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گروه انرژي| نادي صبوري-  فرداد احمدي|
40 س��ال پيش او جواني انقالبي 26 س��اله بود كه يك 
س��ال از فارغ التحصيلي اش از مقطع كارشناسي ارشد 
مهندسي عمران مي گذشت. در همان سال هاي ابتدايي 
وارد كارهاي اجرايي شد و از سال 76 وزير نفت. با چنين 
س��ابقه اي، بيژن زنگنه كه امروز 66 س��ال دارد همواره 
يكي از مهم ترين چهره ها 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 4 دهه از سر 
گذرانده رضايت دارد يا نه عنوان كرد: »ما خيلی بهتر از 
اين می توانستيم باشيم. اگر با هم دوست بوديم و با هم 
می ساختيم و تالش نمی کرديم به اسم دوستی و اسالم و 
انقالب ريشه يکديگر را بزنيم، می توانستيم خيلی فراتر از 
اتفاقی که تا به امروز در صنعت نفت افتاده پيش برويم، اما 
هر آنچه تاکنون به دست آمده است، با زحمت فراوان به 
دست آمده و کار بزرگی بوده است.«  چند روز پس از آنكه  
نامه اي منتسب به 72 نماينده 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 پرسش هاي 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 مي شود، 
سياست گذاري در حوزه انرژي را متزلزل نمي كند عنوان 
كرد: » کش��ور حس��اب و کتاب دارد. از 72 نفر نماينده 
مجلسی که نامه نوشتند، تعداد زياديشان آمدند و گفتند 
که اصال نامه را نخوانده بودند و فکر می کردند نامه تقدير از 
وزارت نفت بوده است. چندين نفر از آنان آمدند يا تلفن 
زدند و عذرخواه��ی کردند. همين دي��روز نامه ديگری 
توسط برخی مجلسيان امضا شد که بابت اقدامات وزارت 
نفت در آذربايج��ان غربی از وزارت نف��ت تقدير کردند 
و تعدادی از کسانی که نامه پيشين را امضا کرده بودند، 
اين نامه را هم امض��ا کرده اند.« او در ادام��ه عنوان كرد: 
»نامه ای که آن 72 نفر نوش��ته بودند، خطاب به س��ران 
سه قوه بود. من نيز از رئيس جمهور درخواست کردم که 
موضوعاتی که آنها مطرح کرده اند در جلسه سران سه قوه 
بيان شود و من نيز پاس��خ خودم را بدهم و سران سه قوه 
محترم قضاوت کنند. اين اتفاق خوبی است و زحمت ها 
کشيده شده است تا به جايی برس��يم که يک نماينده 

بتواند در مقابل دولت بايس��تد و حرف خود را بزند. اين 
يک دستاورد است و ما نيز وظيفه داريم پاسخگو باشيم.« 
وزير نفت افزود: »پاسخگويی يعنی اينکه بشود يک مقام 
عالی را بدون خونريزی برکنار کرد. مردم ساالری يعنی 
پاسخگويی و يعنی اينکه وزير مملکت مجبور باشد پاسخ 
سواالت يک نهاد را بدهد و اگر آن نهاد قانع نشد، به قدری 
قدرت داشته باشد که بتواند آن وزير را بدون خونريزی و با 

رأی گيری برکنار کند.« 

      نفت، نوك پيكان حمله 
وزير نفت با تاکيد بر اينکه ما در صنعت نفت با وجود همه 
مشکالتی که داريم با قدرت، اميد و تالش خستگی ناپذير 
برای توس��عه صنعت نفت و رفاه م��ردم کار می کنيم، 
اظهار کرد: نوک اصلی جنگی که آمريکا عليه ملت ايران 
به ط��ور غيرقانونی و يک جانبه و ب��ه تحريک کوردالنی 
مثل منافقين و با حمايت اس��رائيل و اشرار منطقه آغاز 
کرده، صنعت نفت ايران اس��ت. وی با بيان اينکه تمرکز 
حمله آمريکا بر صنعت نفت ايران است، ادامه داد:»هدف 
نخست امريكا آن است که درآمد صادراتی ايران را به صفر 
برساند و درصورتی که موفق به تحقق اين هدف نشوند 
تالش می کند مانع نقل و انتقال پول صادرات ايران شود.« 
وزير نفت افزود: » عمده صادرات ايران نيز ش��امل نفت، 
فرآورده های نفتی و پتروشيمی است که آمريکا تالش 
می کند جلو صادرات آنها را بگيرد و در صورت صادرات 
نيز نگذارد پول صادرات به مصرف تامين نيازهای مردم 
و ملت ايران برسد تا گرانی و کمبود به وجود بيايد و برای 

مردم ناراحتی و نگرانی ايجاد شود« 

    اتاق تاريك براي دشمنان
در حالي كه اخيرا برخي جريان ها 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 شده اند، وزير نفت در اين خصوص عنوان كرد: »بايد 
بگويم بله؛ ما برای دش��منان ايران ات��اق تاريک داريم و 
بس��ياری از اين موضوع ناراحت هس��تند که من تالش 
می کنم سطح حفاظت اطالعات باال باشد، اما همه موارد 
برای نظام، ش��فاف و روشن اس��ت و ما به گونه ای عمل 
می کنيم که سرانجام شفافيت و روشنی برای نظام باشد 
و روزی که سختی ها برطرف شود به مردم نيز خواهيم 
ادامه در صفحه 7 گفت که چه کارهايی انجام داده ايم«  

