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يادداشت- 1

 آهنگر بلخي 
يا مسگر شوشتري؟

1- »اختالل مالياتي« يكي از 
پيامدها و هزينه هاي تحميلي 
»تورم« به اقتصاد اس��ت. اين 
نكته اي است كه در كتاب هاي 
آموزشي علم اقتصاد خوانده ايم 
ي��ا از زبان اس��تادي فرهيخته 
ش��نيده و آموخته اي��م و البته 
مثال هاي واقعي پرشماري را در 
اين رابطه تجربه كرده ايم. يكي ديگر از هزينه هاي متعدد 
»تورم« براي جامعه و اقتصاد، كاهش قدرت خريد »خانوار« 
و »بنگاه« است. اين »هزينه« را هم طي دهه هاي اخير، بارها 
و بارها آزموده ايم و جاي هيچ شك و شبهه اي نسبت به آن 
وجود ندارد. هزينه اي كه از آن به عنوان »ماليات تورمي« 
ياد مي شود. ماليات پنهاني كه تحت تاثير آن، »اغلب افراد« 
جامعه به نوعي و البته با ش��دت و ضعف متفاوتي فقيرتر 
مي ش��وند، چون تورم باعث تغيير توزيع درآمدها به نفع 
ثروتمندان مي شود - نه »انتقال« درآمد از اقشار ضعيف 
جامعه به صاحبان دارايي - در واقع، در »ماليات تورمي« 
انتقال درآمد از مردم و بنگاه ها به س��وي دولت است، نه از 
گروهي به گروه ديگر. به عبارتي اغلب مردم و بنگاه ها در 
شرايط تورمي بازنده هستند. در اين ميان، افراد داراي درآمد 
ثابت )كارگران و كارمندان( و به ويژه فاقدان خودرو يا خانه و 
ساير دارايي ها، وضعيت بسيار آشفته تري را نسبت به افراد 
داراي درآمدهاي حاصل از سرمايه تجربه مي كنند. از اين رو، 
برنده بالمنازع تورم، دولت است كه از طريق تحميل ماليات 
تورمي به جامعه، به منابع مالي بيشتري براي جبران كسري 

بودجه خود دست پيدا مي كند.
2- مثال ه��اي عيني متع��ددي از كاهش رف��اه »همه 
دهك هاي درآمدي« طي سال هاي 1397 تاكنون وجود 
دارد و حت��ي برخي گزارش هاي رس��مي نيز از تضعيف 
قدرت مالي ثروتمندان و كاهش رفاه آنان در شرايط تورمي 
حكايت مي كنند. به  طور مثال، گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس از وضعيت معيش��ت خانوارها نشان مي دهد كه 
همه دهك هاي درآمدي ميزان مصرف گوشت قرمز خود 
ش��امل گوشت گوسفند و گوس��اله را كاهش داده و براي 
جبران پروتئين ازدست  رفته، قارچ، سويا، مرغ و تخم مرغ را 
جايگزين كرده اند. يا در موردي ديگر، در پي افزايش تورم و 
بسته شدن مرزهاي زميني طي اسفند 98 و فروردين 99 به 
دليل كرونا، دولت براي مالكان كاميون هاي ترانزيتي و حمل 
كاال در كشور وام 12 ميليون توماني تخصيص داد. چون 
به قدري توان مالي مالكان كاميون باري تحت تاثير تورم 
سال هاي 97 و 98 و رشد قيمت كاالهاي مصرفي تضعيف 
ش��ده بود كه اين بنگاه ها توان مالي در حد تعويض روغن 
)حدود 5 ميليون تومان( يا تعويض الستيك را نداشتند و 
دولت براي سرپا نگه داشتن حمل و نقل جاده اي تصميم 

به تخصيص وام به اين دسته از بنگاه ها كرد.
3- اين مقدمه براي پاس��خ به اين س��وال ذكر شد كه 
چرا بايد براي اصالح س��اختارهاي تورم زا و ضد توليد 
نسبت به اصالح ماليات ها و به ويژه ماليات هاي بخش 
مسكن اولويت قايل ش��د؟ برخي از كارشناسان بر اين 
باورند كه اخذ ماليات از امالك )ماليات ساالنه يا ماليات 
از عايدي( منجر به باز توزيع درآمدها شده و همزمان از 
جذابيت »مالكي« مي كاهد. اين در حالي است كه اساسا 
درآمدهاي مالياتي ب��ه خزانه دولت مي رود و ميان فقرا 
تقسيم نمي شود كه مثال نابرابري طبقاتي كاهش يابد. 
يا درآمدهاي مالياتي حاص��ل از بخش امالك در ايران 
صرف »ساخت مس��كن اجتماعي براي اجاره دادن به 
اقشار آسيب پذير« نمي شود كه بي خانمان ها مجبور به 
كارتن خوابي، گورخوابي، اتوبوس خوابي و... نشوند. اخذ 
ماليات از امالك از جذابيت مالكي نيز كم نمي كند، چون 
از سويي راه هاي فرار متعددي در اقتصاد غيرشفاف ايران 
براي سفته بازان وجود دارد و از سوي ديگر، نرخ ماليات 
امالك به دليل كمتر بودن از نرخ تورم، همچنان براي 
سفته بازان حاشيه س��ود ايجاد مي كند و منجر به دفع 

سفته بازي نخواهد شد. 
4- ايران طي 50 س��ال گذش��ته درآمدهاي نفتي قابل 
توجهي داشته است، اما در عين داشتن اين منابع درآمدي 
قابل توجه، از »كس��ري بودجه مزمن« و در پي آن »تورم 
دو رقمي مزمن« رنج برده و مي برد. از اين رو، حتي اگر در 
شرايط كنوني، نظام ماليات ها اصالح و منابع مالي دولت 
از طريق دريافت انواع ماليات تقويت شود، به دليل همان 
ساختار تورم زا )كس��ري بودجه مزمن(، هيچ تغييري در 
مناس��بات اقتصادي كشور ايجاد نخواهد ش��د و تورم دو 
رقمي مزمن در نظام مالياتي »اختالل« ايجاد خواهد كرد. 
به عبارتي ديگر، نمي توان قصور دولت در توليد تورم را با 
ماليات ستاني از صاحبان دارايي و سرمايه »تطهير« و رفع 
كرد و بار ديگر مصداق آن ضرب المثل شد كه »گنه كرد در 

بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري.«
5- بي گمان، اس��تفاده از تجربه كشورهاي پيشرفته در 
ادامه در صفحه 5 ساماندهي نظام اقتصادي و... 

مجيد اعزازي

چرااشخاصحقوقيهزارانمسكنخودراواگذارنميكنند؟

مصايبقيمتنجوميامالكبانكها

يادداشت-2

معضل بي ثباتي ارز
يكي از اصلي ترين مسائلي كه 
در سال هاي گذشته فعاالن 
اقتصادي، توليدكنندگان و 
صادركنندگان با آن مواجه 
بوده ان��د، بحث نامش��خص 
ب��ودن سياس��ت هاي ارزي 
و نحوه مديري��ت اين حوزه 
اس��ت؛ موضوعي كه چه در 
س��رمايه گذاري و چه در حركت رو به رشد اقتصادي 

كشور خود را نشان مي دهد.
فرض كنيد يك توليدكننده در مرحله ابتدايي قصد 
برنامه ريزي براي آينده محصول خود را دارد. اين فرد 
بايد بداند كه كاال را با چه مواد اوليه و هزينه نهايي توليد 
خواهد كرد و محصول خود را با چه قيمتي و در كدام 

بازار مي تواند به فروش برساند.
ما در سال هاي گذش��ته از برنامه ريزي در بسياري از 
مراح��ل اين اتفاق عاجز بوده ايم ك��ه بخش زيادي از 
آن به تصميمات داخلي باز مي گردد. نامشخص بودن 
نرخ و بي ثباتي دايمي آن باعث شده، توليدكنندگان 
ندانند كه مواد اوليه را با چه قيمتي خريداري مي كنند 
و در نهايت محصول را به چه قيمتي به فروش خواهند 
رساند. در واقع معلوم نيست كه وقتي كااليي به فروش 
نهايي رس��يد، براي توليد مجدد چ��ه هزينه اي نياز 

خواهد داشت.
از سوي ديگر ما در سال هاي گذشته با موضوع كاهش 
ارزش پول ملي ايران نيز مواجه بوديم. اين اتفاق قطعا 
تبعات منفي و مشكالت خاص خود را به همراه خواهد 
داشت، همانطور كه در اين سال ها به خوبي خود را در 
بخش هاي مختلف نش��ان داده است اما در عين حال 
امكان آن وجود داش��ت كه با استفاده از اين موضوع، 
الاقل صادرات غيرنفتي كشور افزايش پيدا كند. اين 
اتفاق نيز به دليل نامعلوم بودن سياس��ت هاي ارزي و 

عدم ثبات در اين زمينه رسما از دست ايران رفت.
ما در عرصه توليد با مش��كالت كالني مواجه هستيم 
كه با وجود گذشت س��ال هاي طوالني هنوز راه حلي 
برايشان پيدا نشده است، يكي از اصلي ترين موضوعات 
در اين زمينه رويكرد ما به مساله توليد و صادرات است. 
امروز در بسياري از كشورهاي دنيا اين جمع بندي به 
وجود آمده كه امكان آنكه يك كشور تمام نيازهاي خود 
را با ظرفيت هاي داخلي پوش��ش دهد وجود نخواهد 
داشت، از س��وي ديگر هيچ كشوري نيز نمي تواند در 
تمامي حوزه ه��ا كاالهاي با كيفيت توليد كرده و آنها 

را صادر كند.
در واقع تمركز بر روي مزيت نسبي، استفاده از تجربيات 
حضور در بازارهاي مختلف و رس��يدن به يك برنامه 
جامع كه ما را در اين ح��وزه راهنمايي كند، اهميت 
فراواني خواهد داشت كه هم تكليف اقتصاد ايران در 
سال هاي آينده را معلوم خواهد كرد و هم شانس حضور 

در بازارهاي بين المللي را تقويت مي كند.

تعادل | فرشته فريادرس |
منابع بلوكه ايران آزادشده يا نه؟ روز گذشته خبري از سوي 
متولي سازمان توسعه تجارت منتشر شد كه نشان مي داد 
 »TBI« ظرفيتي جديد براي استفاده از منابع ارزي در بانك
عراق به وجود آمده تا براي واردات اقالم مورد نياز كش��ور 
صرف شود. در اين نامه تاكيد شده كه واردات بايد بر اساس 
اولويت هاي كااليي و عدم درج كاالهاي تحريمي در اين 
فهرست برنامه ريزي شود. زمان زيادي از انتشار اين خبر 
نگذشت كه دبيركل سابق اتاق مشترك ايران و عراق خبر 
آزادسازي منابع ارزي بلوكه ايران در عراق را تكذيب و در 
اظهاراتي عنوان كرد كه خبر منتشر شده، جديد نيست. 
به گفته او، با وجود توافق دو طرف بر سر آزادي منابع، در 
عمل تغييري به وجود نيامده است؛ چراكه قبال اين بانك 
پذيرفته بود كه ايران بتواند از محل اين پول براي خريد مواد 
دارويي اقدام كند، اما پروسه و روند كار به دليل پيچيدگي 
كه دارد به اين زودي اجرايي نمي شود وكمتر كسي موفق 
مي شود، اين كار را انجام دهد. از آن سو، برخي منابع داخلي 
اعالم كردند كه بخشي از دالرهاي بلوكه ايران طي ماه هاي 
گذشته آزاد و وارد كشور و مابقي تبديل به خط اعتباري 
شده است. در همين حال برخي منابع مطلع در دولت نيز 
به ما اعالم كردند كه اين اجازه از سوي امريكا به بانك عراقي 
براي خريد كاال از ايران داده ش��ده، كه به نظر مي رس��د، 

سهل گيري امريكا در مسير دسترسي ايران به منابعش، 
در راستاي نشان دادن حسن نيت در مذاكرات وين باشد. با 
همه اينها، هنوز ابهاماتي درباره نحوه آزادسازي منابع بلوكه 

وجود دارد كه دولت بايد شفاف سازي كند. 

     رايزني ها براي پول هاي بلوكه 
اس��فندماه س��ال 99 رييس وقت بانك مركزي ايران با 
مديرعامل بانك تجارت عراق درباره منابع بلوكه شده ايران 
در اين كشور وارد مذاكره شد. البته اين اولين ديدار و اولين 
تالش براي آزادس��ازي پول هاي بلوكه ايران نبود، بلكه 
سومين ديدار عبدالناصر همتي با مسووالن عراقي در سال 
گذشته بود همتي سال 99 يك بار در خرداد و بار ديگر در 
مهر ماه شخصا به عراق رفت و با مقاماتي چون رييس بانك 
 مركزي و نخست  وزير عراق ديدار كرد و به رايزني درباره 
دسترس��ي به منابع ارزي ايران در اين كشور پرداخت. 
ديدارهايي كه تا امروز دست كم در عمل بي نتيجه مانده 
است. همتي در پايان سفر قبلي  خود به عراق اعالم كرده 
بود كه مانع اساسي در برداشت از منابع مالي ايران مرتبط 
با حوزه اجرايي و معذوريت هايي است كه بانك  مركزي 
عراق در گذشته داشته است. بنابراين خبر داد كه اين مانع 
حاال با توافق حاصل شده برطرف شده، اما باز هم خبري 
از اين منابع نشد. چه به صورت ارزي چه در قالب كاالي 

اساس��ي. پس از آخرين سفر سال گذشته همتي عراق، 
بالفاصل��ه وزير خارجه عراق به تهران آم��د و در ديدار با 
مقامات ايران از آغاز روند پرداخت بدهي هاي عراق به ايران 
خبر داد. در اين ديدار »فواد حسين« با اشاره به توافقات 
انجام ش��ده ميان مسووالن دو كشور براي تسويه بدهي 
عراق به اي��ران كه به دليل تحريم هاي خارجي به تعويق 
افتاده اظهار كرده بود كه با تالش مستمر حوزه هاي مالي و 
بانكي و دستگاه هاي اقتصادي ايران و عراق برخي از موانع 
مهم برداشته شده و بزودي براساس مدل مورد توافق دو 
كشور روند پرداخت بدهي ها آغاز مي شود.  پيش  از اين، 
رييس شوراي مشورتي عراق نيز طي پستي در توييتر از 
درخواست كمك فوري عراق از صندوق بين المللي پول 
نوشت و مبلغ بدهي اين كشور به ايران را ۶ ميليارد دالر 
عنوان كرده بود. با اين حال همچنان دست ايران از منابع 
ارزي بلوك��ه در عراق كوتاه ب��ود و پيگيري ها همچنان 
ادامه داشت. تا اينكه 21 آبان ماه سال جاري علي نادري 
مديرعامل خبرگزاري دولت )ايرنا( در توئيتي اعالم كرد: 
»كمتر از 100 روز پس از آغاز دولت سيزدهم بيش از 3.5 
ميليارد دالر از منابع مسدود ايران در يكي از كشورها در 
دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهي از اين منابع در 
حال ورود به چرخه تجاري از كشور است.«  البته جزييات 
بيش��تري از اين خبر منتشر نشد. در همين حال، احمد 

اميرآبادي، نماينده مردم قم و عضو هيات رييسه مجلس 
هم در اظهاراتي گفته بود: »با آزادسازي حدود 5 ميليارد 
دالر از منابع بلوكه شده بخش عمده اي از آن وارد كشور 
و مابقي نيز تبديل به خط اعتباري شده است«. دي ماه 
سال جاري سخنگوي وزارت برق عراق هم در خبري اعالم 
كرد كه وزارت برق اين كشور آماده پرداخت همه طلب 
ايران است و بزودي آن را به صندوق اعتباري بانك تجارت 

عراق واريز مي كند.

     واردات اقالم ضروري با پول هاي بلوكه!
حال اما رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران با ارسال 
نامه اي به برخي معاونان وزارت صمت و جهاد كشاورزي 
از آزادس��ازي منابع ارزي ايران در بانك عراق خبر داده و 
خواس��تار معرفي اقالم وارداتي ضروري  مورد نياز كشور 
شده است. پيرو نامه عليرضا پيمان پاك به برخي از معاونان 
وزارت صمت و جهاد كشاورزي در مورد آزادسازي منابع 
بلوكه ش��ده ايران، سرپرس��ت دفتر صنايع غذا و داروي 
وزارت صنعت هم با ارس��ال نامه اي به همه انجمن هاي 
صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي با اشاره به ظرفيت هاي 
 TBI ايجاد شده براي استفاده از منابع ارزي ايران در بانك
عراق از آنها خواست كه اقالم پيشنهادي وارداتي خود را 
ادامه در صفحه 7 با قيد فوريت اعالم كنند.  

يادداشت-4يادداشت-3

گذرگاه خطرناك تورميبورس صعودي مي ماند؟
ارزش معام��الت هر ك��دام از 
بازاره��اي ب��ورس و فرابورس 
ديروز بي��ش از 3 هزار ميليارد 
تومان بود.  شاخص كل بورس 
در اولي��ن روز از دومين هفته 
بهمن ماه حدود دو و نيم درصد 
رشد داشت. روز گذشته، تمامي 
صنايع بازار مثبت و سبزپوش 
بود.  رشد 29 هزار واحدي را با 493 نماد مثبت و 285 صف 
خريد شاهد بوديم و شاخص به عدد يك ميليون 258 هزار 
واحد صعود كرد.  پس از 25 روز، خروج پول حقيقي، اعتماد 
به اهالي بازار سرمايه برگشت و ش��اهد اولين روز با 111 
ميليارد تومان خالص ورود پول حقيقي بوديم. ش��اخص 
كل هم وزن نيز با رشد ۶ هزار و 300 واحدي، به 325 هزار 
و 128 واحد رسيد.  روز گذشته اكثر نمادها تقريبا مثبت 
بودند، اما نمادهاي فوالد، فملي، فارس و پارس بيشترين 
تاثير مثبت در شاخص كل را ثبت كردند. برترين گروه هاي 
صنعتي بورس در معامالت روز ش��نبه، نمادهاي خودرو، 
فلزات اساسي و شيميايي بودند. بيشترين ارزش معامالت 
به نمادهاي پااليش، دارا يكم و كمند تعلق گرفت و بيشترين 
حجم معامالت نيز مربوط به خودرو، خساپا و خپارس بود.
شاخص فرابورس هم مثبت شد و 17 هزار و 354 واحد را 
ثبت كرد. عوامل تاثيرگذار بر روي بازار بورس تهران در پي 
صحبت هاي رييس جمهور و ابالغيه دولت و برنامه هايي 
براي حمايت از صنايع بورسي و موضوع تغيير نرخ خوراك 
و نرخ سوخت پتروشيمي ها و شركت هاي فوالدي و ديگر 
شركت هاي بورسي روند رو به رشد را به خود گرفته است. 

حال اين نگراني ها به وجود مي آيد كه مثبت بودن ها موقتي 
اس��ت يا خير؟ حاال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا صحبت 
آقاي محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس جمهور در 
خصوص بسته حمايتي ده بندي هيات دولت به تصويب 
و مرحله اجرايي شدن خواهد رسيد يا خير. همانطور كه 
شاهد هستيم، روند صعودي در شاخص بازار اول و نمادهاي 
شاخص ساز ديده مي ش��ود و حجم كمتري از معامالت 
در نماد كوچك وجود دارد.  در اين ش��رايط، بسيار سخت 
مي توان استحكام و ماندگاري روند صعودي را در يك يا دو 
روز متوجه شد. صحبت از ادامه روند صعودي بازار، منوط 
به بازگشت اعتماد سهامداران و ورود نقدينگي با افزايش 
در ارزش معامالت خواهد بود. با توجه به گزارش هاي 9 ماه 
منتشر شده در سامانه كدال، گروه پااليشي و پتروشيمي 
گزارش هاي روبه رشدي داشته اند كه خبر خوبي براي بازار 
سرمايه به حساب مي آيد. بر اساس آمارها و گزارشات، در 
صنعت بانكي شاهد زيان انباشته 300 هزار ميلياردي در 
12 نماد هستيم، به طوري كه بانك آينده با 81 هزار 955 
ميليارد تومان باالترين رقم زيان انباشته را به خود اختصاص 
داده و بعد از آن، بانك ملي بيشترين زيان انباشته را داشته 
است. شاخص كل، محدوده حمايتي خود را پس گرفته و 
با توجه به اينكه در هفته گذشته كانال نزولي خودش را از 
دست داده بود و در اين شرايط كه مجدد در كانال برگشت 

قرار گرفته است. 
اگر شاخص بتواند از محدوده مقاومتي كنوني خود كه در 
حوالي يك ميليون و 300 هزار واحد است عبور كند، روند 
كلي بازار را مش��خص خواهند كرد. براي معامالت امروز، 
بازاري سبز و روند مثبت در اكثر سهم ها پيش بيني مي شود.

نگاهي ب��ه وضعي��ت تورمي 
بسياري از كش��ورهاي جهان 
نشان مي دهد، اقتصادهاي ملي 
به ثباتي نس��بي در ن��رخ تورم 
رسيده اند و جز مواردي خاص، 
تورم تك رقمي در بس��ياري از 
اقتصادها برقرار است. هرچند 
رون��د حركت��ي بس��ياري از 
اقتصادهاي ملي را نمي توان با يكديگر مقايسه كرد و اقتصاد 
ايران در جايگاهي قرار دارد كه شايد بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته، سال ها پيش آن را پيموده اند اما به نظر مي رسد 
در اين شاخص، ايران همچنان راهي طوالني در پيش دارد.
اگر موارد خ��اص مانند ونزوئال را كنار بگذاريم، بررس��ي 
وضعيت تورم در ميان اقتصادهاي منتخب نشان مي دهد 
كه تورم ايران در ماه هاي گذش��ته تنها از كشوري مانند 
آرژانتين پايين تر بوده و فاصله با كشورهاي بعدي در اين 
فهرست بسيار زياد است. برخي كشورهاي منطقه مانند 
عربستان سعودي به نرخ تورم يك درصدي دست يافته اند و 

بسياري از ديگر كشورهاي منطقه نيز وضعيتي مشابه دارند.
آنچه كه به نظر مي رسد در اقتصاد ايران به دست فراموشي 
سپرده شده، غيرعادي بودن نرخ تورم دو رقمي است. ايران 
آنقدر با تورم هاي 30 و 40 درصدي دست و پنجه نرم كرده 
كه به نظر مي رسد برخي تصميم گيران صرفا كاهش چند 
درصدي تورم را اتفاقي مبارك در نظر مي گيرند. اين رويكرد 
حتي در جامعه نيز به طور كامل خود را نشان مي دهد. اقشار 
مختلف مردم در صورتي كه توان مالي داشته باشند، نياز 
خود از بازارهاي مختلف را به شكلي طوالني مدت تر تهيه 
مي كنند  زيرا همواره اين تصور وجود دارد كه قيمت كاالها 
مداوم افزايش مي يابد و از اي��ن رو بهترين رويكرد خريد 

طوالني مدت و بيش از حد نياز است.
اين رويكرد حتي خود را در بازارهاي بزرگ تر نيز نش��ان 
مي دهد. برخالف بس��ياري از اقتصادهاي دنيا، در ايران 
حضور در بازارهايي مانند مسكن، خودرو و حتي دالر، جنبه 
سرمايه گذاري دارد و افراد ترجيح مي دهند با توجه به روند 
نزولي ارزش ريال، دارايي هاي خود را به كاالهاي سرمايه اي 
ادامه در صفحه 4 تبديل كنند كه... 
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در شرايطي كه از ماه ها قبل مجلس و دولت بحث بر سر 
حذف 4200 توماني را در دستور كار قرار داده و بارها از 
عملكرد دولت قبل نسبت به حذف نكردن اين ارز انتقاد 
كرده بودند، س��رانجام نمايندگان كميسيون تلفيق 
در اقدامي عجيب از تمام اظهارات خود عقب نشيني 

كردند و حكم به تمديد تخصيص اين ارز دادند.
»ارز 4200 توماني در يك مقطع بر اس��اس شرايطي 
ايجاد شد اما موجب رانت، فساد، ارتباطات ناسالم  شد. 
اين ارز بايد دو سه سال قبل حذف مي شد اما به دولت 
سيزدهم كشيده ش��د . در حذف ارز ترجيحي به سه 
نكته توجه داريم: اجماع نسبي مجلس و دولت، اقناع 
نخبگان و افكار عمومي  و حفظ قدرت خريد مردم در 
كاالهايي كه قيمت ش��ان تغيير مي يابد . بهتر اس��ت 
درآمد ناشي از حذف ارز 4 هزار و 200 توماني به صورت 
كارت اعتباري به مردم داده شود . خط قرمز ما در حذف 
ارز ترجيحي معيش��ت مردم است و به هيچ عنوان در 
اصالحات اقتصادي راضي به آسيب ديدن سفره مردم 
نمي شويم .« اين بخشي از صحبت هاي چند روز قبل 
رييس جمهور در جريان گفت وگوي تلوزيوني با مردم 
است، صحبت هايي كه نش��ان مي داد دولت به شكل 
جدي پيگير حذف ارز 4200 توماني است اما هنوز بر 
سر جزييات و نحوه اجراي آن به جمع بندي نرسيده 
اس��ت. اين در حالي است كه در جلس��ه روز گذشته 
كميسيون تلفيق، نمايندگان مشخص كردند كه برنامه 

دقيقي از سوي دولت مشاهده نمي كنند.
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس گفت: با توجه به 
روشن نبودن طرح دولت و عدم ارايه طرح قابل استناد، 
كميس��يون تلفيق مصوب كرد كه ۹ ميليارد دالر با 
قيمت ارز ترجيحي براي تامين دارو، تجهيزات پزشكي 
و كاالهاي اساسي در سال ۱40۱ اختصاص داده شود.

وي ادامه داد: همچنين بدون درنظر گرفتن ارز مربوط 
به گندم ۹ ميليارد تخصيص داده ش��ده كه مقرر شد 
با تامين بودجه اي مستقل، با افزايش قيمت خريد از 
كشاورزان، گندم مورد نياز توسط دولت از توليد داخل 
تامين شود نماينده دولت هم در كميسيون تلفيق با 

اين پيشنهاد موافقت كرد.
تاكيد بر روش��ن نبودن برنامه دول��ت براي حذف ارز 
ترجيحي نشان مي دهد كه با وجود تمام انتقاداتي كه 
از ماه ها قبل مطرح شده، هنوز هيچ جمع بندي وجود 
ندارد و در شرايطي كه نمايندگان مجلس تنها چند 
هفته تا تكميل بررس��ي  اليحه بودجه زمان دارند، به 
اين نتيجه رسيده اند كه برنامه دولت معلوم نيست و از 
اين رو بايد حماي��ت از قدرت خريد مردم را به همين 
شكل ادامه دهند. به اين ترتيب ارز 4200 توماني در 
سال آينده نيز وجود خواهد داشت، مگر آنكه در زمان 
تصويب نهايي بودجه، دو طرف به جمع بندي ديگري 
در اين زمينه برس��ند. ارز دولتي كه از بهار س��ال ۹7 

اجرايي شده، در ابتدا بنا بود تنها تا شهريور امسال ادامه 
پيدا كند. در واقع مجلس در بودجه سال گذشته نيز 
بنا نداشت حكم به تمديد اجراي اين سياست بدهد اما 
با توجه به اصرار دولت قبل و نبود راهكاري جايگزين 
نمايندگان اعالم كردند كه به شكل مشروط با تمديد 
اجراي اين سياست موافق هس��تند و بنا شد تا نيمه 
امسال حدود هشت ميليارد دالر ارز به اين امر تخصيص 
يابد و در ش��ش ماهه دوم دولت طرحي جايگزين را 
دردستور كار قرار دهد. در شرايطي كه دولت رييسي 
كل شش ماهه دوم امسال را زمان داشت تا راهكاري 
براي ح��ذف ارز 4200 توماني پيدا كن��د اما به نظر 
مي رسد الاقل تا پايان سال جاري طرحي در اين زمينه 
در دستور كار نيست و دولت مجبور شده اعتبارات اين 
ارز را تا پاييز به ۱۱ ميليارد دالر برساند و احتماال اين 

رقم تا پايان سال افزايش نيز خواهد يافت.
از س��وي ديگر با توجه به افزاي��ش اختالف ميان نرخ 
دولتي و نرخ بازار آزاد، دولت بايد اعتبار بسيار بيشتري 
را ب��راي تخصيص اين ارز به كار بگيرد به ش��كلي كه 
اعتبارات بودجه امس��ال در همان ماه هاي ابتدايي به 
پايان رسيد و براي پوشش نياز ساالنه بايد بودجه اي 

در حد دو برابر به اين امر اختصاص پيدا كند.
در طرح ارايه شده از سوي كميسيون تلفيق هنوز هيچ 

جزيياتي ارايه نشده اما بر روي كاغذ برنامه سال آينده 
تاكنون نس��بت به برنامه امسال دو تغيير مهم داشته 
است. نخست آنكه اعتبارات در نظر گرفته شده براي 
ارز 4200 توماني حدودا يك ميليارد دالر افزايش پيدا 
كرده و به ۹ ميليارد دالر رسيده است. در شرايطي كه 
اظهارات نمايندگان نيز نشان مي دهد كه امسال اعتبار 
هشت ميليارد دالري چند ماه پيش از به پايان رسيدن 
سال تمام شده، از اكنون مشخص است كه اعتبارات 
فعلي نيز كفاف هزينه هاي دولت براي تامين اين ارز 

را نخواهد داد.
تغيير دوم به گندم بازمي گردد. از همان ابتداي بحث 
بر سر حذف ارز ترجيحي نگراني درباره سرنوشت دو 
كاالي گندم و دارو بيش از ساير كاالها بود و حتي دولت 
در اليحه بودجه اعتباري ۱00 هزار ميليارد توماني را 
براي جبران افزايش هزينه ها در اين حوزه پيش بيني 
كرد اما به نظر مي رس��د مجلس در برنامه ريزي خود 
براي سال آينده دو تغيير جديد را نيز در دستور كار قرار 
داده است. نخست آنكه اعالم شده گندم در فهرست 
اعتبار در نظر گرفته شده براي ارز ترجيحي سال آينده 
نيست و براي اين محصول بايد برنامه ريزي جداگانه اي 
در دستور كار قرار گيرد. در گام دوم اما دارو بار ديگر به 
ديگر كاالهاي قرار گرفته در اين فهرست بازگشته و 

سرنوشتي مشابه ساير كاالهاي اساسي خواهد داشت.
شايد تاكيد بر جدا نگه داشتن گندم به اين معني باشد 
كه مجلس قصد دارد نرخ ارز 4200 توماني را به شكل 
پلكاني در سال آينده افزايش دهد اما براي گندم طوري 
برنامه ريزي خواهد شد كه تغييري در قيمتش به وجود 
نيايد. موضوعي كه در قانون بودجه امس��ال نيز بر آن 
تصريح شده بود و به دولت اجازه مي داد تنها به صورت 
گام به گام نسبت به حذف ارز 4200 توماني اقدام كند.

