر ارتباط آسيب هاي اجتماعي با حوزه امنيت شود.

او گفت: گسترش آس��يب هاي اجتماعي بر امنيت 
كش��ور تأثير مي گذارد و شايد به همين دليل است 
كه طي چند س��ال اخير در عرصه سياست گذاري 
توجه به موضوع آسيب ها، كاهش جرايم و... بيشتر 
شده اس��ت به طوري كه در برنامه ششم نيز به اين 
موضوع توجه ويژه اي ش��ده اس��ت. رييس انجمن 
مددكاران اجتماعي ايران با اش��اره به اينكه در اين 
ش��رايط انتظار مي رود نظ��ام برنامه ريزي بودجه با 
توجه به تأثيرات منفي كه گس��ترش آس��يب هاي 
اجتماعي مي تواند به دنبال داش��ته باشد در جهت 
افزايش بودجه نيز اقدام كند، افزود: در اليحه بودجه 
۹۹ به جز اعتياد و طالق در مجموع با كاهش بيش 
از ۱۰ درصدي بودجه آسيب هاي اجتماعي مواجه 
بوديم و اين نشان مي دهد كه قوه عاقله اي كه بودجه 
را برنامه ريزي كرده مبتني بر ش��واهد و واقعيت ها 
نبوده و عقالنيتي در بودجه ريزي سال ۹۹ در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي به چشم نمي خورد. موسوي 
گفت: شرايط كشور را مي پذيريم اما در همين شرايط 
نيز يكي از موضوع هايي كه مي تواند بار مالي كشور را در 
موضوعات مختلف افزايش دهد گسترش آسيب هاي 
اجتماعي و جرايم است چرا كه در طول سال هزينه 
زيادي براي مشكالت ناشي از آسيب هاي اجتماعي كه 
ايجاد مي شود دولت مي پردازد. بنابراين جا دارد قبل 
از مواجهه با اين مشكالت بودجه اي براي پيشگيري 
در نظر گرفته شود. وي ادامه داد: ارگان هاي مختلفي 
مانند قوه قضاييه، بهزيستي، مراكز بازتواني، دادگاه ها 
و...، هزينه هايي را بعد از بروز آسيب مي پردازند و اين 

منطقي نيست.
 او  با تاكيد بر اينكه در س��ال آينده بودجه آسيب ها 
نشان مي دهد كه اين موضوع در اولويت دولت قرار 
ندارد، اظهار كرد: چرا كه در بخش بودجه با كاهش 
نسبتاً زيادي نسبت به سال قبل مواجه بوديم. موسوي  
اظهار داشت: در صورتي كه با برنامه هاي پيشگيرانه 
و اختصاص اعتبار ويژه اي در مدارس بتوانيم از بروز 
آسيب هاي اجتماعي جلوگيري كنيم در اين صورت 

امنيت جامعه نيز تضمين خواهد شد.

فراكسيون محيط زيست مجلس بايد از حالت ركود درآيد
يك عضو هيات علمي دانشكده علوم زيستي دانشگاه 
خوارزمي گفت: فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي 
اسالمي بايد به شدت قوي تر شود و از حالت ركود درآيد.

رامين عزتي اظهاركرد: طبق اصل ۵۰ قانون اساس��ي 
»در جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نسل 
 امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به 
رشدي داشته  باشند، وظيفه عمومي تلقي مي شود. از اين 
رو فعاليت هاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط 
زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن  مالزمه پيدا كند، 
ممنوع است « بنابراين در مجلس شوراي اسالمي بايد به 
اين اصل توجه شود. اين عضو هيات علمي دانشكده علوم 

زيستي دانشگاه خوارزمي گفت: نماينده مجلس شوراي 
اسالمي بايد به لحاظ محيط زيستي عالقه شديدي به 
آب، هوا، خاك و در كل به شرايط زيست محيطي جامعه 

داشته باشد.
او افزود: نيازي نيست رشته  تحصيلي نماينده مجلس، 
محيط زيست باشد اما بايد به محيط زيست عالقه داشته 
باشد. اين استاد دانش��گاه در ادامه به ايسنا گفت: توقع 
اصلي من از نمايندگان كالن ش��هرهايي مانند تهران، 
 تبريز، اصفهان، اراك و مش��هد كه ش��هرهاي صنعتي 
نيز محسوب مي شوند اين است كه از سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور جهت افزايش بودجه و تامين لوازم 

آزمايشگاهي براي پايش آلودگي هاي محيط زيستي از 
جمله آلودگي هاي هوا، صوت و... حمايت كنند و به دليل 
اينكه برخي از اين لوازم در كشور توليد نمي شوند، زمينه 

واردات آنها فراهم شود.
عزتي افزود: نمايندگان مجلس با حمايت از س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت غيرمس��تقيم حامي خود و 
ش��هروندان حوزه انتخابي خود باشند. اين متخصص 
آلودگ��ي هوا در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود با 
اشاره به اينكه وسايل نقليه از جمله خودروها بيشترين 
عامل آلوده كننده هوا هستند، گفت: رونق بخشيدن به 
اتوبان ها و بزرگراه ها اولين اقدامي است كه نمايندگان 

دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي بايد انجام دهند.
او در ادامه اظهار كرد: نمايندگان دومين اقدامي كه بايد 
انجام دهند همكاري با شهرداري ها و نيروهاي انتظامي 
در جهت جمع آوري ماشين آالت آالينده مانند اتوبوس، 
كاميون و موتورسيكلت هاي فرسوده و فرصت دادن به 
مالكان آنها براي رفع اشكاالت فني آنهاست. اين عضو 
هيات علمي دانشكده علوم زيستي دانشگاه خوارزمي 
با اش��اره به اينكه ماليات و عوارض خودروهاي گازسوز 
نسبت به خودروهاي گازوييل و بنزين سوز كمتر است، 
گفت: وقتي يك نماينده مجلس رانندگان را تش��ويق 
كند كه اگر خودرو ش��ما گازسوز باشد هزينه و ماليات 

كمتري مي پردازيد مردم نيز سعي مي كنند كمترين 
هزينه را بپردازند و سالم تر زندگي كنند و به نظر من يك 
نماينده مجلس مي تواند به س��رعت با تبديل وضعيت 
فعلي ماشين آالت به حالت بهينه كه شامل گازسوز شدن 

خودروهاست نسبت به كاهش آلودگي هوا اقدام كند.
عزت��ي در پايان ضمن بيان اينكه ت��الش براي كاهش 
آلودگي هوا تنها در دس��ت نمايندگان مجلس نيست، 
تصريح كرد: همه ما از كارمند، نيروي انتظامي، كارگر، 
دكت��ر و مهندس بايد نس��بت به كاه��ش آلودگي هوا 
مسووليت داشته باشيم. و بدانيم كه اولين ضرر ناشي از 

آلودگي هوا را خود و اطرافيان مان مي بينيم.

توسعه جزيره آشوراده نيازمند پيوست  محيط زيستي استآماده شدن يك بخش ايزوله در هر بيمارستان براي بيماران احتمالي كرونا
مع��اون درمان وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي از آماده ش��دن يك بخش عفوني ايزوله در 
هر بيمارستان براي بيماران احتمالي كرونا خبر داد. 
قاس��م جان بابايي، معاون درمان وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي، در ارتباط با سرانجام طرح 
استحقاق سنجي بيماران در نظام درماني كشور گفت: 
معاونت درمان قراردادي در رابطه با استحقاق سنجي 
هويت با بيمه ها )تامين اجتماعي و سالمت و...( دارد. 
بر اين مبنا هر بيماري كه به بيمارس��تان مي رود، به 
سرعت هويت او و نوع بيمه او شناسايي مي شود. اين 
گام اول استحقاق س��نجي بود كه انجام شده است. 
البته نواقصي هم در اجراي آن داريم، ولي اين نواقص 
شامل نواقصي است كه در هر برنامه ريزي وجود دارد؛ 
يعني ما در اجراي برنامه اشتباه نكرده ايم و چارچوب 
اجراي برنامه محفوظ است، الزم است در طول اجراي 
برنامه، نقص هاي مذكور شناسايي شوند و در ارتباط 

با آنها تدبير شود. 
او در ادامه افزود: موضوع بعد استحقاق سنجي، نحوه 
ارايه خدمت اس��ت؛ يعني اگر بيماري ام آرآي شود، 
اگر بيماري صعب العالجي نداشته باشد، تا شش ماه 
آينده حق دريافت خدمات ام آرآي را نخواهد داشت. 
س��رانجام اين موضوع هم به تدوي��ن گايدالين هاي 

باليني رس��يده اس��ت. بيمه مكلف اس��ت از طريق 
نسخه نويس��ي الكترونيك اين موضوع را رصد كند و 
خدمات بيمه اي به بيماران را تحت كنترل داش��ته 
باشد. هم اكنون نسخه نويس��ي و استحقاق خدمت، 
براس��اس قانون در اختيار بيمار اس��ت. م��ا مرتبا با 
مسووالن بيمه جلس��ه داريم تا كمك كنند كه اين 
قانون تغيي��ر كند، چرا كه باعث مي ش��ود اعتبارات 
بسياري صرفه جويي شود. جان بابايي با تاكيد بر اينكه 
تشخيص استحقاق سنجي براي دريافت خدمات بايد 
از بيمار به بيمه منتقل شود، به ايلنا گفت: همچنين 
در نظام ارجاع گام هاي بس��يار مهمي برداشته شده 
است تا از هزينه ها جلوگيري شود. بيمار هم مي تواند 
از خدمات بخش خصوصي استفاده كند و هم مي تواند 
به بخش دولتي برود، اما براي استفاده از بخش دولتي، 
در بسياري از روستاها، امكان اخذ نوبت الكترونيكي 
ايجاد شده تا هدف كنترل استحقاق سنجي را برآورده 
مي كند. م��ا انتظار داري��م از يك زمان��ي بيمه ارايه 
خدم��ات اضافي را متوقف كن��د. وي در ادامه گفت: 
زيرساخت هاي الزم را در دانشگاه هاي علوم پزشكي 
داريم، در واقع سامانه هاي ويژه اي را داريم كه كنترل 
 مي كند، بيمار از سامانه ارجاع خدمات گرفته است يا 
خير؟ ما منتظر هس��تيم كه بيمه هم بتواند اقدامات 

الزم را براي اين نوع خدمات به دست آورد. 
جان بابايي در تش��ريح تمهيدات بيمارستاني براي 
كنترل و جلوگيري از ش��يوع كرونا بيان كرد: وزارت 
بهداشت به تمام بيمارستان هاي كشور ابالغ كرده كه 
يك اتاق از اورژانس خود را براي بيماران مشكوك به 
كرونا در دوران ايزوله آماده كنند و هر دانشگاه مكلف 
اس��ت يك بخش عفوني ايزوله ش��ده براي بيماران 

احتمالي كرونا آماده كند. 
او با تاكيد ب��ر اينكه هم اكنون در اكثر اس��تان ها و 
بيمارستان ها اين آمادگي حاصل شده است، گفت: 
در تمام دانشگاه ها يك نفر متخصص عفوني، مسوول 
رصد م��داوم بيماري در منطقه و آموزش پرس��نل 
اس��ت. كنترل محي��ط در حدود وظاي��ف معاونت 
بهداشت با همكاري معاونت درمان است. آموزش ها 
با كنترل اين دو نهاد انجام ش��ده است. ما روزانه با 
دانشجويان پزشكي و بيمارستان  هاي مناطق كشور 
ارتباط داريم تا آخرين آمارهاي موارد شك برانگيز 
را در كنترل داشته باشيم. با دستور وزير بهداشت، 
ماس��ك هاي معمولي و ماس��ك هاي N۹۷ و كليه 
وسايل با ايمني باال در مراكز توزيع شده است. با اين 
هدف كه اگر موردي از ابتال داشته باشيم، بتوانيم با 

آمادگي كامل ورود كنيم.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه در طرح 
توسعه جزيره آشوراده بايد تمامي الزامات زيست محيطي 
براي مراقبت از اكوسيستم منطقه رعايت شود، گفت: توسعه 
گردشگري جزيره آشوراده موجب افزايش جذب توريست  
و كاهش بيكاري جوانان استان گلستان مي شود.  نورمحمد 
تربتي نژاد عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي 
و محيط زيست مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به ضرورت توسعه 
گردشگري جزيره آشوراده در استان گلستان، گفت: جزيره 
آشوراده يكي از جاذبه گردشگري استان گلستان بوده كه در 
مركز شبه جزيره ميانكاله در شهرستان بندر تركمن قرار دارد 
و تنها جزيره ايراني در حاشيه درياي خزر محسوب مي شود.