سهم يك ميليارد دالري ايران از درآمد 400 ميليارد دالري گردشگري سالمت جهان وزير نفت در نشستي خبري مطرح كرد 
سهم ناچيز ايران ازگردشگري سالمت جلوي ما را نمي گرفتند بهتر از اين كار مي كرديم حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
مهم ترين مش��كل امروز كش��ورمان، بي ش��ك مشكل 
اقتصادي است؛ سختي معيش��ت، بيكاري، تورم همراه 
با ركود، فساد و... اما راه حل 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 
اساسي ترين گام در اين مسير در حال حاضر بنظر تغيير 
پارادايم يا اصالح نگرش به روابط بين المللي است. نگرش 
نادرس��تي كه در آن، افزايش س��طح رفاه در كشورهاي 
پيشرفته مالزم با افزايش فقر در كشورهاي در حال توسعه 
اس��ت. اين رابطه اگر چه در چند دهه قب��ل صادق بوده 
اما اكنون چنين نيس��ت. در دهه هاي 50 و 60 ميالدي 
مناسبات بين المللي 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 95 ميليون نفري كه درآمد سرانه 
آن ب��ا درك اين تغيير و حض��ور در بازاره��اي جهاني از 
230 دالر در س��ال 1985 به بيش از 2300 دالر در سال 
گذشته رسيد و توليد ناخالص داخلي آن اكنون بيش از 
240 ميليارد 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 سال هاي 
2000تا 2017 صادرات صنعتي اين كشور، بيش از 23 
برابر شده است( و فقط در سال 2017 حدود 36 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري خارجي جذب كرده است. كشوري 
كه اكنون داراي متوس��ط رش��د اقتصادي 5.5 درصد و 
تورم 3.5 درصد و بيكاري 2.2 درصد اس��ت و 80 درصد 
درآم��د دولت آن از طري��ق ماليات تامين مي ش��ود.  در 
گزارش رقابت پذي��ري جهاني مجمع جهان��ي اقتصاد، 
نيز جايگاه ويتنام از 77 در س��ال 2006 به 55 در س��ال 
2017 و دررتبه بندي س��هولت انجام كسب و كار بانك 

جهاني، از رتبه 104در س��ال 2007 به رتبه 68 در سال 
2017 ارتقاء يافته اس��ت.  بيش��تر موفقيت هاي ويتنام 
براساس آزادسازي س��رمايه گذاري خارجي و تجارت به 
ويژه برقراري تجارت آزاد با كشورهاي پيشرفته بوده است. 
يا چنان كه تحليلگران بانك جهاني و موسسه بروكينگز، 
عنوان نموده اند آزادسازي تجاري از طريق رفع محدوديت 
و كاهش هزينه هاي انجام كسب و كار، آزادسازي خارجي 
و اصالحات داخلي س��ه عامل كليدي رش��د و توس��عه 

اقتصادي اين كشور بوده است. 
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، 
پس بايد قدر فرصت ها حتي فرصت هاي حداقلي را بدانيم 
تا گام به گام به هدف كه توسعه و پيشرفت و آزادي و رفاه و 

سرفرازي ميهن مان است نزديك تر شويم. 
»اينستكس« يا »ساحات« )سازوكار حمايت از تبادالت 
تجاري( عرصه اي ه��ر چند نه چندان ف��راخ )آنچنان كه 
واژه »س��احت«، حياط و صحن خانه معن��ا مي دهد( 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 مي توان سكويي براي كسب منافع بزرگ تر 
س��اخت. اينكه گفته ش��ود اين امكان »چيزي جز تكرار 
فريب برجام و توهين به ش��عور مردم نيست« يا بسته اي 
»توخالي و توهين آميز« يا »يك وعده نسيه در مقابل يك 
اقدام نقد )اجراي اف. اي. تي . اف(« و »بس��ته سر خرمن« 
است و... دردي را دوا نمي كند و از رنج و سختي معيشت 
و زندگي مردم نمي كاهد. نگرش صحيح به نظر آنست كه 
»همان طور 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 

كوچك شده همين زيرساخت باشد«.
مردم انتظار دارند تا »سياست« هر چه بيشتر و سريع تر 
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 ساختار ها و توان اقتصاد ملي را موضوعي 
فرعي بداند. »سياست« بايد بسيار مسووليت پذيرتر شود تا 
مهم ترين مشكل كشور يعني مشكل توسعه اقتصادي حل 
شود، يعني همان كاري كه مثال ويتنامي ها و امثالهم كرده 

و مي كنند و نتايج درخشان آن را نيز مي بينند!