با اين تفاسير در صورتي كه دو قوه ظرف روزهاي آينده 
به جمع بندي جديدي در رابطه با ارز ترجيحي نرسند 
تا پيش از تصويب نهايي قانون بودجه، اصالحاتي در 
تصميمات كميسيون تلفيق اجرايي شود، احتماال تمام 
داستان هايي كه اين ارز در سال جاري با آن مواجه بوده 
ادامه خواهد داشت و در صورت افرايش نرخ ارز در بازار 
آزاد، دولت بايد اعتبار بيشتري براي تامين منابع مالي 
آن در نظر بگيرد. ارزي كه پس از حدود چهار س��ال، 
منتقداني بسيار بيشتر از مدافع دارد، تصميم گيران را 
با يك معضل جديد مواجه كرده و آن جايگزين كردن 
آن بدون افزايش فشار بر اقشار كم درآمد جامعه است، 
جايگزيني كه با گذش��ت حدود ش��ش ماه از دولت 
رييس��ي، هنوز در ميان تيم اقتصادي اين دولت نيز 

راهكاري برايش پيدا نشده است.
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مردم تاثير هماهنگي بين قوا را 
بايد ببينند

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: بين مجموعه قوا 
هماهنگي و همدلي وج��ود دارد و مردم بايد اثرات اين 
هم افزايي را در زندگي خود مشاهده كنند. محمدباقر 
قاليباف گفت: اگر گذشته را تصور كنيم، اين انقالب ديني 
و مردمي زماني شكل گرفت كه دنيا بدون هيچ استثنايي 
كاماًل بين دو قطب شوروي سابق و امريكا تقسيم شده بود 
و هيچ اتفاق سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي در دنيا 
شكل نمي گرفت، مگر اينكه به يكي از دو ابرقدرت وقت 
تكيه كرده باشد. امام خميني )ره( عظمت و قدرت دين 
و مردم را در آن مقطع از زمان نشان داد كه مصداق عدم 
تبديل و تحويل سنت هاي الهي بود و اينجا نشان داد كه 
سنت هاي الهي هميشه پابرجا، جاري و ساري هستند. 
وي با بيان اينكه اين انقالب با تكيه بر ايمان به سنت هاي 
الهي و مردم پيروز شد و براي تداوم آن نيز مردم اساس كار 
هستند، تصريح كرد: امام )ره( به راه خود ايمان داشت و 
هيچ زماني يك لحظه عقب نشيني نكرد، ايشان همواره 
براي مردم اهميت قائل مي شد. رييس مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: در شرايطي طي 4۳ سال شاهد عظمت 
ايران و بقاي جمهوري اسالمي ايران بوده ايم كه هر كدام از 
توطئه هايي كه براي انقالب رخ داد و هر روزه انجام مي شود 
و همه دشمنان تالش مي كنند كفايت مي كرد تا يك 
كشور و حكومت را ساقط كند. اين نشان دهنده عظمت 
 مردم، اس��الم، دين و رهبري داهيانه امام خميني )ره( 
و مقام معظم رهبري اس��ت. قاليباف با تأكيد بر اينكه 
دشمنان ما دين را هدف قرار داده اند، تصريح كرد: براي 
انقالبي بودن، حزب اللهي بودن، خدمتگزار مردم بودن و 
خدمت به مردم و به معناي واقعي سرباز واليت بودن بايد 
كارآمدي دين در اداره جامعه را به نمايش بگذاريم و اين 
مهم ترين وظيفه انقالبي و ديني ما محسوب مي شود و 
اگر اين شعار را بدهيم و به آن عمل نكنيم، آب به آسياب 
دشمن ريخته ايم. وي بيان كرد: اين موضوع بسيار مهم 
اس��ت كه بين مجموعه قوا هماهنگي و همدلي وجود 
دارد، اما هميش��ه تأكيد دارم اين هماهنگي الزم است 
اما كافي نيس��ت. زماني هماهنگي ها موثر مي شود كه 
منجر به هم افزايي شود و مردم به عنوان تنها ذينفعان اين 
هم افزايي بايد در زندگي خود اثرات آن را مشاهده كنند. 
بايد به قدري به روز حركت كنيم كه جوان دهه هشتادي 
كه از آغاز انقالب فاصله دارد، در اين مسير حركت كند. 
رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بسياري از 
اوقات نيازمند اين هستيم كه تبليغات عيني در سطح 
 شهر، روس��تا و جاده ها انجام دهيم، تصريح كرد: تهران

 ام القراي جهان اسالم و مركز تشيع است، اين شهر بايد 
با ن��وع رنگ خود با مردم دنيا حرف بزند و روز عزاداري و 
جشن آن بايد مشخص باشد و اين خيزش بايد به صورت 
مردمي انجام شود. در برخي از كش��ورهاي دنيا در روز 
جشن ملي، مردم پرچم كشور را بر سردر خانه ها نصب 
مي كنند، ما مي توانيم خالقانه تر كارها و كارآمدي ها را در 

ابعاد مختلف پيش ببريم.

مخالفان مذاكره با امريكا 
كار جناحي مي كنند

يك عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت گفت: آنهايي 
كه ادعا مي كنند مذاكره با امريكا را قبول ندارند و نسبت به 
اين اقدام مجموعه نظام يعني رهبري و دولت در جريان 
مذاكرات غير رس��مي در خصوص عراق و افغانس��تان، 
تجاهل مي كنند، اغراض سياسي كاسبكارانه دارند. علي 
ش��كوري راد در ارزيابي سخنان حسين اميرعبداللهيان 
وزير امورخارجه مبني بر اينكه در مسير احياي »برجام« 
احتمال مذاكره مستقيم وجود دارد و در پاسخ به اين سوال 
كه چه ميزان نياز اس��ت در اين رابطه منافع ملي در نظر 
گرفته شده و از سنگ اندازي پرهيز شود، گفت: مذاكرات 
مستقيم بين ايران و امريكا، عالوه بر مورد برجام كه رسمي 
بوده، در گذشته به صورت مكرر در مسائل مربوط به عراق 
و افغانستان انجام شده است، منتهي اين مذاكرات مخفي 
بوده و به صورت رسمي و آشكار نبوده است. اين عضو شوراي 
مركزي حزب اتحاد ملت ايران تاكيد كرد: آنهايي كه ادعا 
مي كنند مذاكره با امريكا را قبول ندارند و نسبت به اين اقدام 
مجموعه نظام يعني رهبري و دولت در جريان مذاكرات 
غير رسمي در خصوص عراق و افغانستان، تجاهل مي كنند 
و اغراض سياسي كاسبكارانه دارند. بنابراين اينكه عده اي 
به صورت رس��مي مخالفت مي كنند براي شان كاركرد 
ديپلماتيك مبتني بر منافع ملي وجود ندارد بلكه به دنبال 
كاركرد هاي جناحي و تبليغاتي هستند. وي يادآور شد: به 
هنگام امضاي برجام رهبري با مذاكره مستقيم با امريكا 
موافق بودند و اين كار هم صورت گرفت و كمك كرد كه 
توافق برجام به دست بيايد. شكوري راد با بيان اينكه برجام 
تاثير شگرفي در جلوگيري از جنگ و تحريم ها داشت اما 
ترامپ از آن خارج شد و چالش ايجاد كرد، اظهار داشت: 
زماني عده اي در داخل به همراه ترامپ با برجام مخالفت 
كردند و دو تيغه يك قيچي شدند تا ريشه برجام  را قطع 
كنند و آن را از خاصيت بيندازند. در واقع دو تيم افراطيون 
داخلي و افراطيون امريكا عماًل و مشتركا باهم اين كار را 
كردند. وي با اشاره به اينكه دولت اكنون به دنبال احياي 
برجام است و اين نشان مي دهد كه اصل برجام دستاورد 
خوبي بوده اس��ت، عنوان كرد: هم دولت قبل و هم دولت 
فعلي به دنبال احياي برجام بوده و هستند، نظام به معناي 
رهبري هم با احياي آن موافق است و براي اين احيا هم نهايتًا 
چاره اي نيست و منفعت ما در آن است كه با خود امريكا كه 
طرف اصلي ماجرا است، مذاكره كنيم. اين فعال سياسي 
اصالح طلب خاطرنشان كرد: همانطور كه در برجام اصل 
مذاكره بين ايران و امريكا بوده است و كشورهاي ۱+۵ در 
حقيقت در حاشيه اين گفت وگو قرار داشتند، مذاكرات 
اصل��ي احياي برجام هم بايد بين اي��ران و امريكا صورت 
گيرد و مابقي نقش اصل��ي ندارند. وي ادامه داد: هنگامي 
كه مذاكرات به صورت مستقيم بين ايران و امريكا صورت 
 نمي گيرد مابقي كش��ورهاي دخيل در برجام مي توانند 
گربه رقصاني كنند، به خصوص چين و روسيه كه از فرصت 
امتناع مذاكره از س��وي ايران و امريكا اكثراً بهره برداري 
كرده و مي كنند و امتيازهايي را از ايران گرفته و مي گيرند. 
بنابراين منطقي است در مذاكرات احياي برجام مذاكره 

مستقيم بين ايران و امريكا صورت گيرد.

تور ماليات
در كمين كارتخوان ها؟

در شرايطي كه سازمان امور مالياتي، دارندگان كارتخوان را 
تا پايان بهمن ماه ملزم به ثبت دستگاه هاي خود در سامانه 
امور مالياتي و اتصال به پرونده مالياتي كرده است اما مشاغل 
در پي اين موضوع نسبت به اخذ ماليات از تراكنش هاي 
كارتخواني نگران شدند و كارتخوان هاي خود را غيرفعال 
كرده اند كه طبق اعالم رييس سازمان امور مالياتي مبناي 
اخذ ماليات، تراكنش هاي كارتخوان نيست و ساماندهي 
كارتخوان هاي بانكي در راستاي شفاف سازي، نظم بخشي 
به اقتصاد و مبارزه با فرار مالياتي است. در راستاي اجراي 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، بانك مركزي 
بايد با همكاري س��ازمان مالياتي نس��بت به ساماندهي 
دس��تگاه هاي كارتخوان بانكي يا درگاه ه��اي پرداخت 
الكترونيكي اق��دام كند. در اين بين، ب��ا اقدامات صورت 
گرفته از سوي سازمان امور مالياتي و بانك مركزي كليه 
اشخاص داراي ابزار پرداخت هاي بانكي مي توانند با ورود به 
my.tax. درگاه ملي خدمات الكترونيك مالياتي به نشاني

gov.ir فهرست تمامي دستگاه هاي كارتخوان بانكي يا 
درگاه هاي پرداخت الكترونيكي خود را مشاهده و نسبت 
به الصاق آنها به پرونده هاي مالياتي قبلي يا تشكيل پرونده 
مالياتي جديد اقدام كنند. از آنجا كه تمامي دستگاه هاي 
كارتخوان بانكي ي��ا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي كه 
متناظر با پرونده مالياتي نباشند، بانك مركزي نسبت به 
غيرفعال كردن آنها اقدام مي كنند، دارندگان كارتخوان 
تا پايان ماه جاري فرصت دارند كه به درگاه ملي خدمات 
الكترونيك س��ازمان امور مالياتي مراجعه و اقدام الزم را 
انجام دهند. اما دارندگان دستگاه كارتخوان و مشاغل با 
اين الزام نسبت به اخذ ماليات از تراكنش هاي كارتخوان ها 
ابراز نگراني كردند و به جاي اتصال كارتخوان هاي خود به 
پرونده مالياتي نسبت به غيرفعال كردن كارتخوان هاي خود 
اقدام كرده اند. در اين زمينه، داوود منظور- رييس سازمان 
امور مالياتي به دارندگان كارتخوان ها اطمينان خاطر داده 
است كه قرار نيست دستگاه هاي كارتخوان يا تراكنش هاي 
بانكي مبناي اخذ ماليات قرار گيرند و ساماندهي و تعيين 
تكليف دستگاه هاي كارتخوان بانكي )POS( و درگاه هاي 
پرداخت الكترونيك��ي و اتصال آنها به پرونده مالياتي، در 
راستاي شفاف سازي و نظم بخشي به اقتصاد، مبارزه با فرار 
مالياتي و شناسايي موديان جديد در حال انجام است. از 
سوي ديگر، پيش از اين رييس مركز تنظيم مقررات سازمان 
امور مالياتي نيز به ايسنا اعالم كرد كه سازمان مالياتي با الزام 
اتصال دستگاه هاي كارتخوان به پرونده مالياتي قصد اخذ 
ماليات ندارد بلكه هدف اين عمل، انضباط و ساماندهي 

مبادالت مالي فعاالن اقتصادي و مشاغل است.

يارانه جديد به بهمن نرسيد
 شايد اسفند

وعده پرداخت يارانه چند صد هزار توماني نه تنها در دي ماه 
محقق نشد بلكه اعالم سازمان هدفمندي يارانه ها نشان 
مي دهد كه اين يارانه در ماه بهمن هم واريز نخواهد شد. 
در تازه ترين اطالعيه سازمان هدفمندي يارانه ها براي 
واريز يارانه معيشتي، خبري از پرداخت يارانه جديد كه از 
مدت ها قبل وعده آن داده شده بود، نيست. فردا همزمان 
با ۱0 بهمن ماه و به روال ماه هاي قبل يارانه معيش��تي 
پرداخت خواهد ش��د. اين يارانه از زمان افزايش قيمت 
بنزين در آبان ۱۳۹۸ در دس��تور كار دول��ت قرار دارد و 
مبلغ آن بسته به تعداد اعضاي خانوار متفاوت است. اما 
در چندماه اخير بحث هايي در رابطه با افزايش مبلغ يارانه 
نقدي پرداختي مطرح شد كه در اهم آن در اواخر آذرماه، 
محسن رضايي- معاون اقتصادي رييس جمهور- اعالم 
كرد كه يارانه نقدي تا ۸00 هزار تومان افزايش مي يابد و 
در اوايل دي ماه پرداخت خواهد ش��د. به دنبال آن وزير 
اقتصاد هم خبر پرداخت يارانه را رد نكرد ولي در مورد زمان 
آن اعالم دقيقي نداش��ت. اعالمي كه از سوي مسووالن 
در رابطه با پرداخت يارانه جديد انجام شد نشان داد كه 
مبلغي بين ۹0 تا ۱2۶ هزار توم��ان براي يارانه بگيران 
معيشتي در نظر گرفته شده است كه حدود ۶0 ميليون 
 نف��ر را در بر خواهد گرفت ول��ي در نهايت پرداختي در 
دي ماه صورت نگرفت. در مورد پرداخت در بهمن ماه نيز 
اما و اگرهايي مطرح بود، اما ظاهرا به اين ماه هم نرسيده 
و بايد منتظر پرداخت در ماه  اسفند يا ماه هاي ديگر بود. 
بر اين اساس اگر هم يارانه ۸00 هزار توماني مطرح باشد، 
قرار نيست به هر شخص اين رقم پرداخت شود بلكه به 
همراه يارانه نقدي 4۵ هزار و ۵00 توماني، يارانه معيشتي 
و يارانه جديد مجموعه پرداختي خانوار مي تواند تا ۸00 

هزار تومان افزايش يابد.

موافقت با خريد سربازي
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱40۱ گفت كه در 
جلسه امروز، كميس��يون تلفيق با خريد سربازي براي 
سربازان غايب موافقت كردند.  رحيم زارع گفت: نمايندگان 
كميسيون تلفيق در نشست امروز با خريد سربازي براي 
س��ربازان غايب موافقت كردند.  وي توضيح داد: خريد 
س��ربازي با رعايت اصل ۱۱0 قانون اساسي و در راستاي 
توجه به امر مقدس اس��تحكام خان��واده و فرزندآوري و 
تعيين تكليف مشمولين غايب بيش از ۵ سال با اولويت 
افراد متأهل و باالتر از ۳۵ سال سن كه ضريب انجام وظايف 
مقدس سربازي تحت تاثير تحليل قواي جسماني براي آنها 
امكانپذير نيست، امكانپذير خواهد بود. بر اين اساس افراد 
با پرداخت مبالغ مشخص شده، كارت معافيت از خدمت 
در زمان صلح را دريافت مي كنند.   زارع افزود: به موجب 
اين مصوبه، دارندگان مدرك تحصيلي كارداني و كمتر 
از آن با پرداخ��ت 2۵0 ميليون تومان، دارندگان مدرك 
تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد با پرداخت مبلغ 
400 ميليون تومان و دارندگان مدرك پزشكي عمومي 
و دكت��راي تخصصي و باالتر از آن در تمامي رش��ته ها با 
پرداخت مبلغ ۶00 ميليون تومان به حساب خزانه كل 
كشور قادر به خريد سربازي خود خواهند بود.  سخنگوي 
كميس��يون تلفيق اليحه بودجه س��ال ۱40۱ مجلس 
بيان كرد: همچنين مشموالن متاهل به ازاي هر فرزند از 
20 درصد تخفيف تا سقف حداكثر ۶0 درصد برخوردار 
خواهند بود و افراد متاهل تحت پوش��ش كميته امداد 
حضرت امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي از تخفيف 

۵0 درصدي برخوردار شدند.

يك بام و دو هواي بهارستان نشين ها

رييس جمهوري: 

ارز 4200 توماني ماندگار شد

تا اطالع ثانوي سفرهاي استاني انجام نمي شود
رييس جمه��ور ب��ا تاكي��د ب��ر ض��رورت رعاي��ت 
دقيق تر دس��تورالعمل هاي بهداش��تي در ش��رايط 
كنوني خاطرنش��ان كرد: در راس��تاي عم��ل به اين 
دس��تورالعمل ها و لزوم صيانت از جان شهروندان، تا 
اطالع بعدي و بهبود ش��رايط كنوني به لحاظ شيوع 
سويه جديد كرونا سفرهاي استاني دولت موقتا انجام 

نخواهد شد.
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي روز ش��نبه در جلسه 
س��تاد ملي مقابله با كرونا با تشكر از همه افرادي كه 
به هر نحو در زمينه پيشگيري و درمان كرونا در حال 
تالش هستند، گفت: با توجه به افزايش دوباره شيوع 
بيماري كرونا الزم است نسبت به رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي و خصوصا اس��تفاده از ماسك حساسيت 

بيشتري صورت گيرد.
رييس جمهور افزود: الزم است ضرورت تزريق دز سوم 
واكسن كرونا براي مردم به شكل گسترده تري تبيين 
شود تا آمار واكسيناسيون دز مراقبتي نيز به آمار تزريق 

دزهاي اول و دوم واكسيناسيون سراسري برسد.
رييس��ي خاطرنش��ان كرد: همچنين دستگاه هاي 
مسوول از جمله وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي و سازمان برنامه و بودجه پيگير تامين منابع 
الزم براي تجهيز مراكز درماني و رفع هرگونه كمبود 
و كاس��تي در زمينه تجهيزات و داروهاي الزم براي 

درمان كرونا باشند.
رييس جمهور اظهار داش��ت: هماهنگي هاي الزم با 
دستگاه هايي مثل هالل احمر و بخش هاي مختلف 
نيروهاي مسلح انجام ش��ود تا در صورت لزوم بتوان 
از ظرفيت هاي اين نهادها از جمله امكانات پزش��كي 
و درماني آنها براي مواجهه با وضعيت شرايط خاص 

استفاده كرد.
رييسي تصريح كرد: ستادهاي استاني مقابله با كرونا 
اين اختيار را دارند تا در شرايط خاص و بنا به ضرورت 
محلي در چارچوب برنامه هاي كلي ستاد ملي، نسبت 
به اعمال محدوديت در بخش ها و شهرس��تان هاي 
هر استان تصميم بگيرند واجرا كنند. تصميم گيري 
درب��اره ش��اخص رنگ بندي و اعم��ال محدوديت و 
تعطيلي مراكز و اصناف در كشور بايد براساس شرايط 
جديد باش��د و به روزرساني شود. رييسي تاكيد كرد: 
تعطيلي سراسري مدارس و دانشگاه ها به شكل سابق 
و ش��اخص ها ي قبلي، نبايد تكرار شود چرا كه سبب 
زيان هاي فراوان ازجمله افت  تحصيلي بسيار باال شده 
است. ستادهاي اس��تاني مقابله با كرونا فقط حسب 
ضرورت مي توانند مدارس هر بخش يا شهرستان را 

براي مدتي كه الزم است، تعطيل كنند.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: هرگونه اطالع رساني 
درباره شيوع كرونا بايد با هماهنگي كامل و دقيق باشد 
تا در ضمن آگاهي رس��اني به مردم، نگراني بي جا در 
جامعه ا يجاد نكند. امروز مردم به دولتمردان اعتماد 

دارند و اين اعتماد به هيچ وجه نبايد مخدوش شود.
در جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا مصوب شد كه با 
توجه به افزايش شيوع كرونا، بازي تيم هاي ملي فوتبال 
ايران و امارات بدون حضور تماش��اگران برگزار شود. 
همچنين اعضا تصميم گرفتند كه شاخص هاي تعيين 
رنگ بندي شهرها و نيز محدوديت ها و آثار مترتب بر 
اين رنگ بندي ها در جلس��ات كميته هاي تخصصي 
ستاد ملي مقابله با كرونا به روز و سپس در جلسه ستاد 

ملي كرونا تصويب شود.

   گزارشي از فرآيند احياي برجام
مذاكرات وين به مرحله تصميم گيري رسيده است.

نشريه پوليتيكو در گزارشي با پرداختن به تازه ترين 
مسائل مربوط به مذاكرات وين، تاكيد كرد كه مذاكرات 
در حال ورود به مرحله نهايي و تصميم گيري درباره 

موضوعات اصلي است.
نشريه پوليتيكو در گزارش��ي درباره روند مذاكرات 
وين نوش��ت، مقامات رس��مي مي گويند، مذاكرات 
احياي توافق هسته اي در حالي كه مذاكره كنندگان 
براي مشورت ها و تصميم گيري هاي سياسي درباره 
اقدامات��ي كه ظرف چند روز آينده بايد انجام ش��ود، 

به پايتخت ها باز مي گردند، در حال ورود به »مرحله 
نهايي« خود است.

پوليتيكو در ادامه مي نويسد: ديپلمات هاي غربي براي 
احياي توافق هسته اي سال 20۱۵، با ضرب االجلي در 
اواسط فوريه مواجهند كه خودشان تعيين كرده اند. آنها 
مي گويند نگران پيشرفت هاي هسته اي سريع ايران 
از زمان خروج امريكا از توافق در سال 20۱۸ هستند، 
آنها همچنين نگران گ��زارش قريب الوقوع ديده بان 
هسته اي س��ازمان ملل هس��تند كه انتظار مي رود 
جزييات بيشتري از توسعه هاي هسته اي ايران ارايه 
دهد كه مي تواند باعث ايجاد اصطكاك هاي جديدي 

در اين زمينه شود.
اين نش��ريه همچنين آورده اس��ت: اين يعني چند 
هفته آتي در تعيين اينكه آيا توافق احيا خواهد شد يا 
مذاكرات بر هم خواهد خورد، اهميتي حياتي خواهد 
داشت. در بيانيه اي از سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان 
و انگليس كه روز جمعه منتشر شد، آمده است، »ژانويه 
تا به امروز، حساس ترين دوره مذاكرات بوده است«، 
»همه واقفند در حال رسيدن به مرحله نهايي هستيم 

كه مستلزم تصميمات سياسي است«.
گزارش پوليتيكو مي افزاي��د: يك مقام امريكايي كه 
در جريان اين مس��اله اس��ت، اين احساس فوريت را 
منعكس كرده اس��ت. به گفته او، »هيچ كس نبايد از 
اينكه ما در حال رسيدن به مرحله نهايي هستيم و نياز 
به تصميم گيري سياسي در زمينه سخت ترين مسائل 
داريم، متعجب شود. به همين دليل است كه همه به 

پايتخت هاي ش��ان باز مي گردند«. در اين زمينه، به 
نظر مي رسيد همه با نظر ميخاييل اوليانوف، نماينده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين موافق بودند 
كه گفته بود، مذاكرات » به مرحله پيش��رفت هايي 
رس��يده اس��ت كه در آن نياز به تصميم گيري هاي 

سياسي است.«
در ادامه اين گزارش مطرح شد: طبق گفته مقاماتي كه 
در جريان مذاكرات هستند، نتيجه مي تواند به هر يك 
از اين جهت ها بيش برود. در حالي كه پيش رفت قابل 
توجهي نسبت به از سرگيري متزلزل مذاكرات در ماه 
نوامبر انجام شده است، امريكا و ايران هنوز بايد مسائل 
باقي مانده را حل وفصل كنند. يك ديپلمات ارش��د 
غربي به شرط فاش نشدن نامش گفت، »ما به پايان 
اين مذاكرات چش��م دوخته ايم اما مهم است بدانيم 
مسائل سياسي اصلي در زمينه تمامي موضوعات هنوز 

حل نشده باقي مانده اند. «
پوليتيكو مي نويسد: يك ديپلمات ارشد غربي گفت، 
در زمينه موضوعات كليدي پيشرفت هايي انجام شده 
اس��ت، از جمله درباره چگونگي محدودسازي دوباره 
برنامه هسته اي ايران، درباره چگونگي لغو تحريم هاي 
بازگردانده ش��ده و مهم تر از همه، درب��اره توالي اين 
اقدامات. اما مساله توالي هنوز كامال حل وفصل نشده 
است. به گفته اين ديپلمات غربي، اين مذاكرات »به 
كندي« پيش مي روند. مش��كل اين است كه پروسه 
توالي مستلزم آن است كه مذاكره كنندگان اقداماتي 
را ترسيم كنند كه امريكا و ايران بايد ظرف چند ماه، 
در صورت ميسر شدن بازگش��ت به توافق هسته اي، 

انجام دهند.
اين گ��زارش مي افزايد: اين موضوع مي تواند ش��امل 
برداش��تن گام اول از سوي امريكا در زمينه لغو برخي 
از تحريم ها شود كه شامل زمنيه سازي اجرايي شدن 
تجارت جهاني با ايران مي شود. ايران مايل است شاهد 
اين باشد كه تجارت با آن واقعا دوباره به جريان افتاده 
است تا راستي آزمايي كند كه تحريم ها لغو شده اند، 
مثال ببيند آيا مي تواند يك نفت كش را بارگيري كند 
و آن را به كش��وري خارجي بفروشد. ايران هم به نوبه 
خود، بايد اقداماتي را براي پايين آوردن سطح برنامه 
هسته اي اش انجام دهد كه احتماال شامل انتقال مواد 
هس��ته اي اضافي به خارج از كش��ور و كنار گذاشتن 
برخي از سانتريفيوژهاي پيشرفته اش خواهد شد كه 
براي غني   سازي اورانيوم مورد استفاده قرار مي گيرند. 
اگرچه مثل هميشه، اهميت قضيه در جزييات است 

كه هنوز نهايي نشده است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه س��ال ۱۴۰۱ 
مجلس گفت: نمايندگان در نشس��ت نوبت عصر اين 
كميس��يون با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در سال آينده 
موافقت نكردند. رحيم زارع س��خنگوي كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به 
مصوبه نمايندگان كميسيون تلفيق گفت: كميسيون 
تلفيق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم 
ارايه طرح مكتوب قابل استناد، ۹ ميليارد دالر با قيمت 
ارز ترجيحي براي تامين دارو، تجهيزات پزش��كي و 
كاالهاي اساس��ي با حذف نرخ ارز ترجيحي در سال 
۱۴۰۱ اختصاص داد. ۹ ميليارد تخصيص داده شده، 
بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد 
با تامين بودجه اي مستقل، با افزايش قيمت خريد از 
كشاورزان، گندم مورد نياز توسط دولت از توليد داخل 
تامين ش��ود. البته نماينده دولت هم در كميس��يون 
تلفيق با اين پيشنهاد موافقت كرد. همچنين كميسيون 
تلفيق با پيش��نهاد وحيدي نماينده بجنورد تصويب 
كرد ك��ه قيمت خريد تضميني ه��ر كيلوگرم گندم 
۹۵۰۰ تومان باشد. پيشنهاد دولت در اليحه بودجه 

۷۵۰۰ تومان بود.

   دالر در كانال 28 هزار تومان 
روز شنبه در بازار آزاد هر دالر امريكا در برابر ۲8 هزار و 
۱۵۰ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۷۵۰ تومان معامله 
شد. در ساعات عصر نيز دالر به ۲8۰۴۰ تومان و سكه به 
۱۲.۲ ميليون تومان رسيد.  دالر )شنبه، نهم بهمن ماه( 
در صرافي هاي بانكي با ۱۵ تومان كاهش قيمت نسبت 
به روز كاري گذش��ته )پنجشنبه، هفتم بهمن ماه( با 
قيمت ۲۵ هزار و ۹۵ تومان معامله شد.قيمت فروش 
يورو با كاهش ۱۴8 توماني نسبت به روز كاري گذشته 

برابر با ۲8 هزار و ۵۴۰ تومان بود. 
قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و 8۴8 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۲8 هزار و ۲۵۶ هزار تومان اعالم شد.عالوه 
بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار 
و ۹8۷ توم��ان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۲۱۴ تومان 
بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۷ 
هزار و 88۱ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲8 هزار و ۱۳۵ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۴۰۲ تومان فروخته و 

حواله دالر به بهاي ۲۴ هزار و ۵۵8 تومان معامله شد.
قيمت دالر از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد 
و پس از آن در محدوده قيم��ت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان 
نوسان داشت. نرخ دالر از اواخر آذرماه و به طور مشخص 
از ۲۴ آذرم��اه در كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود 
و از يك هفته گذشته پس از ۶ ماه دالر وارد كانال ۲۶ 
هزار تومان شد و با ادامه كاهش قيمت ها از ۲۷ دي ماه 
پس از چند ماه دوباره به كانال ۲۵ هزار تومان بازگشت.

قيمت سكه )ش��نبه، نهم بهمن ماه( در بازار تهران با 
۱۳۰ هزار تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته 
)پنجشنبه، هفتم بهمن ماه( به ۱۲ ميليون و ۳۳۰ هزار 
تومان رسيد و س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 

با قيمت ۱۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنين نيم  سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 8۳۰ هزار 

تومان، ربع سكه سه  ميليون و 8۲۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۲ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال ني��ز نرخ هر گرم طالي ۱8 
عيار به يك ميليون و ۲۳۲ هزار تومان رسيد و قيمت 
هر مثقال طال ني��ز پنج  ميلي��ون و ۳۳8 هزار تومان 
ش��د.قيمت اونس جهاني طال نيز با قيمت يك  هزار و 
۷۹۲ دالر و ۱۹ سنت معامله شد. مهم ترين عوامل موثر 
در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس 
جهاني اس��ت. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي از چند 
هفته گذش��ته پس از مدت ها تثبيت قيمت در كانال 
۲۷ هزار تومان، به كانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و از 
۲۷ دي ماه وارد كانال ۲۵ هزار تومان شد. اين كاهش 
قيمت ها موجب افت قيمت س��كه و طال در روزهاي 
گذشته شده اس��ت. البته در برخي روزها شاهد رشد 

اندك بهاي سكه و طال نيز بوديم.

   افزايش بي سابقه ذخاير طال و ارز روسيه
داده ه��اي بانك مركزي روس��يه نش��ان مي دهد كه 
ذخاير بين المللي اين كشور در يك هفته ۱.۴ ميليارد 
دالر افزايش يافته و به رقم بي س��ابقه ۶۳۹.۶ ميليارد 
دالر تا ۲۱ ژانويه رس��يده است. به گزارش راشاتودي، 
داده هاي بانك مركزي روسيه نشان مي دهد كه ذخاير 
بين المللي اين كش��ور در يك هفته ۱.۴ ميليارد دالر 
افزايش يافته و به رقم بي س��ابقه ۶۳۹.۶ ميليارد دالر 
تا ۲۱ ژانويه رسيده است. بر اساس اين گزارش، در پي 
خريد ارزهاي خارجي تحت يك قانون مالي كه مستلزم 
صرف درآمد مازاد در ارزهاي خارجي است، ذخاير اين 
بانك ۰.۲ درصد افزايش يافته، اما تا حدي با روند منفي 

بازار اين امر خنثي شده است.

   منابع ارزي ايران در بانك عراقي آزاد شد
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه اي به 
همه انجمن هاي صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي با 
اشاره به ظرفيت هاي ايجاد شده براي استفاده از منابع 
ارزي ايران در بانك tbi عراق از آنها خواست كه اقالم 

پيشنهادي وارداتي خود را با قيد فوريت اعالم كنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش��ي از اين نامه 
به همه انجمن هاي صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي 
اعالم كرده اس��ت: با توجه به ظرفيت هاي ايجاد شده 
در اس��تفاده از منابع ارزي موجود در بانك tbi عراق 
جهت تامين واردات اقالم مورد نياز كشور، خواهشمند 
است فهرست پيشنهادي دستگاه متبوع را با در نظر 
گرفتن اولويت هاي كااليي كشور و عدم درج كاالهاي 
تحريمي در ليس��ت، تدوين و در اس��رع وقت به اين 

سازمان ارسال كنيد.

