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رييسجمهوري
در مراسم كتاب سال:

«تعادل»ازپارلمانشهريپايتخت
گزارش ميدهد

نيـازاقتـصادايـران

با هيچ سانسور و فيلتري
نميتوانيم جلوي سوال
و شبهه را بگيريم

تحقق  ۷۵درصدي
درآمدهاي شهرداري
تا ديماه

صفحه 2

سخن نخست

«ساحات» سياسي و ساحت
اقتصادي!
مهمترين مشكل امروز
كش��ورمان ،بيش��ك
مشكل اقتصادي است؛
س��ختي معيش��ت،
بيكاري ،ت��ورم همراه با
ركود ،فساد و ...اما راهحل
حسينحقگو اين مشكالت ،سياسي
اس��ت .اين «سياست»
اس��ت كه بايد موانع ايجاد ش��ده و «خود» ايجاد
كرده در مس��ير عملكرد مطلوب اقتصاد را از سر
راه بردارد و اطمينان و اعتماد و اميد به آينده را به
عنوان اساس و مبناي فعاليت سالم اقتصاد فراهم
آورد .اولين و اساس��يترين گام در اين مس��ير در
حال حاضر بنظر تغيير پارادايم يا اصالح نگرش به
روابط بينالمللي است .نگرش نادرستي كه در آن،
افزايش سطح رفاه در كشورهاي پيشرفته مالزم با
افزايشفقردركشورهايدرحالتوسعهاست.

صفحه 13

مسكن

در مراسمي با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه و استاندار تهران صورت گرفت

رونمايياز3سند توسع ه تهران

بازار مسكن تشنه فعاليت
تعاونيهاي كارآمد
شهال روشني |
در ش��رايطي كه طول دوره دستيابي خانوارهاي
طبقه متوسط به مسكن و خريد منزل دلخواه آنان
بهشدت افزايش يافته است،برخي از كارشناسان
مسكن ساماندهي دوباره تعاونيهاي مسكن را با
هدف كمك به اين طبقه ض��روري ميدانند و بر
اين باورند كه تعاونيهاي مس��كن طي عملكرد
 30ساله خود نس��بت به بقيه بخشهاي كشور،
عملكرد نسبتا خوبي داش��تهاند و با اصالح برخي
ضعفهاي عملكردي آنها ،افزايش توليد مسكن
و تامين نياز مس��كن خانوار ،ميس��ر خواهد شد.
يكي از توفيق��ات اجتماعي و اقتص��ادي اروپا در
دهههاي گذشته را ميتوان در شكلگيري و رشد
و گسترش نهضت تعاون جستوجو كرد .بهواقع
در قالب اين نهضت و سازوكار تعريفشده ،بستري
فراهم ميش��ود كه بهموجب آن ،با بسيج منابع
محدود مادي ،نيازهاي عمومي افراد و ...
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صفحه 3

وزير نفت در نشستي خبري مطرح كرد

يگرفتند بهتر از اينكار ميكرديم
جلوي ما را نم 

همين صفحه

صنعت،معدن و تجارت

جهان

گوشت با صندوق پستي

هراس « جهانيسازان»
از رياست متحد ترامپ

همينصفحه

صفحه14

گزارش

سخننخست

«ساحات» سياسي و ساحت اقتصادي!

حسينحقگو|
تحليلگراقتصادي|
مهمترين مش��كل امروز كش��ورمان ،بيش��ك مشكل
اقتصادي است؛ سختي معيش��ت ،بيكاري ،تورم همراه
با ركود ،فساد و ...اما راهحل اين مشكالت ،سياسي است.
اين «سياست» است كه بايد موانع ايجاد شده و «خود»
ايجاد كرده در مس��ير عملكرد مطلوب اقتصاد را از س��ر
راه بردارد و اطمينان و اعتماد و اميد به آينده را به عنوان
اساس و مبناي فعاليت سالم اقتصاد فراهم آورد .اولين و
اساسيترين گام در اين مسير در حال حاضر بنظر تغيير
پارادايم يا اصالح نگرش به روابط بينالمللي است .نگرش
نادرس��تي كه در آن ،افزايش س��طح رفاه در كشورهاي
پيشرفتهمالزمباافزايشفقردركشورهايدرحالتوسعه
اس��ت .اين رابطه اگر چه در چند دهه قب��ل صادق بوده
اما اكنون چنين نيس��ت .در دهههاي  50و  60ميالدي
مناسبات بينالمللي عمدتا مبتني بر تامين مواد اوليه و
خام ارزان توسط كش��ورهاي در حال توسعه براي توليد
محصوالت مورد نياز جامعه غرب با كمترين قيمت بوده
است .در حال حاضر اما به واس��طه رشد سريع فناوري و
افزايش سهم آن در قيمت تمام شده محصوالت از ارزش
و اهميت مواد اوليه بسيار كاسته ش��ده و جاي آن را نياز
به «بازار» گرفته است كه اين خود نيازمند افزايش درآمد
سرانه و قدرت خريد در كشورهاي هدف است .تغيير اين
روابط س��بب تغيير پارايم از «تضاد منافع» به «اشتراك
منافع» شده است .مصداق بارز اين تغيير پارادايم كشور
ويتنام است .كشوري  95ميليون نفري كه درآمد سرانه
آن ب��ا درك اين تغيير و حض��ور در بازاره��اي جهاني از
 230دالر در س��ال  1985به بيش از  2300دالر در سال
گذشته رسيد و توليد ناخالص داخلي آن اكنون بيش از
 240ميليارد دالر است .كش��وري كه سال گذشته 165
ميليارد دالر صادرات به كش��ورهاي امريكا ،چين ،ژاپن،
اتحاديه اروپا ،كره جنوبي ،هند و ...داشته (طي سالهاي
2000تا  2017صادرات صنعتي اين كشور ،بيش از 23
برابر شده است) و فقط در سال  2017حدود  36ميليارد
دالر سرمايهگذاري خارجي جذب كرده است .كشوري
كه اكنون داراي متوس��ط رش��د اقتصادي  5.5درصد و
تورم  3.5درصد و بيكاري  2.2درصد اس��ت و  80درصد
درآم��د دولت آن از طري��ق ماليات تامين ميش��ود .در
گزارش رقابتپذي��ري جهاني مجمع جهان��ي اقتصاد،
نيز جايگاه ويتنام از  77در س��ال  2006به  55در س��ال
 2017و دررتبهبندي س��هولت انجام كسب و كار بانك

جهاني ،از رتبه 104در س��ال  2007به رتبه  68در سال
 2017ارتقاء يافته اس��ت .بيش��تر موفقيتهاي ويتنام
براساس آزادسازي س��رمايهگذاري خارجي و تجارت به
ويژهبرقراريتجارتآزادباكشورهايپيشرفتهبودهاست.
يا چنانكه تحليلگران بانك جهاني و موسسه بروكينگز،
عنواننمودهاندآزادسازيتجاريازطريقرفعمحدوديت
و كاهش هزينههاي انجام كسب و كار ،آزادسازي خارجي
و اصالحات داخلي س��ه عامل كليدي رش��د و توس��عه
اقتصادياينكشوربودهاست.
اگر بپذيريم كه بقول دكتر نيلي الزم اس��ت ضمن حفظ
استقالل سياس��ي از مس��ير تصحيح و خطا كشورهاي
ديگر جهان بياموزيم و با مشاركت فعال در توليد و تجارت
جهاني ،توان مالي و فني و مديريتي خود را ارتقا بخشيم،
پسبايدقدرفرصتهاحتيفرصتهايحداقليرابدانيم
تا گام به گام به هدف كه توسعه و پيشرفت و آزادي و رفاه و
سرفرازيميهنماناستنزديكترشويم.
«اينستكس» يا «ساحات» (سازوكار حمايت از تبادالت
تجاري) عرصهاي ه��ر چند نهچندان ف��راخ (آنچنانكه
واژه «س��احت» ،حياط و صحن خانه معن��ا ميدهد) اما
به عنوان درگاه��ي براي جلب اعتم��اد و تعامل مثبت با
جه��ان و نهادي نوپا ب��راي كاهش فش��ارهاي اقتصادي
است .ابزاري ارزش��مند كه كارايي آن نيازمند گذر زمان
است و از آن ميتوان سكويي براي كسب منافع بزرگتر
س��اخت .اينكه گفته ش��ود اين امكان «چيزي جز تكرار
فريب برجام و توهين به ش��عور مردم نيست» يا بستهاي
«توخالي و توهينآميز» يا «يك وعده نسيه در مقابل يك
ي.اف)» و «بس��ته سر خرمن»
اقدام نقد (اجراي اف.اي.ت 
است و ...دردي را دوا نميكند و از رنج و سختي معيشت
و زندگي مردم نميكاهد .نگرش صحيح به نظر آنست كه
«همانطور كه برجام يك موافقتنامه سياسي و پشتوانه
حقوقي براي پيوند اقتصاد ايران ب��ه اقتصاد جهاني بود»
تالش شود تا «س��از و كار مالي جديد هم حداكثر ،مدل
كوچكشدههمينزيرساختباشد».
مردم انتظار دارند تا «سياست» هر چه بيشتر و سريعتر
در خدمت اقتصاد كشور درآيد و امكان زندگي و فعاليت
س��الم جامعه را فراهم كند نه آنكه سرخوشانه راه خود را
برود و فرسودگي ساختارها و توان اقتصاد ملي را موضوعي
فرعيبداند«.سياست»بايدبسيارمسووليتپذيرترشودتا
مهمترينمشكلكشوريعنيمشكلتوسعهاقتصاديحل
شود،يعنيهمانكاريكهمثالويتناميهاوامثالهمكرده
وميكنندونتايجدرخشانآنرانيزميبينند!

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت ميچرخد

تلفن66429973 - 66124025 :

سهميكميليارددالريايرانازدرآمد 400ميليارددالريگردشگريسالمتجهان

جلوي ما را نميگرفتند بهتر از اين كار ميكرديم
گروهانرژي|ناديصبوري -فرداداحمدي|
 40س��ال پيش او جواني انقالبي  26س��اله بود كه يك
س��ال از فارغالتحصيلياش از مقطع كارشناسي ارشد
مهندسي عمران ميگذشت .در همان سالهاي ابتدايي
وارد كارهاي اجرايي شد و از سال  76وزير نفت .با چنين
س��ابقهاي ،بيژن زنگنه كه امروز  66س��ال دارد همواره
يكي از مهمترين چهرهها در خصوص سرنوشت انقالب
و صنعت نفت ايران محس��وب شده اس��ت .او ديروز در
نشستي خبري در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه آيا
از مس��يري كه ايران در صنعت نفت در اين  4دهه از سر
گذرانده رضايت دارد يا نه عنوان كرد« :ما خیلی بهتر از
این میتوانستیم باشیم .اگر با هم دوست بودیم و با هم
میساختیم و تالش نمیکردیم به اسم دوستی و اسالم و
انقالبریشهیکدیگررابزنیم،میتوانستیمخیلیفراتراز
اتفاقیکهتابهامروزدرصنعتنفتافتادهپیشبرویم،اما
هر آنچه تاکنون به دست آمده است ،با زحمت فراوان به
دست آمده و کار بزرگی بوده است ».چند روز پس از آنكه
نامهاي منتسب به  72نماينده مجلس شوراي اسالمي
با موضوع ناكارآمدي وزير نفت در مقطع فعلي منتش��ر
شد ،بيژن زنگنه در نشستي خبري هم به مسائل طرح
شده در اين نامه و هم به ديگر پرسشهاي افكار عمومي
در حال حاض��ر پاس��خ داد .وزير نفت در پاس��خ به اين
پرسش «تعادل» كه آيا اظهارات اين چنيني و مسائلي
كه از هر گوش��ه در مورد وزارت نفت منتش��ر ميشود،
سياستگذاري در حوزه انرژي را متزلزل نميكند عنوان
كرد « :کش��ور حس��اب و کتاب دارد .از  72نفر نماینده
مجلسیکهنامهنوشتند،تعدادزیادیشانآمدندوگفتند
کهاصالنامهرانخواندهبودندوفکرمیکردندنامهتقدیراز
وزارت نفت بوده است .چندین نفر از آنان آمدند یا تلفن
زدند و عذرخواه��ی کردند .همین دی��روز نامه دیگری
توسط برخی مجلسیان امضا شد که بابت اقدامات وزارت
نفت در آذربایج��ان غربی از وزارت نف��ت تقدیر کردند
و تعدادی از کسانی که نامه پیشین را امضا کرده بودند،
این نامه را هم امض��ا کردهاند ».او در ادام��ه عنوان كرد:
«نامهای که آن  72نفر نوش��ته بودند ،خطاب به س��ران
سه قوه بود .من نیز از رئیسجمهور درخواست کردم که
موضوعاتیکهآنهامطرحکردهانددرجلسهسرانسهقوه
بیان شود و من نیز پاس��خ خودم را بدهم و سران سه قوه
محترم قضاوت کنند .این اتفاق خوبی است و زحمتها
کشیده شده است تا به جایی برس��یم که یک نماینده

نفت،نوكپيكانحمله
وزیر نفت با تاکید بر اینکه ما در صنعت نفت با وجود همه
مشکالتیکهداریمباقدرت،امیدوتالشخستگیناپذیر
برای توس��عه صنعت نفت و رفاه م��ردم کار میکنیم،
اظهار کرد :نوک اصلی جنگی که آمریکا علیه ملت ایران
بهط��ور غیرقانونی و یکجانبه و ب��ه تحریک کوردالنی
مثل منافقین و با حمایت اس��رائیل و اشرار منطقه آغاز
کرده ،صنعت نفت ایران اس��ت .وی با بیان اینکه تمرکز
حمله آمریکا بر صنعت نفت ایران است ،ادامه داد«:هدف
نخستامريكاآناستکهدرآمدصادراتیایرانرابهصفر
برساند و درصورتی که موفق به تحقق این هدف نشوند
تالشمیکندمانعنقلوانتقالپولصادراتایرانشود».
وزير نفت افزود « :عمده صادرات ایران نیز ش��امل نفت،
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی است که آمریکا تالش
میکند جلو صادرات آنها را بگیرد و در صورت صادرات
نیز نگذارد پول صادرات به مصرف تامین نیازهای مردم
و ملت ایران برسد تا گرانی و کمبود به وجود بیاید و برای
مردمناراحتیونگرانیایجادشود»
اتاقتاريكبرايدشمنان
در حالي كه اخيرا برخي جريانها ع��دم توانايي بخش
خصوصي در خريد نفت در ب��ورس را به عملكرد وزارت
نفت ربط داده و مدعي وجود «اتاق تاريك» در معامالت
نفت شدهاند ،وزير نفت در اين خصوص عنوان كرد« :باید
بگویم بله؛ ما برای دش��منان ایران ات��اق تاریک داریم و
بس��یاری از این موضوع ناراحت هس��تند که من تالش
میکنم سطح حفاظت اطالعات باال باشد ،اما همه موارد
برای نظام ،ش��فاف و روشن اس��ت و ما به گونهای عمل
میکنیم که سرانجام شفافیت و روشنی برای نظام باشد
و روزی که سختیها برطرف شود به مردم نیز خواهیم
گفتکهچهکارهاییانجامدادهایم» ادامهدرصفحه7
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وزير نفت در نشستي خبري مطرح كرد

بتواند در مقابل دولت بایس��تد و حرف خود را بزند .این
یکدستاورداستومانیزوظیفهداریمپاسخگوباشیم».
وزير نفت افزود« :پاسخگویی یعنی اینکه بشود یک مقام
عالی را بدون خونریزی برکنار کرد .مردم ساالری یعنی
پاسخگوییویعنیاینکهوزیرمملکتمجبورباشدپاسخ
سواالت یک نهاد را بدهد و اگر آن نهاد قانع نشد ،به قدری
قدرتداشتهباشدکهبتواندآنوزیررابدونخونریزیوبا
رأیگیریبرکنارکند».

عكس :فارس

«صف خريد گوش��ت اين روزه��ا طويلتر از صف
خريد ارز شده است ».اما معماي گوشت چيست
كه مردم براي خريدش صف كش��يده اند؟ منطق
حاكم بر بازار كاالهاي مصرفي نش��ان از اين دارد،
مادامي كه قيم��ت كاالهاي اساس��ي و گروه يك
در بازار آزاد افزاي��ش مييابد ،مصرفكنندگان به
فروشگاههاي عرضهكننده دولتي هجوم ميبرند
كه نتيجه اين نوع رفتارها در بازار مصرفي ،منجر به
كمياب شدن كااليي ميشود كه تقاضا براي آن در
بازار زياد است .اتفاقي كه طي روزهاي اخير در بازار
پروتئينهاياهمانگوشتشاهدشهستيم.

سهم ناچيز ايران ازگردشگري سالمت

اگرچه برخي كشورهاي حاش��يه خليج فارس ،تركيه و
ارمنس��تان تاكنون عالوه بر ساير حوزههاي گردشگري
درآمد قابل توجهي از گردش��گري س�لامت به دس��ت
آوردهان��د ،اما اي��ن حوزه درآم��دزا و پولس��از در ايران
تاكن��ون م��ورد غفلت واقع ش��ده اس��ت .طب��ق آنچه
س��ازمان بينالمللي گردش��گري اعالم كرده ،ايران در
جهان رتب��ه  34و در ميان كش��ورهاي اس�لامي رتبه
 5را ادر زمينه گردشگري س�لامت دارد ،اما هنوز هيچ
مرجع رس��مي آمار دقيق از گردشگران يا اتباع خارجي
كه به انگيزه درمان به ايران س��فر ميكنند ،اعالم نكرده
و حت��ي درآمدي ك��ه از اين راه عايد كش��ور ش��ده هم
به درستي معلوم نيس��ت .آخرين آمار از اين صنعت پر
سود به س��ال  ۹۵مربوط ميشود كه ش��وراي راهبري
گردشگري سالمت يك س��ال بعد آن را اعالم كرد .اين
آمار حكايت از آن داش��ت كه با ثبت سفر و درمان ۱۵۰
هزار بيمار خارجي در سامانه وزارت بهداشت ،سال ۹۵
حدود  ۵۰۰ميليون دالر درآمد از اين محل براي كشور
حاصل شده است كه نيم درصد از سهم جهان ميشود.
اما روز گذشته رييس اداره گردش��گري سالمت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزش��كي آمار تازهاي را اعالم
كرده كه نشان ميدهد در فاصله س��ال  95تا  97درآمد
گردشگري سالمت ايران تنها  500ميليون دالر بيشتر
از دو سال قبل شده و به است كه البته بيشتر اين درآمد
هم به دلي��ل نبود متولي مش��خص ،به جي��ب دالالن
رفته اس��ت .با وجود اين اگرچه كارشناسان گردشگري
بر كمبودهاي اين صنعت پر س��ود تاكيد كرده و بر اين
باورند ك��ه ايران ت��ا زماني كه چالشهاي زيرس��اختي
گردشگري سالمت را حل نكند ،نميتوان به عنوان يك
برند در فض��اي بينالمللي حضور پيدا كند ،مس��ووالن
بر اين باورند كه با برنامهريزي منس��جم ميتوان سهم
ايران از صنعت گردش��گري سالمت جهان را در يكسال
آينده به پنج ميليارد دالر رساند .اگرچه يك دهه از عمر
گردشگري س�لامت در ايران ميگذرد اما سهم كنوني
ايران از اين صنعت در جهان ناچيز اس��ت ،موضوعي كه
سعيد هاشمزاده ،رييس اداره گردشگري سالمت وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي روز گذشته به آن
اشاره كرده و گفت :بر اساس آمار سال گذشته ميالدي
درآمد حاصل از اين حوزه مه��م در جهان  400ميليارد
دالر اعالم ش��د كه از اين ميران سهم ايران يك ميليارد
و  200ميليون دالر بود .بر اين اس��اس وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزش��كي به عنوان متولي گردشگري
س�لامت در كش��ور ،برنامهريزي مدوني را ب��ا توجه به
ظرفيتهاي موجود بيش از گذش��ته م��ورد توجه قرار
داده است .او افزود :س��ند راهبردي گردشگري سالمت
در سالهاي گذشته تهيه شده بود اما با كار كارشناسي
انجام گرفته تغييراتي در آن انجام شده و به زودي ابالغ
ميش��ود.يكي از چالشهاي پي��ش رو در حوزه صنعت
گردشگري س�لامت وجود دالالن اس��ت كه متاسفانه
خدمات بدون شناسنامه را به بيمار ارايه ميكنند و اين
موضوع مش��كالت زيادي را ايجاد ميكن��د .در صورت
فعاليت ش��ركتهاي مس��تقل تس��هيلگر با توجه به
وظايف تعريف ش��ده ميتواند فعاليت دالالن در حوزه
گردشگري سالمت را به ميزان قابل توجهي كاهش داد و
اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد .اظهارات هاشمزاده در
حالي است كه چندي پيش ،علياصغر مونسان ،رييس
سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري با
اطمينان دادن از اينكه در ش��ش ماهه دوم سال ،شمار
گردشگران اروپايي در ايران رش��د ميكند ،اعالم كرده
بود افزايش س��فر گردش��گران كش��ورهاي منطقه به
ايران براي درمان با  ۵۱درصد رش��د همراه بوده است .او
افزود :اين گردشگران در بخش گران ،يعني گردشگري
سالمت س��رمايهگذاري ميكنند كه براي كشور بسيار
اهميت دارد .ما به اين مس��افران ،گردش��گران ۲۵۰۰
دالري ميگوييم ،در حالي كه توريس��تهاي اروپايي،
 ۱۳۰۰دالري بودند.اظهارات مس��ووالن در حالي است
كه كارشناسان گردشگري معتقدند اگر ايران ميخواهد
سهم خود از گردشگري سالمت در دنيا را افزايش دهد،
بايد ابتدا نقاط ضعف اين حوزه را شناخته و رفع كند .علي
ملكي ،كارشناس گردشگري درباره اين موضوع به تعادل
گفت :گسترش داللي يكي از آسيبهاي اصلي به بدنه
گردشگري سالمت كشور است .داللها با اعالم رقمهاي
پايين و ارايه خدمات غيرسيستماتيكشان گردشگران
سالمت بسياري را به سمت خود جذب ميكنند و مانع
از فعاليتهاي آژانسهاي گردش��گري ميشوند .وجود
داللها در اين بازار ،دست و پاي بخش خصوصي را بسته
است .با وجود آنكه برخي از شركتهاي گردشگري در
تالش هستند تا توريس��م درماني را بهصورت تخصصي
و حرفهاي پيش ببرند .اما چون دولت نتوانس��ته اس��ت
س��اختار و س��از و كار را به درستي س��اماندهي كند از
ظرفيتموجودنتوانست هبهدرستيبهرهببرد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه
پيامك نمايند.

7

رويموجخبر
رييسقوهقضاييه:ايننظام،نظاميكتايي
است؛ايسنا|
رييسقوهقضاييهگفت:ايننظام،نظاميكتايياست
و با معماري امام راح��ل در زمانه ما به عنوان روش
جديد در حكمراني و با خون فشاني شهدا تأسيس
شد.آيتاهللصادقآمليالريجانيدرمراسمتجديد
ميثاق با آرمانهاي ام��ام راحل ضمن تبريك فرا
رسيدندههفجروچهلمينسالگردپيروزيانقالب
اسالميگفت:قوهقضاييهبخشيازحاكميتنظام
جمهوري اس�لامي و بخش تأثيرگذار است و اين
نظام ،نظام يكتايي است و با معماري امام راحل در
زمانهمابهعنوانروشجديددرحكمرانيوباخون
فشانيشهداتأسيسشد.
برج�ام مالك عمل اس�ت و الزامات ديگر
مردوداست؛ايسنا|
رييس دفتر رييسجمهور تاكي��د كرد كه «ايران
خواهانارتباطسالموسازندهبااروپابرمبناياحترام
متقابل،ازموضعبرابروبدوندخالتدرامورداخلي
يكديگر اس��ت ».محمود واعظي در پاسخ به اين
پرسش كه ارزيابي جنابعالي از بيانيه اخير اتحاديه
اروپا درباره ايران چيست؟ گفت :اين بيانيه حاوي
نكات مثبت و منفي در قبال ايران اس��ت .از اينكه
اتحاديه اروپا يك بار ديگ��ر از اجراي كامل برجام
حمايت كرده است استقبال ميكنيم و معتقديم
اتحاديه بايد در عمل اين موض��ع خود را به اثبات
رساند.رييسدفتررييسجمهور،تشكيلسازوكار
حمايتازمبادالتتجارت(ساحات)رادراينزمينه
هرچندكهباتأخيرزيادانجامگرفته-يكقدماوليهدر اجراي تعهدات اروپا دانست و اظهارداشت :اروپا
وفق برجام متعهد اس��ت اين ساز و كار را عملياتي
كند تا كليه عمليات تجاري كه در چارچوب برجام
پيشبينيشده،ازطريقآنانجامشود.
 162نمايندهازاقداماتوزيرنفتقدرداني
كردند؛ايرنا|
 162نماينده مجل��س در بيانيهاي ضمن تقدير
از اقدامات وزير نفت باتوجه به مقدورات داخلي و
شرايطتحريماظهاراميدواريكردندكهبااهتمامو
تالشروزافزوندربرطرفكردنموانعبااستقامت
بيشتروبرونرفتازشرايطتحريميامريكاشاهد
شكوفاييبيشترصنعتنفتوگازدركشورباشيم.
در اين بيانيه كه توس��ط احمد امي��ر آبادي عضو
هياترييسهمجلسقرائتشدآمدهاست:توسعه
گازرس��اني به اقصي نقاط شهري كه در سالهاي
اخيرروندروبهرشدوقابلتحسينيداشتهاستبه
نحوي كه قالب مردم ايران از نعمت استفاده از گاز
برخوردار هستند و بهعالوه با تامين و جايگزيني
سوخت مايع عالوه بر بهبود شاخصهاي زيست
محيطي از طريق ص��ادرات فرآوردههاي نفتي به
ويژه نفت و گاز شاهد خروج تدريجي كشور از خام
فروشي هس��تيم .نمايندگان مردم در اين بيانيه
تاكيد كردند :ما با رعاي��ت انصاف و با نگاهي واقع
بينانهازمقدوراتداخليومحدوديتهايبيروني
در صنعت نفت از تالش وزير نفت تقدير و تش��كر
ميكنيم.
ممانعت دولت از اس�تخدام نيروي جديد
صحتندارد؛تسنيم|
معاون رييسجمهور با اش��اره به اظهارات رييس
مجلس درباره ممانعت دولت از اس��تخدام نيروي
جديد گف��ت:ممانعت دولت از اس��تخدام نيروي
جديد صحت نداشته و دولت همهساله متناسب با
نياز ادارات آزمون برگزار ميكند .جمشيد انصاري
درحاشيهبهرهبرداريازبيمارستانپارسآباداظهار
داشت:آزمونهاياستخداميهمهسالهمتناسببا
نياز دس��تگاههاي اجرايي برگزار ميشود .او افزود:
دولت به موضوع اس��تخدام و اشتغالزايي بيتوجه
نيستوهمهسالهمتناسبباخروجياداراتجذب
انجام ميش��ود بهطوري كه در چند سال اخير نيز
همهسالهآزمونبرگزارشدهاست.
دش�منان اعتماد مردم را نشانه گرفتهاند
؛تسنيم|
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اشاره به
تهديدات و فشارهاي اقتصادي دشمن عليه مردم
گف��ت :در چنين ش��رايطي مس��ووالن بايد مانع
از پراكندگ��ي و اضطراب فكري م��ردم در جامعه
شوند.مجيد انصاري ديروز در جلسه شوراي اداري
شهرستاناسالمشهربااعالماينكهامروزمشكالت
اقتصاديوبيكاريمردمرازجرميدهدخاطرنشان
كرد:دشمنانبرهمينزاويهتمركزداشتهودريك
جنگروانيشديداعتمادمردمرانشانهگرفتهاندكه
هريكازمابايدباپاسخگوييبهاربابرجوعورفتار
وبرخوردمناسبباآنها،اميدرادرجامعهزندهكنيم
و اجازه ندهيم گرد نااميدي مردم را نسبت به آينده
خمودوناراحتكند.
بازگشت صفدر حسيني به دولت؛باشگاه
خبرنگاران|
برخي رسانهها از بازگشت صفدر حسيني به دولت
خبرميدهند؛فرديكهپسازماجرايحقوقهاي
نجومي ناگزير به كنارهگيري شده بود .نشريه صدا
مدعي ش��ده كه صفدر حسيني مديرعامل سابق
صندوقتوسعهملي؛بهزوديجايگزينرضاويسهبه
عنواندستيارمعاوناولرييسجمهورخواهدشد.
ديدار امام جمعه مش�هد با شيخ عيسي
قاسم؛باشگاهخبرنگاران|
امام جمعه مش��هد با حضور در محل اقامت رهبر
شيعيانبحرينباشيخعيسيقاسمدرمشهدديدار
وگفتوگوكرد.نمايندهوليفقيهدرخراسانرضوي
و امام جمعه مش��هد ،صبح ديروز با رهبر شيعيان
بحرينكهازچندروزگذشتهبرايزيارتبارگاهامام
رضا(ع) به مشهد سفر كرده است ديدار و گفتوگو
كرد.آيتاهللسيداحمدعلمالهديدراينديداربراي
رهبرشيعيانبحرينآرزويسالمتكرد.
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ايران

رييسجمهوري در مراسم كتاب سال:

با هيچسانسور و فيلتري نميتوانيم جلوي سوال وشبهه را بگيريم

گروهايران|
«با هيچ سانس��ور و فيلت��ري نميتوانيم جلوي س��وال و
شبهه را بگيريم».اين عبارات بخشي از اظهاراتي است كه
رييسجمهوري در مراسم معرفي كتاب سال با استفاده از
آنها تالش ميكند تا در برابر افراد و جرياناتي كه سانسور و
فيلترينگرانخستينراهبرايمواجههباپديدههايجديد
ارتباطيميدانند؛ديدگاهجديديارايهكند.رويكرديكه
از منظر رييسجمهوري براي رويارويي با پديدههاي نوين
ارتباطي و فناورانه بايد در دستور كار قرار بگيرد تا به جاي
تهديدآميزجلوهدادنهرپديدهنوظهوري؛حتيتهديدهارا
نيزتبديلبهفرصتيبرايتوسعهوپوياييبيشترجامعهكند.
رييسجمهوريبااشارهبهتالشهايامريكابرايبياثرجلوه
دادنموفقيتهايكشور،گفت:اگرشماميخواهيدايرانرا
به 40سالقبلبرگردانيد،اينارتجاعامكانناپذيراست.ما
بهدورهسلطهامريكابرايرانبرنخواهيمگشت.
رييسجمهوريديروزدرآيينپايانيجايزهكتابسالكه
در تاالر وحدت برگزار شد ،افزود :ما به آن روزي كه شما بر
اقتصاد،فرهنگ،راديووتلويزيون،ارتش،نيرويانتظاميو
گمركاتماحكومتميكرديدوفكرميكرديدايرانابزاري
دراختيارشمااستكهبراوفرمانرواييكنيد،بازنميگرديم
و آن دوران ديگر سپري شده است.
روحانيادامهداد:اروپا،امريكا،منطقهوارتجاععربهمهچيز
دادندومارادرحصركاملقراردادندونتوانستندپيروزشوند،
چونايمان،اعتقادواميدبود.تاروزيكهچراغاميد،ايمان،
روحبلندوقلبقويهست،ظلمتنميتواندماراگمراهكند.
وي يادآور شد :فشار و مشكل وجود دارد ،ما در زمان جنگ
كشته،زخمي،مجروحوويرانيداشتيمكهاينآثارطبيعي
جنگ است؛ در زمان حصر و فشار اقتصادي ما بيمشكل
نيستيم،االندراينجايزهكتابشماخوبپيامراگرفتيد
كهتحريمامريكاعليهايرانچگونهاست.
رييسجمهورياضافهكرد:امريكاميگويدمنبهملتايران،
فرهنگ ايران و كشور ايران قصد سوء ندارم ،پس چرا مانع
حضورچهارنفردانشمنديكهميتوانستندجايزهكتابرا
ازايرانبگيرند،شدندكهآنچهاردانشمندنتوانندبهتهران
بيايند،پسمشخصاستكهدرتحريمشماهستند.
اوگفت:تحريمشمادربرابرعلماست،دربرابردانشمندانو
قلماست،شماميخواهيدقلمرابشكنيد،چرانگذاشتيداين
چهاردانشمندبهدعوتوزارتارشادماپاسخدهندوجايزه
كتابسالشانرادريافتكنند،آنهاراتهديدكرديدوگفتيد
كه اگر ايران برويد و جايزه بگيريد و برگرديد ديگر به شما

ويزاي ورود نميدهيم .شما با چه كسي مبارزه ميكنيد؟
شماداريدباافكاروتمدندنيايامروزمبارزهميكنيد.
روحاني افزود :ش��ما با ملتهاي منطقه ما در حال مبارزه
هستيد ،شما با زبان سخيف و غيرديپلماتيك و غيرقابل
قبولسخنميگوييد.ميگوييددرعراقميمانيمتامواظب
ايران باشيم ،در حالي تا حاال ميگفتيد در عراق ميمانيم
برايمبارزهباتروريسموچقدرخوبشدكهحرفدلتانرا
گفتيد.رييسجمهوريادامهداد:اينمنطقشد؟منطقي
كه هيچ عراقي و ايراني آن ر ا نميپذيرد و هيچ فرد در دنيا
آنرانميپذيرد.شمابهصراحتميگوييدمارفتيمبخشي
از خاك عراق را اشغال كرديم براي جاسوسي عليه كشور
همسايهعراق،آيااينباهيچمنطقيدردنياسازگاراست؟
وي گفت :در افغانستان هم براي همين حضور داريد ،شما
حضورتاندراينمنطقهبهايندليلاستكهياميخواهيد
مراقب قدرت ايران باشيد يا مراقب قدرت روسيه يا چين
باشيد .به چه مناسبت هستيد در حالي كه شما ناوگان و
نيرويدرياييداريد،برويددردرياهامراقبباشيد،شماكه
نيروي هوايي قدرتمند داريد چرا خاك كشورهاي ديگر را
اشغال ميكنيد؟ چرا دروغ ميگوييد؟ چرا سالها به مردم
دروغميگوييد؟
روحاني با اشاره به اينكه ما امروز بايد با كتاب و منطق مان
به آنها جواب بدهيم ،گفت :بايد امروز انقالب مان را با قلم و
استداللتضمينكنيم،فشارميبينيم،هرجنگيزخمي
دارد.درجنگاقتصاديهمزخميداريم،اماشماپيروزاين
راهنخواهيدشد،اينملتبزرگمابرايآرمانشميايستد.
رييسجمهوريتاكيدكرد:ملتايرانازشمااجازهنخواهد
گرفت و س��ر فرود نخواهد آورد .ملت ايران در برابر خدا و
خواست ملي خود سر فرود خواهد آورد و در برابر شما خم
نميش��ود و اين راه را ادامه ميدهد و شما نميتوانيد ما را
برگردانيدبهعقب،مادرمسيرپيشروحركتميكنيم.
روحاني ادامه داد :همه آمار و ارقام در اين چهل س��ال به ما
ميگويدكهمسيرمادرستبودهاست،ممكناستدرجايي
كاستي و اشتباه داشتهايم ،هيچ كس نميتواند بگويد من
بدون ايراد بودهام ،اما راه ما درست بوده است.

افزايش  8برابري حركت زنان كشور
درمسيرپيشرفت
وي اضافه كرد :آماري كه وزير ارش��اد اعالم كرد و گفت
در آغاز انقالب در س��ال  1358در ميان نويس��ندگان
بزرگاينجامعه،سهمزنان 4درصدبودوامروزدرميان

نويسندگان س��هم زنان  32درصد شده است .يعني ۸
برابرزنانمامسيرپيشرفتراانتخابكردند.ويبااشاره
به سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره اينكه در
گذشته داستاننويسي توسط مرداننسبتبه زنان30
برابربودامادرحالحاضرتقريبامساوياست،تاكيدكرد:
پسمسيردرستاست.رييسجمهوريخطاببهغرب
اضافه كرد :شما ميگوييد اين انقالب و اسالم ضد حقوق
زن است ،پس چرا زنان ما در همه زمينهها پيشرفت كرده
اند؟بهدانشگاههايمانگاهكنيد،ابتدايانقالبدردانشگاه
تهران چند درصد از دختران ما تحصيل ميكردند و امروز
چنددرصددرحالتحصيلهستند.
روحاني يادآور شد :بسياري از خانواده در دبيرستانها
و دانشگاهها با آن شرايطي كه شما در گذشته درست
كرده بوديد جرأت نميكردن��د دختران خود را به آن
مكانها بفرستند؛ امروز آمار و ارقام به ما ميگويد زنان

و دختران فرهيخته ما كه در دانشگاهها قبول ميشوند
همتراز مردها و گاهي بيشتر حضور دارند.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه اين موضوعات نش��ان ميدهد راه و
مسير ما درس��ت بوده اس��ت ،تصريح كرد :امروز وحدت،
اتحاد،وحدت،يكپارچگي،اميدبهآيندهونشاطماباوجود
س��ختيهايي كه به غلط به ما تحميل كرديد  -كه از اين
سختيهاهمعبورخواهيمكرد–وجوددارد.
رييسجمهوري خط��اب به امريكاييها ادامه داد :ش��ما
ميخواستيد چهلمين سالگرد انقالب اسالمي را نبينيم و
جشننگيريموفكرميكرديددرچهلمينسالانقالبشما
درتهرانپايكوبيميكنيدوبرملتايرانمسلطميشويدو
ملترابهزانودر ميآوريد.
دورانانسدادگذشتهاست
رييسجمهوري با اشاره به اينكه انقالب اسالمي پيش از

آنكهيكحركتسياسيباشد،انقالبيفرهنگيواجتماعي
استكهباكتابآغازشد،گفت:امروزدورانانسدادگذشته
و بايد به سواالت با عقل ،دانش ،كتاب و گفتوگو پاسخ داد.
ويباتاكيدبراينكهانقالباسالميايرانانقالبيفرهنگي،
سياسي و اجتماعي است ،گفت :انقالب اسالمي از كتاب
آغاز شد .بايد س��وال و شبهه مردم را پاسخ دهيم ،با امر و
نهي سوال مردم پاسخ داده نميشود .روحاني با تاكيد بر
اينكه با فيلتر س��وال و شبهه پاسخ داده نميشود ،اظهار
داشت :دوران انسداد گذشته است و بايد با عقل ،دانش به
سواالت پاسخ داد .بايد با دليل و برهان به بهترين شكل به
سواالت پاسخ بدهيم.
رييسجمهوري خاطرنشان كرد :دوران انسداد گذشته
است اگر هم نگذشته باش��د در دنياي امروز نميتوان با
آن مشكل ما را حل كرد .ما بايد با عقل با دانش با كتاب با
گفتوگو و بيان مسائل را حل كنيم.

معاون اول رييسجمهور:

از فساد موجود دركشور ناراحتيم

تبعيض و فساد با آرمانهاي نظام سازگار نيست
گروهايران|
مع��اون اول رييسجمهور با اش��اره به اي��ن واقعيت كه
فس��اد و اختالس با آرمانهايي كه پيش از اين براي مردم
تصويرسازي شده؛ ناسازگار است گفت :از تبعيض و فساد
ناراحت هس��تيم چراكه اين دو ويژگي با آرمانهاي نظام
سازگارنيست.انقالبشدتاتبعيضوفسادازميانبرداشته
ش��ود .جهانگيري كه در آيين افتتاح كارخانه ش��ماره ۲
فروسيليس غرب پارس در مالير صحبت ميكرد با بيان
اينكهامروزبهدنبالحمايتازآرمانهايامام(ره)هستيم،
گفت:توسعهكشور،استقاللوآزاديوقدرتتصميمگيري
مردم براي سرنوشت كشور از آرمانهاي امام خميني(ره)
بوده است .او با بيان اينكه جشنهاي انقالب فرصتي است
تابراينسلجوانآرمانهايامام(ره)رابازگوكنيم،تصريح
كرد:برخيرسانههايخارجياصراردارندبگويندكهوضع
مردمبدتراز قبل شده،درحاليكهواقعيتچنيننيستو
يدانيمكهدرجمهورياسالميفاصلهغنيوفقير
همهمام 
كمترشدهودرآنعدالتاجراميشود.
او با بيان اينكه ايران آزادترين كشور منطقه در خاورميانه
است ،گفت :سيستم ما هم ايراداتي دارد كه بايد رفع شود،
امااستقاللوآزاديموجوددراينكشورمثالزدنياست.

شده اس��ت ،تصريح كرد :توليد صنايعي مانند مس،
آلومينيوموسيمانحداقل ۱۰برابرشدهورشدعظيمي
در كشور اتفاق افتاده است.

معاوناولرييسجمهورابرازكرد:امروزشهرهاوروستاهاي
محرومكشورازخدماتينظيرجادهآسفالت،آبلولهكشي
بهرهمند شده اس��ت و وضعيت آنها قابل مقايسه با اوايل
انقالبنيست.جهانگيريگفت:ازتبعيضوفسادناراحت

هس��تيم چراكه اين دو ويژگي با آرمانهاي نظام سازگار
نيست.انقالبشدتاتبعيضوفسادازميانبرداشتهشود.
او با بيان اينكه در بخش صنايع معدني اتفاقات مثبت
و بينظيري در كشور افتاده و توليدات ما چندين برابر

پيشرفتهمهجانبهدرزمينهانرژي
معاوناولرييسجمهويباتاكيدبراينكهدرزمينهتوليد
نفت ،گاز و انرژي نيز پيشرفت داشتهايم ،ابراز كرد :بايد به
دستاوردهاي اين انقالب افتخار كنيم .جهانگيري افزود:
دشمنان اسالم از نخستين روزهاي تشكيل انقالب چوب
الي چرخهاي پيشرفت كشور گذاشته و نميخواهند نام
يككشوربزرگوقدرتمندبهنامايراندرمنطقهبدرخشد.
او به پتانسيلهاي متنوع نقاط مختلف استان اشاره كرد و
گفت :در شهرستان مالير توانمندي و ظرفيتهايي وجود
دارد كه اگر به اين ظرفيتها متكي ش��وند بدون شك نه
تنها ميتوانند مشكالت شهرستان خود را حل كنند بلكه
ميتواندمسائلسايرمناطقراهمحلكنند.
مع��اون اول رييسجمهور ب��ا تاكيد بر اينكه ه��ر يك از
شهرستانهاي استان يك ظرفيت استثنايي است ،اظهار
داشت:وظيفهدولتكمكواعطايتسهيالتاست.بخش
خصوصيرابايدفعالكنيم.

10هزارميلياردتومانبرايوامروستايي
جهانگيريباتاكيدبراينكهتوليدشمشمنيزيوميككار
استثنايي و بينظير است ،گفت :بيرون آوردن اين فلزات از
دلسنگكارآسانينيستوهركساينكارراانجامميدهد
بدونشكبهتكنولوژيبزرگيدستيافتهاست.
وي در بخش ديگري از سخنانش به مشكل واردات چوب
اش��اره كرد و گفت :اين مشكل بايد حل شود تا از تعطيلي
كارگاههاوبيكاريكارگرانجلوگيريكنيم.
معاون اول رييسجمهور با بي��ان اينكه حتما از جهاني
شدن مالير حمايت ميكنيم ،ابراز كرد :در زمينه اعطاي
وام روستايي موفق عمل كرديم و رقم خوبي هم براي آن
اختصاص دادهايم .جهانگيري اف��زود ۱۰ :هزار ميليارد
تومان براي وام روس��تايي اختصاص دادهايم كه البته به
ش��كل تدريجي و مرحلهاي در اختي��ار متقاضيان قرار
داده ميشود.
وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع اعطاي سبد
حمايتي به برخي اقشار اشاره كرد و گفت :اين بستههاي
حمايتيفقطبرايكارمنداننيستوكسيكهحاشيهنشين
و روستايي است و درآمدش كمتر از ۳ميليون تومان است
رابرايدورهايكهنيازبهحمايتدارندحمايتميكنيم..

چهرهها
دشمن تصميمي جدي براي
ايجاد محروميت در كشور دارد

آخرين جزييات پرونده
نگينخودرو و احتكار گوشت

انتقادات وزارت خارجه ايران
به بيانيه اتحاديه اروپا

ادامه همكاري ايران و سوريه
در مبارزه با تروريسم

انتقال تروريستها به
افغانستان توسط امريكا

وزير دف��اع و پش��تيباني
نيروه��اي مس��لح گفت:
براي عبور از شرايط فعلي
و توسعه كش��ور و غلبه بر
مشكالتبايدبرتوانداخلي
تكيه كرد .ب��ه گزارش پاد،
امير س��رتيپ امير حاتمي
ديروز در جمع فرماندهان بهداري نيروي زميني سپاه
اظهار كرد :ايران در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب
در اوج شكوفايي است و ميتواند تا صدها سال راه خود
را به پيش ببرد .او افزود :دشمنان تالش ميكردند كه
انقالب در اين سال ،سختيهاي بسياري داشته باشد
اما به لطف خدا موفق نشدند .اقداماتي كه عليه ما انجام
دادهاند در ابتدا براي مردم و سپسبراي ساير بخشها
مشكالتي ايجاد خواهد كرد كه به فضل الهي از آن نيز
با سرعت عبور خواهيم كرد .وزير دفاع تاكيد كرد :براي
عبور از مشكالت بايد به داخل توجه داشته باشيم و اين
موضوع در نيروهاي مسلح به صورت كامل محقق شده
است .امير حاتمي با اش��اره به اهميت بهداري رزمي
گفت :موضوع بهداري رزمي در س��پاه ش��كلي كام ً
ال
عملياتي دارد؛ ما توقع داريم بتوانيم خدمات خوبي به
رزمندگان ارايه دهيم .او افزود :همهچيز در جمهوري
اسالمي به دست مردم انجام شده است از اين رو بسيار
مهم است كه به خوبي به آنان خدمات ارايه دهيم.

جعفر يد و لتآ ب��ا د ي
درباره آخري��ن جزييات
رسيدگي به پرونده قاچاق
خودرو ،نگين خودرو و بازار
گوشت توضيحاتي داد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران،
عباسجعفريدولتآبادي
دادستانتهراندرخصوصپروندهنگينخودرواظهار
كرد:اينپرونده ۶متهمداشتكه ۲نفرازآنهابازداشت
هستند .وي افزود :جزاي نقدي و حبس براي آنها تا
سال ۱۴۰۱درنظرگرفتهشدهاست.دادستانتهرانبا
اشارهبه اينكه اينپرونده ۳۵۰۰نفر شاكيدارد،گفت:
بزرگترينمشكلاينپروندهكمبودمالبرايردمال
وپرداختبهشكاتاست،يعنييامالنيستياكفايت
پرداختبهشكاتراندارد.جعفريدولتآباديتصريح
كرد :ما تالش كرديم و تعدادي خودرو ،سكه و شماره
حسابتوقيفشدهاست،اماباتوجهبهباالبودنتعداد
شكات و رد مال رقم ۳۷ميليارد تومان كاري نميتوان
كرد .او افزود :يك هزار نفر از شكات هم مشخص شده
است كه طلبي ندارند و متهم تقاضا كرده تا آزاد شود و
فعاليتاقتصاديكند،مادرحالبررسياينپيشنهاد
هستيم .جعفريدولتآبادي درخصوص خودروهاي
توقيف ش��ده در گمرك تصريح كرد :سه نوع پرونده
توقيف خودرو در گمرك داريم.

وزارت ام��ور خارج��ه
كش��ورمان دي��روز در
واكن��ش به بياني��ه اخير
اتحاديه اروپا درباره ايران،
بيانيهاي را در پنج محور
منتش��ر كرد .در بخشي
از اين بيانيه آمده اس��ت:
«ايران نسبت به مواضع اتحاديه اروپايي مالحظات
و نقدهاي ج��دي دارد .قبل از هرچيز همچنان كه
قبال اعالم شد ما از ثبت سازوكار حمايت از مبادالت
تجاري (ساحات) با ايران استقبال ميكنيم اما بدون
ترديد انتظار طبيعي و واقعگرايانه آن است كه اين
سازوكارهرچهسريعتربهخصوصبااقدامديرهنگام
و ناكافي از سوي طرفهاي اروپايي با دقت و سرعت
عملبيشترياجراييشدهوجنبههايديگرتجارت
ميان ايران و كش��ورهاي اروپايي را همچنان كه در
بيانيه ماه مه وزراي خارجه ايران و سه كشور اروپايي
تصريح و تعهد شده پوشش دهد .براي ما جنبههاي
اقتصادي برجام و انتفاع ايران از آن اهميت بسزايي
دارد .در بند سوم اين بيانيه در خصوص فعاليتهاي
دفاعي اي��ران آمده اس��ت :موض��وع فعاليتهاي
دفاعي ايران صرفا دفاعي ،بازدارنده و بومي است و
اين موضوع هرگز در دس��تور كار مذاكره ما با ديگر
كشورها نبوده و نخواهد بود.

دبير ش��وراي عالي امنيت
ملي گفت :همكاري ايران
و س��وريه ب��راي مب��ارزه
ب��ا تروريس��م تكفي��ري
دس��تاوردهاي غيرقاب��ل
انكاريبرايمنطقهوامنيت
بينالمللي بدنبال داش��ته
اس��ت و اين روند تا پايان يافتن بحران امنيتي در اين
كشور ادامه خواهد داشت .به گزارش دبيرخانه شوراي
عالي امنيت ملي« ،علي شمخاني» ديروز در ديدار با
وليد المعلم وزيرخارجه سوريه با ابراز اميدواري از روند
رو به گسترش مناسبات ميان دو كشور در عرصههاي
مختلفبهويژهدرحوزههايتجاريواقتصادي،تصريح
كرد:بازگشتامنيتبهسوريهفرصتيمهمبرايتوسعه
و خدمت رس��اني به مردم رنج ديده اين كشور است و
ايران همانگونه كه در عرصه مبارزه با تروريسم در كنار
دولت و ملت سوريه بود در دوران بازسازي اين كشور
نيز از ارايه هيچ كمك و مشورتي مضايقه نخواهد كرد.
دريابانشمخانيادامهتجاوزگريرژيمصهيونيستيبه
خاك سوريه را غير قابل قبول عنوان كرد و خاطرنشان
كرد :در صورت تداوم اين اقدامات ،تدابير پيش بيني
ش��ده براي بازدارندگي و پاس��خ قاطع و متناسب به
گونهايكهدرسعبرتيبرايحكامدروغگووجنايتكار
اسراييل باشد ،فعال خواهد شد.

دس��تيار و مش��اور عالي
فرمانده��ي كل قوا گفت:
اطالعات دقيقي داريم كه
امريكاييهاتروريستهاي
داعش��ي را به افغانستان
منتقل ميكنن��د .دولت
س��وريه و ع��راق از ايران
كمك خواس��تند و با تدابير حضرت آقا و كمكهاي
مستشاريايرانتروريستهايتكفيرينتوانستندبه
اهداف خود برسند و ائتالف ايراني ،روسيه و حزباهلل
لبنان با مجاهدت ب��رادران افغان توانس��ت ائتالف
امريكايي صهيونيستي و برخي از كشورهاي عربي را
بشكند .به گزارش ايسنا ،سرلشكر پاسدار سيديحيي
صفوي در آيين گراميداشت چهلمين سال پيروزي
انقالبگفت:جوانانقديمباهمتوتالشخودانقالب
را تاكنون به اينجا رساندهاند ،اميدواريم جوانان كنوني
تاريخ چهل سال بعد انقالب را با هوشمندي ،شجاعت
و ايمان رقم بزنند و اين راه را به س��رانجام برسانند..
او در ادامه با اش��اره به شكستهاي امريكا در عراق و
افغانستان ،افزود :برخي از استراتژيستهاي امريكا
اذع��ان كردند كه راهبرد امري��كا در حمله به عراق و
افغانستان اشتباه بود و آنها دشمن ايران را از بين بردند
و در نتيجه هزينههاي مالي بس��يار و بيش از بيست
هزار نفر كشته و زخمي نتيجه اين راهبرد اشتباه بود.

