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گروه  ايران| 
»ابهام چندروزه علت س��قوط هواپيم��اي اوكرايني 
ضربه بزرگي بود.«اين عباراتي اس��ت كه معاون اول 
رييس جمهوري با اس��تفاده از آنها تالش مي كند تا 
تصويري از 72ساعت پر ابهام بعد از سقوط هواپيماي 
اوكرايني ارايه كند. 72 ساعتي كه جهانگيري معتقد 
است ضربه بزرگي به اعتماد مردم وارد ساخته و براي 
عبور از آن ضروري است كه ساختار شفافي در حوزه 
اطالع رساني و آگاهي بخش��ي به مردم ايجاد شود تا 
ديگر شاهد تكرار چنين حوادثي نباشم. معاون اول 
رييس جمهوري همچنين با بازخواني شرايط عمومي 
اقتصادي كشور و تش��ريح مشكالت معيشتي مردم 
اعالم كرد كه »حتما نمي شود اقتصاد را حبس كرد 
بلكه بايد با دنيا در زمينه مسائل اقتصادي همكاري 
كرد.«افزاي��ش مراودات ارتباطيب��ا جهان پيراموني 
كه جهانگيري معتقد اس��ت بدون تحقق آن عبور از 
چالش هاي پيش روي كش��ور ام��كان پذير نخواهد 
بود.  معاون اول رييس جمهور با اش��اره به اعالم علت 
سقوط هواپيماي اوكرايني سه روز بعد از وقوع حادثه، 
گفت: »يكي از بزرگ ترين ضربه هايي كه در ماجراي 
سقوط هواپيما اوكرايني بيش از سقوط آن و كشته 
شدن ۱7۶ نفر آدم محترم كه مسافران هواپيما بودند، 
متحمل ش��ديم اين بود كه علت اتف��اق را چند روز 
مبهم گذاشتيم.« اسحاق جهانگيري كه در همايش 
ملي گرامي داشت هفته شوراهاي آموزش و پرورش 
سخن مي گفت، اظهار كرد: » دي ماه امسال پردلهره، 
س��خت و پر از خبرهاي غير مترقبه و داغ هاي بزرگ 
بود.« جهانگيري در ادامه صحبت هاي خود با تاكيد 
بر اينكه امروز ايران در شرايط خطير و دشواري قرار 
گرفته اس��ت، گفت: امروز از نظر سياس��ت خارجي 
در ش��رايط خاصي قرار گرفته ايم و امريكايي ها براي 
نخس��تين بار در تاريخ خود رسما يك س��ردار نامي 
كش��ورمان را ترور كرده اند. آنها مي دانس��تند كه ما 
به اين اتفاق عكس العمل نش��ان مي دهيم. بر همين 
اس��اس تهديد مي كردند كه اگر عكس العملي نشان 
دهيم 52 نقط��ه از كش��ورمان را مورد ه��دف قرار 
مي دهند، اما برادران عزيز س��پاهي ما پاسخ مهمي 
به آنها دادند. وي با اشاره به قدرت هژموني رسانه اي 
غرب اظهار كرد: از آنجايي كه سيس��تم رسانه اي در 
انحصار امريكايي هاس��ت و هر طور كه بخواهند فكر 
مي كنند كه مي توانند اف��كار عمومي را جهت دهند 
بالفاصله بعد از پاس��خ موش��كي جمهوري اسالمي 
اي��ران، امريكايي ها اع��الم كردند اتفاق��ي نيفتاده و 
كس��ي نه زخمي ش��ده و نه كشته ش��ده است؛ آنها 
به گونه اي صحب��ت مي كردند كه انگار ما ش��هوت 
كش��تن صد آدم را داش��ته ايم. جهانگيري تصريح 
كرد: بعد از جنگ جهاني دوم كس��ي به امريكايي ها 
نگاه چپ نك��رده بود و حتي در ع��راق نيز اگر فردي 

قصد داشت از مس��يري حركت كند كه پايگاه هاي 
نظامي امريكا در آن ب��ود، بايد از چند كيلومتر دورتر 
از آن پايگاه حركت مي كردند. در اين ش��رايط ايران 
رس��ما اعالم كرد كه پايگاه امريكايي ه��ا در عراق را 
موشكباران كرده است. وي با اش��اره به انتشار اخبار 
مربوط به تلفات حمله موشكي ايران به پايگاه نظامي 
امريكايي ه��ا در عراق بع��د از چن��د روز از اين اتفاق 
گف��ت : از آنجايي كه امريكايي ه��ا نمي توانند خيلي 
مسائل را مخفي كنند، يكي بعد از ديگري آمار تلفات 
مربوط به حمله موشكي ايران به عين االسد را اعالم 
كردند. وي با تاكيد بر اهميت ش��فافيت در مواجهه 
مسووالن با مردم اظهار كرد: هر كسي در هر مساله اي 
پنهان كاري كند ضرر كرده است يكي از بزرگ ترين 
ضربه هايي كه در ماجراي س��قوط هواپيما اوكرايني 
بيش از سقوط آن و كشته شدن ۱7۶ نفر آدم محترم 
كه مسافران هواپيما بودند، متحمل شديم اين بود كه 

علت اتفاق را چند روز مبهم گذاشتيم.

    واكنش مردم به ابهام ها
معاون اول رييس جمهور با بي��ان اينكه مردم بعد از 
آن ماجرا خيلي عصباني شدند كه چرا دو سه روز به 
آنها واقعيت گفته نشد، خاطرنشان كرد: شفافيت با 
مردم مهم ترين كاري است كه بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. جهانگيري همچنين به شرايط منطقه  غرب 
آسيا اشاره كرد و گفت: جمهوري اسالمي ايران در 
كانون منطقه پرتنش��ي قرار گرفته كه دود و آتش 
جنگ از كشورهاي منطقه بلند مي شود. امريكايي ها 
سال گذشته از برجام خارج شدند و ما نيز از ماه هاي 
گذشته گام هاي متعددي در كاهش تعهدات خود 
برداش��ته ايم و امروز اروپايي ها حرف هاي عجيب و 
غريبي مي زنند؛ اروپايي ها با اينكه مي دانند ما كسي 
نيس��تيم كه برجام را بر هم بزنيم و رسما نيز اعالم 
كرده ايم كه در اقدامي متقابل و به دليل عدم اجراي 
تعهدات طرفين برجام، تعهدات خود را در چارچوب 
برجام كاهش مي دهيم به نظر مي آيد كه به دنبال آن 
هستند تا با طرح  موضوعاتي اخبار مربوط به شهادت 
سردار سليماني و حمله ايران به پايگاه نظامي امريكا 
در عراق را تحت تاثير قرار دهند. آنها از اينكه كشورها 
احساس كنند مي توانند مقابل شان بايستند خيلي 
ناراحت هس��تند. معاون اول رييس جمهور در ادامه 
صحبت هاي خ��ود به وضع زندگي م��ردم در داخل 
كشور اش��اره كرد و گفت: ش��رايط اقتصادي داخل 
كشور سخت و وضع معيشت مردم دشوار است. در 
دهه 90 يكي در س��ال 90 و ديگري طي سال هاي 
97 و 98 با دو شوك تورمي مواجه شديم كه قدرت 
خريد مردم را كاهش داد. همچنين بي س��ابقه ترين 
تحريم ها در تاريخ بين الملل عليه كشورمان اعمال 
ادامه در صفحه 2 مي شود.  

معاوناولرييسجمهوري:

ابهامچندروزهعلتسقوطهواپيماضربهبزرگيبود محسن  شمشيري|
دبير گروه بانك و بيمه|

روز شنبه 28 دي 98، نخستين روز عمليات بازار باز با 
معامله ۱0 هزار برگ سهم به ارزش يك ميليارد تومان 
بين بانك مرك��زي و يكي از بانك ها ك��ه كمبود منابع 
داشته، در فرابورس صورت گرفت. اما اين حجم خريد 
اوراق توسط بانك مركزي براي روز اول عمليات بازار باز 
رقم اندكي است و پيش بيني مي شود كه با ويژگي هايي 
كه اين اوراق دارد با حجم محدودي براي جابه جايي و 

تامين منابع در بازار پول مواجه شود. 
 البته بايد ديد كه در روزه��اي بعد بانك ها تا چه ميزان 
اوراق به بانك مركزي خواهند فروخت و چه ميزان منابع 
مالي از بانك مركزي به بانك ها انتقال مي يابد. طبق اين 
مكانيزم، بانك مركزي در راستاي اعمال سياست هاي 
خود، اگر قصد تزريق پول در اقتصاد را داش��ته باش��د 
اقدام به خريد اوراق مالي اس��المي و اگ��ر بخواهد پول 
را جمع آوري كند، اقدام به فروش اين اوراق در س��طح 
بانك ها مي كند. براين اس��اس بانك هايي كه با كمبود 
منابع مواجه هستند به بانك مركزي اوراق مي فروشند. 

طبق اعالم فرابورس، بانك ها تا روز س��ه شنبه ۱ بهمن 
مهلت دارند كه براساس نياز نقدينگي كوتاه مدت خود، 
پيش��نهاد هاي فروش خود را به بانك مركزي ارس��ال 
كنند. همچنين از 2 بهمن 98، بان��ك مركزي اقدام به 

خريد قطعي اوراق بدهي دولتي از بانك ها مي كند.
طبق تبص��ره 5 قانون بودج��ه س��ال ۱۳98 به دولت 
اجازه داده ش��ده تا در صورت اجراي عمليات بازار باز و 
وثيقه گذاري اوراق مالي اسالمي دولتي از بانك ها توسط 
بانك مركزي، بخشي از بدهي هاي قطعي و حسابرسي 
شده خود به بانك ها را تا سقف 20 هزار ميليارد تومان 
از طريق فرابورس بهادارسازي كند. برخي كارشناسان 
معتقدند كه در چار چوب بودجه س��ال 99 نيز تقريبا 
حدود 90 هزار ميليارد تومان اوراق مالي به صورت اوراق 
خزانه يا اوراق منفعت در نظر گرفته شده كه بايد ديد از 

اين رقم تا چه حد استقبال خواهد شد. 
در اين رابطه چن��د نكته حايز اهميت اس��ت تا ميزان 
اثرگذاري اين ابزار سياس��ت پولي بتواند به ساماندهي 
بازار پول كمك كند. نكته نخست آن است كه به عقيده 
برخي صاحب نظران، اين اوراق احتماال در جهت تامين 
كسري بودجه دولت استفاده خواهد شد و دولت و بانك 
مركزي بابت بدهي دولت به بانك ها، كه در عمل باعث 
رشد اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي مي شود، از 
اين مكانيزم جهت تهاتر بدهي دولت به بانك ها با بدهي 

بانك ها به بانك مركزي استفاده كنند و خريد و فروش 
اين اوراق، با توجه به تس��هيالت تكليفي و خدماتي كه 
دولت از بانك ها درجهت تامين مخارج بودجه اي انتظار 
دارد، در عمل باعث خواهد شد كه افزايش بدهي دولت 
به بانك ها از طريق تهاتر بدهي بانك ها به بانك مركزي 

كنترل شود. 
از س��وي ديگر، با توجه به نرخ اين اوراق كه برخي آن را 
بين ۱8 تا 2۳ درصد برآورد كرده اند، عمال هزينه بانك ها 
در تامين مالي و كسري منابع خود را افزايش خواهد داد 
و اگرچه از نرخ وجه التزام ۳4 درصدي اضافه برداشت، 
كمتر است اما مشخص نيست كه بانك ها تا چه حد از 
آن استقبال خواهند كرد. اما نكته اساسي اين است كه 
اين مكانيزم تا چه حد مي تواند كسري منابع بانك ها را 
جبران كند. زيرا با توجه به حج��م باالي معامالت بازار 
بين بانكي كه در س��ال 97 بيش از ۶400 هزار ميليارد 
تومان وام بين بانكي با نرخ ۱8 درصد و عمدتا براي دوره 
زماني ميانگين يك هفته اي بوده، مي توان دريافت كه 
رقم اوراق ح��دود 90 هزار ميلي��ارد توماني نمي تواند 
تمام كمبود و كس��ري منابع بانك ه��ا را تامين كند و 
بازهم موضوع خلق پول و رش��د نقدينگي به قوت خود 

باقيست.  
موضوع ديگر، چگونگ��ي عملكرد بانك ه��ا و بازار پول 
و تس��هيالت اس��ت زيرا در خريد و فروش اوراق، رشد 
بدهي دولت به بانك ها و اضافه برداشت بانك ها، تقريبا 
موارد تسهيالت و مخارج و گردش مالي مشخص است 
كه مثال كدام بانك بابت خريد تضمين��ي گندم يا آب 
و فاضالب تامي��ن منابع كرده و دول��ت بابت آن چقدر 
بدهكار مي ش��ود و بانك باچه ميزان كس��ري منابع و 
اضافه برداشت مواجه خواهد شد و لذا تسويه اين موارد 
نيز از طريق تهاتر بدهي ها و خري��د و فروش اوراق قابل 

تحقق است. 
اما با توجه به عدم ش��فافيت و گزارش ده��ي در مورد 
بخش��ي از گردش مالي بانك ه��ا كه به تامي��ن منابع 
براي شركت ها و اشخاص مشغول هستند و همچنين 
با توجه ب��ه چالش ه��ا و پيچيدگي ه��اي قراردادهاي 
بانكي كه با اس��تمهال بدهي با ارقام باالتر و وجود رانت 
و فرصت هاي وي��ژه همراه اس��ت، بايد انتظار داش��ت 
كه همچنان رش��د تس��هيالت بانك ها و خل��ق پول و 
نقدينگي براي بخش هايي از اقتصاد كه به كار تجارت، 
خدمات و واس��طه گري مشغول هس��تند، ادامه يابد و 
لذا خلق پول، رش��د ضريب فزاينده، رش��د تسهيالت 
دهي در بازار بين بانكي، رش��د اضافه برداشت بانك ها 

 از بان��ك مركزي و نقدينگ��ي باعث تورم خواهد ش��د.
 زيرا تا زماني كه رشد س��رمايه گذاري و اقتصاد و توليد 
ناخالص منفي اس��ت و بهره وري و كارايي پايين است 
همچن��ان از طريق رش��د تس��هيالت دهي بانك ها و 
اس��تمهال بدهي ها و تجدي��د قرارداده��اي بانكي، به 
تامين منابع و پوشش بهره وري پايين اقدام خواهد شد 
تا واحدهاي اقتصادي روي پاي خود بمانند و به حيات 
خود ادامه دهند و لذا اين روند، عمال رش��د خلق پول و 
بدهي دولت و اضافه برداشت بانك ها و نقدينگي و تورم 
را دامن خواهد زد. براين اساس، نمي توان انتظار داشت 
كه عمليات بازار باز بتواند از رشد بدهي بانك ها به بانك 
مركزي و رشد بدهي دولت به بانك ها جلوگيري كند و 

خلق پول و نقدينگي و تورم را مهار نمايد. 
همچنين درشرايطي كه رقم اضافه برداشت بانك ها از 
بانك مركزي به 208 هزار ميليارد توم��ان در آبان 98 
رسيده و همچنين رقم معامالت بازار بين بانكي احتماال 
به باالي 7000 هزار ميليارد تومان رس��يده، تمايل به 
خلق پول، رشد بدهي به بانك مركزي، رشد نقدينگي 
و اثر آن بر رشد پايه پولي و تورم باالست و لذا با اين ابزار 
اوراق مالي و عمليات بازار باز، نمي توان انتظار داشت كه 
گردش نقدينگي و رشد بدهي دولت، بدهي بانك ها به 
بانك مرك��زي و خلق پول و اضافه برداش��ت ها كاهش 
زيادي داشته باش��د و لذا بازهم بايد نگران اثر فعاليت 

بانك ها و دولت بر نرخ تورم در سال آينده باشيم. 
براين اساس، به نظر مي رسد كه عمليات بازار باز عمال 
ابزاري براي تامين كسري بودجه دولت و كنترل بدهي 
دولت و بدهي بانك ها يا تهاتر بده��ي دولت به بانك ها 
با بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي تبديل خواهد ش��د 
و همچنين باعث رش��د بدهي دولت ب��ه بانك مركزي 
خواهد شد.  زيرا بانك ها براي معامالت بخش خصوصي 
و تس��هيالت دهي ب��ه واحدهاي اقتص��ادي همچنان 
ترجيح خواهن��د داد كه از ب��ازار بين بانكي اس��تفاده 
كنند يا در صورت لزوم به بانك مركزي بدهكار ش��وند 
زيرا در روش سنتي قبلي گزارش دهي روزانه يا ماهانه 
براي جابه جايي منابع از يك بانك به بانك ديگر وجود 
نداشته است. اما اوراق خزانه و مالي اسالمي با نرخ سود 
و شفافيت همراه آن و نحوه گزارش دهي خريد و فروش 
آن در فرابورس، احتماال بيشتر مورد توجه بانك ها براي 
تامين منابع مورد نياز مخ��ارج دولت و همچنين مورد 
توجه دولت براي تامين كس��ري بودج��ه خواهد بود و 
براي همه موارد تامين مالي و كسري منابع با استقبال 

مواجه نخواهد شد. 

كاستيهايعمليات»بازارباز«،دربازارپول
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 كاستي هاي عمليات
»بازار باز«، در بازار پول

دي   28 ش��نبه  روز 
روز  نخس��تين   ،98
عملي��ات ب��ازار ب��از با 
معامله ۱0 ه��زار برگ 
س��هم ب��ه ارزش يك 
ميلي��ارد توم��ان بين 
بانك مرك��زي و يكي 
از بانك ها ك��ه كمبود 
منابع داشته، در فرابورس صورت گرفت. اما اين 
حجم خريد اوراق توسط بانك مركزي براي روز 
اول عمليات بازار باز رقم اندكي است و پيش بيني 
مي ش��ود كه با ويژگي هايي كه اين اوراق دارد با 
حجم محدودي براي جابه جايي و تامين منابع 
در بازار پول مواجه ش��ود.   البته بايد ديد كه در 
روزهاي بعد بانك ها تا چه ميزان اوراق به بانك 
مركزي خواهند فروخت و چه ميزان منابع مالي 

از بانك مركزي به بانك ها انتقال مي يابد. 

محسن  شمشيري

 صفحه 10  

دانش و فن

ضرورت تغيير نگاه به توليد 
محتواي ديجيتال

يكي از مشكالت توليد محتوا، به رسميت نشناختن 
اين نوع توليد در ايران اس��ت. اين موضوع موجب 
شده توليدكنندگان اين حوزه نتوانند از تسهيالت 
مرتبط ب��ا توليد اس��تفاده كنن��د و ارزش گذاري 
دارايي هاي اين بخش نيز دچار مشكل است. فعاالن 
حوزه توليد محتواي ديجيتال معتقدند كساني كه 
امروز در اين حوزه فعال هس��تند، بيشتر به سمت 
توليد محتوا براي ش��بكه هاي اجتماعي ازجمله 

تلگرام و اينستاگرام سوق پيدا كرده اند. 

اقتصاد اجتماعي

مصرف آنتي بيوتيك در ايران 
معادل جمعيت كشور چين 

هشدارها نس��بت به مصرف بي رويه دارو در ايران 
از مدت ها قبل نه تنها از س��وي مس��ووالن وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي مطرح شده 
بلك��ه س��ازمان هاي بين المللي مانند س��ازمان 
جهاني بهداشت هم نسبت به آن هش��دار داده  اند 
اما با اين حال نه تنها به صدا درآمدن زنگ خطرها 
نتوانس��ته مصرف دارو در ايران را مهار كند، بلكه 
تحريم ها هم در اين زمينه تاثير چنداني نداش��ته 
است. اظهاراتي مانند اينكه »در زمينه مصرف دارو 
ايران جزو 20 كشور نخست دنياست«، »ايران در 
آس��يا پس از چين مقام دوم مصرف دارو را دارد«، 
»س��رانة مص��رف دارو در ايران ۳ برابر اس��تاندارد 
جهاني اس��ت« تنها چند نمونه از اظهارنظرهايي 
است كه درباره س��رانه مصرف دارو ميان ايراني ها 
مطرح مي شود اما اين اظهارات چقدر صحت دارد؟ 
آيا واقعا ميزان مصرف دارو ميان مردم ايران نسبت 

به ساير كشورها باالست و ...
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ديپلماسي

وزير خارجه اس��بق آلمان ضمن هش��دار درمورد 
پيامدهاي درگي��ري نظامي امريكا با اي��ران، آن را 
نه تنها براي منطقه، بلكه براي كش��ورهاي اروپايي 
نيز خطرناك خواند. به گزارش ايرنا، »يوشكا فيشر« 
وزير خارجه آلم��ان در دوره صدراعظمي »گرهارد 
شرودر« روز ش��نبه در گفت وگو با نشريه »لوتزرنر 
س��ايتونگ« س��ويس، درگيري نظامي با ايران را 
براي منطقه خاورميانه و كشورهاي همسايه آن به 
ويژه اروپا بي ثبات كننده و خطرناك دانس��ت. وي 
گفت: اين بسيار خطرناك است، اگر تنش ها به يك 
رويارويي نظامي بينجامد هر آنچ��ه را كه در مورد 
خاورميانه مي دانيم، تغيير خواه��د داد. ما در عراق 
ديديم كه درگيري نظامي چه پيامدهايي داش��ت 
و اين كش��ور امروز هم بي ثبات اس��ت، همچنين 
وضعيت امروز سوريه ناشي از جنگ عراق است، به 
همين دليل يك درگيري نظامي ديگر به بي ثباتي 
عظيمي در منطقه مي انجامد كه تبعات آن گريبانگر 
اروپايي ها ني��ز مي ش��ود. وي افزود: ما ب��ه عنوان 
كش��ورهاي اروپايي، همس��ايه نزديك خاورميانه 
هس��تيم و هر گونه خش��ونت و بي ثباتي در آن ما 
را تحت تاثير قرار مي دهد، و از اين امر كش��ورهايي 
مانند سويس نيز مستثني نيس��تند.  فيشر با ابراز 
ترديد در مورد سياست متناقض »دونالد ترامپ« 
در منطقه تاكيد ك��رد: او از يك س��و مي گويد كه 
قصد خارج كردن نظاميان امريكاي��ي از منطقه را 
دارد و از س��وي ديگر بر طب��ل رويارويي مي كوبد، 
اين سياست متناقض قابل درك نيست و نمي توان 
پيش��رفتي برايش قائل بود. اواس��ط تيرماه امسال 
نيز وزير خارجه پيش��ين آلمان با انتقاد از سياست 
»باخت-باخ��ت« و شكس��ت خورده اي كه دولت 
امريكا به رياست »دونالد ترامپ« در قبال ايران در 
پيش گرفته، گفت واش��نگتن در خطر كش��اندن 
غرب آس��يا به جنگ جديدي قرار دارد. فيشر طي 
يادداشتي در پايگاه تحليلي »پروژه سينديكيت« 
نوشت: »در بهترين حالت ترامپ و مشاورانش هم 
نمي دانند كه در قبال اي��ران چه مي كنند. با اينكه 
خروج ترامپ از برجام، عمل ك��ردن وي به يكي از 
وعده هاي انتخاباتي اش بود اما مش��كل اينجاست 
كه نه خود ترامپ و نه مشاورانش اتفاقات بعدي را 
در نظر نگرفته بودند. وي ضمن هشدار به واشنگتن 
درباره اينكه هر درگيري نظامي با ايران نه تنها تلفات 
بيشتري براي امريكا خواهد داشت بلكه نسبت به 
جنگ هاي عراق و افغانستان احتمال كمتري براي 
پيروزي دارند، توضيح داد: ترامپ به نوبه خود بيشتر 
خواستار اجتناب از جنگ است، در عين حال فشار 
را بر نظام ايران بيشينه مي كند. مشكل اينجاست 
كه در فضاي سياسي خليج فارس، مرز بين اين دو 
مشخص نيست و تجربه ثابت كرده فشار حداكثري 

اغلب منجر به تقابل نظامي شده است.

يوشكا فيشر: درگيري با ايران 
براي اروپا هم خطرساز است

جهان

 فايننشيال تايمز: 
»پوتين براي هميشه«

15

معاوناولرييسجمهوري:  بررسي»تعادل«
ازرشدبيوقفهقيمتدربازارسهام

ابهام چندروزه علت سقوط 
هواپيما ضربه بزرگي بود ورودشاخص كل 

به كانال 400 هزار
گروه بورس |محمد امين خدابخش|

داد وس��تدهاي روز ش��نبه در بازار س��هام همچنان 
برآيند  صعودي داشت. در اين روز صف هاي سنگين 
خريد در ب��ورس و فرابورس حجم قاب��ل توجهي از 
معامالت را در اين دو بازار رقم زد كه ارزش معامالت 
آنها را به حدود 7 هزار ميليارد تومان رساند. البته ذكر 
اين نكته ضروري اس��ت كه بخش بزرگ��ي از ارزش 
۳ هزار ميليارد توماني معام��الت در فرابورس به داد 
و س��تد اوراق اختصاص داشته اس��ت. بر اين اساس 
معام��الت روز گذش��ته در حالي خاتم��ه يافت كه 
ارزش معامالت خرد س��هام در بورس تهران ۳ هزار 
و ۶20 ميلي��ارد توم��ان و در فرابورس ه��زار و 2۱5 
ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس افزايش تقاضا 
در معامالت نخس��تين روز از هفته جاري به رش��د 

۱0 هزار و 5۱7 واحدي ش��اخص كل بورس تهران 
انجاميد و اين نماگر را به س��طح 409 ه��زار و 9۶2 
واحد رساند. اين افزايش 2.۶۳ درصدي سبب شد تا 
در اين روز ارزش بازار در بورس تهران به هزار و 490 
هزار و 8۳8 ميليارد تومان برسد. اين رقم حكايت از 
آن دارد كه با احتس��اب قيمت ۱۳ هزار و 50 توماني 
دالر در صرافي ه��اي دولت��ي ارزش دالري ب��ورس 
تهران در پايان معامالت روز ش��نبه ۱۱4 ميليارد و 
240ميليون دالر بوده كه افزايشي حدودا ۳ ميليارد 
دالري را نس��بت ب��ه روز قبل از آن نش��ان مي دهد. 
افزايش ش��يب صعود قيمت ها در بازار اين روزها به 
حدس و گمان ها دامن زده و موجب شده تا بسياري 
نسبت به افزايش احتمال اصالح قيمت ها در بازار ياد 

شده هشدار دهند. 

رايجترينراههايفرارمالياتيدرايران

 تاثير منفي فرار مالياتي
 بر رشد اقتصادي

 صفحه 3  

 صفحه 5  

 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 

همين صفحه



روي موج خبر

  پيام روحاني درپي عارضه جسماني براي 
آيت اهلل سيستاني؛  پاد|

رييس جمهور در پيامي به آيت اهلل سيستاني اظهار 
داشت: عمل جراحي موفقيت  آميز و تداوم سالمتي 
حضرت عال��ي موجب مس��رت اينجانب و بهجت 
خاطر همه ارادتمندان آن مرج��ع گرانقدر ديني 
ش��د. روحاني رييس جمه��ور در پيامي به آيت اهلل 
سيستاني تاكيد كرد: عمل جراحي موفقيت  آميز و 
تداوم سالمتي حضرت عالي موجب مسرت اينجانب 
و بهجت خاطر همه ارادتمندان آن مرجع گرانقدر 
ديني ش��د. متن پيام روحاني به اين ش��رح است. 
بس��م  اهلل الرحمن الرحيم.مرجع عالي قدر حضرت 
آيت اهلل العظمي سيس��تاني )دامت ظله  العالي( با 
سالم و تحيت وافره. عمل جراحي موفقيت  آميز و 
تداوم سالمتي حضرت عالي موجب مسرت اينجانب 
و بهجت خاطر همه ارادتمندان آن مرجع گرانقدر 
ديني گرديد. توفيقات روزافزون، سالمتي و شفاي 

عاجل حضرت عالي را از درگاه ربوبي مسألت دارم.

   از عضويت كامل ايران در سازمان همكاري 
شانگهاي حمايت مي كنيم؛ ايسنا|

وزير امورخارجه روسيه گفت كه مسكو از درخواست 
ايران براي پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي 
حمايت مي كند. به گزارش سي ان اس نيوز، سرگئي 
الوروف تاكيد كرد كه اين كش��ور از عضويت كامل 
ايران در س��ازمان همكاري شانگهاي كه در برخي 
موارد به عن��وان وزنه اي در برابر نات��و و غرب ديده 
مي شود، حمايت مي كند. الوروف در سخناني در يك 
مجمع ژئوپلتيك در دهلي گفت: سازمان همكاري 
شانگهاي دربرگيرنده چين، پنج كشور عضو سابق 
اتحاد شوروي )روس��يه، قزاقستان،  تاجيكستان، 
قرقيزستان و ازبكستان(، هند و پاكستان است. وي 
ادامه داد: ايران عضو ناظر اين س��ازمان است و ما از 
درخواست ايران براي عضويت كامل در آن حمايت 
مي كنيم. رييس دستگاه ديپلماسي روسيه اظهار 
داشت: همچنين اكثر كش��ورهاي عضو )سازمان 
شانگهاي( از درخواست ايران حمايت مي كنند و من 
اطمينان دارم كه اين درخواست محقق خواهد شد. 

   توضي�ح عراقچي درباره حضور س�فير 
انگليس در اغتشاشات به مجلس؛تسنيم|

س��خنگوي كميس��يون امني��ت مل��ي مجلس از 
بررسي ابعاد س��قوط هواپيمايي اوكرايني و حضور 
مداخله جويانه سفير انگليس در اغتشاشات مقابل 
دانش��گاه امير كبير در اين كميس��يون خب��ر داد. 
سيدحسين نقوي حسيني از جلسه اين كميسيون 
براي بررسي حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني خبر 
داد و گفت: اين موضوع روز يكشنبه 29 دي ) امروز( 
با نمايندگاني از س��پاه پاسداران، ارتش و همچنين 
سازمان هواپيمايي كش��وري بررسي مي شود. وي 
افزود: در اين جلسه ابعاد مختلف سقوط هواپيماي 
بويينگ اوكرايني بررسي مي شود و گزارشي در اين 
زمينه تهيه مي شود و در اختيار دستگاه هاي مربوطه 
قرار مي گيرد. در اين جلس��ه با حضور سيد عباس 
عراقچي معاون سياسي وزير امور خارجه و نمايندگاني 
از ناجا موضوع حضور مداخله جويانه سفير انگليس در 
اغتشاشات مقابل دانشگاه امير كبير بررسي مي شود.

   حذف چهره ها اتفاق خطرناكي براي امروز 
و فرداي ايران است؛ برنا|

يك فعال سياسي اصالح طلب، مجلس يازدهم را 
اينگونه توصيف كرد: سالي كه نكوست از بهارش 
پيداست. »س��يد عبدالواحد موس��وي الري«، 
در ارتباط با »عملكرد ش��وراي نگهبان در تاييد 
و ردصالحيت نمايندگان« گف��ت: تا جايي كه 
به ما گزارش ش��ده در اكثر استان ها چهره هاي 
بسيار ارزشمند را از گردونه رقابت خارج و فضاي 
انتخابات را ب��ه فضاي ح��ذف چهره ها، تبديل 
كرده اند. اين اتفاق خطرناكي براي امروز و فرداي 
ايران است. او در ادامه در ارتباط با حضور مردم در 
انتخابات اينگونه بيان كرد: مردم قاعدتا به حوزه اي 
نگاه مي كنند كه فرد مطلوب و مورد تاييدشان در 
ليست باشد تا راي بدهند، در غير اين صورت در 

انتخابات شركت نمي كنند. 

    قطع صادرات دارو به ايران؛ برنا|
سفير ايران در اس��پانيا گفت: تحريم هاي امريكا 
موجب عدم دسترسي دارو براي بيماران نادر ايران 
شده است. »حسن قشقاوي« گفت: شركت هاي 
دارويي به دليل قطع سيستم بانكي از طريق امريكا 
نمي توانند هيچ دارويي به ايران صادر كنند و اين 
مشكل درباره بيماران نادر نيز وجود دارد. قشقاوي 
در پايان تصريح كرد: دو ماه قبل از اين، مديرعامل 
بني��اد بيماري هاي نادر ايران س��فري به مادريد 
داشت و به دنبال داروهايي براي بيماران نادر بود، 
اما شركت هاي توليدكننده اين داروها گفتند كه به 
علت تحريم هاي امريكا نمي توانند دارويي بدهند.

پيام مقام معظم رهبري به بيستمين كنگره سرداران 
و ۴۰۰۰ ش��هيد منطقه ۱۷ تهران توس��ط سردار 
جباري فرمانده س��پاه ولي امر قرائت ش��د. سردار 
جباري، فرمانده س��پاه ولي ام��ر، پيام مقام معظم 
رهبري را با حضور فرمانده كل سپاه و خانواده هاي 
معظم شهدا به بيستمين كنگره سرداران و ۴۰۰۰ 
شهيد منطقه ۱۷ تهران قرائت كرد. متن پيام بدين 
شرح است: سالم و رحمت خداوند بر اين شهيدان 
عزي��ز و درود خداوند بر خانواده هاي صبور و بردبار 
آنان. ياد اين شهيدان مايه طراوت دل ها و جان هاي 
مومنان اس��ت و بزرگداشت آنان موجب استحكام 
روزافزون پايه هاي اس��تقالل و عزت كشور و ملت. 
اميد است خداوند بر علو و درجات آنان بيفزايد و ما را 
قدردان آنان قرار دهد و به آنان ملحق فرمايد. آمين.
سيدعلي حسيني خامنه اي-98/۱۰/26
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رييس جمهور در بازديد از  مناطق سيل زده سيستان و بلوچستان: 

دركنارهمازمشكالتعبورميكنيم
گروه  ايران| 

۱۰ روز بعد از آغاز اولين نشانه هاي سيل در استان سيستان و 
بلوچستان و در شرايطي كه آسيب هاي جدي به بخش هاي 
مختلف استان وارد شده، رييس جمهوري و تيم همراهش 
با هدف سركشي به مناطق سيل زده و گفت وگو با مردم و 
مسووالن اين منطقه وارد فرودگاه چابهار شد. استاني كه در 
انتخابات 2۴ خرداد سال 92 بيشترين راي را به دولت تدبير 
و اميد داده بود و طبيعي است كه مردم سيلزده اين منطقه 
از رييس جمهوري منتخبش��ان بهبود اوضاع و رسيدگي 
سريع به مشكالت و پاسخگويي به نيازمندي هايشان را 
طلب كنند. مشكالتي كه سال هاست مردم اين استان را 
گرفتار كرده و فضاي الزم براي پويايي و رشد را  از آنان گرفته 
است و در جريان گفت وگو  با رييس جمهوري منتخبشان 
بخشي از ابعاد و زواياي آن را تشريح كردند. مشكالتي كه 
از زمان وقوع سيل در روز ۱9دي ماه باعث بروز مشكالت 
فراواني در روند عادي زندگي مردم شد و آسيب هاي جدي 
به زيرساخت هاي استان وارد ساخت.  رييس جمهوري هم با 
درك مشكالت مردم بالفاصله پس از حضور در استان، راهي 
روستاها و شهرهاي آسيب ديده شد و در جريان گفت وگوي 
رودر رو و چهره به چهره صحبت هايشان را شنيد؛ به درد 
دل هايشان گوش داد و وعده بهبود شاخص هاي معيشتي 
براي عبور از مشكالت برآمده از سيل را به آنان داد.  حسن 
روحاني رييس جمهور كشورمان كه ديروز به همراه برخي 
از اعضاي دولت همچون عبدالرضا رحماني فضلي، محمود 
واعظ��ي، اردكاني��ان )وزير نيرو(، نجار )رييس س��ازمان 
مديريت بحران( و محمد نهاونديان كشاورز، )سرپرست 
وزارت جهاد كشاورزي( اسالميان )وزير راه و شهرسازي( 
وارد استان شد پس از ورود به فرودگاه كنارك با بالگرد در 
جمع مردم س��يلزده روستاي »كالني« بخش دشتياري 
شهرس��تان چابهار حضور يافت. رييس دولت دوازدهم با 
حضور در روس��تاي »كالني« چابهار خطاب به مردم اين 
روستا گفت: دولت در كنار شما مردم سيل زده هست و از 
هيچ كمكي دريغ نخواهد كرد. رييس جمهوري با حضور در 
ميان مردم اين روستاي چابهار از نزديك از آخرين وضعيت 
امدادرساني به سيل زدگان اطالع يافت و دستورات الزم 
را براي تس��ريع در امدادرساني به آسيب ديدگان ناشي از 
سيل صادر كرد. روحاني پس از بازديد از مناطق سيل زده 
استان سيستان و بلوچستان و شهرستان چابهار، با حضور 
در ميان مردم روستاي كالني از بخش دشتياري شهرستان 
چابهار تاكيد كرد: مطمئن باشيد دولت و همه ما در كنار 
شما هستيم، مشكالت شما را حل خواهيم كرد و شما را 

فراموش نمي كنيم.

دركنارهمازمشكالتعبورميكنيم
روحاني با بيان اينكه بازسازي ويراني ها و درمان مصدومان 
احتمالي و جبران خسارت ها، اقدامات فوري است كه بايد 
انجام گيرد، گفت: خوشبختانه سازمان هواشناسي قبل از 
آغاز بارش ها پيش بيني كرده و هشدار و اخطار الزم را داده 
بود كه اين بس��يار مهم است و موجب شده كه ما خسارت 
جاني در اين سيل نداشته باشيم و خسارت هاي نيز مالي 
قابل جبران اس��ت. رييس جمهوري با قدرداني و تشكر از 
سازمان هواشناس��ي به خاطر پيش بيني سيل، گفت: از 
هواشناس��ي مي خواهيم كه اين روند ادامه و اطالع رساني 
به موقع ادامه داشته باشد. روحاني با بيان اينكه اين حادثه 
باعث مي شود كه بسياري از طرح ها و پروژه هايي كه بايد در 
استان انجام شود با جديت و تالش بيشتري پيگيري شود، 
گفت: در مسير بازديد از مناطق سيل زده وزيران راه، نيرو و 
كشور توضيح دادند كه در اين منطقه نياز به ساخت پل هايي 
است و جاده هاي ويران شده بايد ترميم و بازسازي شود كه 
اين اقدامات با جديت پيگيري خواهد شد. رييس جمهوري 

با اشاره به گزارش وزير نيرو در مسير بازديد در اين مناطق، 
گفت: خوشبختانه برق روستاها وصل شده و البته مردم اين 
روستاهاي سيل زده همچنان با مشكالتي مواجه هستند 
كه رسيدگي و رفع خواهد شد. روحاني با تاكيد بر اينكه همه 
مسائل و مشكالت شما را بررسي و رفع خواهيم كرد، گفت: 
همه در كنار هم براي رفع مش��كالت تالش مي كنيم و در 

شادي و غم در كنار هم هستيم. 

مردمدربرابرتوطئهدشمنان
اتحادخودرانشاندادند

رييس جمهوري همچنين با اشاره خدمات سپهبد شهيد 
قاسم سليماني به كش��ور اظهار داشت: مردم ما در مقابل 
توطئه دش��منان و صهيونيست ها كه س��ردار دل هاي ما 
را ترور كردند، با ش��جاعت و مقاومت اتحاد خود را نش��ان 
دادند؛ سردار سليماني سال ها براي امنيت اين استان، كل 
كشور و كشورهاي همسايه خدمت كرده و مردم ما قدردان 
اين س��ردار دالور بودند. روحاني افزود: مردم همچنين در 

سانحه دردناك سقوط هواپيما هم غم و اندوه خود را نشان 
دادند و همچنين وقتي از وقوع سيل در استان سيستان و 
بلوچستان مطلع شدند، همه بسيج شدند از سپاه و ارتش 
و امدادگران و بس��يج و همه م��ردم براي كمك به صحنه 
آمدند. رييس جمهوري با بيان اينكه اس��تان سيستان و 
بلوچستان سال هاست كه س��ختي و رنج كشيده است، 
گفت: بايد اين سختي ها جبران شود. كارهاي خوبي براي 
توسعه استان شده و من 2۵ سال پيش كه همراه آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني براي افتتاح سد پيشين به اين منطقه 
آمدم، امروز سدهاي ديگري هم در استان ساخته شده و به 
گفته استاندار يكي از اين سدها ۸۵ درصد پيشرفت داشته 
است. روحاني با يادآوري اينكه سيل اخير سبب مي شود 
تكميل بس��ياري از طرح هاي توسعه استان تسريع شود، 
گفت: درست است كه سيل براي شما مشكل ايجاد كرد، اما 

در آينده براي اين استان منشأ خير خواهد شد.
وي افزود: سيستان و بلوچستان در دولت تدبير و اميد در 
سطح جهان جايگاه ديگري پيدا كرده است و امروز چابهار 

براي بسياري از كشورها مركز تردد و حمل و نقل شده است. 
رييس جمهوري افزود: اجراي پروژه راه آهن در استان، آغاز 
شده است و مقام معظم رهبري اجازه دادند ۳۰۰ ميليون 
يورو براي تكميل راه آهن چابهار اختصاص يابد؛ در آينده 
خواهيد ديد كه راه آهن، كشتي، اتوبان و فرودگاه در كنار 
هم در اين استان خواهد بود و اين يك تحول بزرگ است. 
روحاني با اشاره به هم مرز بودن استان سيستان و بلوچستان 
با كشور پاكستان گفت: روابط با پاكستان بسيار خوب و از 
هميشه بهتر است. اين مرز بايد مرز دوستي و تجارت شما 
باشد و به همين خاطر تاكيد داريم بازارچه مرزي در منطقه 
فعال شود. رييس جمهوري خاطرنشان كرد: ما به عنوان 
خادم و نماينده ش��ما در كنار شما خواهيم بود و براي حل 
مشكالت تالش خواهيم كرد. نماينده ولي فقيه در استان، 
استاندار و همه مسووالن استان به تالش هاي خود براي رفع 
مشكالت ش��ما ادامه خواهند داد تا ان شاءاهلل در آينده اگر 
دوباره باران شديدي باريد مردم با مشكل مواجه نشوند و 
آرامش داشته باشند. رودخانه ها كشش الزم را داشته باشند 
و جاده ها تاب آوري داشته باشند.  روحاني در پايان تاكيد كرد: 
خسارت ها را جبران مي كنيم و همه مشكالت شما را حل 
خواهيم كرد. شما مردم خوب، پاسداران مرز ايران هستيد.

بازس�ازي۱۴هزارخانهمس�كونيروس�تاييو
شهريآسيبديده

بعد از حضور در جمع مردم رييس جمهوري راهي جلسه 
شوراي هماهنگي مديريت بحران استان شد تا از نزديك در 
جريان روند رسيدگي به آسيب ديدگان و فرآيند بازسازي 
خانه هاي آس��يب ديده قرار بگيرد. رييس جمهور، استان 
سيس��تان و بلوچستان را استاني اس��تراتژيك و پيشاني 
امنيتي كل ايران دانست و با تقدير از وحدت، همبستگي 
و امنيت ارزش��مند حاكم بر اين استان، به مردم سيل زده 
استان سيستان و بلوچستان اطمينان داد كه دولت همه 
توان و امكانات خود را براي بازسازي خسارات سيل زدگان 
بس��يج خواهد كرد. روحاني عصر ديروز در جلسه شوراي 
هماهنگي مديريت بحران استان سيستان و بلوچستان، 
ديدار با مردم با غرور، با ايمان و مقاوم روستاي مرزي كالني 
را روحيه آفرين خواند و با اش��اره ب��ه گزارش هاي وزيران 
در اين جلسه اظهارداش��ت: افتخار مي كنم كه بعد از يك 
هفته مش��كل برق و آب مناطق سيل زده حل شده است. 
رييس جمهور همچنين با دستور به وزير نيرو براي تسريع 
در روند تكميل دو سد اس��تان، خبر داد كه ۱۴ هزار واحد 
مسكوني روستايي و شهري آسيب ديده در مناطق سيلزده 

در اين استان بازسازي خواهد شد..
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ابهامچندروزهعلتسقوطهواپيماضربهبزرگيبود
وي ادامه داد: گرچه پيگيري اعمال تحريم ها به صورتي 
كه امروز مشاهده مي كنيم در تاريخ استثنايي است؛ اما 
در شرايط اقتصادي نسبت به آنچه كه امريكايي ها فكر 
مي كردند از ثبات و آرامش خوبي برخورداريم و وضع 
واردات، توليد و صادرات خوب است. جهانگيري اظهار 
كرد: البته در موضوع نفت خام شرايط به گونه  ديگري 
است؛ چرا كه به دليل اعمال تحريم ها صادرات مان با 
محدوديت هايي مواجه ش��ده و اين در حالي است كه 
يكي از منابع مهم درآمدي بودجه دولت نفت خام است.

پاسخبهحاشيهها
وي در ادامه با اش��اره به برخي حواش��ي ايجاد ش��ده 
پيرامون س��خنراني اخير رييس جمه��ور در مجمع 
عمومي بانك مركزي درباره  لزوم ارتباط اقتصاد كشور 
با فض��اي بين الملل گفت: گاهي اوق��ات وقتي گفته 
مي شود اقتصاد بايد با دنيا ارتباط داشته باشد، برخي 
فكر مي كنند اين يك كار غير انقالبي اس��ت در حالي 
كه اين كار عين انقالب اس��ت. اقتص��اد به عنوان يك 
مجموعه داراي محيطي دروني و پيراموني است و اثر 
بخش پيراموني بيش��تر از اثر دروني و مسائل داخلي 
است. جهانگيري گفت: اين موضوع حتي در مهم ترين 
سياس��ت هاي اقتصادي نظام كه تحت عنوان اقتصاد 
مقاومت��ي در حال اجراس��ت لحاظ ش��ده و يكي از ۵ 
رويكرد اصلي اين سياست ها برون گرايي و تعامل و كار با 
دنياست. در سياست هاي اقتصاد مقاومتي ۴ اصل ديگر 
شامل درون زايي به معناي استفاده از همه ظرفيت هاي 

داخلي كشور، دانش بنياني، عدالت محوري و مردمي 
بودن اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته است. جهانگيري 
تصريح كرد: حتما نمي شود اقتصاد را حبس كرد بلكه 
بايد با دنيا در زمينه مس��ائل اقتصادي همكاري كرد.  
اسحاق جهانگيري در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
در همايش ملي گراميداشت هفته شوراهاي آموزش 
و پرورش با تاكيد بر اينكه محصول��ي كه از آموزش و 
پرورش خارج مي شود، در نهايت به سرمايه انساني به 
عنوان بزرگ ترين س��رمايه در اختيار يك كشور براي 
توسعه تبديل مي شود، اظهار كرد: كشورهايي كه به 
توسعه رسيدند، حتما از سرمايه انساني خوبي برخوردار 
بودند. آموزش و پرورش يقينا كانون تربيت اين سرمايه 

انساني است.

اهميتآموزشدرتوسعه
معاون اول رييس جمه��وري با بي��ان اينكه آموزش 
و پرورش مهم ترين دس��تگاه حكومتي اس��ت كه از 
كودكي تا جواني وظيفه توانمندسازي انسان ها را دارد 
خاطرنشان كرد: ملت ايران در طول يك قرن گذشته 
به طور جدي به دنبال توسعه بوده اند؛ اگر امروز بخواهيم 
علت عقب ماندن ايران در توسعه نسبت به كشورهايي 
كه همزمان يا حتي بعد از ما در مس��ير توس��عه گام 
برداشته اند را بررسي كنيم، با داليل مختلفي از جمله 
سياست گذاري هاي نامناسب و عدم استمرار سياست ها 
مواجه مي شويم كه از جمله عوامل ظاهري محسوب 
مي شوند؛ همه كشورهايي كه در مسير توسعه حركت 

كردند، سياست هاي دقيق علمي اتخاذ كرده اند و حتي 
در برخ��ي از آنها پس از روي كار آم��دن دولت كودتا، 
سياست ها ثابت ماند اما گاهي اوقات در ايران با تغيير 

يك دولت، شاهد تغيير سياست ها هستيم.
وي خاطرنشان كرد: زماني كه به روند توسعه ايران نگاه 
مي كنيم، مش��اهده مي كنيم كارهاي شاخص زماني 
انجام ش��ده كه افراد كاردرستي روي كار بودند؛ بعد از 
جنگ جهاني اول ش��اهد تاسيس مركز دارالمعلمين 
بوديم. همچنين اميركبير نيز به مح��ض آغاز به كار 
خود دارالفنون را راه ان��دازي كرد. وي با تاكيد بر لزوم 
قرار گرفتن آموزش و پرورش در اولويت نخست كشور 
خاطرنشان كرد: نبايد آموزش و پرورش از اولويت اول 
خارج شود. در اين شرايط آموزش و پرورش مي تواند 
نيروي انساني مناسب و مورد نياز آينده كشور را تامين 
كند. آموزش و پ��رورش همچنين به عنوان مجموعه 

فرصت ساز مي تواند تهديدات را از كشور دور نمايد.
وي با تاكيد بر اينكه ش��وراهاي آموزش و پرورش بايد 
خود را مسوول آموزش و پرورش استان ها بدانند، گفت: 
در اولين فرصتي كه قانون اساسي اصالح مي شود، بايد 
موضوع نظام مديريت متمركز مورد توجه و اصالح قرار 
بگيرد. ام��روز به محض تفويض اختيار به اس��تان ها از 
سوي وزرا اعالم مي ش��ود كه از آنجايي كه وزير در برابر 
رييس جمهوري و مجلس پاس��خگو است، اين تفويض 
اختيار امكان پذير نيس��ت. اين در حالي است كه ايران 
كشور بزرگي اس��ت و مثال يك وزير نمي تواند از تهران 
براي فالن جاده در فالن منطقه كشور تصميم گيري كند.

سرمايهگذاريمولددرآموزشوپرورش
جهانگي��ري در ادامه صحبت هاي خ��ود به عضويت ۱۷ 
دس��تگاه در ش��وراي آموزش و پرورش استان ها اشاره و 
خاطرنشان كرد: همه اين دستگاه ها بايد در كنار خيرين، 
س��رمايه گذاران و عالقه مندان به كارهاي توس��عه اي به 
آموزش و پرورش كمك كنند. سرمايه گذاران و خيرين 
بدانن��د هيچ كاري قاب��ل قبول تر از كمك ب��ه آموزش و 
پرورش نيست. وي با تاكيد بر اهميت پذيرفتن مسووليت 
اجتماعي از سوي بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي 
خاطرنش��ان كرد: من در يكي از سفرهايي كه به بوشهر 
داش��تم درباره حوادث آبان ماه امس��ال گفتم كه يكي از 
شهرهايي كه بيشترين سرمايه گذاري بعد از انقالب در آن 
انجام شده بود و امروز به عنوان يكي از نقاط كانوني توسعه 
كشور محسوب مي شود، در آن ماجرا با بيشترين مشكالت 

مواجه شد و علت آن نيز تبعيض بود. بنگاه هاي اقتصادي 
بايد به موضوع مسووليت پذيري اجتماعي توجه بيشتري 
داشته باشند و نگذارند مردم اطراف آنها در فقر و مشكل 
قرار بگيرند. معاون اول رييس جمهوري در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با تاكيد بر لزوم مولد سازي دارايي هاي 
دولتي گفت: دول��ت ايران جزو ثروتمندترين دولت هاي 
دنياس��ت و تمام منابع طبيعي، زمين متعلق به دولت و 
در اختيار اوست. ما بايد تالش كنيم تا اين دارايي ها را به 
دارايي هاي مولد براي كشور تبديل نماييم. در اين راستا 
در اليحه بودجه س��ال 99، ۵۰ هزار ميليارد تومان از اين 
محل براي كشور درآمد پيش بيني شده است. جهانگيري 
در پايان خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش مي تواند با مولد 
كردن دارايي هاي خود، از محل درآمدهاي حاصل اقدام به 
بازسازي، نوسازي و تجهيز اماكن زيرمجموعه خود كند.

ادامه از صفحه اول

پيامرهبرانقالب
بهبيستمينكنگرهسرداران

و۴هزارشهيدمنطقه۱۷

چهره ها

ابراز تاسف خود را به صداوسيما اعالم كرديم
معاون رييس جمهور در امور زنان و خان��واده در ارتباط با »بي 
احترامي به جايگاه زنان از تريبون صدا و سيما« گفت: ابراز تاسف 
خود را به صداوسيما اعالم كرديم. معصومه ابتكار، در گفت وگو با 
برنا گفت: به عنوان معاونت امور زنان در رياست جمهوري، اظهار 
تاسف خود را در ارتباط با اين اقدام صدا سيما اعالم كرديم. »ما 
أكرم النساء إال كريم وال أهانهن إال لئيم« اين گفته پيامبر است 
كه افراد با كرامت، زنان را كريم مي دانند و بزرگداش��ت، عزت و 
حفظ شأن زن توسط انسان هاي كريم است و در مقابل اهانت به زنان رفتار آدم هاي پست 
است؛ اين گفته پيامبر است، چيزي نداريم كه بر اين گفته بيفزاييم.« او ادامه داد: انتظار 
اين است افرادي كه در رسانه ملي حضور مي يابند شؤونات را رعايت كنند و نه تنها براي 
زنان احترام قائل ش��وند بلكه به تنوع ديدگاه ها نيز احترام بگذارند. عالقه مردم به سردار 
سليماني شهيد بزرگوارمان به خاطر نگاه وسيع او بود زيرا او به حقوق همه شهروندان و آحاد 
جامعه، احترام مي گذاشت و به همه محبت داشت. ديدمان به هموطنان خود بايد مانند 
سردار سليماني باشد. معاون رييس جمهور گفت: صدا و سيما تنوع ديدگاه ها را به رسميت 
بشناس��د. انتخابات ضعيف با حداقل مشاركت مردم با دلسردي فعاالن سياسي، تهديد 
امينت ملي را به همراه دارد. امنيت ملي كشور در گرو حضور و مشاركت همه طيف  هاي 
سياسي، فعالين، ايجاد اميد و نشاط در جامعه و حضور همه افرادي است كه براي آينده 
ايران نگرانند. ابتكار مطرح كرد: تهديد امروز كشور تهديد آينده تك تك جوانان است. بايد 
همه دستگاه هاي مسوول در انتخابات تالش كنند تا فضاي بانشاطي را با حضور همه مردم، 
ش��اهد باشيم. اين چيزي است كه مي تواند دل امام راحل، شهداي بزرگوار، رهبر معظم 

انقالب و شهيد سليماني را شاد كند.

گستاخي و ناداني، تركيب خطرناك موجود در امريكاست
وزير امور خارجه كش��ورمان در گفت وگو با شبكه تايمز ناو در 
پاس��خ به اين س��وال كه با توجه به رخ دادهاي اخير از جمله به 
شهادت رسيدن سردار قاسم سليماني توسط امريكا و حادثه تلخ 
هواپيماي اوكرايني، شرايط تا چه اندازه خطرناك است و آينده 
آن چگونه به نظر مي رسد، گفت: بسيار خطرناك است، چرا كه 
تركيبي بسيار خطرناك در امريكا وجود دارد و آن گستاخي و 
ناداني است. آنها نمي دانند كه در اين منطقه چه اتفاقي مي افتد و 
به اندازه اي گستاخ هستند كه به دنبال پاسخ هاي صحيح نمي گردند و صرفا آماده درگيري 
تسليحاتي با كوچك ترين تحرك و انجام دادن اقداماتي كامال غيرقابل قبول و غيرقانوني 
هستند. به گزارش ايس��نا، ظريف ادامه داد: آنها بايد درس بگيرند كه ۴۳۰ شهر در هند 
سوگوار مردي]سردار شهيد قاسم سليماني[ بودند كه آنها ترور كردند. شهرهاي عراق، 
لبنان، سوريه و الجزاير، همگي سوگواري كردند. اين مردي است كه آنها ترور كردند. چه 
كسي آن را جشن گرفت؟ داعش. فكر مي كنم همين بايد درسي كافي براي امريكا باشد 
كه درباره منطقه ما بياموزد. به جاي اينكه با سياس��تي فاجعه بار، براي حركت به سمت 

تاريكي كامل فشار بياورد.
اوگفت: ما پيش از آنكه جايشانكار براي رفتن به واشنگتن برنامه اي داشته باشد، درباره 
ديدار توافق كرديم. او براي ماموريت دوجانبه ما به ايران آمد و ما درباره تمامي مسائل، هم 
اقتصادي و هم سياسي، مذاكرات خوبي داشتيم. هند عاملي مهم است و نقشي مهم در 
بندر چابهار دارد. شهروندان هندي در همسايگي ما زندگي مي كنند و خود هند هم در 
همسايگي ماست. بنابراين، ما از هند انتظار داريم كه نقشي مثبت با مشاركت در مذاكرات 

جدي درباره آينده و همكاري در اين منطقه به جاي تقابل فعلي در آن، ايفا كند. 

 ترامپ جزييات جديدي از شهادت سردار سليماني گفت
رييس جمهوري امريكا براي آنكه دل هواداران جمهوري خواه 
خود را به دس��ت آورد، به رغم جريحه دار ش��دن احساسات 
مردم ايران، جزييات جديدي از ش��هادت س��ردار سليماني 
ارايه كرد. به گزارش فارس به نقل از سي ان ان، دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امري��كا در جريان يك تجمع انتخاباتي؛ بار 
ديگر شهادت سردار سليماني را دستاورد سياست خارجي 
خود ب��ا هدف جلب منابع مالي از طرف��داران خود در حزب 
جمهوري خواه قرار داد. اين در حالي اس��ت كه م��ردم و كنگره امريكا هنوز ادعاي او 
مبني بر اينكه سردار سليماني تهديدي قريب الوقوع عليه منافع امريكايي ها بوده است 

را باور نكرده اند و در اين خصوص از كاخ سفيد توضيح مي خواهند.
 وي با تالش براي تطميع اف��كار عمومي حزب جمهوري خواه، جزييات به زعم خود 
جديدي از عمليات ارتش تروريستي امريكا عليه سردار سليماني ارايه داد و مدعي شد: 
پيش از اين واقعه، سردار حرف هاي بدي درباره امريكا مي زد و تا چه وقت قرار بود به 
اين حرف ها گوش كنيم. ترامپ در ادامه ادعاهاي خود افزود: )مقام هاي نظامي امريكا 
گفتند( قربان! آنها )سردار سليماني و ابومهدي المهندس( با هم هستند. قربان! آنها 
2 دقيقه و ۱۱ ثانيه وقت دارند. قربان! آنها 2 دقيقه و ۱۱ ثانيه براي زنده بودن، زمان 

دارند. آنها در خودرو هستند، آنها در يك خودروي زرهي هستند.
 اكنون فقط ۱ دقيقه براي زنده ماندن زم��ان دارند، ۳۰ ثانيه. ۱۰، 9، ۸ … بعد يك 
دفعه بوم )صداي انفجار ناش��ي از برخورد موشك با خودروي حامل سردار سليماني 
و المهندس( شنيده ش��د. وي حتي به اين حقيقت كه خبر شهادت سردار جهان را 

تكان داد نيز اذعان كرد.



3 كالن

رايج ترين راه هاي فرار مالياتي در ايران

تاثير منفي فرار مالياتي بر رشد اقتصادي
گروه اقتصاد كالن|

ماليات ها به عن��وان يكي از منابع مهم درآمدي دولت 
در جوامع مختلف مطرح مي ش��ود، همچنين يكي از 
ابزارهاي سياست گذاري مالي دولت است كه روند رشد 
اقتصادي را تسريع مي بخشد و يك منبع درآمد عمده 
و باثبات براي دولت ها محسوب مي شود. مقايسه اين 
منبع با منابع ديگر حاكي از اين است كه هر چه سهم 
ماليات ها در تامين مخارج دولت بيشتر باشد، از ايجاد 
آثار نامطلوب اقتصادي به ميزان چشمگيري جلوگيري 
مي شود. لذا در اين راستا جمع آوري ماليات و جلوگيري 

از فرار مالياتي داراي اهميت است. 
به گ��زارش »تعادل«، اقتص��اد اي��ران همانند اغلب 
اقتصادهاي جهان با معضل فرار مالياتي روبه رو بوده 
و در س��ال هاي اخير به دليل گس��ترش تحريم هاي 
اقتصادي، افت ش��ديد قيمت نفت و كس��ري بودجه 
حاص��ل از آن، دول��ت در پ��ي كاهش وابس��تگي به 
درآمدهاي نفتي و جايگزيني آن با درآمدهاي مالياتي 
اس��ت.  در چنين ش��رايطي خال مطالعات��ي از حيث 
سنجش و اندازه گيري كمي حجم اقتصاد زيرزميني 
و ف��رار مالياتي اهمي��ت دو چندان��ي مي يابد. به طور 
معمول كشورهاي در حال توسعه داراي يك سيستم 
مالياتي ناكارآمد هس��تند كه قادر ب��ه تامين اهداف 
مالي و مالياتي دولت نيس��ت. مالي��ات در ايران مانند 
ساير كش��ورهاي در حال توسعه نتوانسته است نقش 
چندان��ي را در اقتصاد ايفا كند و از آنجا كه درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفت خارج از كنترل دولت اس��ت و 
خط مشي توسعه در كش��ور ما نيز در سال هاي اخير 
به دليل گس��ترش تحريم هاي اقتصادي و به تبع آن 
افت ش��ديد قيمت نفت و كسري بودجه حاصل از آن 
در پي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و گرايش 
به سمت نظام مبتني بر درآمدهاي مالياتي است، لذا 
كاهش وابس��تگي هزينه هاي عمومي به منبع نفت و 
انجام اصالحات الزم براي افزايش منابع درآمد مالياتي 
دولت و كاه��ش حجم فرار ماليات��ي را مي توان يكي 
از اولويت هاي مهم و ض��روري در نيل به اهداف نظام 

اقتصادي كشور تلقي كرد. 
در چنين ش��رايطي خال مطالعاتي از حيث سنجش و 
اندازه گيري كمي حجم اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي 
اهميت دو چنداني مي يابد. با توجه به چنين ضرورتي 
مطالعه حاضر به بررسي عوامل فرار مالياتي و تاثير آن 
بر رشد اقتصادي در اقتصاد ايران مي پردازد تا وسعت 

اين پديده در كشور برآورد شود.

   فرار مالياتي چيست؟
هرگونه اقدام غيرقانوني از قبيل عدم تسليم اظهارنامه 
مالياتي، عدم ارايه دفاتر قانوني و فاكتورهاي خريد و 
فروش، اسناد و مدارك در آمد و  كتمان كردن در آمد 
و س��ود فعاليت هاي اقتصادي براي پرداخت نكردن 
ماليات را فرار مالياتي مي گويند. حداكثر فرار مالياتي 

در كشورهاي اروپايي 5 درصد است.
 در حالي كه بر اساس برآوردهاي بانك مركزي ايران 
فرار مالياتي در ايران بيشتر از 40 درصد است در حالي 

كه 40 درصد هم از پرداخت ماليات معاف هستند.

   ذره بين روي فرارهاي مالياتي
قانونگذار ايران پس از اصالحات مكرر قوانين مالياتي، 
در ماده ۲0۱ قانون ماليات هاي مستقيم )۱۳۸0( و 
در ماده ۲۷4 اصالحيه قان��ون مزبور مصوب ۱۳۹4 
اين پدي��ده اقتصادي را جرم ان��گاري و كيفر حبس 
براي آن پيش بيني كرده است. ليكن از منظر عناصر 
متش��كله جرم و مجازات، ابهامات بسياري در ماده 

مزبور وجود دارد. 
اكنون برخي از راهكارهاي رايج فرار مالياتي در ايران 
عبارت اند از فرار مالياتي با استفاده از كارت بازرگاني 
ديگران جهت واردات كاال، فرار مالياتي با استفاده از 
حساب هاي بانكي ديگران، فرار مالياتي با استفاده از 
كدهاي اقتصادي ديگران، فرار مالياتي با استفاده از 
فاكتورهاي صوري و جعلي و فرار مالياتي با استفاده 

از عدم تسليم اظهارنامه مالياتي.
 در صورت تسليم اظهارنامه مالياتي نيز فرار مالياتي 
از طرق مختلف امكان پذير است. مثال ابراز درآمدها 
و س��ودهاي مكتس��به كمتر از واقع، ابراز هزينه ها و 
سودهاي بيشتر از واقع، ابراز خريدهاي بيشتر از واقع 
و... اينها مواردي است كه به موجب آن افراد ضمن پر 

كردن اظهارنامه مالياتي فرار مالياتي مي كنند. 