»ساحات« سياسي و ساحت اقتصادي!
سخن نخست

اگرچه برخي كشورهاي حاش��يه خليج فارس، تركيه و 
ارمنس��تان تاكنون عالوه بر ساير حوزه هاي گردشگري 
درآمد قابل توجهي از گردش��گري س��المت به دس��ت 
آورده ان��د، اما اي��ن حوزه درآم��دزا و پول س��از در ايران 
تاكن��ون م��ورد غفلت واقع ش��ده اس��ت. طب��ق آنچه 
س��ازمان بين المللي گردش��گري اعالم كرده، ايران در 
جهان رتب��ه 34 و در ميان كش��ور هاي اس��المي رتبه 
5 را ادر زمينه گردشگري س��المت دارد، اما هنوز هيچ 
مرجع رس��مي آمار دقيق از گردشگران يا اتباع خارجي 
كه به انگيزه درمان به ايران س��فر مي كنند، 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 95 مربوط مي شود 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 150 
هزار بيمار خارجي در سامانه وزارت بهداشت، سال 95 
حدود 500 ميليون دالر درآمد از اين محل براي كشور 
حاصل شده است كه نيم درصد از سهم جهان مي شود. 
اما روز گذشته رييس اداره گردش��گري سالمت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي آمار تازه اي را اعالم 
كرده كه نشان مي دهد در فاصله س��ال 95 تا 97 درآمد 
گردشگري سالمت ايران تنها 500 ميليون 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 چالش هاي زيرس��اختي 
گردشگري سالمت را حل نكند، نمي توان به عنوان يك 
برند در فض��اي بين المللي حضور پيدا كند، مس��ووالن 
بر اين باورند كه با برنامه ريزي منس��جم مي توان سهم 
ايران از صنعت گردش��گري سالمت جهان را در يكسال 
آينده به پنج ميليارد دالر رساند. اگرچه يك دهه از عمر 
گردشگري س��المت در ايران مي گذرد اما سهم كنوني 
ايران از اين صنعت در جهان ناچيز اس��ت، موضوعي كه 
سعيد هاشم زاده، 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 400 ميليارد 
دالر اعالم ش��د كه از اين ميران سهم ايران يك ميليارد 
و 200 ميليون دالر بود. بر اين اس��اس وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزش��كي به عنوان متولي گردشگري 
س��المت در كش��ور، برنامه ريزي مدوني را ب��ا توجه به 
ظرفيت هاي موجود بيش از گذش��ته م��ورد توجه قرار 
داده است. او افزود: س��ند راهبردي گردشگري سالمت 
در سال هاي گذشته تهيه شده بود اما با كار كارشناسي 
انجام گرفته تغييراتي در آن انجام شده و به زودي ابالغ 
مي ش��ود.يكي از چالش هاي پي��ش رو در حوزه صنعت 
گردشگري س��المت وجود دالالن اس��ت كه متاسفانه 
خدمات بدون شناسنامه را به بيمار ارايه مي كنند و اين 
موضوع مش��كالت زيادي را ايجاد مي كن��د. در صورت 
فعاليت ش��ركت هاي مس��تقل تس��هيل گر با توجه به 
وظايف تعريف ش��ده مي تواند فعاليت دالالن در حوزه 
گردشگري سالمت را به ميزان قابل توجهي كاهش داد و 
اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد. اظهارات هاشم زاده در 
حالي است كه چندي پيش، علي اصغر 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 مي كند، اعالم كرده 
بود افزايش س��فر گردش��گران كش��ورهاي منطقه به 
ايران براي درمان با 51 درصد رش��د همراه بوده است. او 
افزود: اين گردشگران در بخش گران، يعني گردشگري 
سالمت س��رمايه گذاري مي كنند كه براي كشور بسيار 
اهميت دارد. ما به اين مس��افران، گردش��گران 2500 
دالري مي گوييم، در حالي كه توريس��ت هاي اروپايي، 
1300 دالري بودند.اظهارات مس��ووالن در حالي است 
كه كارشناسان گردشگري معتقدند اگر ايران مي خواهد 
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 آسيب هاي اصلي به بدنه 
گردشگري سالمت كشور است. دالل ها با اعالم رقم هاي 
پايين و ارايه خدمات غيرسيستماتيك شان گردشگران 
سالمت بسياري را به سمت خود جذب مي كنند و مانع 
از فعاليت هاي آژانس هاي گردش��گري مي شوند. وجود 
دالل ها در اين بازار، دست و پاي بخش خصوصي را بسته 
است. با وجود آنكه برخي از شركت هاي گردشگري در 
تالش هستند تا توريس��م درماني را به صورت تخصصي 
و حرفه اي پيش ببرند. اما چون دولت نتوانس��ته اس��ت 
س��اختار و س��از و كار را به درستي س��اماندهي كند از 

ظرفيت موجود نتوانسته  به درستي بهره ببرد. 

خبر گزارش

 همين صفحه  

سخن نخست

»ساحات« سياسي و ساحت 
اقتصادي!

مهم ترين مشكل امروز 
بي ش��ك  كش��ورمان، 
مشكل اقتصادي است؛ 
معيش��ت،  س��ختي 
بيكاري، ت��ورم همراه با 
ركود، فساد و... اما راه حل 
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��ي ترين گام در اين مس��ير در 
حال حاضر بنظر تغيير پارادايم يا اصالح نگرش به 
روابط بين المللي است. نگرش نادرستي كه در آن، 
افزايش سطح رفاه در كشورهاي پيشرفته مالزم با 

افزايش فقر در كشورهاي در حال توسعه است. 

حسين حقگو

 صفحه14  

صنعت،معدن و تجارت

گوشت با صندوق پستي
»صف خريد گوش��ت اين روزه��ا طويل تر 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 مي يابد، مصرف كنندگان به 
فروشگاه هاي عرضه كننده دولتي هجوم مي برند 
كه نتيجه اين نوع رفتارها در بازار مصرفي، منجر به 
كمياب شدن كااليي مي شود كه تقاضا براي آن در 
بازار زياد است. اتفاقي كه طي روزهاي اخير در بازار 

پروتئين ها يا همان گوشت شاهدش هستيم. 
همين صفحه

مسكن

بازار مسكن تشنه فعاليت 
تعاوني هاي كارآمد

 شهال روشني |
در ش��رايطي كه طول دوره دستيابي خانوارهاي 
طبقه متوسط به مسكن و خريد منزل دلخواه آنان 
به شدت افزايش يافته است،  برخي از كارشناسان 
مسكن ساماندهي دوباره تعاوني هاي مسكن را با 
هدف كمك به اين طبقه ض��روري مي دانند و بر 
اين باورند كه تعاوني هاي مس��كن طي عملكرد 
30 ساله خود نس��بت به بقيه بخش هاي كشور، 
عملكرد نسبتا خوبي داش��ته اند و با اصالح برخي 
 ضعف هاي 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 
دهه هاي گذشته را مي توان در شكل گيري و رشد 
و گسترش نهضت تعاون جست وجو كرد. به واقع 
در قالب اين نهضت و سازوكار تعريف شده، بستري 
فراهم مي ش��ود كه به موجب آن، با بسيج منابع 

محدود مادي، نيازهاي عمومي افراد و ...
9

وزير نفت در نشستي خبري مطرح كرد 

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

جلوي ما را نمي گرفتند بهتر از اين كار مي كرديم

رونمايي از3 سند توسعه   تهران

جهان

 هراس » جهاني سازان«
  از رياست متحد ترامپ  

15

۷

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

پيامك نمايند. 