كالن
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در مراسمي با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه و استاندار تهران صورت گرفت

رونمايي از سه سند توسعهاي براي پايتخت
آيا تردد غيرضروري درون و برونشهري كاهش مييابد؟

گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
روز گذشته در مراس��مي از اسناد توسعهاي استان تهران
رونمايي شد .اس��نادي اعم از آمايش س��رزميني تهران،
برنامه شش��م توسعه اس��تان ،بودجه مبتني بر عملكرد،
س��امانه اطالعات مكاني و آماري اس��تان تهران ،خدمات
ويژهشهرونديوسندكنترلآسيبهاياجتماعي.دراين
مراسممقاماتعاليرتبهسازمانبرنامهوبودجهتوضيحدادند
قرار است در چارچوب اين اسناد توسعهاي ،خدمات ويژه
شهروندينيابتيبهصورتالكترونيكيوازطريقيكپايگاه
انجامشود.هدفچنينطرحييكپارچهسازيكلخدمات
در كشور است و گفته شد كه ايجاد آن باعث كاهش تردد
غير ضروري درون و برون شهري ،كنترل ترافيك ،كاهش
تصادفجادهاي،ايجاداشتغالپايداربرايساكنينتهرانو
كاهشمصرفمنابعانرژيخواهدشد.
كاهش 19برابري فاصله درآمدها و هزينهها
به گزارش تعادل ،محمدباقر نوبخت در مراسم رونمايي از
اسنادتوسعهاياستانتهرانكهدراستانداريتهرانبرگزار
شد ،گفت :امروزه با همه تفرق و تنوعي كه در مباني نظري
اقتصاديدركشورهايمختلفوجودداردهمگيبهدنبال
توسعههستند.درعينحالدستيابيبهتوسعهبدونتعميق
در خصوص ظرفيتهاي كش��ور امكانناپذير است و هر
كشوريقبلازاينكهپادراينراهبگذاردبايدبهظرفيتهاي
خود توجه كند و اين كاري اس��ت كه سند آمايش استان
تهرانانجامميدهد.
وي ادام��ه داد :براي اس��تفاده از هركدام ظرفيتهايي كه
شناسايي شده نياز به يك سند برنامه داريم كه استانداري
آنراتدوينكردهاست.رييسسازمانبرنامهوبودجهبابيان
اينكهعدهايمعتقدندبايدازهمهظرفيتهايكشوربراي
توسعهاستفادهكنيموباافزايشدرآمدخودبهخودمشكالت
قشر ضعيف حل ميشود ،گفت :اين شايد تا حدي درست
است اما با افزايش درآمد و رشد اقتصادي افراد داراتر ،داراتر
خواهند شد و آن فاصله بين طبقات فقير و غني همچنان
حفظ ميشود .ما بايد در كنار رشد اقتصادي به عدالت و در
كنارتوليدثروتبهتوزيعثروتهمفكركنيم.
وي اضافه كرد :درهمين راس��تا عالوه بر دو سند ذكر شده
سندي براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي تدوين شد زيرا
تهرانعالوهبرواقعيتهاييكهميبينيمواقعيتهاييهم
درزيرپوستخودداردكهاينسندبهآنهاميپردازد.درست
است كه چنين مسائلي در كشورهاي ديگر هم وجود دارد
ولي ما نبايد كشورمان را با الگوي كش��ورهاي ديگر اداره
كنيم .انقالب ما براي اين بود كه الگوي جديدي براي اداره
اموركشورارايهبدهد.
وي از توجه ويژه مقام معظم رهبريبه موضوع آسيبهاي
اجتماعي خب��ر داد و گف��ت :حداقل هر  ۶م��اه در زماني
مش��خص ،يعني آبان و ارديبهش��ت ماه رهبري همه ما
مسووالنرادعوتميكنندودردفترشانازنفربهنفرمادر
خصوصآسيبهاياجتماعيسوالميكنند.
معاون رييسجمهور با اشاره به اينكه از انتقادات به بودجه
خرسند است ،تاكيد كرد :پيش از اين كسي نميدانست
بودجهچيستو ۴۰تبصرهتحتعنوانبودجهارايهميشد

اما امروز ما  ۱۶جلد تحت عن��وان بودجه روي ميز رييس
مجلسقراردادهايموشفافيتبههمينمعنااست.
ويهمچنينافزود:عالوهبرداخل،نظارتبرونمرزيه مبر
عملكردسازمانبرنامهوجوددارد،منگاهياوقاتميبينم
رسانههاي خارجي به اعداد و ارقام ريز ما اشاره ميكنند كه
ايننشانگرشفافيتمااست.
نوبخت در پاس��خ به گاليه اس��تاندار تهران در خصوص
برخوردارنبودناستانتهران،گفت:نگوييمتهرانبرخوردار
هستيانهزيرااگربرخيمسووالناستانيازتهرانآماردارند
من به عنوان رييس س��ازمان برنامه و بودجه از هرمزگان
و سيس��تان و بلوچستان و خراس��ان هم آمار دارم .بايد از
ظرفيتهايموجوداستفادهكنيم،بحرانووضعنامناسب،
فصلمشتركهمهاستانهااست.منواقعيتهاينامطلوب
جامعه را انكار نميكنم اما اميدوارم با يك مقايسه مطلوب
بيناستانهاعدالترابرقراركنيم.دراينزمينهبعدانقالب
اقداماتشايستهايصورتگرفتهاستامانبايدقانعباشيم.
كاهشترددغيرضروريدرونوبرونشهري
درادامهاينمراسمنعمتاهللتركي،رييسمديريتوبرنامه
وبودجهاستانتهران،گفت:بحثپيگيرياسنادتوسعهاي
تهران از ابتداي فعاليت ش��روع شد تا به سرانجام و پايش
رس��يد .اين اسناد حاصل تالش هجده ماه تمام مسووالن
كشوراست،تهرانبهعنوانپيشانينظامبايدسندتوسعهاي
و پايشي را تدوين ميكرد .به گفته او محوريت سند تهران
از سويبيست و دو دانشگاه انجام شدوبراي اولينبار اولين
توسعههماهنگيتهران،البرزوقمايجادشدهاست.
تركيباتوضيحاستقرارنظامبودجهريزيمبتنيبرعملكرد
گفت:ماباكمك ۸۲۲۴واحدمجريوپانصدوبيستوهفت
مركزفعاليت،استقرارنظامبودجهريزيمبتنيبرعملكرد
راانجامداديموبا۲۱۰۳مديروكارشناسآموزشداشتيم.
تركي درباره اس��نادي كه از آن در اين مراس��يم رونمايي
ش��د ،بيان كرد :دراين چارچوب خدمات ويژه شهروندي
نيابتيبهصورتالكترونيكيوازطريقپايگاهانجامخواهد
شد .اين طرح براي يكپارچهسازي كل خدمات در كشور
طراحي شده است .خدمات ايجاد شده باعث كاهش تردد
غير ضروري درون و برون شهري ،كنترل ترافيك ،كاهش
تصادفجادهاي،ايجاداشتغالپايداربرايساكنينتهران،
كاهشمصرفمنابعانرژي،ايجاداشتغالدرمناطقمحروم،
تمركززداييحداكثرازمركزشهرهاوكاهشبهايتمامشده
خدماتدركشورميشود.
وي يكي ديگر از اقدامات را مدرنسازي نظام آماري استان
تهراناستعنوانكردوگفت:بسترتبادلالكترونيكيآمار
در بين دستگاههاي اجرايي و مرجع آماري استان با بيش
از ۲۵۰۰ش��اخص و ارتقاي كيفيت آمارها از موازيكاري
شفافيتاطالعاتجلوگيريميكند.
ويهمچنيندربارهبودجهريزيمبتنيبرعملكردادامهداد:
در استقرار نظام بودجهريزي مبتني بر عملكرد شناسايي
برنامهها و خدمات اداري كل استان ،شناسايي سنجههاي
عملكرد خدمات ادارات ،شناسايي محرك هزينه ادارات،
محاسبه قيمت تمامشده خدمات ادارات ،تدوين بودجه
مبتني بر عملكرد در ادارات كل اس��تان تهران و طراحي

تفاهم نامه عملكردي انجام ش��د .تركي در پايان گفت :ما
با هدف تحقق مفاد ماده  ۸۰قانون برنامه شش��م توسعه
با اولويت اعتياد ،طالق ،كودكان و خيابان و توانندس��ازي
زنان سرپرست استان تهران با همكاري استانداري ،سند
پيشگيريوكاهشكنترلآسيبهاياجتماعيراتدوين
كردهايم.
درادامهايننشستمحسنيبندپياستاندارتهران،نوبخت
را مرد روزهاي س��خت معرفي كرد كه در زمان فشارهاي
اقتصاديوبرنامهريزيبودجهبهكارخودادامهميدهد.
وي در ادامه با اش��اره به چهل س��الگي پيروزي انقالب
گفت :تمام توطئهها خنثي ش��ده است و ويژگي دولت
روحاني با توسعه علمي و اقتصادي توجه ويژه به عدالت
اجتماعي است.
ساالنه  ۲۵۰هزار نفر
به جمعيت تهران اضافه ميشود
در ادامه اين مراس��م انوشيروان محسنيبندپي استاندار
تهران ،پش��ت تريبون رفت و اظهار كرد :نظام جمهوري
اسالميايراندرطول ۴۰سالگذشتهباوجودتوطئههاي
دشمن به استناد بررسيهاي سازمانهاي بينالمللي و به
بركتامامراحل،خونشهدا،منوياتمقاممعظمرهبريو
همهدولتمردان،تماميتوطئههايدشمنراخنثيكردهو
درهمهابعادشاهدتحوالتعظيمدرطولانقالباسالمي
ايران بودهاي��م .وي ادامه داد :در دول��ت دوازدهم در كنار
توسعهانسانيوعلميتوجهبهعدالتاجتماعينيزمدنظر
قرار گرفته اس��ت كه محوريت آن توسط سازمان برنامه و

وزير اقتصاد مطرح كرد

برآورد فرار مالياتي تا  40هزار ميليارد تومان

گروه اقتصاد كالن|
اين روزها وزير اقتصاد جلس��ات گوناگوني را با حضور
فع��االن و صاحبنظ��ران مختلف اقتص��ادي برگزار
ميكن��د؛ در همين رابط��ه در دو گفتوگويي كه روز
گذشته از فرهاد دژپسند منتشر شد ،او با اشاره به ميزان
 25تا  40هزار ميليارد توماني فرار مالياتي در كشور ،از
كاهش ميزان ماليات از 25تا 20درصد خبرداد تا به اين
ترتيب ،از يكس��و فعاالن اقتصادي در شرايط ركودي،
فشار كمتري را تحمل كنند و از سوي ديگر گسترش
چتر مالياتي به عنوان اس��تراتژي اصلي وزارت اقتصاد
تعيينشود.
به گزارش تعادل ،فرهاد دژپس��ند ،وزير امور اقتصادي
و داراي��ي ،در مح��ل وزارت اقتصاد ب��ا اعضاي مجمع
كارافرينان جوان ديدار كرد .او در نشست مشترك خود
با اقتصاددانان ج��وان با بيان اينكه وزارت اقتصاد براي
همفكري بيشتر دست ياري به سمت اقتصاددانان دراز
ميكند ،اظهار كرد :در حوزه اقتصاد كالن بايد ايدههاي
نو داشته باشيم تا بتوانيم از موانع اقتصادي عبور كنيم.
براي مقابله با تورم بايد جدي باشيم اما نميخواهيم اين
مساله به سرمايهگذاري اقتصادي صدمه بزند.
وي با بيان اينكه بين  ۲۵تا  ۴۰هزار فرار مالياتي داريم،
اين مبلغ را بسيار درش��ت توصيف كرد و گفت :براي
مسدودكردنراههايفرارمالياتينيازمندبسيجعقالني
جمعيهستيم.اكنون ۴۰درصدازتوليدناخالصداخلي
معافازمالياتاست،برايمثالدرجاييكهبهخاطركم
آبي نبايد شلتوك كشت شود ما به آن يارانه ميدهيم و
از ماليات هم معافش ميكنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه رسيدن به نرخ
رشد اقتصادي ش��ش درصد با اين اوضاع يك معجزه
خواهد بود ،اضافه كرد :نيازمند استفاده از منابع خارجي
هستيم ،به همين دليل بايد بررسي كنيم كه چرا وقتي
سالي ۱۲.۷ميليارد دالر ورود سرمايهگذاري داشتهايم
فقط  ۴۰درصد از آن جذب شده است.
همچنين دژپسند در بخشي ديگر از سخنانش گفت:
در 10ماههنخستسالجاريترازتجاريكشورمثبت
بوده اس��ت .نكته مهم اين است كه از پيش بينيهاي
اقتصادي استفاده كرده و با توجه به آن رشد اقتصادي
ايجاد كرده و تورم را مديريت كنيم .نرخ رشد در ارز براي
توليدمناسبنبودهامابايدتوجهكردكهاينرشدبهنفع
صادركنندهبودهاست.ويبابياناينكهميتوانبهبهبود

متغيرهاي كالن اقتصادي اميدوار بود ،تاكيد كرد :در
جلسهباكارآفرينانجوانهمگفتمكهچشماندازراخود
بايد بسازيم و دولت زيرساختها را آماده ميكند و همه
بايد به دنبال آن باشيم تا با جلوگيري از هدررفت منابع
و استفاده از فرصتها چش��مانداز مناسبي در اقتصاد
كشور ايجاد كنيم.
دژپسند ،با اشاره به جلسات با اساتيد اقتصاد و فعاالن
اقتصاد در س��فرهاي اس��تاني خود گفت :هفته اخير
جلساتي در استان سيستان و بلوچستان برگزار شد و به
اتفاق معاونين خود به فرمايشات اساتيد و فعاالن اقتصاد
توجه كرديم و نتيجه آن در مصوبات هيات دولت تجلي
پيدا خواهد كرد .بر همين اساس خبر خوشي نيز براي
فعاالن استان سيستان و بلوچستان داريم كه به زودي
اعالمميشود.اگربسترفعاليتمناسبدرحكومتايجاد
شود ،ميتوان از بروز ش��رايط بد در اقتصاد جلوگيري
كرد .وي با اشاره به رشد  36درصدي صادرات غير نفتي
در گم��رك ميرجاوه گفت :امروز وضعيت كوله بران در
نقاط مرزي راضيكننده اس��ت و اين موارد خبر خوب
تلقي ميشود .ظاهرابانكهادر ارايه تسهيالتبه فعاالن
اقتصادي سرعت مناسبي ندارند ،بانكها براي اينكه
بتواندد ارايه سرعت تس��هيالت خود را افزايش دهند
بايد مطالباتشان از دولت تسويه شود .اكنون  10بانك
دولتي به وزارت اقتصاد دعوت شدند ،برنامه هفتگي و
ماهيانه آنها براي خروج از اين وضعيت اخذ شد .در حال
حاضر اموال و دارايي مازاد بانكها تا آبان ماه بين  70تا
100هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده است .بر همين
اساس برنامه يك س��اله كاهش دارايي بانكها جهت
كاهش 80درصدي اموال مازاد اخذ شد .وزير اقتصاد ،با
بياناينكه،مالياتابزارسركوبفعاليتاقتصادينيست،
گفت:مالياتميتواندابزاريجهتتعديلفاصلهطبقاتي
و كاهش دوگانگي منطقهاي باش��د.اخيرا جلسهاي با
مسووالن سازمان مالياتي برگزار شد همچنين نظرات
هستههاي انديشه ورز نيز در حوزه ماليات اخذ شد ،در
نيتجه مشخص ش��د كه فايده مندتر است كه به جاي
تايكد بر اخذ پايه مالياتي جديد در خصوص مس��كن
(ماليات بر عايدي سرمايه) اليجه جامع آماده شود.
وزي��ر اقتص��اد ب��ا بيان اينك��ه ،در خص��وص اليحه
صندوقه��اي مكانيزه فروش��گاهي آمادگي كامل در
وزارت اقتصاد وجود دارد ،گفت :عالوه بر استقرار كامل
طرح جامع مالياتي به دنبال مذاكره با اصناف و فعاالن

بخش خصوصي هستيم تا چالش فرار مالياتي بر طرف
شود .همچنين در اليحه جامع مالياتي كه ارديبهشت
ماه به دنبال كاهش نرخ پايه ماليات بر عملكرد از  25به
 20درصد همه فعاليتهاي اقتصادي هستيم.
وقوع انقالب در عرصه شفافيت مالياتي
سيدكاملتقوينژاد،ديگرسخنراننشستهمانديشي
با كارآفرينان جوان در وزارت اقتصاد بود .او از تصويب
قانون مكانيزه ك��ردن صندوقهاي فروش در مجلس
شوراي اسالمي خبر داد و گفت :اين قانون در روزهاي
اخير در مجلس شوراي اسالمي تصويب شده است اما
هنوز نياز است تا شوراي نگهبان آن را تاييد كند.
او با بيان اينكه صندوقهاي مكانيزه فروش يك انقالب
را در عرصه ش��فافيت مالياتي و اطالعاتي در كشور به
وجود ميآورد ،اظهار كرد :صندوقهاي مكانيزه فروش
براي تمامي فعاالن اقتصادي مورد استفاده قرار خواهد
گرفتكهبهصورتيكابزارمالياتيدرميآيدوميتواند
همه هزينهها و فروش را در سامانه مالياتي ثبت كند.
رييس سازمان امور مالياتي همچنين از پيشنهاد براي
يكسانسازي ماليات بر حقوق در بخشهاي دولتي و
خصوصي خبر داد و ادام��ه داد :ارزش افزوده در قانون
در حال اصالح اس��ت با اين حال بيشترين تاكيد نظام
مالياتي بر اين است كه موديان مالياتي نسبت به قوانين
مالياتي اطالع پي��دا كنند .تقوينژاد همچنين با بيان
اينكه كارمزدها و خدمات در حوزه حملونقل مشمول
ماليات بر ارزش افزوده ميش��ود ،اظه��ار كرد :حجم
معافيت مالياتي شركتهاي دانشبنيان باال است و ما
براي فعاليتهاي اين بخش ش��رايط ويژهاي را در نظر
گرفتهايم تا بتوانيم ضرايب خ��اص بنگاهداري را براي
آنها در نظر بگيريم.
اوهمچنينبابياناينكههرسالهشركتهايدانشبنيان
از مبالغ قابل توجه��ي معافيتهاي مالياتي برخوردار
ميشوند ،گفت :در سال  ۹۲حدود  ۴۰شركت ،در سال
 ۹۴حدود  ۲۰۲۵شركت ،در س��ال  ۹۵حدود ۲۴۰۰
شركت و در سال  ۹۶حدود  ۲۳۳۳شركت دانشبنيان
براي معافيت مالياتي معرفي ش��دند .ب��ا اينحال اين
مس��اله مطرح ميش��ود كه برخي از شركتهايي كه
خواهان استفاده از معافيتهاي مالياتي هستند ،خود را
دانشبنيان معرفي ميكنند در حالي كه برخي از آنها
 ۳۰۰ميليارد تومان معافيت مالياتي كسب كردهاند.

بودجه كشور راهبري شده است .برخورداري و بهره مندي
 ۱۱ميليون حاشيهنشين در كش��ور تحت پوشش بيمه
همگاني و همچنين افزايش سهم بخش سالمت از جمله
اينمواردبودهاست.
محسني بندپي تاكيد كرد :اكنون آزمون و خطا در استان
تهرانبهپايانرسيدهاست.سندآمايشاستانكهمهمترين
عنصراثرگذاريدربخشهايمختلفاستانتهراناست،
قطعا نقش بس��زايي در ادامه روند توسعهاي استان تهران
خواهدداشت.
استاندارتهرانادامهداد:قوهمحركهاقداماتانجامشدهامروز
اعتباراتي است كه به همه اين اقدامات سرعت ميبخشد
و روند تكميل مطالعات توسعهاي استان تهران را موجب
ميشود؛متاسفانهبرخيازمسووالنماهنوزتصورميكند
تهران استان برخورداري است ،اين در حالي است كه ما در
حدود ۶شهرستان تختبيمارستانينداريمواين موضوع
درشهرستانپرديسمشاهدهميشود،البته۱۶بيمارستان

در سطح اس��تان در حال ساخت داريم ،ولي بايد به استان
تهران نگاه متفاوتي داشته باشيم .محسنيبندپي با اشاره
به اينكه برخي از وزراء با وجود بودجه در اختيار ،سهم الزم
رابراي تهران قائلنميشوند ،اظهاركرد :در استان تهران۸
هزارو ۵۰۰كالسدرستخريبي ۱۷،هزاركالسكمبودو
هزار و ۱۰۰كالس از وسايل استاندارد گرمايشي برخوردار
نيس��تند اين در حالي است كه هر س��ال ۲۵۰هزار نفر به
جمعيتاستانتهراناضافهميشودوهمزمانيكميليون
نفرازاتباعنيزدراستانتهرانحضوردارندكه ۱۱۰هزارنفر
از آنها دانشآموز هستند و به جمعيت دانشآموزي استان
تهراناضافهميشود.
وي بااشاره به احداث ساختمان مديريت بحران در استان
تهرانخاطرنشانكرد:ازآقاينوبختدرخواستميكنيمبه
لحاظاعتباراتكمككندتاتجهيزاينساختمانانجامشود
تادرهنگامبروزحوادثبتوانيمدرسطحاستانهشدارهاي
موردنيازرابهموقعبهشهروندانبدهيم.

گمرك
درخواست مهم گمرك
از وزارت صمت

تسنيم|مهرداد ارونقي،معاونفنيوامورگمركي
گمرك ايران به س��ازمان توس��عه تجارت نامهاي
نوش��ت كه در متن اين نامه آمده است :با توجه به
اولويتبندي ثبت سفارشها از سوي دستگاههاي
اجراييومعرفيبهبانكمركزيبرايتخصيصارز،
كليهتعرفههاباگروه 3كاالييبهگروه 2تغييريافته
است .با توجه به تغييرات پيش آمده در گروههاي
كاالييومواردمشابهيكهدراينخصوصمشاهده
ميش��ود ازجمله اظهارنامههاي متعددي كه در
گمركاتاجراييكشوروجودداردپيشنهادميشود
در راس��تاي تسهيل و تس��ريع در امور مراجعين و
جلوگيري از رسوب كاال در گمركات كشور و بنادر
و تعيين تكليف اظهارنامههايي كه داراي ش��رايط
فوقاالشاره هس��تند ،در صورت تأييد آن مرجع،
گمركاتاجراييكشوردرخصوصمواردمعنونهبه
شرحذيلاقدامكنند:
در صورتي كه كاالي اظهاري به گمرك ،جزو گروه
كااليي  1اس��ت ،با اين وجود ضمن بررس��ي كاال
توسط گمرك ،رديف تعرفه كاال تغيير پيدا كرده و
در همان گ��روه كااليي (گروه )1نيز باقي ميماند،
ضمنپذيرشموردتوسطگمرك،تغييراتصورت
پذيرفته در اظهارنامه ،همزمان با ترخيص كاال ،به
بانك مربوطه و وزارت صمت اعالم شود .همچنين
در صورتي كه كاالي اظهاري به گمرك ،جزو گروه
كااليي 1است،بااينوجود،ضمنبررسيكاالتوسط
گمرك ،رديف تعرفه كاال تغيير پيدا كرده و در گروه
كااليي 2قرار ميگيرد ،در صورت ارايه نامه از سوي
بانك مربوطه مبني بر پرداخت مابهالتفاوت توسط
ذينفع و اعالم بالمانع بودن ترخيص كاال از س��وي
بانكمربوطه،نسبتبهترخيصكاالاقدام،تغييرات
صورت پذيرفته در اظهارنامه ،همزمان با ترخيص
كاال،بهبانكمربوطهووزارتصمتاعالمشود.
در صورتي كه كاالي اظهاري به گمرك ،جزو گروه
كااليي 2است،بااينوجود،ضمنبررسيكاالتوسط
گمرك ،رديف تعرفه كاال تغيير پيدا كرده و در گروه
كااليي 1قرارميگيرد،اينامرنيازبهمراجعهذينفع
به صمت و اصالح مجوز ثبت سفارش كاال خواهد
داشت .همچنين در صورتي كه كاالي اظهاري به
گمرك،جزوگروهكااليي 2است،بااينوجودضمن
بررسي كاال توسط گمرك ،رديف تعرفه كاال تغيير
پيدا كرده و در همان گروه كااليي (گروه )2نيز باقي
ميماند،ضمنپذيرشموردتوسطگمرك،تغييرات
صورت پذيرفته در اظهارنامه ،همزمان با ترخيص
كاال،بهبانكمربوطهووزارتصمتاعالمشود.
چنانچهاقدامدرخصوصمواردپيشنهاديبهگمرك
تفويض شود ،بس��ياري از اظهارنامهها با اين اقدام
تعيينتكليفشدهودپويكاالهادرگمركاتازاين
جهتبهصفرخواهدرسيد.

اخبار
رشد 87درصدي درآمد ارزي
بانكرفاهدر 9ماهه نخست

درآمدهاي ارزي بانك رفاه در نه ماهه نخس��ت
سال جاري از رشدي معادل  87درصد نسبت به
دوره مشابه در سال گذشته برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران ،اين
بانكدرپيعدمدرجنامبانكرفاهدرفهرستهاي
تحريمهايثانويهامريكاوبابهرهمنديازخدمات
سوئيفت ،از طريق از سرگيري روابط كارگزاري
با كارگزاران بينالمللي و فعالسازي حسابهاي
كارگزاريبهاسعارمتنوع،نسبتبهتداومخدمات
ارزي در قالب ابزارهاي پرداخت بينالمللي اقدام
نمود به ترتيبي كه در  9ماهه اول س��ال جاري،
درآمدهاي ارزي بانك رفاه رش��دي معادل 87
درصد نسبت به مقطع مش��ابه در سال گذشته
داشته است .بر اساس اين گزارش ،نتيجه اتصال
مجدد به شبكه جهاني سوئيفت و برقراري روابط
كارگزاري ،ارتقاي سهم بازار و رتبه بانك رفاه در
بينشبكهبانكيكشوردرحوزهاعتباراتاسنادي
از رتبه 5در سال 1396به رتبه 4در پايان 9ماهه
سال جاري بوده است.

دستاوردهايبانكرفاه
درعرصهمبارزه باپولشويي

بانكرفاهعالوهبرپايبنديبهقوانينمبارزهباپولشويي
در دوره دولتهاي يازدهم و دوازدهم موفق به كسب
دس��تاوردهاي فراواني در اين زمينه ش��ده است .به
گزارش روابط عمومي بانك رفاهكارگران ،اينبانك با
كسبرتبهنخستدررتبهبندينهاييبانكهايعامل
در پايان فاز اول سامانه جامع مديريت پروژه مبارزه با
پولشويي در سال  1393و انجام اقدامات پيشگيرانه
موفق به كسب دستاوردهايي در سالهاي 1392تا
 1397ش��ده كه اهم آن ش��امل اصالح فرآيندهاي
اجراييوامكانرديابيتراكنشهايمالي-پيادهسازي
برنام��ه جامع مبارزه با پولش��ويي در قالب- AML
ساماندهي ش��مارههاي فراگير مشتريان حقيقي و
حقوقي بانك (شماره ملي ،شناسه حقوقي ،شماره
اختصاصي اتباع خارجي) و انس��داد حس��ابهاي
حقيقيباشمارهفراگيرنامعتبر-پيادهسازيواجراي
فازدومسامانهمبارزهباپولشوييباتكي هبرطبقهبندي
مشتريانبراساسسطحفعاليت-اتخاذسياستهايي
درزمينهايجادمحدوديتدرنقلوانتقالپوليبهويژه
عدم امكان استفاده ازPOSهاي غيرمجاز ،همگام با
توصيههاومقرراتبانكمركزياست.

بدهي سنگينبرخي شركتها
و بنيادها به صنعت بيمه

بدهي تعدادي از نهادها ،بنيادها ،برخي وزارتخانهها
و شركتهاي بزرگ به ش��ركتهاي بيمه ،يكي از
مشكالت اصلي ش��ركتهاي بيمه است كه از يك
سو كاهش درآمدها و از سوي ديگر ،انباشت بدهي
شركتهايبيمهراموجبشدهوبدهيهزارميليارد
تومانيبنيادشهيد،بدهي1500ميلياردتومانييكي
ازشركتهايخودروسازي،بدهيآموزشوپرورش
ازجملهاينبدهيهايسنگينبهصنعتبيمهاست.
بهگزارشتعادل،دراينزمينه،پوركيانيمديرعامل
بيمهايرانبااشارهبه طلبباالياين شركتازبرخي
از نهادها ،گفت :بنياد ش��هيد هزار ميليارد تومان به
بيمه ايران بدهي دارد .بدهي ۱۵۰۰ميلياردي يكي
از شركتهاي خودروس��ازي به صنعت بيمه نيز از
جمله طلبهاي بزرگ ش��ركت بيمه است .وي به
بنياد ش��هيد و وزارت آموزش و پرورش به عنوان دو
بدهكار اصلي شركت بيمه اشاره و اظهار كرد :حدود
 ۵۰درصد از طلب بيمه ايران از اين دو نهاد دريافت
شده است ،اما بنياد ش��هيد همچنان هزار ميليارد
تومان بدهكاري به بيمه ايران دارد .همچنين بدهي
۱۵۰۰ميلياردتومانييكيازخودروسازانبابتصدور
بيمهنامهخودروهايصفركيلومتربهصنعتبيمهاز
جمله رقمهاي بزرگ طلب شركتهاي بيمه است.
وي با بيان اينكه خسارتهاي ساختمان پالسكو به
صورت كامل پرداخت شده است ،گفت ۸۰ :درصد
خسارتهايي زلزله س��ر پل ذهاب و كرمانشاه را در
همان هفتههاي ابتداي��ي پرداخت كرديم و اكنون
موردي نداريم كه درخواس��ت پرداخت خس��ارت
داشته باش��د و پرداخت انجام نشده باش��د .وي در
خصوص پايبندي خودروسازان به بيمه خودروهاي
صفركيلومترخاطرنشانكرد:ايرانخودروهمكاري
خوبي را با صنعت بيمه داش��ته و شركتهايي كه در
اين حوزه فعال هستند ،تحت نرم افزار طراحي شده
فعالهستندوتقريباميتوانگفتكهايرانخودرو،
بدهيهايخودرابافاصلهكميپرداختكردهاست،
ولي يكي از خودروسازان مهرماه سال جاري با فشار
زياد به اين نرم افزار پرداخت ،اما از آنجا كه حق بيمه
پرداختنميكرد،فقطبهصورتنقدي،صدوربيمه
نامهبرايآنهاصورتميگيرد.

كارمندان بانكها
مشمول سختيكار نميشوند

نمايندگان مجلس مص��وب كردند كه كارمندان
بانكهاونيروهاينظاميامنيتيمشمولسختي
كار نميش��وند .به گزارش خانه ملت ،نمايندگان
مردم در خانه ملت ،وزارتخانهها ،اشخاص مسوول
دستگاههايمختلفهمچونشركتهايدولتي،
بانكها،نهادهايانقالباسالمي،نيروهاينظامي،
امنيتي و  ...را به دليل داشتن بار مالي براي دولت
و مغايرت با قانون اساسي مش��مول برخورداري
از س��ختي كار ندانستند .بر اس��اس اين گزارش،
نمايندگان در نشس��ت علني روز سه شنبه۱۶ ،
بهمنماهمجلسدرجريانبررسياليحهمديريت
حوادث غيرمترقبه كش��ور با حذف ماده  ۲۵اين
اليحه با  ۱۴۳راي موافق ۳۸ ،راي مخالف و  ۹راي
ممتنع از مجموع ۲۱۲نماينده حاضر در جلسه به
دليل داش��تن بار مالي و مغايرت با اصل ۷۵قانون
اساسيموافقتكردند.
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بانك و بيمه

تعادل از تازهترين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش ميدهد

اونس جهاني به 1313دالر رسيد

تغيير در شرايط خريد ارز در صرافيها با هدف مشخص شدن ميزان خريد ارز توسط افراد

گروهبانكوبيمه|احسانشمشيري|
پسازچهارروزكاهشنرخارزوسكهدربازار،ازپنجشنبه
تا عصر يكشنبه كه به دنبال اعالم خبر ايجاد كانال مالي
ايران و اروپا صورت گرفت ،از روز دوشنبه بار ديگر ،نرخها
افزايش نسبي داش��ته و روز سه شنبه  16بهمن  ،97نيز
براي دومين روز در هفته جاري ،نرخهاي طال و س��كه و
ارز با افزايش همراه شده است .براين اساس ،نرخ لحظهاي
دالردرسامانهسنابه 11750تومانويورو 13750تومان
رسيد .همچنين سامانه سنا براي روز دوشنبه  15بهمن
 97ميانگين نرخهاي ارز معامله شده را براي دالر 11هزار
و  612تومان ،يورو  13هزارو  559تومان ،پوند  15هزار و
 305تومان ،يوان  1هزار و  769تومان ،دهم  ،3208لير
تركيه 2330تومان اعالم كرد.
بهگزارشتعادل،نرخدالرنقديدربازارنيز11950تومان،
در صرافيهاي ملي و بانكي فروش دالر  ،11800خريد
دالر  11700تومان ،فروش ي��ورو  13800و خريد يورو
 13700تومان معامله شده است
دالر و سكه سومين روز افزايش متوالي را تجربه كردند،
ولي هيچكدام نتوانستند قدم به باالي سطوح مقاومتي
بگذارندبهطوريك��ه روز سهش��نبه  ۱۶بهمن ۹۷نرخ
لحظ��هاي دالر 11هزار و  750تومان و ي��ورو  13هزار و
 750تومان اعالم ش��د همچنين شعب منتخب بانكي
قيمت فروش ارز مسافرتي يورو را بدون كارمزد  ۱۳هزار
و  ۳۶۵تومان اعالم كردند .در بازار طال نيز با اعالم اونس
جهاني 1313دالروهمچنينافزايشنرخدالربه11950
تومان،قيمتنرخسكهطرحجديد ۴،ميليونو ۲۴۵هزار
تومان رسيد  .هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم
 ۴ميليون و ۱۰۰هزار تومان ،نيم سكه  ۲ميليون و ۲8۰
هزار تومان ،ربع سكه  ۱ميليون و  ۳8۰و سكه يك گرمي
 ۷۷۵هزار تومان است .از سوي ديگر ،هر گرم طالي ۱۸
عيار نيز ۳۷۱هزار و ۲۰۷تومان و مظنه مثقال 17عيار1
ميليون و598هزار تومان داد و ستد شد.
قيمت رسمي يورو و پوند كاهش يافت
بانك مركزي ن��رخ  ۴۷ارز را اعالم كرد كه براس��اس آن
قيمت  ۱۵ارز نسبت به روز دوشنبه افزايش و قيمت ۲۰
واحد پولي ديگر از جمله يورو و پوند كاهش يافت .نرخ۱۲
ارز ديگر مانند دالر نيز ثابت بود .هر دالر امريكا  ۴۲هزار
ريال قيمت خورد .هر پوند انگليس با  ۱۶۵ريال كاهش
 ۵۴هزار و ۷۵۳ريال و هر يورو نيز با ۵۵ريال افت ۴۸هزار
و  ۱۶ريال ارزشگذاري شد.
تغيير در شرايط خريد ارز در صرافيها
بان��ك مركزي در راس��تاي اصالح نظام بانك��ي و ايجاد
شفافيت بيشتر ،بهنام بودن چكهاي تضميني ،خريد و
فروش ارز با كارت ملي و  ...را مطرح كرد و اخيرا نيز خريد
ارز با كارت ملي ،كارت بانكي و سيمكارت همنام با شخص
خريدار را در صرافيها اعمال كرده و در آينده نزديك هم
قرار است تراكنشهاي موبايلي فقط با سيمكارت همنام
فرد متقاضي انجام شود.
بانك مركزي امسال تمركز جدي بر اصالح نظام بانكي
داش��ته و برخي اقدامات اين بانك نش��ان از آن دارد كه
بس��ياري از تصميمات اتخاذ ش��ده در ماههاي اخير ،با
هدف اصالح نظام بانكي بوده و اين در حالي است كه يكي
از مهمترين وظيفههاي اين بانك در ماههاي گذش��ته،
مديريت بازار ارز بوده است.

مهم جهاني را اندازه ميگيرد ،پس از س��ه صعود متوالي
امروز نس��بتا بدون تغيير و در سطح  ۹۵.۸۲۴واحد باقي
ماند .ماس��افومي ياماموتو ،استراتژيست ارزي موسسه
«ميزوهو س��كيوريتيز» گفت :با بازنگري بانك مركزي
امريكا در سياستهاي پولي خود ،رويكرد خوشبينانه به
بازارها برگشته است.
بر خالف دالر كه روز آرامي را سپري كرد ،بازدهي اوراق
قرضه وزارت خزانه داري امريكا براي دومين روز متوالي
افزايش يافت .هر دالر با  ۰.۱درصد افزايش در مقابل ين
ژاپن به  ۱۰۹.۹۹رس��يد اما از رسيدن به كانال  ۱۱۰ين
كه آخرين بار در س��ي و يكم دسامبر سال گذشته به آن
دست يافته بود ،ناكام ماند.ارزش يورو و پوند در مقابل دالر
نسبتا بدون تغيير باقي ماند به گونهاي كه هر يورو به ازاي
 ۱.۱۴۳۳دالر و هر پوند به ازاي  ۱.۳۰۳۸دالر مبادله شد.
پوند كه از اواخر ديروز در برابر دالر دست به پيشروي زده
بود در نهايت به دليل انتشار اخباري از نرسيدن انگليس و
اتحاديه اروپا به توافقي براي حمل كاالها از طريق كشتي،
مجددا به قيمت اوليه برگشت.
در برابر س��اير ارزها ،جز دالر استراليا ،ارزش دالر در برابر
ساير همتايانش نسبتا بدون تغيير بود به گونهاي كه هر
دالر امريكا به ازاي  ۷۱.۷۶۹۲روپيه هند ۱.۳۷۶۸ ،دالر
استراليا ۱.۳۱۰۳،دالر كانادا و ۶.۷۴۷۵يوان چين مبادله
شد .همچنين هر فرانك سوييس به ۱.۰۰۱۶دالر رسيد.
يكي از موضوعاتي كه بانك مركزي در جريان اصالح نظام
بانكيبهدنبالآناست،مقابلهباپولشوييومشخصبودن
رد پول و نقل و انتقاالت ريالي و ارزي مردم است كه در اين
راستاچكهايتضمينيبانكيراغيرقابلپشتنويسيو
فقط با نام و درج كد مليگيرنده معتبر اعالم كرد.
مشخص شدن ميزان خريد ارز توسط افراد
اقدامات ديگري نيز انجام شده كه اين سياست را همزمان
با كنترل بازار ارز پيش ميبرد .يكي از اين اقدامات ،تغيير
در شرايط خريد و فروش ارز است؛بهطوري كه بر اساس
شرايط جديد ،صرافيهاي مجاز فقط با ارايه كارت ملي،
كارت بانكي و س��يمكارت همنام با شخص خريدار اقدام
به فروش ارز تا سقف ۲۰۰۰يورو به متقاضيان ميكنند.
بر اين اساس ،در صورتي كه فردي بخواهد از اين صرافيها
ارز بخرد ،بايد مشخصات كامل آن شامل اطالعات فردي،
شماره كارت بانكي و ش��ماره تلفن همراه به نام شخص
خريدار در سيستم ثبت شود .با اين اقدام به نظر ميرسد
كه بانك مركزي به دنبال اين است كه آمار ارزهاي موجود
در دست مردم و اينكه هركسي چه ميزان ارز خريده باشد
را داشته باشد.
اما اين مهم ،زماني عملي ميشود كه تمامي صرافيهاي
مجاز،نسبتبهانجاماينكاروثبتاطالعاتخريداراندر
سيستم اقدام كنند ،چراكه در حال حاضر بعضاً صرافيها
خريد و فروش ارز را به صورت مس��تقيم با خود خريدار
انجام ميدهند و آن را در سامانه سنا ثبت نميكنند كه
اين موضوع بايد با نظارت بيشتري از سوي بانك مركزي
انجام شود .از سوي ديگر ،با وجود تالش بانك مركزي و
نيروهاي امنيتي در ماهه��اي اخير براي حذف دالالن از
ب��ازار آزاد ارز ،هنوز برخي از اي��ن دالالن به فعاليت خود
در حاشيه بازار ارز ادامه ميدهند؛ جالبتر آنكه گزارش
ميداني ايسنا از فعاليت اين دالالن حاكي از آن است كه

اكثر آنها با صرافيهاي مج��از در ارتباط بوده و به عنوان
دالل آنها كار ميكنند.
تراكنشهاي موبايلي به نام شخص
بانك مركزي در اين خص��وص اقدام ديگري را نيز انجام
دادهكهاستفادهازتراكنشهايموبايليفقطباسيمكارت
همنام شخص در آينده نزديك اس��ت .اين بانك با ابالغ
بخشنامهاي به شركتهاي پرداخت اعالم كرده كه در
آينده نزديك تراكنشهاي موبايلي فقط با س��يمكارت
همنام خود شخص امكانپذير خواهد بود و شركتها نيز
بايد در اين زمينه اقدامات الزم را انجام دهند.
ايناقداماتبانكمركزيشفافيترادرنظامماليافزايش
ميدهد و عالوه بر آن ميتواند جلوي بسياري از تخلفات و
جرايم را بگيرد؛بهطوري كه در سالهاي گذشته استفاده
از سيمكارت همنام شخص با مشكالت زيادي روبرو بود
و اين موضوع به تدريج شفافتر شد و با اين اقدامات قطعاً
شفافيتاستفادهازسيمكارتبهنامشخصاستفادهكننده
نيز افزايش مييابد .به اين ترتيب به نظر ميرسد كه بانك
مركزي تمركز خود را بر افزايش شفافيت در نظام مالي
گذاشته و با اين اقدامات اصالح نظام بانكي را جديتر از
دورههاي قبل پيگيري ميكند.
عرضه ارز صادركنندگان افزايشي شد
بانك مركزي اعالمكرد:بر اساس تفاهمهاي انجامگرفته،
روند عرضه ارز صادركنندگان در سامانههاي ارزي نيما و
سنا به تدريج رو به افزايش است .بانك مركزي در راستاي
اجرايمصوباتشورايعاليهماهنگياقتصادي،جلسات
متعدديباتوليدكنندگانوصادركنندگانبرايبرگشت
ارز حاصل از صادرات برگزار كرده است.
در اين جلسات ضمن مذاكرات مستقيم و دريافت اسناد
و م��دارك صادركنندگان ،تفاهمهاي بس��يار خوبي در

جه��ت تعيين تكليف ارز حاصل از ص��ادرات آنها در 10
ماهه گذشته و نيز ميزان عرضه ارز حاصل از صادرات براي
ماههاي آتي صورت گرفته و در همين راس��تا به منظور
تسهيلوتسريعدرتاميننيازهايارزيوارداتبخشهاي
توليدي ،نهايت مساعدت با آنها انجام شده است.
در اين اطالعيه آمده است :بر اس��اس تفاهمهاي انجام
گرفتهروندعرضهارزصادركنندگاندرسامانهنيماوسنابه
تدريجروبهافزايشنهادهاستوبانكمركزيضمنتاكيد
مجدد بر حمايت از توليد و صادرات كشور از آن دسته از
صادركنندگانكهدرراستايمنافعومصالحملي،اقدامبه
برگرداندن ارز صادراتي خود به چرخه اقتصاد كشور اقدام
ميكنند،قدردانيميكند.ايناطالعيهميافزايد:حسب
تكاليف محول شده به اين بانك در مصوبه شوراي عالي
هماهنگي اقتصادي كشور در مورد صادركنندگاني كه
نسبت به برگرداندن ارز خود اقدام نكردهاند ،بانك مركزي
بار ديگر به آن دسته از صادركنندگان تاكيد ميكند كه
در صورت عدم اقدام و تعيين تكليف نحوه بازگرداندن ارز
ناشي از صادرات خود به چرخه اقتصاد ،اين بانك اقدامات
قانوني پيشبيني شده براي آنها را به مرحله اجرا خواهد
گذاشت .بر اساس بخشنامههاي دولت ،صادركنندگان
ملزم هس��تند ارز حاص��ل از صادرات خود را به كش��ور
بازگردانند كه اين بازگشت ميتواند در قالب واردات كاال
توس��ط خود صادركننده يا ديگر واردكنندگان از طريق
نيما ،واردات مواد اوليه مورد ني��از براي توليد ،پرداخت
بدهيهايارزي،فروشارزدرصرافيهابرايصادراتهاي
خرد يا سپردهگذاري ارزي در بانكها باشد.
ثبات نرخ دالر در برابر ساير ارزها
در مب��ادالت بازارهاي مالي جه��ان ،ارزش دالر در برابر
همتايانشنسبتابدونتغييرباقيماند.بهگزارشرويترز،
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي

ادامه كاهش قيمت طال در بازار جهاني
قيمتطالدرمعامالتروزسهشنبهتحتتاثيررشدارزش
دالر امريكا و بهبود ريسكپذيري سرمايهگذاران كاهش
يافت و به پايينترين حد در حدود يك هفته اخير رسيد.
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري
بازار سنگاپور ثابت بود و ۱۳۱۳.۹۵دالر معامله شد .بهاي
معامالت اين بازار روز گذشته به  ۱۳۰۸.۲۰دالر سقوط
كرده بود كه پايينترين قيم��ت از  ۲۹ژانويه بود .در بازار
امريكا ،هر اونس طال براي تحويل در آوريل با  ۰.۱درصد
كاهش ،به ۱۳۱۸.۴۰دالر رسيد .معامالت در بازار آسيا به
دليلتعطيلييكهفتهايبازارچينبهمناسبفرارسيدن
سال نوي چيني ،سوت و كور بود .جفري هالي ،تحليلگر
ارش��د بازار در شركت  OANDAدر اين باره گفت :طال
بعد از آنكه بازده اوراق قرضه و دالر امريكا به دليل بهبود
فضاي ريسكپذيري افزايش يافتند ،دچار كاهش شد .با
اين حال موضع بانك مرك��زي امريكا براي عدم افزايش
سريع نرخهاي بهره از قيمت طال در محدوده ۱۳۰۰دالر
حمايت خواهد كرد دالر در معامالت روز سهش��نبه در
براب��ر ارزهاي همتاي خود ثابت ماند .هر اونس طال براي
تحويل فوري هفته گذش��ته پس از اينكه بانك مركزي
امريكا نرخهاي بهره را ثابت نگه داشت و اعالم كرد براي
افزايش بيشتر نرخهاي بهره دست نگه خواهد داشت ،تا
مرز  ۱۳۲۶.۳۰دالر صعود كرده بود كه باالترين قيمت از
آوريل سال گذشته بود .با اين حال انتشار آمار رشد قوي
اش��تغال امريكا در ژانويه تا حدودي نگرانيها نسبت به
كندي اقتصاد اين كشور را برطرف كرد.بر اساس گزارش
رويترز ،لورتا مس��تر ،رييس بانك ف��درال رزرو كليولند
روز دوشنبه اظهار كرد بانك مركزي در صورت عملكرد
اقتصادي مطلوب ،ممكن است الزم باشد نرخهاي بهره را
اندكيافزايشدهد.طالازپايينماندننرخهايبهرهسود
ميبرد زيرا هزينه نگهداري اين فلز كمتر شده و جذابيت
سرمايهگذاريبيشتريپيداميكند.

كارشناسان با تاكيد بر ضرورت گسترش اقدامات اصالحات بانك مركزي مطرح كردند

كاهش پولشويي و داللي با تجميع حسابهاي بانكي ازطريق كد ملي

گروهبانكوبيمه|حمزهپاليك|
رييس جديد بانك مركزي در راستاي اصالح نظام بانكي و
بازاررياليوارزي،ساماندهيابزارهايپرداختغيرشفاف،را
دردستوركارقراردادهوگامهاييرادرچندماهاخيربرداشته
كه بايد بيش از اين گس��ترش يابد و نظارت و شفافيت در
بازارهايپوليوارزي،مبادالتومعامالتبازارهاراافزايش
دهد.صاحبنظراناقتصاديوبانكينيزبرايايجادشفافيت
در حوزه پولي كشور ،تجميع حسابهاي بانكي مختلف
افراد از طريق كد ملي آنها را پيش��نهاد كردهاند تا نظارت
بهتري بر تراكنشهاي مالي و بانكي انجام شود .امروزه در
كشورهاي توسعه يافته با استفاده از كد ملي ،حسابهاي
بانكيوفناوريهايمختلف،نظارتبرتراكنشها،معامالت،
ماليات و ...افزايش يافته و شفافيت بيشتري حاكم شده و
اينموضوعبهافزايشرقابتوكاراييوكاهشرانتوفساد
كمككردهاست.
بهگزارش«تعادل»،عدماستفادهمناسباززيرساختهاي
فنيوبسترفناورياطالعاتوارتباطاتجهترصدجريان
وجوه در ش��بكه بانكي موجب بروز نوس��انات اقتصادي و
متالطم ش��دن بازار داراييها از جمله بازارهاي ارز ،سكه،
مسكن و زمين شده است .از سوي ديگر ،عدم شفافيت در
حوزه پولي موجب ش��ده تا اخاللگران اقتصادي بهراحتي
در بس��تر بانكي و بعضاً با استفاده از حسابها و كارتهاي
اج��ارهاي به تخلفات خود ادامه دهن��د يا با تراكنشهاي
مختلفرويشاخصهايبازارهايمختلفاثرگذارباشند.
بههمينعلت،قريببهاتفاقكارشناسانسيستمبانكيبه
اصالحات ساختاري در نظام پولي بانكي كشور معتقدند و
خواستار ايجاد شفافيت نظام بانكي و رصد تراكنشهاي
بانكيجهتمقابلهباسوداگرانهستند.
مبارزهبافسادماليازكانالاصالحنظامبانكي
فرشادمومنيعضوهياتعلميدانشگاهعالمهطباطبايي
معتقد است كه نميشود با فس��اد مالي بهصورت فعاالنه
برخوردداشتبدوناينكهمسالهبانكيرااصالحكنيم.امروز
شرايطيداريمكهتوليدكنندگانومردمتنبيهميشوندو
در عوض هيچ عاملي بازدارنده رانتجويان نيست .براين

اساسبايدازابزارهايپوليوبانكيوفناوريبراينظارتبر
تراكنشها،خريدوفروشهاوفعاليتدالالنورانتجويان
بهتراستفادهشود .حسينعيوضلوكارشناساقتصادينيز
كه تجربه اجرايي مديريت بانك��ي را در كارنامه خود دارد،
ميگويد:اگرچهشفافيتدرنظامبانكيباالرفتهونظارتها
بهترشدهاستامانسبتبهوضعبهينه شفافيتاطالعات
بانكيكهدرهمهجايدنياوجودداردبسيارعقبهستيم؛
شفافيت نظام بانكي از رانتخواري ،فسادهاي داخل نظام
يجلوگيريميكند.
بانكيوپولشوي 
مسووالن حوزهبانكيكشورنيزبر ضرورت امر اصالحنظام
بانكيوايجادشفافيتدرنظامپوليواقفهستندوبراجراي
آن تأكيد دارند .دژپسند وزير اقتصاد معتقد است اصالح
نظامبانكيكشوربايدانجامشودتاقدرتاعطايتسهيالت
بانكهابهبنگاههاياقتصاديافزايشيابدوكاراييفعاليت
بانكها در مس��ير حمايت از توليد تقويت شود و داللي و
كارهايغيرمولدكاهشيابد.همتيرييسكلبانكمركزي
نيزدرمراسممعارفهخودبرضرورتاصالحنظامبانكيتأكيد
كردهوافزود:وضعيتمتالطمبازارارز،محصولناترازيهاي
عميقترازنامهنظامبانكي،بيتدبيريدراستفادهازابزارهاي

سياست پولي و س��ردرگمي در اعمال سياستهاي ارزي
است.بههمينعلتهمتيبرنامههايخودراباكنترلبازار
ارز و مديريت نقدينگ��ي از طريق حذف و اصالح ابزارهاي
پرداخت غيرشفاف براي مبارزه با دالالن ارزي آغاز كرد و
ايجادسقفتراكنشدرداخلوخارج،كنترلكارتخوانهاي
خارجي،جمعآوري 8هزارميلياردتومانچكتضمينيدر
گردش،كاهشصدهاهزارميلياردتومانازحجمتراكنشها
در ماههاي اخير را موجب شد كه اين موضوع تاحدودي به
كاهش نوسانهاي بازارهاي مختلف كمك كرده و ثبات
نسبينرخهاراايجادكردهاست.
ساماندهي ابزارهاي پرداخت غيرشفاف
ابزارهاي پرداخت غيرشفافي كه مورد سوءاستفاده دالالن
ارزي قرار ميگرفت چكهاي تضمين شده و خريد كارتي
ازطريقكارتخوانهابود.سوداگرانبااستفادهازاينابزارها
به راحت��ي بازارهاي مختلف از جمله ب��ازار ارز را متالطم
ميكردن��د .بانك مركزي ب��راي مقابله ب��ا دالالن ارزي و
اصالح اين روند معيوب ،براي تراكنش خريد كارتي سقف
گذاشتبهطوريكهپسازاقداماتبانكمركزي،باهركارت

بانكي در  24ساعت فقط ميشود  50ميليون تومان پول
پرداخت كرد .بانك مرك��زي به همين حد اكتفا نكرد و با
تجميعاطالعاتتراكنشكارتهايبانكيبرايهركدملي
و ايجاد محدودي��ت 100ميليون تومان براي هر كد ملي
گامي مهم براي مقابله با س��وداگران ارزي برداشت .يكي
ديگر از ابزارهاي پرداخت غير ش��فاف چكهاي تضمين
شدهبود؛عدهايميتوانستندباظهرنويسيچكهايمبلغ
باال ،مبلغ كالن را به صورت غيرش��فاف به ديگران انتقال
دهند .بانك مركزي در قدم بعدي چكهاي تضمين شده
را ساماندهي كرد و ظهرنويسي اين چكها را فاقد اعتبار
دانست.ايناقداماتبانكمركزيمانعادامهفعاليتگسترده
دالالن ارز در داخل و خارج كشور شد بهگونهاي كه نرخ ارز
به پايينترين حد خود رسيد و ثبات نرخها را حاكم كرد و
باعثشدكهدرفاصلهمردادتابهمن 97باكمتريننوسان
دربازارارزمواجهشويم .بانكمركزيبااقداماتخودنشان
داد كه اراده الزم براي انجام اصالحات س��اختاري در نظام
بانكيكشوررادارد؛چراكهيكيازاصالحاتاساسيكهبايد
در نظام بانكي صورت گيرد ايجاد شفافيت در بخشهاي
مختلفبانكيبهخصوصابزارهايپرداختاست.امابرخي
كارشناسانمعتقدندكهدرعينحالبايداقداماتديگري
مورد توجه قرار گيرد زي��را دالالن و برخي افراد از راههاي
ديگري مبادالت پولي و ارزي را انجام ميدهند و از جمله
توج��ه به خريد و فروش ارز و طال و انجام معامالت با آنها يا
از طريق معامالت ريالي ميتواند جايگزين تراكنشهاي
كارتي يا چك تضمين ش��ده شود و از اين رو ،بايد تجميع
حسابهاي بانكي و اقدامات ديگر نيز مورد توجه باشد تا
با نظارت بهتر ،بتوان مانع از بيثباتي بازارها شد و به حفظ
ثباتبازارهاكمككرد.
در عين حال براي جلوگي��ري از ركود و كاهش مبادالت
فعاليتهاي مولد ،بايد نكاتي مورد توجه باشد و متناسب
با فعاليت افراد و كارآفرينان و توليدكنندگان ،تسهيالت و
تمهيداتي در نظر گرفته شود تا كاهش تراكنش منجر به
كاهش روند توليد و س��رمايهگذاريها نشود .سيد حسن
حسيني عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با حمايت از
اقدام��ات بانك مركزي در حذف ظهرنويس��ي چكهاي

تضميني معتقد اس��ت در اقتصاد باي��د نقلوانتقال پول
شفافباشدومبدأومقصدانتقالپولروشنشود؛لذابانك
مركزي در اين زمينه اقدامات درستي انجام داده است چرا
كه چكهاي تضمين ش��ده فرار مالياتي و پولشويي را به
وجودميآورد.
امير خجس��ته ،عضو هياترييسه كميس��يون اصل۹۰
مجلس نيز در زمينه ساماندهي ابزارهاي پرداخت توسط
بانك مركزي اظهار داش��ت به نظر من بايد تراكنشهاي
مالي كنترل ش��ود لذا اقدامات بان��ك مركزي كار خوب و
پسنديدهاياست.اقداماتبانكمركزيدرزمينهشفافيت
ابزارهايپرداختدراينمدتكوتاهنشاندادامكاناصالح
ساختاريبخشهايديگرنظامبانكينيزوجوددارد.يكي
ازمواردمهميكهميتواندازبروزبسياريازفسادهادرنظام
بانكيجلوگيريكندساماندهيحسابهايبانكيازطريق
تجميع تمامي حس��ابهاي بانكي هر فرد با كد ملي وي
است.اينامركمكميكندتابانكمركزيوسيستمهاي
نظارتيمجموعتراكنشهايافراددركلسيستمبانكيرا
رصدكنندوازوقوعپولشويي،تخلفاتبانكيوفرارمالياتي
جلوگيري نمايند .در همين رابطه عبدالرضا مصري عضو
كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است ميتوان در يك
سيستممتمركزتجميعحسابهاراانجامدادتااگرهرفردي
با عنوان و كد ملي خود دهها حساب در بانكهاي مختلف
داشتهباشدازنظرحسابداريدريكسيستمتجميعشود؛
بحثمهمدرحسابهايبانكيمديريتبرتراكنشهااست،
البته در حال حاضر تا حدودي تجميع حسابها در بانك
مركزيانجامشدهامابازهمديدهميشودكهسيستمهاي
برخي بانكها با بانك مركزي بهروز نيس��ت .تجربه بانك
مركزي در خصوص تجميع اطالعات تراكنش كارتهاي
بانكي براي هر كد ملي و گذاشتن سقف تراكنش عمومي
برايهرفرد 100ميليونتوماندر 24ساعت،نشانميدهد
بس��تر الزم براي اصالح س��اختاري نظام بانكي و تجميع
حسابهايمختلفافرادوجوددارد.بنابراينبانكمركزي
ميتواند با تجميع حسابهاي بانكي اشخاص مختلف به
كدملي(شناسهملي)موجبافزايششفافيتنظامپولي،
كاهشپولشوييوكاهشتخلفاتبانكيشود.