نماينده مردم گرگان و آق قال در مجلس شوراي اسالمي، 
افزود: موضوع توس��عه گردش��گري جزيره آش��وراده در 
دولت هاي گذش��ته مطرح و با پيگيري هاي انجام شده به 
مصوبه تبديل شده است. بر همين اساس هم اقدامات اوليه 
آن در ح��ال انجام بوده تا پس از توس��عه به يكي از مناطق 
بسيار خوب گردشگري كشور و استان گلستان بدل شود. 
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اسالمي، با اشاره به 
چالش هاي پيش روي توسعه گردشگري جزيره آشوراده، 
ب��ه خانه ملت گفت: ضرورت توس��عه اي��ن جزيره وجود 
پيوست هاي محيطزيستي است، چرا كه اين منطقه داراي 

تنوع زيستي جانوري و گياهي بوده و توسعه نامناسب آن 
موجب انقراض و تهديد گونه هاي زيستي مي شود. از اين رو 
براي رفع نگراني هاي موجود، تغييراتي در طرح ايجاد شد تا 
توسعه گردشگري جزيره آشوراده هيچ آسيبي به اكوسيستم 
منطقه وارد نكند. تربتي نژاد افزود: جزيره  آشوراده تنها جاذبه 
گردشگري استان گلستان نبوده و ظرفيت هاي بسيار زيادي 
در اين منطقه براي جذب گردشگر و توريست وجود دارد، 
تصريح كرد: تفاوت استان گلس��تان با استان هاي شمال 
كشور مانند مازندران و گيالن در اين است كه نه تنها داراي 
جنگل و درياست بلكه دشت هاي بسيار زيبايي دارد. در واقع 
استان گلستان داراي ۸ اقليم متنوع از ۱۳ اقليم شناخته شده 
در جهان است. از اين رو اميدواريم ظرفيت هاي بالقوه اين 
استان در كنار توسعه جزيره آشوراده ديده شود تا با جذب 
حداكثري توريست داخلي و بين المللي موجب درآمدزايي 
و ثروت س��ازي براي كشور و استان شود. عضو كميسيون 
كشاورزي، مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: همواره تالش 
كرديم از ظرفيت هاي گردشگري استان گستان در راستاي 
كاهش بيكاري و كارآفريني استفاده كنيم و تاحدودي هم 
در اين مسير موفق بوديم. گردشگري اين استان با سرعت 
بسيار زيادي در حال رشد و توسعه بوده و در آينده وضعيت 
بسيار خوبي به لحاظ درآمدزايي، كارآفريني و توليد شغل 

براي جوانان منطفه خواهيم داشت.
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»تعادل« وضعيت بازار واحدهاي متوسط پايتخت را بررسي مي كند 

رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران عنوان كرد

آدرس 70 متري هاي ارزان قيمت 

شرط واگذاري امالك شهرداري به اشخاص

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
 كمتر از 40 روز به آغاز س��ال 99 مانده اس��ت و بررسي 
وضعيت بازار مس��كن پايتخت در روزهاي پاياني س��ال 
98 نش��ان مي دهد كه دفاتر امالك برخ��ي محله ها در 
نيمه جنوبي شهر، پذيراي مشتريان بيشتري هستند تا 
بنگاه هاي نيمه ش��مالي؛ نگاهي به حجم فايل هاي ارايه 
ش��ده در محله هاي جنوبي در دفاتر امالك و سايت هاي 
اينترنتي هم حكايت از جنب و جوش بازار مسكن در اين 

محله ها دارد.
تحرك قابل قبول بازار مسكن در محله هاي جنوبي تهران 
در شرايطي است كه مناطق شمالي و لوكس و همچنين 
برخي مناطق مصرفي واقع در نيمه ش��مالي شهر شاهد 
كاهش ميزان رفت و آمدها و معامالت براي خريد مسكن 

هستند.
تفاوت محسوس جنب و جوش در بازار مسكن محله هاي 
متفاوت ش��هر تهران درحالي رخ مي دهد كه با توجه به 
سنت هرس��اله، در روزهاي پاياني سال هم حجم خريد 
و فروش در بازار مس��كن افزايش مي يابد و هم قيمت ها 
تاحدودي رشد مي كند، اما درس��ال جاري، اين تحرك 
بيش��تر مربوط به محله ها و مناطق خاصي است ضمن 
اينكه واحدهاي كوچك و متوسط متراژ هم بيش از بزرگ 

متراژ، مشتري دارند.
دراين ميان، بررسي تحوالت بازار مسكن در دي ماه حاكي 
از آن است كه حدود 36 درصد از معامالت مربوط به فروش 
واحدهايي بوده كه قيمت آنها كمتر از 750 ميليون تومان 
بوده است يعني حدود يك سوم از قراردادها به خانه هاي 
ارزان قيمت اختصاص داشته است، پس با توجه به سهم 
قابل توجه فروش خانه ه��اي ارزان در پايتخت و دريافت 
سيگنال هايي از ايجاد تحرك نسبي در بازار مسكن جنوب 
تهران، روزنامه تعادل، گزارشي ميداني از محله هايي كه 
بيشترين واحدهاي ارزان قيمت با متراژ )70 تا 75متر( را 

دارند، تهيه كرده است.
قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسكوني در تهران حدود 
13 ميليون و 800 هزار تومان است و قيمت يك واحد 70 
تا 75 مترمربعي بايد بين 966 ميليون تا يك ميليارد و 35 
ميليون تومان باشد بنابراين واحدهايي با متراژ بين 70 تا 
75 مترمربع كه كمتر از 750 ميليون تومان قيمت دارند، 

ارزشي كمتر از متوسط قيمت شهرتهران دارند.
براس��اس گزارش ميدان��ي روزنامه تع��ادل، ارزان ترين 
واحدهاي مس��كوني حدود 70 تا 75 مترمربع بيش��تر 
مربوط به مناطق جنوبي )جنوب غربي، جنوب شرقي و 
جنوب( شهر است كه عمر بناي باالي 20 سال دارند البته 
در اين ميان واحدهاي مسكوني نوساز هم پيدا مي شود 
كه به دليل وضعيت س��ند كه قولنامه اي يا تعاوني است، 
قيمت هايشان نس��بت به ارزش واقعيشان كاهش پيدا 
كرده است، همچنين واحدهايي در شمال تهران همچون 
فرحزاد و ده ونك ه��م وجود دارند كه ارزش آنها كمتر از 
750 ميليون تومان اس��ت، بافت اين دو محله نسبت به 

ديگر محله هاي اطرافشان واقع در منطقه 2 و 3 )مناطق 
لوكس و گران قيمت( متف��اوت بوده و دليل پايين بودن 
قيمت آنها هم نسبت به ديگر محله ها، كامال طبيعي است.

     محله هاي ارزان قيمت 
گ��زارش ميداني روزنام��ه تعادل حاكي از آن اس��ت كه 

واحدهاي ارزان قيمتي كه با متراژ بين 70 تا 75 مترمربع 
پيدا شدند داراي ويژگي هاي مشتركي بودند، اغلب آنها در 
محله هاي ارزان قيمت بودند، سن بناي بااليي داشتند يا 

وضعيت سند آنها قولنامه اي و تعاوني بوده است.
به عنوان نمونه در محله فرحزاد براي خريد يك آپارتمان 
70 مت��ري با عم��ر بناي 30 س��ال و س��ند قولنامه اي 

باي��د 280 ميليون تومان داش��ته باش��يد چون قيمت 
هرمترمربع از اين واحد، 4 ميليون تومان اس��ت. قيمت 
آپارتمان��ي 75 مت��ري ب��ا س��ند قولنام��ه اي در محله 
ونك، 700 ميلي��ون تومان اس��ت و ارزش هر مترمربع 
 از اي��ن واح��د، 9 ميلي��ون و 333 ه��زار تومان اس��ت.

هرمترمربع از يك واحد مسكوني 70 متري نوساز در محله 

كن در غرب تهران، 6 ميليون و 428 هزار تومان و قيمت 
كل اين واحد، 450 ميليون تومان است،  پايين بودن قيمت 

اين واحد نوساز به علت قولنامه اي بودن سند آن است.
براي خري��د آپارتماني 72 متري 20س��اله در مجيديه 
جنوبي كه قيمت هر مترمربع آن 9 ميليون و 722 هزار 
تومان است بايد 700 ميليون تومان به صاحبخانه پرداخت 
كنيد. اگرقصد خريد يك واحد مس��كوني 71 متري 30 
ساله در خيابان هفت تير را داريد بايد 700 ميليون تومان 
به صاحب ملك بپردازيد چون قيمت هرمترمربع از اين 

واحد،  9 ميليون و 869 هزار تومان است.
قيمت يك واحد مس��كوني 73 متري 25ساله در محله 
دروازه ش��ميران 630 ميليون تومان است چون قيمت 
هرمترمربع از اين واحد، 8ميليون و 630 هزار تومان است.

اگرقصد خريد يك واحد 70 متري نوساز در خيابان زمزم 
تهران را داريد، بايد 455 ميليون تومان به صاحب ملك 
بپردازيد چون قيمت هرمترمربع از اين واحد مسكوني، 6 

ميليون و 500 هزار تومان است.
براي خريد يك واحد مسكوني 70 متري در ميدان امام 
حسين كه قيمت هرمترمربع از آن، 8ميليون تومان است، 

بايد 560 ميليون تومان در چنته داشته باشيد.
قيمت يك آپارتمان 75 متري نوساز در خيابان احسان، 
700 ميليون تومان است، قيمت هرمترمربع از اين واحد 
9ميليون و 333 هزار تومان است دليل پايين بودن قيمت 
اين واحد، مربوط به وضعيت سند آن مي شود كه تعاوني 
است. درصورتي كه قصد خريد يك واحد 70 متري 30 
ساله را در گلبرگ غربي داريد بايد براي هر مترمربع از اين 
واحد 8 ميليون و 142 هزار تومان بپردازيد، قيمت كل اين 

واحد570ميليون تومان است.
براي خريد يك واحد مس��كوني 73 مت��ري در مهرآباد 
جنوبي كه عمر بناي آن 30 سال است و قيمت هرمترمربع 
آن 9 ميليون تومان است بايد 657 ميليون تومان بپردازيد.

قيمت كل يك واحد مسكوني 70 متري در محله شادآباد 
با 8 س��ال عمربن��ا، 434 ميليون تومان اس��ت، قيمت 
هرمترمربع از اين واحد آپارتماني 6 ميليون و 200 هزار 
تومان است. براي خريد يك واحد 72 متري با عمربناي 
20 سال در محله فرجام، 684 ميليون تومان است چون 
قيمت هر مترمربع از اين واحد مسكوني، 9 ميليون و 500 

هزار تومان است.
ارزش يك واحد مسكوني 74 متري 14ساله درجوانمرد 
قصاب، 460 ميليون تومان است و قيمت هرمترمربع از اين 

آپارتمان، 6 ميليون و 216 هزار تومان است.
در محله آزادي، قيمت هرمترمربع از يك واحد مسكوني 
20 ساله، 9 ميليون و 285 هزار تومان است و ارزش كل 

يك واحد 70 متري، 650 ميليون تومان است.
درصورتي كه خواه��ان خريد آپارتمان��ي 70 متري در 
نيروهوايي را داريد كه 21 سال از عمر آن مي گذرد، بايد 
650 ميليون تومان داشته باشيد چون قيمت هرمترمربع 

از اين واحد، 9ميليون و 285 هزار تومان است.

قرار بود ليس��تي از امالك در معرض فروش شهرداري به 
شوراي اسالمي شهر تهران ارايه شود، برخي از اعضاي شورا 

به عملكرد مديران شهري در اين حوزه نقد دارند.
به گزارش مهر، تعداد كمي از اعضاي شوراي اسالمي شهر 
تهران از قرار گرفتن عمارت اقدسيه در ليست فروش امالك 
شهرداري خبر داشتند تا زماني كه رسانه ها گزارش دادند 
خانه اي كه تاريخ دارد و معماري )اما از نگاه مديران شهري 

تنها گچ بري و آينه كاري( در حال فروش است.
اين عمارت در ليس��ت فروشي كه شهرداري به شورا براي 
فروش اعالم كرده بود قرار نداشت، در حالي كه شهرداري 
بايد امالكي كه قصد فروش يا تهاتر دارد به ش��وراي شهر 

تهران ارايه كند.
به نظر مي رسد ش��هرداري چندان تمايلي به اجراي اين 
تكليف قانوني ندارد. مدتي پيش محسن هاشمي رييس 
ش��وراي ش��هر تهران در خصوص اينكه چرا از ساختمان 
ش��ماره 2 ش��هرداري يا همان س��اختمان قديم روزنامه 
اطالعات بهره برداري نمي كند اعالم كرد: ساختمان شماره 
دو شهرداري ساختمان بزرگي است كه پيش بيني شده 
بود تعدادي از واحدهاي ش��هرداري در آن مستقر شوند و 
ساختمان واحدهاي تخليه شده به فروش بروند يا همين 
ساختمان فروخته شود كه در خصوص آن تصميم گيري 
نشده است و اين تصميم را بايد شهردار تهران بگيرد كه قرار 

است از اين ساختمان چه استفاده اي شود. بر اساس شنيده ها 
اين ساختمان هم در ليست تهاتر شهرداري قرار گرفته است 
اما باز هم تنها تعداد اندكي از اعضاي شوراي شهر تهران از 
اين موضوع اطالع دارند و آنها هم تنها اين موضوع را از منابع 

غير رسمي شنيده اند.
محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي شهر تهران در اين رابطه گفت: ساختمان هاي متعلق 
به شهرداري تهران اساساً متعلق به شهروندان و شهر تهران 
اس��ت و هر نوع واگذاري و تهاترشان با اشخاص حقيقي و 

حقوقي مي بايست با تأييد شوراي شهر تهران انجام شود.
وي با اش��اره ب��ه گزارش هايي كه در خص��وص برخي از 
تهاتر ها به شوراي شهر مي شود گفت: برخي از اقدامات و 
تصميم گيري هاي شهرداري در خصوص تهاتر مطابق با 
قوانين فرادست و مصوبات شورا نيست. مادر فرايند تصويب 
بودجه هاي س��نواتي، ش��هرداري را ملزم كرديم امالك و 
اراضي كه قرار اس��ت به فروش برسد يا تهاتر شود به ويژه 
س��اختمان هاي بزرگ مقياس را طي ليست مدوني براي 
شوراي شهر تهران ارسال كند و اين موارد در شورا مطرح و 

تأييد شود و سپس شهرداري بتواند اقدام كند.
س��االري با بيان اينكه گزارش هايي كه در خصوص تهاتر 
برخي از ساختمان هاي شهرداري و با برخي از نهادها از جمله 
بنياد مطرح مي شود، گفت: پيش از اين موضوعي توسط 

شهردار تهران مطرح ش��ده بود مبني بر اينكه ساختمان 
بنياد واقع در اراضي عباس آباد تملك يا با برخي از امالك 
شهرداري تهاتر ش��ود. به نظر من به عنوان يكي از اعضاي 
شوراي شهر به هيچ عنوان آغاز اين روند قانوني نيست مگر 
اينكه ش��هردار تهران داليل توجيهي خودشان را در شورا 
مطرح كنند و داليل قانع كننده اي داشته باشند كه مصلحت 
شهر و شهرداري اين است كه اين اقدام انجام شود، در حال 
حاضر شهرداري تهران با مجموعه قابل توجهي از مشكالت و 
چالش هاي مالي و تأمين منابع اعتباري مواجه است بسياري 
از پروژه هاي عمراني وجود دارد كه مي بايست در مدت زمان 
كوتاهي به سرانجام برسد و بر اساس برنامه اولويت محور و 
تحقق پذيري كه شورا و شهرداري در خصوص آن به تفاهم 
رسيدند قرار است طي مدت باقي مانده از مديريت فعلي 
شهر اين پروژه ها به نتيجه برسند و تحويل شهر و شهروندان 
شوند. س��االري تاكيد كرد: اينكه مجموعه قابل توجهي 
از ساختمان هاي بنياد مس��تضعفان را در محدوده اي كه 
شهرداري نيازي به استفاده از آن ساختمان ها ندارد تملك 
كنيم، تنها باعث مي شود بخشي از منابع ارزشمند و قابل 
توجه درآمدي ش��هرداري و ملكي در يك نقطه فريز شود 