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

تلفن:   66124025 - 66429973 



روي موج خبر

    رييس قوه قضاييه: اين نظام، نظام يكتايي 
است؛ايسنا|

رييس قوه قضاييه گفت: اين نظام، نظام يكتايي است 
و با معماري امام راح��ل در زمانه ما به عنوان روش 
جديد در حكمراني و با خون فشاني شهدا تأسيس 
شد. آيت اهلل صادق آملي الريجاني در مراسم تجديد 
ميثاق با آرمان هاي ام��ام راحل ضمن تبريك فرا 
رسيدن دهه فجر و چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي گفت: قوه قضاييه بخشي از حاكميت نظام 
جمهوري اس��المي و بخش تأثيرگذار است و اين 
نظام، نظام يكتايي است و با معماري امام راحل در 
زمانه ما به عنوان روش جديد در حكمراني و با خون 

فشاني شهدا تأسيس شد.

    برج�ام مالك عمل اس�ت و الزامات ديگر 
مردود است؛ايسنا|

رييس دفتر رييس جمهور تاكي��د كرد كه »ايران 
خواهان ارتباط سالم و سازنده با اروپا بر مبناي احترام 
متقابل، از موضع برابر و بدون دخالت در امور داخلي 
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 مي كنيم و معتقديم 
اتحاديه بايد در عمل اين موض��ع خود را به اثبات 
رساند. رييس دفتر رييس جمهور، تشكيل ساز و كار 
حمايت از مبادالت تجارت )ساحات( را در اين زمينه 
- هرچند كه با تأخير زياد انجام گرفته- يك قدم اوليه 
در 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 

پيش بيني شده، از طريق آن انجام شود.

    162 نماينده از اقدامات وزير نفت قدرداني 
كردند؛ايرنا|

 162  نماينده مجل��س در بيانيه اي ضمن تقدير 
از اقدامات وزير نفت باتوجه به مقدورات داخلي و 
شرايط تحريم اظهار اميدواري كردند كه با اهتمام و 
تالش روز افزون در برطرف كردن موانع با استقامت 
بيشتر و برون رفت از شرايط تحريمي امريكا شاهد 
شكوفايي بيشتر صنعت نفت و گاز در كشور باشيم. 
در اين بيانيه كه توس��ط احمد امي��ر آبادي عضو 
هيات رييسه مجلس قرائت شد آمده است: توسعه 
گازرس��اني به اقصي نقاط شهري كه در سال هاي 
اخير روند رو به رشد و قابل تحسيني داشته است به 
نحوي كه قالب مردم ايران از نعمت استفاده از گاز 
برخوردار هستند و به عالوه با تامين و جايگزيني 
سوخت مايع عالوه بر بهبود شاخص هاي زيست 
محيطي از طريق ص��ادرات فرآورده هاي 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 
بينانه از مقدورات داخلي و محدوديت هاي بيروني 
در صنعت نفت از تالش وزير نفت تقدير و تش��كر 

مي كنيم.

    ممانعت دولت از اس�تخدام نيروي جديد 
صحت ندارد؛تسنيم|

معاون رييس جمهور با اش��اره به اظهارات رييس 
مجلس در باره ممانعت دولت از اس��تخدام نيروي 
جديد گف��ت:  ممانعت دولت از اس��تخدام نيروي 
جديد صحت نداشته و دولت همه ساله متناسب با 
نياز ادارات آزمون برگزار مي كند. جمشيد انصاري 
در حاشيه بهره برداري از بيمارستان پارس آباد اظهار 
داشت: آزمون هاي استخدامي همه ساله متناسب با 
نياز دس��تگاه هاي اجرايي برگزار مي شود. او افزود: 
دولت به موضوع اس��تخدام و اشتغالزايي بي توجه 
نيست و همه ساله متناسب با خروجي ادارات جذب 
انجام مي ش��ود به طوري كه در چند سال اخير نيز 

همه ساله آزمون برگزار شده است .

    دش�منان اعتماد مردم را نشانه گرفته اند
؛ 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 
شهرستان اسالمشهر با اعالم اينكه امروز مشكالت 
اقتصادي و بيكاري مردم را زجر مي دهد خاطرنشان 
كرد: دشمنان بر همين زاويه تمركز داشته و در يك 
جنگ رواني شديد اعتماد مردم را نشانه گرفته اند كه 
هر يك از ما بايد با پاسخگويي به ارباب رجوع و رفتار 
و برخورد مناسب با آنها، اميد را در جامعه زنده كنيم 
و اجازه ندهيم گرد نااميدي مردم را نسبت به آينده 

خمود و ناراحت كند.

    بازگشت صفدر حسيني به دولت؛باشگاه 
خبرنگاران|

برخي رسانه ها از بازگشت صفدر حسيني به دولت 
خبر مي دهند؛ فردي كه پس از ماجراي حقوق هاي 
نجومي ناگزير به كناره گيري شده بود. نشريه صدا 
مدعي ش��ده كه صفدر حسيني مديرعامل سابق 
صندوق توسعه ملي؛ به زودي جايگزين رضا ويسه به 
عنوان دستيار معاون اول رييس جمهور خواهد شد.

    ديدار امام جمعه مش�هد با شيخ عيسي 
قاسم؛باشگاه خبرنگاران|

امام جمعه مش��هد با حضور در محل اقامت رهبر 
شيعيان بحرين با شيخ عيسي قاسم در مشهد ديدار 
و گفت وگو كرد. نماينده ولي فقيه در خراسان رضوي 
و امام جمعه مش��هد، صبح ديروز با رهبر شيعيان 
بحرين كه از چند روز گذشته براي زيارت بارگاه امام 
رضا)ع( به مشهد سفر كرده است ديدار و گفت وگو 
كرد. آيت اهلل سيداحمد علم الهدي در اين ديدار براي 

رهبر شيعيان بحرين آرزوي سالمت كرد.