بازار سرمايه
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دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار :

پرداخت مازاد دولت به اسناد خزانه بالمانع است

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار ،آخرين
اخبار اين كميته و پيش��نهادهاي جديد در خصوص
فرآيند انتشار اسناد خزانه اسالمي را تشريح كرد .مجيد
پيره عنوان كرد :كميته فقهي در جلسه گذشته بررسي
ابعاد فقهي پيش��نهادهايي را كه در خصوص توسعه
ساختار انتشار اس��ناد خزانه اسالمي مطرح شده بود
در دستور كار خود قرار داد .به گزارش سنا ،وي اظهار
داشت :پيشنهادها عموما اين سوال را مطرح ميكرد
كه اگر شرايط تورمي در كشور باالتر از مقداري باشد كه
ابتداي واگذاري اسناد خزانه اسالمي توافق شده ،آيا اين
امكان وجود دارد كه مقدار مازادي به صورت داوطلبانه
توسط دولت به دارنده اسناد خزانه پرداخت شود يا خير.
پيره افزود :كميته فقهي در خصوص اين موضوع بعد از
آنكه ابعاد مختلف آن را بررسي كرد چنين جمعبندي
كرد ك��ه با توجه به اينكه اين پرداخت مازاد به صورت
داوطلبانه است و نه يك الزام قراردادي ،لذا از نظر كميته
فقهي بالمانع است.
رييس گروه مالي اس�لامي مركز پژوهش ،توسعه و
مطالعات اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه
داد :پيش��نهاد ديگر اين بود كه آخرين دارنده اسناد
خزانه اس�لامي به جاي دريافت مبلغ اسمي اسناد
در مقطع سررس��يد ،اين امكان و توانايي را داش��ته
باش��د كه در صورت تمايل ،سهام را از دولت تحويل
بگيرد .كميته فقهي در مورد اين موضوع هم به اين
جمعبندي رسيد كه اگر نرخ تعويض هر سند خزانه
با سهام در ابتدا مشخص باشد و اختيار تبديل يا عدم
تبديل با دارنده س��ند خزانه باشد ،از نظر فقهي اين
امكان وجود دارد كه دارنده در مقطع سررسيد بتواند
س��هام دريافت كند .به گفته پيره ،پيشنهاد ديگري
كه در اين خصوص در كميته فقهي جمعبندي شد،
امكان سنجي تشكيل يك صندوق سرمايهگذاري با
س��هام دولت بود كه تحت مديريت خود دولت باشد
و امكان تعويض اس��ناد خزانه اسالمي با واحدهاي
س��رمايهگذاري اين صندوق در مقطع سررس��يد با
همان فرايندي كه در خصوص س��هام گفته شد ،در
اينجا هم وجود داشته باشد.
وي توضيح داد :بنابراين مطابق اين طرح ،دارنده سند
خزانه در مقطع سررسيد در صورت تمايل ميتواند به
جاي دريافت ارزش ريالي ،واحد س��رمايهگذاري اين
صندوق را دريافت كند كه اين موضوع هم در كميته
فقهي مورد موافقت قرار گرف��ت؛ البته با اين قيد كه
اختيار تبديل ي��ا دريافت ارزش نق��دي آن با دارنده
سند خزانه باشد .دبير كميته فقهي سازمان بورس و

برش

پيشنهادها عموما اين سوال را مطرح ميكرد كه اگر شرايط تورمي در كشور باالتر از مقداري باشد كه ابتداي واگذاري اسناد خزانه اسالمي توافق
شده ،آيا اين امكان وجود دارد كه مقدار مازادي به صورت داوطلبانه توسط دولت به دارنده اسناد خزانه پرداخت شود يا خير؟ بر اين اساس  ،كميته
فقهيدرخصوصاينموضوعبعدازآنكهابعادمختلفآنرابررسيكردچنينجمعبنديكردكهباتوجهبهاينكهاينپرداختمازادبهصورتداوطلبانه
است و نه يك الزام قراردادي ،لذا از نظر كميته فقهي بالمانع است.
از اين پس شركتهايي كه ميخواهند از محل اوراق اجاره مبتني بر سهام تامين مالي كنند ،ميتوانند با ارايه مدارك مثبته ،تجديد ارزيابي را در
خصوص داراييهاي ثابت خود ارايه دهند و بر اين مبنا پيشبيني ميشود ظرفيت تامين مالي از محل اوراق اجاره مبتني بر سهام افزايش پيدا كند.
اوراق بهادار ،در ادامه با اشاره به پيشنهاد ديگري كه
در خصوص اسناد خزانه اس�لامي در جلسه گذشته
در كميته فقهي جمعبندي شد ،گفت :اين پيشنهاد
مربوط به امكان سنجي فقهي انضمام كوپنهاي سود
به اسناد خزانه اسالمي بود.
پيره ادامه داد :در خص��وص اين موضوع هم كميته
فقه��ي به اي��ن جمعبندي رس��يد كه اي��ن امكان
وجود دارد كه در اس��ناد خزانه اسالمي ،كوپنهاي
س��ود به صورت داوطلبانه از طرف دولت به اس��ناد

خزانه اس�لامي منضم ش��ود و فردي كه در مقطع
سررسيدهاي اين كوپنهاي سود ،مالك اسناد خزانه
هست بتواند س��ودي هم دريافت كند .وي در عين
حال افزود :كميته فقهي تاكيد كرد بهتر است از نظر
مالحظات فقهي بر مبناي نرخ تورم ،ارقام كوپنهاي
سود به گونهاي تعيين شود كه در ابتدا رقم مشخصي
بين طرفين توافق نش��ود ،بلك��ه در مقطع پرداخت
سود ،رقم س��ود اين كوپنها نيز محرز و اعالم شود.
اين از نظر كميته فقهي بهتر است اما در صورتي كه

مبلغهاي كوپنهاي سود در همان ابتدا هم تعيين
شود ،منع فقهي ندارد.
پيره سپس در پاسخ به سوالي درباره ضمانت اجرايي
اين روش گفت :پرداخت مبالغ مربوط به انتشار اسناد
خزانه اس�لامي ،در بودجههاي س��نواتي كه تنظيم
ميش��ود و مجلس به دولت ابالغ ميكند پيشبيني
ميش��ود  .طبيعتا اگر ب��ار مالي حاصل از پيش��نهاد
جديد در قوانين بودجه س��نواتي پيشبيني ش��ود،
امكان عملياتي شدن آن وجود دارد؛ اما اينكه بگوييم

اين موضوع ،باعث ربوي ش��دن اسناد خزانه اسالمي
ميشود ،از نظر كميته فقهي چنين نيست.
وي توضيح داد :به اعتقاد كميته فقهي ،چون اين اضافه
به صورت يك الزام قانوني هست و نه التزام قراردادي،
دولت ميتواند مطابق بودجههاي سنواتي اين مبلغ
اضافه را بپردازد و در صورتي كه در قوانين بودجه هم
پيش بيني شود ،دولت براي افزايش مطلوبيت اسناد
خزانه اسالمي از نظر مالحظات فقهي حق دارد از اين
اختيار استفاده كند و البته ميتواند اين مبلغ اضافه را
نپردازد .به اين معني كه در حقيقت يك الزام قراردادي
نيست كه در ابتدا بين پيمانكار بخش دولتي و بخش
خصوصي توافق شده باشد ،چراكه اگر به اين نحو باشد
مشكل ربوي خواهدداشت؛ ولي اگر مشروط نباشد و
بس��ته به صالحديد و اختيار خود دولت باشد ،از نظر
كميته فقهي بالمانع است .
تامي�ن مال�ي از محل اوراق اج�اره مبتني
بر سهام
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار
داشت :پيش��نهاد اصالحي در خصوص انتشار اوراق
اج��اره مبتني بر س��هام ،موضوع ديگ��ري بود كه در
كميته فقهي بحث ش��د .در حال حاضر شركتهايي
كه ميخواهند از محل سهام ،اوراق اجاره منتشر كنند
طبق رويهاي كه به تاييد كميته فقهي رسيده ،آخرين
صورتهاي مالي آن ش��ركت را م�لاك ارزيابي قرار
ميدهيم و برخي از انواع سهام جهت اجاره دادن آنها
تاييد ميشوند و بعضي هم تاييد نميشوند .
پيره افزود :مطابق پيشنهادي كه در جلسه اخير كميته
فقهي مطرح و مصوبه قبلي اصالح شد ،كميته فقهي
در عين حالي كه آخرين صورتهاي مالي شركتها را
بررسي ميكند ،موافقت كرد اگر شركتي احراز كند از
نظر ارزيابي مجدد داراييها مقدار ارزش بيشتر از آن
چيزي اس��ت كه در ارزش دفتري و صورتهاي مالي
ثبت شده ،داراييهاي تجديد ارزيابي شده هم مالك
ارزيابي قرار بگيرد و در صدور تاييديه يا عدم تاييديه
فقهي درخصوص اجاره سهام موثر باشد.
دبير كميت��ه فقهي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
خاطرنش��ان ك��رد :از اي��ن پ��س ش��ركتهايي كه
ميخواهند از محل اوراق اجاره مبتني بر سهام تامين
مالي كنند ،ميتوانند ب��ا ارايه مدارك مثبته ،تجديد
ارزيابي را در خصوص داراييهاي ثابت خود ارايه دهند
و بر اين مبنا پيشبيني ميشود ظرفيت تامين مالي
از محل اوراق اجاره مبتني بر سهام افزايش پيدا كند.

آمار معامالت
نوسان بازار در مدار مثبت

گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار
تهراندرمعامالتروزگذشتهباافزايش351واحدي
همراه ش��د و درنهايت توانس��ت رقم  158هزارو
395واحدي را به خ��ود اختصاص دهد .در همين
حال ،ش��اخص بازار اول با افزايش 332واحدي به
رقم 117هزار و  833واحد رسيد و در نقطه مقابل
شاخص بازار دوم با رشد 345واحدي رقم 310هزار
و 38واحد را به ثبت رس��اند .بر اساس اين گزارش،
ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران در حالي به
بيشاز 470ميلياردتوماننمايشدادهشدكهناشي
از دست به دست شدن يك ميليارد و  619ميليون
س��هم و اوراق مالي قابل معامله ط��ي  153هزار و
427نوبت داد و ستد بود.

رويداد
بورس تهران صدرنشين
فدراسيون جهاني بورسها

رشد ارزش معامالت بورس تهران مقام نخست را در
ميان اعضاي  WFEبه دست آورد .به گزارش بورس
تهران ،فدراسيون جهاني بورسها ( )WFEپس از
تجميع گزارش عملكرد خود در سال 2018ميالدي
جزيياتي را منتش��ر ك��رد كه بر اس��اس آن ،ارزش
معامالت سهام بورس تهران در سال  2018نسبت
به دوره مشابه گذشته با بيش از  112درصد رشد در
صدرجدولقرارگرفت.براساساينگزارشدربورس
تهرانسال 2018مجموعاحدود 26ميلياردوپانصد
ميليون دالر سهام معامله شده است .بيشترين رشد
ارزش معامالت پس از بورس تهران به ترتيب مربوط
بهبورسهايقزاقستان،بحرين،جاماييكاوفرابورس
ايران بود .كل ارزش معامالت س��هام در بورسهاي
عضو فدراسيون طي سال گذشته ميالدي به بيش
از  97تريليون دالر بالغ ش��د كه س��هم بورسهاي
نيويورك،نزدك،باتس()BATSشنژنوژاپنبيش
از س��اير اعضاي  WFEبود .گفتني است ،نام بورس
تهراندرسايرنشانگرهايفدراسيوننيزمطرحشدبه
گونهاي كه ارزش بازار بورس تهران با 35درصد رشد
در سال گذشته ميالدي در ميان  5بورس برتر قرار
گرفت .ارزش بازار بورس تهران در پايان سال 2018
به بيش از  143ميليارد دالر رس��يد .ارزش بازار كل
بورسهاي  WFEدر انتهاي سال گذشته به رقمي
بيش از  74تريليون و پانصد ميليارد دالر بالغ ش��د
كه بيشترين سهم ،مربوط به بورسهاي نيويورك،
نزدك ،ژاپن ،شانگهاي و هنگكنگ است .همچنين
عملكرد بورس تهران در ميزان بازده شاخص اصلي
براي كل س��ال  2018به حدود  69درصد رسيد كه
باعث قرار گرفتن ش��اخص مزبور در ميان  5بورس
داراي بيشترين بازده شد.

ويژه

در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي

واحد تقطير سوم شركت پااليش نفت اصفهان
و چند طرح مهم زيستمحيطي آماده بهرهبرداري است
همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي
و با ه��دف افزايش ضري��ب اطمين��ان ،واحد تقطير
سوم ش��ركت پااليش نفت اصفهان و چند طرح مهم
زيستمحيطي اين شركت به بهرهبرداري ميرسد.
مرتض��ي ابراهيمي مديرعامل ش��ركت پااليش نفت
اصفهان با اعالم اين خبر گفت :ظرفيت كلي پااليشگاه
اصفهان روزانه  370تا  386هزار بش��كه اس��ت كه با
راهاندازي واحد تقطير س��وم اين ظرفيت در سه واحد
توزيعخواهدشدواينتغييرموجبكاهشبارترافيكي
خوراك در دو بر ج تقطير كنوني ميگردد.
وي افزود :تاكنون خوراك ورودي پااليش��گاه ،وارد دو
واحد تقطير  100هزار بش��كهاي ميش��د كه اين امر
موجب افزايش ترافيك محص��والت داخل برجهاي
جداكننده واحدهاي تقطير ش��ده بود كه با راهاندازي
واحد تقطير س��وم ،عالوه بر توزيع خ��وراك ،ضريب
ايمني باالتر رفته و ب��ا توجه به جديد بودن تجهيزات
واحد تقطير س��وم ،كيفيت محص��والت توليدي نيز
افزايشخواهديافت.ويتصريحكرد:ظرفيتپااليشي
پااليش��گاه از طريق دو واحد جانبي غلظتشكن و در
زمان نياز به توليد بنزين بيشتر ،حدود  60تا  70هزار
چهلسالازعمرانقالباسالميايرانگذشت،انقالبيكه
همچون خورشيدي پر تاللو ،درخشيدن آغاز و نور اميد
و حيات را در دل مستضعفان و محرومان پرتوافكن كرد.
بهمن ماه پيروزي انقالب اسالمي براي ملت ايران يادآور
خاطرههاي بزرگترين پي��روزي حق و جنود خداوند بر
باطل و تيره دالن زمان است.
فض�اي س�بز پااليش�گاه اصفهان بي�ش از حد
استاندارداست
ش��ركت پااليش نفت اصفهان فعاليت خود را در زمينه
پااليش نفت خ��ام و توليد فرآوردهه��اي نفتي و تأمين
خوراك صنايع پايين دس��تي (شركتهاي پتروشيمي
اصفهان ،پتروش��يمي اراك ،نفت سپاهان ،پااليش نفت
جي و صنايع ش��يميايي ايران) از سال 1358آغاز نموده
است .درحالحاضراينشركتباتوجهبهموقعيتخاص
وتوانمنديهايخودبهعنوانيكمركزصنعتيعظيمنه
تنها تأمين در حدود يك چهارم از نيازهاي روزانه كشور
به فرآو ردههاي نفتي را بر عهده دارد ،بلكه خوراك ديگر
واحدهايصنعتيمانندپتروشيمياصفهان،پتروشيمي
اراك ،شركت صنايع ش��يميايي ( )L.A.Bو واحدهايي
كه به دنبال سياس��تهاي خصوصيسازي از پااليشگاه
اصفهان جداشده اند (شركت پااليش نفت جي و شركت
نفت سپاهان) را نيز تامين مينمايد* .پااليشگاه اصفهان
 114/5هكتار از 340هكتار وسعت خود را به فضاي سبز
اختصاصداده،ايندرحالياستكهاستانداردفضايسبز

بش��ك ه در روز افزايش مييابد .مديرعامل پااليشگاه
نفت اصفهان عنوان نمود :طراحي و تامين بخش عمده
تجهيزات اين واحد توسط سازندگان توانمند داخلي و
تحت نظارت شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت
ايران صورت پذيرفته اس��ت و اين واحد هماكنون در
مرحله راهاندازي بوده و با استعانت از خداوند متعال تا
پايان سال وارد مدار بهرهبرداري خواهد شد.
توليد روزانه 11ميليون ليتر بنزين يورو5
مرتضي ابراهيمي بهبود كيفيت فرآوردههاي توليدي
در پااليش��گاه اصفهان را مهمتري��ن هدف طرحهاي
بهينهسازي در اين پااليشگاه خواند و افزود :از ابتداي
ارديبهشتامسال،كيفيتبنزينتوليديدرپااليشگاه
اصفهان كه روزانه 11ميليون ليتر است به سطح كيفي
يورو  5ارتقا پيدا كرده است .وي با اشاره به اينكه بنزين
با كيفيت توليدي در پااليشگاه اصفهان به  12استان
كشور ارسال و توزيع ميش��ود ،گفت :كار تحقيقاتي
ساخت كاتاليس��ت واحد ايزومريزاس��يون مجتمع
بنزينسازي شركت پااليش نفت اصفهان كه تا پيش
از اين تحت ليس��انس دو كشور امريكا و فرانسه توليد
برايپااليشگاهها 20درصدمساحتكلآنهاتعيينشده،
 36درصد اين شركت به فضاي سبز اختصاص داده شده
است*.شركتپااليشنفتاصفهان(سهاميعام)بهعنوان
يكي از شركتهاي بزرگ توليدكننده فرآوردههاي نفتي
كشور و پذيرفته شده در س��ازمان بورس اوراق بهادار ،در
راستايرسالتوتعهديكهنسبتبهكليهذينفعاندارد،
با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر توانمندي كاركنان
خود سيس��تمهاي مديريتكيفيت ،زيست محيطي،
ت حرفهاي را بر اساس آخرين ويرايش
ايمني و بهداش�� 
اس��تانداردهاي ،29001-ISO\TS , 9001-ISO
 18001-OHSAS ،14001-ISOب��ه منظور تحقق
اهداف س��ازمان به شرح زير ،مس��تقر نموده و بهصورت
يكپارچه اجرامينمايد.اين شركت همچنين در مهرماه
سال 1397موفق به كسب گواهينامه استاندارد مديريت
انرژي 50001-ISOگرديد.
توليدات شركت
بنزين /نفت سفيد /نفت گاز /نفت كوره /گاز مايع /روغن
خام/حاللهايويژه/گوگرد/انواعسوختهواپيما/وساير
فرآوردههاينفتي
عرضهفرآوردههايويژهدربورسكااليايران
هماكنونفرآوردههايآيزوريسايكل،وكيومباتوم،لوبكات
سنگين ،گوگرد ،انواع حاللها به صورت مستمر در تاالر
بورس كاالي ايران عرضه ميگردند.

ميشد و يكي از راهبرديترين كاتاليستهاي صنعت
نفت محسوب ميشود ،با س��رمايهگذاري پااليشگاه
اصفهان انجام و با موفقيت بوميسازي گرديد.

آب پااليشگاه اصفهان را يكي از برترين و بينظيرترين
واحدهايتصفيهآببهويژهبهلحاظحجموگستردگي
در سطح كشور خواند.

پ�روژه مه�م زيس�ت محيط�ي تصفيه آب
پااليشگاه اصفهان آماده بهرهبرداري
مديرعاملپااليشگاهنفتاصفهانهمچنينازراهاندازي
پروژهمهمزيستمحيطيتصفيهآبپااليشگاهاصفهان
همزمانباچهلمينسالگردانقالبشكوهمنداسالمي
خبر داد و گفت :ظرفيت اين پروژه  700مترمكعب در
ساعت است كه تا پايان بهمنماه امسال ،به بهرهبرداري
خواهد رسيد .مرتضي ابراهيمي افزود :با بهرهبرداري از
اين پروژه بخش عمده آب مصرفي در چرخه پااليش
نفت خام از آب خاكس��تري (فاضالب) شاهينشهر
اصفهان تامين ميش��ود .وي با ا شاره به اينكه يكي از
مهمترين معضالت واحدهاي صنعت��ي در اصفهان،
آب است ،گفت :تحقيقات اين پروژه از  8سال گذشته
آغاز ش��ده و ميتوان گفت پااليشگاه نفت اصفهان به
عنوان يك پيش��رو در اس��تفاده از آب خاكستري در
بخش صنعت به شمار ميرود .ابراهيمي واحد تصفيه

واحد تصفيه گازوئيل
مديرعامل پااليشگاه اصفهان همچنين اعالم نمود:
هدف از راهاندازي واحدهاي تصفيه گازوئيل ،كاهش
(حذف) گوگرد از گازوئيل توليد و توليد سوخت پاك
اس��ت كه در حال انجام اس��ت ابراهيمي با اشاره به
اينكه بخش عمده تجهيزات مورد نياز در پااليشگاه
اصفهان بوميس��ازي ش��ده اس��ت ،گفت :تمامي
خريدهاي مربوط به احداث واحد تصفيه هيدروژني
نفتگاز در گذش��ته انجام شده اس��ت و اميدواريم
عمليات اجرايي آن به زودي سرعت يابد و انشااهلل در
نيمه دوم سال  1398به بهرهبرداري خواهد رسيد.
وي تاكيد ك��رد :هماكنون بطور ميانگين روزانه 18
تا  20ميليون ليتر گازوئيل در اين پااليشگاه توليد
ميش��ود كه  2تا  3ميليون ليتر آن يورو  4بوده و به
منظور تامين س��وخت اتوبوس��راني در سطح شهر
اصفهان و اس��تانهاي همجوار به مصرف ميرسد

ش�ركت پااليش نفت اصفهان در طول  8سال
دفاع مقدس
از ابتداي تاس��يس ،شركت پااليش نفت اصفهان نقشي
حياتيدرادامهفعاليتهايديگرصنايعمنطقهايفاءكرده
و گردش چرخهاي اقتصادي /صنعتي منطقه را اطمينان
ميبخشيد.درطول 8سالدفاعمقدسباتوجهبهحمالت
پي درپي دشمن به صنايع و نياز كشور به سوخت ،با انجام
صدها پروژه خرد و كالن ،ظرفيت عملياتي اين پااليشگاه
تامرز 90درصدطراحياوليه،افزايشيافتوبدينترتيب
برگ زرين توان عملياتي روزانه بيش از  370000بشكه،
در تاريخ پر افتخار اين پااليش��گاه و صنع��ت نفت ايران
ثبت گرديد .به عبارت ديگر تأمين منابع انرژي مورد نياز
جبهههاي حق عليه باطل در طول جنگ تحميلي از يك
سوونگاهيبهآيندهپرشوروتحركجامعهازسويديگر،

اساس و مبناي تغييرات و تحوالتي بوده است كه به دنبال
آن پااليشگاه اصفهان موفق به افزايش ظرفيت عملياتي
خود شده و در پي آن توانس��ته جايگاه ويژهاي را در ميان
پااليشگاههاي كشور به خود اختصاص دهد .بطور حتم
تحقق افزايش ظرفيت عمليات��ي واحدهاي بهرهبرداري
پااليش��گاه اصفهان تا مرز بيش از  90درصد ،در راستاي
تامين نيازه��اي اجتناب ناپذي��ر دوران جنگ تحميلي
ايجادتنگناهاييدربخشهايمختلفاينپااليشگاهرابه
دنبال داشت  .مهمترين مشكالت بدين شرح بود :ناكافي
بودن بخار و نيروي برق تولي��دي ،ناكافي بودن ظرفيت
عملياتي و احده��اي بازياف��ت آب ،محدوديت ظرفيت
عملياتي برجهاي خنككننده و شبكه مربوطه ،ناكافي
بودن حجم ازت توليدي به ويژه در زمان تعميرات اساسي
واحدهاي كاتاليس��تي و آيزوماكس به صورت همزمان،

كه با راهاندازي اي��ن واحد ،كيفيت تمامي گازوئيل
توليدي در پااليش��گاه به يورو  5ارتقا خواهد يافت.
وي افزود :نفتكوره توليدي در اين پااليش��گاه كه
حدود  18درص��د محصوالت توليدي را تش��كيل
ميده��د كه طبق تعهدات زيس��تمحيطي بايد به
صفر كاهش و در اين راس��تا با تكميل اجراي طرح
جامع بهبود و بهينهس��ازي فرآيند شركت پااليش
نفت اصفهان اين مهم محقق خواهد گرديد.

جداسازي روغن از آب (واحد روغنگير) و تامين برق
پااليش��گاه از نيروگاه به منظور صرفهجويي در آب (با
 93درصد پيش��رفت فيزيك��ي) را از ديگر پروژههاي
در دس��ت اجراي پااليش��گاه اصفهان نام برد و تاكيد
كرد :تمام پروژههاي زيس��تمحيطي ،بهينهسازي و
پااليشگاه اصفهان توسط متخصصان توانمند داخلي و
شركتهاي سازنده داخلي اجرايي خواهد شد.
ابراهيمي يكي ديگر از واحدهاي آماده بهرهبرداري در
پااليشگاه اصفهان را واحد گرانولسازي گوگرد عنوان
كرد و گف��ت :اين پروژه زيس��ت محيطي به ظرفيت
 300تن در روز نيز در بهمن ماه امسال به بهرهبرداري
ميرسد.

محدوديتهاي واحدهاي عملياتي ،محدوديت ظرفيت
مخازن نفت خ��ام وفرآوردههاي توليدي ،نياز به بازنگري
روشهايحفظوحراستازاينمجموعهصنعتيحياتي
كه عوامل مذك��ور باعث گردي��د ،پروژههاي عظيمي با
هزينههايميليارديدرشركتاجراشود.درراستايحل
معضالت،شركتپااليشنفتاصفهانمبادرتبهمطالعه
واجرايپروژههايگوناگونيدرقالبطرحتكميليوبهبود
نمودكهنمونههاييشاخصازآنهابهشرحزيراست :بهبود
و توسعه نيروگاه برق ،بررسي و تكميل واحد بازيافت آب،
احداث برج خنككننده جديد ،بررسي و تعويض شبكه
آب خنككننده ،افزايش ظرفيت مخازن خوراك (نفت
خام) و ذخيرهسازي فرآوردهها ،افزايش ضريب حفاظت
پيراموني پااليشگاه به طول تقريبي ده كيلومتر ،افزايش
ضريبايمنيايستگاههايفرعيبرق،پروژهخريدونصب
يك دستگاه ديگ بخار با ظرفيت توليد  227تن بخار در
ساعتدرراستايتأميننيازهايفعليومتناسبباافزايش
ظرفيت عملياتي واحدهاي بهرهبرداري ،پروژه بررسي و
بهبودواحدبازيافتآبدرراستايرفعتنگناهايعملياتيو
افزايشتوانواحددرراستايبازيافتآببامدنظرقراردادن
مشكالتكمبودآب،مصرفبهينهمنابعوحفظسالمت
محيط زيست ازطريق نصب سيس��تم اسموز معكوس
().R.Oباظرفيت 400مترمكعبدرساعت،پروژهطراحي
و ساخت برج خنككننده با ظرفيت 13600متر مكعب
بر ساعت ظرفيت سامانه خنككننده پااليشگاه با توجه
به افزايش ظرفيت عمليات واحده��اي موجود .افزايش

خوراك پااليشگاه تا مرز 370000بشكه در روز و افزايش
حجمفرآوردههايتوليديازيكسو،وانعقادقراردادباديگر
صنايعدرراستايتأمينخوراكآنانباتوجهبهطرحهاي
پيش بيني افزايش واحدهاي عملياتي در آينده و تامين
نياز اين پااليشگاه از نظر ظرفيت كافي به منظور انباشت
نفتخاموفرآوردههاينفتيدربعدمتعارف،پروژهافزايش
تعدادمخازنتعريفگرديد .پروژهاحداثواحدتوليدازت
( )COLD BOXبا هدف تأمين نياز واحدهاي عملياتي
به ازت مايع يا گاز به مقدار كافي جهت كاربري در موارد- :
گاز پوششي ( - ،)Blanketing Gasگاز بياثر (Inert
 - ،)Gasتخليه ظروف و برجه��ا ( - ،)Purgingاجراي
پروژه نصب مبدلهاي PACKINOXدر راستاي بهينه
نمودنتبادلحرارتدرمبدلهايحرارتي،A/H251-E
كاهشمصرفسوختدركورههايواحدتبديلكاتاليستي
وكاهشافتفشاردرمبدلهاومكانافزايشخوراكواحد.
خريدونصبسامانههاياندازهگيريباهدفايجادامكانات
الزم براي اندازهگيري و محاس��به دقيق ميزان خوراك،
فرآوردهها و مقادير تحويلي و برگشتي صنايع همجوار در
راستايتحققآرمانايجادانگيزهبنگاهاقتصاديورعايت
الزاماتقانوني.

حضور فعال سازندگان داخلي در اجراي
پروژههايزيستمحيطيپااليشگاهاصفهان
مديرعام��ل ش��ركت پاالي��ش نفت اصفه��ان پروژه

تقديم  15شهيد در دوران دفاع مقدس
در طول دوران دفاع مقدس و در سالهاي مقاومت و دفاع
از حريم مقدس كش��ورمان 15 ،نفر از همكاران شركت
پااليش نفت اصفهان به درجه رفيع شهادت نائل شدند.

يادداشت
اصالحاتساختاريكمكبه
رفعمحدوديتهايخارجي

سيدبهاالدين حسينيهاشمي|
كارشناس مسائل اقتصادي |
كان��ال مالي اروپا كه تحت عن��وان  spvاز آن
ياد ميش��ود براي تس��هيل تج��ارت ايران با
كشورهاي حوزه اتحاديه اروپا ايجاد شده است.
با توجه به محدوديتهايي مثل عدم همكاري
بانكهاي بينالمللي با ايران و مس��دود شدن
س��وئيفت ،بايد راهاندازي اين كانال مالي را به
فال نيك گرفت ،هرچند همه مش��كالت ما را
حل نميكند .كانال مالي اروپا راهگشاست اما
براي تمام مبادالت تجاري مورداستفاده قرار
نميگيرد.
اولويت با تجارت دارو و غذاست هرچند ممكن
اس��ت در آينده اين كانال ب��راي تجارت ديگر
كاالها استفاده شود.
آيا بايد راهاندازي كانال مالي ايران و اروپا را يك
موفقيت دانس��ت؟ ازنظر من بله به اين دليل
كه اياالتمتح��ده امريكا در دور تازه تحريمها
ت�لاش ميكند هم��ه منافذ تج��ارت ايران را
ببندد و كشورمان را بطور كامل محبوس كند.
راهاندازي كانال مالي اي��ران و اروپا با توجه به
روي��ه اياالتمتحده امريكا گام مثبتي اس��ت
هرچند نميت��وان آن را جايگزين س��وئيفت
تلقي كرد.
آيا راهاندازي كانال مالي ايران و اروپا به توسعه
همكاريه��اي بانكي ايران كم��ك ميكند؟
ازنظر من پاس��خ به اين سوال هم مثبت است.
غير از بانكهاي ب��زرگ بينالمللي بازيگران
ديگري در عرصه تبادالت مالي در سطح جهان
فعاليت ميكنند كه شركتهاي كوچك ايراني
ميتوانند از خدمات آنها اس��تفاده كنند .اين
بازگي��ران كمتر در حوزه امري��كا ايفاي نقش
ميكنند و در كش��ورهايي ايجاد ش��دهاند كه
تجارت كمتري با امريكا دارند.
كانال مالي ايران و اروپا ميتواند زمينه ارتباط
شركتها و انتقال پول از طريق اين بانكها را
هم فراهم كند .فراموش نكنيد كه در ش��رايط
تحريم بانكها يك صراف��ي كوچك ميتواند
نقش موثري در انتقال پول ايفا كند پس نبايد از
كانال مالي يا هر واحد مبادالت پولي كوچكي
نااميد بود.
با توجه به محدوديتهاي پيش رو سال آينده
سال سختي براي ايران خواهد بود اما ميتوان
ب��ا فعاليته��اي كوچك و اعم��ال اصالحات
س��اختاري كم��ي از محدوديتها ك��م كرد.
تصويب افايتياف ،تالش براي شفافسازي
بيش��تر ،رعايت قواعد بانكداري بينالمللي در
بانكهاي ايران ،اصالح س��اختار مالي و بهبود
كفايت سرمايه ،تقويت نظام كنترل و مديريت
ريس��ك ازجمله اقداماتي اس��ت كه ميتوان
ب��ا انجام آن به رفع موان��ع بينالمللي در دوره
تحريمها كمك كرد.

خبر
بانكهايايرانيجايگزين
صرافيهايعراقميشوند

سيدحميد حسيني با اشاره به كاهش صادرات
اي��ران به ع��راق در دي ماه گذش��ته گفت :با
تصميم��ات جديدي ك��ه در بان��ك مركزي
اتخاذ ش��ده ،مش��كل پيمانس��پاري ارزي
صادركنندگان به عراق حل ميش��ود و با اين
تصميم روند رو به رش��د ص��ادرات به عراق را
در ماههاي آينده مجدد تجربه خواهيم كرد.
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق در گفتوگو
با فارس با اش��اره به برگزاري جلس��هاي بين
اداره سياس��ت مقررات ارزي بانك مركزي و
بانكهاي ايراني فعال در عراق افزود :در جلسه
مذكور بانك مرك��زي موافقت كرد تا به جاي
اينكه ارز و دين��ار حاصل از صادرات كاالهاي
ايراني به عراق توس��ط طرف عراقي به صراف
عراقي داده شود و صراف به صادركننده ريال
پرداخت كن��د ،بانكهاي ايران��ي جايگزين
صرافي در عراق شود.
وي اظهار داش��ت :براين اس��اس مقرر شد تا
صادركننده ايراني در عراق بتواند دينار حاصل
از فروش كاالهاي خود در عراق را به ش��عبات
بانكهاي ايراني در عراق تحويل دهد و ريال
را به قيمت روز ارز از شعبات بانكهاي ايراني
(بانك ملي و پارسيان) دريافت كند.
حس��يني بيان داش��ت :در اين جلس��ه بانك
مركزي پذيرفت تا اي��ن بانكها به نمايندگي
از بانك مركزي دالر ي��ا دينار صادركننده در
ع��راق را خري��داري كنن��د و صادركننده در
ايران ريال دريافت كنند ،لذا با اين كار مشكل
پيمانس��پاري ارزي صادركنندگان به عراق
و همچنين قيمت ارز نيمايي حل ميشود.
وي با بيان اينكه اميدواريم با اين اقدام بتوانيم
رون��د ارزش صادراتيمان را ب��ه عراق حفظ
كنيم ،گفت :بانك مركزي امشب در عراق در
اين مورد جلسهاي دارد تا مشكالت احتمالي
اين موضوع را حل كند و قطعا نتيجه توافقات
هفته آينده ابالغ ميشود.
حس��يني بيان داش��ت :البته روز گذشته اين
موض��وع به ص��ورت ش��فاهي ب��ه بانكهاي
پارس��يان و مرك��زي اعالم ش��ده و قطعا بعد
از هماهنگيه��اي الزم اين موض��وع اجرايي
ميشود.
وي اف��زود :اين موضوع از ح��دود  5ماه پيش
توس��ط صادركنندگان و بخش خصوصي به
بانك مركزي پيش��نهاد شده بود كه به تازگي
مورد توافق بانك مركزي قرار گرفت.
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تشكلها

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

قطعهسازان با دريافت بخشي ازمطالباتشان ميتوانند دوباره نفس بكشند

پرداخت  4هزار ميليارد تومان از مطالبات ش��ركتهاي
قطعهس��ازي با پرداخت وام از سوي دولتبهشركتهاي
سايپاوايرانخودروشروعشد.مقاماتآگاهميگوينددوهزار
ميلياردتومانازتسهيالتدرنظرگرفتهشدهمصوبدولت
به ايرانخودرو و دو هزار ميليارد تومان به سايپا اختصاص
خواهد يافت .در ابتدا مقررش��ده بود ك��ه ۸۵درصد از اين
مبلغازسويخودروسازانبهقطعهسازانبابتمطالباتشان
پرداختشوداماخبرخوبآناستكهصددرصداينمنابع
ازسويخودروسازانبهقطعهسازانپرداختخواهدشد.
البت��ه اين مناب��ع به ش��ركتهاي خودروس��از پرداخت
نميشودبلكهبرايجلوگيريازهرگونههزينهكردازسوي
خودروسازان بهصورت مستقيم به قطعهسازان پرداخت
خواهدشد.دبيرانجمنسازندگانقطعاتومجموعههاي
خودرودراينبارهگفت«:قطعهسازانبادريافتمعرفينامه
از خودروساز ،به شعب بانكهاي منتخب مراجعه كرده و
اينمبالغرادريافتميكنندبنابرايندوهزارميلياردتومان
هريكازخودروسازاندرقالبيكقراردادجعالهسهجانبه
ميانخودروساز ،قطعهسازوبانكبه قطعهسازانپرداخت
ميشود».
تنهايكسومبدهيهاپوششدادهميشود
اماپرداختوامازسويدولتبهخودروسازانبرايپرداخت
مطالبات قطعهسازان چه اثراتي را در صنعت قطعهسازي
خواهد داش��ت؟ محمدرضا نجف��ي منش رييس انجمن
صنايع همگن قطعهسازي و عضو هيات نمايندگان اتاق
تهران در پاس��خ به اين سوال ميگويد« :وام از سوي دولت
بهخودروسازانپرداختخواهدشدوازطريقآنمطالبات
ش��ركتهاي قطعهسازي پرداخت ميش��ود ،اقدامي كه
ميتواند باعث شود براي مدتي شركتهاي قطعهسازي
نفسي دوباره بكشند و بتوانند دوباره جان بگيرند؛ بنابراين
پرداخت اين بخش از مطالبات ش��ركتهاي قطعهسازي
حداقلبرايمدتزمانيميتوانداينصنعتبسيارمهمرااز
شرايطكنونيكهبسياريازواحدهادرآستانهورشكستگي
قرارگرفتهاند،نجاتدهدوحتماًاتفاقمثبتيخواهدبود».
اوبااشارهبهاينكهالبتهمبلغ 4هزارميلياردتومانتنهابخش
كوچكيازمطالباتشركتهايقطعهسازيازخودروسازان
اس��ت ،ادامه داد« :برآوردها و بررسيها نشان ميدهد كه
شركتهاي خودروس��از حدود 15هزار ميليارد تومان به
شركتهاي قطعهس��ازي بدهي دارند بنابراين پرداخت
 4هزار ميليارد تومان از اين عدد تقريباً و در بهترين حالت
تنهايكسومبدهيخودروسازانبهقطعهسازانراپوشش
ميدهد و باي��د در ادامه اين اقدام دولت و خودروس��ازان
راهكارهايي ب��راي پرداخت بخشه��اي ديگر مطالبات
شركتهايقطعهسازيبسنجند».
نجفيمنش با طرح اين سوال كه دولت و مسووالن وزارت
صنعت،معدنو تجارتبايدبينديشندكهچرااص ً
ال ميزان
بدهيهاي خودروسازان به شركتهاي قطعهسازي به15

هزار ميليارد تومان رسيده است ،گفت« :مهمترين پاسخ
به اين س��وال را بايد در قيمتگذاري دستوري و دولتي از
سوي شوراي رقابت دنبال كرد ،وقتي اين شورا قيمتهاي
غيرواقعيتعيينكردهاستشركتهايخودروسازبازيان
درفروشروبروشدهاندوروزبهروزهمبهاينعدداضافهشده
تاماشاهداينحجمعظيمازبدهيشركتهايخودروساز
بهقطعهسازانباشيم.بهاعتقادمنوباتوجهبهاينكهدولت
و تصميمات ش��وراي رقاب��ت در اصل باعث ض��رر و زيان
شركتهاي خودروساز ش��ده است حاال هم دولت بايد به
ميدانبيايدوباحمايتهايخودضرروزيانهايايجادشده
راجبرانكندماننداتفاقيكهدرموضوعموسسههايماليو
اعتباريشاهدبوديمودولتبهموضوعورودكردوزيانهايي
كه مردم ديده بودن��د را پرداخت؛ االن هم ش��ركتهاي
خودروساز ازيكطرف خودروها را پيشفروش كردهاند به
قيمت قبل و حاال دولت و مسووالن وزارت صنعت ،معدن
و تجارت فشار ميآورند كه نبايد قيمت را در زمان تحويل
افزايشدهندولينكتهمهمايناستكهچهكسيدراينبين
زيانهايخودروسازانراجبرانميكند؟»
اي��ن عضو هي��ات نمايندگان ات��اق تهران بابي��ان اينكه
قطعهسازان در ش��رايط كنوني بايد مواد اوليه را بهصورت
نقد خريداري كنند و همين موضوع مش��كالتي را ايجاد
ش از اين شركتهاي قطعهسازي
كرده است ،گفت« :تا پي 
خريدهاي خود را بهصورت نس��يه و ب��ا پرداخت چندين
ماهه انجام ميدادند و اين باعث ميشد مدتي بعد از توليد
قطعه و فروش به خودروس��ازان پرداختها را انجام دهند
اما حاال دستشان بهشدت بستهشده است و شركتهاي
توليدكننده مواد اوليه تنها در صورت پرداخت نقدي ،مواد
راتحويلميدهند».
اوهمچنيندرپاسخبهاينسوالكهبهتراستقطعهسازان
بعد از گرفتن بخش��ي از مطالباتش��ان اين منابع را در چه
حوزههايي هزينه كنند ،گفت « :شركتهاي قطعهسازي
هماكنونبهكارگرانشان،بانكها،شركتهاييتأمينكننده
مواد اولي��ه و ...بدهي دارند ،بنابراين با دريافت بخش��ي از
مطالباتخوددراولينقدماينبدهيهايراسبكخواهند
كرد و اگر هم منابعي باقي بماند در حوزه خريد مواد اوليه و
تأمينآنبرايتوليددرماههايآينده؛هزينهخواهندكرد».
پرداختتسهيالتبهصورتمستقيماست
در همي��ن رابطه مازي��ار بيگلو ،دبير انجمن س��ازندگان
قطعاتو مجموع هخودروهايكشوردربارهنحوهپرداخت
تس��هيالت  ۴هزار ميليارد توماني دولت به خودروسازان
گفت:باهماهنگيهايانجامشدهقراراستاينتسهيالتبه
صورتمستقيمدراختيارقطعهسازانقرارگيردبنابرايندو
خودروسازبزرگكشوربانظارتانجمنقطعهسازانليستي
ازقطعهسازانكشورتهيهكردهاندواينليستبرايپرداخت
تسهيالتدراختياربانكهايعاملقرارگرفتهاست.
دبير انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموع ه خودروهاي

كشورتصريحكرد:برايپرداختمبلغ ۴هزارميلياردتومان
تسهيالتدولتكنسرسيوميازبانكهايعاملبهرياست
بانكملتتشكيلشدهكههربانكعاملتعهدكردهبخشي
ازاينمبلغرابهقطعهسازانپرداختكند.
ويبابياناينكهپرداختتسهيالتدولتتوسطبانكهاي
عاملازامروزبهقطعهسازانآغازشدهاست،گفت:اينمبلغ
از سوي بانكهاي عامل به صورت مستقيم به قطعهسازان
پرداختميشودوخودروسازان،قطعهسازانرابرايدريافت
تسهيالتبهبانكهامعرفيكردهاند.
بيگلوبيانكرد:بانكهاهمبراساسليستاعالميازسوي
خودروس��ازان پرداختها را انجام ميدهند ك��ه از امروز
فرآيند پرداختها آغاز شده اس��ت .وي با بيان اينكه اين
ليست براساس ميزان مطالبات ،تاخير در پرداخت و سهم
قطعهسازان در زنجيره تامين تهيه ش��ده است ،گفت :با
دريافتاينتسهيالتقطعهسازاناز ۸هفتهديگرميتوانند
ش��يب افزايش توليد را آغاز كنند .دبير انجمن سازندگان
قطعات و مجموع ه خودروهاي كشور افزود :قطعهسازان با
دريافتمبلغ ۴هزارميلياردتومانميتوانندمواداوليهمورد
نياز خود را از فروشندگان داخلي و خارجي تامين كنند و
بنابراينميتوانپيشبينيكردكهبعدازعيدافزايشتوليد
خواهيمداشت.ويبابياناينكهاميدواريمدرآيندهايبسيار
نزديك تيراژ توليد را به ۲هزار تا ۲هزار و ۵۰۰خودرو براي

هرخودروسازافزايشدهيم،گفت:بهاينترتيبتيراژتوليد
دو خودروساز كشور به 5هزار خودرو در روز خواهد رسيد.
مشكلدرصدخودكفايي
بيگلو در پاس��خ به اين س��وال ك��ه چرا در ح��ال حاضر
خودروس��ازان بيش��تر اقدام به پيشفروش خودروهايي
مثلپرايدوتيباميكنندوكمترشاهدعرضهخودروهايي
مثل دنا يا دنا پالس هس��تيم ،گفت :درصد خودكفايي در
خودروييمثلدناپالسپايينترازخودروهايتيباياپرايد
استبنابراينباتوجهبهمشكالتتحريمي،مشكالتنقلو
انتقاالتماليوهمچنينبوروكراسيداخليبرايتخصيص
ارز و حواله آن ام��كان واردات قطعات اين قبيل خودروها
كاهشيافتهاستواينامرمنجربهكاهشتوليدشدهاست.
ويگفت:قطعهسازاناميدوارندبادريافتتسهيالت 4هزار
ميلياردتومانيدولتبتوانندبهسرعتمواداوليهموردنياز
خودراتامينكردهوبهتوليدبپردازند.
دبيرانجمنسازندگانقطعاتومجموعههايخودروهاي
كشور بيان كرد :حتي اين اميدواري وجود دارد كه با تامين
نقدينگيكمكمميزانوارداتمواداوليهايكهمنشأخارجي
دارد هم افزايش يابد و به مرور ش��اهد توليد انواع بيشتري
خودروتوسطخودروسازانباشيم.
وي درب��اره پرداخت بقيه مبلغ ۱۱ه��زار ميليارد توماني

تسهيالتدولتبهخودروسازانتصريحكرد ۴:هزارميليارد
تومان از اين مبلغ از منابع ريالي است كه سازوكار آن ذكر
شد اما ۷هزار ميليارد تومان ديگر بايد از منابع ارزي تامين
شودكههنوزسازوكارتخصيصآنمشخصنشدهاست.
بيگلوافزود:خودروسازان،بانكمركزيوشورايپولواعتبار
درتالشبرايتعيينسازوكارپرداختبقيهتسهيالتدولت
بهخودروسازانهستندكهبهمحضتعيينشدنسازوكار
آنقطعااطالعرسانيهمانجامميشود.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه چرا با وجود قولهاي وزير
صنعتبرايكاهشقيمتخودروايناتفاقدربازارمشاهده
نميشود،گفت:فعالتيراژتوليدخودروپاييناستبههمين
دليل عرضه كم است اما با توجه به اقدامات صورت گرفته
و همچنين كمك دولت به خودروس��ازان و قطعهسازان
پيشبيني ميشود به زودي تيراژ توليد افزايش يابد كه در
صورت وقوع اين اتفاق كاهش قيمت در بازار هم مشاهده
خواهد شد .بيگلو اظهار كرد :قطعهسازان پس از ۸هفته از
دريافتتسهيالتميتوانندشيبافزايشتوليدخودراآغاز
كنندوپسازاينمدتافزايشتيراژمحسوسخواهدشد.
ويبابياناينكهاميدواريمبانكهايعاملدرپرداختاين
تسهيالت اقدام الزم را در اسرع وقت انجام دهند ،گفت :با
سيرفرآيندهايمذكورپيشبينيميشودازارديبهشت۹۸
افزايشتيراژتوليدخودرومشاهدهشود.