   رابطه رشد اقتصادي و فرار مالياتي
رش��د اقتصادي و فرار ماليات��ي در تاريخچه ادبيات 
اقتص��ادي بحث ه��اي مفصل��ي در زمين��ه قدرت 
تاثير گ��ذاري ماليات ها بر مقادير واقع��ي اقتصاد از 
سوي پيروان كالسيك ها و كنيزي ها صورت گرفته 
اس��ت. كينگ و ربلو نتيجه گرفته ان��د كه با افزايش 

ماليات بر سرمايه و درآمد حاصل از نيروي كار، نرخ 
رشد اقتصادي به طور معناداري كاهش مي يابد. جونز، 
مش��ولي و راس��ي با تركيب اصول هر دو مدل قبلي 
نتيجه مي گيرند كه كاهش ماليات ها در افزايش رشد 

اقتصادي موثر خواهد بود.
پيكورين��و در تحليل ديگري اثرات تغيير س��اختار 
مالياتي بر رشد اقتصادي را مورد توجه قرار مي دهد. 
موضوع مدنظر او اين است كه چه تركيبي از ماليات ها 
باالترين رشد اقتصادي را پديد مي آورند؟ تحقيق او 
به اين نتيجه مي انجامد در زماني كه سرمايه فيزيكي 
با شدت بيشتري در توليد كاالهاي سرمايه اي نسبت 
به كاالهاي مصرفي استفاده مي شود، بايد ماليات بر 
درآمد حاصل از نيروي كار بيشتر از ماليات بر درآمد 

ناشي از سرمايه فيزيكي باشد و برعكس.

   تاثير غيرمستقيم ماليات ها بر رشد اقتصادي
 يك��ي از بس��ته هاي مهم��ي كه در خص��وص تاثير 
ماليات ها بر رشد اقتصادي مطرح مي شود، تاثير آن 
بر عملكرد شركت ها از نظر سرمايه گذاري و تركيب 
منابع مالي براي تامين آن اس��ت، چ��را كه برقراري 
ماليات مي تواند ساختار تامين مالي داخلي و خارجي 
شركت ها را تحت تاثير قرار دهد. تركيب منابع مالي 
بلندمدت در بافت شركت را اصطالحا ساختار سرمايه 
مي گويند. هزينه تامين مالي رابطه نزديكي با ساختار 
سرمايه شركت دارد. در نتيجه مديران شركت ها بايد 

ساختار مناسب سرمايه را تعيين كنند. 
مناسب ترين ساختار سرمايه تركيبي از منابع مالي 
خواهد بود ك��ه هزينه س��رمايه را حداق��ل كند. از 

آنجايي كه هزينه تامين سرمايه به ساختار آن و نوع 
تامين مالي شركت ها بستگي دارد كه سياست هاي 
اقتصادي دولت مي تواند بر آن تاثيرگذار باشد، بررسي 
نقش ماليات ها در تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي 

موضوعيت مي يابد.
در اين زمين��ه اخيرا مرجان دامن كش��يده و احمد 
اصغري، دو كارش��ناس اقتصادي پژوهشي با عنوان 
»بررس��ي تاثير ف��رار مالياتي ب��ر متغيرهاي كالن 
اقتصادي و راهكارهاي كاهش فرار مالياتي در اقتصاد 
ايران«، انجام داده اند كه نتيجه آن نشان مي دهد فرار 
مالياتي با يك وقفه بر رش��د اقتصادي تاثير منفي و 

معنا داري دارد.
در توضي��ح اين موض��وع كه گ��زارش مفصل آن در 
فصلنامه پژوهش��ي مجله اقتصادي منتش��ر شده، 
آمده است: با افزايش فرار مالياتي بنگاه هاي توليدي 
وخدماتي ديد منفي به ماليات پيدا مي كنند و شاهد 
هستند كه بنگاه هاي ديگري در اقتصاد وجود دارند 
كه به رغم فعاليت اقتصادي خود با راه هاي گوناگون 
از پرداخت ماليات فرار مي كنند و سودهاي كالني را 
به دست مي آورند در حالي كه بنگاه هاي ديگر به  رغم 
فعاليت هاي كم و در جهت رشد اقتصادي بايد ماليات 
پرداخت كنند كه اين امر انگيزه پرداخت توليد را در 
كش��ور از بين مي برد و بر رشد اقتصادي تاثيرمنفي 
مي گذارد.  اين مقاله در ادامه برخي پيشنهادهايي را 

ارايه كرده است. 
در پيشنهادها و راهكارهاي عملي اين پژوهش براي 
جلوگيري از فرار مالياتي با استفاده از كارت بازرگاني 
ديگران آمده اس��ت: پيشنهاد مي شود اتاق بازرگاني 

صرفا كارت بازرگاني را به كس��اني كه داراي اهليت 
)مشخصات معتبر( هستند صادر كند و تحويل دهد 
و افتتاح حس��اب بانكي معتبر با سرمايه در گردش 
الزم به رش��ته واردات كاالها با تاييديه بانك دارنده 
حساب در بررس��ي تراكنش ۳ سال گذشته صورت 
گيرد. همچنين از گمركات كشور خواسته شود طي 
بخشنامه و دستورالعملي كه ترخيص تمامي كاالهاي 
وارداتي و صادراتي از گمركات كش��ور منوط به اخذ 
تقاضا حس��اب و پرداخت ماليات س��نوات گذشته 

صاحبان كارت بازرگاني باشد.  
همچنين در پيشنهادي ديگر آمده است: در صورت 
عدم تس��ليم اظهارنامه مالياتي و عدم ابراز در آمدها 
الزم اس��ت ماموران مالياتي در رس��يدگي مالياتي 
ص��ورت ريزهزينه ها و تاري��خ هزينه ها را بررس��ي 
كند. در مواردي كه هزينه ها باال ابراز مي ش��ود الزم 
است ماموران مالياتي در رسيدگي مالياتي در مورد 
هزينه هاي بيشتر از واقع، استعالم اقالم مبالغ باال و با 
اهميت را از طرف هاي معامله مواردي مالياتي انجام 

دهند كه مطمئن شوند هزينه مذكور واقعي است.
همچنين در مورد خريدهاي مادي مالياتي از طرف 
مودي يعني فروشندگان، بايد محرز شود كه ماليات 
خريدهاي مودي واقعي و تحقق يافته است. ماموران 
مالياتي در رسيدگي مالياتي به صورت حساب هاي 
دريافتي يا بدهكاران و حساب موجودي انبار كاال را 
هم بايد بررس��ي و كنترل و حساب قيمت تمام شده 

كاالي فروش رفته را نيز كنترل كنند.
همچنين در ادامه اين گزارش پيش��نهادهاي عملي 
براي جلوگيري از فاكتورهاي صوري و جعلي خريد 

و فروش آمده است. 
در اين پيشنهادات توضيح داده شده: ماموران مالياتي 
بايد در رس��يدگي مالياتي، ش��ماره س��ريال پياپي 
فاكتورهاي فروش، ش��ماره آخرين فاكتور و حساب 
فروش با درآمد را بررس��ي و كنترل كنند. همچنين 
ماموران مالياتي در رس��يدگي مالياتي، فاكتورهاي 
خريد و ص��ورت ريزحس��اب هاي خريد و حس��اب 
بدهكاران و موجودي انبار كاال و قيمت تمام ش��ده 

كاالي فروش رفته را بررسي و كنترل كنند.
در خصوص راه ح��ل عملي براي جلوگي��ري از فرار 
مالياتي با اس��تفاده از كد يا شماره اقتصادي ديگران 
هم آمده اس��ت: با توجه به م��واد ۲۲۷ و ۲۷4 قانون 
ماليات ه��اي مس��تقيم، اج��اره دادن و واگذاري و 
خريد وفروش كد و شماره اقتصادي جرم تلقي شده و 
عالوه بر جرايم متعلقه قابل پيگيري و اقامه دعوي در 

مراجع قضايي نيز خواهد بود. 
در خصوص ادعاي موديان مالياتي كه كد و ش��ماره 
اقتصادي فعاليت هاي خ��ود را اج��اره داده اند يا به 
اشخاص غير واگذار كرده اند و از طريق كد اقتصادي 
آنان معامله و فعاليت اقتصادي انجام گرفته، احضار 
صاحبان كد اقتصادي و طرف سوءاس��تفاده كننده و 
گفت وگو با آنان و اقرار كتبي خودش��ان بايد شخص 
سوءاس��تفاده كننده از طريق مراجع قضايي و دفتر 
مبارزه با فرار مالياتي و پولش��ويي ب��ا طرح دعوي از 

طريق مراجع قضايي مورد پيگرد قرار گيرد.

رشد 116 درصدي صادرات كشور به اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا
س��خنگوي گمرك گفت: صادرات كش��ور به اعضاي 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا، ب��ا ۱۱۶ درصد افزايش از 
لحاظ وزني و ۷۲ درصد افزايش از لحاظ ارزش به ۷۸۳ 

ميليون دالر رسيد.
س��يد روح اهلل لطيفي اظه��ار كرد: مي��زان صادرات 
كش��ور طي ۹ ماهه سال جاري به 5 كشور ارمنستان، 
بالروس، قرقيزستان، قزاقستان و روسيه، در مجموع 
دو ميليون و 5۱۹ هزار تن وبه ارزش ۷۸۳ ميليون دالر 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ از افزايش ۱۱۶ 
درص��دي در وزن وهمچنين افزايش ۷۲ در صدي در 

ارزش برخوردار اس��ت. همچنين ميزان واردات ايران 
از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در ۹ ماهه 
سال جاري بالغ بر دو ميليون و ۲۷4 هزار تن با ارزش 
۹۹۱ ميليون دالر بوده است. كه اين ميزان نيز نسبت   
به زمان مشابه سال قبل، 4۷ درصد افزايش در وزن و 

حدود هفت درصد كاهش در ارزش را نشان مي دهد.
دبير شوراي اطالع رساني گمرك افزود: درآبان ماه سال 
جاري ايران تفاهم نامه اي در خصوص تجارت واعمال 
تخفيفات ترجيحي در خصوص برخي كاالهاي وارداتي 
وصادراتي به كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا 

را امضا كرده وتفاهم نامه مذكور از تاريخ پنجم آبان ماه 
اجرايي شده است.

لطيفي در خصوص س��هم كش��ورهاي عضو اتحاديه 
اوراس��يا در تجارت باكشورمان اظهار داشت: صادرات 
ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، طي ۹ ماهه 
سال جاري، حدود ۲.4۲ درصد از وزن و ۲.4۶ درصد از 
ارزش كل صادرات غير نفتي كشور را به خود اختصاص 

داده است.
لطيفي همچنين اضافه كرد: واردات ايران از كشورهاي 
فوق سهمي حدود ۹.۱ درصد از وزن و سه و يك دهم 

درصد از ارزش كل واردات كشور را به خود اختصاص 
مي دهد.همچنين متوسط ارزش كاالهاي وارداتي از 
كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا طي ۹ ماهه سال جاري 

به 4۳۶ دالر در هرتن رسيده است.
سخنگوي گمرك ضمن اشاره به ميزان كلي تجارت با 
كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، گفت: بيشترين حجم 
تجارت خارجي كشور با مجموعه كشورهاي اوراسيا 
با فدراسيون روس��يه بوده است، به طوري كه مجموع 
صادرات ايران به روس��يه ۲۷۷ ميلي��ون دالر وميزان 
واردات از اين كشور ۸۶4 ميليون دالر است كه ارزش 

صادرات 4۱ درصد افزايش را نش��ان مي دهد واين در 
حالي است كه ارزش واردات از روسيه طي ۹ ماهه سال 
۹۸ هفت درصد كاهش داشته است. همچنين بيشترين 
حجم افزايش تج��ارت خارجي در بين كش��ورهاي 
اوراس��يا در سال ۹۸، با كشور ارمنستان بوده است كه 
ميزان واردات كشور از ارمنستان با 4۹ درصد افزايش 
و به ۳۱ ميليون دالر رسيده است و نيز صادرات ايران 
به ارمنستان نيز با رشد ۱۶۹ درصدي به ۳4۳ ميليون 
دالر رسيده اس��ت كه به نسبت اين مدت زماني رشد 

قابل توجه اي را نشان مي دهد.

  Sun. Jan 19.  يكشنبه 29  دي 1398   23 جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1578  2020 

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )152( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل دهم 
يك زندگي نجيبانه براي همه 

  بازنشستگي
كارگ��ران بعد از كار س��خت در كل زندگي ش��ان، 
مستحق يك بازنشستگي نجيبانه هستند. آنها در 
سال هاي آخر عمرشان نبايد نگران اين باشند كه آيا 
قادر هستند اهدافشان را برآورده سازند يا خير، يا آنكه 
به سازمان هاي خيريه يا فرزندانشان وابسته شوند يا 
آنكه در مك دونالد با حداقل دستمزد كار پاره وقت 
بگيرند، اينها يك گام بزرگ رو به نزول از جايي است 
كه فكرش را نمي كنند در اين مرحله از زندگي اشان 
با آن روبه رو شوند. البته همان طور كه در فصل قبل 
بحث كرديم، دولت بايد از اينكه افراد مسن تري كه 
مي خواهند و قادر هستند كار كنند اطمينان بدهد كه 
با استفاده از مهارت و آموزشي كه آنها در طول زندگي 
شان به دست آورده اند، يك شغل بامعنا مي توانند پيدا 
كنند . در جناح راست، تالش هايي صورت مي گيرد 
كه تامين اجتماعي را كه يك بخش كليدي از تامين 
مالي بازنشستگي براي اكثر امريكايي ها است را قطع 

كنند. آنها در توصيف 
تامين اجتماعي، از واژه 
تحقيرآميز »مستلزم« 
اس��تفاده مي كنند تا 
سعي كنند كه برنامه 
را ب��ه عنوان يك هديه 
قالب بن��دي كنن��د تا 
اينكه چيزي بوده است 
كه به دست آورده اند، 

يعني آنكه افراد در كل زندگي كاري شان در تامين 
اجتماعي مشاركت داشته اند درست انگار كه آنها حق 
بازنشستگي را خريداري كرده باشند. در اينجا چند 
تفاوت حياتي وجود دارد: بخش خصوصي با توجه 
به هزينه هاي باالي تراكنش��ش، كم كارآمد است؛ 
سعي مي كند كه ارقام بزرگ سود را پنهان نگه دارد؛ 
و پوشش جامع كمي از ريسك را فراهم مي كند؛ اما 
ميان مشاركت و منافع پيوند مستحكمي وجود دارد. 
رييس جمهور جورج دبليو بوش س��عي كرده بود تا 
تامين اجتماعي را خصوصي كند، بدين ترتيب افراد 
را در معرض استثمار توسط بازارهاي خصوصي قرار 
مي داد تا بر تغييرات و حوادث بازار بورس تكيه كنند.

احتماال با نيروهاي اقتصادي كه فراتر از كنترل آنها 
بود، بازار بورس پس انداز بازنشستگي اشان را جاروب 
كند و سرمايه اشان خالي شود. به ويژه وقتي كه اكنون 
به اين ماجرا از عينك تاريخي ركود بزرگ نگاه كنيم 
كه توسط بانك هاي اصلي امريكا، همين نهادهاي 
مالي كه افراد در نظر داشتند تا امنيت بازنشستگي 
اشان را در اين زمانه به آن متكي شوند، به وجود آمد، 
خيلي دردناك مي ش��ود. آنهايي كه پس اندازشان 
در آن زمان با بحران هاي مالي جاروب نش��د با يك 
مش��كل تازه اي مواجه ش��ده بودند، اين بار از طرف 
فدرال رزرو كه شجاعانه سعي داشت تا اقتصاد را در 
مقابل سرزنش هايي كه جمهوري خواهان در كنگره 
كه محرك هاي مالي كه اقتصاد نياز داشت را فراهم 
كند، رد مي كردند، احيا كند. همان طور كه فدرال 
نرخ هاي بهره را به سمت صفر پايين مي آورد آنهايي 
كه مغرورانه پولشان را به صورت اوراق قرضه دولتي 
درآورده بودند ديدند كه درآمد بازنشستگي ش��ان 
ناپديد مي شود . خالي شدن سرمايه اي كه به بدي 

شيوع تورم يا يك ريزش بازار بود.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

حداقل و حداكثر عيدي 
كارگران مشخص شد

نماينده كارگران درش��وراي عالي كار گفت: حداقل 
عيدي كارگران ۳ ميليون و ۳۲ هزار تومان و حداكثر 
4ميليون 54۸ هزار تومان است. علي خدايي، نماينده 
كارگران درش��وراي عالي كار در گفت وگو با تسنيم، 
درباره ميزان عيدي كارگران گفت: طبق ماده واحده اي 
كه در سال ۷0 تصويب شد، حداقل عيدي كارگران 
برابر با ۶0روز از آخرين حقوق آنها يعني ۲ماه اس��ت 
وميزان حداكثر عيدي كارگران برابر با ۹0 روز است. 
وي ادامه داد: حداقل عيدي كارگران ۳ ميليون و ۳۲ 
هزار تومان و حداكثر 4ميليون 54۸ هزار تومان است. 
اگر در كارگاهي عيدي باالتر از اين حداكثر باشد، عرف 
كارگاه مالك است. خدايي با اشاره به اينكه افزايش 
دستمزد كارگران از هفته گذشته در كارگروه دستمزد 
آغاز شده است گفت: ماده 4۱ قانون كار دو مولفه رابراي 
تعيين دستمزد كارگران تعيين كرده است. در تبصره 
۱ماده 4۱ قانون كار آمده اس��ت كه دستمزد مطابق 
تورم تعيين ش��ود و در تبصره ۲ماده 4۱ آمده است 
كه مزد تعيين ش��ده با توجه به ويژگي هاي جسمي 
روحي و نوع كار محول اس��ت كه بتواند حداقل هاي 
زندگي را تعيين كند. وي  گفت: اينكه حقوق كارگر 
بتواند حداقل هاي سبد معيشت را تامين كند، تعبير 
به سبد معيشت مي شود، ميزان ريالي سبد معيشت 
در كميته دستمزد در حال بررسي است. روز گذشته 
جلسه اي را در وزارت صنعت داشتيم، بعد از تعيين 
شدن سبدمعيشت وارد مذاكرات مزدي خواهيم شد. 
وي افزود: ميزان قدرت خريد از دست رفته كارگران 
در س��ال جاري قابل توجه اس��ت. جلسات رسمي 
دستمزد هنوز تشكيل نشده است كه وارد مذاكره 
بشويم و پيش بيني كنيم دستمزد چقدر افزايش 
مي يابد. هنوز محاس��به انجام نشده است، افزايش 
دستمزد كارگران تا پايان سال نهايي مي شود. خدايي  
افزود: طبق عرف در دو ماه پاياني سال عيدي پرداخت 
مي ش��ود.عرف و روال كارگاه هاي مختلف متفاوت 
است، برخي كارگاه ها در اسفند ماه و برخي ديگر در 

بهمن ماه عيدي را پرداخت مي كنند.

خبر كالن

مصوبات خودروها و خانه هاي لوكس دقيق نيست
عضو ش��وراي راهبردي نظام مالياتي ب��ا انتقاد از 
جزييات مصوبه كميس��يون تلفيق درباره ماليات 
بر خودروها و خانه هاي لوكس گفت: معافيت هايي 
كه كميس��يون تلفيق در اين زمينه در نظر گرفته 
موجب ش��ده كه اين طرح نتواند كسري بودجه را 

جبران كند.
به گ��زارش ف��ارس، محمدرضا ي��زدي زاده عضو 
شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور درباره مصوبه 
كميسيون تلفيق مجلس ش��وراي اسالمي درباره 
ماليات بر خودروها و خانه هاي لوكس گفت: برخي 
بهترين ايده ها را به شيوه اي اجرا مي كنند كه ابتر 
ش��ود، در حال حاضر كميس��يون تلفيق مجلس 
امالك تا ۱0 ميلي��ارد تومان و خودرو تا ۱ ميليارد 
توم��ان را از مالي��ات معاف كرده اس��ت اين يعني 
كميسيون تلفيق در كمال تعجب يك خانه كوچك 
روس��تايي را با يك ملك ۱0 ميليارد توماني كه در 
شهر واقع است در يك طبقه قرارداده است و هر دو 

را از ماليات معاف كرده است. 
وي افزود: فلس��فه طبقه بندي براي اين اس��ت كه 
عناصر ش��بيه به هم در يك طبقه ق��رار گيرند اما 
مي بينيم كه در طرح ماليات بر ثروت اين گونه نشده 
است و اعضاي كميس��يون تلفيق بايد پاسخ دهند 
كه بر اساس كدام مبناي علمي چنين طبقه بندي 

غلطي را انجام داده اند؟ 
مديركل اس��بق پژوهش هاي مالياتي خاطرنشان 
كرد: با اين معافيت هايي كه كميسيون تلفيق براي 
طرح ماليات بر ثروت در نظر گرفته است اين طرح 

نمي تواند كسري بودجه را جبران كند.

يزدي زاده ادامه داد: در حال حاضر نسبت مالياتي 
در كشور كه نشان دهنده نس��بت ماليات بر توليد 
ناخالص داخلي است حدود ۸ درصد است اما اگر از 
تمام درآمدهايي كه در كشور ايجاد مي شود ماليات 
گرفته شود نسبت مالياتي كشور مي تواند حداقل به 
۱5 درصد برسد.  وي اضافه كرد: برخي مي گويند 
از ثروت نباي��د ماليات گرفت چون قبال ماليات آن 
گرفته شده اس��ت اما به اين نكته توجه نمي كنند 
كه در ايران فرار مالياتي وجود دارد و حتي اگر فرار 
مالياتي هم رخ نداده باشد س��رمايه سيستم خود 
تقويتي دارد و خود آن س��رمايه زايش مي كند چرا 
كه بازدهي سرمايه هميشه از متوسط بازدهي رشد 
اقتصادي باالتر است و اين امر حتي اگر تورم وجود 

نداشته باشد شكاف طبقاتي ايجاد مي كند.
 عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور گفت: آيا 
ثروت افرادي كه پول نقد نگه نمي دارند و سرمايه 
خود را تبديل به يك كاالي س��رمايه اي مي كنند 
مش��مول ماليات نيس��ت؟ در حالي ك��ه در قرآن 
حداقل 5 آيه آمده اس��ت كه براساس آن آيات در 
اموال افراد حقوق ديگران نهفته است؛ عالوه بر اين، 
ساير كشورها پس از بحران اقتصادي سال ۲00۸ 
به اين نتيجه رسيدند كه سيستم ماليات بر درآمد 
كارايي الزم را ندارد و براي تحقق اهداف سيس��تم 
مالياتي بايد حتم��ا ماليات بر ثروت نيز از خانوارها 
گرفته شود. يزدي زاده با اشاره عدالت اجتماعي و 
توزيع عادالنه ثروت و درآمد كه از اهداف يك نظام 
مالياتي هس��تند، گفت: با توجه به شرايط خاصي 
كه كشور دارد نمي گويم كه تمام جنبه هاي ثروت 

مش��مول ماليات ش��ود چرا كه اي��ن باعث تالطم 
اقتصادي مي ش��ود اما بايد س��راغ س��رمايه هاي 
غيرمولدي برويم كه به عنوان لوكس گرايي خودش 

را نشان مي دهد.
وي خاطرنشان كرد: برخي ادعا مي كنند كه ماليات 
بر ثروت موجب فرار ثروت مي شود در حالي كه ما 
مي گوييم كاري به ثروت مولد اف��راد نداريم بلكه 
مي گوييم بايد لوكس گرايي مشمول ماليات شود 
تا افرادي كه سرمايه و ثروت را به صورت غيرمولد 

حبس مي كنند محدود شوند. 
مدي��ركل اس��بق پژوهش ه��اي ماليات��ي افزود: 
نرخ هايي كه قبال براي ماليات بر ثروت پيش��نهاد 
شده بود نمي توانست سرمايه را فراري بدهد بلكه 
طرح اين بود كه از قش��ر ثروتمن��د درآمد مالياتي 

حاصل شود. 
ي��زدي زاده گفت: پي��ش بيني من اين اس��ت كه 
توليد ناخالص داخلي س��ال آين��ده ايران چيزي 
حول وحوش ۳000 هزار ميليارد تومان است و اگر 
فقط معادل نسبت مالياتي پاكستان كه ۱4.5درصد 
است از توليد ناخالص داخلي ماليات گرفته مي شد 
حدود 450 ه��زار ميليارد توم��ان در آمد حاصل 
مي شد كه در اين صورت با مازاد بودجه نيز مواجه 

مي شديم. 
وي تاكيد كرد: اگر نسبت مالياتي كشور را به نسبت 
مالياتي پاكستان برس��انيم، بودجه از نفت منفك 
مي شود و اين نشان مي دهد كه ظرفيت هاي زيادي 
وجود دارد كه مي توان بدون اينكه به اقشار ضعيف 

و توليد فشار بيايد از بقيه ماليات بگيريم.

100 ميليارد تومان براي  توسعه تعاوني هاي جوانان
وزير تعاون، كار و رفاه با تاكيد بر اينكه پوست اندازي 
اقتصاد تعاوني در كشور آغاز شده است، از اختصاص 
۱00ميليارد تومان از محل منابع بانك توسعه تعاون 

براي ايجاد و توسعه تعاوني هاي جوانان خبر داد.
به گزارش مهر، محمد شريعتمداري در مراسم امضاي 
تفاهم نامه همكاري با محمد سلطاني فر، وزير ورزش و 
جوانان با موضوع ايجاد و توسعه تعاوني هاي جوانان كه 
در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، اظهاركرد: 
انتخاب جوانان انديشمند در عرصه مديريت تحولي در 
كشور رقم مي زند و داروي شفابخشي براي مشكالت 
است. وي با بيان اينكه حضور جوانان در عرصه مديريت 
نه تنها در ش��عار بلكه در عمل نيز بايد رخ دهد، ادامه 
داد: شرايطي را بايد فراهم كنيم كه همچون روزهاي 
نخست پيروزي انقالب شاهد حضور فعاالنه جوانان 
در عرصه هاي گوناگون باشيم. وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي افزود: اگر امروز جوانان همچون سال هاي 
نخس��ت پيروزي انقالب در صحنه ه��اي مختلف و 
عرصه هاي مديريتي حضور داشتند و از اين ظرفيت 
بزرگ استفاده مي كرديم، قطعا شاهد شرايط بهتري 
نس��بت به وضعيت فعلي بوديم. شريعتمداري تاكيد 
كرد: در دولت يازده��م و دوازدهم يكي از وعده هاي 
دولت توجه ويژه به جوانان بود و اقدامات خوبي نيز در 
اين زمينه صورت گرفت به طوري كه پايه ريزي هاي 
خوبي صورت گرف��ت و اميدواريم مهم ترين اقدامات 
دولت ني��ز در مدت باقيمان��ده تا پاي��ان عمر دولت 
 دوازده��م با ات��كا بر اعتماد ب��ه جوانان انجام ش��ود.

وي همچني��ن درب��اره امض��اي تفاهم نام��ه ايجاد 
تعاوني ه��اي جوانان گفت: در اي��ن خصوص از محل 

منابع بانك توس��عه تعاون ۱00 ميليارد تومان براي 
اين منظور اختصاص مي يابد. همچنين ۱0 ميليارد 
تومان نيز از محل منابع وزارت ورزش و جوانان براي 
ايجاد و توسعه تعاوني هاي جوانان اختصاص مي يابد 
كه اميدواريم اين منابع براي س��ال ۹۹ تقويت شوند. 
اي��ن عضو كابينه دول��ت دوازدهم با اش��اره به اينكه 
اميدواري��م اين تفاه��م نامه صرفا به همين جلس��ه 
ختم نشود و جنبه عملياتي داش��ته باشد، ادامه داد: 
براي حمايت از تعاوني ها، صدور ضمانتنامه تا سقف 
500 ميلي��ون تومان بدون وثيق��ه از طريق صندوق 
ضمانت س��رمايه گذاري بخش تعاون در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با بيان 
اينك��ه 4۹0 هزار واحد توليدي كوچ��ك و بزرگ در 
كش��ور فعاليت مي كنن��د، گفت: در بخش��ي از اين 
تفاه��م نامه ني��ز جوانان كارگر مورد هدف هس��تند 
و در زمين��ه افزايش مه��ارت و س��ازماندهي آنها در 
 قال��ب تعاوني ه��ا اقداماتي در دس��ت انجام اس��ت.

وي افزود: يكي از مهم تري��ن كارهايي كه دولت بايد 
انجام دهد، پوس��ت ان��دازي تعاوني ها ب��ود كه اين 
موض��وع در دوره كبي��ري )معاون امور تع��اون وزير 
تعاون( به عنوان جوان ترين معاون وزير در كشور آغاز 
شد كه اقدام مباركي است. شريعتمداري، استفاده از 
روش هاي جديد تامين مالي، تاس��يس صندوق هاي 
ريسك پذير و توجه به كسب و كارهاي نوپا را از جمله 
اقدامات صورت گرفته در معاونت تعاون عنوان كرد و 
گفت: براي توسعه تعاوني ها در هر يك از بخش هاي 
مذك��ور، اقدامات نخس��تين انجام ش��ده و در حال 

تكميل است.



اخبار

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

تغييرات اندك نرخ طال و ارز در ماه نخست 2020

طال هنوز براي افزايش قيمت جهاني فرصت دارد

گروه بانك و بيمه|
روز شنبه 28 دي ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
ط��ا بدون تغيير 1555 دالر باقي مان��د و در بازار آزاد و 
معامات نقدي نيز قيمت دالر به 13470 تومان رسيد. 
بهاي خريد هر دالر در در تابلوي صرافي هاي بانكي 12 
هزار و 950 تومان و فروش دالر 13 هزار و 50 تومان بود 
همچنين نرخ خريد هر يورو نيز 14 هزار و 550 تومان و 

نرخ فروش يورو 14 هزار و ۶50 تومان شد.
به گزارش »تعادل«، در س��امانه سنا نيز نرخ لحظه اي 
قيمت خريد دالر 12 هزار و 950 تومان و قيمت فروش 
آن 13 هزار و 50 تومان اعام شد همچنين نرخ لحظه اي 
هر يورو 14 هزار و 550 تومان خريداري و به قيمت 14 
هزار و ۶50 تومان به فروش رسيده است. سامانه سنا نيز 
نرخ ميانگين ارز براي روز پنجشنبه 2۶ دي 98 را براي 
دالر 13 هزار و 183 تومان، يورو 14 هزار و 737 تومان، 
پوند انگليس 17 هزار و 147 تومان، درهم امارات 3 هزار 
و ۶55 تومان، لير تركيه 2 هزار و 338 تومان و يوآن چين 

2 هزار و 15 تومان اعام كرد.
با اعام اونس طاي جهاني به قيمت 1555 دالر و دالر 
آزاد به نرخ 13 هزار و 470 تومان در بازار آزاد، نرخ طا و 
سكه با كاهش قيمت مواجه شد بر اين اساس مظنه يك 
مثقال طاي آب ش��ده 17 عيار 2 ميليون و 145 هزار 
تومان، هر گرم طاي 18 عيار 495 هزار و 100 تومان، 
سكه طرح جديد 4 ميليون و 880 هزار تومان، طرح قديم 
4 ميليون و 850 هزار تومان قيمت نيم سكه 2 ميليون و 
4۶0 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 4۶0 هزار تومان 

و سكه گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رسمي، بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعام كرد 
كه بر اس��اس آن نرخ 28 ارز مانند يورو و پوند كاهش و 
قيمت 11 واحد پولي ديگر كاهش يافت؛ نرخ دالر و 7 ارز 
ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعام بانك مركزي هر دالر 
امريكا براي روز شنبه 28 دي ماه 98 معادل 42 هزار ريال 
قيمت خورد. پوند 54 هزار و ۶۶7 ريال و هر يورو نيز 4۶ 

هزار و 5۶4 ريال ارزش گذاري شد.

    تغييرات هفته اخير بازار سكه و طال
همچنين ب��ه گفته نايب رييس اتحادي��ه طا و جواهر 
تهران، در هفته اخير با توجه به تغييرات مختصر قيمت 
اونس جهاني، قيمت سكه و طا در بازار داخلي تنها در 
اثر نوسانات افزايشي قيمت ارز، نوسان حدود ٢٠٠ هزار 
توماني داش��ته اما در پايان هفته قيمت س��كه و طا به 

تعادل رسيده است.
محمد كش��تي آراي در گفت وگو با ايس��نا، در رابطه با 
وضعيت بازار سكه و طا در هفته اي كه گذشت، اظهار 
كرد: با توجه به اينكه تغييرات اونس جهاني در هفته اخير 
در محدوده  ١55٠ دالر تا ١55۶ دالر بوده است، مي توان 
گفت كه نوسانات شش دالري، تغييرات بسيار مختصري 
بوده اس��ت. در عين حال در يك هفته اخير بيش��ترين 
تغييرات روي قيمت ارز وجود داش��ته كه تأثيرگذار بر 

قيمت سكه نيز بوده است.
نايب رييس اتحاديه طا و جواهر ته��ران ادامه داد: اين 
نوسان قيمت ارز سبب شد تا قيمت سكه از چهار ميليون و 
٧٠٠ هزار تومان تا چهار ميليون و ٩١٠ هزار تومان افزايش 
پيدا كند اما در روزهاي پاياني هفته و روز پنجشنبه مجدداً 
قيمت سكه تعديل شد. وي گفت: ثابت شدن قيمت هاي 

جهاني ناشي از كاهش تنش هاي سياسي منطقه اي و 
جهاني بوده است؛ ضمن اينكه ارز نيز، از روز پنجشنبه 
هفته پيش تر )١٩ دي ماه( تا روز پنجش��نبه، بيش��تر 
نوسانات افزايشي داشته است. نايب رييس اتحاديه طا و 
جواهر تهران يادآور شد: عاوه بر اين نكته جالب اينجاست 
كه در هفته گذشته به دليل ايام فاطميه، به شدت بازار 
داخلي در حالت ركود قرار داشته و داد و ستدها به حداقل 
خود رسيد و تقاضا در بازار وجود نداشت. به همين دليل 
همانطور كه يادشد، نوسانات قيمت سكه و طا تنها تاثير 

قيمت ارز در بازار داخلي بوده است.

    طال هنوز براي افزايش قيمت فرصت دارد
از س��وي ديگر، در نظرس��نجي هفتگ��ي كيتكونيوز، 
كارشناسان وال استريت و سرمايه گذاران انتظار داشتند 
روند افزايشي قيمت طا در معامات هفته جاري ادامه 
پيدا كند. به گزارش ايسنا، طا دو هفته پيش تحت تاثير 
تنش هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه به باالترين حد در 
هفت س��ال اخير صعود كرده بود و هشتم ژانويه تا مرز 
1۶13 دالر و 30 سنت پيش رفته بود اما قيمت ها متعاقبا 
با كاهش تنش ها روند صعودي خود را معكوس كرده و به 

153۶ دالر سقوط كرده بودند.
عامل ديگري كه باعث ش��د رش��د قيمت طا در هفته 
گذشته محدود شود، امضاي سند فاز اول توافق تجاري 
امريكا و چين ميان دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا و 
ليو هي، معاون نخست وزير چين در روز چهارشنبه بود كه 
در كاخ سفيد انجام شد و موقتا به مناقشه 18 ماهه ميان دو 
كشور كه بازارهاي جهاني را متاطم كرده بود، پايان داد.

طا كه در شرايط ابهامات اقتصادي و سياسي به پناهگاه 
مطمئن براي س��رمايه گذاران تبديل مي ش��ود، سال 
ميادي گذشته تحت تاثير مناقشه تجاري امريكا و چين 
18 درصد رشد قيمت داشت. در نظرسنجي كيتكونيوز 
از كارشناسان وال استريت، 13 نفر شركت كردند كه 10 
نفر معادل 77 درصد افزايش قيمت را پيش بيني كردند 
ام��ا هيچ كس به كاهش قيمت طا راي نداد و س��ه نفر 
معادل 23 درصد نظري نداشتند. در اين بين، 820 نفر 
در نظرسنجي آناين كيتكونيوز از سرمايه گذاران شركت 
كردند كه 475 نفر معادل 58 درصد افزايش و 208 نفر 
معادل 25 درصد كاهش قيمت را پيش بيني كردند در 

حالي كه 137 نفر معادل 17 درصد نظري نداشتند.
براي نظرس��نجي هفته گذش��ته، بزرگ ترين اكثريت 
كارشناسان وال استريت و سرمايه گذاران به افزايش قيمت 
طا راي داده بودند. بهاي معامات آتي طا در بازار امريكا 
روز جمعه 9 دالر و 80 سنت معادل 0.۶ درصد افزايش 
پيدا كرد و در 15۶0 دالر و 30 سنت بسته شد و براي كل 
هفته حدود 20 سنت باالتر از قيمت نهايي جمعه هفته 
پيش بود. باب هابركورن، كارگزار ارشد كاال در شركت »آر 
جي او فيوچرز« به كيتكونيوز گفت: تصور مي كنم طا 
تحت تاثير اقدامات بانك مركزي امريكا و تصحيح قيمت 

معامات سهام، روند صعودي پيدا خواهد كرد.
ريچارد بيكر، يكي از دبيران نش��ريه »س��ون ريپورت 
ريسرچ« به اين موضوع اشاره كرد كه طا همراه بازارهاي 
س��هام صعود كرده است. اگر ش��اخص اس اند پي 500 
هفته جاري به 3350 واحد برس��د، طا بايد به 1580 
دالر صعود كند تا روند افزايشي خود را حفظ كند. با توجه 
به ابهامات پيرامون انتخابات رياست جمهوري امريكا، 

درآمد شركت ها و رشد اقتصادي در سال 2019 چنين 
اتفاقي ممكن است. از نقطه نظر نرخ هاي بهره هم فضاي 
مس��اعدي براي دارايي هاي بدون سوددهي مانند طا 

ايجاد شده است.
چارلي ندوس، استراتژيس��ت ارشد بازار در گروه السال 
فيوچرز پيش بيني كرد طا ثابت يا رو به افزايش خواهد 
بود به خصوص كه باالي ميانگي��ن قيمت 10 روزه كه 
در نزدي��ك 1558 دالر قرار دارد، بس��ته ش��د. جورج 
گرو، مديركل شركت مديريت دارايي »آربي سي« نيز 
انتظار داشت طا به دليل نگراني هاي متعدد سياسي، 
ژئوپليتيكي و اقتصادي به س��طح باالتري صعود كند. 
كالين سيژينسكي، استراتژيست ارشد بازار در شركت 
مديريت سرمايه SIA درباره روند قيمت طا نظر خنثي 
داشت و گفت: طا با كاهش تنش هاي ژئوپليتيكي يك 
تصحيح قيمت داشته و اكنون ممكن است در محدوده 

1550 دالر تحكيم شود.

    كانال شكني دالر در برابر يورو
دالر پس از حدود يك ماه موفق شد كانال 1.11 در برابر 
يورو را بشكند. همچنين به گزارش رويترز، پس از هفده 
ماه جنگ تجاري س��رانجام دو اقتصاد بزرگ جهان به 
توافقي اوليه بر سر آتش بس رسيدند و نخست وزير چين 
با سفر به واشنگتن به همراه دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا فاز نخس��ت توافق را امضا كرد. انتظار مي رود كه 
رشد اقتصادي هر دو كش��ور تحت تاثير اين آتش بس 
موقت افزايش پيدا كند. چين پذيرفته اس��ت تا در ازاي 
برداشته شدن تعرفه اضافي روي محصوالت وارداتي اين 
كشور از امريكا، خريد بيشتري از امريكا داشته باشد تا 
كسري تراز حساب تجاري دو كشور به نفع امريكا كاهش 
پيدا كند. از س��وي ديگر در خاورميانه اگر چه از شدت 

تنش ها به ميزان قابل توجهي كاسته شده است اما برخي 
ريس��ك ها هنوز به قوت خود باقي مانده اند. آبه شينزو، 
نخست وزير ژاپن در ديدار با محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان س��عودي بر مصمم بودن كشورش به ارسال 
نيروي نظامي به خليج فارس تاكيد كرده و پارلمان ژاپن 
نيز با اختصاص بودجه براي تامين مالي اين كار موافقت 
كرده اس��ت. بيپان راي، استراتژيست ارزي در موسسه 
»سي اي بي سي كپيتال ماركتس« گفت: در آخرين دور 
از معامات شاهد روند خوبي بوديم. با كاهش نگراني ها از 
تشديد جنگ تجاري، اكنون منتظر تصميم بانك مركزي 

امريكا در خصوص نرخ بهره هستيم.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گي��رد، در معامات امروز با افزايش 
0.34 درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 97.393 
واحد بسته ش��د. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل 
1.033۶ دالر اعام ش��د. روابط امريكا با اروپا نيز بر سر 
مسائل تجاري كماكان متشنج اس��ت و پس از تحريم 
پروژه انتقال گاز روسيه به آلمان توسط امريكا، تنش ها 
بين متحدان دو س��وي اقيانوس اطلس شدت گرفته و 
آلمان از كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا خواسته است با 
هم يك سپر دفاعي در برابر تحريم ها تشكيل دهند. از 
سوي ديگر نيز فرانسه امريكا را تهديد كرده است كه در 
صورت عملي شدن افزايش تعرفه ها، پرونده را به سازمان 
تجارت جهاني خواهد بود. برونو لو مر، وزير دارايي فرانسه 
با غيرمنطقي خواندن مواضع امريكا خواهان بازگشت به 

ميز مذاكره شده است.
جوليان امانوئل، استراتژيست ارش��د ارزي در موسسه 
»بي تي جي« گفت: نگاه معامله گران اكنون به خاورميانه و 
چين دوخته شده است. در خصوص چين اطمينان خاطر 
بيشتري وجود دارد و احتماال به دنبال امضاي فاز نخست 

 توافق تجاري، رشد اقتصادي اين كشور تقويت خواهد شد.
در آخرين دور از معامات، پوند با ريزش 0.45 درصدي 
نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 1.3015 دالر مبادله 
ش��د. يورو با افت سنگين 0.41 درصدي، كانال 1.11 را 
از دست داد و به 1.1085 دالر رسيد. همچنين هر دالر 
امريكا به 1.30۶3 دالر كانادا افزايش يافت. در برابر همتاي 
سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3484 دالر سنگاپور مبادله 
شد. تحوالت انگليس نشان مي دهد كه بايد منتظر اتخاذ 
موضع سرسختانه تر از طرف لندن در برابر بروكسل به 
دنبال پيروزي تاريخي محافظه كاران در انتخابات بود. 
احتماال انگليس خواهان گرفتن امتيازات بيش��تري از 
اتحاديه اروپا در خصوص توافقات تجاري، بانكي و گمركي 
خواهد شد. مجلس جديد انگليس با اكثريت قاطع آرا به 
اليحه دولت براي ترك اتحاديه اروپا تا 31 ژانويه س��ال  
آينده راي مثبت داد تا برگزيت يك گام بزرگ به سرانجام 
خود نزديك شود. با اين حال برخي از مسووالن اروپايي 
نس��بت به طوالني ش��دن دوران گذار در صورت تغيير 

موضع انگليس هشدار داده اند.
اورس��ا فون در لين، رييس كميس��يون اروپا با تغيير 
موضعي آشكار گفته است كه اتحاديه اروپا شايد مهلت 
زماني مذاكرات با انگليس را تمديد كند. موضع گيري 
جديد مقامات مالي و دارايي انگليسي نيز نشان مي دهد 
كه بودجه سال 2020 متمركز بر تقويت زيرساخت ها و 
افزايش هزينه هاي دولتي در بخش هاي آموزشي و درماني 
خواهد بود كه به معن��اي در نظر گرفتن يك دوره گذار 
طوالني براي برگزيت خواهد بود. در معامات بازارهاي 
ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 0.1 درصد افزايش به 
110.1549 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.454۶ دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل ۶.8904 يوان چين اعام شد.
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ارسال كمك  بانك پاسارگاد 
به سيستان و بلوچستان

بانك پاسارگاد در پي وقوع حادثه سيل در برخي 
از مناطق جنوب شرقي كش��ور كه موجب بروز 
خسارات س��نگين به ويژه در استان سيستان و 
بلوچستان شد، سري اول كمك هاي خود را جهت 
توزيع بين هم وطنان سيل زده به اين استان ارسال 
كرد.  به گزارش روابط عمومي بانك  پاس��ارگاد، 
اين بان��ك ضمن ابراز هم��دردي با هم ميهناني 
كه در پي حادثه سيل متحمل خسارت شده اند 
و در راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي، در 
نخستين مرحله از كمك هاي خود، تعداد 1000 
تخته فرش و 2500 تخته پتو به استان سيستان و 
بلوچستان ارسال كرد كه با هماهنگي و همكاري 
س��تاد بحران اين اس��تان، بين هم وطنانمان در 
مناطق مختلف آسيب ديده توزيع شد. بر اساس 
اين خبر، ارسال كمك هاي بانك پاسارگاد به اين 
مناط��ق همچنان ادام��ه دارد و دومين محموله 

كمك رساني به زودي ارسال خواهد شد.

ممنوعيت  تمركز حساب 
دستگاه هاي  دولتي در بانك ها

دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
درباره ممنوعيت تمركز حساب دستگاه هاي دولتي 
در بانكي غير از بانك مركزي توضيح داد. طبق مصوبه 
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسامي و بر اساس 
تبصره 7 اليحه بودجه سال 99، تمامي دستگاه هاي 
اجرايي مكلف هستند همه حساب هاي ريالي خود را 
صرفا از طريق خزانه نزد بانك مركزي افتتاح كنند و 
نگه داشت هرگونه حساب توسط دستگاه هاي مذكور 
در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف در اموال 
عمومي است. محمدرضا جمشيدي در گفت وگو با 
ايِبنا درباره اين تبصره، اظهار داشت: ممنوعيت افتتاح 
حساب سازمان ها و دستگاه هاي دولتي در بانكي غير 
بانك مركزي، پيش از اين هم وجود داشته و سال هاي 
قبل از طرف بانك مركزي به بانك ها اباغ شد.  وي 
افزود: همه حساب هاي دولتي فقط نزد بانك مركزي 
متمركز باش��د و همه دستگاه ها و سازمان هايي كه 
دولتي هس��تند و از بودجه دولت استفاده مي كنند 
ملزم به انتقال حساب خود به بانك ها هستند. دبيركل 
كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي ادامه 
داد: براساس ماده 22 قانون بانكداري، بانك ها مجاز 
بودند نزد س��اير بانك ها حساب داش��ته باشند اما 
دريافت تس��هيات و تعهدات منوط به اخذ مجوز 
بانك مركزي بود.  جمشيدي، گفت: اما پس از مدتي 
به بانك ها اباغ ش��د تا همه حساب هاي دولتي نزد 
بانك مركزي منتقل شود و همانطور كه در اين تبصره 
كميسيون تلفيق ذكر شده، افتتاح حساب نزد ساير 
بانك ها، به مصابه تصرف اموال عمومي است. به گفته 
وي مزايا اين اقدام، تمركز و كنترل حساب هاي اين 
دس��تگاه ها نزد دولت و بانك مركزي است تا از بروز 

هرگونه مشكل احتمالي جلوگيري شود.

ضرورت تحقق امضاي 
الكترونيك در شبكه بانكي

محمدعلي بخشي زاده كارشناس حوزه بانك با اشاره 
به ضرورت تحقق ابزار احراز هويت در شبكه بانكي، 
گفت: با پياده سازي امضاي الكترونيك در سيستم 
بانكي گامي بزرگ به سوي تحول ديجيتال برداشته 
خواهد شد. محمدعلي بخشي زاده در گفت وگو با ايِبنا 
با اشاره به وضعيت تحول ديجيتال سيستم بانكي 
گفت: در صورتي كه بخواهيم نگاهي به وضعيت فعلي 
سيستم بانكي كشور و مقايسه آن با چهار سال گذشته 
داشته باشيم، متوجه خواهيم شد كه در حوزه تحول 
ديجيتال و حركت به سوي هوشمندي اتفاقاتي رخ 
داده كه از جمله آنها مي توان به مفهوم بانكداري باز 
و حضور گسترده و ُپر رنگ فين تك و استارت آپ ها 
اشاره داش��ت. وي ادامه داد: يكي از موضوعات براي 
حركت جدي و گام برداشتن به سوي اقتصاد ديجيتال 
و تحقق بانكداري ديجيتال اين است كه آيا ابزارها و 
زيرساخت هاي الزم فراهم شده يا همچنان در زمينه 
پيش نيازها با چالش روبرو هس��تيم كه بايد به آن 
توجه جدي شود؛ اعتقاد دارم در حال حاضر تمامي 
ابزارهاي الزم براي حركت به سوي اقتصاد هوشمند را 
نداريم چرا كه مفهوم بانكداري باز به تازگي در سيستم 
بانكي ايران مطرح ش��ده و در حال جا افتادن است، 
اما موضوع داراي اهميت اين اس��ت كه اصوال چقدر 
از مردم از خدمات مبتني بر بانكداري باز اس��تفاده 
مي كنند و اين خدمات براي شهروندان قابل لمس 
به ش��مار مي رود. وي در خصوص نقش فين تك ها 
در تحول ديجيتال و كمك به سيستم بانكي گفت: 
استارت آپ ها و فين تك ها مي توانند كمك بزرگي 
به سيستم بانكي كنند، اما در حال بايد بررسي شود 
كه چقدر اين كس��ب و كارها به شبكه بانكي كمك 
مي كنند؛ در حوزه استارت آپي ايران به خصوص در 
صنايع مالي رشد سريع و بزرگي در چند سال گذشته 
حاصل شده كه نياز است تا چالش هاي آنها رفع شود تا 
به سيستم بانكي كمك كنند و در عين حال از بانك ها 
در زمينه هاي مختلف به خصوص خلق سرويس هاي 
جديد كمك بگيرند. محمدعلي بخشي زاده تاكيد 
كرد كه ب��راي تحقق تحول ديجيت��ال و بانكداري 
ديجيتال بايد پازل هوشمندس��ازي تكميل شود و 
اظهار داشت: واقعيت اين است كه در حال حاضر در 
شبكه بانكي، شعبه ها نقش محوري و اصلي را دارند 
كه بايد در اين زمينه تغيي��ر نگرش صورت بگيرد؛ 
بانكداري الكترونيك با بانكداري ديجيتالي موضوعي 
متفاوت است و امروزه بانكداري الكترونيك در شبكه 
بانكي ايران ضريب نفود بس��يار خوبي پيدا كرده اما 
بانكداري ديجيتال يعني زماني محقق مي شود كه 
يك بانك آنقدر انعطاف پذير باشد كه با 5 شعبه نقش 
بانك را داشته باشد و خدمات و سرويس هاي متنوعي 
را به مشتريان بدون اختال به مشتريان ارايه كند. 
بانكداري ديجيتال و تحول ديجيتال يك پازل است 
كه اجزاي مختلف بايد فراهم شوند و در كنار يكديگر 
قرار بگيرند تا اهداف براي هوشمند سازي محقق شود.

منافع ايجاد رمزارز اسالمي
محمد گلشاهي|

ايجاد رمزارز اس��امي براي دور زدن تحريم ها نيست؛ اگر 
كش��وري قصد تجارت با ما و دور زدن تحريم ها را داشته 
باشد تا حدودي اين امر توسط پيمان هاي دو جانبه پولي 
قابل انجام است. يكي از اخبار مهمي كه در انبوه خبرهاي 
سياسي و اقتصادي چند وقت اخير كشور به نوعي گم شد و 
كمتر به آن پرداخته شد سخنان رييس جمهور در كنفرانس 
اجاس س��ران كواالالمپور بود كه ايده بنيان نهادن يك 
رمزارز مشترك بر پايه باكچين توسط بانك هاي مركزي 
كشورهاي اسامي را مطرح نمود كه اتفاقا مورد استقبال 
سران كشورهاي اسامي شركت كننده در آن يعني مالزي 
و تركيه و تا حدودي قطر قرار گرفت. البته كشور مالزي يكي 
از پيشگامان نظريه پول واحد اسامي بود و از سال 2003 
ميادي پيشنهاد تشكيل يك واحد پول اسامي يا »دينار 
اسامي« را مطرح كرده بود با اين حال رييس جمهور اين 
كشور نيز اذعان داشت كه تحت فشار قدرت هاي اقتصادي 
دنيا براي عدم راه اندازي اين نظام مالي قرار گرفته اس��ت 
چراكه استفاده از ارز آن كشورها در مبادالت تجاري به نفع 

ابرقدرت هاست.
با اين حال پس از تجربه ونزوئ��ا در توليد ارز ديجيتال با 
پشتوانه بانك مركزي اين كشور، رقابت شديدي بين كشورها 
براي توليد رمزارز ملي در گرفته است. در بين كشورهاي 
اسامي نيز سه كش��ور ايران، تركيه و تونس در اين زمينه 

پيشگام شده اند و به دنبال عرضه رمزارز ملي هستند. حال 
اگر اين كشورها به همراه ساير كشورهاي اسامي عاقه مند 
بتوانند يك رمزارز مش��ترك توليد كنند گام مهمي را در 
انحصارزداي��ي از ارزهاي بين المللي ب��ه خصوص دالر در 
تجارت برداشته اند. البته به صورت موازي كشور امارات نيز 
قصد دارد صرافي رمزارز منطبق با شريعت را براي تبادالت 
مالي ايجاد كند كه اين نيز مي تواند در نوع خود جالب باشد. 
با اين حال ايجاد يك رمزارز مشترك اسامي مسائلي را به 
همراه دارد كه در اينجا سعي مي كنيم به برخي از آنان اشاره 
كنيم؛  نخست آنكه بر خاف تصور ما ايجاد رمزارز اسامي 
براي دور زدن تحريم ها نيست. در واقع كشورها نمي خواهند 
كه به دليل تحريم بودن ايران و درخواست براي تجارت با 
ما اين رمزارز را تش��كيل دهند. همانطور كه كارشناسان 
اقتصادي گفته اند اگر كشوري قصد تجارت با ما و دور زدن 
تحريم ها را داشته باشد تا حدودي اين امر توسط پيمان هاي 
دو جانبه پولي قابل انجام است. در واقع كشورهاي مالزي 
و تركيه نيز مانند ما از س��لطه به خصوص دالر بر بازارهاي 
مالي به تنگ آمده ان��د و آن را محدود كننده براي تجارت 
خود مي دانند يعني به واسطه حاكم بودن مبادالت دالري 
بر فضاي كشورها، اين كشورها بايد كاما بر اساس قوانين 
امريكا عمل كنند و البته مدتي است كه امريكا هر روز دامنه 
وسيعتري از اش��خاص و افراد و كشورها را در ليست سياه 
خود قرار مي دهد و اين امر فشار بيشتري را بر كشورها ايجاد 

مي كند. همچنين اين كشورها از مزاياي داشتن يك واحد 
پول بين المللي نيز آگاهند. بايد در نظر داشت كشوري مانند 
تركيه يا مالزي به رغم تحوالت و توسعه اقتصادي سال هاي 
اخير خود هن��وز نمي توانند پول خود را به عنوان يك پول 
بين المللي مانند ين ژاپن يا يوآن چين مطرح كنند اما در اين 
قالب امكان حضور بهتر در فضاي تجاري براي آنان وجود 
دارد. نكته ديگر اينست كه اين رمزارز اسامي كه با توجه به 
مشخصات گفته شده احتماال متمركز خواهد بود- چراكه 
توسط بانك هاي مركزي ايجاد خواهد شد- نيازمند يك 
پشتوانه دولتي مناسب است. به عنوان مثال ونزوئا ذخاير 
نفتي خود را به عنوان پشتوانه رمزارز خود مطرح كرده است 
يا در طرح رمزارز ملي عنوان شده بود كه ريال پشتوانه آن 
خواهد بود يعني اين رمزارز ي��ك رمزارز با قيمت ثابت يا 
استيبل كوين است كه در هر زماني با يك واحد ريال )مثا 
يك ميليون ريال( برابري مي كند. حال كه چند كش��ور 
اسامي مختلف با اقتصادهاي متفاوت مي خواهند رمزارز 
مشترك توليد نمايند بايد يك پشتوانه مناسب براي آن 
تعريف كنند كه مورد قبول همه كشورها باشد. مساله ديگر، 
اقتصادهاي متفاوت كشورهاست كه هم يك حسن براي 
ايجاد رمزارز مشترك اس��ت و هم آن را پيچيده و سخت 
مي كند. در واقع در تشكيل واحدهاي پولي مشترك گفته 
مي شود بهتر است ساختار اقتصادي شبيه هم باشد مثا 
براي ايجاد واحد پول اس��امي مشترك بين كشورهاي 

اسامي گفته شد بهتر است ابتدا كشورهاي عربي جنوب 
خليج فارس به دليل س��اختار اقتصادي مشابه يك واحد 
پولي مشترك ايجاد كنند و در گام بعدي ساير كشورهاي 
اس��امي به آن بپيوندند اما در مورد رمزارز مشترك شايد 
قضيه كمي متفاوت باشد. اگر در نظر بگيريم كه هدف اين 
رمز ارز تسهيل تجارت ما بين كشورهاي عضو باشد داشتن 
اقتصادهاي متفاوت يك مزيت براي آنست چرا كه استفاده 
از آن را كاربردي تر مي كند. به عنوان مثال اگر دو كشور با 
ساختار اقتصادي شبيه هم مانند كشور كويت و عربستان 
كه بر اقتصاد تك محصولي و نفت استوارند بخواهند چنين 
رمزارزي را ايجاد كنند، چون مبادالت تجاري آنها به موازات 
هم است زمينه براي تجارت فراهم نمي شود، چرا كه هر دو 
كشور نفت خود را به كشورهاي ثالث مي فروشند و با درآمد 
خود نيز كاال وارد مي كنند؛ اما در مورد دو كش��ور مالزي و 
ايران اين موضوع مي تواند متفاوت باشد، يعني اين تفاوت 
ساختار اقتصادي سبب مي شود اين رمزارز كاربردي تر مورد 
استفاده قرار گيرد، چرا كه مثا ايران به مالزي نفت مي فروشد 
و در عوض كاالهاي مالزي را وارد مي كند يا در مورد كشور 
تركيه و مالزي هم اين مورد ايجاد مي ش��ود؛ يعني هر قدر 
تفاوت اقتصادي كشورها بيشتر باشد استفاده از رمزارز براي 
مبادالت كاربردي تر مي شود. در حالي كه براي ايجاد يك 
واحد پولي مشترك احتياج به اين است كه ساختار اقتصادي 
كشورها به يكديگر شبيه تر باشد. البته يكي از مزاياي استفاده 

از يك رمزارز مشترك ايجاد زمينه گردشگري اسامي در 
اين كشورها است. به عنوان مثال از يك سو در موسم حج 
تمتع به عنوان يك گردهمايي مس��لمانان جهان، شاهد 
حضور مسلمانان از اقصي نقاط جهان هستيم. مسلما زائران 
ترجيح مي دهند از يك واحد پولي مشترك حتي اگر رمزارز 
باشد در اين مراس��م استفاده كنند تا هم از دردسر تبديل 
ارزها در امان باشند و هم محاسبات قيمت راحت تر باشد. 
مسلما اگر اراده اي در اين زمينه در بين كشورهاي اسامي 
وجود داشته باشد مطمئنا نسبت به ساير رمزارزهاي ملي 
فراگيرتر خواهد شد. همچنين كشورهاي ايران و عراق نيز 
زمينه گردشگري مذهبي را دارند. يا ازسوي ديگر كشورهاي 
تركيه و مالزي نيز سال هاست سرمايه گذاري فراواني را در 
زيرساخت هاي گردشگري خود انجام داده اند. يك واحد 
پولي مشترك رمزارزي امكان گردشگري بين كشورها را 

افزايش مي دهد.
بايد در نظر داشت ايجاد يك رمزارز مشترك بين كشورهاي 
اسامي ايده مناسبي اس��ت كه در صورت موفقيت اوليه 
حتي با سه يا چهار كشور محدود، ساير كشورهاي اسامي 
نيز ترغيب مي ش��وند به آن بپيوندند و در نتيجه تجارت، 
گردشگري و مبادالت بانكي در بين كشورهايي كه زمينه 
مش��ترك فرهنگي و مذهبي و تا حدودي اقتصادي دارند 
گسترش خواهد يافت. بايد منتظر ماند ديد آيا اين كشورها  

گام عملي را براي تحقق اين ايده بر خواهند داشت.

ديدگاه

تسويه بدهي دولت با ورود بانك ها
عمليات بازار باز بازار پول را از روشي سنتي به مدرن آورد؛ 
بازاري كه مي تواند تحولي در سياست هاي پولي و بانكي و 
از سوي ديگر راهي مناسب براي انتشار اوراق دولتي و البته 

تسويه بدهي هاي آن باشد.
به گزارش ايسنا، بازار باز عملياتي است كه رييس كل بانك 
مركزي از آن به عنوان انقابي در سياست گذاري پولي نام 
برده و گفته كه »اين روالي رايج در دنيا بود ولي اكنون كه 
در ايران اجرايي مي شود« مي تواند تحول مهمي را در بازار 
پول، بانك ها، رابطه بانك ها با بانك مركزي، وضعيت بدهي، 

سپرده قانوني و عمليات بين بانكي ايجاد كند.