ايران2

رييس جمهوري در مراسم كتاب سال:

با هيچ سانسور و فيلتري نمي توانيم جلوي سوال و شبهه را بگيريم
گروه ايران|

»با هيچ سانس��ور و فيلت��ري نمي توانيم جلوي س��وال و 
شبهه را بگيريم.«اين عبارات بخشي از اظهاراتي است كه 
رييس جمهوري در مراسم معرفي كتاب سال با استفاده از 
آنها تالش مي كند تا در برابر افراد و جرياناتي كه سانسور و 
فيلترينگ را نخستين راه براي مواجهه با پديده هاي جديد 
ارتباطي مي دانند؛ ديدگاه جديدي ارايه كند. رويكردي كه 
از منظر رييس جمهوري براي رويارويي با پديده هاي نوين 
ارتباطي و فناورانه بايد در دستور كار قرار بگيرد تا به جاي 
تهديد آميز جلوه دادن هر پديده نوظهوري؛ حتي تهديدها را 
نيز تبديل به فرصتي براي توسعه وپويايي بيشتر جامعه كند.
 رييس جمهوري با اشاره به تالش هاي امريكا براي بي اثر جلوه 
دادن موفقيت هاي كشور، گفت: اگر شما مي خواهيد ايران را 
به 40 سال قبل برگردانيد، اين ارتجاع امكان ناپذير است. ما 

به دوره سلطه امريكا بر ايران برنخواهيم گشت.
رييس جمهوري ديروز در آيين پاياني جايزه كتاب سال كه 
در تاالر وحدت برگزار شد، افزود: ما به آن روزي كه شما بر 
اقتصاد، فرهنگ، راديو و تلويزيون، ارتش، نيروي انتظامي و 
گمركات ما حكومت مي كرديد و فكر مي كرديد ايران ابزاري 
در اختيار شما است كه بر او فرمانروايي كنيد، باز نمي گرديم 

و آن دوران ديگر سپري شده است.
روحاني ادامه داد: اروپا، امريكا، منطقه و ارتجاع عرب همه چيز 
دادند و ما را در حصر كامل قرار دادند و نتوانستند پيروز شوند، 
چون ايمان، اعتقاد و اميد بود. تا روزي كه چراغ اميد، ايمان، 
روح بلند و قلب قوي هست، ظلمت نمي تواند ما را گمراه كند.

وي يادآور شد: فشار و مشكل وجود دارد، ما در زمان جنگ 
كشته، زخمي، مجروح و ويراني داشتيم كه اين آثار طبيعي 
جنگ است؛ در زمان حصر و فشار اقتصادي ما بي مشكل 
نيستيم، االن در اين جايزه كتاب شما خوب پيام را گرفتيد 

كه تحريم امريكا عليه ايران چگونه است.
رييس جمهوري اضافه كرد: امريكا مي گويد من به ملت ايران، 
فرهنگ ايران و كشور ايران قصد سوء ندارم، پس چرا مانع 
حضور چهار نفر دانشمندي كه مي توانستند جايزه كتاب را 
از ايران بگيرند، شدند كه آن چهار دانشمند نتوانند به تهران 

بيايند، پس مشخص است كه در تحريم شما هستند.
او گفت: تحريم شما در برابر علم است، در برابر دانشمندان و 
قلم است، شما مي خواهيد قلم را بشكنيد، چرا نگذاشتيد اين 
چهار دانشمند به دعوت وزارت ارشاد ما پاسخ دهند و جايزه 
كتاب سالشان را دريافت كنند، آنها را تهديد كرديد و گفتيد 
كه اگر ايران برويد و جايزه بگيريد و برگرديد ديگر به شما 

ويزاي ورود نمي دهيم. شما با چه كسي مبارزه مي كنيد؟ 
شما داريد با افكار و تمدن دنياي امروز مبارزه مي كنيد.

روحاني افزود: ش��ما با ملت هاي منطقه ما در حال مبارزه 
هستيد، شما با زبان سخيف و غيرديپلماتيك و غيرقابل 
قبول سخن مي گوييد. مي گوييد در عراق مي مانيم تا مواظب 
ايران باشيم، در حالي تا حاال مي گفتيد در عراق مي مانيم 
براي مبارزه با تروريسم و چقدر خوب شد كه حرف دلتان را 
گفتيد. رييس جمهوري ادامه داد: اين منطق شد؟ منطقي 
كه هيچ عراقي و ايراني آن ر ا نمي پذيرد و هيچ فرد در دنيا 
آن را نمي پذيرد. شما به صراحت مي گوييد ما رفتيم بخشي 
از خاك عراق را اشغال كرديم براي جاسوسي عليه كشور 

همسايه عراق، آيا اين با هيچ منطقي در دنيا سازگار است؟
وي گفت: در افغانستان هم براي همين حضور داريد، شما 
حضورتان در اين منطقه به اين دليل است كه يا مي خواهيد 
مراقب قدرت ايران باشيد يا مراقب قدرت روسيه يا چين 
باشيد. به چه مناسبت هستيد در حالي كه شما ناوگان و 
نيروي دريايي داريد، برويد در درياها مراقب باشيد، شما كه 
نيروي هوايي قدرتمند داريد چرا خاك كشورهاي ديگر را 
اشغال مي كنيد؟ چرا دروغ مي گوييد؟ چرا سال ها به مردم 

دروغ مي گوييد؟
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 
استدالل تضمين كنيم، فشار مي بينيم، هر جنگي زخمي 
دارد. در جنگ اقتصادي هم زخمي داريم، اما شما پيروز اين 
راه نخواهيد شد، اين ملت بزرگ ما براي آرمانش مي ايستد.