رييس اتاق مشترك ايران و قطر خبر داد

اختصاص ضرورت تمركز بر مزيتهاي صادراتي ايران به قطر

واردات قطر از ايران با وجود تحريمها رش��د قابل توجهي
پيدا كرده اس��ت .هر چند كه در مجموع تجارت جهاني
ايران قطر در جايگاه يازدهم قرار دارد و كمتر از يك درصد
از سهم صادرات را به خود اختصاص داده است اما با توجه
به آمار گمرك در 7ماهه ابتداي سال ميزان صادارت ايران
به اين كشور حدود ۹۷ميليون دالر اعالم شد كه به گفته
وزيرصمتتارسيدنبهپيشنهاددولتقطربرايدستيابي
به سقف ۵ميليارد دالر مبادالت ميان دو كشور راه زيادي
ماندهاست.
در اين زمينه پيش بيني ميشود كه صادرات ايران به قطر
در پايان س��ال جاري به  ۳۰۰ميليون دالر خواهد رسيد
كه در مقايس��ه با  ۶۰تا  ۷۰ميليون دالر در س��ال ۱۳۹۶
افزايش قابل توجهي نشان ميدهد كه عمده اين صادرات
درمحصوالت غذايي و ساختماني بود ضمن اينكه ايران
نقش مهمي در رسيدن كاالهاي ديگر كشورها از جمله
تركيهوآذربايجانبهقطرازطريقخطزمينيدارد.
درحالحاضرمشكالتپرداختپولكهناشيازتحريمهاي
امريكا براي مبادالت دالري با ايران اس��ت ،مانع از رش��د
صادرات ايران به قطر شده اس��ت .از سوي ديگر صادرات
ساالنه قطر به ايران كه حدود  ۲۵ميليون دالر است مانع
از س��واپ ارزي ميشود .اما آنچه كه دراين بين مهم است
تحريم قطر توسط كشورهاي عربي همسايه آن است كه
فرصت خوبي براي افزايش صادرات در اختيار كشورهاي
تركيهوايرانگذاشتهاست.
درهمينزمينهعدنانموسيپوررييساتاقمشتركايران
و قطر در گفتوگو با اگزيم نيوز با اشاره به اينكه اميدواريم
با تاسيس اتاق مش��ترك ايران و قطر بتوانيم از فرصت به
وجود آمده براي توسعه مناسبات تجاري استفاده كنيم،
اظهارداشت:پتانسيلموجوددرزمينهمراوداتتجاريبه
گونهاي است كه بايد براي كسب سهم مناسب از بازار روبه

رشد قطر فرصتهاي بيشتري را در راستاي تدوين نقشه
صحيحتجاريبيندوكشورترسيمكنيم.
رييس اتاق مش��ترك ايران و قطر با بي��ان اينكه صادرات
ساالنه ايران به امارات متحده عربي حدود شش ميليارد
دالر است ،تصريح داش��ت :تركيه از زماني كه قطر هدف
بايكوت اقتصادي عربس��تان س��عودي و متحدانش قرار
گرفته ،صادراتش به دوحه را به دو ميليارد دالر رسانده كه
 ۵۰درصد باالتر از س��ال ۲۰۱۷بوده اما سهم ايران در اين
زمينهكمتراست.برايناساسباتوجهبهسرديروابطميان
تهرانواماراتمتحدهعربيكهبهدنبالتشديدتحريمهاي
امريكارويداده،ايرانميتواندازقطروعمانبهعنوانيك
هابتجارتوحتيصادراتنفتاستفادهكند.
ويدرادامهافزود:تركيهدرسال 2017ميالديحدوديك
ميلياردو 80ميليوندالرصادراتكاالبهقطرداشتهاست

يعنيدر 4ماهاولشروعتحريمقطر،صادرات تركيهبهآن
كشور 90درصدافزايشداشت .مهمترينعلتپيشتازي
صادراتاينكشوربهقطرديپلماسياقتصاديتركيهاست
كهدرمقايسهباديپلماسياقتصاديما،بسيارفعالترعمل
ميكند.موردديگراينكهتركهازيرساختهايالزمرادر
حمل و نقل هوايي دارن��د و در صورت نياز از بنادرجنوبي
ايرانبرايانتقالكاالهايخوداستفادهميكنندوتنهادر
نمايشگاههايموثرشركتميكنند.درمجموعدريپلماسي
اقتصاديتركيهباآيندهنگريوبرنامهريزيجلوميرود.
موس��ي پور با اشاره به س��ردي روابط بين قطر و برخي از
كشورهاي عربي از۴ميليارد و ۹۰۰ميليون دالر صادرات
اينكشورهابهقطرنامبردوافزود:پيشازاينعمدهكاالهاي
وارداتيبهكشورقطرازطريقكشورهايعربستان،امارات،
بحرين،يمنومصرتامينميشدامااكنونباوجودتحريم

اين كشورها ايران و تركيه توانستند بخش عمده اين بازار
را به دس��ت اوردند .وي يكي از داليل فرصت سوزي تجار
ايراني براي كسب بيشتر بازارهاي قطر را قوانين دست و
پاگيروموانعيازجملهپيمانسپاريارزيدانستوگفت:
تركيهازبروكراسياداريكمتريبرخورداراستوبههمين
دليل توانسته به سرعت بازارهاي قطر را از كاالهاي خود
انباشتهكند.ازسويديگرنيزمساديلمربوطبهتحريمها
در جابهجاييپول در مراودات ماليو تجاري تاثيرگذاشته
استتاجاييكهاكنوننزديكبه ۶۰شركتفعالدرتركيه
در زمينه صادرات به قطر فعاليت ميكنند و اين كش��ور
مناسباتسياسيوتجاريخوبيباقطردارد.
بهگفتهموسيپورارتقايكيفيوكميمبادالتتجاريبين
ايرانوقطرتنهاباانعقادپروتكلهاياقتصاديقابلتوسعه
استزيرابسترسازيالزمبرايسرمايهگذاريايمشترك
درراستايتجارتپايداروايجادموافقتنامههايترجيحي
بامحوريتاتاقمشتركقابلدسترسياست.
وي با اشاره به پروژههاي زيرس��اختي قطر اعم از احداث
خط ريلي ،جادهس��ازي و پلسازي ،احداث مجتمعهاي
پتروشيمي ،احداث كارخانههاي صنايع معدني ،احداث
بنادر و توسعه لجستيك ،توسعه شيالت و ماهيگيري و
مناطق آزاد تجاري يادآورش��د :اين موارد از جذابيتهاي
اينكشوربرايسرمايهگذاريوتوسعهفضايكسبوكار
برايشركتهايايرانيمحسوبميشود.
ريي��س اتاق مش��ترك ايران و قط��ر در م��ورد ضرورت
تقويت رواب��ط تجاري و اقتصادي دو جانب��ه ايران و قطر
تاكيد داش��ت :با توجه به ش��رايط منطق��ه ،تجار قطري
تماي��ل زي��ادي به تامي��ن كاالهاي م��ورد نياز خ��ود از
طريق اي��ران دارند كه در اين زمينه تس��هيل ارتباطات
تجاري و رف��ع موانع خواس��ته فعاالن اقتص��ادي عضو
اتاق مش��ترك در جهت افرايش مب��ادالت و همچنين

ارز آوري بيش��تر است .موسيپور ازنقش 4استان معين
در رونق تجارت با قطرنام برد و افزود :اس��تانهاي بوشهر،
هرمزگان،خوزستانوفارسميتوانندبيشترينسهمرادر
مراوداتتجاريباقطرعهدهدارشوندزيراارتباطديرينهاي
بينتجارايناستانهاباكشورهايحوزهخليجفارسوجود
داشتهكهاكنوننيزباهدفگذاريوتبيينروشميتواند
درتوسعهروزافزوناينبازارهاتاثيرگذارباشد.ويباتاكيد
براينكه استفاده از اين فرصت هم منجر به فتح بازارهاي
جديد از سوي تجار ايراني ميشود و هم ميتواند به رونق
بندرها،كشتيرانيواشتغالزاييدراستانهاييمانندبوشهر،
خوزس��تان و هرمزگان كمك كند ،خاطرنشان ساخت:
تجار ايراني با وجود تحريمها تالش ميكنند كه تعامالت
پايدارتريراباكشورهايهمسايهازجملهقطربرقراركنند.
موسيپوربابياناينكهكشورقطرساالنهحدود 25ميليارد
دالر واردات دارد و فق��ط 5ميليارد دالر آن مربوط به مواد
غذايي و محصوالت كشاورزي اس��ت و حدود  70درصد
ديگرمتعلقبهوارداتتجهيزاتصنعتيوتكنولوژياست،
ابراز داش��ت :بخش عمده واردات قطر در حوزه صنعتي و
تكنولو ِژي است در حالي كه ما روي صادرات مواد غذايي
و محصوالت كشاورزي تمركز كردهايم .در واقع ايران در
تجارتباقطرصادراتخدماتفنيومهندسيوبرندسازي
را فراموشكردهاست.
رييس اتاق مشترك ايران و قطر با اشاره به اينكه صادرات
ايران به قطر رش��د بيش از  300درصدي را تجربه كرده،
افزود :اين عدد رقم بااليي در تجارت بينالمللي نيس��ت
ضمناينكهباتوجهبهميزبانياينكشوردرمسابقاتفوتبال
جا م جهاني آينده كه يكي از بزرگترين رويداد اقتصادي
و ورزشي دنياست ،ايران بايد بيش از اين برنامهريزي براي
كسب بازارهاي تجاري قطر را داشته باشد و با آينده نگري
فرصتهايپيشروراموردارزيابيقراردهد.

رييس اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد كرد:

آزادسازي قيمت بنزين

آنچه بر س��ر قيمت بنزين ميآيد ،يك��ي از اصليترين
سوالهايي است كه بودجه و به دنبال آن اقتصاد ايران در
هفتههاي گذشته با آن درگير بوده و با وجود آنكه دولت
عمال موضوع افزايش نرخ اين حامل انرژي در سال پيش
رو را نه تايي��د و نه رد ميكند ،اما هنوز تحليلها درباره
چگونگي طرحريزي براي آينده اين بازار مهم اقتصادي
ادامه دارد.
به گزارش ايسنا ،يكي از اصليترين اهداف در نظر گرفته
ش��ده در جريان اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها،
واقعي كردن نرخ حاملهاي انرژي در بازار داخلي بود و
پس از آن با پيگيري دولت ،در دو مرحله قيمت بنزين به

هزار تومان در هر ليتر افزايش يافت اما براي چند سال
اخير اين نرخ ثابت باقي ماند تا بار ديگر تحليلهايي از
گوشه و كنار اقتصاد ايران به گوش برسد مبني بر اينكه
نرخ بنزين ميتواند يك افزايش جديد را تجربه كند.
با وجود ارايه اين تحليلها طرح افزايش نرخ بنزين در
سالجارياجرايينشدودرحاليكهبرخيگمانهزنيها
حكايت از افزايش نرخ اين حامل انرژي در س��ال آينده
داشت،دولتاعالمكردهكهفعالتصميميقطعيدرباره
اينموضوعگرفتهنشدهوبايدديدبررسيهادرهفتههاي
آينده مجلس و دولت را به كدام سمت خواهد برد.
با توجه به اينكه بحث افزايش مس��تقيم نرخ بنزين در

شرايط فعلي اقتصاد ايران و فشاري معيشتي كه مردم
با آن روبهرو هستند چندان توصيه نميشود ،دولت بار
ديگر بحث سهميهبندي مصرف سوخت را مطرح كرد
و حتي فرايند بازتوزيع كارتهاي سوخت براي وسايل
نقليه نيز آغاز شد.
هرچند تمام اين مراحل طي شده ،اما هنوز طرحهايي
جديد براي مش��خص كردن آينده نرخ سوخت مطرح
ميش��ود و جديدترين اين طرحها را ني��ز رييس اتاق
بازرگاني تهران مطرح كرده است.
مس��عود خوانساري در نشس��ت بررس��ي يارانهها در
همايش��ي در تهران گفته كه با توج��ه به اينكه بخش

قابلتوجهيازاقشاركمدرآمدجامعهوسيلهنقليهندارند،
توزيع يارانهاي سوخت به همه مردم نه تنها نميتواند
مشكالت موجود در اين حوزه را حل كند كه حتي فشار
بيشتري نيز به بازار و مردم وارد ميكند.
وي از دولت خواس��ته با آزادسازي نرخ بنزين ،قيمت
تمام شده اين كاال را به حدود  5000تومان برساند تا
در وهله اول با واقعي شدن قيمتها ،اهدافي همچون
جلوگيري از قاچاق محقق شود .از سوي ديگر فاصله
ميان اين نرخ و قيمت فعلي ( 4000تومان در هر ليتر)
را با پرداخت يارانه نقدي در اختيار اقشار كمدرآمد قرار
دهدتابهاينوسيلهحمايتازاينگروههانيزبامديريت

دولتدردستوركارباشد.هرچندتازمانتصويبنهايي
بودجه و مش��خص ش��دن برنام ه دولت و نمايندگان
مجلس براي حامله��اي انرژي نميتوان بطور دقيق
اتفاقات پي��شرو را پيشبيني ك��رد اما صحبتهاي
خوانساري نش��ان ميدهد كه بخش خصوصي هنوز
بر س��ر پيش��نهادهاي ابتدايي خود كه همان حركت
به س��مت واقعي شدن قيمتهاس��ت ايستاده است؛
پيشنهادي كه مشخص نيست با توجه به شرايط فعلي
اقتصادايران،آيادولتبهسمتاجرايشحركتميكند
يا همچن��ان قيمتگذاري بنزين به روال س��الهاي
گذشته ادامه خواهد يافت.

انرژي
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جلويمارا نميگرفتند بهتر از اينكار ميكرديم

تنهاقراردادیراامضامیکنمکهباعزتوبراساسمنافع
ملت ایران امضا شود.؛ من در آخر عمر خود به دنبال این
نیستمکهازمنتعریفوتمجیدشود،بلکهفقطبهدنبال
تامینخواستههایملتایرانورضایتخداوندهستم».

ادامهازصفحهاول
وزير نفت وضعيت فعلي كه ايران در آن قرار دارد را از دوران
جنگتحميلي«خطيرتر»توصيفكردهودرموردرويكرد
دولتامريكادرايندورازتحريمهاعنوانكرد«:هرروزچند
صد نفر در دفتر کنترل سرمایههای خارجی ( ،)OFACاز
سازمانهای وزارت خزانهداری آمریکا ،مسائل را لحظه به
لحظه دنبال میکنند و در هر لحظه به افراد تلفن میزنند
واعالممیکنندکهمانعکارهایوزارتنفتوشرکتملی
نفتایرانشوند.اینخبرهانیزبهمامیرسدودرمقابلمانیز
بایدبهگونهایعملکنیمکهجلوکارهایآنهارابگیریم».

همزمانيعجيبدردعوايكرسنت
در حالي كه پس از مدتها سكوت ،در نامه اخير منتسب
به 72نماينده مجلس يك بار ديگر مس��ئله پرونده گازي
كرسنتمطرحشدهبودوزيرنفتدرتوضيحآسيبچنين

مجتبي محمدقلي|شانا|

پاسخ به نامه معروف
اما در حالي كه به طور سنتي نشستهاي بهمنماه بيژن
زنگنهوزيرنفتبهبررسيعملكرددولتهايبعدازانقالب
در صنعت نفت معطوف ميش��د ،انتشار نامه 72نماينده
مجلس و مسائل طرح شده در آن ،بخش مهمي از نشست
خبريديروزرابهخوداختصاصداد.چكيدهپاسخهايوزير
نفت به اين مسائل را ميتوان در اين خالصه كرد كه براي
هيچ كدام از موارد طرح شده در اين نامه ،سندي ارائه نشده
واساسامشخصنيستايناطالعاتكهزنگنهآنرا«دروغ»
توصيفكردازچهطريقوباچههدفيبهنمايندگانمجلس
شوراياسالميمنتقلشدهاست.
وزيرنفتدرمورديكيازاينمواردعنوانكرد«:درايننامه
ادعا شده است ما تمایل نداریم با روسیه و چین کار کنیم
اما سند و دلیلشان چیست؟ما برای میدان های آزادگان و
یادآوران با چینی ها مذاکرات خارج از مناقصه داشته ایم
اماآنهابراساسمالحظاتشانتمایلبههمکاریندارند».
وزیر نفت درباره ادعای مطرح ش��ده در نامه  72نماینده
مجلس به سران سه قوه مبنی بر درخواست روسیه برای
س��اخت خط لوله صادرات گاز ایران ب��ه اروپا گفت «:این
موضوع را برای نخستین بار است که می شنوم؛ مذاکرات
زیادی با روس ها داشته ایم اما هیچگاه چنین پیشنهادی
را نداده اند ».او ادامه داد« :مش��خص نيس��ت چرا چنین
دروغهای شاخدار و بزرگی را عده ای رفته و به نمایندگان
گفتهاند ».وزير نفت به مسئله ديگر طرح شده در اين نامه
نيزاشارهكردهوگفت«:درایننامهمطرحشدهاستكهچرا
مامثلعربستانباجنگندهازرئيسجمهورچيناستقبال
نكرديم ،اوال هر كشوري پرتكل استقبال خودش را دارد و
ثانياًمن مسئولیتی در قبال استقبال از وی ندارم و نباید در
اینبارهجوابگوباشمو ارتباطیبهوزارتنفتندارد»

اتفاقي گفت « :هر زمان که در این پرونده قرار است شرایط
به س��ود ما تمام ش��ود عده ای همزمان در داخل کش��ور
حرفهاییمیزنندکهشرایطبهضررمامیشود».
به گزارش «تعادل» كرسنت قراردادي ميان شركت ملي
نفت ايران و شركت كرسنت پتروليوم امارات بود كه هدف
آن فروش گاز توليدي ميدان س��لماس به امارات بود .اين
قرارداددردورهوزارتنفتبيژنزنگنهدردولتهفتممنعقد
ش��ده بود و در دولت نهم توسط ديوان محاسبات متوقف
ش��د .به دنبال توقف قرارداد شركت كرسنت پتروليوم از
ايرانشكايتكردهوهنوزايندعوايگازيبهنتيجهقطعي
نرسيدهورقمجريمهدرآنمشخصنشدهاست.
وزي��ر نفت ديروز عنوان ك��رد « :پ��س از رای داوری بهتر
میتوانیمدربارهپروندهکرسنتصحبتکنیم».
اگربرجامنبود
زنگنه ديروز همچنين در تش��ريح اهمي��ت برجام براي
صنعت نفت ايران عنوان كرد « :خوشبختانه آمار صادرات
نفت ما در دوره برجام خوب بوده است و در این دوره ظرف
چهار ماه تولید نفت ما یک میلیون بش��که اضافه شد ،اما
برخی جریانها از جمله روزنامه کیهان با کارشکنی علیه

برجام نگذاشتند ما به صادرات نفت ادامه دهیم».او ادامه
داد«:صادرات ما در اردیبهشت ،۹۷روزانه ۲میلیون و۸۰۰
هزار بشکه بود ،اما با روی کارآمدن ترامپ در کشور آمریکا
صادرات نفت ما تحت فشار قرار گرفت که ربطی به برجام
نداش��ت و اتفاقا نشانه این بود که برجام موفق بود و پس از
کنارهگیریآمریکاازبرجام،فشارهایزیادیعلیهصادرات
نفت ما صورت گرفت و ما هم با این فشارها مقابله کردیم و
سرتسلیمفرودنمیآوریم».
ماجرايدامادهايبيلگيتس
وزير نفت در مورد يكي از ادعاهاي مطرح ش��ده در نامه
منصوب به  72نماينده كه وزارت نفت با پيشنهاد عراق
ننفتيباايراناستقبالنكرده
برايتوسعهمشتركميدا 
اس��ت عنوان كرد« :چرا بايد عراق كه در حال توسعهي
ميادين خود با ش��ركتهاي بينالمللي اس��ت چنين
پيشنهاديبهمابدهد؟»اوباتشبيهيكيازپيشنهادهاي
مطرح ش��ده در نامه نمايندگان به ماجراي «داماد بيل
گيتس و كارخانه مرسدسبنز» عنوانكرد« :در اين نامه
گفتهاند ما از پيشنهاد سرمايهگذار برزيلي براي ساخت
پااليشگاه در ايران استقبال نميكنيم .ماجرا از اين قرار

است كه فردي به كارخانه مرسدس بنز رفت و خواست
كه استخدام ش��ود ،به او گفتند اين روند ساده نيست و
بايد مراحل زيادي را پشت سر بگذارد ،او گفت اگر داماد
بيل گيتس باشم چطور؟ آنها گفتند اگر اين طور است
بيا حرف بزنيم .كمي بعد اي��ن فرد از دختر بيلگيتس
خواستگاريكرد،خانوادهگيتسبهاوگفتنداينكهساده
نيستوهركسيرانخواهندپذيرفت.اوپاسخدادحالاگر
منمعاونشركتمرسدسبنزباشمچطور؟داستاناين
سرمايهگذاربرزيلينيزهمينطوراست.اوبهماميگويد
منبرايتانپااليشگاهميزنمونصفسهامشرامجانيبه
شماميدهمفقطيككاغذبدهيدكهخوراكراتضمين
ميكنيد .ما به او گفتيم از كجا سرمايه ميآوري؟ گفته
است از شركت ساينوپك چين .گفتيم خب يك نامه از
س��اينوپك بياور ،حاال  10ماه است كه رفته تا يك نامه
بياورد»وزيرنفتگفت«:اينروزهاهمهكهبهوزارتنفت
مراجعهميكننديادامادبيلگيتسهستندياپسرخالهي
پوتين و همه ادعا دارند كه اينق��در نفت ما را خريداري
ميكنند.امااغلبآنهاشيادهستند»وزيرنفتباتاكيد
براينكهازپيشنهادهايمختلفخارجيهابرايمشاركت
در صنعت نفت ايران استقبال ميكند عنوان كرد « :اما

دستاوردها پس از 40سال
وزير نفت در مورد پيش��رفتها در حوزه كارياش بعد از
انقالب عنوان كرد « :زمانی که انقالب پیروز شد چیزی به
معنای واقعی صنعت گاز نداشتیم ،بلکه مقدار کمی تولید
و ش��بکه کوچکی از گاز داشتیم .ظرفیت کنونی پاالیش
گاز کشور  ۳۰برابر ظرفیت دوران انقالب معادل یک هزار
و ۶۰میلیون مترمکعب است ».زنگنه ادامه داد :ما در زمان
پیروزیانقالب ۵۲هزارانشعابگازداشتیمواکنونبه۱۱
و نیم میلیون انشعاب رسیده است .پوشش گازرسانی نیز
در آن زمان حدود صفر بود ،یعنی کمی از تهران و مناطق
دیگر زیر پوشش گاز بودند ،اما اکنون نزدیک  ۹۲درصد از
جمعیت کشور زیر پوشش گاز طبیعی هستند و ما در این
زمینهدرجهانبینظیرهستیم.
وزی��ر نفت گفت :بخش درخش��ان دیگ��ر صنعت نفت،
پتروش��یمی معروف به جلوگیری از خامفروش��ی است.
مجموعفروشخالصمحصوالتپتروشیمیکشوردرسال
 ۵۷یکمیلیونتنوفروشخالصداخلی-کهبخشیازآن
کودبود-نیز ۶۰۰هزارتنبودهاست.امسالفروشخالص
محصوالتپتروشیمیمابهبیشاز ۳۰میلیونتنوباالی
 ۱۷میلیارد دالر میرسد که این از مصادیق جلوگیری از
خامفروشیوتوسعهزنجیرهارزشدرصنعتنفتاست.
وی افزود :تولید بنزین در زمان پیروزی انقالب اس�لامی،
 ۱۴میلیون لیت��ر در روز بود ،اما این رق��م اکنون به ۱۰۵
میلیون لیتر در روز رسیده است.به گفته وزیر نفت ،مقدار
تزریقبه میدانهاینفتی در دورهپیروزی انقالب اسالمی
 ۲,۷میلیون مترمکعب در روز بوده است ،اما در سال ۹۷به
بیش از ۷۷میلیون مترمکعب در روز رسیده که این موارد
دستاوردهایبزرگیبرایصیانتازثروتبزرگملتایران
است.زنگنهدرادامهگزارشعملکرد ۴۰سالهصنعتنفتبه
ارائهتوضیحاتیدربارهبرداشتگازازمیدانمشترکپارس
جنوبی پرداخت و اظهار کرد :امروز مقدار برداشت گاز ما از
پارسجنوبیدرمقایسهباطرفمقابل(کشورقطر)بیشتر
شدهاست.زنگنهبااعالمخبرافتتاحچندطر حمهمدراواخر
بهمن و اوایل اسفندماه امسال گفت :میدان گازی پارس
جنوبی تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی کشف نشده بود.
از سال ۱۳۷۵فعالیتهایی در آن میدان آغاز شد و از سال
 ۱۳۷۶دردولتنخستاصالحات،نخستینقراردادهابرای
توسعهپارسجنوبیامضاشدودرطولفعالیتهشتساله
دولتاصالحات،پنجفازپارسجنوبیبهمدارآمدوپنجفاز
دیگر نیز در حال اجرا بود.

كوتاهازدنيايانرژي
سرگرداني ناوگان نفتي
ونزوئال در خليج مكزيك

تسنيم|ناوگانيحاويحدود 7ميليونبشكهنفت
ونزوئالدرخليجمكزيكسرگرداناست.برخيازآنها
حاوي محمولههايي هستند كه قبل از تحريمهاي
امريكا خريداري شده بودند و خريداران نميدانند
پولنفترابهچهكسيبدهند.بهگزارشرويترز،اقدام
دولت ترامپ براي اعمال تحريمها در هفته گذشته
به معناي قطع حماي��ت از نيكالس مادورو با هدف
قراردادنصادراتنفتونزوئالبهامريكابود.صادرات
به امريكا بيش��تر درآمد خارجي اين كش��ور است.
مشتريانامريكاييشركتنفتدولتيونزوئالباتوجه
به تحريمها بايد پرداختهايشان را به حسابهاي
تضمينيواردكنندكههنوزتشكيلنشدهاست.اين
پولها توس��ط خوان گوايدو ،رييس كنگره ونزوئال
كنترلميشوند.امريكا،اتحاديهاروپاواكثرامريكاي
التين او را به عنوان رهبر ونزوئال ميشناسند.طبق
گفته تاج��ران ،برخي از اين محمولهه��ا به عنوان
ذخيره شناور توسط خريداراني استفاده ميشوند
كهازفروشبازارآزادشركتنفتدولتيونزوئالقبل
از تحريمها بهره برده بودند .بقيه نفتكشها متعلق
به شركتهاي تجاري هستند كه درگير مشكالت
پرداخت ناشي از تحريمها هستند .اين نفتكشها
متعلقبهخريدارانامريكاييهميشگينفتونزوئال
مثل چورون ،واحد پااليش��گاهي سيتكو پتروليوم
و والرو ان��رژي و اتاقهاي بازرگان��ي براي فروش به
پااليشگاههاهستند.يكواسطهمعامالتيدراينبين
گفت«:همهسعيدارندبفهمندچگونهقراراستپول
بارايننفتكشهاراپرداختكنند».

هند درصدد تمديد معافيت
از تحريم ايران

ايسنا|پااليشگاههايهندياينديناويل،بهارات
پتروليوم و هندوستان پتروليوم اميدوارند امريكا
معافيتازتحريمهاعليهصادراتنفتايرانراتمديد
كندتابتوانندبهخريدنفتايرانادامهدهند.امريكا
ازنوامبربههشتكشورازجملههندمعافيتشش
ماهه براي ادام��ه واردات نفت ايران تا پايان مارس
داده است .تحت شرايط توافق شده ،شركتهاي
نفتي بايد خريد نفت ايران را به ۱.۲۵ميليون تن يا
 ۹ميليون بشكه در ماه محدود كنند .پايگاه خبري
اليومينت به نقل از دو مقام در شركتهاي فروش
نفتنوشت:البتهماخواهانتمديدمعافيتهستيمو
قطعاًارزشداردكههمچنانبهخريدنفتايرانپس
ازآوريلادامهدهيم.ايرانسومينتوليدكنندهبزرگ
عضواوپكبودهوهندسومينواردكنندهبزرگنفت
در جهان است .واردات هند از ايران در فاصله آوريل
تا نوامبر سال ۲۰۱۸به حدود ۱۱ميليارد دالر بالغ
شد كه حدود ۹۰درصد آن نفت بود.

گزارش
نشتي تامين و توزيع كاالهاي
اساسي در بازار كجا است؟

كاالهاياساسيدرشرايطيگرانترازقيمتواقعيبه
دستمردمميرسدكهاينبازارنهمشمولتحريمهاي
جديدشدهونهباكمبودارزدولتيمواجهاست.بسياري
معتقدنددرحالحاضرمشكلكمبودكاالهاياساسي
از جمله گوشت قرمز و مرغ و ...وجود سودجويان در
سيستمتامينوتوزيعوغيابنظارتكارآمداست.به
گزارشايرنا،درحاليكهبارهامسووالنازتربيونهاي
مختلف از جمله وزارت كش��ور ،وزارت كش��اورزي،
صمت،صحنمجلس،سازمانبرنامهوبودجهو...اعالم
ميكنندكهمشكليبرايتامينكاالهاياساسيوجود
ندارداماواقعيتبازارنشانميدهدكهكمبودعرضهدر
اقالميمانندگوشتقرمزوگوشتمرغو...باعثافزاش
قيمتآنهاشدهاست؛اقالميكهباوجوداختصاصارز
دولتيوخارجبودنازليستتحريمها،بامشكلعرضه
در بازار مواجهند.هر چند كه بازار ارز به ثبات نس��بي
رسيدهاماهنوزقيمتبرخيازاقالمازجملهتعدادي
از كاالهاي اساس��ي با نوس��ان قيمتي قابل توجهي
مواجه است .گفته ميشود مهمترين عامل افزايش
قيمت مس��تمر در اين كاالها ك��ه از جمله كاالهاي
پرمصرف هم محسوب ميشود ،وجود اشكاالتي در
سيس��تم عرضه يعني تامين و توزيع است .با وجود
اينكهدرتامينبخشقابلتوجهيازكاالهاياساسي
به خودكفايي رسيدهايم و عالوه بر تامين نياز داخل،
توانستهايم صادركننده اين محصوالت و توليدات به
كشورهايدورونزديكباشيماماهنوزهمدربرآورده
كردنيكسريازنيازهايداخليوابستهبهبازارهاي
خارجي هس��تيم كه اين وابستگي در تمام كشورها
ديدهميشودوهيچكشورينيستكهتامينكننده
تمام نيازهاي داخلي باشد .مشكل از آنجايي شروع
ميشودكهعدهايبهدنبالسوءاستفادهازاينشرايط
غبارآلود اقتصادي هستند و در نبود سيستم نظارت
كارآمد عامل ايجاد اختالل در بازار ش��دهاند كه اين
اختالل مح��ل درآمدزايي براي عدهاي محس��وب
ميش��ود .از س��وي ديگر ،كوچكترين اختالل در
ذخاير استراتژيك و تامين كاالهاي اساسي ميتواند
باعثتشويشاذهانعموميوايجادنگرانيدرسطح
جامعهشود.دراينميان،زمزمههاييازكاهشذخاير
كاالهاي اساسي شنيده ميشود كه مسووالن تاكيد
دارند كه اين گفتهها ش��ايعاتي بيش نيست و هدف
افرادازشيوعاينشايعاتسلباعتمادبينمردماست.
اما از س��وي ديگر فعاالن اقتصادي ب��ر اين باورند كه
بايد تنظيم بازار را جدي گرفت و در شرايط اقتصادي
حال حاضر كشور نظارت كارآمدتري در حوزه تامين
كاالهاياساسياعمالكرد«.يحييآلاسحاق»وزير
بازرگاني دولت ششم در گفتوگو با پژوهشگر ايرنا با
بيان اينكه بخشي از مشكالت بازار به مستقل نبودن
دستگاههاي مس��وول در امور بازرگاني برميگردد،
گفت:بايدبدانيمكهچهرهجنگنظاميتغييركردهو
بهجنگاقتصاديتبديلشدهاست.حالدرشرايطي
كه در جنگ تجاري و اقتصادي هستيم از مهمترين
اصلتجارتواقتصادكهبازرگانيمحسوبميشود،
غافلماندهايم.ويادامهداد:بايدبپذيريمكهدرتحقق
اهداف براي ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و
معادنبهنتيجهاينرسيدهايموراهحمايتازصنعت
هم از طريق تقويت بازرگاني ممكن است .آلاسحاق
دربارهافزايشقيمتكاالهاياساسيبهويژهگوشت
قرمز و گوشت مرغ كه اختالالتي در بازار ايجاد كرده
است ،اظهار داشت :دولت يك ميليارد دالر به تامين
گوشت اختصاص داده اس��ت از سوي ديگر گوشت
جزوليستتحريمنيستبنابراينمنعيدروارداتآن
نه در حوزه تامين اعتبارات و نه محدوديتهاي ورود
نداريم.همچنيندرسراسردنيابازارهاييهستندكه
بخواهند به ايران گوشت صادر كنند .بنابراين نبايد
مشكليدرتامينگوشتوجودداشتهباشد.بهگفته
رييسپيشيناتاقبازرگاني،صنايع،معادنوكشاورزي
تهران،درهرحالحاضرنيازبازاربرايمصرفكاالهاي
اساسيمانندگوشتمشخصاست،اعتباراتدولتي
هم تخصيص داده شده است ،وارداتكنندگان اين
مواد تعيين شدهاند و شركتها و تعاونيهايي هم كه
بايداينمحمولههابهآنهاتحويلشود،معلومهستند.
اما چرا بايد در اين ميان با كمبود مواجه باشيم و كاال
بسيار گرانتر از قيمت واقعي به دست مصرفكننده
برس��د؟ وزير پيش��ين وزارت بازرگاني تاكيد كرد:
معتقدم مش��كل در اين اس��ت كه وظايف نهادهاي
مختلفدراينسيستمتامينوعرضهلوثشدهاست
ونظامعرضهمعيوباستوازهرنهاديمشكلراجويا
يداند.آلاسحاق
ميشويماشكالرادرحوزهديگريم 
با بيان اينكه اگر سيس��تم نظ��ارت كارآمدي وجود
داشت ،گوشت  60درصد گرانتر از قيمت واقعي به
مردم فروخته نميش��د ،گفت :رييسجمهوري هم
اعالم كرده است كه 50درصد ارز دولتي براي تامين
كاالهاي اساسي در محل ديگري مصرف شده است
بنابرايناينبهمعناينبودسيستمنظارتكارآمددر
اينپروسهاست.ويافزود:معتقدمحوزهبازرگانيبايد
تفكيكشودتابتواندبهوظايفخودعملكندازسوي
ديگرنهادهاينظارتياجازهسوءاستفادهازاينشرايط
را به سودجويان ندهند و قاطعانه با اين افراد برخورد
كنندتاكشوربانبودامنيتدرتامينكاالهاياساسي
مواجهنباشد .سيستم سهميهبندي خاطرات خوبي
را از خود براي مردم به جا نگذاشته است .هر چند كه
فيزيككوپنازميانرفتهاستامانظامسهميهبندي
خاطرات كمبود كاال در سالهاي جنگ و صفهاي
طويلعريضبرايدريافتكاالهايپرمصرفرابراي
مردم زنده ميكند .هر چند كه شرايط آن سالها بر
اقتصادكشورحاكمنيستاماوقتيحرفازتسهيالتي
مانند ارايه گوشت براساس مدارك شناسايي و ...زده
ميشودواهمهبرگشتبهآندورانرابرايمردمزنده
ميكندولوايناقداماتدرجهتتوزيععادالنهكاالهاو
جلوگيريازاختاللدربازارباشدونهكمبوددرذخاير.
اماموضوعايناست،درشرايطيمهمترينمشكلبازار
كاالهاياساسيراوجودسودجوياندرسيستمتامين
وعرضهعنوانميكنندكهدركشورمانچنديننهاد
نظارتيفعالندوهركدامبهصورتجداگانهبايددرهر
يك از مراحل تامين كاال چ��ه از داخل و چه خارج از
كشورنظارتداشتهباشد.

8

چهارشنبه  17بهمن  30 1397جمادياالول  1440سال پنجم شماره Wed. Feb 6. 2019 1315

دريچه

مسكن اجتماعي در اروپا

نقش دولتهاي رفاه و ليبرال در تامين مسكن مردم

بزرگاجتماعي.مث ً
الدراتريش،مسكناجتماعي ۲۳درصد
است ،اما  8۰-9۰درصد از جمعيت واجد شرايط است .در
مجارستان تنها  3درصد از سهام مسكن اجتماعي وجود
دارد ،اما  15 -40درصد از خانوارها واجد شرايط هستند،
بستهبهجاييكهآنهازندگيميكنند.
تقريباًدر همه كشورها تقاضا براي مسكن اجتماعي بيش
از تعداد واحدهاي در دسترس اس��ت چراكه اجارهها زير
س��طح بازار قرار دارند .به دليل تقاضاي باال در كشورهاي
مختلفروشهايمختلفيبهمنظوراولويتبنديدرنظر
گرفته ميشود مانند ليس��ت انتظار ،رتبهبندي خانوارها
(در انگلستان به عنوانمثال افراد بيخانمان ،خانوادههاي
با كودكان و افراد معلول اولويت داده ميش��وند)؛ اما حتي
دركشورهاييكهفشارهايمسكنبيشتراست،مناطقيبا
تقاضايكموجودداردكهدرآ نواحدهايمسكناجتماعي
خالياستوبهسختياجارهدادهميشود.اينهاممكناست
به عنوان نوعي مسكن براي خانوارهايي استفاده شود كه
نميتواننددرجايديگرسكنيگزينندوخانهاجارهكنند.

-۱مقدمه
اتحادي��ه اروپا بهط��ور مس��تقيم صالحي��ت در زمينه
سياستگذاري مسكن را ندارد .بااينحال مسائل مربوط به
مسكنبهطورفزايندهايمهماستبهخصوصبعدازبحران
مالي جهاني .قبل از شروع بحران جهاني مسائل مربوط به
قيمت مسكن در بسياري از كشورهاي اروپايي در شرايط
بدي بود .فشار بيشتر بر بخشهاي اجاره و بودجه عمومي
بود كه از سرمايهگذاري مسكن حمايت ميكردند .از سال
 ۲۰۰۸نقش اتحاديه اروپا در بخش مسكن افزايش يافت.
سياستهاياتحاديهاروپاتحتتأثيرسيستمهايمسكن
اجتماعي و خصوصي قرار گرفت .مسكن اجتماعي بخش
مهمي از مسكن در اروپا است .ارايه خدمات مسكن براي
چندين دهه ازنظر س��رمايهگذاري در س��اخت مسكن و
بازسازي جديد و ارايه مسكن مقرونبهصرفه براي طيف
گستردهاي از ش��هروندان اروپايي حائز اهميت است .اين
نقش بهشدت تحت تهديد قرارگرفته است ،بهخصوص از
زماندهه۱۹۸۰بهدليلاينكهفشارهايهزينههايعمومي
افزايشيافته است و به آزادسازي و خصوصيسازي بهطور
فزايندهاياهميتدادهشد.

-۲تاريخچه
از لحاظ تاريخي مسكن اجتماعي در شما اروپا و در بيشتر
كشورهايسوسياليستيبسيارگستردهبود.ايندورهمربوط
بهدورانپسازجنگميشودكهزمانيكهدولت،فرماندهي
بسياريازاقتصادهارابهعهدهداشتوتقسيماكثريتمنابع
را هدايت ميكرد .در اروپاي غربي مسكن به عنوان بخشي
ازقرارداداجتماعيبيندولتوشهروندانبودكهدولترفاه
رادراروپايمركزيوشرقيتشكيلميداد.
يكرويكردسازمانيبيشتربامسكنيكهبيشتربهسازمان
توليد بس��تگي دارد ،طبيعي اس��ت و بنابراين كارگران و
وابستگان آنها را درجايي كه موردنياز است ،قرار ميدهد.
تأمين و تخصيص مسكن بين كشورها و در طول زمان در
واكنشبهالزاماتسياسيمليمتفاوتبود.ازقرننوزدهم،
بااينحال ،نقشهاي استراتژيك بهطور فزايندهاي مهم از
سوي دولت مركزي و شهرداريها بازي ميشد :نخستين
خانههاي يارانهاي براي خانههاي كارگ��ري بود و دوم در
توسعهزيرساختهايمحليوخدمات.اساسنقشدولت
در س��طح ملي و محلي اهداف چندگانه بود .اين ش��امل
برنامهريزيشهرنشينيدرمناطقشهريبهسرعتدرحال
رشدبود؛پشتيبانيمستقيمازصنعتتوسعهمسكن؛ارايه
مسكنارزانقيمتبراينيرويكاروحفظ قدرت سياسي
بود .در دوره ابتدايي پس از جنگ ،مدل مسكن اجتماعي
در شمال و شرق اروپا بهطور گستردهاي مشابه بود :تاكيد
برحمايتدولتدرساختوسازمسكنبرايغلبهبراثرات
تخريب و عدم سرمايهگذاري در طول جنگ بود ،پاسخ به
نيازهاي جمعيت در حال رشد ،كمك به بازگشت اقتصاد
به شرايط عادي و اطمينان از اشتغال بود .مكانيسم براي
دستيابي به سرمايهگذاري مسكن در اروپا متفاوت بود .در
بسياري از كشورها ،مقامات محلي نيز بهشدت درگير اين
موضوعازطريقساختمسكنشهريياايجادشرايطبراي
صاحبخانهمستقلاجتماعيبرايانجاماينكاربودند.در
اقتصادهايسوسياليستيارتباطباكارفرمايانخيليزياد
بود بااينحال ،اشكال يارانه دولت مركزي و مداخله در هر
كشوري مشخص بود اما هدف اصلي ايجاد خانه مناسب و
معقولبرايهرخانوارباقيمتيكهميتوانستندبپردازند.
ميزان مسكن به عنوان بخشي از دولت رفاه و قرارداد بين
دولت و شهروندان متنوع است .در اروپاي شرقي ،مسكن
اجتماعيمبتنيبرماموريتدولتبرايدستمزداجتماعي
بود و به همين دليل ب��راي خانوارها باقيمت ارزان تأمين
ميشد؛ در بسياري از مناطق شمال اروپا ،مسكن به عنوان
بخش مهمي از قرارداد دولتي رفاه به ش��مار ميرفت كه
خانوادهها ميتوانس��تند مسكن مناسب را از يك سازمان
غيرانتفاعي(گاهياوقاتيكبخشخصوصيتنظيمشده)
دراختياربگيرند.درحاليكهدربسياريازكشورهاياروپاي
جنوبيتأكيدبيشتررويحمايتازتأمينخانوادهبود.
درهلند،فرانسهوسوئدمسكنرابهعنوانمسالهاجتماعي
بهرسميت نميشناختند اما به عنوان يك مكانيسم براي
افزايش كل عرضه مس��كن تأكيد ميكردند .در بريتانيا،
ايرلند،نروژوآلمانغربيغلبهبركمبودمسكنموردتوجه

بود و تأكيد بيش��تر بر تأمين مالي خصوصي در دهههاي
 ۱۹۸۰و ۱۹۹۰تقويتشد.ازدهه،۱۹۷۰ديگرگزينههاي
مس��كن ،بهويژه مالكيت ،براي خانوادهها در دسترس بود
و يارانههاي مربوط به هزينههاي مسكن گسترش يافت،
مخصوصا براي اجارهدهندههاي اجتماعي يا خصوصي .از
دهه  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰آزادسازي اقتصادي و مالي گسترش
يافت و كمك مس��تقيم به عرضه و تأمين مسكن توسط
دولتكاهشيافت.
-۳مالكيت
صاحبان مس��كن اجتماعي دو نوع هستند :كمپانيها و
ش��ركتهايي كه ش��هرداريها مالك آن هستند يا خود
شهرداريها و سازمانهاي غيرانتفاعي معموالً به عنوان
انجمنهاي مسكن شناخته ميشوند .در برخي كشورها
مانند دانمارك تمام س��هام مس��كن اجتماعي متعلق به
انجمنهاي مسكن اس��ت؛ درحالي كه در ديگر كشورها،
مانندجمهوريچك،تمامسهاممسكناجتماعيمتعلق
بهشهردارياست.درآلمانبخشبزرگيازمسكناجتماعي
توسط بخش خصوصي با يارانه دولتي تأمين ميشود .در
سالهاي اخير در بس��ياري از كشورها مسكن اجتماعي
بهج��اي مالكيت عموم��ي ،اغلب به دس��ت انجمنهاي
غيرانتفاعي مس��كن با ماموريت اجتماعي است .اين امر
تا حدودي توس��ط ميل به كاهش فشار بر بودجه عمومي

صورتگرفتهاستوتاحديتوسطيكباورنئوليبراليكه
ارايهدهندگانخصوصيميتوانندكارآمدتروپاسخگوتربه
ساكنانباشند،هدايتشدهاست..
-۱-۳جمعيتشناسيمستاجرينمسكناجتماعي
درحالي كه ساختارهاي س��ازماني بهطور گستردهاي در
سراسر كشورهاي اروپايي متفاوت است جمعيتشناسي
فعليمستأجرانمسكناجتماعيبهطورقابلتوجهيمشابه
هستند.بهطوركلي،پيروجواندرمسكناجتماعيزندگي
ميكنند:بازنشستگانوخانوادههايتكنف ِردرتقريباًهمه
كشورها بيش از ديگر گروهها در مسكن اجتماعي حضور
دارند و همچنين زوجهايي كه كودكان كمتري دارند .در
تمام كشورها ،مس��تأجران اجتماعي درآمد كمتر از حد
متوسطدارندواغلببسيارپايينترازحدمتوسطدارند.
جدول ۱خصوصياتجمعيتشناسيمستاجرينمسكن
اجتماعيرادركشورهاياروپايينشانميدهد.
-۴شرايطوضوابطمسكناجتماعي
-۴-۱اجاره
اجارهدرمسكناجتماعيبطوركليكمترازاجارهدربخش
خصوصياست.درواقعدربرخيازكشورهاتعريفمسكن
اجارهاي اجتماعي اين اس��ت كه اجارهها زير سطح اجاره
بازار قرار ميگيرند .رويكردهاي ديگر شامل نسبيت اجاره
بر اساس يك سيستم امتياز مربوط به ويژگيهاي مسكن

(هلند)،ارزشبازار(انگلستان)ودرآمدفردي(ايرلند)است.
-۴-۲امنيتمستاجرين
يكي از ويژگيهاي مسكن اجتماعي اين است كه در اكثر
كش��ورها خانهاي براي زندگي عرض��ه ميكند يعني در
خانههاياجتماعيخانوارميتواندتازمانيكهاجارهپرداخت
ميشود باقي بماند و ساير شرايط اجارهاي اگر درآمد بيش
ازسقفواجدشرايطبودنياتغييراندازهخانوادهتغييركند
افزايش يابد .برخي از كشورها داراي مقررات قانوني براي
افزايش اجاره هس��تند هنگامي كه درآمد خانوار افزايش
مييابد.
-۴-۳دسترسي
در حال حاضر بسياري از كشورهاي اروپايي سقف درآمد
رسميبرايدسترسيبهمسكناجتماعيرااعمالميكنند.
بعضي از كشورهايي كه سقف درآمد رسمي ندارند ،مانند
انگلستان و اسكاتلند ،از معيارهاي ديگر استفاده ميكنند
كهدرعملتأثيرمشابهيدارند.ايننشاندهندهيكتغيير
كليايدئولوژيكاستازمفهوممسكندولتييارانهايكهدر
دسترسهمهاستبرفشاربرامورماليعمومي.
درحالحاضراكثركشورهادسترسيبهمسكناجتماعيرا
محدودميكنندبهخانوادههاييكهدرانتهايپايينتوزيع
درآمدهستند.بااينحال،درصدخانوارهايقانونيكهواجد
شرايطاستبطورمعمولبيشازنسبتمسكناجتماعي
در سهام عمومي است ،حتي در كشورهايي با بخشهاي

كشور

نوع خانوار

سطح درآمد

سهمساكنانمسكناجتماعيازمهاجران

اتريش

خانوارهاي جوان در خانههاي جديد؛ خانوارهاي
مسنتر/مجردهادرخانههايقديميتر

خانههاي شهرداري :طبقه كارگر /كمدرآمد
انجمنهاي مسكن :خانوارهاي با درآمد متوسط و
بيشتر

 6درصد از مهاجرين به مسكن اجتماعي دسترسي دارند.
تا سال 2006فقط شهروندان اتريشي دسترسي به مسكن
اجتماعيداشتند

جمهوريچك

بازنشستگانوبيكاران

پايينترازحدمتوسط

---

دانمارك

 57درصد از مستاجرين مسكن اجتماعي افراد
مجردهستند(بيشترآنهازنهستند)

ميانگين درآمد 68درصد از آنها ميانگين درآمد
ملياست

 25درصد از ساكنين  ،مهاجرين و فرزندان آنها هستند

انگلستان

والدين مجرد ،سالمندان و خانوارهاي تكنفره

خانوارهاي كمدرآمد

 16درصدازساكنينمسكناجتماعيازاقليتهاهستند

فرانسه

والدين مجرد و افراد مجرد

افزايش خانوارهاي كمدرآمد از سال1984

---

آلمان

والدين مجرد ،افراد مجرد ،زوجهاي بدون فرزند

تمركز بر خانوارهاي كمدرآمد

در برلين و مونيخ تعداد مهاجرين و اقليتها در مسكن
اجتماعيباالست

ايرلند

والدين مجرد و زوجهاي داراي بچه

 62درصد از درآمد خانوارها پايينتر از سطح
متوسطاست.

---

هلند

خانوارسالمندوكمجمعيت

خانوارهاي با درآمد پايينتر از سطح متوسط ملي

 31درصدازجمعيتساكنين،اقليتهاومهاجرينهستند

اسكاتلند

والدين تنها و افراد مجرد

خانوارهاي با درآمد كم

 1.4درصدازجمعيتساكنين،اقليتهاهستند

اسپانيا

خانوارهاي كمدرآمد ،جوانان و سالخوردگان،
قربانيانخشونتخانگي،قربانيانتروريسم،
خانوادههاي بزرگ و افراد معلول و وابسته.