اين در حالي است كه در حدود ۶0 سال گذشته كه بانك 
مركزي تاسيس شده است، عمليات بازار باز وجود نداشت 
و مداخله بانك در بازار پول با روش هاي سنتي انجام مي شد 
تا اينكه براس��اس مصوبه سال گذشته شوراي هماهنگي 
اقتصادي و در ادامه مصوبات ش��وراي پول و اعتبار، مجوز 
اقدامات عمليات بازار باز در دستور كار قرار گرفت تا اينكه 
اكنون به مرحله اجرايي شدن رسيده است. عمليات بازار باز 
دو نقطه مهم را مورد توجه دارد؛ از سويي عمليات بانكي و از 
سوي ديگر آنچه مربوط به تسويه بدهي هاي دولت از كانال 
انتشار اوراق است. بانك مركزي از عمليات بازار باز به عنوان 

كانالي براي كنترل بازار پول و دسترسي به اهداف تورمي 
خود اس��تفاده مي كند. تاكنون كنترل تورم و اهداف آن با 
كنترل پايه هاي پولي و نقدينگي انجام مي شد، در حالي 
كه به گفته رييس كل بانك مركزي اين روش اصا در دنيا 
كارايي ندارد و آنچه مورد اس��تفاده قرار مي گيرد عمليات 
بازار باز به مفهوم خريد و فروش اوراق خزانه دولتي توسط 
بانك هاي مركزي از كانال بانك هاست كه خريد و فروش را 
برعهده دارند. موضوعي كه در اين بين وجود دارد به بازار 
بين بانكي برمي گردد، يعني محلي كه بانك ها در آن قرار 
دارند و مبادالت بين آنها انجام مي شود و همچنين اضافه 

برداشت بانك ها از بانك مركزي مطرح است. به هر صورت 
هرگاه بانك ها نقدينگي كم مي آورند به چند مورد ممكن 
است دس��ت بزنند؛ اقدام به دريافت سپرده با سود باالتر، 
قرض گرفتن از همديگر يا برداشت از بانك مركزي. كه اين 
اقدام آنها موجب افزايش سود بين بانكي و اثرگذاري آن بر 
سود سپرده بانك ها و در نهايت تحت تاثير قرار دادن تورم 
مي شود. اين در شرايطي است كه در سال هاي اخير همواره 
اضافه برداش��ت از بانك مركزي يا رشد سود بين بانكي از 
موارد بي انضباطي بانك ها و از چالش ها بيم بانك مركزي 
و بانك ها بوده است كه البته در حدود يك سال گذشته تا 

حدي كنترل و نرخ سود در اين بازار كاهش داشت، همتي 
گفته كه اكنون علي رغم فشارهايي به بازار پول وجود داشته 
نرخ سود بين بانكي كه گاهي از 23 درصد هم عبور كرده بود 

به حدود 18.5 درصد رسيده است.
اما اينكه عمليات بازار باز چه كمكي به بازار پول و تعادل در 
بازار بين بانكي و به نظم كشيدن بانك ها كند، موضوعي است 
كه رييس كل بانك مركزي توضيح داده است كه وقتي دولت 
اوراق را منتشر و در بازار قرار دارد، به هر صورت بانك ها نيز 
از اين اوراق خريداري مي كنند كه از محل آن سود دريافت 

كنند و به عنوان يكي از دارايي هاي آنها تلقي مي شود.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از رشد بي وقفه قيمت در بازار سهام

شاخص كل بورس به كانال 400 هزار واحدي رسيد
گروه بورس |محمد امين خدابخش|

داد وستدهاي روز شنبه در بازار سهام همچنان برآيند  
صعودي داشت. در اين روز صف هاي سنگين خريد در 
بورس و فرابورس حجم قابل توجهي از معامالت را در 
اين دو بازار رقم زد كه ارزش معامالت آنها را به حدود 7 
هزار ميليارد تومان رساند. البته ذكر اين نكته ضروري 
است كه بخش بزرگي از ارزش 3 هزار ميليارد توماني 
معامالت در فرابورس به داد و س��تد اوراق اختصاص 
داشته است. بر اين اساس معامالت روز گذشته در حالي 
خاتمه يافت كه ارزش معامالت خرد سهام در بورس 
تهران 3 هزار و 620 ميليارد تومان و در فرابورس هزار 

و 215 ميليارد تومان بوده است.
بر اين اساس افزايش تقاضا در معامالت نخستين روز از 
هفته جاري به رشد 10 هزار و 517 واحدي شاخص كل 
بورس تهران انجاميد و اين نماگر را به سطح 409 هزار 
و 962 واحد رساند. اين افزايش 2.63 درصدي سبب 
ش��د تا در اين روز ارزش بازار در بورس تهران به هزار و 
490 هزار و 838 ميليارد تومان برسد. اين رقم حكايت 
از آن دارد كه با احتساب قيمت 13 هزار و 50 توماني 
دالر در صرافي هاي دولتي ارزش دالري بورس تهران 
در پايان معامالت روز شنبه 114 ميليارد و 240ميليون 
دالر بوده كه افزايشي حدودا 3 ميليارد دالري را نسبت 

به روز قبل از آن نشان مي دهد.
افزايش ش��يب صعود قيمت ها در ب��ازار اين روزها به 
حدس و گمان ها دامن زده و موجب ش��ده تا بسياري 
نس��بت به افزايش احتمال اصالح قيمت ه��ا در بازار 
ياد شده هش��دار دهند. به همين منظور »تعادل« در 
گفت وگو با روزبه ش��ريعتي كارشناس بازار سرمايه از 
وي در خصوص ش��رايط فعلي داد و س��تدها در بازار 

سرمايه پرسيد.
اين كارشناس بازار سرمايه ضمن اشاره به رشد فراتر 
از انتظ��ار بازار در ماه هاي اخير گف��ت: قبل از هر چيز 
بايد در نظر داشت كه در حال حاضر شرايط بازار بسيار 
متفاوت از تصور اهالي قديمي بازار و س��رمايه گذاران 
با سابقه اس��ت. همان طور كه مي دانيم در سال جاري 
اس��تقبال قابل توجهي از بازار سرمايه شده است. اگر 
بخواهيم نگاهي گذرا به تغييرات دو سال اخير در بازار 
سرمايه بيندازيم، در مي يابيم كه دگرگوني نگاه مردم به 
بازار در حدي بوده كه طي مدت ياد شده تعداد كدهاي 
شركت كننده در عرضه هاي اوليه از 150 هزار و به حدود 

يك ميليون كد بورسي رسيده است. 

وي ادامه داد: با اين حال توجه مردم به معامالت بورس 
تهران در ماه هاي اخير تنها به عرضه هاي اوليه محدود 
نبوده و در اين مدت تعداد بسياري از مردم براي اولين بار 
در طول عمر خود وارد چرخه داد و س��تد بازار س��هام 
شده اند. بر اس��اس آنچه مديرعامل شركت فرابورس 
چندي پيش مطرح كرد، 45 درصد كدهاي بورس��ي 
كه در طول هفته دوم دي ماه )همزمان با ترور سردار 
شهيد قاسم سليماني( اقدام به فروش هيجاني كردند، 

عمري كمتر از يك سال داشته اند. 

   داليل توجه به بورس
اين كارشناس بازار سرمايه ضمن مورد توجه قرار دادن 
رشد بازار سهام در سال 98 و تاثير آن روي جذب افراد 
تازه وارد، به تدابير وزارت اقتصاد و بازارهاي موازي اشاره 
كرد و گفت: كدهاي تازه وارد به بازار سهام فصلي تازه را 
در بازار سرمايه رقم زده اند. در اين ميان دولت نيز مايل 
است تا با تقويت بورس از هجوم نقدينگي در دست مردم 
به بازار هاي موازي جلوگيري كند. در واقع رخوت اين 
بازارها كه به منجر به تداوم رونق در بورس و فرابورس 
شده، خود به دليلي مهم براي حمايت بيشتر متوليان 

اقتصاد كشور از بازار سهام تبديل شده است.
شريعتي ادامه داد: دليل اين رويكرد تاثير مخربي است 
كه هجوم نقدينگي به بازارهاي نظير طال و ارز مي گذارد. 
در حالي كه رشد قيمت ها در بازار سهام از سوي عموم 
مردم و همچنين تمامي كارشناسان اقتصادي گواهي 
بر رونق در نظر گرفته مي شود، رشد قيمت در بازارهايي 
نظير سكه، طال و ارز بدون شك به رشد سطح عمومي 
قيمت ها، تقويت تورم انتظاري و تضعيف اقتصاد منجر 
خواهد شد. پس بديهي است كه در شرايط فعلي نظر 
دولت نيز همسو با حمايت از بازار سرمايه و تقويت نگاه 

مردم نسبت به آن باشد. 
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: توجه به اين 
نكته نيز ضروري است كه ورود نقدينگي به شركت هاي 
نيازمند افزايش سرمايه از محل آورده نقدي نكته مهمي 
است كه در صورت تداوم رونق بازار ميسر خواهد شد. 
از اين طريق مي توانيم ش��اهد تخصيص بهينه منابع 
مالي به شركت هاي ياد شده باشيم. اين عامل مي تواند 
نقشي مثبت در افزايش سودآوري بلندمدت شركت ها 

داشته باشد. 
روزبه شريعتي در پاسخ به اين سوال رشد شاخص ها تا 
كجا ادامه خواهد داشت، گفت: روند نقدينگي وارد شده 

به بازار سرمايه طي چند هفته اخير به گونه اي است كه 
بازار را با تغييرات قابل توجهي رو به رو كرده است. اين 
تغييرات كه تاثير قابل توجهي از جانب سرمايه گذاران 
خ��رد مي پذيرد، در حال حاضر به ش��كلي اس��ت كه 
نمي توان بر مبناي آن پيش بيني دقيقي از اهداف پيش 

روي شاخص يا آينده قيمت ها ارايه داد. 

   همه چيز به نفع رشد
اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه گف��ت: ب��ا توجه به 
حمايت هايي كه تاكنون از جان��ب نهاد ناظر، دولت و 
ساير عوامل بيروني نسبت به بازار سرمايه انجام شده، 
مي توان گفت كه همه چيز براي رش��د قيمت ها مهيا 
شده است. توجه به اين نكته ضروري است كه در حال 
حاضر اخباري در خصوص ايجاد امكان فروش اقساطي 
سهام و دريافت اعتبار از سيستم بانكي مطرح است كه 
در صورت موفقيت مي تواند موج جديدي از پول تازه 

نفس را به سمت بازار سرمايه گسيل كند. مضاف بر آنكه 
تمهيدات در نظر گرفته شده در خصوص برداشته شدن 
محدوديت مدرك تحصيلي براي دريافت كد معامالتي 
آنالي��ن و كاهش تضامين اعتباري از 60 درصد به 50 
درصد از جمله عواملي است كه سرمايه گذاري در بازار 

سرمايه را تا حدي زيادي تسهيل خواهد كرد. 
وي افزود: به نظرم در حال حاضر سخن گفتن از حباب 
تاثير قابل توجهي نخواهد داشت. در حال حاضر شرايط 
به نحوي است كه بازار به لطف افزايش حجم نقدينگي 
هر روز ركوردهاي باالتري را به ثبت مي رساند. اعداد و 
ارقامي كه در حال حاضر به ثبت مي رسد بسيار نسبت 
آنچه تا چندي پيش تصور مي ش��د امكان وقوع دارد 

متفاوت است.
شريعتي در ادامه نگاه اهالي بازار را مورد توجه قرار داد 
و گفت: اگرچه در حال حاض��ر نمادهاي داراي ارزش 
بنيادي نيز وجود دارند اما بايد توجه داش��ت كه آنچه 

توانس��ته توجه بازار را به خود جلب كند بحث تجديد 
ارزيابي دارايي ها و افزايش سرمايه از اين محل است. 

   توجه به جا مانده ها
اين كارشناس بازار در خصوص رشد قيمت در نمادهاي 
بانكي كه در روز گذشته تقريبا به طور يكدست سبزپوش 
بودند، گفت: رفتار بازار روي اين نمادها در حال حاضر 
اين گونه است كه توجه به رشد قيمت يك نماد موجب 
استقبال خريداران از ساير نمادهاي گروه نيز شده است. 
اگرچه در اين گ��روه برخي از نمادها به انتظار افزايش 
س��رمايه نشس��ته اند، اما توجه به جا ماندن قيمت در 
برخي ديگر از سهم ها و رشد اندك آنها طي سال جاري 
اين تصور را در ميان بسياري شكل داده كه نمادهاي 
ديگري نيز كه پيش تر افزايش سرمايه داده اند، ممكن 
است رشد كنند. از اين رو با افزايش قيمت در يك نماد، 

موج تقاضا به ساير نمادهاي گروه نيز وارد شده است.

تداوم روند بهبود شفافيت و نقدشوندگي بازار سرمايه
بازار س��رمايه ب��ا بهره گيري از معام��الت الگوريتمي از 
الگوهاي سنتي عبور و به سمت رفتارهاي نوين و دانش 

بنيان معامله گري حركت كرده است.
به گزارش سنا، حسن اميري، معاون نظارت بر بورس ها 
و ناشران س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ما در بازار 
سرمايه اهداف مختلفي را دنبال مي كنيم. اما آن چيزي 
كه عموم مردم از ما انتظار دارند، دو نكته اساسي و مهم 
اس��ت: يكي بحث شفافيت و ديگري نقد شوندگي. نهاد 
ناظر براي اين دو پارامتر مه��م برنامه ريزي هاي متعدد 
و اقدامات ويژه اي انجام داده و ش��اخص ها نشان دهنده 

وضعيت مطلوب هر دو پارامتر است.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق 

بهادار افزود: س��ال 93 ارايه به موقع اطالعات حدود 40 
درصد بود و انتشار اطالعات ساير شركت ها با تاخير بود. 
اين عدد در سه ماهه دوم و س��وم سال 98 به 90 درصد 

رسيده كه اين يك رشد بسيار خوب و اثر گذار است.
وي افزود: امروز ما در ارتباط با ارايه اطالعات با تاخير به 7 
درصد رسيده ايم. يعني فقط 7 درصد شركت ها به صورت 
ميانگين، اطالعاتشان با تاخير ارايه مي كنند و اين عدد 
در سه ماه دوم سال به 2 درصد رسيده اين شاخص هاي 
خوب نتيجه مجموعه اقداماتي است كه سازمان بورس 
طي چند سال اخير انجام داده است. مي توانيم به اين نوع 
اطالع رساني بباليم و ببينيم كه مكانيسم اطالع رساني 
شركت هاي ما، مكانيس��م مناسبي است. حسن اميري 

ادامه داد: شاخص مهم بعدي كه بسيار اثر گذار است، بحث 
نقدشوندگي است. ما بايد در بازار سرمايه اين اطمينان 
را به وجود بياوريم كه اگر كس��ي در اين بازار ورود كرد و 
هر موقع خواست خارج شود، امكان نقدشوندگي سريع 
براي وي وجود داش��ته باش��د. روند بهبود شاخص هاي 
نقدش��وندگي هم مثبت اس��ت و ما موفق شديم سال 
جاري ش��اهد نقدشوندگي باال باش��يم. معاون سازمان 
بورس با اش��اره به اينكه براي بهبود نقدشوندگي بازار به 
فرهنگ سازي و اقدامات نهادي نياز داشتيم، گفت: بازار 
گرداني و صندوق هاي بازارگرداني، ورود ابزارهاي مختلف 
و اقدامات فرهنگي كمك كرد تا نقدشوندگي بازار افزايش 
داشته باش��د. وي ادامه داد: مي توانيم به اين جمع بندي 

برسيم كه در بازار از هر دو جنبه شفافيت و نقدشوندگي 
وضعيت مناسبي دارد. حسن اميري افزود: با توسعه بازار 
سرمايه به ويژه طي دو سال اخير و افزايش حجم و ارزش 
معامالت و ورود سرمايه گذاران جديد، استفاده از امكانات 
بين رشته اي اهميت بيشتري پيدا كرده و يكي از نمودهاي 

اصلي اين موضوع هم بحث الگوريتم است.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با تاكيد 
بر اينكه بايد فرهنگ سازي عمق معامالت الگوريتمي بازار 
سرمايه را افزايش دهيم، گفت: رقايت معامالت الگوريتمي 
بهترين ابزار توس��عه اين نوع معامالت است. اين رقابت 
زمين��ه اي را فراهم مي كند كه م��ا بتوانيم در اين عرصه 
سرمايه گذاري بيش��تري كنيم. بهره گيري از الگوريتم 

سطح تحليل در بازار را گسترش مي دهد. حسن اميري 
افزود: افزايش سرعت تحليل، سرعت اجراي دستورات، 
كاهش خط��ا و پرهيز از تصميمات احساس��ي، اهداف 
الگوريتم ها است. وي ابراز اميدواري كرد سبدگردان ها و 
بازارگردان ها از فضاي دومين دوره رقابت هاي معامالت 
الگوريتمي با ج��ذب نخبگان بهره برداري كنند و گفت: 
اميدواريم در چند هفته اي كه اين مسابقات برگزار مي شود 
شاهد تحوالت اساسي باشيم، به گونه اي كه در پايان اين 
دوره، بتوانيم اين جمع بندي را داشته باشيم كه به نسبت 
دوره اول الگوريتم هاي پيچيده تر و متنوع تر ي خلق شده 
و شاهد افزايش پيوند بازار سرمايه و نخبگان حوزه فناوري 

اطالعات باشيم.

يك كارشناس بازار سرمايه جريان نقدينگي به سمت بازار سرمايه را 
عامل رشد در قيمت بسياري از سهم ها دانست و گفت: رشد كنوني 
بازار سرمايه نمي تواند تا ابد ادامه دار باشد و احتمال ايجاد اصالح درون 
كانالي در شاخص بورس وجود دارد. شاخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت روز چهارش��نبه )25 دي ماه( به عدد 399 
هزار و 445 واحد رسيد كه در مقايسه با پايان هفته گذشته حدود 

13 درصد رشد داشت.
به گزارش ايرنا، ارزش بورس تهران در هفته اي كه گذشت 14 هزار 
و 799 ميليارد ريال بود كه در مقايس��ه با هفته گذشته 11 درصد 
افزايش را تجربه كرد، همچنين ارزش فرابورس در مدت ذكر شده 
چهار هزار و 384 ميليارد بود كه نسبت به مدت مشابه هفته گذشته 
با افزايش 10 درصدي همراه شد. اميرعلي اميرباقري به روند معامالت 
بورس در هفته اي كه گذشت اش��اره كرد و افزود: بعد از ترور سردار 
سپهبد سليماني بازار شاهد يك رفتار ريزشي و بيش واكنشي از سوي 

سرمايه گذاران نسبت به اين اتفاق سياسي بود.
وي افزود: بعد از رسيدن قيمت ها و شاخص هم وزن به سطح حمايتي 
قوي و همچنين به دليل پاسخ قاطع ايران به امريكا شاهد بازگشت 
بازار سرمايه به سمت صعود بوديم. امير باقري با بيان اينكه در همه 
روزهاي هفته  گذشته شاهد رشد مداوم در بازار سرمايه بوديم، گفت: 

اين رشد به دليل هدايت نقدينگي سرگردان جامعه به بازار سرمايه و 
كمرنگ شدن ريسك هاي سياسي و ريسك كل بر بدنه بازار سرمايه 
است. اين كارشناس بازار سرمايه ضمن تاكيد بر اينكه نكته كنوني كه 
مورد توجه بازار قرار گرفته افزايش P/E بازار به دليل هجوم نقدينگي 
سرگردان به سمت بازار سرمايه است، افزود: با توجه به اينكه برخي 
از نمادها در حال فاصله گرفتن از ارزش ذاتي خود هستند؛ بنابراين 

دراين ارتباط بايد احتياط را رعايت كرد.
وي خاطرنشان كرد: سازمان بورس در اين زمينه با ارسال پيامك هاي 
آگاه سازي توجه سرمايه گذاران را به تنوع سرمايه گذاري به صورت 
سبد يا صندوق هاي س��رمايه گذاري جلب كرده به همين دليل از 
سرمايه گذاران انتظار مي رود تا با توجه بيشتري به انتخاب نمادها 
بپردازند و براي سرمايه گذاري روي نمادها جانب احتياط را رعايت 
كنند. اميرباقري با تاكيد بر اينكه جريان نقدينگي به س��مت بازار 
سرمايه را عامل رشد بسياري از سهم ها دانست و گفت: رشد كنوني 
شاخص بورس نمي تواند تا ابد ادامه دار باشد و احتمال ايجاد اصالح در 
بازار وجود دارد. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان خاطرنشان كرد: 
به سرمايه گذاران توصيه مي شود ضمن انتخاب سهام هاي كارشناسي 
شده براي سرمايه گذاري، منابع مالي و اعتباري خود را مديريت كنند 

تا در صورت اصالح بازار متضرر نشوند.

احتمال اصالح شاخص بورس در بازار سرمايه
معاون بازار شركت فرابورس با اشاره به آغاز عمليات بازار باز گفت: روز 
گذشته 10 هزار برگه اسناد خزانه اسالمي براي اولين بار بين بانك 

مركزي و يكي از بانك ها معامله شد.
به گزارش بورس پرس، افسانه اروجي از آغاز عمليات بازار باز براي 
نخس��تين بار در بازار س��رمايه از ديروز خبر داد و گفت: در اين روز 
معامله 10 هزار برگه اس��ناد خزانه اس��المي در اين بازار بين بانك 
مرك��زي و يكي از بانك هاي داراي مج��وز به منظور تامين كمبود 
نقدينگي اين بانك انجام ش��د. وي در مورد ساز و كار عمليات بازار 
باز توضيح داد: هيات مديره س��ازمان بورس به بانك مركزي مجوز 
معامله گري مس��تقل در عمليات بازار ب��از داده كه اين عمليات از 
طريق اوراق قابل معامله و درج شده در فرابورس و روي اوراق مالي 
اسالمي كه دولت منتشر مي كند، انجام مي گيرد. مهم ترين هدف 
بانك مركزي از آغاز اين عمليات، اجراي سياست هاي پولي بازارمحور 
اس��ت، بانك مركزي در راستاي اعمال سياست ها اگر قصد تزريق 
پول در اقتصاد داشته باشد، اقدام به خريد اوراق مالي اسالمي و اگر 
بخواهد پول را جمع آوري كند، اقدام به فروش اين اوراق در س��طح 

بانك ها مي كند.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه بانك ها نيز به منظور تامين كسري 
وج��وه يا مصرف مازاد وجوه و به نس��بتي كه براي ايج��اد توازن در 

نقدينگي پايان روز احتياج دارند از اين اوراق و بازار استفاده خواهند 
كرد، گفت: مش��تريان معامله گر مس��تقل بان��ك مركزي، تمامي 
بانك هاي داراي مجوز هستند. در جريان عمليات بازار باز، بانك ها 
سفارش ها را به معامله گر مستقل بانك مركزي ارايه مي كنند كه در 
گام بعدي، معامله گر مس��تقل اين سفارش ها را وارد سامانه كرده و 
معامله انجام مي ش��ود. اروجي درباره نحوه معامالت اين اوراق هم 
توضيح داد: تسويه اين معامالت به صورت T+0 است و در پايان هر 
روز معامالتي، تسويه معامالت نيز همان روز صورت مي گيرد. براي 
تسويه و پاياپاي، شركت سپرده گذاري مركزي جابه جايي اوراق را 
بين بانك ها انجام مي دهد و براي انتقال پول ناشي از خريد و فروش 
اين اوراق، اطالعات معامله را به سامانه ساتناي بانك مركزي ارسال 
مي كند كه در همان روِز انجام معامله، پول ميان خريدار و فروشنده 

از طريق ساتنا جابه جا مي شود.
بنابراين گزارش، طبق بند 2 قسمت م تبصره 5 قانون بودجه سال 
98 به دولت اجازه داده ش��ده تا در صورت اجراي عمليات بازار باز و 
وثيقه گذاري اوراق مالي اسالمي دولتي از بانك ها توسط بانك مركزي، 
بخشي از بدهي هاي قطعي و حسابرسي شده به بانك ها را تا سقف 20 
هزار ميليارد تومان بهادار سازي كند كه معامالت اين اوراق به عنوان 
دارايي بانك ها در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس انجام خواهد شد.

معامله ۱۰ هزار »اخزا« همزمان با آغاز عمليات بازار باز 
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  سود هر سهم »بجهرم« تغييري نداشت:  
شركت توس��عه مولد نيروگاهي جهرم در دوره 
9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1398، به ازاي هر 
س��هم خود 24 ريال كنار گذاشت كه نسبت به 
دوره مشابه در س��ال گذشته كه سود هر سهم 
23ريال اعالم ش��ده بود، از افزايش 4 درصدي 
برخوردار اس��ت. به گزارش سنا، شركت توسعه 
مولد نيروگاهي جهرم با سرمايه 24 هزار و 145 
ميليارد و 332ميليون ريال، صورت هاي مالي 9 
ماهه دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1398 را به 

صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.
شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم در دوره ياد 
شده، مبلغ 577 ميليارد و 296 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 24ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم خود اختصاص داد كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 

4درصدي برخوردار است.
»بجهرم« در دوره 9 ماهه س��ال مالي منتهي به 
اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 551 
ميليارد و 533 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 23 ريال سود به ازاي هر 

سهم خود اختصاص داده بود.

  سودس�ازي ۳۶۱5 ريال�ي »خراس�ان«:  
شركت پتروش��يمي خراس��ان در دوره 9 ماهه 
منتهي به 30 آذر ماه 1398، به ازاي هر س��هم 
خود 3 هزار 615 ريال كنار گذاش��ت كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر سهم 
يك هزار و 735 ريال اعالم ش��ده بود، از افزايش 

108درصدي برخوردار است.
شركت پتروشيمي خراسان با سرمايه يك هزار 
و 789 ميليارد و 912 ريال، صورت هاي مالي 9 
ماهه دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1398 را به 

صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.
شركت پتروشيمي خراسان در دوره ياد شده، 
مبلغ 6 هزار و 470 ميليارد و 925 ميليون ريال 
س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
3 هزار و 615 ريال س��ود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته از افزايش 108 درصدي برخوردار است.

شركت پتروشيمي خراسان افزايش 81 درصدي 
فروش را از جمله داليل افزايش سود در هم سهم 

اعالم كرده است.
»خراس��ان« در دوره 9 ماهه سال مالي منتهي 
به اس��فند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
3 هزار و 104 ميليارد و 756 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ يك هزار و 
735 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 

داده بود.

  پنجمي�ن بان�ك دولت�ي در ب�ازار پايه 
فراب�ورس درج ش�د:  بانك رف��اه كارگران با 
سرمايه اسمي 2.3 هزار ميليارد توماني به عنوان 
دويست و چهل و چهارمين نماد در تابلوي نارنجي 

بازار پايه فرابورس درج شد.
به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، با موافقت 
كميته درج شركت فرابورس، بانك رفاه كارگران 
از 25 دي ماه در نماد »ورفاه« و در گروه بانك ها 
و موسس��ات اعتباري به عنوان دويست و چهل 
و چهارمين نم��اد در تابلوي نارنجي ب��ازار پايه 

فرابورس درج شد.
طبق بررس��ي هاي ب��ورس پرس، بان��ك رفاه 
كارگران كه اخيرا با تغيي��ر مديرعامل روبه رو 
ش��ده به عنوان پنجمين بانك دولتي و بازوي 
ارايه خدمات مالي و بانكداري س��ازمان تأمين 
اجتماعي در سال 1338 تأسيس شد و بر اساس 
آمار سال 97 مالك ش��بكه اي از 1035 شعبه 
بانك اس��ت كه 9835 نفر در آن اشتغال دارند. 
مجموع دارايي هاي بانك رفاه داراي س��رمايه 
اس��مي 2.3 هزار ميليارد توماني اس��ت و طي 
نيمه نخست س��ال جاري )حسابرسي نشده( 
براي هر س��هم 205 ريال سود شناسايي كرده 
و س��ود خالص آن در اين م��دت 478 ميليارد 

تومان بوده است.

  نگاهي به صورت هاي مالي 9 ماهه »دارو«: 
در مجموع از ن��كات اميدواركننده گزارش هاي 
مالي منتش��ره »دارو« مي توان به افزايش قابل 
مالحظه درآمد هاي فروش در مقايس��ه با مدت 

مشابه سال گذشته اشاره داشت.
به گزارش ب��ورس نيوز، در حالي كه صورت هاي 
مالي 9 ماهه شركت البرز دارو، نشان از رشد 64 
درصدي و در حدود 2200 ميليارد ريالي جمع 
مبالغ فروش دارد رش��د 80 درصدي و در حدود 
222 ميلي��ارد ريالي هزينه ه��اي مالي از نكات 

نگران كننده اين گزارش به شمار مي آيد.
همان گون��ه ك��ه در صورت هاي مال��ي 9ماهه 
حسابرسي نشده شركت مش��هود بوده، بخش 
عمده اي از رش��د درآمد هاي شركت مربوط به 
رش��د چش��مگير نرخ هاي فروش و همچنين 
مقادير فروش محصوالت داخلي جامد و مايع و 

فرآورده هاي تزريقي در اين مدت است.
در مجموع از ن��كات اميدواركننده گزارش هاي 
مالي منتشره اين شركت مي توان به افزايش قابل 
مالحظه درآمد هاي فروش در مقايس��ه با مدت 

مشابه سال گذشته اشاره داشت.
الزم به ذكر است، بخشي )در حدود 270 ميليارد 
ريال( از سود خالص س��ال مالي 1397 شركت 
ناشي از شناسايي تس��عير ارز بوده كه خبري از 
اي��ن درآمد ها در صورت هاي مال��ي 9 ماهه اين 

شركت نيست.
در مجموع رش��د مبالغ مقادي��ر و مبالغ فروش 
داروسازي البرز دارو منجر به رشد 80 درصدي 
و در حدود 886 ميليارد ريالي سود خالص شده 
كه با ادامه اين روند، شناسايي سود خالصي بيش 
از 1500 ريالي به ازاي هر س��هم تا انتهاي سال 

مالي 1398 دور از ذهن نخواهد بود.

بازده بورس فراتر از بازده ارز
به گفته يك كارشناس، بورس تهران از ابتداي سال 1397 
تاكنون از 4 برابر فراتر رفته است. بدين ترتيب بازده بورس 

تهران در اين دوره از بازده دالر فراتر رفته است.
به گزارش فارس، سيد فرهنگ حسيني كارشناس بازار 
سرمايه در مورد بازدهي سرمايه گذاري در بورس تهران، 
افزود: بازده بورس تهران از ابتداي سال 1397 تاكنون از 
4 برابر فراتر رفته است. بدين ترتيب بازده بورس تهران در 

اين دوره از بازده دالر فراتر رفته است.
وي گفت: در حقيقت بخش واقعي و ويترين اقتصاد كشور 
توانسته با وقفه اي كوتاه، ارزش سرمايه سرمايه گذاران 
خ��ود را در نوس��انات ارزي حف��ظ نمايد و حت��ي بازده 
بيش��تري عايد سازد.  كارش��ناس بازار سرمايه گفت: از 
جمله اصلي ترين داليل رشد بورس، افزايش قيمت دالر 

بوده است. همچنين رشد 13درصد هفته گذشته نيز به 
دليل جبران كاهش هيجاني هفته پيش از آن تحت تاثير 
مسائل سياسي بوده است. با اين حال، شاخص كل بورس 

در سطح معقولي قرار دارد.
اين كارش��ناس اقتصادي در مورد بررسي ارزش دالر بر 
شركت هاي بزرگ صنعتي، معدني، پتروشيمي و پااليشي 
گفت: بيش از دو سوم اين شركت ها به ارزش دالري سال 
1392 خود نيز نرسيده اند. لذا در مورد شركت هاي بزرگ 
و سودآور وضعيت عادي و منطقي است. با اين حال، در 
برخي از نمادهاي كوچك و متوسط بورس و فرابورس و 
همچنين بسياري از نمادهاي بازار پايه موضوع فراتر بودن 

از ارزش ذاتي وجود دارد.
وي گفت: از س��وي ديگ��ر، كاهش نرخ بهره براس��اس 

سياس��ت هاي بانك مركزي و راه اندازي بازار باز س��بب 
كاهش جذابيت بازار پول و بازار بدهي به عنوان بازار موازي 
سرمايه شده، لذا سرمايه ها از آن بازارها در حال حركت 

به بازار بورس است. 
حسيني در مورد سطح نسبت پي به اي )قيمت سهام به 
بازدهي( اين گونه عنوان كرد كه اين رقم به عنوان شاخصي 
از وضعيت حبابي در وضعيت ميانه است. بدين معنا كه 
هر چند باال نيست و اما چندان ارزان نيز نيست. به عبارت 
ديگر، بخشي از رش��د بازار به دليل افزايش سودآوري و 
بخشي ديگر به دليل افزايش پولي كه سهامداران به ازاي 
هر واحد سود حاضر به پرداخت هستند، ناشي شده است.
وي اين رشد را ناش��ي از كاهش نرخ بهره و خوش بيني 
فعاالن دانست و گفت: هر چند كاهش نرخ بهره واقعا رخ 

داده است، اما افراط در خوش بيني مي تواند به حباب منجر 
شود. حس��يني افزود: از سوي ديگر، قيمت هاي جهاني 
تقويت شده اند. به عبارت ديگر، عالوه بر افزايش قيمت 
ارز در ايران، قيمت هاي جهاني عمده محصوالت مانند 
نفت و مشتقات آن و محصوالت معدني و فلزي رشد كرده 
است و طي هفته گذشته تحت تاثير توافقات تجاري، رشد 
بيشتري نيز داشته اند.  اين كارشناس گفت: در سوي ديگر 
شركت هاي دارايي محور، هيات دولت آيين نامه تجديد 
ارزيابي را تصويب نموده و بدين ترتيب معافيت مالياتي 
تجديد ارزيابي براي همه شركت ها اعم از شركت هاي با 
زيان انباشته مشمول ماده 141 قانون تجارت و سودده 
فراهم شده است كه مي تواند فرصت خوبي براي اصالح 
ساختار مالي و به روز نمودن دارايي هاي شركت ها باشد. 

وي در مورد فعاالن حقيقي بورس گفت: سرمايه گذاران 
خرد بايستي توجه داشته باش��ند، بورس بيش از 315 

درصد از ابتداي س��ال 1397 رش��د كرده و امكان تكرار 
چنين رش��دي در صورت ثبات عوام��ل اقتصادي طي 
سال هاي پيشرو دشوار است. با اين حال، سرمايه گذاري 

در شركت هاي بزرگ و سودآور همچنان جذاب است.
حس��يني اين را هم گفت كه البته سرمايه گذاران خرد 
بايستي به چند نكته ساده توجه داشته باشند. بايستي 
آموزش هاي الزم و كافي در مورد بازار س��رمايه را ديده 
باشند، توانايي تجزيه و تحليل اطالعات بازار، اطالعات 
مالي ش��ركت ها و صنايع را داش��ته باش��ند و نسبت به 
س��اختارهاي بازار تسلط كافي داشته باشند. همچنين 
در هر شرايطي پيشنهاد مي ش��ود كه پرتفوي متنوع از 
ش��ركت هاي مختلف از صنايع متفاوت و داراي مزيت 
اقتصادي داشته باشند. سرمايه زندگي و كسب و كار خود 
را وارد بازار سرمايه نكنند و با پس اندازهاي خود در بورس 

سرمايه گذاري كنند.
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در گردهمايي روساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت با وزير صمت واكاوي شد 

چك ليست 9 گانه وزارت صمت
تعادل |

گردهمايي روساي سازمان هاي صنعت، معدن وتجارت با 
حضور وزير صمت و معاونان اين وزارتخانه با هدف بررسي 
چالش ها و ارايه راهكارهاي پيشنهادي برگزار شد. در اين 
نشس��ت موضوعاتي همچون »تفويض اختيارات بخش 
معدن، توسعه صادرات، اعتماد به توان بخش خصوصي، 
ضرورت رصد مستمر شرايط توليدي و صادراتي، مقابله با 
تحريم در حوزه معادن و صنايع معدني، روش جديد براي 
تامين مالي بنگاه هاي بزرگ، 23 طرح  توس��عه اي براي 
اس��تان هاي كمتر برخوردار، ابالغ دستورالعمل نظارتي 
پايان س��ال به استان ها و رش��د 75 درصدي صادرات به 

اوراسيا « مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

توليدوصادراترصدميشود
رضا رحماني، وزير صمت در اين گردهمايي تاكيد كرد كه 
مصوبات و برنامه هاي ابالغي اين وزارتخانه بايد از سوي 
مديران اس��تاني با هدف رونق امور وتس��ريع در كارها با 
جديت هر چه تمام تر پيگيري شود. وي افزود: اولويت ما 
تفويض امور به استان ها است. اين اقدام در بخش معدن 
در 3 مرحله اجرايي شده و اگر موردي باقي مانده از سوي 
مسووالن استان ها اعالم شود تا در صورت عدم منع قانوني، 
انجام شود. وزير صمت با تاكيد بر اينكه تفويض اختيارات 
رافع مسووليت نيست ، گفت: اقدامات قابل قبولي از سوي 
سازمان هاي توسعه اي در مورد ۱2 استان محروم و كمتر 
برخوردار انجام شده و بايد منتظر نتايج نهايي بود. رحماني 
همچنين تاكيد كرد: اولويت ديگر ما توسعه امور است و 
تقويت هر يك از تشكل ها مي تواند در عمل به رونق منجر 
ش��ود.  وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: 
توسعه صادرات در شرايط كنوني راه نجات اقتصاد كشور 
اس��ت؛ بايد از تمامي ظرفيت هاي موج��ود براي ارتقاي 
صادرات اس��تفاده كرد. افزايش رايزنان بازرگاني مستقر 
در كشورهاي هدف صادراتي بايد مورد توجه قرار گيرد و 
از سوي بخش بازرگاني و سازمان توسعه تجارت پيگيري 
شود. صادرات بايد به بخش خصوصي واگذار شود و ما تنها 
بستر آن را فراهم كنيم. سياست هاي ترويجي، توسعه اي و 
تامين زيرساخت هاي صادرات بايد تقويت شود و متناسب 
با بازارهاي هدف و كاالهاي هدف صادراتي طراحي و مورد 
بازبيني قرار گيرن��د. وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد 
كرد: اولويت ما براي صادرات، ۱5 كشور همسايه هستند و 
فعاليت ها براي تسهيل صادرات به اين كشورها ادامه دارد.

رحماني ادامه داد: وزارت صمت مي تواند سهم بسزايي در 
توليد، اشتغال و توسعه كشور داشته باشد. در اين مسير 

مي توان از توان و تجربه بخش خصوصي و تشكل ها استفاده 
كرد و با اعتماد هرچه بيشتر به آنها، زمينه موفقيت را فراهم 
كرد. وزير صمت از مسووالن خواست: به طور مستمر سراغ 
واحدهاي توليدي برويد، با مسائل و مشكالت آنها از نزديك 
آشنا شويد و براي آنها راه حل ارايه دهيد. سياست وزارتخانه 
اين است كه جلوي واردات كاالهايي كه امكان ساخت آنها 
در داخل وجود دارد، گرفته شود يا با اعمال تعرفه واردات 
آنها محدود شود. مقام معظم رهبري پرچم توليد را به ما 
داده اند؛ ما نيز بايد وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهيم.

رحماني اضافه كرد: مرزنشيني در توسعه صادرات و تجارت 
كش��ور بايد به عنوان موهبت و فرصت م��ورد توجه قرار 
بگيرد. وي قاچاق را قانونا و شرعا ممنوع دانست و گفت: 
اين مفسده به توليد كشور آسيب جدي وارد مي كند و بايد 
به صورت مستمر و جدي با آن برخورد شود. وزير صمت 
همچنين افزود: امسال يكي از اولويت هاي ما مبارزه با رانت 
و فساد است و اقدامات اساسي در اين خصوص آغاز شده 
اس��ت. وي همچنين از اصالحات در كتاب تعرفه ها خبر 
داد و گفت: اكنون بهترين فرصت براي ارايه نظرات بخش 

خصوصي و سازمان هاي استاني است.
جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت 
صم��ت در اين گردهمايي گفت: متناس��ب ب��ا اقدامات 
دش��منان در ايجاد محدوديت هاي مختلف براي حوزه 
معادن و صنايع معادني كش��ور، مصوبات مرتبط جهت 
تعديل و حفظ حقوق همه فعاالن حوزه معدن و صنايع 
معدني اصالح و به روز مي شود. وي با بيان اينكه بسياري 
از اختيارات برعهده روساي سازمان هاي صمت استان ها 
است، افزود: در حال حاضر تعيين قيمت مواد معدني نيز 

به روساي سازمان ها واگذار شده است.
سعيد زرندي، معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: 
دفتري با عنوان سرمايه گذاري و تامين مالي تاسيس 
و هم اكنون 7 روش جديد براي تامين مالي بنگاه هاي 
ب��زرگ در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت. براي تامين 
نقدينگي مورد نياز واحدها نباي��د محدود به بانك ها 
باش��يم. وي افزود: ۱2 اس��تان كم برخوردار انتخاب و 
اولويت پيگيري امورات توسعه اي آنها در ۶ محور ويژه 
در دستور كار قرار گرفته است؛ درنتيجه مجموعا 32 
طرح در اين ۱2 استان در حال پيگيري هستند. زرندي 
همچني��ن تصريح كرد: در حال حاضر ۹7۰ ش��هرك 
صنعتي در كش��ور فعاليت مي كنند و اين ش��هرك ها 
يكي ديگر از اولويت هاي سرمايه گذاري هستند. معاون 
طرح و برنامه وزارت صمت گفت: س��ال ۹۸، با 7 محور 
و 3۴ پروژه شروع و تالش شد متناسب با اين برنامه ها، 

برنامه هاي استاني نيز لحاظ شد. اكنون نيز مي خواهيم  با 
جهت دهي سرمايه گذاران، واحدهاي راكد و نيمه تعطيل 
را احيا   و به چرخه توليد برگردانيم. زرندي در ادامه با بيان 
اينكه در تفويض اختيارات 2 محور انجام شده، افزود: اين 
محورها شامل تفويض به استان ها و تشكل ها بوده است . 
در گام اول 7 محور موضوع در راستاي تفويض اختيارات 
به استان ها ابالغ شده است و در ۱۴ استان از خرداد ماه 
آغاز مي شود. معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: 
صدور جواز تاسيس و  نحوه طرح پرونده ها در ستادهاي 
تسهيل، گام نخس��ت در همكاري با خانه هاي صمت 

استان ها است. 

دستورالعملنظارتيپايانسالابالغشد
رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان 
گفت: همزمان با اصالح قيمت بنزين بازرس��ي ها انجام 
شد و گزارشات رصد بازار به طور مداوم ارايه مي شود. وي 
تصريح كرد: دستورالعمل طرح نظارتي ويژه ايام پايان سال 

به استان ها ابالغ شده است و انتظار داريم با برنامه ريزي 
هماهنگ و بسيج امكانات  استان ها، اين امر به خوبي انجام 
ش��ود. تابش همچنين تصريح كرد: تفاهم نامه با بسيج 

اصناف تعداد بازرس هاي بازار را 2 برابر خواهد كرد. 
عباس تابش ادامه داد: در زمينه سامانه، بعضي دستگاه ها 
همچنان همكاري كاملي ندارد ولي سامانه انبار درخصوص 
۱۰ كاال الزام دارد و بازرسان به صورت متمركز اين ۱۰ كاال 
را بازرسي مي كنند. وي با اعالم اينكه تا پايان سال سازوكار 
سامانه رصد كاال ابالغ مي ش��ود، گفت: در سامانه اعالم 
قيمت در حال افزايش تعداد كاال و خدمات هستيم و بيش 

از ۱۰۰ قلم خدمات هم به آن اضافه شده است.
از س��وي ديگر، حميد زادبوم رييس كل سازمان توسعه 
تجارت ايران بيان كرد: قيم��ت كاالها در گمركات رو به 
كاهش بوده و كميته نرخ گذاري با توجه به حجم كاالها، 
قيمت را كاهش داده است. وي با اعالم اينكه صادرات به 
كش��ورهاي اوراسيا از لحاظ ارزشي در ۹ ماهه امسال 75 
درصد، افزايش يافته است، گفت: بيشترين صادرات كشور 

به مقصد ارمنستان و روس��يه بوده است. وي اضافه كرد: 
دوره هاي آموزش��ي صادرات به اوراسيا در قالب همايش 
همايش در ۱5استان و كارگاه آموزشي در تهران برگزار 
شده اس��ت. زادبوم با اعالم اينكه س��تاد ويژه صادرات به 
عراق تشكيل شده است، گفت: هم اكنون 2 رايزن مستقر 

در عراق داريم.
در بخش ديگري از اين نشست، افشار فتح اللهي سرپرست 
معاونت حقوقي، مجلس و امور استان هاي وزارت صمت 
گفت: براي مديريت بهتر، سازمان هاي صمت استان هاي 
كشور به ۱۰ منطقه مختلف تقسيم بندي شده اند و مسائل 
مختلف را در اين گردهمايي مطرح مي كنند. وي با اشاره 
به سيل اخير سيستان وبلوچستان افزود: در سيل اخير در 
حوزه زيرساخت هاي صنعت و معدن خساراتي نداشتيم و 
اصناف خسارات جزيي را متحمل شدند و نياز به حمايت 
دارند. در حال حاضر نيز س��ازمان هاي صمت استاني بر 
اساس مس��ووليت هاي اجتماعي براي كمك به مناطق 

سيل زده اعالم آمادگي كرده اند.

در همايش رونمايي از نظام آموزش بازرگاني و كسب وكار كشاورزي ايران مطرح شد

تجاريسازيمحصوالتكشاورزي؛حلقهمفقودهزنجيرهتوليد
تعادل | 

در همايش توسعه كشاورزي تجاري، نظام آموزش بازرگاني 
و كسب وكار كشاورزي ايران، رونمايي و تبيين شد. بر اساس 
اظهارات رييس كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق 
ايران تجاري سازي محصوالت كشاورزي، موضوعي است كه 
تاكنون مورد غفلت قرار گرفته و امروز در تالش هستيم اين 
نقص جدي را به كمك آموزش برطرف كنيم. علي شريعتي 
مقدم، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق 
ايران قرار نگرفتن بخش خصوصي در جايگاه اصلي خود 
را مورد توجه قرار داد و از لزوم ايجاد فضاي مناس��ب براي 
كسب وكار كشاورزي در كشور به همت بخش خصوصي 
و در رأس آن اتاق ايران، سخن گفت. به باور او در اين وادي 
تعامل موثر و كارآمدي بين دولت و بخش خصوصي ايجاد 
نشده است. او تجاري سازي محصوالت كشاورزي را حلقه 
مفقوده در زنجيره توليد اين بخش دانست و تصريح كرد: 
امروز با كمك نظام آموزش بازرگاني و كسب وكار كشاورزي 
ايران و قواني��ن و مقررات مرتبط )ناب كا( مي خواهيم اين 
نقص جدي را برطرف كنيم. خوشبختانه در اين طرح، تعامل 
خوبي بين دولت و بخش خصوصي شكل گرفته است. در 
ادامه محمد خزايي، دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني 
بين المللي )ICC( از آمادگي اين نهاد براي كمك به اجراي 
هر چه بهتر ايده ناب كا در كشور با استفاده از ظرفيت اتاق 
بازرگاني بين المللي خبر داد و تأكيد كرد: با توجه به مطالعاتي 

كه صورت گرفته، در حوزه كشاورزي، ظرفيت سازي الزم 
انجام نشده و همين مساله مانع از رشد اين حوزه شده است؛ 
متأسفانه هنوز در ايران با كشاورزي سنتي روبرو هستيم. 
وي با بي��ان اين مطلب كه در بخش آموزش هاي تجاري و 
حقوقي مي توان از پتانسيل هاي اتاق بين الملل استفاده كرد، 
گفت: بايد اتاق هاي استاني را نيز تهييج كنيم تا در برنامه هاي 

مربوط به ظرفيت سازي حوزه كشاورزي مشاركت كنند.

تأمينمالي؛چالشحوزهكشاورزي
علي صالح آبادي، مديرعامل بانك توس��عه صادرات نيز با 
اشاره به نظام آموزشي طراحي شده، يادآور شد: طبق آنچه 
در اين نشست عنوان شد، تنها مساله حوزه كشاورزي تأمين 
منابع مالي نيست ودر مرحله اول بايد راه هاي تجاري سازي 
محصوالت كش��اورزي و ورود به بازاره��اي بين المللي را 
بياموزيم. آموزش در توليد، بس��ته بندي، ارتقاي كيفيت 
و رسيدن به اس��تانداردها و در ادامه آموزش تأمين مالي، 
همگي از جمله نيازهاي حوزه كشاورزي ما هستند. وي به 
زماني اشاره كرد كه به دليل اتفاقات بين تركيه و روسيه، 
زمينه اي براي حضور ايران در بازار روسيه ايجاد شده بود. 
به اعتقاد صالح آبادي، در آن زمان كه ايران مي توانست وارد 
اين بازار شود و محصوالت خود را به بهترين شكل معرفي 
كند، به دليل نبود همين آموزش ها، نتوانس��ت از فرصت 
ايجاد شده بهره ببرد. در بازار روسيه فروشگاه هاي زنجيره اي 

بزرگي هستند كه به طور مستمر محصوالت موردنياز را بر 
اساس استانداردهاي مشخصي توزيع مي كنند. متأسفانه 
شركت هاي ايراني نتوانستند بر اساس زمان بندي دقيق 
و طبق استانداردهاي موردنياز، محصوالت خود را به بازار 
روسيه صادر كنند. صالح آبادي ميزان تأمين مالي اين بانك 
در سال گذشته براي حوزه كشاورزي را حدود ۸ هزار ميليارد 
ريال برآورد كرد كه اين رقم از ابتداي سال ۹۸ تا انتهاي آذر 
ماه بالغ بر ۹ هزار ميليارد ريال بوده است. بعد از رونمايي از 
تمبر توسعه كشاورزي و ناب كا، مهدي كاظم نژاد، سرپرست 
معاونت توسعه صنايع تبديلي و كسب وكارهاي كشاورزي 
به روند كند توسعه كش��اورزي ايران اشاره و تصريح كرد: 
علي رغم تأكيد در برنامه هاي توسعه اي مختلف همچنان 
كشاورزي ايران در مرحله سنتي باقي مانده است. وي معتقد 
است در اين سال ها نبود گفتمان موثر بين دولت و بخش 
خصوصي مانع جدي در برابر توسعه حوزه كشاورزي بوده 
است. كاظم نژاد ادامه داد: اگر بتوانيم در سياستگذاري ها، 
رفتارها و برنامه ها تغيير ايجاد كرده و نوع گفتمان موجود را 
اصالح كنيم، بخش قابل توجهي از مشكالت حل مي شود. 
به اعتقاد او سهم كشاورزي در ميزان ارزش افزوده نيز بايد 
مورد توجه باشد، اين سهم به هيچ عنوان ناچيز نبوده و بايد 
مورد توجه سياستگذاران باشد. در كنار آن كاهش مجوزها، 
تسهيل در فضاي كسب وكار كش��اورزي و شفاف سازي 
فرآيندها بايد مورد توجه باش��ند. وي نحوه واگذاري ها در 

استان ها را نيز مساله اي مهم ارزيابي كرد كه بايد به طور مداوم 
رصد شوند. شايد در بيان، توجه به اين موضوعات آسان باشد 
اما در عمل پيچيدگي هاي خاصي وجود دارد. كاظم نژاد، 
»نبود بازاره��اي هدف پايدار« و »عدم پيوند بين صنايع و 
صادرات« را به عنوان دو مشكل اصلي در حوزه كشاورزي نام 
برد وافزود: متأسفانه همواره توجه خاصي روي بازار غيرپايدار 
عراق داشتيم يا نتوانس��تيم از بازار اوراسيا براي صادرات 
محصوالت كش��اورزي بهره ببريم. از سويي حوزه توليد و 

تجارت ما نيز پيوند و هماهنگي الزم را با يكديگر ندارند. 

پيوندبينبازاروتوليدراجديبگيريم
شاهرخ رمضان نژاد، رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي 
و منابع طبيعي كشور از لزوم تجاري سازي انواع محصوالت 
كشاورزي و برنامه ريزي دقيق براي موفقيت در اين بخش 
سخن گفت. پيوند بين بازار و توليد، تقويت و تعريف يك 
سيس��تم براي اين بخش نكته ديگري بود كه ب��ه باور او 
مي تواند به بهبود وضعيت كشاورزي كشور كمك كند. بر 
اس��اس اظهارات رمضان نژاد طرح ناب كا مي تواند در اين 
حيطه به حوزه كشاورزي كمك كند. وي استفاده از دانش و 
تكنولوژي در حوزه كشاورزي و ترغيب سرمايه هاي موجود 
به ورود در اين بخش را مورد تأكيد قرار داد و گفت: تا به امروز 
براي جذب سرمايه در حوزه كشاورزي قدم هايي برداشتيم. 

هرچند محدود بوده و بايد افزايش پيدا كند.

در ادامه حام��د س��لطان نژاد، مديرعامل ب��ورس كاال از 
موفقيت ه��اي اين نه��اد در عرضه و قيمت گ��ذاري انواع 
محصوالت كشاورزي مانند پسته، زعفران و غيره خبر داد 
و گفت: ايران بايد به نقطه اي برس��د كه در حوزه اين نوع از 
محصوالت كشاورزي، تعيين كننده قيمت جهاني باشد؛ 
اين مهم نيز به كمك بورس اتفاق مي افتد. شايد در گذشته 
تصور مي شد كه براي عرضه محصوالت كشاورزي، بورس 
كاال نهاد مناسبي نباشد اما تجربه ثابت كرد كه اين نگرش 
صحت ندارد. وي ادامه داد: امروز بورس به 2۰۰ هزار كشاورز 
خدمت رساني مي كند و عملكرد موفقي داشته است. آنچه 
اهميت دارد تغيير نگرش ها نسبت به بورس است. بايد توجه 
داشته باشيم كه بورس تنها ميدان بازي فعاالن اقتصادي 
بوده و مي تواند به بهبود وضعيت كسب وكارها كمك كند. 
سلطان نژاد همچنين به تجربه بورس كاالي چين اشاره و از 
آن به عنوان يكي از بورس هاي موفق در دنيا ياد كرد وگفت: 
در گذش��ته همواره بورس هاي فعال در كشورهاي غربي 
را مثال مي زديم، اما ام��روز مي توانيم بورس چين را مورد 
توجه قرار دهيم كه توانس��ته در سال هاي اخير رشد قابل 
مالحظه اي را تجربه كند. در ايران متأسفانه هنوز جايگاه 
بورس به درس��تي تبيين نشده و نتوانستيم بهره درستي 
از آن ببري��م. در هر حال بورس ظرفيت خوبي براي عرضه 
و قيمت گذاري محصوالت كش��اورزي اس��ت و بايد از آن 

بيشترين استفاده از داشته باشيم.

اولويت هاي سرمايه گذاري در پايتخت
نمايندگان بخش خصوصي و دولتي در نشس��ت شصت و پنجم شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��تان تهران به بررس��ي گزارش 
وضعيت توليد در هشت ماهه نخست س��ال و ارايه گزارش اولويت هاي 
سرمايه گذاري، به مش��كالت و چالش هاي توليد پرداختند. به گزارش 
پايگاه خبري اتاق تهران، يداهلل صادقي رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران به تشريح اولويت هاي سرمايه گذاري در استان تهران 
پرداخت. ۱2 رشته فعاليت صنعتي به عنوان اولويت هاي استان تهران براي 
سرمايه گذاري تعيين شده كه عبارتند از: »محصوالت دارويي، فرآورده هاي 
تميزكننده و بهداشتي، كاالهاي بتني و سيماني، مشاوره و ساخت نرم افزار، 
تجهيزات پزشكي، انباره ها و باتري هاي اوليه، صنايع پيشرفته، پمپ ها، 
پوشاك، وسايل نقليه موتوري، مبلمان و در نهايت، دباغي و پرداخت چرم.« 
در عين حال سياستي بازدارنده اي براي ايجاد صنايع خارج از اولويت هاي 
تعيين شده، نيز وجود ندارد. با اين حال، صادقي، صنايع مجاز براي استقرار 
در داخل ش��عاع ۱2۰ كيلومتري تهران را شامل، صنايع نوين، مشاوره و 
ساخت نرم افزار، يونيت هاي دندانپزشكي، پوشاك، توليد چرم، پارافين، 
صنايع غذايي و ساخت پمپ هاي مرتبط با صنايع نوين، اعالم كرد. وي در 
همين حال تاكيد كرد كه تعديل در ضوابط مربوط به استقرار واحدهاي 
صنعتي در ش��عاع ۱2۰ كيلومتري تهران، به دليل حمايت از نوسازي و 

بازسازي واحدهاي توليدي ضروري است.
پس از اظهارنظرها در ارتباط با بازنگري در قانون استقرار واحدهاي توليدي 
در شعاع ۱2۰ كيلومتري تهران، انوش��يروان محسني بندپي، استاندار 
تهران، با اشاره به اينكه طي جلسات كارشناسي با مسووالن محيط زيست 
اس��تان تهران، نتايج مثبتي در زمينه بازنگري در اين ضابطه ايجاد شده 
اس��ت، گفت: در ش��رايط كنوني، به منظور كمك به نوسازي واحدهاي 

صنعتي در استان تهران، تعديل اين قانون ضروري به نظر مي رسد از اين رو، 
كارگروه بررسي اين ضابطه قانوني تشكيل شده است. آرش محبي نژاد دبير 
انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان ابتدا با بيان اينكه شاغالن 
مستقيم زنجيره تامين خودروسازي كش��ور از كل 55۰ هزار نفر در سه 
موج بيكاري، حدود 2۸۰ هزار نفر تعديل يا تعليق شده اند، افزود: كسري 
نقدينگي قطعه سازان كه ناشي از افزايش قيمت نهاده هاي توليد است، 
معادل ۱5 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه محلي نيز براي تامين آن 
مشخص نشده است. كل مطالبات زنجيره تامين داخلي از خودروسازان 
به بيش از 22 هزار ميليارد تومان بالغ شده كه مطالبات معوق به بيش از 
۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. محبي نژاد افزود: در حال حاضر تعداد 
۱۶۰ هزار خودروي ناقص در پاركينگ خودروسازان به ارزش بيش از ۱2 
هزار ميليارد تومان )دارايي جمعي قطعه سازان، خودروسازان و مردم(، 
راكد و بلوكه مانده است. دبير انجمن قطعه سازان خودور در ادامه، يكي از 
مشكالت اين بخش را بحران نقدينگي به دليل مطالبات از خودروسازان 
و افزايش چش��مگير قيمت مواد اوليه توليد عنوان كرد و راه حل رفع اين 
معضل را تامين منابع مالي كافي براي صنعت خودرو، انجماد اصل بدهي 
خودروسازان و قطعه سازان به نظام بانكي به مدت يك سال، انتقال مطالبات 
س��ازمان هاي دولتي طلبكار از قطعه سازان به خودروسازان و همچنين 
اصالح ش��يوه پرداخت ماليات ارزش افزوده دانس��ت. وي در عين حال، 
شناورسازي قيمت قطعات خودرو در قراردادها و اصالح قيمت هاي فعلي، 
كاهش قيمت مواد اوليه توليد داخل، تسهيل و تسريع ثبت سفارش ها و 
نيز محاسبه نرخ تسويه ارز بر اساس قيمت آناليز فروش به خودروسازان در 
زمان گشايش اعتبار و ترخيص مواد را از ديگر راه كارهاي پيشنهادي براي 

خروج از بحران واحدهاي قطعه سازي عنوان كرد.

اثرات علي الحساب شدن سنوات كارگران بر محيط كسب وكار
در سيزدهمين نشست كميسيون بهبود محيط كسب وكار و رفع 
موانع توليد اتاق تهران، راي جديد ديوان در خصوص علي الحساب 
شدن سنوات كارگران مورد بحث وبررسي قرار گرفت. مطابق راي 
جديد ديوان عدالت اداري از اين پس پرداخت س��نوات  در پايان هر 
سال به صورت علي الحس��اب بوده و كارفرما موظف است در پايان 
همكاري بر اساس آخرين حقوق، سنوات را به كارگر پرداخت كند. 
در متن اين رأي آمده اس��ت: »براس��اس راي مورخ نوزدهم آذر ماه 
۱3۹۸ هي��ات عمومي ديوان عدال��ت اداري، در قراردادهاي مدت 
موقت )قراردادهاي يك ساله( نيز )مانند قرارداد هاي دائم( پرداخت 
س��نوات كه در پايان هر سال پرداخت  مي شود، علي الحساب تلقي 
شده و بايد در زمان قطع همكاري با كارگر، براساس آخرين حقوق 

به كارگر پرداخت شود.«
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران اعضاي كميسيون »بهبود محيط 
كسب وكار و رفع موانع توليد« اتاق بازرگاني تهران در نشست اخير 
خود به بررس��ي آثار اين راي ديوان بر محيط كس��ب و كار كش��ور 
پرداختند؛ ديدگاه كلي آنها اين بود كه راي جديد ديوان عدالت اداري 
در مورد تسويه سنوات كارگران روي فضاي كسب وكار اثر گذاشته و 

قراردادهاي كار را كوتاه مدت خواهد كرد.
در ابتداي اين نشس��ت، احمد آتش هوش، نايب رييس كميس��يون 
»حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق تهران، اين راي را قرائت كرد 
و پس از آن حاتم شاكرمي، معاون اداره روابط كار وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، تفس��ير نهاد متبوع خود از راي ديوان عدالت اداري 
را ارايه داد و گفت: اگر كارفرمايي با كارگران قرارداد يك ساله منعقد 
كند، به موجب اين قرارداد بايد در پايان س��ال تس��ويه حساب كند 

و راي ديوان ش��امل قراردادهاي يك ساله نيس��ت. اما اگر قراردادي 
5 س��اله با كارگر منعقد ش��ود، و كارفرما در ميانه اين دوره اقدام به 
پرداخت سنوات كند، اين مبلغ علي الحساب خواهد بود. در همين 
حال آتش هوش اين درخواست را مطرح كرد كه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي طي نامه اي تفسير رسمي و اجرايي خود را به هيات هاي 

حل اختالف ابالغ كند.
در ادامه اين جلسه تعدادي از حاضران اين راهكار را مطرح كردند كه 
اتاق و كميسيون با استناد به ماده ۹۱ قانون تشكيالت و آيين دادرسي 
ديوان عدالت اداري نسبت به اصالح راي جديد ديوان اقدام كند. بر 
اساس اين ماده، بررس��ي مجدد آراي قبلي هيات عمومي در موارد 
ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يكديگر، مستلزم اعالم 
اشتباه از سوي رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان يا تقاضاي كتبي و 

مستدل 2۰ نفر از قضات ديوان است.
با اين حال محمود اوليايي، از انجمن دارندگان نشان استاندارد عنوان 
كرد كه اتاق تهران  مي تواند از ظرفيت ش��وراي هماهنگي قواي سه 
گانه ب��راي لغو يا اصالح اين راي بهره بگي��رد. همچنين محمدرضا 
نجفي منش، رييس كميسيون »بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع 
توليد« اتاق تهران نيز گفت: كميسيون  مي تواند طي نامه اي به ديوان 
عدالت اداري، اين مساله را بيان كند كه اين راي، منجر به شكل گيري 
ابهاماتي  مي شود. علي اصغر اژدري، كارشناس كميسيون نيز عنوان 
كرد كه هر اقدامي كه كارفرما را به سوي انقطاع قرارداد سوق دهد به 
ضرر كارگر و توليد خواهد بود. او افزود: البته راي ديوان، حكم جديدي 
نيست و ديوان عدالت اداري احتماال در پاسخ به شكايت ارايه شده، 

احكام موجود را تصريح كرده است.
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تحريمهايجديد
بيتاثيراست

ايس�نا|نايب رييس انجمن توليدكنندگان فوالد 
اي��ران، ضمن بي تاثير خوان��دن تحريم هاي جديد 
امريكا كه اشاره به نام شركت ها داشته و غالبا شامل 
شركت هاي فوالدي مي شود، گفت: گاهي تحريم هاي 
داخلي بي��ش از تحريم هاي خارجي مشكل س��از 
مي ش��وند. بهادر احراميان با تاكيد بر اينكه تحريم 
صنايع معدني ايران موضوع تازه اي نيس��ت، اظهار 
كرد: ابتدا تحريم كل صنعت معدني كشور و اكنون 
اسامي تك تك شركت ها اعالم شده است، بنابراين 
عمال مورد جديدي به محدوديت ها اضافه نشده است. 
اما در مورد اثر تحريم ها بايد به اين نكته توجه كرد كه 
اثر تحريم ها را بر ميزان توليد و ميزان صادرات نبينيم؛ 
چراكه طراحي تحريم ها براي اين منظور نخواهد بود. 
مهم ترين اثري كه براساس آن، تحريم ها طراحي و اجرا 
مي شوند، افزايش هزينه هاي مبادله است. نايب رييس 
انجمن توليدكنندگان فوالد ايران ادامه داد: ممكن 
است همان مقدار تناژ محصول توليد، جابه جا و صادر 
شود، اما با ارزش افزوده پايين تر؛ چراكه بايد محصول 
را با قيمت پايين تر بفروشيم. مشتريان خارجي ادعا 
مي كنند در تجارت با ايران با ريسك باالتري روبه رو 
هستند و اين بزرگ ترين اثري است كه تحريم ها بر 
صنايع معدني ما خواهد گذاشت. به طور مثال مشابه 
سال هاي گذشته صادرات انجام خواهد شد؛ وگرنه 
اين تحريم ها هيچ تاثيري بر روند كاري فعاالن معدني 
و توليد و صادرات ما نخواهد داشت.  وي تاكيد كرد: 
درست است كه به طور مثال عملكرد واحدهاي بزرگ 
فوالدي در ۹ ماهه امسال در حدود 2۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه گذشته رشد داشته، اما ممكن است 
ارزش افزوده كمتري براي كشور به همراه داشته كه به 
دليل اعمال تخفيفات بيشتر روي فروش محصوالت 
ما بوده است. احراميان تصريح كرد: هرچند كه البته 
تاكنون نيز تحريم هاي صنايع فلزي ايران توس��ط 
امريكا، چن��دان بر قيمت هاي ف��روش محصوالت 
ما تاثيري نداش��ته ولي كماكان بيشترين تاثير در 
قيمت هاي صادراتي از ناحيه شرايط داخلي و پايين 
نگه داش��تن قيمت محصوالت صادراتي است. اين 
پايين نگه داشتن قيمت سبب شده كه قدرت چانه زني 
ما با خريداران خارجي كمتر ش��ود. وي در رابطه با 
افزايش عرضه فوالد به بورس براي كاهش قيمت ها، 
اظهار كرد: در صحبت از افزايش يا كاهش قيمت بين 
توليدكننده و كسي كه مي خواهد محصول را صرفا به 
فروش برساند و فروشنده است، مفهوم گنگي ايجاد 
شده و اختالف نظر به وجود مي آيد. زماني كه سطح 
قيمت مورد نظر اعالم نمي شود و فقط اعالم مي شود 
كه بايد كاهش يابد، براي توليدكننده پيام غيرشفاف 
ارسال مي كند كه سبب آشفتگي بازار نيز خواهد شد. 
نايب رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران افزود: 
اگر سطح قيمت يا دامنه قيمتي اعالم شود، بسيار 
بهتر مي توان سياست هاي تنظيم بازار را اجرا كرد. 
متاسفانه در حال حاضر فقط شاهد هستيم كه اعالم 
مي شود قيمت كاهش پيدا كند يا افزايش نيابد، اينكه 
سطح قيمتي مدنظر مسووالن تنظيم بازار چيست، 
براي همه صنعتگران اي��ن حوزه موقعيت مبهمي 

ايجاد كرده است.