   جهش ۳۰ درصدي پولشويي
 با ارز ديجيتال در جهان طي سال 2۰2۱

گزارش ها حاكي اس��ت كه پولش��ويي با اس��تفاده از 
ارزهاي ديجيتال در جهان طي س��ال گذش��ته ۳۰ 
درصد نسبت به س��ال ۲۰۲۰ افزايش يافته است. به 
گزارش راشاتودي، بر اس��اس گزارش جديد شركت 
چيناليس��يس Chainalysis كه در زمينه تحليل 
بازار رمزارز فعاليت دارد، پولشويي با استفاده از ارزهاي 
ديجيتال در سال گذش��ته ۳۰ درصد نسبت به سال 
۲۰۲۰ افزايش يافت و حداقل 8.۶ ميليارد دالر توكن 
ديجيتال در طرح هاي غيرقانوني مختلف از بين رفت.

پولشويي فرآيندي است كه در آن وجوه دزديده شده با 
انتقال به يك تجارت قانوني پنهان مي شوند.

اين شركت تخمين زده است كه به طور كلي، بيش از 
۳۳ ميليارد دالر ارز ديجيتال از سال ۲۰۱۷ پولشويي 
شده است. بيشتر اين پول از طريق صرافي هاي متمركز 
جابه جا ش��د. با اين حال، در س��ال ۲۰۲۱، مجرمان 
سايبري به برنامه هاي مالي غيرمتمركز )DeFi( كه 
داراي فناوري پيشرفته تر هستند روي آورده اند. اين 
برنامه ها تراكنش هاي ارز ديجيتال خارج از بانك هاي 
سنتي را تس��هيل مي كنند. بر اس��اس اين گزارش، 
۱۷ درص��د از كل اين رقم از طري��ق برنامه هاي مالي 
غيرمتمركز در س��ال ۲۰۲۱ پولشويي شد. در حالي 
كه اين رقم در سال ۲۰۲۰ تنها ۲ درصد بود. به گفته 
تحليلگران، افزايش موارد پولشويي در بحبوحه رشد 
قابل توجه فعاليت ارزهاي رمزنگاري ش��ده قانوني و 
غيرقانوني در س��ال ۲۰۲۱ تعجب آور نبود. در سال 
گذشته، استخرهاي ماينينگ ارز ديجيتال، صرافي هاي 
پرخطر و ميكسرها نيز افزايش سرمايه دريافت شده 
از كي��ف پول هاي مرتبط با فعاليت ه��اي مجرمانه را 
گزارش كردند. به عنوان مثال، ميكسرها براي مخلوط 
كردن وجوه ارز رمزنگاري شده كه از طريق غيرقانوني 
به دست آمده با ديگر ارزها اس��تفاده مي شوند كه به 
پنهان كردن منبع اصلي وجوه كمك مي كند. با اين 
حال، تحليلگران خاطرنش��ان كردند ارقامي كه آنها 
براي سال ۲۰۲۱ ارايه كردند، تنها نشان دهنده وجوهي 
است كه از جرايم بازار رمزارز مانند فروش در دارك نت 
يا حمالت باج افزار، پولشويي شده است. پرداخت ها 
در آنج��ا به صورت ارز ديجيتال انجام مي ش��ود، نه از 
طريق ارزهاي فيزيكي. با اين حال، ارقام واقعي مربوط 
به پرداخت هاي مجرمانه كه با رمزارز پولشويي شده، 

احتمااًل بسيار بيشتر است.
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ابالغ دستورالعمل تعيين تكليف 
دارايي هاي واحد توليدي تمليكي

بانك مركزي در راستاي تحقق ش��عار سال جاري و 
همگام با سياس��ت ها و اولويت هاي دولت محترم و با 
هدف تسهيل بازگشت بنگاه هاي توليدي نيمه فعال 
و راك��د كه در ايف��اي تعهدات خود به ش��بكه بانكي 
كشور با مش��كل مواجه ش��ده بودند »دستورالعمل 
تعيين تكليف دارايي هاي واح��د توليدي در جريان 
تملك يا تملك ش��ده توسط موسس��ات اعتباري« 
را به ش��بكه بانكي ابالغ كرد. »دس��تورالعمل تعيين 
تكليف دارايي هاي واحد توليدي در جريان تملك يا 
تملك شده توسط موسسات اعتباري« در يك هزار و 
سيصدو بيست و پنجمين جلسه مورخ ۲۳ آذرماه سال 
جاري شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. به استناد 
دس��تورالعمل مذكور، بانك ها و موسسات اعتباري 
موظفند در صورت ارايه درخواست مكتوب مالك قبلي 
مبني بر واگذاري دارايي هاي واحد توليدي كه به تملك 
بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي درآمده  است، منوط 
به تحقق ش��رايط مقرر در دستورالعمل، دارايي هاي 
تملك ش��ده را از طريق مذاكره به ص��ورت نقدي يا 
اقساطي در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك به وي 
واگذار نمايند. در واگذاري به روش اقساطي، پرداخت 
حداقل ۱۰ درصد بدهي مالك قبلي به صورت نقدي 
الزامي است. همچنين مدت بازپرداخت با احتساب يك 
سال دوره تنفس، حداكثر ۵ سال مي باشد. اشخاصي 
كه دارايي هاي واحدهاي توليدي آنها قبل از ابالغ اين 
دس��تورالعمل به تملك بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي درآمده است، مشروط به آنكه بيش از ۱8 ماه 
از تملك آن دارايي ها سپري نشده باشد، حداكثر ۶ ماه 
از ابالغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارايه درخواست 
خود به به بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي ذي ربط 

از مزاياي اين دستورالعمل استفاده كنند.

بانك ها موظف به
پرداخت وام هاي خرد هستند

رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بانك ها موظفند در 
چارچوب مقررات موجود كشور، وام هاي خرد را طبق 
روال گذشته پرداخت كنند و به هيچ عنوان نبايد پرداخت 
وام ها را با روش هاي گذشته و كنوني متوقف كنند. علي 
صالح آبادي تصريح كرد: بانك مركزي درتالش است 
تا مقررات موجود را با هدف تسهيل ضمانت و تقويت 
اعتبارسنجي تا پايان سال بازنگري و چارچوب هاي جديد 
ابالغ كند.  بانك ها موظف هستند در چارچوب مقررات 
موجود كشور، وام هاي خرد را طبق روال گذشته پرداخت 
كنند و به هيچ عنوان نبايد به بهانه اينكه مقررات جديدي 
ممكن اس��ت ابالغ ش��ود، پرداخت وام ها با روش هاي 
گذشته و كنوني را متوقف كنند بنابراين روند كنوني 
بايد ادامه پيدا كند.  بانك مركزي درتالش است مقررات 
موجود را با هدف تسهيل ضمانت و تقويت اعتبارسنجي 
تا پايان سال بازنگري كند تا براساس آن چارچوب هاي 
جديد نيز ابالغ شود، بنابراين تا ابالغ ضوابط جديد رويه ها 
و مقررات موجود بايد تداوم يابد و به هيچ وجه نبايد خللي 
در رون��د پرداخت وام هاي خرد در جامعه به وجود آيد.  
وي درخصوص اجراي طرح اعتبارسنجي مشتريان در 
سيستم بانكي افزود: اگر اعتبارسنجي به درستي و دقيق 
انجام شود و افرادي كه از اعتبار باال برخوردار هستند و 
رتبه اعتباري بااليي دارند مي توانند تسهيالتي با وثائق 
سهل تر و آسان تر دريافت كنند كه براين اساس تجربه 
در سيستم بانكي فعلي هم نشان مي دهد، اين روش 
وام دهي درصد معوقات بسيار پاييني دارد.  چه بسا در 
حال حاضر در بانك هاي قرض الحسنه نيز اين تجربه 
وجود دارد . بعضا در مواردي كه اعتبارسنجي به درستي 
اتفاق افتاده و وام ها در آن چارچوب پرداخت ش��ده، 

درصد معوقات نزديك به صفر است.

بي قانوني در حوزه رمزارز و 
هدايت به صرافي هاي مشكوك 
يك عضو هيات رييسه مجلس، تاكيد كرد: امروز رمزارزها 
يك ادبيات جديد در اقتصاد دنيا به ش��مار مي روند و 
الزم است مجلس و دولت هرچه سريع تر در اين حوزه 
قانون گذاري انجام دهند. مجتبي يوسفي در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به ضرورت قانون گذاري در حوزه رمزارزها، 
بيان كرد: تجربه ثابت كرده در هر حوزه اي كه به صورت 
س��لبي و نفي عمل شده اس��ت، عمال هيچ موفقيتي 
حاصل نشده و از جامعه و تكنولوژي عقب خواهيم ماند. 
نه تنها درست نيست كه به يك باره محدوديت هايي را 
در اين حوزه اعمال كنيم كه نبايد اين فضا را به صورت 
آزاد رها كنيم.  متاسفانه تا به امروز در خصوص رمزارزها 
و مسائل مش��ابه به آن برخورد درستي صورت نگرفته 
است. امروز رمزارزها يك ادبيات جديد در اقتصاد دنيا به 
شمار مي روند و الزم است ما هرچه سريع تر در اين حوزه 
قانون گذاري كنيم. ما بايد قوانيني در اين حوزه وضع 
كنيم تا بدانيم چطوري قرار است اين حوزه را مديريت 

كنيم. مشكل رمزارزها امروز بيشتر فقدان قانون است.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: امروز مخالفان استخراج رمزارزها به بحث ميزان 
مصرف برق آن و مش��كالتي كه كش��ور در اين حوزه 
با آن مواجه اس��ت اش��اره دارند. از سوي ديگر برخي از 
اقتصاددان ها رمزارزها را به عنوان يك راه براي دور زدن و 
خنثي سازي تحريم ها تلقي مي كنند. نظرات كارشناسي 
متعددي در حوزه رمزارزها مطرح مي شود كه با تصويب 
يك قانون جامع بايد شاهد ساماندهي امور در اين حوزه 
باشيم. وگرنه لواي بي قانوني شاهد خواهيم بود كه ما از 
جامعه عقب خواهيم ماند و مانند ساير موضوعات ديگر 
عده اي به مي��دان آمده و از ام��وال و دارايي هاي مردم 
سوءاستفاده خواهند كرد. نبايد اجازه دهيم تا اموال و 
پول هاي مردم به سمت صرافي هاي ناامن و مشكوك 
خارجي هدايت شود. شركت هاي دانش بنيان داخلي 
وجود دارند كه دانش فني و زيرساخت هاي الزم براي 
مديريت شفاف تبادل ارزهاي ديجيتال را دارند. نبايد 

اجازه دهيم تا فرصت هاي داخلي از بين برود.

مذاكرات ايران و كره
درباره دارايي هاي مسدود شده

اي��ران و كره جنوبي قص��د دارند ماه آينده در س��ئول 
رايزني هايي جهت بررسي راه حل اختالفات چند ساله 
بر سر دارايي هاي مسدود شده تهران تحت تحريم هاي 
اياالت متحده داشته باشند. به گزارش يونهاپ، روز شنبه 
يك منب��ع آگاه گفت: ايران و ك��ره جنوبي قصد دارند 
ماه آينده در س��ئول رايزني هايي جهت بررسي راه حل 
اختالفات چند س��اله بر س��ر دارايي هاي مسدود شده 
تهران تحت تحريم هاي امريكا داشته باشند. بيش از ۷ 
ميليارد دالر از وجوه ايران در دو بانك كره اي با تحريم هاي 
اياالت متحده مسدود شده بود كه پس از خروج دونالد 
ترامپ، رييس جمهور س��ابق امريكا در سال ۲۰۱8 از 
توافق هسته اي س��ال ۲۰۱۵، مجدداً اعمال شد و اين 
مساله باعث به هم خوردن روابط دوجانبه اين دو كشور 
شده اس��ت. با توجه به اينكه مقام هاي ايراني خواستار 
لغو تحريم ها جهت توافق هس��تند، اين موضوع دوباره 
جلب توجه كرده اس��ت، مذاكرات مزب��ور براي احياي 
توافقنامه ۲۰۱۵ در مرحله حساسي قرار دارد. مقام هاي 
سئول مي گويند كه قرار است كارگروه هاي پيشنهادي 
پس از لغو تحريم ها، جزييات انتق��ال احتمالي پول را 
بررسي كنند و در صورت عدم توافق، ساير جنبه ها را نيز 
مورد بحث قرار دهند. به گفته اين منبع، انتظار مي رود 
كه كارگروه ها عمدتاً جزييات روش پرداخت دارايي هاي 
ايران را در صورت كاهش تحريم ها از سوي اياالت متحده 
بررسي كنند. آنها مي توانند در مورد احتمال از سرگيري 
واردات نفت از ايران پس از لغو تحريم ها بيشتر صحبت 
كنند. ايران كه در جايگاه چهارمين ذخاير بزرگ نفت 
جهان، تامين كننده اصلي نفت منابع كره جنوبي بوده 
و به نوبه خود تجهيزات صنعتي، لوازم خانگي و قطعات 
خودرو را از س��ئول وارد كرده است. بر اساس داده هاي 
انجمن تجارت بين المللي كره، كره جنوبي در سال ۲۰۱۷ 
معادل ۷.8 ميليارد دالر نفت از ايران وارد كرده است، اما 
از س��ال ۲۰۱۹ به دليل تحريم هاي اياالت متحده كه 
صادرات نفت جمهوري اسالمي را ممنوع كرده، خريد از 

ايران را متوقف كرده است.

تراكنش دستگاه هاي كارتخوان 
بانكي، مبناي اخذ ماليات نيست

در شرايطي كه سازمان امور مالياتي، دارندگان كارتخوان 
را تا پايان بهمن ماه ملزم به ثبت دستگاه هاي خود در 
سامانه امور مالياتي و اتصال به پرونده مالياتي كرده است 
اما مش��اغل در پي اين موضوع نسبت به اخذ ماليات از 
تراكنش هاي كارتخواني نگران شدند و كارتخوان هاي 
خود را غيرفعال كرده اند كه طبق اعالم رييس سازمان 
امور مالياتي مبناي اخذ ماليات، تراكنش هاي كارتخوان 
نيست و س��اماندهي كارتخوان هاي بانكي در راستاي 
شفاف س��ازي، نظم بخش��ي به اقتصاد و مبارزه با فرار 
مالياتي اس��ت. در راس��تاي اجراي قان��ون پايانه هاي 
فروش��گاهي و س��امانه موديان، بانك مرك��زي بايد 
با همكاري س��ازمان مالياتي نس��بت به س��اماندهي 
دس��تگاه هاي كارتخوان بانكي يا درگاه هاي پرداخت 
الكترونيكي اقدام كن��د. در اين بين، با اقدامات صورت 
گرفته از س��وي س��ازمان امور مالياتي و بانك مركزي 
كليه اشخاص داراي ابزار پرداخت هاي بانكي مي توانند 
با ورود به درگاه ملي خدم��ات الكترونيك مالياتي به 
نشاني my.tax.gov.ir فهرست تمامي دستگاه هاي 
كارتخوان بانكي يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي خود 
را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده هاي مالياتي 
قبلي يا تشكيل پرونده مالياتي جديد اقدام كنند. از آنجا 
كه تمامي دستگاه هاي كارتخوان بانكي يا درگاه هاي 
پرداخت الكترونيكي كه متناظر با پرونده مالياتي نباشند، 
بانك مركزي نسبت به غيرفعال كردن آنها اقدام مي كنند، 
دارندگان كارتخوان تا پايان ماه جاري فرصت دارند كه 
به درگاه ملي خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي 
مراجعه و اقدام الزم را انجام دهند. اما دارندگان دستگاه 
كارتخوان و مشاغل با اين الزام نسبت به اخذ ماليات از 
تراكنش هاي كارتخوان ها ابراز نگراني كردند و به جاي 
اتصال كارتخوان هاي خود به پرونده مالياتي نسبت به 
غيرفعال كردن كارتخوان هاي خود اقدام كرده اند. در 
اين زمينه، داوود منظور- رييس سازمان امور مالياتي 
به دارندگان كارتخوان ها اطمينان خاطر داده اس��ت 
كه قرار نيست دستگاه هاي كارتخوان يا تراكنش هاي 
بانكي مبن��اي اخذ ماليات قرار گيرند و س��اماندهي و 
تعيين تكليف دستگاه هاي كارتخوان بانكي )POS( و 
درگاه هاي پرداخت الكترونيكي و اتصال آنها به پرونده 
مالياتي، در راستاي شفاف سازي و نظم بخشي به اقتصاد، 
مبارزه با فرار مالياتي و شناسايي موديان جديد در حال 
انجام است. از سوي ديگر، پيش از اين رييس مركز تنظيم 
مقررات سازمان امور مالياتي نيز به ايسنا اعالم كرد كه 
سازمان مالياتي با الزام اتصال دستگاه هاي كارتخوان 
به پرونده مالياتي قصد اخذ مالي��ات ندارد بلكه هدف 
اين عمل، انضباط و ساماندهي مبادالت مالي فعاالن 
اقتصادي و مشاغل است. رييس كل سازمان امور مالياتي 
كشور با بيان اينكه مبناي اخذ ماليات، تراكنش دستگاه 
كارتخوان بانكي )POS( نيس��ت، گفت: س��اماندهي 
كارتخوان هاي بانكي در راستاي شفاف سازي و مبارزه 
با ف��رار مالياتي صورت مي گي��رد. داود منظور، رييس 
كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اجرايي شدن 
ماده )۱۱( قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان 
مصوب مجلس ش��وراي اس��المي، عنوان كرد: برنامه 
ساماندهي و تعيين تكليف دستگاه هاي كارتخوان بانكي 
)POS( و درگاه هاي پرداخت الكترونيكي و اتصال آنها به 
پرونده مالياتي كه همينك با همكاري بانك مركزي در 
حال انجام است، در راستاي شفاف سازي و نظم بخشي 
به اقتصاد، مبارزه با فرار مالياتي و شناسايي موديان جديد 
در حال انجام است و قرار نيست دستگاه هاي كارتخوان 
يا تراكنش هاي بانكي مبناي اخذ ماليات قرار گيرند. وي 
اظهار داشت: اين شائبه كه با اتصال كارتخوان بانكي به 
پرونده مالياتي، تراكنش هاي دستگاه هاي پوز، مبناي 
وصول ماليات خواهند بود، نادرست بوده و چنين اقدامي 
به جهت شفاف سازي اقتصاد و شناسايي موديان جديد 

در حال انجام است.

كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجيحي موافقت نكرد

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي: راه اندازي رمزپول ملي تا چند ماه آينده

نوسان سكه در ميانه كانال ۱۲ ميليون تومان

جزييات رمزپول ملي و تبديل اسكناس به پول هوشمند و ابزار مبادله 
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي ضمن تش��ريح 
جزييات رمزپول ملي گفت: ه��دف از طراحي رمزريال 
در بانك مركزي تبديل اسكناس به يك موجوديت قابل 
برنامه ريزي و برنامه نويسي است و با اين فرآيند پول داراي 
موجوديت هوشمند خواهد شد. به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، دكتر مهران محرميان، با اشاره به تاريخچه 
شكل گيري رمزارزها گفت: حدود ۱۲- ۱۳ سال است كه 
گرايش جديدي در حوزه پولي دنيا با نام رمزارزها به وجود 
آمده، البته اين روزها باتوجه به اينكه جنبه هاي جديدي 
از مرزارزها نموِد بيش��تري يافته، ل��ذا آنها تحت عنوان 
رمزدارايي ها شناخته مي شوند. فلسفه اصلي رمزارزها 
مبتني بر تمركززدايي است بدين معناكه فضايي نوين 
را در حوزه پولي و س��اير حوزه ه��ا تصوير مي كند كه به 
جاي آنكه يك مركز مبدأ اعتماد مردم به مانند نهادهايي 
همچون بانك هاي مركزي داشته باشيم، جايگزين آن 
و ب��ر مبناي آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزش��ي ارايه 
شود.  وي افزود : دراين فضا بيشترين حوزه هايي كه مورد 
هدف قرار مي گيرند، نهادهايي هس��تند كه مردم براي 
رفع مشكالتش��ان به آن مراجعه مي كنند و يكي از آنها 
بانك مركزي اس��ت. هر پولي كه در هر كشوري تبادل 
مي شود، به اعتبار بانك مركزي آن كشور ارزش مي يابد. 
به بيان بهتر در صورتي كه بانك هاي مركزي نباش��ند، 
تمام اسكناس هاي رايج، سكه ها و ساير موارد مرتبط از 
ارزش ساقط مي شوند. دكتر محرميان خاطرنشان كرد: 
در مقابل در حال حاضر فضايي ش��كل گرفته است كه 
از آن تمركززدايي شده است. يعني بانك مركزي هيچ 
كشوري از آن ارزها پشتيباني نمي كند و ارزش فيزيكي 
و پشتوانه اي ندارد. طبيعتًا در چنين فضايي بانك هاي 
مركزي طي چند سال در مقابل رمزارزها، مواجهه منفي 
داش��تند و البته در همان حال اين موضوع را بررس��ي 
مي كردند. چراكه موضوع حاكميت پولي در هر كشوري 
جز خطر قرمزهاي آن كشور به حساب مي آيد. اين مقام 
مس��وول بانك مركزي در توضيح راهكارهاي فناورانه 
بانك هاي مركزي در مواجهه ب��ا رمزارزها تصريح كرد: 
اما پس از چندي رويكردي در بانك هاي مركزي شكل 
گرفته اس��ت و بانك هاي مركزي از اين فناوري و برخي 

ويژگي هاي آنكه به حاكميت پولي لطمه اي وارد نمي كند، 
اس��تفاده و مفهوم جديدي ارايه ش��ود. براين اساس در 
صورتي كه پول هاي س��نتي را يك س��ر طيف و سمت 
ديگر آن را رمزارزها در نظر بگيريم، رمزپول بانك مركزي 
)Central Bank Digital Currency( در ميانه 
اين دو طيف ق��رار دارد.  معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي در توضيح ويژگي هاي رمزپول هاي بانك مركزي 
اظهار كرد: رمزپول هاي بانك مركزي به مانند رمزارزها 
بي پشتوانه نيس��تند. در حال حاضر ۹۰ بانك مركزي 
پروژه اي را بر روي رمزپول بانك مركزي تعريف كردند كه 
برخي از آنها در مراحل تحقيقاتي قرار دارند، برخي ديگر 
مقررات را تصويب كرده اند و آماده ارايه رمزپول هستند، 
برخي ارايه اوليه و آزمايشي را آغاز كردند و در كشورهاي 
معدودي نيز رمزپول عملياتي شده و مردم آن كشورها 
مي توانند در سطح كل كشور از رمزپول ها استفاده كنند. 
وي يادآور شد: اين امر حاكي از آن است كه چنين روندي 
در دنيا وجود دارد و ما نيز در ايران از چند س��ال گذشته 
بررس��ي ها در اين حوزه را آغاز كرديم و از س��ال ۱۳۹۹ 
به حوزه مقررات گذاري ورود كرديم. نكته جالب توجه 
آنكه، رمزپول تنها داراي بعد فني نيست بلكه داراي ابعاد 
نظارتي، اقتصادي، ارزي، ريالي و به خصوص حقوقي است 
كه تمام اين موارد مورد ارزيابي قرار گرفته و نهايتًا پس از 
جلسات مداوم تخصصي، مقررات رمزپول بانك مركزي 
دو هفته پيش در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. 
دكتر محرميان درخصوص نحوه اجراي رمزپول بانك 
مركزي عنوان كرد: از زمان تصويب مقررات به دليل آنكه 
در زمان تصويب تغييراتي بر روي مقررات رخ مي دهد، 
فرصت زماني براي اعمال آن تغييرات بر روي امور فني 
الزم است و بانك هاي مش��اركت كننده نيز تغييرات را 
اعم��ال مي كنند و اميدواريم كه ظ��رف مدت چند ماه 
رمزپول بانك مركزي را به صورت آزمايشي عملياتي و 

عرضه كنيم و آن را در اختيار مردم قرار دهيم. 
 

   رمزريال همچون اسكناس
 ابزار مبادله است

وي در توضيح تمايز ميان رمزريال و رمزارزهاي رايج 

گفت: در بس��ياري از م��وارد زماني كه م��ردم عنوان 
رمزريال بانك مركزي )رمزپول( به گوششان مي خورد، 
تصوري به مانند رمزارز براي آنها ايجاد مي شود. الزم 
به توضيح است كه رمزريال يك رمزارز جهان روا مانند 
بيت كوين و بي پش��توانه و نيازمند استخراج نيست. 
كمااينكه تمام رمزارزهاي جهان روا نيز قابل استخراج 
نيس��تند، اما بيت كوين به عنوان مشهورترين رمزارز 
قابليت اس��تخراج دارد. البته انتشار رمزريال به مانند 
ريال در انحصار بانك مركزي است. بسياري اين تصور را 
دارند كه رمزريال، مانند ساير رمزارزها )coin( هاست 
كه قابلي��ت س��رمايه گذاري دارد، باي��د تأكيد كنم 
كه اينگونه نيس��ت چراكه هيچ فردي ب��ر روي پول 
سرمايه گذاري نمي كند. به بيان بهتر رمزريال همچون 
اسكناس ابزار مبادله، داراي قوه ابراء و يك ابزار پرداخت 
اس��ت. معاون فناوري هاي نوين در توضيح چگونگي 
كاركرد رمزريال عنوان كرد: زماني كه اسكناسي ميان 
مردم مبادله مي شود، شخص سومي وجود ندارد. براي 
مثال شما در شهر ديگري هستيد و در قبال خريد يك 
كاال نياز به انتقال پول به واسطه يك روش از يك حساب 
به حس��اب ديگر دارد و براي اين كار واسطه هايي نياز 
است. زماني كه از رمزريال سخن مي گوييم، واسطه اي 
در كار نيست، به عبارت ديگر همان اسكناس كه بين 
مردم بدون حضور شخص سوم مبادله مي شود، اينجا 
نيز همان اتفاق رخ مي دهد با اين تفاوت كه بر روي بستر 
ديجيتال و در لحظه رخ مي دهد.  وي با بيان مثالي در 
توضيح كاركرد رمزري��ال بانك مركزي تصريح كرد: 
كارت بانكي كه در دس��ترس ماست خودش به مثابه 
پول نيست و در واقع ابزار دسترسي ما به پول در حساب 
به صورت الكترونيكي است. هر اتفاقي براي بانك رخ 
دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانك است. ولي در 
رمزريالي كه در داخل گوشي ماست، بانك به عنوان 
شخص سوم و واس��ط كه امكان انتقال وجه را فراهم 
مي كند، حذف مي شود و عين پول و اسكناسي كه در 
جيب داريم به صورت الكترونيك منتقل مي شود. دكتر 
محرميان تصريح كرد: شهروندان مختارند پول و درآمد 
خود را در شكل هاي مختلف نگهداري كنند و عموما 

افراد ترجيح مي دهند كه تركيبي از اش��كال مختلف 
دارايي )اسكناس، طال، حساب بانكي و ...( را براي اين 
منظور به كار برند. رمزريال در واقع يك انتخاب جديد 
به امكان هاي شهروندان براي نگهداري دارايي اضافه 
مي كند و مردم مي تواند بخشي از پول خود را به صورت 
رمزريال نگهداري كنند و هر فرد مي تواند با مراجعه 
ب��ه بانك، رمزريال در كيف پ��ول الكترونيكي خود را 
دريافت كند. همچنين ميزان رمزريال نگهداري شده 
در كيف پول بسته به نوع كيف پول )كيف پول تجاري 

يا شخصي( متفاوت خواهد بود. 
معاون فناوري هاي نوين در خصوص مباحث نظارتي 
مرتبط با رمزريال ها عنوان كرد: بحث نظارتي و رديابي 
وجوه درخصوص رمزارزها و به وي��ژه رمزريال بانك 
مركزي به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع 
طراحي به صورتي است كه رديابي وجوه به طور دقيق 
قابل انجام اس��ت و حتي در صورت سرقت اطالعات 
رمز ريال و هك گوشي تلفن هوشمند توسط سارقين 
و هكرها امكان رديابي وجود دارد و در نتيجه باالترين 
س��طح امنيت را مي توان براي رمزريال در مقايس��ه 
با اس��كناس و حتي انتقال وجوه الكترونيك متصور 
بود. دكتر محرميان در پاي��ان تأكيد كرد: هدف از 
طراحي رمزريال در بانك مركزي تبديل اسكناس 
به يك موجوديت قابل برنامه ريزي و برنامه نويسي 
اس��ت و ما براي آن اصطالح open money را به 
كار مي بري��م. با اين فرآيند پ��ول داراي موجوديت 
هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامي كه فرد 
تس��هيالتي را به صورت رمزريال دريافت كند، اين 
امكان براي بانك و تسهيالت دهنده فراهم مي كند 
كه مبلغ موردنظر دقيقًا در جايي س��رمايه گذاري 
شود كه هدف گذاري شده است. اين در حالي است 
كه در مورد اسكناس و ساير روش هاي انتقال وجوه 
امكان اين رديابي هوشمند براي تسهيالت دهنده 
و سياس��ت گذار وجود ندارد. به بيان بهتر رمز پولها 
فض��اي نوآوران��ه اي در عرصه پول��ي ايجاد خواهد 
كرد و بانك هاي مركزي دنيا به س��مت استفاده از 

ظرفيت هاي آن در حال حركت هستند.



گروه بازار سرمايه|
بيش از 18 ماه اس��ت كه بازار سهام روند نزولي به خود 
گرفته. سرمايه هاي بورسي مردم نيز روند اصالحي قرمز 
به خود گرفته و جز زيان چيزي در بازار قابل مش��اهده 

نيست.
در اين مدت صندوق هاي با درآمد ثابت كه البته خود نيز 
جزيي از ابزارهاي سرمايه گذاري بازار سرمايه محسوب 
مي شوند، يكي از مقاصد اصلي پول حقيقي ها بوده اند. 
صندوق هايي كه با پرداخت سود تضميني به خريداران 
يونيت هاي سرمايه گذاري، سپر مناسبي براي نقدينگي 
افراد در برابر رش��د بي محاباي تورم و ريزش بازار سهام 

محسوب مي شوند. 
با وجود اين موضوع بررسي آمارهاي منتشر شده نشان 
مي ده��د كه كه اين صندوق ها نيز ط��ي ماه هاي اخير 
با افت بازدهي روبرو ش��ده اند. به نح��وي كه در برخي 
بازه هاي زماني، ب��ازده اين صندوق ها به كمتر از ميزان 
سود سپرده هاي بانكي، طال يا ارز نيز رسيده است. حاال 
اين سوال مطرح است كه كدام عوامل در افت بازدهي اين 
صندوق ها موثر بوده است؟ در همين حال نگراني هايي 
نيز بابت خروج مجدد پ��ول از اين صندوق ها و ورود به 
بازارهاي سفته بازانه مطرح مي شود كه ممكن است در 
صورت تداوم روند سودسازي صندوق هاي با درآمد ثابت 

به يك واقعيت ريسك افزا بدل شود.
صندوق هاي با درآمد ثابت طي ماه هاي اخير به عنوان 
يك��ي از رقباي بازار س��هام در ج��ذب منابع نقدينگي 
شناخته مي ش��دند. با اين حال اما روند نزولي بازدهي 
اي��ن صندوق ه��ا اكنون خود ب��ه نگراني ت��ازه فعاالن 
اقتصادي بدل شده است. بررسي ها نشان از آن دارد كه 
صندوق هاي بادرآمد ثابت، همچنان يكي از پربازده ترين 
ابزارهاي بازار سرمايه هستند اما با اين حال مدت هاست 
در روندي كاهشي قرار گرفته و بازدهي برخي از آنها به 
كمتر از سود سپرده هاي بانكي و بازارهاي موازي رسيده 
است؛ روندي كه ممكن اس��ت نه تنها صندوق ها را در 
پرداخت سود تضمين ش��ده به دارندگان يونيت هاي 
سرمايه گذاري با مشكل مواجه كند بلكه ممكن است 
موجب خروج پول از اين صندوق ها با مقاصد بازارهاي 
موازي شود كه در اين صورت خروج پول هاي درشت از 
اين بازار سرمايه گذاري، نوسانات تلخ و خطرناكي را در 

بازارهاي موازي رقم خواهد زد.
 در حال حاض��ر ارزش صندوق هاي بادرآمدثابت فعال 
در بازار سرمايه بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد 
مي شود؛ بر همين اساس كارشناسان اقتصادي نگران آن 
هستند كه خروج سرمايه با اين حجم از صندوق هاي با 
درآمد ثابت، به مشكل تازه اي براي كشور تبديل شود و 
در كنار آن هرگونه سرمايه گذاري غيرمستقيم در بازار 
سرمايه را فارغ از ركود يا رونق بازار سهام از سكه بيندازد.