سطح درآمد پايينتر از حد متوسط ملي

---

سهولت شروع كسب و كار در دولت يازدهم به روايت آمار بانك جهاني

ايرانكهدرسال 2011ميالدي()1390دربينكشورهاي
مورد پايش بانك جهاني از س��هولت فضاي كس��ب و كار
جايگاه 129را به خود اختصاص داده بود ،يك س��ال پس
از پايان فعاليت دولت دهم ،ناش��ي از اثرات اقتصادي اين
دولت به جايگاه  152جهان تنزل پيدا كرد و از زمان تاثير
سياس��تهاي اقتصادي دولت يازدهم رتبه ايران مجدد
صعودي شد .به گزارش «تعادل» ،بسياري از اقتصاددانان
وكارشناسانصاحبنظر،بهبودفضايكسبوكاررااولين
گامبرايرفعمشكالتتوليد،بيكاريوبهبودشاخصهاي
كالن اقتصادي ميدانند .همچنين بهبود محيط كسب و
كارايرانميتواندروزنهايبرايجذبسرمايههايداخليو
بهويژهخارجيباشد.شرايطجذبسرمايهگذاريكهناشي
از بهبود فضاي كس��ب و كار در اقتصاد كشور فراهم شود،
ميتواندتمامشاخصهايكالناقتصاديبهويژهشاخص
توليدكنندهونرخرشداقتصاديراارتقادهد.بنابراينبهبود
رتبهايراندرشاخصكارآفرينيميتواندبدوناغراقفضاي
توليد و اشتغال را كه از ابرچالشهاي اقتصادي دولت است
را در جهت رونق سوق دهد .در همين زمينه بانك جهاني
به عنوان مركز بينالمللي كه پايش فضاي كس��ب و كار را
به صورت فصلي ارايه ميدهد ،چش��مانداز مثبتي را براي
محيط كسب و كار ايران به تصوير كشيده است كه فعاالن
اقتصادي را براي بهبود كسب و كار اميدوار ميكند .بانك
جهاني اخيرا با پايش فضاي كسب و كار 180كشور جهان
شاخص «سهولت كس��ب و كار» كشورها را مورد بررسي
قرار داد .در اين گزارش 10 ،زيرش��اخص «شروع كسب و
كار»«،شرايطصدورمجوز»«،دسترسيبهانرژي»«،ثبت

مالكيت»« ،اخذ اعتبار»« ،حمايت از س��رمايهگذاران»،
«پرداخ��ت ماليات»« ،تج��ارت برون م��رزي»« ،اجراي
قراردادها» و «رسيدگي به ورشكستگي و پرداخت ديون»
موردپايشقرارگرفتهاستكهايرانطيسالهاياخيردر
دو زيرشاخص پرداخت ماليات و تجارتبرون مرزي موفق
بهانجاماصالحاتشدهاست.بانكجهانيهمچنينعملكرد
ايران در زيرشاخصهاي صدور مجوز ،اخذ اعتبار و اجراي
قراردادهايرتبهايراباامتيازمتوسطثبتكردهاست.
صدورمجوزكهيكيازمهمترينموانعمتقاضيانراهاندازي
كسبوكاراست،دردولتيازدهمتسهيلشدهبهطوريكه
اين موضوع در جلسات متعدد هيات مقرراتزدايي وزارت
اقتصاد مورد بررسي قرار ميگيرد .بر اساس گزارش هيات
مقررات زدايي تاكنون بي��ش از  ۲۱۰۰عنوان مجوز را در
كشور شناس��ايي كرده كه ۵۰۰مجوز زائد حذف يا ادغام
شدهوهماكنون ۱۵۷۰عنوانمجوزدرسامانهفعالاست.
برهميناساسطبقاظهاراتحسينميرشجاعيان،معاون
اموراقتصاديوزارتاقتصاد،از 2100مجوزاحصا شده460
مجوزمربوطبهوزارتجهادكشاورزياست.بهگفتهمعاون
وزير امور اقتصادي و دارايي ،از 460مجوز مربوط به وزارت
جهاد كش��اورزي با حذف مجوزهاي زائد ،در حالحاضر
فقط ۹۶مجوزباقيماندهاست.همچنين،ازسازمانبورس
۲۱مجوز،وزارتصنعت-معدنوتجارت۴۷مجوز،وزارت
نيرو۲۱مجوز،وزارتارتباطاتوفناورياطالعات۴۲مجوز،
سازمانحفاظتمحيطزيست۶۴مجوز،معاونتروابطكار
وزارت تعاون۱۵مجوز و سازمان ميراثفرهنگي۳۱مجوز
باقيماندهاست.حذفمجوزهايزائدمهمتريناقدامدولت

برايتسهيلفضايكسبوكارومتقاضيانورودبهمشاغل
جديداستكهدراينزمينهبهاستنادآمارهاعملكرددولت
كامال قابل دفاع اس��ت؛ ضمن اينكه گزارش بانك جهاني
نيز مهر تاييدي بر اين ادعاست .در جديدترين رتبهبندي
شاخصجهانيسهولتكسبوكاركههرسالهتوسطبانك
بينالملليبازسازيوتوسعه(وابستهبهبانكجهاني)انجام
ميشود،ايرانبا ۲.۳۴واحدافزايشبه ۵۶.۹۸رسيدهاست.
بر اس��اس نمودار رتبه جهاني ايران در ش��اخص سهولت
كس��ب و كار ،رتبه ايران در سهولت كسب و كار هر چند از
 117در سال 2015به 128در سال 2019تنزل يافته اما
گزارش بانك جهاني از افزايش رتبه ايران در اين شاخص
حكايتداردودليلكاهشرتبهايرانباوجودافزايشرتبه،
جهشهايسريعتركشورهايرقيباست.بنابراينافزايش
امتياز شاخص سهولت كسب و كار ايران بايد حائز اهميت
باشد؛ ضمن اينكه در س��ال )1394-1395( 2015رتبه
جهانيايرانبهيكبارهاز 152دردنياباارتقاي 22پلهايبه
 130جهانرسيدكهايندستاوردحدود 2سالپسازآغاز
فعاليتدولتيازدهمتحققيافتوايننشاندهندهنتيجه
عملكرددوسالهدولتدربهبودفضايكسبوكاراست.نكته
قابل اهميت ديگر اينكه رتبه جهاني ايران در سال 2016
ميالدي ( )1395-1396فقط در طول يكس��ال 13رتبه
ارتقاپيداكردهاستكهاينيكآماربسيارقابلتوجهاست.
بنابراين تنزل مجدد رتبه ايران در سهولت فضاي كسب و
كار آن هم با ش��يب و آهنگ ماليم ميتواند به دليل رشد
سريعتررقبايايرانباشد.نگاهكليبهنمودارمذكورنشان
ميدهد،دردولتدهمرتبهجهانيايراندرسهولتكسب

و كار هر سال با اختالف قابل توجه نسبت به سال گذشته
تنزلپيداكرد.برايناساسدرسال)1390-1391( 2011
رتبه سهولت كسب و كار ايران در دنيا 129بود كه در سال
 2012با كاهش 15پلهاي به كش��ور صد و چهل و چهارم
سقوطميكند.همچنيناينروندادامهداردتااينكهدرسال
 93يعنييك سالپسازآغازدولتيازدهم،ناشيازاثرات
اقتصادي دولت قبل رتبه ايران به كشور صد و پنجاه و دوم
تنزل پيدا ميكند .اما از آغاز فعاليت دولت يازدهم و تغيير
راهبردهاياقتصادي،بهتدريجرتبهايراندرسهولتانجام
كسبوكارارتقاپيداكردهاست.درعينحالدولتافزايش
رتبهايرانرادربرنامهششمتوسعهنيزپيشبينيكردهاست
تابهارتقايرتبهايراندراينشاخصادامهدهد.بهاينترتيب
كهبراساسبندالفماده 22قانونبرنامهششمتوسعه،دولت
مكلف شده اس��ت به نحوي اقدام كند تا «رتبه ايران در دو
شاخصرقابتپذيريبينالملليوشاخصهايبينالمللي
حقوق مالكيت در ميان كش��ورهاي منطقه سند چشم
چشمانداز به رتبه سوم ارتقا يابد و هر سال 20درصد از اين
هدفمحققشود.درشاخصكسبوكارهرسال 10رتبه
ارتقايافتهوبهكمتراز 70درپاياناجرايقانونبرنامهبرسد».
اما مركز پژوهشهاي مجلس نيز در مطالعهاي با ارزيابي از
اليحهبودجهسال 98ازمنظرمحيطكسبوكار،نقدينگي
و منابع سرمايه در گردش را يكي از الزامات سرمايهگذاري
و فعاليت كس��ب و كارها عنوان و اعالم كرد :اگر برنامهها و
سياستهايدولتبهگونهايتنظيمشودكهحجمزيادي
از نقدينگي اقتصاد را به مصارف دولتي جذب كند ،موجب
كاهشمنابعمالينهادهايسرمايهگذاريبخشخصوصي

-۵كمكهزينهمسكن
حتياگراجارهاجتماعيدراكثركشورهاكمترازاجارههاي
خصوصيباشد،اينبدانمعنينيستكههمهخانوارهاي
كمدرآمدميتواننداجارهآنرابپردازند(بهاستثنايايرلند،
جايي كه اجاره در رابطه با درآمد مستأجر تعيين ميشود)
 .سطوح اجاره معموال به هزينه تأمين مسكن يا مطلوبيت
نسبي واحدبستگي دارد و ممكن است شكافبزرگيبين
اجارهبها و توانايي مس��تاجرين فقير براي پرداخت وجود
داشتهباشد؛بنابراينتمامكشورهايتحتپوششيارانههاي
مربوط به درآمد بيشتر براي خانوارهاي كمدرآمد هستند.
اينيارانههاكهبهعنوانكمكهزينههايمسكنيامزاياي
مسكنشناختهميشوند،معموالتوسطدولتهايمليارايه
ميشود،اماهمچنين(بهجايآن)توسطمقاماتمنطقهاي
يامحليتأمينميشود.اينيارانههايمسكنبطورمعمول
در دسترس هر دو مستأجر خصوصي و اجتماعي هستند.
دردانماركتنهاصاحبخانههاييكهبازنشستههستندواجد
شرايطهستند؛درانگلستانواسكاتلند،وامگيرندگانيكه
مشاغل خود را از دست ميدهند ،ميتوانند نسبت به وام
مسكن خود (تا س��قف) براي يك مبلغ پرداخت در دوره
محدوداقدامكنند.مقداريارانهبهطوركليبستگيبهتوانايي
ارزيابيخانوارهادارد:بهعنوانمثال،جمهوريچكانتظار
دارد كه خانوارها ۳۰تا ۳۵درصد از درآمد خود را صرف در
هزينههايمسكنكنند.
 -۶نتيجهگيري
رشدمسكناجتماعيدراتحاديهاروپا تحتتأثيرحمايت
دولت در دوران پس از جنگ بود كه ريشه در كمبودهايي
كه در طول جنگ ب��ه وجود آمده بود داش��ت .چگونگي
سازماندهي و تأمين مالي هر كشوري به تخصيص منابع و
توسعه دولت رفاه بستگي دارد .اگرچه دولتهاي مختلف
رويكردهاي متفاوتي نسبت به مسكن اجتماعي در پيش
گرفتند اما در همه اين كش��ور يك وجه اش��تراك وجود
داشت و آن تأكيد بر اين مساله بود كه اولويت با افراد فقير
و خانوادههاي آس��يبپذير اس��ت .از دهه ۱۹۷۰و۱۹۸۰
خانوارهايآسيبپذيربهطورفزايندهايدرمسكناجتماعي
ساكنشدند.ازدغدغهدولتهاپسازجنگدراروپااهميت
روزافزون بهويژه مهاجران و اقليتها و كيفيت و نگهداري
سهام مسكنهاي ساختهش��ده پس از جنگ جهاني دوم
براي رس��يدگي به كمبود در عرضه مسكن است .پس از
بحرانجهانيشواهدنشاندادكهشرايطازنظرساختوساز
جديد،بازسازيوبهبودوهمچنيناغلبازنظرهزينه،بدتر
شده است .اين به علت شرايط اقتصادي در بازار است .يكي
از مشكالت ارايهدهندگان مسكن اجتماعي اين است كه
ارايهدهندگان خدمات مسكن بهطوركلي منابع كمتري
دارند،امامسووليتهايبسياربيشتريدارند.شواهدنشان
ميدهدتقريبادرهمهجادراتحاديهاروپاكلسهاممسكن
اجتماعي،درسال۲۰۰۷كاهشچشمگيريداشتهونسبت
به دوره خصوصيس��ازي جمعي در دهه  ۱۹۸۰و ۱۹۹۰
بسياركندترشدهاست.بهطوركليسرمايهگذاريكمتراز
قبل وجود دارد و در اكثر كشورها ،مفسران انتظار دارند كه
نقشمسكناجتماعيهمچنانقابلتوجهباشد.

شده و حجم عظيمي از اقتصاد به سمت طرحهاي دولتي
بدونهرگونهمشاركتبخشخصوصيسوقمييابد.مركز
پژوهشهايمجلسدراينبارهميگويد:مهمترينواولين
گام براي بهبود محيط كسب و كار ،ايجاد ثبات اقتصادي
و پرهيز اكيد از تغييرات ناگهاني و غافلگيركننده قوانين،
مقررات ورويههاياجراييوآييننامههاودستورالعملهاي
صادرهازطرفوزارتخانهها،بانكمركزيوگمركاستكه
در حين اجراي قانون بودجه سال  98بايد مورد توجه قرار
گيرد.براساسگزارشهايداخليوخارجي،محيطكسب
و كار در رابطه با وضعيت ايران ،نظير گزارشهاي «پايش
محيط كسب و كار» اتاق ايران و «رقابتپذيري جهاني»
مجمع جهاني اقتصاد ،مولفههاي دسترس��ي واحدهاي
توليدي به منابع مالي و ثبات اقتصادي از جمله مهمترين
اولويتهادرمحيطكسبوكارايرانهستند.درعينحال
دولتبرنامهويژهبرايتسهيلصدورمجوزومقرراتزدايي
و حذف مجوزهاي زائد دارد .در همين حال با دستور اخير
وزيراقتصاددرآخريننشستهياتمقرراتزداييوتسهيل
مجوزهايكسبوكار،دورهزمانيبرگزاريجلساتهيات
مقرراتزداييوتسهيلصدورمجوزهايكسبوكاربراي
تسريع در امور ،از دوره يكماهه به دو هفته يكبار ،كاهش
يافت .همچنين دژپسند در نشست هفته گذشته هيات
مقرراتزداييوتسهيلصدورمجوزهايكسبوكار،فقط
مجوزهاييراموردتاييددانستكهتوسطمركزمليپايش
وبهبودمحيطكسبوكاراطالعرسانيواعالمشود؛بهاين
معنا كه س��اير مجوزها در زمره مجوزهاي زائد قرار دارند و
موردتاييدنيست.

مسكن

9

چهارشنبه  17بهمن  30 1397جمادياالول  1440سال پنجم شماره Wed. Feb 6. 2019 1315

«تعادل» نقش نهادهاي مردمي در شرايط كنوني بازار مصرفي ملك را بررسي ميكند

بازارمسكن تشنه فعاليت تعاونيهايكارآمد
گروه راه و شهرسازي| شهال روشني |
در شرايطي كه طول دوره دستيابي خانوارهاي طبقه
متوسط به مسكن و خريد منزل دلخواه آنان بهشدت
افزايش يافته اس��ت،برخي از كارشناس��ان مس��كن
س��اماندهي دوب��اره تعاونيهاي مس��كن را با هدف
كمك به اين طبقه ضروري ميدانن��د و بر اين باورند
كه تعاونيهاي مس��كن طي عملكرد  30س��اله خود
نسبت به بقيه بخشهاي كشور ،عملكرد نسبتا خوبي
داشتهاند و با اصالح برخي نقطهضعفهاي عملكردي
آنها ،افزايش توليد مسكن و تامين نياز مسكن خانوار،
ميسر خواهد شد.
يكي از توفيقات اجتماعي و اقتصادي اروپا در دهههاي
گذش��ته را ميتوان در ش��كلگيري و رشد و گسترش
نهضت تعاون جستوجو كرد .بهواقع در قالب اين نهضت
وسازوكارتعريفشده،بستريفراهمميشودكهبهموجب
آن ،با بسيج منابع محدود مادي ،نيازهاي عمومي افراد و
گروههايمتقاضيدرموردوحوزهايخاصتأمينوفراهم
ميشود.بهگفتهكارشناسانامروزهتعاونيهاازجايگاهي
شايستهدرعرصهعملواجرابرخوردارنيستندواصالحدر
شيوهمديريتيدرشركتهايتعاوني،ضرورياست.نكته
ديگريكهمردمبهآناشارهميكنند،پايينبودنكيفيت
كاال و خدمات ارايه شده در بخش تعاوني است .هر چند
قيمتكاالهايعرصهشدهدرشركتهايتعاونيمناسب
است،اماازمرغوبيتوكيفيتخوبكاالهاخبرينيست.
بس��ياري از توليدات بخش تعاوني ،استاندارد نيستند.
دولت بايد سعي كند با سازماندهي تعاونيها و از طريق
سرمايههاي اندك و با استفاده از مشاغل جديد به مبارزه
اساسيبامشكلبيكاريجوانانوريشهكنيمفاسدناشي
از آن مبادرت ورزد.
همچنين در صورت تأمين تس��هيالت مالي مورد نياز،
ساالنه بيش از 150هزار دستگاه واحد مسكوني جديد را
از طريق شركتهاي تعاوني مسكن توليد در اختيار اعضا
قرار دهد .به خصوص ساخت واحدهاي مسكوني مناسب
براي جوانان اولويت خواهد داشت و از طرفي شركتهاي
تعاونيبايدبهمهارتورموگرانيكمككنند .وزارتتعاون
بايد سعي كند با تأسيس تعاونيهاي خدماتي و ورزشي
و تفريحي در محالت ،به نيازهاي طبيعي جوانان پاسخ
گويد .با تأسيس تعاونيهاي دانشآموزي و دانشجويي
آنان را در تأمين مايحتاج تحصيلي خود به قيمت ارزان
ياري نمايد .با توس��عه تعاونيهاي خاص زنان خانهدار،
به تحقق عدالت اقتصادي و افزايش س��هم برخورداري
خانوادهها كمك كند.
وضعيت تعاوني مسكن در كشور
درسال ۱۳۹۶تعداد ۸۹شركتتعاونيمسكنباعضويت
5هزار و  52نفر به ثبت رسيده كه اشتغال 2هزار و 949
نفر را در پي داش��ته است.بيش��ترين ثبت در بين كليه
تعاونيهاي مس��كن تعاوني كارمندي با  ۷۰تعاوني به
ثبت رسيده است .در بين كليه استانها ،استان خراسان
رضوي با ۱۲تعاوني مسكن بيشترين تعاوني مسكن را در
بين استانها به ثبت رسانده است.
در ايران تعاونيهاي مس��كن با هدف تامين مس��كن
براي اعضا و گروههاي كم درآمد و توسعه بخش تعاوني
و به منظور جلوگيري از سوء مديريت و مبارزه با عوامل
سوداگر و توزيع عادالنه امكانات و تقويت انگيزه خودياري
و همكاري متقابل و ايجاد امكانات و تسهيالت بيشتر در
امور مربوطه به ساخت واحدهاي مسكوني ارزان قيمت
بهمنظورتحققاصل ۳۱قانوناساسيجمهورياسالمي
ايران تشكيل شدهاند.
طبق اطالعات استخراج ش��ده از سامانه آمارهاي ثبتي
وزارت تعاون تا پايان س��ال  ۱۳۹۶تع��داد حدود ۹۹۰۰
تعاون��ي فعال با عضويت يك ميلي��ون و  500هزار نفر و
اش��تغال زايي  ۳۳۶هزار نفر در كش��ور مشغول فعاليت
هستند.رشتهفعاليتتعاونيهايمسكنداراي ۵گرايش
كارمندي ،كارگري ،آزاد ،فرهنگيان و مسكن مهر در حال
فعاليتهستند.
سهم تعاون از صدور پروانههاي ساختماني
براس��اس نتايج حاصله از اجراي ط��رح جمعآوري
اطالعات پروانههاي س��اختماني صادر ش��ده توسط
شهرداريهاي كش��ور در سال  ۱۳۹۵نشان ميدهد،
تعداد ۹۹۷پروانه ساختماني (شامل پروانه ساختمان،

آمار تعاونيهاي ثبت شده در سال 96به تفكيك گرايشهاي بخش مسكن برحسب تعداد اعضا و فرصت شغلي
موضوع

تعداد

جمع  -اعضا

سرمايه  -هزار ريال

اشتغالزايي

آزاد

9

442

1242400

215

فرهنگيان

1

7

21000

5

كارگري

9

950

19973798

574

كارمندي

70

3653

30817149

2155

مجموع

89

5052

52054347

2949

تخريب و نوسازي ،اضافه اشكوب و توسعه بنا) توسط
شهرداريهاي كشور براي تعاونيها صادر شده است.
اين تعداد پروانه در ح��دود  ۰.۸درصد كل پروانههاي
ساختماني صادر ش��ده از سوي شهرداريهاي كشور
اعم از بخ��ش خصوصي ،دولتي و تعاوني را تش��كيل
ميدهد .از كل پروانههاي صادر شده در بخش تعاون،
 ۳۱پروانه ( ۳.۱درصد) مربوط به افزايش بنا (ش��امل
اضافه اشكوب و توسعه بنا) و  ۹۶۶پروانه  ۹۶.۹درصد
مربوط به احداث ساختمان (شامل پروانه ساختمان و
تخريب و نوسازي) بوده است.
براساسهميننتايج،استانهاياصفهانوكرمان۱۸.۶
درصد و هرمزگان ۱۱.۴درصد ،بيشترين و استانهاي
سيستان و بلوچستان ،گلستان و همدان هركدام با0.2
درصدكمترينتعدادپروانهاحداثساختماندربخش
تعاون را به خود اختصاص دادهاند .استان لرستان نيز
در سال  ۱۳۹۵هيچ پروانه ساختماني در بخش تعاون
نداشته است.
داليل ناكامي تعاونيهاي مسكن
عطا آيتاللهي كارش��ناس اقتصاد مس��كن با صحيح
دانستن فلس��فه وجودي تعاونيهاي مرتبط با مسكن
گفت :بهطوركلي تعاونيها بهصورت خرد جمعي حركت
ميكنندكهاينفرصتامتيازاتمطلوبيرابرايدوبخش
عرضه و تقاضا ايجاد ميكند.
وي گفت :اما اين تعاونيها نيازمند نظارت دقيق هستند
و نبايد به حال خود رها ش��وند .چراكه گذر زمان نشان
داده تعاونيها در انجام برخي از فعاليتهاي خود دچار
بيتعهدي شدهاند.
آيتاللهي با بيان اينكه موفقيت تعاونيها درگرو انجام
سه موضوع است ،گفت :اين س��ه مورد شامل مديريت
صحيح ،اخالق حرفهاي اعضاي تعاوني و وضع اقتصادي
مردم است.
اين كارش��ناس اقتصاد مسكن گفت :بر اساس آمارهاي
تقريبي ،در ح��ال حاضر بيش از يك هزار و  195تعاوني
مسكن با عضويت بيش از يكميليون و  750هزار نفر و
سرمايه ثبتي بالغبر هزار ميليارد تومان در كشور وجود

عامل تعادلبخش در قيمت مسكن
يكي از راهحلهاي مش��كل
مسكن ،تشكيل شركتهاي
تعاوني است .اين شركتها از
نظر تشكيالتي به دو صورت
داي��م و موقت��ي هس��تند.
نوع موق��ت آن معم��والً در
محمدعليمهري كش��ورهاي درحالتوس��عه
كارشناسارشد بهكار گرفته ميشود .استقرار
شهرسازي
چنين سيس��تمي در كشور
ما در اين موقعيت بيش از هرزماني مفيدتر اس��ت
و ميتوان��د در جهت تأمين مس��كن نيازمندان و با
كمكهاي دولتي راهحل مناسبي براي رفع نِسبي
مش��كل مس��كن ارايه دهد .تعاونيها عامل موثري
جهت تجميع سرمايهها و پساندازهاي ُخرد بوده و
با حمايتهاي دولت ميتوانند سرمايههاي زيادي
را جمعآوري كنند ،البته شركتهاي صالحيتدار و
داراي پشتوانه قوي و اهليت دار ،بطوريكه با اعتماد
تمام و حفظ اموال مردم بتوانند اين س��رمايههاي
اندك را افزون كنند.
روال تعاونيهاي مسكن در ساخت و توليد مسكن
انب��وه ،ارزان و كوچك براي خانهدار ش��دن طبقه
متوسط و اقش��ار ضعيف جامعه بهترين بستر براي
ترويج و اش��اعه سياستهاي ملي مسكن از ديدگاه

كمي و كيفي محس��وب ميش��ود .در ايران در دهه
 1370تعاونيهاي زمين و مس��كن نقش بس��زايي
در خانهدار ش��دن س��همي از افراد جامعه ش��هري
داشتند و بهنوعي نقش تعادلي در كنترل قيمتها
ايفا ميكردند ولي در چند سال اخير با غافل شدن از
بخش تعاوني و قبضه شدن صنعت ساختمان توسط
بخش خصوصي و س��ازندگان و رواج تراكمسازي و
تراكم فروشي باعث تغيير در رويه گرديد و قيمتها
از كف خارج ش��د ،بهنوعي كه سازندگان تا هر آنجا
كه منتفع و قانع ميشدند قيمتها را ارايه ميدادند
و نظارتي هم بر اين نرخگذاريها صورت نميگرفت.
البته جان��ب انصاف در بهرهوري ه��م تا حدودي تا
چند س��ال پيش رعايت ميش��د .با گراني خارج از
عرف قيمت مسكن و شرايط نامناسب براي سازنده و
خريدار در اين گراني مفرط كه قيمتها ازحدگذشته
اس��ت و با اين شرايط حتي با تس��هيالت دولتي از
حيث چن��د  100ميليون تومان تأمين مس��كن و
متعاقب آن بازپرداخت اقساط آن از توان خارج است.
از اين رو ،ضرورت دارد مجدداً تعاونيهاي مس��كن
براي تأمين مسكن اقشار كمدرآمد با در نظر گرفتن
شرايط اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و مشاركت و
حمايت همهجانبه دولت در تحقق عدالت اجتماعي
احيا شوند .البته با تغيير رويه در سياستهاي قبلي

دارد كه اين رقم از نظر تعداد و حجم سرمايهگذاري رقم
قابلتوجهي بوده و نيازمند مديريت و برنامهريزي است.
آيتاللهي با بيان اينكه تعداد امالك ساختهشده توسط
تعاونيها تا پايان سال 89باالي يكميليون و  750واحد
بوده اس��ت ،گفت :به نظر ميرسد عملكرد تعاونيها در
دهههاي  70و  80بس��يار موفق بوده است چراكه حجم
واحدهاي ساختهشده در اين دوره حدود  12درصد كل
مسكنهاي احداثشده بوده است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن در ادامه گفت :اين واحدها
درسال 94بهباالي 2ميليونواحدرسيدهبودكهبهخوبي
نشان ميداد بخشي از شهروندان بدون همكار و همياري
تعاونيها قادر به تأمين واحدهاي خود مالكي نبودهاند.
به گفته آيتاللهي ،با توجه به آمارهاي غيررس��مي ،در
حال حاضر تعاونيها سراس��ر كشور در حال ساخت 50
هزار واحد مس��كوني هس��تند .اين مورد نشان ميدهد
همچنان بخش��ي از بازار تقاضا اطمينان و اعتماد خوبي
به تعاونيها دارند.
وي در پاسخ به اين س��وال مشكالت عمده تعاونيهاي
مسكن ش��امل چه مباحثي ميش��ود ،گفت :بطوركلي
بد قوليهاي متعدد ،بيتوجهي به تعهدات ،اس��تفاده از
مصالحارزانقيمتوبيكيفيت،اقدامبهافزايشقيمتها
در پرسههاي زماني متعدد و بطوركلي عدم تعهد زماني
و قيمتي از جمله مباحث و مش��كالت عمده تعاوني در
سالهاي اخير بوده است.
آيتاللهي گفت :البته تمامي اين م��وارد با نظارتهاي
دقيق ريشهيابي ميشود .بخشي از اين عدم موفقيتها
به عدم اعتماد شهروندان و بدقوليهاي اعضاي تعاون باز
ميگردد.بنابرايننيازاستدرمبحثتعاونيهادوموضوع
عدم حسابرسي و سوءظن كالبدشكافي شود.
وي در نهايت با بيان اينكه اساس��اً حركت در مس��ير
تعاونيها ،رويكرد معقول ،س��نجيده و شايس��تهاي
است ،گفت :چرا كه ذات اين تعاونيها مبتني بر عرضه
بدون واس��طه است و در صورت تحقق صحيح اهداف
از پيش تعيينشده ،مسيري مطمئن براي دستيابي
به عدالت اقتصادي و اجتماعي مطلوبتر در كشور به
شمار ميرود.

و توليد انديشههاي نوين با رويكرد عدالت محوري
اجراي��ي .توجه به اينكه تعاونيها صرفاً به س��اخت
واحدهاي جديد متمركز شوند چاره كار نيست زيرا
هماكنون به مقدار قابلتوجهي مسكن آماده و زيادي
بهتناسب با خانوارها وجود دارد و به عبارتي عرضه بر
تقاضا از بُعد كمي و كيفي در سبقت است.
هرچن��د كه در ش��هرهاي ب��زرگ و كالنش��هرها
موضوعي��ت عرضه در قبال تقاض��ا مفهومي ندارد؛
بنابراين جهت بهرهبرداري بهينه و توجه به شهرها
اگر مبنا برس��اخت پروژههاي جديد است با خريد
ريزدانههاي بافت فرسوده و تجميع آنها و اخذ پروانه
س��اخت با حمايتهاي دولت در ارايه تخفيفهاي
الزم و مصالح يارانهاي از سوي دولت نسبت به ساخت
واحدهاي نسبتاً ارزان و كوچك اقدام گردد .يا اينكه
تعاونيها پس از تشكيل و عضويت متقاضيان نسبت
به خريد ارزانتر واحدهاي كم مشتري كه هماكنون
خال��ي و بالاس��تفاده هس��تند گامي در راس��تاي
بهرهبرداري اين واحدهاي بالاستفاده برداشته شود.
اين روال از اقدامات ارزشمند و هدفمند و انجام چند
كار همزمان است؛ اما آنچه متصور است اين پروسه
راه پرپيچوخمي در پيش دارد.
مهمترين عامل تشكيل اين تعاونيها جلب اعتماد
عموم��ي و اس��تقبال ش��هروندان در واري��ز وجوه

تعاونيها به اصل خود برگردند
علي خواجوي بجس��تاني ،مديرعامل اتحاديه مركزي
نظارت و هماهنگي تعاونيهاي مس��كن كش��ور گفت:
تعاونيهادرطولتاريخكشورمانشكلگرفتهوپيشترها
هر نهاد يا ارگاني تعاوني شخصي خود را داشت و وزارت
مسكن زمين مناس��ب براي ساختوساز در اختيار اين
تعاونيها قرار ميداد .وي گفت :در زمان وزارت سعيدي
كيا تعاونيها ازلحاظ فرهنگي ،شناخت از محيط و فضا
همگن بودهاند؛ و بر اساس اين همگني ،پول خرد مردم
را جمعآوري و از محل ذخيره همان پولها اعتبار بانكي
دريافت كرده و واحدهاي مناسبي را تهيه ميكردند كه
اين مورد عالوه بر ايجاد اش��تغال باعث ثبات اقتصادي
ميشود .چراكه بهواسطه همين تعاونيها سرمايههاي
س��رگردان ش��هروندان به سمت س��كه ،دالر و خودرو
نميرفت و اين سرمايه توليدكننده بودند تا واسطههاي
داللي .وي گفت :بعد از وزارت سعيدي كيا ،وزيران ديگر
اعتقادي به تعاون نداش��تند و نقدينگي به سمت داللي
كشيده شد .خواجوي درنهايت بابيان اينكه اگر اقتصاد
كشور س��الم و صحيح باشد ما ش��اهد خانههاي خالي
در كش��ور نخواهيم بود ،گفت :بايد تعاونيها به جايگاه
اصلي خود يعني اول انقالب برگردند .هماكنون قوانين
تعاونيها كامل و دارا چارچوب استاندارد است اما برخي
از قوانين كشور مانند اخذ ماليات فعاليت آنها را به چالش
ميكشانند .اگر طبق قانون با تعاونيها رفتار شود عمده
مشكالت مملكت حل خواهد شد.
مشاركت تعاونيها در امر ساختوساز
پارساگوهري،دبيركميسيونمسكنوخدماتمهندسي
اتاقتعاونايرانگفت:تعاونيهامسكنمتشكلازافرادي
هستند كه داراي هدف مشترك با مشاركت همديگر و
با حمايت وزارت راه و شهرسازي ،شهرداريها ،شركت
عمران ،وزارت تعاون و اتاقهاي تعاون ،پروژهها اجرايي
ميگردد ،طبق سياستگذاري انجامشده پيشنهاد اتاق
تعاون ايران ،عقد تفاهمنامه همكاري فيمابين شركت
عمران و بهسازي ش��هري و اتاق تعاون ايران است .وي
گفت :از اين رو ،بر اساس ابالغيه هيات محترم وزيران در

بهحس��اب شخص يا اش��خاص با عنوان مديرعامل
اين تعاونيها اس��ت .اگر اين اطمينان حاصل شود
و تعاونيها تش��كيل و ش��روع به كار كنند ،مطمئناً
بارقهه��اي از امي��د در جامعه براي خانهدار ش��دن
قش��ر نيازمند به وجود ميآيد و پس از شكلگيري
و بهرهبرداري تغييرات عمدهاي در بازار مس��كن و
خروج از اين بنبس��ت ايجاد ميگردد .اُفق فعاليت

غالب آييننامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهر پايدار
مورخ  10خ��رداد  97و اختيارات اص��ل  43و  44قانون
اساسي ،درخواست صدور مجوز مركز توسعه بازآفريني
ش��هري بخش تعاون در غالب سه گرايش توسعه گري،
تسهيلگريوكارگزاريجهتراهبريسهم 25درصدي
بخش تعاون در احياي بافتهايي فرس��وده و ناكارآمد
شهريصورتپذيردوبههماهنگيدستگاههايذيربط
بخشي از مشكالت كنوني مديريت شود.
گوهري گفت :بر اس��اس سياس��تگذاريهاي صورت
پذيرفتهشده،تعاونيهامتشكلازافراديدارايواحدهاي
با متراژ كوچك در مناطق بافتهاي فرس��وده هستند،
بهمنظور اجراي ب��دون نقص پروژهه��ا از ظرفيتهاي
اتحاديههاي مسكن كه داراي سابقه بسيار درخشان طي
چهار دهه بعد از پيروزي انقالب اسالمي هستند استفاده
ميشود.دبيركميسيونمسكنوخدماتمهندسياتاق
تعاون ايران گفت :اتحاديههاي متعارف مسكن مشتمل
بر اتحاديههاي كارگري ،كارمندي ،فرهنگيان و  ...از نظر
فن��ي و تجربه كاري داراي ظرفيت ب��اال بوده و به عنوان
اركان مشورتي و نظارتي ميتوانند راهبري تعاونيهاي
تشكيلش��ده را بر عهده گيرند .وي گفت :پس از اتمام
پروژه ،ساختار شركت تعاوني مسكن به شركت تعاوني
خدمات تغيير داده و ش��ركت تعاوني خدمات مديريت
مش��اعات را بر عهده ميگيرد .با اين موض��وع عالوه بر
مش��اركت مردم در ساخت مس��كن و راهبري سرمايه
خرد ،موضوع مديريت بر سرانههاي خدماتي نيز مرتفع و
شهرداريهاازاينظرفيتدرمديريتخدماتاينمناطق
استفادهميكنند.گوهريگفت:پيشنهادميشود،پساز
امضاي تفاهمنامه همكاري با شركت عمران و ايجاد مركز
توسعه بخش تعاون در احيا و بازسازي بافتهاي فرسوده،
يكي از مناطق شهر تهران به عنوان پايلوت در اختيار قرار
داده شود و برنامهريزي عملياتي صورت پذيرد .همچنين
بر اساس سياستگذاري در نظر است با همكاري سازمان
نوسازي شهرداري تهران و دفاتر تسهيلگري ايجادشده
در مناطق ،تسريع در اين موضوع صورت پذيرد.
وي درنهايت گف��ت :اتحاديهها و تعاونيهاي مس��كن
در سراسر كشور طي ساليان گذش��ته ايجادشده و اين
ظرفيت با پراكندگي باال در همه مناطق كشور با تجهيز
زيرس��اختهاي الزم ،ميتواند در صورت ايجاد ساختار
مناسب باهم افزايي دستگاههاي ذيربط بخش اعظمي
از مشكالت مسكن در بافتهاي فرسوده را مرتفع كنيد.
اشتباهات تعاونيها عميقتر نيست
در همين زمينه ،حسن آقا بابا ،مديرعامل اتحاديه اسكان
(اتحاديه تعاونيهاي مسكن كارگران ايران) بابيان اينكه
نگاهمتوليانوتصميمگيرانبخشمسكنبهاتحاديههاو
تعاونيهاي مسكن بر اساس واقعيت بايد باشد ،گفت :در
دورههايي كه نگاههاي بخش مسكن نسبت به اتحاديهها
و تعاونيهاي مس��كن حرفهاي بوده آمار نشان ميدهد
(بهخصوص ت��ا پاي��ان دوره اول وزارت عباس آخوندي
در سمت وزير راه و شهرسازي) اتحاديهها و تعاونيهاي
مس��كن چه در اجرا و چه در رابطه با حضور در مباحث
علمي فعال بودهاند .وي گفت :اگر مش��كالتي در حوزه
مديريتي شركتهاي تعاونيها مشاهدهشده است ،اين
مشكالت گستردهتر از مشكالت شركتهاي خصوصي و
دولتي نبوده است .آقا بابا در ادامه افزود :مالياتها ،تغيير
لحظهاي پرداخت وام ،تغيير لحظهاي مسووالن دولتي،
تهيهزمينهايمسالهداروبدونكاربريتوسطتعاونيها،
تصميمگيري و اجراي مصوبات با تأخير مديران دولتي
از ديگر مش��كالت تعاونيهاي مسكن است .مديرعامل
اتحاديهتعاونيهايمسكنكارگرانايرانگفت:اتحاديهها
و تعاونيها مسكن براي موفقيت بيشتر بايد از نرمافزارها
و اطالعات فناوري روز و تجربيات جهاني استفاده كنند.
وي گف��ت :فعال ب��ودن ارتب��اط دو وزارت خان��ه راه و
شهرس��ازي و تعاون كار و رفاه اجتماعي ب��ا اتاق تعاون
ميتواند يكي از عوامل موفقيت تعاونيهاي مسكن باشد.
آقا بابا بابيان اينكه متأس��فانه تعاونيه��ا جدي گرفته
نميش��ود ،گف��ت :متأس��فانه در هجدهمين همايش
سياستهاي توسعه مسكن بخش تعاون حضور نداشته
كه به نظر ميرسد اين عدم نياز از طرف بخش تعاون نيز
باش��د .وي درنهايت اظهار كرد :بديهي اس��ت همكاري
شهرداريها كمك شاياني در به ثمر رسيدن فعاليتهاي
بخش تعاونيهاي مسكن داشته باشد.

اين تعاونيها در كل مثبت ارزيابي ميشود همچنان
كه در ادوار گذشته تعاونيهاي تشكيلشده در اكثر
مسيرها توانستند موفق عمل كنند و حجم عمدهاي
از كار دولتها را س��بك كنند و مانعي براي انباشت
سرمايه براي سازندگان و ارايه قيمتهاي اختياري
از سوي آنها بودند و موفقيتهاي نسبي را در كارنامه
خود ثبت كردند.

يادداشت
تجميعمنابعمالي
با فعاليت تعاونيهاي مسكن

بخ��ش تع��اون در كنار
بخش خصوصي و دولتي
بهعنوانيكيازبخشهاي
مهمومردمنهاددراقتصاد
مطرحاست.بخشمسكن
كه يك��ي از بزرگترين و
خصوصيترينبخشهاي
ايمانرفيعي
كارشناسساختوساز اقتصاد را در اختيار دارد،
س��هم قابلتوجه��ي از
تعاونيهاي كش��ور را تشكيل ميدهد .سابقه ايجاد
تعاونيدربخشمسكننسبتاطوالنياستوازجمله
نامآش��ناترين آنها ميتوان به تعاونيهاي مس��كن
ادارات و سازمانهاي مختلف كه براي تأمين مسكن
اعضاتشكيلشدهبود،اشارهكرد.تجربهايجادتعاوني
مس��كن در مقياس ملي در ايران ب��ه دولت نهم ،در
پروژه ملي مس��كن مهر بازميگردد .تا قبل از زمان
پروژههاي مسكن مهر ،عموماً فقط افرادي از مزاياي
عضويت در تعاونيهاي مس��كن بهرهمندمي شدند
كهعموماًدربخشهايدولتيونيمهدولتيمشغول
به كار بوده و به عضويت تعاوني مسكن نهادي كه در
آن مشغول به كار بودند درميآمدند .ازجمله مزاياي
عضويت در اين تعاونيها ميتوان به تخصيص زمين
ارزانقيمت و دولتي ،تس��هيالت كمبهره و مدتدار
اش��اره كرد .يكي از خصوصيات مشترك افرادي كه
در اين نوع تعاونيها معموالً عضو ميشوند ،متوسط
بودن س��طح درآمدي و وضعيت اقتصادي آنهاست.
ازاينرو با استفاده از تس��هيالت در نظر گرفتهشده
براي اين تش��كلها ،با هزينه كمتري صاحبخانه
ميش��وند .در پروژه تعاونيهاي مسكن مهر كشور،
دولتباتخصيصزمينوتسهيالتارزانقيمت،يكي
از بزرگترين پروژههاي مسكنسازي را با همكاري
بخش خصوصي در مقياس جهاني انجام داد .جداي
از فشار مالي مضاعف و اشكاالت فراواني كه به نحوه
اج��راي اين پروژه وارد اس��ت ،از ديد حجم كار و نوع
حمايت دولت ،در تاريخ كش��ور بيسابقه بوده است.
اگرچههنوزپروندهپروژهمسكنمهربستهنشدهاست
اما ازلحاظ ساختاري و شكل كلي كار ميتوان نمره
قابل قبولي به آن داد .تجربه همكاري و اجراي پروژه
مسكنسازي در اين مقياس ،بدون شك دربردارنده
تجربيات بسيار باارزشي است كه بخش خصوصي و
دولتيميتوانندبامطالعهدقيقورفعنقايصموجوددر
آن،بهراهكارهايمفيديبرايحلمشكلمليمسكن
دست پيدا كنند .اس��تفاده از تعاونيها براي ساخت
مسكنفينفسهتأثيرقابلتوجهيبرقيمتتمامشده
مسكننداردوتشكيلتعاونيبيشترتعيينكنندهنوع
مش��اركت افراد را مشخص ميكند .نقش تعاونيها
زمانيقابلتوجهميشودكهبهواسطهمشاركتساير
بخشها با شركت تعاوني مسكن ،هزينه تمامشده
مسكنرابتوانكاهشداد.بهعنوانمثالعلتهزينه
پايينتمامشدهساختماندرمسكنمهر،تخصيص
زمينازطرفدولتوپرداختتسهيالتارزانقيمت
ازطرفبانكهاوكمكسايرنهادهايحمايتيودولتي
بود.درحالحاضركهبهدليلافزايشافسارگسيخته
قيمتها ،كاهش سطح درآمدهاي عمومي و ناتواني
بانكها در افزايش ميزان تسهيالت مسكن ،امكان
تهيهمسكنبراياقشارمتوسطوضعيفبهكمترين
حد ممكن رس��يده اس��ت .دولت ميتواند با احياي
جايگاه واقعي تعاونيهاي مس��كن و با كمك ساير
نهادها،كمكقابلتوجهيبهخان هدارشدنافرادكند.
چ��ون در حال حاضر دولت ام��كان پرداخت كمك
مالي به اقشار متوس��ط جهت تهيه مسكن را ندارد
و از طرف ديگر تعداد متقاضيان و واجدان ش��رايط
دريافت كمك بيشازحد توان دولت است ،بهترين
گزينه حمايت غيرمالي و استفاده از منابع و امكانات
و ظرفيتهاي موجود در اختيار دولت است .در مدل
تعاوني ،دولت با احياي تعاوني مسكن سازمانهاي
دولتيونيمهدولتيميتواندبخشقابلتوجهيازنياز
كارمندانوشاغالناينبخشهارابهمسكنبرطرف
كن��د .اگر دولت به تعاونيهاي مس��كن بخشهاي
دولتي و نيمهدولتي اجازه دهد با اس��تفاده از منابع
مالي تخصيص دادهشده به ارگانها و وزارتخانههاي
تابعهوبااستفادهازدرآمدهايكسبشدهتوسطآنها،
تسهيالت ارزانقيمت در اختيار كارمندان قرار دهد
و از طرفي با تخصيص زمينهاي مازاد دولتي به اين
تعاونيها،هزينهساختراتاحدقابلتوجهيكاهش
دهد.سايربخشهايغيردولتينيزميتواننداقدامبه
تشكيل تعاوني مسكن در قالب اتحاديهها و صنوف
مربوطبهمشاغلكنندوباجمعآوريمنابعمالياعضا
و س��پردهگذاري در بانكها اقدام به اخذ تسهيالت
ارزانقيمتدرقالبمشاركتدرساختبكنند.دولت
ميتواندباتخصيصاراضيمليوتسهيلاخذمجوزها
سهمبسزاييدركمكبهاينتعاونيهاوكاهشهزينه
تمامشده مس��كن بكند .در اين ميان ،سازمانهاي
مردمنهادوحمايتينيزبااستفادهازهمياريوكمك
خيرين و فعاالن بخش مس��كن ،ميتوانند در قالب
تشكيلتعاونيهايخيرساز،ازهمكاريوهمفكري
اينبخشازجامعهكهتابهحالمنشأخدماتبسياري
دركشوربودهاندبهرهمندشوند.بخشهايتعاونيكه
در سطح ملي فعاليت دارند نيز ،با در اختيار داشتن
امكانات متع��دد ميتوانند از طري��ق تهاتر مصالح
س��اختماني با واحد مسكوني ،ضمن كمك به رونق
ازدس��ترفته فعاالن و توليدكنن��دگان اين بخش،
كمك قابلتوجهي به كمبود منابع مالي و نقدينگي
در گردش كه گريبان گير بسياري از شركتهاست
بكنند .آنچه مسلم اس��ت اينكه در شرايط فعلي كه
دولت و بانكها با كمبود شديد منابع و درآمد مواجه
هستند ،نميتوان انتظار كمك مالي قابلتوجهي از
بخشدولتيداشت.درعينحالبايدتوجهداشتكه
تهيهمسكنهمازجملهنيازهايياستكهنميتوانآن
راناديدهگرفتياحذفكرد.ازاينرو،استفادهازكمك
و همياري بخشهاي مختلف خصوصي و دولتي در
قالبتعاونيهايمسكن،ميتواندبهتجميعنقدينگي
پراكندهاعضاءوهدايتآنبهسمتتوليدمسكنانبوه
باقيمتمناسبمنجرشود.

اخبار
پهناي باند اينترنت افغانستان
توسط ايران تامين ميشود

روابط عمومي زير س�اخت| شركت ارتباطات
زيرساخت ايران آمادگي خود را براي تامين پهناي
بانداينترنتافغانستاناعالمكرد.درراستايگسترش
همكاريهايارتباطيومخابراتيايرانوافغانستان،
دو طرف در مراسمي با حضور حميد فتاحي معاون
وزيرارتباطاتورييسهياتمديرهشركتارتباطات
زيرساخت،صادقعباسيشاهكوهمديرعاملشركت
ارتباطاتزيرساختوشهزادگلاريوبيوزيرمخابرات
و تكنولوژي معلوماتي افغانستان و هيات همراه وي،
درباره توس��عه و گس��ترش همكاريهاي ارتباطي
مذاكره كردند .دراين ديدار طرفين آمادگي خود را
براي توس��عه همكاري در زمينه ترانزيت ارتباطات
نالمللكشورهايهمسايهاعالمكردندوهمچنين
بي 
درخصوص تامين پهناي باند اينترنت افغانس��تان
توسط شركت ارتباطات زيرساخت براي گسترش
همكاري ارتباطي و فني بين دو كش��ور مذاكراتي
صورتگرفت.برگزاريدورههايآموزشيتخصصي
و فني در ح��وزه ارتباطات و مخابرات در تهران براي
مديران و كارشناسان كشور افغانستان و همچنين
ترانزي��ت ارتباطات بينالملل و ارس��ال ترافيك به
س��مت اروپا از ديگر موارد اين همكاريها بود كه در
ايننشستموردبررسيقرارگرفت.

تجهيز «واتساپ»
هم به تشخيص چهره هوشمند
تككرانچ|كاربرانواتساپبابهرهگيريازفناوري
تشخيصچهرههوشمند(فيسآيدي)واثرانگشت
(تاچ آيدي) قادر خواهند بود وارد اين اپليكيش��ن
پيامرسان ش��وند .واتساپ كه يكي از بزرگترين و
معروفترين اپليكيش��نهاي پيام رسان در جهان
به شمار ميرود ،حاال به تازگي اعالم كرده است كه
كاربرانگوشيهايآيفونقادرخواهندبودازسيستم
فناوريتشخيصچهرههوشمندموسومبه«فيساي
دي» بهره مند ش��ده و بدينترتيب وارد اپليكيشن
پيام رسان واتس اپ شوند .اين اپليكيشن از قابليت
 Encryption End- to Endي��ا رمزن��گاري
پيش��رفته پش��تيباني ميكن��د و از پروتكلهاي
پيش��رفتهاي براي حفظ حريم شخصي كاربرانش
برخوردار اس��ت .اين اپليكيش��ن كه ب��راي تمامي
سيستمهايعاملاندرويد ios،وويندوزقابلاستفاده
است ،در س��ال  ۲۰۱۶ميالدي لقب پركاربردترين
پيامرسانجهانراگرفت.واتساپازآنجهتضريب
امنيت سايبري بااليي دارد كه مكالمات و اطالعات
مبادلهشدهميانكاربرانومخاطبانبهصورتكامل
محافظت شده بوده و مكالمات و اطالعات شخصي
و خصوصي آنها از سوي نهادهاي ديگر قابل رصد و
ردگيرينخواهدبود.
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دانش و فن

در خواست كاربران از وزير ارتباطات

سرعت اينترنت را افزايش و قيمت را كاهش دهيد

گروهدانشوفن|مرجانمحمدي|
كاهش قيمت اينترنت از جمله درخواستهايي است كه
كاربران اينترنت آن را از وزير ارتباطات و فناوري اطالعات
دارند بطوري كه بسياري از دنبالكنندگان وزير ارتباطات
درشبكههاياجتماعياينستاگراموتوييترايندرخواست
را از وزير ارتباطات مطرح ك��ردهاند،وزير ارتباطات هم به
دفعاتاعالمكردهاستتمامسعيخودراميكندتاقيمت
اينترنت در سال 98افزايش پيدا نكند،حال اينكه چندي
پيش از س��وي شركت زير ساخت اعالم شد كه را ه اندازي
شبكه ملي اطالعات از جمله عواملي است كه باعث تعرفه
اينترنت ميشود ،حال كه اين شبكه راهاندازي شده است
به نظر ميرس��د كاربران بايد در انتظار كاهش تعرفههاي
اينترنتباشند .درهمينخصوص،وزيرارتباطاتوفناوري
اطالعات هنگام راهاندازي شبكه ملي اطالعات گفته بود:
با راهاندازي مركز تبادل داده ش��بكه ملي اطالعات ،يكي
از موضوعات اصلي كه موجب تمايز اين ش��بكه با شبكه
بينالمللياينترنتميشود،بحثتعرفهدسترسيخواهد
بود.اينتفاوتقيمتنيزجهتملموسترشدنفعاليتهاي
شبكهملياطالعاتاست.همچنينشركتهايمختلفي
كهنسبتبهعقدتفاهمنامهاقدامكردهاند،تعرفهخودرابراي
محتواي داخلي تا حدود ۵۰درصدكاهشدادهاند .از سوي
ديگر صادق عباسي شاهكوه مديرعامل شركت ارتباطات
زيرساخت با اشاره به تعرفهگذاريهاي مصوبه  ،۲۳۷بيان
كرده ب��ود :با تصويب اين قانون ،مصرف داخلي كاربر بطور
جداگانه محاسبه ميشود كه مشترك بداند به چه شكل از
اينترنتاستفادهميكند.درتمامدنيانيزسهميبرايحجم
كمفعاليتهاياينترنتيدرنظرگرفتهميشودكهاينرقمدر
خصوصسرويسهايداخليحدوددوبرابراستوبهدنبال
اجرايي شدن اين مصوبه ،حدود ۲۰درصد در اينترنت آزاد
موبايلو ADSLكاهشتعرفهايجادميشود.

در اين تعرفههاي جديد كه از سال گذشته تاكنون اجرايي
شده،بهگفتهوزيرارتباطات،شاهدكاهشحداقلحدود۳۰
درصديدرمقايسهباتعرفهقبليبوديم.ازطرفياگرچهآنچه
توسطمشتركخريداريميشود،سرعتاينترنتاست،اما
باتوجهبهسقفهايارايهشدهنيزميتوانمشاهدهكردكه
حداقلقيمتاينترنتدربرخيازسرويسهاحتيبهكمتر
از ۱۰۰۰تومانبرايهرگيگابايت(درسرعتهايباالتر)هم
رسيدهكهالبتهاينهزينهتا ۳,۵۰۰تومانهممتغيراست.
البتهتالشبرايكاهشقيمتاينترنتدرايراندرشرايطي
استكهكارشناسانعقيدهدارنداكنونبحثفروشپهنباند
در برخي كشورها به س��مت رايگان شدن ميرود و هزينه
دسترسي به پهناي باند اينترنت در اكثر كشورها در حال
كاهش است .درآمد اپراتورها هم در دنيا به سمتي ميرود
كه بر اس��اس ارايه خدمات حاصل ش��ده باشد و نه فروش
پهناي باند ،به همين دليل بود ك��ه ارايه اينترنت از حجم
به سرعت تغيير يافت .در همين خصوص مهدي يوسفي
كارشناسشبكهارتباطيبهخبرنگارتعادلگفت:بسياري
ازكاربراناينترنتخواهانافزايشسرعتهستندوبارهابه
وزيرارتباطاتپيشنهادافزايشسرعتاينترنترادادهاند،از
سويديگربرخيكاربرانمعتقدندهزينههاييكهازكاربران
براياينترنتدريافتميشودنسبتبهخدماتيكهكاربران
دريافت ميكنند،بسيارباالاستوبايد تعرفههاياينترنت
كاهشپيداكند.ويدرپاسخبهاينسوالكهچهفاكتورهايي
بايدازسويوزارتارتباطاتوفناورياطالعاتوشركتزير
ساخت ارايه شود تاتعرفههاي اينترنت كاهش پيدا كند؟
گفت :در بسياري از كشورهاي توسعهيافته كاربران هزينه
كمي براي اينترنت پرداخ��ت ميكنند،اما براي خدماتي
كه دريافت ميكنند،نسبت به آن خدمت هزينه پرداخت
ميكنند،حال اينكه در ايران بس��ته با اپراتور ارايهدهنده
قيمتهامتفاوتاستوهيجارزشافزودهايبهكاربرانارايه

نميشود  .وي گفت :در حال حاضر سرعت اينترنت نسبت
به  10سال گذشته بسيار بهتر شده است ،اما بازهم انتظار
كاربران بيش از اين است.هرچند شايد اين مقياس درست
نباشد،امااينانتظارياستكهكاربراندارند.
وي گفت:هنوز اينترنت در ايران گاهي كند ميشود يا در

برخيمناطقكشورقطعووصلميشودواينمسالهتفاوت
ما با ديگر كشورهاي پيشرفته است،هرچند كه نسبت به
چند س��ال گذش��ته اين قطعيها كاهش پيدا كرده است
اما هنوز صفر نشده است  .وي در ادامه در خصوص كاهش
قيمتاينترنتگفت:اينمسالهاياستكهبايدكميسيون

تنظيممقرراتوارتباطاتراديوييبهآنورودكند،هرچند
كه به نظر ميرسد اپراتورهاي ارايهدهنده اينترنت در برابر
آنمقاومتكنند،اماشايدوزيرارتباطاتوفناورياطالعات
در س��ال آينده برنامهاي براي كاه��ش قيمت اينترنت در
دستوركارقراردهد.

كاربر

ويرايش توئيتها ممكن ميشود
ديلي ميل| مدير ارشد اجرايي توييتر در مصاحبهاي
عنوان كرده اين شركت مشغول بررسي امكان «اصالح
كردن» براي توئيتها است.توييتر سعي دارد اجازه
اصالح پستها را براي كاربرانش فراهم كند« .جك
دورس��ي» مدير ارش��د اجرايي توييتر روز جمعه در
مصاحبهاي درباره پيشرفتهاي اين شركت در توسعه
اين ويژگي صحبت كرد .اين درحالي است كه كاربران

توييت��ر از مدتها قبل خواهان اف��زودن اين ويژگي
شدهاند .دورسي از س��ال  ۲۰۱۶به ايده اين ويژگي
اشاراتي كرده بود.
اما روز جمعه در مصاحبه خود گفت :توييتر مشغول
بررس��ي امكان ايجاد ۵تا ۳۰ثاني��ه تاخير در فرايند
ارسال پيام است .اين روند به كاربران اجازه ميدهد
قبل از انتشار توييت در آن تغييراتي انجام دهند .در

 15سالگي فيسبوك با  ۲.۷ميليارد كاربر
حال حاضر هيچ راهي ب��راي اصالح توييتها وجود
ندارد .اگر فرد هنگام ارس��ال توييت اشتباهي انجام
دهد ،تنها گزينههاي پيش روي او حذف كردن كل
پست يا حفظ آن با وجود اشتباه است .هر چند مدتها
است كه كاربران خواهان اصالح اين ويژگي هستند،
بسياري از كارشناسان اشاره ميكنند ممكن است از
اين ويژگي سواستفاده شود.