محدوديتيبرايدسترسي
به»روبل«وجودندارد

تسنيم|نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
روسيه گفت: فعاالن اقتصادي براي فعاليت تجاري 
در بازار روس��يه به هر ميزان روبل نياز داشته باشند 
بانك مركزي در اختيار آنان قرار مي دهد. غالمرضا 
عشريه گفت: روسيه در شرايط فعلي يك بازار بسيار 
خوب با توجه به تنش آفريني هاي امريكا براي ايران 
است. براي پش��تيباني از تجارت ايران و روسيه به 
تازگي نشستي با حضور رييس نمايندگي بازرگاني 
فدراسيون روسيه، معاون امور بين الملل اتاق ايران، 
نمايندگان وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت 
و جمعي از فعاالن اقتصادي در اتاق بازرگاني برگزار 
شد.  نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه 
گفت: به طوركلي تمامي تالش ها بر اينكه مناسبات 
تجاري و اقتصادي دو كش��ور هر چه بيشتر توسعه 
پيدا كند. وي افزود: روس��يه از تجارت با جمهوري 
اس��المي اس��تقبال مي كند و به دنبال گس��ترش 
دامنه فعاليت هاي اقتصادي با ايران اس��ت. عشريه 
اظهارداشت: تاكيد پوتين رييس جمهور روسيه به 
اتاق هاي بازرگاني كشور متبوع خود اينكه تعامالت 
خود را با تجار ايراني بيش��تر كنن��د. وي ادامه داد: 
فعاالن اقتصادي روسيه مي گويد بخش خصوصي 
دو كشور ايران و روسيه بايد با يكديگر تعامل بيشتري 
داشته باش��ندو نبايد به خواست امريكا توجه كرد. 
نايب رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و روسيه 
گفت: براي اينكه توسعه روابط تجاري و اقتصادي 
ايران با روسيه بيشتر و همينطور چالش ها و موانع 
از سر راه برداشته شود خوشبختانه برنامه ريزي هاي 
خوبي در كش��ور به خصوص از سوي بانك مركزي 
ايران انجام شده است. وي افزود: هم اكنون بازرگانان 
و تجار ايراني و روسي در برابر پول دو كشور مبادالت 
تجاري انجام مي دهند. عش��ريه ادام��ه داد: فعاالن 
اقتصادي براي فعاليت تجاري در بازار روسيه به هر 
ميزان روبل نياز داشته باشند بانك مركزي در اختيار 
آنان قرار مي دهد. وي گفت: روس ها هم به اين نتيجه 
رسيده اند كه اگر بخواهند بازار خوبي داشته باشند 
بايد با فعاالن اقتصادي و بخش خصوصي ايران در 
ارتباط باشند.  نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و روس��يه با اشاره به نگاه مثبت دولت روسيه 
براي گس��ترش همكاري هاي تجاري، اقتصادي و 
سياسي جمهوري اس��المي ايران افزود: ايران طي 
سال هاي اخير گام هاي مثبتي براي توسعه روابط 
اقتصادي و تجاري با اين كشور برداشته است. وي 
اظهارداشت: روسيه براي جمهوري اسالمي ايران 
يك كشور بس��يار با اهميت به لحاظ جغرافيايي و 
داشتن مرز مش��ترك دريايي و نيز روابط تجاري، 

اقتصادي و سياسي محسوب مي شود. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

گزارش»تعادل«ازسهميهايكهدستگاههايسوخترسانميخورند

معضل »پيمانه اي« كارت سوخت
گروه انرژي|

از همان روزهاي آغازين اجراي دوباره طرح سهميه بندي 
بنزين و راه اندازي مجدد س��امانه كارت سوخت، مشكل 
جديدي سربرآورد؛ برخي از مردم گزارش دادند كه بيشتر 
از حجم بنزيني كه در باك خودرو خود ريخته اند از سهميه  
كارت شان كسر شده است. پس از گذشت دو ماه، شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي طي اطالعيه اي اين مساله را 
تاييد كرد و درباره دليل اين اتفاق توضيح داد كه كسر بنزين 
از س��هميه ها به صورت پيمانه اي و در حجم 3.99 ليتري 
صورت مي گيرد، بدين صورت كه هر پيمانه بنزين پيش 
از دريافت آن از سوي مشتري، از حساب او كسر مي شود و 
با اين حساب محتمل است كه عده اي مشاهده كنند كه از 
سهميه كارت سوختشان بيش از بنزيني كه دريافت كرده اند 
كسر شده اس��ت. به گفته نصرت اهلل سيفي، رييس سابق 
بهينه سازي مصرف سوخت موضوع پيمانه بندي سوخت 
در طرح سهميه بندي امر جديدي نيست و فقط اكنون اين 
پيمانه بزرگ تر از گذشته شده است. نكته ديگر آنكه شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعالم كرد كه مردم خيالشان از 
اين بابت راحت باشد كه حجم اضافي كسر شده از سهميه، 
در مبلغ پرداختي آنها محاسبه نمي شود و همچنين چنانچه 
كارت س��وخت خود را دوباره وارد همان دستگاهي كنند 
كه از حساب سهميه بنزينشان كسر كرده، حجم اضافي 
كسر شده به حساب سهميه شان باز خواهد گشت. نكته 
آخر آنكه چنانچه ش��هروندان به ش��كل صحيح اقدام به 
سوخت گيري كنند، هيچ كدام از مشكالت مذكور اتفاق 
نخواهد افتاد. با اين توضيحات، حداكثر حجم بنزين كسر 
شونده از كارت سوخت ها منطقا نبايد بيشتر از 3.99 ليتر 
باشد، اما بررسي هاي ميداني »روزنامه تعادل« از ماموران 
جايگاه هاي پمپ بنزين و مراجعان بيانگر آن است كه كسر 
سهميه از كارت ها حتي در حد 7 ليتر هم اتفاق افتاده است.

اواخر آبان ماه كه طرح سهميه بندي بنزين به اجرا درآمد، 
خبرنگار »روزنامه تعادل« سري به چند جايگاه سوخت 
زد تا حال و هواي پم��پ بنزين ها پس از اجراي اين طرح 
را مورد بررس��ي قرار دهد. در بازديد از يكي از جايگاه هاي 
سوخت، يكي از موتورس��واراني كه در جايگاه حاضر بود، 
پس از س��وختگيري به سراغ متصدي آمد و شكايت كرد 
كه بيش��تر از بنزيني كه برداش��ت كرده از سهميه كارت 
سوختش كسر شده اس��ت. به گفته اين موتورسوار، او 4 
ليتر بنزين زده، اما بيش از 6 ليتر از حس��اب سهميه اش 
كس��ر شده بود. جايگاهدار در پاس��خ به او گفت كه از اين 
پس، پيش از بيرون كشيدن كارت سوختش، دكمه خروج 
را بزند تا مشكلي ايجاد نشود. اكنون در حالي دو ماه از آغاز 
دوباره طرح سهميه بندي بنزين مي گذرد كه در اين مدت، 

جسته گريخته ش��كوه هايي درباره كم شدن غيرعادي 
سهميه سوخت شهروندان در فضاي مجازي منتشر شده 
است و سرانجام در تاريخ 23 دي ماه، شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي به اين گزارش هاي مردمي واكنش نشان 

داد و آن را تاييد كرد.
در اطالعيه اين شركت، برداشت زودهنگام كارت سوخت 
از دستگاه كارتخوان، دليل كاهش سهميه  سوخت عنوان 
ش��د و توضيح داده ش��د كه »طراحي سامانه هوشمند 
سوخت براي جلوگيري از تخلف حاصل از بيرون كشيدن 
كارت حين س��وخت گيري، بدين  شكل است كه با وارد 
كردن كارت هوشمند سوخت در كارت خوان و مشخص 
شدن مقدار سهميه، با  آغاز سوخت گيري، ابتدا 3.99 ليتر 
از سهميه كسر مي شود و س��وخت گيري آغاز مي شود؛ 
پس از پايان پيمانه نخست، 3.99 ليتر ديگر از سهميه كم 
مي شود و دوباره سوخت گيري ادامه مي يابد و اين فرايند 
به صورت پيمانه پيمانه تا پايان سوخت گيري ادامه خواهد 
داش��ت.« بنا بر اطالعيه شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي، »اگر در حين س��وخت گيري كارت از كارت خوان 

بيرون كشيده شود، مقداري كه باقيمانده 3.99 ليتر است 
از سهميه آن كارت كسر مي شود )براي نمونه اگر فرد 2 ليتر 
سوخت گيري كرده اس��ت و كارت را بيرون بكشد، ۱.99 
ليتر بيشتر از س��هميه آن كارت كم مي شود( و اگر همان 
كارت، دوباره وارد همان كارت خوان شود، سهميه اي كه 
بيشتر از ليتراژ برداشت  شده از نازل كم شده است، به كارت 

برگردانده مي شود.«
خبرنگار »تعادل« ديروز مجددا به چند پمپ بنزين در 
تهران مراجعه كرد. برخي از مردمي كه از آنها درباره تجربه 
كسر بيش از اندازه بنزين از سهميه كارتشان سوال شد، 
پاسخ دادند كه چنين تجربه اي داشته اند و برخي ديگر نيز 
پاسخ دادند كه به اين موضوع دقت نكرده اند. جايگاهداران 
نيز گفتند كه مراجعات مردمي براي شكايت در اين باره 
به طور روزانه اتفاق مي افت��د و آنها تالش مي كنند كه با 
راهنمايي مردم براي سوختگيري به شيوه صحيح، به آنها 
كمك كنند. يكي از ماموران جايگاه ها بيان كرد كه بابت 
بنزين كسر شده از سهميه ش��هروندان، پمپ بنزين ها 
هيچ سودي كسب نمي كنند. به گفته اين مامور جايگاه، 

مشاهده شده اس��ت كه با وارد كردن كارت سوخت يك 
مشتري به دستگاه، حدود 4 يا 5 ليتر بنزين بيش از انچه 
او سوختگيري كرده كسر ش��ده و حتي مواردي با كسر 
7 ليتر بنزين از كارت سوخت هم رويت شده است. اين 
در حالي است كه بر اساس آنچه از اطالعيه شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي استنباط مي شود، هر پيمانه 
تعيين شده 3.99 ليتر است و بنابراين حداكثر حجمي از 
بنزين كه از كارت هاي سوخت كسر مي شود نبايد بيش 

از اين ظرفيت باشد.
ماموران جايگاه هاي سوختي كه »تعادل« با آنها مصاحبه 
كرد، بيان كردند كه شايعات پيرامون لزوم سوختگيري 
شهروندان در مضربي از 3.99 صحت ندارد و تنها كافي 
است كه مشتريان پيش از خارج كردن كارت سوختشان 
از دستگاه، نازل را در جاي خود قرار داده و دكمه خروج را 
بزنند و تا پايان يافتن پردازش دستگاه صبر كنند، سپس 
كارت سوخت خود را بردارند. يكي از جايگاهداران اظهار 
كرد كه اين وضعيت كس��ر بيش از اندازه از سهميه هم 
براي كارت هاي سوخت شخصي و هم براي كارت هاي 

سوخت جايگاهداران صدق مي كند و تا  آنجا كه او مشاهده 
كرده، تنها كارت هاي سوختي كه از اين قانون معاف اند، 
كارت هاي كمي و كيفي متعلق به ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي است كه به منظور سنجش و ارزيابي 

جايگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

   پيمانه بندي، طرحي نو؟
به گفته يكي از جايگاهداران، در ۱5 سالي كه از حضور او 
در اين شغل مي گذرد، اين نخستين بار است كه با چنين 
مساله اي مواجه شده و در دوره پيشين اجراي سهميه بندي 
سوخت، معضل كسر بيش از اندازه سهميه سوخت وجود 
نداشته است. با اين حال، نصرت اهلل سيفي، رييس سابق 
بهينه سازي مصرف سوخت كه در اويل دهه 80خورشيدي 
سياست گذاري سهميه بندي سوخت را انجام داده است، 
با ذكر اينكه او در بخش عملياتي سهميه بندي سوخت 
مسووليتي نداشته است، به »تعادل« گفت كه با توجه به 
گزارش هاي پراكنده اي كه در دوره گذشته سهميه بندي 
سوخت وجود دارد، احتماال پيمانه بندي سوخت در آن 
دوره هم وجود داش��ته، اما حجم اين پيمانه كمتر بوده و 
بنابراين كمتر احساس مي شده است. سيفي بيان كرد كه 
در آن زمان احتماال اين پيمانه كمتر از يك ليتر بوده و اكنون 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اين پيمانه را 3.99 
ليتر در نظر گرفته است. به گفته او، اين شركت مي تواند 

حجم اين پيمانه را كاهش دهد.

   هزينه بنزين كسر شده مازاد محاسبه نمي شود
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در اطالعيه خود 
تاكيد كرد كه در صورت خ��ارج كردن زودهنگام كارت 
سوخت از كارتخوان جايگاه، سوخت گيري قطع مي شود، 
بنابراين تنها به اندازه ليتراژ سوخت گيري شده، هزينه 

محاسبه خواهد شد.
اين شركت همچنين اعالم كرد كه با تمام اين توضيحات، 
بهتر است كه براي اجتناب از كسر اضافي از سهميه بنزين، 
سوختگيري به شكل صحيح آن انجام شود. يعني مردم 
ابتدا كارت سوخت شخصي را داخل كارتخوان قرار دهند، 
سپس رمز چهار رقمي آن را وارد كنند، نازل را بردارند و 
سوخت گيري را آغاز كنند،  پس از پايان سوخت گيري، 
نازل را به درس��تي س��ر جاي خود قرار دهن��د و پس از 
مشاهده پيام »كارت را برداريد« كارت سوخت شخصي 
خود را از كارتخوان خارج كنند. بنابراين مشتريان بايد 
از برداشتن كارت سوخت ش��خصي خود از كارتخوان 
جايگاه عرضه س��وخت پيش از قرار دادن نازل در جاي 

خود، خودداري كنند.

انتقال آب خزر بايد با رعايت مسائل زيست محيطي باشد
مدير پروژه هاي پايش ميداني موسس��ه تحقيقات آب با 
بيان اينكه انتقال آب درياي خزر به اس��تان سمنان بايد 
با توجه به قوانين و مقررات زيس��ت محيطي دنبال شود، 
گفت: جريان غرب به شرق در نقطه انتقال، امكان آلودگي 
را افزايش مي دهد. محمد بابايي در گفت وگو با ايرنا افزود: 
افزايش غلظت شوري آب يكي از بحث هايي است كه بايد 
به آن توجه جدي داشت زيرا در آن سمتي كه قرار است آب 
منتقل شود عمق و شيب دريا كم است و عالوه برآن جهت 
جريان آب از غرب به شرق است. وي اضافه كرد: بنابراين 
بايد با دقت و وسواس خاص به اين موضوع توجه شود، زيرا 
چنانچه كم توجهي انجام شود، احتمال افزايش آلودگي را به 
دنبال دارد.  بابايي خاطرنشان كرد: بي توجهي يا كم توجهي 
به مقررات زيست محيطي در بحث انتقال آب درياي خزر 
مي تواند عواقب جبران ناپذيري به همراه داشته باشد. وي 
افزود: طرح انتقال آب درياي خزر به استان سمنان به دليل 

حساسيتي كه دارد، مورد توجه ويژه موسسه تحقيقات آب 
است و در اين باره نشست هاي تخصصي هم برگزار شده، اين 
طرح تصويب شده، اما بحث هاي زيادي در جامعه درباره آن 
وجود دارد. مدير پروژه هاي پايش ميداني موسسه تحقيقات 
آب ضمن تاكيد برپرهيز از تسريع در اجراي اين طرح گفت: 
موسسه تحقيقات آب با حساسيت ويژه اين طرح را دنبال 
مي كند تا مانع از بروز مشكالت زيست محيطي در آينده 
شود. طرح انتقال آب درياي خزر در سال هاي 90- ۱388 
توسط قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا مورد مطالعه قرار 
گرفت و در سال 93 با طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس، 
موضوع انتقال آب خزر در فضاي رسانه اي و بين عموم مردم 
مورد تبادل قرار گرفت و س��پس سال گذشته در جريان 
سفر رييس جمهوري به سمنان مطرح شد. هدف از طرح 
نمك زدايي و انتقال آب درياي خزر به فالت مركزي كه به 
انتقال آب به استان سمنان تغيير يافت، نمك زدايي، تصفيه 

و انتقال حداكثر 200ميليون متر مكعب آب به شهرهاي 
استان سمنان است. منطقه انتخاب شده براي اين طرح در 
منطقه گوهرباران واقع است. درمجوز تخصيص اوليه اي كه 
صادر شده، شروطي براي اين بحث گذاشته شده  و استفاده 
در دو بخش شرب و صنعت است، انتقال آب صنعت مشروط 
به سرمايه گذاري و مش��اركت در اين بخش  است. اجزاي 
اصلي پروژه شامل آبگيري از دريا به ظرفيت ۱5مترمكعب بر 
ثانيه، تاسيسات پيشرفته، تاسيسات نمك زدايي تاسيسات 
نهايي، خطوط انتقال آب و مخازن و ايستگاه هاي پمپاژ و 
مخازن تعادل و ساير اجزايي مورد نياز است. پنج ميليارد 
و ۱00ميليون توم��ان هزينه اجراي اين پروژه در س��ال 
96برآورد شده بود.  پيش از اين اعالم شد، در طرح انتقال 
آب از 200 ميليون متر مكعب آب، 50 ميليون متر مكعب 
براي شرب و ۱50 ميليون متر مكعب براي صنعت در نظر 

گرفته شده است.

دوميليونتنظرفيتخاليپتروشيميسالآيندهواردمدارميشود
مديركنت��رل توليد ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي 
گفت: حدود 2 ميليون تن از ظرفيت خالي مجتمع هاي 

پتروشيمي كشور سال آينده به چرخه توليد بازمي گردد.
ب��ه گزارش ش��ركت مل��ي صنايع پتروش��يمي، س��يد 
جالل ميرهاش��مي با تأكيد ب��ر روند مطل��وب افزايش 
توليد محصوالت پتروش��يمي اظهار كرد: در س��ال هاي 
گذش��ته و به دالي��ل مختلف، بخش��ي از ظرفيت توليد 
مجتمع هاي توليدي مورد بهره برداري قرار نگرفته است 
كه با برنامه ريزي هاي انجام شده و همكاري هلدينگ ها 
و مجتمع هاي پتروش��يمي، حدود 2 ميلي��ون تن از اين 

ظرفيت هاي خالي در سال آينده وارد مدار توليد مي شود.
وي افزود: تحقق دومين و سومين جهش توسعه اي صنعت 
پتروشيمي يكي از سياست هاي كالن شركت ملي صنايع 
پتروشيمي است كه در كنار افزايش ظرفيت توليد، رفع 
گلوگاه ها و موانع توليد نيز از اولويت هاي اين برنامه كالن 
به شمار مي آيد. ميرهاشمي با بيان اينكه استفاده بهينه از 
ظرفيت نصب شده در صنعت پتروشيمي و بهره برداري از 
ظرفيت هاي خالي مي تواند زمينه ساز تحقق دومين جهش 
توسعه اي در صنعت پتروشيمي باشد، گفت: با شناسايي 
و اولويت بندي گلوگاه هاي تولي��د، مي توان بدون صرف 

سرمايه هاي كالن، از ظرفيت هايي كه پيش تر براي ايجاد 
آنها سرمايه گذاري شده، استفاده حداكثري كرد.

وي ادامه داد: همسو با شناسايي عوامل مهم و تأثيرگذار 
در روند توليد، اقدام هاي الزم از سوي شركت ملي صنايع 
پتروشيمي با هماهنگي بيشتر با وزارت نفت، شركت ملي 
نفت، شركت ملي گاز و همچنين مجتمع ها و هلدينگ هاي 
فعال در صنعت پتروشيمي در دستور كار قرار گرفته است تا 
ضمن تنوع بخشي به سبد محصوالت توليدي پتروشيمي، 
تأمين كامل نياز داخل كشور و نيز افزايش سهم در بازارهاي 

صادراتي نيز تحقق يابد.

زنگخطربرايكاهشصادراتنفت
امضاي توافق تجاري بين چين و امريكا و تعهد چين براي 
افزايش 50 ميليارد دالري خريد انرژي از امريكا در كنار 
تهديد خزانه داري اين كش��ور براي توقف واردات نفت از 
ايران مي تواند زنگ خطر دوباره اي براي كاهش بيشتر نفت 
صادراتي ايران باش��د. به گزارش ايرنا، وزارت خزانه داري 
امريكا چين را تهديد كرده كه اگر واردات نفت از ايران را 
متوقف نكند، با تحريم رو به رو خواهد شد. وزير خزانه داري 
امريكا گفته كه ما برخي از شركت هاي حمل و نقل چين 
را كه از ايران نفت خريداري مي كنند، تحريم كرده ايم و 
همچنان ضمن هش��دار به چين يا هر كشور ديگري در 
جهان كه با ايران تجارت مي كند، آنها را تحريم مي كنيم.

وي با بيان اينكه واش��نگتن براي حل مساله نفت ايران 
با چين مشورت مي كرد، مدعي ش��ده كه امريكا درآمد 
)صادرات( نفت اي��ران را 95 درصد كاهش داده اس��ت. 
وزير خزانه داري امريكا تاكيد كرده كه بخش عمده اي از 
اين درآمد نفتي باقيمانده از كشور چين است. بر اساس 
ادعاي وي، همه شركت هاي دولتي چيني خريد نفت از 
ايران را متوقف كرده ان��د و وزارت خزانه داري امريكا در 
حال همكاري نزديك با طرف چيني براي متوقف كردن 
فعاليت هاي اضافي در زمينه نفت اس��ت. اما زنگ خطر 
اصلي براي نفت ايران، امضاي توافق تجاري بين چين و 
امريكا است. چين و امريكا روز چهارشنبه به وقت امريكا 

اولين بخش از توافق تجاري خ��ود را نهايي كردند تا راه 
براي توافقي جامع تر و گسترده تر كه به اختالفات تجاري 
ديرينه دو اقتصاد بزرگ جهان پايان دهد، باز شود. بر اين 
اساس، چين توافق كرده تا در 2 سال آينده 200 ميليارد 
دالر خريد محصوالت امريكايي را افزايش دهد. افزايش 
واردات چي��ن از محصوالت 4 صنع��ت، خودرو، قطعات 
خودرو، هواپيما، ماشين آالت كشاورزي، تجهيزات پزشكي 
و نيمه رساناها خواهد بود. نكته مهم و سرنوشت ساز براي 
بازار نفت ايران اما در اين بند گنجانده ش��ده كه بر اساس 
آن قرار است پكن خريد انرژي از امريكا را 50 ميليارد دالر 

افزايش دهد.
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برداشت نفت از آزادگان 
شمالي به ۱۰۰ ميليون بشكه  رسيد

ايرنا| مجري طرح توس��عه ميدان نفتي آزادگان 
ش��مالي گفت: تاكنون بيش از ۱00 ميليون بشكه 
نفت س��نگين از اين ميدان مشترك برداشت شده 
است. اسماعيل غالم پور با بيان اينكه ميدان نفتي 
آزادگان شمالي از فروردين ماه سال 95 به طور رسمي 
وارد مدار توليد شده است، اظهار كرد: تاكنون بدون 
توقف، بيش از ۱00 ميليون بشكه نفت سنگين از 
اين ميدان مشترك توليد و به مبادي صادرات ارسال 
شده است. ميدان نفتي آزادگان شمالي با مساحتي 
حدود 46٠ كيلومتر مربع در ۱20 كيلومتري غرب 
اهواز )غرب رودخانه  كارون( در مرز مشترك ايران و 

عراق در جنوب غربي كشور واقع شده است.

دبيركل اوپك: تقاضاي نفت 
پتانسيل صعودي شدن دارد

مهر| دبيركل اوپك گفت كه تقاضاي جهاني نفت 
مي توان��د در 2020 غافلگيركننده بوده و صعودي 
شود. اين در حالي است كه تقاضاي امسال نفت كمتر 
از سال هاي قبل پيش بيني شده بود.  دبيركل اوپك، 
محمد باركيندو، اعالم كرد كه تقاضاي جهاني نفت 
مي توان��د در 2020 غافلگيركننده بوده و صعودي 
ش��ود. اين در حالي اس��ت كه تقاضاي امسال نفت 
كمتر از سال هاي قبل پيش بيني شده بود. او گفت: با 
آنچه ما به طور كالن شاهد آن هستيم تقاضاي نفت با 
پتانسيل رشد روبه رو است. اين مي تواند در طول سال 

2020 بر توازن بازار نفت تأثير بگذارد. 

نصف صادرات نفت ليبي 
متوقف شد

تس�نيم| يك منبع آگاه در ش��ركت دولتي نفت 
ليبي گفت: صادرات نفت از بنادر ش��رقي و مركزي 
اين كشور از روز شنبه متوقف خواهد شد و موجب 
كاهش 700هزار بشكه اي صادرات روزانه اين كشور 
عضو اوپك خواهد شد. اين منبع آگاه گفت: تعطيلي 
اين بنادر به استثناي بندر زوئيتينا به دستور شاخه 
ارتش ملي ليبي به فرماندهي ژنرال خليفه حفتر انجام 
مي گيرد. بنادر شرقي ليبي تحت كنترل نيروهاي 
ژن��رال حفتر قرار دارند ك��ه در پي تصرف طرابلس 
است. اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه آلمان 
و سازمان ملل در تالشند در نشست برلين كه فردا 
برگزار خواهد شد ژنرال حفتر و حاميان خارجي اش 
را به توقف تالش هاي 9 ماه اخير براي تصرف طرابلس 
مجاب كنند. احمد ميسماري، سخنگوي ارتش ملي 
ليبي به خبرنگاران گفته، »مردم ليبي« بنادر نفتي 
را تعطي��ل كرده اند. قبل از تعطيلي اين بنادر توليد 
روزانه نفت ليبي ۱.3 ميليون بشكه برآورد شده بود.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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وضعيت بازار خريد و فروش مسكن دردي ماه 98

گزارش ميداني »تعادل« از بازار مسكن پايتخت

فروشنده هست، خريدار نيست

وقتيارزشخانههايمعموليتهرانميليارديميشود

گروه راه وشهرسازي|زهره عالمي |
درحالي كه براساس آخرين گزارش بانك مركزي 
از تحوالت بازار مسكن، متوسط قيمت خريد و 
فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني در 
ش�هر تهران طي آذرماه 13 ميليون و 530 هزار 
تومان بوده اس�ت كه نسبت به ماه گذشته و ماه 
مشابه س�ال قبل 8 و 41.6 درصد رشد داشته، 
اظهارات مش�اوران امالك پايتخت از وضعيت 
بازار خريد و فروش مس�كن در دي ماه حكايت 
از آن دارد كه قيمت ها نسبت به آذر ماه كاهش 

يافته است.
عالوه بركاهش قيمت ها، حجم معامالت هم در 
دي ماه افت كرده اس�ت. اين در شرايطي است 
كه تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر 
تهران در آذر 98، به 9.5 هزار فقره رسيد كه در 
مقايس�ه با ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به 

ترتيب 134.7 و 40 درصد افزايش داشت.
در واقع، با وجود رشد 8 درصدي قيمت مسكن 
در آذرماه نس�بت به آبان ماه سال جاري، حجم 
معامالت 134.7 درصد رش�د كرد، ام�ا در دي 
ماه با وجود كاهش قيمت ها ش�اهد افت تعداد 
قرارداده�اي خريد و فروش مس�كن بوديم كه 
برخي كارشناسان و فعاالن بازار مسكن، تنش 
رخ داده ميان ايران و امريكا طي دو هفته گذشته 
را يكي از مهم ترين داليل كاهش معامالت عنوان 

كرده اند.

بررسي بازار خريد و فروش مسكن طي 10 ماه گذشته 
حاكي از آن است كه قراردادهاي خريد و فروش مسكن 
در ارديبهشت ماه بيشترين ميزان را با بيش از 12 هزار 
فقره به خود اختصاص داده و در ماه هاي پس از آن حجم 
معامالت كاهشي ش��ده تا اينكه دوباره آذر ماه حجم 
معامالت به 9.5 هزار واحد مسكوني رسيده در حالي 
كه درآبان ماه حجم معامالت 4.1 هزار فقره بوده است.

درباره روند قيمت ها طي 10 ماه گذشته هم تا مرداد ماه 
قيمت ها افزايشي بود، اما پس از آن تا آبان ماه، قيمت ها 
مسيري نزولي را طي كرد تا اينكه در آذر ماه، قيمت ها 

دوباره نسبت به ماه قبل خود رشد كرد. 
در اين شرايط و با توجه به بهبود بازار مسكن در قيمت 
و حجم معامالت طي آذر ماه سال جاري كارشناسان 
اقتصادي پايان يافتن ماه صفر، افزايش نرخ ارز و بنزين، 
نزديك شدن به ماه هاي پاياني س��ال و فشار تقاضا را 
مهم ترين داليل بهبود بازار مسكن اعالم كردند و انتظار 
داشتند كه اين شرايط در ماه هاي بعد هم ادامه يابد اما 
متشنج شدن فضاي سياس��ي و اقتصادي كشور طي 
هفته هاي گذشته موجب ش��د كه بازار مسكن طبق 
شرايط پيش بيني ش��ده پيش نرود و قيمت و حجم 

معامالت كاهش يابد.

گزارش ميداني روزنام��ه تعادل از وضعيت بازار خريد 
و فروش مسكن و گفت وگو با مشاوران امالك مناطق 
مختلف پايتخت حاكي از آن است كه در دي ماه حجم 
معامالت و قيمت ها نس��بت به آذر ماه كاهش داشته 
اس��ت ضمن اينكه در كل طي ماه هاي گذشته، تعداد 
مراجعه كنندگان به دفاتر مشاور امالك افت محسوسي 
داشته در حالي كه تغيير چنداني در تعداد فروشندگان 

شاهد نبوديم.

روايتآمارياتحاديهامالك
اگرچه به گفته مشاوران امالك حجم معامالت در دي 
ماه نس��بت به آذر ماه كاهش داشته است اما گزارش 
ارايه شده از س��وي رييس اتحاديه مشاوران امالك از 
وضعيت بازار طي 22 روز ابتدايي دي ماه 1۳9۸ نشان 
مي دهد كه در شهر تهران ۸۷12 قرارداد خريد و فروش 
ملك به امضا رسيده كه نس��بت به 22 روز ابتداي ماه 
گذشته 1۷ درصد و نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
۳۷ درصد افزايش نشان مي دهد. مطابق آمار اتحاديه 
مشاوران امالك تهران همچنين در كل كشور از ابتدا تا 
22 دي ماه 1۳9۸ حدود 41 هزار و 11 قرارداد خريد و 
فروش ملك منعقد شده كه نسبت به آذرماه امسال 25 
درصد و نسبت به همين زمان در سال قبل 12 درصد 

رشد پيدا كرده است.

وابستگيقيمتهابهسند
يكي از مشاوران امالك كه در منطقه لويزان دفتر رهن 
و اجاره و خريد و فروش دارد با انتقاد از كسادي بازار به 
»تعادل« مي گويد: حجم معامالت انجام شده در بازار 
مسكن طي دي ماه كاهش داشته است اگرچه در سال 
جاري وضعيت بازار طي ماه هاي گذشته هم مناسب 

نبوده است.
او ادامه مي دهد: اين دفتر اگ��ر مراجعه كننده اي هم 
داشته باشد براي رهن و اجاره است و تعداد خريداران 

به شدت كاهش يافته است.
به گفته اين فعال بازار مسكن، قيمت هرمترمربع واحد 
مسكوني در اين منطقه بين 20 تا ۳0 ميليون تومان 
است و دليل اين تفاوت قيمتي هم به محله اي وابسته 
است كه ملك در آن قرار دارد و هم به سندهاي مختلف 

از جمله شش دانگ، موقوفي و ... بستگي دارد.

خريدارنيست
يكي از مشاوران امالك فعال در منطقه امير آباد درباره 
شرايط كنوني بازار مس��كن در گفت وگو با »تعادل« 
مي گويد: حجم مراجعه كنندگان نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است. 
او اضافه مي كند: در سال جاري، تعداد مراجعه كنندگان 
به دفتر مشاوره امالك براي خريد مسكن كاهش داشته 
است درحالي كه فروشنده ملك، كم نيست، در 10 ماه 

گذشته تنها دو قرارداد خريد و فروش امضا شده است.
اين فعال بازار مسكن ادامه مي دهد: قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني در اميرآباد نسبت به ماه قبل افت داشته 
است، به عنوان نمونه آپارتماني كه در ماه هاي گذشته 
هر مترمرب��ع آن 2۷ ميليون تومان بود به 2۳ ميليون 
تومان كاهش يافته است اما با اين وجود خريدار ندارد.

او اظهار مي كند: درحال حاضر هر مترمربع آپارتمان 
نوساز در اين منطقه حدود 2۳ ميليون تومان است.

تغييرفرمولخريدار-فروشنده
درسالجاري

يكي از مش��اوران امالك كه در منطقه پونك فعاليت 
مي كند، با اشاره به كس��ادي بازار مسكن به »تعادل« 
مي گويد: بازار خريد و فروش مسكن در سال گذشته 
ركود تورمي ش��ديدي را تجربه  كرد اما در حال حاضر 

ركود نسبت به سال 9۷ كاهش يافته است.
او مي افزايد: تعداد مراجعه كنندگان براي خريد و فروش 
مسكن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته 
است و حجم معامالت امضا شده در اين دفتر طي سال 

جاري به تعداد انگشتان دست نمي رسد.
اين فعال بازار مسكن تصريح مي كند: در سال گذشته، 
فروش��ندگان تمايلي به ارايه فايل نداش��تند امسال 
خريداران كاهش يافته اند و شرايط به گونه اي شده كه 

تعادل ميان درآمد-هزينه اين دفتر مشاوره از بين رفته 
اس��ت. به گفته او، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
نوساز در پونك بسته به محله، شرايط ملك، دسترسي 
به وس��ايل حمل و نقل عمومي و ... دارد اما در كل بين 

22 تا ۳0 ميليون تومان است.

كاهشفايلهايفروش
يكي از فعاالن بازار مسكن كه در منطقه پيروزي بنگاه 
معامالتي دارد درباره شرايط بازار مسكن به »تعادل« 
مي گويد: حجم خريداران در دي ماه نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل و حتي ماه هاي قبل افت داشته است. 
او مي افزايد: تعداد فروشندگان هم كاهش يافته است 
و فقط چند فايل براي فروش در اين دفتر مشاورامالك 

وجود دارد.
به گفته اين مش��اورامالك،  در سال گذشته وضعيت 
خريد و فروش بهتر بود اما در سال جاري بازار در ركود 

عميقي به سر مي برد و مراجعه كننده اي نداريم.
اين فعال بازار مسكن ادامه مي دهد: قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني نوس��از در منطقه پيروزي حدود 12 

ميليون تومان است.

كاهشمعامالتدرديماه
يكي از فعاالن بازار مسكن كه در منطقه افسريه دفتر 

مشاوره امالك دارد، درباره وضعيت بازار خريد و فروش 
مسكن به »تعادل« مي گويد: حجم معامالت مسكن 
در آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 20 
درصد رشد داشت اما در دي ماه تعداد قراردادهاي خريد 
و فروش دوباره كاهش يافت و به حجم معامالت در آبان 

ماه و آذر ماه نزديك شد.
او مي گويد: تع��داد قراردادهاي خريد و فروش در دي 
ماه نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته هم كاهش 

يافته است.
اين مشاور امالك اظهار مي كند: حجم معامالت از مرداد 
ماه روند كاهشي يافت و اين مسير تا آذرماه ادامه داشت 
اما درآخرين ماه پاييز شاهد رشد تعداد قراردادها بوديم 
و پيش بيني مي شد كه اين شرايط تداوم داشته باشد 
اما به دليل تنش هاي رخ داده در هفته هاي اخير، حجم 

معامالت نزولي شد.
او اضاف��ه مي كند: اغل��ب واحدهاي مس��كوني واقع 
در منطقه افس��ريه بين 60 تا ۷0 مترمربع هستند و 
واحدهاي كوچك تر يا بزرگ ت��ر از اين محدوده، كم 

پيدا مي شوند.
اين مش��اور امالك ادامه مي دهد: قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني نوساز با پاركينگ در منطقه افسريه 10 
ميليون تومان است، بنابراين يك واحد مسكوني ۷0 

متري، ۷00 ميليون تومان مي شود.

گروه راه وشهرسازي| 
قيمت مسكن در س��ال جاري نسبت به سال گذشته 
رشد قابل توجهي داشته و بررسي قيمت ها در هر ماه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل آن هم اين موضوع را به 
خوبي نشان مي دهد، البته افزايش قيمت هرمترمربع 
واحد مسكوني طي 10 ماه گذشته در مقايسه با مدت 
مشابه سال 9۷ همواره رو به رشد نبوده و نوساني بوده 

اما همواره باالتر از سال گذشته بوده است.
تداوم افزايش قيمت ها نسبت به سال گذشته موجب 
ش��ده كه حجم معامالت نسبت به س��ال 9۷ كاهش 
يابد و بازار ركود چش��مگيرتري را تجربه كند، در اين 
ميان بررس��ي قيمت مس��كن در 5 منطقه مختلف 
پايتخت )شمال، غرب، مركز، شرق و جنوب( حكايت 
از آن دارد كه براي خريد يك واحد مسكوني متوسط 
متراژ )بين ۷5 ت��ا 101 متر( در ته��ران بايد حداقل 
500 ميليون تومان داشته باشيد تا در يكي از مناطق 
جنوبي و ارزان قيمت پايتخ��ت بتوانيد صاحب ملك 
شويد اگرچه روند حاكم بربازار مسكن در مناطق ديگر 
پايتخت، نشانگر آن اس��ت كه با كمتر از يك ميليارد 
تومان نمي توان يك واحد مسكوني متوسط در تهران 
خريداري كرد. بررس��ي هاي ميداني »تعادل« نشان 
مي دهد كه قيمت مس��كن در مناطق شمالي و غربي 
پايتخت باالس��ت و براي خريد يك واحد مس��كوني 
متوسط بايد حداقل 2 ميليارد تومان به صاحب ملك 
بپردازيد در حالي كه اين شرايط در مركز، شرق و جنوب 
پايتخت متفاوت است و با سرمايه اي كمتر از 2 ميليارد 

تومان هم مي توان خانه خريد.

شمالپايتخت
تحليل بازار مسكن در شمال تهران حاكي از آن است كه 
قيمت ها در اين منطقه لوكس، همچنان در صدرقرار 
دارد. به عنوان نمونه قيمت كل براي خريد يك واحد 

مسكوني 90 متري نوساز در محله نوبنياد كه امكاناتي 
مثل سالن ورزشي، مسترروم، البي و ... دارد، 2 ميليارد 
و ۷00 ميليون تومان است چون هرمترمربع آپارتمان 

نوساز در اين محله حدود ۳0 ميليون تومان است.
براي خريد يك آپارتمان 92 متري نوساز در محله ازگل 
بايد 2ميليارد و 200 ميليون تومان داشته باشيد چون 
قيمت هر مترمربع آپارتمان در اين منطقه 2۳ ميليون 

و 91۳ هزار تومان است.
درصورتي كه خواهان خريد يك ملك ۸۸ متري نوساز 
در دربند هس��تيد بايد 2ميليارد و 50 ميليون تومان 
به صاحب ملك بپردازيد، قيم��ت هر مترمربع واحد 
مسكوني در اين منطقه 2۳ ميليون و 295 هزار تومان 
است. خريد يك واحد مس��كوني 9۷ متري نوساز در 
محله هروي تهران، 2ميلي��ارد و 1۸2 ميليون و 500 
هزار تومان براي شما هزينه دارد و قيمت هر مترمربع 

از اين آپارتمان، 22ميليون و 500 هزار تومان است.

غربپايتخت
براي خريد ملك در مناطق غربي پايتخت هم بايد بيش 
از 2 ميليارد تومان داشته باشيد، براي مثال براي خريد 
يك واحد آپارتمان 100 متري نوساز در محله ستارخان 
تهران بايد 2 ميليارد و 1۷0 ميليون تومان داشته باشيد 
چون قيمت هر مترمربع آپارتمان در اين منطقه حدود 

21 ميليون و ۷00 هزار تومان است.
قيمت كل يك واحد مس��كوني 90 متري نوس��از در 
خيابان آيت اهلل كاشاني پايتخت 2 ميليارد و ۷0 ميليون 
تومان اس��ت و قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 2۳ 

ميليون تومان است.
درصورتي كه خواهان خريد يك واحد آپارتماني 100 
متري نوساز در شهرك آپادانا هس��تيد بايد براي هر 
مترمربع واحد مس��كوني دراين شهرك، ۳2 ميليون 
تومان بپردازيد، قيمت كل اين واحد آپارتماني۳ ميليارد 

و 200 ميليون تومان است.

قيمت كل يك واحد مس��كوني 92 متري نوس��از در 
محله گيشاي تهران، 2 ميليارد و 5۳۸ ميليون تومان 
است و قيمت هر مترمربع از اين آپارتمان، 2۷ ميليون 

تومان است. 

مركزپايتخت
وضعيت قيمت ها در محالت مركزي تهران نشان مي دهد 
كه شما با بيش از يك ميليارد تومان و كمتر از 2 ميليارد 
تومان هم مي توانيد خانه بخريد، مثال قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني نوساز در محله فاطمي تهران، 20 ميليون 
تومان اس��ت و برهمين اساس قيمت كل يك آپارتمان 
۷6 متري در اين محله، يك ميليارد و 520 ميليون تومان 
مي شود. درصورتي كه خواهان خريد يك واحدآپارتماني 
در محله يوسف آباد با متراژ ۸2 متر هستيد بايد براي هر 
مترمربع واحد مسكوني در اين محله، 2۳ ميليون و 100 
هزار تومان هزينه كنيد و قيمت كل اين واحد يك ميليارد 
و 900 ميليون تومان است. براي خريد يك آپارتمان ۸9 
متري نوساز در خيابان سميه هستيد بايد هر مترمربع 
واحد مسكوني را 16 ميليون و 500 هزارتومان خريداري 
كنيد و قيمت كل هم يك ميليارد و 46۸ ميليون و 500 
هزار تومان اس��ت. خريد يك واحد مسكوني 9۷ متري 
نوساز در خيابان وليعصر تهران، 2ميليارد و 910 ميليون 
تومان هزينه دارد چون قيمت هر مترمربع از اين واحد 

مسكوني، ۳0 ميليون تومان است.

شرقپايتخت
قيمت ها در ش��رق تهران منصفانه تر است، به عنوان 
نمونه خريد يك واحد مسكوني نوساز 100 متري در 
محله شمس آباد تهران، 2 ميليارد و 200 ميليون تومان 
هزينه دارد چون قيمت هرمترمرب��ع از اين آپارتمان 
22ميليون تومان اس��ت.  اگر قصد خريد ملك نوساز 
در محله نارمك تهران را داريد بايد براي هر مترمربع 

واحد مسكوني در اين منطقه حدود 16 ميليون و 500 
هزار تومان بپردازيد برهمين اس��اس قيمت كل يك 
آپارتمان 90 متري در نارمك، 1ميليارد و 4۸5 ميليون 
تومان مي شود. درصورتي كه خواهان خريد يك واحد 
۸6 متري در محله گلبرگ تهران كه ۷ س��ال از زمان 
ساخت آن مي گذرد، هستيد بايد يك ميليارد و 200 
ميليون تومان داشته باشيد چون قيمت هرمترمربع از 
اين واحد مسكوني، 1۳ ميليون و 95۳ هزار تومان است.

قيمت خريد يك واحد مسكوني 100 متري نوساز در 
محله پيروزي تهران، 1ميليارد و ۳00 ميليون تومان 
اس��ت و قيمت هر مترمربع از اي��ن واحد، 1۳ ميليون 

تومان است.

جنوبپايتخت
درحالي كه قيمت كل يك واحد مس��كوني متوسط 
متراژ در مناطق شمالي گاه به باالي ۳ ميليارد تومان 
هم مي رسد در مناطق جنوبي شاهد فروش واحدهايي 
با قيمت حدود 500 ميليون تومان هم هستيم. به عنوان 
مثال قيمت يك واحد مس��كوني 90 متري نوساز در 
محله شهرري كه قيمت هر مترمربع آپارتمان در آن 9 
ميليون و 500 هزار تومان است، ۸55 ميليون تومان 
است. براي خريد يك واحد مسكوني نوساز ۸0 متري در 
خزانه بايد 640 ميليون تومان به صاحب ملك بپردازيد، 
چون قيمت هرمترمربع از اين آپارتمان ۸ ميليون تومان 
است. درصورتي كه محله شادآباد تهران را براي سكونت 
انتخاب كرده ايد، بايد براي هر مترمربع واحد آپارتمان 
در اين محله ۸ ميليون و ۸۷5 هزار تومان و قيمت كل 

يك واحد ۸0 متري، ۷10 ميليون تومان مي شود.
خريد يك واحد آپارتماني ۸0 متري نوس��از در محله 
مولوي تهران، 510 ميليون تومان اس��ت و قيمت هر 
مترمربع از اين واحد مس��كوني 6 ميليون و ۳۷5 هزار 

تومان است.
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از ابتداي امسال با توجه به تداوم افزايش قيمت ها 
از س��ال گذش��ته و كاهش قدرت خريد مردم، 
ركود بازار مس��كن ادامه پيدا كرد، در اين ميان 
كارشناس��ان اعالم كردند كه در نيمه دوم سال 
اين ركود عميق تر مي شود و به دنبال آن كاهش 
قيمت ها حداقل تا بازه 15 درصدي رخ مي دهد، 
موضوعي كه در مهر و آبان ماه تاحدودي به وقوع 
پيوست اما درآذر ماه دوباره قيمت ها رشد كرد و 

پيش بيني ها در اين زمينه نقش برآب شد.
نايب ريي��س اتحادي��ه مش��اوران امالك پيش 
از آغ��از نيمه دوم و همچنين روزهاي نخس��ت 
پاييز چندين بار اعالم كرد كه در پاييز و سه ماه 
زمس��تان ش��اهد ركود عميقي بر بازار و قيمت 
مسكن خواهيم بود و ركود تورمي به غيرتورمي 
تبديل خواهد شد. حسام عقبايي گفت كه بازار 
مسكن همچنان ظرفيت كاهش قيمت مسكن 
را دارد و اينگونه نيس��ت كه قيمت مس��كن به 
كف رسيده باشد، اما با رشد قيمت ها در آذر ماه 
شاهد سنت شكني بازار مس��كن از مرداد سال 

جاري بوديم.
تغيير و تحوالت در بازار خريد و فروش مس��كن 
طي ماه هاي گذش��ته بهانه اي ش��د ت��ا روزنامه 
تعادل گزارش��ي از وضعيت اين بازار و همچنين 

راهكارهايي براي بهبود آن تهيه كند.

بررسيبازار
   افزايش قيمت ها در بازار مسكن طي سال هاي 
96 و 9۷ با رشد بسيار فزاينده اي روبرو بود، اين 
افزايش قيمت ها بيش از نقطه تعادل بود، با توجه 
به اين موضوع از ابتداي تيرماه رشد قيمت مسكن 
متوقف شد و از مردادماه هم روند كاهش قيمت 

آغاز شد و تا آذر ماه ادامه داشت. 
   از مرداد ماه تا آذرماه قيمت اس��مي مسكن در 
حال كاهش بود )اگر شما تاثير تورم را از قيمت 
اسمي كم كنيد، قيمت واقعي به دست مي آيد( و 
با توجه به اينكه تورم كاهش يافت قيمت اسمي 

مسكن هم با نزول همراه بود.
   دردوره ركود مثل شرايط كنوني سرعت رشد 
قيمت مسكن از سرعت رشد تورم كمتر خواهد 
بود، اين به آن معنا است كه در دراز مدت قيمت 
مسكن در كش��ور همچنان به رشد قيمت خود 
ادامه مي دهد چرا كه در دوره رونق، جبران عدم 
افزايش قيمت در دوره ركود خواهد شد، دليل اين 
امر هم آن است كه در ايران با كمبود مسكن روبرو 
هستيم و تا زماني كه عرضه و تقاضا در اين بخش 
متعادل نشود، بازار مسكن التهابات مختلفي را 

تجربه خواهد كرد.

اقداماتضروريدولت
   مسكن در كشورهاي ديگر يك كاالي مصرفي 
قلمداد مي شود، در حالي كه در ايران به ملك به 
چشم يك كاالي سرمايه اي نگاه مي كنند، مشكل 
از همين نگاه آغاز مي ش��ود، چ��را كه پول هاي 
سرمايه اي زيادي به قصد سودهاي كالن به بازار 
مسكن وارد مي ش��ود كه اين امر قيمت ها را به 
صورت كاذب افزايش مي دهد، در اين ش��رايط 
نقش دولت ب��ه عنوان سياس��ت گذار مي تواند 

اثرگذار باشد.
   با توجه ب��ه حاكميت ركود بر بازار مس��كن، 
بسياري از كارشناس��ان معتقدند كه دولت بايد 
در بازار مسكن دخالت كرده و با دريافت ماليات 
از خانه هاي خالي و مواردي نظير آن سروساماني 
به بخش مسكن كشور بدهد، اين در حالي است 
كه اين كار نياز به بانك هاي جامع اطالعاتي دارد 
كه تاكنون با وج��ود تكليف دولت به وزارت راه و 
شهرس��ازي براي راه انداري سامانه ملي امالك 
و اسكان، اين س��امانه راه اندازي نشده است؛ بر 
اساس اعالم مسووالن اين وزارتخانه سامانه مذكور 
حداقل تا پايان سال به بهره برداري نخواهد رسيد 
البته اگر اين سامانه در حال حاضر وجود داشت و 
از بخش مسكن ماليات دريافت مي شد، وضعيت 

بازار مسكن به اين آشفتگي نبود.
   دول��ت باي��د از خانه هاي خال��ي و همچنين 
فعاليت هاي سوداگرانه در بخش مسكن ماليات 
دريافت كند تا هزينه فعاليت در اين بخش براي 
افراد سودجو افزايش يابد و آنها ديگر براي كسب 
سود به اين بازار ورود نكنند، در چنين وضعيتي 
مس��كن به يك كاالي مصرفي تبديل مي شود 
و قيمت ه��ا ديگر ش��وك هاي ناگهاني را تجربه 
نمي كنند. اگرچه در اين مورد اتفاق نظري وجود 
ندارد كه اين ماليات چقدر مي تواند تاثيرگذار باشد 
اما دريافت اي��ن ماليات مي تواند به ايجاد تعادل 
كمك كند، پيشنهاد اين است به جاي اينكه اداره 
ماليات به عنوان درآمدزايي اين موضوع را ببيند، 
درون بخشي شود و براي ايجاد مسكن اجتماعي 

براي اقشار ضعيف به كار گرفته شود.
   مح��ور بعدي كنت��رل س��وداگري در بخش 
زمين اس��ت، تجربه 5-4 دهه گذش��ته نش��ان 
مي دهد بيش��ترين عايدي در بخش زمين بوده 

تا ساخت و ساز. 
   اق��دام بعدي بايد س��اخت و عرضه واحدهاي 
مسكوني كوچك متراژ باشد چون تقاضا در اين 
بخ��ش وجود دارد. با توجه ب��ه اينكه بعد خانوار 
كوچك شده اما هنوز واحدهاي مسكوني در ايران 
باالي 120 متر است بنابراين بايد سياست هايي 

اعمال شود كه متراژ خانه ها كاهش يابد.
   ع��الوه برراهكارهايي مانن��د دريافت ماليات 
ازخانه ه��اي خالي، س��اخت واحدهاي كوچك 
مت��راژ، كنت��رل س��وداگري در بخ��ش زمين 
راهكارهاي��ي مانند بهبود فضاي كس��ب و كار، 
توانمندسازي بخش هاي عرضه و تقاضا در بازار 
مسكن، كوش��ش جدي براي بازآفريني شهري 
پايدار هم از سوي كارشناسان بخش مسكن براي 

بهبود اين بازار توصيه مي شود.

قيمت خريد و فروش واحدهاي متوسط متراژ در پايتخت )ميليون تومان(
جنوبشرقمركزغربشمال
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يادداشت 9 بانك و بيمه

پرتفوي ٦٠ هزار ميلياردي صنعت بيمه در ايران

بار مالي بيمه حوادث طبيعي در انتظار نظر شوراي نگهبان 
گروه بانك و بيمه |

رييس كل بيم��ه مركزي اع��ام كرد ك��ه در هيات 
عالي واگ��ذاري تصميم گرفتيم كه س��هم دولت در 
شركت هاي بيمه آس��يا و اتكايي امين واگذار شود تا 
تنها بيمه ايران دولتي بماند. بر اس��اس طرحي كه در 
هيات دولت تصويب شده، مشروط به تاييد مجلس و 
شوراي نگهبان، در سال آينده همه واحدهاي مسكوني 
و تجاري در برابر حوادث طبيعي بيمه خواهند شد كه 
حق بيمه آن به صورت نصف نصف از سوي مردم و دولت 

پرداخت مي شود.
به گزارش »تعادل«، كارشناسان با اشاره به وجود بيش 
از 22 ميليون واحد مسكوني در كشور معتقدند كه اين 
موضوع با متوس��ط رقم 100 هزار تومان بيمه حوادث 
طبيعي، مي تواند بار مال��ي معادل 2200 هزار ميليارد 
تومان در پي داش��ته باشد كه بايد ديد شوراي نگهبان، 
دولت و مردم چگونه با تامين اين بار مالي مواجه خواهند 
ش��د و آيا در ش��رايط كس��ري بودجه و مخارج دولت، 
مي توان چنين طرحي را از نظر شوراي نگهبان تصويب 
و اين طرح راهگشا براي مقابله با حوادث را اجرايي كرد؟

غامرضا س��ليماني در اين زمينه گفت: بيمه به عنوان 
يكي از اركان مثلث مالي با بانك و بورس مي تواند تاثيرات 

مثبتي در فضاي كسب و كار داشته باشد.
وي بيمه را عاملي براي مديريت ريسك در هر فضايي 
عنوان كرد و اظهار داشت: اساسنامه مركز ملي ريسك در 
حال تنظيم است كه كار خوبي براي كشور است. رييس 
ش��وراي عالي بيمه گفت: اين مركز كاما غيردولتي و 

خصوصي خواهد بود.
س��ليماني با بيان اينكه از ٣٢ ش��ركت بيمه تنها بيمه 
ايران دولتي است، اعام كرد: در هيات واگذاري تصميم 
گرفتيم تا سهم دولت در بيمه آسيا و بيمه اتكايي امين 
را واگذار كنيم. وي ادامه داد: درباره خصوصي س��ازي و 
برداشتن تعرفه ها در صنعت بيمه گام هاي خوبي برداشته 

شده و ما تمامي تعرفه ها را برداشته ايم.
رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه در دنيا شركت هاي 
بيمه خ��ود اقدام به تاس��يس بانك مي كنن��د، اظهار 
داش��ت: صنعت بيمه پول هاي خرد را جمع و از محل 
آن سرمايه گذاري مي كند كه تنها از طريق بنگاهداري 
نيست، بلكه بيمه ها اقدام به خريد سهام، اوراق و سپرده 
بانكي مي كنند زيرا براساس آيين نامه ٩٧ شركت هاي 
بيمه نمي توانند بيش از ١٠ درصد سهام شركتي را در 
اختيار داش��ته باش��ند و بايد در هنگام بروز خسارت از 

نقدينگي الزم برخوردار باشند.
رييس ش��وراي عالي بيم��ه اظهار داش��ت: حق بيمه 
توليدي و پرتفوي صنعت بيمه در ايران ٦٠ هزار ميليارد 
تومان است، اما ما سرمايه اي حدود ٥٠٠ ميليارد دالر 
را تحت پوش��ش داريم. س��ليماني اميري ب��ا تاكيد بر 
لزوم حفظ تناس��ب بين حق بيمه دريافتي با سرمايه 
تحت پوش��ش تصريح كرد: شركت هاي بيمه خارجي 
به دليل ذات محافظه كارتر نس��بت به ساير صنايع، دو 

ماه قبل از خروج ترامپ از برجام، از ايران خارج ش��دند 
 و ما ناچار شديم پوشش ها را در داخل برعهده بگيريم.
به گفته وي تمام واحدهاي مسكوني روستاها و شهرها 
تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي قرار خواهند گرفت 
كه مي تواند در برابر خطرات احتمالي، بخشي از هزينه ها 

را تامين كند.
همان طور كه در بس��ياري از كش��ورهايي كه مستعد 
ح��وادث طبيعي هس��تند صندوق هايي ب��راي بيمه 
واحدهاي مس��كوني در برابر اين حوادث شكل گرفته، 
در ايران نيز اين طرح تصويب شده و در صورت موافقت 

شوراي نگهبان و مجلس اجرايي خواهد شد.
وي درباره اليحه صندوق حوادث طبيعي گفت: مجلس 
اين اليحه را تصويب كرده و حق بيمه ساالنه هر واحد 
مس��كوني را ١٢٠ هزار تومان در نظر گرفته ايم كه ٥٠ 
درصد را دول��ت و ٥٠ درصد ديگر را طي ١٢ قس��ط از 

مردم مي گيريم.
رييس كل بيمه مركزي سقف خسارت هر واحد مسكوني 
در صندوق حوادث طبيعي را ٣٠ ميليون تومان اعام 
كرد و ادامه داد: ما ٣٥ محصول مختلف بيمه اي داريم 

كه مي توانند به بازرگاني و صنعت خدمت ارايه كنند.
وي به س��امانه باربري با همكاري سازمان امور مالياتي 
و گمرك اش��اره كرد و اف��زود: اگر مش��خصات اعام 
شده در اين سامانه نباشد، ش��ركت هاي بيمه از بيمه 
بار خودداري خواهند كرد و در فكر س��امانه مش��ابهي 

 ب��راي باربري كااله��اي صادراتي و وارداتي هس��تيم.
رييس ش��وراي عالي بيمه از جمل��ه ديگر محصوالت 
بيمه اي را بيمه اعتباري، بيمه كيفيت و تضامين بيمه اي 
عنوان كرد و گفت: در قانون است كه موسسات بيمه اي 
مي توانند تضامين بيمه اي صادر كنند كه جايگزيني براي 

ضمانتنامه هاي بانكي است.
وي صندوق هاي بازنشستگي اختياري را از جمله موارد 
در دستور كار صنعت بيمه برشمرد و گفت: در دنيا ٦٠ 
درصد پرتفوي شركت ها بيمه زندگي است و محصوالت 
مختلفي در اين زمينه وجود دارد ولي اين سهم در ايران 

١٤ درصد است.
سليماني درباره هجينگ ارزي نيز گفت: در كشورهايي 
كه حتي نوس��ان ارزي پايين است، شركت هاي بيمه 
هجينگ ارزي را انجام نمي دهند و از آن به عنوان ريسك 
بيمه اي نام نمي برند ولي در ايران نوس��ان ارزي بسيار 

باالست.

   فقط ۵  درصد واحدهاي مسكوني
 بيمه حوادث طبيعي دارند

 پيش از اين، قائم مقام بيمه مركزي اعام كرده بود كه 
تنها بين ۵ تا ۷ درصد واحدهاي مسكوني در كشور، از 
پوشش بيمه حوادث طبيعي برخوردار هستند كه اين 
ميزان در برخي از مناطق كمتر و در برخي از استان ها 

نيز بيشتر است .