    مصوبات و تاثير منفي آن روي بازار
بررس��ي روند بازدهي اغلب صندوق هاي بادرآمد ثابت 
نشان مي دهد هر چه سهم سرمايه گذاري اين صندوق ها 
در سهام بيش��تر بوده اس��ت، به همان نسبت بازدهي 
صندوق طي دوره هاي ماهانه، س��ه ماهه و شش ماهه 

كاه��ش يافته و به كمت��ر از بازده��ي بازارهاي موازي 
همچون بازار پول و سپرده هاي بانكي رسيده است. بر 
همين اساس گفته مي شود يكي از عوامل مهم اثرگذار بر 
عملكرد صندوق هاي بادرآمد ثابت، الزام اين صندوق ها 
در اسفندماه ۹۹ به رعايت كف 1۵ درصدي و سقف ۲۵ 
درصدي س��رمايه گذاري در سهام بوده است. اين اقدام 
پس از آن صورت گرفت كه حجم معامالت بازار سهام 
به ش��دت كاهش يافته و بس��ياري از نمادها در صفوف 
فروش قرار گرفته بودند. قفل ش��دن صف هاي فروش 
همزمان با بي ميلي س��رمايه گذاران بزرگ براي ورود 
دوباره به خريد سهام، مديران س��ازمان بورس را بر آن 
داشت تا از مسير فشار بر صندوق هاي با درآمد ثابت، راه 
تازه اي را براي ورود دستوري نقدينگي به بازار سرمايه 
ترسيم كنند. بر همين اساس نصاب سرمايه گذاري در 
س��هام براي صندوق هاي با درآمد ثابت افزايش يافت و 

رعايت مفاد آن الزامي شد.
اغلب كارشناسان بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه اين دست 
از مصوبات اثر مثبتي بر بازار سهام نخواهد داشت نسبت 
به عواقب خطرناك آن براي صندوق هاي با درآمد ثابت 
هشدار مي دادند. اگرچه طي اين مدت تمامي صندوق ها 
مصوبه افزايش نصاب سرمايه گذاري را عملي نكرده اند 
اما با اين حال بررس��ي ها نش��ان از روند نزولي بازدهي 
صندوق هايي دارد كه سهم بزرگي را به سرمايه گذاري 
در س��هام اختصاص داده اند. به نحوي كه برخي از اين 
صندوق ها بازدهي منفي را نيز در برخي بازه هاي زماني 
ثبت كرده اند. اين روند به ويژه طي سه ماه گذشته شدت 
گرفته است. در حالي بازدهي صندوق هاي با درآمد ثابت 

در سراشيبي قرار گرفته كه در كنار الزام اين صندوق ها به 
سرمايه گذاري بيشتر در سهام، عمال اقدامي براي بهبود 
بازار سهام صورت نمي گيرد و حتي دولت و مجلس طي 
اين مدت بورس را به شدت تحت فشار قرار داده اند. اين 
در حالي است كه تصميمات اقتصادي دولت و مجلس 
به صورت دومينووار بر شركت ها، بازار سهام، ابزارهاي 
غيرمس��تقيم س��رمايه گذاري و بازارهاي موازي بازار 
سرمايه اثر منفي خواهد داشت؛ دومينويي كه پايان آن 

ورشكستگي اقتصادي خواهد بود.

    افزايش زيان درآمد ثابت ها
كاه��ش بازده��ي صندوق ه��اي ب��ا درآم��د ثابت به 
معناي كاهش س��ود تضميني خريداران يونيت هاي 
سرمايه گذاري خواهد بود. سرمايه گذاران ريسك گريزي 
كه ب��راي ف��رار از افت ه��اي بازار س��هام و نوس��انات 
تورم��ي اقتص��اد، نقدينگي خ��ود را در اب��زاري بدون 
ريس��ك س��رمايه گذاري كرده اند، حاال ام��ا در نتيجه 
تصميم گيري هاي غيرواقع بينانه اقتصادي از يك سو 
و تغيير س��ليقه اي مقررات بازار سرمايه از سوي ديگر، 
سرمايه ريسك گريزها نيز مورد تهديد قرار گرفته است. 
دولت طي ماه هاي گذش��ته فش��ار بر بازار سرمايه را از 
چند سو افزايش داده است؛ افزايش نرخ بهره بين بانكي، 
دستكاري در بازار س��هام، مصوبات ضدتوليد و عرضه 
آبشاري اوراق دولتي تنها بخش��ي از فشارها بر بورس 
بوده است. فشار بر بورس كه به معناي افت ارزش سهام 
است در نهايت تمامي س��رمايه گذاران در بازار سهام را 
با زيان مواجه كرده اس��ت. صندوق هاي با درآمد ثابت 

ني��ز طي مدت اخي��ر از اين زيان بي نصي��ب نبوده اند. 
كارشناس��ان بازار س��رمايه عنوان مي كنند در صورت 
زيان دهي صندوق هاي با درآمد ثابت، راه چاره جبران 
زيان  دارندگان يونيت ها، فروش سهام خواهد بود. اين 
اقدام مي تواند موج��ي از عرضه ها را طي ماه هاي آينده 
ايجاد كند. اين در حالي است كه افزايش عرضه ها موجب 
افت دوباره قيمت سهم ها خواهد شد كه نتيجه آن زيان 

سهامداران خواهد بود. 
راهكار ديگري كه در اين باره مطرح مي شود، برداشت 
صندوق ه��اي با درآمد ثابت از س��پرده هاي بانكي اين 
صندوق ها است. خروج پول از سپرده هاي بانكي با مبالغ 
باال نيز مشكالت تازه اي را براي نظام بانكي رقم خواهد 
زد و به عنوان تهديدي ب��راي اقتصاد بانك محور ايران 
محسوب مي ش��ود. در اين ميان همچنين در صورت 
كاهش بازدهي صندوق ها در يك دوره طوالني مدت، 
اين احتمال وجود دارد كه صندوق هاي با درآمد ثابت 
براي س��ال مالي آتي قرارداد با خري��داران يونيت ها را 
برمبناي س��ود تضميني كمتري منعقد كنند كه اين 
خود به معناي كاهش جذابيت سرمايه گذاري در درآمد 
ثابت ها و ريسك خروج سرمايه به سمت بازارهاي موازي 
و رشد فعاليت هاي س��فته بازانه خواهد بود. بر همين 
اساس به نظر مي رسد الزم است سياست گذار پولي در 
كنار سياست گذاران بازار سرمايه، راهكار موثري را براي 
حفظ جذابيت و كارايي اين ابزار مهم س��رمايه گذاري 
غيرمستقيم كه طي ماه هاي گذشته به عنوان سپري 
براي جلوگيري از ورود س��يل نقدينگي بازار سهام به 
بازارهاي موازي عمل كرده است، طراحي و تدوين كنند.
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رشد ٩٣ درصدي
ارزش معامالت بورس

بررسي روند معامالت بورس كاالي ايران در 1۰ ماهه 
امسال نش��ان مي دهد كه ارزش كل معامالت در سه 
بخش بازار فيزيكي، مشتقه و مالي نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل با رشد ۹۳ درصدي مواجه شده و به بيش از 
۵1۶ همت )هزار ميليارد تومان( رسيده است تا ركوردي 
جديد از ابتداي تاسيس اين بورس )سال ٨٦( تاكنون به 
ثبت برسد. بورس كاال در نيمه نخست امسال نيز با ثبت 
ارزش ۲۵8 هزار ميليارد توماني ركورد ارزش معامالت 
از ابتداي تاسيس را جابه جا كرده بود. از نكات قابل توجه 
معامالت 1۰ ماه نخست امسال عالوه بر رشد چشمگير 
معامالت سيمان، آهن اسفنجي، سنگ آهن و بسياري 
از محصوالت ديگر، مي توان به شكس��ته شدن ركورد 
تاريخي حجم و ارزش معامالت تاالر صنعتي و معدني، 
حجم و ارزش معامالت تاالر پتروشيمي، ارزش معامالت 
تاالر فرآورده هاي نفتي و حجم و ارزش معامالت بازار 
فرعي بورس كاال اشاره كرد. در 1۰ ماهه امسال حجم و 
ارزش معامالت بازار فيزيكي بورس كاالي ايران نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 11۲ و 1۰۹ درصد 
رش��د كرد و نزديك ۵8 ميليون تن انواع كاال به ارزش 
بيش از ۴88 هزار ميليارد تومان در اين بازار داد و ستد 
شد. در تاالر محصوالت صنعتي و معدني، حجم و ارزش 
معامالت به ترتيب با رشد ۲۹۴ و 1۲۵ درصدي نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد و ۴۲ ميليون تن 
كاال به ارزش ۲۷۷ هزار ميليارد تومان در اين تاالر مورد 
معامله قرار گرفت. در تاالر محصوالت پتروشيمي نيز 
۴.۴8 ميليون تن كاال به ارزش 118 هزار ميليارد تومان 
و در تاالر فرآورده هاي نفتي نيز 11 ميليون تن انواع كاال 
به ارزش 8۷ هزار ميليارد تومان معامله ش��د. به لحاظ 
حجم، تاالر محصوالت پتروشيمي رشد ۴.۵ درصدي را 
شاهد بود و ارزش معامالت اين تاالر رشد 88 درصدي 
را به ثبت رساند، در تاالر محصوالت فرآورده هاي نفتي 
نيز با وجود كاهش نسبي حجم، ارزش معامالت رشد 
۹1 درصدي را به ثبت رساند. عملكرد بازار مشتقه بورس 
كاالي ايران نيز در 1۰ ماهه امسال نشان مي دهد كه در 
مجموع ۵ ميليون و ۶8۴ هزار قرارداد به ارزشي بالغ بر 1۳ 
هزار و ۹۴۷ ميليارد تومان منعقد شد. در اين مدت ۵.۶ 
ميليون قرارداد آتي به ارزش 1۳ هزار ميليارد تومان و بالغ 
بر ۲۵ هزار قرارداد اختيار معامله به ارزش ۲۵1 ميليارد 
تومان دست به دست شد. در 1۰ ماهه نخست امسال 
در بازار مالي بورس كاال نيز بي��ش از ۲ ميليارد و ۳۷۲ 
ميليون قرارداد شامل سلف موازي استاندارد، گواهي 
سپرده كااليي و صندوق سرمايه گذاري به ارزش 1۳.۷ 
هزار ميليارد تومان داد و ستد شد به اين ترتيب در بازار 
سلف موازي استاندارد 8 ميليون و 88۳ هزار قرارداد 
به ارزش 88۰ ميليارد تومان، در بازار گواهي سپرده 
كااليي بيش از 1۷۵ ميليون قرارداد به ارزش بالغ بر ۷.۴ 
هزار ميليارد تومان و ۲ ميليارد و 188 ميليون واحد 
صندوق هاي سرمايه گذاري به ارزش نزديك به ۵.۴ 
هزار ميليارد تومان معامله شد. اين گزارش مي افزايد، 
در تاالر مناقصه نيز ۶۴ هزار و ۹۰۶ عدد كنتور برق به 

ارزش ۳۳.۶ ميليارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

گذرگاه خطرناك تورمي
 در آينده براي آنها سود بيشتري در بر خواهد داشت.

تركيه كه در ماه هاي گذش��ته تورمي كم س��ابقه 
را تجربه كرده، تنها نيمي از ت��ورم ايران را به ثبت 
رس��انده و اين يك زنگ خطر بزرگ براي اقتصاد 
ايران است كه با عادي انگاري نرخ تورم باال، از هرگونه 
سياست هاي زيرساختي براي كاهش قطعي اين نرخ 
نيز صرف نظر شود. بسياري از تحليل گران هشدار 
مي دهند كه عب��ور از نرخ تورم ۴۰ درصدي و ورود 
به كانال هايي مانند ۶۰ و ۷۰ درصد مي تواند اقتصاد 
ايران را به دوره اي وارد كند كه بازگشت از آن كاري 
بس��يار دش��وار خواهد بود. از اين رو تيم اقتصادي 
دولت سيزدهم در گذرگاهي مهم قرار گرفته و اگر 
در مدتي كوت��اه، چاره اي براي نرخ باالي تورم پيدا 
نكند، احتماال به سرنوشت ناموفق دولت هاي پيشين 

دچار خواهد شد.

خلق پول بي پشتوانه؛
باتالق بدون رهايي اقتصاد

عباس حشمتي، يك كارش��ناس بازار سرمايه با 
بيان اين مطلب به خبرن��گار پايگاه خبري بازار 
س��رمايه )س��نا( گفت: اگر نرخ بهره حقيقي در 
اقتصاد كش��ور منفي باشد اين امر باعث مي شود 
پول از بانك ها خارج ش��ده و به سمت بازارهاي 

دارايي هجوم ببرد.
حشمتي با اشاره به اينكه خلق پول، معادل پولي 
است كه وجود ندارد اما با وام و اعتباردهي ايجاد 
مي شود، افزود: نرخ بهره منفي باعث جذابيت و 
افزايش تقاضاي وام و خلق پول مي ش��ود. كسي 
كه با وام گرفتن ملكي خريداري مي كند، دارايي 
او طي مدت كوتاهي ۵ برابر مي ش��ود. بنابراين، 
وام گرفتن باعث ايجاد كس��ب ثروت ش��ده و بر 

ضد توليد است.
به گفته حشمتي؛ لوپ باطل و چرخه، تورم، سفته 
ب��ازي، تقاضاي وام و در آخر خل��ق پول همانند 
باتالقي است كه مدام عميق ترمي شود زيرا تورم 
بيشتر باعث ايجاد س��فته بازي بيشتر و افزايش 

فعاليت سوداگرانه مي شود.
اين كارشناس درباره سيستم وام دهي در كشور 
گف��ت: تقاضاي وام در كش��ور طوري اس��ت كه 
اعتبارسنجي درس��تي براي آن انجام نمي شود 
به طوري كه بس��ياري از تس��هيالت نكول و پس 
داده نش��ده بنابراين نقدينگي خلق ش��ده اغلب 
بدون تزري��ق در توليد در بازارهاي س��وداگرانه 

باقي مي ماند.
به گفته حشمتي؛ اعتبارسنجي در كشور طوري 
اس��ت كه تنها گردش حس��اب بررسي مي شود 
و ه��دف از وام يا انگيزه درياف��ت آن مورد توجه 
قرار نمي گيرد. در حلي كه بايد اعتبارس��نجي به 
سمت توليد برود و اين موضوع مهم باشد كه آيا 
وام گيرنده پول را ب��راي كارهاي توليدي هزينه 

خواهد كرد يا نه؟
وي عن��وان ك��رد: م��ردم عادي معم��وال هدف 
سوداگري در گرفتن وام ندارند و دنبال برطرف 
كردن مش��كالت خود هس��تند. ام��ا دهك اول 
)دهك ثروتمند( ۶۰ برابر دهك فقير از تسهيالت 
بانكي بهره مند ش��ده اند كه انگيزه »نكول« هم 
دارند ب��ه اين معنا ك��ه تمايل كمت��ري به پس 
دادن وام دارند و اين چرخه دايم تكرار مي شود. 
متاس��فانه افراد ثروتمند اغلب به پشتوانه قدرت 

ناشي از ثروت تمايلي به پس دادن وام ندارند.
اين كارشناس با اشاره به فلسفه بانكداري اسالمي 
گفت: بانكداري اس��المي به اين صورت است كه 
بخش حقيقي اقتصاد ب��ا بخش پول بايد ارتباط 
داشته باشد. به عنوان نمونه در آلمان چون تورم 
پايين است، انگيزه سفته بازي وجود ندارد و حتي 
با فرض تورم، ساختاري به گونه اي طراحي شده 
كه عملكردها هدايت ش��ده و ماليات بر عايدي 

سرمايه به درستي دريافت مي شود.
وي افزود: در بح��ث مربوط به ماليات بر عايدي، 
ساختاري در كشورهاي توس��عه يافته طراحي 
ش��ده كه امكان سوءاستفاده از آن وجود نداشته 
باش��د و فقط براي فعالي��ت تولي��دي وام داده 
مي ش��ود در نتيجه رب��ا در اين سيس��تم ديده 

نمي شود.
حشمتي گفت: انتظار مي رود تيم اقتصادي دولت 
سيستم بانكي كشور را اصالح كند زيرا به تعداد 
بانك ها، توليد قابل توجهي در كشور وجود ندارد 

و تسهيالت به طور متوازن پرداخت نمي شود.

درباره كتاب يك معامله خوب
با پيش��رفت تكنولوژي و فراگير ش��دن اينترنت، 
صنعت معامله گري رشد فزآينده اي يافته، به طوري 
كه بسياري از افراد به اميد كسب درآمد و ثروتمند 
ش��دن به معامله گري روي آوردن��د. در اين ميان، 
افرادي هستند كه شركت هايي تاسيس مي كنند 
و معامله گران را گ��رد خود مي آورند تا برايش��ان 
معامله گري كنند. كتاب »يك معامله خوب: نگاهي 
به درون دني��اي فوق العاده رقابت��ي معامله گري 
اختصاصي« نوش��ته مايك بالفي��ور ترجمه رضا 
رنجبر توسط موسس��ه كتاب مهربان نشر در ۳۶8 
صفحه منتشر ش��ده است. در حال حاضر بسياري 
از شركت هاي معامله گري اختصاصي فعاليت هاي 
خود را به صورت اينترنتي انجام مي دهند و از سراسر 
دنيا معامله گران را به مجموعه خود اضافه مي كنند. 
مايك بالفيور فارغ التحصيل دانش��كده حقوق از 
دانش��گاه كنتيكت و موسس شركت معامله گري 
»اس ام بي كپيتال« اس��ت. او در اين كتاب نگاهي 
به دنياي درون شركت هاي معامله گري مي اندازد 
و داس��تان ها و مثال هايي از برخ��ي معامله گران و 
نحوه به دست آوردن و از دس��ت دادن ثروت هاي 
باورنكردني را بيان مي كن��د. با خواندن اين كتاب 
ياد مي گيريم معامله گري موفق مس��تلزم تالش 
زياد، انعطاف پذيري، سازگاري، نظم، درون نگري 
مداوم و شجاعت براي به چالش كشيدن خود است. 
ياد مي گيريم به جاي كپي كردن اس��تراتژي هاي 
معامله گران فوق ستاره، بر سيستم معامالتي خود 
متمركز شويد و استراتژي هاي خود را توسعه دهيم.

واگذاري سرخابي ها
تا پايان سال

حميد س��جادي، وزير ورزش و جوان��ان اظهار 
داش��ت: رييس جمهور محترم تيم هايي تشكيل 
 شده تا با دقت مصوبات و گزارش هاي شهرستان  ها
در سفرهاي دولت بررسي و تصميم گيري شود.

س��جادي بابيان اينك��ه مطالع��ات الزم در ابعاد 
مختلف براي شهرستان هاي هدف در سفر هيات 
دولت به استان ها انجام مي شود افزود: در برخي 
از اس��تان ها به جهت رفع مشكالت موجود اين 

استان ها، حتي دو روز هم بيشتر حضور داشتم.
وي با اشاره به مرزهاي سه گانه شهرستان مرزي 
بندر آستارا و قرار گرفتن اين شهرستان در منطقه 
استراتژيك در گيالن گفت: شهرستان مرزي بندر 
آستارا از زيبايي منحصربه فردي برخوردار است 
كه مي توان مسابقات بين المللي را نيز در همين 

شهرستان برگزار كنيم.
وزير ورزش و جوانان با اشاره به برنامه ريزي هاي 
ص��ورت گرفته ب��ا عن��وان »ط��رح خودكفايي 
اقتصادي« فدراس��يون هاي ورزش��ي نيز گفت: 
ط��رح خودكفاي��ي اقتص��ادي و درآمدزاي��ي 
فدراس��يون هاي ورزشي از مهم ترين برنامه هاي 

وزارت ورزش و جوانان است. 
س��جادي در ادام��ه از آم��اده ش��دن واگذاري 
باش��گاه هاي فوتبال اس��تقالل و پرس��پوليس 
به بخ��ش خصوصي خب��ر داد و اظهار داش��ت: 
مجوزهاي الزم در اين خصوص اخذش��ده است 
و ان ش��اءاهلل تا آخر اس��فندماه امسال دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصي واگذار 

مي شود.
وزير ورزش و جوانان ادامه داد: روند واگذاري اين 
دو باشگاه به بخش خصوصي به اطالع فدراسيون 
فوتب��ال و حتي به كنفدراس��يون فوتبال آس��يا 

)AFC( نيز اطالع داده شده است.
س��جادي بابيان اينكه ماج��راي حذف تيم هاي 
فوتبال اس��تقالل و پرس��پوليس از ليگ آسيا به 
دولت قبل برمي گردد، اف��زود: تالش كرديم كه 
آراي صادره از س��وي كنفدراسيون فوتبال آسيا 
باطل ش��ود كه متأس��فانه تاكنون با مشكالتي 

مواجه شده ايم.

»تعادل« روند معامالت صندوق هاي بورسي را بررسي مي كند

بن بست درآمد ثابت هاي بورسي

سود سال ٩٩ سهام عدالت پرداخت مي شود

رشد 2.5 درصدي شاخص كل

حس��ين قربان زاده، مع��اون وزير اقتص��اد و دارايي به 
آخرين وضعيت پرداخت سود سال ۹۹ سهام عدالت به 
حساب سهامداران اشاره كرد و افزود: تاكنون رقم كلي 
نهايي و زمان واريز آن مشخص ش��ده است. براساس 
محاس��بات انجام ش��ده احتماال تا پايان سال رقمي 
حدود ۶۰۰ هزار تومان به حساب هر سهامدار پرداخت 
شود. قربان زاده اعالم كرد: ۴۹ ميليون سهامداري كه 
داراي سهام عدالت هس��تند، بعد از ابالغ رهبر معظم 
انق��الب و نيز آيين نامه ش��وراي عالي ب��ورس قادر به 
انتخاب دو روش مديريت مستقيم و غيرمستقيم بودند. 
معاون وزير اقتصاد و دارايي اف��زود: بعد از انتخاب نوع 
روش مديريت، س��هامداران مس��تقيم خود سهامدار 
شركت هاي س��رمايه پذير و سهامداران غيرمستقيم، 
سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري استاني شدند. وي 
بيان داشت: شركت هاي سرمايه پذير داراي سهامداران 
عدالت به دو دسته ش��ركت هاي بورسي و غيربورسي 
تقسيم مي شود كه شركت هاي بورسي داراي ۳۶ شركت 

بورسي و شركت هاي غيربورس��ي شامل 1۳ شركت 
هستند. قربان زاده خاطرنش��ان كرد: سود سال ۹۹ 
سهام عدالت شركت هاي غير بورسي حدود ۲ هزار 
و 8۰۰ ميليارد تومان و س��ود شركت هاي بورسي 
رقمي حدود ۲۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اس��ت. 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي ادامه داد: جمع 
سود دو شركت بورسي و غيربورسي عددي معادل 
حدود ۳1 ه��زار ميليارد تومان اس��ت كه اين رقم 
بايد ميان ۴۹ ميليون س��هامدار توزيع شود، بر اين 
اساس تا پايان س��ال به هر سهامدار احتماال رقمي 
حدود ۶۰۰ هزار پرداخت مي ش��ود. وي با تاكيد بر 
اينكه جمع س��ود شركت هاي بورسي و غيربورسي 
نسبت به سال ۹8 حدود سه برابر افزايش پيدا كرده 
است، افزود: جمع سود س��ال ۹8 كه سال گذشته 
به حساب سهامداران پرداخت شد، حدود ۹ هزار و 
۵۰۰ ميليارد تومان بود كه امسال اين عدد به بيش 

از ۳1 هزار ميليارد تومان رسيده است.

    واريز سود سهام عدالت تا پايان سال ۱۴۰۰
قربانزاده در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه پرداخت 
سود سهام عدالت به حس��اب مشموالن تا پايان سال 
جاري حتمي است يا خير، گفت: اقدامات الزم انجام 
ش��ده است تا سود سهام عدالت سال ٩٩ تا پايان سال 
جاري به حساب سهامداران پرداخت شود. معاون وزير 
اقتصاد و دارايي گفت : زيرمجموعه شوراي عالي بورس، 
كارگروهي براي تعيي��ن تكليف موضوعات مرتبط با 
سهام عدالت تشكيل شده است كه در آن نمايندگاني 
از س��ازمان خصوصي سازي، س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، اتاق تعاون، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، 
دستگاه هاي نظارتي و كانون سهام عدالت حضور دارند.  
وي خاطرنشان كرد: در اين كارگروه در تالش هستيم 
كه جزييات نحوه پرداخت سود سهامداران غيرمستقيم 
مش��خص و قوانين آن رعايت ش��ود تا سهامداران آن 
بتوانند هر چه زودتر به سود مدنظر دست پيدا كنند. وي 
در پاسخ به سوالي ديگر در اين خصوص كه باقي مانده 

س��ود س��ال ٩٨ س��هام عدالت چه زماني به حساب 
مشموالن پرداخت مي شود، گفت: برخي از شركت هاي 
بزرگ مانند دخانيات، مخابرات و غيره سود سال هاي 
گذشته خود را به طور كامل پرداخت نكردند، سازمان 
خصوصي سازي مكلف به پيگيري از اين شركت ها است 
و موارد حقوقي الزم در مورد آنها را اعمال كرده است تا 
اين شركت ها هر چه زودتر باقي مانده سود سال گذشته 
را پرداخت كنند. قربان زاده اظهار داشت: اقدام حقوقي 
مربوط به اين شركت ها را انجام داديم و ماده ۴8 قانون 
محاس��بات عمومي را بر اين شركت ها اعمال كرديم، 
براين اساس ديگر امكان ثبت صورت جلسات براي آنها 
وجود ندارد و اين شركت ها بايد هر چه زودتر معوقات 
را پرداخت كنند. رييس س��ازمان خصوصي س��ازي 
گفت: اكنون در ح��ال مذاكرات با هيات مديره اين دو 
شركت بزرگ هستيم تا بتوانند سود معوقه را در قالب 
دريافت تسهيالت از بانك پرداخت كنند، اما تاكنون 
زمان دقيقي براي پرداخت اين سود اعالم نشده است.

ش��اخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، ۹ بهمن ماه با ۲۹ هزار و ۶۰8 واحد افزايش، در جايگاه 
يك  ميليون و ۲۵8 هزار واحدي قرار گرفت. در معامالت اين 
روز بيش از چهار ميليارد و ۲۲۲ ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۳1 هزار و 1۷۹ ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۶ هزار و ۳8۲ 
واحد افزايش به ۳۲۵ هزار و 1۳8 واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( با چهار  هزار و ۶ واحد رشد به ۲۰۴ هزار و 8۳ واحد 
رسيد. شاخص بازار اول، ۲۶ هزار و ۶۲۷ واحد و شاخص بازار 

دوم، ۴۴ هزار و ۳۴۵ واحد افزايش داشتند.
ع��الوه بر اين در بين همه نمادها، ف��والد مباركه اصفهان 
)فوالد( با س��ه هزار و ۴۴۴ واحد، مل��ي صنايع مس ايران 
)فملي( با س��ه ه��زار و ي��ك واحد، صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس )فارس( با ۲  هزار و 81 واحد، پتروشيمي پارس 
)پارس( با يك هزار و ۶۷ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان 
)پارس��ان( با يك هزار و ۵۳ واحد، نفت و گاز و پتروشيمي 
تامين )تاپيكو( با يك هزار و 1۹ واحد و شركت سرمايه گذاري 
غدير )وغدير( با يك هزار و هشت واحد تاثير مثبت بر شاخص 

بورس داشتند. در مقابل، شيشه و گاز )كگاز( با ۹ واحد، گروه 
صنعتي بارز )پكرمان( با هش��ت واحد، توريستي و رفاهي 
آبادگران ايران )ثاباد( با هشت واحد، پارس سويچ )به سويچ( 
با هشت واحد تاثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند. 
برپايه اين گزارش، در اولين روزكاري هفته نماد صنايع 
جوشكاب يزد )بكاب(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، 
ايران خودرو )خودرو(، ملي صنايع مس ايران )فملي(، 
سايپا )خساپا(، پاسر خودرو )خپارس( و صنايع آذرآب 
)فاذر( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو 
هم در معامالت امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد و ۲۰۰ هزار برگه 
سهم به ارزش ۲ هزار و ۵۴۰ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    تغيير وضعيت شاخص فرابورس
طي روز شنبه شاخص فرابورس بيش از ۳۲۰ واحد افزايش 
داش��ت و بر روي كانال 1۷ ه��زار و ۳۵۴ واحد ثابت ماند. 
نمادهاي پليمر آريا ساس��ول )آريا(، پتروشيمي زاگرس 
)زاگرس(، شركت سرمايه گذاري صبا تامين )صبا(، بيمه 

پاس��ارگاد )بپاس(، پااليش نفت الوان )شاوان(، پااليش 
نفت شيرزا )شراز( و شركت آهن و فوالد ارفع )ارفع( با تاثير 
مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين بيمه كوثر 
)كوثر(، آتيه داده پرداز )اپرداز(، بيمه تجارت نو )بنو( و بيمه 

تعاون )وتعاون( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. 

    صعود سهام عدالت
در پايان معامالت روز شنبه بازار سهام، ارزش سهام عدالت 
در مقايسه با روز چهارشنبه )۶ بهمن ماه(، ٣درصد افزايش 
يافت و ارزش سبد ۵٣٢هزار توماني، يك ميليون توماني 
و ۴٩٢هزار توماني سهام عدالت به ترتيب به ١١ ميليون 
و ۵٢٠هزار تومان، ٢١ ميلي��ون و ٧٠٣هزار تومان و ١٠ 
ميليون و ۶٨١هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني عدالت 

به ۶ ميليون و ٩١٢هزار تومان رسيده است.

    رشد صندوق هاي سرمايه گذاري
بيشترين معامالت صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 

معامله روز ش��نبه به صندوق پااليشي يكم )پااليش( با 
رقم ۵8۰ميليارد تومان تعلق داشت و بعد از آن صندوق 
واسطه گري مالي يكم )دارا يكم( دومين ETF پرمعامله 
لقب گرفت. دارندگان صندوق تجارت شاخصي كاردان 
رشد ۶.۳درصدي دارايي خود را نظاره گر بودند. از طرف 
ديگر مال��كان صندوق گروه زعفران س��حرخيز با زيان 
1.1درصدي در يك روز مواجه ش��دند. هيجانات اولين 
روزكاري هفته باعث ش��د كه بيش��ترين نوسان قيمت 
)۷.۶درص��د( در رابطه با صندوق پاالي��ش رقم بخورد. 
دو صندوق دولتي واس��طه گري مالي و پااليش��ي يكم 
روي ه��م 8۴۵ميلي��ارد تومان برابر ب��ا ۳۶درصد از كل 
صندوق هاي قابل معامله خريد و فروش ش��دند. جمع 
معامالت صندوق ه��اي طاليي نيز به ۲8ميليارد تومان 
رس��يد و بازدهي واحدهاي اين گروه به طور متوس��ط 
منفي ۰.۲درصد ش��د. كل ارزش معام��الت در اين روز 
صندوق هاي معامله پذير در نهايت به دو هزار و ۳۵۰ميليارد 
تومان رسيد و مالكيت حقوقي ها در صندوق هاي درآمد 

ثابت معادل ۲۳۵ميليارد تومان افزايش يافت.