رييس جمهوري تاكيد كرد: ملت ايران از شما اجازه نخواهد 
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 
نمي ش��ود و اين راه را ادامه مي دهد و شما نمي توانيد ما را 

برگردانيد به عقب، ما در مسير پيش رو حركت مي كنيم.
روحاني ادامه داد: همه آمار و ارقام در اين چهل س��ال به ما 
مي گويد كه مسير ما درست بوده است، ممكن است در جايي 
كاستي و اشتباه داشته ايم، هيچ كس نمي تواند بگويد من 

بدون ايراد بوده ام، اما راه ما درست بوده است.

    افزايش 8  برابري حركت زنان كشور
در مسير پيشرفت

وي اضافه كرد: آماري كه وزير ارش��اد اعالم كرد و گفت 
در آغاز انقالب در س��ال 1358 در ميان نويس��ندگان 
بزرگ اين جامعه، سهم زنان 4 درصد بود و امروز در ميان 

نويسندگان س��هم زنان 32 درصد شده است. يعني 8 
برابر زنان ما مسير پيشرفت را انتخاب كردند. وي با اشاره 
به سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره اينكه در 
گذشته داستان نويسي توسط مردان نسبت به زنان 30 
برابر بود اما در حال حاضر تقريبا مساوي است، تاكيد كرد: 
پس مسير درست است. رييس جمهوري خطاب به غرب 
اضافه كرد: شما مي گوييد اين انقالب و اسالم ضد حقوق 
زن است، پس چرا زنان ما در همه زمينه ها پيشرفت كرده 
اند؟ به دانشگاه هاي ما نگاه كنيد، ابتداي انقالب در دانشگاه 
تهران چند درصد از دختران ما تحصيل مي كردند و امروز 

چند درصد در حال تحصيل هستند.
روحاني يادآور شد: بسياري از خانواده در دبيرستان ها 
و دانشگاه ها با آن شرايطي كه شما در گذشته درست 
كرده بوديد جرأت نمي كردن��د دختران خود را به آن 
مكان ها بفرستند؛ امروز آمار و ارقام به ما مي گويد زنان 

و دختران فرهيخته ما كه در دانشگاه ها قبول مي شوند 
همتراز مردها و گاهي بيشتر حضور دارند.

وي ب��ا تاكيد بر اينكه اين موضوعات نش��ان مي دهد راه و 
مسير ما درس��ت بوده اس��ت، تصريح كرد: امروز وحدت، 
اتحاد، وحدت، يكپارچگي، اميد به آينده و نشاط ما با وجود 
س��ختي هايي كه به غلط به ما تحميل كرديد - كه از اين 

سختي ها هم عبور خواهيم كرد – وجود دارد.
رييس جمهوري خط��اب به امريكايي ها ادامه داد: ش��ما 
مي خواستيد چهلمين سالگرد انقالب اسالمي را نبينيم و 
جشن نگيريم و فكر مي كرديد در چهلمين سال انقالب شما 
در تهران پايكوبي مي كنيد و بر ملت ايران مسلط مي شويد و 

ملت را به زانو در مي آوريد.

    دوران انسداد گذشته است
رييس جمهوري با اشاره به اينكه انقالب اسالمي پيش از 

آنكه يك حركت سياسي باشد، انقالبي فرهنگي و اجتماعي 
است كه با كتاب آغاز شد، گفت: امروز دوران انسداد گذشته 
و بايد به سواالت با عقل، دانش، كتاب و گفت وگو پاسخ داد.

وي با تاكيد بر اينكه انقالب اسالمي ايران انقالبي فرهنگي، 
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 نمي شود. روحاني با تاكيد بر 
اينكه با فيلتر س��وال و شبهه پاسخ داده نمي شود، 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.
رييس جمهوري خاطرنشان كرد: دوران انسداد گذشته 
است اگر هم نگذشته باش��د در دنياي امروز نمي توان با 
آن مشكل ما را حل كرد. ما بايد با عقل با دانش با كتاب با 

گفت وگو و بيان مسائل را حل كنيم.

معاون اول رييس جمهور: 

تبعيض و فساد با آرمان هاي نظام سازگار نيست
از فساد موجود در كشور ناراحتيم

گروه ايران| 
مع��اون اول رييس جمهور با اش��اره به اي��ن واقعيت كه 
فس��اد و اختالس با آرمان هايي كه پيش از اين براي مردم 
تصوير سازي شده؛ ناسازگار است گفت: از تبعيض و فساد 
ناراحت هس��تيم چراكه اين دو ويژگي با آرمان هاي نظام 
سازگار نيست. انقالب شد تا تبعيض و فساد از ميان برداشته 
ش��ود. جهانگيري كه در آيين افتتاح كارخانه ش��ماره 2 
فروسيليس غرب پارس در مالير صحبت مي كرد با بيان 
اينكه امروز به دنبال حمايت از آرمان هاي امام)ره( هستيم، 
گفت: توسعه كشور، استقالل و آزادي و قدرت تصميم گيري 
مردم براي سرنوشت كشور از آرمان هاي امام خميني)ره( 
بوده است. او با بيان اينكه جشن هاي انقالب فرصتي است 
تا براي نسل جوان آرمان هاي امام)ره( را بازگو كنيم، تصريح 
كرد: برخي رسانه هاي خارجي اصرار دارند بگويند كه وضع 
مردم بدتر از قبل شده، در حالي كه واقعيت چنين نيست و 
همه ما مي دانيم كه در جمهوري اسالمي فاصله غني و فقير 

كمتر شده و در آن عدالت اجرا مي شود.
او با بيان اينكه ايران آزادترين كشور منطقه در خاورميانه 
است، گفت: سيستم ما هم ايراداتي دارد كه بايد رفع شود، 

اما استقالل و آزادي موجود در اين كشور مثال زدني است.

معاون اول رييس جمهور ابراز كرد: امروز شهر ها و روستا هاي 
محروم كشور از خدماتي نظير جاده آسفالت، آب لوله كشي 
بهره مند شده اس��ت و وضعيت آنها قابل مقايسه با اوايل 
انقالب نيست. جهانگيري گفت: از تبعيض و فساد ناراحت 

هس��تيم چراكه اين دو ويژگي با آرمان هاي نظام سازگار 
نيست. انقالب شد تا تبعيض و فساد از ميان برداشته شود.