همچنين وي در مصاحبه اي در ابتداي س��ال جاري و 
پس از حوادث طبيعي و سيل در بهار سال98 گفته بود: 
بسياري از واحدهاي آسيب ديده در سيل، از هيچ گونه 
پوشش بيمه اي برخوردار نيستند، برخي از ريسك ها 
دچار اصطكاك اطاعاتي اس��ت؛ به اين معنا كه بيمه 
حوادث طبيعي در كنار بيمه ش��خص ثالث از جمله 
رشته هايي است كه از مشكل اصطكاك اطاعاتي رنج 
مي بردند، در حالي كه يكي از پيامدهاي وجود اصطكاك 
اطاعاتي در بازارها، عدم رشد قابل قبول آن بازارها است 
و يكي از داليل مهم نفوذ كم بيمه زلزله و سيل وجود 
همين اصطكاك هاي اطاعاتي در بازار بيمه، حوادث 

طبيعي است.
 به دليل وج��ود اصطكاك هاي اطاعاتي متاس��فانه 
ضرورت تهيه بيم��ه نامه حوادث ب��راي آحاد جامعه 
ما چندان درك نش��ده و اين ريس��ك در ب��ازار بيمه 
ما از اهميت الزم برخوردار نيس��ت. داش��تن سرمايه 
متناس��ب با تعهدات، يكي از مهم ترين شاخص هاي 
بيمه گري س��الم است و به همين خاطر بيمه گران به 
دليل محدوديت سرمايه، امكان ارايه سقف هاي باالي 
پوشش براي واحدهاي مسكوني و قبول تعهدات خارج 
از توان خ��ود را ندارند. ش��ركت ها نمي توانند بيش از 
سرمايه و ظرفيت نگهداري خود ريسك بپذيرند براي 
مثال يك شركت بيمه نمي تواند شهري را بدون اخذ 
پوشش هاي اتكايي الزم تحت پوشش بيمه قرار دهد 

كه تعهد پوشش بيمه اي آن بيش از 20 درصد سرمايه 
شركت باشد. يكي از عوامل مهم درافزايش ضريب نفوذ 
بيمه حوادث طبيعي قانوني كردن خريد اين بيمه نامه 
از س��وي مردم اس��ت و آنچه در اين زمينه رايج است 
و پاسخ هم داده تاس��يس صندوق هاي بيمه حوادث 
طبيعي با پشتوانه كمك مالي دولت ها است. توانگري 
مالي صندوق براي تحت پوشش قرار دادن ريسك هاي 
موجود يك اصل مهم اس��ت و بايد تمهيداتي فراهم 
كنيم تا به ازاي خسارات احتمالي منابع كافي تامين 
ش��ود. صندوق هايي نظير صندوق تامين خس��ارات 
بدني به اين دليل كه منابع مشخصي از محل شخص 
ثالث دريافت مي كنند، دچار مشكل نيستند و تجربه 
موفقي بوده اند؛ اما در صندوق هايي كه به منابع ناپايدار 
وابستگي دارند، دچار چالش هستيم. بنابراين موفقيت 
صندوق بيمه حوادث طبيعي نيز در گرو پايداري منابع 
آن خواهد بود. در مقاطع بروز حوادث فاجعه آميز چون 
سيل و زلزله كمك هاي دولت و مردم كه طبعًا به طور 
عجله اي و شتاب زده و بدون هماهنگي و برنامه ريزي 
قبلي صورت مي گيرد، نمي تواند رضايت عمومي را در 
حد قابل انتظار تامين كند. بنابراين راه اندازي و فعاليت 
قدرتمند صندوق بيمه حوادث طبيعي در گرو حمايت 

كامل دولت است. 
 با توجه به اي��ن نكته كه ايران كش��وري حادثه خيز 
محسوب مي ش��ود و جزو 10 كشور باخيز دنياست 
و خسارات ناش��ي از حادثه هاي طبيعي در آن بسيار 
باالست، تامين بخشي از منابع صندوق هاي بيمه اي 
بايد از مسير نظام بودجه صورت بگيرد. خوشبختانه 
شركت هاي بيمه در نگهداري ريسك هاي فاجعه آميز 
اصول بيمه اي را رعايت مي كنند و در حادثه اخير نيز 
بيش از 8۵ درصد خسارات از پوشش اتكايي برخوردار 

بوده است.
 انعكاس مطال��ب و مفاهيم بيم��ه اي در 8۶ عنوان از 
كتب درس��ي و 1۵ ميليون نس��خه از نشريات معتبر 
نظير نشريه سراسري رشد و همچنين ترويج بيمه در 
مدارس و دانشگاه ها از فعاليت هاي موثر در زمينه تعميم 

و همگاني سازي بيمه به شمار مي رود.
به جاي اينكه در زمان وقوع س��يل و زلزله همه نگران 
تامين مالي خس��ارت هاي پيش آمده ش��ده و مردم و 
دولت به فكر كمك مالي به آس��يب ديدگان باشند و 
اين كار بخش مهمي از ان��رژي و تمركز همه را صرف 
خود كند، بهتر اس��ت همه اعم از مردم و دولت ماهانه 
مبالغ ناچيزي به ازاي هر واحد مس��كوني در صندوق 
بيمه حوادث طبيعي ذخي��ره كنند تا در هنگام وقوع 
حادثه خسارت هاي مالي بدون دغدغه و سردرگمي و 

با آمادگي قبلي جبران شود.
پوشش بيمه صندوق حوادث طبيعي حالت پايه دارد و 
هر واحد مسكوني كه بخواهد مازاد بر پوشش صندوق، 
براي خود پوشش بيمه اي اخذ كند، شركت هاي بيمه 

به طور تكميلي اقدام به فروش آن خواهند كرد.

كاهش موانع فروش دارايي هاي مازاد شبكه بانكي
سيدكمال سيدعلي |

به منظور سرعت بخشي در فروش اماك مازاد بانكي، ناظر 
پولي بايد با هماهنگي دستگاه هاي نظارتي اعم از بازرسي 
كل كشور، ديوان محاسبات و قوه قضاييه نظارت بر فروش 

اموال را بر عهده گيرد.
ضرب االجل سه ساله فروش اماك و دارايي هاي سيستم 
بانكي و واگذاري آن تمام ش��د ولي اقدام موثري صورت 
نگرفته است. علل عدم واگذاري دارايي هاي سيستم بانكي از 
زواياي مختلف قابل بررسي است؛ آيا علت بروز اين وضعيت 
ناشي از مشكات قوانين و مقررات است يا اينكه ساختار 
سيستم بانكي توانايي الزم براي اين كار مهم را ندارد و آيا 
مي شود سيستم بانكي )دولتي، خصوصي يا خصولتي و 
بانكي هاي تجاري يا تخصصي و توسعه اي( را با يك معيار 
سنجيد و كالبدش��كافي كرد؟ مقررات و بخشنامه هاي 
بانك مركزي براي سيستم بانكي يكس��ان است ولي در 

مكانيسم اجرا تفاوت بس��يار است؛ زيرا بانك هاي دولتي 
بر اس��اس قانون انجام معامات دولت��ي بايد عمل كنند 
كه انجام اين مهم براي مديران مربوطه از لحاظ واگذاري 
اماك و پروژه هاي بزرگ بسيار پرريسك است. در صورتي 
كه يك بانك خصوصي براي واگ��ذاري دارايي هاي خود 
صرفًا با مقررات داخلي و نهايتًا مصوبات هيات مديره خود 
عمل خواهد كرد. از منظر ديگر بايد توجه كرد آيا سيستم 
بانكي انگيزه فروش دارايي هاي سودآور خود را دارد به نظر 
اينجانب سيستم بانكي بعضا وضعيت مالي و ترازنامه خود 
را از درآمدهاي حاصل از شركت داري تامين مي كند. لذا 
شركت هاي سودده در اولويت فروش نيستند؛ شركت هاي 
زيانده هم خريدار ندارند. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه 
در اين بازار، عرضه و تقاضا نيز با هم هماهنگي ندارد. عاوه 
بر اين، فروش اماك و دارايي  دولت هم كه در اليحه بودجه 
مبلغ قابل توجهي براي آن منظور شده است، خود در اين 

بازار رقيبي براي سيستم بانكي در امر فروش اماك است.
همچنين، بانك ها، با توجه به افزايش دو تا سه برابري قيمت 
اماك طي اين سه سال كه ضرب العمل فروش داشته اند، از 
نگهداري اماك منتفع شده اند و توانسته اند مشكات مالي 

خود را با تجديد ارزيابي، كمتر نمايش دهند.
در چنين ش��رايطي، وقتي روند بنگاهدار شدن بانك ها 
را بررس��ي مي كنيم موارد قابل توجهي يافت مي شود به 
گونه اي كه مي توان گفت از ابتداي انقاب اسامي سيستم 
بانكي كش��ور به داليل زير به سمت بنگاهداري حركت 
كرده است: بدهكاران بانك ها كه بعد از انقاب فرار كردند 
كارخانجات آنها در اختيار بانك ها قرار گرفت، دولت ها از 
ابتداي انقاب با سرمايه  بانك ها به صورت دستوري اقدام 
به احداث پروژه هاي بزرگ مانند فوالد پتروشيمي، سيمان 
و... كرده اند، در مقاطعي به منظور رونق بازار سرمايه خريد 
سهام شركت ها توسط بانك ها به صورت دستوري انجام 

شده اس��ت، افرادي هنگام احداث پروژه اماك را وثيقه 
بانك ها كرده اند و به دليل عدم بازپرداخت اقس��اط بانك 
آنها را تملك كرده است، ضعف موجود در سيستم بانكي به 
لحاظ عدم سودآوري ريالي به دليل دستوري بودن نرخ هاي 
تسهيات و سپرده گذاري و همچنين عدم دريافت درآمد و 
كارمزد ارزي از معامات بين الملل )گشايش اعتبار اسنادي، 
ضمانتنامه ها، بروات( و همچنين نقل و انتقاالت ارزي كه 
هم اكنون اين درآمدها از طريق صرافي ها كسب مي شود، 
در افزايش انگيزه براي انجام فعاليت هاي غيرواسطه گري 
مالي و جبران برخي از ضرر و زيان هاي عمليات متعارف 
بانكي را افزايش داده است، بانك هاي خصوصي نيز به داليل 
متعددي از جمله حجم انبوه معوقات سيستم بانكي سعي 
دارند با نگهداشتن ش��ركت ها آنها را تامين مالي كنند و 
بيشتر اعتبارات را در اختيارات شركت هاي خود قرار دهند.

با توجه به جبري بودن مواردي كه  به آن اشاره شد، موضوع 

واگذاري بنگاه ها بايد به نحوي مورد توجه ناظر پولي قرار 
گيرد كه ضم��ن تفكيك بانك هاي خصوصي و دولتي در 
چارچوب اصاح نظام بانكي اين موضوع در اولويت اقدام و 
عمل باشد، هرچند كه شركت هاي اعتبارسنجي، صرافي، 

بيمه اي، فناوري و IT بايد در سيستم بانكي حفظ شود.
در اين راس��تا، ناظر پولي بايد با هماهنگي دستگاه هاي 
نظارتي اعم از بازرس��ي كل كش��ور، ديوان محاسبات و 
قوه قضاييه نظارت بر ف��روش اموال را بر عهده بگيرد زيرا 
سازمان خصوصي سازي كه توس��ط مقامات مختلف به 
عنوان هيات واگذاري و در چارچوب قانون اقدام مي نمود 
متاسفانه با مش��كات عديده اي روبه رو ش��ده است. لذا 
به منظور سرعت بخشي به واگذاري دارايي هاي سيستم 
بانكي بايد مديران با اتكا به يك ساختار كم ريسك بتوانند 
نس��بت به اجراي مصوبات و فروش اماك و دارايي هاي 

مازاد اقدام كنند.
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بازآرايي و افزايش كارايي 
شوراي هماهنگي اقتصادي

سعيد  مسگري|
نقدهايي در ماه هاي اخير به عملكرد ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي مطرح شده كه به نظر 
مي رس��د بازطراحي اين نهاد به منظور افزايش 

كارايي ضرورت داشته باشد.
اكنون كه حدود دو ماه از افزايش قيمت بنزين 
مي گ��ذرد و از فض��اي ملتهب و احساس��ي آن 
روزها فاصله گرفته ايم زمان آن فرا رسيده كه به 
بررسي ابعاد مختلف آن تصميم و مسائل مربوطه 
پرداخته ش��ود. يكي از موضوعات مهمي كه در 
آبان ماه مطرح و مورد نقد ق��رار گرفت جايگاه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا بود. 
با توجه به آنكه تصمي��م افزايش قيمت بنزين، 
از طريق اين شورا اتخاذ ش��ده بود نقدهايي به 
جايگاه اين نهاد جديدالتاسيس و نحوه عملكرد 
آن مطرح شد. تا جايي كه برخي بر لزوم انحال 
آن تاكيد داشتند و خواستار نقش آفريني مجلس 

در تصميمات مهم كشور بودند.
سابقه تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
يا همان جلس��ه س��ران قوا، به خروج امريكا از 
برجام و بازگشت دوباره تحريم ها بازمي گردد. در 
اوايل سال گذشته و همزمان با افزايش مشكات 
اقتصادي ناش��ي از خروج امريكا از برجام، مقام 
معظم رهبري پيش��نهاد تش��كيل جلسه اي با 
حضور س��ران قوا را دادند. هدف اين جلس��ات 
اتخاذ س��ريع، بهنگام و هماهنگ تصميمات و 
سياست هاي اقتصادي متناسب با شرايط تحريم 
بود. هدفي كه به نظر كاما منطقي و درست است 
و مي تواند به كاهش مشكات اقتصادي در دوران 
تحريم كمك كند. اما عملكرد اين ش��ورا داراي 
ضعف هايي بود كه با انتق��اد برخي نمايندگان، 

كارشناسان و رسانه ها مواجه شد.
به نظر مي رسد عملكرد شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، متاثر از يك ضعف تاريخي و ريشه اي 
يعني ضعف در نهادسازي است. از گذشته تاكنون 
در كشور ما در حوزه نهادسازي ضعف هاي جدي 
وجود داشته و بسياري از نهادها به صورت ضعيف 
و ناكارا طراحي و تاسيس شده اند. در واقع براي 
نهادسازي صحيح الزم است كه به الزامات قانوني 
و حقوقي، س��اختار اداري صحي��ح، روابط بين 
نهادهاي باالدستي و پايين دستي و... توجه شود، 

اما در بسياري موارد اين اتفاق رخ نداده است.
در طراح��ي نهادي ش��وراي عال��ي هماهنگي 
اقتصادي، نيز ضعف هايي وجود دارد كه سبب 
كاهش كارايي آن شده است. براي بهبود عملكرد 
اين نهاد بهتر اس��ت به جاي حذف آن به اصاح 
ساختاري پرداخته ش��ود. زيرا چنين شورايي 
در ش��رايط تحري��م مي تواند راهگش��ايي هاي 
مناسب و مهمي داشته باشد و به تصميم گيري 
سريع در شرايط دش��وار تحريم كمك كند. در 
ادامه به برخي از مهم ترين ضعف هاي اين نهاد 
و راهكارهاي پيش��نهادي اصاح��ي پرداخته 
مي شود. اولين و شايد مهم ترين مشكل شوراي 
عالي، مش��خص نبودن حيط��ه وظايف و حوزه 
كاري آن اس��ت. اين امر سبب ش��ده تا شوراي 
عالي به موضوعات مختل��ف ورود پيدا كند و به 
تصميم گيري و سياست گذاري بپردازد. برخي 
از اين تصميمات تناس��بي با هدف اصلي شورا 
نداشته و تصميم گيري درباره آنها مي توانسته 
از مجاري عادي و قانوني طي شود. لذا ضروري 
است در اولين گام حيطه وظايف و تصميماتي 
كه بايد در اين شورا اتخاذ شود به صورت دقيق 
و شفاف مشخص شود. اين مهم مي تواند توسط 
مقام معظم رهبري و به پيشنهاد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام يا خود س��ران قوا انجام و به شورا 

اباغ شود.
دومين ضعف اين نهاد، مش��خص نبودن دقيق 
اعضا و نحوه تصميم گيري در آن است. تعداد اعضا 
و افراد شركت كننده در جلسات بايد به صورت 
دقيق و كارشناسي تعيين شود و هر سه قوه وزن 
مناسبي در جلسات داشته باشند. اين شورا نبايد 
صرفا محدود به مديران و سياست گذاران باشد 
و بايد از كارشناسان و صاحب نظران برجسته و 
مستقل نيز حضور داشته و حق راي نيز داشته 
باشند. همچنين سازوكار راي گيري نيز مشخص 
نيست و اگر هم مشخص است به صورت شفاف 
اطاع رساني نشده است. تصميم گيري در اين 
شورا بايد بر اساس راي گيري از تمام اعضا و خرد 
جمعي باشد و همه شركت كنندگان و تمام قوا 

مسووليت تصميمات گرفته شده را بپذيرند.
مش��خص نبودن نهاد ناظر بر مصوبات شوراي 
عالي، ديگر ضعف اين نهاد است. به طوري كه تمام 
تصميمات آن الزم االجرا است و هيچ نهادي نه 
بر مطابقت آن با قانون و شرع نظارت مي كند و نه 
بر كارايي و مصلحت آنها براي كشور. براي آنكه 
تصميمات با دقت و كارايي بيشتري اتخاذ شوند 
الزم است كه يك نهاد ناظر بر آن مشخص شود 
و مصوب��ات بافاصله حكم قانون پيدا نكنند. به 
عنوان مثال مي توان تعيين كرد كه مصوبات اين 
شورا در قالب طرح سه فوريتي به مجلس ارايه و 

در صورت تصويب، اجرايي شوند.
بنابراين ف��ارغ از قضاوت كلي پيرامون عملكرد 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، بايد گفت كه 
ضعف هاي جدي در مورد ساختار و طراحي آن 
وجود دارد. ب��راي آنكه عملكرد آن بهبود يابد و 
نقش آفريني موثري در دوران تحريم داشته باشد 
بايد اين شورا بازآرايي نهادي شود. بدين منظور 
آيين نامه فعاليت شورا بايد با نظر صاحب نظران 
و مديراني از هر سه قوه تدوين و تصويب شود. در 
اين آيين نامه بايد مواردي همچون حيطه وظايف 
و حوزه كاري، نحوه انتخاب اعضا و تعداد آنها، حق 
راي شركت كنندگان، سازوكار تصميم گيري، 
نهاد ناظر بر مصوبات و ... به  صورت دقيق و شفاف 

مشخص شود.

شوراي فقهي در نظام بانكي
وهاب قليچ |

اس��تفاده از يك دبيرخانه علمي جهت پشتيباني و تهيه 
محتواي علمي و پژوهش��ي ب��راي تصميم س��ازي ها و 
تصميم گيري هاي شوراي فقهي بانك مركزي پيشنهاد 
مي ش��ود. نمايندگان مجلس شوراي اسامي در نشست 
علني 2۶ آذرماه س��ال ج��اري، كليات ط��رح بانكداري 
جمهوري اس��امي ايران را به تصويب رساندند. براساس 
متن مصوب كميسيون اقتصادي مجلس به تاريخ 21 آبان 
1۳98، اين طرح از 21۴ ماده تشكيل شده است. نگارنده 
در يادداش��ت قبلي خود در همين ستون تحليلي، مواد 
101 تا 10۳ اين طرح را كه مرتبط با سپرده سرمايه گذاري 
عام بود، مورد نقد و بررسي قرار داد. در اين يادداشت قصد 
داريم نگاهي تحليلي به م��اده 21 طرح كه اختصاص به 
شوراي فقهي بانك مركزي دارد، داشته باشيم. براساس 
ماده 21 طرح مذكور: »ب��راي حصول اطمينان از اجراي 
صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كش��ور و 
جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به 
رويه ها و ابزارهاي رايج، شيوه هاي عملياتي، دستورالعمل ها، 
بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت 
انطباق با موازين فقه اسامي در بانك مركزي و »اشخاص 
تحت نظارت«، شوراي فقهي بانك مركزي با تركيب زير 

تشكيل مي شود:
 1- پنج فقيه )مجتهد متجزي( در حوزه فقه معامات و 
صاحبنظر در مسائل پولي و بانكي؛ 2- رييس كل؛ ۳- معاون 
نظارتي رييس كل؛ ۴- يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل 
پولي و بانكي و يك نفر اقتصاددان )هردو با معرفي رييس 

كل(؛ ۵- يك نفر از نمايندگان مجلس ش��وراي اسامي 
با اولويت آشنايي با بانكداري اسامي به انتخاب مجلس 
شوراي اسامي به مدت دو س��ال )به عنوان عضو ناظر(؛ 
۶- يكي از مديران عامل بانك هاي دولتي به انتخاب وزير 

امور اقتصادي و دارايي.
فقهاي عضو شورا به پيش��نهاد رييس كل و تاييد فقهاي 
شوراي نگهبان انتخاب و با حكم رييس كل بانك مركزي 
منصوب مي شوند. مصوبات شوراي فقهي الزم الرعايه است. 
رييس كل اجراي مصوبات ش��ورا را پيگيري و بر حس��ن 
اجراي آنها نظارت مي كند. حكم اين ماده نافي اختيارات و 
نظارت فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم قانون اساسي 
نمي باش��د. اعضاي صاحب راي اين شورا براي چهار سال 
تعيين مي شوند و اين ماموريت براي يك دوره ديگر قابل 
تمديد است. جلسات شوراي فقهي با حضور دوسوم اعضا 
مشتمل بر رييس شورا و حداقل سه نفر از فقهاي عضو شورا 
رسميت مي يابد و تصميمات ش��ورا با راي موافق اكثريت 
فقهاي حاضر عضو ش��ورا اتخاذ مي شود. هريك از اعضاي 
ش��وراي فقهي موظفند در صورت اط��اع از تخلف بانك 
مركزي يا شبكه بانكي از مصوبات شورا، مراتب را به رييس 
شورا اعام كنند. رييس شورا موظف است موضوع را در اولين 
جلسه شورا به بحث گذاشته، نتيجه را براي انجام بررسي هاي 

بيشتر يا اقدامات الزم، به رييس كل اعام نمايد«.
نكاتي كه در نقد و بررسي اين ماده به نظر مي رسد به نحو 

مختصر به شرح ذيل است: 
اصل چهارم قانون اساسي اذعان مي دارد: »كليه قوانين و 
مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، 

نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسامي 
باشد. اين اصل بر اطاق يا عموم همه اصول قانون اساسي 
و قوانين و مقررات ديگر حاكم اس��ت و تشخيص اين امر 
بر عهده فقهاي ش��وراي نگهبان اس��ت«. در سوي ديگر، 
بنا به تبصره دوم ماده 21 طرح، حكم شوراي فقهي نافي 

اختيارات و نظارت فقهاي شوراي نگهبان نيست.
شايد برخي اين تصور را داشته باشند كه با وجود تصويب 
شوراي نگهبان نسبت به قوانيني همچون قانون عمليات 
بانكي بدون ربا يا همين طرح جديد )البته پس از تصويب( 

چه نيازي به وجود شوراي فقهي است؟ 
پاسخ به اين پرسش در بخش ابتدايي ماده 21 ذكر شده 
است. ش��وراي نگهبان نهايتا بر عدم مغايرت مواد قانون 
مادر با ش��رع و قانون اساس��ي نظارت دارد؛ اما نظارت بر 
عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهاي 
رايج، شيوه هاي عملياتي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، 
چارچ��وب قراردادها و نحوه اج��راي آنها از جهت انطباق 
با موازين فقه اس��امي امري اس��ت كه عموما ش��وراي 
نگهبان ب��دان ورود نمي كند واين وظيف��ه براي نهادي 
معتبر و متخصص همچون ش��وراي فقهي بانك مركزي 
قابل تعريف است. ممكن اس��ت وجود شوراي فقهي در 
كنار ش��وراي نگهبان، احتمال تعارِض احكام را در ذهن 
متبادر سازد؛ اما اين احتمال نمي تواند چندان جدي باشد؛ 
چراكه مصوبات شوراي فقهي ذيل مصوبات قانون اساسي 
و شوراي نگهبان است و نه فراي آن و در سازوكار و مسير 
تصميم گيري شوراي فقهي، قيد قانون اساسي و مصوب 
شوراي نگهبان وجود خواهد داشت. گرچه پسنديده آن 

 بود كه در اين تبصره به اين قيد، اشاره مستقيمي مي شد.
گرچه در تبصره هاي ۴ و ۵ اين ماده به »رييس شورا« اشاره 
شده است، اما نه در خود ماده 21 و نه در ساير تبصره هاي 
آن به چگونگي انتخاب و ش��رايط الزم رييس شورا اشاره 
نشده است. آيا رييس شوراي فقهي همان رييس كل بانك 
مركزي اس��ت يا آنكه رييس شورا از بين پنج فقه مجتهد 
متجزي انتخاب مي ش��ود؟ رييس ش��ورا با راي اكثريت 
انتخاب مي شود يا با نظر رييس كل؟ چنانچه راي اكثريت 
ماك است، اكثريت اعضاي فقهي مدنظر است يا اعضاي 
كل شورا؟ شايان ذكر است برخاف اين ماده، در ماده 19 
)شوراي سياست گذاري پولي و ارزي( و ماده 20 )شوراي 
مقررات گذاري و نظارت بانكي( با عبارت صريح »رييس 
كل به عنوان رييس شورا«، تكليف رياست شورا مشخص 
ش��ده اس��ت. در اين ماده ازجمله وظايف شوراي فقهي، 
اظهارنظر نسبت به انطباق نحوه اجراي قوانين و مقررات در 
»اشخاص تحت نظارت« )يعني كليه موسسات اعتباري، 
صندوق هاي قرض الحسنه، تعاوني هاي اعتبار، شركت هاي 
واسپاري )ليزينگ(، صرافي ها، شركت هاي مديريت دارايي، 
شركت هاي اعتبارسنجي، موسسات تضمين تعهدات و 
ساير اشخاصي است كه حسب تشخيص بانك مركزي، 
به انجام عملي��ات يا ارايه خدمات بانك��ي، ارايه ابزارهاي 
پرداخت و س��اير فعاليت هاي مرتبط با بازار پول اشتغال 
دارند( با موازين فقه اسامي عنوان شده است. ابهام مهم 
آن است كه شناسايي و نظارت بر اجرا و كاركردهاي اين 
حجم متعدد و متنوع از »اشخاص تحت نظارت« چگونه 
براي چنين شورايي قابل تصور است؟ از اين رو به نظر مي آيد 

اين شورا به شدت نيازمند بازويي جهت رصد، مراقبت و ارايه 
گزارش هاي دوره اي از »اش��خاص تحت نظارت« است. 
تدبير الزمي كه در ماده مورد بحث بدان اشاره نشده است. 
پيشنهاد آن است كه كميته هاي نظارت شرعي در داخل 
بدنه بانك ها، موسس��ات اعتباري و ساير اشخاص تحت 
نظارت جهت مساعدت و همكاري با شوراي فقهي بانك 
مركزي راه اندازي شود. همچنين استفاده از يك دبيرخانه 
علمي جهت پش��تيباني و تهيه محتوا و خوراك علمي و 
پژوهشي براي تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي شورا 
نيز پيشنهاد مي شود. در اين مسير، تجربه موفق اين نوع 
نهادهاي پشتيبان در كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 

بهادار، پيش روي ما قرار دارد.
گرچه در ماده 21 به »اشخاص تحت نظارت« به شرحي 
كه در بند پيش رفت اشاره شده است، اما در تبصره پنجم 
اين ماده از عبارت »در صورت اطاع از تخلف بانك مركزي 
يا شبكه بانكي از مصوبات شورا« استفاده شده و بدون دليل 
مشخص از »اش��خاص تحت نظارت« به »شبكه بانكي« 
عقب نشيني كرده است. ناگفته پيداست چنانچه منظور 
نويسندگاِن طرح از »شبكه بانكي« همان »اشخاص تحت 
نظارت« اس��ت، پس چه نيازي ب��ه خلق اصطاح جديد 

بوده است؟!
در پايان يادآور مي شود در خصوص نقش و جايگاه شوراي 
فقهي بانك مركزي در طرح جديد بانكداري، نكات متنابهي 
از سوي كارشناسان ارايه شده است كه اين يادداشت با عبور 
از آنها، صرفا سعي داشته به نكاتي كه سابق بر اين كمتر بدان 

اشاره شده است، بپردازد.

ديدگاه



دانش و فن10اخبار فضايي

توليد محتواي امروز به تلگرام و اينستاگرام محدود شده است

ضرورت تغيير نگاه به توليد محتواي ديجيتال
گروه دانش و فن|

يكي از مش��كالت توليد محتوا، به رسميت نشناختن 
اين نوع توليد در ايران اس��ت. اين موضوع موجب شده 
توليدكنندگان اين حوزه نتوانند از تس��هيالت مرتبط 
با توليد اس��تفاده كنند و ارزش گذاري دارايي هاي اين 
بخش نيز دچار مشكل است. فعاالن حوزه توليد محتواي 
ديجيتال معتقدند كساني كه امروز در اين حوزه فعال 
هستند، بيشتر به سمت توليد محتوا براي شبكه هاي 
اجتماعي ازجمله تلگرام و اينستاگرام سوق پيدا كرده اند. 
اكنون متولدين دهه ۸۰ هم وارد توليد محتوا شده اند، 
درحالي كه هيچ آموزشي در اين حوزه وجود ندارد كه آنها 
را به سمت درآمدزايي درست، هدفمند و بازاريابي پيش 
ببرد.  آنها نگاهي به جز توليد محتوا براي همين دو فضا 
ندارند و از اين رو كارهاي انجام شده كامال غير تخصصي 
است. در چنين فضايي، تاسيس شتابدهنده ها و ايجاد 
ارتباط بين توليدكننده و شتابدهنده بسيار مهم است و 

مي تواند به توسعه اين حوزه كمك كند.
به گزارش »تعادل« از فدراس��يون فناوري اطالعات و 
ارتباطات، نشس��ت فعاالن حوزه محتواي ديجيتال با 
محوريت طرح پويش ملي توليد محتواي ديجيتال برگزار 
شد. محمدرضا طاليي، رييس هيات مديره فدراسيون 
فناوري اطالعات و ارتباطات ايران به طرح پويش ملي 
توليد محتواي ديجيتال اشاره كرد و گفت: »اين طرح 
به تازگي از سوي انجمن ناشران ديجيتال مطرح شده و 
در حال بررسي است. در اين طرح دوره هاي آموزشي، 
نمايشگاه ها و جشنواره ملي محتواي ديجيتال نيز ديده 
شده است. پويش ملي توليد محتواي ديجيتال مي تواند 
زمينه را براي فرهنگ سازي صادرات محتواي ديجيتال 
فراهم آورد و از اين رو بايد جدي گرفته ش��ود. با توجه 
به افزايش نرخ ارز مي ت��وان در حوزه صادرات با كمك 
شتابدهنده ها وارد و موفق بود و اين طرح مي تواند رابطه 
بين محتواي ديجيتال و ش��تابدهنده ها را در صادرات 
فراهم كند. چنانچه فعاليت در حوزه محتواي ديجيتال 
در اتاق هاي شهرس��تان از ظرفيت باالي��ي برخوردار 
باشد، مي توان تشكل هاي مرتبط با اين حوزه را در آن 
شهرس��تان ها ايجاد كرد اما چنانچه ظرفيت تشكيل 
آن تشكل وجود نداشته باش��د، فعاالن حوزه محتواي 

ديجيتال مي توانند انجمن مرتبط تشكيل دهند.«

   پتانسيل صادرات نرم افزار و محتوا وجود دارد
رييس كميس��يون فاواي ات��اق ايران اع��الم كرد كه 
صندوق نوآوري و شكوفايي در تدارك ايجاد كارخانه 
نوآوري اس��ت ك��ه از ش��تاب دهنده ها حمايت كند. 

يكي از حوزه هاي نوآوري مي تواند محتواي ديجيتال 
باشد. طاليي گفت: »پيش از اين در دهه ۸۰ محتواي 
ديجيت��ال روي پلت فرم ويندوز توليد مي ش��د، اما به 
دليل فقدان آينده نگري در اين حوزه، با تغيير پلت فرم، 
محتواهاي توليدشده كارايي الزم را ندارد. حال آنكه 
محتواهاي توليدشده كنوني نسبت به محتواهاي دهه 
۸۰ قوي نيس��ت. در نتيجه كارخانه نوآوري مي تواند 
موجب تقويت محتواهاي ديجيتال ش��ود. همچنين 
زمينه صادرات نرم افزار با محتواي ايراني به بازارهاي 
فارسي زبان و دانشگاه هاي خارجي كه دروس فارسي 
را تدريس مي كنند، فراهم است. برخي از كشورها نيز 
به دليل حضور گسترده ايرانيان مي توانند بازار هدف 
اين بخش محسوب شوند.« طاليي درخصوص مجوز 
براي توليد محتوا گفت: »در وزارت صمت مجموعه اي 
در ح��وزه فناوري وج��ود دارد كه ما با آنها جلس��ات 
متعددي داش��تيم مبني بر اينكه توليد نرم افزار را در 
شاخص هايشان تغيير دهند اما اتفاقي نيفتاده است. 
ديدگاه متولي��ان در توليد محتوا و نرم افزار بايد تغيير 
كند، از اين رو آيين نامه حمايت از صادرات نرم افزار را 
تدوين كرديم كه اگر به تصويب شوراي عالي صادرات 
برس��د بخش مهمي از مش��كالت حل خواهد شد.« 
طاليي خاطرنش��ان كرد: »ارزش گذاري دارايي هاي 
نامشهود در كنار مالكيت فكري و اجراي قانون حمايت 
از حقوق پديدآورن��دگان نرم افزارهاي رايانه اي داراي 
اهميت ويژه اي است، متاسفانه تاكنون هيچ گزارشي از 
ميزان اجراي اين قانون ارايه نشده و مشخص نيست چه 

دستگاه هايي متولي اجراي آن هستند.«

   اهداف پويش ملي توليد محتواي ديجيتال
محس��ن گلزاريان، عضو هيات مديره انجمن ناشران 
ديجيتال نيز با اشاره به جش��نواره پويش ملي توليد 
محتواي ديجيتال، اظهار كرد: »هدف از برگزاري اين 
جشنواره، شناسايي ظرفيت هاي توليد محتوا، توسعه 
و تعميق فرهنگ توليد محتوا، ايجاد زمينه توسعه براي 
شناسايي و توانمندسازي استعداد، معرفي استعدادها 
و ايده ها بر سرمايه گذاران، معرفي توليد محتوا به عنوان 
يك كسب و كار و استفاده از توليد محتوا در توسعه ديگر 
كسب و كارها است. ايجاد انگيزه و نشاط با فراهم كردن 
محيط رقابتي، نمايش مسير توسعه كسب وكارهاي 
توليد محتوا، آشنايي در شيوه ها و فناوري هاي توليد 
محت��وا، صادرات محتوا و تدوين اس��تاندارد به جهت 
ارتقاي سطح كيفي توليد محتوا از ديگر اهداف برگزاري 
اين جشنواره اس��ت.« وي به پنج محور اين جشنواره 

نيز اش��اره كرد و گفت: »توسعه كس��ب و كار، توسعه 
صادرات، صادرات غيرنفت��ي، كارآفريني و حمايت از 
توليد داخلي محورهاي پيشنهادي براي حضور در اين 

جشنواره است.«
امير جهان تيغ، عضو ديگر هيات مديره ناشران ديجيتال 
نيز در خصوص ساختار طرح ملي پويش توليد محتواي 
ديجيتال گفت: »اين طرح نياز به ساختار دارد و البته 
جش��نواره نيز مي تواند پيش برنده اهداف پويش ملي 
توليد محتواي ديجيتال باشد. در شرايطي كه راه اندازي 
شبكه ملي اطالعات در دستور كار قرار گرفته و گفته 
مي شود كه زيرساخت هاي آن مهياست، اما محتواي 
بومي چنداني براي اين ش��بكه وجود ندارد، از اين رو 
اهميت حوزه محتواي ديجيتال دوچندان است.« او از 
تعدد مراكز تصميم گيري در اين بخش انتقاد و ايجاد 
هم افزايي را يك��ي از مهم ترين ضرورت ها عنوان كرد. 
جهان تيغ با اشاره به اهداف پويش ملي توليد محتواي 
ديجيتال گفت: »بررسي پتانسيل هاي صادراتي توليد 
محتواي ايرانياهميت نقش ناشران ديجيتال در افزايش 

كميت و كيفيت محتواي ايراني شبكه ملي اطالعات، 
همكاري و هم افزايي ميان ناش��ران حوزه ديجيتال و 
كارآفريني و توسعه كسب و كارهاي حوزه توليد محتوا 

از اهداف ما در اين پويش است.«

   رواج توليد زيرزميني محتوا
شهرام حاجي قرباني، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره 
انجمن ناشران ديجيتال نيز ضمن انتقاد از تعدد مراكز 
تصميم گيري در اين ح��وزه عنوان كرد: »متوليان در 
بخش نظارت بسيار قوي عمل مي كنند اما در بخش 
حمايت به ش��دت عملكرد ضعيف��ي دارند كه همين 
موضوع نيز موجب توليد محتواي زيرزميني مي شود، 
فعاالني كه مجوز گرفتند هم با تعدد مشكالت مواجه 
هس��تند و از اين رو كس��ي چندان به ثبت شركت در 
اين بخش تمايل ندارد.« وي از اجرا نشدن قانون كپي 
رايت انتقاد كرد و گفت: »بازدارنده نبودن اين قانون به 
دليل اجراي ناصحيح آن است كه در پويش ملي توليد 
محتواي ديجيتال مي تواند اين موضوع پيگيري شود.«

همچنين بابك ندرخاني، يك��ي از فعاالن حوزه توليد 
محتواي ديجيتال ب��ه ظرفيت بازار افغانس��تان براي 
صادرات اين حوزه اشاره كرد و گفت: »زبان مشترك ما 
با افغانستان نكته مهمي است كه راه را براي وارد شدن 
به اين بازار باز مي كند و يك موضوع جالب در افغانستان 
آن اس��ت كه تقريبا ۱۰۰ درصد كتاب هاي موجود در 
اين كش��ور، همان كتاب هايي است كه در ايران چاپ و 
توزيع مي شود. حتي فروشندگان كتاب در افغانستان از 
گران شدن كتاب هاي ايراني ناراحت بودند، منظور اين 
است كه محتواي ايراني در اين بازار مشتري و خريدار 
دارد و به اين بازار بايد توجه ويژه داشت. افغانستان تشنه 
توليد محتواس��ت، آنجا را بايد مانند دهه ۶۰ ايران ديد 
با اين تفاوت كه اينترنت 3G نيز در اين كش��ور وجود 
دارد. تركيب اين دو نش��ان مي دهد كه نشر ديجيتال 
چقدر مي تواند بازار خوبي در افغانس��تان داشته باشد. 
در حوزه آموزش، ظرفيت خوبي در اين كش��ور وجود 
دارد و اپراتورها هم عالقه مند هستند كه با ايراني ها وارد 

همكاري مشترك شوند.«

ارزش سهام آلفابت به لطف رشد كسب وكارهاي مبتني بر 
فضاي ابري اين شركت افزايش يافت و براي اولين بار ارزش 
كلي يك تريليون دالر را براي آلفاب��ت رقم زد. به گزارش 
زوميت، مجموعه  آلفابت    چهارمين ش��ركت امريكايي 
اس��ت كه ارزش آن از يك تريليون دالر بيشتر شده است. 
اپل اولين ش��ركتي بود كه در س��ال ۲۰۱۸ ارزش سهام 
آن از اين مقدار تجاوز كرد و بعدها مايكروسافت و آمازون 
نيز توانستند ارزش سهام ش��ان را به بيش از يك تريليون 
دالر افزاي��ش دهند. با اينك��ه ارزش آم��ازون با كاهش 
روبه رو ش��ده و هم اكنون ۹۲۰ ميليارد دالر تخمين زده 
مي شود، ارزش سهام اپل و مايكروسافت هنوزهم بيشتر 
از مقدار يادشده است. تحليل ها درباره مديرعامل جديد 
آلفابت، س��اندار پيچاي، خوش بينانه به نظر مي رسد. در 
بيانيه  غافل گيركننده اي كه سپتامبر ۲۰۱۹ منتشر شد، 
موس��س آلفابت، لري پيج، اعالم كرد قصد دارد همراه با 
سرگي برين، ديگر بنيان گذار و رييس هيات مديره شركت 
مذكور، از ِسمت هاي شان كناره گيري كنند. پيچاي از قبل 
نيز مديرعامل گوگل بود و تمامي كسب و كارهاي اصلي 
اين شركت شامل موتور جست وجو، تبليغات، يوتيوب و 
اندرويد را كنترل مي كرد و ميزان درخورتوجهي از درآمدها 
و س��ودهاي گوگل به خاطر او محقق مي شد. بااين همه، 
او زيرنظر لري پيج فعاليت مي كرد؛ ش��خصي كه عالوه بر 
س��رمايه گذاري هاي پرخط��ر روي فناوري هاي تجربي، 
همچون اتومبيل هاي خودران و پهپادهاي حمل بسته، 
بر كسب وكارهاي ديگري نيز نظارت مي كند. حال پيچاي 
مسووليت تمامي مجموعه را برعهده دارد؛ اما پيج و برين 
هنوزهم كنترل اكثر سهام آلفابت را دراختيار دارند و تأثير 
بسزايي بر تصميم هاي عمده شركت مي گذارند. بخشي 
از خوش بيني تحليل  ها، مربوط به رش��د كسب و كارهاي 
مبتني بر فضاي ابري شركت است؛ كسب و كارهايي كه با 
وجود فاصله زياد با رهبري آمازون و پيشروي مايكروسافت 

در اين حوزه، توانس��ته درآمد يك ميليارد دالري گوگل 
در بخش فضاي ابري را در س��ه ماهه بين فوريه ۲۰۱۸ و 
جوالي ۲۰۱۹ دوبرابر كند و به دوميليارد دالر برس��اند. 
آلفابت انتظار دارد با سرمايه گذاري هاي گسترده ازجمله 
س��ه برابركردن نيروهاي بخش فروش و قدرت بخش��ي 
به س��رويس Cloud Health گوگل، رش��د مشابهي 
در س��ال پيش رو تجربه كند. با اين حال، كسب و كارهاي 
يادش��ده ش��ركت آلفابت در مواجهه با مسائلي درزمينه 
اعتماد كاربران با مشكالتي روبه رو هستند. البته برخي از 
تحليلگران ثبات بخش تبليغات شركت مذكور را نيز يكي 
از قوت هاي آن مي دانند. در دسامبر گذشته، موسسه مالي 
Stifel برآورد خود از ارزش سهام آلفابت در آينده را به ۱۴ 
درصد و از ۱/۳۲۵ به ۱/۵۲۵ دالر افزايش داد. پس از اينكه 
بانك مركزي امريكا برآوردهاي خود از سهام اين شركت را 
افزايش داد و بيان كرد تجارت سالمي را در بخش تبليغات 
بين ساير كس��ب و كارهاي آلفابت رويت مي كند، سهام 
شركت مادر گوگل نزديك به يك درصد افزايش پيدا كرد. 
افزايش سهام آلفابت مغاير با روندي است كه در چند وقت 
اخير شاهد بوده ايم. درواقع، پس از اينكه آلفابت در فصل 
بهار سال گذشته ارقام كمي براي تجارت تبليغاتش گزارش 
كرد، بدترين روزهاي خود را از آوريل ۲۰۱۰ سپري مي كرد. 
در بازه زماني يادشده، قيمت سهام اين شركت 7/۵ درصد 

و مجموعا ۶7 ميليارد دالر از ارزش آلفابت كاهش يافت.

 آلفابت چهارمين شركت 
يك تريليون دالري  امريكا شد

بلومبرگ| توشيبا موفق به ابداع الگوريتمي سريع تر از يك 
ابررايانه شد. اين الگوريتم جديد به طور خاص براي تاجراني 
كه موفقيت كاري آنها در گرو ميكروثانيه هاست، جالب و 
كاربردي خواهد بود. به گزارش ايلنا، الگوريتم انش��عاب 
شبيه سازي شده شركت توشيبا به گونه اي طراحي شده 
است تا اصول رايانه هاي كوانتومي را بدون نياز به استفاده 
از اين دستگاه ها كه در حال حاضر كاربردهاي محدودي 
دارند و س��اخت و نگهداري از آنه��ا در دماهاي نزديك به 
صفر مطلق ميليون ها دالر هزينه دارد، به كار گيرد. توشيبا 
مي گوي��د اين فناوري جديد كه مي ت��وان از آن در خارج 
از حوزه مالي نيز اس��تفاده كرد، روي رايانه هاي شخصي 
آماده )غيرسفارشي( اجرا مي شود. كوسوكه تاتسومورا از 
پژوهشگران ارشد آزمايشگاه سيستم هاي رايانه و شبكه 
توشيبا در مصاحبه اي گفت: »كافي است اين الگوريتم را 
به يك س��رور وصل كنيد و آن را در همان دماي اتاق اجرا 
كنيد.« گرچه شركت خوشه اي و چندمليتي توشيبا واقع 
در توكيوي ژاپن بيشتر به توليد محصوالت الكترونيك و 
راكتورهاي هسته اي شناخته مي شود، مدت هاست كه در 
زمينه فناوري هاي پيشرفته تحقيق مي كند. اين الگوريتم 
جديد به طور خاص براي تاجراني كه موفقيت كاري آنها در 
گرو ميكروثانيه هاست، جالب و كاربردي خواهد بود. با اين 
حال توشيبا ممكن است اين الگوريتم را در حوزه هايي خارج 

از حوزه امور مالي به كار بگيرد.

ابداع الگوريتمي سريع تر از 
ابررايانه

تك رادار| ش��ركت امنيتي س��ايبرنيوز معتقد است 
بس��ياري از اپليكيش��ن هاي زيباس��ازي چهره در پس 
رابط كارب��ري مجذوب كننده خ��ود ان��واع بدافزارها و 
جاس��وس افزارها را پنهان كرده اند. به گزارش ديجياتو، 
شركت امنيتي س��ايبرنيوز كه در ليتواني واقع شده، ۳۰ 
اپليكيشن محبوب زيباسازي چهره در گوگل پلي استور را 
انتخاب و مواردي همچون ميزان دسترسي آنها به گوشي 
كاربر، موقعيت مكاني اعالم شده توسط توسعه دهندگان و 
صحت آن و همچنين سابقه هرگونه بدافزار، جاسوس افزار 
و ديگر اقدامات خرابكارانه را بررسي كرد. اين شركت در 
بررسي هاي خود متوجه شد بسياري از اپليكيشن هاي 
زيباسازي چهره اطالعات كاربران را مي فروشند و با نمايش 
تبليغات مخرب، آنها را به س��ايت هاي فيشينگ منتقل 
كرده و حتي به طور مستقيم از آنها جاسوسي مي كنند. 
شركت سايبرنيوز در تحقيقات خود دريافت محبوب ترين 
 BeautyPlus اپليكيشن زيباسازي چهره اندرويد يعني
با بيش از ۳۰۰ ميليون نصب، يك بدافزار يا جاسوس افزار 
است. توسعه دهنده اين اپ، كمپاني چيني Meitu است 
كه گفته مي ش��ود داده هاي كاربران را جمع آوري كرده 
 iJoySoft و سپس مي فروشد. توس��عه دهنده اي به نام
كه چندين آپ در گوگل پلي اس��تور منتش��ر كرده، در 
برنامه هاي خود از تبليغات مخرب استفاده كرده. همچنين 
 Beauty Makeup, Selife سازندگان اپليكيشن هاي
 Lyrebird و Camera Effects, Photo Editor
Studio  نيز با نمايش تبليغات مستهجن، كاربران را به 
سايت هاي فيش��ينگ هدايت كرده و سپس تصاوير آنها 
را س��رقت كرده اند. اپليكيشن Beauty Camera كه 
توسط Phila AppStore  توسعه داده شده، بدون اجازه 
كاربر از دوربين گوشي استفاده مي كرده كه خالف قوانين 
گوگل پلي استور است. اين اپليكيشن تاكنون بيش از ۵۰۰ 

هزار بار دانلود شده است. 

كشف بدافزار در ده ها آپ 
زيباسازي چهره

اينترس�تينگ اينجينيرينگ| اتحاديه اروپا به 
دنبال يكسان سازي پورت شارژ تمامي گوشي هاي 
هوشمند در اين قاره است تا از اين طريق زباله هاي 
الكترونيك كمتري توليد شود و مشكالت كاربران 
نيز كاه��ش يابد. ب��ه گزارش مه��ر، ام��روزه اكثر 
شركت هاي سازنده گوشي توجهي به يكسان سازي 
پو رت هاي ش��ارژ تلفن هم��راه ندارن��د و هريك از 
استانداردهاي خاصي در اين زمينه پيروي مي كنند 
كه براي كاربران مشكل ساز است. مقامات اتحاديه 
اروپا براي حل اين مش��كل در سطح اين قاره دست 
به كار شده اند و مي خواهند استاندارد واحدي را در 
اين زمينه وضع كنند تا پورت شارژ همه گوشي هاي 
هوشمند با يكديگر يكسان شود. بر اساس تازه ترين 
بررس��ي هاي اتحاديه اروپا هر سال بيش از ۵۱ هزار 
تن زباله الكترونيكي در كش��ورهاي عضو اين قاره 
توليد مي ش��ود كه بخ��ش اعظم آنها ناش��ي از دور 
انداختن ش��ارژرهاي قديمي و ناسازگار با توليدات 
جديد است. اگر پورت شارژ گوشي هاي تلفن همراه 
مشابه با يكديگر باشد، ديگر نيازي به دور انداختن 
ش��ارژرهاي قديمي نخواه��د بود و مي��زان توليد 
زباله هاي الكترونيكي به ميزان قابل توجهي كاهش 
مي يابد. پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۴ دستورالعملي 
را در اين ارتباط به تصويب رسانده بود، اما از آن زمان 
تاكنون اقدامي براي اجرايي شدن آن برداشته نشده 
اس��ت. به نظر مي رس��د عدم همراهي شركت هاي 
بزرگي همچ��ون اپل و گوگل عام��ل عدم موفقيت 
دستورالعمل مذكور باشد. اين شركت ها مي گويند 
چنين اقدامي دست موسسات فناوري را براي توليد 
محصوالت خالقانه خواهد بست و بايد منتظر ماند و 
ديد اتحاديه اروپا براي مجبور كردن گوگل و اپل به 

تبعيت از خود دست به چه اقدامي مي زند.

پورت شارژ گوشي  در اروپا 
يكسان مي شود

ورج| يكي از نقاط قوت ايرپاد پرو اپل، توانايي حذف فعال 
نويز محيط است، ولي پس از به روزرساني جديد اپل ديگر 
مانند گذشته نيستند و به گفته بسياري از كاربران كمي از 
شدت حذف نويز آن كاسته شده است. به گزارش ديجياتو، 
به نظر مي رسد اپل با آپديت نسخه ۲C۵۴، مقداري شدت 
حذف نويز را دست كاري كرده و كمي از آن كاسته است. 
البته بس��ياري از كاربران مي گويند كه اين اتفاق پيش 
از آپديت اخي��ر رخ داده و در اصل اپل آزمايش هاي خود 
با ش��دت حذف نويز محيط را با آپدي��ت ۲B۵۸۸ كه در 
آبان منتشر كرد، كليد زده بود. از آن جايي كه اين قابليت 
نسبي است و آن را به سادگي نمي شود اندازه گيري كرد، 
نمي توان به درس��تي صحت اين قضيه را تشخيص داد. 
وب سايت Rtings تاييد مي كند كه يك سري پارامترها 
تغيير كرده اند: براي مثال اين وب سايت مي گويد اپل در 
دو آپديت خود در پروفايل هاي صداي ايرپادپرو تغييرات 
زيادي انجام داده اس��ت. اپل آپدي��ت اخير خود يا همان 

نسخه ۲C۵۴ را از دسترس كاربران خارج كرده كه داليل 
آن هنوز معلوم نيست. با وجود اين، آپديت كردن ايرپاد هاي 
اپل تماما در پس زمينه اتفاق مي افتد و شما به عنوان كاربر 
هيچ دخل و تصرفي در آن نداريد. سناريو آپديت ايرپاد پرو 
اينگونه است: شما اقدام به شارژ ايرپاد پرو مي كنيد، از آن 
جايي كه كيس ايرپاد نزديك آيفون شما قرار دارد، فرآيند 
به روزرساني به صورت خودكار آغاز مي شود. ايرپاد شما 
آپديت مي ش��ود. اين فرايند در عين سادگي، مشكالتي 

هم براي كاربران به وجود مي آورد. يكي از آنها هم همين 
آپديت هاي پرباگ است، زيرا شما نمي توانيد از وقوع آن 
جلوگيري كنيد يا اينكه پس از به روزرساني، به نسخه قبلي 
برگرديد؛ در عوض اپل اين تصميمات را براي شما مي گيرد. 
البته قابليت حذف نويز فعال هنوز به قوت خود باقي است و 
هنوز هم به خوبي صداهاي اضافي محيط اطراف را از حذف 
مي كند، ولي تنها مانند گذشته عمل نكرده و از شدت آن 
كمي كاسته شده اس��ت. اپل نمي گذارد كه كاربر شدت 
حذف نويز فعال محي��ط را تغيير دهد. تنها گزينه هايي 
كه كاربر در اختيار دارد، خاموش و روشن است. از همين 
رو ممكن است بسياري با كيپ شدن گوش خود مشكل 
داشته باشند و حتي گزارشاتي هم از حالت هاي گيجي در 
اين نوع كاربران وجود دارد كه به دليل همين كيپ شدن 
گوش است. در نتيجه احتمال مي رود اپل بي آنكه به كسي 
بگويد از شدت حذف نويز فعال كاسته تا اينگونه مشكالت 

را حل و فصل كند.

انگج�ت| ج��و باي��دن، كاندي��داي انتخاب��ات 
رياست جمهوري ۲۰۲۰ در يك مصاحبه به فيس بوك و 
مارك زاكربرگ حمله كرد، زيرا اين شركت درخواست او 
براي حذف تبليغات جعلي دونالد ترامپ را رد كرده بود. 
به گ��زارش مهر، ج��و باي��دن كاندي��داي انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۲۰۲۰حزب دموك��رات امريكا و 
معاون س��ابق رييس جمهور امري��كا در مصاحبه اي 
گفت بايد به سرعت بخش ۲۳۰ قانون رعايت اخالق 
 )Communications Decency Act( در ارتباطات
باطل شود. اين قانون كه در سال ۱۹۹۶ ميالدي تصويب 
شده، يكي از سنگ بناهاي اينترنت جديد در اين كشور 
به ش��مار مي رود. طبق اين قانون شركت هاي فناوري 
مانند فيس ب��وك و گوگل كه اطالع��ات آنالين را به 
اشتراك مي گذارند، توزيع كننده اخبار به شمار مي آيند 
و نه منتشركننده، به اين ترتيب از شكايت به دليل افترا 
مصون هستند. بحث درباره بخش ۲۳۰ قانون رعايت 

اخالق در ارتباطات زماني مطرح شد كه نشريه نيويورك 
تايمز از بايدن درباره فيس بوك و تاثير رد درخواست او 
براي حذف تبليغات جعلي دونالد ترامپ عليه اش سوال 
كرد. بايدن در پاسخ به اين سوال به مارك زاكربرگ و 

فيس بوك حمله كرد.
 او در اين باره گفت: »زاكربرگ بهتر مي داند و شما هم 
مي دانيد، از نظر من نه تنها باي��د درباره ميزان قدرت 
نگران بود بلك��ه بايد درباره فق��دان حريم خصوصي 
نيز نگران ب��ود. بخش ۲۳۰ قانون رعاي��ت اخالق در 
ارتباطات بايد باطل ش��ود زي��را فيس بوك فقط يك 
شركت اينترنتي نيست. اين ش��ركت اخبار جعلي را 
منتشر مي كند كه خود نيز مي داند اشتباه است. بنابراين 
بايد استانداردهايي براي حفظ حريم خصوصي ايجاد 
كنيم.« چنانچه بايدن در آينده رييس جمهوري امريكا 
شود، براي باطل كردن اين قانون با مقاومت شركت هاي 

بزرگ سيليكون ولي روبه رو خواهد شد. 

حمله كانديداي رياست جمهوري امريكا به فيس بوك تضعيف قابليت حذف نويز ايرپادپرو اپل با به روزرساني 
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ايران انحصار امريكا را در 
ساخت موتور فضايي شكست

ريي��س پژوهش��گاه فضاي��ي اي��ران گف��ت: 
»كشورمان به دانش ساخت موتورهاي فضايي 
كه پيش از اي��ن در اختيار امريكا بود دس��ت 
يافت.« حس��ين صميم��ي در گفت وگو با مهر 
با بيان اينكه در پژوهش��گاه فضاي��ي ايران به 
دانش طراحي و س��اخت موتورهاي فضايي با 
نام »آرش« دست پيدا كرديم، گفت: »تاكنون 
اين فناوري با عنوان موتورهاي استار در اختيار 
كشور امريكا بود كه هم اكنون ما موفق شده ايم 
اين موتوره��ا را با ويژگي هايي كه با موتورهاي 
استار برابري مي كند، توليد كنيم. به دليل موانع 
تحريم امكان استفاده از موتورهاي فضايي استار 
براي ما وجود نداشت و البته تاكنون نيز نيازي 
به استفاده از اين موتورها احساس نمي شد چرا 
كه تاكنون ماهواره ه��اي ايراني در مدار پايين 
زمين قرار مي گرفتند ام��ا هم اكنون كه قصد 
انتقال ماهواره به مدار باالي زمين را داريم بايد 
از موتورهاي فضايي استفاده كنيم و به همين 
دليل آن را در كشور س��اختيم.   موتور فضايي 
آرش در س��امانه انتقال مداري ماه��واره قرار 
مي گيرد و امكان ارسال ماهواره را به مدارهاي 

باالي زمين فراهم مي كند.«  
رييس پژوهش��گاه فضايي اي��ران تاكيد كرد: 
»س��امانه انتقال م��داري ماهواره ب��رد مداري 
ماه��واره را زياد مي كند و پ��س از آنكه ماهواره 
بر تا ارتف��اع ۴۰۰ كيلومتر ماه��واره را هدايت 
مي كن��د از آنجا به بعد بلوك انتق��ال مداري با 
استفاده از موتور فضايي امكان هدايت ماهواره 
را تا مدار 7 هزار كيلومتر زمين بر عهده دارد. ما 
در حال انجام تست هاي مكرر براي موتورهاي 
فضاي��ي آرش هس��تيم تا كاربرد اي��ن فناوري 
تثبيت ش��ود ام��ا به جرأت مي تواني��م بگوييم 
كه به دانش اين فناوري در كش��ور دست پيدا 
كرده ايم و ساير كشورها نيز از اين فناوري براي 
انتقال ماهواره هاي شان استفاده مي كنند. البته 
ساير كش��ورها به دليل آنكه تحريم نيستند از 
موتورهاي فضايي امريكا اس��تفاده مي كنند اما 
ما توانس��تيم موانع تحريم را شكس��ته و موتور 
فضايي كه قابل رقابت با موتورهاي استار است 

را طراحي كنيم.«

 ظفر؛ پيام مردم ايران را 
به فضا مي برد

طراحي ماهواره ظفر به پايان رسيد و اين ماهواره 
از س��وي دانش��گاه علم و صنعت تحويل وزارت 
ارتباطات مي ش��ود تا مقدم��ات الزم براي قرار 
گرفتن در مدار، نهايي ش��ود. به گ��زارش ايرنا، 
ماه��واره ملي-تحقيقاتي »ظفر« به س��فارش 
سازمان فضايي توسط دانش��گاه علم و صنعت 
طراحي و ساخته شده  است. اين ماهواره نسبت 
به ماهواره نويد كه قبال در اين دانش��گاه ساخته 
ش��ده، قابليت عكس ب��رداري رنگي ب��ا قدرت 
تفكيك بهتر از ۸۰ متر را دارد. اين ماهواره ۱۱۳ 
كيلوگرم وزن دارد و عمر عملكردي آن در مدار 
حداقل ۱.۵ سال اس��ت. ماموريت ماهواره ظفر 
تصويربرداري به ص��ورت زمان واقعي و ذخيره و 
ارسال پيام ارتباط صوتي يك طرفه بين دو كاربر 
است. از كاربردهاي ماهواره ظفر مي  توان به تهيه 
نقشه اش��اره كرد؛ امكاني با توجه به حادثه خيز 
بودن كش��ور ايران نياز به آن بيش از گذش��ته 
احساس مي شود. به روزرساني نقشه هاي كاربري 
اراضي، به روزرس��اني و پايش توس��عه شهري، 
به روزرساني مرز پهنه هاي كشاورزي، به روزرساني 
و پايش تغييرات در عرصه هاي طبيعي و جنگلي، 
به روزرس��اني نقش��ه هاي پهنه بن��دي و پايش 
تغييرات درياچه هاي دايمي و فصلي كه همگي 
در مقياس ملي انجام خواهند شد. اكنون ايران 
ماهواره اي در مدار ندارد، ن��ه ماهواره راداري نه 
اپتيكي، بنابراين براي دريافت و پايش اطالعات 
مربوط به س��يل از تصاوير آژانس فضايي اروپا و 
ديگر كشورها اس��تفاده مي كند. هيدروگرافي 
پايش مرز درياچه هاي دايمي و فصلي، بهبود در 
پايش خطوط ساحلي، مديريت بحران، شناسايي 
مناطق تخريب ش��ده بعد از بحران، تعيين مرز 
گسترش ش��هري و پايش رشد مناطق شهري، 
تهيه نقشه هاي ساختاري شناسايي گسل ها در 
مقياس ملي از ديگر وظايفي اس��ت كه ماهواره 
ظفر پس از قرار گرفتن در مدار بايد به آنها جامه 

عمل بپوشاند.

تعامالت در حوزه اخترفيزيك 
و اكتشافات فضايي

س��ازمان فضايي ايران و دانشگاه شهيد بهشتي 
درباره همكاري و تعامل در حوزه اخترفيزيك و 
اكتشافات فضايي توافق كردند. به گزارش مهر، 
مرتضي براري رييس س��ازمان فضايي ايران، از 
توافق با دانشگاه شهيد بهشتي در راستاي توسعه 
فناوري فضايي در كشور خبر داد. وي با اشاره به 
پنج محور مورد توافق در ديدار با رييس و معاونان 
دانشگاه شهيد بهشتي نوش��ت: »نقش آفريني 
هرچه بيشتر دانشگاه شهيد بهشتي در توسعه 
كس��ب و كارهاي حوزه فضاي��ي و نيز همكاري 
سازمان فضايي و اين دانشگاه براي كمك به حل 
چالش هاي محيط زيستي كش��ور با استفاده از 
فناوري فضاي��ي از جمله محورهاي مورد توافق 
است.« رييس سازمان فضايي ايران با بيان اينكه 
در اين ديدار بر ايفاي نقش موثر اين دانشگاه در 
توسعه فناوري فضايي كشور تاكيد شد، افزود: »در 
همين حال همكاري و تعامل ميان دو دستگاه در 
حوزه اخترفيزيك و اكتشافات فضايي و همكاري 
حداكثري در حوزه حقوق فضا از ديگر محورهايي 
است كه سازمان فضايي و دانشگاه شهيد بهشتي 

در مورد آنها به توافق رسيدند.«
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معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت خبر داد 

تهران، مقصد جديد نهضت اشتغال زايي بنياد بركت
گروهبنگاهها|

نهضت اش��تغال زايي بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( به اس��تان تهران رسيد. معاون توسعه  
كارآفرين��ي اجتماع محور بنياد بركت ب��ا اعالم اين خبر 
افزود: با آغاز اجراي 800 طرح اشتغال زايي اجتماع محور 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام در اس��تان تهران، 
نهضت اش��تغال زايي اين بنياد به قلب ايران رس��يد. رضا 
راض��ي زاده تصريح كرد: با توجه ب��ه منويات مقام معظم 
رهبري و تاكيدات رييس ستاد اجرايي فرمان امام مبني بر 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم و كم تر 
توسعه يافته از طريق اش��تغال زايي و ايجاد فرصت هاي 
كسب وكار، استان تهران تحت پوشش فعاليت هاي بنياد 

بركت قرار گرفت.
وي اظهار داش��ت: راه ان��دازي 800 طرح اش��تغال زايي 
اجتماع محور بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در قالب 
مدل اقتصادي »سحاب« )طرح سرمايه گذاري حمايتي 
اشتغال بركت(، ايجاد 2400 فرصت شغلي را در مناطق 
كمتر توسعه يافته اس��تان تهران به دنبال خواهد داشت. 
به گفته معاون توس��عه  كارآفرين��ي اجتماع محور بنياد 
بركت، اين تعداد فرصت هاي كس��ب و كار در رسته هاي 
شغلي اي همچون مش��اغل دانش بنيان، صنايع دستي، 
فني- خدماتي، توليد پوشاك، فرش دستباف، فرآوري مواد 
غذايي، پرورش بوقلمون و دام سبك و سنگين راه اندازي 
مي شود.وي يادآور شد: اغلب مشاغل پيش بيني شده در 
استان تهران در زمينه صنايع دستي و فرش دستباف است.