كمكي هم به شهر و شهروندان نكند.
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران 
اعالم كرد: در جلس��ه آينده ش��ورا اين موضوع را پيگيري 

مي كنم و شهرداري در اين خصوص بايد در صحن پاسخگو 
باشد. ناهيد خداكرمي عضو ديگر شوراي شهر تهران نيز 
يادآور ش��د: يكي از مصوبات مهم شوراي شهر تهران اين 
است كه هرگونه واگذاري ملك از طريق شهرداري بايد در 
صحن شوراي شهر تهران به تصويب برسد. اين واگذاري چه 
به صورت تهاتر باشد، چه به صورت واگذاري بهره برداري 
يا اج��ازه و فروش. بنابراين اگر بدون نظر ش��وراي چنين 
مواردي در جريان باش��د خالف قانون است قطعًا شورا در 
تصميم گيري هايش مصلحت مردم و شهرداري را لحاظ 
مي كند. مجيد فراهاني عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه موضوع تحرك شهرداري 
در حوزه تملك دارايي هاي مالي بايد جدي گرفته شود گفت: 

مشكلي كه در اين رابطه وجود دارد هميشه محافظه كاري در 
تملك دارايي هاي مالي و همچنين سرمايه اي در شهرداري 
وجود داشته و اين محافظه كاري و دست به عصا بودن عماًل 
باعث مي ش��ود به اندازه الزم ش��هر نتواند از سرمايه خود 
بهره برداري كند بنابراين اصل تحرك شهرداري در حوزه 
تملك دارايي مالي چه تبديل به احس��ن شود و چه تهاتر 
دارايي ها به ش��رط اينكه منافع مردم حفظ شود موضوع 
مهمي است. وي با اشاره به اينكه شهرداري بايد ليست امالك 
در معرض فروش و تهاتر خود را به شورا ارايه كند، گفت: در 
اين رابطه بايد تصميم جمعي گرفته شود كه در اين حوزه 
كم كاري وجود دارد كه امسال در تبصره اي در بودجه اي آن 

را مورد تاكيد قرار خواهيم داد.
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كاهش 4 درصدي تردد
در طرح نسبت به سال 97

يوسف حجت، سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران با اش��اره به اينكه تردد در محدوده 
طرح ترافيك 4 درصد در س��ال 98 نسبت به سال 
97 كمتر بوده است،  گفت: در مورد اينكه در سال 97 
شهروندان به علت تردد غيرقانوني در محدوده زوج 
و فرد هم توسط پليس جريمه شده اند و هم پيامك 
اخذ عوارض ش��هرداري براي آنها ارس��ال شد رأي 
ديوان شامل آنها نيست چرا كه اين رأي تنها مربوط به 
سقف ورود به اين محدوده است و رأي  در اين زمينه 
صادر نشده كه بخواهيم طبق آن عمل كنيم. حجت با 
اشاره به اينكه رأي ديوان عدالت اداري در مورد سقف 
اس��تفاده از طرح ترافيك است، گفت: بر اساس رأي 
ديوان ش��هرداري موظف به رعايت سقف است و در 
صورتي كه راننده اي اضافه بر سقف وارد طرح ترافيك 
شد هم جريمه و هم عوارض شامل آن نيست و فقط 
بايد جريمه را بپردازد، در غير اين صورت نيز احقاق 
حق از سوي شهروندان مي تواند انجام گيرد. وي تأكيد 
كرد: اگر راننده اي به خاطر عبور از سقف مجاز طرح 
ترافيك هم جريمه شد و هم عوارض پرداخت كرد 
شهرداري ملزم به برگرداندن آن است و ما آماده اجراي 
رأي ديوان عدالت اداري هستيم.  سرپرست معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره به اينكه 
رانندگان در سال 99 ملزم به پيش پرداخت عوارض 
طرح ترافيك هستند، گفت: در صورت لغو رزرو طرح 
ترافيك، 20 درصد نرخ طرح از راننده كسر مي شود. 
او در گفت وگو با فارس، در مورد اجراي طرح ترافيك 
براي سال 99، اظهار كرد: به استثناي موضوع رزروي 
ش��دن و تغيير نرخ عوارض طرح ترافيك، تغييرات 
چنداني در طرح ترافيك نداريم و براي محدوده دوم 
يا طرح كاهش  آلودگي هوا 15 روز تردد رايگان براي 
پالك هاي غيرته��ران و 20 روز ت��ردد رايگان براي 
پالك هاي تهران مشابه سال 98 خواهيم داشت. وي 
افزود: همچنين در سال آينده شهروندان براي ورود 
به طرح ترافيك قبل از آن بايد پيش پرداخت عوارض 
طرح را انجام دهند كه در واقع همان مس��اله رزروي 
شدن طرح است و براي پيشگيري از رزرو بيجا و بدون 
نياز در صورت لغو كردن رزرو، 20 درصد از مبلغ كل 
عوارض از رانندگان كسر مي شود. سرپرست معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه با 
پليس راهور ته��ران در مورد طرح ترافيك به تفاهم 
و توافق رسيده ايم، گفت: مساله رزروي شدن طرح 

ترافيك نظر پليس راهور بوده است.

افزايش ۲۵ هزار نفري ليست 
بيمه راننده تاكسي تهران

عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر 
تهران با اش��اره به بروز رس��اني ليست بيمه تأمين 
اجتماعي رانندگان تاكس��ي گفت: حدود 25 هزار 
نفر راننده جديد مشمول بيمه مي شوند.قنادان در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به توافق شهرداري تهران 
و س��ازمان بيمه تامين اجتماعي براي به روزرساني 
ليست بيمه رانندگان تاكسي تصريح كرد: در سال 
91، بيش از 60 هزار نفر از رانندگان تاكس��ي تحت 
پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتند اما از آن 
زمان تاكنون اين ليست به روز رساني نشده بود. وي 
با بيان اينكه براساس آمار موجود ساالنه 5000 نقل 
و انتقال خودروي تاكسي در تهران انجام مي شود و 
اين نشان دهنده ورود رانندگان جديد به اين چرخه 
اس��ت، گفت: در اين س��ال ها تعداد رانندگان تحت 
پوشش بنا به داليلي از جمله ترك كار، مرگ و... كم 
شده اما اجازه اضافه شدن تاكسيرانان جديد به اين 
سازمان داده نشد كه طي آخرين توافقات انجام شده 
مقرر شد اين ليست بعد از 8سال به روز رساني شود 
كه به نظر مي رسد حدود 25 هزار نفر راننده تاكسي 
جديد مشمول اين بيمه شوند. قنادان با تاكيد براينكه 
اين توافق مهم طي دو هفته آينده اجرايي مي شود، 
ادامه داد: از رانندگان تاكس��ي درخواست مي شود 
در خصوص تمديد به موقع پروانه تاكسيراني خود 
حساسيت زيادي داشته باشند؛ چرا كه دريافت كليه 
خدمات و يارانه هاي مرتبط با تاكسيرانان، مستلزم دارا 

بودن پروانه معتبر خواهد بود.

تدوين دستورالعمل نظارتي 
سگ هاي بالصاحب پايتخت

مديركل محيط زيست شهرداري تهران از تدوين 
دس��تورالعمل نظارتي سگ هاي بالصاحب خبر 
داد و گفت: بايد اين دستورالعمل در شوراي شهر 
تهران مصوب شود تا قابليت اجرايي پيدا كند؛ با 
اين دستورالعمل كه تالش شده نظر فعاالن حقوق 
حيوانات، دامپزشكي و محيط زيست در آن لحاظ 
ش��ود، روند اقدامات در اين حوزه شفاف س��ازي 
خواهد شد. ش��ينا انصاري در گفت وگو با ايسنا، 
گفت: در موضوع س��گ هاي بالصاحب چندين 
جلسه با دستگاه هاي ذيربط همچون ادارات محيط 
زيست، دامپزشكي، فرمانداري تهران و همچنين 
سمن هاي محيط زيستي برگزار كرديم كه خروجي 
آن تدوين دس��تورالعمل نظارتي بوده كه تمامي 
بخش هاي فرآيند اعم از زنده گيري، عقيم سازي 
و نگهداري را مشخص مي كند. اين دستورالعمل 
نهايتا بايد به كميس��يون محيط زيست شوراي 
اسالمي ش��هر تهران ارايه و مصوبه دريافت كند 
تا الزم االجرا ش��ود. با اين دستورالعمل كه تالش 
ش��ده نظر فعاالن حقوق حيوانات، دامپزشكي و 
محيط زيست در آن لحاظ شود، روند اقدامات در 
اين حوزه شفاف سازي خواهد شد. وي ادامه داد: 
در مبحث حيوانات شهري، آموزش به شهروندان 
و نحوه رفتار و مواجهه با آنها از اهميت بسيار زيادي 
برخوردار است؛ تا از يكسو ضمن رعايت حقوق اين 
حيوانات، شاهد رفتارهاي ايذايي با اين مخلوقات 
نشويم و از سوي ديگر با فرايند صحيح غذارساني 
و س��اماندهي جمعيت آنها، بهداش��ت ش��هري 

تحت الشعاع قرار نگيرد. 

الويري: اعتراض وزارت كشور در مهلت مقرر صورت نگرفته است

ابهام در انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان ها
يك عضو ش��وراي عالي استان ها از دستگاه هاي نظارتي و 
وزارت كشور درخواس��ت كرد تا به تخلفات شوراي عالي 
استان ها ورود پيدا كنند. به گزارش مهر، كامبخش مباشر 
اميني، نماينده مردم استان گيالن در شوراي عالي استان ها 
اظهار كرد: وزارت كشور نامه اي را به شوراي عالي استان ها 
نوشته و درخواست كرده است كه انتخابات شوراي عالي 
استان ها به تعويق بيفتد، ولي اين اتفاق صورت نگرفت. وي 
يادآور شد: در جلسه هيات رييسه شوراي عالي استان ها كه 
دو ماه پيش برگزار شده بود، نمايندگان استان خوزستان 
حضور نداش��تند و نماينده س��لب عضويت شده استان 
كهگيلويه و بويراحمد نيز در آن جلسه حضور داشت و اين 
نشان از بي قانوني در برگزاري انتخابات هيات رييسه است.

وي تأكيد كرد: متأسفانه نامه هاي وزارت كشور و سازمان 
بازرسي به اطالع اعضاي شوراي عالي استان ها نرسيده است 
و اين نيز يك اقدام غيرقانوني ديگر از سوي دبيرخانه شواري 
عالي استان ها است. عضو شوراي عالي استان ها گفت: انتظار 

ما از وزارت كشور و ديگر دستگاه هاي نظارتي اين است كه 
براساس قانون، به تخلفات صورت گرفته در شوراي عالي 
استان ها ورود پيدا كند و ما خواهان آن هستيم كه شوراي 
عالي براساس قانون حركت كند. وي يادآور شد: در حال 
حاضر براس��اس مفاد قانوني، صددرصد موافق برگزاري 
مجدد انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان ها تا پايان 
سال هستيم. به گزارش تسنيم، از برگزاري سومين سال 
از انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان ها بيش از دو 
ماه مي گذرد، انتخاباتي كه حاشيه هاي بسياري را به همراه 
داشت كه در ادامه وزارت كشور طي چندين نامه به مرتضي 
الويري رييس شوراي عالي استان ها از وي خواست كه هر 
چه سريعتر شرايط برگزاري مجدد انتخابات را فراهم كند 
اما تا به امروز اين امر محقق نشده است. همچنين پيش از 
برگزاري انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان ها در 
سال سوم، وزارت كشور طي مكاتبه اي در تاريخ 21 آذر ماه 
خواسته شد تا اين انتخابات به تعويق بيفتد. حسن شريفي، 

عضو هيات مركزي حل اختالف ش��وراي عالي استان ها 
با برش��مردن تخلفات صورت گرفته در فرآيند برگزاري 
انتخابات سومين سال از هيات رييسه شوراي عالي استان ها 
در دوره پنجم در تاريخ 21 آذرماه گفت: حضور غيرقانوني 
عضو شوراي استان چهارمحال و بختياري، جلوگيري از 
حضور قانوني 3 نفر از نمايندگان مردم خوزستان در شوراي 
عالي استان ها و عدم توجه به مكاتبات صورت گرفته از سوي 
وزارت كشور براي به تعويق انداختن انتخابات هيات رييسه 
شوراي عالي استان ها از جمله تخلفات محسوب مي شود. 
وي عنوان كرد: شوراي پايه چهارمحال و بختياري منحل 
شده است اما در روز انتخابات شاهد بوديم وي به دعوت از 
آقاي رييس در اين جلسه حاضر شده و راي داده است كه 
راي اخذ شده از وي غيرقانوني بوده است. او همچنين به نامه 
ارسال شده از سوي وزارت كشور مبني بر به تعويق افتادن 
انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان ها در سال سوم 
اشاره كرد و گفت: متاسفانه رياست شوراي عالي استان ها 

به هيچكدام از اين موارد اعتنا نكرده اس��ت و انتخابات 
را بدون حضور قانوني 3 نماينده خوزستان و همچنين 
حضور غيرقانوني عضو شوراي لردگان برگزار كرده است.

     اعتراض بالوجه
همچنين مرتضي الويري در مورد حواشي پيش آمده در 
خصوص انتخابات هيات رييسه شوراي عالي استان ها گفت: 
در تاريخ 9 دي نامه اي از سوي وزارت كشور مبني بر اينكه 
انتخابات به تعويق بيفتد به شوراي عالي استان ها ارسال 
شد كه اين نامه 10 دي ماه در اختيار بنده به عنوان رييس 
ش��وراي عالي استان ها قرار گرفت. از تاريخ 10 دي ماه 98 
وزارت كشور 14 روز فرصت داشت كه به نامه شوراي عالي 
استان ها و انتخابات هيات رييسه اعتراض كند كه اعتراض 
وزارت كش��ور پس از مهلت 14 روزه انجام شده و وجاهت 
قانوني ن��دارد. وي با بيان اينكه حتي اگ��ر اعتراض وزارت 
كشور به انتخابات شوراي عالي استان ها را قانوني بدانيم اما 
نامه ارسال شده از سوي وزارت كشور به دبيرخانه شوراي 
عالي استان ها در 10 دي ماه انجام ش��ده است، ادامه داد: 
آقاي احمدي نماينده استان قم در شوراي عالي استان ها و 
همچنين رقيب بنده در اين شورا ادعا دارند كه نامه ارسال 
شده از سوي وزارت كشور در 9 دي ماه به دبيرخانه رسيده 

است كه چنانچه اين ادعا درست باشد بنده از سمت خود از 
رياست شوراي عالي استان ها استعفا مي دهم. البته وزارت 
كشور نمي تواند براي زمان انتخابات تعيين كند. الويري در 
پاسخ به اينكه با توجه به اينكه وزارت كشور به انتخابات هيات 
رييسه ايراد گرفته و آن را غيرقانوني دانسته و آيا انتخابات 
مجددا برگزار خواهد شد، گفت: چنانچه اعتراضات ادامه 
داشته باش��د، نتيجه انتخابات هيات رييسه شوراي عالي 
استان ها به شوراي حل اختالف مركزي ارسال خواهد شد.