آسينايج|فيسبوككهزمانيتنهايكشبكهداخليدر
ميان دانشجويان دانشگاه هاروارد محسوب ميشد ،امروز
 ۱۵ساله شد .شبكه فيسبوك در سالهاي اخير به علت
تبديلشدنبهابزاريبرايانتشاراخبارجعليونقضحريم
شخصيافرادوسرقتدادههايخصوصيآنهابسيارجنجال
آفرين شده و بسياري از كشورهاي جهان آن را به پرداخت
جريمههايسنگينمحكومكردهاند.زاكربرگبهمناسبت

 ۱۵سالگيفيسبوكپستيرادرحسابشخصيخوددر
اين شبكه اجتماعي ارسال كرده و تاريخچه شكلگيري
فيسب��وك و آينده احتمالي آن را تش��ريح كرده اس��ت.
فيسبوك امروزه ۲.۷ميليارد نفر عضو دارد ،ولي به نوشته
مارك زاكربرگ ،در س��الهاي اوليه شكلگيري آن هيچ
اطمينان خاطري در مورد امكان تداوم فعاليت اين شبكه
اجتماعيواستقبالازآنوجودنداشت.

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت ميچرخد

تلفن66124025 :
66429973

بنگاهها
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ي(ره) مطرح كرد:
رييس ستاد اجرايي فرمان امام خمين 

ويژه
فروش ويژه سيمكارت دايمي
همراه اول به مناسبت دهه فجر

اهل هيچگونه رانتي نيستيم وبا دولت رقابت نميكنيم

اقدام جديد ستاد اجرايي فرمان امام براي اشتغالزايي در سطح كالن
گروهبنگاهها|
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام راحل در آس��تانه
جشن  ۴۰سالگي انقالب اس�لامي از ايجاد فرصت
اش��تغال جديد براي  ۶۰هزار نفر با اجراي  ۵الگوي
اساسي خبر داد.
محم��د مخبر ريي��س س��تاد اجرايي فرم��ان امام
خميني(ره) در جلسه كميسيون اجتماعي مجلس
شوراي اسالمي با محوريت بررسي طرحهاي جديد
اش��تعالزايي بنياد كه هماكنون در س��الن اجالس
س��اختمان مركزي اي��ن نهاد حاكميت��ي در حال
برگزاري است ،ضمن تبريك ايام دهه فجر و تسليت
ايام فاطميه ،گف��ت :محور اصل��ي فعاليتهايمان
اشتغال اس��ت كه از كارآفريني فردي شروع شده و
هماكنون توس��عه آن منجر به راهاندازي بنگاههاي
اشتغالزايي بزرگ همچون نيروگاه خاف ،ساخت و
راهاندازي پااليشگاه جاسك و كارخانه كاغذ خاش
رسيده است.
او با بيان اينكه مهمترين خط قرمزهاي اساسي ستاد
اجرايي فرمان امام(ره) ،مربوط به حوزه اشتغالزايي
اس��ت ،ادام��ه داد :اصل و اس��اس هم��ه طرحهاي
اش��تغالزايي ب��ا محوري��ت محروميتزدايي پيش
ميرود و طبق آن تاكنون  ۴۰۰هزار فرصت شغلي
در مناطق محروم و نيمه محروم ظرف  ۵الي  ۶سال با
شناسايي دقيق موقعيت منطقه و بازدهي اقتصادي
ايجاد كرديم و تم��ام اقدامات كارآفريني منطبق با
عملي شدن اقتصاد مقاومتي و اجراي كامل فرامين
مقام معظم رهبري انجام ميگيرد.
رييس س��تاد اجراي��ي فرمان امام خمين��ي(ره) با
تاكيد بر اينك��ه اهل رقابت با م��ردم ،دولت و هيچ
رانتي نيس��تيم ،اف��زود :ما هر فردي ك��ه متقاضي

كارآفريني است و از ش��رايط الزم برخوردار باشد،
حمايت ميكني��م و با توجه به ش��رايط خاصي كه
تاكن��ون از مناط��ق محروم مختلف رص��د كرديم،
كارخانه فوالد را برديم خرمش��هر ،پتروش��يمي را
به خوزس��تان ،نيروگاهمان را در خاف ،اس��تخراج
نف��ت را در حورالعظي��م و توليد كاغ��ذ را به خاف
بردهايم و هماكنون  ۵الگوي اشتغالزايي جديد براي
اشتغالزايي بيش از  ۶۰هزار نفر را تدوين كردهايم.
مخبر با بي��ان اينكه ما در م��واردي ورود ميكنيم
كه صرفا به رفع چالشه��اي محروميت اختصاص
دارد ،گفت :ب��راي مثال در بحث م��اده اوليه آنتي
بيوتيكها توانس��تيم به خودكفاي��ي در توليد پني
سيلين جي برس��يم ،چون در جنگ عراق و امريكا
بيش از ۵۰۰هزار كودك به علت نبود مواد اوليه آن
از بين رفتند و هماكنون ،تقريباً سومين توليدكننده
آن در آس��يا هستيم .از سوي ديگر يكي از معضالت
استان خوزستان تفالههاي نيشكر است كه يكي از
اقدامات ما در آنجا راهان��دازي كارخانه توليد كاغذ
در اين منطقه است .او اظهار كرد :مفسديني كه در
كشور بعضي كارها را كردند ،همگي در زمين ما بودند
ولي اصل و پايه اقداماتشان بر مبناي اهداف ما يعني
محروميت زدايي نبود بنابراي��ن واقعاً نحوه نظارت
و برنامهريزي بنياد در اج��راي طرحها كام ً
ال جدي
و طبق اصول و ضوابط دقيق است و شرايطي كه بر
اساس آن هماكنون بيش از  ۸۰۰هزار سهامدار داريم
و تا  ۴س��ال آينده به ۳ميليون نفر ميرس��ند .براي
محروميتزدايي و حل مشكالت ناشي از آن تاكنون
نيز بدون استفاده از بعضي امتيازها ،حتي يك ريال
تاخير مالياتي در هيچ يك از پروژههاي خرد و كالن
نداش��تهايم و نخواهيم داشت .او در ادامه بيان كرد:

همراهاولبهمناسبتدههفجرفروشويژهسيمكارت
دايمي را با تخفيف و هداياي ويژه آغاز كرده است .در
ادامه جزييات اين طرح را مشاهده خواهيد كرد .اگر
تاكنون به فكر خريد س��يمكارت دايمي همراه اول
بودهايد حاال فرصت مناسبي است تا در طرح فروش
ويژه همراه اول اقدام كنيد .اپراتور اول تلفن همراه به
مناسبتدههفجراقدامبهفروشويژهسيمكارتهاي
دايمي با  ۴۰درصد تخفيف وي��ژه و به همراه هدايا
كردهاست.
قيمت س�يمكارت دايم�ي همراه اول
در دهه فجر
قيمت س��يمكارت دايمي همراه اول در اين طرح با
 ۴۰درصد تخفي��ف ۱۰۰هزار تومان در نظر گرفته
شده اس��ت و اين طرح تا ۲۹اسفندماه ۹۷نيز ادامه
خواهدداشت.

ما در اصل  ۴۴قانون نيس��تيم و در آن هيچ سهمي
نداريم ،زيرا رويكرد ما ساخت براي محروميتزدايي
است ،از س��وي ديگر فع ً
ال اصل اساسي اين است كه
در كش��ورهاي پيشرفته داراي س��احل ،بيشترين
ظرفيتهاي اش��تغالزايي و اقتصاد س��ودآور لحاظ

نگاهي به تكاليف قانوني موديان ماليات بر ارزش افزوده

اجراي نظام ماليات بر ارزشافزوده همچون ساير انواع
مالياتهادرجهتتأميندرآمدهايپاكمالياتيوباهدف
انتقالبارمالياتيازتوليدبهمصرفاست.
ماليات ب��ر ارزشافزوده نوعي ماليات بر مصرف اس��ت
كه درشمار مالياتهاي غيرمستقيم قرار ميگيرد.اين
ماليات درواقع نوعي ماليات چندمرحلهاي است كه در
مراحل مختلف زنجيره توليد -توزيع براساس درصدي
از ارزشافزوده كاالهاي توليدشده يا خدمات ارايهشده
اخذميشود.بهگزارشتعادلازپايگاهاطالعرسانياتاق
تعاون ايران ،اجراي نظام ماليات بر ارزشافزوده همچون
س��اير انواع مالياتها در جهت تأمين درآمدهاي پاك
مالياتيوباهدفانتقالبارمالياتيازتوليدبهمصرفاست.
برخي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از :درآمد
زاييپايداربرايتامينهزينههايعمومي،شفافسازي
فعاليتهاياقتصاديونظارتبرجريانكاالوخدماتدر
اقتصادملي،حمايتازاقشارآسيبپذيربااعمالمعافيت
كاال و خدمات سبد خانوار ،تقويت صادرات با اعمال نرخ
صفر ،اصالح الگوي مصرف ،كاهش اتكاي بودجه كشور
به درآمدهاي نفتي ،انتقال بار ماليات از درآمد به مصرف
وكاهشفشاربارمالياتبرفعاالناقتصاديسازمانامور
مالياتيكشوربراساساختيارحاصلازماده«»۱۸قانون
مالياتبرارزشافزودهبهترتيباولويتنسبتبهتعيين
و اعالم موديان مشمول ثبتنام در نظام ماليات بر ارزش
افزوده اقدام نموده اس��ت .كه تاكنون ش��امل 7مرحله
فراخوانبودهاست.
اگراش��خاص حقيقي يا حقوقي مش��مول ثبتنام در
نظام ماليات بر ارزش افزوده باشند بايد مراحل ثبتنام
الكترونيكي ماليات ب��ر ارزش افزوده را ب��ه صورت زير
انجامدهند:
-۱پيش ثبتنام :فعال اقتصادي پس از احراز ش��ـرايط
مشـموليت ثبتنام بايس��ـتي بـه سـامانه اينترنتـي
عمليات الكترونيكـي ماليـات بـ��ر ارزش افـزوده بـه
آدرس www.evat.irمراجعـه و در قس��مت انجام
پيشثبتنامباتوجهبهنوعشخصيتخودحسبمـورد،
اقـدامبـهتكميـلفـرمپيشثبتناماشخاصحقيقييا
حقوقينمايد.اطالعاتهويتيمودياندرتماميفرمهاي
سامانهمالياتبرارزشافزودهازاطالعاتثبتنامموديان

بارگذاريميشودوبهدليليكپارچگياطالعاتسازماني
امور مالياتي كشور ،بخش زيادي از اطالعات موديان از
سامانهعملياتالكترونيكيمالياتي(ثبتنامكداقتصادي)
بارگذاري و مابقي اطالعات كه توسط مودي در سامانه
ثبتنام ارزش افزوده ثبت ش��ده است ،توسط اداره امور
مالياتيمربوطهكنترلوصحتسنجيميشود.
درفرمپيشثبتناماطالعاتاصليعبارتنداز:اشخاص
حقوقي :نام ش��ركت /موسسه  -ش��ماره ثبت  -شماره
اقتصادي  -ش��ماره شناس��ايي ملي مديرعام��ل  -نام
مديرعامل-نامخانوادگيمديرعامل-محلثبت
اشخاصحقيقي:نام-نامخانوادگي-نامفروشگاه/كارگاه/
دفتر  -شماره جواز كسب (اختياري)  -شماره اقتصادي
شمارهشناساييمليبا توجه به اينكه اطالعات موديان بارگذاري ميشود هر
گونه اطالعاتي كه از مودي موجود نيس��ت بايد توسط
مودي تكميل شود  .در پايان پس از تأييد عدم ثبتنام
قبليياعدمدريافتدعوتنامهثبتنام،كدامنيتيارايه
شده توسط سايت را عينا در محل مربوطه وارد و گزينه
ارسالاطالعاتراانتخابكند.
-۲دريافت دعوتنامه پـس از انجـام پـيش ثبتنام :در
سـامانهاينترنتـيعمليـاتالكترونيكـيودريافـتكد

ماشينسازي تبريز و ريختهگري ماشينسازي تبريز

براي بار دوم در مسير خصوصيسازي قرار گرفتند
سهام شركتهاي ماشينس��ازي تبريز ،ريختهگري
ماشينسازي تبريز و امالك ائل گلي براي بار دوم روي
ميز فروش سازمان خصوصيسازي قرار گرفت.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالعرساني اتاق تعاون ايران،
اين سهام پيش از اين نيز براي فروش ارايه شده بود كه
اقبالي نداشت.
بر اين اس��اس بلوك  ۹۸.۲۸درصدي س��هام شركت
ماشينسازي تبريز شامل يك ميليارد و  ۶۴۸ميليون
و  ۲۰۵هزار و  ۸۲۶س��هم ،بلوك  ۱۰۰درصدي سهام
ش��ركت ريختهگ��ري ماشينس��ازي تبريز ش��امل
۱۱۲ميلي��ون و  ۵۰۰ه��زار س��هم و  6دانگ امالك
ائلگلي در مجموع ب��ه ارزش كل پايه  ۷۰۰۰ميليارد
ريال در روز  ۲۴بهمن ماه جاري بهصورت نقد از طريق
مزايده واگذار خواهد شد .گفتني است هيات واگذاري
در س��يصد و بيست و چهارمين جلسه بنا به پيشنهاد
سازمان خصوصيسازي و به منظور تشويق بخشهاي
خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بخشهاي مذكور
دربرنامهواگذاريها،شيوهنامهايراتصويبكردهاست.
به منظور تشويق بخش خصوصي و بخش تعاوني و با
هدف جلب مشاركت عموم به خريد سهام شركتها
در واگذاريهاي اقس��اطي ،مش��وقهاي زير از تاريخ

تصويب اين شيوهنامه ،به صورت موردي يا يك جا در
خصوص هر شركت و مشروط به درج در آگهي عرضه
عمومي ،براي خريداران بخشهاي خصوصي و تعاوني
قابل اعمال است .اين موارد شامل :افزايش سقف كل
زماني و مجموع تعداد اقس��اط براي خريداران بخش
خصوصي تا ميزان يك س��وم و براي خريداران بخش
تعاوني تا ميزان دوپنجم جمع مدت و تعداد اقس��اط
مصوب،بازپرداختپلكانياقساطباشيب«»%۱۰رشد
ساالنهبرايخريدارانبخشهايخصوصيوتعاوني،به
مأخذ « »۱۰۰براي رقم ميانه دوره اقساط و سود فروش
اقساطي تا ميزان « »%۳پايينتر از ساير خريداران براي
خريداران بخش خصوص��ي و « »%۶/۳پايينتر براي
خريداران بخش تعاوني.

رهگيري ،چنانچه كد پس��تي و نشاني محل فعاليت به
درسـتياعـالمشـدهباشـد،پـسازيكهفتـهتـا10روز
از طريـق پسـت ،بسـتهاي حـاوي دعوتنامـه ثبتنام و
نـامكـاربريورمزعبوربرايموديارسالميشود.
برايانجامثبتنامفعالاقتصاديمشمولپسازدريافت
بستهرمزخود،بايستيمجددابهسامانهاينترنتيwww.
 evat.irمراجعه ودر لينك انج��ام ثبتنام پس از وارد
نمودن نام كاربري و رمز عبور اقدام به ثبتنام نموده وآن
رانهايينمايد.
-۳انجام ثبتنام :اطالعات هويت��ي موديان در تمامي
فرمهايسامانهمالياتبرارزشافزودهازاطالعاتثبتنام
موديانبارگذاريميگرددوبهدليليكپارچگياطالعات
سازماني امور مالياتي كش��ور ،بخش زيادي از اطالعات
موديان از سامانه عمليات الكترونيكي مالياتي (ثبتنام
كد اقتصادي) بارگذاري و مابقي اطالعات كه توس��ط
مودي در سامانه ثبتنام ارزش افزوده ثبت شده است،
توسطادارهامورمالياتيمربوطهكنترلوصحتسنجي
ميگردد،انجاماغلبمراحلالكترونيكيمنوطبهتكميل
ثبتناماست.
مودي جهت ثبتنام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده بايد
دوكددريافتنمايد:

در اتاق تعاون ايران انجام شد

آشنايي با سامانه مهتا
مديران حوزه معاون��ت بازرگاني داخل��ي و مركز تجارت
الكتروني��ك وزارت صمت با حضور در ات��اق تعاون ايران با
سامانه مهتا آشنا ش��دند .مديران حوزه معاونت بازرگاني
داخلي و مركز تجارت الكترونيك وزارت صنعت ،معدن و
تجارتدرايننشستباسامانهمهتا آشناشدند .تنظيمبازار
يك مبحث تخصصي است كه در دولت سالها براي كاالها
به ويژه كاالهاي اساسي انجام ميشود .دولت براي تنظيم
بازار كاالها نياز به اطالعات شاخصهاي تنظيم بازار مانند
ميزانتوليدوميزانمصرفبرايبرايتعيينميزانواردات
همچنيناطالعاتانبارشوحملونقلوقيمتهايجهاني
دارد .طبيعياستبهترينروشجمعآوريدادهها،استناد
به سامانههاي جامع است .با راهاندازي طرح مهتا با توجه به
رصد كاال تا مصرفكننده از مبادي واردات يا توليد ميتوان
اطالعاتجامعيازاينسامانهبرايتنظيمبازاراستخراجكرد.
اين سامانه خدمات كاملي را به حوزه تأمين ،توليد ،توزيع،
فروش،پوليوبانكيوحسابرسيميدهدوبههميندليلبا
جمعآوريدادهاياينحوزههاميتواندبخشقابلتوجهي
ازدادههايموردنيازكشوربرايتنظيموكنترلبازاررافراهم
كند .بخشهاي فني اين طرح ب��ا حضور مديران معاونت
بازرگاني داخل��ي و مركز تجارت الكترونيك وزارت صمت
موردبحث،بررسيوآزمايشقرارگرفت.

ش��ده اما در ايران با وجود داش��تن  ۲ه��زار و ۷۰۰
كيلومتر دسترسي س��احلي با نزديك به  ۹ميليون
نفر ساحلنشين متاسفانه صنايع نيازمند به آب را در
كويرها ايجاد كردهايم و اين مهم نيازمند يك جراحي
اساسي از سوي مجلس شوراي اسالمي است.

توانمندسازي اتحاديه و تعاونيها
برنامه اصلي اتاق تعاون خراسان رضوي
 -۱نام كاربري و كلمه عبور ارسالي پس از پيش ثبتنام
در سامانه ماليات بر ارزش افزوده به آدرسww.evat.ir
-۲كد رهگيري ثبتنام در سامانه عمليات الكترونيكي
ماليات��ي ب��ه آدرس( www.tax.gov.irثبتنام كد
اقتصادي).
موديپسازدريافتكدهايمربوطهواردسامانهماليات
بر ارزش افزوده ب��ه آدرس www.evat.irگرديده و از
منوهايموجوددرسامانه،درستونثبتنام،گزينه«انجام
ثبتنام»راانتخابمينمايد.
طبقماده«»۲۰قانونمالياتبرارزشافزودهموديانيكه
با توجه به ضوابط اعالم شده سازمان امور مالياتي كشور
ملزمبهثبتنامواجرايقانونشدهاند،بايدعالوهبراينكه
هنگام عرضه كاال يا ارايه خدمات ،اقدام به صدور صورت
حس��اب مورد تاييد نمايند ،ماليات بر ارزش افزوده را به
نيابت از طرف سازمان از طرف ديگر معامله خود وصول و
تا پايان دوره مالياتي و زمان تسليم اظهارنامه نزد خود به
امانتنگهدارند.
همچنين بر اس��اس ماده « »۲۱قان��ون مذكور ،از ديگر
تكاليف و وظايف موديان ثبتنام ش��ده و ملزم به اجراي
قانونمالياتبرارزشافزودهانجامتسويهحسابمالياتي
از طري��ق ارايه اظهارنامه فصلي اس��ت ،كه موديان بايد
حداكثر ظرف  15روز از تاريخ انقض��اء هر دوره مالياتي
سه ماهه ،اظهارنامهاي را طبق نمونه و دستورالعملي كه
توسطسازمانامورمالياتياعالمشدهاست،بهترتيبمقرر
تكميل،تسليمومالياتوعوارضمتعلقبهدورهرامحاسبه
ودرمهلتتعيينشدهمذكوربهحسابيكهتوسطسازمان
امورمالياتيتعيينميگرددواريزنمايند.
موديان مشمول ماليات بر ارزش افزوده مكلفند از دفاتر،
صورت حسابها و س��اير فرمهاي مربوط ،ماشينهاي
صندوق يا ساير وس��ايل و روشهاي نگهداري حساب
استفادهنمايندودرصورتمراجعهمامورانمالياتيمكلف
به ارايه دفاتر و اس��ناد و مدارك درخواستي حسب مورد
هستند.موديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف
مقرردرقانونمالياتبرارزشافزودهمشمولجرايممقرر
درمواد«»۲۲و«»۲۳قانونمزبوربهشرحذيلميگردند:

مخبر يادآور شد :مدل پنجگانه ستاد اجرايي فرمان
امام راحل(ره) براي رسيدن به اشتغالزايي  ۶۰هزار
نف��ر ،مهتاب نام دارد كه به ترتيب ش��امل الگوهاي
سحاب ،آس��مان ،آفتاب ،تس��هيالت محور و بنگاه
محور است.

عدم ثبتنام موديان در مهلت مقرر معادل %۷۵مالياتمتعلقتاتاريخثبتناموشناساييحسبمورد;
عدمصدورصورتحسابمعادليكبرابرمالياتمتعلق;عدمدرجصحيحقيمتدرصورتحسابمعادليكبرابرمابهالتفاوتمالياتمتعلق;
عدم درج و تكميل اطالعات صورتحساب طبق نمونهاعالمشدهمعادل%۲۵مالياتمتعلق;
عدمتسليماظهارنامهازتاريخثبتنامياشناساييبهبعدحسبمورد،معادل%۵۰مالياتمتعلق;
عدم ارايه دفاتر يا اس��نادو مدارك حسب مورد معادل%۲۵مالياتمتعلق;
تاخيردرپراختمالياتهايموضوعاينقانوندرمواعدمقررموجبتعلقجريمهايبهميزان%۲درماه،نسبتبه
مالياتپرداختنشدهومدتتاخيرخواهدبود.
طبق ماده ۳۴موديان مشمول ماليات موضوع اين قانون
مكلفند از دفاتر ،صورتحسابها وساير فرمهاي مربوط،
ماشينهايصندوقياسايروسايلوروشهاينگهداري
حساب كه س��ازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند،
استفاده نمايند .مدارك مذكور بايد به مدت 10سال بعد
از سال مالي مربوط توسط موديان نگهداري ودر صورت
مراجعهمامورانمالياتيبهآنانارايهشود.
همانگونه كه گفته شد ثبتنام در نظام ماليات بر ارزش
افزوده در صورت مشموليت ،صدور صورتحساب ،ارايه
اظهارنام��ه ارزش افزوده در موعد مقرر و نگهداري وارايه
اسنادموردنيازبرايرسيدگيازجملهمهمترينوظايف
موديانمالياتبرارزشافزودهاست،درمقابلنيزسازمان
مالياتي با فراخوان مرحلهاي مشموالن ،ايجاد بسترهاي
س��خت افزاري ونرم اف��زاري براي ثبتنام مش��موالن،
شناسايي،رسيدگيوتشخيص،مطالبهمالياتبرارزش
افزوده ،تدوين آيين نامهها و دستورالعملهاي مورد نياز،
اطالعرساني در خصوص زمان ارايه اظهارنامه كوشيده
اس��ت به تكاليف قانوني خود عمل كند .هر ميزان عمل
به اين تكاليف و وظايف قانوني دقيقتر ،منظمتر باش��د
وصول به اهداف و چش��ماندازهاي اقتصادي ،اجتماعي
ماليات بر ارزش افزوده بيشتر خواهد بود.مجموعهاي از
اهدافوآرمانهاكههمگيدرخدمتپيشرفتوتوسعه
كشوراست.

در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران

متروي تهران در روز 22بهمن رايگان است
نايبرييس هياتمديره و مديرعامل شركت بهرهبرداري
متروي ته��ران و حومه از رايگان بودن خدمات اين ناوگان
بهشركتكنندگاندرمراسمراهپيمايييوماهلل 22بهمن
 97خبر داد .به گزارش تعادل از مديريت ارتباطات و امور
بينالمللشركتبهرهبرداريمترويتهرانوحومه،فرنوش
نوبختضمنتبريكفرارسيدنچهلمينسالگردپيروزي
شكوهمند انقالب اسالمي افزود :در روز  22بهمن 1397
مترويتهرانوحومهباآمادگيكامل،خدماتويژهايرابه
شهروندانومسافرانگراميارايهخواهدكرد.
او با بيان اينكه در اين روز خدمات رساني در خطوط ،2 ،1
 4،3و 5متروي تهرانوحومهافزايش مييابد تصريحكرد:
با توجه به قرارگيري تعدادي از ايستگاههاي متروي تهران
در مس��ير راهپيمايي باشكوه 22بهمن ،اس��تفاده از اين
ناوگانحملونقلريليدرونشهريبهترينانتخاببراي
شهروندانمحترماست،بههمينخاطرشركتبهرهبرداري
مترويتهرانوحومهاقداماتويژهايرابرايخدماتدهي
در اين روز در نظر گرفته كه كاهش فاصله حركت قطارها
يكي از آنهاست .مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري متروي
تهران و حومه اف��زود :در اين روز با افزايش اعزام قطارها در
خطوط4،3،2،1و 5متروي تهران و حومه؛ فاصله حركت
در خط يك از 7دقيقه به 5دقيقه ،در خط دو از 7دقيقه به

4دقيقه ،در خط سه از 12دقيقه به 9دقيقه ،در خط چهار
از 8دقيقهبه 4دقيقهودرخطپنجاز 20دقيقهبه 15دقيقه
كاهشمييابد.ضمنآنكهدرصورتنيازآمادگيبراياعزام
قطارهايفوقالعادهنيزوجوددارد.
نوبخت با اش��اره به اينكه خدمات مترو از ابتداي صبح روز
22بهمنتاپايانمراسمراهپيماييرايگاناستخاطرنشان
كرد:بعدازپايانمراسمنيزپذيرشمسافردرايستگاههايي
كهدرمسيرراهپيماييقراردارند،جهتبازگشتراهپيمايان
بهمقاصدخودبهصورترايگانانجامميشود.
گفتني اس��ت ،طبق روال هرسال و به منظور حفظ نظم و
امنيت در برگزاري مراسم روز  22بهمن ،ايستگاه متروي
ميدان آزادي واقع در خط چهار مترو تا پايان مراسم بسته
خواهدبود.

هداياي سيمكارت دايمي همراه اول
در طرح ويژه فروش سيمكارت دايمي همراه اول با
خريدهرسيمكارتدايميبهجزبهرهبردنازتخفيف
 ۴۰درصدي از بسته خوشآمد  ۱۰۰۰نيز بهرهمند
شويد .اين بسته شامل ۱۰۰۰پيامك ۱۰۰۰،دقيقه
مكالمه داخل شبكه ،يك هفته اينترنت نامحدود و
همچنينتخفيفمكالمهبهمدت ۹۰روزپسازاتمام
بستهخوشآمداست.
نحوه خريد س�يمكارت دايمي همراه
اول در طرح ويژه
براي خريد س��يمكارت دايمي هم��راه اول در اين
طرح كافي اس��ت به فروش��گاه آنالين به نش��اني
 shop.mci.irيادفاتروفروشگاههايهمراهاولدر
سراسركشورمراجعهكنيد.درسامانهفروشگاهآنالين
همراهاولهمچنينامكانانتخابشمارهگلچيننيز
وجوددارد.گفتنياستطرحفروشويژهسيمكارت
همراه اول ش��امل طرح  ،۲۰طرح  ۱۰۰۰و ثبت نام
آنالين و گلچين خواهد شد .اما طرحهاي قسطي و
سيمكارتهاي سازماني با قيمت مصوب پيشين به
فروش خواهد رس��يد .در سامانه گلچين همراه اول
ميتوانيد پس از انتخاب سيمكارت دايمي و استان
روي دكمه انتخاب سرشماره كليك كنيد و پس از
انتخاب يك مورد دلخواه از ميان ليس��ت شمارهها
هر كدام را كه دلتان خواست انتخاب كنيد .در ادامه
ميتوانيد با وارد كردن اطالعات شخصي و پرداخت
آنالينسفارشراثبتكردهوسيمكارترادربمنزل
تحويلبگيريد.
پيشنهاد ويژه براي مشتركين فعلي
عالوه بر اين اگر مش��ترك فعلي همراه اول هستيد،
اين ش��ركت در طرح جديدي به نام يوسيم رويايي
به كليه مش��تركين اعتباري و دايمي كه از ابتداي
بهمنماهامسالبهمدتيكسالاقدامبهتعويضبه
يوسيمكنند،شانسبرندهشدنپيشنهاديتشويقي
را خواهد داد .اين پيش��نهاد يك سيمكارت رويايي
با اينترنت رايگان يكس��اله است .به اين ترتيب اگر
قصد خريد سيمكارت دايمي را داريد اين چند روز
بهترين فرصت براي بهرهب��ردن از تخفيف قيمت
س��يمكارت و همچنين اس��تفاده از بسته پيامك،
مكالمهواينترنترايگاناست.اگرهممشتركفعلي
هس��تيد حاال بهترين فرصت براي ارتقا به يوسيم
است .براي مشاهده تعرفه سيمكارت دايمي همراه
اول به اين صفحه و براي نمايش و خريد بستههاي
اينترنتنوترينو()4.5Gهمميتوانيدبهاينصفحه
ازوبسايتهمراهاولمراجعهكنيد.

اخبارشهرستانها
توقيف ۵دستگاهكاميونحامل
دام زنده غيرمجاز در بجستان
مشهد|جانشينفرماندهيانتظاميبجستاناز
توقيف ۵دستگاهكاميونحاملدامزندهغيرمجاز
در اين شهرستان خبر داد .سرهنگ دوم حميد
زارع شورابي گفت :در پي كسب اخبار و اطالعاتي
مبني بر انتقال احشام به اس��تانهاي جنوبي و
قاچاق آن به كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس
به صورت ويژه در دس��تور كار پليس آگاهي اين
فرماندهي قرار گرفت .وي ادامه داد :ماموران در
حين كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه
كاميون س��بز رنگ مشكوك ش��دندكه پس از
توقيف ،مشاهده شد ،اين كاميونها حامل احشام
غيرمجاز و با تعداد  ۴دستگاه كاميونت ديگر نيز
همسفربودهاند.

 ۱۰۱۸واحد مسكن مهر
در استان كرمانشاه افتتاح شد
كرمانش�اه|۱۰۱۸واحد مس��كن مهر ب��ا اعتبار
۸۰۰ميلياردريالامروزباحضوروزيرراهوشهرسازي
بهمناسبتدههفجردراستانكرمانشاهبهبهرهبرداري
رسيد .ساير طرحهاي مسكن مهر شامل ۱۰۰واحد
تعاوني مهر شهرستان هرس��ين ۳۶ ،واحد تعاوني
مس��كن ميراث فرهنگي ۳۲ ،واحد تعاوني مسكن
انجمن شركتها ۱۸۴ ،واحد تعاوني مسكن مولوي
شهرستانجوانرود ۳۰۰،واحدمهرآورانشهرستان
كنگاورو ۳۳۰واحدخودمالكينسطحاستاناست.

اخبار
يكسوم بيكارانكشور
محرومانمخاطبكميتهامدادند

معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد از ايجاد۹۰
هزار فرصت شغلي براي مددجويان اين نهاد در ۱۰
ماههسالجاريخبردادوگفت:برايايجاد ۱۶۲هزار
فرصت شغلي در سال آينده برنامهريزي شده است.
حجتاهللعبدالملكيمعاوناشتغالوخودكفايياين
نهاد با تشريح عملكرد اين معاونت در حوزه اشتغال
مددجويان افزود :در ۱۰ماهه سال جاري در مجموع
 ۱,۶۲۱ميلياردتومانتسهيالتاشتغا لزاييازمحل
قرضالحسنه شبكه بانكي ،صندوق قرضالحسنه
امداد واليت و صندوق توس��عه ملي به مددجويان
پرداخت ش��ده اس��ت .با اين رقم تسهيالت بيش از
 ۹۰هزارفرصتشغليبرايمددجويانكميتهامداد
در سراس��ر كشور ايجاد شده اس��ت .عبدالملكي از
برنامهريزي براي ايجاد  ۱۶۲هزار فرصت شغلي در
س��ال آينده خبر داد و تاكيد كرد ۱۴۰:هزار فرصت
شغلي از طريق اجراي طرح و ۲۲هزار فرصت شغلي
ديگر از طريق كاريابي انجام خواهد شد كه براي اجرا
نيازمندتأمينمنابعماليوبانكياست.

 200هزار خانواده پشت نوبت
دريافت مستمري بهزيستي

رييس س��ازمان بهزيستي كشور در نشست شوراي
اداري بهزيستي استان كردستان در سنندج از وجود
 ۲۰۰هزار خانواده پش��ت نوبتي در كشور خبر داد و
گفت :درصدد يكسانسازي مستمري مددجويان و
برقراريمستمريبرايافرادپشتنوبتيهستيم.
وحيد قباديدانا ،رييس سازمان بهزيستي كشور در
خصوص مسكن معلولين و دغدغههاي اين قشر از
جامعه تصريح كرد ۵۳:هزار واحد مسكوني در دست
احداثداريمكه ۱۱۳هزار مددجوپشتنوبتبرنامه
مسكن وجود دارد؛ اميدواريم با حمايت و مشاركت
همهبخشهايمختلفازجملهانجمنخيرينمسكن
ساز،بنيادمستضعفانوبنيادمسكنانقالباسالمي،
ساختهمهآنهابهپايانبرسدوواگذارشود.
رييس سازمانبهزيستيكشور افزود :با مطالبهگري
از نهاديهاي مرتبط در امر ساخت مسكن و افزايش
جلب مش��اركتهاي اجتماعي و استفاده از الگوها و
تجارب موفق كشورهاي پيشرفته اميدوارم بتوانيم
پروسهتامينمسكنجامعههدفرامحققسازيم.
قباديدانا با اش��اره به اليحه خوبي ك��ه در ارتباط با
بودجه سازمان بهزيستي به مجلس فرستاده است
اذعانكرد:درصورتتصويبدرصحنعلنيمجلس
شوراياسالمي،دريافتيمستمريبگيرانبهزيستي
 ۲۰درصدافزايشخواهديافت.

رتبه اول شيراز در دنيا
براي پيوند كبد

رييس مركز مديريت پيون��د و درمان بيماريهاي
وزارت بهداشت با اشاره به پيش��رفتهاي ايران در
حوزه پيوند اعضا و لزوم فرهنگس��ازي براي اهداي
عضوازمرگمغزي،گفت:دركشورمابيشاز۵۵۰۰
موردپيوندكبدصورتگرفتهودراينخصوصمركز
شيرازبا ۷۰۰پيوندكبددرسال،رتبهاولرادرجهان
كسبكردهاست.
مهدي ش��ادنوش در كارگاه آموزش��ي بهرهبرداري
از سامانه رجيس��تري مركز مديريت پيوند و درمان
بيماريها،عنوانكرد:سامانهرجيستري،حلقهمفقود
حوزه پيوند بود كه ب��ا راهاندازي آن ،در حوزه درمان،
سياستگذاري و اقتصاد س�لامت كشور اقدامات
مهميانجامخواهدشد.ويبابياناينكهعملپيوند
ميتواند تأثير بسيار زيادي در صرفه جويي و ارتقاي
كيفيتزندگيبيمارانداشتهباشد،افزود:ازسال۶۸
بههمتاستادفاضلوبافتوايامامخميني(ره)مساله
پيوندبهصورتشرعيحلشدو ۱۱سالطولكشيد
تا به قانون تبديل و آيين نامههاي مربوطه نيز۲سال
بعد از آن در هيات دولت به تصويب رسيد.شادنوش
گفت :روند رش��د اهداي عضو در ۱۸س��ال گذشته
در ايران ۶۰،برابر ش��ده است كه در مقياس جهاني
شاخصقابلقبولينيست؛زيراكشوريمانندچين،
طي ١٠س��الي كه موضوع اهداي عضو را با جلسات
آموزشي متخصصين كش��ور ما آغاز كرده است ،در
زمينه اهداي عضو رش��د  ۱۲۲برابري داشته است.
وي با بيان اينكه در گذشته بيشتر پيوندهاي كليه از
افرادزندهبوده،امادرحالحاضر ۵۷درصدپيوندهاي
كليهدركشورازافراددچارمرگمغزياست،گفت:در
كشورما،بيشاز۵۵۰۰موردپيوندكبدصورتگرفته،
در اين خصوص به همت استاد ملك حسيني ،مركز
شيرازبا ۷۰۰پيوندكبددرسال،رتبهاولرادرجهان
كسب كرده است .رتبه بعدي مربوط به بيمارستاني
در كاليفرنياي امريكا با ۴۰۰پيوند كبد در يك مركز
بوده ،از اين رو ،اين موضوع افتخاري براي دانش��گاه
شيرازمحسوبميشود.رييسمركزمديريتپيوند
و درمان بيماريهاي وزارت بهداش��ت خاطرنشان
كرد :رتبه اهداي عضو ايران در رنكينگ جهاني ۲۶
است،اماميتواندوضعيتبهتريداشتهباشدوالبته
با توجه به فعاليتهايي كه آغاز شده ،نتايج بهتري
در انتظار خواهد بود و در سال  ۹۸نيز جهش خوبي
را شاهد خواهيم بود؛ چراكه چالشهاي موجود در
سال ۹۷رفعشدهاست.شادنوشبابياناينكههزينه
پيوند كليه يك هفتم دياليز است ،يادآور شد :هزينه
دياليز در طول يك دوره ۵ساله ،حدود ۳۵۰ميليون
تومانبرايخزانهكشورهزينهدربرخواهدداشت؛در
حالي كه پيوند كليه حدود ۵۰ميليون تومان هزينه
دارد.بنابراعالموبدا،ويگفت:ازنظرمالينيزباوجود
نوسانات ارزي اجازه ندادهايم ،بيماران پيوندي تحت
تأثير قرار گيرند .همچنين تا پايان اس��فندماه سال
جاري،پرداختهايمربوطبهتيمفعالپيوندتمامي
دانش��گاهها انجام خواهد شد.رييس مركز مديريت
پيوند و درمان بيماريهاي وزارت بهداش��ت با بيان
اينكهدرحالحاضر ۸۶۰۰نفردرليستانتظارپيوند
كليه قرار دارند ،اف��زود :اميدواريم بتوانيم اين آمار را
كاهشدهيموازآالماينبيمارانبكاهيم.
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بانك و بيمه

برنامهريزي براي مقابله با تحريم

فرازهايي از 40سال آرامش بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
مقدمه
نگاهي به تاريخچه نظارت بر صنعت بيمه نشان
ميدهد ،عمر سياستگذاري ،نظارت و هدايت
بيش از  40سال اس�ت اما در  40سال اخير بيمه
مركزي با ماموريت مش�خص و ابزار قانوني اين
مسووليت را بر عهده داشت ه است.
بيمهمركزيايرانبااركانمجمععمومي،شوراي
عالي ،هيات عامل و بازرسان ،تأسيس و آغاز به
كار كرده است.
پس از تأسيس بيمه مركزي تمامي فعاليتهاي
ش�ركتهاي بيمهاي به كنترل دولت درآمد .به
عبارت ديگر تأسيس موسسات بيمه نه فقط در
مرحله تأس�يس ،بلكه ضمن فعاليت تحت نظر
دولت قرار گرفت و تأس�يس شركتهاي بيمه،
شخصيت حقوقي و سرمايه آنها ،اجازه فعاليت،
صالحيت مالي و فني ،نح�وه واگذاري پرتفوي
و ادغام ش�ركتهاي بيمه در يكديگر و باالخره
انحالل اين ش�ركتها تابع مقررات خاص بيمه
مركزيشد.
 -1جواد منصور از (يكم آبان  1350تا س��يام شهريور
)1356
 -2دكتر هادي هدايت��ي (يكم مهر  1356تا يكم آبان
)1357
 -3عبدالحسين دانشپور (بيست و سوم اسفتد 1357
تا سيزدهم ارديبهشت)1360
 -4دكتر س��يد محمود اعرابي (چهاردهم ارديبهشت
 1360تا پانزدهم آذر )1362
 -5احمد گرانمايه (شانزدهم آذر 1362تا نهم فروردين
)1373
 -6دكتر عبدالناصر همتي (ده��م فروردين  1373تا
بيستم خرداد)1385
 -7دكتر نوروز كهزادي (بيست و يك خرداد  1385تا
هفدهم فروردين)1387
 -8دكترجواد فرش��باف ماهريان (هجدهم فروردين
 1387تا ششم شهريور )1390
 -9سيد محمد كريمي (بيست و چهارم شهريور1390
تا ششم شهريور)1392
 -10محمد ابراهيم امين (هفتم شهريور  1392تا 22
ارديبهشت)1395
 -11دكتر عبدالناصر همتي (دوره دوم) (بيست و سوم
ارديبهشت 1395تا هفدهم تير)1397
 -12دكتر غالمرضاسليماني (سيام تير ماه  1397تا
هماكنون)
آنچه در پي ميآيد ،نمايهاي اس��ت از آنچه در  40سال
گذشته بر صنعتبيمه گذشت:
ملي شدن شركتهاي بيمه ()1358
موسسات بيمه كشور تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي
با تركيبي از يك شركت دولتي 12 ،شركت خصوصي
(آريا ،پارس ،ملي ،آسيا ،البرز ،اميد  ... .و دو موسسه بيمه
خارجي به صورت نمايندگي در س��طح كشور فعاليت
ميكردند).درچهارمتيرماه 1358بنابرتصميمشوراي
انقالب  12شركت خصوصي ،ملي اعالم شدند و پروانه
فعاليت 2نمايندگي خارجي بيمه نيز لغو شد.
فعاليت  3ش��ركت بيمه ايران ،آس��يا و الب��رز و توقف
فعاليتهاي بيمهاي  10ش��ركت بيمه ( 1360لغايت
)1367
در فاصله زماني س��الهاي  1360لغاي��ت  1368و در
هنگامه ورود كشور به جنگ تحميلي  3شركت بيمه
ايرانوآسياوالبرزبه فعاليتخودادامهدادندلكنصدور
بيمه نامه در 10شركت بيمه ملي متوقف شد.
بيمه در دوران دفاع مقدس
( 1359لغايت )1368
ط��ي دوران  8س��ال دفاع مق��دس و محدوديتهاي
اعمال ش��ده از س��وي كش��ورهاي خارجي به جهت
تحريمهاي اعمال شده ،اقدامات صنعت بيمه كشور در
دوران پرافتخ��ار دفاع مقدس به منظور تبيين نقش و
عملكرد آن در قالبهاي زير قابل بررسي است:
الف)اعزامنيرويانسانيوامكاناتتخصصي،سرمايهاي،
عموميوتخصصي
تعداد ايثارگران صنعت بيمه كش��ور ب��ا توجه به واژه
و تعري��ف ايثارگ��ر در قانون جامع خدمت رس��اني به
ايثارگران
شهداء 6:نفر
جانبازان 649:نفر
آزادگان 68 :نفر
رزمنده 111:نفر
ش��ايان ذكر اس��ت به جهت حمايت قاطع از خانواده
معظم ايثارگران تعداد  399نفر از خانواده معزز شهدا
در بيمه مركزي و شركتهاي تحت نظارت مشغول به
فعاليتهستند.
ب) اقدامات كلي و ساير اقدامات بينالمللي و خارجي
 -1بيمه نفت كش ها
 -2بيمه منازل مسكوني با پوش��ش بمباران هوايي و
موشك باران
-3پوششبيمهحملكاالوتجهيزاتبهمناطقجنگي
 - 4ارس��ال كمكهاي نقدي و غيرنق��دي به مناطق
جنگي
تصويب قانون اداره امور شركتهاي بيمه
در مجلس شوراي اسالمي (13آذر)1367
در آذر ماه سال  1367به موجب « قانون نحوه اداره امور
شركتهاي بيمه» از ادغام  9شركت بيمه ملي شده به
نامهاي آريا ،اميد ،پارس ،تهران ،توانا ،حافظ ،ساختمان
و كار ،شرق و ملي ،شركت س��هامي بيمه دانا فعاليت
خود را آغاز كرد.

عضوي�ت بيم�ه مرك�زي در Asian Re
()1372/03/20
اين ش��ركت ،با ه��دف رهبري اتكايي در قاره آس��يا و
برآورد نيازهاي اتكايي اين قاره ،به عنوان يك سازمان
فرامليتي در س��ال  )1357( 1979و در قالب قوانين
 UN-ESCAPتاسيس شد.
شروع به فعاليت اين شركت يك سال پس از تاسيس
آن است.
الحاق صندوق تامين خسارتهاي بدني به
فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي
()1373
صندوق تامين خس��ارتهاي بدني ب��ه موجب ماده
 10قان��ون بيمه اجباري مس��ووليت مدني دارندگان
وس��ايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب  1347/10/23هجري شمس��ي تاسيس شد
و آييننامه آن در تاريخ  1348/04/1به تصويب هيات
وزيران رسيد.
وص�ول تقاض�اي تاس�يس بيم�ه خصوصي
()1383/03/13
بهم��ن 1380رييس ش��وراي عالي بيم��ه از تصويب
آيين نامه تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و وصول
26تقاضاي تاسيس شركت بيمه خصوصي خبر داد.
ثبت نخستين شركت بيمه خصوصي
در مناطق آزاد ()1381/02/18
شركت بيمه حافظ (سهامي عام) اولين شركت بيمه
خصوصي اس��ت .براي فعاليت در مناطق آزاد با مجوز
بيمه مركزي ايران درتاريخ 1381/02/18تاسيس شد.
تاسيسنخستينشركتهايبيمهخصوصي
(توس�عه ،پارس�يان ،رازي و كارآفري�ن) در
سرزمين اصلي ()1382/02/28
در س��ال  1381بيمه مركزي موافقت خود را با ثبت
 4ش��ركت بيمه توسعه ،پارس��يان ،رازي و كارآفرين
اعالم و در  28ارديبهش��ت  1382پروانه فعاليت آنها
را صادر كرد.
تاسيس نخس�تين ش�ركت بيمه اتكايي در
ايران ()1383/02/12
شركتبيمهاتكاييامين(سهاميخاص)بهعنواناولين
شركتبيمهاتكاييخصوصيكشوراجازهتاسيسخود
را در تاريخ 1382/01/10از بيمه مركزي ايران اخذ كرد.
تاسيس پژوهشكده بيمه ()1384
اولين پژوهشكده بيمه بر اساس مصوبه مجمع عمومي
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت قطعي
شوراي گس��ترش آموزش عالي ،با سه گروه پژوهشي
بيمههاي اموال و مسووليت ،گروه پژوهشي بيمههاي
اش��خاص و گروه پژوهش��ي عمومي بيمه تاس��يس
شد .اساسنامه پژوهشكده بيمه پس از تصويب شوراي
گسترش آموزش عالي در تاريخ  ،1384/10/17براي
اجرا در تاريخ 1384/12/20به بيمه مركزي جمهوري
اسالمي ايران ابالغ شد.
ادامه تاسيس شركتهاي بيمهاي
از سال1382تا 1395
در فاصله سالهاي 1382تا  23 ،1395شركت بيمه
خصوصي ديگر از بيمه مركزي مجوز فعاليت گرفتند
دراينسالهاشركتهايبيمهسينا،ملت،ايرانمعين
و نوين ( ،)1382شركتهاي بيمه اميد ،اتكايي امين،
حافظ ،دي و س��امان ( ،)1383پاس��ارگاد (،)1385
معلم با ادغام ش��ركتهاي صادرات و سرمايهگذاري
( ،)1386ميهن ( ،)1387اتكاي��ي ايرانيان (،)1388
كوث��ر ( ،)1389ما ،متقابل كيش و آرم��ان ()1390
متقابل قش��م و آس��ماري ( )1391تعاون و س��رمد
( ،)1392تجارت نو و حكمت صبا (. )1395
خصوصيسازي س�ه شركت بيمهاي آسيا،
دانا و البرز ()1388
در س��ال  1388و پ��س از اقداماتي ك��ه در چارچوب
سياستهاي كلي اصل44از اواسط دهه 1380صورت
گرفته بود ،عرضه سهام ش��ركت بيمه البرز در بورس
آغاز شد و مورد اس��تقبال متقاضيان و سرمايهگذاران
قرار گرفت.
تاس�يس اولين شركت تخصصي بيمه عمر و
زندگي ()1395
يكيازرويكردهايمهمبيمهمركزيگسترشبيمههاي
عمردركشوراست.درحالحاضرسياستبيمهمركزي
جمهوري اسالمي ايران ،صرفاً اعطاي پروانه فعاليت به
ش��ركتهاي بيمه تخصصي و با اولويت شركتهاي
بيمه زندگي است .
اصالح تعرفه و آزادسازي در بازار بيمه
در خرداد  1388بيمه مركزي به منظور افزايش رقابت
بين ش��ركتهاي بيمه و افزايش رضاي��ت خريداران
بيمه نامه ،به تدريج تعيين نرخ رشتههاي مختلف را به
عهده هياتمديره شركتها گذاشت.اين پروژه رقابت
ش��ركتهاي بيمه را افزايش داد .براين اس��اس بيمه
مركزي نظ��ام نظارت مال��ي را جايگزين نظام نظارت
تعرفهاي كرد.
راهان�دازي س�امانه نظ�ارت و هداي�ت
الكترونيكي بيمه (سنهاب) از1391
از س��ال  ،1391حدود  40زير سيس��تم تحت عنوان
س��امانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه موسوم به

برش

با توجه به كمبودهاي�ي كه قانون قبلي
شخص ثالث داش�ت و مطابق با مطالعات و
بررسيهاي فشرده وپس از مدت چندسال
در س�ال  1395تحت عن�وان« قانون بيمه
اجب�اري خس�ارت وارد ش�ده به ش�خص
ثالث در اثر حوادث ناش�ي از وسايل نقليه»
تصويبشدكهبيمهمركزينقشموثريدر
تدوين،پيگيريوتصويبقانوناينقانونو
آييننامههاياجراييمرتبطباآنراداشت.
عرضه س�هام بيمه البرز در بورس مورد
استقبالمتقاضيانقرارگرفت.
سنهاب توسط بيمه مركزي طراحي و راهاندازي شده
است .سنهاب يكي از تحوالت بزرگ در صنعت بيمه در
دولت تدبير و اميد است كه با اين سامانه يك سيستم
كامل و ب��ه روز در زمينه كنترل و هدايت صنعت بيمه
به وجود آمده است .در اين سامانه الزامات آيين نامهها
بررسي ،احصا و به شاخص نظارتي عمومي و تخصصي
تبديل ميشود ،به نحوي كه اطالعات استخراج شده از
سرورهاي شركتهاي بيمه ضمن انطباق با شاخصهاي
نظارتي غربال ميش��ود و مغايرات آنها استخراج و به
صورت خودكار به شركت بيمه منعكس ميشود.
برنامهري�زي براي مقابله ب�ا تحريم (ايجاد
حساب ويژه اتكايي)
بيمهمركزيتوانستباايجادحسابويژهاتكايي،ايجاد
كنسرسيوممليو....ظرفيتنگهداريريسكدركشور
را افزايش دهد بطوري كه پوشش اتكايي مورد نياز تمام
پروژهها و ريسكهاي بزرگ كشور را كه سهم بسزايي در
اقتصاد كالن كشور دارند ،تأمين نمايد.
اصالحقانونبيمهشخصثالث(سال)1395
با توجه به كمبودهايي كه قانون قبلي ش��خص ثالث
داشت و مطابق با مطالعات و بررسيهاي فشرده وپس
از مدت چندسال در سال  1395تحت عنوان« قانون
بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشي از وس��ايل نقليه» تصويب شد كه بيمه
مركزي نقش موثري در تدوين ،پيگيري و تصويب قانون
اين قانون و آيين نامههاي اجرايي مرتبط با آن را داشت.
صندوق بيمه حوادث طبيعي
درصورتتاسيسنهايي،صندوق،بيمهگر«بيمهپايه»،
صندوق است و كليه ش��ركتهاي بيمه تحت نظارت
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ميتوانند نسبت
به فروش بيمهنامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان
اقدام كنند.
توانگري شركتهاي بيمه
يكي از اقدامات نظارتي كه بيمه مركزي با جديت آن را
پيگيريميكند،توانگريشركتهايبيمهاست.هدف
از اين اقدام جلب اعتماد مردم به صنعت بيمه و حمايت
از حقوق بيمه گذاران اس��ت.با توجه به اينكه صنعت
بيمه ،محصول قابل لمسي براي فروش ندارد و در قبال
حقبيمهبهمردمخدمتارايهميدهدبايدايناطمينان
واعتماددرمردمنسبتبهشركتهايبيمهبهوجودآيد
و بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر بر اين امر نظارت ويژه
دارد تا شركتهاي بيمه توانايي انجام تعهدات خود را
در قبال بيمه گذاران ،داشته باشند.
اشتغالزايي
صنعت بيمه كش��ور توانس��ته در امر ايجاد اشتغال تا
پايان س��ال  1396براي نزديك به 140هزارنفر شغل
ايجاد كند.
پااليش شبكه فروش
در اين طرح 89هزار كد شبكه فروش مندرج در سامانه
سنهاب شناس��ايي و با فراخوان گسترده شركتهاي
بيمه ،اطالعات نمايندگان و كارگزاران تعيين هويت
شدند و 7هزار نماينده دو ش��غله و چند صد نماينده
دارايدويا سهنمايندگياز شركتهايبيمه شناسايي
و اصالح شد.