راضي زاده گفت: كل اعتبار پيش بيني شده براي ايجاد و 

بهره برداري از اين 800 طرح اشتغال زايي اجتماع محور در 
استان تهران بالغ بر 720 ميليارد ريال است. معاون توسعه  
كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت ش��هرهاي ورامين، 
قرچك، پيشوا، شهر قدس و ري را 5 شهر هدف اشتغال زايي 
اين بنياد در استان تهران ذكر كرد و ادامه داد: با راه اندازي 
800 طرح اشتغال زايي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام بيش از 2400 اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در اين 
مناطق ايجاد خواهد ش��د. راضي زاده پايان سال جاري را 
زمان بهره برداري كامل از طرح هاي اشتغال زايي مذكور 
اعالم و خاطرنشان كرد: با همكاري 5 تسهيل گر بنياد بركت 
فرآيند شناسايي، آموزش، معرفي به بانك عامل و پرداخت 
تسهيالت به واجدين شرايط آغاز شده است. معاون توسعه  
كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت اجرايي فرمان امام 
درباره ورود اين بنياد به بحث اشتغا ل زايي در مناطق محروم 
استان تهران نيز توضيح داد: اين ورود و فعاليت، مبتني بر 
نيازها، اطلس مناطق محروم و مستعد و پيگيري و مراجعات 
ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، فرمانداران و مسووالن اين 
شهرستان ها بوده است.  الزم به ذكر است، بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام با هدف ايجاد فرصت هاي كسب وكار، 
محروميت زدايي، توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي، 
ارتقاي سطح زندگي، كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادالنه  
امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال و كسب و كار را 
در مناطق محروم و كم تر برخوردار كشور راه اندازي كرده 
است. اين بنياد در حال حاضر با حضور و فعاليت در 175 
شهرستان و 8 هزار روستا، ايجاد يك صد هزار فرصت شغلي 

را تا پايان سال 98 در دستور كار دارد.

خسارت باالي سيل به كشاورزي سيستان و بلوچستان
10 روز است كه خبر »س��يل سيستان و بلوچستان« در 
كنار ساير موضوعات مهم كشور به تيتر نخست بسياري 
از رس��انه هاي داخلي و خارجي بدل ش��ده اس��ت. سيل 
ويرانگري كه هرچن��د پيش از وقوع هش��دارهايي براي 
مقابله با آن داده شده بود، اما به دليل شدت سيل و شرايط 
اقليمي و جغرافيايي منطقه باز هم آسيب هاي فراواني را 
به بخش هاي كش��اورزي، صنعت و اساسا فضاي كسب و 
كار وارد شد. باوركردني نيست، منطقه اي كه ريزش باران 
ساالنه اش از حدود 20 ميلي متر عبور نمي كرد با چنان سيل 
ويرانگري روبه رو شود كه همه دشت ها و مراتع خشكيده 
اس��تان را س��يراب كند. 51 درصد از مردمان اين ديار در 
روستاهايي ساكن هستند كه بدليل خشكسالي، كشاورزي 
و دامداري خود را تا حدودي از دس��ت داده بودند. استاني 

كه با خشكسالي سال هاي اخير دست و پنجه نرم مي كرد 
به يكباره باران هاي سيل آسايي را تجربه كرد و هرچند كه 
كشاورزي عمده خسارت ها را متحمل شده است ولي اين 
باران ها موجب تغذيه سفره هاي زيرزميني و رونق كشاورزي 

در اين منطقه شده است.
اين روزها سيستان و بلوچستان محل آمد و شد مديران و 
مسووالن ارشد كشور است كه مي خواهند ضمن بازديد از 
مناطق سيل زده، عمق فاجعه اي را كه در جنوب شرق ايران 
رخ داده از نزديك مشاهده و براي تسريع در امدادرساني و 
حل مشكالت هموطنان اين خطه تالش كنند. ديروز و در 
شرايطي كه رييس جمهوري و تيم همراهش براي بررسي 
ابعاد و زواياي گوناگون خسارات سيل راهي استان سيستان 
و بلوچستان ش��ده بود؛ مس��ووالن آمارهاي تازه اي را در 

خصوص آسيب هاي اقتصادي سيل ارايه كردند كه مبتني 
بر آنها مي توان تصويري از مهم ترين چالش هاي پيش روي 
مردم منطقه دست پيدا كرد. ديروز مدير جهاد كشاورزي 
بمپور در جنوب سيستان و بلوچستان گفت: سيالب بيش از 
2۳ ميليارد و 250 ميليون ريال به بخش كش��اورزي اين 
شهرستان خسارت وارد كرد. محمد هودياني اظهار داشت: 
جاري شدن سيل به ويژه در نواحي روستايي بمپور غربي 
باعث تخريب زير ساخت هاي كشاورزي در بخش آب و خاك 
شهرستان شامل تخريب جاده هاي بين مزارع، چاهك ها و 
بندها شده است. در اين سيالب ۶00 هكتار از مزارع زراعي 
و باغات بمپور دچار آبگرفتگي ش��ديد شدند. مدير جهاد 
كشاورزي بمپور ادامه داد: همچنين200 راس دام سبك 

دامداران اين شهرستان در سيالب اخير تلف شده است.

   ابهام در ميزان خسارات
اما در شرايطي كه مدير جهاد كشاورزي بمپور از خسارات 
اين شهرستان در اثر وقوع سيل صحبت مي كند، قائم مقام 
دبيركل خانه كش��اورز با بيان اينكه هنوز برآورد دقيقي از 
ميزان خسارت وارده سيل به بخش كشاورزي داين استان 
نداريم، گفت: با وجود اين س��يل اخير بيشترين خسارت 
را به بخش كشاورزي استان سيس��تان و بلوچستان وارد 
كرده اس��ت. عنايت اهلل بياباني در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا برآوردي از ميزان خسارت وارده به كشاورزان در مناطق 
سيل زده انجام شده  است يا خير، اظهار كرد: متاسفانه هنوز 
نمي توان به صورت قطعي از ميزان خس��ارت وارد شده به 
بخش كشاورزي صحبت كرد اما به طور كل مي دانيم كه 

خسارت سيل زياد و بي سابقه بوده است.

وي ادامه داد: اعضاي خانه كش��اورز در استان سيستان  و 
بلوچستان بسيار فعال هستند و در حال حاضر نيز اعضاي 
خانه كشاورز برخي استان ها نيز در آن منطقه حضور دارند. 
اما ميزان دقيق خس��ارت يا اينكه گفته  شود دقيقا بخش  
كشاورزي چه خس��ارت هايي ديده  است، هنوز مشخص 
نيس��ت و در حال حاض��ر نمي توان اظهارنظر ك��رد، زيرا 
برآوردهاي دقيق بايد بعد از فروكش كردن سيل باشد. به 
گفته قائم مقام دبيركل خانه كشاورز، خسارت قطعا در استان 
سيستان و بلوچستان و شهرستان هاي اين استان بيشتر از 

استان هرمزگان بوده است.
وي تصريح كرد: خانه كشاورز در حال توزيع اقالم خوراك و 
پوشاك ميان مردم سيل زده است. اميدواريم دولت بتواند به 
ياري تمام سيل زده ها بشتابد، زيرا ميزان خسارت باال است.

بررسي وضعيت دكل هاي مخابراتي شهر تهران با سخنراني نماينده همراه اول

ماهيت امواج ساطع شونده از دكل هاي مخابراتي
نشست تخصصي »بررسي وضعيت دكل هاي مخابراتي 
در س��طح ش��هر تهران و ابهامات پيِش رو« با سخنراني 
نماينده همراه اول برگزار شد. به گزارش »تعادل« از اداره 
كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، روز چهارشنبه 
25 ديماه نشس��ت تخصصي با عنوان »بررسي وضعيت 
دكل هاي مخابراتي در سطح شهر تهران و ابهامات پيِش 
رو« در س��الن همايش هاي برج ميالد تهران برگزار شد. 
در اين نشس��ت تخصصي كه جمعي از اصحاب رس��انه، 
صاحبنظران و مديران سازمان هاي مرتبط با موضوع امواج 
الكترومغناطيس حضور داشتند، فرهود كاظمي مديرعامل 
شركت ارتباط مشترك شهر، عباس رحيمي خوشمكاني 
مديركل دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي 
اتمي ايران، سيد حسن سيد موسوي مشاور مديريت عامل 
و اداره كل حقوق��ي و رگوالتوري همراه اول و متخصص 
سازگاري الكترومغناطيسي، ناهيد خداكرمي عضو شوراي 
اسالمي شهر تهران و مسعود نفيسي معاون فني شركت 

ارتباط مشترك شهر با ايراد سخنراني پرداختند.
در اين نشس��ت سيدحس��ن سيدموس��وي مش��اور 
مديرعامل همراه اول در زمينه ماهيت امواج س��اطع 

ش��ونده از دكل هاي مخابراتي گف��ت: پرتوهاي امواج 
الكترومغناطيس در فركانس راديويي از نوع پرتوهاي 
غيريونيزان است، كه انرژي آنها حدود 10 ميليون بار 
از انرژي پرتوهاي يونيزان كمتر است، و قادر به تخريب 

بافت هاي زنده تحت پرتوگيري نيس��تند. همچنين 
پرتوگيري ما داراي يك ماهيت دوگانه با دو دسته منبع 
پرتو است كه يكي آنتن هاي نصب شده روي دكل ها و 
دومي آنتن هاي متعدد موجود در تلفن هاي همراه است.

اين متخصص ح��وزه الكترومغناطيس افزود: چگالي 
توان تشعشعي ناشي از آنتن دكل BTS در پاي دكل 
كمترين مقدار بوده، و به تدريج ك��ه از پاي دكل دور 
مي شويم، ابتدا اين مقدار به تدريج زياد مي شود، و پس 
از يك فاصله خاص به بعد، هرچه از سايت دور  شويم با 
نسبت عكس مجذور فاصله از سايت، كمتر مي شود؛ اما 
اين در مورد چگالي توان ناشي از گوشي موبايل برعكس 
است. يعني تشعشع ناشي از ترمينال كاربر به اين شكل 
است كه توان تابشي در نزديك سايت كمترين است 
و هرچه كه از س��ايت دور مي شويم توان تابشي ناشي 
از گوشي بيشتر مي ش��ود، بنحوي كه در برخي موارد 
پرتوگيري بي��ش از 100 برابر پرتوگيري از آنتن هاي 
سايت مي گردد. بنابراين يكي از رويكردهاي كاهش 
پرتوگيري از گوشي ها، نصب آنتن هاي سيار براي درون 

ساختمان هاست كه IBS ناميده مي شود.
وي تصريح كرد: در ش��رايط واقع��ي، در محيط پرتراكم 
شهري عالوه بر موج مستقيم، موج هاي انعكاسي، موج هاي 
پراش يافته و موج هاي پراكنده شده نيز حاضرند؛ بنابراين 
انرژي جذب شده در بدن ناشي از تابش همزمان سايت و 

گوشي، تابع پيچيده اي از فاصله، توان آنتن ها، ارتفاع دكل، 
نوع آنتن، بافت جغرافيايي محيط انتشار و ... است. به همين 
دليل تنها معيار براي احراز ايمني تشعش��عي سايت ها و 
گوشي ها، اندازه گيري است، و تعيين هر نوع معيار فاصله 

در شرايط واقعي كاري غيردقيق و ناصحيح خواهد بود.
اين متخصص الكترومغناطيس با اش��اره به ضرورت 
اص��الح برخي رفتارهاي ش��هروندان در اس��تفاده از 
فنآوري هاي ارتباطي، اظهار كرد: ۶0 درصد تشعشع 
خارج ش��ونده از موبايل در بدن كاربر جذب مي شود 
كه به آن اثر هاوسينگ گفته مي شود و به همين دليل 
بهتر است حتي االمكان از نگه داشتن موبايل در دست 
اجتناب شود و از جيب يا كيف استفاده شود. ضمنا بهتر 
است مردم در زمان استفاده از گوشي، به جاي استفاده 
از هدس��ت هاي بلوتوثي، از هندزفري هاي س��يمي 
 ELF استفاده كنند؛ چراكه قدرت اثرات حرارتي القاي
 RF هندزفري هاي س��يمي بمراتب كمتر از پرتوهاي
هدس��ِت بلوتوثي يا WiFi است. همچنين لپ تاپ را 
نيز نبايد بر روي پا گذاشت؛ چراكه در چنين شرايطي 

پرتوگيري و اثر حرارتي آن بيشتر مي شود.
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جابه جايي ۹۰۰ هزار نفر
 در نمازجمعه توسط متروي تهران

مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه گفت: متروي تهران و حومه از س��اعت 
9:۳0 صبح روز جمع��ه 27 دي ماه 98 تا پايان 
مراسم نماز جمعه به صورت رايگان به شهروندان 
و نمازگزاران خدمت رس��اني كرد و جابه جايي 
900 هزار نفر با اين ن��اوگان حمل و نقل ريلي 

درون شهري در اين روز به ثبت رسيد.
به گزارش »تع��ادل« از مديري��ت ارتباطات و 
امور بين الملل ش��ركت بهره ب��رداري متروي 
تهران و حومه؛ مهندس فرنوش نوبخت با اشاره 
به اينك��ه در اين روز با برنامه ريزي مناس��ب از 
تمامي امكانات استفاده ش��د افزود: با توجه به 
تعداد مسافران با همراهي آقايان و بانوان شاغل 
در ش��ركت تالش كرديم تا ش��اهد تسهيل در 
رفت و آمد مس��افران در ايستگاه هاي خطوط 
هفتگانه باشيم. وي گفت: در اين روز 900هزار 
نفر توس��ط متروي تهران جابه جا ش��دند كه 
بيش��ترين آمار جابه جايي مربوط به خط يك 
متروي تهران بود. نوبخت تصريح كرد: با توجه 
به نزديكي ايستگاه هاي شهيد بهشتي و مصلي 
امام خميني)ره( به محل برگزاري نماز جمعه 
در مصلي امام خميني)ره( استفاده از مترو اين 
وسيله حمل و نقل عمومي درون شهري يكي از 
انتخاب هاي اصلي نمازگزاران بود و در اين راستا 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه براي 
ارايه خدمات رساني شايس��ته و با برنامه ريزي  
مناسب سرويس دهي خوبي را به شهروندان و 
مسافران ارايه داد. مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران وحومه خاطرنشان كرد: با توجه 
به حجم باالي مسافران در زمان برگشت از دو 
ايستگاه مصلي امام خميني)ره( و شهيد بهشتي 
تالش كرديم تا سرويس دهي مناسب و منظمي 

را به شهروندان و نمازگزاران ارايه دهيم.

واريز مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
به حساب مددجويان سيل زده

كرمان| مديركل بهزيستي استان كرمان بيان 
كرد: كم��ك هزينه نقدي به مي��زان 500 هزار 
تومان نيز به حساب مددجوياني كه از سيل آسيب  
ديده اند واريز شده است و مبلغي نيز فردا به صورت 
متمركز از س��وي سازمان بهزيس��تي كشور به 
حساب آنها واريز خواهد شد. »عباس صادق زاده« 
با اشاره به سامانه بارشي سيل آساي چند روز اخير 
و متاثر شدن برخي مناطق استان كرمان از سيل، 
گفت: طبق مصوبه ستاد بحران سازمان بهزيستي 
كشور مبلغ يك ميليون تومان كمك هزينه اي از 
سوي س��ازمان بهزيستي به حساب مددجويان 
سيل زده بهزيستي مناطق سيل زده استان واريز 
مي شود كه بر اين اساس خانواده يك نفره ۳50 
هزار تومان و خانواده 5 نفره يك ميليون و هفتاد 
هزار تومان دريافت خواهند كرد كه اين مبلغ بر 

اساس تعداد خانوار افزايش مي يابد.

2 شهربازي كرمانشاه همچنان 
غيراستاندارد و پلمب است

كرمانشاه| كارشناس اداره  كل استاندارد استان 
كرمانشاه گفت: هر 2 شهربازي شهر كرمانشاه به  
دليل استاندارد نبودن تجهيزات، همچنان پلمب 

است و امكان فعاليت ندارند.
سيدپيام شفيعي با اشاره به وجود دو شهربازي 
در شهر كرمانشاه ش��امل شهربازي پل واليت و 
شهربازي فانفار طاق  بس��تان، اظهار داشت: هر 
2 شهربازي به دليل استاندارد نبودن تجهيزات 
و وسايل بازي، پلمب هس��تند و امكان فعاليت 
ندارند. وي گفت: چن��دي قبل قرار بود با كمك 
س��رمايه گذار تم��ام تجهيزات قديم��ي اين 2 
شهربازي تعويض و وسايل بازي نو جايگزين آنها 
شود، اما تاكنون هيچ اقدامي در اين زمينه صورت 
نگرفته است. كارشناس اداره كل استاندارد استان 
كرمانشاه با بيان اينكه در صورت نصب تجهيزات 
جديد اداره استاندارد آماده همكاري است، گفت: 
اگر تجهيزات به روز نصب ش��ود، ما هم آماده ايم 
پروانه اس��تاندارد نصب و بهره برداري براي اين 
وس��ايل صادر كنيم، اما تاكن��ون اقدامي در اين 
زمينه صورت نگرفت��ه و از تجهيزات قديمي 2 

شهربازي نيز هيچكدام نشان استاندارد ندارند. 

آغاز طرح برآورد هزينه توليد 
محصوالت زراعي در قزوين

قزوين| طرح ب��رآورد هزينه توليد محصوالت 
زراعي در قزوين همزمان با ساير استان هاي كشور 
از 21 دي تا 24 بهمن ماه سال جاري به صورت 
نمونه گيري در 98 روستاي استان اجرا مي شود.

معاون برنامه ري��زي و امور اقتصادي س��ازمان 
جهاد كش��اورزي قزوين ديروز با اعالم اين خبر 
گفت: هدف از اجراي اين ط��رح، برآورد هزينه 
تمام ش��ده يك كيلوگرم از محص��والت زراعي، 
تخمين متوسط هزينه يك هكتار از محصوالت 
زراعي به تفكيك مراحل مختلف كشت، تعيين 
متوسط هزينه آماده سازي زمين و كاشت، داشت 
و برداشت به تفكيك نوع عمليات و نحوه عمليات 
غيرماشيني و ماشيني است. حميدرضا تبسمي 
افزود: برآورد متوس��ط ميزان اس��تفاده از منابع 
مختلف آب براي آبياري مزارع و تخمين متوسط 
ميزان و ارزش نهاده هاي مصرف شده كشاورزي 
شامل كود، سم و بذر براي يك هكتار از محصوالت 

زراعي از ديگر اهداف اين طرح است.

  ايران در توليد محصوالت 
زنجيره استايرن خودكفا مي شود

مرك�زي| ب��ه گ��زارش 
خبرنگار ش��انا، تفاهمنامه 
همكاري با سرمايه گذاري 
مش��ترك به منظور توسعه 
زنجيره ارزش و تنوع  بخشي 
توليد محصوالت يكشنبه، 
هشتم دي ماه بين ابراهيم 
ولدخاني و سياوش درفشي، مديران عامل شركت هاي 
پتروشيمي ش��ازند و تبريز امضا شد. اين تفاهم نامه به 
سرمايه گذاري مشترك براي توسعه زنجيره ارزش برش

C6 و تنوع  بخشي توليد محصوالت در پتروشيمي هاي 
شازند و تبريز منجر مي شود و براساس آن احداث واحد 
استحصال بنزن، احداث كوره هاي نفتاي سنگين، افزايش 
ظرفيت واح��د اتيل بنزن و مونومر اس��تايرن، افزايش 
ظرفيت واحد پلي استايرن و ساير محصوالت پليمري 
زنجيره استايرن انجام خواهد شد، همچنين از خام فروشي 
جلوگيري مي ش��ود. اجراي عملياتي اين تفاهم نامه به 
افزايش سودآوري هر دو شركت در مجموع به ميزان 50 
ميليون دالر در سال و خودكفايي در زنجيره محصوالت 
استايرن مي انجامد. ابراهيم ولدخاني، در آيين امضاي 
اين تفاهم نامه با اشاره به نقش بسزاي صنعت پتروشيمي 
در اقتصاد كشور اظهار كرد: پرهيز از خام فروشي از جمله 
مزاياي اين صنعت است كه با توسعه صنايع پايين دستي 
مي توان ارزش افزوده بيشتري را براي كشور محقق كرد. 

 برپايي ۵ بازارچه موقت 
فروش صنايع دستي در كليبر

آذربايج�انش�رقي| 
مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي 
آذربايجان شرقي گفت: در 
س��ال جاري در راس��تاي 
رون��ق تولي��د و حمايت از 
هنرمن��دان شهرس��تاني 
5 بازارچه موقت فروش صنايع دستي در شهرستان 
كليبر برپا ش��د. مرتض��ي آبدار، دي��روز در گفت وگو 
ب��ا خبرنگاران اف��زود: كليب��ر از ظرفيت هاي زيباي 
طبيعي و تاريخ��ي براي جذب گردش��گر برخوردار 
بوده و برگ��زاري چنين بازارچه هايي ب��راي فروش 
صنايع دس��تي موجب رونق توليد، افزايش ارزآوري 
و جلوگيري از مهاجرت از روستا به شهر مي شود. وي 
اظهار داش��ت: با اقدامات مناس��ب از جمله برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي و نمايشگاه هاي دوره اي، برپايي 
بازارچه هاي موق��ت فروش صنايع دس��تي و صدور 
پروانه ه��اي توليدي انف��رادي و كارگاه��ي مي توان 
گام موثري در راس��تاي ارتق��اي كمي و كيفي توليد 
صنايع دستي اين شهرستان برداشت. مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي آذربايجان شرقي 
با اشاره به صدور 7 پروانه توليد انفرادي در كليبر در يك 
سال اخير، گفت: ۶ پروانه توليد انفرادي و يك پروانه 
توليدي كارگاهي اين شهرستان نيز تمديد شده است. 

به دنبال دايمي كردن زيرساخت ها 
در مرز خسروي هستيم

كرمانش�اه| مس��وول 
ق��رارگاه س��تاد اربعين 
اس��تان كرمانش��اه در 
مرز خس��روي از تالش 
ب��راي دايم��ي ك��ردن 
برخي زيرس��اخت هاي 
خدمات رس��اني به زوار 
در مرز خسروي خبر داد. جعفر همتي در جلسه 
ديروز ستاد اربعين استان در تشريح اقدامات الزم 
براي آماده سازي مرز خسروي جهت ميزباني از 
زوار در اربعين سال آينده، گفت: باتوجه به بحث 
انتخابات و تعطيالت نوروزي و... مجموعا س��ه تا 
چهار ماهي فرصت كار از دست مي رود، بنابراين 
زمان زيادي براي آماده سازي مرز خسروي براي 
اربعين سال آينده نداريم. وي با اشاره به كمبود 
گيت ها در پايانه خس��روي، گفت: اربعين امسال 
29 گيت داش��تيم كه بس��يار كم بود و ضروري 
است تعداد گيت ها در اربعين سال آينده حداقل 
به 50 گيت برس��د. همتي با اش��اره به عرض كم 
درب خروج��ي مرز، گفت: ع��رض اين درب 10 
متر اس��ت و متاس��فانه در زمان ازدح��ام، براي 
خروج زوار از اين درب با مش��كل مواجه ش��ديم 
 و ض��رورت دارد ع��رض آن حداقل ب��ه 50 متر

 افزايش يابد.

رسيدگي ويژه به پرونده حادثه 
تشييع سردار سليماني در كرمان
كرم�ان| ريي��س كل 
دادگستري استان كرمان 
با اعالم اينك��ه تحقيقات 
تكميلي وتخصصي از سوي 
دادس��راي كرمان در حال 
انجام است، گفت: با دستور 
آيت اهلل رييسي، رياست قوه 
قضاييه رسيدگي به حادثه كرمان در دستور كار ويژه 
دستگاه قضايي در استان كرمان قرار دارد. به گزارش 
ميزان يداهلل موحد در دي��دار با خانواده هاي مرحوم 
حمزه نژاد و ايران پور در شهرستان بافت گفت: دستگاه 
قضايي استان كرمان بالفاصله پس از وقوع اين حادثه 
تلخ، اقدامات قضايي خود را آغاز كرد و در همين رابطه 
پرونده اي در دادس��راي مركز استان كرمان تشكيل 
شده است. رييس شوراي قضايي استان كرمان با ابراز 
نهايت تاسف و تاثر، مراتب تسليت رياست قوه قضاييه، 
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي را به خانواده داغدار اين 
عزيزان اع��الم و ابالغ و از ذات اق��دس الهي براي آن 
مرحومان رحمت و غفران اله��ي و براي بازماندگان 
صبري جميل و اجري جزيل از درگاه خداوند سبحان 
مسئلت كرد. نماينده عالي دستگاه قضايي در استان 
كرمان اطمينان خاطر داد: قوه قضاييه در استان كرمان 
با جديت پيگير مطالبات و حقوق قانوني جانباختگان 

و آسيب ديدگان اين حادثه است. 

پسماندهاي رحيم آباد ميهمان 
شهرداري رودسر است

ر  ا د ش��هر گي�ان| 
رحيم آب��اد پس��ماند را 
مش��كل عمومي و عمده 
شمال كش��ور دانست و 
ي��ادآور ش��د: ب��ا توجه 
ب��ه مش��كالت كارخانه 
رودس��ر،  كمپوس��ت 
پس��ماندهاي رحيم آباد به صورت موقت ميهمان 
ش��هرداري رودس��ر اس��ت. محمد محم��دي در 
گفت وگو با ايس��نا، از تحقق بودج��ه 4.5 ميليارد 
توماني شهرداري رحيم آباد خبر داد و اظهار كرد: به 
دنبال افزايش بودجه سال 99 هستيم. وي با بيان 
اينكه بودجه شهرداري رحيم آباد بنا بر عملكرد دو 
سال گذشته حدود شش ميليارد تومان پيش بيني 
شده است، افزود: دفترچه بودجه سال 99 تهيه شده 
و بهمن ماه تقديم ش��وراي شهر مي شود. شهردار 
رحيم آباد با اشاره به تاسيس اين شهرداري از سال 
41، عنوان كرد: سال 9۶ بودجه سه ميليارد و 200 
ميليون توماني داش��تيم، اما با توجه به افزايش و 
تحقق درآمدهاي شهرداري به شش ميليارد تومان 
خواهيم رساند. محمدي، حسن تعامل شهروندان را 
موجب جهش درآمدي شهرداري رحيم آباد دانست 
و گف��ت: اميدواريم براس��اس اين پيش بيني هاي 

درآمدي بودجه 99 را محقق كنيم.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از اما و اگرهاي مصرف باالي دارو در شرايط تحريم 

مصرف آنتي بيوتيك در ايران معادل جمعيت كشور چين 
هشدارها نسبت به مصرف بي رويه دارو در ايران از مدت ها 
قبل نه تنها از سوي مس��ووالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي مطرح شده بلكه سازمان هاي بين المللي 
مانند سازمان جهاني بهداشت هم نس��بت به آن هشدار 
داده  اند اما با اين حال نه تنها به صدا درآمدن زنگ خطرها 
نتوانسته مصرف دارو در ايران را مهار كند، بلكه تحريم ها 
هم در اين زمينه تاثير چنداني نداشته است. اظهاراتي مانند 
اينكه »در زمينه مصرف دارو ايران جزو 20 كشور نخست 
دنياس��ت«، »ايران در آسيا پس از چين مقام دوم مصرف 
دارو را دارد«، »سرانه مصرف دارو در ايران 3 برابر استاندارد 
جهاني است« تنها چند نمونه از اظهارنظرهايي است كه 
درباره سرانه مصرف دارو ميان ايراني ها مطرح مي شود اما 
اين اظهارات چقدر صحت دارد؟ آيا واقعا ميزان مصرف دارو 
ميان مردم ايران نسبت به ساير كشورها باالست و اگر اين 
اظهارنظر صحت دارد چرا چرخه مصرف دارو در ايران به مرز 

هشدار رسيده است؟ 

      مسووالن چه مي گويند؟ 
بنابر آمارهاي سازمان غذا و داروي كشور سرانه دارويي در 
ايران ۵3 دالر اعالم شده كه از نظر مسووالن اين سازمان 
اين رقم متعادل نيست، بايد منطقي شود و شكل مصرف 
دارو مورد بازنگري قرار گيرد. با اين حال تاكيد مسووالن 
اين سازمان بر مصرف باالي آنتي بيوتيك ميان ايراني ها 
است اما برخي فعاالن صنعت دارو ادعاي مسووالن را قبول 
ندارند. شهريور امسال مهرناز خيرانديش، مديركل دفتر 
نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي سالمت سازمان غذا و 
دارو با اشاره به اينكه ميزان مصرف دارو در ايران نسبت به 
كشورهاي منطقه بيشتر است اعالم كرد: بر اساس نتايج 
بررسي هاي صورت گرفته در مورد مصرف آنتي بيوتيك ها، 
ايران در صدر مصرف س��رانه اين دارو در بين بسياري از 
كشورها قرار دارد و زنگ خطر ميزان مصرف آن در كشور 

به صدا درآمده است.
او افزود: به طور مثال بررس��ي هاي صورت گرفته در سال 
۹۶ و مقايسه آن با ساير كشورها نشان مي دهد كه مصرف 
سرانه آلبومين )يكي از داروهاي پروتييني( به عنوان يكي 
از داروهاي پرهزينه بيمارس��تاني در ايران به نسبت ساير 
كشورها كمتر است و اين در حالي است كه نياز به اصالح 
در انديكاسيون هاي مصرفي اين دارو در كشور و استفاده از 

پروتكل درماني آن، ضروري است. 
اظهارات خيرانديش درحالي است كه برخي فعاالن صنعت 
دارو، ادعاي مصرف ب��االي دارو در ايران را دروغ مي دانند. 
حسام الدين شريف نيا، عضو انجمن علمي مديريت و اقتصاد 
دارويي ايران درباره اين موضوع بيان كرد: آمارهاي جهاني 
نشان مي دهد ارزش بازار دارويي كشورمان در سال 201۶ 
معادل ۶ ميليارد دالر بوده و اين آمار در مقايسه با متوسط 
جهاني و كش��ورهايي همچون تركيه، عراق و عربس��تان 

كمتر است. او افزود: حتي ميزان مصرف داروهايي همچون 
داروهاي ضد ديابت، ضد فش��ار و ضد چرب��ي در ايران به 
نسبت بسياري از كشورهاي دنيا كمتر است و اين مي تواند 
خطرناك باش��د. اين اختالف نظرها درحالي است كه روز 
گذشته عضو فراكسيون غذا و دارو مجلس شوراي اسالمي 
نسبت به مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ها هشدار داده و اعالم 
كرد مصرف آنتي بيوتيك در ايران معادل جمعيت كشور 
چين است. بش��ير خالقي درباره اين موضوع گفت: ميزان 
مصرف آنتي بيوتيك در كشورمان چندين برابر استاندارد 
جهاني اس��ت. مردم ما تقريبا مع��ادل جمعيت يك و نيم 
ميلياردي كشور چين از اين دارو استفاده مي كنند. استفاده 
بي رويه و خودسرانه از اين دارو بدن بيمار را دچار مقاومت 
آنتي بيوتيكي كرده كه باعث بي تاثير شدن اين داروها در 

دفعات بعد يا شرايط ضروري مي شود.
او بهترين راه براي كنترل مصرف داروهاي آنتي بيوتيكي 
را اجراي كامل راهنماي باليني دانست و بيان كرد: معتقدم 
انجمن هاي پزشكي بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بايد 
وارد عمل شده و ضمن نظارت بر نسخه نويسي ها از پزشكان 
براي تجوي��ز دارو ها توضيح بخواهند. از طرفي عدم وجود 
دفترچه الكترونيكي باعث شده بيماران در يك روز به چندين 

دكتر مراجعه كرده و درخواست دارو كنند.

      علت يابي ماجرا
كارشناسان اقتصاد س��المت معتقدند براي بررسي علت 
باال بودن آمار مصرف دارو در ايران بايد از ابعاد مختلفي به 
موضوع نگاه كرد و در ب��ه وجود امدن اين وضعيت عوامل 
مختلفي چه در س��طح بيمار چه در سطح پزشك مطرح 
هستند. مهدي قرباني، كارشناس اقتصاد سالمت درباره 
اين موضوع به »تعادل «گفت: بخشي از اين چرخه ناشي 
از نداشتن زيرساخت مناسب در شبكه درمان مانند تدوين 
راهنماهاي باليني، اجراي ناقص پزشك خانواده و پرونده 
الكترونيك سالمت است كه سبب مي شود سابقه مصرف 
دارويي بيمار جايي ثبت نشده و در چرخه درمان، پزشكان 
مختلف داروهاي بيشتر و بعضا مشابهي را تجويز كنند. اين 
موضوع نه تنها هزينه درمان را براي بيمار باال مي برد بلكه 
فشار مضاعفي را به بيمه به عنوان سازمان حمايتگر تحميل 
مي كند، در حالي كه اگر سابقه درمان بيمار در جايي مانند 
پرونده الكترونيك ثبت مي شد يا اگر هر فرد در دوره درمان 
از پزش��ك ثابتي اس��تفاده مي كرد، چنين سردرگمي در 
چرخه درمان شكل نمي گرفت و از مصرف غيرضروري دارو 
يا چند دارو مشابه يا حتي متضاد از سوي بيمار جلوگيري 
مي شد. او افزود: از سوي ديگر بخشي از آمارهاي ثبت شده 
به عنوان باال بودن مصرف دارو در ايران ناشي از تجويزهاي 

غيرالزم از سوي پزشك با هدف كسب سود بيشتر از سوي او 
و داروخانه هاي طرف قرارداد است كه اين موضوع بيشتر در 
زمينه تجويز كرم هاي درماني و زيبايي پوست، مكمل هاي 
دارويي مانن��د ويتامين و برخي اقالم ارتوپدي به چش��م 
مي خورد. اين موضوع هم از مشكالت اقتصادي داروخانه ها 
ناشي مي شود، وقتي قيمت دارو واقعي نيست همچنين تا 
زماني كه ضوابط راه اندازي داروخانه اصالح نشده باشد، در 
نتيجه داروخانه ها بايد براي تامين هزينه ها اقداماتي كنند 
كه در بعضي موارد به سمت راه هاي غيرمجاز مي رود. سود 
داروخانه ها از فروش دارو طبق تعرفه هاست بااين حال، سود 
بيشتر در خريد بيشتر است. يعني هرقدر داروخانه داروي 
بيشتري بخرد سود بيشتري خواهد برد چون در اين صورت 
مي تواند از پيشنهادهاي شركت هاي داروساز هم استفاده 
كند. پيشنهادهايي كه داروسازها مي دهند معموال باعث 
مي شود سود داروها بيشتر ش��ود. مثل اينكه براي مقدار 
مشخصي خريد داروهايي را هم رايگان به داروخانه مي دهند 
يا تخفيف در نظر مي گيرند يا پيشنهاد شبيه به اين. از سوي 
ديگر امتياز شريك شدن در سود با پزشكان فقط به سود 
بيشتر محدود نيست، بلكه سيستم معيوب تاسيس داروخانه 
سبب مي شود صاحب امتياز به هر راهي براي باال بردن امتياز 
خود متوصل ش��ود، داروخانه داره��ا هرچقدر رقم فروش 

صندوق  بيشتري داشته باشند امتياز گران تري هم دارند، 
چرا كه معموال داروسازها نيستند كه داروخانه ها را راه اندازي 
كرده اند بلكه كسي اين امتياز را از آنها خريداري مي كند. 
وقتي مثال فروش روزانه داروخانه از پنج ميليون به هشت 
ميليون مي رسد امتياز داروخانه  هم گران تر مي شود حتي 
اگر بخشي از آن را بايد به پزشك بدهند. همزمان اگر كسي 
كه داروخانه را راه اندازي كرده بخواهد امتياز آن را بفروشد هم 
داروخانه قيمت بيشتري دارد.  قرباني بيان كرد: نگاه ديگري 
كه در آسيب شناسي مصرف باالي دارو ميان ايراني ها مطرح 
مي شود، رواج خوددرماني و بي توجهي به گياهان دارويي 
بوده كه البته بخشي از آن به دليل وضعيت اقتصادي جامعه 
اس��ت. وقتي وزارت بهداشت به عنوان متولي طب سنتي 
آن را جدي نمي گيرد، بيم��اران براي هر بيماري اي ناچار 
به مصرف داروي شيميايي هستند درحالي كه بسياري از 
بيماري ها مانند سردرد،  سرماخوردگي و گرفتگي عضالت 
را مي توان با گياهان دارويي حل كرد تا جايي كه آمارها نشان 
مي دهد حدود 3 درصد از مردم در ايران از گياهان دارويي 
اس��تفاده مي كنند، در صورتي كه درآمارهاي كشورهاي 
اروپايي 70درصد مردم ازگياهان دارويي مصرف مي كنند. 
در نهايت اينكه علت مصرف بي رويه دارو هرچه باشد نه تنها 
هزينه درمان را براي مردم باال مي برد بلكه فشار مضاعفي را به 
بيمه ها هم تحميل مي كنند، بنابراين كارشناسان با اشاره به 
شرايط تحريم و محدوديت دخاير دارويي از يك سو و بحران 
اقتصادي بيمه ها از سوي ديگر بر اين موضوع تاكيد دارند كه 
مسووالن وزارت بهداشت بايد به اين موضوع فراتر از ارايه آمار 
و ارقام و به عنوان يك اختالل در شبكه دارويي كشور توجه 

كرده و چاره اي براي حل آن بينديشند.

      ابعاد اقتصادي ماجرا
بر اساس استراتژي هاي 12گانه سازمان جهاني بهداشت، 
كشورهاي در حال توسعه حدود 20 تا ۴0 درصد و جوامع 
توس��عه يافته 10 تا 20 درصد از بودجه سالمت خود را به 
دارو اختصاص مي دهند، درحالي كه مخ��ارج دارويي در 
كشورهاي توس��عه يافته ۵/1 دهم درصد از GDP است 
حال آنكه در كشورهاي درحال توسعه، تقريبا ۹ دهم درصد 
از توليد ناخالص داخلي به تجويز غيرمنطقي دارو اختصاص 
مي يابد. اين آمار در حالي اس��ت كه چن��دي پيش ايرج 
حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت، اعالم كرد كه در سال 
13۹7، حدود 23 هزار ميليارد تومان دارو در كشور مصرف 
شده و 17 درصد از كل هزينه هاي سالمت مردم مربوط به 
دارو است. اين وضعيت در حالي است كه آمارهاي سازمان 
جهاني بهداش��ت هم حكايت از آن دارد كه سرانه مصرف 
داروهاي تزريقي در ايران با رقمي معادل 11.۴حدود چهار 
برابر جوامع توسعه يافته بوده و از سوي ديگر ميانگين اقالم 
دارويي كه در دنيا تجويز مي شود حدود2 قلم در هرنسخه 

است حال آنكه در ايران به طور ميانگين 3تا ۶ قلم است.

رشد دالل پروري در گردشگري سالمت
با وجود پتانسيل كشورهاي همس��ايه براي گردشگري 
س��المت در اي��ران، ضعف در زيرس��اخت هاي اس��كان، 
اطاع رس��اني ضعي��ف، كوتاه��ي در س��اخت و تجهي��ز 
هتل بيمارستان ها و... باعث شده بخش عمده اين ظرفيت 
سودآور هدر برود. از طرفي دالل ها نيز باعث سلب اعتماد 

گردشگران شده اند. 
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نقاط ضعف كشور 
در حوزه گردشگري سالمت، گفت: گاهي برخي از پزشكان 
به ص��ورت انفرادي به خ��ارج از كش��ور مي روند و مريض 
مي بينند اين درحالي اس��ت كه ما بايد بيم��ار را به داخل 
كشورمان بياوريم و به او خدمات دهيم. قاسم جان بابايي 
گفت: در بحث گردشگري سالمت ما نسبت به كشورهاي 
رقيب مان عقب ماندگي هايي داريم. هند و تركيه دو كشوري 
هستند كه در اين منطقه به سرعت در جهت جذب گردشگر 
كار مي كنند و ساالنه بيش از سه برابر ما مي توانند در اين 
حوزه منابع جذب كنند اين درحالي است كه ظرفيت ها و 
جايگاه ما از نظر دسترسي جغرافيايي در حوزه گردشگري 
سالمت بسيار بيشتر است البته از نظر مسائل رفت  و آمد 
ممكن است مانند آنها نباشيم اما نتوانستيم از پتانسيل هاي 
جذابي كه كش��ور ما در اين حوزه دارد، اس��تفاده كنيم. او 
افزود: نگراني جدي كه در وزارت بهداشت داريم و به صورت 
هفتگي به طور جدي درباره آن صحبت مي كنيم اين است 

كه بحث گردشگري سالمت را سامانه اي كنيم. بايد توجه 
كرد كه يك سمت بحث گردشگري سالمت در كشور داللي 
و دالل پروري است كه مي تواند اين صنعت بسيار آبرومند 
را خدشه دار كند. بايد توجه كرد كه پزشكي ايران همواره 
مورد احترام دنيا بوده اس��ت، چه از جهت پزشكاني كه در 
خارج از كشور پذيرفته مي شوند و چه از جهت بيماراني كه 
براي درمان وارد كشور مي شوند. اين مباحث براي پزشكي 
كشور، حيثيتي محسوب مي شوند كه متاسفانه در چند 
سال اخير به دليل رشد دالل پروري در حوزه گردشگري 
سالمت خدشه دار شده است كه سبب شده نه تنها منابع 
به درستي وارد كشور نشود  بلكه به حيثيت پزشكي اين كشور 
خدشه وارد شود كه آسيب و هزينه اين اتفاق بسيار باالست و 

برگشت به شرايط اوليه بسيار دشوار مي شود.

      نقش كليدي بيمارستان هاي خصوصي 
جان بابايي ادامه داد: بر همين اساس طبق صحبت هايي 
كه شد،  قرار بود سامانه اي در اين حوزه راه اندازي شود كه 
خوشبختانه آيين نامه اي تحت عنوان شركت هاي تسهيل گر 
ابالغ ش��د و به سرعت در حال گس��ترش در دانشگاه ها و 
استان ها است. در عين حال بيمارستان ها هم به عنوان جايي 
كه نقشي كليدي در جذب گردشگران دارند، شرايط شان 
نسبت به گذشته خيلي بهتر شده است، اما واقعيت اين است 

كه دانشگاه ها و وزارت بهداشت خودشان تسهيل گرند، اما 
متولي و صاحبان فرآيند بيمارستان ها هستند. تالش ما اين 
است بيمارستان هايي كه در اين حوزه فعاليت مي كنند، 
به جايگاهي برسند كه خودشان گردشگر بياورند و وزارت 

بهداشت فقط موانع كار آنها را رفع و ساماندهي كند.
مع��اون درمان وزارت بهداش��ت با بيان اينكه با روس��اي 
دانشگاه هايي كه مجوز گردشگري س��المت دارند، بارها 
جلساتي را برگزار كرده ايم، گفت: بيمارستان ها در اين حوزه 
بخش خصوصي را به عنوان رقيب نبينند بلكه تمام تالش 
وزارت بهداشت در كنار سازمان نظام پزشكي اين است كه 
اين حوزه را تقويت كند. در عين حال دانشگاه هاي ما مكلفند 
شرايطي را فراهم كنند تا بخش خصوصي بيشتر در اين حوزه 
بيمار بگيرد البته نه اينكه در بخش دولتي مان چنين ظرفيتي 
نداشته باشيم بلكه وظيفه حاكميتي ما در بخش دولتي در 
درجه اول اين است كه به مردم خودمان خدمات ارايه دهيم 
و غفلتي در ارايه خدمت به مردم اتفاق نيفتد بنابراين تالش 
ما اين است كه بخش خصوصي در اين حوزه ساماندهي شده 

و رشد كرده و بتواند به درستي بيمارپذيري كند.

       لزوم تعيين مديران مستقل گردشگري  سالمت 
در  بيمارستان ها

 IPD جان بابايي با بيان اينكه بيمارستان هاي داراي مجوز

شرايط بهتري پيدا مي كنند، گفت: بايد بررسي كنيم كه 
در اين حوزه چه نواقصي داريم. طي مدتي كه جلس��اتي 
را در اي��ن حوزه برگزار كرديم، دريافتيم كه نقاط ضعفي 
داريم. مهم ترين نقطه ضعف ما اين است كه در بسياري 
موارد مدير مس��تقلي براي اين كار نداريم. گردش��گري 
سالمت يك مگاپروژه است و يك بيمارستان خصوصي يا 
دولتي كه براي گردشگري سالمت برنامه دارد، نمي تواند 
مدير مستقلي براي پيش��برد آن نداشته باشد. اگر مدير 
فعلي بيمارس��تان بخواهد همزمان هم كارهاي روزمره 
بيمارستان را انجام دهد و هم گردشگر خارجي را مديريت 
كند، امكان پذير نيست. اين موضوع يك پروژه است و هر 

بيمارستان بايد مدير مستقلي را براي اين پروژه قرار دهد 
كه كار هماهنگي با شركت هاي تسهيل گر، پذيرش بيمار، 
مديريت بيمار در بيمارستان، ترخيص و... را انجام دهد. 

اينها نقاط ضعف ماست.
او افزود: در حال حاضر ش��رايط پذيرش و بس��تري بيمار 
خارجي در برخي بيمارستان ها خوب است اما مشكالت 
ما قبل از پذيرش اس��ت كه بايد هماهنگي هاي الزم براي 
بهبود آن اتفاق بيفتد. در عين حال سايت بيمارستان بايد 
معرفي خوبي از اقدامات بيمارستان براي بيماران خارجي 
داشته باشد و در عين حال پزشكان سرشناس بيمارستان 

را معرفي كند.
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گردش مالي پسماند تهران 
برابر با آموزش و پرورش 

مديركل آموزش و پرورش ش��هر ته��ران درباره 
اينكه س��هم آموزش و پرورش چند درصد درآمد 
توليد ناخالص ملي اس��ت؟ گفت: سهم آموزش و 
پرورش حدود 2 درصد است. يك نكته مهم ديگر 
اينكه گردش مالي پسماند تهران مساوي با گردش 
مالي آموزش و پرورش شهر تهران و هر دو، 2000 
ميليارد تومان اس��ت. عبدالرضا فوالدوند افزود: از 
اين ع��دد بخوانيد كه جايگاه آم��وزش و پرورش 
كجاس��ت. ۹۸ درصد اعتبارات م��ا صرف حقوق 
و مزاياي پرسنلي مي ش��ود و 2 درصد براي اداره 
تمام برنامه ها باقي مي ماند. بودجه وزارت آموزش 
و پرورش از 1۴ هزار ميليارد در س��ال ۹2 امسال 
به بيش از ۵0 هزار ميليارد رس��يده است. بودجه 
افزايش يافته اما ش��رايط اقتصادي همين است. 
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به 
اينكه هرچه از آموزش و پ��رورش انتظار داريد به 
2 درصد بودجه باقي مانده برمي گردد گفت: روزي 
يك ماموريت جديد هم به دوش آموزش و پرورش 
گذاشته مي شود. يكي از ماموريت هاي ما حركت 
به سمت مهارت محوري است اما آموزش و پرورش 
به تنهايي نمي تواند. برخي موسس��ات به دنبال 
فرهنگ سازي مهارت نيستند و تنها وقتي مثال با 
كمبود آب روبه رو مي شويم به دنبال تغيير فرهنگ 
الگوي مصرف مي روند. در صورتي كه بايد آينده پژوه 
باشيم و نه آينده نگر. فوالدوند كه در برنامه پرسشگر 
صحبت مي كرد تاكيد كرد: اگر مي خواهيم فرهنگ 
درست را توسعه دهيم بايد از پيش دبستاني شروع 
كنيم. ايجاد تغييرات براي فرهنگ مصرف آب در 
دانش آموزان كالس دوازدهم مش��كل تر است تا 
سنين پايين تر لذا مطالبه ما از دستگاه هايي كه از 
ما انتظار دارند اين است كه همراهي كنند چرا كه 
ترويج فرهنگ مصرف صحي��ح يك روز و دو روزه، 
شدني نيس��ت. مديركل آموزش و پرورش شهر 
تهران با طرح اين سوال كه شهرداري از اين 2000 
ميليارد تومان گردش مالي پسماند، چقدر صرف 
فرهنگ س��ازي مي كند گفت: وظيفه ما تدريس 
برنامه درسي ملي اس��ت و از آن عدول نكرده ايم. 
آموزش و پرورش به ماموريت خودش عمل مي كند. 
بخشي از آموزش ها بايد آموزش هاي غيررسمي 
باشد. نيازهاي اوليه دانش آموزان لباس، خوراك، 
آموزش و درمان است اما نيازهاي ثانويه چه؟ كسب 
مهارت ها، گسترش نشاط اجتماعي، افزايش سطح 
مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي، سبك زندگي، 
ارتقاي سطح جامعه پذيري و زيست جمعي جزو 

نيازهاي ثانويه است. 

 تاثير آلودگي هوا 
بر ناباروري مردان

آمارها نش��ان مي ده��د كه ح��دود 20 درصد از 
زوج هاي ايراني به مشكل ناباروري دچارند، يعني 
يك زوج از هر پنج زوج در سنين باروري. اين آمار 
ضرورت گس��ترش خدمات درم��ان ناباروري در 
كش��ور را مطرح مي كند اما زوج هاي نابارور براي 
دريافت خدمات درمان ناباروري بايد به چه مراكزي 
مراجعه كنند؟ علي صادقي تبار، مدير مركز درمان 
ناباروري و سقط مكرر ابن سينا، با اشاره به تعريف 
ناباروري گفت: ناباروري يعني زوج يك سال مداوم 
بدون استفاده از روش هاي جلوگيري براي بارداري 
تالش كنند اما خانم باردار نشود. حدود ۴0 درصد 
از موارد ناباروري ناش��ي از علل مردانه، ۴0 درصد 
ناشي از علل زنانه و 20 درصد ناشي از علل مشترك 
يا ناشناخته است. وي آلودگي هاي محيطي را عامل 
افزايش ناباروري مردان دانست و افزود: سلول هاي 
جنسي مردان نسبت به زنان در برابر آسيب هاي 
محيطي، آسيب پذيرتر است و به همين دليل در 
شهرهاي بزرگ و صنعتي كه انواع آلودگي ها به ويژه 
آلودگي هوا وجود دارد، آمار ناباروري مردان رو به 
افزايش است. صادقي تبار با اشاره به چندتخصصي 
بودن درمان ناباروري گفت: ناباروري هم مي تواند 
علل زنانه داش��ته باشد و هم علل مردانه بنابراين 
تشخيص و درمان ناباروري بايد با همكاري چند 
متخصص انجام شود. در واقع وقتي زوج ها با مساله 
ناباروري مواجه مي ش��وند بايد ب��دون هدر دادن 
وقت به يك مركز درمان ناباروري مراجعه كنند تا 
آقا و خانم همزمان و به موازات هم بررسي شوند. 
او افزود: بر اساس نتايج بررسي هاي اوليه و شرايط 
هر زوج، متخصصان زنان، مردان و جنين شناسي 
برنامه درماني مناسب را پيشنهاد مي كنند و ممكن 
است الزم باشد از مشاوره هاي تخصص هاي ديگر 
هم اس��تفاده كنند. برنامه ه��اي درماني معمول 
به ترتيب شامل درمان دارويي،آي يو اي،  آي وي اف 
يا ميكرواينجكشن و درمان هاي جايگزين است. 
مدير مرك��ز درمان ناب��اروري ابن س��ينا درباره 
روش ه��اي كمك باروري توضي��ح داد: منظور از 
روش هاي كمك باروري لق��اح برون تني يا لقاح 
آزمايشگاهي است. در اين روش ها فرآيند لقاح در 
محيط آزمايشگاهي كه مشابه محيط رحم است، 
اتفاق مي افتد. در  آي وي اف، تخمك و اس��پرم در 
محيط انكوباتور كه كاماًل همانند رحم است قرار 
داده مي شوند تا رشد كنند. در ميكرواينجكشن، 
اسپرم به طور مستقيم به داخل سيتوپالسم تخمك 
تزريق مي شود. صادقي تبار اضافه كرد: در هر دو 
شيوه پس از تشكيل جنين، مراحل رشد و تقسيم 
س��لولي جنين ها در محيط انكوباتور طي سه تا 
پنج روز بررسي مي شود و در صورتي كه جنين ها 
به خوبي رش��د كنند و س��لول هاي تقسيم  شده 
كيفيت خوبي داشته باشند، به رحم خانم انتقال 
داده مي شوند البته شانس موفقيت در هر سيكل 
درمان حدود 3۵ تا ۴0 درصد اس��ت و اگر سيكل 
نخست درمان موفقيت آميز نبود، زوج ها نبايد آن 
را به حساب بدشانس��ي يا ناكارآمدي درمانگران 
بگذراند بلكه بايد صبور باشند و درمان را تا حصول 

نتيجه ادامه دهند.

تناقضات قانوني بين پرداخت »وام ازدواج« و »ازدواج كودكان«
يك فعال حقوق زنان ضمن انتقاد نسبت به برخي تناقض هاي قانوني در كشور 
گفت: طبق قانون رشد متعاملين، بانك ها افراد زير 1۸ سال را براي اخذ وام يا 
انجام امور مالي و بانكي صالح نمي شناسند؛ حال چطور مي شود دختراني كه 
نمي توانند امور بانكي خود را شخصا انجام دهند بر اساس ماده 10۴1 قانون 
مدني اجازه ازدواج در سن 13 سالگي را دارند و به تبع آن مي توانند وام ازدواج 
دريافت كنند؟ مرضيه محبي بيان كرد: بايد به مساله زنان و مسائل مربوط به 
آنها نگاهي فراتر و كلي تر داشت، زيرا همه مسائل مربوط به زنان در چارچوب 
كلي »تبعيض جنسيتي« و »گفتمان مردساالر« در جامعه ما اتفاق مي افتد. 
اگر شاخص شكاف جنسيتي را معيار تش��خيص جايگاه زنان قرار دهيم 
مي بينيم كه زنان ايران از عدالت جنسيتي بي بهره اند و اين مساله در جامعه 
به روشني و وضوح قابل درك است كه زنان به طور كلي از امكانات و منابع 
اجتماع و امكان انتخاب سرنوشت خود، سهم كمتري نسبت به مردان دارند.

او ادامه داد: از آنجايي كه فقر، حاشيه نشيني، قوميت و تبعيض، ناآگاهي را 
تشديد مي كند شاهديم كه بسياري از محرومان و حاشيه نشينان، دختران 
خردسال خود را بخشي از مايملك و متاع زندگي خود تلقي مي كنند كه 
مي توانند هرگونه بهره اي از آن ببرند؛ اين خانواده ها به دختران خود به عنوان 
موجودات فرودس��تي نگاه مي كنند كه فاقد اراده و اختيار هستند و تصور 
مي كنند مي توانند در مواقع ضروري براي به دست آوردن مال از آنها استفاده 
كنند. اين وكيل دادگستري معتقد است كه سوءاستفاده از وام هاي ازدواج 
در ساختارهاي مبتني بر تبعيض جنسيتي شكل مي گيرد كه دختران را 
موجودات درجه 2 و فرودست حساب مي كنند و حتي اگر دختران كمتر 
از ۹ سال سن داشته باشند به ازدواج اجباري توسط پدرشان تن مي دهند. 

محبي ضمن انتقاد نسبت به تناقض هاي قانوني كشور بيان كرد: طبق ما ه 
1210 قانون مدني نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ كسي را از مداخله 
در آمورش منع كند، اما طبق قانون رشد متعاملين »محاكم عدليه و ادارات 
دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن 1۸ سال شمسي تمام 
نرسيده اند اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند مگر آنكه رشد آنان قبل از 
اقدام به انجام معامله يا عقد يا ايقاع به طرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت 
شده باشد«، اشخاصي كه به سن 1۸ سال شمسي تمام رسيده اند در محاكم 
عدليه و ادارات  دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب شوند. در واقع اين 
قانون به اين معناست كه دختران علي رغم رسيدن به سن بلوغ اگر از طرف 
دادگاه رشيد محسوب نشوند، قبل از هجده س��ال اجازه معامله را ندارند. 
بانك ها نيز افراد زير 1۸ سال را براي اخذ وام يا انجام امور مالي و بانكي صالح 
نمي شناسند؛ حال چطور مي شود دختراني كه نمي توانند حساب بانكي 
داشته باشند، طبق قانون 10۴1 قانون مدني اجازه ازدواج در سن 13 سالگي 
را دارند و به تبع آن مي توانند وام ازدواج دريافت كنند؟ اين فعال حقوق زنان 
تاكيد كرد: در هر حال بازپرداخت وام ازدواج متوجه كسي است كه وام دريافت 
مي كند و اگر هم كس ديگري ضامن دريافت وام باشند، باز هم طبق مقررات، 
ضامن مي تواند به مضمون  عنه مراجعه كرده و اقساطي را كه پرداخت كرده 
پس بگيرد لذا دختر نمي تواند هيچ گاه شانه از زير بازپرداخت وام خالي كند، 
پس چطور مي توانند كسي كه طبق قانون غير رشيد تلقي مي شود، به صرف 
ازدواج چنين اختياراتي پيدا كند؟ اينها مصداق خشونت اقتصادي عليه زنان 
اس��ت و هيچ متن قانوني براي مجازات مرتكبين آن نداريم و همچنان در 

فرهنگ ما اين روند در حال گسترش است.

۳۰ هزار مددجوي كميته امداد تحت تاثير سيل
مديركل كميته امداد امام خميني استان سيستان و بلوچستان با بيان 
اينكه 30 هزار مددجوي كميته امداد درگير سيل در اين استان شده اند، 
گفت: دو نوبت مستمري مازاد به خانواده مددجويان كميته امداد پرداخت 
خواهد شد. مهدي عبادي درباره آخرين وضعيت مددجويان اين كميته 
پس از وقوع سيل گفت: از روزي كه سيل آغاز شده است، اكيپ هايي از 
كميته امداد به مناطق اعزام شده اند و بررسي و برآورد خسارات در حال 

انجام است.
او ادام��ه داد: تاكنون براي ۵ خانه فرم برآورد خس��ارت اعم از تعميري و 
تخريبي تكميل شده است. با توجه به كمكي كه از ديگر استان ها شده 
است، س��بدهاي غذايي، آب معدني، پتو و ساير اقالم مورد نياز در ميان 
مددجويان توزيع شده است. مديركل كميته امداد امام خميني استان 
سيستان و بلوچستان با بيان اينكه بازديدهايي از سطح مناطق سيل زده 
در حال انجام است، به ايلنا گفت: ميزان خسارت در منطقه اوركي يكي 
از بخش هاي چابهار باالست. البته امدادرساني توسط همه دستگاه ها و 
مردم در حال انجام است. عبادي اظهار كرد: بعد از گذشت بحران قطعا گام 
دوم برداشته خواهد شد و با توجه به اينكه برخي از مددجويان ما نيازمند 
كاالهاي اساسي هس��تند و لوازم و وسايل شان مانند فرش و يخچال در 
سيل از بين رفته است، برنامه ريزي مي كنيم تا در گام بعدي اين لوازم را 
براي آنها تهيه كنيم. او با بيان اينكه در كل استان سيستان و بلوچستان 
بيش از 1۶0 هزار خانواده تحت پوشش كميته امداد هستند، گفت: تعداد 
مددجوياني كه در معرض س��يل قرار گرفته اند، حدود 30 هزار خانواده 
هستند و خدمات به همه اين افراد ارايه خواهد شد. مديركل كميته امداد 

امام خميني استان سيستان و بلوچستان با بيان اينكه دو نوبت مستمري 
مازاد به مددجويان پرداخت خواهد شد، گفت: يك نوبت از اين مستمري 
مازاد كه تامين اعتبار شده است تا چند روز آينده به مددجويان پرداخت 
خواهد ش��د. عبادي اظهار كرد: نوبت دوم مستمري مازاد نيز ماه آينده 
همراه با مستمري كميته امداد به مددجويان پرداخت خواهد شد. او در 
پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به وقوع سيل احتمال افزايش مددجويان 
كميته امداد وجود دارد؟ گفت: با توجه به وقوع سيل ما احتمال مي دهيم 
كه تعدادي خانواده نيز در آينده به جمع مددجويان كميته امداد اضافه 
شوند، ما نيز آمادگي اين موضوع را داريم و در اين زمينه مشكلي وجود 
ندارد. مديركل كميته امداد امام خميني استان سيستان و بلوچستان 
خاطرنشان كرد: ما اكيپ هاي مختلفي در سطح مناطق سيل زده داريم و 
قطعا اگر مشكلي باشد با كمك دفتر مركزي اين مشكالت برطرف خواهد 
شد. عبادي درباره بازسازي و نوس��ازي منازل مددجويان كميته امداد 
گفت: اعتبار بازسازي و نوسازي افرادي كه در سيل خسارت ديده اند به 
بنياد مسكن واگذار شده است. ما نيز به دوستان در بنياد مسكن كمك 
خواهيم كرد و پس از اينكه برآورد خسارت انجام شود جلساتي نيز در اين 
خصوص با بنياد مسكن برگزار مي كنيم و همه تسهيالتي كه به ساير افراد 
پرداخت خواهد ش��د به مددجويان ما نيز پرداخت خواهد شد. او درباره 
آمار مصدومان و جان باختگان مددجويان كميته امداد در سيل استان 
سيستان و بلوچستان ادامه داد: خوشبختانه با اطالع رساني كه از طريق 
اس��تانداري و ستاد بحران صورت گرفته اس��ت هيچ يك از مددجويان 

مصدوم يا كشته نشده اند.
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اليحه عوارض ورود به محدوده هاي ترافيكي تهران رونمايي شد

 شهردار تهران: 

پيشنهاد افزايش 4 هزارتوماني نرخ پايه طرح ترافيك

وضعيت ايمني ۸۲۷ مدرسه »قرمز« است

گروه راه و شهرسازي|
ش��هرداري، اليح��ه تعيي��ن ن��رخ ع��وارض ورود به 
محدوده هاي ترافيكي شهر تهران را تدوين كرده و اين 
اليحه اكنون آماده بررسي در كميسيون هاي تخصصي 
شوراي شهر است. براس��اس اليحه اي كه شهرداري 
تهران تهيه كرده است همانند سال هاي گذشته ورود 
وس��ايل نقليه به محدوده هاي طرح ترافيك و كاهش 

آلودگي هوا منوط به پرداخت عوارض است.
طرح ترافيك كنوني پيش��نهاد و دس��تاورد محسن 
پورسيدآقايي، معاون س��ابق حمل و نقل شهرداري 
تهران اس��ت. هر چند هنوز از ط��رح ترافيك كنوني 
با عن��وان طرح ترافيك جديد ياد مي ش��ود اما طرح 
ترافيك جديد از سال 96 كليد خورد و در چند مرحله 
اجرايي شد. مرحله پاياني آن نيز تيرماه سال جاري 
با حذف طرح زوج و فرد به مرحله اجرا درآمد. معاون 
سابق حمل و نقل شهرداري تهران در روزهاي پاياني 
تابستان آماري از تاثير طرح ترافيك جديد بر ميزان 
ترافيك شهر ارايه كرد و گفت: »ترافيك شهر با اجراي 
اين ط��رح 35درصدكاهش يافته اس��ت.« اما برخي 
كارشناسان و مخالفان طرح ترافيك، معتقد بودند كه 
تا قبل از سال تحصيلي جديد نمي توان درباره تاثيرات 
اين طرح صحبت كرد و حتي برخي اعضاي ش��وراي 
شهر از جمله محمد عليخاني آمارهاي شهرداري را 
ساختگي خواندند. از همان روز اول اين طرح مخالفان 
بسياري داشت اما پورس��يدآقايي از مواضع خودش 
كوتاه نيامد و به رغ��م همه مخالفت ها طرح را به طور 
كامل اجرا ك��رد. از آن جا كه فاز نهايي طرح ترافيك 
جديد در تيرماه اجرا ش��د، بنابراين بسياري معتقد 
بودند با شروع فصل تحصيلي جديد و نيز سردشدن 
هوا مي توان تاثير طرح ترافيك جديد را بر ترافيك و 
آلودگي هوا سنجيد. اما بخت با پورسيدآقايي يار نبود 
و نه تنها از بار ترافيكي تهران كاسته نشد بلكه بر ميزان 
آلودگي هوا نيز اضافه شد و هواي تهران نسبت به آبان 
سال گذشته آلوده تر شد. به طوري كه آلودگي هوا در 
آبان ماه چندين روز متوالي مدارس و دانش��گاه ها را 
به تعطيلي كشاند. در نهايت فشارها بر معاون سابق 
حمل و نقل شهرداري تهران آنقدر زياد شد كه 23 آذر 
ماه به ناچار استعفا كرد. پيروز حناچي شهردار تهران 
نيز استعفاي او را پذيرفت و يوسف حجت را به سمت 
سرپرس��ت معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 

تهران منصوب كرد.
با وجود تمام انتقادهايي كه از طرح ترافيك مورد نظر 
پورسيدآقايي شده و مي شود، اما اليحه عوارض ورود 
به محدوده هاي ترافيكي سال 99 كه روز گذشته توسط 
شهرداري منتش��ر ش��د، تفاوت چنداني با سال هاي 
گذش��ته ندارد و فقط نرخ عوارض تغيير كرده اس��ت. 
همچنين در آذر و آبان سال جاري كه شاخص آلودگي 
هوا در شرايط اضطرار قرار گرفت، نرخ ورود به محدوده 
طرح ترافيك 50 درصد افزايش پيدا كرد كه اين موضوع 

نيز در اليحه سال آينده گنجانده شده است.
بر اساس اين اليحه عوارض تردد وسايل نقليه مجاز در 
هر يك از محدوده ها در هر روز برابر است با حاصل ضرب 
نرخ پايه به مبلغ 28 هزار تومان با احتساب 20 درصد 
عوارض توسعه حمل و نقل ريلي در ضريب مربوط به 
محدوده تردد، ضريب مربوط به ساعت تردد، ضريب 
مربوط به آاليندگي وسيله نقليه و ضريب مربوط به زمان 
پرداخت. نرخ پايه پيشنهادي نسبت به سال گذشته 4 

هزار تومان افزايش دارد.
بر اين اساس، ش��هرداري تهران مكلف است نرخ پايه 
را س��االنه متناسب با نرخ تورم اعالمي از سوي مراجع 
رسمي افزايش دهد. همچنين به منظور رعايت سقف 
صدور مجوز ورود به وس��ايل نقليه در محدوده طرح 
ترافيك، مطابق ضوابط مصوب ش��وراي حمل و نقل 
و ترافيك تهران، ش��هروندان مكلف اند قبل از ورود به 
محدوده طرح ترافيك نس��بت به رزرو مجوز ورود در 

سامانه »تهران من« اقدام كنند.
نكته جالب اليحه پيشنهادي شهرداري اين است كه 
چنانچه فردي براي تردد در محدوده طرح ترافيك رزرو 
انجام دهد، اما به هر دليلي به محدوده طرح ورود پيدا 
نكند، شهرداري تهران موظف است نسبت به دريافت 
20 درصد نرخ پايه از متقاضيان اقدام كند. مساله اي كه 
نه تنها كاهش تردد در محدوده هاي ترافيكي را تشويق 

نمي كند كه آن را تشويق هم مي كند.