رييس شوراي عالي استان ها در خصوص نامه ارسال شده 
از سوي سازمان بازرسي كل كشور عنوان كرد: اين نامه روز 
گذشته به دبيرخانه ش��ورااي عالي استان ها ارسال شده و 
در متن نامه آمده است كه شوراي عالي استان ها نسبت به 
نامه هاي وزارت كشور تمكين كند. بر اساس اعالم اعضاي 
شوراي عالي استان ها هر ماه مبلغ 500 ميليون تومان هزينه 
برگزاري اجالس عمومي شوراي عالي استان ها مي شود، 
هزينه اي قابل توجه و با عنايت به اينكه وزارت كشور اعالم 
كرده است كه انتخابات برگزار شده وجاهت قانوني ندارد، 
مشخص نيست كه چرا از اعتبارات اين نهاد براي برگزاري 
اجالس هايي كه وجاهت قانوني ندارد، استفاده مي شود؟ 
چرا كه وزارت كش��ور همچنان مدعي است كه انتخابات 

برگزار شده غيرقانوني بوده است و بايد مجدداً برگزار شود.

واحدهاي مسكوني ارزان قيمت با متراژ متوسط
قيمت )ميليون تومان( متراژمحلهقيمت )ميليون تومان( متراژمحله
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مدیریت بانک کشاورزی آذربایجان شرقی به استناد آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و 
اماکن رفاهی بانکها )موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت436/هـ مورخ 86/10/30 هیات محترم 
دولت( و )مصوبه شماره 4 مورخ 97/3/7 هیئت مدیره محترم بانک( در نظر دارد اموال مازاد ذیل را با 
کلیه امتیازات و ملحقات موجود و متعلقه از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا طالبین  مي توانند 
تا  پایان وقت اداري روز  سه شنبه  مورخ 98/12/6 به امور حقوقی بانک واقع در تبریز- خیابان خاقانی- 
خیابان مدرس- روبروی آتش نشانی- دبیرخانه مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی و یا 
هریک از شعبه تابعه مدیریت مراجعه و پس از واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 660871760 
و ارائه فیش واریزی اوراق شرکت در مزایده را دریافت و پس از تکمیل آن ، پاکتهای سربسته را به دبیرخانه 
مدیریت تحویل و رسید مورخ دریافت نمایند.  الزم است متقاضی دو پاکت تهیه نماید که پاکت الف حاوی 
سپرده شرکت در مزایده و پاکت ب حاوی فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده خواهد بود.ضمنًا بر 

روی پاکت ب عبارت پیشنهاد نقدی یا اجاره به شرط تملیک درج گردد.
واریز 5% از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان سپرده شركت در مزایده قابل واریز به حساب شماره  660871760 
نزد بانك كشاورزي شعبه مركزي تبریز  و ارائه فیش مربوطه در قالب پاکت الف الزامي است ) چك بین بانكي 

و ضمانت نامه بانكي نیز قابل قبول مي باشد.(  
اولویت در مزایده با پیشنهادات نقدي خواهد بود و صرفًا درصورت عدم وصول پیشنهاد نقدي ، پیشنهادات 
واصلـه در قالب عقد  اجاره به شـرط تملیك نیز  با رعایت شـرایط بانک )پرداخت نقدي بخشـی از مبلغ 
پیشنهادی حداقل به میزان 20 درصد و تقسیط باقیمانده آن حداكثر تا مدت 36 ماه و با  احتساب نرخ سود 
زیر بخش مربوطه( پذیرفته و بازگشائي خواهند گردید. بانك در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به 
 پیشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، بدون سپرده و فاقد امضاء و تاریخ و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. ضمنًا حق  الزحمه كارشناسي و هزینه انتشار آگهي، از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. تاریخ بازگشایي 

پاكات روز  شنبه  مورخ 98/12/10  راس ساعت 10 در محل دفتر مدیر ستادي بانك در استان خواهد بود ضمنًا 
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي  پاكات بالمانع مي باشد. بازدید از امالك و مطالعه مدارك و 
اسناد امالك براي تمامي شركت كنندگان الزامي بوده و كلیه امالك  یاد شده با وضع موجود به فروش مي رسد 
و درصورت داشتن متصرف تخلیه به عهده خریدار خواهد بود. )ضمنًا در مورد واگذاري سرقفلي پرداخت حق 
مالكانه )اربابي( به مالک و در مورد امالک اوقافی در هنگام انتقال، حق پذیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.( 
ضمنًا در زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحدهای دارای سرقفلی در صورت تشخیص بانک ارائه وثیقه ملکی 
توسط خریدار الزامی است. همچنین در مورد کارخانه ها با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری  در صورت 
واگذاری، بدهی های مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و تخلفات ماده 100 و عوارض ماده 
77 قانون شهرداری و نیز بدهی ملک به شرکت شهرک های صنعتی و نیز تعهدات و دیون مربوط به ماده 12 

قانون کار و هرگونه بدهی احتمالی دیگر به عهده برنده مزایده خواهد بود.  

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 
)مرحله دوم - نوبت دوم سال 98(

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

ف
دی

ر

شماره شعبه
مساحت )كاربري ملك(مشخصات پالك ثبتيپرونده

عرصه
مساحت 

اعياني

مبلغ پایه مزایدهوضعيت  تخليهماشين آالتسهم مالكيت

نشاني

گ
دان

شش

نداردداردمشاع
تخليه 
شده 
است

متصرف 
دارد

 قيمت كارشناسي 
) به ریال (

اهر -فلکه دانشسرا - کوچه جواد1.815.000.000---74159مسکونی158 فرعی از 4460 اصلی3693اهر1

بستان آباد - روستاي ایرانق805.000.000----207/16مسكوني1151 فرعي از102 اصلي  بخش 9 تبریز3840بستان آباد2

2185 سهم مشاع از 6000 سهم -300370مسكوني11689 فرعي از یك اصلي بخش 4 بناب4008بناب3
ششدانگ

بناب - خیابان مطهري - خیابان آب كوچه اول روبروي غذاخوري 5.098.333.333--
مروارید

ایلخچی- جاده روستای کردلر- جنب صنایع غذایی آرین تبریز18.750.000.000---71871921صنعتی260 فرعی از 27 اصلی از بخش 14 تبریز5854ایلخچی4

تبریز- خسروشاه- خیابان شهید بهشتی- کوچه بن بست 6.150.000.000---201/6335مسکونی4582 فرعی از 1429 فرعی از یک اصلی بخش 14 تبریز5856خسروشاه5
شماره 8 )چهار متری صدرای 1(- پالک 4

2506263586 سهم مشاع -1680-18000صنعتی30 فرعی از 4 اصلی5852تبریز6
از5028000000

شیستر- صوفیان- جاده صوفیان- جنب سیلو چله خانه2.536.000.000--

مرند - میشاب - کندلج521.000.000--2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسکونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند7

مرند- شهرک بعثت - کوی بهارستان1.120.000.000----162/22زمین مسکونی8517 فرعی از 49 اصلی3708مرند8

مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - نبش کوچه شهید 950.000.000----374/80زمین مسکونی1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند9
فیروز ظهرابی

ملكان - روستاي قره چال535.516.000--4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسكوني419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملكان2005ملكان10

هریس - زرنق - خیابان انقالب - خیابان شهید ولی زاده - 1.412.000.000--56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسکونی997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 هریس1866هریس11
پالک 26

هریس - شهر زرنق544.500.000--49/78 سهم از 96 سهم-313240مسكوني987 فرعي از یك اصلي بخش 24 تبریز1857هریس12

هریس - خیابان امام - روبروي بهداري كوچه بن بست726.000.000----166مسكوني5365 فرعي از یك اصلي بخش 47 هریس1864هریس13

تبریز- آخر شریعتی- کوی دانش 2- پالک 6.571.000.0006--83 سهم مشاعی از 69 سهم-340-مسکونی280 فرعی از 8943 اصلی بخش 5 تبریز1744آبرسان14

هریس - روستاي زرنق - خیابان ولي زاده272.350.000----63/4تجاري1132 فرعي از چهار اصلي بخش 42 تبریز1868هریس15

هشترود - خ رجایي - كوچه سهند - 18 ك 3.398.000.0006---274243مسكوني1498 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبریز2009هشترود16

تبریز- خیابان امام- بازار کبود17.780.000.000----74/17تجاري ) سرقفلي(واحدهای شماره 13-14-21-تبریز17

شهرستان هریس - خیابان انقالب - كوچه خانه هاي سازماني- 720.000.000---292/42154/08مسكوني6601فرعي از یك اصلي بخش 47 تبریز-هریس18
درب دوم

شهرستان هریس - خیابان انقالب - كوچه خانه هاي سازماني - 700.000.000---292/42151/42مسكوني6602فرعي از یك اصلي بخش 47 تبریز-هریس19
درب دوم

امالک با کاربری غير مسکونی
ف

دی
ر

شماره شعبه
مساحت )كاربري ملك(مشخصات پالك ثبتيپرونده

عرصه
مساحت 

اعياني

مبلغ پایه مزایدهوضعيت  تخليهماشين آالتسهم مالكيت

نشاني
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دان

شش

تخليه شده نداردداردمشاع
است

متصرف 
دارد

قيمت كارشناسي 
) به ریال (

اهر- جاده مشکین شهر- زمین های قریه دیزج چالو3.150.000.000--3 دانگ مشاع-60001099دامداري134 فرعی از 160 اصلی5785اهر1

بستان آباد - روستای کوخالو3.200.000.000---5720640کارگاه تولیدی214 فرعي از 45 اصلی بخش 19 بستان آباد5604بستان آباد2

بستان آباد - روستای ایرانق2.003.175.000----13050زراعیسه قطعه زمین مزروعی پالک 102 اصلی بخش 9 تبریز3839بستان آباد3

خداآفرین - قریه محمود آباد ) قلي بگلوي ایل(13.905.000.000---195573654صنعتي6 فرعي از 160 اصلي بخش 30 تبریز1764خداآفرین4

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبریز - روستاي سویدلر2.016.000.000--448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي1838مرند5

1801 سهم مشاع از 2991 سهم --2991/28دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملکان3275ملکان6
ملکان - قریه یولقونلوی جدید1.143.995.680--ششدانگ

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد امیرغایب40.480.000----920زراعي149 اصلي از 27 فرعي3253ملكان7

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد امیرغایب49.500.000----2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي3254ملكان8

مرند - کشکسرای - جاده ترانزیت - پشت گاراژ زرد رنگ1.200.000.000----4000باغ34 اصلی5288مرند9

ورزقان - روستاي كاسین885.496.000--4 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ--37141زراعي1020 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان10

ورزقان - روستاي كاسین2.499.656.250--3/5 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ-20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان11

هشترود - روستاي خورجستان - حاشیه 70 متري راه هنرستان1.606.000.000--22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبریز2018هشترود12

هشترود - شهرک صنعتی پروفسور هشترودی - خیابان 20 31.230.000.000--2/8 دانگ از 6 دانگ-8484/513380سردخانه326و 327 فرعی از 135 اصلی بخش 48 هشترود4771هشترود13
متری جنوبی - جنب سیلوی غله زرین

هشترود14
-3281
-3282
3283

هشترود - روستای شکر بالغی - سه راهی کارگاه سهراب15.907.000.000---1108/757677دامداری4 و 5 و 6 فرعی از سه فرعی از 40 اصلی بخش 13 مراغه

هشترود - قریه چپنی - بعد از ناحیه صنعتی فجر2.100.000.000--2 دانگ از 6 دانگ-93051648دامداری9 فرعی از 137 اصلی بخش 48 تبریز4271هشترود15

میانه- اراضی کفشن هول میانه1.690.250.000----3161زراعت181 فرعی از 22 فرعی از یک اصلی1905میانه16

مدیریت شعب بانك كشاورزي در استان آذربایجان شرقي



15 جهان

نمايندگان سناي امريكا به محدوديت اختيارات جنگي رييس جمهور امريكاعليه ايران راي مثبت دادند

ترامپ: وضعيت صلح با طالبان در 2 هفته معلوم مي شود

اقدامي فراحزبي عليه ترامپ

صلح  مبهم 

گروه جهان| آيت وكيليان|
 مجل��س س��ناي امري��كا ط��رح كاه��ش اختيارات 
رييس جمهور اين كشور براي اقدام نظامي عليه ايران 
را تصويب كرد. اين طرح ب��ا ۵۵ راي موافق در مقابل 
۴۵ راي مخالف به تصويب س��نا رس��يد. پيش از اين 
راي گيري، اعضاي سنا به مدت چهار ساعت به بحث 

درباره آن پرداختند. 
به گزارش سي ان ان، به موجب اين طرح رييس جمهوري 
امريكا بدون مجوز كنگره حق استفاده از نيروي نظامي 
عليه جمهوري اسالمي ايران را ندارد. دموكرات ها كه 
پيشنهاد دهنده اين قطعنامه بودند توانستند با جذب 
۸ س��ناتور جمهوري خواه به اكثري��ت ۵۵ راي موافق 
برسند. با وجود اين از آنجا كه تعداد آراي موافق به آن به 
دو سوم )۶۷ راي( نرسيد با وتوي ترامپ به قانون تبديل 
نخواهد شد. پيشتر كاخ  سفيد اعالم كرده بود كه دونالد 
ترامپ اين مصوبه را در صورت تصويب وتو خواهد كرد. 
پايگاه خبري هيل اس��امي جمهوري خواهاني كه به 
كاهش اختيارات جنگي دونالد ترامپ راي داده اند را 
منتشر كرده است. بر اس��اس اين گزارش، تاد يانگ، 
رند پاول، ليزا موركوفس��كي، جري موران، مايك لي، 
سوزان كالينز، بيل كسيدي و المار الكساندر از جمله 
هم حزبي هاي دونالد ترامپ كه به طرح كاهش اختيارات 