او با بيان اينكه در بخش صنايع معدني اتفاقات مثبت 
و بي نظيري در كشور افتاده و توليدات ما چندين برابر 

شده اس��ت، تصريح كرد: توليد صنايعي مانند مس، 
آلومينيوم و سيمان حداقل 10 برابر شده و رشد عظيمي 

در كشور اتفاق افتاده است.

    پيشرفت همه جانبه در زمينه انرژي
معاون اول رييس جمهوي با تاكيد بر اينكه در زمينه توليد 
نفت، گاز و انرژي نيز پيشرفت داشته ايم، ابراز كرد: بايد به 
دستاورد هاي اين انقالب افتخار كنيم. جهانگيري افزود: 
دشمنان اسالم از نخستين روز هاي تشكيل انقالب چوب 
الي چرخ هاي پيشرفت كشور گذاشته و نمي خواهند نام 
يك كشور بزرگ و قدرتمند به نام ايران در منطقه بدرخشد.

او به پتانسيل هاي متنوع نقاط مختلف استان اشاره كرد و 
گفت: در شهرستان مالير توانمندي و ظرفيت هايي وجود 
دارد كه اگر به اين ظرفيت ها متكي ش��وند بدون شك نه 
تنها مي توانند مشكالت شهرستان خود را حل كنند بلكه 

مي تواند مسائل ساير مناطق را هم حل كنند.
مع��اون اول رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه ه��ر يك از 
شهرستان هاي استان يك ظرفيت استثنايي است، اظهار 
داشت: وظيفه دولت كمك و اعطاي تسهيالت است. بخش 

خصوصي را بايد فعال كنيم.

    10هزار ميلياردتومان براي وام روستايي
جهانگيري با تاكيد بر اينكه توليد شمش منيزيوم يك كار 
استثنايي و بي نظير است، گفت: بيرون آوردن اين فلزات از 
دل سنگ كار آساني نيست و هر كس اين كار را انجام مي دهد 

بدون شك به تكنولوژي بزرگي دست يافته است.
وي در بخش ديگري از سخنانش به مشكل واردات چوب 
اش��اره كرد و گفت: اين مشكل بايد حل شود تا از تعطيلي 

كارگاه ها و بيكاري كارگران جلوگيري كنيم.
معاون اول رييس جمهور با بي��ان اينكه حتما از جهاني 
شدن مالير حمايت مي كنيم، ابراز كرد: در زمينه اعطاي 
وام روستايي موفق عمل كرديم و رقم خوبي هم براي آن 
اختصاص داده ايم. جهانگيري اف��زود: 10 هزار ميليارد 
تومان براي وام روس��تايي اختصاص داده ايم كه البته به 
ش��كل تدريجي و مرحله اي در اختي��ار متقاضيان قرار 

داده مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع اعطاي سبد 
حمايتي به برخي اقشار اشاره كرد و گفت: اين بسته هاي 
حمايتي فقط براي كارمندان نيست و كسي كه حاشيه نشين 
و روستايي است و درآمدش كمتر از 3 ميليون تومان است 

را براي دوره اي كه نياز به حمايت دارند حمايت مي كنيم..

دشمن تصميمي جدي براي 
ايجاد محروميت در كشور دارد
وزير دف��اع و پش��تيباني 
نيروه��اي مس��لح گفت: 
براي عبور از شرايط فعلي 
و توسعه كش��ور و غلبه بر 
مشكالت بايد بر توان داخلي 
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 مي تواند تا صدها سال راه خود 
را به پيش ببرد. او افزود: دشمنان تالش مي كردند كه 
انقالب در اين سال، سختي هاي بسياري داشته باشد 
اما به لطف خدا موفق نشدند. اقداماتي كه عليه ما انجام 
داده اند در ابتدا براي مردم و سپس براي ساير بخش ها 
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 كاماًل 
عملياتي دارد؛ ما توقع داريم بتوانيم خدمات خوبي به 
رزمندگان ارايه دهيم. او افزود: همه چيز در جمهوري 
اسالمي به دست مردم انجام شده است از اين رو بسيار 

مهم است كه به خوبي به آنان خدمات ارايه دهيم.

آخرين جزييات پرونده 
نگين خودرو و احتكار گوشت

دي  ب��ا لت آ و جعفري د
درباره آخري��ن جزييات 
رسيدگي به پرونده قاچاق 
خودرو، نگين خودرو و بازار 
گوشت توضيحاتي داد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، 
عباسجعفري دولت آبادي 
دادستان تهران در خصوص پرونده نگين خودرو اظهار 
كرد: اين پرونده 6 متهم داشت كه 2 نفر از آنها بازداشت 
هستند. وي افزود: جزاي نقدي و حبس براي آنها تا 
سال 1401 در نظر گرفته شده است. دادستان تهران با 
اشاره به اينكه اين پرونده 3500 نفر شاكي دارد، گفت: 
بزرگ ترين مشكل اين پرونده كمبود مال براي رد مال 
و پرداخت به شكات است، يعني يا مال نيست يا كفايت 
پرداخت به شكات را ندارد. جعفري دولت آبادي تصريح 
كرد: ما تالش كرديم و تعدادي خودرو، سكه و شماره 
حساب توقيف شده است، اما با توجه به باال بودن تعداد 
شكات و رد مال رقم 3۷ ميليارد تومان كاري نمي توان 
كرد. او افزود: يك هزار نفر از شكات هم مشخص شده 
است كه طلبي ندارند و متهم تقاضا كرده تا آزاد شود و 
فعاليت اقتصادي كند، ما در حال بررسي اين پيشنهاد 
هستيم. جعفري دولت آبادي درخصوص خودرو هاي 
توقيف ش��ده در گمرك تصريح كرد: سه نوع پرونده 

توقيف خودرو در گمرك داريم. 