 افزاي�ش ۱۰۰ درص�دي ن�رخ ع�وارض  در 
آلودگي هوا 

همان طور كه عنوان ش��د در اين اليح��ه در روزهايي 
كه آلودگي هوا به ش��رايط اضطرار مي رس��د عوارض 
جداگانه اي درنظر گرفته شده اس��ت. بر اين اساس به 
منظور كنترل آلودگي هوا و كاهش ورود وسايل نقليه به 
محدوده هاي ممنوعه تردد در شرايط اضطرار و آلودگي 
هوا، شهرداري مكلف اس��ت در صورت تجاوز شاخص 
آلودگي هوا از عدد ۱00 به ميزان 50 درصد و در صورت 
تجاوز آلودگي هوا از شاخص ۱50 به ميزان ۱00 درصد، 

نرخ پايه اين نوع مصوبه را افزايش دهد.
درباره ساكنان محدوده طرح ترافيك نيز آمده است: به 
ازاي هر پالك ثبتي در محدوده طرح ترافيك و كنترل 
آلودگي هوا عوارض تردد يك خودرو متعلق به ساكنان، 
متناسب با محدوده محل س��كونت آنها با ضريب 0.5 
محاسبه و اعمال خواهد شد. مشروط به آنكه مشخصات 
درخواست در سامانه تهران من ثبت و وسيله نقليه داراي 
معاينه فني معتبر بوده و عوارض ساالنه خودرو، بدهي و 
عوارض تردد در محدوده طرح ترافيك و كاهش آلودگي 
هوا، عوارض نوسازي و پسماند ملك پرداخت و از دفاتر 

خدمات الكترونيك شهر تهران اخذ شده باشد.
همچنين در اين اليحه پيش��نهاد ش��ده است، به ازاي 
صدور مجوز ورود يا ت��ردد در محدوده طرح ترافيك و 
كاهش آلودگي هوا در كل س��ال، براي هر خودرو مبلغ 
۱50 هزار تومان بهاي خدمات اخذ ش��ود.اين مبلغ در 
طرح ترافيك سال گذشته ۱20 هزار تومان بود.همچنين 
عوارض تردد وسايل نقليه بيماران خاص و افراد داراي 
معلوليت جس��مي و حركتي نيز به مانند سال گذشته 
است و تردد آنها در سقف مجوزهاي ورودي در كل سال 
با اعمال ضريب 0.۱ تعيين و محاسبه مي شود. همانند 
سال گذش��ته وس��ايل نقليه با پالك ويلچر كه انجام 
فعاليت ها، وظايف ش��غلي و امور درماني مستلزم ورود 
به محدوده هاي ممنوعه تردد است، مشمول پرداخت 

عوارض مصوبه نيستند.

   سهم خبرنگاران از سهميه طرح ترافيك
همچنين به شهرداري تهران اجازه داده مي شود حداكثر 
3 درصد از كل مجوزه هاي ص��ادره را در موارد خاص با 
اعمال ضريب يك دهم محاسبه و صادر كند. خبرنگاران 
و روزنامه نگاران و عكاس��ان خبري نيز مشمول موارد 
خاص هس��تند. در اين ماده به ش��هرداري اجازه داده 
شده به خبرنگاراني كه از سهميه استفاده نمي كنند يا 
فاقد خودرو هستند كارت بليت رايگان يك ساله جهت 
استفاده از حمل و نقل عمومي اختصاص دهد. جانبازان 
25 درصد و باالتر با رعايت سقف مجوزهاي ورودي به 
محدوده هاي موض��وع اين مصوبه با ارايه تاييديه بنياد 
شهيد و امور ايثارگران مشمول پرداخت عوارض موضوع 
اين مصوبه نيستند.عواض تردد وسايل نقليه پالك تهران 
كه در زمينه جابه جايي مسافران فعاليت كرده و داراي 
مجوز يا پروانه فعاليت از ش��هرداري تهران هستند در 
سقف مجوزهاي ورودي در سال با اعمال ضريب 5 دهم 
تعيين و محاسبه مي ش��ود در صورتي كه خودروهاي 
آژانس و موسسات اتومبيل كرايه روزانه سه سند سفر 
در سامانه سفر برگ شهرداري اخذ كنند عوارض تردد 
آنها با اعمال ضريب 3 دهم تعيين و محاسبه مي شود.
اين مورد نيز نسبت به سال گذشته تغييري نكرده است.

سال گذشته رانندگان ميني بوس، اتوبوس و سواري هاي 
پالك ع چندين بار جلوي در شورا تجمع كرده و به طرح 
ترافي��ك جديد اعتراض كردند. طبق مصوبه ش��وراي 
اس��المي ش��هر تهران در س��ال جاري، ميني بوس ها، 
اتوبوس ها و س��واري هاي پالك ع مشمول تخفيف ۷0 
درصدي در تردد به محدوده هاي ترافيكي تهران هستند 
با اين وجود اين رانن��دگان خواهان تردد رايگان بوده و 
مي گويند: ما به عنوان رانن��دگان خودروهاي عمومي 
خدمت رسان چرا بايد براي خدمت رساني به شهروندان 
عوارض پرداخت كنيم.بر اين اساس، در اليحه سال آينده 
عوارض تردد خودروهاي سواري مجاز پالك )ع( تهران 
در محدوده طرح ترافيك و كاهش آلودگي هوا با اعمال 
ضريب 3 دهم محاس��به خواهد شد. همچنين وسايل 
نقليه ميني بوس و اتوبوس مجاز ب��ه پالك )ع( تهران 
مشروط بر ثبت نام در سامانه تهران من شهرداري موضوع 
اين مصوبه نيستند.اين بدان معنا است كه اعتراضات آنها 

نتيجه داده و از پرداخت عوارض معاف خواهند شد.

همچني��ن در اين مصوبه آمده اس��ت، ع��وارض تردد 
خودروهاي مجاز سرويس مدارس در روزهاي تحصيلي 
از 6:30 تا ۱6:00 و آموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي 
با رعايت سقف مجوزهاي مصوب شوراي حمل و نقل 
و ترافيك ش��هر تهران در محدوده هاي طرح ترافيك و 
كاهش آلودگي هوا با اعمال ضريب 0.3 محاسبه مي شود. 
عوارض تردد وسايل نقليه باري پالك تهران )وانت بارها 
و كاميونت هاي تا س��قف 6 تن كه داراي مجوز يا پروانه 
فعاليت از شهرداري هستند( براساس ظرفيت ناوگان 
تعيين و محاسبه مي شود.در اين اليحه براي اولين بار 
مصوبات تشويقي براي شهروندان در نظر گرفته شده 
است . بر اين اساس به شهرداري تهران اجازه داده مي شود 
عوارض ورود و تردد در محدوده طرح ترافيك و كاهش 
آلودگي هوا را در خصوص يكي از خودروهاي شهروندان 
قانون مدار با اعمال ضريب حداكثر 0.95 محاسبه كند.

ساز و كار اجرايي اين ماده به موجب دستورالعملي خواهد 
بود كه ظرف سه ماه از ابالغ اين مصوبه توسط سازمان 

حمل و نقل و ترافيك تهيه مي شود.

   محدوده هاي كاميون ممنوع
عوارض صدور روزانه ورود به محدوده كاميون ممنوع در 
شهر تهران در موارد خاص به تشخيص سازمان حمل و 

نقل و ترافيك شهرداري تهران صادر مي شود. 
و همچنين عوارض تردد شبانه كاميون هاي باالي شش 
تن كه از ساعت 23 تا 6 بامداد در محدوده مركزي بدون 
اخذ باربرگ از سامانه حمل و نقل بار و كاالي شهرداري 
تهران تردد مي كنند تا 5 سال مشروط به دريافت باربرگ 
۱5۱، 800 درصورت دريافت باربرگ صفر و در صورت 
دريافت ع��دم دريافت باربرگ يا تردد خارج از مس��ير 
تعيين شده در باربرگ ۱۱0، 000، كاميون هاي باالي 5 
سال تا ۱0 سال مشروط به دريافت باربرگ 303، 600، 
درصورت دريافت باربرگ صفر و در صورت دريافت عدم 
دريافت باربرگ يا تردد خارج از مس��ير تعيين شده در 
باربرگ 220، 000 و كاميون هاي باال ۱0 س��ال تا 20 
سال مشروط به دريافت باربرگ 455، 400، درصورت 
دريافت باربرگ صفر و در صورت دريافت عدم دريافت 
باربرگ يا تردد خارج از مس��ير تعيين شده در باربرگ 

330، 000 پيشنهاد شده است.
تردد كاميون هاي باالي 6 تن ظرفيت در محدوده هاي 
طرح ترافيك و كاهش آلودگي هوا مس��تلزم پرداخت 
عوارض است. صدور مجوز تردد براي كاميون ها منوط 
به دارا بودن معاينه فني معتبر و اخذ مجوز از سامانه يارانه 

سازمان حمل و نقل و ترافيك است.

  معرفي بدهكاران باالي يك ميليون به پليس 
در بخش ضوابط عمومي اين اليحه شهرداري تهران 
موظف شده به منظور جبران عوارض ناشي از ورود يا 
تردد غيرمجاز وسايل نقليه در محدوده هاي موضوع 

اين مصوبه نس��بت به شناس��ايي و س��ايل نقليه كه 
عوارض تردد خود را پرداخت نكرده اند و بدهي دارنده 
وسيله نقليه بابت عوارض پرداخت نشده را به حساب 
وي منظور و به آخرين ش��ماره تلف��ن مالك پيامك 
كند. همچنين شهرداري تهران موظف است وسايل 
نقليه اي را كه باالي يك ميليون تومان بدهي عوارض 
داشته باش��ند، به منظور اعمال قانون به راهنمايي و 

رانندگي معرفي كند.
عالوه بر اين دارنده وسيله نقليه موظف است حداكثر 
ظرف ۱0 روز عوارض اعالم ش��ده را به ترتيب مندرج 
در اعالميه تشخيص عوارض، پرداخت يا به كميسيون 
موضوع ماده )۷۷( قانون ش��هرداري اعتراض و پاسخ 
درياف��ت كند. پس از مراحل ف��وق، عوارض قطعيت 
يافته يا با اعالم ش��هرداري تهران به اداره راهنمايي و 
رانندگي، نقل و انتقال وسيله نقليه منوط به پرداخت 
ديون معوقه آن به شهرداري تهران مطابق ماده )29( 

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي خواهد بود.

شهرداري تهران مجاز است در صورتي كه دارندگان 
وس��ايل نقليه ظرف مدت 3 م��اه از قطعيت عوارض 
مربوطه و اعالم به ايش��ان از طرق ياد شده نسبت به 
پرداخت آن اقدام نكند، با رعايت تشريفات موضوع ماده 
هفتاد و هفتم )۷۷( قانون شهرداري نسبت به صدور 
اجراييه و وصول عوارض مذكور – وفق مقررات اجراي 

اسناد الزم االجرا اقدام كند.
بر اس��اس تبص��ره دوم اين اليحه ش��هرداري تهران 
)س��ازمان حمل و نقل و ترافيك( مجاز است حداكثر 
سه درصد از درآمد ناشي از مديريت محدوده هاي طرح 
ترافيك و كاهش آلودگي هوا را در راستاي بهبود اجراي 

طرح و وصول مطالبات هزينه كند.
الزم به ذكر است متن منتشر شده اليحه پيشنهادي 
ش��هرداري تهران اس��ت و تا زمان بررسي در صحن 
شوراي ش��هر تهران و رأي گيري نهايي و تأييد هيات 
تطبيق مصوبات شوراي ش��هر تهران و ابالغ از سوي 

شهرداري تهران نهايي نيست.

پيروز حناچي، شهردار تهران گفت: وضعيت 82۷ مدرسه 
شهر تهران از نظر ايمني در شرايط قرمز قرار دارد.

به گزارش ايلنا، حناچي در همايش سراس��ري مدرسه 
آماده كه با حضور ۱500 نفر از مديران شهر تهران در مركز 
همايش هاي برج ميالد برگزار شد، گفت: آموزش مديران 
و دانش آموزان در برابر حوادث و بحران ها از سال 94 آغاز 
شده و تا به امروز ادامه داشته است. بررسي هاي مديريت 
بحران از 2888 مدرسه در سطح شهر تهران نشان داده 
كه وضعيت ايمني ۱235 مدرسه در شرايط زرد و 82۷ 
مدرسه در وضعيت قرمز قرار دارند. بقيه مدارس نيز از نظر 

مخاطرات در حد آسيب كم هستند.
شهردار تهران با اشاره به زلزله كوبه ژاپن گفت: خسارت 
اين زلزله ۱00 ميليارد دالر ذكر ش��د اما ژاپني ها از اين 
زلزله استفاده كردند و آن را به يك البراتوار عظيم آموزشي 
تبديل كردند و بر مبناي آن بند به بند قوانيني را تدوين 
كردند كه شرايط را تغيير داد. براي مثال مدل پل هاي آنها 
بعد از اين زلزله تغيير كرد. ژاپني ها درس هاي مختلفي 
در محورهاي مختل��ف گرفتند كه يكي از اينها ضرورت 
افزايش ايمني حتي در بخش هايي بود كه احتمال زلزله 

وجود ندارد.

وي افزود: درس ديگر افزايش سطح ايمني در بافت هاي 
قديمي است كه ما از آن به عنوان بافت فرسوده استفاده 
مي كنيم.شهردار تهران با اشاره به اينكه در تهران ۷0 پل 
اصلي وجود دارد، اظهار كرد: اين پل ها دايما در حال رصد 

و مانيتورينگ هستند.
وي افزود: دانش آموزان بايد مورد يادگيري قرار بگيرند 
تا اين آموزش ها به داخل خانه ها نيز راه يابند. همكاري 
ش��هرداري با آم��وزش و پ��رورش داراي وجوه مختلف 
اس��ت و مي تواني��م از ظرفيت مدارس ب��راي آموزش و 
فرهنگ سازي اس��تفاده كنيم.در پايان اين مراسم سند 
همكاري چهارجانبه بين شهرداري تهران، وزارت آموزش 
و پرورش و سازمان پدافند غيرعامل امضا شد. همچنين 
در اين مراسم از سند تكميل شده مخاطرات مدارس شهر 

تهران رونمايي شد.

 ايمني مدارس پايتخت؟ 
در همين حال، محسن هاشمي رفسنجاني، رييس شوراي 
ش��هر تهران نيز گفت: حدود ۷0 درصد س��اختمان ها 
باالي 20 س��ال هس��تند و تهران در ايمني مدارس، در 
جايگاه سي ام ايستاده است.محسن هاشمي در همايش 

گام دوم برنام��ه طرح مدرس��ه آماده گف��ت: از مديران 
مدرس��ه عذرخواهي مي كنم چرا كه شهر تهران نسبت 
به مسائل آموزش و پرورش و مخصوصًا زيرساخت هاي 
آموزشي كوتاهي كرده اند و سعي كرده ايم اين كوتاهي 
كه در سال هاي گذشته انجام شده است را جبران كنيم. 
وضعيت تهران بسيار بد اس��ت و از نظر زيرساخت ها در 
رديف آخر قرار داريم كه بايد اصالح كنيم.رييس شوراي 
شهر تهران افزود: در شهر تهران فعاليت هاي زيادي انجام 
شده است و در مواردي از دولت هم بيشتر هزينه كرده ايم 
ولي متاسفانه نسبت به آموزش و پرورش كه ركن اصلي 

فرهنگ هر جامعه اي است كوتاهي شده است.

 4 هزار مدرسه در پايتخت
هاشمي با بيان اينكه ۱3 هزار مدرسه در استان تهران و 
4 هزار مدرسه در سطح شهر تهران است، گفت: وضعيت 
مدارس در سراس��ر كش��ور بهتر از تهران است حتي در 
شهرستان هاي استان تهران نيز وضعيت بهتر است چرا 
كه عمر مدارس آنها كمتر از 20 س��ال است و شايد 30 
درصد مدارس بيش��تر از 20 س��ال عمر داشته باشد اما 
در تهران نزديك ب��ه ۷0 درصد مدارس وضعيت خوبي 
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بدهي ۵ هزار ميلياردي دولت 
به حمل ونقل عمومي پايتخت

مس��عود رنجبريان، مديركل برنامه ريزي و توسعه 
شهري معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
ميزان مطالبات شهرداري از دولت در حوزه توسعه 
حمل و نقل طي دو سال و نيم گذشته را بالغ بر 5 هزار 

ميليارد تومان عنوان كرد.
به گزارش مهر، مس��عود رنجبريان ب��ا بيان اينكه 
توسعه حمل و نقل ريلي يكي از اصلي ترين مطالبات 
شهروندان است كه دولت نيز بايد در اين خصوص 
همگام با شهرداري تهران در توسعه مترو قدم بردارد، 
تاكيد كرد: متاس��فانه نه دول��ت يازدهم و نه دولت 
دوازدهم همگام با شهرداري در توسعه حمل و نقل 

عمومي قدم برنداشته است.
مديركل برنامه ريزي و توسعه شهري معاونت حمل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد: در حالي 
كه كه شهر تهران از لحاظ آلودگي هوا جزو آلوده ترين 
شهرهاي جهان محسوب مي شود بيش از پيش به 
حمايت و كمك جهت تامين منابع براي توسعه حمل 
و نقل عمومي نياز دارد، با وجود اين ميزان مطالبات 
شهرداري از دولت طي دو سال و نيم گذشته به بالغ 

بر 5 هزار ميليارد تومان رسيده است.
رنجبريان ادامه داد: يارانه بليت حمل و نقل همگاني، 
احداث و تكميل خطوط متروي تهران، توسعه ناوگان 
مترو و اتوبوسراني، قانون رفع موانع توليد، رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشور و مصوبات مرتبط با شوراي 
اقتصاد و س��هم وجوه حاصل از جرايم رانندگي در 
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از جمله مواردي 
است كه بر اساس مصوبات هيات وزيران دولت سهم 
عمده اي در حمل و نقل و ترافيك دارد. بر اين اساس 
مجموع س��هم قانوني دولت در تامين منابع مورد 
نياز حمل و نقل درون ش��هري در چارچوب قوانين 
موضوعه، طي سال هاي 96، 9۷ و نيمه نخست 98 
حدود 5 هزار و 696 ميليارد تومان مي شود كه دولت 
طي سال هاي پيش گفته تنها ۱66 ميليارد تومان آن 

را پرداخت كرده است.

 خريد ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس 
با ارز حاصل از صادرات نفت

محمود ترفع، سرپرست ش��ركت واحد اتوبوسراني 
تهران جزييات خريد هزار و 500 دستگاه اتوبوس از 

محل بودجه دولت را تشريح كرد.
به گزارش ايلنا محمود ترفع، در مورد جزييات خريد 
هزار و 500 دستگاه اتوبوس، گفت: به شهرداري تهران 
اجازه داده شده است كه از محل ارز حاصل از صادرات 
 CBU نفت، هزار و 500 دستگاه اتوبوس به صورت
وارد كشور كند.به گفته ترفع شركت واحد اتوبوسراني 
تهران مذاكراتي را با شركت هاي نفتي و شركت هاي 
اتوبوس سازي داخلي و خارجي براي انجام اين موضوع 
انجام داده اس��ت.او با بيان اينك��ه خريد هزار و 500 
دستگاه اتوبوس به آن راحتي كه تصور مي شود نيست، 
عنوان كرد: درحال مذاكره با تعدادي از ش��ركت ها 
هستيم تا بتوانيم اين اقدام را براي بهبود وضعيت حمل 

و نقل عمومي شهر تهران به ثمر برسانيم.
سرپرست ش��ركت واحد اتوبوسراني تهران افزود: از 
زمان ابالغ هر دستورالعملي توسط دولت )همانند 
بند قاف، تبصره ۱2، اوراق مشاركت اسالمي و …(، 
تمامي دستورالعمل   ها را پيگيري كرده ايم، اما هركدام 
بنا به داليلي منجر به خريد اتوبوس براي شركت هاي 

واحد اتوبوسراني سراسر كشور نشده است.
ترفع با اعالم اينكه همجنين شهردار تهران مجدانه 
پيگير خريد تعدادي اتوب��وس از طريق منابع مالي 
شهرداري تهران است، تصريح كرد: در كمتر از سه 
ماه باقي مانده تا پايان س��ال، تع��دادي اتوبوس وارد 
ناوگان پايتخت خواهد شد. همچنين در سال آينده 
هم تعداد قابل توجهي اتوبوس و ميني بوس به ناوگان 
افزوده خواهد ش��د.وي در مورد مق��دار منابع مالي 
شهرداري تهران براي خريد اتوبوس ها، گفت: عالوه بر 
منابع غير نقد، رديف بودجه خريد اتوبوس نيز افزايش 
قابل توجهي داشته است كه منتظر تصويب شوراي 

اسالمي شهر هستيم.

خط قرمزهاي تحقق 
درآمدهاي متمم بودجه ۹۸

محمد س��االري رييس كميس��يون شهرسازي و 
معماري شوراي ش��هر تهران گفت: شوراي شهر 
اجازه نمي دهد تحقق درآمدها در حوزه شهرسازي از 
رويه هاي غير معمولي و برخالف طرح تفصيلي باشد.

به گزارش مهر محمد ساالري در مورد اليحه متمم 
بودجه سال 98 گفت: پيش��نهاد شهرداري براي 
متمم بودجه 5 هزار و 600 ميليارد تومان اس��ت 
كه اين اليحه در كميسيون ها بررسي شده است.

جلسه اي نيز در كميسيون معماري و شهرسازي 
ش��وراي ش��هر با حضور معاونت مالي و اقتصادي 
معاونت شهرس��ازي در اين رابطه برگزار ش��د كه 
پيش بيني شده از اين 5 هزار و 600 ميليارد تومان 
نيمي از آن از حوزه شهرسازي تأمين شود.ساالري 
تصريح كرد: ما در اين جلسه صراحتاً اعالم كرديم كه 
به هيچ عنوان اجازه نمي دهيم اين درآمد از طريق 
رويه هاي غير متعارف و برخالف رعايت مفاد طرح 

تفصيلي محقق شود.
او به گزارش معاونت شهرس��ازي و معماري در اين 
جلسه اشاره كرد و گفت: آنها در اين گزارش عنوان 
كردند با توجه به ميزان تحقق منابع درآمدي در حوزه 
شهرسازي، معماري طي ماه هاي اخير اين رقم طي 
مدت زمان باقيمانده به صورت طبيعي و نه از طريق 
غير متعارف تأمين مي شود.ساالري در پاسخ به اينكه 
آيا مي شود روش هاي غير متعارف را با نام و عناوين 
جديدي بگنجانند، گفت: ما اجازه نمي دهيم و آنها 
نيز نمي توانن��د آن كار را انجام دهند. اما موضوعي 
كه در جلسه بر آن تاكيد شد بخشنامه اي بود كه از 
سوي معاونت شهرسازي و معماري تهران چند پيش 
صادر شده و در آن محدوديت هايي براي پرونده هاي 

تشكيل شده در اين حوزه اعمال شده است .

جدول شماره يك - ضريب مربوط به محدوده تردد
ضريبمحدوده ترددرديف

۱.5محدوده طرح ترافيك حلقه اول۱
۱محدوده كنترل آلودگي هوا در روزهاي غيرمجاز2
۱.5هر دو محدوده طرح ترافيك حلقه اول و دوم3

جدول شماره دو -  ضريب مربوط به ساعت تردد
ضريبآخرين خروج يا تردداولين ورود يا ترددرديف

۱.5ساعت اوج عصرگاهي 00 :۱6 تا 00 :۱9ساعت اوج صبحگاهي قبل از 30 :6 تا 00 :۱۱0

 ساعت غيراوج عصرگاهي ساعت اوج صبحگاهي قبل از 30 :6 تا 00 :2۱0
۱قبل از ساعت ۱6: 00 يا بعد از 00 :۱9

۱ساعت اوج عصرگاهي 00 :۱6 تا 00 :۱9ساعت غير اوج 00: ۱0 به بعد3
۱ساعت اوج عصرگاهي 00 :۱6 تا 00 :۱9ساعت اوج صبحگاهي قبل از 30 :6 تا 00 :4۱0
۱ساعت اوج عصرگاهي 00 :۱6 تا 00 :۱9ساعت اوج عصرگاهي 00 :۱6 تا 00 :5۱9

 ساعت غيراوج عصرگاهي ساعت غير اوج 00: ۱0 به بعد6
0.۷قبل از ساعت 00 :۱6 يا بعد از 00 :۱9

جدول شماره سه-  ضريب مربوط به آاليندگي وسيله نقليه
ضريبنوع وسيله نقليه براساس ميزان آاليندگيرديف

0.۱وسيله نقليه برقي يا هيبريدي۱
0.۷وسيله نقليه داراي گواهينامه فني برتر2
۱وسيله نقليه داراي گواهي معاينه فني برتر3

جدول شماره چهار- ضريب زمان پرداخت
ضريبزمان پرداخترديف

0.8داشتن اعتبار كافي در حساب شهروندي۱
۱نداشتن اعتبار كافي در حساب شهروندي2

ندارند و الزم است با كمك شوراي شهر و شهردار تهران 
همان گونه كه در طرح تفصيلي ديده شده است اقدامات 

الزم صورت بگيرد.
او افزود: در ميان 3۱ استان، تهران مقام سي ام در وضعيت 

ايمني مدارس را دارد.
رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: گفته مي شود طرح 
مدرس��ه آماده با هم��كاري دانش آم��وزان اين آمادگي 
آموزش داده مي شود اما مدرسه اي كه با يك توفان يا زلزله 
مي ريزند، دانش آموزي نمي ماند كه بخواهد از اپليكيشن 

مدرسه آماده استفاده كند.
هاش��مي گفت: افزايش ايمني زير ساخت هاي مدارس 
نيازمند توجه ويژه دولت اس��ت و ما هم در شهرداري به 

حوزه مديريت شهري كمك خواهيم كرد.
او ادامه داد: مسائل و وضعيت رواني جامعه اهميت زيادي 
دارد و در اپليكيشن شهر آماده نيز اين موضوع ديده شده 
اس��ت همچنين نقش مديران مدرس��ه در اين موضوع 
اهميت زيادي دارد و بايد به اين مورد توجه ويژه اي شود.

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به عملكرد رسانه ملي 
گفت: رسانه ملي ما بعضًا در اين موارد به صورت دستوري 
و از باال ب��ه پايين عمل مي كند و از لحاظ رواني به خوبي 
عمل نمي كند در همين حوادث اخير هم افراط و تفريط 
عمل شد اينكه به حوادث كرمان توجه جدي نشد و حرفي 
زده نشد و در مورد برخي حوادث آن قدر پمپاژ هيجان و 

احساسات شد كه مي تواند اثر معكوس بگذارد.

 ۵۰ حكم قضايي عليه مدارس
او ادام��ه داد: مباحث رواني اولين نكته در بحران اس��ت 
اما مورد ديگ��ري كه همه به آن توج��ه مي كنيم بحث 
زيرساخت ها است. اولويت دولت مرحوم هاشمي آموزش 
بود و به زيرساخت اهميت داده شد اما كم كم اين موضوع 
در تهران كمرنگ ش��د و در حال حاضر در سطح بسيار 
پايين است به طوري كه امروزه بيش از 50 حكم قضايي 
عليه آموزش و پرورش گرفته ش��ده است تا مدارس قلع 
و قمع مي شود.هاشمي ادامه داد: بحران هاي اين روزها 
شبيه بحران هاي س��ال هاي آخر جنگ تحميلي است. 
آن زمان اعتماد عمومي زياد بود اما در شرايطي هستيم 
كه به دليل بدعهدي هاي امريكا و كار س��خيف برجام و 
مجموعه  اتفاقاتي كه بر شرايط كشور حاكم شد راه حل به 
نظر نمي آيد راه حل كوتاه مدتي داشته باشيم اما در ميان 
مدت قرار است با توجه به دستورات مقام معظم رهبري 
مسير افزايش مقاومت را دنبال كنيم تا بتوانيم به شرايط 
عادي بازگرديم.رييس شوراي ش��هر تهران با تاكيد بر 
اينكه مديريت ش��هري در حوزه مديريت بحران داراي 
زيرساخت هاي مناسبي است افزود: طي دو سال گذشته 
ارتباطات سيستماتيك قوي بين شوراي شهر و شهرداري 
برقرار ش��د و الزم است ارتباط قوي و سيستماتيك بين 
شهرداري و آموزش و پرورش نيز برقرار كنيم تا بتوانيم با 
استفاده از اپليكيشن شهر آماده نسبت به حل مشكالت 

زيرساختي شهر تهران با كمك آموزش اقدام كنيم.
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جوابيه سازمان گمرك به گزارش »تعادل«؛ 

30 پاسخ به 30 چالش 
تعادل |  گروه تجارت |

معاون فني وامور گمركي گمرك ايران در جوابيه اي به ارايه 
پاره اي توضيحات پيرامون گزارش مورخ 23 دي ماه »روزنامه 
تعادل« با عنوان »30 چالش در مواجهه با گمرك« پرداخته 
است. مهرداد جمال ارونقي، در اين جوابيه جهت تنوير افكار 
عمومي، به 30 چالش احصا شده از سوي فعاالن اقتصادي، 30 
پاسخ داده است. او در مقدمه اين جوابيه، سه نكته به شرح زير 
را نيز مورد اشاره قرار داده است: »نكته اول اينكه در اين نوشتار 
تالش شده تا به جاي توجيه وعدم پذيرش مسووليت، گوشه اي 
از اقدامات صورت پذيرفته توسط حوزه فني سازمان گمرك، 
با ذكر مستندات مربوطه تشريح شود وقضاوت در اين مورد به 
خوانندگان محترم واگذار كند. دوم آنكه برخي از چالش هاي 
مطرح ش��ده از س��وي فعاالن اقتصادي،  ارتباطي با سازمان 
گمرك پيدا نمي كند، اما با اين حال گمرك تمام تالش خود 
را براي بهبود فضاي كسب وكار انجام داده ومستندات آن نيز 
موجود است كه درصورت نياز ارايه خواهد شد.ونكته آخر اينكه 
بابت انتشار گزارش »30 چالش در مواجهه با گمرك« مراتب 
تشكر خود را اعالم مي كنم؛ چراكه باعث شد اقدامات گمرك 
در اين زمينه تشريح شود.« البته معاون فني گمرك در پايان 
تاكيد كرده، چنانچه نياز به تبيين وبررسي موضوعات به صورت 
حضوري باش��د، از اين موضوع استقبال كرده تا چالش هاي 
عنوان شده در مواجهه با گمرك، در يك جلسه كارشناسي يا 
مناظره با فعاالن اقتصادي طرح و بررسي گردد. جزييات 30 

پاسخ اين مقام مسوول در گمرك در ادامه آورده شده است. 
 1- ارزش غيرواقعي پايه كاال در گمرك: در مورد تعيين 
ارزش پايه كاالهاي صادراتي، وفق مفاد تبصره 2 ذيل ماده 22 
آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي، »گمرك ايران مي تواند 
به منظور تعيين ارزش كاالهاي صادراتي، كارگروهي متشكل 
از نمايندگان گمرك ودستگاه هاي ذيربط شامل اتاق ايران، 
سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذيربط تشكيل دهد« كه 
گرچه تشكيل اين كارگروه، اختياري است، اما گمرك از اين 
ظرفيت جهت حضور تمامي دستگاه هاي ذيربط و تعامل با اين 
دستگاه ها استفاده كرده و به صورت مرتب وهفتگي، جلسات 
كارگروه مزبور تشكيل وارزش پايه كاالهاي صادراتي، در اين 
كارگروه، تعيين مي ش��ود. ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه 
متعاقب الزام صادركنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات 
خود، برخ��ي از صادركنندگان، ب��ا مراجعه به گمرك منكر 
ارزش هاي قبلي صادراتي خود شده و درخواست كاهش دادن 
ارزش هاي پايه براي صادرات خود هستند كه گمرك ايران 
دراين خصوص قطعا و يقينا بررسي هاي دقيق كارشناسي را 
صورت خواهد داد كه بايد به اين موضوع نيز دقيقا توجه شود.

2- مشخص نبودن مسير كاالهاي وارداتي در گمركات: 
وفق مفاد ماده 11 قانون ام��ور گمركي، »به منظور حصول 
اطمينان از رعايت مقررات گمرك��ي، كليه كاالهايي كه به 
قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول تشريفات 
و كنترل هاي گمركي با استفاده از شيوه هايي مانند مديريت 
خطر، بازرس��ي هاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات 
وشيوه هاي نوين بازرسي، روش هاي مبتني بر حسابرسي و در 
موارد استثنايي بدرقه يا مراقبت است.« بنابراين، ضابطه هاي 
انتخاب مسير اظهارنامه به نحوي درسامانه تعريف شده اند تا 
سيستم به طور اتفاقي وبا اِعمال مديريت ريسك، نسبت به 
انتخاب مسيراظهارنامه اقدام كرده و اين امري طبيعي است 
كه اظهاركننده وگمرك، هيچ اطالعي از مسير اختصاص يافته 

براي اظهارنامه خود نداشته باشند.
 

3- قطع سيس�تم يكپارچه و برخط س�امانه جامع 
گمركي: دليل قطعي س��امانه بايد بررسي شود. بايد توجه 
داشت قطعي سامانه هاي دستگاه هاي همجوار مرتبط با سامانه 
جامع گمرك نيز از داليل قطعي سامانه مزبور به شمار مي رود. 
4- نبود امكان ترخيص درصدي كاال براي شركت هاي 
توليدكننده: براساس مصوبات ابالغي به سازمان گمرك، 
گمركات اجرايي، صرفا مي توانند نسبت به ترخيص درصدي از 
كاالهايي كه »در صف تأمين ارز« هستند، اقدام كنند كه شامل 
اظهارنامه هاي توليدي وتجاري است وبا اجراي مصوبه فوق، 
ترخيص درصدي درحال حاضر برقرار بوده و هيچ مشكلي در 
اين مورد وجود ندارد. عالوه براين، گمرك، با ترخيص درصدي 
اقالم اساسي وكاالهاي مورد نياز فوري، بدون پرداخت حقوق 
ورودي متعلقه نيز موافقت ك��رده وصاحبان كاالهاي مزبور 
توانس��ته اند بدون فوت وقت، نسبت به خروج كاالهاي خود 
از گمركات به صورت درصدي )حتي تا 90درصد( اقدام كنند 
كه در صورت نياز، مدارك مربوطه قابل ارايه است. همچنين 
باوجود پيگيريهاي گمرك، از سوي مراجع ذيربط و ذيصالح، 
اين اجازه به گمرك داده نشده تا نسبت به ترخيص درصدي 

كاالهايي كه در»صف تخصيص ارز« هستند، اقدام كند. 
 5- هزينه هاي باالي نگهداري و انبارداري: مسووليت 
تحويل وحفظ ونگهداري كاالهاي موجود در انبارهاي مراجع 
تحويل گيرنده ازهنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن، 
با مرجع تحويل گيرنده كاال بوده كه هزينه هاي انبارداري نيز 
توسط همان مرجع محاسبه و اخذ مي گردد كه اين موضوع 

ارتباطي به وظايف گمرك ندارد.
 6- بي توجهي كارشناسان مجازي به اظهارات ارزياب و 
صاحب كاال: گرچه اعالم نظر در اين مورد نيازمند ارايه مصداق 
از جمله شماره كوتاژ اظهارنامه است، با اين وجود جهت بررسي 
انتقادات وپيشنهادات صورت پذيرفته از سوي صاحبان كاال 
واظهاركنندگان در زمينه هر اظهارنامه كه توسط كارشناسان 
مجازي بررسي مي گردد، كارتابل »ارتباط مستقيم با معاونت 
فني« در صفحه EPL تمامي اظهاركنندگان ايجاد، ودر اجراي 
بخشنامه مورخ 97/10/12، كليه خدمت گيرندگان از سامانه 
جامع مي توانند هنگام انجام تشريفات گمركي اظهارنامه هاي 
خود، هرگونه وقفه، خروج از صف بي مورد، گزارش هاي فاقد 
اس��تناد قانوني و مقرراتي در پروسه ترخيص كاال را ازطريق 
كارتابل مذكور، مس��تقيما به صورت محرمانه، به اينجانب 

گزارش كنند تا بالفاصله رسيدگي شود.
 7- طوالني شدن بررسي اظهارنامه توسط كارشناسان 
مج�ازي: اوال بيش از 50 درصد اظهارنامه ه��اي وارداتي در 
گمركات اجرايي كشور، براي اولين بار در مسير سبز انتخاب 
مس��ير اظهارنامه قرار مي گيرند كه نياز به بررس��ي توسط 
كارشناسان مجازي ندارد؛ ثانيا، طبق مفاد بخشنامه صادره 
مورخ 98/9/25 معاونت فني گمرك، به كليه كارشناس��ان 
متمركز )مجازي( تكليف شده، ضمن بررسي دقيق وهمه جانبه 
اظهارنامه هاي ارجاعي، در راس��تاي شرح وظايف سازماني، 
در ص��ورت لزوم، كل نقائص اظهارنامه را طي يك مرحله و از 
طريق درج »نظر مشروح و مستند« به صورت سيستمي به 
ذينفع اعالم كرده و اظهارنامه موصوف را از صف خارج كنند تا 
از تكرار فرآيند خروج از صف اظهارنامه ها جلوگيري شود. ثالثا، 
متوسط زماني بررسي اسناد توسط هر كارشناس مجازي به 
همراه تعداد و داليل خروج از صف تمامي اظهارنامه ها، روزانه 
استخراج و در كارتابل اتوماس��يون اداري به كليه گمركات 
اجرايي ارسال و در صورت نياز توجه الزم داده مي شود كه اين 
موضوع توسط مديران هر گمرك اجرايي نيز به صورت روزانه 

صورت مي پذيرد.
8- س�ختگيري هاي بي مورد در زمين�ه ارزش كاال و 
تعرفه: ايجاد كميته هاي مش��ورتي در گمركات اجرايي از 
ابتداي س��ال جاري و طرح موضوعات مورد اختالف در اين 
كميته ها، بررسي تعداد پرونده هاي اختالفي به دفاتر ستادي 
گمرك ايران و متعاقب آن بررسي تعداد پرونده هاي طرح شده 
در كميسيون هاي رسيدگي به اختالفات گمركي و تجديدنظر 
حاكي است اين آمار با توجه به تبيين موارد الزم در گمركات 
طي صدور بخشنامه هاي شفاف در مورد تعرفه وارزش، روند 
كاهشي داش��ته و چارچوب الزم درخصوص تعرفه و ارزش 

مشخص و ابالغ شده است. 
9- سقف و سابقه واردات براي واردات ماشين آالت، 
مواد اوليه و قطعات خطوط توليدي: اين موضوع هنگام 
صدور مجوز ثبت سفارش وزارت صمت مورد بررسي ولحاظ 
قرار مي گيرد كه ارتباطي به وظايف گمرك ندارد، با اين وجود به 
عنوان يكي از مشكالت فعاالن اقتصادي، قبال به مرجع مذكور 

اعالم شده تا بررسي الزم صورت پذيرد.

10- بي توجهي به فسادپذيري كاالي خاص: توجه گمرك 
به كاالهاي فسادپذير بيشتر از حيطه وظيفه اي بوده كه به اين 
سازمان محول شده، كه از جمله اقدامات صورت پذيرفته در 
اين راستا به چند مورد اشاره مي شود و درصورت لزوم تمامي 
مدارك و مكاتبات متقن و مستدل گمرك در اين مورد ارايه 
مي گردد تا براي اطالع عموم منتش��ر شود: »الف( پيشنهاد 
بيش از 10 مصوبه از سوي گمرك در راستاي تسهيل و تسريع 
در انجام تشريفات گمركي وتصويب متون پيشنهادي گمرك 
در مراجع ذيصالح ازجمله كارگروه ملي ستاد تنظيم بازار، ب( 
پذيرش ثبت سفارش هاي تاريخ منقضي براي اقالم اساسي 
و فسادپذير بدون نياز به تمديد اين مجوز براي جلوگيري از 
ايستايي، ج( پذيرش ارزش مندرج در ثبت سفارش كاالهاي 
اساسي وفس��ادپذير و نيز تلورانس ارزش��ي 15درصد براي 
برخي اقالم ديگِر اين گروه كااليي، د( پذيرش تلورانس وزني 
1.5درصد براي كاالهاي حجيم وفله اي فس��ادپذير واجازه 
ترخيص فوري آنها، ه( پذيرش رويه حمل يكس��ره در كليه 
گمركات كش��ور براي ترخيص و خروج كاالهاي اساس��ي 
وفسادپذير و انجام تش��ريفات گمركي اين كاالها به صورت 
ش��بانه روزي، و( پيگيري وترخيص كاالهاي رس��وبي گروه 
يكم كااليي از جمله نهاده هاي دام��ي و... به صورت حداقل 
اسناد وبا اس��تفاده از تسهيالت ماده 42 قانون امور گمركي، 
ز( ابالغ شيوه نامه 16 بندي جهت ترخيص كاالهاي اساسي و 
فسادپذير وارده به بنادر و گمركات چابهار و اميرآباد درحداقل 

زمان ممكن.«
11- ضعف زيرس�اخت ها در گمرك و سيس�تم هاي 

الكترونيكي:  در اين مورد، مصاديق مربوطه بايد ارايه شود.
12- برخوردار نبودن كارشناس�ان از آموزش كافي: 
حتي المقدور س��عي ش��ده، با برگزاري دوره هاي آموزشي، 
آموزش هاي تخصصي وكاربردي الزم به كليه همكاران داده 
شود. تمامي بخش��نامه هاي صادره و ابالغي، توسط مديران 
گمركات، با برگزاري جلسات كارشناسي، براي كاركنان ذيربط 
تبيين مي گردد وهر اظهارنامه توسط كارشناسان متمركزي 
بررسي مي ش��ود كه قطعا و يقينا احتمال بررسي اظهارنامه 
بعدي توسط همان كارشناس بسيار ضعيف است. بنابراين 
اظهارنامه ها به صورت چرخشي و تصادفي ميان كارشناسان 

متمركز تقسيم مي شود. 
13- تف�اوت وزن كااله�ا از مبدا و مقص�د: اوال، اظهار 
صاحب كاال مطابق وزن مندرج در مجوز ثبت سفارش صورت 
مي گيرد بنابراين الزامي از سوي گمرك به اظهار وزن ديگري 
نيست؛ ثانيا، مطابق وزن اظهاري، پروانه الكترونيكي گمركي 
صادر شده و اجازه بارگيري صادر مي شود و در اين مرحله نيز 
الزامي به توزين و اصالح پروانه گمركي وجود ندارد وتاكنون 
اظهاركننده اي جهت اصالح وزن در ثبت س��فارش مطابق 
توزين كاال در گمرك، به وزارت صمت هدايت نشده؛ ثالثا، طي 
بخشنامه شماره 98/894173 مورخ 98/7/8، تلورانس وزني 
مجاِز قابل پذيرش، به كليه گمركات ابالغ و عليرغم ابالغ اين 
بخشنامه، هيچ منعي در ترخيص اقالم وارداتي از گمركات 
بدليل تلورانس وزني وجود نداشته و قطعا بانك هاي عامل، 
نس��بت به اعمال مقررات ارزي درزمان رف��ع تعهدات ارزي 
واردكنندگان اقدام مي نمايند ك��ه اين مورد نيز ارتباطي به 

وظايف گمرك ندارد.
 14- دخالت دس�تگاه هاي همجوار در روند ترخيص 
كاالها: گرچه اين مورد نيز مس��تقيما ب��ه وظايف گمرك 
ارتباط ندارد، اما با اين وجود وفق پيگيري هاي گمرك و اخذ 
مصوبه الزم االجراء و ابالغ آن به س��ازمان هاي همجوار طي 
بخشنامه مورخ 98/9/24، كليه دستگاه هاي استعالم شونده 
يا صادركننده مجوزهاي قانوني براي ترخيص كاال از گمركات 
از جمله وزارتخانه هاي »جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، فرهنگ وارشاد اسالمي، فناوري اطالعات و 
ارتباطات، سازمان ملي استاندارد، سازمان انرژي اتمي، سازمان 
محيط زيست و ساير مراجع ذيربط«، مكلف به ارسال پاسخ 
نهايي استعالم به گمرك، از طريق كارتابل متولي صدور مجوز، 

ظرف مدت حداكثر 7 روز كاري هستند.
15- بروكراسي هاي اداري زائد: نياز به مصداق است؛ اما 
بايد توجه داشت در حال حاضركليه تشريفات گمركي واخذ 
مجوزهاي قانوني الزم و نيزمكاتبات فيمابين گمركات يا دفاتر 
ستادي گمرك، كميسيونهاي رسيدگي به اختالفات گمركي 
و تجديدنظر در بستر سامانه جامع گمركي يا اتوماسيون اداري 
صورت پذيرفته و سعي شده كاغذ از چرخه مكاتبات حذف و 

رويه هاي موجود در گمركات، واحد گردد. 
16- ممنوعيت ه�ا و محدوديت ه�اي ناگهاني در امر 
واردات: اين ممنوعيت و محدوديته��ا ارتباطي به وظايف 
گمرك نداش��ته و كاالهاي ممنوع ال��ورود و ممنوع الصدور 
در قان��ون امور گمركي تصريح گردي��ده، با اين وجود جهت 
جلوگيري از اِعمال سليقه هاي مختلف در اين خصوص، طي 
بخشنامه مورخ 98/9/23 به كليه دفاتر ستادي حوزه معاونت 

امورگمركي گمرك، تأكيد شده، در اجراي تبصره ذيل ماده 
4 قانون مقررات ص��ادرات و واردات، از صدور و ابالغ هرگونه 
بخشنامه يا دس��تورالعمل مربوط به صدور و ورود كاال بدون 
ابالغ قبلي مورد ازسوي دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 

صمت خودداري شود. 
 17- ترخيص نش�دن كاال به صورت درصدي به ويژه 
در ح�وزه دارو: ترخيص كليه داروها و م��واد اوليه داروئي 
توسط گمركات، به صورت كامل )نه درصدي( با حداقل اسناد 
و به صورت شبانه روزي صورت پذيرفته وجهت ارايه اسناد و 
مدارك مربوطه، فرصت 3 ماهه به واردكنندگان داده مي شود 
كه صدور بيش از 7 هزار فقره حكم خروج كاال جهت ترخيص 
دارو طي سال جاري صحت ادعاي فوق را بخوبي اثبات مي كند؛ 
با اين وجود مي ت��وان مراتب را از وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشكي يا واردكنندگان اين اقالم نيز استعالم كرد. 
 18- قرمز بودن مسير مواد اوليه ورودي: اكثر مود اوليه 
موردنياز واحدهاي توليدي در »مسير سبز« قرار گرفته  اند؛ با 
اين وجود ممكن است برخي از مواد اوليه بدليل حساسيت هاي 
خاص از جمله ش��مول كنوانسيون هاي مربوطه يا لزوم اخذ 
مجوزهاي قانوني يا كشور سازنده يا داشتن خاصيت دوگانه 
از جمله احتمال پيش س��از بودن در مسيرهاي زرد يا قرمز 

اظهارنامه تعريف شود. 
 19- مش�كل پذي�رش ضمانتنامه ه�ا: در اج��راي 
 م��اده 10 قان��ون ام��ور گمرك��ي، حق��وق ورودي كاالها 
مي تواند به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي توديع شود، از 
آبان ماه 98 به استناد بند )ت( ماده 38 قانون رفع موانع توليد و 
ماده 6 قانون امور گمركي، به گمركات اجرايي ابالغ شد، جهت 
جبران كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و واردكنندگان 
كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي، مواد اوليه، ماشين 
آالت و تجهيزات خط توليد، همانن��د نحوه دريافت حقوق 
ورودي، اخذ مبالغ مالي��ات ارزش افزوده و عوارض متعلقه را 
به صورت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه تا سررسيد تعيين 

شده دريافت كنند. 
 20- حجم باالي بخشنامه هاي خلق الساعه: در مورد 
اين مورد نيز كه ارتباطي به وظايف گمرك ندارد توضيحات 

الزم داده شد. 
 21- تعارض قوانين وعدم ثبات و پايداري بخشنامه هاي 
صادرش�ده: گمرك ايران مرتبا نس��بت به احصاء مقررات 
متعارض اقدام ك��رده ومراتب از طريق مراجع ذيصالح مورد 
پيگيري قرار مي گيرد ك��ه از نمونه اقدامات صورت پذيرفته 
در اين مورد مي توان به نامه مورخ 98/9/26 در مورد تعيين 
تكليف مجوزهاي معافيت از پرداخت حقوق ورودي صادره از 
سوي وزارت صمت؛ بخشنامه مورخ 98/9/23 موضوع نحوه 
اقدام درباره كاغذهاي دپوشده در گمركات و نيز تعيين تكليف 
قاعده 2 الف از قواعد عمومي طبقه بندي درگمركات اجرايي 

كشور اشاره كرد.
 22- آزمايش كاالهاي وارداتي و تست وآزمايش مكرر 
كاال: اوال، تعيين ماهيت كاالهاي اظهارشده كه نياز به تعيين 
ماهيت جهت طبقه بندي صحيح كاال دارند، توسط سازمان 
اس��تاندارد و آزمايش��گاه هاي مورد تأييد آن مرجع صورت 
مي پذيرد و ارتباطي به وظايف گمرك ندارد؛ ثانيا، وفق بخشنامه 
صادره، سابقه تعيين ماهيت اقالم وارداتي براي شركت هاي 
توليدي، درصورت يكسان بودن كاالي وارده )تا 6 ماه( از سوي 
گمركات اجرايي پذيرفته مي شود ونياز به نمونه برداري مجدد 
وارسال آن به آزمايشگاه استاندارد جهت تعيين ماهيت نيست؛ 
ثالثا؛ براي اقالم تعريف شده در مسيرهاي سبز و زرد اظهارنامه، 
در صورت گويا بودن اسناد و مدارك ضميمه اظهارنامه، نياز 
به نمونه برداري و ارسال نمونه به آزمايشگاه نيست؛ رابعا، وفق 
مفاد بخشنامه مورخ 98/9/23 مقرر شده گمركات اجرايي، به 
استناد مفاد بند 4-2-1 تفاهم نامه مشترك فيمابين سازمان 
ملي اس��تاندارد وگمرك، در م��ورد تعيين ماهيت كاالهاي 
وارداتي، مراتب را مستقيما از آزمايشگاه هاي همكار و تأييد 
صالحيت شده توسط سازمان مزبور استعالم كنند، تا هيچگونه 

ايستايي در انجام تشريفات گمركي به وجود نيايد.
23- اعمال سليقه هاي شخصي در ارزشگذاري كاالها: 
بحث رس��يدگي به ارزش كاال يكي از مهم ترين چالش��هاي 
فعاالن اقتصادي در مواجهه با گمرك بوده كه پس از بررسي 
چندين ماهه موضوع، برگزاري جلسات متعدد كارشناسي و 
نشست هاي متعدد با واردكنندگان و فعاالن اقتصادي و در 
راستاي جلوگيري از اِعمال سليقه هاي شخصي در رسيدگي 
به ارزش كاالها واتخاذ رويه واحد در گمركات اجرايي، ماحصل 
اقدامات و بررسي هاي صورت پذيرفته طي بخشنامه مورخ 
98/10/10 به كليه متصديان ذيربط ابالغ گرديد كه با اجراي 
آن، تكليف بررسي ارزش كليه كاالهاي گروه يك به صورت 

يكسان مشخص مي گردد. 
24- رويه هاي گمرگي متع�دد: كاالي وارده به »قلمرو 
گمركي« را مي توان براي يكي از منظورهاي ورود قطعي، ورود 

موقت، ورود موقت براي پردازش، مرجوعي، عبور خارجي و 
عبور داخلي اظهار كرد كه در ماده 47 قانون امورگمركي و مواد 

مرتبط با آن، تصريح شده است. 
25- دردسرهاي تعرفه گذاري وعوارض گمركي باال: در 
اين مورد؛ اوال، حقوق گمركي معادل 4 درصد ارزش گمركي 
كاال مصوب مجلس، به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيات 
وزيران تعيين مي گ��ردد؛ بعالوه وجوهي كه بموجب قانون، 
گمرك مس��وول وصول آن است به واردات قطعي كاال تعلق 
مي گيرد؛ بنابراين گمرك در تعيين مأخ��ذ حقوق ورودي 
مي تواند به عنوان عضوي از اعضاء مراجع مربوطه نقش الزم 
را ايفاء كرده وضع مأخذ براي وصول حقوق ورودي توس��ط 
مراجع ذيصالح مربوطه صورت مي پذيرد؛ ثانيا: وفق مفاد ماده 
4 قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف است 
تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه 
مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هرس��ال، براي سال 
بعد و تغييرات موردي آنها را پس از نظرخواهي از دستگاه هاي 
ذي ربط و اتاق ايران، ضمن منظور كردن حقوق مكتسب تهيه 

و س از تصويب هيات وزيران جهت اطالع عموم منتشر كند.
 26- ناكارآمدي نظام گمركي در تشخيص هويت واقعي 
فعاالن اقتصادي: در اجراي شيوه نامه اجرايي طرح »فعاالن 
اقتصادي مجاز ))AEO وبا عنايت به تصميمات اتخاذ شده 
در كميته مركزي فعاالن اقتص��ادي مجاز، وضعيت فعاالن 
اقتصادي كه فرآيند ش��يوه نامه را ط��ي و مورد تاييد كميته 
ياد شده هستند، مورد بررسي قرار گرفته و فهرست فعاالن 
اقتصادي مجاز به صورت ماهيانه منتشر وتسهيالت 18گانه اي 
به اين فعاالن مجاز داده مي شود. تمامي پيشنهادات ارايه شده 
از سوي تشكل ها يا فعاالن اقتصادي نيز در كارگروه مربوطه 

مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد. 
27- تطويل در رس�يدگي به ارزش كاالهاي موضوع 
اظهارنامه گمركي: با اجراي دقيق بخشنامه صادره در مورد 
ارزش و تفويض اختيار رسيدگي به ارزش كاالهاي وارداتي به 
گمركات اجرايي، رس��يدگي به ارزش اين اقالم در گمركات 
كش��ور به حداقل خواهد رسيد كه موضوع مستمرا از سوي 

گمرك ايران درحال پيگيري است. 
28- گرفتن كد رهگيري: ارايه كد رهگيري بانك جهت 
ترخيص كاال الزامي است كه ارتباطي به وظايف گمرك نداشته 
ليكن گمركات اجرايي تاكنون نسبت به ترخيص درصدي 
كاالهايي كه در»صف تأمين ارز بانكي« اس��ت اقدامات الزم 

را انجام داده اند.
 29- توقيف درصدي از كاالها به دليل عدم پرداخت 
عوارض گمركي: در اين مورد؛ اوال؛ گمرك نمي تواند با توقيف 
درصدي ازكاالها بدليل عدم پرداخت عوارض گمركي كاالي 
اظهاري، اجازه ترخيص مابقي كاال را بدهد، اما با پيشنهاد ارايه 
شده از سوي گمرك وپذيرش آن از سوي ستاد تنظيم بازار، 
مقرر شد، به صورت محدود اين كار انجام شود كه اين امر نوعي 
تسهيالت است ونه محدوديت يا توقيف. ثانيا؛ اگر منظور از 
نگهداري قس��متي از كاال، اش��اره به رويه »ترخيص نسيه« 
است كه اين مورد هم تسهيالتي است كه از سوي گمرك به 
توليدكنندگاني كه كمبود نقدينگي دارند داده شده تا قسمتي 
از كاال را به ص��ورت درصدي ترخيص و پس از تأمين حقوق 
ورودي، نس��بت به ترخيص مابقي كاالي خود اقدام نمايند. 
ثالثا؛ طبق مفاد ماده 7 قانون امور گمركي، »كاالي موجود در 
گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كاال وساير 
بدهي هاي قطعي صاحب كاال بابت وجوهي است كه وصول 
آن بموجب قانون، برعهده گمرك اس��ت«و» گمرك قبل از 
دريافت يا تأمين وجوه مذك��ور »نمي تواند« اجازه تحويل و 
ترخيص كاال را بدهد«؛ اگر قبال بابت بدهي اندك قبلي صاحب 
كاال، از ترخيص كل كاالي اظهاري جديد وي جلوگيري به 
عمل مي آمد، اخيرا با توجه به پيگيريهايي كه به عمل آمده و 
تمهيداتي كه انديشيده شده، صرفا به ميزان بدهي از كاالي 
اظهاري نگهداري و نسبت به ترخيص مابقي كاال اقدام مي شود 
كه اين امر نيز تسهيالت جديدي است كه براي صاحبان كاال 

در نظر گرفته شده است. 
30- بحث تعهد ارزي وگره زدن آن به ترخيص كاالها: 
حس��ب تصميمات مورخ 98/2/22 كميته سياست گذاري 
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع ماده 2 مصوبات 
چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ابالغي 
طي نامه شماره 97405 مورخ 97/7/23 و در راستاي تعيين 
 تكليف وضعيت برگشت ارز حاصل از صادرات ومطابق مفاد 
»بسته سياس��تي نحوه برگش��ت ارز حاصل از صادرات در 
س��ال 1398« ونحوه رف��ع تعهد ارزصادراتي س��ال 1397 
صادركنندگان، به گمرك تكليف شده، در مورد صادركنندگان 
بدون بازگش��ت ارز به چرخه اقتصادي، اقدام به جلوگيري از 
واردات وصادرات كند كه مشكالت اين امر طي مكاتبات متعدد 
به بانك مركزي، منعكس شده اس��ت؛ درهرحال، در اجراي 

تكليف فوق نيز، گمرك، مجري است.
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جزييات ابالغيه وزارت صمت 
در مورد نان

خبرگزاري فارس  | قائم مقام وزير صمت با ارسال 
نامه اي به روساي س��ازمان هاي صمت 31 استان و 
جنوب كرمان، بر ضرورت به كارگيري ناظران افتخاري 
به خصوص از جامعه فرهنگيان و بسيج اصناف براي 
نظارت بر قيمت و كيفيت نان تاكيد كرد. حس��ين 
مدرس خياباني، اعالم كرد: همانطوري كه بارها در 
سياست هاي كنترل بازار اشاره گرديده، نظارت هاي 
مردمي نقش بسزايي در كنترل بازار و حفظ آرامش آن 
دارند و بهره گيري از ظرفيت بازرسان افتخاري در ادوار 
مختلف در دستور كار حوزه بازرسي و نظارت همواره 
مورد توجه بوده است. در بخشي از اين نامه آمده است: 
لذا به منظور احياي نظارت هاي مردمي و بهره گيري 
از اين ظرفيت با كسب تجارب گذشته و رفع برخي از 
نارسايي ها خواهشمند است دستور فرماييد با فوريت 
در اين مرحله با استفاده از توانمندي و گزينش بخشي 
از اقشار هدف از ظرفيت حضور و نقش تعيين كننده 
فرهنگيان عزيز و نيروهاي غيور بسيج اصناف با صدور 
كارت شناسايي )در چارچوب ضوابط و دستورالعمل 
سازمان حمايت( جهت نظارت بر قيمت و كيفيت 
نان همكاري الزم را با بازرس هاي صمت، اتاق هاي 
اصناف، تعزيرات و بازرسان اتحاديه هاي صنفي نانوايان 
سراسر كشور به عمل آورند. در بخش ديگري از اين 
نامه آمده است: شايسته است با عطف توجه به اين 
مهم و بهره گيري از همه ظرفيت هاي نظارتي به ويژه 
موضوع بازرسان افتخاري، طرح ويژه نظارتي با عنوان 
درج قيمت نان و همينطور نظارت بر رعايت قيمت و 
كيفيت نان با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط از 
جمله سازمان تعزيرات، وزارت بهداشت، استانداري و 
فرمانداري ها اقدام و نتيجه اقدامات را عالوه بر سازمان 

حمايت به اطالع مردم برسانيد.