او راي دادند. 
دونالد ترامپ در پيامي در توييتر گفته بود: »براي امنيت 
كشور ما بس��يار مهم است كه سناي اياالت متحده به 
طرح قدرت مربوط به جنگ با ايران راي ]مثبت[ ندهد. 
ما در مقابل ايران خيلي خوب عمل مي كنيم و حاال زمان 
نشان دادن ضعف نيست. دستان من بسته بود، ايران 
هركاري دلش مي خواس��ت مي كرد. اين ]طرح[ پيام 
خيلي بدي مي فرستد. دموكرات ها اين كار را فقط براي 
خجل كردن حزب جمهوري خواه مي كنند. نگذاريد 

چنين چيزي روي دهد!« 
اين طرح براي مواقعي كه دفاع در برابر حمالت مسلحانه 
قريب الوقوع ضروري اس��ت اس��تثنا قائل مي ش��ود. 
اين طرح به قانون اختي��ارات جنگي ۱۹۷۳ ميالدي 
اس��تناد مي كند كه به كنگره امري��كا امكان مي دهد 

قدرت رييس جمهور در وارد كردن نيروهاي مسلح به 
مناقشه هاي نظامي را مهار كند. با اين حال همچنان 
س��واالتي حقوقي پيرامون اين موضوع كه آيا كنگره 
مي تواند با استفاده از قطعنامه اي موازي رييس جمهور 

را به كسب مجوز جنگ ملزم كند، وجود دارد.
طرح ديگر، مجوز سال ۲۰۰۲ ميالدي را كه براي اقدام 
نظامي به منظور س��رنگوني صدام حسين، ديكتاتور 
س��ابق عراق، مورد اس��تفاده قرار گرفت، لغو مي كند. 
دموكرات ها نگران هس��تند كه رويارويي بين ايران و 
امريكا باعث شود كه اياالت متحده وارد جنگي جديد 

در خاورميانه شود.

  جمهوري خواهان 
در مسير خواست دموكرات ها

در آس��تانه رأي گيري مجلس نمايندگان نيز دونالد 
ترامپ با انتش��ار چند توييت سحرگاهي ناخرسندي 
خود از طرح اين دو اليحه در مجلس را ابراز داشته بود. 
به باور ترامپ چنين اقداماتي از سوي كنگره مي تواند بر 
مبارزه دولت امريكا عليه تروريسم تاثيري منفي بگذارد. 
ترامپ در يكي از پيام هاي توييتري خود نوشته بود: »در 
جريان راي گيري ]۳۰ ژانويه[ در مجلس نمايندگان، 
دموكرات ها بر آنند تا امكان دفاع روساي جمهور امريكا 
از كشور و مردم امريكا را در برابر كشورهايي همچون 

ايران دشوارتر كنند. بياييد از كشور بزرگمان پاسداري 
كنيم.« 

برخي از نماين��دگان جناح جمهوري خواه در مجلس 
نمايندگان نيز اين طرح ها را غيرمسووالنه خوانده  و از 
آن انتقاد كرده بودند. استيو اسكاليس نماينده ايالت 
لوييزيان��ا، در اين ارتباط گفته ب��ود: »پس از تصميم 
قاطعانه ترامپ براي حذف كس��ي كه مسوول مرگ 
صد ها امريكايي ب��ود، دموكرات ها اكنون مي خواهند 
رييس جمهوري ما و توانايي او براي حفاظت از كشور را 
محدود كنند.« »رو خانا« نماينده حزب دموكرات، در 
واكنش به اين انتقاد گفت: »اين طرح مانع از اقدامات 

رييس جمه��وري براي دفاع از مناف��ع اياالت متحده 
نمي شود، اما مشخص مي كند كه نخست كنگره بايد 
تخصيص منابع مالي الزم براي هرگونه اقدام نظامي را 

مورد تأييد قرار دهد.«

  توييت هاي ترامپ مايه دردسر است
راي نمايندگان امريكايي به محدود كردن اختيارات 
دونالد ترامپ در ش��رايطي اس��ت كه ويليام بار وزير 
دادگس��تري دولت امريكا كه يكي از متحدان نزديك 
و كليدي رييس جمهوري امريكا به شمار مي رود نيز از 
رفتارهاي غيرقابل پيش بيني ترامپ انتقاد كرده و گفته 
كه توييت هاي آقاي رييس جمهور ادامه كار را براي او 

دشوار كرده است. 
به گزارش س��ي ان ان، ويليام بار كه پيش از اين بارها از 
س��وي منتقدان ترامپ متهم ش��ده كه در مواردي از 
جمل��ه تحقيقات رابرت مولر ب��ازرس ويژه تحقيقات 
درباره دخال��ت احتمالي در انتخاب��ات امريكا به نفع 
رييس جمهوري اعم��ال نفوذ كرده، ضم��ن انتقاد از 
اس��تفاده زياد ترامپ از توييت��ر و اظهارنظرش درباره 
پرونده هاي قضايي گفته كه »توييت هاي رييس جمهور 

مايه دردسر است و مزاحم كارش مي شود.«
وزير دادگستري امريكا گفته: »زورگويي را از هيچ كس 
قبول نمي كنم و تحت تاثير آن قرار نمي گيرم.« ويليام 
بار با اشاره به توييت هاي ترامپ درباره پرونده قضايي 
راجر اس��تون دوس��ت صميمي ترامپ و مشاور ستاد 
انتخابي و اتهامات وارده به او درباره »جلوگيري از اجراي 
عدالت« و »دروغگويي« گفته كه حمله ترامپ به تيم 
حقوقي و قضايي پرونده استون به نظام قضايي امريكا 
ضربه مي زند. راجر اس��تون، يكي از مشاوران پيشين 
ترامپ در ماه نوامبر به خاطر مانع تراشي در تحقيقات 
كميته اطالعاتي مجلس نماين��دگان درباره مداخله 
روس��يه در انتخابات ۲۰۱۶ رياست جمهوري امريكا 
محكوم شده بود. مسووالن دستگاه قضايي امريكا براي 
استون محكوميت ۷ تا ۹ سال زندان را در نظر گرفته اند 
كه اين مساله با واكنش ترامپ مواجه شده و با انتشار 

توييتي آن را ناعادالنه خوانده است.

گروه جهان|
دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده، به  دنبال 
تواف��ق نمايندگان اين كش��ور و گروه طالبان بر س��ر 
آتش بس ي��ك هفته اي در افغانس��تان گفته »صلح با 
طالبان نزديك اس��ت.« دونالد ترامپ ب��ا بيان اين كه 
دستيابي به صلح با طالبان نزديك است، گفته: »شانس 
خوبي براي توافق وجود دارد و خواهيم ديد...اين بدين 
معنا نيست كه توافق و صلح هم اكنون حاصل شده است، 

اما در دو هفته آتي مشخص خواهد شد.« 
به گ��زارش يوروني��وز، س��اعاتي پي��ش از س��خنان 
رييس جمهوري امريكا، مارك اسپر وزير دفاع دولت او، 
از مذاكره نمايندگان امريكايي و طالبان بر سر كاهش ۷ 
روزه خشونت ها در افغانستان خبر داده بود، مذاكره اي 
كه يك مقام طالبان آن را قرين با توافق خواند و گفت كه 
»شوراي طالبان آتش بس هفت روزه را تصويب كرده 
است.«  اين مقام طالبان به خبرنگار  ان بي سي در پيشاور 
پاكستان گفته: »شوراي طالبان آتش بس هفت روزه را 
تصويب كرده اما زمان آغاز آن مشخص نشده است.« 
اين منبع افزوده اس��ت كه »تاريخ امضاي توافق صلح 
هنوز قطعي نشده است. اين توافق همچنان مشكالت 
كوچك اما سرنوشت سازي دارد.« او همچنين با انتقاد 
تلويحي از بدقولي اياالت متحده گفته: »شما مي توانيد 
انتظار هرچيزي از امريكايي ها داشته باشيد، همان طور 

كه ما تجربيات بسيار بدي از آنها داريم. «

طالبان جنگ عليه حكومت مركزي افغانستان و پايان 
دادن به خش��ونت ها در اين كش��ور را به خروج تمامي 
نظاميان خارجي و امريكايي از افغانستان منوسط كرده 
است. در حال حاضر حدود ۱۳هزار نظامي اياالت متحده 
و هزاران سرباز ناتو در خاك افغانستان مستقر هستند.

  ابهامات صلح پيشرو
روزنامه »هشت صبح افغانس��تان« درباره توافق صلح 
نوشته است: مقامات امريكايي در صحبت هاي تلفني و 
حضوري خود با مقامات افغان اعالم كرده اند كه طالبان 
طرح خود براي كاهش خش��ونت را ارايه كرده  اس��ت. 
جزييات اين طرح هنوز منتشر شده اما اطالعاتي كه در 
پيوند با اين موضوع ارايه شده ابهاماتي دارد. اولين مورد 

عبارت مبهم »كاهش خشونت« است. 
دفتر رياست  جمهوري افغانس��تان اعالم كرده مايك 
پمپئو وزير خارجه امريكا، هفته گذشته در گفت وگوي 
تلفني با اشرف غني »از پيشرفت هاي قابل مالحظه در 
خصوص كاهش پايدار خشونت كه منجر به آتش بس 
شود« خبر داده است. در اعالميه ارگ روشن نيست كه 
منظور از كاهش خش��ونت بين كدام يك از طرف هاي 
جنگ در افغانستان است؛ طالبان و نيروهاي خارجي يا 
طالبان و دولت افغانستان به شمول نيروهاي خارجي؟ 
ام��ا وزارت دولت در امور صلح آش��كارا به اين موضوع 
پرداخته است. تناقض و ابهام در خصوص اينكه طرح 

كاهش خشونت بين كدام يك از طرف هاي جنگ به اجرا 
گذاشته مي شود، آن گاه برجسته شد كه خبر امضاي يك 
توافق نامه بين امريكا و طالبان تا يك هفته ديگر منتشر 
شد. سي ان ان به نقل از منابع آگاه در پنتاگون خبر داده، 
اين توافق نامه حاوي كاهش خش��ونت بين طالبان و 
نيروهاي ائتالف مس��تقر در افغانستان است.« در اين 
خبر به كاهش خشونت بين طالبان و دولت افغانستان 

اشاره اي نشده است.
يك مورد ابهام آميز ديگ��ر در پيوند به موضوع كاهش 
خشونت اشاره اعالميه دفتر رياست جمهوري افغانستان 
به مساله پايداري و آتش بس است. در اعالميه ارگ آمده 
كه پمپئو از پيش��رفت هاي قابل مالحظه در خصوص 
كاهش پايدار خش��ونت كه منتج به آتش بس شود، با 
اشرف غني صحبت كرده است. اين جمله ضمن آنكه 
شفافيت الزم را ندارد، حاوي اطالعاتي است كه در ديگر 

اعالميه ها ديده نشده است.
در اعالميه ه��اي وزارت دولت در امور صلح و رياس��ت 
اجرايي، كلمات پايداري و آتش بس در پيوند با مساله 
كاهش خشونت نيامده اس��ت. عبداهلل عبداهلل رييس 
اجرايي دولت وحدت ملي، گفته پمپئو از پيشرفت در 
مذاكرات امريكا و طالبان در امر كاهش خشونت خبر 
داده اس��ت. چه نوع كاهشي )مقطعي يا پايدار( روشن 
نيست.  بر اساس گزارش نيويورك تايمز، دونالد ترامپ 
هفته گذشته توافق نامه با طالبان را به طور مشروط تأييد 

كرده است. شرط ترامپ در تأييد اين توافق نامه كاهش 
خشونت از سوي طالبان بوده است. در اين جا هم گفته 
نشده است كه كاهش خشونت بايد به شكلي باشد كه 

منتج به آتش بس شود.
آزادي زندانيان طالبان از بند دولت مساله اي است كه 
تنها در ديدار »كرن ديكر« معاون س��فارت امريكا در 
كابل و »سالم رحيمي« وزير دولت در امور صلح مطرح 
شده است. در اعالميه اي كه وزارت دولت در امور صلح 
از اين ديدار منتشر كرده، اشاره نشده است كه موضوع 
آزادي زندانيان طالبان چه نسبتي با كاهش خشونت از 
س��وي اين گروه دارد. اما لحن اعالميه طوري است كه 
گويا طالبان كاهش خشونت را مشروط كرده است به 
چند اقدام ديگر از جانب امريكا كه يكي از آن اقدامات، 
آزادي زندانيان اين گروه از بند دولت افغانستان است. 