گروه راه و شهرسازي|
همچون سال هاي گذشته، داستان اخذ انواع ماليات از 
امالك در اين روزها و همزمان با بررسي بودجه سال 
آتي كش��ور در مجلس، داغ شده اس��ت. سهم اندك 
درآمدهاي مالياتي از امالك در بودجه ساالنه اما تمام 
ماجرا نيس��ت و به باور گروهي از كارشناسان، دولت 
بايد براي تنظيم بازار مسكن انواع ماليات بر امالك را 
وضع و اجرا كند تا مالكان به جاي پرداخت ماليات هاي 
سنگين، به فروش يا اجاره امالك خود رضايت بدهند و 
به اين ترتيب، عرضه در بازار مسكن زياد شده و قيمت ها 
فروكش كند. در اين مس��ير اما برخ��ي موانع قانوني 
وجود دارد. از جمله آنگونه كه رييس اتحاديه امالك 
گفته است، امالك خالي متعلق به بانك ها و ارگان هاي 
دولتي به دليل قيمت هاي كارشناسي نجومي، بدون 
مشتري مانده اند. بي شك، از آنجا كه قيمت هاي نجومي 
امالك بر ميزان اجاره بهاي آنها نيز اثرگذار است، به نظر 
مي رسد، اين دس��ته از امالك حتي در صورت تمايل 

بانك ها، مورد اجاره نيز قرار نخواهند گرفت.
حدود يك سال پيش، در روزهاي پاياني ديماه، سيد 
احس��ان خاندوزي، وزير كنوني اقتصاد و نايب رييس 
سابق كميسيون اقتصادي مجلس گفته بود: دولت در 
اليحه بودجه 1400 براي دريافت ماليات از خانه هاي 
خالي رقم 200 ميليارد توم��ان را در نظر گرفته، اين 
در حالي اس��ت كه به راحتي اين رق��م مي تواند به 5 
هزار ميليارد تومان برس��د. خان��دوزي در يك برنامه 
تلويزيوني درباره وضعيت ماليات در كشور اظهار كرده 
بود: در بودجه س��ال گذشته )سال 98( سهم ماليات 
بيش از 35 درصد بود و براي امسال )سال 99( به 31 
درصد رسيد. براي سال آينده )1400( سهم ماليات در 
بودجه به زير 30 درصد رسيده كه نتيجه آن استقراض 
بيشتر اس��ت. او همچنين اظهار كرده بود: بين 80 تا 
100 هزار ميليارد توم��ان برآورد قطعي فرار مالياتي 

در كشور است.
حاال نيز برخي از كارشناس��ان و دولتم��ردان از لزوم 
دريافت ماليات از عايدي ملك و ساير دارايي ها، ماليات 
از خانه هاي خالي و ... س��خن به ميان مي آورند. طرح 
ماليات از خانه هاي خالي اگر چه طي 5 سال گذشته، 
س��رانجام در تابستان سال جاري در مجلس تصويب 
شد، اما به دليل نبود و عدم شكل گيري سامانه اسكان 
و امالك كش��ور، امكان شناسايي اين دسته از امالك 
براي دولت فراهم نيامده است. از سوي ديگر، در قانون 
يادش��ده معافيت هاي متعددي از جمله داشتن تا 4 
دس��تگاه آپارتمان براي هر خانوار مجاز شمرده شده 
اس��ت. اما با تمام انتقادات ريز و درشتي كه به قانون 
ماليات از خانه هاي خالي وارد ش��ده است، مهم ترين 

نكت��ه اي كه به طور آگاهانه يا ناآگاهانه، چه از س��وي 
كارشناس��ان و دولتمردان و چه از س��وي رسانه ها از 
آن غفلت ش��ده است، مس��اله اخذ ماليات از امالك 
خالي بانك ها و س��اير ارگان ها اس��ت. مس��اله اي كه 
حتي در س��امانه تازه راه اندازي شده اسكان و امالك 
كشور گزينه اي براي ثبت و خوداظهاري اين دسته از 
واحدهاي مسكوني ناديده گرفته شده و گزينه اي براي 
اين كار وجود ندارد و اين شبهه را ايجاد كرده است كه 
اجراي قانون ماليات از خانه ه��اي خالي، صرفا مردم 
عادي و مالكان خرد را هدف قرار داده است و بانك ها 
و ساير دستگاه دولتي كه بخش عمده اي از خانه هاي 
خالي متعلق به آنها، را از پرداخت اين دسته از ماليات ها 
معاف كرده است. همانطور كه بارها مسووالن وزارت 
راه و شهرس��ازي اعالم كرده ان��د، برخي از بانك ها در 
زمره بزرگ ترين مالكان كش��ور قرار دارند و به اعتبار 
آمارهاي حاصل از همين سامانه ملي امالك و اسكان 
كش��ور برخي از بانك ها مالك بي��ش از 1000 واحد 
مس��كوني خالي هس��تند و اين در حالي است كه در 
سامانه يادشده، مساله ثبت امالك متعلق به »اشخاص 
حقوقي« از جمله بانك ها و ساير نهادهاي اقتصادي و 

غيراقتصادي لحاظ نشده است.

مانعفروشواجارهامالكخاليبانكها
آنگونه ك��ه مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه 
مشاوران امالك گفته است: خانه هاي خالي متعلق به 
بانك ها و دستگاه هاي دولتي است و قيمت كارشناسي 
آن به قدري باالست كه هيچ خريداري در مزايده براي 

آنها پيدا نمي شود.
خس��روي اظهار كرد: به نظر من وقتي يك خانواده با 

پس ان��داز و صرفه جويي، واحدي عالوه بر خانه اي كه 
در آن س��كونت دارد خريداري مي كن��د آن را خالي 
نمي گذارد. اصال منطقي نيست كه خانه را خالي نگه 
دارد. خانه هاي خالي متعلق به بانك ها و ارگان ها است.

وي افزود: رييس جمهور دس��تور داد تا دستگاه هاي 
دولتي امالك مازاد را بفروش��ند. امالك مازاد اگر در 
بازار بيايد قيمت خانه كاهش خواهد يافت. اما زماني 
كه به ارگان ها و دس��تگاه ها گفتند واحدهاي خود را 
بفروشيد، محدوديت هايي را براي آنها تعيين كردند. 
مثال گفتند بايد امالك توس��ط كارشناسان رسمي 
دادگستري تعيين قيمت شود. كارشناسان دادگستري 
هم قيمت هاي نجومي را تعيين مي كنند و وقتي امالك 
به مزايده گذاش��ته مي ش��ود، هيچكس براي خريد 
آن پيشقدم نمي شود. خسروي در گفت وگو با ايسنا 
تصريح كرد: همين اقدامات باعث مي ش��ود تا مردم 
عادي هم قيمت خانه ش��ان را باال ببرند. چه اشكالي 
دارد كه ارگان ها و دستگاه هاي دولتي، واحدهاي خود 
را مقداري زير قيمت بازار بفروش��ند تا مردم خانه دار 
ش��وند. اما نه تنها اين كار را نمي كنند بلكه نرخ هايي 
به مراتب باالتر از بازار تعيين مي كنند. با اين عملكرد 
چطور انتظار داريم عرضه 2.5 ميليون خانه خالي منجر 

به ايجاد آرامش در بازار مسكن شود؟
رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به افزايش نسبي 
معامالت در نيمه دوم سال گفت: معموال در شش ماهه 
دوم مقداري بازار مسكن به تحرك مي رسد كه امسال 
نيز اين اتفاق افتاده اما توقع ما بيش از اين مقدار است. 
به نظر مي رسد هنوز بخش قابل توجهي از متقاضيان 
بالقوه در انتظار توافقات هسته اي هستند تا نسبت به 
خريد مسكن تصميم بگيرند. ثباتي كه در بازارهاي طال 

و ارز ايجاد شده با فاصله زماني در بازار مسكن تاثيرگذار 
است اما بايد صبور باشيم. اگر قيمت دالر به محدوده 
25 هزار تومان برسد و در همان محدوده تثبيت شود 

مسلما قيمت مسكن كاهش خواهد يافت.

اخذمالياتازگروههايخاص
در اين ح��ال، محمدرضا عبدلي، كارش��ناس مركز 
پژوهش هاي مجلس با اشاره به برنامه دولت براي اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي در كشور، اظهار كرد: مساله 
اصلي اين اس��ت كه گرچه شيوه خوداظهاري سامانه 
ملي امالك و اسكان ش��ايد يك شيوه مرسوم باشد و 
بتواند بخشي از نيازهاي اطالعاتي امالك و اسكان را 
تقويت كند، اما بهترين شيوه اين بود كه مثل خيلي از 
كشورهاي دنيا، شهرداري ها در اين زمينه جدي عمل 
كنند و بخشي از اين ماليات هايي كه از زمين، مسكن 
و ساختمان اخذ مي ش��ود و دقيقا در همان محالت 

هزينه كرد، شود.
در گفت وگو با تس��نيم، وي ادام��ه داد: اين نه تنها در 
كشورهاي توسعه يافته اجرا ش��ده بلكه شاهديم در 

برخي كشورهاي همسايه  هم اجرا شده است.
وي با بيان اينكه روي دريافت ماليات از خانه هاي خالي 
تمركز ش��ده اما يك بخش بزرگي از قانون را اجرايي 
نكرديم يعني ماليات بر عايدي سرمايه امالك، تصريح 
كرد: بحث ماليات بر اراضي باير و ماليات بر خانه هاي 
گرانقيمت ني��ز مي تواند اجرايي ش��ود كه تاثيرگذار 
خواهد بود. پژوهش��گر مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: در برخي از مناطق حتي 
ماليات بر خانه هاي دوم يا خانه هايي كه معموال مورد 
استفاده ييالقي قرار مي گيرد نيز مغفول مانده است. 
البته در اجرايي ش��دن هر كدام از اين ماليات ها براي 
تاثيرگذاري و درآمدزايي نبايد دايره آن را به ش��دت 
گس��ترش دهيم. وي اضافه كرد: متاسفانه رقمي كه 
در اليحه بودجه هم در سال گذشته و هم امسال قيد 
ش��ده با توجه به افزايش شديد قيمت ها كه داشتيم 
ش��ايد تقريبا بگوييم حت��ي در ش��هرهاي كوچك 
افرادي كه از گذشته يك خانه وسيع در اختيار دارند 
مشمول پرداخت اين ماليات مي شوند و خيلي از افراد 
با حربه هاي مختلف شيوه هاي مختلف امتناع خواهند 
كرد. وي تاكي��د كرد: به جاي اينك��ه دايره پرداخت 
ماليات ها را گسترش بدهيم اگر ماليات را از افراد خاص 
و هدف دريافت كنيم تاثيرگذاري آن بس��يار بيشتر 
خواهد بود. متاس��فانه در اي��ن زمينه عملكرد خوبي 
نداش��ته ايم علي رغم اينكه تجارب كشورهاي ديگر 
نشان مي دهد كه انواع معافيت ها، انواع تخفيف ها براي 

افراد مختلف در اين زمينه اعمال مي شود.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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هشدارزرد؛آلودگي
هوايتهرانتاسهشنبه

اداره كل هواشناسي اس��تان تهران با صدور هشدار 
زرد از پايداري نسبي هوا، گاهي سكون جو و كاهش 
كيفيت هواي تهران تا سه شنبه )12 بهمن ماه( خبر 
داد. به گزارش ايس��نا، اداره كل هواشناس��ي استان 
تهران با صدور هش��دار زردرنگ آورده است: به دليل 
پايداري نسبي هوا و گاهي سكون جو، عدم وزش باد 
قابل مالحظه، افزايش آالينده هاي جوي به ويژه ذرات 
معلق كمتر از 2.5ميكرون، احتمال انباشت آالينده ها 
و كاهش كيفيت هوا در نواحي پرتردد و صنعتي تهران 
تا سه شنبه )12 بهمن ماه( دور از انتظار نيست. بر اثر اين 
مخاطره انباشت تدريجي آالينده ها، افزايش تدريجي 
شاخص هاي آلودگي جو و كاهش كيفيت هوا در حد 
ناس��الم براي گروه هاي حساس در صورت عدم مهار 
منابع آالينده ثابت و متحرك، در بعضي س��اعت ها 
كاهش كيفيت هوا در حد ناسالم براي تمام گروه ها 
پيش بيني مي ش��ود. به توصيه اداره كل هواشناسي 
استان تهران، مديريت بهينه در استفاده از سوخت و 
زمان فعاليت واحدهاي صنعتي، اجتناب از حضور در 
فضاي باز براي افراد داراي سابقه بيماري هاي قلبي و 
ريوي و اجتناب از رفت و آمدهاي غير ضروري به نواحي 
پرتردد براي افراد سالمند و خردسال بايد در دستور كار 
قرار گيرد. شايان ذكر است در ساعت هاي ميانه روز، 
روند افزايش آالينده ها گاهي متوقف يا كاهشي خواهد 
شد. بر اساس اين گزارش، هشدار زردرنگ به معناي 
اين است كه پديده اي جوي رخ خواهد داد كه ممكن 
است در سفرها و انجام كارهاي روزمره اختالالتي را 
ايجاد كند. اين هشدار براي آگاهي مردم صادر مي شود 
تا بتوانند آمادگي الزم را براي مواجهه با پديده اي جوي 
داشته باشند كه از حالت معمول كمي شدت بيشتري 
دارد. از سوي ديگر مسووالن نيز در جريان اين هشدارها 
قرار مي گيرند تا اگر الزم باشد تمهيداتي را بينديشند.

آمادگيايرانبرايساخت
ساالنه۵۰۰هزارمسكندرسوريه

محمدرضا رضايي  كوچي، رييس كميس��يون عمران 
مجلس اظهار داشت: ايران آمادگي ساخت ساالنه بيش 
از 500 هزار واحد مس��كوني در سوريه را دارد و سوريه 
هم براي اين همكاري با بخش خصوصي ايراني اعالم 
آمادگي كرده  است. رضايي  كوچي در گفت وگو با ايلنا 
درباره جزييات همكاري ايران و س��وريه در پروژه هاي 
بازسازي به ويژه مسكن و شهرسازي اظهار كرد: در سفر 
اخير هيات وزارت راه و شهرسازي به سوريه حضور داشتم 
و در آن سفر درباره نحوه مش��اركت ايران در بازسازي 
سوريه مذاكراتي انجام شد. وي ادامه داد: عمده مذاكرات 
در راستاي نوسازي و ساخت مسكن در سوريه بود. سوريه 
نياز به بازسازي اساسي دارد و ايران هم آمادگي مشاركت 
در بازسازي مناطق جنگ  زده را دارد و در همان مذاكرات 
سوريه براي ورود ايران به بازسازي مناطق مورد نظر و 
احداث واحدهاي مسكوني اعالم آمادگي كرد. رييس 
كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه اين مذاكرات 
فرصتي براي حضور شركت هاي بخش خصوصي ايران 
در بازار سوريه است، گفت: بخش خصوصي بايد در بازار 
بازسازي سوريه فعال شود و دولت هم بايد بستري براي 
حضور شركت هاي ايراني در اين بازار فراهم كند.  رضايي  
كوچي تاكيد كرد: البته نبايد ذهنيتي نادرست از حضور 
ايران در س��وريه ايجاد شود. قرار نيست دولت ايران در 
بازس��ازي س��وريه هزينه اي كند بلكه دولت به دنبال 
ايجاد فرصتي براي حضور شركت هاي بخش خصوصي 
در بازار س��وريه و صادرات خدمات فني و مهندسي به 
اين كشور است، درواقع شركت هاي بخش خصوصي 
ايراني مي توانند از حضور در پروژه هاي ساخت مسكن و 
بازسازي اين كشور درآمدزايي داشته باشند. وي ادامه 
داد: عالوه بر صادرات خدمات فني و مهندس��ي، ايران 
توان صادرات مصالح س��اختماني را هم به سوريه دارد 
و بايد از اين فرصت استفاده كنيم.  رييس كميسيون 
عمران مجلس گفت: ايران آمادگي ساخت ساالنه بيش 
از 500 هزار واحد مسكوني در سوريه را دارد و سوريه هم 
براي اين همكاري با بخش خصوصي ايراني اعالم امادگي 
كرده  است.  رضايي كوچي با اشاره به ورود تركيه به بازار 
خدمات فني و مهندسي سوريه اظهار داشت: شرايط 
كامال رقابتي است و تركيه و ساير كشورها هم وارد بازار 
بازسازي سوريه شده اند و بايد ديد ديپلماسي اقتصادي 
ايران در اين شرايط رقابتي چطور مي تواند عمل كند. 
بايد از اين فرصت براي حضور پررنگ شركت هاي بخش 
خصوصي ايراني استفاده كنيم.  وي با بيان اينكه در حال 
حاضر ارتباط ايران با سوريه در بخش صادرات خدمات 
فني و مهندسي ضعيف است، گفت: در سال هاي گذشته 
نتوانستيم اين فرصت را براي درآمدزايي بخش خصوصي 
در اين بازار ايجاد كنيم و ردپايي از شركت هاي بخش 
خصوصي ايران در بازار بازسازي سوريه ديده نمي شود 

كه در اين زمينه ديپلماسي اقتصادي بايد فعال شود. 

خسارت67۵ميليوندالري
سيلدر3دهه

پژمان تيموري، كارش��ناس مناب��ع آب گفت: وقوع 
سيالب در كشور در فاصله  سال هاي 68 تا 92 حدود 
675 ميليون دالر خسارت به كشورمان وارد كرده است 
كه اين ميزان خسارت هنگفت، به  خوبي ضرورت تدوين 
برنامه  مديريت سيالب در كشورمان را نشان مي دهد. 
تيموري در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به اينكه چه 
اقدامات ساخت و س��ازي بايد براي استقرار سيستم 
مديريت جامع سيالب در هرمزگان پياده سازي شود؟ 
متاسفانه سيل بندها و سدهاي تغذيه   مصنوعي، بعضا 
به محض پرشدن در زمان سيالب هاي اخير و پس از 
ذخيره كردن مثال چند ميليون مترمكعب آب، دچار 
شكست ش��دند و بنابراين در آن واحد حجم سيالب 
رودخانه ميناب در پايين دس��ت سيل بندها افزايش 
يافت و در نهايت ورود سيالب و رسوبات به مخزن سد 
ميناب، به صورت تصاعدي افزايش يافت كه س��بب 
بروز خسارت هاي زيادي ش��د. متاسفانه عدم  وجود 
سيستم هشدار سيل در نقاط باالدست سد ميناب كه 
جزو الزامات اساسي سازوكاري براي مديريت سيالب 
است، سبب شد تا امكان تعبيه اقدامات پيشگيرانه براي 
پيش بيني و كاهش خسارت هاي سيالب وجود نداشته 
باشد.  او افزود: با توجه به مشكالت يادشده، الزم است 
برنامه جامع مديريت سيالب براي استان هرمزگان به 
گونه اي تعبيه شود كه همه اقدامات سازوكاري نظير 
سيستم هاي پيش بيني وقوع س��يالب و نيز اقدامات 
سازه اي نظير احداث سيل بندها و سدهاي سيل گير، 
براي كنترل و مهار سيالب و بهره برداري از بارش هاي 
س��يالبي در استان به بهترين نحو پيش بيني و لحاظ 
شود. شايان ذكر است كه وقوع سيالب در كشور در 
فاصله سال هاي 1392- 1368، حدود 675 ميليون 
دالر خسارت به كش��ورمان وارد كرده است كه اين 
ميزان خس��ارت هنگفت، به خوبي ضرورت تدوين 
برنامه مديريت سيالب در كشورمان را نشان مي دهد.

چمران:تضمينيبرايتصويب
بودجه۱۴۰۱شهردارينيست

مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران در پاسخ 
به س��والي مبني بر اينكه چه تضميني اس��ت كه 
شاهد رشد بي رويه صدور پروانه با توجه به افزايش 
درآمدهاي حاصل از حوزه شهرسازي در سال1401 
نباشيم، اظهار كرد: چه تضميني است كه اين بودجه 
تصويب شود؟ هنوز معلوم نيست. او اضافه كرد: از 
طرفي رقم بودجه، تضميني بر تامين بودجه نيست. 
انجام كار درست اس��ت و آن كسي كه مي خواهد 
كار انجام دهد، بايد دقت كند.  رييس شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به اينكه درآمد 
حوزه شهرسازي رش��د 72 درصدي داشته است، 
گفت: بودجه اي كه در سال 1400 بسته شده بود 
نيز در حدود 68 درصد در حوزه شهرس��ازي بود و 
فرقي نكرد. 2تا 3 درصد كه رش��د نيست.  چمران 
در پاسخ به سوال ديگري درخصوص صدور دستي 
عوارض در شهرداري تهران اظهار كرد: عوارض نبايد 
دستي صادر بشود. در دوره چهارم شوراي شهر اگر 
كس��ي عوارض را دستي صادر مي كرد از آن عكس 
مي گرفتيم و بررسي مي كرديم كه چرا دستي صادر 
شده اس��ت.  رييس شوراي شهر تهران تاكيد كرد: 
تاكيد ما اين اس��ت كه عوارض نبايد دستي نوشته 
شود و كسي كه به صورت دستي عوارض را بنويسد 

تخلف كرده است.

آهنگربلخييامسگرشوشتري؟
 الهام گرفتن در اصالح نظام مالياتي كش��ور نه تنها 
امري مقبول كه ضروري اس��ت، اما انج��ام اين كار 
مس��تلزم در نظر گرفتن شرايط و تنگناهاي اقتصاد 
اي��ران به هنگام پياده س��ازي اين تجربيات اس��ت. 
ترديدي نيست كه تجربه هاي ياد شده نيز به يك باره 
در اقتصادهاي پيشرفته نازل نشده اند و طي زمان و 
در فرآيندهاي پيچيده به امري رايج بدل شده اند. در 
اين حال، نبايد فراموش كرد ك��ه هدف اصلي انواع 
ماليات مسكن و دارايي در غرب، كسب درآمد براي 
توليد و توزيع كاالهاي عمومي است نه تنظيم بازار. 
ضمن اينكه در بازار مسكن كشورهاي غربي، مسكن 
حمايتي و اجتماعي هم از محل ماليات هاي مسكن 
ايجاد شده است و بخشي از تقاضاي سرپناه را پوشش 
مي دهد. آيا چنين پديده اي را در كش��ور داريم؟ آيا 
اجاره داري حرفه اي داريم كه از طريق آن دولت بتواند 
روي افزايش ساالنه اجاره بها كنترلي داشته باشد؟ از 
اين رو، ضروري است به كارگيري تجارب كشورهاي 
ديگر در قالب يك بسته كامل و چند وجهي صورت 

گيرد نه گزينشي.

چرا اشخاص حقوقي هزاران مسكن خود را واگذار نمي كنند؟

ديروز صبح راننده وانت در تصادف با قطار در ورامين جان باخت

مصايبقيمتنجوميامالكبانكها

پشتصحنهحوادثسرياليريلي
گروه راه و شهرسازي|

طي ماه هاي اخير حوادث ريلي زياد ش��ده اس��ت، به 
گونه اي كه چندي پيش، مديرعامل راه آهن خواستار 
بررسي افزايش حوادث ريلي شد. درتازه ترين رويداد، 
 صبح ديروز يك دستگاه وانت در هنگام عبور از گذرگاه 
هم سطح ريلي با قطار، در ايستگاه ورامين تصادف كرد 
كه راننده اين وان��ت در دم جان باخت. يك منبع آگاه 
اعالم كرده است كه سهل انگاري ماموران راه آهن منجر 
به اين تصادف و فوت راننده وانت شده است. اگر چه هنوز 
نتيجه تحقيق ها و بررسي هاي راه آهن درباره حوادث 
اخير منتشر نش��ده است، اما يك فعال صنعت ريلي با 
بيان اينكه س��وء مديريت در بروز اين سوانح رخ داده، 
اظهار كرده است: در سال هاي گذشته همواره تحريم 
بوده ايم اما سوانح با اين حجم و شدت رخ نمي داد بنابراين 

نمي توان آن را گردن تحريم ها انداخت.

عاملانسانيدرحادثهديروزورامين
يك منبع آگاه در گفت وگو با مهر درباره جزييات اين سانحه 
گفت: گذرگاه گل تپه واقع در حد فاصل ايستگاه ورامين و 
بهرام در ساعت تعويض شيفت ماموران راه آهن، به دليل 
اينكه ماموراني كه تازه سر كار آمده بودند، فراموش كردند تا 
تيرك گذرگاه هم سطح را در حالت افقي قرار دهند، راننده 
وانت به تصور اينكه گذرگاه باز است، اقدام به عبور از روي 
ريل مي كند. وي افزود: بالفاصله ريل باس به محل سانحه 
مي رس��د و ضمن وارد آمدن خسارت جدي به ريل باس، 
راننده پيكان بار نيز در دم جان خود را از دست مي دهد؛ دو 

نفر هم دچار مصدوميت شديد شده اند. اين منبع آگاه در 
صنعت ريلي افزود: به نظر مي رسد با توجه به پايين نياوردن 
تيرك گذرگاه، مقصر اصلي راه آهن باشد. وي اظهار كرد: 
در روزهاي اخير سوانح ريلي راه آهن منطقه تهران به شدت 
افزايش يافته است. آتش سوري 2 دستگاه ريل باس و يك 
دستگاه ترنست، دو مرحله خروج قطار از ريل در ايستگاه 
بهرام و قطع پاهاي يكي از ماموران راه آهن از حوادث جدي 

يك ماه اخير در راه آهن تهران بوده است.

برخيازمهمترينسوانحريلي
سهماههاخير

آنگونه كه مهر گزارش كرده است، طي روزهاي 28، 29 
و 30 دي ماه 3 س��انحه ريلي در منطقه راه آهن زاگرس 
 به وقوع پيوس��ت كه خس��اراتي در پي داش��ت. صبح 
پنج شنبه 30 دي ماه يك واگن فله بر به شماره 9453905 
در ايستگاه شوش حد فاصل ايستگاه انديمشك و اهواز 
از خط خارج و منجر به مس��دودي سه ساعته خط شد. 
چهارش��نبه 29 دي ماه نيز به عل��ت ورود واگنت ريلي 
)درزين د 81( حامل ماموران به خط مسدود در ايستگاه 
باالرود، منجر به برخورد ش��ديد با ماشين آالت خطي 
متوقف شده شد كه منجر به خس��ارت شديد به هر دو 
دستگاه شد. همچنين در روز سه شنبه 28 دي نيز يك 
واگن باري لبه كوتاه در ايستگاه انديمشك از خط خارج 
شد. هر 3 حادثه مذكور در يك منطقه راه آهن و طي 3 روز 
متوالي به وقوع پيوسته است. گزارش ها حاكي از خروج از 
خط يك واگن فله بردر راه آهن شمال در روز پنج شنبه 

23 دي ماه 1400 حد فاصل ايستگاه هاي زرين دشت به 
مهاباد در استان مازندران بود كه به وارد آمدن خسارت به 
واگن و خطوط و همچنين مسدودي خط منجر شده بود. 
صبح 23 دي ماه نيز در هنگام مانور و جابه جايي قطار در 
ايستگاه تهران ،يك واگن مسافري به علت برخورد دچار 

خروج از خط و وارد آمدن خسارت به آن شد.

تحريمياكمكاري؟
در اين حال، يك مقام مسوول صنعت ريلي درباره مشكالت 
اخير و سوانح دو هفته گذشته در حوزه حمل و نقل ريلي 
اظهار كرد: نخست بايد يك تقس��يم بندي از اين سوانح 
اتفاق بيفتد؛ ابتدا در دو مرحله ترنست آتش گرفت، سپس 
در دو يا سه مرحله ريل باس ها آتش گرفتند و سه مرحله 
 هم لوكوموتيو ها آت��ش گرفتند؛ به طور كل��ي 10 مورد 
آتش س��وزي در ش��بكه ريلي رخ داد. وي در گفت وگو با 
مهر، درباره آتش سوزي لوكوموتيوها افزود: هم حادثه روز 
چهارم و حادثه آتش سوزي روز پنجم بهمن ماه امسال كه 
در نزديكي ايستگاه اروميه بود، بر اساس بررسي ها، وقوع 
آتش اوليه در نزديكي گيالس سوخت است؛ به لحاظ فني، 
س��وخت در مدار گازوئيل لوكوموتيو بايد رفت و برگشت 
داشته باشد كه در هر دو مورد به دليل باال بودن فشار گيالس 
سوخت، اين قطعه دچار تركيدگي شده است. اين منبع آگاه 
اظهار كرد: در يك دهه گذشته تاكنون حادثه شكستگي 
گيالس سوخت نداشته ايم كه احتماال  اين سوانح به دليل 
پايين بودن كيفيت اين قطعه بوده است. وي با بيان اينكه 
متأسفانه به نظر مي رسد اين سوانح در حال پنهان سازي 

اس��ت، درباره حادثه آتش سوزي لوكوموتيو زيمنس در 
ايستگاه زادمحمود گفت: آتش سوزي به دليل آتش گرفتن 
قطعه تركشن موتور بوده است؛ همچنين ترنست ها هم به 
دليل گرم شدن موتورها و سپس آتش گرفتن سوخت و 
روغني كه روي موتور ريخته بوده، دچار سانحه آتش سوزي 
شده بودند. اين فعال صنعت ريلي با بيان اينكه سوء مديريت 
در بروز اين س��وانح رخ داده است، يادآور شد: در سال هاي 
گذشته همواره تحريم بوده ايم اما س��وانح با اين حجم و 
شدت رخ نمي داد بنابراين نمي توان آن را گردن تحريم ها 
انداخت. وي اظهار كرد: وقتي آلودگي سوخت و روغن در 
محيط كنار اگزوز، سبب آتش گرفتن ريل باس ها شده، 
نشان مي دهد يا پيمانكار كم كاري كرده يا ناظر پيمانكار به 
درستي آن را بررسي نكرده است. اين مقام مسوول با بيان 
اينكه در سنوات گذشته سابقه نداشته كه يك قطار وارد 
منطقه راه آهن شمال شده و با 12 واگن تصادف و آنها را از 
ريل خارج كند، گفت: در ايستگاه سرخ آباد ورسك 8 تا 9 
واگن از خط خارج شدند، حادثه خروج از خط در ايستگاه 
ماهشهر رخ داد يا اينكه در ايستگاه خانگيران به مختوم 
قلي در منطقه سرخس اخيراً شاهد برخورد لوكوموتيوها 
يا برخورد كشنده ها در ايستگاه بافت رخ داده است كه قطعًا 
عمدي نيست ولي نش��ان دهنده كم كاري است. وي به 
مطالبات 2 هزار ميليارد توماني مالكان خصوصي لوكوموتيو 
از راه آهن گفت: اگر راه آهن بتواند بخشي از بدهي هايش را 
به بخش خصوصي و مالكان لوكوموتيوها بدهد تا تعميرات 
دوره اي كشنده ها يا دست مزدهاي كارگران را پرداخت 

كند، بخشي از مشكالت برطرف مي شود.