مجوزهايصادرهبرايعرضهكنندگان خدماتبيمهاي
رديف

عنوانمجوز

1

ارزيابي خسارت بيمه اي

663

2

كارگزاريرسميبيمهمستقيم

1302

3

اكچوئررسميبيمه

3

4

موسساتبيمه(شركتهايبيمه)

28

5

موسساتآموزشيبيمه

15

6

دفاترارتباطيبيمه

9

توسعه فرهنگ بيمه
سياس��ت جدي بيمه مركزي ،فرهنگسازي بيمه در
مي��ان دانشآموزان اس��ت .اهميت ش��ناخت اصول
اوليه فراگيري مفاهيم بيمهاي و آشنايي با قابليتها
و ظرفيتهاي صنعت بيمه از پايه دبس��تان است اگر
آموزش بيم��ه را از مقاطع ابتدايي آغاز كنيم در آينده
ش��اهد افزايش ضريب نف��وذ بيم��ه و در نهايت رفاه
اجتماعيپايدارخواهيمبوددراينراستابرقراريتعامل
با وزارت آموزش و پرورش (گنجاندن مفاهيم بيمهاي
در كتابهاي درسي و مجالت رشد ،اجراي برنامههاي
آموزش��ي در مدارس ،اهداي كتاب ،برگزاري مسابقه
بيمهاي) صورت گرفته است.
اخذ مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
برقراري تعامل شايسته با رسانههاي مختلف
تهيه،توليدوپخشمطالببيمهايدرقالبهايمختلف
و از طريق كانالهاي گوناگون به مردم
تهيهوتوليدانيميشن/تيزركليپهايمختلف
تهيه و تدوين سند توسعه فرهنگ بيمه
راهاندازي مركز تماس تلفني  4ش��ماره اي ( )2342و
پيامكي و پاسخگويي به مردم
تصويب قانونهاي هفتگانه مرتبط با فعاليت موسسات
بيمهبازرگاني
تصويب «اليحه قانون ملي ش��دن موسس��ات بيمه و
موسسات اعتباري»
تصويب قانون اداره امور شركتهاي بيمه
تصويب قانون «تاسيس موسسات بيمه غير دولتي»
تصويب «قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسووليت
مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل
شخص ثالث» -مصوب1387
تصويب قانون «بيمه اجباري خس��ارات واردش��ده به
ش��خص ثالث در اثر حوادث ناش��ي از وسايل نقليه»-
مصوب 1395
ت بيمه
ت موسس��ا 
س و فعالي 
تصويب مقررات تأس��ي 
ي اس�لامي
ي جمهور 
ق آزاد تجاري -صنعت 
در مناط�� 
ي ادارهمناطقآزاد
ايران و قانوناص�لاحقانونچگونگ 
تج��اري -صنعتي جمهوري اس�لامي ايران -مصوب
1387/04/ 16 -1389/06/02
تصويب قوانين برنامه توسعه كش��ور از جمله «قانون
برنامهپنجسالهچهارمتوسعهجمهورياسالميايران»
ص�دور تاييدي�ه ش�رايط عموم�ي ب�راي
رشتههاي بيمهاي فاقد شرايط عمومي مصوب
شوراي عالي بيمه
در اجراي ماده  7آييننامه ش��ماره  81مصوب شوراي
عالي بيمه ،شرايط عمومي ارسالي از سوي شركتهاي
بيمه ،ضمن مطابقت با قانون بيمه ،عرف بيمهگري و
س��اير قوانين و مقررات مرتبط ،مورد ارزيابي و بررسي
تخصصي/كارشناسي قرار گرفت و گزارشات مختلف
جهت اعالم ايرادات /ابهامات آن به شركتهاي ذيربط
تنظيم و در صورت لزوم جلس��ات كارشناسي ،تماس
تلفني ،پيگيري و  ...انجام شد .در همين راستا ،از سال
 1394تا مرداد  1397براي  98مورد شرايط عمومي،
تاييديه صادر شد.
حق بيمه توليدي
حق بيمه توليدي از  27/3ميليارد ريال در سال 1359
به  345315ميليارد ريال در سال  1396رسيده است.
حق بيمه توليدي صنعت بيمه كش��ور از  4/4ميليارد
ريال در سال  1350به حدود  345/3هزارميليارد ريال

جمع2020 :

تعداد

در سال  1396رسيده است (البته اين افزايش متاثر از
تورم هم است)  .متوسط رشد ساالنه حق بيمه توليدي
صنعت بيمه كش��ور در  47سال گذشته معادل 27/8
درصد بوده است.
خسارت پرداختي
خس��ارت پرداختي صنعت بيمه كشور از  8/3ميليارد
ريال در س��ال  1359به ح��دود  217/4هزارميليارد
ريال در سال  1396رسيده است .متوسط رشد ساالنه
خس��ارت پرداختي صنعت بيمه كش��ور در  47سال
گذشته معادل 28/7درصد بوده است كه متوسط رشد
س��االنه حق بيمه توليدي در اين مدت ( 27/8درصد)
كميبيشتراست.
ضريب خسارت
متوسطضريبخسارتصنعتبيمهكشوردر 31سال
گذشته معادل  71/3درصد است.
ضريب خسارت در سال  1392به حداكثر مقدار خود
( 89/3درصد) رسيده است.
كمترين ميزان ضريب خسارت به سال  1368با 44/8
درصد اختصاص دارد.
حق بيمه سرانه:
حق بيمه س��رانه در دهههاي اخير از روندي صعودي
برخوردار بوده ،و از حدود  700ريال در سال  1359به
حدود  4/3ميليون ريال در سال  1396رسيده است.
ضريب نفوذ بيمه:
در 47سالاخير،ميزانضريبنفوذبيمهاز 0/49درصد
در سال 1350به 2/33درصد در سال 1396رسيده كه
حاكياز 4/8برابرشدنسرعتپيشرفتصنعتبيمهدر
مقايسه با اقتصاد داخلي در اين مدت است.
تاييد صالحيت براي مديران كليدي
در دوره  1381لغايت پاي��ان  1392حدود  630مورد
تاييديه براي مديران كليدي ش��ركتهاي بيمه صادر
شده است.
تأييد صالحيت حرفهاي كاركنان كليدي
شركتهايبيمه
در مجموع بي��ش از  3191مورد مج��وز براي فعاالن
صنعت بيمه در 40سال گذشته صادر شده است.
ايج�اد س�رويسها و خدم�ات الكترونيكي
متنوع در پرتال بيمه مركزي
ايجاد مي��ز خدمت الكتروني��ك و اراي��ه  15خدمت
الكترونيكي در آن و نيز در دس��ترس قرار دادن برخي
از خدمات در درگاه مل��ي خدمات و دولت همراه براي
استفاده شهروندان ،كسب و كارها و سازمان هامانند:
استعالمبيمهنامه/سامانهپاسخبهاستعالمسوابقبيمه
خودرو/ثبتاطالعاتمتقاضيانشبكهفروش(نماينده،
كارگزار ،ارزياب خسارت ،كارگزار اتكايي) و...
رتبه بيمهاي ايران در دنيا
بر اساس آمار سال  )1396( 2017صنعت بيمه كشور
ازنظرشاخصحقبيمه توليديدرجايگاه42امجهان
ايستاده است .از س��وي ديگر رتبه دو شاخص ضريب
نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه كشور جايگاه  57و  67در
دنيا را داراست.

راهوشهرسازي
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«تعادل» از پارلمان شهري پايتخت گزارش ميدهد

گروهراهوشهرسازي|
روز گذش��ته سيد حسن رس��ولي ،خزانهدار شوراي شهر
تهرانگزارشحسابهايدرآمدوهزينهشهرداريتهران
در س��ه ماهه مهر ،آبان و آذر ماه و ارزيابي ميزان انطباق آن
با بودجه مصوب س��ال ۹۷را قرائت كرد .همچنين دراين
جلسهكلياتطرح«الزامشهرداريتهرانبهبرنامهريزيو
انجاماقداماتالزمبرايبسترسازيتحققزيستشبانهدر
چشماندازتهران»۱۴۰۲موردبررسيقرارگرفتواعضاي
ش��وراي شهر تهران با اجراي آزمايش��ي زيست شبانه در
تهران از ابتداي ارديبهشت ماه و در يك بازه زماني  ۳ماهه
موافقتكردند.
به گزارش «تعادل» ،حسن رس��ولي در جريان بررسي
حس��اب درآمد و هزينه شهرداري در  9ماه اخير عنوان
كرد كه ش��هرداري تهران در ب��رش عملكردي  9ماهه
امسال توانسته مبلغ  ۹هزار و  871ميليارد تومان يعني
 ۷۵درصد منابع را تحصيل كند.
به گفته رسولي در ارزيابي كلي شهرداري تهران بر اساس
بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملكردي
س��ه ماهه خود نس��بت به تامين منابع در سقف  ۴هزار
و 357ميليارد تومان اقدام و به همين ميزان مصارف خود
را نيز تنظيم كرده و تعادل ميان منابع و مصارف را برقرار
كند .در اين راستا در اين سه ماه شهرداري توانسته مبلغ
 ۳هزار و  592ميليارد تومان (معادل  ۸۲درصد) منابع
مالي را تحصيل كند.
او با بيان اينكه شهرداري تهران در اين مدت با  ۸۲درصد
تحقق درآمد و  ۱۸درصد كس��ري بودجه مواجه اس��ت،
تصريح كرد :شهرداري مبلغ  ۲هزار و 348ميليارد تومان
هزينه در سه ماه مهر و آبان و آذر منظور كرده است .از كل
منابع حاصله  ۶۵درصد هزينهها ثبت شده كه ثبت اين
ميزان مصارف براي سه ماه ،بيانگر فاصله زماني در نحوه
ثبت رويدادهاي مالي شهرداري است .به عبارتي هر چند
اينفاصلهنسبتبهماههايگذشتهكاهشپيداكردهولي
عدم ثبت ۳۵درصدي هزينهها در دفاتر مالي نشاندهنده
عدم رفع نقايص ثبت اين رويداد مالي است.
خزانهدار ش��وراي شهر تهران درباره عملكرد تامين منابع
در فصل پاييز امس��ال نيز گفت :شهرداري تهران كسري
عملكردي  764ميلياردتومان (معادل  ۱۸درصد) نسبت
بهبودجهمصوبدارد،عمدهاينكسريعملكردمربوطبه
بخشدرآمدهاست.درآمدهايمصوب 3ماههمبلغ۲هزار

كل مصارف تمل��ك داراييهاي مالي يا همان هزينههاي
بازپرداختوامها،تسهيالتوديون،مصوبسهماههمبلغ
427ميليارد تومان است .اما ش��اهد عملكرد هزار و ۲۱۰
ميليارد توماني (معادل  ۲۸درصد) هستيم .اين سرفصل
طي  ۳ماه با  ۷۲درصد كمب��ود نقدينگي روبرو بوده البته
مطمئناهزينههايقطعيوپرداختيبيشازارقامياست
كه در گزارش شهرداري به آن اشاره شده است.
عملكرد ۹ماهههزينهودرآمدشهرداريتهران
رس��ولي درباره عملكرد نه ماهه هزينه و درآمد شهرداري
تهران نيز گفت :ش��هرداري بر اساس بودجه مصوب شورا
موظفبودهاستدربرشعملكردينهماههخودنسبتبه
تامينمنابعدرسقف۱۳هزارو ۷۲ميلياردتوماناقداموبه
همين ميزان مصارف خود را تنظيم و تعادل ميان منابع و

اعالم سقف وكف ريالي عوارض ساليانه طرح ترافيك

گروه راه و شهرس�ازي| نرخ طرح ترافيك سال آينده
هفته گذشته توسط اعضاي ش��وراي شهر تهران تصويب
شد و اعضا مقرر كردند تا نرخ طرح ترافيك در سال آينده تا
 15درصدافزايشيابد.درطرحترافيكسالجاريابهاماتي
در خصوص ترافيك محدوده زوج و فرد وجود داشت و اخذ
عوارض از محدوده زوج و فرد عالوه بر اينكه مشكالتي براي
ش��هروندان به وجود آورده ،به محل اختالف شهرداري با
شوراي شهر و پليس راهور منجر شده است .به گونهاي كه
معاونتحملونقلشهرداريتهرانعقيدهدارد،اخذعوارض
تردد از محدوده زوج و فرد طبق مصوبه شورا قانوني است و
پليس،فرمانداريواستاندارياينموضوعراردميكنند .در
طرحترافيكسالآيندهباحذفمحدودهزوجوفردابهامات
قانوني اين موضوع برطرف ش��ده اس��ت .در مصوبه جديد
محدودهزوجوفردبهعنوانرينگدومطرحترافيكدرسال
آيندهمنظورميشودوعنوانآنبهمحدودهكنترلآلودگي
هواتغييرناممييابد.مالكهرخودروباپالكتهراندرسال
 ۹۸در هر فصل  ۲۰روز و جمعا در سال  ۸۰روز ميتواند به
صورت رايگان وارد محدوده شوند و اگر بخواهد مازاد بر اين
 80روزبهمحدودهبيايند،بايدعوارضپرداختكند.عوارض

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

درمحدودهكنترلآلودگيهواياهمانطرحزوجوفردسابق
نصفرقمطرحترافيكاست.درواقعازسالآيندهشهروندان
 ۸۰روز در سال ميتوانند بطور رايگان وارد محدوده كنترل
آلودگي هوا ش��وند .همچنين نرخ ع��وارض ترافيك براي

حضور در
ترافيك

غير اوج
يك سر اوج
دو سر اوج

نوعمعاينهفني

نرخ سال97
برحسبتومان

ساكنان محدوده اين طرح در سال آينده داراي  50درصد
تخفيفاستوميزانتخفيفخودروهايدارايمعاينهفني
برترنيز از ۲۰درصدبه ۲۵درصد افزايش يافته است .در اين
طرحهمچونسالگذشتهبرايدارندگانمعاينهفنيبرتر
نرخ سال98
برحسبتومان
محلسكونتداخل
محدوده

محل سكونت خارج
محدوده

برتر

13.440

7.245

14.490

عادي

16.800

9.660

19.320

برتر

19.200

10.350

20.700

عادي

24.000

13.800

27.600

برتر

28.800

15.525

31.050

عادي

36.000

20.700

41.400

مصارفرابرقراركند،امادربرشعملكردينهماههامسال
توانستهمبلغ۹هزارو 871ميلياردتومان( ۷۵درصد)منابع
راتحصيلكند.همچنينشهرداريدر ۹ماههامسالمبلغ
۳هزارو 790ميلياردتومانهزينهمعادل ۳۲درصدمصارف
خودراثبتوبهشوراارايهكرده،مطمئناشهرداريهماكنون
مازاددرآمدبرمصارفمعادل ۶۸درصدناشيازاينگزارش
رادرخزانهخودموجودينداردوهزينهكردهاست.
رسولي با بيان اينكه تعيين تكليف حسابهاي في مابين
شهرداري پايتخت و دس��تگاههاي اجرايي دولت يكي از
مهمترين اهداف حوزه مديريت شهري دوره پنجم است،
گفت:بااينهدفازظرفيتمجمع ۵۱نفراميد(نمايندگان
مجلس و ش��وراي شهر) به رياس��ت دكتر عارف استفاده
كردهايم .جلساتي با رييسجمهور و معاون ايشان (رييس
محترم س��ازمان برنامه و بودج��ه) و وزارت امور اقتصادي

نيزتخفيفدرنظرگرفتهشدهونرخطرحترافيكايندسته
ازخودروهاكمتراز 7/7درصدافزايشيافتهاست.همچنين
مالك محاسبه حضور در محدوده ترافيك اوج يا غير اوج،
اولينوآخرينمشاهدهپالكدوربينهادرمرزهايورودي
و خروجي اين محدوده است .به گزارش «تعادل» ،بر اساس
مصوبه شوراي شهر از سال آينده چنانچه ،رانندگان ساكن
در محدوده طرح با معاينه فني برتر در ساعات غير اوج وارد
طرحمحدودهطرحترافيكشوندبالحاظ 50درصدتخفيف
بايد 7245تومانعوارضبپردازند.همچنينبرايساكنان
محدوده طرح ترافيك ،ميزان عوارض دو سر اوج با معاينه
فنيبرتر 15.525هزارتومانوبامعاينهفنيعادي20.700
هزار تومان در نظر گرفته شده است .عالوه بر اين در ساعات
غير اوج براي خودروهايي كه س��اكن محدوده نيستند ،با
داش��تن معاينه فني برتر 14.490تومان و براي دارندگان
معاينه فني عادي  19.320هزار تومان تعيين شده است.
سال گذشته اين مبلغ براي ساكنان داخل طرح كه معاينه
فني برتر داشتند 13.440تومان و براي خودروهاي داراي
معاينه فني عادي  16.800هزار تومان بود .اما خودروهاي
غيرس��اكن در محدوده طرح ترافيك كه در ساعات دو سر

ممنوعيت ارايه بليت چارتري
در سايتهاي فروش آنالين

س��ازمان هواپيمايي اعالم ك��رد :ارايه و نمايش
بليت هواپيما ،به صورت چارتري در سايتهاي
فروش ممنوع اس��ت .به گزارش مه��ر به نقل از
سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد :در راستاي
سياستهاي اعالمي از سوي وزير راه و شهرسازي
وهماهنگيباشركتهايهواپيماييدرخصوص
عدم ف��روش پروازها به ص��ورت چارتري به جز
در مس��يرهاي كيش ،قشم و مناطق نفت خيز و
همچنينباتوجهبهسياستهايكلياينسازمان
مبني بر عدم ارايه پروازهاي چارتري ،هرگونه ارايه
و نمايش بليتها به صورت چارتري در سايتهاي
فروش بليت تخلف محسوب ميشود.
وي افزود :در صورت مش��اهده هر گونه تخلف از
سوي سايت شركتها ،برخورد قانوني الزم ،انجام
خواهد پذيرفت .همچنين س��ازمان هواپيمايي
كشوريدرخبرديگرياعالمكرد:ازاولاسفندماه
جاري ،صدور و تمديد مجوز خدمات هوانوردي
و پروازي اع��م از خدمات فرودگاهي ،بار هوايي و
آموزشگاههاي تخصصي ،به صورت غيرحضوري
انجام ميشود.بر اساس اعالم سازمان هواپيمايي،
در اجراي ماده  ۶تصويب نامه حقوق شهروندي
در نظ��ام اداري و با هدف بهبود و ارتقاي س��طح
بهرهمندي شهروندان از ظرفيتهاي موجود و نيز
ايجادامكاندسترسيسريعومستمربهخدمات،
از اول اس��فند ماه س��ال جاري ص��دور و تمديد
مجوز خدم��ات هوانوردي و پ��روازي ،به صورت
غيرحضوريودربسترخدماتدولتالكترونيك،
از طريق سايت سازمان هوايپمايي كشوري انجام
ميشود؛ لذا درخواستكنندگان از حضور جهت
ارايه مدارك و پيگيري خودداري كنند.

تحقق ۷۵درصدي درآمدهاي شهرداري تا ديماه
و ۶۸ميليارد تومان است اما شاهد عملكرد يكهزار و496
ميلياردتومانيدرمجموع3ماههستيمكهنسبتبهمصوب
شورا با كس��ري عملكرد572ميليارد توماني (معادل۲۸
درصد)دراينبخشمواجههستيم.شهرداريبرايجبران
اينكسري 3ماههبايد 572ميلياردتومانرادرماههايآتي
مازادبرتكليفجذبكند.
رسولي همچنين تصريح كرد:درآمد حاصل از واگذاري
داراييهاي سرمايهاي كه عمدتا مربوط به عوارض تغيير
كاربري ،واگ��ذاري مازاد تراكم مج��از و فروش اموال و
امالك شهرداري است ،مصوب سه ماهه مبلغ هزار و863
ميليارد تومان است ،اما شاهد عملكرد هزار و415ميليارد
تومان در سه ماه و كسري عملكرد ۴هزار و  ۴۸۱ميليارد
ريالي يعني  ۲۴درصد هستيم .شهرداري براي جبران
اين كسري ميبايست ۴48ميليارد تومان را در ماههاي
آتي مازاد جذب كند.
وي با بيان اينكه ش��هرداري در بخش درآمد حاصل از
تملك داراييهاي مالي اين سه ماه ،مبلغ  680ميليارد
تومان يعني  ۱۹درصد از درآمد خود را از اين محل تامين
كرده اس��ت ،اعالم كرد :ش��هرداري تهران براي تامين
درآمدهاي خود مكلف به تامي��ن  424ميليارد تومان
منابع از اين محل بوده است.
خزانهدار شوراي شهر تهران درباره عملكرد حساب هزينه
فصلپاييز ۹۷نيزگفت:عملكردحسابمصارفسهماهه
مصوب مبلغ 3ه��زار و  960ميليارد تومان اس��ت .طبق
رويدادهايثبتشدهدردفاترمالي،شهرداريتهراندراين
بخش كسري عملكردي هزار و 614ميليارد تومان يعني
 ۴۰درصد نسبت به بودجه مصوب دارد ،عمده اين كسري
عملكردمربوطبهبخشتملكداراييهايسرمايهاياست،
در حالي كه شهرداري مكلف به هزينه هزار و 712ميليارد
تومانيعنيمعادل ۴۳درصدمنابعدراينمحلبودهاست
اما شاهديم مبلغ  293ميليارد تومان معادل  ۱۷درصد از
مصارفسهماههرادربخشتملكداراييهايسرمايهايكه
عمدتابههزينههايتوسعهشهرواجرايپروژههايعمراني
اختصاصمييابد،هزينهكردهاست.
رسوليادامهداد:رقمكلمصارفهزينهاي،مصوبسهماهه
مبلغهزارو821ميلياردتوماناستاماشاهدعملكردهزار
و 934ميليارد تومان در س��ه ماه مهر و آبان و آذر هستيم،
به عبارتي  ۸۲درصد كل مصارف شهرداري در مهر و آبان
و آذر ماه ۱۳۹۷از جنس هزينههاي جاري بوده است .رقم

ايرانشهر

و دارايي (خزانه داري كل) برگزار ش��ده اس��ت .در نتيجه
همسوييوتوافقصورتگرفتهنمايندگانطرفينمسوول
ش��دند به موضوع رس��يدگي و اظهارنظر كنند .سازمان
حسابرسي كش��ور نيز به عنوان داور و مرجع رسيدگي به
ادعاهايآنانتعيينشدهاست.
خزانهدار شوراي ش��هر تهران ادامه داد :بر اساس گزارش
اول بهمن جاري سرپرس��ت وقت معاونت مالي و اقتصاد
ش��هرداري ،كل مطالبات ادعايي شهرداري طي  ۹رديف
مربوط به سالهاي  ۹۵و  ۹۶مبلغ ۱۸هزار و  ۸۷۳ميليارد
تومان اعالم شده است .از اين رقم تاكنون مبلغ يك هزار و
 ۳۶۷ميليارد تومان معادل ۷.۲درصد كه به تاييد سازمان
حسابرسي و خزانه داري كل كشور رسيده بهصورت اوراق
تسويه اسناد خزانه از س��وي دولت به شهرداري پرداخت
شدهاست.

اوجبامعاينهفنيبرترواردطرحميشوندبايد31.050هزار
تومان و خودروهاي داراي معاينه فني عادي 41.400هزار
تومان بپردازند.در واقع ارزانترين نرخ طرح ترافيك مربوط
به س��اكنان در محدوده ترافيك و در ساعات غير اوج با رقم
 7.245هزار تومان و گرانترين نرخ هم مربوط به ساكنان
خارج از محدوده و درساعات دو سر اوج با رقم 41.400هزار
توماناست.چنانچهبهروالسالجاريدرروزهايپنجشنبه
طرح ترافيك اجرا نش��ود ،بدون در نظ��ر گرفتن روزهاي
پنجشنبه و جمعه و روزهاي تعطيل ،تعداد روزهايي كه در
آنها طرح ترافيك اجرا ميشود به  250روز ميرسد .از اين
رو،درواقعكفوسقفميزانيكهشهروندانتهرانيدرطول
يكسال( 250روز)عوارضطرحترافيكپرداختميكنند،
باتوجهبهساعاتغيراوجودوسراوجبرايساكنانمحدوده
ط��رح ،به ترتيب يك ميليون و 811ه��زار و 250تومان و
بيشترينمبلغنيز5ميليونو175هزارتوماناست.كمترين
ميزان پرداختي عوارض طرح ترافيك ساالنه براي ساكنان
خارجازمحدودهطرحنيز 3ميليونو 622هزارو 500تومان
وبيشترينمبلغعوارضساالنهاينطرح 10ميليونو350
هزارتومانخواهدبود.

آدرس اشتباه
به سرمايهگذاران مسكن

يككارشناساقتصادمسكنبابياناينكهآمارنشان
ميدهد معامالت ش��هر تهران در بازه قيمتي۷۵۰
ميليون تومان انجام ميشود ،گفت :شاخصهايي
همچون رش��د و ميانگي��ن قيمته��اي فعلي از
مناطق برخوردار شهر تهران اين آدرس اشتباه را به
سرمايهگذارميدهدكهدرمناطقمرفهنشيناقدام
بهساختوسازكند؛درحاليكهعمدهآپارتمانهاي
خالي از سكنه تهران در اين مناطق قرار دارد .مهدي
روانشادنيادرگفتوگوباايسنااظهاركرد:درديماه
گرانترين واحدهاي مس��كوني در مناطق ۲،۱و۳
آن هم در متراژهاي باالي ۱۸۰متر مربع بوده است.
بطورمثالدرشرايطيكهميانگينقيمتمسكندر
منطقه يك ۲۳ميلي��ون و ۱۰۰هزار تومان به ثبت
رسيده ،متوس��ط قيمت واحدهاي ۱۸۰متر به باال
درهمينمنطقه ۲۶ميليونو ۹۰۰هزارتومانبوده
است .در حالي كه در همين منطقه ميانگين قيمت
واحدهاي ۶۰تا ۸۰مترمربع ۱۵ميليونو ۶۰۰هزار
تومان به ثبت رس��يده كه نشان ميدهد در مناطق
لوكس شهر تهران متراژهاي باال از قيمت بيشتري
نس��بت به ميانگي��ن كل برخوردارن��د .وي افزود:
همچنين در مناطق متوس��ط و ارزان قيمت شهر
تهران مثل مناطق  ۱۲ ،۱۱ ،۵و  ۱۵بيشترين رشد
ميانگينقيمتدرديماه ۱۳۹۷مربوطبهمتراژهاي
 ۱۰۰ت��ا ۱۶۰متر بوده مربع اس��ت .ب��ه بيان ديگر
واحدهايبزرگتررشدقيمتبيشتريداشتهاند.اين
موضوعبهسرمايهگذاربخشمسكنآدرسميدهد
كه در واحدهاي لوكس ،نيمه لوكس و با متراژهاي
باالسرمايهگذاريكند؛درحاليكهايننوعواحدهااز
لحاظتعدادمعامالتسهماندكيرابهخوداختصاص
دادهاند و هماكنون عمده واحدهاي خالي از سكنه
شهرتهراندرمناطقمرفهنشينقراردارند.همچنين
خريد و فروشها در واحده��اي ارزان قيمت داراي
متراژكمتراز ۱۰۰مترمربعانجامشدهوفشارتقاضا
نيزدراينبخشديدهميشود.اينكارشناساقتصاد
مسكنبابياناينكهدرديماه ۱۳۹۷ميانگينمتراژ
واحدهايي كه معامله شده  ۷۵متر مربع بوده است
گفت ۶۸ :درصد واحدهايي كه معامله شدند داراي
ارزش كمتر از يك ميليارد تومان و ۴۱درصد كمتر
از  ۵۰۰ميليون تومان بودهاند .اگر ميانگين قيمت
ش��هر تهران كه  ۹ميليون و  ۸۰۰هزار تومان است
را در ميانگين متراژ تقاضا يعني ۷۵متر مربع ضرب
كنيم به عدد تقريبي ۷۵۰ميليون تومان ميرسيم
كه بايد به عنوان ميانگين قيمت بر اس��اس تقاضا
در تهران لحاظ ش��ود و ۵۷درصد معامالت مسكن
در اين بازه قيمتي انجام ش��ده اس��ت .اين نكات به
سياستگذاريادآوريميكندكهجهتحمايتهاي
دولتبايدبهسمتواحدهايدراستطاعتگروهغالب
جامعههدفبرود.روانشادنياتصريحكرد:مطابقاين
محاسبه،سياستگذاردرجهتهدايتسرمايههابه
سمتواحدهايكوچكدراستطاعتطرفتقاضا،
از تسهيالتدهي براي ساخت واحدهاي مسكوني
با متراژ باال در مناطق مرفهنش��ين خود را رها كند
و تمرك��ز را روي متراژهاي زير ۱۰۰متر بياورد .وي
گرايشبهسمتواحدهايقديميسازوارزانقيمت
را يكي از سيگنالهاي فعلي بازار مسكن دانست و
خاطرنشان كرد :سال گذشته واحدهاي زير ۵سال
 ۵۰درصد معامالت را به خود اختصاص ميدادند.
ديماهامسالاينعددبه ۴۳درصدرسيدهكهتغيير
معنادارياست.واحدهاي ۱۶تا ۲۰سالنيزگذشته
 ۱۲درصد از معامالترادربر ميگرفتكه امسالبه
۱۵درصدرسيدهاست.قسمتسوماينتحليلنشان
ميدهد واحدهايي كه ۱۰سال قبل به بازار مسكن
شهر تهران عرضه ميشدند با الگوي تقاضاي واقعي
تطابقبيشتريداشتند.
اينكارشناساقتصادمسكنگفت:سياستگذاران
بايدبررسيكنندكهچهاتفاقيدرخصوصمجوزهاو
ضوابطشهريافتادهكهباوجودفشارتقاضادربخش
واحدهايكوچكمتراژ،سرمايهگذارترجيحدادهبه
سمتواحدهايبزرگمتراژدرمناطقلوكسبرود
كهتقاضايواقعيبرايآنوجودندارد.

اخبار
نظارت بر عملكرد استانها
در ثبت سفارشات

شاتا|وزيرصنعت،معدنوتجارتازنظارتبردفاتر
تخصصيدرزمينهفرآيندانجامامورثبتسفارشات
در استانها خبرداد .رضا رحماني با حضور در جمع
مديران معاونت امور صنايع ضمن يادآوري شرايط
خاص كش��ور ،با تاكيد بر نظارت دفاتر تخصصي در
زمينه فرآيند انجام امور ثبت سفارشات در استانها
و رفع مس��ائل موجود در اين بخش گفت :شاه بيت
اقدام��ات وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت صيانت
از توليد و حفظ ش��رايط موجود با وجود مشكالت
پيشآمده اس��ت و در اي��ن ش��رايط معاونت امور
صنايع به دليل گس��تردگي حوزه وظايف ،از نقش
تعيينكنندهايبرخورداراست.
وزير صنعت ،معدن وتجارت بر نقش اراده و خواست
مديران و مسووالن در عبور از شرايط فعلي و بهبود
اوضاع تاكيد كرده و با اشاره به مسائل ايجاد شده در
صنعتخودروگفت:باتوجهبهگستردگيموضوعات
مطرحدرصنعتخودرو،رفعمشكالتاينبخشدر
سرفصل برنامههاي وزارت صنعت قرار گرفت كه با
تعيينشدنتكاليفخودروسازانبرايايفايتعهدات
خود به مشتريان ،موضوع به خوبي مديريت شد .او
افزود:دراينراستا توليدخودروبهبوديافتهاستكه
خبر خوبي براي مصرفكنندگان و جامعه صنعت
خودرو اس��ت .رحماني با اش��اره به ضرورت تامين
مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي ،واقعيسازي
نياز اين واحدها در كليه زمينهه��ا به ويژه در حوزه
محصوالت پتروش��يمي را يادآوري كرده و افزود :از
ابزارهاي نظارتي براي پايش وضعيت مصرف مواد
اوليهواحدهايتوليدياستفادهكردهوبابهروزرساني
اطالعات در سامانه بهين ياب ،تثبيت فرآيند تامين
مواد اوليه واحدهاي توليدي به ميزان نياز واقعي را
تضمين كنند .وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
به اهميت طرح تبادل در دس��ت اجرا براي برقراري
دسترس��ي به اطالعات مصرف نهادهه��اي انرژي
واحدهايتوليديگفت:بادراختيارداشتناطالعات
مرتبط با مصرف آب ،ب��رق و گاز هر واحد توليدي،
امكان پايش واقعي وضعيت عملكرد ش��ركتها و
تصميمگيريدرخصوصدسترسيواحدهابهمواد
اوليهمهياخواهدشد.

رتبهبندي ۲۱هزاربازرگانفعال

يك مقام مس��وول در وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت از رتبهبندي 21هزار ب��ازرگان فعال در
س��امانه رتبهبندي كارتهاي بازرگاني خبر داد
و گف��ت :بهرهبرداري كامل از س��امانه يكپارچه
اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري ،معطل اتاق
اس��ت .بهنام اميري با اشاره به همكاري ضعيف
اتاق بازرگاني با سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و
رتبهبندي اعتباري گف��ت :بهرهبرداري كامل از
اين سامانه مش��روط به همكاري اتاق بازرگاني
اس��ت؛ چرا ك��ه درياف��ت اطالع��ات مربوط به
درخواس��تهاي صدور و تمديد كارت بازرگاني
نيازمندهمكارياتاقبازرگانياست.معاونمركز
توس��عه تجارت الكترونيكي افزود :طبق مصوبه
دول��ت ،مبناي تخصيص ارز ب��ه واردكنندگان،
س��امانه يكپارچ��ه اعتبارس��نجي و رتبهبندي
اعتباري است ،ضمن اينكه در بخش رتبهبندي
نيز برخي شاخصهاي ارزيابي بازرگانان نيازمند
استعالم از اتاق بازرگاني است.
او افزود :اتاق بازرگاني در بخش صدور كارتهاي
بازرگاني با ما همكاري نميكند ،البته شايد بهتر
اس��ت به جاي عدم همكاري بگويم كه ما با اتاق
در حال طي مراحل جلس��ات كارشناس��ي اين
موضوع هستيم اما اين همكاري بسيار كند پيش
ميرود .معاون مركز توسعه تجارت الكترونيكي
توضي��ح داد :فرآيند اخ��ذ كارت بازرگاني طبق
ماده ۳قانون مقررات صادرات و واردات دو مرحله
دارد ،در مرحل��ه اول متقاضي ب��ه اتاق بازرگاني
مراجعه و مراحل تشكيل پرونده را طي ميكند،
پس از بررسي اتاق بازرگاني ،مراحل تاييد آن در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت آغاز ميشود كه
كامال سيستمي بوده و نيازي به مراجعه متقاضي
ندارد .اميري اضافه كرد :درخواست مركز توسعه
تجارت آن بود كه مرحله دوم در سامانه يكپارچه
اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري انجام شود تا
وزارت صنعت با «سامانه جامع تجارت» بتواند،
اطالعات را دقيقتر و با روندي سريعتر به صورت
سيستمي دريافت و آناليز كند و كارشناسان اين
وزارتخانه مجبور نباشند از سامانه خود كه بطور
روزمره در آن كار ميكنند ،خارج ش��وند و براي
بررسي درخواس��تهاي متقاضيان كارتهاي
بازرگاني وارد سامانه اتاق بازرگاني شوند.

زرندي جانشين وزير در
ستاد اقتصاد مقاومتي شد

شاتا|طي حكمي از سوي وزير صنعت ،معدن
و تجارت ،سعيد زرندي با حفظ سمت به عنوان
جانشين وزير صنعت،معدن و تجارت در ستاد
اقتصاد مقاومتي اين وزارتخانه منصوب شد  .رضا
رحماني در بخشي از اين حكم آورده است« :به
منظورتسريعدراجرايسياستهايكلياقتصاد
مقاومتيابالغي از س��وي مقام معظم رهبري و
تحقق تاكيدات رياس��تجمهوري درراس��تاي
برنامههاي مرتبط با اين سياستها و دستيابي به
توسعه وپيشرفت اقتصادي كشور،نظر به سوابق،
توانمندي و تعهد ،جنابعالي را به عنوان جانشين
اينجانب در ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت صنعت،
معدن و تجارت منص��وب مينمايم .انتظار دارم
با تالش و كوش��ش مس��تمر و در راستاي نقشه
راه اقتصاد مقاومتي با تعامل و هم فكري با ساير
اعضاي ستاد در تحقق اهداف و اجراي اثربخش
برنامهه��ا و پروژههاي محول ب��ه وزارت متبوع
اهتمام نموده و گزارش پيش��رفت فعاليتها هر
ماهه و بطور مستمر به اينجانب ارايه گردد».
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صنعت،معدنوتجارت

طرح فروش اينترنتي گوشت به ازاي« هر كد پستي  3كيلو» از روز پنجشنبه هفته جاري كليد ميخورد

گوشت با صندوق پستي

تعادل|
«صفخريدگوشتاينروزهاطويلترازصفخريدارزشده
است ».اما معماي گوشت چيست كه مردم براي خريدش
صفكشيدهاند؟منطقحاكمبربازاركاالهايمصرفينشان
ازايندارد،ماداميكهقيمتكاالهاياساسيوگروهيكدر
بازارآزادافزايشمييابد،مصرفكنندگانبهفروشگاههاي
عرضهكنندهدولتيهجومميبرندكهنتيجهايننوعرفتارها
در بازار مصرفي ،منجر به كمياب شدن كااليي ميشود كه
تقاضا براي آن در بازار زياد اس��ت .اتفاقي كه طي روزهاي
اخيردربازارپروتئينهاياهمانگوشت شاهدشهستيم.
اما برنامه دولتمردان براي تنظيم اين نوع بازار چيس��ت؟
در تازهترين اقدام ،دولت اعالم كرده كه براي تنظيم بازار،
«طرحفروشاينترنتيگوشت»برمبناي 3كيلوگرمبراي
هركدپستيدرهرماه،ازروزپنجشنبههفتهجاريراكليد
خواهد زد .هر چند هنوز علت اصلي گران شدن بيسابقه
گوشتدربازارمشخصنشده،امااز«افزايشقاچاقدام»و
«گسترشصادراتگوشتتوليدشدهدرايرانبهكشورهاي
منطقه»درصدرفهرستتحليلهاازچراييگرانيناگهاني
گوشت قرمز و گوشت مرغ در كشور نام برده ميشود .اما از
آنسو ،ارزيابيها نه از خروج گوشت قرمز كشور به مقصد
كش��ورهاي ديگر (در قالب صادرات يا حتي قاچاق) كه از
كاهش توليد گوش��ت قرمز طي ماههاي گذشته حكايت
دارد .بر اساس آمارهايي كه مركز آمار ايران منتشر كرده،
عملكرد كشتارگاههاي رسمي كش��ور در پاييز 1397در
مقايسهباپاييز،1396كاهشي 20درصديراتجربهكرده
است .بر اين اساس ،كاهش مقدار توليد گوشت نسبت به
فصل مشابه سال قبل براي گوسفند و بره ۲۲درصد ،براي
بز و بزغاله ۱۴درصد ،براي گاو و گوس��اله ۱۸درصد ،براي
گاوميشوبچهگاوميش ۲۳درصد،وبراي شتروبچه شتر
 ۴۴درصد بوده است.
راهحل دولت براي حل بحران گوشت
تازهترينراهحلدولتبرايبازگرداندنتعادلبهبازارگوشت
اما تا حد زيادي هوشمندانه است .بر اساس اعالم مديركل
شركت پشتيباني امور دام اس��تان تهران ،قرار است از روز
پنجشنبههفتهجاري،گوشتقرمزوگوشتمرغازطريق
دو فروش��گاه اينترنتي به فروش برسد و به هر كد پستي،
بر اساس يك سهميه مشخص ماهانه ،گوشت تخصيص
داده شود .رضا سالمي در اين مورد گفت :اين دو فروشگاه
اينترنتيمحصوالتموردنيازمردمرابراساسهركدپستي
براي هرخانوار ،درب من��زل تحويل ميدهند .به گزارش
تسنيم،بنابه اظهارات او،براي توزيع محصوالتپروتئيني
ش��امل گوش��ت قرمز و مرغ گرم و منجمد ،طرح توزيع
اينترنتي اين محصوالت در دس��توركار قرار گرفته است.

يك فروشگاه اينترنتي بهنام «بهروزرسان» در اين ارتباط
راهاندازيشدهاستوفروشگاهجديدينيزازروزچهارشنبه
بهنام«يخچال»راهاندازيميشود.ازطريقايندوفروشگاه
اينترنتي ،از پنجشنبه به مردم خدمات ارايه ميشود تا آنها
بتوانندمحصوالتموردنيازخودرابهآسودگيخريداريو
آنرادرب منزلدريافتنمايند.
مديركل شركت پشتيباني امور دام استان تهران ادامه داد:
دولت بهدنبال آن اس��ت كه توزيع خود را از روش سنتي
موجودبهتدريجبهسمتتوزيعاينترنتيببرد؛دراينروش
برايارايهاينمحصوالتكدپستيمنزلدريافتميشودو
برايهرخانوادهبرايناساسسهميهماهانهايدرنظرگرفته
شده است .به گفته سالمي ،در اين طرح جديد ،ديگر يك
خانواده پنجنفره نميتواند با  5كد ملي  5سهميه گوشت
قرمزبهنرخدولتيراخريداريكندوتنهابرهرخانوادهيك
سهميه و بر اساس كد پستي اختصاص مييابد .او در ادامه
عنوانكرد:درحالحاضرتنهابهگوشتقرمزگرمومنجمد
دولتي در اين سامانههاي اينترنتي عرضه ميشود اما قرار
استكهبزودي توزيع مرغنيز انجام شود .سالمي ادامه داد:
درطرحفروشاينترنتيگوشتقرمزبههرخانوادهبراساس
كد پس��تي 2تا 3كيلوگرم گوشت قرمز (در ماه) بر اساس
نرخهايمصوبدولتتحويلدادهميشود.

چرا گوشت گران شد؟
اما دليل گراني گوش��ت ،و نه بسياري از كاالهاي ديگر ،در
هفتههاياخيرچيست؟بهانهافزايشقيمتكاالهاييمانند
«گوجه فرنگي ،رب ،حبوبات ،س��يب زميني و خشكبار»
در ماههاي گذش��ته ،كه عمدتاً متأثر از افزايش صادرات
اين محصوالت به كشورهاي همسايه گزارش شده است،
همچنان خريداراني دارد .مديرعامل اتحاديه سراس��ري
دامدارانمعتقداستكمبودگوشتقرمزوقاچاقدامزندهاز
عواملاصليگرانيگوشتقرمزدركشوراستواينموضوع
ارتباطيبادامدارانندارد،چراكهدامزندهكااليينيستكه
بتوان آن را نگه داشت و عرضه نكرد .عليرضا عزيزاللهي در
اين رابطه به ايسنا گفته است :دام زنده كااليي نيست كه با
انگيزهافزايشقيمتقابلاحتكارباشد.البتهدربرخيمواقع
ممكناستعرضهعشايرباتوقفيكوتاهمدتمواجهشودكه
همواره عرضه از سوي آنها در زمانهاي مشخصي متوقف
ميشود و اين موضوع به امسال و سال گذشته اختصاص
ندارد.نسبت دادن گراني به صادرات اما موجب ممنوعيت
صادرات مرغ شده است .به گفته سخنگوي اتاق اصناف ،با
مصوبه ستاد تنظيم بازار صادرات مرغ در اسفند امسال و
فروردينسالآيندهممنوعشدهاست.مجتبيصفاييگفت:
براي ايجاد سهولت در توزيع كاالهاي اساسي و همچنين
براي تامين نيازهاي خانوارها ،صادرات مرغ ممنوع شده و

اقدامات خوبي براي تخصيص ارز دولتي به واردات گوشت
انجام ش��ده اس��ت .صفايي با بيان اينكه صادرات گوشت
قرمز هميشه ممنوع است گفت :تا زماني كه قيمتها به
روند متعادل برگردد ،واردات گوشت ازجانب دستگاههاي
ذيربط ادامه خواهد داشت.
قاچاق دام زنده
از ديگر سو ،رييس س��ازمان امور عشاير ايران هم با تأييد
خروجدامكشوربهمقصدكشورهايحاشيهخليج فارس،
قيمت پايين گوشت توليد ايران را انگيزهاي براي صادرات
آنبهاينكشورهاميداند.كرمعليقنداليگفت:اطالعات
و مس��تندات دقيقي در ارتباط با قاچاق دام توليد ش��ده
عشاير نداريم ،اما مانند سالهاي گذشته قاچاق دام وجود
دارد .دليل اين موضوع هم آن است كه اين محصول براي
كشورهايعربياطرافجذابيتزياديداردوآنهاعالقهمند
بهطعمگوشتايرانيهستند،هرچندكهبعدازافزايشنرخ
ارزحجمقاچاقبيشترشدهاست.
بهگفتهاو،براساسمحاسبهايكهسازمانامورعشايرانجام
دادهاستقيمتتمامشدههركيلوگرمدامزندهبه 25تا26

هزارتومانرسيدهوافزايشقيمتيبيشترازاينرقمناشي
ازاتفاقاتناخواستهايهستكهدركشورافتادهوهركسي
سعي ميكند محصول خود را به قيمت باالتري بفروشد.
رييس س��ازمان امور عشاير ايران خاطرنشان كرد :عشاير
ما اكنون 60درص��د از خوراك دام خود را از بازار آزاد تهيه
ميكنند و همچنين هزينههاي دارو و درمان دامپزشكي
آنها نيز افزايش يافته كه اين امر هزينههاي توليد آنها را در
مقايسه با سال گذشته باال برده است .قندالي تاكيد كرد:
قيمت منصفانه هر كيلو الشه دام عشايري  60تا  65هزار
تومان براي مصرفكننده است ،كه اين رقم بطور ميانگين
ه ماينكهدرشهرستانها 77هزارتومانودرتهران 80هزار
تومان است .او در بخش ديگري از صحبتهاي خود اظهار
كرد كه دام عشايري در كشورهاي حاشيه خليج فارش به
قيمت 80هزارتومانبهفروشميرسدكهاينقيمتانگيزه
باالييبرايخروجغيرقانونيدامازكشورايجادكردهاست.
اين اما در حالي است كه برخي شواهد ،نه از خروج گوشت
قرمز كشور به مقصد كشورهاي ديگر (در قالب صادرات يا
حتي قاچاق) كه از كاهش توليد گوشت قرمز طي ماههاي
گذشته حكايت ميكنند .نتايج طرح «آمارگيري كشتار

دامكشتارگاههايكشور»كهتوسطمركزآمارايرانمنتشر
شده ،نشاندهنده آن اس��ت كه عملكرد كشتارگاههاي
رسميكشوردرپاييزسال۱۳۹۷درمقايسهباعملكردفصل
مشابهسال ۱۳۹۶درزمينهتوليدگوشتقرمز،كاهشي۲۰
درصديراشاهدبودهاست.برايناساس،وزنگوشتقرمز
توليد شده انواع دامهاي ذبحشده در كشتارگاههاي كشور
در فصل پاييز ۱۳۹۷جمعاً ۸۴٫۲هزار تن گزارش شده كه
سهم گوشت گاو و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده است.
بر اساس نتايج اين آمارگيري،گوشت گاو وگوساله با46/6
هزار تن 55/3 ،درصد از كل وزن گوشت قرمز توليد شده
را به خود اختصاص داده است .گوسفند و بره با ۲۸٫۲هزار
تن ،بز و بزغاله با  ۷٫۶هزار تن و س��اير انواع دامها با  ۲هزار
تن ،بهترتي��ب33/5درصد ۹،درص��د و 2/2درصد از كل
وزن گوشت قرمز توليد شده را به خود اختصاص دادهاند.
ايندرحالياستكهكاهشمقدارتوليدگوشتنسبتبه
فصل مشابه سال قبل براي گوسفند و بره ۲۲درصد ،براي
بز و بزغاله ۱۴درصد ،براي گاو و گوس��اله ۱۸درصد ،براي
گاوميشوبچهگاوميش ۲۳درصد،وبراي شتروبچه شتر
 ۴۴درصد بوده است.

دولت چگونه ميتواند پاسخگوي مطالبات خودروسازان با لغو مجوز رسمي افزايش  30درصدي قيمت خودروها باشد؟

دو راه قانوني براي حل چالش جديد خودروسازان

تعادل|
خودروسازان با فشار وزارت صنعت ،معدن وتجارت از
افزايش قيمت محصوالتشان عقبنشيني كردند .اين
در ش��رايطي است كه از محل اتخاذ چنين تصميمي
دچار زيان خواهند ش��دند .چراك��ه دو توليدكننده
بزرگ خودرو در كشور اميدوار بودند با اجرايي شدن
مصوبه افزايش  30درصدي قيمت محصوالتش��ان،
بتوانند با كسب منابع درآمدي جديد ،بخشي از زيان
انباشته خود را كاهش و بدهيشان را به قطعهسازان
پرداخت كنن��د .اما وزارت صنع��ت ،معدن وتجارت
در دعواي بين مش��تريان و خودروسازان ،تالش كرد
طرف مشتريان خودرويي را در اين ماجرا بگيرد و حق
قانوني افزايش قيمت را از خودروسازان سلب كند تا
اميد آنها براي برون رف��ت از چنين وضعيت بحراني
كه بدان گرفتار شدهاند ،يكبار ديگر نااميد شد .حال
اما اين پرس��ش قابل طرح است كه آيا راهي هست تا
توليدكنندگان خودرو بتوانند خس��ارت وارد شده از
محل لغو اين مصوبه را جبران كنند؟ به نظر ميرسد
نهاد قانونگذار براي حل اين چالش ،قانوني را تعريف
كرده كه با اجرايي شدن آن ميتوان دستكم بخشي از
خسارتهاي مالي وارد شده به خودروسازان را جبران
كرد .اما قانون در اين باره چه ميگويد؟ براساس«ماده
 90اصل  44قانون اساسي» چنانچه دولت بههردليل
قيمت فروش كاالها يا خدمات بنگاههاي مش��مول
واگذاري يا س��اير بنگاههاي بخ��ش غيردولتي را به
قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند ،كه نمونه عيني
آن همين وضعيت خاص در خودروسازي است ،دو راه
براي دولت متصور است؛ نخست اينكه دولت مكلف
اس��ت مابهالتفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده
را تعيي��ن و از محل اعتبارات و منابع دولت در س��ال
اجرا ،پرداخت كند .اما راه دوم اين اس��ت كه از ميزان
بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر كند؛
يعني معافيتهاي مالياتي براي خودروسازان در نظر
بگيرد .از اين منظر و به منظور رعايت حال مشتريان
و خودروسازان ،ضرورت دارد كه قانون مربوط در اين
زمينه اجرا شود.