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در ش��رايطي از 
مشخص ش��دن نتيجه روند مذكرات صلح با طالبان 
در دو هفته آينده خبر داده اس��ت كه ذبيح اهلل مجاهد 
س��خنگوي اين گروه، هفت��ه گذش��ته در واكنش به 
اظهارات مايك پمپئو وزير خارج��ه امريكا، گفته بود 
كه روند مذاكرات را توييت هاي ترامپ، خواس��ت هاي 
متعدد امريكا و اختالفات مسووالن در واشنگتن و كابل 
با مش��كالت مواجه كرده است و پمپئو برف بام خود را 
بر بام آنان نيندازد! وزير خارجه اياالت متحده امريكا در 
سفر تاشكند ضمن اعالم اينكه »توافق با طالبان نزديك 
است« گفته بود: »قبال يك بار به توافق نزديك تر شده 
بوديم. توافقنامه كه هر دو جانب اجرا كنند اما طالبان 
اراده يا ظرفيت يا هر دو را نداشتند تا كاهش خشونت 

را عملي كنند.«

دريچه

فن درالين براي امضاي بودجه 
اتحاديه اروپا شرط گذاشت

گروه جهان|رييس كميسيون اتحاديه اروپا، گفته در 
صورتي كه دستكم يك چهارم از بودجه آتي اتحاديه اروپا 
به مقابله با تغييرات اقليمي اختصاص نيابد، آن را براي 
تصويب نهايي امضا نخواهد ك��رد. به گزارش يورونيوز، 
اورزوال فندرالين گفته: »هرگونه نتيجه اي كه تضمين 
نكند دستكم ۲۵درصد بودجه به مقابله با تغييرات اقليمي 
اختصاص مي يابد، مورد قبولم نخواهد بود.« كميسيون 
اتحاديه اروپا با هدف تبديل اروپا به »اولين قاره عاري از 
كربن« تا ۲۰۵۰، در دسامبر گذشته برنامه سرمايه گذاري 
يك تريليون يورويي اعضاي اين اتحاديه براي توسعه 
اقتصاد پايدار موسوم به »توافق سبز« را ارايه كرد. رييس 
كميسيون اتحاديه اروپا گفته: »بايد توازن درستي بين 
سياس��ت هاي قديمي و اولويت ه��اي جديد بيابيم.« 
رهبران اتحاديه اروپا ۲۰فوريه طي اجالسي فوق العاده 
گرد هم مي آيند تا بتوانند حول سرفصل هاي يك برنامه 
مالي واحد، كه از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ را در بر مي گيرد، به يك 
موضع مشترك دست يابند. اين در حالي است كه در حال 
حاضر كشورهاي اتحاديه بر سر اين برنامه اختالف نظر 
دارند. در ش��رايطي كه خروج بريتاني��ا از اتحاديه اروپا 
حفره اي ۷۵ميلي��ارد يورويي در برنام��ه ايجاد كرده، 
۱۵كشور شرقي و جنوب شرقي اتحاديه اروپا همچون 
روماني، لهستان و مجارستان از نحوه تخصيص بودجه 
و كاهش كمك هاي مالي به خود در سال هاي پيش رو 
راضي نيس��تند. جمع اين كشورها كه به نام »دوستان 
همبسته« خوانده مي شوند برنامه آتي مالي اتحاديه را 
غيرقابل قبول خوانده و خواهان بازگش��ت رديف هاي 
بودجه به وضعيت فعلي شده بودند. بودجه اتحاديه اروپا 

بايد به تصويب شورا و پارلمان اروپا برسد.

كارشكني آمازون در 
قرارداد10ميليارد دالري پنتاگون 
گ�روه جه�ان| ي��ك دادگاه ف��درال امري��كا 
قرارداد۱۰ميليارد دالري ش��ركت مايكروس��افت با 
پنتاگون را به دليل ش��كايت آمازون پيرامون سياسي 
بودن آن، متوقف كرده اس��ت. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانسه، قاضي دادگاه فدرال امريكايي قرارداد رايانش 
ابري پنتاگون با مايكروس��افت را كه ارزشي حدود ۱۰ 
ميليارد دالر داش��ت، متوقف كرده اس��ت.  اين حكم 
به دليل درخواست آمازون صادر شد كه شائبه سياسي 
بودن انتخاب مايكروسافت را مطرح كرده و گفته است 
كه انتقام خواهي دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
با اين شركت باعث خارج شدن آن از اين قرارداد شده 
است. آمازون همچنين در شكايت خود خواستار شهادت 
دادن ترامپ و ديگر مقام هاي ارشد امريكايي پيرامون 
داليل بس��تن اين قرارداد با مايكروسافت شده است. 
پنتاگون در نظر دارد با قرارداد ۱۰ساله »پروژه مشترك 
زيرساخت دفاعي« موسوم به جداي )JEDI( زمينه اي 
را براي اش��تراك اطالعات ميان ش��اخه هاي مختلف 
نظامي ارتش امريكا در بستر رايانش ابري تقويت شده با 
هوش مصنوعي فراهم كند. آمازون پيشتر نيز شكايتي 
را مطرح كرده بود كه در آن مدعي اش��كاالتي در روند 
انتخاب مايكروسافت به عنوان طرف اين قرار داده، شده 
بود. با اجراي پروژه JEDI تمام زيرساخت هاي نهادهاي 
نظامي اياالت متحده در پيوند با يكديگر قرار مي گيرند 
و همه بخش ها مي توانند داده ها و اطالعات خود را در 
فضاي ابري به اشتراك بگذارند.  شركت گوگل  زماني كه 
از شركت در مناقصه پنتاگون انصراف داد، علت اين كار 
را عدم اطمينان از همخواني استفاده از هوش مصنوعي 

با اصول بنيادي اين شركت اعالم كرد.

استعفاي وزير دارايي بريتانيا 
در پي خانه تكاني در كابينه 

گروه جهان| س��اجد جاويد وزي��ر دارايي بريتانيا، 
به دنبال موجي از ترميم كابينه از س��وي نخست وزير 
اين كشور به شكل غيرمنتظره از سمت خود استعفا 
كرده اس��ت. از اين تغييرات به عن��وان دولت انقالب 
جانسون ياد شده كه قرار است اقتصاد را متحول كند. 
به گزارش تايم، ظاهرا از س��اجد جاويد خواسته شده 
بود تمام تيم مشاورانش را براي آنكه در شغل اش باقي 
بماند اخراج كند اما او تصميم گرفت استعفا كند. اين 
استعفاي ساجد جاويد از سمت وزير دارايي به معني 
متمركزتر شدن بيش��تر قدرت در دس��تان بوريس 
جانسون نخست وزير بريتانيا است. جانسون به جاي 
او، »ريشي سوناك« وزيري بي تجربه را به عنوان وزير 
دارايي منصوب كرده است. گزارش شده، تيم مشاوران 
وزارت داراي��ي بريتانيا اكنون قرار اس��ت با تيمي در 
دفتر نخس��ت وزير ادغام شود. ساجد جاويد پسر يك 
راننده اتوبوس پاكس��تاني است كه در رده هاي حزب 
محافظه كار خودش را باال كشيد و قبال نيز وزير كشور 
بود، اما زماني كه جانسون جوالي نخست وزير شد او به 
عنوان وزير دارايي محسوب شد. گفته شده، دومينيك 
راب وزير خارجه بريتانيا، در سمت خود ابقاء شده است. 
اين در حالي اس��ت كه اندريا ليدس��وم وزير بازرگاني 
بريتانيا كه تنها هفت ماه پيش به اين س��مت انتخاب 
شده بود، به همراه جفري كاكس مشاور حقوقي دولت 
جانسون از س��مت هاي خود بركنار شدند. جانسون 
همچنين جوليان اس��ميت وزير دولت در امور ايرلند 
ش��مالي را كه نقش مهمي در پايان دادن به مناقشه 
لندن و بروكسل درباره آينده اين منطقه در روند اجراي 

برگزيت ايفا كرد را كنار گذاشته است.

آغاز رايزني شين فين 
براي تشكيل دولت ايرلند 

گروه جهان|حزب ناسيوناليست چپگراي »شين فين« 
اعالم كرده كه به طور رسمي از حزب راست ميانه »فينا 
فويل« درخواست كرده است تا مذاكرات براي تشكيل 
دولت جديد ائتالفي ايرلند را آغاز كنند. اين درخواست 
در پي انتخابات پارلماني هفته گذشته جمهوري ايرلند 
مطرح مي شود كه در آن سه حزب اصلي ايرلند هر كدام 
تقريبا يك چهارم از ۱۶۰ كرسي پارلمان ايرلند را از آن 
خود كرده اند. به گزارش يورونيوز، نتايج چنين انتخاباتي 
نشان مي دهد كه دولت آينده ايرلند ضرورتا يك دولت 
ائتالفي است كه احزاب بايد براي تشكيل كابينه توافق 
كنند. درخواس��ت »ش��ين فين«، حزب »فينا فويل« 
به رهبري مايكل مارتي��ن را كه در انتخابات آخر هفته 
گذشته ۳۸ كرسي كسب كرد، تحت فشار قرار مي دهد 
كه مواضعش را درباره امكان ائتالف با »شين فين« كه 
۳۷ كرسي پارلمان را از آن خود كرده است، روشن كند. 
نتايج انتخابات نش��ان مي دهد راي دهندگان از احزاب 
سنتي و برنامه هاي اصلي كارزارهاي انتخاباتي شان مانند 
مراقبت هاي بهداشتي و سياست هاي مسكن روگردان 
شده اند و همين باعث افزايش آراء شين فين و گرايش به 
سياست هاي اين حزب از جمله وعده افزايش هزينه هاي 
عمومي، افزايش ماليات اف��راد پردرآمد و تعليق موقت 
اجاره بهاي مسكن شده است. شين  فين نسبت به آخرين 
انتخابات پارلماني ايرلند در ۲۰۱۶ حدود ۱۰.۷ درصد 
بيشتر راي كسب كرده است. مايكل مارتين رهبر حزب 
فينا فويل در جريان كارزارهاي انتخاباتي اش مذاكره با 
شين فين را رد كرده بود اما با انتشار نتايج نزديك سه حزب 
اصلي ايرلند در انتخابات آخري هفته گذشته، او اكنون 

از امتناع كامل گفت وگو با شين فين سخن نمي گويد.

بدترين عملكرد تاريخ 
شركت بويينگ در ماه ژانويه

گروه جهان|بويينگ غ��ول هوافضاي امريكا، براي 
اولين بار در ۶۰س��ال اخير نتوانس��ت در ماه گذشته 
هيچ سفارشي به دست بياورد و تنها ۱۳هواپيما را به 
مشتريان خود تحويل داد. در شرايطي كه هواپيماسازي 
بويينگ همچنان با پيامدهاي بحران مكس۷۳۷ دست 
و پنجه نرم مي كند، ايرب��اس، رقيب اروپايي آن قصد 
دارد تعداد تحويل هواپيما را به باالترين حد در ۲۰۲۰ 
برساند. به گزارش راشاتودي، هواپيماهاي تحويل شده 
بويينگ شامل ۶ جت ۷۸۷ دريم الينر، ۲ جت ۷۷۷ اس 
و ۷۶۷ اس و ۳ ج��ت ۷۳۷ ان جي بودند. در ماه ژانويه 
بويينگ هيچ هواپيماي مكسي تحويل نداد. اين مدل 
از هواپيما همچنان به دنبال ۲ س��قوط مرگبارپس از 
آنكه منجر به مرگ ۳۴۶ نفر شد، زمين گير هستند. در 
حالي كه معمواًل آغاز سال براي هواپيماسازها با يك ماه 
بسيار كم سفارش همراه است، رقيب اروپايي بويينگ، 
ايرباس، توانست ۲۷۴ سفارش ثبت كند كه دو فروش 
بزرگ آن به ايرالين هاي امريكايي بوده است. ايرباس 
در اين ماه ۳۱ هواپيما را به مشتريان خود تحويل داد. 
فقدان سفارش��ات جديد در ماه ژانويه به دنبال ثبت 
اولين ضرر س��االنه بويينگ از ۱۹۹۷ تاكنون در سال 
گذش��ته، اتفاق مي افتد. اين شركت در سال ۲۰۱۹ با 
ضرري ۶۳۶ ميليون دالري روبرو شد. از طرفي بويينگ 
از تشديد تنش تجاري پكن و واشنگتن احساس نگراني 
كرده است. روزنامه گلوبال تايمز نوشته، پكن احتمااًل 
ميزان سفارش هاي خود از بويينگ را كاهش خواهد 
داد. به دليل احتمال اقدام تالفي جويانه چين، ارزش 
سهام بويينگ هفته گذش��ته ۳.۳۱ درصد در بورس 

وال استريت سقوط كرد.
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جهش مبتاليان به كرونا و 
سقوط شديد درآمد ايرالين ها

گروه جهان| مقامات چين اعالم كردند كه شمار 
جان باختگان بر اثر ابتال به نوع جديد ويروس كرونا 
در اين كشور به ۱۳۸۰ نفر رسيده است. آخرين آمار 
مبتاليان به ويروس جديد كرونا در چين نيز از ابتالي 
۶۳ ه��زار و ۸۵۱ نفر به اين ويروس حكايت دارد. بنا 
به اعالم وزارت بهداش��ت چين تاكنون ۱۷۱۶ تن از 
كاركنان بخش بهداش��ت و درمان اين كشور به اين 
ويروس مبتال شده اند كه از اين تعداد شش نفر جان 
خود را از دست داده اند. سازمان هواپيمايي مسافري 
ملل نيز اعالم كرده به علت شيوع ويروس كرونا درآمد 
ايرالين هاي جهان ۴ تا ۵ ميليارد دالر در س��ه ماهه 
اول امسال كاهش مي يابد. طبق اين بيانيه، حدود ۷۰ 
ايرالين جهان تمامي پروازهاي بين المللي خود از چين 
و به چين را متوقف كردند و ۵۰ ايرالين ديگر هم تعداد 
پروازهاي خود به اين كشور را محدود كردند. اين باعث 
كاهش ۸۰درصدي ظرفيت پروازهاي ايرالين هاي 
خارجي در چين شده است. از نظر تأثير منفي شيوع 
ويروس بر گردشگري، در سه ماهه اول امسال كاهش 
گردشگران چيني باعث ش��د تا ژاپن بيشتر از همه 
ضرر كند و ۱.۲۹ميليارد دالر از درآمد توريسم خود 
را از دست بدهد. طبق اعالم اين سازمان، تايلند پس 
از ژاپن با ضرر ۱.۱۵ميلي��ارد دالري، در جايگاه دوم 
بيشترين خسارت قرار گرفته است. گفته شده، در 
همسايگي چين، دولت ويتنام نيز پس از تاييد شدن 
بيماري چند نفر، هزاران س��اكن روستاهاي اطراف 
هانوي، پايتخت، را قرنطينه كرده است. آمار جديد 
جان باختگان در حالي اعالم شده كه لري كدلو مشاور 
اقتصادي كاخ سفيد از ش��فافيت نداشتن چين در 
زمينه اطالع رساني و مقابله با شيوع كرونا انتقاد كرده 
است. مشاور اقتصادي دونالد ترامپ گفته: »ما ار عدم 
شفافيت چيني ها مايوس شده ايم... آيا دفتر سياسي 
كميته مركزي حزب كمونيست چين واقعا با ما صادق 
است؟« او همچنين از رد درخواست واشنگتن براي 
اعزام كارشناسان امريكايي به چين انتقاد كرده است. 
اين سخنان در حالي بيان مي شود كه دونالد ترامپ 
در آخرين اظهارنظر رسمي خود درباره شيوع ويروس 
جديد كرونا از عملكرد بسيار حرفه اي چين ستايش 
كرده بود. گفته شده، دانشمندان چيني آزمايش دو 
داروي ضدويروسي براي درمان مبتاليان به ويروس 
جديد كرون��ا را آغاز كرده ان��د، هرچند نتيجه اوليه 
آزمايش اين داروها تا هفته ديگر مشخص نخواهد شد.