۱- برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۶۸ مورخه  ۱۴۰۰/۰۹/۱۰هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمد 
خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۶5۹ و شماره ملي ۳5۲۰۶5۶۳۸۸ صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  ۱۹۴۱۳/۷۹متر مربع قسمتي از پالك  ۷۳۹۱ اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه اي به ايشان واگذار گرديده است.
۲- برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۶۹ مورخه  ۱۴۰۰/۰۹/۱۰هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي عليرضا 
خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۴۰۷ و شماره ملي ۳55۹۷۶5۴۰۴ صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  ۱۹۴۱۳/۷۹مترمربع قسمتي از پالك ۷۳۹۱ اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه اي به ايشان واگذار گرديده است.
٣- برابر رأي ش�ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۶۷ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
محمدرضا خليفه فرزند مصطفي به ش�ماره شناس�نامه ۸۹۸ و ش�ماره ملي  ۳5۲۰۶5۷۸5۶ صادره از دشتستان 
در دو دانگ مشاع از شش�دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۱۹۴۱۳/۷۹مترمربع قسمتي از پالك ۷۳۹۱ 
اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه اي به ايشان 

واگذار گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني دادگاه نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۰/۱۰/۲5تاريخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

م الف ۸۶۶

آگهيموضوعماده3قانونوماده۱3آييننامهقانونتعيينتكليف
وضعيتاراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

حميدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيد سردار سليماني چهره بين المللي مقاومت است

۱-  برابر رأي ش�ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۷۱ مورخه  ۱۴۰۰/۰۹/۱۰هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
محمد خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۶5۹ و شماره ملي ۳5۲۰۶5۶۳۸۸ صادره از دشتستان در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به آن به مساحت ۱۰۸55 متر مربع قسمتي  از پالك ۷۳۹۱ اصلي واقع در 
بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه به ايشان واگذار گرديده است.

۲- برابر راي ش�ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۷۰ مورخه۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
عليرضا خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۴۰۷ و شماره ملي ۳55۹۷۶5۴۰۴ صادره از دشتستان در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۱۰۸55مترمربع قسمتي از پالك ۷۳۹۱ اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه به ايشان واگذار گرديده است.
۳- برابر رأي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۷۲ مورخه۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمدرضا خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۸۹۸ و شماره ملي 
۳5۲۰۶5۷۸5۶ صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۱۸55 متر 
مربع قسمتي از پالك ۷۳۹۱ اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي 

خدارحم خليفه به ايشان واگذار گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد، صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني )دادگاه( نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول:      ۱۴۰۰/۱۰/۲5تاريخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

م الف ۸۷۰

آگهيموضوعماده3قانونوماده۱3آييننامهقانونتعيينتكليف
وضعيتاراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

حميدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيد سردار سليماني چهره بين المللي مقاومت است

١- برابر رأي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۸۲ مورخه  ۱۴۰۰/۰۹/۱۳هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي 
و س�اختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمد 
خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۶5۹ و شماره ملي ۳5۳۰۶5۶۳۸۸ صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه نخلستان و اراضي متصل به آن به مساحت  ۶۸5۷۳/۳۲مترمربع قسمتى از پالك ۷۳۹۱ اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه به ايشان واگذار گرديده است.
۳- برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۷۹ مورخه  ۱۴۰۰/۰۹/۱۳هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي عليرضا 
خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۴۰۷ وشماره ملي 5۹۷۶5۴۰۴ ۳5 صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه نخلستان واراضي متصل به آن به مساحت ۶۸5۷۳/۳۲ متر مربع قسمتي از پالك ۷۳۹۱ اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه به ايشان واگذار گرديده است. 
۳- برابر رأي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۸۱ مورخه  ۱۴۰۰/۰۹/۱۳هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمد رضا 
خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۸۹۸ و شماره ملي ۳5۳۰۶5۷۸5۶ صادره ازدشتستان در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه نخلستان واراضي متصل به آن به مساحت۳۲ /۶۸5۷۳ متر مربع قسمتي از پالك ۷۳۹۱ اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه به ايشان واگذار گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داش�ته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني دادگاه نيست.
تاريخانتشار نوبت اول:  ۱۰/۲5/ ۱۴۰۰    تاريخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

 م الف ۸۷۲

آگهيموضوعماده3قانونوماده۱3آييننامهقانونتعيينتكليف
وضعيتاراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

حميدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيد سردار سليماني چهره بين المللي مقاومت است

۱- برابر رأي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۶۰ مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۱۰هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمد 
خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۶5۹ و شماره ملي ۲۰۶5۶۳۸۸ ۳5صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  ۸۷۹5۷/۲۲متر مربع قسمتي از پالك ۷۳۹۱ اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه به ايشان واگذار گرديده است.
۲- برابر رأي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۶۱ مورخه  ۱۴۰۰/۰۹/۱۰هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي عليرضا 
خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۴۰۷ وشماره ملي ۳55۹۷۶5۴۰۴ صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  ۸۷۹5۷/۲۲متر مربع قسمتي از پالك ۷۳۹۱ اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري شده از آقاي خدارحم خليفه به ايشان واگذار گرديده است.
۳- برابر رأي ش�ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۹۶۲ مورخه  ۱۴۰۰/۰۹/۱۰هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
محمدرضا خليفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۸۹۸ و ش�ماره ملي ۲۰۶5۷۸5۶ ۳5صادره از دشتستان در 
دو دانگ مش�اع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مس�احت  ۸۷۹5۷/۲۲متر مربع قسمتي از پالك ۷۳۹۱ 
اصلي واقع در بخش س�ه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خريداري ش�ده از آقاي خدارحم خليفه به ايشان 

واگذار گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 
تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني )دادگاه( نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۱۰/۲5   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

م الف ۸۶۸

آگهيموضوعماده3قانونوماده۱3آييننامهقانونتعيينتكليف
وضعيتاراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

حميدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيد سردار سليماني چهره بين المللي مقاومت است



كشورها سعي دارند با وضع قوانيني فعاليت اينفلوئنسرها 
را كنترل كنند. قانون حفاظت از اينفلوئنسرهاي كودك در 
فرانسه و مقابله با تبليغات پنهان در آلمان بخشي از تالش 
دولت ها در اين حوزه است. با رشد و گسترش شبكه هاي 
اجتماعي، صنعت تبليغات و بازارياب��ي نيز وارد عرصه 
جديدي شده اس��ت. اكنون ديگر به جاي بيلبوردهاي 
تبليغاتي و عكس هاي پر رنگ و لعاب، اينفلوئنسري در 
نمايشگر كوچك موبايل محصول يا سرويسي را تبليغ 
مي كند و با يك پس��ت در ش��بكه اجتماع��ي به جاي 
جمعيتي چندهزار نفري در يك منطقه، ميليون ها نفر 
را به استفاده از آن دعوت مي كند. اين درحالي است كه 
حوزه مذكور بسيار نوپا است و قانونگذاران در سراسر دنيا 
در تكاپو هستند تا با وضع قوانيني اينفلوئنسرها و تأثيرات 
آنها بر جامع��ه را كنترل كنند. از اين رو در حال حاضر از 
كشورهاي مختلف در تالش براي كنترل وجوه مختلف 

فعاليت اينفلوئنسرها در شبكه هاي اجتماعي هستند. 

فرانسهوقانونيبرايكودكاينفلوئنسرها
در حال حاضر تعداد روزافزوني از كودكان زير سن قانوني 
فالوئرهاي زيادي در شبكه هاي اجتماعي مختلف از جمله 
اينستاگرام و يوتيوب دارند. آنها بيشتر اوقات فالوئرهايشان 
را به تماش��اي زندگي خانوادگي و مدرسه ش��ان دعوت 
مي كنن��د و درباره موضوعات روزم��ره مختلف از قلدري 
گرفته تا موسيقي صحبت مي كنند يا محصوالتي مانند 
بازي ها و كاالهاي بهداشتي و آرايشي را بررسي مي كنند. 
درآمد اين اينفلوئنسرهاي كوچك كه گاهي اوقات ساالنه 
به چند ميليون دالر مي رسد، كارشناسان را نگران كرده 
است. زيرا ممكن است والدين به جاي آنكه آنها را به تحصيل 
تشويق كنند به وقت گذراني و پست محتوا در فضاي آنالين 
سوق دهند. در همين راستا در سال ۲۰۲۰ ميالدي قانون 
جديدي براي محافظت از كودكان در فرانسه تصويب شد. 
به گفته برونو استادر يكي از اعضاي پارلمان فرانسه، اين فضا 
گستره وسيعي از جمله حقوق كودكان براي حفظ حريم 
شخصي تا قانون كار را در بر مي گيرد و بسياري از كشورها 
هنوز در اين ح��وزه قانونگذاري نكرده ان��د. او در اين باره 
مي گويد: »در فرانسه كار كردن كودكان ممنوع است مگر 
در موارد خاصي مانند اينترنت كه از اين امر معاف هستند.« 
آدرين تاكه وزير كودكان و خانواده وقت فرانسه نيز اين قانون 
را يك قانون دقيق و متوازن ناميد. او در اين باره گفت: »از 
سال ۲۰۱۷ ميالدي، دولت فرانسه در مواردي خاص خود 
را متعهد كرده تا فضاي ديجيتال را قانونمندتر كند تا از همه 
كاربران بهتر محافظت ش��ود.« اين قانون شامل اقدامات 
امنيتي است كه كودكان اينفلوئنس��ر را در بر مي گيرد. 
همچنين طبق آن درآمد كودكان فعال در اين عرصه تا سن 
۱۶ سالگي در يك حساب بانكي جداگانه حفظ مي شود تا 
دسترسي والدين به آن محدود شود. عالوه برآن، طبق قانون 
مذكور هر شركتي كه بخواهد كودك اينفلوئنسر استخدام 
كند، موظف به دريافت اجازه از مقامات محلي است و در غير 
اينصورت متخلف بايد در دادگاه حاضر شود. در كنار اين 
موارد، قانون جديد به كودك اينفلوئنسرها »حق فراموشي« 
مي دهد. اين بدان معنا است كه پلتفرم هاي اينترنتي ملزم 

هستند در صورت درخواست فرد محتواي مربوطه را پاك 
كنند. البته اين قانون ش��امل تمام كودكاني كه محتواي 
آنالين پست مي كنند، نمي ش��ود و فقط عده اي را در بر 
مي گيرد كه مدت زمان زيادي را صرف اين كار مي كنند و 
فعاليت آنها را مي توان كار تجاري ناميد كه درآمدزايي دارد.

اينفلوئنسرهايانگليسي
بايدمحتوايتبليغاتيرامشخصكنند

انگليس نيز يكي ديگر از كشورهاي اروپايي است كه سعي 
دارد اينفلوئنسرها را قانونمند كند. كارشناسان اين كشور 
معتقدند اينفلوئنسر و سلبريتي هاي مشهور در شبكه هاي 
اجتماعي با تبليغ يك كاال يا سرويس در پست هايشان، تأثير 
زيادي بر تصميم هاي خريد مردم مي گذارند. به همين دليل 
در ژانويه ۲۰۱۹ ميالدي قانوني در انگليس تصويب شد كه 
به موجب آن، اگر اينفلوئنسري براي بررسي كاال يا سرويسي 
در پست هايش، وجه يا پاداشي به هر شكل دريافت كند، 
بايد مردم از آن آگاه باشند. بنابراين آنها بايد در اين باره با 
فالوئرهايشان شفاف برخورد كنند. حتي اگر اينفلوئنسرها 
كاال يا سرويسي را به طور رايگان دريافت كنند نيز شامل 
اين قانون مي شوند. به طور خاص اينفلوئنسرها هنگام تگ 
كردن يك برند يا سرويس، ارايه لينك يا غيره بايد محتواي 
تبليغاتي را مشخص كنند. اگر فردي فالوئرهايش را گمراه 
كند، قانون حمايت از مصرف كننده را نقض كرده و احتمااًل 
 )CMA( با اقدام قانوني اداره رقاب��ت و بازارهاي انگليس
يا مقامات ديگر روبرو مي شود همچنين اين اقدام ممكن 
است نقض قوانين تبليغاتي نيز به حساب آيد. بنابراين طبق 
قانون انگليس، هر شكل از پاداش از جمله وجه نقد، هدايا به 
شكل سرويس و كاال يا وام براي يك محصول، حتي بدون 
آنكه فرد آن را درخواست كرده باشد، پرداخت به حساب 
مي آيد. از س��وي ديگر آژانس اس��تانداردهاي تبليغاتي 
انگليس )ASA( نيز صفحه اينترنت��ي مخصوصي را در 
وب سايت خود افتتاح كرده كه اينفلوئنسرهاي متخلف را 
در آن معرفي مي كند و به آنها هشدار مي دهد اگر از قوانين 
 ASAپيروي نكنند با تحريم هايي روبرو مي شوند. آژانس
اين صفحه در ژوئن ۲۰۲۱ ميالدي راه اندازي كرده و قبل 
از آن در مارس همان س��ال گزارش رصد اينفلوئنسرها را 
منتشر كرد كه در آن ميزان افشاي تبليغات در اينستاگرام 
از طريق ۱۲۲ اينفلوئنسر ساكن انگليس بررسي شده بود. 
اين گزارش نشان داد فقط در ۳۵ درصد موارد اينفلوئنسرها 
از قانون پيروي كرده اند. در همين راستا اين سازمان صفحه 
اينترنتي مذكور راه اندازي كرد تا اينفلوئنسرهاي مختلف 

را معرفي كند.

جريمهيكميليونروپيهاي
براياينفلوئنسرهايمتخلفهندي

هند نيز يكي ديگر از كشورهايي است كه طي سال هاي 
اخير و با گس��ترش اينترنت، به س��رعت جذب فرهنگ 
اينفلوئنسري شده است. اين كشور كه با مشكالت مختلفي 
از پديده اخبار جعلي گرفته تا اعتياد به بازي هاي رايانه اي 
و شكايات از غول هاي خرده فروشي بزرگ دست و پنجه 
نرم مي كند، اكنون بايد اين فرهنگ را نيز در كشور سر و 

ساماني دهد تا از مصرف كنندگان و كاربران حمايت كند. 
درهمين راستا دولت هند در آگوست ۲۰۱۹ ميالدي قانون 
حفاظت از مصرف كننده را كه در ۱۹۸۶ ميالدي تصويب 
ش��ده بود، اصالح كرد. اگر اين امر ثابت شود، اينفلوئنسر 
مذكور بايد غرامتي تا يك ميلي��ون روپيه پرداخت كند 
و اف��رادي كه با نقض قانون اين تخل��ف را تكرار كنند تا ۵ 
ميليون روپيه جريمه مي شوند. پس از معرفي قانون حمايت 
از مصرف كنن��ده ۲۰۱۹، دولت هند در جايي احس��اس 
كرد كه فقط معرفي قوانين مرب��وط به حمايت از منافع 
مصرف كننده به هيچ وجه كافي نيست. از اين رو، وزارت 
امور مصرف كنندگان پيش نويسي را در مورد جلوگيري 
از تبليغات گمراه كننده ارايه كرد. برخي از موارد اين قانون 
عبارتند از: قبل از تبليغ يك كاالي خاص اينفلوئنسر بايد از 
كيفيت، كميت و صحت محصول اطمينان حاصل كند. اگر 
كااليي سالمت عمومي را در مقياس وسيع در معرض خطر 
قرار مي دهد، بايد هرگونه ادعا درباره آن با توجه به شواهد 
علمي بررسي شود. همچنين براي جلوگيري از شكايات 
قانوني بهتر است فرد ذكر كند تبليغ مذكور يك شراكت 
اس��ت. از سوي ديگر شوراي استانداردهاي تبليغات هند 
)ASCI( با در نظر گرفتن منافع مصرف كننده و دستيابي 
به ش��يوه هاي تبليغاتي عادالنه دستورالعملي را تعيين 
كرد تا اينفلوئنسرها خود را با قانون هماهنگ كنند. اين 
دستورالعمل شامل حال توليدكنندگان يا تهيه كنندگان 
سرويس، آژانس هاي تبليغاتي و اينفلوئنسرها مي شود و در 
حقيقت تمام ارتباطات تبليغاتي يا بازاريابي را بدون توجه 

به شكل، فرمت يا محل ارايه آن در بر مي گيرد.

تصويبقانون
برايمقابلهباخودزشتانگاريدرنروژ

در ژوئن ۲۰۲۱ ميالدي در نروژ نيز قانوني براي مقابله با تمام 
استانداردهاي زيبايي غير واقع بينانه در شبكه هاي اجتماعي 
وضع ش��د. اين اقدام در جهت كنترل خودزشت انگاري 
)body dysmorphia( در كشوراس��ت و اصالحاتي 
به قانون بازاريابي ۲۰۰۹ اين كش��ور اضافه شده كه طبق 
آن اينفلوئنسرها حق ندارند تصاوير دستكاري و اديت شده 
از خودشان را در پست هاي تبليغي شبكه هاي اجتماعي و 
بدون اشاره به اصالحات انجام شده، منتشر كنند. هرچند 
اين اقدام با اس��تقبال خوبي روبرو ش��د اما از آنجايي كه 
پلتفرم هايي مانند اينستاگرام و تيك تاك همچنان با رشد 
كاربر روبرو هستند اين سوال به و جود آمده كه آيا چنين 
اقدامي كافي اس��ت يا خير. طبق اصالحات اضافه ش��ده 
توسط وزارت امور كودكان و خانواده نروژ كه پارلمان نيز 
آن را تصويب كرده، هرگونه دستكاري سايز و شكل بدن يا 
پوست بايد با برچسب هايي استانداردسازي شود كه توسط 
دولت طراحي شده است. اين قانون در حقيقت افراد مشهور 
و سلبريتي هايي را هدف گرفته كه هرگونه وجه يا مزايايي را 
جهت انتشار تبليغ دريافت مي كنند. تغييرات مذكور شامل 
استفاده از هرگونه فيلتري در تصاوير نيز مي شود. افرادي 
كه اين قانون را نقض كنند با جريمه هايي كالن و در برخي 
موارد حتي ممكن است با زندان روبرو شوند. اين درحالي 
است كه در ژانويه ۲۰۲۲ ميالدي در انگليس نيز اليحه اي 
مشابه ارايه شد تا اينفلوئنسرها را وادار كند در صورت اديت 
عكس هايشان اين موضوع را اعالم كنند. قانون پيشنهادي 

مذكور توسط دكتر لوك اوانز براي ايجاد شفافيت بيشتر 
درباره تصاوير اديت و دستكاري ش��ده، مطرح شده است. 
او در اين باره گفت: اگر ف��ردي وجهي دريافت كرده تا در 
شبكه اجتماعي تصويري اديت شده يا تبليغي پست كند، 
يا ناشراني كه از تصاوير اديت شده درآمدزايي مي كنند، بايد 

در اين باره شفاف باشد.

آلمانباتبليغاتپنهانمقابلهميكند
آلمان نيز جزو كش��ورهايي اس��ت كه اخيراً قوانيني 
براي اينفلوئنسرها وضع كرده است. بيشتر اين قوانين 
مربوط به عدم برچسب زني به پست هاي تبليغاتي در 
شبكه هاي اجتماعي اس��ت. پيش از اين دادگاه هاي 
آلماني تفسيري ناهماهنگي از الزامات برچسب زني 
تبليغات در محتواي شبكه هاي اجتماعي يا سفيران 
برندها داشتند. در همين راس��تا وزارت دادگستري 
و حماي��ت از مصرف كننده دولت ف��درال آلمان وارد 
عمل شده است. اين وزارتخانه پيشنهادي ارايه كرده 
تا الزامات قانوني براي متعادل سازي اينفلوئنسرها و 
پست هايشان وضع شود. البته اين پيشنهادات هنوز 
به اليحه تبديل نشده است. يكي از نمونه دخالت هاي 
دادگاه ها براي قانونمند كردن اينفلوئنس��رها مربوط 
به سال گذشته است. يورو نيوز در سپتامبر ۲۰۲۱ در 
خبري اعالم كرد طبق دس��تور دادگاه اينفلوئنسرها 
بايد هنگام دريافت دستمزد براي ترويج يك كاال در 
پست هاي خود اين موضوع را اعالم كنند. اين دستور با 
هدف كاهش تبليغات مخفي است كه كاربران آلماني 
در اينس��تاگرام و پلتفرم هاي اجتماعي ديگر را هدف 
گرفته است. پس از شكايت انجمن رقابت اجتماعي 
آلمان از سه اينفلوئنس��ر در اينستاگرام كه محتواي 
تبليغاتي پست كرده بودند، اين دستور اعالم شد. در 
اين شكايت اينفلوئنسرها به »تبليغات پنهاني غيرقابل 
قبول« متهم ش��ده بودند. همچنين انجمن مذكور 
مدعي بود كه آنها نتوانس��ته اند به وضوح نشان دهند 
كه پست هاي اينستاگرامشان چه زماني محصوالت 
حمايت شده را تبليغ مي كند. دادگاه فدرال آلمان در 
حكم خود با نظر اين انجمن موافقت كرد و حكم داد 
كه اينفلوئنسرهاي آنالين كه از شركت ها براي تبليغ 
محصوالت يا خدمات پ��ول دريافت مي كنند بايد به 
وضوح اين پست ها را به عنوان تبليغات برچسب گذاري 
كنند. همچنين دادگاه به يكي از اينفلوئنسرها دستور 
داد باي��د هنگام تبليغ ي��ك نوع برند خ��اص درباره 
دريافت دستمزدش شفاف س��ازي مي كرد. به گفته 
دادگاه تبليغات بايد به طور كامل با بقيه محتوايي كه 
اينفلوئنسر ارايه مي كند، مجزا باشد و هيچ تكنيكي 

براي پنهان كردن تبليغات نبايد به كار برده شود.

تبليغاترمزارزدراسپانياقانونمندميشود
در همين راستا كميس��يون ملي بازار اوراق بهادار اسپانيا 
)CNMV( در ژانويه ۲۰۲۲ مي��الدي اعالم كرد افراد و 
ش��ركت ها را ملزم مي كند تا حداق��ل ۱۰ روز قبل از آغاز 
كمپين ب��راي دارايي هاي رمزارزي ب��ه اين مرجع اطالع 
دهند. قوانين مذكور ش��امل اينفلوئنسرهايي با بيش از 
۱۰۰ هزار فالوئر مي شود كه براي ترويج رمزارز، دستمزد 

دريافت مي كنند. اين در حالي است كه دريافت دستمزد 
در قبال تبليغ رمزارز در سراسر جهان با انتقادات و حتي 
ش��كايت هايي روبرو شده اس��ت. تبليغ كنندگان رمزارز 
بايد محتواي كمپين آتي خود را به CNMV ارايه دهند. 
همچنين آنها بايد هشدارهايي درباره ريسك هاي اين حوزه 
را نيز در محتواي مذكور بگنجانند. قوانين طراحي شده به 
»كميسيون ملي بازار اوراق بهادار اسپانيا« اجازه مي دهد 
اكوسيس��تم بازاريابي در حوزه دارايي رمزارزي را رصد و 
تضمين كند افراد از ريسك هاي آن آگاه باشند. اين سازمان 
قباًل از ش��بكه هاي اجتماعي براي كنترل تب بازار رمزارز 
استفاده كرده بود. در نوامبر ۲۰۲۱ ميالدي و هنگامي كه 
آندرس اينس��تا )بازيكن حرفه اي فوتبال( با اشتياق زياد 
مشغول تبليغ صرافي رمزارز بينانس بود، »كميسيون ملي 
بازار اوراق بهادار اسپانيا« در پاسخ به يكي از توئيت هاي وي 
هشدار داد دارايي هاي رمزارز محصوالتي هستند كه قانوني 

برايشان تعيين نشده و ريسك بااليي دارند.

فعاليتاينفلوئنسرهادرچين
در اين ميان چين قوانين متعددي در خصوص اينفلوئنسرها 
دارد. به عنوان مثال كودكان كمتر از ۱۴ سال نمي توانند به 
عنوان پشتيبان يك برند فعاليت يا محصولي را تبليغ كنند. 
همچنين برند يا تبليغ كننده باي��د اقدامات الزم را اتخاذ 
كند تا كودك زير اين س��ن در اين حوزه فعاليت نداشته 
باشند. از سوي ديگر تبليغ برخي محصوالت در اين كشور 
با محدوديت هايي روبرو اس��ت. به عنوان مثال كاالهايي 
كه در چين به عنوان محصوالت آرايش��ي ثبت ش��ده اند 
را نمي توان به عنوان محصوالت مراقبت هاي پزش��كي از 
پوست ثبت كرد. عالوه بر اين، هر آگهي براي درمان، دارو يا 
دستگاه هاي پزشكي نبايد حاوي هيچ گونه ادعا يا تضميني 
در مورد اثربخشي يا ايمني يا هر گونه بيانيه اي درباره ميزان 
درمان يا اثربخشي، مقايس��ه با اثربخشي يا ايمني ساير 
داروها يا دستگاه هاي پزشكي يا با ساير موسسات پزشكي، 
و تأييديه ها يا گواهي هاي تبليغاتي، و غيره باشد. در آگوست 
۲۰۲۱ ميالدي نيز خبرگزاري س��ي ان ان در گزارشي به 
پيش��نهادات وزارت بازرگاني چين درباره استانداردهاي 
صنعتي براي اينفلوئنسرهايي پرداخت كه كاال و سرويس 
را در پلتفرم هاي خريد آنالين تبليغ مي كنند. اين قوانين 
پيشنهادي جزييات دقيقي درباره شيوه لباس پوشيدن 
و صحبت كردن اينفلوئنسرها جلوي دوربين را در بر دارد. 
عالوه بر آن دس��تورالعملي براي پلتفرم ها نيز صادر شده 
است. براين اساس پلتفرم ها بايد به مشتريان اجازه دهند 
درباره محصول تبليغ ش��ده، نظر خود را اعالم كنند. اين 
اظهارنظرها بايد به طور عمومي مشخص باشد. يكي ديگر از 
موارد ذكرشده در اين دستورالعمل آن است كه اينفلوئنسر 
يا تبليغ كننده بايد طي برنامه معرفي كاال به زبان چيني 
صحبت و محص��ول را صادقانه معرفي كن��د. در صورتي 
كه رفتار اينفلوئنسر برخالف قوانين باشد، پلتفرم تجارت 
آنالين بايد به وي هش��دار دهد يا او را تنبيه كند. اقدامات 
تنبيهي نيز شامل محدود كردن ترافيك فعاليت هاي آنها، 
تعليق هم��كاري با فرد خاطي يا حتي ق��رار دادن وي در 
فهرست سياه است. وزارت بازرگاني چين اعالم كرد اين 
قوانين براي ايجاد يك محيط تجارت الكترونيك مناسب 

براي مصرف كنندگان ارايه شده است.
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پوششزندهبرنامهها
ونشستهايجشنوارهفيلمفجر
ازطريقروبيكا،ذرهبينوآيگپ

نشست هاي چهلمين جشنواره فيلم فجر از طريق 
روبي��كا، ذره بين و آي گپ به ص��ورت زنده پخش 
مي ش��ود. به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، پخش زنده نشس��ت هاي 
فرهنگ��ي و فيلم هاي راه يافته به بخش س��وداي 
سيمرغ جش��نواره فيلم فجر در بستر شبكه هاي 
اينترنت��ي »روبي��كا«، »ذره بي��ن« و »آي گ��پ« 
ص��ورت خواهد گرفت و اين ش��بكه ها پوش��ش 
رسانه اي جشنواره چهلم را برعهده خواهند داشت.  
طبق اين گ��زارش، كانال خبري جش��نواره فيلم 
فجر در س��وپر اپليكيش��ن »روبيكا« و پيام رسان 
»آي گپ« آغاز به كار كرده و عالقه مندان مي توانند 
از اين طريق خبرهاي جش��نواره فيلم فجر امسال 
را دنب��ال كنند. نش��اني كانال خبري جش��نواره 
 https: //rubika.ir/fajrfilm در روبي��كا
 ۱۴۰۰ و نشاني كانال خبري جشنواره در آي گپ

https: //iGap.net/fajrfilmfestival اعالم 
شده است. چهلمين جشنواره فيلم فجر در دو بخش 
فرهنگي و رقابتي از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ به دبيري 

مسعود نقاش زاده برگزار خواهد شد.

سرويسبخروبفروشدر
اپليكيشنآيگپراهاندازيشد

به گزارش روابط عمومي آيگپ، سرويس كاربردي 
»بخر و بفروش« به ساير س��رويس هاي خدماتي 
اپليكيشن آيگپ اضافه ش��د. در »بخر و بفروش« 
فروش��ندگان كاال در حوزه هاي مختلف، همچون 
لوازم ديجيتال، پوشاك و وسايل شخصي، خودرو، 
امالك، ل��وازم خانه و آش��پزخانه و... مي توانند به 
راحتي و بدون پرداخت هزينه از طريق ربات آگهي 
فروش خود را ثبت كنند. آگهي ها پس از بررسي در 
كانال هاي فروشگاهي آيگپ قرار مي گيرد. كاربران 
آيگپ براي ثبت آگهي بايد به قسمت آيلند مراجعه 
و بر روي تايل »بخر و بفروش« كليك كنند. سپس 
وارد بخش ثبت آگهي شوند. با وارد كردن مشخصات 
ش��امل نام و نام خانوادگي و ش��ماره تماس، اجازه 
ثبت آگهي به كاربران داده خواهد شد. آگهي ثبت 
شده پس از بررسي توس��ط كارشناسان در آيگپ 
ثبت مي شود. الزم به ذكر است كه مسووليت نقل 
و انتقاالت مالي در هر معامله برعهده آيگپ نخواهد 
بود، لذا استفاده كنندگان از اين سرويس در زمان 
انجام معامله و جابه جايي پول بايد تمهيدات الزم 
را در نظر داش��ته باشند. با استفاده از اين سرويس، 
كاربران آيگپ براي دسترسي به اقالم مورد نياز خود 
ديگر نيازي به استفاده از وبسايت ها و اپليكيشن هاي 
مختلف نخواهند داش��ت و با نصب آيگپ بر روي 
تلفن همراه خود مي توانند عالوه بر ساير خدمات 
از س��رويس كاربردي بخر و بفروش نيز اس��تفاده 
كرده و كاالي مورد نظر خود را با يك كليك س��اده 

تهيه كنند.
ب��راي نصب آيگ��پ كاف��ي اس��ت ع��دد ۱ را به 
۱۰۰۰۴۴۲۷ ارسال يا از ماركت هاي داخلي براي 

دانلود و نصب اين سوپراپليكيشن اقدام شود.

قانونگذاران در سراسر دنيا در تكاپو هستند تا با وضع قوانيني اينفلوئنسرها و تأثيرات آنها بر جامعه را كنترل كنند

تالش جهاني براي ساماندهي اينفلوئنسرها

)سرعت زیاد ،نشانه برتری بر قدرت نیست بلکه استقبال از خطر است(

کار فرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
موضوع  تجدید اول مناقصه : پروژه  اجرای  تعميرات و لکه گيری و روکش حفاظتی اسالری سيل حوزه های راه های غير شريانی شهرستان سنقر سال ۱۴۰۰ 

استان کرمانشاه 
مدت اجرا : ۲۴ ماه شمسی 

مبلغ برآورد : ۱۰۰/۵۵۰/۸۲۲/۵۶۱ ريال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۵/۰۲۷/۵۴۲/۰۰۰ ريال 

تاريخ درج در سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱  می باشد . 
٭  شرایط مناقصه گر : کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهينامه حداقل پايه  ۵ راه و ترابری  از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند .

٭  مهلت دریافت اسناد :متقاضيان می توانند حداکثر تا روزپنج شنبه   مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ساعت۱۴:۰۰  جهت دريافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )ستاد (به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه کنند . )الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور 

و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(
٭  مهلت تحویل اسناد تکمیل شده :تا روزيکشنبه مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ساعت۱۴:۰۰ جهت ارائه اسناد به نشانه سامانه تدارک الکترونيک دولت )ستاد (مراجعه 

نمايند . 
٭  تاریخ بازگشایی پاکات  :ساعت۱۰   صبح روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

٭  اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه (:کرمانشاه - بلوار بنت الهدی صدر - روبروی فرمانداری-  
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه -  طبقه همکف -  دبيرخانه -  تلفن : ۱۴- ۰۸۳-۳۸۲۴۹۹۱۲ 

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 

آگهیتجديداولمناقصهعمومیيکمرحلهای
)چاپ:دردونوبتبهشماره20000011110000055(

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۳۹۶۱۶/۳۲ متر مرب�ع پالک ۱۴۱فرعی مجزا ش�ده از پالک ۷۳۲۴ اصلی 
واقع در بخش سه شبانکاره قریه میلک بعمل نیامده لذا حسب درخواست 
متقاضی آقای سهراب مرادی جهت انتشار آگهی اختصاصی وقت تحدید 
حدود مورخ�ه ۱۴۰۰/۱۲/۴ تعیین و عملیات تحدید از س�اعت ۸ صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. اینک بوسیله این آگهی از متقاضی و کلیه 
مجاورین برطبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر در محل 
وقوع ملک حضور بهم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی طبق ماده ۲۰ قانون ثب�ت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتبا به اداره ثبت شبانکاره 
تسلیم نماید. معترض مکلف است طبق ماده ۷۴ و ۸۶ آیین نامه قانون ثبت 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع 

قضایی ذیصالح تقدیم نماید و اال حق او ساقط خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

م الف ۸۹۶

آگهیتحديدحدوداختصاصی

داریوش جالل منش - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

نظر به اینکه آگهی تحدید حدود ششدانگ امالک ذیل واقع در بخش سه شبانکاره حوزه ثبتی 
ش�بانکاره مورد درخواس�ت متقاضیان ذیل که در اجرای قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضي و س�اختمانهای فاقد سند رسمی درخواست انتش�ار آگهی تحدید حدود اختصاصی را 
نموده است آگهی تحدید حدود در روز ۱۴۰۰/۱۲/۴ ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. اینک بوس�یله این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مج�اور طبق ماده ۱۴ قانون 
ثبت دعوت می ش�ود در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ روز 
پذیرفته خواهد شد. ضمنا معترض مكلف است طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضین ثبتی مصوب ۲/۲5/ ۱۳۷۳و ماده ۸۶ آئین نامه اجرائی ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، دادخواست به مرجع قضائی محل تسلیم دارد واال حق او 

ساقط خواهد شد.
۱- پالک ۲۶۴فرعی مجزا ش�ده از پالک ۷۳۲۳ اصلی مورد درخواس�ت آقای علیرضا ساالری 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۳۷۱۳/۲۷ متر مربع واقع در بخش سه شبانکاره 

قریه پلنگی
۲- پالک ۲۶5فرعی مجزا ش�ده از پالک ۷۳۲۳ اصلی مورد درخواس�ت آقای علیرضا ساالری 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۷۹۰۱/۹۴  مترمربع واقع در بخش سه شبانکاره 

قریه پلنگی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

م الف ۸۹۹

آگهیتحديدحدوداختصاصی

داریوش جالل منش - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

نظر به اینکه تحدید حدود شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس�احت 
۱۰۰5۰/۶۶ متر مربع پالک ۹۰ فرعی مجزا ش�ده از پالک ۷۳۳۴ اصلی واقع در 
بخش سه شبانکاره قریه میاندشت بعمل نیامده لذا حسب درخواست متقاضی 
آقای عباس صداقت فرزند مسعود جهت انتشار آگهی اختصاصی وقت تحدید 
حدود مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲ تعیین و عملیات تحدید از س�اعت ۸ صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. اینک بوسیله این آگهی از متقاضی و کلیه مجاورین 
برطبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت ۳۰ روز پذیرفته 
خواهد شد که بایستی کتبا به اداره ثبت شبانکاره تسلیم نماید. معترض مكلف 
است طبق ماده ۷۴ و ۸۶ آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت دادخواس�ت به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم نماید و اال 

حق او ساقط خواهد شد . 
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۱۱/۱۰

م الف ۸۹۷

آگهیتحديدحدوداختصاصی

داریوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

نظر به اینکه آگهی تحدید حدود ششدانگ امالک ذیل واقع در بخش سه شبانکاره حوزه ثبتی 
شبانکاره مورد درخواست متقاضیان ذیل که در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی را نموده است، 
آگهی تحدید حدود در روز ۱۴۰۰/۱۲/۴ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. اینک 
بوسیله این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می شود 
در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. ضمنا 
معترض مکلف است طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی 
مصوب ۱۳۷۳/۲/۲5 و ماده ۸۶ آیین نامه اجرایی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 

ثبت، دادخواست به مرجع قضائی محل تسلیم دارد واال حق او ساقط خواهد شد.
۱- پالک ۱۳۹ فرعی مجزا ش�ده از پالک ۷۳۲۴ اصلی مورد درخواس�ت آق�ای پیمان مرادی 
شش�دانگ یک قطعه زمی�ن مزروعی به مس�احت ۲۷۳۰۰/۶۸ متر مربع واقع در بخش س�ه 

شبانکاره قریه میلک
۲- پالک ۱۴۰فرعی مجزا ش�ده از پالک ۷۳۲۴ اصلی مورد درخواس�ت آق�ای پیمان مرادی 
شش�دانگ یک قطعه زمی�ن مزروعی به مس�احت ۲۰۰۷۲/۸۷ متر مربع واقع در بخش س�ه 

شبانکاره قریه میلک 
تاریخ انتشار:  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

م الف ۸۹۸

آگهیتحديدحدوداختصاصی

داریوش جالل منش  - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

۶



ادامه از صفحه اول|
در اي��ن نام��ه  آمده اس��ت:  »با عنايت ب��ه ظرفيت 
ايجاد ش��ده در اس��تفاده از منابع ارزي موجود در 
بانك TBI عراق جهت تامي��ن واردات اقالم مورد 
نياز كش��ور، خواهش��مند است دس��تور فرماييد 
فهرست پيش��نهادي دس��تگاه متبوع را با در نظر 
گرفت��ن اولويت ه��اي كااليي كش��ور و عدم درج 
كاالهاي تحريمي در ليس��ت، تدوين و در اس��رع 
وقت به اين سازمان ارسال نمايند.« در همين حال، 
نامه مش��ابهي نيز از سوي سرپرس��ت دفتر صنايع 
غذايي و دارويي وزارت صمت به اعضاي انجمن ها 
و تش��كل هاي صنايع غذايي، دارويي و بهداش��تي 
براي واردات اقالم مورد نياز اين صنايع با استفاده از 

ظرفيت بانك TBI عراق ارسال شده است.

    منابع ارزي در عراق آزاد نشده!
اما بالفاص��ه پس از انتش��ار چنين خب��ري، عضو 
هيات مديره اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق 
در واكنش به خبر آزادس��ازي منابع ارزي ايران در 
عراق و نامه صمت ب��ه انجمن هاي دارويي، غذايي 
و بهداش��تي براي اعالم اولويت ه��اي واردات خود 
از اين محل، ب��ه ارايه توضيحات��ي پرداخت. بنابه 
توضيحات س��يد حميد حس��يني، اينك��ه وزارت 
صم��ت از واحدهاي دارويي و غذايي خواس��ته كه 
براي واردات از محل منابع TBI اقدام كنند موضوع 
جديدي نيست. اين توافق چندبار صورت گرفته و 
حتي عراقي ها از اين محل هزينه واكسن كواكس را 
ه��م پرداخت كردند. با توجه به اينكه مواد غذايي و 
دارويي در تحريم نيست، قبال نيز اتفاقات مشابهي 
رخ داده است. او معتقد است كه اين خبر به معناي 
تغيي��ري در وضعي��ت منابع ارزي اي��ران در عراق 
نيست؛ چراكه قبال اين بانك پذيرفته بود كه ايران 
بتواند از محل اين پول براي خريد مواد دارويي اقدام 
كند، اما پروسه و روند كار مشكل است و كمتر كسي 
موفق مي ش��ود كه اين كار را انج��ام دهد. به گفته 
حس��يني، از آنجا كه تجار بايد اي��ن اقالم را از تاجر 
عراقي خريداري كنند، تاجر عراقي هم پول خود را 

از TBI بگيرد، كار مشكل مي شود.
حسيني همچنين با اشاره به اينكه امريكايي ها قول 
دادند كه در صورت موفق بودن مذاكرات، بخش��ي از 
منابع ايران در عراق و كره جنوبي و همچنين ژاپن آزاد 
شود، عنوان كرد: اگر اين اتفاق بيفتد ديگر نيازي به اين 
نيست كه ما حتما مواد غذايي وارد كنيم ولي االن هيچ 
اتفاق جديدي در روابط بانكي ايران و عراق نيفتاده و 
هيچ خبري مبني بر اينكه امريكايي ها مجوز آزادسازي 

منابع ايران را دادند، در گزارش ها نيست. 
 بنابه اظهارات او، امريكايي ها قبال اعالم كردند كه ايران 
مي تواند كاالهاي غيرتحريمي را از اين محل خريداري 
كند و در اين مورد به عراق معافيت داده اند و اين بدان 
معنا است كه امريكايي ها به عراق مجوز داده اند كه از 

اين محل خريداري انجام شود. او يادآور شد: در توافقي 
كه قبال با بانك مركزي TBI عراق ش��ده بود، قرار بود 
دارو، واكسن و تجهيزات پزشكي، مواد غذايي و كاالهاي 
اساسي از محل اين پول ها خريداري شود و بتواند وارد 
كشور شود. از اين رو به گفته حسيني، تحولي كه اخيرا 
در روابط اتفاق افتاده اين است كه ديگر اين محدوديت 
براي خريد اين دس��ته  كاالها برداش��ته شده و عراق 
گفته كه هركاالي غيرتحريمي مي تواند از اين محل 

پرداخت شود. 
او افزود: با اين حال بانك مركزي به همه كس��اني كه 
عالقه مند به واردات از عراق هستند اعالم كرده ابتدا 
باي��د ما به ازاي ريال��ي آن را پرداخ��ت كنند تا بانك 
مركزي اقدام به معرفي كند. از آنجا كه بسياري مطمئن 
نيستند مي توانند از اين محل پول دريافت كنند، عمال 
شركت هاي ايراني تمايلي به دريافت ارز TBI عراق از 

خود نشان نمي دهند و اين كار متوقف است.

    منابع آگاه: آزادسازي با مجوز امريكا 
با وجود اظهارات اين فعال بخش خصوصي، الزم است 
كه دولت يا مسووالن وزارت صمت، در اين زمينه اقدام 
به شفاف س��ازي كرده و به ابهامات موجود در زمينه 
پول هاي بلوكه ش��ده در عراق و ش��يوه آزادسازي آن 

پاسخ دهند. 
البته برخي از مناب��ع آگاه در دولت در اين باره عنوان 
كردند كه اصوال هرگونه نقل و انتقال بانكي و مالي در 

عراق بدون مجوز اياالت متحده ممكن نيست. بنابراين 
به نظر مي رسد كه از سوي امريكا به بانك TBI عراق 
اجازه داده ش��ده كه مجوز دسترس��ي ايران به منابع 
مالي اش را صادر كند تا بتوان��د از طريق عراق خريد 
كاال انجام بدهد. به گفته آنها، به نظر مي رسد، امريكا 
در مسير دسترسي ايران به منابعش سهل گيري هاي 
را به منظور نشان دادن حسن نيت در مذاكرات وين از 

خود نشان مي دهند.

     رايزني براي دارايي هاي بلوكه در كره
همراس��تا با خبر آزادسازي منابع بلوكه درعراق، يك 
منبع آگاه در كره جنوبي اعالم كرده كه اين كش��ور و 
ايران براي مذاكره بر س��ر دارايي هاي بلوكه شده وارد 
مذاكره مي شوند. بنابرآمارها، بيش از ۷ ميليارد دالر 
از وجوه ايران در دو بانك كره اي مس��دود شده است. 
حال، آنطور كه »خبرگزاري مهر« به نقل از »يونهاپ« 
خبرگزاري كره جنوبي نوش��ته، يك منبع آگاه كره 
جنوبي در اظهاراتي گفته كه اين كشور و ايران قصد 
دارند ماه آينده در سئول رايزني هايي در سطح كاري 
برگزار كنند تا راه هاي حل اختالفات چند ساله بر سر 
دارايي هاي مسدود ش��ده تهران در سئول را بررسي 

كنند.
با توجه به اينكه مقامات ايراني خواستار لغو تحريم ها 
براي توافق هستند، موضوع آزادس��ازي منابع ايران 
دوباره توجه را به خود جلب كرده است، زيرا مذاكرات 

براي احياي توافقنامه ۲۰۱۵ در مرحله حساسي قرار 
دارد. مقامات سئول مي گويند كه گروه هاي كاري قرار 
است پس از لغو تحريم ها، جزييات انتقال پول احتمالي 

را به تهران بررسي كنند. 
اين منبع كه نخواس��ته نامش فاش نشود به يونهاپ 
گفته اس��ت: »انتظار م��ي رود كه گروه ه��اي كاري 
عمدتًا جزييات روش پرداخت دارايي هاي ايران را در 
صورت اعطاي لغو تحريم ها از س��وي اياالت متحده 
بررسي كنند«. آنها مي توانند بيشتر در مورد احتمال 
از س��رگيري واردات نفت از ايران پس از لغو تحريم ها 
صحبت كنند. در همين ارتباط بانك مركزي ايران با 
ارسال يك نامه هدف )LOI( در چارچوب حل و فصل 
مناقشه سرمايه گذار – دولت )ISDS( از كره جنوبي 
درخواس��ت كرده كه اموال بلوكه شده در بانك هاي 
كره اي را بازگرداند. بن��ا بر اعالم يك مقام وزارت امور 
خارجه كره جنوبي، دولت اين كشور نامه مزبور را ماه 
س��پتامبر گذش��ته دريافت كرده و درصدد حل اين 
مناقشه بوده است. اگر دو طرف ظرف مدت شش ماه 
از زمان ثبت اين نامه موفق به يافتن راه حلي از طريق 
مذاكره نشوند ايران ممكن است از كره شكايت كند. 
بر اساس داده هاي انجمن تجارت بين المللي كره، كره 
جنوبي در سال ۲۰۱۷ به ارزش ۷.۸ ميليارد دالر نفت 
از ايران وارد كرده، اما از سال ۲۰۱۹ به دليل تحريم هاي 
اياالت متحده كه ص��ادرات نفت ايران را ممنوع كرد، 

خريد از ايران را متوقف كرده است.

خبرويژه
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ايجاد  ۱۵ هزار شغل بنياد بركت
در جنوب شرق درياي خزر 

با برخورداري كش��ور از دريا در شمال و جنوب و وجود 
پتانسيل هاي متعدد، هدف گذاري استفاده از ظرفيت هاي 
درياها شامل صنعت آبزي پروري، گردشگري دريايي و 
صنايع وابس��ته در قالب مقوله اي تحت عنوان »اقتصاد 
دريا« بيش از پيش ضروري به نظر مي رس��د. متاسفانه 
علي رغم اقدامات صورت گرفته، وجود حلقه هاي مفقوده 
از جمل��ه عدم تعريف زنجي��ره ارزش و فقدان يك نگاه 
سيستماتيك، باعث ش��ده تا فعاليت هاي حول محور 
»اقتصاد دريا« آن چنان كه بايد و شايد با توفيق و بازدهي 
باال همراه نبوده باشد. در همين راستا، بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
فوق العاده در ش��مال كش��ور و با مطالعات گس��ترده و 
آسيب شناسي هاي كارشناسانه، طرح توسعه كارآفريني 
و تكميل زنجيره تأمين توليد آبزيان را در جنوب شرق 
درياي خزر تهيه كرده است. محمد تركمانه، مديرعامل 
بنياد بركت درباره اين ط��رح توضيح داد: بنياد با هدف 
تش��كيل و تكميل زنجيره ارزش در حوزه آبزي پروري، 
گردشگري دريايي و صنايع وابسته و اشتغال زايي در اين 
حوزه در جنوب شرق درياي خزر، طرح توسعه كارآفريني 
و تكميل زنجيره تامين توليد آبزيان را در استان گلستان و 
با محوريت شهرهاي گميشان و بندر تركمن اجرا مي كند. 
مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: در اين طرح ۷ 
هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري براي ايجاد ۱۵ هزار شغل 
در مناطق محروم استان گلستان در حوزه آبزي پروري، 
گردش��گري دريايي و صنايع وابسته صورت مي گيرد و 
بزرگ ترين س��ايت پرورش ماهي در قفس در كشور در 
منطقه گميشان احداث مي شود. وي يادآور شد: ۷ هزار 
و ۸۰۰ شغل از اين ۱۵ هزار شغل به شكل مستقيم ايجاد 
مي شود. تركمانه ادامه داد: براي اجراي هر چه بهتر اين 
طرح، تفاهم نامه همكاري ميان بنياد بركت، استانداري و 
شيالت استان گلستان با هدف مشاركت در توليد كاالهاي 
اساس��ي با تمركز بر آبزيان، محروميت زدايي از منطقه 
گميش��ان و تركمن صحرا با ايجاد فرصت هاي شغلي و 
توسعه منطقه اي به امضا رسيده است.  وي از در اولويت 
بودن طرح هاي اشتغال زايي در حوزه آبزي پروري خبر 
داد و گفت: بنياد بركت از سال ۱۳۹۹ راه اندازي طرح هاي 
اشتغال زايي در رس��ته آبزي پروري را به شكل ويژه در 
دستور كار خود قرار داده است. تركمانه اضافه كرد: تا به 
امروز ۲ هزار و ۱۰۰ طرح اشتغال زايي در حوزه پرورش 
آبزيان راه اندازي شده است و تا پايان امسال نيز ۹۲۰ طرح 
ديگر به بهره برداري خواهد رسيد. به گفته مديرعامل 
بنياد بركت، اين بنياد حمايت و ارايه تسهيالت به 
طرح هاي توليد آبزيان در مدل هاي پرورش در قفس 
و پن را در استان هاي برخوردار از دريا به شكل ويژه 
دنبال مي كند. وي اظهار امي��دواري كرد به زودي 
طرح توسعه كارآفريني و تكميل زنجيره تامين توليد 
آبزيان در ساير اس��تان هاي همجوار با دريا اجرايي 
شود. تركمانه با اشاره به فعاليت هاي بنياد بركت در 
استان گلستان خاطرنشان كرد: تاكنون ۴ هزار و ۶۵۶ 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور در مناطق محروم 
استان اجرا شده كه ايجاد فرصت هاي كسب و كار 

براي ۱۴ هزار نفر را به دنبال داشته است.

نگهداري از راه هاي شازند با 
اعتباري بالغ بر ۵۰۰ ميليارد ريال

مركزي مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
مركزي از تحقق پروژه هاي راهداري در شهرستان شازند 
خبر داد.  مهرداد جهاني با اشاره به موقعيت جغرافيايي 
و استراتژيك شهرستان شازند در زمينه شبكه راه هاي 
ارتباطي و اهميت كريدوري محور اراك - بروجرد اظهار 
كرد: در راستاي پيشبرد اهداف سال توليد، پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها از ابتداي سال جاري تاكنون بالغ بر ۵۰۰ 
ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات ملي براي نگهداري از 
راه هاي ارتباطي حوزه استحفاظي شهرستان شازند هزينه 
شده است.  وي افزود: بر اساس برنامه ريزي بعمل آمده، 
امسال براي نگهداري از رويه آسفالتي در راه هاي شهرستان 
ش��ازند افزون بر ۴۳۰ ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته 
شده است كه  شامل لكه گيري و روكش آسفالت محور 
اراك-بروجرد، شازند-دوراهي و شازند-ازنا است. مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي تصريح كرد: 
پروژه لكه گيري و روكش آسفالت محور اراك-بروجرد در 
محدوده دوراهي شازند تا پليس راه توره در دو مسير رفت 
و برگشت، با ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار در قالب دو قرارداد 
اجرا شده و به بهره برداري رسيده است كه اين اقدام موجب 
فراهم ساختن رضايت كاربران جاده اي شده است. وي در 
ادامه گفت: عمليات اجراي پروژه روكش آسفالت محور 
شازند-ازنا نيز بتازگي شروع شده و طبق برنامه زمان بندي 
شده قبل از ش��روع بارش هاي فصلي و برودت هوا اتمام 
يافته و به بهره برداري خواهد رسيد. به گفته جهاني پروژه 
لكه گيري هندسي محور شازند - دوراهي نيز با ۳۰ ميليارد 
ريال اعتبار داراي بيش از ۵۰ درصد پيش��رفت فيزيكي 
اس��ت. مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
مركزي با تأكيد بر استمرار اقدامات الزم براي ايمن سازي 
محورهاي مواصالتي استان خاطرنشان كرد: مهم ترين 
دغدغه و اولويت در زمينه راهداري، ارتقاي ايمني راه ها و 
رفع نقاط پرحادثه و مستعد حادثه است كه بخش عمده اي 
از اين مهم به صورت شبانه روزي با تالش راهداران استان 
به صورت جاري، اقدام سريع و در قالب پروژه هاي اماني 
با به كارگيري ماش��ين آالت و تجهيزات سازماني انجام 
مي ش��ود. وي اضافه كرد: در راس��تاي ارتقاي ايمني 
راه هاي شهرستان شازند نيز در سال جاري اقدامات 
قابل توجهي به عمل آمده اس��ت ك��ه مهم ترين آنها 
بهره برداري از فاز نخست پروژه احداث روشنايي طولي 
به طول دو كيلومتر در محور اراك-بروجرد محدوده 
شهر توره است. جهاني در ادامه اظهار كرد: ايين شروع 
عمليات اجرايي پروژه احداث سيستم روشنايي طولي 
در محور اراك-بروجرد همزمان با يوم اهلل ۲۲ بهمن ماه 
سال ۱۳۹۹ با اعتباري برابر با ۶۰ ميليارد ريال برگزار 
شد كه با تالش هاي بسيار و هم افزايي بعمل آمده توسط 
پيمانكار بخش خصوصي و اداره كل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اس��تان مركزي طي اين مدت، در فاز 

نخست دو كيلومتر از اين پروژه به بهره برداري رسيد.

آخرين آمار دپوي كاالي اساسي 
ايس�نا |  مجموع كاالهاي اساس��ي موجود در 
گمرك و بنادر و آنچه كه در ش��ناورها قرار دارد به 
۴.۹ ميليون تن رس��يده است. از آخرين وضعيت 
كاالهاي اساسي در گمرك و بنادر تا ششم بهمن ماه 
سال جاري نشان مي دهد كه جمع كاالهاي اساسي 
ش��امل موجودي، پاي اسكله و منتظر در لنگرگاه 
به بيش از ۴.۹ ميليون تن رس��يده كه بيانگر روند 
كاهشي در چند ماه اخير است. براساس اين گزارش 
از مجموع كاالهاي موجود حدود ۳.۱ ميليون تن 
مربوط به موجودي انبارها است كه بيشترين ميزان 
در بندر امام خميني )ره( ب��ا ۲.۲ ميليون تن قرار 
دارد. در ساير بنادر نيز ۲۵۰.۱ هزار تن در اميرآباد، 
۲۷۱.۱ هزار تن بندر ش��هيد رجايي، ۵۳ هزار تن 
چابهار، ۱۲۲.۲ هزار تن نوشهر، ۵۰ هزار تن انزلي، 
۴۶.۵ ه��زار تن فريدون كن��ار، ۷۰ تن بندر لنگه، 
۱۸۸۴ تن شهيد باهنر، ۸۳ تن خرمشهر و در آستارا 
۲۲.۴ هزار تن كاال وجود دارد و در بندر آبادان تا اين 

تاريخ موجودي به صفر رسيده است.

دولت درباره نحوه آزادسازي منابع بلوكه ايران شفاف سازي كند

از تكذيب خبر فروش نان به قيمت 10 هزار تومان تا قيمت گذاري جديد!

ابهام  در آزادسازي منابع ارزي! 

ماجراي گراني نان در ايرانشهر چه بود؟ 

خودروسازان چقدر خودرو توليد كردند؟ 

چهارشنبه هفته گذش��ته )۶ بهمن ماه( عبدالناصر 
درخشان_ نماينده مردم ايرانشهر در مجلس شوراي 
اسالمي - در تذكر شفاهي خود در مجلس خطاب به 
وزيران جهاد، راه و كشور اعالم كرد كه اين روزها نان 
به متاعي گرانبها در حوزه انتخابيه بنده تبديل شده 
است و مردم شريف اين منطقه بايد ساعت ها در صف 
طوالني نان قرار بگيرند تا بتوانند چند عدد نان براي 
فرزندانشان تهيه كنند كه آن هم اگر به آنها برسد و اين 
شايسته مردمان شرافتمند ما نيست. وي همچنين از 
وزير راه خواست كه وضعيت حمل آرد به شهرستان 
حوزه انتخابيه اش را بررسي كرده و راه حلي فوري براي 

آن پيدا كند.
در واكنش به سخنان اين نماينده مجلس و براساس 
اعالم ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، اداره كل غله و 
خدمات بازرگاني سيس��تان و بلوچستان اعالم كرد 
ك��ه پراكندگي كارخانه ه��اي آرد در اس��تان پهناور 
سيستان و بلوچستان به گونه اي است كه آرد مورد نياز 
مصرف كنندگان در اقصي نقاط استان در كوتاه ترين 
زمان و فاصله تهيه و تامين مي شود؛ لذا توقف فعاليت 
يك��ي از كارخانه هاي آرد مهم و موثر در شهرس��تان 
ايرانش��هر در ماه هاي اخير كه متاثر از اختالف شركا 
اس��ت، توأم با افزايش قابل توج��ه تعرفه و نرخ حمل 
ناوگان جاده اي و همچنين دغدغه مس��ووالن امر به 

منظور جلوگيري از هرگونه نوسانات قيمتي كه منجر 
به افزايش نرخ نان شود، عواملي است كه چند روزي 
مشكالتي را در شهرستان ايرانشهر ايجاد كرده كه با 
تدابير اتخاذ ش��ده برطرف شده و در حال حاضر هيچ 
گونه دغدغه اي در خصوص تهيه نان در حوزه ايرانشهر 

و ديگر نقاط استان وجود ندارد.
درهمين حال، غالمعلي گنجعلي با اشاره به حل مشكل 
كمبود آرد در ايرانشهر، دراظهاراتي گفته است: سازمان 
حمل و نقل و راهداري كشور، هزينه سراسري حمل 
و نقل كاال را افزايش داد و همين مس��اله تاثير خود را 
در حمل ونقل آرد به نانوايان در اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان گذاش��ت. وي به »ايلنا« گفت: در جلسه 
كارگروه آرد و نان به رياست استانداري مقرر شد نرخ 
حمل آرد درماه جاري با ن��رخ جديد صورت بگيرد و 
در اس��فند ماه با هماهنگي رييس كارگروه نسبت به 
افزايش نرخ نان تصميم گيري شود. هزينه حمل آرد 
توس��ط نانوا پرداخت مي ش��ود و دولت در اين بخش 
ورود نكرده است افزايش نرخ حمل را اين ماه نانوايان 
پرداخت مي كنند و سودشان نسبت به ماه قبل كمتر 
خواهد بود و در اين شرايط نيز نانوايان ضرر نمي كنند.

گنجعلي ادامه داد: در اي��ن ماه به ازاي افزايش قيمت 
حمل در هر قرص نان، ۵۰ تومان به هر قرص نان افزايش 
نرخ مي خورد كه در حال حاضر هيچ رقمي به قيمت نان 

افزايش نخورده است بلكه اين هزينه را نانوا پرداخت 
مي كند و از مصرف كننده رقمي اضافه اخذ نمي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه ۳ هفته ديگر بهمن به 
پايان مي رسد بعد از اين ماه چه پيش خواهد آمد آيا در 
اين بخش پيش بيني هاي صورت گرفته است چرا كه 
ممكن است نانوايان يك ماه همراهي كنند و در ماه هاي 
آينده اين همراهي را از خود نشان ندهند؟ گفت: اسفند 
بايد قيمت گذاري جديد انجام شود چاره اي نداريم و 
بايد در اسفند قيمت گذاري جديد اعالم شود. يك بام 
و دو هوا نمي شود از يك طرف در سال جاري دو نوبت 
هزينه حمل رسمي و قانوني افزايش پيدا مي كند و از 

سوي ديگر مي خواهند قيمت نان ثابت باشد اينگونه 
كه نمي شود مگر اينكه دولت ورود و يارانه اي پرداخت 

كند.
اين مقام مس��وول با تكذيب خبر فروش نان به قيمت 
۱۰ هزار تومان، افزود: دو مدل نان در كشور به فروش 
مي رسد نان با آرد دولتي و نان با آرد آزاد، همچنين در 
اين استان نان سنتي نيز پخت مي شود كه آرد آن آزاد 
تهيه مي شود و تحت عنوان نان سنتي به فروش مي رسد 
قيمت اين نان بين ۸ تا ۱۰ هزار تومان است. فروش نان 
۱۰ هزار تومان��ي در نانوايان دولتي وجود ندارد و هيچ 

نانوايي نمي تواند نان را باالتر از نرخ مصوب بفروشد.

جمع توليدات اين خودروساز در ۱۰ ماهه امسال در 
هم سنجي با پارس��ال )۳۸۸ هزار و ۹۴ دستگاه( افت 
۱.۷۴ درصدي داشته است. بررسي آمارهاي منتشر 
شده س��امانه كدال حاكي از توليد ۷۶۰ هزار و ۵۲۷ 
دستگاه خودرو توسط س��ه خودروساز بزرگ كشور 
يعني ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو از ابتداي امسال 
تا پايان دي ماه اس��ت. به گزارش روز شنبه خبرنگار 
اقتصادي ايرنا، اين ميزان توليد در مقايسه با آمار مدت 
مش��ابه س��ال قبل )توليد ۷۳۰ هزار و ۴۷۷ دستگاه 
خودرو( رشد ۴.۱ درصدي نشان مي دهد. برپايه اين 
گزارش، در ۱۰ ماهه امسال گروه صنعتي ايران خودرو 
موفق به توليد ۳۸۱ هزار و ۳۲۱ دستگاه خودرو شد و 
همچون ماه هاي گذشته عنوان بزرگ ترين خودروساز 

كشور را از آِن خود كرد. اين گروه صنعتي توانست در 
اين مدت ۲۵۴ هزار و ۸۷۵ دس��تگاه در گروه پژو، ۴۱ 
هزار و ۹۴۰ دس��تگاه در گروه سمند، ۴۲ هزار و ۴۹۹ 
دستگاه دنا، ۲۹ هزار و ۳۶۶ دستگاه رانا، ۱۳ دستگاه 
آريس��ان، پنج  هزار و ۴۶۶ دستگاه هايما، هفت هزار و 
۵۹ دستگاه تارا و ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ توليد كند. 
برپايه اين گزارش، جمع توليدات اين خودروساز در ۱۰ 
ماهه امسال در هم سنجي با پارسال )۳۸۸ هزار و ۹۴ 
دستگاه( افت ۱.۷۴ درصدي داشته است. آبي پوشان 
جاده مخصوص در دي ماه امس��ال ۵۵ ه��زار و ۷۶۴ 

دستگاه خودرو توليد كردند.
برپايه آمارهاي سامانه كدال، در اين مدت گروه سايپا 
به عنوان دومين خودروس��از بزرگ كش��ور موفق به 

توليد ۲۷۹ هزار و ۵۵ دس��تگاه خودرو شد كه شامل 
۲۳۸ هزار و ۵۸۸ دستگاه خودرو در خانواده تيبا، ۲۰ 
 هزار و ۳۷۹ دستگاه سايپا ۱۵۱ )وانت پرايد(، ۱۸ هزار 
و ۳۱۵ دستگاه شاهين، ۱۳۰ دستگاه آريو و همچنين 
۲۸۳ دس��تگاه خودروي صادرات��ي كامل )CBU( و 
يك ه��زار و ۳۶۰ دس��تگاه اس. ك��ي. دي )SKD يا 
قطعات نيمه كامل( بود. اين ميزان توليد در مقايسه با 
مدت مشابه سال ۹۹ )توليد ۲۶۱ هزار و ۷۲۸ دستگاه 

خودرو( رشد ۶۰۶ درصدي نشان مي دهد.
 نارنجي پوشان جاده مخصوص در دي ماه امسال ۲۵ 

هزار و ۴۷۰ دستگاه خودرو توليد كردند.
تا پايان دي ماه امس��ال همچنين پارس خودرويي ها 
موفق ب��ه توليد ۱۰۰ ه��زار و ۱۵۱ دس��تگاه خودرو 

شامل ۵۲  هزار و ۱۵۳ دستگاه در گروه كوئيك )كيو 
۲۰۰(، ۲۹  هزار و ۵۲۰ دستگاه كوئيك معمولي، ۱۷ 
 هزار و ۸۸۴ دستگاه در گروه ساينا )اس۲۰۰( و ۵۹۴ 
دستگاه در گروه برليانس شدند. اين ميزان توليد در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال ۹۹ رشد ۲۴.۱ درصدي 
نشان مي دهد. جمع توليدات اين خودروساز در دي ماه 

امسال ۹ هزار و ۹۷۲ دستگاه به ثبت رسيد.
بررسي مهم ترين برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سال ۱۴۰۰ حاكي از برنامه ريزي براي توليد 
يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروي سواري 
و وانت است. با توجه به توليد ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه 
انواع سواري و وانت در سال ۹۹، رشد ۲۱.۹ درصدي 

در اين بخش پيش بيني شده است.