ضرورت بازپس گيري بازار فرش
فرحناز رافع رييس مركزملي فرش ايران در نشستي 
پيرامون اهميت سياست گذاري در عرصه داخلي 
فرش دس��تباف توضيحاتي داد و گفت: توس��عه 
هدفمندسازي پژوهش، آموزش، تبليغات و پژوهش، 
هويت بخشي فرش دستباف و شناسنامه دار سازي 
فرش با مشخصات كد بافنده در عرصه بين المللي 
با استفاده از تحول ديجيتال اهميت بسزايي دارد.
ريي��س مركز ملي ف��رش ايران، ارتق��اء كيفيت و 
روان سازي توليد، ايجاد و توسعه كارگاه هاي متمركز 
و غيرمتمركز و استفاده از فناوري روز را بسيار حائز 
اهميت دانست و افزود: اصالح ماده 121 آيين نامه 
اجرايي قانون امور گمرك��ي و نگاه ويژه به ماده 75 
ورود موق��ت فرش از مطالبات مرك��ز ملي فرش و 
بخش خصوصي است و بيمه قالي بافان از مهم ترين 

مطالبات اين بخش است. 
قائم مقام وزير صنع��ت در امور بازرگاني نيز در اين 
نشس��ت، گفت: امروز عزم جدي ش��روع ش��ده تا 
بخش خصوصي از ظرفيت ه��اي مركز ملي فرش 
ايران استفاده كند و جايگاه فرش دستباف در بازار 
جهاني باز پس گرفته ش��ود. از سوي ديگر، عبداهلل 
بهرامي مديرعامل اتحاديه سراس��ري تعاوني هاي 
توليدكنندگان فرش دستباف، به روزرساني سند 
راهبردي فرش دس��تباف و هم گرايي تشكل هاي 
فرش دس��تباف را باعث تقويت بخش خصوصي و 

تقويت وضعيت توليد و صادرات برشمارد.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

فرماندهي انتظامي استان كردستان در نظر دارد پروژه ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و 
مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت 

واگذار نمايد. 
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15 جهان

خانه تكاني سياسي در روسيه آغاز شده است

رييس جمهوري امريكا تيم حقوقي خود را معرفي كرد

فايننشيال تايمز: »پوتين براي هميشه«

حقوقي هاي سرشناس، وكالي مدافع ترامپ شدند

گروه جهان|
 كارگروه اصالح قانون اساسي روسيه متشكل از برخي 
س��ناتورهاي ش��وراي فدراس��يون و نمايندگان دوما 
)پارلمان( و شماري از حقوقدانان كار خود را براي بررسي 
پيش��نهادهاي والديمير پوتين آغاز كرد. اين كارگروه 
متش��كل از ۷۵ نفر اس��ت و تمامي آنها توسط پوتين 
انتخاب شده اند. نشريه فايننشيال تايمز درباره تحوالت 
اخير روس��يه نوش��ته: »از آنجايي كه والديمير پوتين 
در س��ال 2018 ميالدي براي چهارمي��ن بار به عنوان 
رييس جمهور انتخاب شده بود در محافل خصوصي در 
مسكو شايعاتي درباره كسي كه قرار است پوتين به  عنوان 
جانشين خود انتخاب كند، شنيده مي شد. پوتين خود 
چهارشنبه گذشته به اين پرسش پاسخ داد: او خودش را 

انتخاب كرده است.« 
در ادامه اي��ن مطلب آمده اس��ت: پوتي��ن در اقدامي 
غيرمعمول در يك دهه گذش��ته، تشكيالت سياسي 
روسيه را ش��وكه كرد. اين ش��وك نه در نتيجه نهايي 
اقدام��ات موردنظر او، كه درباره زم��ان اعالم تغييرات 
اساسي و اصالح قانون اساسي روسيه بود. پوتين گفت 
كه به دنبال اصالح قانون اساسي، تقويت نقش پارلمان و 
كاستن از نفوذ رييس جمهوري است. والديمير پوتين 
در سخنراني ۷0 دقيقه اي خود هيچ اشاره اي به آينده 
سياسي خود نكرد و در عوض درباره چگونگي كاركرد 
نظام سياسي جديد در روسيه گفت. پوتين شايد به اندازه 
»شي جين پينگ« رييس جمهوري مادام العمر فعلي 
چين، پيش نرفت اما براي همگان روشن كرد مردي كه 
دو دهه است روسيه را اداره كرده همچنان قرار است، فارغ 
از عنوان شغلي اش، چند دهه ديگر در مسند امور باشد. 
فردي نزديك به كرملين مي گويد: »پوتين مي خواهد 
مكانيسم قدرت را تثبيت كند و اهرم الزم براي اين كار 
را دارد. او نمي خواهد پيرمردي باش��د كه از اختيارات 
معنوي اش براي فرماندهي اس��تفاده مي كند. او حاال 
زمان مناسبي در پيش دارد تا به گذار قدرت فكر كند. او 
از حاال مي تواند با خيال راحت همه چيز را مديريت كرده 

و مدعيان قدرت را ارزيابي كند.« 

اكاترينا ش��ولمن اس��تاد علوم سياس��ي از روسيه، نيز 
 مي گويد: »نظام سياسي روسيه اكنون به نقطه اي رسيده 
كه بايد به راه ها و ابزارهايي فكر كند كه بتواند همه چيز را 
همانطور كه هست حفظ كند. و اين بهترين كار در اين 
شرايط چيست: تظاهر به تغيير برخي امور اما در واقع 
تالش براي حفظ شرايط فعلي. تاريخ سياسي سرشار 
از نمونه هايي اينچنيني اس��ت؛ تغييرات كوچك از باال 
كه بعدها مي توانند كنار گذاش��ته شوند يا فرايندهاي 
كامال متفاوت سياسي را در پي داشته باشند. افرادي كه 
پرسترويكا را طراحي كردند اميد داشتند كه خيلي زود 

به نتيجه برسند، امروز هم كساني كه به دنبال برگزاري 
همه پرسي هس��تند فكر مي كنند كه پيروز اين فرايند 

خواهند بود، چيزي كه نمي توان آن را تضمين كرد.« 
پوتين در پيام ساالنه خود به پارلمان روسيه با تاكيد بر 
اينكه نياز به تغيير كامل قانون اساسي روسيه وجود ندارد، 
گفت اصالحاتي در قانون اساسي بايد صورت گيرد كه 
نياز به همه پرسي عمومي دارد. رييس جمهوري روسيه 
گفت كه مساله محدوديت به دو دوره رياست جمهوري 
يك شخص در روسيه را داراي اهميت اصولي نمي داند 

اما در همين حال با چنين محدوديتي موافق است.

»ژان دو گلنيستي« سفير پيشين فرانسه در روسيه، هم 
مي گويد كه پوتين در حال آماده سازي روندي است كه 
به او اجازه مي دهد با كنار گذاشتن مقام رييس جمهوري، 
تاثيرگ��ذاري خود بر نهادها را حفظ كن��د. بنابراين در 
آينده براي پوتين در جايگاه رييس ش��وراي امنيت و 
شايد ش��وراي فدراسيون داشتن يك رييس جمهوري 
ضعيف و يك نخست وزير مجددا بر سر كار آمده بسيار 

مفيد خواهد بود.
به گفته اين ديپلمات اسبق فرانسوي در روسيه، قرارداد 
سياسي و اخالقي پوتين با مردم روسيه كه پيشتر از اين 

يك بار تغيير كرده بود، بار ديگر در آستانه تغيير است. 
اولين قرار داد او در سال 2000 زماني كه به قدرت رسيد 
و به عنايت مديريت بهتر اقتصاد، افزايش قيمت نفت، 
كاهش نقش مافيا و غيره رونق را به اين كشور بازگرداند. 
روس��يه تا 10سال رشد ش��ش درصدي را تجربه كرد. 
قرارداد اخالقي و سياسي پوتين پس از آن تغيير كرد: 
اين بار به دست آوردن جايگاه روسيه به عنوان يك قدرت 
بزرگ با الحاق كريمه بود. امروز تغيير جديد قرارداد كه 
رييس جمهور به روس ها از طريق اصالحاتي كه در حال 
اجرا كردن آن است پيشنهاد مي كند بر روي يك سياست 

جديد اجتماعي و بهداشتي پايه گذاري شده است. 
اين تحليلگر فرانسوي اولويت هاي جديد دولت روسيه 
را كاهش فقر، توسعه تحقيقات و پايان دادن به خروج 
جوانان از كشور مي داند. او به سخنان پوتين كه منحصرا 
به موضوع نظامي اختصاص داش��ته، اشاره مي كند كه 
گفت »روسيه هم اينك از موشك هاي هايپر سونيك 
برخوردار است كه غربي ها تمايل دارند آنها را به دست 
آورند.« در طول دو سال ديديم كه بودجه نظامي روسيه 
در حال كاهش )پايين تر از فرانسه( و در مقابل هزينه هاي 
اجتماعي آن در حال افزايش است. منظور پوتين اين بود 
كه پيشتر تالش هاي الزم در حوزه نظامي را انجام داده 

و اين ديگر اولويت كرملين نيست. 
والديمير پوتين با ۶۷ سال سن و در حالي كه پدربزرگ 
ش��ده بيش از هر رهبر روس ديگري به جز استالين در 
تاريخ معاصر آن حكومت كرده است. در 100 سال پيش 
از روي كار آمدن پوتين در شب سال نوي 1۹۹۹ميالدي، 
تنها س��ه رهبر از ۹ رهبر روسيه بازنشسته شدند. باقي 
آنان يا در هن��گام تصدي قدرت درگذش��تند يا اعدام 
شدند. به اعتقاد برخي ناظران، اصالحات قانون اساسي 
پوتين برنامه اي را براي ايمن ماندن و جلوگيري از بروز 
درگيري هاي داخلي در صورت عدم تمايلش براي باقي 
ماندن در جايگاه رياس��ت جمهوري پس از پايان دوره  
فعلي اش در س��ال 202۴ اس��ت. كليد حل اين مساله 
اين اس��ت كه نشان داده شود او قصد ندارد پس از ترك 

رياست جمهوري، قدرت را واگذار كند. 

گروه جهان|
 »كن اس��تار« كه در جريان استيضاح بيل كلينتون از 
سوي جمهوري خواهان به عنوان دادستان اصلي محاكمه 
رييس جمهوري وقت امريكا برگزيده شده بود قرار است 
اكنون به عنوان وكيل مدافع از دونالد ترامپ در جلسات 
اس��تيضاح برابر دموكرات ها دفاع كند. آلن درش��ويتز 
هم وكيل سرش��ناس ديگري است كه به تيم حقوقي 
رييس جمهوري امريكا پيوس��ته است. روند استيضاح 
ترامپ پس از افشاي اسنادي كليد خورد كه ظن تالش 
ترامپ براي تحت فش��ار ق��رار دادن رييس جمهوري 
اوكراين از طريق جلوگيري از ارايه كمك هاي نظامي به 

اين كشور را تقويت مي كردند.
به گزارش رويترز، دونالد ترامپ كه جلسات استيضاح 
او در مجلس سنا به طور رسمي آغاز شده از كن استار و 
رابرت ري، كساني كه مسوول تحقيقات از بيل كلينتون در 
جريان استيضاح او بودند را به عنوان وكالي خود معرفي 
كرده و همزمان »آلن درشويتز« هم به تيم وكالي ترامپ 

پيوسته است.  
اين تيم وكال را قرار است »پت سيپولون« وكيل كاخ سفيد 
و »جي سيكولو« وكيل شخصي ترامپ، رهبري كند. 
جلسه استماع دادخواست سه شنبه و پس از بازگشت 

سناتورها از تعطيالت سه روزه آغاز خواهد شد.
كن اس��تار پيش از اين عضو ش��وراي مستقل وكالي 
دادگستري امريكا بود و كسي بود كه در دهه 80 ميالدي 
مس��ووليت تحقيقات معروف به وايت واتر را كه به بيل 

كلينتون و هيالري همس��رش مربوط مي شد هدايت 
كرد. آن تحقيقات درباره پرونده زمين خواري در ايالت 
آركانزاس بود. در جريان آن تحقيقات بود كه در نهايت 
شواهدي غيرمرتبط با موضوع تحقيقات كشف شد و آن 
رابطه خارج از زناشويي بيل كلينتون با يكي از كارآموزان 
كاخ سفيد به نام مونيكا لوينسكي بود. اين رسوايي اخالقي 
در نهايت در س��ال 1۹۹8 به اس��تيضاح بيل كلينتون 
رييس جمهوري وقت، در مجلس سنا ختم شد هر چند 
كلينتون در نهايت گناهكار شناخته نشد و به كاخ سفيد 
بازگش��ت. رابرت ري در جريان آن ماجرا جانشين كن 

استار شد.
به گزارش سي ان ان، مونيكا لوينسكي شخصيت محوري 
اس��تيضاح بيل كلينت��ون، به مح��ض معرفي وكالي 
جديد تيم حقوق��ي ترامپ در توييتر نوش��ت: »اين از 
همان روزهايي اس��ت كه آدم به خ��ودش مي گويد: نه 
مگه مي شود؟« كن استار در سال 201۶ و پس از آنكه 
مشخص شد در جريان رسيدگي به پرونده هاي تجاوز 
جنسي مرتبط به تيم فوتبال دانشگاه بيلور اهمال كرده 
است از سمتش به عنوان رييس اين دانشگاه كنار گذاشته 
ش��د. او كمي بعد از سمتش به عنوان استاد حقوق اين 

دانشگاه هم استعفا كرد. 

  آلن درشوييتز كيست؟
يكي ديگر از وكالي مش��هوري كه اعالم شده به تيم 
حقوقي ترامپ پيوسته آلن درش��ويتز است. او استاد 

بازنشسته حقوق دانش��گاه هاروارد است و از خبرگان 
نامي قانون اساسي است. او وكيل مدافع افراد معروفي 
چون مايك تايسون بوكس��ور پرآوازه، هم بوده است. 
درشوئيتز به شبكه »سي بي اس« گفته كه اخيرا با ترامپ 
درباره استيضاحش در مجلس سنا ديدار كرده است. 
او گفته: »موافقت كردم كه تحت عنوان خبره مستقل 
قانون اساسي با تيم او همكاري كنم. من موضع گيري 
سياسي نخواهم كرد و فقط درباره قانون اساسي نظر 

خواهم داد.« 
درشوئيتز با ابراز نگراني نسبت به سنتي كه استيضاح 
ترامپ در تاريخ سياسي امريكا به جاي مي گذارد، گفته: 
»اين ممكن اس��ت جايگاه رييس جمهور را تضعيف 
و اس��تيضاح را به عنوان يك ابزار سياسي باب كند.« 
درشوئيتز در سال 201۶ گفته بود كه مخالف استيضاح 
هيالري كلينتون وزير خارجه وقت، بر سر موضوع حمله 
بنغازي اس��ت. او بعدا گفت كه در جريان انتخابات آن 

سال به كلينتون راي داده است. 
بازرس ويژه رابرت مولر در جريان تحقيقات معروف به 
ترامپ - روسيه هم از درشوييتز مشاوره حقوقي گرفته 
بود. هم درشوييتز و هم »كن استار« در سال 2008 به 
عنوان وكالي مدافع جفري ايپستين و در جريان دادگاه 
اول رسيدگي به اتهامات اخالقي او ظاهر شده بودند. 
جفري ايپستين ميلياردر سرشناس امريكايي، سال 
گذشته پس از آنكه به اتهام آزار و تجاوز بازداشت شده 

بود در زندان خودكشي كرد. 

  رو كردن اسناد جديد 
تيم حقوقي ترامپ در حالي كار خ��ود را آغاز مي كند كه 
دموكرات هاي كنگره شواهد جديدي را ارايه كرده اند كه 
مي تواند كار دفاع از ترامپ را تا حدي دشوار كند. خبرگزاري 
فرانسه نوشته، نمايندگان دموكرات اخيرا متن پيام هايي 
از »لو پارناس« بازرگان اوكرايني تبار امريكايي، را منتشر 
كرده اند كه با رودي جولياني وكيل شخصي ترامپ، روابط 

خصوصي و تجارتي نزديكي داشته است.
مطابق اين اس��ناد پارناس ب��ا يكي از مش��اوران ديويد 
نينس، نماينده جمهوري خواه و عضو كميسيون امنيتي 
و اطالعات��ي مجلس نمايندگان امريكا ني��ز در ارتباط و 
مراوده نزديك بوده اس��ت. پيام هاي واتس آپي پارناس 
و اين مش��اور مربوط به ماه هاي فوريه تا مه سال 201۹ 
هس��تند و ظاهرا اتهام ترامپ مبني بر تالش براي تحت 
فشار قرار دادن زلنسكي براي انجام تحقيقات عليه جو 

بايدن، رقيب احتمالي او از حزب دموكرات در انتخابات 
رياست جمهوري امسال را تاييد مي كنند. 

مجلس نمايندگان كه اكثريت كرسي هاي آن را دموكرات ها 
در اختيار دارند هفته گذشته با تصويب قطعنامه اي موارد 
استيضاح ترامپ را براي رسيدگي نهايي به مجلس سنا ارايه 
كرد. سوءاستفاده از قدرت و مانع تراشي در مسير تحقيقات 
كنگره درباره موضوع كمك هاي نظامي به اوكراين دو محور 

استيضاح هستند.
اس��تيضاح و بركن��اري ترام��پ ني��از به راي دو س��وم 
سناتورهاي مجلس س��نا دارد كه اكثريت آن در اختيار 
جمهوري خواهان اس��ت. بر اين پايه احتمال بركناري 
ترامپ بس��يار اندك ارزيابي مي شود. رييس جمهوري 
امريكا طرح استيضاح خود را كودتا و افتضاح خوانده و ادعا 
مي كند كه اين كار به بهانه يك گفت وگوي تلفني بي عيب 

و نقص انجام مي شود.

دريچه

كوتاه از منطقه

زلنسكي استعفاي 
نخست وزير اوكراين را رد كرد 
گروه جهان| ولوديمير زلنسكي رييس جمهوري 
اوكراين استعفاي نخست وزير خود را رد كرده است. 
به گ��زارش خبرگزاري آلمان، اولكس��ي هونچاروك 
نخست  وزير اوكراين، در پي انتشار اظهاراتي از او كه در 
آن به عملكرد رييس جمهوري اين كشور انتقاد كرده 
بود از دولت اس��تعفا كرد. او در اين اظهارات كه اخيرا 
افشا شده است گفته بود كه ولوديمير زلنسكي فهم 
و دركي ابتدايي از اقتصاد دارد و بايد مس��ائل را بسيار 
ابتدايي و ساده ش��ده براي او توضيخ داد. هونچاروك 
نخست وزير اوكراين، خبر استعفاي خود را در صفحه 
فيس بوكش منتش��ر كرد و نوش��ت: »به منظور رفع 
هرگونه  ش��ك و ش��بهه در خصوص ع��دم احترام و 
بي اعتمادي به رييس جمهوري نامه استعفاي خود را 
نوشته و ارسال كردم.« سخنان جنجالي هونچاروك 
1۶ دسامبر در نشستي غير رسمي بيان شده بود اما 
در اوايل هفته گذشته در رسانه هاي اوكراين افشا شد. 
او در اين جلسه گفته بود كه مسائل اقتصادي بايد به 
شكلي ساده به رييس جمهوري توضيح داده شود زيرا 
آقاي زلنسكي »فهم و دركي ابتدايي از اقتصاد« دارد. 
نخست وزير اوكراين افشاي نوار صوتي اين جلسه را 
اقدامي هدفمند عليه او توصيف كرد. زلنسكي پس از 
دريافت استعفاي نخست وزيرش اعالم كرده بود كه 
آن را بررس��ي خواهد كرد اما در نهايت در جلسه اي با 
نخست وزير، از هونچاروك خواست كه در كابينه بماند 
و گفت كه به او و كابينه اش فرصتي ديگري مي دهد. 
نام زلنس��كي اين روزها در ماجراي اوكراين گيت كه 
به استيضاح ترامپ منجر شده است بيش از پيش در 

عرصه بين الملل شنيده مي شود.

 کاهش جذابيت فرانسه
برای سرمايه گذاران خارجی

گروه جهان| نتايج مطالعات يک آژانس دولتی فرانسه 
نشان می دهد ۷1درصد سرمايه گذاران خارجی معتقدند 
اعتصاب های گسترده و اعتراض های اخير در اين کشور، 
باعث شده تا تمايل سرمايه گذاران خارجی برای حضور در 
فرانسه کاهش يابد. به گزارش شبکه۵ تلويزيونی فرانسه، 
طبق نتايج مطالعات انجام شده از  سوی آژانس »بيزينس 
فرانس« در خارج از فرانس، اين کش��ور اگرچه همانند 
2018 همچنان مقصد دوم برای سرمايه گذاری خارجی 
در اروپا بعد از آلمان اس��ت. اما ميزان جذابيت آن برای 
س��رمايه گذاران خارجی نسبت به پيش از اعتصاب ها 
کاهش يافته است. انگليس هم بعد از آلمان و فرانسه، در 
رتبه سوم قرار دارد. شبکه ۵ فرانسه همچنين از ميزبانی 
امانوئل ماکرون رئيس جمهوری، از 200 سرمايه گذار و 
کارفرمای فرانس��وی و خارجی از جمله روسای برخی 
شرکت ها و گروه های سرمايه گذاری بزرگ آمريکايی، 
آسيايی و آفريقايی در روز دوشنبه)فردا( در کاخ ورسای 
خبر داده و نوش��ته که ماکرون در اين س��مينار تالش 
خواهد کرد تا اعالم کند کشورش با وجود تحرک های 
اجتماعی و تظاهرات بيش از يک سال اخير، همچنان 
کشوری جذاب برای س��رمايه گذاری است. اليزه اعالم 
كرده، طبق رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد، جذابيت 
فرانسه بين س��ال های 201۷ تا 201۹ از جايگاه22 به 
1۵رسيده که بهترين پيشرفت در بين 20کشور برتر 
در اين رتبه بندی محسوب می شود. شبکه ۵ تلويزيونی 
فرانسه همچنين اعالم کرده: برای نمايش اين جذابيت، 
مکرون در دونکرک از يک سايت صنعتی گروه دارويی 
»آس��ترا زنکا« بريتانيا که سال گذشته به بهره برداری 

رسيده، بازديد خواهد کرد. 

جوانان معترض به بانك 
مركزي لبنان حمله كردند

گروه جه�ان| ده ها تن از جوانان لبنان در اعتراض به 
سياست هاي مالي و اقتصادي بانك مركزي، در اصلي 
و شيش��ه هاي اين بانك را در خيابان الحمراء در غرب 
بيروت شكستند و به درون حياط داخلي آن بمب هاي 
دست ساز پرتاب كردند. به گزارش رسانه هاي لبناني، 
عده اي از معترضان وارد حياط داخلي بانك مركزي شدند 
اما به درخواست نيروهاي نظامي و انتظامي و شماري از 
تظاهركنندگان، از آن خارج شده اما به طرف ساختمان 
بانك، سنگ و شيشه شكسته پرتاب كردند. گفته شده، 
نيروهاي ضد شورش براي كنترل اوضاع و پراكنده كردن 
جوانان معترض وارد عمل شدند و از گاز اشك آور استفاده 
كردند اما معترضان با آتش زدن الستيك و سطل هاي 
آشغال و سنگ پراكني به طرف اين نيروها حاضر به ترك 
محل حادثه نشدند. آنان افزون بر مسدود كردن خيابان 
الحمراء، عليه رياض س��المه رييس كل بانك مركزي، 
و سياست هاي او شعار دادند. برخي رسانه ها از زخمي 
شدن عده اي از معترضان خبر دادند. همچنين شمار 
ديگري از معترضان، مقابل مجلس ملي در ميدان النجمه 
در مركز بيروت تجمع كردند و عليه مقام هاي سياسي، 
فساد، گراني، اسراف و حاكميت مبتني بر سهميه بندي 
طايفه اي شعار دادند. رييس جمهوري لبنان حسن دياب 
وزير س��ابق آموزش و پرورش را مسوول تشكيل دولت 
كرده اس��ت اما تالش هاي دياب براي تشكيل كابينه 
تاكنون بي نتيجه مانده است. سعد حريري رهبر جريان 
مستقبل و نخست وزير س��ابق لبنان اعالم كرده كه از 
كابينه دياب حمايت نخواهد كرد. او كه خواستار تشكيل 
يك دولت تكنوكرات است خود نيز پيشتر اعالم كرده 

بود كه قصد پذيرش نخست وزيري را ندارد. 

اظهارات جنجالي باعث اخراج 
وزير فرهنگ برزيل شد

گروه جه�ان| وزي��ر فرهنگ برزي��ل به دليل بيان 
صحبت هايي كه مشابه حرف هاي جوزف گوبلز وزير 
تبليغات آلمان نازي، بود هدف انتقادهاي وسيعي قرار 
گرفت و كمي بعد اخراج شد. روبرتو الويم در ويدئويي 
كه روي توييتر خود همرساني كرد از جايزه اي براي هنر 
قهرمانانه و ميهني سخن گفته بود. اين وزير بزريلي گفته 
ش��باهت حرف هايش با حرف هاي گوبلز يك تصادف 
لفظي بوده است. ويدئوي صحبت هاي او از توييتر پاك 
شد. به گزارش بي بي سي، ژايير بولسونارو رييس جمهور 
راس��ت گراي برزيل كه پيشتر افسر ارتش بود، نگاهي 
محافظه كارانه به امور اجتماعي دارد و بارها هنرمندان 
و محصوالت هنري را به چپ روي متهم كرده اس��ت. 
بولسونارو گفته صحبت هاي الويم مايه تاسف است. او 
گفته: »ما ايدئولوژي هاي تماميت خواهانه و نسل كشانه 
مانند نازيسم و كمونيس��م را رد مي كنيم، همچنين 
هرگونه الهام گيري از آن. ما همچنين حمايت كامل و 
بي قيد و شرطمان از جامعه يهودي را اعالم مي كنيم.« 
روبرتو الويم در بخشي از صحبت هاي شش دقيقه اي 
خود گفته بود: »هنر برزيلي دهه آتي قهرمانانه خواهد 
بود و ميهني. سرش��ار خواهد بود از فضا براي درگيري 
حسي... عميقا در پيوند با آرزوهاي مردم ما، وگرنه هيچ 
خواهد بود.« اين بخش از صحبت هاي الويم مشابه نقل 
قولي از جوزف گوبلز است كه در كتاب زندگينامه او به 
قلم پيتر النگريچ، مورخ آلماني آمده است: »هنر آلماني 
دهه آت��ي قهرمانانه خواهد بود، و ب��ه نحوي پوالدين 
رومانتيك. بر پاي��ه واقعيت خواهد بود و كامال عاري از 
احساساتي گرايي، ميهني خواهد بود و به نحوي عظيم 

برانگيزاننده و پيونددهنده، وگرنه هيچ خواهد بود.« 

 آماده باش در هند 
به دليل شيوع ويروس چيني

گروه جهان| هند ش��نبه تدابير بهداشتي و معاينه 
مسافراني كه از چين وارد اين كشور مي شوند را در سه 
فرودگاه بين المللي دهلي نو، كلكته و بمبئي آغاز كرده 
است. هندوستان تايمز نوشته، محققان اعالم كرده اند 
كه ويروس موسوم به »عفونت كرونا ويروس جديد« 
تاكنون يك هزار و ۷00 نفر را در چند كشور مبتال كرده 
است. مقامات هندي در فرودگاه هاي بين المللي اين 
كشور دس��تگاه هاي حرارتي نصب كرده اند كه سطح 
پوست را بررسي مي كند. همچنين هند به شهروندان 
خود براي سفر به چين اخطار داده و از آنها درخواست 
كرده در صورت احس��اس مريضي پس از بازگشت از 
چين، سريعا خود را به مقامات پزشكي در فرودگاه ها 
معرفي كنند. اين ويروس جديد كه ماه دسامبر گذشته 
در چين ردگيري شد تاكنون دو نفر را در شهر »ووهان« 
از پاي درآورده است. همچنين مبتاليان به آن در سه 
كشور شناسايي شده اند. هنگ كنگ، سنگاپور و چند 
فردوگاه عم��ده در امريكا تدابير بهداش��تي و معاينه 
مسافران را آغاز كرده اند. هنگ كنگ و سنگاپور براي 
پيشگيري از ش��يوع اين ويروس مسافراني كه از شهر 
»ووهان« چين به اين كش��ورها س��فر كرده اند را در 
فرودگاه ها مورد معاينه پزشكي انجام مي دهند و امريكا 
هم از جمعه شروع به معاينه مسافران در فرودگاه هاي 
سان فرانسيسكو، لس آنجلس و نيويورك كرده است. 
تايلند هم از شناسايي اين ويروس در اين كشور خبر 
داده است. چيني ها معتقدند ويروس در حقيقت ميان 
گونه هاي جان��وري مختلف انتقال يافت��ه و در ميان 
حيوانات غيراهلي و آبزيان سرايت كرده و احتماال از بازار 

فروش ماهي به انسان منتقل شده است.
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كاهش 75درصدي كمك 
مالي اتحاديه اروپا به تركيه 

گروه جهان| مس��وول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا از كاه��ش ۷۵ درصدي كم��ك مالي اتحاديه 
به تركيه خبر داده اس��ت. علت اين كار لشكركشي 
ارتش تركيه به شمال سوريه و اختالف ها بر سر منابع 
گاز درياي مديترانه عنوان ش��ده است. جوزپ بورل 
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، در نامه اي 
به پارلمان اروپا نوشته كه كمك هاي مالي به تركيه 
براي سال 2020 تا حدود ۷۵ درصد كاهش مي يابد. 
خبرگزاري فرانس��ه به نقل از گروه رسانه اي فونكه 
گزارش داده، بورل به پارلمان اروپا خبر داده است كه 
كاهش كمك هاي مالي به آنكارا از جمله به دليل ورود 
ارتش تركيه به شمال سوريه و حفاري غيرمجاز براي 
اس��تخراج گاز در درياي مديترانه و نزديك قبرس، 
يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بوده است. اين 
كاه��ش مربوط به كمك هاي مالي ب��ه تركيه براي 
فراهم ساختن زمينه پيوستن به اتحاديه اروپا است. 
با اين تصميم تركيه در س��ال جاري ميالدي فقط 
1۶8 ميليون ي��ورو كمك دريافت مي كند. به گفته 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 1۵0ميليون 
يورو از كمك هاي امس��ال به تركي��ه به برنامه هاي 
توسعه دموكراسي و حكومت قانون اختصاص دارد 
و 18 ميليون يورو به برنامه توسعه مناطق روستايي. 
كمك مال��ي اتحاديه اروپا به كش��ورهايي كه نامزد 
پيوستن به اتحاديه هستند در اصل براي حمايت از 
برنامه هاي اصالحات و تقويت توانمندي اين كشورها 
در رقابت هاي اقتصادي پرداخت مي شود. مذاكرات با 
آنكارا براي پيوستن به اتحاديه اروپا از چند سال پيش 
به اين سو تقريبا به طور كامل متوقف شده و علت اصلي 
آن فاصله گرفتن تركيه از حكومت قانون و ارزش هاي 
دموكراتيك عنوان مي شود. قرار بود تركيه در فاصله 
س��ال هاي 201۴ تا 2020 مبلغي بالغ بر سه و نيم 
ميليارد يورو به عنوان كمك براي فراهم كردن زمينه 
پيوستن به اتحاديه اروپا دريافت كند. گروه رسانه اي 
فونكه به نقل از جوزپ بورل مي گويد كمك هاي مالي 
به تركيه از سال 201۷ به اين سو يك ميليارد و 200 
ميليون يورو كاهش يافته بود و كاهش هاي اخير به 
دليل اقدامات مناقشه برانگيز آنكارا در شمال سوريه 
و درياي مديترانه است. ارتش تركيه از ابتداي اكتبر 
201۹، به رغم مخالفت هاي بين المللي پيشروي در 
مناطقي در شمال سوريه را آغاز كرد و قصد دارد در 
يك نوار مرزي به عمق ۳0 كيلومتر زمينه بازگرداندن 
و اسكان يك تا دو ميليون مهاجر سوري را فراهم كند.

بازنگري روابط امنيتي 
بغداد - واشنگتن 

سخنگوي عادل عبدالمهدي فرمانده كل نيروهاي 
مس��لح عراق، از مذاكرات بغداد و واشنگتن براي 
بازنگري در روابط امنيتي دو كشور خبر داده است. 
به گزارش ايسنا، عبدالكريم خلف گفته دولت عراق 
درباره روابط امنيتي در حال مذاكره با امريكاست و 
عراق مالحظات و طرح هايي در اين زمينه دارد. او 
گفته، عراق تالش خواهد كرد همه چيز متناسب 
با حاكميت اين كشور باشد و مذاكرات هنوز پايان 
نيافته است. پيشتر يك منبع دولتي عراقي گفته 
بود، دو دولت درباره آينده نيروهاي امريكايي در 
اين كش��ور تماس هايي برقرار كرده اند و تمايل 
مشترك دو طرف به اين است كه مذاكرات شروع 

شوند براي ماه ها يا يك سال ادامه يابند.

رياض مجرمان سعودي را 
از امريكا فراري مي دهد

تحقيقاتي كه توس��ط پلي��س ف��درال امريكا 
)اف بي آي( صورت گرفته نشان مي دهد عربستان 
سعودي اتباع خود را براي گريز از محاكمه شدن 
در امري��كا، ف��راري مي دهد؛ اقدام��ي كه روند 
پيگيري هاي قضايي در امريكا را تحت الش��عاع 
قرار داده اس��ت. به گزارش واشنگتن  اگزماينر، 
اف بي آي اعالم ك��رده رياض به اتباع خود كه در 
امريكا هستند براي گريز از محاكمه شدن كمك 
مي كند. در گزارش اف بي آي آمده است: »اقدام 
رياض روند پيگيري در سيستم قضايي امريكا را 

تحت شعاع قرار داده است.« 

استقرار رادارهاي فرانسوي 
در شرق عربستان 

فرانسه سيس��تم هاي راداري را در ساحل شرقي 
عربستان مستقر كرده تا سيستم دفاعي اين كشور 
را بعد از حمالت موش��كي سپتامبر به تاسيسات 
نفتي س��عودي تقويت كند. به گ��زارش رويترز، 
اس��تقرار سيس��تم هاي راداري در ساحل شرقي 
عربستان مشرف به خليج فارس در چارچوب قدرت 
ماموريت »جگوار« است. همچنين گفته شده، ناو 
هواپيمابر فرانسوي شارل دوگل كه در اقيانوس آرام 
و درياي ش��مال مستقر شده از نيروهاي عمليات 

شمال در خاورميانه حمايت خواهد كرد.

 وام ۶۰ ميليون يورويي
براي راه آهن خواف- هرات 

توافق نامه وام بلندمدت ايتاليا براي اجراي خط آهن 
خواف- هرات ب��ه ملبغ ٦٥ ميليون يورو توس��ط 
مجلس نمايندگان افغانستان تصويب شد. به گزارش 
بي بي سي، رييس كميسيون مالي و بودجه مجلس 
نمايندگان افغانستان گفته اين بودجه وام بلندمدت 
توس��ط مجلس نمايندگان به تصويب شده است. 
اين وام در سه قسط در اختيار دولت افغانستان قرار 
خواهد گرفت و افغانستان براي باز پرداخت آن ۴0 
سال فرصت دارد. اين بودجه قرار است براي ساخت 

بخش چهارم خط آهن خواف- هرات هزينه شود.
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عكسروز

چهرهروز

جايزه جهاني »آكادميا« براي عليرضا  قرباني
عليرضا قرباني به تازگي با قطعه »رويا« از آلبوم »صداها و پل ها« برنده جايزه آكادمياي 2019 شده است. »رويا« قطعه اي موسيقايي از عليرضا 
قرباني برنده جايزه جهاني »آكادميا« شد. آهنگسازي قطعه »رويا« را احسان مطوري به عهده داشته و اين اثر از بين 1۵00 قطعه در همين سبك 
و در تمام بخش هاي مدنظر از جمله آهنگسازي، تنظيم و آواز به عنوان بهترين اثر بخش موسيقي جهاني شناخته شده است. قطعه »رويا« با نام 
التين »ال سوينيو« از آلبوم »صداها و پل ها« برنده جايزه مطرح جهان در روزهاي پاياني سال 2019 شد. گفتني است قطعه »رويا« پيش تر نيز 
 Global Music Awards موفق به كسب عنوان شده است.  اين قطعه پيش از اين برنده مدال برنز »Global Music Awards« در

شد. رويا كه از پروژه صداها و پل ها در مرداد امسال منتشر شده بود مورد توجه مخاطبان موسيقي در كشورهاي مختلف قرار گرفت.

بازارهنر

دلتنگي  يك كارگردان تئاتر و دلگرمي  نويد محمدزاده
رضا بهرامي كه اين روزها نمايش »كريمولوژي« را براي 
دومين بار روي صحنه برده اس��ت، هرچند از برخي از 
اتفاقات در تئاتر دلگير است، اما حضور تهيه كنندگاني 
مانند نويد محمدزاده و سجاد افشاريان را كه متعلق به 
بدنه تئاتر هستند، مايه دلگرمي مي داند. اين كارگردان 
تئاتر كه نمايش خود را در تئاتر »هامون« اجرا مي كند، 
از كم توجهي به گونه هاي مختلف نمايش ايراني، اتفاقات 
ناخوشايند مالي، خالي شدن تعدادي از آثار نمايشي از 
تفكر و ... سخن گفت اما ابراز خشنودي كرد كه حضور 
نويد محمدزاده در كنار نمايش »كريمولوژي« باعث 
آرامش گروه اجرايي شده است. او گفت: قطعا حضور 
كسي مانند نويد محمدزاده به عنوان تهيه كننده در كنار 
ما سبب مي شود بخش زيادي از نگراني هايمان برطرف 
شود و دلگرم تر به كار ادامه دهيم. او با اشاره به مشكالتي 
كه در نخستين نوبت اجراي اين نمايش برايش پيش 
آمده بود، يادآور شد: در اولين نوبت اجرايمان در تئاتر 
شهر س��ه روز پيش از اجرا با دوس��تاني كه به عنوان 
تهيه كننده در تئاتر فعاليت دارند، تماس گرفتم و گفتم 
ما براي انجام يكس��ري از كارها ۵ ميليون تومان نياز 
داريم و حاضرم در قبال دريافت اين مبلغ، نام شما را به 
عنوان تهيه كننده بزنم و بعد از اولين هفته اجرا، پول تان 
را هم برمي گردانم اما هيچ كس با ما همراهي نكرد و در 
نهايت با حمايت سايت تيوال توانستيم آن هزينه ها را 
تامين كنيم كه اگر اين اتفاق نمي افتد براي دومين بار 
ناچار مي شدم ماشينم را بفروش��م! او با ابراز تاسف از 
برخي اتفاقات ناخوشايند مالي در حوزه تئاتر به ايسنا 

گفت: درست است كه نمي خواهيم در تئاتر را ببنديم 
و مانع ورود افراد جديد شويم اما اين هم درست نيست 
كه هركس��ي هر كاري در تئاتر انجام بدهد. اين روزها 
مي بينيم كه برخي از افراد ناشناس و تازه كار، كارگرداني 
مي كنند و كساني به عنوان تهيه كننده بودجه هايي به 
آنان مي دهند و كاري روي صحنه مي آيد كه نه تفكري 
دارد و نه حركتي رو به جلو و نتيجه اين مي ش��ود كه 
آن نمايش به دليل سطح كيفي خود نمي تواند اقبال 
تماشاگران را جلب كند. با اين شيوه هم آن تهيه كننده 
ضرر مي كند و هم آن فرد ت��ازه كار مدعي كارگرداني 
مي شود و براي خودش رزومه اي درست مي كند و حق 
هم دارد چون به هر حال كارگرداني كرده است و همه 
اينها به تئاتر ما آسيب مي زند. بهرامي كه در نمايشش به 
شخصيت كريم شيره اي مي پردازد، درباره اين انتخاب 
نيز گفت: اين شخصيت نماد تمام هنرمنداني است كه 
س��ال ها در كشور ما براي ايجاد تفكر و خلق اثر هنري 
كوشيده اند اما هرگز قدر نديده اند و از جايگاهي شايسته 

برخوردار نشده اند. 

تاريخنگاري

مشيرالدوله رييس الوزرا شد 
بيست و نهم دي 1300، احمدشاه با صدور فرماني به مشيرالدوله مقام رييس الوزرايي 
داد.  در مجلس سوم مشيرالدوله به نمايندگي از تهران انتخاب شد، اما احمدشاه پس از 
نظرخواهي از مجلس وي را مامور تشكيل كابينه كرد. مشيرالدوله هنگام معرفي وزرا و 
ارايه رئوس برنامه دولت در عرصه سياست خارجي و داخلي، مهم ترين برنامه هاي خود 
را حفظ بي طرفي، اصالح دواير دولتي و پرداخت حقوق معوقه ژاندارمري و نظميه اعالم 
كرد. وي در نخستين گام با لغو قانون 23 جوزا كه موجب حاكميت مطلق بلژيكي ها 
بر خزانه داري كل ايران ش��ده بود، اسباب ناخشنودي روس و انگليس را فراهم آورد و 
پشتيباني همه گروه هاي سياسي، حتي گروه ها و روزنامه هاي تندرو، را به دست آورد. 
مش��يرالدوله كه اداره وزارت جنگ را هم برعهده داشت، با مهلت خواستن از روس و 
انگليس براي پرداخت بدهي هاي ايران، كوش��يد تا از اين طريق قشوني منظم ايجاد 
كند، اما با مخالفت روس و انگليس تالش او بي نتيجه ماند. وي كه از آغاز رياست وزرايي 
خود خواس��تار خروج نيروهاي بيگانه از كشور ش��ده بود، در همين دوران با تقاضاي 
انگليس مبني بر بركناري افسران سوئدي، بركناري مخبرالسلطنه از حكومت فارس، 
جلوگيري از فعاليت جاسوسان آلماني و پذيرش حضور نيروهاي روسيه در خاك ايران 
مخالفت كرد. اما نيروهاي روسيه به بهانه پيشروي قواي عثماني، از قزوين به سوي تهران 
حركت كردند و مجلس نيز با پيرنيا همراه نشد و سفراي روس و انگليس متفقًا خواهان 
بركناري وي شدند. در نتيجه، مشيرالدوله در 30 جمادي االولي 1333 استعفا كرد. 
پس از سقوط كابينه عين الدوله در شوال 1333، مجلس پيشنهاد كرد تا مشيرالدوله 
دوباره رياست كابينه را برعهده گيرد و او عضويت مستوفي الممالك در كابينه را شرط 
قبول نخست وزيري دانست. اما مستوفي عضويت در كابينه را قبول نكرد و پيرنيا نيز 
رياست وزرايي را نپذيرفت. در مساله مهاجرت گويا مشيرالدوله از مخالفان تغيير پايتخت 
بوده است. او در كميسيوني كه براي متقاعد كردن شاه به ماندن در تهران تشكيل شد، 

حضور داش��ت. شاه در تهران ماندگار ش��د، و عده اي از نمايندگان مهاجرت كردند و 
مجلس سوم تعطيل شد.  با برگزاري انتخابات مجلس چهارم مشيرالدوله به نمايندگي 
از تهران انتخاب شد، اما پيش از افتتاح مجلس براي دومين بار به رياست وزرايي رسيد 
و از نمايندگي استعفا كرد. از مهم ترين مسائل اين دوران، پيامدهاي قرارداد 1919 بود. 
پيرنيا اين قرارداد را تا زمان تصويب و اعالم نظر مجلس موقوف االجرا دانست. مساله 
ديگر، قيام شيخ محمد خياباني در تبريز بود. تالش مشيرالدوله براي پايان بخشيدن 
مسالمت آميز به آن سودي نداشت و سرانجام با اعزام مخبرالسلطنه به حكمراني تبريز 

و شهادت خياباني ماجرا خاتمه يافت.

مديريت فيلم فارسي بازار سينما را در اختيار دارد
علي ژكان با انتقاد از وضعيت ناعادالنه در اكران گفت: 
تصميم به اكران فيلم »اولين امضا براي رعنا« به اين 
دليل بود كه به نظر مي رسيد وضعي بهتر از اين وجود 
نخواهد داشت. علي ژكان كه اين روزها پس از سه سال 
فيلم »اولين امضا براي رعنا« را روي پرده سينماها 
دارد، درباره دليل اكران اين فيلم در چند هفته مانده 
تا جش��نواره فجر و نيز اوضاع و احوال روزهاي اخير 
جامعه بيان كرد: در شرايطي كه از وضعيت و موقعيت 
اكران در س��ينما همه آگاهيم و اينكه فيلم »اولين 
امضا براي رعنا« در اين ش��رايط اكران ش��ده خيلي 
به انتخاب من وابسته نبود. آنچه در اختيار من است 
انصراف از اكران ب��ود، اما فكر كردم وضع بهتر از اين 
وجود نخواهد داشت، چون ظرفيت نمايش فيلم هاي 
سينمايي حداكثر ۷۵ فيلم در سال است. او با اشاره به 
اينكه تعداد زيادي فيلم هر سال به اصطالح در اكران 
مي سوزند، گفت: ميزان كلي توليد فيلم در طول سال 
حدود يكصد فيلم است و تقريبا 2۵ فيلم پشت صف 
اكران باقي مي مانند. من هم كه س��ه سال قبل اين 
فيلم را ساختم، به اندازه سه تا 2۵ تا پشت اكران بودم، 
به همين دليل مي گويم كه از نظر ظرفيت نمايشي 
تناسبي با حجم توليد نيست و هنوز ظرفيت هاي مثل 
VOD هم به درستي و گسترده راه اندازي نشده اند 

كه براي نمايش فيلم ها راهگش��ا باشند. ژكان ادامه 
داد: به اين شرايط اضافه كنيد حاكميت سالن دارها 
و صاحبان س��ينماها را كه در انتخاب فيلم ها نقش 
دارند و اين مديريت فيلمفارس��ي كه بازار سينما را 
در اختي��ار دارد كار را براي اكران فيلم هاي فرهنگي 
و هنري سخت تر مي كند. او با تاكيد بر اينكه در اين 
شرايط كس��اني كه داعيه فيلم هاي فرهنگي هنري 
دارند كار برايشان سخت است، به ايسنا گفت: عالوه 
بر اينها شرايط امروز سياسي و اجتماعي هم به قول 
قديمي ها قوز باالي قوز شده و خيلي ها دل و دماغ و 
رمقي ندارند تا به سينما بروند، به ويژه براي فيلم هايي 
كه از ستاره هاي تجاري سينما هم بهره نبرده اند. در 
نهايت نتيجه چنين اكراني معلوم است كه به شكست 

مطلق در گيشه منجر مي شود.

»ابتدا وارد مي شود« در تماشاخانه ملك
دور س��وم اجراي نمايش »ابتدا وارد مي ش��ود« به 
نويسندگي و كارگرداني فريد يوسفي و تهيه كنندگي 
س��جاد افش��اريان از اول بهمن در تماشاخانه ملك 
آغاز مي ش��ود. دور س��وم اجراي نمايش »ابتدا وارد 
مي شود« به نويس��ندگي و كارگرداني فريد يوسفي 
و تهيه كنندگي س��جاد افش��اريان از اول بهمن در 
تماشاخانه ملك آغاز مي شود كه امكان خريد بليت 

روزهاي نخست در سايت تيك۸ فراهم شده است.
ميالد مرادي، س��ارا عبادي، پويا چوداريان، محمد 
عبدالوند، رضا دش��تكي، محمد گل و كس��را بنايي 
بازيگران اين نمايش هستند. ساير عوامل »ابتدا وارد 
مي شود« عبارتند از: آهنگساز: فريد يوسفي، طراح نور: 
مصطفي اسفندياري، طراح لباس: شيدا زواري، طراح 
دكور: كيانا رستگارنژاد، طراح پوستر: رضا چاووشي، 
عكاس: كيارش مسيبي، مدير اجرا: صالح علوي زاده 

و دستيار كارگردان: تينا تمدني. »ابتدا وارد مي شود« 
در دور س��وم اجراي خود، از اول بهمن به مدت يك 
هفته هر ش��ب س��اعت 1۸.30 در تماشاخانه ملك 
روي صحنه مي رود. عالقه مندان براي تهيه بليت اين 
نمايش مي توانند به سايت تيك۸ يا تماشاخانه ملك به 
نشاني خيابان شريعتي، خيابان ملك )نرسيده به بهار 
شيراز(، نبش خيابان وزوايي، پالك 13 مراجعه كنند.

میراثنامه

سيل با تاريِخ سيستان و بلوچستان چه كرد
مدي��ر اداره كل مي��راث فرهنگ��ي، گردش��گري و 
صنايع دستي سيس��تان و بلوچستان خبر مي دهد: به 
جز آس��يب كمتر از پنج درصدي به كوه خواجه و خانه 
شمسي در استان، خوشبختانه در سيل اخير، كمترين 
آسيب به محوطه هاي تاريخي در س��طح استان وارد 
ش��ده اند. عليرضا جالل زايي با بيان اينكه كمتر از پنج 
درصد آسيب به محوطه »كوه خواجه« وارد و بين دو تا 
پنج درصد آسيب نيز متوجه خانه تاريخي »شمس« در 
زاهدان شده است، مي گويد: در حال حاضر تالش شده 
تا با كش��يدن روكش روي اين آثار تاريخي، مشكالت 
موجود برطرف شود. هر چند آسيب هاي وارد شده به 
اين دو اثر تاريخي بيشتر متعلق به سيل سال گذشته 
اس��ت كه مرمت هاي آن هنوز ادام��ه دارد. به گفته  او، 
احتماال وس��ايل برخي از كارگاه هاي صنايع دستي در 
روستاهاي كه آسيب هاي بيشتري در سيل ديده اند، 
مانند روستاي زرآباد از بين رفته اند. او همچنين درباره 
وضعيت فعاليت موزه هاي سطح استان اظهار مي كند: 
خوش��بختانه موزه ها به صورت مرتب فعال هستند و 
هيچ تعطيلي متوجه آنها نيست. فقط موزه چابهار كه در 
بارندگي سال گذشته سقف آن آسيب ديده بود و هنوز 
مرمت آن ادامه دارد، تعطيل ش��ده اس��ت. جالل زايي 

با تاكيد بر اينكه از زمان وقوع بارش ها و س��يل تا امروز 
محوطه هاي تاريخي تعطيل شدند، ادامه مي دهد: در 
آن زمان اعالم كرديم محوطه هاي تاريخي مانند »شهر 
سوخته«، »كوه خواجه«، »سراوان« و قلعه »ناصري« و 
ديگر محوطه هاي تاريخي مشابه آن، بايد تعطيل شوند 
تا بعد از انجام بررسي هاي كامل در محوطه و جمع آوري 
احتمالي يافته هاي تاريخي توس��ط يگان حفاظت و 
حراست فيزيكي، محوطه بار ديگر فعال شود كه اكنون 
آن سايت هاي تاريخي فعال ش��ده اند. وي اما از تغيير 
جهت مسير بادهاي سيستان به خصوص در منطقه اي 
مانند »آسبادهاي سيستان« خبر مي دهد و مي گويد: 
خوشبختانه آسبادها ديگر در معرض تخريب نيستند، 

چون جهت باد كه غربي شرقي بود، اكنون تغيير كرده 
و هيچ آسيبي وارد نمي كند. مديركل ميراث فرهنگي 
استان سيستان و بلوچستان همچنين در توضيح انجام 
اقدامات پيشگيرانه براي محوطه هاي تاريخي در زمان 
بارش هاي موس��مي يا رگباري كه چند س��ال است از 
سمت افغانستان وارد سيستان مي شوند، بيان مي كند: 
برنامه ريزي هايي براي جلوگيري از وقوع آسيب ها داريم، 
تاكنون نيز هماهنگ ش��ده تا روكش هاي پالستيكي 
توس��ط همكاران محوطه ها در زم��ان نزديك به آغاز 
بارش ها روي آثارو محوطه ها كش��يده شوند، اين كار 
حدود ۷0 تا ۸0 درصد از آسيب جلوگيري مي كند. او با 
تاكيد بر رصد انجام موارد ايمني براي اين محوطه هاي 
تاريخي، اظهار مي كند: آموزش هاي مديريت بحران در 
اين مناطق به همكاران داده ش��ده است. بايد نگاه مان 
پيشگيرانه باشد. در اين شرايط همه چيز به سبك نگاه 
و مديريت ها بس��تگي دارد كه چه ميزان نسبت به اين 
اتفاقات حساس باشيم، دغدغه داشتن براي جلوگيري 
از آسيب به محوطه هاي تاريخي خود موردي است كه 
مي تواند به عنوان يك مطالبه از سوي مسووالن ميراث 
فرهنگي پيگيري شود كه خوشبختانه در ميراث فرهنگي 

استان سيستان و بلوچستان اين اتفاق رخ مي دهد.

ايستگاه

»پسران بد ۴« ساخته مي شود

 پروژه جديد كريستين بيل 
و ديويد او.راسل 

سوني پيكچرز با اكران 
قسمت سوم »پسران بد« 
اعالم كرد قسمت چهارم 
اين فيلم را مي سازد. به 
گزارش ورايتي، س��وني 
اعالم كرد فيلم چهارم از 
مجموعه »پسران بد« كه 
هنوز عنواني هم برايش 

انتخاب نشده، ساخته مي شود. اين در حالي است 
كه »پس��ران بد براي زندگي« كه سومين فيلم از 
اين مجموعه است، از پنجشنبه شب در سينماهاي 
امريكا اكران ش��د و همان شب ۶.۴ ميليون دالر 
فروخت و ركوردي براي افتتاحيه ش��ب اول يك 
فيلم در ماه ژانويه ثبت كرد ك��ه تا پيش از آن در 
اختيار »ت��ك تيرانداز امريكايي« ب��ا فروش ۵.3 
ميليون دالر بود. پيش بيني مي شود اين فيلم تا 
پايان تعطيالت ۴ روزه ركوردي ۷0 ميليون دالري 
را به ثبت برساند. سوني با اكران »پسران بد براي 
زندگي« گفت قصد ساخت قسمت چهارم را دارد 
و كريس برمِنر نويسنده »پسران بد براي زندگي« 
فيلمنامه فيلم جديد را مي نويسد. برمنر همچنين 
قراردادي براي نوشتن فيلمنامه »گنجينه ملي 3« 
براي ديزني دارد كه جري بروكهايمر تهيه كننده 
سه فيلم »پسران بد« تهيه كننده آن است. فيلم 
سوم ادامه اي بر فيلم »پسران بد« محصول 199۵ 
و »پسران بد 2« محصول 2003 است كه با بازي 
ويل اسميت و مارتين الرنس به عنوان دو پليسي 
كه از مدرسه با هم دوست بودند، ساخته شده است. 
»پسران بد براي زندگي« به كارگرداني عادل ال 
اربي و بالل فالح با امتياز ۷۴ درصد در سايت روتن 

توميتوز همراه شده است. 

كريس��تين بيل بازيگر و 
ديويد او.راسل كارگردان 
در حال گفت وگو هستند 
تا يك پروژه جديد را با هم 
ش��كل دهند. به گزارش 
ورايتي، ديويد او.راس��ل 
قرار اس��ت فيلم��ي را كه 
هنوز عنواني ندارد، با بازي 

كريس��تين بيل بس��ازد. اين فيلم در كمپاني »نيو 
ريجنس��ي« ساخته مي ش��ود و فاكس و ديزني نيز 
مسووليت كار را برعهده دارند. نيو ريجنسي قصد دارد 
توليد اين فيلم را از بهار شروع كند. او.راسل قرار است 
فيلم را برمبناي فيلمنامه اي به قلم خودش بسازد. 
جزيياتي از پالت اعالم نشده ولي متيو بودمن كه از 
تهيه كنندگان »جوي« و »كالهبرداري امريكايي« 
بود تهيه كننده اين فيلم هم خواهد بود. بيل و او.راسل 
با هم در س��ال 2010 در فيلم »مشت زن« و بعد در 
سال 2013 در »كالهبرداري امريكايي« همكاري 
كرده بود. بيل يك جايزه اسكار را براي بهترين بازيگر 
نقش مكمل در فيلم »مش��ت زن« در نقش ديكي 
اكلوند درياف��ت كرد. وي همچنين ب��راي بازي در 
»كالهبرداري امريكايي« نامزدي اس��كار را كسب 
كرد و براي بازي در »كمبود بزرگ« و »معاون« آدام 
مك كي نيز نامزدي اسكار را به دست آورد. جديدترين 
نقش آفريني وي در فيلم »فورد در برابر فراري« در 
برابر مت ديمون در نقش ي��ك راننده حرفه اي بود. 
اين فيلم هفته پيش ۴ نامزدي اسكار از جمله بهترين 
فيلم را كسب كرد. او.راسل هم براي ساخت هر دو فيلم 
نامزدي كارگرداني اسكار را كسب كرد و براي نوشتن 
فيلمنامه »كالهبرداري امريكايي« در بخش فيلمنامه 
هم نامزد اسكار شد. او براي كارگرداني و فيلمنامه فيلم 
»كتابچه اميدبخش« هم نامزدي اسكار را به دست 
آورد. آخرين فيلمي كه وي كارگرداني كرد »جوي« 

براي استوديو فاكس بود.

كوالك  محمديان  در  رم

انصراف از ليگ قهرمانان

فن سالتو از پشت محمدحسين محمديان 
مقابل حريف قزاق و كش��تي مقابل كايل 
اسنايدر قهرمان جهان و المپيك از امريكا به 
عنوان برترين فن و مبارزه روز كشتي جهان انتخاب شد. در 
جريان رقابت هاي بين المللي كشتي آزاد جام متئو پوليكونه 
در رم پايتخت ايتاليا، محمدحسين محمديان آزادكار وزن 
9۷ كيلوگرم ايران پس از ۴ سال دوري از ميادين درخشش 
فوق العاده اي داشت و موفق شد در پنج مبارزه خود بدون 
اينكه يك امتياز از دست بدهد، با كسب ۴9 امتياز مقتدرانه 
به مدال طال برسد. در اين ميان برد محمديان مقابل كايل 
اسنايدر دارنده يك طالي المپيك و 2 طالي جهان از امريكا 
با ضربه فني بازتاب زيادي داشت و اتحاديه جهاني كشتي از 
آن به عنوان »پيروزي بزرگ« نام برد و اين مبارزه را به عنوان 
برترين كشتي روز جهان انتخاب كرد. محمديان در حالي 
در اين مبارزه با ضربه فني به برتري رسيد كه با نتيجه ۸ بر 

صفر از حريف عنوان دار خود پيش بود.

مديران نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آسيا تصميم 
گرفتن��د در صورت پافش��اري AFC مبني بر س��لب 
ميزباني از تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا، از اين 
رقابت ها كناره گيري  كنند. مديران باشگاه هاي استقالل، 
پرسپوليس، سپاهان و شهرخودرو به عنوان نمايندگان 
ايران در ليگ قهرمانان آسيا ديروز، شنبه، جلسه اي براي 
تصميم گيري راجع به اقدام جديد AFC مبني بر سلب 
ميزباني از تيم هاي ايراني در اين رقابت ها برگزار ش��د. 
براساس صحبت هاي مديران چهار نماينده ايران، اين 
تيم ها تنها در صورتي حاضر به حضور در ليگ قهرمانان 
آسيا مي شوند كه بتوانند در ايران ميزبان رقبايشان باشند، 
در غير اين صورت از اين رقابت ها كناره گيري مي كنند. 
يكي از داليل مهم عدم قبول تصميم AFC اين است كه 
در صورت قبول اين موضوع، به مرور ميزباني رقابت هاي 
ديگر فوتبال و همچنين ورزش ه��اي ديگر هم از ايران 
گرفته مي ش��ود كه ضربه سنگيني به ورزش ايران وارد 
مي كند. محمدحسن انصاري فرد، مديرعامل پرسپوليس 
پس از اين جلس��ه اظه��ار كرد: بايد مقاب��ل اين حكم 
ايس��تادگي كنيم چون اگر اين اتفاقات رخ بدهد، ساير 
رشته هاي ورزشي ما از طريق كميته بين المللي المپيك 
هم محروم مي شوند. به خاطر حيثيت و آبروي كشورمان 
زير بار اين موضوع نمي رويم و قاطعانه مقابل خواس��ته 
AFC مي ايستيم. كشور ما امن اس��ت و حق هواداران 
خودمان مي دانيم كه از بازي هاي خانگي بهره مند شوند 
و نبايد ه��واداران خودمان را از چنين موضوعي محروم 

كنيم. مسعود تابش، مديرعامل سپاهان كه در اين جلسه 
حضور داشت، درباره موضوع سلب ميزباني ها بيان كرد: در 
جلسه به اين جمع بندي رسيديم كه در كشور خودمان 
به عنوان ميزبان بازي كنيم و به خاطر هواداران ما نبايد 
محروم بشويم. وقتي كه ما در كشور خود بازي نكنيم، 
در امتيازگيري دچار مشكل مي شويم و اجازه بدهيد كه 
يك مقدار بيشتر تامل كنيم تا بتوانيم به نتايج بهتري 
برسيم. همچنين فرهاد حميداوي، مالك شهرخودرو 
گفت: قرار ش��د كه فقط و فقط در كشور خودمان بازي 
كنيم. آقاي��ان تبعات قبول اين موض��وع را پيش بيني 
كردند كه اگر قبول كنيم، در كش��ور ثالث بازي كنيم، 
به بازي هاي ملي و بعدها هم به كليه ورزش ها كشيده 
مي شود كه موجب كاهش كيفيت ورزش ايران خواهد 
شد. باز هم بايد اشاره كنم كه عزت و شرف فوتبال ايران از 
هر رويدادي مهم تر است. رييس كميته ملي المپيك نيز 
در رابطه با اين تصميم AFC گفت: اگر چنين تصميمي 

كه تيم هاي باشگاهي ايران در خانه بازي نكنند، قطعي 
گرفته ش��ود ما در مسابقات شركت نخواهيم كرد. رضا 
صالحي امي��ري در مورد تصمي��م AFC مبني بر بازي 
نكردن تيم هاي باشگاهي فوتبال ايران در خانه بيان كرد: 
اين مساله را بايد در دايره يك موضوع جامع تري ببينيد 
كه دشمني استكبار جهاني با انقالب اسالمي است. امروز 
مس��اله فوتبال و ورزش جدا از مساله سياست نيست. 
بخشي از فش��ار استكبار جهاني از طريق ورزش است و 
اين هم بخش��ي از اين پروژه است كه نشاط و شادكامي 
را از مردم بگيرد. او ادامه داد: يكي از حوزه هايي كه روي 
آن برنامه ريزي كرده اند همين است و يك مساله كامال 
دروغي و جعلي را عنوان كرده اند. همه مي دانند كه ما در 
يك فضاي امني هستيم و ايران در منطقه از امن ترين 
كشورها است. حادثه اي كه اتفاق افتاد ناگوار بود و رسما 
جمهوري اسالمي مسووليت آن را پذيرفت اما ادامه دادن 
آن به نوعي انتقام جويي از ملت است. نمي خواهم وارد 
ابعاد سياسي موضوع شوم اما كساني كه اين رفتار را دارند 
انجام مي دهند فاقد اقتدار هستند و عمال به عنوان بازيچه 
استكبار جهاني عمل مي كنند. صالحي اميري در مورد 
موضع ايران گفت: يكشنبه هيات اجرايي AFC جلسه 
دارد و قطعي اعالم مي كند. اما ما براي حفظ اقتدار و اعتبار 
نظام هيچ وقت فشار و تحقير را تحمل نخواهيم كرد. رسما 
اعالم شده اگر چنين تصميمي گرفته شود ما در مسابقات 
شركت نخواهيم كرد. تبعات آن هم بر عهده كساني است 

كه اين تصميم را مي گيرند.

ورزشي
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