كوتاه از منطقه

ديدار اردوغان و عمران خان 
در اسالم آباد 

رييس جمهوري تركيه در س��فر به اس��الم آباد با 
عمران خان نخست وزير پاكستان ديدار كرد. اردوغان 
عالوه بر ديدار با عمران خان در نشس��ت مشترك 
پارلمان و سنا سخنراني كرد. پيش بيني مي شود اين 
ديدار همكاري هاي اقتصادي دو كشور را به شكل 
چش��مگيري افزايش دهد. طبق اعالم مسووالن 
پاكس��تاني، ديدار اردوغ��ان و عمران خان بيش از 
يك ساعت طول كش��يده و دو طرف در خصوص 
آخرين تحوالت منطقه گفت وگو كردند. قرار است 

تفاهم نامه هاي متعددي ميان دو كشور امضا شود.

 عربستان ديدار نتانياهو 
و بن سلمان را رد كرد

وزير خارجه عربستان اخبار منتشر شده درخصوص 
احتمال ديدار بنيامين نتانياهو و محمد بن سلمان 
را رد كرده است. به گزارش رويترز، فيصل بن فرحان 
وزير خارجه عربستان، گفته انجام چنين ديداري به 
هيچ وجه در دستور كار نيست. او گفته: »سياست 
عربس��تان از ابتداي درگيري فلسطين و اسراييل 
كامال واضح ب��وده و رياض و تل آويو هيچ روابطي با 
هم ندارند و عربس��تان همواره كنار فلسطين بوده 
و خواهد بود. « بن فرحان تصريح كرده عربستان و 
اتحاديه عرب همواره تاكيد داشته اند كه در صورت 
ايجاد راه حلي عادالنه براي مساله فلسطين، آماده 
عادي سازي روابط با تل آويو هستند اما تا آن زمان 

سياست هاي عربستان ثابت خواهد بود. 

تركيه ناقضان آتش بس ادلب 
را تهديد كرد

وزارت دفاع تركيه اعالم كرد، عليه ناقضان آتش بس 
در ادلب به زور متوسل مي شود. همچنين نيروهاي 
تركيه اي پايگاه هاي ارتش سوريه را در اين منطقه 
هدف قرار دادند. به گزارش اس��كاي نيوز، خلوصي 
آكار، وزي��ر دفاع تركيه اعالم كرد، كش��ورش همه 
تدابير را عليه كساني كه آتش بس را نقض مي كنند 
به ويژه گروه هاي تندرو به كار گرفته و آنها را مجبور 
خواهد كرد به آتش بس پايبند باشند. او گفته، آنكارا 
براي تضمين آتش بس و كنترل ادلب، تجهيزات و 
يگان هاي نظامي بيشتري به اين منطقه مي فرستد. 
تركيه اين منطقه را زيرنظر خواهد گرفت. همچنين 
منابعي از حمله ارت��ش تركيه به پايگاه هاي ارتش 

سوريه در ادلب خبر دادند.

 موافقت عراق
با ازسرگيري فعاليت ناتو 

دبيركل پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( تأكيد كرده 
بغداد با ازسرگيري برخي از فعاليت هاي ناتو در عراق 
موافقت كرده اس��ت. به گزارش روس��يا اليوم، ينس 
استولتنبرگ دبيركل ناتو گفته: »دولت عراق تمايل 
خود را به تكميل ماموريت ناتو درباره آموزش نيروهاي 
عراقي نش��ان داده است. « او هفته گذشته گفته بود 
گسترش حضور نظامي ناتو در عراق با موافقت بغداد 
خواهد بود. پارلمان عراق اخيرا اليحه اي را مبني  بر لزوم 

اخراج نيروهاي خارجي از اين كشور تصويب كرد .
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عكسروز

چهرهروز

اسماعيل شيشه گران درگذشت
اسماعيل شيشه گران، نقاش و طراح گرافيك در سن ۶۴ سالگي درگذشت.رويا مشعوف، مدير گالري افرند، ضمن اعالم اين خبر اظهار 
كرد: زنده ياد اسماعيل شيش��ه گران حدود سه روز پيش بر اثر سكته قلبي درگذشت اما خبر درگذشت او هنوز منتشر نشده بود. او 
همچنين با بيان اينكه مراسم تشييع پيكر زنده يادشيشه گران هنوز برگزار نشده است، يادآور شد كه به درخواست خانواده اين هنرمند 
فقيد قرار است اين مراسم به صورت خصوصي برگزار شود اما مراسم ترحيم مرحوم شيشه گران روز سه شنبه )۲۹ بهمن ماه( در مسجد 
شهرك غرب برگزار مي شود. زنده ياد اسماعيل شيشه گران سال ۱۳۳۴ در تهران متولد شد.او ديپلم نقاشي را از هنرستان هنرهاي 

زيباي تهران گرفت و دوره كارشناسي را در رشته گرافيك در دانشگاه هنر پشت سر گذاشت. 

بازارهنر

اكران فيلمي درباره خشونت عليه زنان بعد از ۲ سال

داريوش مهرجويي متقاضي اكران نوروزي با المينور

فيلم سينمايي »چهل و هفت« به كارگرداني احمد 
اطراقچي و عليرضا عطاهلل تبريزي و تهيه كنندگي 
ناهيد دل آگاه از اول اسفند در سينماهاي سراسر 
كش��ور اكران مي شود. فيلم س��ينمايي »چهل و 
هفت« به كارگرداني احم��د اطراقچي و عطاءاهلل 
تبريزي و تهيه كنندگي ناهي��د دل آگاه، روايتگر 
داستان سه زن از سه طبقه اجتماعي در شب آغاز 
زمستان است. در آستانه اكران اين فيلم تيزر رسمي 
آن كه توسط پريسا ناهيدپور ساخته  شده رونمايي 
و منتشر شد. در اين فيلم بازيگراني همچون الدن 
مس��توفي، مهدي احمدي، ش��يدا خليق، رابعه 
مدني، مهرنوش س��تاري، بهنام مومني، فرش��ته 
آلوس��ي، بهزاد داوري، احسان شاملو و محمدرضا 
غفاري با هنرمندي: حميدرضا آذرنگ، ش��قايق 
فراهاني و ريما رامين فر حضور دارند. فيلم »چهل و 
هفت« با شعار »نه به خشونت عليه زنان« از ابتداي 
اسفند اكران مي شود. عوامل اين فيلم عبارتند از: 
نويس��نده و كارگردان: احم��د اطراقچي، عليرضا 
عطاءاهلل تبريزي، تهيه كننده: ناهيد دل آگاه، مدير 
توليد: جواد س��ليماني وارش خيري، جانش��ين 
توليد: ايمان قدس��يان، دس��تيار توليد: س��ميه 

مرادي، مج��ري طرح: خانه فيل��م و تجربه، مدير 
فيلمبرداري: هاشم مرادي، تدوين: فرامرز هوتهم، 
موس��يقي: س��تار اوركي، طراحي و تركيب صدا: 
رامين ابوالصدق، مدير صدابرداري: امير شاهوردي، 
طراح چهره پردازي: سودابه خسروي، طراح صحنه 
و لباس: غزل آلوسي، روابط عمومي: علي زادمهر، 
طراح و گرافيست: مريم برادران- بهزاد خورشيدي، 
طراح لوگو: احمد غالمي، طراح و اجراي تيزر: سارا 
معلم - س��پيده ناهيد پور، موشن گرافي: سپيده 
معلم، پست پروداكشن: وحيد قطبي زاده، عكاس: 
مهران بختياري، اصالح رنگ و نور: نيما دبيرزاده 

)استوديو خط فرضي(، پخش: فيلم آفرين.

داريوش مهرجويي متقاضي اكران نوروزي فيلم 
سينمايي »المينور« شد. داريوش مهرجويي براي 
اكران نورزي فيلم ت��ازه اش »المينور« متقاضي 
اكران نوروزي ش��د تا پس از ش��ش سال دوري 
از س��ينما ش��اهد نمايش فيلم تازه اش در نوروز 
۱۳۹۹ باش��د. علي نصيري��ان، پرديس احمديه، 
س��يامك انصاري، بيتا فرهي، علي مصفا، مهرداد 
صديقي��ان، بهناز جعف��ري، كاوه آف��اق، امراهلل 
صاب��ري، رضا داودن��ژاد، ديبا زاهدي، س��يامك 
اديب، محمد رضا ش��هباني نوري، شراره رنجبر، 
محمد جواد جعفرپور، مهرنوش ذوالفقاري، محمد 
هادي عطايي، مهدي مرتضايي، ياسمن كوزه گر، 
هومن بهزادي، هانا وارس��ته، سبحان خسروي، 
احمد ياوري، فرهاد ريش سفيدي، علي بلوردي 
و فريم��اه فرجام��ي بازيگران فيل��م »المينور« 
هس��تند. »المينور« ب��ه كارگردان��ي داريوش 
مهرجويي با طراحي گريم عبداهلل اس��كندري و 

مديريت فيلمبرداري بهرام بدخش��اني، طراحي 
لباس گلناز گلش��ن، طراحي صحنه امير حسين 
حداد، برنامه ريزي و دستيار اول كارگردان حميد 
غفارزاده، صدابرداري اميرحاتمي و دس��تياري 
كارگ��ردان امير س��يدي با مديري��ت توليد فواد 
بوربور و با نويسندگي مشترك وحيده محمدي فر 
و داري��وش مهرجوي��ي ب��ه تهيه كنندگ��ي رضا 

درميشيان ساخته شده است.

تاريخنگاري

رضاخان فرمانده كل قوا شد 
بيست و ششم بهمن ۱۳0۳، به دنبال تصويب مجلس شوراي ملي، فرماندهي كل قوا از 
احمدشاه سلب و به رضاخان سردار سپه واگذار شد. پهلوي اول پس از گسترش قدرت نفوذ 
خود در كشور، تنها از بركناري خود از سوي احمدشاه بيم داشت. به همين علت كوشيد 
تا فرماندهي كل قوا را كه به موجب قانون اساسي در اختيار شاه بود، از آن خود سازد اما 
مخالفت مدرس و اقليت هوادار او، مانعي جدي در نيل به اين هدف بود.در اواسط بهمن 
ماه، سردار سپه به منزل مدرس رفت و از توطئه هاي دربار بر ضد خود گله كرد و خواستار 
اعطاي فرماندهي كل قوا گرديد. مدرس نيز كه تصور مي كرد با دادن اين امتياز مانع كارهاي 
غيرقانوني رضا خان خواهد شد، همكاري با او را پذيرفت. به همين علت فراكسيون هاي 
مختلف مجلس با مشورت يكديگر، در روزي چون امروز از سال ۱۳0۳ طرحي را تصويب 
كردند كه براساس آن، رضاخان به فرماندهي كل قواي ايران دست پيدا كرد. پس از اين 
بود كه احمدشاه قاجار مهم ترين اهرم قدرت سلطنت خويش را از كف رفته ديد و در مقابل، 
حريف زمينه هاي برانداختن قاجار را بيشتر كرد. اگرچه مجلس در ۲5 بهمن ۱۳0۳ با 
تصويب نمايندگان، فرماندهي كل قوا را به صورت قانوني از احمدشاه گرفت و رضاخان به 
فرماندهي كل قواي ايران، منصوب شد، اما در حقيقت از همان روزي كه احمدشاه به همراه 
وليعهد خود از كاخ گريخت و از ترس مهاجمان در كاخ فرح آباد پناه گرفت، فرماندهي كل 
قوا از وي ستانده شده بود. رضاخان برخالف سيدضياء كه بناي نخوت با احمدشاه را گذاشته 
بود از همان روز نخست كودتا تا آخرين ساعت هاي حضور احمدشاه در ايران با وي بناي 
مماشات گذاشت، اما از همان آغاز، تبليغات گسترده اي براي آماده سازي افكار عمومي 
براي ناكارآمد و غيرملي جلوه دادن سلطنت قاجارها در ايران آغاز شد. آنچه امروز درباره 
شخصيت احمدشاه قاجار و اعمال او در ميان عموم شايع است �  درست يا نادرست �  بيشتر 

حاصل تبليغات طرفداران پهلوي به هنگام تغيير سلطنت، قبل و بعد از استقرار پهلوي ها 
در ايران است. حسين مكي درباره تأثير اين تبليغات مي نويسد: »بسياري از اشخاص تصور 
مي كنند، احمدشاه، مردي عياش و الابالي بود، عمده اين تصور ناشي از تبليغات شديدي 
است كه به هنگام تغيير سلطنت و مدتي قبل از آن به عمل آمد و لكن حقيقت غير از آن 
است و اين پادشاه مشروطه خواه مردي بود كه تا زماني كه بر تخت سلطنت استقرار داشت 

مراقب حفظ شؤون پادشاهي و خانوادگي خويش بوده است«.