توليد در زير سايه تحريم 
 بخش خصوصي 

مي تواند موفق باشد

وزارت دادگس��تري امريكا اعالم كرد: يك شهروند دو 
تابعيتي ايراني- امريكايي در ارتباط با عدم رعايت قوانين 
تحريم ها عليه ايران دستگير شده است. در بيانيه وزارت 
دادگستري امريكا ادعا ش��ده كه اين فرد قصد داشته 
كاالها و فناوري هايي را به بانك مركزي ايران ارسال كند. 
اين اولين بار نيس��ت كه امريكا يك ش��خص را به دور 
زدن تحريم ها عليه ايران متهم مي كند. امريكا از يك 
دهه گذشته مجازات و سخت گيري هاي زيادي را براي 
اشخاص و نهادي كه تحريم هاي امريكا را بر ضد ايران 
دور زدند، وضع كرده است. در مقابل، ايران هم همواره 
تحريم هاي امريكا را غير قانون��ي و ظالمانه مي داند و 
تالش هاي خود را براي ناكام گذاش��تن و دور زدن اين 
تحريم ها پنهان نمي كند.  نشريه نيويوركر همزمان با 
دور جديد مذاكرات ۱+۴ به نقل از مقامات وزارت خارجه 
امريكا اعالم كرد مذاكرات وين، نشان مي دهد كه دست 
امريكا در قبال ايران پر نيست و تحريم ها در قبال ايران 
كارامد نبوده اس��ت. در ايران يك��ي از راه هاي دور زدن 
تحريم ها كه با موفقيت نس��بي نيز همراه شده است، 
فعال تر شدن ش��ركت هاي خصوصي بزرگ با قدرت 
مالي باالست. پيش از اين مسعود خوانساري عضو اتاق 
بازرگاني ايران هم اعالم كرده بود بخش خصوصي داد و 
ستد بين المللي خود را با وجود تحريم هاي امريكا هر 
چند كند ولي پيش مي برد. كارشناسان اقتصادي هم 
بر اين باورند ذيل اقتصاد مقاومتي شركت هاي بزرگ، 
خط مقدم دور زدن تحريم ها هستند. نقش آفريني كه 
با دو پيش شرط مي تواند به موفقيت در شكست دادن 
تحريم هاي ظالمانه امريكا بيانجامد. اول حمايت هاي 
دولت براي آسان شدن حركت بخش خصوصي  و دوم 
هماهنگي و همدلي تمامي اركان سياسي و اقتصادي 
براي اين حركت تاثيرگذار است. شرط دوم از آن جهت 
مهم اس��ت كه دور زدن تحريم ها ب��ه عنوان يك اقدام 
فراملي سياسي و اقتصادي تحت تاثير فعاليت هاي حزبي 
و خطي و يا تنگ نظري و رقابت هاي ناسالم بنگاه ها و 
شركت هاي اقتصادي قرار نگيرد. واردات قطعات و توليد 
خودروهاي جديد و با كيفيت توسط بخش خصوصي 
در س��ايه س��نگين ترين تحريم هاي امريكا كه برخي 
خودروس��ازهاي دولتي را با كمبود قطعه مواجه كرده 
است مي تواند الگوي موفق در عرصه دور زدن تحريم ها 
باشد. در دو سال گذشته كه خودروسازان دولتي تقريبا 
نتوانستند هيچ همكاري جديدي را با شريكان خارجي 
آغاز كنند، خصوصي ها عالوه بر يافتن شريكان جديد، 
محصوالت مختلفي را توليد كردند تا به همگان ثابت 
شود خودروسازي دولتي در همه زمان محتاج سايرين 
است. در بين خصوصي ها نيز كاپ موفق ترين خودروساز 
را مي توان به گروه بهمن به عنوان بزرگ ترين خودروساز 
خصوصي كشور اهدا كرد كه با اصالح ساختارهاي داخلي 
و توسعه محصول به خصوص در دو سال گذشته همراه 
با انتقال دانش فني، عملكرد موفقي را از خود نشان داده 
است. اين شركت با استراتژي عرضه خودروي با كيفيت 
و با قيمت مناس��ب توانس��ته در اين برهه زماني تنگ 
ناش��ي از تحريم ها موفق تر از سايرين عمل كند و هم 
خودرو سواري و هم تجاري با كيفيت از جمله ديگنيتي، 
فيدليتي، فورس و به زودي امپاور را با قيمتي منصفانه 
به بازار عرضه كند. البته در عامل موفقيت گروه بهمن 
شكي در حضور كروز به عنوان سكاندار آن نيست؛ چرا 
كه شركت كروز راه بلد اين صنعت است و توانسته با 
داخلي س��ازي ۳۰۰۰ قطعه كمك بزرگي به صنعت 
خودرو كش��ور كند و تغييرات مثب��ت از جمله تنوع 
محصوالت، اشتغالزايي، رشد سهام و... پس از خصوصي 
سازي گروه بهمن به چشم مي خورد. در همه جاي دنيا 
اگر پيشينه خودروسازان موفق را ببينيم حضور تامين 
كنندگان قطعات در كنارشان توانسته عاملي براي رشد 
و رقابت پذيري آنها شود. در عين حال فرآيند تامين 
مالي، طراحي محصول، برخورداري از فناوري روز 
و سطح توليدات اين خودروسازان نيز ارتقا يافته و 
توانسته اند به رده هاي بااليي در صنعت خودروسازي 
جهان دست يابند. عموما حركت در زنجيره ارزش 
در همه صنايع ضمن ايجاد توسعه صنعتي، تضمين 

پايداري كسب و كار را به همراه داشته است.
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خبرروز

نمايشگاه مجازي كتاب تهران تمديد شد
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از تمديد نمايشگاه مجازي كتاب تهران به مدت يك روز )تا يازدهم بهمن ماه( خبر داد. محمدمهدي اسماعيلي، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، همزمان با هفمين روز از برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب تهران از ستاد برگزاري اين رويداد فرهنگي در موسسه 
خانه كتاب و ادبيات ايران بازديد كرد. او در اين بازديد با بيان اينكه تقاضاهايي براي تمديد اين نمايشگاه وجود دارد ،گفت: به واسطه ايجاد فرصت 
برابر براي همه مردم و اينكه ممكن است در اطالع رساني ها كمي تأخير اتفاق بيفتد، يك روز اين نمايشگاه را تمديد مي كنيم تا مردم در همه نقاط 
فرصت برابر داشته باشند. اسماعيلي با بيان اينكه هيچ چيزي جاي نمايشگاه بزرگ  بين المللي كتاب تهران را نمي گيرد، خاطرنشان كرد: در پي 

آن هستيم به محض اينكه حس كرديم خطر كرونا پايين آمده، نمايشگاه با قدرت و قوت برگزار شود، ان شاءهلل هم انجام شود. 

صدويكمين هفته همه گي��ري كرونا در 
كش��ور با ورود به پيك شش��م با س��ويه 
اُميكرون آغاز شد و به سرعت هفت شهر 
كشور قرمز شدند؛ حاال در ابتداي اين پيك، ديگر از ثبت 
اس��تان هاي بدون فوتي خبري نيس��ت و افزايش بارز 
موارد بس��تري هم در برخي استان هاي كشور گزارش 
شده است؛ افزايشي كه مي تواند پيام آور روند صعودي 

مرگ هاي كرونايي هم باشد.
برخ��الف تصور جهان��ي مبني بر خفيف بودن س��ويه 
اُميكرون، اما اكنون بر اس��اس مستندات علمي اعالم 
شده است كه بستري و مرگ ناشي از اُميكرون در برخي 

كشورها، حتي بيش از سويه دلتا گزارش شده است.

    ثبت ركورد جهاني ابتالي روزانه در امريكا
آمار نش��ان مي دهد كه اُميكرون )سويه بسيار مسري 
ويروس كرونا( در ح��ال افزايش مرگ و ميرهاي روزانه 
كرونايي در امريكا نس��بت به موج س��ويه دلتا در پاييز 
گذشته در اين كش��ور اس��ت. اُميكرون كه در سراسر 
اياالت متحده گس��ترش يافته در ح��ال افزايش آمار 
مرگ و مير روزانه كوويد۱۹ بيش از موج س��ويه دلتا در 
پاييِز سال گذش��ته ميالدي در اين كشور است و با اين 
ش��رايط احتمال دارد كه تعداد فوتي هاي اين بيماري 
براي روزها يا حتي هفته ها ني��ز در اياالت متحده روند 
افزايشي داشته باش��د. ميانگين هفت روزه مرگ و مير 
جديد و روزانه كوويد-۱۹ در اياالت متحده از اواسط ماه 
نوامبر سال گذشته ميالدي )۲۰۲۱( رو به افزايش بوده 
و در روز پنجش��نبه به ۲۲۶۷ نفر رسيد كه اين تعداد از 
پيك قبلي در ماه سپتامبر با ۲۱۰۰ مورد فوتي در زماني 
كه دلتا، س��ويه غالب در امريكا ب��ود، فراتر رفت. اكنون 
تخمين زده مي شود كه س��ويه اُميكرون تقريبًا عامل 
تمام س��رايت هاي كروناويروس در امريكا است و حتي 
اگر اين بيماري براي اكث��ر مردم بيماري زايي كمتري 
داشته باشد اما اين واقعيت كه بيشتر قابل انتقال است 
به اين معناست كه افراد بيشتري بيمار شده و جان خود 
را از دست مي دهند. بنابر گزارش اخير اي بي سي نيوز، 
امريكا با بيش از ۸۷۸ هزار مرگ و مير ناشي از عوارض 
ابتال به كووي��د۱۹، باالترين نرخ مرگ و مير كرونايي را 
در حال حاضر در جهان دارد. بنابر اعالم دانش��گاه جانز 
هاپكينز، در حدود يك ماه گذشته امريكا تنها كشور در 
جهان شد كه براي نخستين بار يك ميليون و ۸۰ هزار 
و ۲۱۱ مورد جديد ابتال را در ي��ك روز گزارش كرد كه 
به عنوان باالترين آمار روزانه ابتال در جهان ثبت ش��د. 

همزمان جو بايدن، رييس جمهوري امريكا كه انتقادها از 
او در مورد مديريت همه گيري باال گرفته، خواستار ادامه 
تشكيل حضوري كالس هاي درس در مدارس است. با 
شيوع اُميكرون همچنين برخي مناطق آموزشي در اين 
كشور بازگشايي مدارس بعد از تعطيالت زمستاني را به 
تاخير انداختند. همزمان نگراني هايي در مورد مشكالت 
تهيه كيت تست سريع براي دانش آموزان و آموزگاران 
وجود دارد. مقام هاي بهداشتي اياالت مختلف گزارش 
مي دهند كه اكثريت موارد ابتال به غيرواكسينه ها مربوط 
مي شود و همچنين گفته اند شمار كودكاني كه به دليل 
ابتال به كوويد در بيمارستان بستري مي شوند نيز افزايش 
داشته است. بنابر پيش بيني مقامات بهداشتي امريكا 
همچنين موارد ابتال به اُميكرون در اين كشور تا اواسط 
فوريه به اوج مي رسد. آنتوني فائوچي، كارشناس ارشد 
بيماري هاي عفوني در امريكا چندي پيش اعالم كرد كه 
اكثر ايالت هاي اين كشور تا اواسط ماه فوريه سال جاري 
ميالدي )۲۰۲۲(، اوج موارد ابتال به س��ويه اُميكرون را 
تجربه خواهند كرد. فائوچي همچنين خاطرنشان كرد: 
ممكن است در بخش هايي از كشور كه درصد بيشتري از 
مردم به طور كامل واكسينه نشده اند يا ُدز يادآور واكسن 
كرونا را دريافت نكرده اند، موارد بستري در بيمارستان 

ناشي از عوارض ابتال به كوويد۱۹ افزايش داشته باشد.

    كمبود شديد پرسنل درماني در اروپا
س��ويه اُميكرون وي��روس كرونا اين روزها در بيش��تر 
كشورهاي اروپايي با ش��دت در حال گسترش است و 
كمبود كادر درماني باعث ش��ده كه در برخي كشورها، 
پرس��نل با تس��ت كروناي مثبت همچنان به كارشان 
ادامه دهند. خبرگزاري رويترز چندي پيش در گزارشي 
از لندن و مادريد منتش��ر كرد: به دليل شيوع گسترده 
اُميكرون و س��رعت پراكندگي اين س��ويه، سيس��تم 
درماني در كشورهايي مانند اس��پانيا، ايتاليا و بريتانيا 
به شدت با مشكل روبرو شده است. در آلمان نيز نگراني 
درباره تشديد فش��ار بر كادر درماني باال گرفته است و 
برخي مسووالن مي گويند كه مقررات و محدوديت هاي 
كنوني كرونا براي غلبه بر اُميكرون در اين كشور كافي 
نيستند. در انگليس در حالي كه به دليل شيوع اُميكرون، 

تعداد بيماراني كه بايد در بيمارستان ها و كلينيك ها به 
آنها رسيدگي شود بيشتر شده اما به دليل تعداد باالي 
پزشكان و پرس��تاراني كه در قرنطينه يا بيمار هستند، 
كادر درماني كمتر ش��ده و تمام��ي عمل هاي جراحي 
غيرضروري به تعويق افتاده  اس��ت. در سه ماهه اخير با 
فشار دولت، كلينيك ها و بيمارستان هاي خصوصي در 
اين كشور مجبور به انجام عمل هاي جراحي مثل عمل 
سرطان شده اند كه قاعدتا بايستي در بيمارستان هاي 
دولتي انجام ش��وند. در حال حاضر اُميكرون با سرعت 
بااليي در حال انتش��ار در بريتانياس��ت. در اسپانيا نيز 
وضعيت كادر درماني به حدي بد است كه بيمارستان ها 
مجبور ش��ده اند، كاركنان بازنشس��ته خ��ود را به كار 
بگيرند. همچنين ردگيري كس��اني كه با افراد تس��ت 
مثبت در تم��اس بوده اند ديگر مثل س��ابق در ادارات 
بهداشت نمي تواند انجام ش��ود. بر اساس گزارش يك 
روزنامه، اس��پانيا در آينده با دقت كمتري عفونت ها را 
رديابي كرده و تست هاي كمتري انجام مي دهد و روش 
برخوردش ب��ا كرونا مانند آنفلوآنزاي عادي خواهد بود. 
همچنين در هلند كادر درماني بيمارستان ها كه نتيجه 
تس��ت كروناي آنها مثبت بوده اما نشانه هاي بيماري را 
ندارند، بايد به كارشان ادامه دهند. در كلينيك دانشگاه 
آمستردام، يك چهارم كارمندان با نتيجه تست مثبت 

در حال انجام كارشان هستند. هفته گذشته آمار پرسنل 
بيمارستان ها كه تست كروناي آنها مثبت بوده به پنج 
درصد افزايش يافت. بنابر گزارش دويچه وله، در ايتاليا 
هم وضعيت همچنان بحراني است و حدود چهار درصد 
كاركنان بيمارس��تان ها به دليل واكسينه نشدن از كار 
تعليق شده اند. ادارات بهداشت به همين دليل تمامي 
جراحي هاي غيرضروري را به تعويق انداخته اند. بخشي 
از پرسنل پرستاري و پزشكي نيز بايد مرخصي هايشان 

را به تعويق بيندازند.

    هشدار سازمان جهاني بهداشت 
در خالل شيوع بي سابقه كرونا 

دبيركل س��ازمان جهاني بهداشت )WHO( ضمن 
ابراز نگراني نسبت به گسترش اُميكرون در دنيا هفته 
گذشته به سران جهان هشدار داد كه همه گيري كرونا 
»اصال به نقطه پايان نزديك نيست.« تدروس آدهانوم 
گبريسوس دبيركل س��ازمان جهاني بهداشت اخيرا 
گفت: »جهان بايد در اين فرض كه سويه جديد كرونا 
موسوم به اُميكرون به طور قابل توجهي ماليم تر است 
و خطر ناشي از ويروس را رفع مي كند، محتاط باشد.« 
اين هش��دار در حالي صادر مي ش��ود كه كشورهاي 
اروپايي ركورد تازه اي از نظر آمار ابتال را ثبت كرد ه اند. 

آدهان��وم در يك كنفرانس خبري در ژنو يادآور ش��د: 
درحالي كه ممكن اس��ت اين س��ويه در مجموع كم 
خطرتر باش��د اما اين روايت ك��ه باعث بيماري ماليم 
مي شود، گمراه كننده اس��ت. اشتباه نكنيد، اُميكرون 
باعث بستري ش��دن در بيمارستان و مرگ مي شود و 
حتي در موارد خفيف تر هم مثل سيل مراكز درماني را 
غرق كرده است. او به سران جهان هشدار داد كه با رشد 
باورنكردني اُميكرون در جهان، احتمال ظهور سويه هاي 
تازه وجود دارد و براي همين است كه ردگيري و ارزيابي 
همچنان حياتي است. وي افزود: من به خصوص نگران 
كشورهاي زيادي هستم كه آمار واكسيناسيون در آنها 
پايين است، چون خطر بيماري و مرگ در كساني كه 
واكسينه نشده اند چندين برابر است. همچنين مايك 
رايان مدير امور اضطراري سازمان جهاني بهداشت هم 
گفت كه سرعت باالتر سرايت اُميكرون احتماال باعث 
افزايش بستري شدن و مرگ خواهد شد، به خصوص 
در كشورهايي كه مردم كمتر در آنها واكسينه هستند. 
او گف��ت: افزايش تصاعدي موارد ابت��ال، صرف نظر از 
ش��دت س��ويه هاي منفرد، به افزايش اجتناب ناپذير 
بستري شدن و مرگ منجر خواهد شد. مدير منطقه اي 
سازمان جهاني بهداش��ت در اروپا در حدود يك هفته 
اخير هشدار داد: در صورتي كه وضعيت ابتال به بيماري 
كوويد-۱۹ در شرايط كنوني باقي بماند، تا دو ماه ديگر 
نيمي از شهروندان كش��ورهاي اروپايي مبتال به اين 
بيماري با سويه اُميكرون مي شوند. هشدار اين سازمان 
درست در روزي داده شد كه دو سال پيش كوويد-۱۹ 
رس��ما اولين قرباني را در چين گرفت. يازدهم ژانويه 
س��ال ۲۰۲۰، پكن رس��ما اعالم كرد كه اولين نفر در 
شهر ووهان، كانون اوليه پيدايش ويروس كرونا، پس از 
ابتال به ويروس كرونا جان باخته است. هانس كلوگه، 
مدير اروپايي سازمان جهاني بهداشت گفت كه سويه 
جديد ويروس كرونا موسوم به اُميكرون، بسيار راحت تر 
از س��ويه هاي ديگر حتي به اف��رادي كه پيش تر دچار 
كوويد-۱۹ ش��ده يا واكسن زده اند منتقل مي شود. به 
گزارش يورونيوز، كلوگه تاكيد ك��رد كه تا ۱۰ ژانويه، 
۲۶ كشور اروپايي گزارش دادند كه بيش از يك درصد 

از جمعيت آنها هر هفته به كوويد-۱۹ مبتال مي شود.

    روند صعودي بستري هاي كرونا 
در اغلب استان هاي ايران

در ايران هم وضعيت چندان بهتر از س��اير كشورها 
نيست. هفته اول بهمن ماه مصادف با صد و يكمين 
هفت��ه بروز همه گيري در كش��ور در حالي به پايان 
رسيد كه پيك ششم كرونا آن هم با سويه به شدت 
ُمس��ري اُميكرون تاخت و تازش را آغاز و به سرعت 
هفت ش��هر كشور را قرمز، ۴۳ ش��هر را در وضعيت 
نارنجي و ۲۱۷ شهر را در وضعيت زرد كرونايي قرار 
داد. پيش��روي اُميكرون همچنان ادامه دارد و اين 
درحالي اس��ت كه هنوز درصد رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي حتي به ۶۰ درصد هم نرسيده است و در 
عين حال بسياري از مراكز تجمعي اعم از سالن هاي 
س��ينما، تئاتر، موس��يقي، باش��گاه هاي ورزشي، 
مراكز خريد، تاالرهاي پذيراي��ي و ... بدون در نظر 
گرفتن ش��يوه نامه هايي چون اس��تفاده از ماسك 
و رعاي��ت فاصله گ��ذاري و كنترل كارت واكس��ن، 
به كارش��ان ادامه مي دهند. اين درحالي اس��ت كه 
متاس��فانه همچنان عده اي هم در طبل مخالفت با 
واكسيناسيون عليه كرونا مي كويند و طبق آخرين 
آمار وزارت بهداشت نزديك به ۶ ميليون نفر از افراد 
واجدشرايط، براي تزريق واكسن مراجعه نكرده اند. 
همچنين نزديك ب��ه ۶.۵ تا ۷ ميليون نفر هم نوبت 
اول را تزريق كرده، اما براي تزريق نوبت دوم تاخير 
دارند. بنابراين تاخير در تزريق واكسن نيز مي تواند 
به عنوان بازوي افزايش��ي كرونا ب��ا اُميكرون همراه 
شود. البته واكسيناسيون گروه سني ۹ تا ۱۲ سال 
هم از روز سه ش��نبه پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ با اعالم 
رس��مي وزارت بهداش��ت آغاز ش��ده و طبق اعالم 
وزارت بهداشتي ها، واكسيناسيون اين گروه سني 
تنها با رضايت والدين انجام مي شود. همچنين طبق 
پروتكل ها، واكسن هاي مناسب گروه سني ۹ تا ۱۲ 
سال، سينوفارم و پاستوكووك بوده كه در دو نوبت 
تزريق مي ش��ود. بنابراين اميد مي رود كه اين گروه 
س��ني نيز هر چه زودتر عليه كرونا واكسينه شوند 
تا اُميكرون نتواند گزندي به كودكان و بزرگساالن 
كشور وارد كند. حاال در ابتداي پيشك ششم كرونا، 
ديگر از ثبت استان هاي بدون فوتي خبري نيست و 
افزايش بارز موارد بستري هم در برخي استان هاي 
كشور گزارش شده است، افزايشي كه مي تواند منجر 
به افزايش بيماران بدحال بستري و در نتيجه روندي 

صعودي براي مرگ هاي كرونايي شود.

گزارش
در ابتداي ورود به پيك ششم كرونا با غلبه سويه ُاميكرون، هفت شهر كشور قرمز شدند

تاخت وتاز ُاميكرون

سینما

رويداد

چهلمين جش��نواره فيلم فجر امسال براي نخستين بار 
ميزبان نشست هايي با عنوان »آثار گنجينه« است كه در 
آن به هنرمنداني همچون ناصر تقوايي، عباس كيارستمي 
و داريوش مهرجويي پرداخته مي ش��ود. به گزارش ايرنا، 
جشنواره فيلم فجر براي نخستين بار سه بخش شبي با 
انديشمندان / نكوداشت ساعت ۱۵:۱۸، نشست هاي آثار 
گنجينه ساعت ۲۰ و فيلم هاي گنجينه ساعت ۲۱:۱۵ را در 
حاشيه اين رويداد مهم هنري برگزار مي كند. اين برنامه ها 
از روز دوازدهم بهمن ماه در نشست شبي با انديشمندان 
كه به منظور نكوداشت بزرگان سنماي ايران آغاز خواهد 
شد؛ نشستي با عنوان دغدغه هاي يك فيلمساز عدالتخواه 
براي نكوداش��ت زنده ياد رحيم رحيمي پور و نگره هاي 
تاليفي حاتمي كيا در نشست هاي آثار گنجينه بررسي 
خواهد شد. در اين روز همچنين در بخش گنجينه فيلم 
ديده بان ساخته ابراهيم حاتمي كيا پخش مي شود. در روز 
س��يزدهم بهمن در بخش  شبي با انديشمندان نشست 
سينما فلسفه و معنا و در نشست هاي آثار گنجينه شيوه 
روايي در سينماي كيارستمي و بخش فيلم هاي گنجينه 
خانه دوست كجاست عباس كيارستمي پخش مي شود. 
روز چهاردهم بهمن ماه در بخش ش��بي با انديشمندان 
آموزش ماندگار در سينما )نكوداشت زنده ياد دكتر اكبر 
عالمي(، بخش نشست هاي آثار گنجينه انسان و معناي 
زندگي و در بخش فيلم هاي گنجينه فيلم گاو اثر داريوش 
مهرجويي نمايش داده مي شود. برنامه هاي روز پانزدهم 
بهمن ماه در بخش شبي با انديشمندان موضوع سينما، 
تاريخ و تمدن اس��ت؛ در بخش نوشته هاي آثار گنجينه 
اقتباس و بومي س��ازي مت��ون غير فارس��ي و در بخش 
فيلم هاي گنجينه فيلم ناخدا خورشيد ناصر تقوايي نمايش 
داده مي ش��ود. در روز ش��انزدهم بهمن ماه نيز در بخش 
شبي با انديشمندان توليد در سينماي كودك و نوجوان 
)نكوداشت زنده ياد فرشته طائرپور( است؛ در نشست هاي 

آثار گنجين��ه از تراژدي تا مل��ودرام همچنين در بخش 
فيلم هاي طنز پرده آخر اثر واروژ كريم مسيحي به نمايش 
درمي آيد. برنامه هاي روز هفدهم بهمن ماه در بخش شبي 
با انديشمندان به موضوع سينما، جامعه )آرمان ها و واقعيت 
ها( پرداخته مي شود و در بخش نشست هاي آثار گنجينه 
س��ينما و آموزه هاي اخالقي و فيلم نياز اثر عليرضا داوود 
نژاد به نمايش درمي آيد. همچنين در روز هجدهم بهمن 
نيز در بخش ش��بي با انديشمندان به نكوداشت زنده ياد 
كامبوزيا پرتوي پرداخته خواهد شد و در بخش نشست 
آثار گنجينه سينمايي سياسي فقدان فيلمنامه و همچنين 
فيلم دستنوشته ها اثر مهرزاد مينوي به نمايش در مي آيد. 
در روز نوزدهم بهمن ماه نيز در بخش شبي با انديشمندان 
موضوع سينما، دين و ايدئولوژي مورد بررسي قرار مي گيرد 

و در بخش نشست هاي آثار گنجينه تنوع فرهنگي و زباني 
در س��ينما و همچنين در پايان نيز فيلم جاده هاي سرد 
اثر مس��عود جعفري جوزاني باز نمايش مي شود. برنامه 
روز بيس��تم بهمن ماه نيز در بخش شبي با انديشمندان 
برنامه اي با عنوان سينما و موسيقي به نكوداشت زنده ياد 
خسرو س��ينايي مي پردازد؛ و در بخش نشست هاي آثار 
گنجينه مولفه هاي جذب مخاط��ب و در پايان نيز فيلم 
عقاب هاي ساموئل خاچيكيان به نمايش در مي آيد. در 
روز پاياني يعني بيست و يكم بهمن، نيز موضوع سينما و 
سبك زندگي در بخش شبي با انديشمندان مورد بررسي 
و تحليل قرار مي گيرد و در بخش آثار گنجينه عاشقان فقير! 
و بچه هاي آسمان اثر مجيد مجيدي در بخش فيلم هاي 

گنجينه به نمايش در مي آيد. 

عزت اهلل ضرغامي از تس��هيالتي براي سفر ارزان خبر 
داد و درباره انتصاب ها و انتقال مديران صدا و س��يما در 
گردشگري و ميراث فرهنگي توضيحاتي داد. به گزارش 
ايسنا، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
در حاشيه افتتاح نمايش��گاه بين المللي گردشگري و 
صنايع دس��تي و در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به 
وضعيتي كه كرونا نس��بت به سال گذشته ايجاد كرده 
است، به نظر مي رس��د اقبال مردم به مسافرت بيشتر 
از س��ال قبل شده اس��ت. در س��تاد نوروزي نيز درباره 
مراكز اقامتي و گردشگري هماهنگي هايي انجام شده 
و روز دوشنبه در سطح بااليي، اين موضوع با استانداران 
بررسي مي ش��ود. ضرغامي درباره برنامه اين وزارتخانه 
براي س��فر ارزان با توجه به اظهارات مكرري كه در اين 
باره دارد، گفت: بسته هاي سفر ارزان يكي از اولويت هاي 
اين وزارتخانه است تا توزيع عادالنه در سفر اتفاق افتد، 

به همين منظور برنامه جديدي اعالم مي شود تا مردم 
بتوانند از اين تسهيالت استفاده كنند. او در پاسخ به اين 
س��وال كه بسته س��فر ارزان تا نوروز در دسترس مردم 
قرار مي گيرد، اظهار كرد: اين را معاون گردشگري اعالم 
مي كن��د، اما اين هفته يك اس��تارت آپ و برنامه اي در 
حوزه سفر راه اندازي خواهيم كرد كه وقتي نهايي شد 
اعالم عمومي مي كنيم. ضرغامي درباره ايران هراسي در 
بين گردشگران نيز گفت: در ميان گردشگران خارجي 
ايران هراسي باطل ايجاد شده است. گردشگران خارجي 
با ذهنيتي كه نسبت به ايران دارند تصميم مي گيرند اين 
سفر را انجام دهند، اما وقتي به ايران مي آيند ديدگاهشان 
تغيير مي كند. او افزود: در نمايشگاه فيتور اسپانيا يكي 
از تورگردانان به من مي گف��ت »در هيچ كجا آزادي اي 
را كه خانم ه��ا در ايران دارند نديده ام. زماني كه به ايران 
سفر كردم ديدم زنان پشت فرمان نشسته اند، حجاب 

ندارند، سيگار مي كشند و كمربند هم نبسته اند خيلي از 
ذهنيت هايم اصالح شد«. توهم هايي درباره ايران وجود 
دارد كه طبيعي اس��ت، چون گردشگري رقابتي است 
و خيلي ها مي خواهند ظرفيت ما را بگيرن��د. او درباره 
انتصاب هاي پي درپي و انتقال هم��كاران قديمي اش 
از صدا و سيما به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي اظهار كرد: سياست ما شايسته ساالري 
است. هر كسي در جايگاهي كه بوده است اگر شايسته 
بوده ابقا شده يا ارتقا پيدا كرده است يا ماموريت جديد 
گرفته يا به او زمان داده ش��ده تا با سياست هاي جديد 
تطبيق داده ش��ود، اگر ديديم مي تواند رفتار جديد را 
بپذيرد حضورش ادامه پيدا خواهد كرد. اس��اس كار ما 
شايسته ساالري است. از نيروهاي وزارتخانه هم استفاده 
مي كنيم. همچنين از مديراني كه در كشور حضور دارند 

و مي توان از ظرفيت آنها بهره برد. 

گنجينه هاي جشنواره فيلم فجر چهلم كدام است؟

توضيحات ضرغامي درباره انتصاب هاي صداوسيمايي
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