چالش جديد خودروسازان؟
براساس آخرين تصميمات در مورد روند قيمتگذاري
طي ماههاي گذشته ،خودروسازان رسما مجوز افزايش
 30درصدي قيمت محصوالتشان را دريافت كردند .با
اتخاذ چنين سياس��تي ،انتظار ميرفت كه بخشي از
زيان انباشته خودروسازان كاهش ومنابع جديدي براي
پرداخت بدهي قطعهسازان ايجاد شود .اما هفته گذشته
بر اساس تصميم جديد وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
مصوبه افزايش قيمت خودرو لغو و خودروسازان مكلف
به تحويل خودروهاي پيش فروش شده با تاريخ تحويل
اول شهريور ماه تا  ۳۰دي ماه به قيمت قبل شدند .اين
در ش��رايطي بود كه پيش از اين خودروسازان اميدوار

بودند با اجرايي ش��دن مصوب��ه افزايش قيمت ،منابع
جديدي از محل اين افزاي��ش قيمت براي آنان ايجاد
شود تا بخش��ي از چالشها و معضالت پيش روي آنها
برداشته شود .اما چند روز قبل خودروسازان به دليل
فش��ار وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت ،اعالم كردند،
قيمت محص��والت پيش فروش ش��ده در بازه زماني
ابتداي ش��هريور ماه تا ابتداي بهمن ماه سال جاري،
برخالف اع�لام قبلي ،افزايش  30درصدي را ش��اهد
نخواهد بود .البته بنا بر دعوت نامههاي ارسالي از سوي
خودروسازان به مش��تريان ،زمان تحويل خودروهاي
پيشفروش شده  4ماه افزايش يافت و دو خودروساز
بزرگ كشور ،همزمان اعالم كردند كه توانايي تحويل
تمامي خودروهاي پيش فروش شده تا پايان خردادماه
س��ال جاري را دارند .اين در شرايطي بود كه به دليل
افزايش بدهي خودروسازان به شركتهاي قطعهسازي
روند توليد خودرو مختل و همچنين خودروسازان در
ايفاي تعهدات خود دچار مشكل شده بودند .به گونهاي
كه تعهدات عقب افتاده خودروسازان از ماههاي مرداد و
شهريور تاكنون تحويل نشده و انتظار ميرفت با صدور
مصوبه افزايش قيمت خودروس��ازان نسبت به ارسال
دعوتنامههاي مشتريان با قيمتهاي جديد اقدام كرده
و پس از جذب منابع جديد و تزريق آن به شركتهاي
قطعهس��ازي ،زمينه تامين قطعات مورد نياز خطوط
توليد را فراهم كنند .اما به نظر ميرسد ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت در ش��رايطي اي��ن مصوبه را لغو كرده

كه توجه چنداني به قيمتهاي حاش��يه بازار نداشته
و همين امر شرايط را به نفع دالالن و واسطهها تغيير
خواهد داد .براين اساس تغيير استراتژي ،قيمتگذاري
خودروهاي داخلي و بازار خودرو را بار ديگر دستخوش
تغيير خواهد كرد .اين در حالي است كه فعاالن حوزه
خودرو ،بر اين باورند كه اجراي اين مصوبه ميتوانست
از شكلگيري بازار سياه جلوگيري كرده و شرايط را به
نفع مصرفكننده و خودروساز تغيير دهد.
قانون چه ميگويد؟
اگرچه به نظر ميرسد ،وزارت صنعت ،معدن وتجارت
به منظور جلب رضايت مش��تريان دس��ت به چنين
اقدامي زده باش��د ،اما در مقابل ه��م بايد متوجه اين
موضوع باشد كه خودروسازان از محل چنين تصميمي
قطعا دچار ضرر و زيان خواهند شد .از اين رو ،بايد به
فكر جبران خس��ارتي كه به خودروسازان زده است،
باشد .اما پرسش اينجاس��ت كه آيا راهي وجود دارد
تا خودروس��ازان هم بتوانند به مطالبات قانوني خود
دس��ت يابند .به نظر ميرس��د ،براي حل اين چالش
جدي��د قانوني تعريف ش��ده ،كه ميت��وان با اجرايي
كردن آن دس��ت كم بخش��ي از خس��ارتهاي مالي
وارد شده به خودروسازان را مرتفع كرد .اما قانون چه
ميگويد؟ براساس تبصره دو ماده  101قانون برنامه
پنجم توسعه دولت موظف است مابهالتفاوت قيمت
واقعي و تكليفي كاالهاي توليدي را به توليدكنندگان

پرداخت كند .همچنين براساس«ماده  90اصل 44
قانون اساسي» چنانچه دولت بههردليل قيمت فروش
كاالها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري يا ساير
بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت
بازار تكليف كن��د ،دولت مكلف اس��ت مابهالتفاوت
قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل
اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كندو يا
از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر كند.
چراكه با اعمال اين قانون ،زيان خودروسازان از ناحيه
مابهالتفاوت قيمتهاي تكليفي و واقعي خودرو تامين
جبران خواهد شد.
در همين رابطه ،حتي برخ��ي از نمايندگان مجلس
ش��وراي اس�لامي نيز ،بر اجراي قانون برنامه پنجم
توس��عه و اصل  44قانون اساسي در اين زمينه تاكيد
دارند .بطوريكه يك عضو كميسيون صنايع و معادن
مجلس شوراي اس�لامي درباره اجرايي شدن همين
قانون در ارتباط با جبران خس��ارت خودروس��ازان،
ميگويد :بايد مكانيزمي براي خودروس��ازان تعيين
كنيم تا قيمت خودرو در داخل كشور به تعادل برسد.
«عب��داهلل رضيان» بااش��اره به اينكه خودروس��ازان
در ح��ال حاضر با وجود افزاي��ش هزينههاي توليد و
جلوگيري از افزايش قيمت محصوالت آنها توس��ط
دولت ،با زيان بسياري مواجه شدهاند ،ميافزايد :اين در
حالي است كه تنها بخش كمي از سهام خودروسازان
در اختيار دولت اس��ت اما بخش زيادي از آن متعلق

به مردم اس��ت؛ پس در نهايت اين زيان متوجه مردم
هم ميشود.
او كه عضويت كارگروه ويژه س��اماندهي مش��كالت
خودرو در مجلس شوراي اسالمي را نيز بر عهده دارد،
با اش��اره به ماده  90در اصل  44قانون اساسي اظهار
ميكند :صنعت كش��ور به دليل شرايط بد اقتصادي،
ب��ا معضالت عديدهاي روبرو اس��ت ،از اي��ن رو ،براي
برونرف��ت از چنين وضعيتي كه خودروس��ان بدان
گرفتار شدهاند ،اجراي اين قانون ميتواند كمكدهنده
باش��د .بنابه اظهارات اين نماينده مجلس ،بر اساس
چنين قانوني ،دو راه پي��ش روي دولت در برخورد با
اين گرفتاري خودروسازان متصور است؛ آن هم اينكه
دولت يا معافيتهاي مالياتي براي خودروسازان در نظر
بگيرديامابهالتفاوتقيمتواقعيوتكليفيمحصوالت
خودرويي را به توليدكنندگان خودرو پرداخت كند.
از نگاه رضي��ان ،هيچ منطقي وجود ندارد كه ش��يوه
قيمتگذاري خودرو كه براس��اس يكس��ري ضوابط
تعيين شد ،با دستور و جبر تغيير كند .دليل او هم براي
بيان اين مطلب اين است كه بر مبناي پايه پولي كشور و
تغييراتي كه در آن شكل گرفته ،نرخ واقعي ارز افزايش
يافته اس��ت ،از اين رو ،خودروسازان ناچار هستند به
دليل نوس��انات ارزي كه در بازار رخ داده و به منظور
جلوگيري از زيان انباشته اشان قيمت محصوالتشان
را براساس فرمول تعيين قيمت خودرو ،افزايش دهند.
عضو كارگروه ويژه س��اماندهي مشكالت خودرو در
مجلس شوراي اس�لامي همچنين توضيح ميدهد:
تالش ما در كارگروه ويژه ساماندهي مشكالت خودرو
اين است كه خودروسازان و دولت را پاي ميز مذاكره
بنشانيم تا همه جوانب توليد و شرايط اقتصادي مد نظر
قرار گيرد و سپس به راهحلي كه همان نرخ تعادلي بر
اساس قيمت مواد اوليه است ،دست يابيم.
رضيان در عين حال بر اين باور است كه هماكنون با
دو جريان اقتصادي و صنعتي روبرو هستيم؛ نخست
اينكه ش��اهد كاهش توليد و زي��ان توليدكنندگان
هس��تيم ،از س��وي ديگر ،اقتصاد ه��م دچار تنش
حاصل از افزاي��ش نرخ ارز و اعمال تحريمها ش��ده
اس��ت .از اين منظ��ر ،براي تصميمگي��ري در مورد
تعيين قيمت خودرو بايد كارشناس��ي ش��ده عمل
كرد ت��ا توليدكنندگان خودرو و م��ردم از اين محل
آس��يب نبينن��د .البته او يك��ي از داليل��ي كه مانع
ميش��ود ت��ا توليدكننده خ��ودرو در اي��ران نتواند
قيمت محصوالتش��ان آنطور ك��ه انتظار ميرود،
افزايش ده��د« ،عدم شفافس��ازي وضعيت مالي
خودروس��ازان» عنوان ميكن��د و ميگويد :همين
امر موجب شده تا افكار عمومي بدون اينكه اطالعي
از هزينه تمام ش��ده توليد داش��ته باشند ،نسبت به
خودروس��ازان بدبين هس��تند؛ بنابراين ش��ايد راه
ديگ��ر براي قانع كردن افكار عمومي ،اين باش��د كه
صورتهاي مالي خودروسازان شفافسازي شود.
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معاون وزير خزانهداري گزينه امريكا براي هدايت بانك جهاني

هراس «جهانيسازان»  از رياست متحد ترامپ
گروهجهان|
دونالدترامپرييسجمهوريامريكا،ديويدمالپسمعاون
وزارتخزانهداريدراموربينالمللرابهعنواننامزدامريكا
براي تصدي مقام رياست بانك جهاني معرفي ميكند .او
در شرايطي كانديدا ميش��ود كه  ۲۰۱۷از بانك جهاني و
صندوقبينالملليپولبهدليلايفاينقشبيشازحدنياز
در اقتصاد جهان انتقاد كرده بود .نشريه پوليتيكو با اشاره
بهاينكهانتخابمالپسنشانهروشنيازتصميمكاخسفيد
برايكنترلبانكجهانياست،نوشته«:مالپسبارهاازبانك
جهاني انتقاد كرده و گفته است كه موسسات بينالمللي
همچوناينبانكبزرگترومداخلهجوترشدهاندوبههمان
ميزان چالش تغيير مسير و تمركز آنها به مسالهاي فوري
دشوارترشدهاست ».گاردينهمپيشترباگمانهزنيدرباره
تالشترامپبرايكنترلبانكجهانينوشتهبود«:رياست
بانكجهانيدرشرايطياستعفاكردهكهنقدهايجديبه
اين نهاد وارد است؛ از جمله اينكه اين نهاد اغلب طرحها و
برنامههاييرادنبالميكندكهبهنفعشركتهايغربياست
و منافع آنها را در كشورهاي در حال توسعه تامين ميكند،
آنهمبدوناينكهكشورهايشانسهممنصفانهايبپردازند.
اما يك نگراني جدي وجود دارد و آن تبديل شدن انتصاب
رييسجديداينبانكبهزمينفوتبال.بازيسياسيكهدر
آنكمكهاوفعاليتهايبشردوستانهايننهادبينالمللي
تحت تاثير قرار بگيرد .اين نگراني زماني جديتر ميشود
كه با نگاهي به س��ابقه ترامپ در مييابيم كه انتخابها و
انتصابهاي او هيچگاه بر اس��اس شايستگي نبوده است
ترامپتنهاكسيراميخواهدكهبتواندازطريقاوهمهچيز
راكنترلكند».بهاعتقادناظران،ترامپقصدداردباكنترل
بانكجهانيدرچگونگيرونددسترسيكشورهاييمانند
چينبهوامهايترجيحياينموسسهبينالمللينيزاعمال
نظركند .هرچندكهمقاماتكاخسفيدووزارتخزان هداري
امريكا هنوز حاضر به پاسخگويي در اين خصوص نشدهاند
اما برخي س��هامداران اروپايي گفتهاند با رياست مالپاس

مخالفتنخواهندكرد.مالپسازمهرههاياصليمذاكرات
تجاريواشنگتنباپكناستواگرهياتمديرهبانكجهاني
او را به عنوان رييس اين موسسه انتخاب كنند ،يك پست
خالي به وزارت خزانهداري كه همين حاال نيز كمبود نيرو
دارد ،اضافه خواهد شد .جيم يونگ كيم رييس سابق بانك
جهانيكهدرسال ۲۰۱۲توسطباراكاوبامابراياينسمت
معرفي شده بود ،اوايل سال جاري ميالدي ،سه سال پيش

از آنكه دوره مديريتش به پايان برسد ،بطور ناگهاني از مقام
خود كنارهگيري كرد .مهلت معرفي نامزدها براي تصدي
اين پست خالي از پنجشنبه (فردا) آغاز و تا14مارس ادامه
خواهدداشت.گفتهشده،ترامپچهارشنبهبهطوررسمي
گزينهپيشنهاديخودرامعرفيميكند.پوليتيكونوشته:
«هرچندامريكادرطولتاريخهموارهاينمجوزراداشتهتا
رييسبانكجهانيراانتخابكندامااينرويهدرسالهاي

سفر صدراعظم آلمان به ژاپن

شركاي قديمي در جستوجوي راهي براي همكاري
گروهجهان|
آنگالمركلصدراعضمآلمان،درشرايطيبهژاپنسفركرده
كهجنگتجاريامريكاوچينبهاقتصادهردوكشورآسيب
رسانده است .ادامه ش��رايط فعلي و تشديد سياستهاي
حمايتگرايانه ميتواند اقتصاد هر دو كشور را زمينگير
كردهورشداقتصاديجهانرانيزمختلكند؛ازاينروست
كهبرلينوتوكيوتصميمگرفتهاندازتجارتآزاددفاعكنند.
دويچهوله نوشته ،تاثيرات ناشي از جنگ تجاري امريكا و
چين و سياستهاي بازرگاني دولت دونالد ترامپ ،تالش
برايچارهجوييقدرتهاياقتصاديجهانراالزاميكرده
است .س��فر مركل به ژاپن را نيز از جمله بايد در اين رابطه
دانست .موضوع اصلي و محوري ديدار صدراعظم آلمان با
شينزو آبه نخستوزير ژاپن ،و ديگر مسووالن اين كشور،
موضوع تجارت آزاد و همچنين اصالح ساختاري سازمان
تجارت جهاني بوده اس��ت .مركل در اي��ن ديدار از تالش
مشتركدوكشورآلمانوژاپندرعرصهمقابلهباتهديدات
ناظر بر تجارت آزاد سخن گفته و تاكيد كرده است كه هر
دو كشور خواس��تار اجراي اصالحاتي در سازمان تجارت
جهانيهستند.
آنگالمركلتاكيدكردهكهجنگتجاريبينچينوامريكا،
كه دو بازيگر بزرگ اقتصاد جهان هستند ،ميتواند بر كل
حياتاقتصاديجهانتاثيربگذارد.صدراعظمآلمانتاكيد

كردهاستكهكاهشميزانمصرفدرچيندرسايهجنگ
تجارياينكشورباامريكاميتواندبطورمستقيمبراقتصاد
آلمان و ژاپن نيز تاثيراتي منفي برجاي نهد .آنگال مركل به
روابطتنگاتنگاقتصاديدرجهانبهويژهبهدرهمتنيدگي
اقتصادي كشورهاي صنعتي اشاره كرده و از اين منظر به
تاثيراتمنفيجنگتجاريبراقتصادجهانپرداختهاست.
مركلبهعنواننمونهبهتاثيراتاينجنگتجاريبرصنايع
خودروسازي در آلمان اشاره كرده و گفته است كه همين
موضوع ميتواند تاثيري منفي براي فعاليت شركتهاي
توليدكنندهقطعاتيدكيخودرودرژاپنوهمچنينبراي
فعاليتشركتهواويدرچينداشتهباشد.صدراعظمآلمان
يداند.از
راهحلرادربرقراريمناسباتچندجانبهتجاريم 
اينمنظرنقشژاپندراصالحنظمتجاريجهانمهماست.
مركلدرحينسخنرانيخوددردانشگاه«كايو»درتوكيو
به منافع و مصالح مشترك دو كشور آلمان و ژاپن در زمينه
تجارت جهاني اشاره كرده است .به باور مركل ،تجارت آزاد
بدون تامين صلح و امنيت در جهان ممكن نيست .از اين
منظر او خواستار پذيرش مسووليت بيشتر از سوي چين
شده است .به باور صدراعظم آلمان ،چين با توجه به نقش
اقتصاديخوددرجهان،بايدنقشمهمتريدرتاميننظم
صلحآميز جهان برعهده گيرد .رياست دورهاي كشورهاي
صنعتي گروه 20برعهده ژاپن اس��ت .نخستوزير ژاپن و

صدراعظم آلمان در زمينه حل و فصل چالشهاي امنيتي
وهمچنينهمكاريهادرزمينهتجارتآزادمياندوكشور
بهتفاهمرسيدند.شينزوآبههمچنينبامركلكهپساز16
سالقدرتقصددارددرسال 2021ميالديازسمتخود
كنارهگيري كند ،به تبادلنظر درباره مسائل منطقهاي از
جملهچين،كرهشماليوروسيهپرداختهاست.
داليلنزديكيدوقدرتاقتصادي
نشريهاشپيگلهمدربارهسفرآنگالمركلبهتوكيونوشته
است:نكتهقابلتوجهدراينسفر،برنامهمركلبرايعزيمت
به پكن در يازدهم فوريه اس��ت .از اين زاويه اتخاذ موضعي
مشتركبيندوشريكاقتصادييعنيآلمانوژاپندربرابر
رقيب اصلي آنهايعنيچين حائز اهميت ميشود .رهبران
اين كشور سالهاست كه يكديگر را ميشناسند .هر يك
از آنها با بيش از 10سال سابقه ،در چهارمين دوره رياست
خودبردولتقراردارند.آنهادورههايطالييحكومتخود
را سپري كرده و اكنون با چالش از دست دادن يكهتازي در
بازارها و واگذاري رقابت اقتصادي به چين مواجه هستند.
در چنين ش��رايطي است كه مركل به همراه فعاالن ارشد
اقتصاديآلمانازجملهرييساتحاديهصنايعورييسگروه
صنعتيزيمنسگامبهژاپنرفتهوسپسعازمچينخواهد
ش��د .مركل بايد مراقب باشد كه سفرش به توكيو از سوي

كرهشمالي بهدنبال حفاظت از موشكهاي هستهاي است
گ�روهجهان|يك نهاد س��ازمان ملل در گزارشي اعالم
كرده كرهشمالي برنامههاي هستهاي و موشك بالستيك
خود را دست نخورده حفظ كرده است و ميكوشد تا از اين
قابليتهادرمقابلهرگونهحملهاحتماليمحافظتكند.
بهگزارشرويترز،درگزارشناظرانتحريمهايكرهشمالي
سازمان ملل به ۱۵عضو شوراي امنيت آمده« :كرهشمالي
از تاسيسات غير نظامي ،از جمله فرودگاهها ،براي مونتاژ و
آزمايشموشكهايبالستيكاستفادهميكندوهدفآن

حفظاينقابليتهاازهرگونهحملهفلجكنندهبهسايتهاو
تاسيساتتوليدموشكهستهايشناختهشدهاست».در
اين گزارش همچنين تصريح شده شواهد و مدارك نشان
ميدهد كه كرهش��مالي فرآيند و روند پيوستهاي جهت
پراكنده كردن محلهاي مونتاژ ،انبار كردن تس��ليحات و
آزمايشهادرپيشگرفتهاست.هياتنمايندگيكرهشمالي
در سازمان ملل حاضر نشده در خصوص اين گزارش ابراز
نظر كند .شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد از  ۲۰۰۶به

اتفاق آرا تحريمهايي عليه كرهشمالي اعمال كرده است.
شورايامنيتضمندرخواستتوقفبرنامههايهستهاي
وموشكهايبالستيكپيونگيانگ،تحريمهايگستردهاي
از جمله در زمينه صادرات نفت خام و محصوالت نفتي به
كرهشمالي اعمال كرده است .كرهشمالي از اياالت متحده
انتقاد كرده در مقاب��ل اقدامات پيونگيانگ براي متوقف
كردن برنامه هس��تهاي و موش��كياش گامهاي ناچيزي
برداشتهاست.

اخيرباواكنشمنفيديگركشورهاروبروشدهاست.معرفي
فردي كه اينچنين آش��كارا از عملكرد بانك جهاني انتقاد
كرده ،ميتواند مقاومتهاي اينچنيني را تش��ديد كند».
ديويد مالپس ك��ه از حاميان برنامههاي كاهش مالياتي و
همچنينمقرراتزداييترامپاستدرمبارزاتانتخاباتي
 2016ميالدي مش��اور اقتصادي او بود .مالپس در دوران
رياستجمهوري رونالد ريگان هم در وزارت خزانهداري و

در دوره جورج بوش پدر در وزارت خارجه خدمت ميكرد.
فايننشالتايمزدربارهگزينهترامپبرايرياستبانكجهاني
 2017ميالديبه
نوشته« :ديويد مالپس 62سالهدر اواخر 
عنوانمعاونوزيرخزان هداريامريكاانتقادهايتنديراعليه
اينموسسهپيشرويبينالملليمطرحكرد.اودرحاليكه
ازمخالفانسرسختجهانيشدنوچندجانبهگرايياست
از اين هم بسيار فراتر رفته است .او معتقد است كه اينگونه
موسسات اليق حمايت نيستند چرا كه پول زيادي خرج
ميكنندواغلبشيوههايوامدهيآنانفاسداستومردم
هيچسودواقعيازآناننميبرند.سخنانمالپسباعثشده
كهبااعالمنامشبهعنوانگزينهترامپ،بسياريدراينبانك
وبدنهدولتامريكانگرانشوند».
كارن ماتياس��ن يكي از مقامهاي سابق وزارت خزانهداري
امريكا،ميگويد«:آنچهبانكجهانيدردنياييباچالشهاي
پيچيدهامروزنيازدارد،كسياستكهبهچندجانبهگرايي
متعهد باش��د ،ديدگاههاي اين بان��ك را درك كرده و در
راس��تاي آن حركت كند كه البته مالپس هيچ يك از اين
مشخصات را ندارد .اميدوارم كه هياتمديره بطور جدي
با اين گزينه مخالفت كند ».براساس يك قانون نانوشته،
امريكا به عنوان بزرگترين سهامدار بانك جهاني همواره
از زمان تاس��يس بانك جهاني پس از جنگ جهاني دوم،
رييس آن را انتخاب كرده است .امريكا با بيش از  ۱۶سهم
دربانكجهاني،بزرگترينسهامدارآنمحسوبميشود.
كيماوليننامزدغيرامريكاييپيشنهاديامريكادر2012
بود و هياتمديره بانك جهاني اعالم كرد كه روند انتخاب
وي «آزاد و بر اس��اس شايستهس��االري و شفاف خواهد
بود»؛ موضعي كه نشان ميداد با نامزدهاي غيرامريكايي
مخالفت نخواهد شد .خبرگزاري فرانسه پيشتر از نيكي
هيلي سفير سابق امريكا در سازمان ملل ،و ايوانكا ترامپ
دخترومشاوررييسجمهوريامريكا،بهعنوانگزينههاي
احتماليجانشينيرييسمستعفيبانكجهانينامبردهبود؛
گمانهزنيهاييكهتكذيبشد.

رقباي سياسي و اقتصادي به منزله ايجاد جبههاي واحد
در مقابل پكن و واشنگتن محاسبه نشود .از همين روست
كه توكيو در حال همكاري چندين ميلياردي با ش��ركت
مخابراتيهواويبودهوبرليناجازهدادهاينشركتچيني
به بازسازي زيرساخت ارتباطات سيار آلمان همت گمارد.
هرچندهردوآنهابامخالفتهاييجديدركشورهايخود
مواجه هستند .اما در اين ميان مشكلي جدي وجود دارد و
آن رويكرد واشنگتن در قبال هواوي است كه اين شركت
رابهاتهامفعاليتهايغيرقانونيبهتحريماقتصاديتهديد
كردهاست.درنگاهنخستبهنظرميرسدژاپنوآلمانملزم

به همراهي با امريكا باشند ،اما پس از روي كار آمدن ترامپ
و سياس��تهاي غيرقابل اعتماد او ،اين دو شريك ديرين
نيز به اتخاذ موضعي محتاطانه ميانديشند .براي ژاپنيها
اين موضع شايد پاسخ درخوري به تالش واشنگتن براي
نزديكيباكرهشماليباشد،چراكهدونالدترامپدرمذاكره
بااينكشور،ديدگاههايژاپنرامدنظرقرارندادهومنافعاين
كشوررادرنظرنميگيرد.آلماننيزدربحبوحهجنگقدرت
بين چين و امريكا ،بين واگذاري بازار به چين يا همكاري با
پكنبراي يافتن راهي ميانه در تامين منافع خودبه راهحل
دومميانديشد.

دريچه
خاورميانه ،مهاجران و اقتصاد
محورهاي سخنراني ترامپ
گروه جه�ان| دونالد ترام��پ رييسجمهوري
امريكا ،كه سخنراني س��االنهاش بهدليل تعطيلي
دولت به تاخير افتاده بود ،سهشنبه ساعت  9شب
به وقت واشنگتن (نخس��تين ساعات چهارشنبه
در تهران) در برابر نمايندگان كنگره سخن خواهد
گفت .بهگزارش هيل ،بحران خاورميانه ،مهاجران
غيرقانوني و پيشرفتهاي اقتصادي محورهاي اين
سخنرانيراتشكيل ميدهندو ترامپدر سخنراني
پيشرو به وضعيت خوب اقتصادي امريكا اش��اره
خواهد كرد و آن را به سياستهاي خود طي دو سال
گذشتهدركاخسفيد،پيوندخواهدزد.ترامپدست
به تغييراتي گسترده در سيستم مالياتي امريكا زد؛
طيايندوسالبيكاريدراياالتمتحدهبه 4درصد
كاهش يافت و تورم به حدود دو درصد رسيده است.
اين در حالي است كه برخي اقتصاددانان ميگويند
پيامدهاي ناشي از محركهاي اقتصادي در سال
جاري كاهش پيدا كند .در عين حال نگرانيهايي
نيز در مورد برخي سياستهاي اقتصادي ترامپ،
از جمله «جنگ اقتصادي» با چين و مسائل ديگر
وجود دارد .از اظهارات مشاوران كاخ سفيد اين طور
بر ميآيد كه موضوع س��وريه يا نبرد عليه داعش از
مسائلي ديگري باشد كه در سخنراني چهارشنبه
مطرح ميش��ود .انتظار م��يرود رييسجمهوري
امريكاازدستاوردهايچشمگيردرنبردعليهداعش
ستايشكند.موضوعديگريكهانتظارميروديكي
از محورهاي س��خنراني وضعيت امريكا را تشكيل
دهد مقابله با روند مهاج��رت غيرقانوني به اياالت
متحده است .سخنراني ساالنه موسوم به «وضعيت
كشور» در كنگره ،چند روز پس از بازگشايي دولت
امريكاانجامميشود.دولتامريكابهدليلنبودتوافق
ميان دموكراتها و رييسجمهوري در مورد بودجه
 ۵.۷ميليارد دالري س��اخت ديوار در مرز مكزيك،
ب ه مدت  ۳۵روز تعطيل ب��ود .در طرح ديوار ترامپ
حتي اگر مهاجران از حصار نردهاي اوليه و محدوده
تحت نظارت دوربي��ن بگذرند با ديواري ۱۲متري
روبرو خواهند شد .نانسي پلوسي رييس دموكرات
مجلس نمايندگان نيز از دعوت از ترامپ براي انجام
سخنراني در زمان تعطيلي دولت خودداري كرده
بود .گمانهزنيهايي وجود داشت كه ترامپ ممكن
است اين سخنراني را در جاي ديگري بهجز كنگره
انجامدهد،امااواين مسالهرا تكذيبكرد .سخنراني
«وضعيت كش��ور» را روس��اي جمه��وري اياالت
متحده،درجلسهمشتركباقانونگذاراندرمجلس
نمايندگانوسنايكنگرهامريكا،ارايهميكنند.اين
نطق ،كه امروزه بطور گس��تردهاي توسط رسانهها
پوش��ش داده ميش��ود ،معموال به دس��تاوردها،
اولويتها و رئوس كاري رييسجمهوري ميپردازد
و اوايل سال ميالدي انجام ميگيرد.
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چهره روز

دبير جشنواره تئاتر فجر :هنر كرديم كه بخش بينالملل حذف نشد

دبير جشنواره بينالمللي تئاتر فجر تاكيد كرد :امسال بخش بينالملل جشنواره بسيار اقتصادي برگزار ميشود و همه هنر ما اين بود
كه با وجود شرايط اقتصادي آن را حذف نكنيم .نادر برهاني مرند درباره مشكالت بودجهاي و وضعيت بخش بينالملل گفت :يكي از
تصميمات ما اين بود كه جشنواره را ملي برگزار كنيم ولي من نميخواستم اين اتفاق بيفتد و اين هنري است كه امسال از ما برميآمد
كهباوجودمشكالتبخشبينالمللراحفظكنيم،چونعزتمادرايناستكهاينبخشحفظشودوبههميندليلخيلياقتصادي
در اين حوزه عمل كرديم .آنچه امروز به عنوان آثار بينالملل معرفي شد حاصل حدود هشت ماه گفتوگو ،تالش و پيگيري بود.
او همچنين درباره حذف آثار لهستان گفت :در اين بخش داوري هم از لهستان داشتيم كه فرد ديگري جايگزين ايشان شد.

عكس روز

برانکو :منچهکاری بهکیروشدارم؟

برانکو ایوانکوویچ ،س��رمربی تیم فوتبال
ورزشي پرسپولیس درباره اینکه کیروش گفته
است میخواس��ته از طریق واسطهگری
پروین با برانکو صحبت کند هم گفت :ش��ما تا به حال
شنیدهاید من علیه کیروش حرف بزنم؟ یا مخالف تیم
ملی ایران حرف زدهام؟ آیا کیروش علیه من حرف زده
استیانه؟همینبرایمنکافیاست.دیگردرموردچه
چیزیمیخواهیمحرفبزنیم.منچهکاریبهکیروش
دارم؟ سرمربی تیم ملی بوده است و همیشه هم به تیم
ملی بازیکن دادهایم و از تیم ملی حمایت کردیم .آیا تا
به حال با یک برنامه تیم ملی مخالفتی داشتهایم؟ شما
از نتایج تیم ملی راضی هس��تید؟ هرگز هیچ صحبتی
نشده است .من فقط این مطالبی که شما مینویسید
را خواندهام .من اینجا نیامدهام که با کسی بجنگم که
بخواهمبااوصلحبکنم.

آزمون :فدراسیون هر چه بگوید دروغ گفته است

حال و هوای اصفهان بعد از بازگشایی زاینده رود
ايستگاه

«برادران سيسترز» جايزه
لومير را به خانه بردند

در مراس��م اهداي جوايز
لومير كه ش��ب گذشته
برگزار ش��د« ،ب��رادران
سيس��ترز» بزرگترين
برندگاناينشببودند.به
گزارش هاليوود ريپورتر،
فيلم «برادران سيسترز»
به كارگرداني ژاك اوديار
ديشب در مراس��م اهداي جوايز لومير فرانسه كه از
سويانجمنمطبوعاتخارجيفرانسهاهداميشود
و همتاي گلدن گلوب امريكاس��ت ،موفق به كسب
جايزهاصليشد.
اين وسترن انگليس��ي زبان سه جايزه شامل جايزه
بهترين كارگرداني ب��راي اوديار ،فيلمبرداري براي
بنوا دبي و جايزه بهترين فيلم جشنواره را از آن خود
كرد .اوديار گفت همه اين افتخار را تقديم خواكين
فينيكسوجانسي.رايليبازيگراننقشهاياصلي
فيلمشميكند.
اينمراسماداياحترامينيزبرايجينبيركينكرد.
اين بازيگر بريتانيايي كه در دهه  ۱۹۶۰به ش��هرت
رسيد و همبازي سرگي گينزبورگ بود روي صحنه
آم��د و از پيير گريمبالت كه او را براي بازي در فيلم
«شعار» در سال  ۱۹۶۹در كنار گينزبورگ انتخاب
كردتشكركرد.
همچنين كلود للوش در اين مراس��م تجليل شد و
اولين تصاوير از فيلم در دس��ت اك��ران وي با عنوان
«بهترينسالهايزندگيهايما»بهنمايشدرآمد.
او بازيگران  ۵۰سال پيش خود را در اين فيلم دوباره
در كنار هم آورده است.
در مراسم اهداي جوايز لومير جايزه بهترين بازيگر
مردبهالكسلوتزبرايبازيدرفيلم«گاي»رسيدكه
داستان يك خواننده پاپ پا به سن گذاشته را روايت
ميكند.لوتزنويسندهفيلمنامهوكارگردانفيلمهم
بود.اينفيلمهمچنينجايزهبهترينموسيقيرابراي
ونسانبالنشاورومنگرافيبهارمغانآورد.
الودي بوشه نيز براي بازي در فيلم «در دستان امن»
جايزه بهترين بازيگر زن را كس��ب كرد .او در همين
بخشنامزديسزار ۲۰۱۹رانيزكسبكردهاست.

گردهمايي نهار اسكاريهاي
 ۲۰۱۹برگزار شد

نامزدهاي اس��كار ۲۰۱۹
طبقمعمولهرساليك
گردهمايي نه��ار برگزار
كردند .به گزارش ورايتي،
ديروز دوشنبه نامزدهاي
اسكار  ۲۰۱۹براي صرف
نهار دستجمعي گردهم
آمدن��د و ي��ك عك��س
يادگاري گرفتند .اين مهماني كه مثل هميش��ه از
سويهياتمديرهاسكاربرگزارشد،باگرفتنعكس
يادگاري به پايان رس��يد .در اين مراسم كه در هتل
بورلي هيلتون برگزار ش��د نامزده��اي بخشهاي
مختلف اسكار از جمله گلن كلوز ،ليدي گاگا ،ياليتزا
آپاريسيو و مليسا مككارتي نامزدهاي جايزه اسكار
زننقشاصليحضورداشتند.
كريستين بيل ،رامي مالك ،بردلي كوپر ،ويلم دفو و
ويگومورتنسننامزدهايبهترينبازيگريمردنيزاز
حاضران بودند .آدام مككي ،يورگوس النتيموس،
اس��پايك لي ،آلفونس��و كوارون از نامزدهاي جايزه
بهترينكارگردانينيزدرمراسمحضورداشتند.
ايميآدامز،سماليوت،ماهرشاالعلي،ماريناديتاويرا،
ريچارداي گرانت ،رجينا كينگ ،سم راكول ،راشل
وايسنيزازجملهحاضرانبودند.نودويكمينمراسم
اسكار ۲۴فوريهبرگزارميشود.
اينمراسمبهوقتامريكاساعت ۵بعدازظهرشروعو
بهصورتمستقيمازشبكهايبيسيدر ۲۲۵كشور
پخشميشود.

عكس   :ايلنا

بازار هنر

ساالر عقيلي «نگاه آسماني» را خواند

اوليننماهنگازآلبوم«نگاهآسماني»به
آهنگسازي ناصر ايزدي ،اجراي اركستر
ملي «مهر» و خوانندگي ساالر عقيلي با
ِ
«درختتر»دردسترسمخاطبان
عنوان
قرارگرفت.
«راد نو انديش» ،آلبوم «نگاه آسماني»
به آهنگس��ازي ناص��ر اي��زدي ،اجراي
اركستر ملي «مهر» و خوانندگي ساالر
عقيلي اسفندماه سال  97در بازار موسيقي منتشر
ميش��ود .اين در حالي اس��ت كه در آستانه انتشار
ِ
«درخت تر» با شعري از
اين اثر موسيقايي نماهنگ
سياوش كسرايي و كارگرداني رضا طاهايي با مجوز
دفتر موس��يقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در
دسترشمخاطبانقرارگرفت.ناصرايزديسرپرست
ِ
اثر«درخت
اركسترملي«مهر»درنوشتهايپيرامون
تر» توضيح داد« :درختِتر اداي احترامي اس��ت به
هنرمندان بزرگ و خالقان «دركوچه س��ار ش��ب»
زندهياد محمدرضا لطفي ،هوشنگ ابتهاج (سايه)،
محمدرضاشجريانوفريدونشهبازيان.
ازاينرواركسترمليمهردراجرايايناثرابتداقسمتي
ازمقدمهويكبيتشعرازآهنگ«دركوچهسارشب»
را در قالب يك بازسازي دقيق با صداي گرم و زيباي
هنرمند ارجمند ساالر عقيلي ،اجرا و سپس آهنگ
ِ
«درخت تر» را كه روي ش��عري پرمعني و ماندگار از
سياوش كسرايي ساخته ش��ده ،به گوش مخاطب
ميرساند.شايانذكراستسياوشكسراييباسرودن
شعر «درخت تر» به استقبال «در كوچه سار شب»

سرودههوشنگابتهاجرفتهاست».
سياوش كسرايي ش��اعر ،ناصرايزدي
آهنگساز و رهبر اركستر ،ساالر عقيلي
خوانن��ده ،رض��ا طاهاي��ي كارگردان،
حسين ش��كيبا تدوين ،ليدا رشيدي و
س��وگل كمايي چهرهپردازي ،حسين
حاجي بابايي و شهره رشيد نيا عكاس،
سيدابوالفضل س��يد مهدي و محسن
تاج كرين گروه توليد نماهنگ «درخت تر» هستند.
ضمن اينكه عليرضا دريايي نوازنده ويولن و كنسرت
مايستر ،حامد ابراهيمي ،رضا رضاپور ،سامان محمد
نبي ،حسين واحدي ،ميثم رضايي مهر ،سارا نادري،
نازنين تهران نوازن��دگان ويولن ،داريوش حجازي،
حميدرضا باقري ،روژين عدالت ،احمدرضا نيكخو
نوازندگان ويولن آلتو ،محمدحسين غريبي ،شيوا
همتي نوازندگان ويولنسل ،نيلوفر ابراهيمي نوازنده
فلوت ،آزاده اميري نوازنده تار ،نيلوفر هداوند نوازنده
تارباس ،شيوا احمدي س��پهر نوازنده عود ،كامران
يعقوبي نوازنده تمبك ،اميرشكرآبي نوازنده كوزه،
دنيا فتحي نوازنده پيانو ،علي شمسآبادي نوازنده
كالرين��ت ،مازيار چاهي نوازن��ده تيمپاني اعضاي
اركس��تر ملي «مهر» در اين نماهنگ را تش��كيل
ميدهند .آلبوم «نگاه آسماني» به آهنگسازي ناصر
ايزدي و خوانندگي ساالر عقيلي اسفندماه سال 97
با برگزاري يك مراسم ويژه توسط موسسه فرهنگي
هنري «راد نوانديش» به مديريت برديا صدرنوري
در بازار موسيقي منتشر ميشود.

كاكوبند :ما در انديشه و آرزوي جهاني نو هستيم
دومين آلبوم رسمي «كاكوبند» به نام
«دنياي نو» از صبح ديروز در سراس��ر
كش��ور منتشر ش��د .اعضاي اين گروه
در روز انتشار آلبوم جديدشان خطاب
به مخاطبان اين س��بك موس��يقي و
دوستدارانش��ان نوشتهاند« :ما همه در
دنياي قلب هايمان با هم برابريم و به هم
نيازمند .و ما در انديشه و آرزوي جهاني
نوهستيم.جهانيكهدرآنسنگهايتنهاوكوچك
بيابان محترمند .جهاني ك��ه در آن صداي قلبها
شنيده ميشود .جهاني كه در آن تني در بند نيست.
دلي آزردهنيست .طبيعت افسردهنيست .امروز روي
درختانرابوسيدم.مهرادرآغوشكشيدمودرخاك
خوابيدم .به اميد جهاني نو ،آري ...به اميد آن روز».
اين آلبوم در هفت قطعه به نامهاي« :طغيان ،دنياي
نو ،بياباني ،وانيا ،عشق ،روياي فردا ،دعوت» منتشر
شده است.
كاكوبند در اين آلبوم از «نيما صرافي مهر» به عنوان
آهنگساز،تنظيمكننده،ميكسومسترينگ«،امير

عليزاده» (مشاور تنظيم ،آهنگسازي،
طراح��ي ريتم و ص��دا) و «پويا صرافي
مه��ر» (مل��ودي س��از و مش��اور در
آهنگسازي و تنظيم) براي فرايند توليد
«دنياي نو» بهره برده اس��ت و خوانش
آواي اي��ن قطعات هم ب��ه عهده نيما و
پوياصرافي مهر بوده است.
س��بك خ��اص و تعري��ف متف��اوت
«كاكوبن��د» از موس��يقي تلفيق��ي و مرزبن��دي
نامحدودي كه براي مخاطبانش در نظر دارد ،باعث
ش��ده آثار كاكوبند براي عالقهمندان به موسيقي
جالب توجه باشد.
دغدغه اصلي اين گروه حض��ور در ماركت جهاني
موسيقياستوبرايرسيدنبهاينمهمسالهاست
اعضاي كاكوبند در حال تكاپو و پژوهشاند .كنسرت
«كاكوبند» پس از مدتها دوري از صحنه با شمايل
جديد و اجراي قطعات آلبوم جديدشان پنجشنبه
 9اسفند در سالن وزارت كشور برگزار خواهد شد و
بليت فروشي آن نيز در سايت TIK8آغاز شده است.

آغاز تور «آواي ايران» سيامك آقايي از يزد
س��يامك آقايي (آهنگس��از و نوازنده
س��نتور) پس از تور «باز عشق» كه در
بيش از  50ش��هر ايران اجرا ش��د ،تور
جديدي را با عنوان «آواي ايران» از روز
 24بهمن ماه از شهر يزد آغاز ميكند.
سيامكآقايي،آهنگسازونوازندهسنتور
پس از تور موفق «باز عشق» كه در بيش
از 50شهر ايران اجرا شد ،تور جديدي را
با عنوان «آواي ايران» از روز 24بهمن ماه از شهر يزد
آغاز ميكند .آقايي در اين سلسله كنسرت تصميم
دارد آثارش را ب��ا خوانندگاني مختلف و متعلق به
همان شهرها اجرا كند.
سيامك آقايي پس از تجربه كنسرت «يورش» كه
شهريور ماه در تهران روي صحنه برد ،تصميم دارد تا
پيش از پايان سال جاري شمسي يعني از  24بهمن
تا  24اس��فند رپرتوار «آواي ايران» را در  12ش��هر

مختلف روي صحنه ب��رود .يزد ،تبريز،
درود ،بابل ،اهواز ،ماهش��هر ،رامهرمز،
بهبهان ،اصفهان ،ش��هركرد ،بوكان و
مهاباد شهرهايي هستند كه آقايي در
آنها روي صحنه خواهد رفت .اجرا در10
شهر قطعي شده است و اجراي دو شهر
هم در مراحل پاياني رايزنيها قرار دارد.
س��يامك آقايي درباره «آواي ايران»
اينگونه توضيح ميدهد :مدتي اس��ت عالقهمند
ش��دم كه در كنار وش��ايد موازي ب��ا مفاد اصلي
برپايي يك مجموعه كنس��رت همچون رپرتوار
و فضاي موس��يقايي آن پروژه ،ب��ه بار فرهنگي و
تاثيراتي كه ميتواند در فضاي موس��يقي كشور
بگ��ذارد بيش��تر توجه كن��م .و اين مه��م باعث
تغييراتي اساسي چه در محتوا و چه در سياست
كلي كاريام شده است.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران میگوید پیش از انتقال به
زنیت قرار بود به صورت قرضی به وولورهمپتون بپیوندم
که روبینکازان با این انتقال مخالفت کرد .سردار آزمون،
مهاجمتیمملیفوتبالایراناظهارکرد:زنیتصدرنشین
لیگ روسیه است و از تیمهای پرافتخار این کشور است.
مربیان و بازیکنان بزرگی دارد و خوشحالم که به این تیم
پیوستهام.پیشازاینقراربودبهلیگانگلیسبرومکهدر
آخراینقراردادمنعقدنشدتامنسرانجامعضوتیمزنیت
شوم .وولورهمپتون قصد این را داشت تا من را قرضی به
خدمتبگیردکهروبینکازانبااینانتقالمخالفتکرد.
او درب��اره دیدار تیم ملی با ژاپن در جام ملتهای آس��یا
گفت :بازی در جام ملتهای آسیا بسیار سخت بود .ما با
بدشانسینتوانستیممقابلژاپننتیجهبگیریموبهمرحله
بعدصعودکنیم.آزموندربارهحضورگزینههاییهمچون
زینالدینزیدانوژوزهمورینیودرتیمملی،بیانکرد:فکر
میکنم این مربیان را به تیم ملی نیاورند بهتر است ،زیرا
آبروی خودمان میرود .با چه امکاناتی قرار است آنها به
ایران بیایند و اص ً
ال با چه رویی به آنها پیشنهاد خواهند
داد؟ تیم ملی فوتبال ایران تیم بس��یار بزرگی است ،اما
امکانات خوبی ندارد و امکانات آن به اندازه نامش بزرگ
نیست .چگونه میتوانیم با این شرایط نتیجه بگیریم .ما

چندسالزمینچمنخوبوحسابینداشتیموتازهتیم
ملی به یک زمين چمن خوب دست پیدا کرده است .این
موضوعبسیارناراحتکنندهاست.چگونهمامیتوانستیم
بدون زمين چمن فوتبال بازی کنیم .زمینهای تمرین
ما در پژوهشگاه صنعت نفت و یا حتی یکی دو دانشگاه
بسیارچالهوپستیوبلندیداشت.چگونهمیتوانستیمدر
چنینزمینیتاکتیکهایمربیراپیادهکنیم.واقعاًچنین
چیزهایی زشت بود .به نظر من سپردن هدایت تیم ملی
به مربیان خوب ایرانی بهتر از مربیان خارجی است ،زیرا
دوبارههمینقضیهدعواهابینمربیانبهوجودخواهدآمد
و یا دوباره شاهد انتقادات فراوان مربی خارجی از امکانات
تیم ملی خواهیم بود .به نظر من زینالدین زیدان به تیم
ملینیایدبهتراست.مهاجمتیمملیادامهداد:اگرامثال

زیدانومورینیوازفدراسیونفوتبالبپرسندکهتیمملی
چه امکاناتی دارد چه چیزی میخواهند ،جواب دهند؟
مشکالتتیمملیخیلیزیادبود،امابهدلیلنزدیکبودن
جامملتهایآسیانمیخواستیمحرفیبزنیم.تنهابهما
یدادند.آنازرفتنمانبهجامملتهایآسیا
وعدهوعیدم 
بودکهکسیبرایبدرقهماننیامدوبرایماآرزویموفقیت
کند.همههمازتیمماانتظارقهرمانیداشتند.اینکهحرف
نمیشود.بهغیرازچندپیشکسوتفوتبالیبزرگانفوتبال
ما اص ً
ال به تیم احترام نگذاشتند .بسیاری از مسؤوالن بی
احترامی کردند و این به ما خیلی برخورد ،مگر ما ایرانی
نیستیم.مگراینتیمملیبرایایراننیست؟اگراینتیم
قراراستقهرمانشودهمهبایدیکدلباشند.وقتییک
تیماتحادنداشت،چگونهمیتوانستقهرمانشود؟تیم
ما مستحق قهرمانی بود و همه ما همه کار میکردیم تا
ما پیروزی به دس��ت میآوردیم همه حرف از قهرمانی
میزدن��د.او در ادامه صحبتهایش درباره صحبتهای
فدراسیونفوتبالمبنیبرفراهمکردنامکاناتبرایتیم
ملی ،در اینباره توضیح داد :فدراسیون فوتبال هر چه که
بگویددروغگفتهاست.آنهاچهکاریبرایماانجامدادند.
همه هزینههای ما را در کمپ اسپایر فدراسیون فوتبال
قطرپرداختکرد.

ميراثنامه

انفجار سنگهاي  ۲۵۰۰ساله براي كشف گنج

بهنظرميرسدهنوزشايعاتوخرافاتيناشيازناآگاهيدربينبرخيافرادوجودداردكه
معتقدنددردلسنگهايچندميليونساله،ميتوانندگنجهايچندهزارسالهپيداكنند
گنجمبادادستيابند!گنجيكهفقطعاملنابوديسنگهايمعادن
وباتخريبآنهابه ِ
 ۲۵۰۰سالهاند ...جديدترين نمونه اين ناآگاهي و توجه به شايعات به يك هفته قبل بر
ميگردد.درشمالشهرستانمرودشتاستانفارسودريكيازمعادنسنگهخامنشي
سبُريسيوند»،ديناميتهاكارخودشانراميكنندواينفاجعهرخ
بهنام«معدنالما 
ميدهد.زمانيكهچندنفرمشكوكدرحريمتختجمشيدتوسطنيروييگانحفاظت
ميراثفرهنگيپايگاهتختجمشيددستگيرميشوندوبعدازبررسيوكشفيكسري
ابزارووضعيتيكيازمعادنهخامنشيدرحريمدرجهسهپايگاهتختجمشيدمتوجه
ميشوند،آنافرادسنگهايكوهستانيوتراشخوردهباستانيراكهدردورههخامنشي
برايساختبناهايآندورهتراشخوردهبودند،بااينتفكرواهيكهدرداخلشان،گنج
وجودداردمنفجركردهاند!محمدجواداوالدحسين،مديرداخليپايگاهتختجمشيددر
استانفارس،دربارهاتفاقرخدادهاينطورميگويد:نيروييگانحفاظتتختجمشيد
درزمانگشتزنيدرمحدودهحرائماينمحوطهتاريخيدرمرودشت،باافرادمشكوكي
برخورد ميكند.بادستگيريآنها ۶،كيلوگرمباروت،ابزاروادواتحفاريوموتور توليد
ژنراتور برقي ضبط ميكنند .او با بيان اينكه نيروي يگان حفاظت بعد از دستگيري آن
افراد،بهبررسيمعادنمحوطهميپردازد،بهايسناميگويد:رويديوارسمتچپيكياز
معادنكهمعموالًبهصورتنيمدايرههستندوهمهآنهادهانهايكوچكوفضاييبزرگ
دارند ،در حدود سه متر ديناميت كار گذاشته شده و سنگهاي تراشخورده براي جدا
شدنازديواره،تكهتكهشدهومحوطهازبينرفتهاست.كام ً
المشخصاستكسانيكه
اينكار را انجام دادهاند ،اطالعاتي درباره معادن داشتهاند ،چون محاسبه دقيقي در اين
كار انجام شده و سنگها كام ً
ال پايين آمدهاند .به گفته او ،در اين ديوار رگهها جدا شده و
بخشيازرگههاييكسنگنيزهنوزبهديواروصلاستكهامكانجداشدنآنوجود
دارد،كارشناساندرحالبرنامهريزيبراياستحكامبخشي سنگهاينيمهجدا شده

هستند.اوالدحسينبابياناينكهدراينمنطقهحدودچهار-پنجمعدنبزرگسنگاز
دورههخامنشيوجوددارد،ادامهميدهد:دردورههخامنشيقطعهسنگهارابهصورت
دقيق تراش داده و به پايين انتقال ميدادهاند تا با توجه به استحكام و بيرگه بودن آنها،
برايسرستونهاوپايهستونهااستفادهشوند.اينكارشناسبابياناينكهمعادندر۲۰
كيلومتريتختجمشيدقراردارند،اظهارميكند:اينمعادندرحريمتختجمشيد
وهم مرز مشترك تختجمشيدوپاسارگاد است،وبا توجهبهنشانهگذاري حريمهاي
درجهيكتاسهدراينمحوطه،اينمعادندرحريمدرجهسهتختجمشيدقراردارند.
اوعلتانجامايننوعاقداماتتوسطبرخيافرادراباورداشتنبهشايعههاييمانندوجود
يداندوادامهميدهد:
گنجچندهزارسالهدربينسنگهايمحكموچندميليونسالهم 
كام ً
ال مشخص است كساني كه اين كار را كردهاند دانش معدنكاوي داشتهاند .آنها با
خيالخا ِم ِ
كشفگنجدرمعدنيكهدردلكوهاست،دنبالگنجميگردند.باليخانمان
سوزآثارتاريخيدراينروزهاهمينافرادهستندكهبهگذشتگانخودفكرنميكنند.

تاريخنگاري

تشكيلمجمعتشخيصمصلحتنظام

هفدهم بهمن ،1366س��ران س��ه قوه در نامهاي به امام خميني(ره) خواستار تشكيل
مجمعتشخيصمصلحتنظامشدند.امامباايندرخواستموافقتكردندواينمجمع
تشكيلشد.
اوايل انقالب اس�لامي و در پي بروز اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان براي تصويب
مصوباتمجلسولزومتطابقآنهاباشرعاسالم،رياستوقتمجلسشوراياسالميدر
پنجم مهر ۱۳۶۰طي نامهاي از امام خميني (ره) درخواست كرد كه راهحلي ارايه دهد.
ايشان طي نامهاي به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتي را با اكثريت اعضاي نمايندگان
و قيد موقت به تصويب برس��انند .اما با وقوع اختالفات بيشتر در اين زمينه و باقي بودن
مشكالتسرانجامپسازمكاتباتيبينمقاماتعاليرتبهوذيربطوقتكشور،درخواستي
در بهمنماه ۱۳۶۲به امضاي رييسجمهور وقت ،رييس وقت مجلس شوراي اسالمي،
رييسوقتديوانعاليكشور،نخستوزيروقتوسيداحمدخمينيبهامامخميني(ره)
براي چارهجويي در اين باره ارس��ال شد .امام خميني در تاريخ ۱۷بهمن ۱۳۶۶هجري
شمسيباصدورفرماني،مجمعتشخيصمصلحتنظامرابرايرسيدگيبهاينقبيلامور
تأسيسكرد.اينمجمعكهدرآغازتاسيس،صرفابهمنظورتشخيصمصلحتدرموارد
اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان تاسيس شده بود ،وقتي قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران در سال  ۱۳۶۸مورد بازنگري قرار گرفت پس از بحثهاي مشروح درباره
جايگاهمجمعتشخيصمصلحت،وظايفيازدهگانهايمستندبهاصول۱۱۰،۱۱۱،۱۱۲
و ۱۷۷برعه��دهاش قرار گرفت ،تا به عنوان حلقه تكميلي در حاكميت نظام جمهوري
اسالمي و در شرايط مختلف ايفاي نقش كند .وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام،
به استناد اصول و بندهاي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در 11بند تصريح شده
است:ارايهمشاورهبهمقاممعظمرهبريدرتعيينسياستهايكلينظام(بهاستنادبند
 1اصل 110قانوناساسي)؛پيشنهادچگونگيحلمعضالتنظامكهازطريقعاديقابل
حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند 8اصل 110قانون اساسي)؛ تشخيص
مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازين

شرعياقانوناساسيبداند(بهاستناداصل 112قانوناساسي)؛مشاورهدراموريكهمقام
رهبري به مجمع ارجاع ميدهد (به استناد اصل  112قانون اساسي)؛ نظارت بر حسن
اجرايسياستهايكلينظام(بهاستنادنامهمورخ 77/1/17مقاممعظمرهبري)؛مشاور
رهبريدرموارداصالحياتتميمقانوناساسي(بهاستناداصل 177قانوناساسي)؛عضويت
درشورايبازنگريقانوناساسي(اعضاءثابتمجمع)(بهاستناداصل 177قانوناساسي)؛
انتخاب يكياز فقهاي شوراينگهبانبرايعضويتدر شوراي موقترهبري (بهاستناد
اصل 111قانوناساسي)؛تصويببرخيازوظايفرهبريبراياجراءتوسطشورايموقت
رهبري(بهاستناداصل 111قانوناساسي)؛انتخابجايگزينهريكازاعضاشورايموقت
رهبريدرصورتعدمتواناييانجاموظايف(بهاستناداصل 111قانوناساسي)؛پيشنهاد
چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل
يكصدودهمكهدراصليكصدويازدهمتصريحشدهاست.