میراثنامه

اينجا فقط يك بناي تاريخي نيست... 
كيوسك  سبز رنگ، گلدان هاي سيماني بزرگ درختچه و هر وسيله اي كه شايد روزي 
نيازهاي كسبه خيابان صف را برطرف كند، ديوار به ديوار ضلع شرقي شركت چاپ رنگين 
جا داده اند و سرايدار ساختمان كه خودش هم به حضور هيات تحريريه و چاپخانه توفيق 
در اين بناي تاريخي اشاره مي كند، افراد را با ترس ريزش ساختمان، از اين محوطه دور 
مي كند. با بي توجهي هايي كه در طول سال هاي گذشته نسبت به تنها ساختماِن باقي 
مانده از نشريه توفيق در خيابان صف مي شد و تخريب بخشي از فضاي اين نشريه در طول 
سه سال گذشته و از سوي ديگر تخليه كامل اين ساختمان كه در يكي � دو دهه گذشته به 
انبار چاپخانه تبديل شده بود، حاال گمان ها بيشتر به سمِت تالش مالك بنا براي تخريب 
و ساخت پاساژ مي رود؛ همان چيزي كه در طول يكي � دو ماه گذشته مالكان بسياري از 
خانه هاي تاريخي تهران مجوز به دست و با افتخار به آن اشاره دارند و حتي برخي از آنها 
طرِح اوليه مجتمع تجاري مورد عالقه خود را هم طراحي كرده اند. حاال با انتشار اين خبر 
براي باقي مانده تحريريه نشريه توفيق، اعضاي هيات تحريريه اش در تالشند تا اين بناي 
تاريخي را دست كم در خاطرات خود سالم نگه دارند. در اين ميان غالمرضاكياني رشيد � 
عضو تحريريه نشريه توفيق � نيز مانند هم دوره اي هاي خود همه تالشش را مي كند. او با 
بيان اينكه از سال ۱۳۴۸ در تحريريه توفيق در خيابان سپهساالر حضور داشته است، به 
ايسنا مي گويد: در دوره جواني در يكي از اطاق هاي طبقه باالي چاپ رنگين به طرف باغ 
سپهساالر زندگي مي كردم. در اين، بنا سالن چاپ تمام نشريات توفيق وجود داشت، طبقه 
همكف ماشين هاي چاپ و در طبقه باال اعضاي هيات تحريريه، سردبير و رييس تحريريه 
مستقر بودند. او توضيح مي دهد: وقتي وارد ساختمان نشريه مي شديم، سمت چپ يك 
انبار بود، در سمت راست در طبقه هم كف ماشين هاي چاپ قرار داشتند و در طبقه باال، 
اتاق حروف چيني و سمت چپ آن نيز دفتر حسين توفيق سردبير نشريه بود. در همان 
طبقه و در مقابل سرويس هاي بهداشتي نيز محل استقرار همكاران تحريريه بود. او با بيان 
اينكه نشريه در سال ۱۳50 توسط هويدا توقيف شد، ادامه مي دهد: تا جايي كه مي دانم 
دفتر روزنامه از حدود سال ۱۳۴۶ در اين مكان قرار داشت كه اين ساختمان كه از همان 
زمان نيز »چاپ رنگين« بود، آخرين مرحله نوشتن مطالب نشريه و چاپ نشريات توفيق 
بود. كياني رشيد با بيان اينكه دفتر تحريريه اصلي در خيابان استانبول )تقاطع جمهوري و 
فردوسي امروزي( بود كه اكنون به پاساژ حافظ تبديل شده است، ادامه مي دهد: متاسفانه 
آن س��اختمان بعد از انقالب يكي از نخستين ساختمان هايي بود كه تخريب كردند و 
اكنون آن به پاساژ تبديل شده است. او با بيان اينكه دفتر كاريكاتوريست هاي نشريه نيز 

در كوچه برلن قرار داشت، ادامه مي دهد: تا جايي كه مي دانم ساختمان چاپ رنگين، از 
ابتدا به شخصي به نام »خسروشاهي« تعلق داشت و بعد از آن آقاي توفيق براي نشريه، 
ساختمان خيابان صف را اجاره كرد و تشكيالت، دستگاه هاي چاپ و هيات تحريريه خود 
را به آنجا برد. آن طور كه برخي اخبارِ نشريات مي گويند در سال ۱۳۹5 بخش غربي همين 
ساختماِن تاريخي تخريب شد و در پايان همان سال يعني در دوم اسفند، شهرام شهريار � 
فعال ميراث فرهنگي � خبر از تخريِب شبانه ساختمان هيات تحريريه هفته نامه فكاهي و 
طنز توفيق داد. )احتماال اين بخش از نشريه در خيابان استانبول قرار داشته است.(  عباس 
توفيق � سردبير و رييس هيات تحريريه نشريه »توفيق« � نيز به اين نكته اشاره كرد كه 
»كشورهاي پيشرفته دنيا به تاريخ مطبوعاتشان اهميت مي دهند و ساختمان هاي قديمي 
را تبديل به موزه مي كنند، اما در كشور ما ساختمان چاپخانه قديمي نشريه  مستقلي 
همانند »توفيق« را مي خواهند تخريب كنند.« تا اينكه محمدعلي سعادتي � شهردار 
منطقه ۱۲ تهران � نيز در توييتي تاكيد كرد: »مايلم به آگاهي برسانم، از سوي شهرداري 
منطقه ۱۲ تهران، هيچ گونه مجوزي براي تخريب و نوسازي ملك »هفته نامه توفيق« 
واقع در خيابان صف صادر نشده است و مالك آن بر اساس ارزش هاي تاريخي و اجتماعي 
بنا مجاز به مرمت و به سازي آن خواهد بود. در اين مسير ما حامي همه پاسداران واقعي 

ارزش هاي شهر هستيم.«

ايستگاه

فيلم پوالنسكي 
اسكار فرانسه را به حاشيه برد

جشنواره برلين در برابر كرونا 
مقاومت مي كند

هيات نظارت بر آكادمي س��زار كه معادل اسكار 
براي فرانسه محس��وب مي شود، اعالم كرد پس 
از مراسم اهداي جوايز سزار كه ۲۸ فوريه برگزار 
مي شود، استعفا خواهد كرد. به گزارش ورايتي، 
انتظار مي رود در نتيج��ه تصميم هيات نظارت 
بر آكادمي سزار براي اس��تعفاي دسته جمعي، 
آلن ترزيان تهيه كننده فرانسوي كه هم رياست 
آكادمي س��زار و هم انجمن حمايت از سينما را 
برعهده دارد، نيز اس��تعفا كند. ديگر اعضايي كه 
استعفا مي كنند شامل دنيل تامپسون، فيليپ 
البور، مارگارت ِمِنگو و ژيل ژاكوب رييس پيشين 
جشنواره كن هستند. خبر شوك آور استعفاي 
۲۱ عضو انجمن حمايت از س��ينما كه سازمان 
ناظر بر آكادمي سزار است به دنبال نامزد شدن 
فيلم پوالنسكي در ۱۲ بخش از جوايز سزار مطرح 
شده است. س��زار در اين دوره عالوه بر حمايت 
از فيلم »يك افسر و يك جاسوس« پوالنسكي، 
براي ناديده گرفتن ش��خصيت هايي چون كلر 
دني كارگردان و ويرجين دسپنتس نويسنده در 
يكي از رويدادهاي اخير اين آكادمي، به شدت با 

سرزنش روبه رو شد.

جش��نواره فيلم برلين ۲0۲0 كه بايد بزودي برگزار 
شود اعالم كرد براي مقابله با ويروس كرونا اقدامات 
احتياطي را انجام مي دهد، اما اين جشنواره طبق برنامه 
تعيين شده برگزار خواهد ش��د. به گزارش ددالين، 
برگزار كنندگان جشنواره فيلم برلين تاكيد كردند 
شيوع ويروس كرونا موجب تغيير برنامه اين جشنواره 
نخواهد شد و اين جشنواره طبق برنامه از ۲0 فوريه تا 
يكم مارس )۱ تا ۱۱ اسفند( برگزار مي شود. با اين حال 
اين جشنواره يادآوري كرد كه همه اقدامات ايمني 
در برابر ويروس كرونا را رعايت خواهد كرد. اقداماتي 
كه توسط اين جشنواره اجرا مي شود شامل تجهيز 
تمامي سرويس هاي بهداشتي در طول جشنواره و 
محل هاي برگزاري بازار فيلم با مواد ضدعفوني كننده 
و آماده كردن كاركنان و شركت كنندگان در جشنواره 

در صورت شيوع بيماري در طول اين رويداد است.

واكنش پله به حرف هاي پسرش: حالم خوب است!

دادكان: به خاطر دخالت نهادهاي مختلف كار در فوتبال دشوار است

س��تاره س��ال هاي دور فوتبال برزيل 
افس��ردگي ن��دارد. به گ��زارش آس، 
ادسون آرانتس دوناسيمنتو معروف به 
پله در يك بيانيه كه رسانه هاي برزيلي آن را منتشر 
كردند اعالم كرد حالش خوب اس��ت. پسر ستاره 
س��ال هاي دور فوتبال جهان گفته بود كه پدرش 
پس از عمل كمر دچار افسردگي شده است و مانند 
گذش��ته نمي تواند حركت كند. پله در اين بيانيه 
نوشت: حالم خوب است. امسال هشتاد سالگي ام 
را جشن مي گيرم. برخي از روزها خوب هستند و 
بعضي از روزها اينچنين نيستند. اين شرايط براي 
افرادي در س��ن من عادي اس��ت. ادينيو پسر پله 
دوشنبه در مصاحبه با گلوبو اسپورت گفته بود: او 
پادشاه است و هميشه به عنوان يك فرد قدرتمند 
در نظر گرفته مي ش��د. اكنون نمي تواند به خوبي 
راه برود. به همين خاطر خيلي خجالت زده است. 
ستاره برزيلي كه ۷۹ سال دارد عمل هاي متعددي 

در ناحيه كمر داش��ته اس��ت كه اولين بار در سال 
۲0۱۶ اين اتفاق افتاد. با اين حال مشكلش برطرف 

نشد و مجبور شد دوباره زير تيغ جراحي برود. پله 
عالوه بر اين از ستون فقرات و زانو مشكل دارد.

محمد دادكان رييس سابق فدراسيون فوتبال، درباره 
شركت نكردن در انتخابات فدراسيون فوتبال گفت: 
االن شرايط براي نامزدي مناسب نيست. وقتي شرايط 
مناسب نيست چطور بگويم من نامزد مي شوم كه ديده 
ش��وم. او درباره وضعيت فوتبال ايران در بخش هاي 
مختلف به خصوص از نظر مس��ائل اقتصادي اظهار 
كرد: چرخاندن فوتبال از يك دبستان راحت تر است 
اما در كش��ور ما به علت دخالت نهادهاي مختلف در 
فوتبال، كار دشوار است. مديريت نسبت به زمان ما در 
اختيار ديگران بوده و فشارهاي بيرون از فوتبال روي 
تصميمات تاثير گذاشته است. رييس سابق فدراسيون 
فوتبال كه در برنامه ورزش و مردم حضور داش��ت، به 
ايسنا گفت: شما يك تصميمي مي گيريد اما وزارت 
ورزش از بيرون تصميم مي گي��رد. ما ۹ مربي را براي 
مربيگري تيم ملي در نظر گرفتيم اما انتخاب نشده اند. 
من با تاج صحبت كردم و گفتم اجازه نده كي روش از 
ايران برود. گفت تصميم من هم همين است اما وزارت 
ورزش اجازه نمي دهد. در نهايت كي روش رفت. چه 

چيزي گير فوتب��ال ايران آمد؟ هزينه ها زياد ش��د و 
وضعيت تيم ملي به اما و اگر رسيد. نمي گويم در هيچ 
زماني اين طور نبوده اما االن وضعيت بدتر است. دادكان 
اظهار كرد: نمي توانيم بگويم تاج مسوول اين شرايط 
است اما نهادهاي ديگر هم سهيم بودند. االن چه كسي 
مربي تيم ملي را انتخاب كرده اس��ت؟ رييس سابق 
فدراس��يون فوتبال در واكنش به انتخاب اسكوچيچ 
و عدم انتخاب مربي��ان ايراني مانند قلعه نويي، دايي، 
گل محمدي و حتي مربي خارجي مانند برانكو اظهار 

كرد: اسكوچيچ در چند تيم ايراني موفق بوده است. او 
در هر تيمي از جمله ملوان و صنعت نفت آبادان نشان 
داده كه فوتبال را مي فهمد و در جهت فوتبال كشور ما 
زحمت كشيده است اما نوع انتخاب سرمربي تيم ملي 
براي مردم ايجاد ش��بهه كرده است. قبل از اينكه او را 
انتخاب كنند گفتند مربي تيم ملي ايران است. مگر 
مي توان با مربي ايراني صحبت كرد؟ بايد ابتدا با باشگاه 
صحبت مي كردند. در واقع قصدشان اين بود كه وقت را 
بكشند تا انتخاب خود را انجام دهند. اگر ابتدا با سپاهان 
درباره قلعه نويي صحبت مي كردند و در وهله دوم سراغ 
مربي مي رفتند بهتر بود. آقاي دايي هم براي فوتبال ما 
زحمت كشيده و برند فوتبال ما است. چهره هايي مانند 
مهدوي كيا، هاشميان، كريمي و ... برند فوتبال هستند. 
او با اشاره به تصميم فدراسيون فوتبال درباره علي دايي، 
گفت: معلوم است كه نمي خواستند او را انتخاب كنند. 
االن هم كس��ي نمي گويد با چه داليلي اسكوچيچ را 
انتخاب كردند. متاسفانه با مردم صحبت نمي كنند و 

كسي حاضر نيست داليل را بگويد.

ورزشي

روابطعموميشركتپااليشنفتامامخمیني)ره(شازند

1(موضوعمناقصه:
الف(شرحمختصركار:

مبلغ تضمين شركت مدت زمان انجام كار موضوع مناقصه شماره مناقصه رديف
در فرآيند ارجاع كار )ريال( 

10.368.000.000يكسال شمسي تهيه، طبخ و توزيع غذا در رستوران شركت198/41

»آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران« 
شركتپااليشنفتامامخمیني)ره(شازند

)سهاميعام(

نوبت دوم
شمارهمجوز:1398-7137

شركتپااليشنفتامامخمیني)ره(شازنددرنظرداردبهاستنادقانونبرگزاريمناقصات،انجامخدماتذيلراازطريقمناقصهعمومييكمرحلهايبهپیمانكارواجدشرايطواگذارنمايد.

ب(شرايطمتقاضي
۱- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي. 

۲- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي. 
۳- داشتن گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران و گواهي تاييد صالحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

۴- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه اين شركت( و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين معامالت دولتي )در صورت برنده شدن(.
5- داش��تن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مطابق با ماده ۲ آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي )در صورت برنده شدن در 

مناقصه، مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد به تشخيص كارفرما(. 
ج(برآوردهزينهها:

برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل ۴۲0.000.000.000 )چهارصد و بيست ميليارد( ريال مي باشد. 
2(نامونشانيدستگاهمناقصهگزار:شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر ۲0 جاده بروجرد.

3(مهلت،محلدريافتوتحويلفرمهاياستعالمارزيابيكیفي:
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ 
مي شود( طي ساعات اداري از ساعت ۷ صبح لغايت ۱5:۳0 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس 
از تكميل فرم ها، به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده )CD( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر ۲0 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 

شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمان ها- اتاق ۲۳۲ تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره ۳۳۶۷۳۷0۱-0۸۶ و تلفن شماره ۳۳۴۹۱0۸5-0۸۶ آماده پاسخگوئي مي باشد. 
4(محل،زمانومهلتتحويلاسنادومداركمتقاضیان:

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )CD( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم  آمادگي مي باشد. ضمنا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي 
و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »۳« مي  باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام قبول 
يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار 

حداقل تا يك ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
WWW.IKORC.IR
WWW.SHANA.IR:آدرساينترنتي
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