انتقادات وزارت خارجه ايران 
به بيانيه اتحاديه اروپا 

وزارت ام��ور خارج��ه 
كش��ورمان دي��روز در 
واكن��ش به بياني��ه اخير 
اتحاديه اروپا درباره ايران، 
بيانيه اي 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 مي كنيم اما بدون 
ترديد انتظار طبيعي و واقع گرايانه آن است كه اين 
سازوكار هرچه سريع تر به خصوص با اقدام دير هنگام 
و ناكافي از سوي طرف هاي اروپايي با دقت و سرعت 
عمل بيشتري اجرايي شده و جنبه هاي ديگر تجارت 
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 جنبه هاي 
اقتصادي برجام و انتفاع ايران از آن اهميت بسزايي 
دارد. در بند سوم اين بيانيه در خصوص فعاليت هاي 
دفاعي اي��ران آمده اس��ت: موض��وع فعاليت هاي 
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. 

ادامه همكاري ايران و سوريه 
در مبارزه با تروريسم

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 
انكاري براي منطقه و امنيت 
بين المللي 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 عرصه هاي 
مختلف به ويژه در حوزه هاي تجاري و اقتصادي، تصريح 
كرد: بازگشت امنيت به سوريه فرصتي مهم براي توسعه 
و خدمت رس��اني به مردم رنج ديده اين كشور است و 
ايران همان گونه 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. 
دريابان شمخاني ادامه تجاوزگري رژيم صهيونيستي به 
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 
گونه اي كه درس عبرتي براي حكام دروغگو و جنايتكار 

اسراييل باشد، فعال خواهد شد.

انتقال تروريست ها به 
افغانستان توسط امريكا

دس��تيار و مش��اور عالي 
فرمانده��ي كل قوا گفت: 
اطالعات دقيقي داريم كه 
امريكايي ها تروريست هاي 
داعش��ي را به افغانستان 
منتقل مي كنن��د. دولت 
س��وريه و ع��راق از ايران 
كمك خواس��تند و با تدابير حضرت آقا و كمك هاي 
مستشاري ايران تروريست هاي تكفيري نتوانستند به 
اهداف خود برسند و ائتالف ايراني، روسيه و حزب اهلل 
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 
انقالب گفت: جوانان قديم با همت و تالش خود انقالب 
را تاكنون به اينجا رسانده اند، 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 شكست هاي امريكا در عراق و 
افغانستان، افزود: برخي از استراتژيست هاي 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 هزينه هاي مالي بس��يار و بيش از بيست 
هزار نفر كشته و زخمي نتيجه اين راهبرد اشتباه بود.
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گمرك 3 كالن

وزير اقتصاد مطرح كرد

برآورد فرار مالياتي تا 40 هزار ميليارد تومان
گروه اقتصاد كالن|

اين روزها وزير اقتصاد جلس��ات گوناگوني را با حضور 
فع��االن و صاحب نظ��ران مختلف اقتص��ادي برگزار 
مي كن��د؛ در همين رابط��ه در دو گفت وگويي كه روز 
گذشته از فرهاد دژپسند منتشر شد، او با اشاره به ميزان 
25 تا 40 هزار ميليارد توماني فرار مالياتي در كشور، از 
كاهش ميزان ماليات از 25 تا 20 درصد 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 

تعيين شود. 
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 
مي كند، اظهار كرد: در حوزه اقتصاد كالن بايد ايده هاي 
نو داشته باشيم تا بتوانيم از موانع اقتصادي عبور كنيم. 
براي مقابله با تورم بايد جدي باشيم اما نمي خواهيم اين 

مساله به سرمايه گذاري اقتصادي صدمه بزند.
وي با بيان اينكه بين 25 تا 40 هزار فرار مالياتي داريم، 
اين مبلغ را بسيار درش��ت توصيف كرد و گفت: براي 
مسدود كردن راه هاي فرار مالياتي نيازمند بسيج عقالني 
جمعي هستيم. اكنون 40 درصد از توليد ناخالص داخلي 
معاف از ماليات است، براي مثال در جايي كه به خاطر كم 
آبي نبايد شلتوك كشت شود ما به آن يارانه مي دهيم و 

از ماليات هم معافش مي كنيم.
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 ۱2.۷ ميليارد دالر ورود سرمايه گذاري داشته ايم 

فقط 40 درصد از آن جذب شده است.
همچنين دژپسند در بخشي ديگر از سخنانش گفت: 
در ۱0 ماهه نخست سال جاري تراز تجاري كشور مثبت 
بوده اس��ت. نكته مهم اين است كه از پيش بيني هاي 
اقتصادي استفاده كرده و با توجه به آن رشد اقتصادي 
ايجاد كرده و تورم را مديريت كنيم. نرخ رشد در ارز براي 
توليد مناسب نبوده اما بايد توجه كرد كه اين رشد به نفع 
صادركننده بوده است. وي با بيان اينكه مي توان به بهبود 

متغيرهاي كالن اقتصادي اميدوار بود، تاكيد كرد: در 
جلسه با كارآفرينان جوان هم گفتم كه چشم انداز را خود 
بايد بسازيم و دولت زيرساخت ها را آماده مي كند و همه 
بايد به دنبال آن باشيم تا با جلوگيري از هدررفت منابع 
و استفاده از فرصت ها چش��م انداز 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 
اعالم مي شود. اگر بستر فعاليت مناسب در حكومت ايجاد 
شود، مي توان از بروز ش��رايط بد در اقتصاد جلوگيري 
كرد. وي با اشاره به رشد 36 درصدي صادرات غير نفتي 
در گم��رك ميرجاوه گفت: امروز وضعيت كوله بران در 
نقاط مرزي راضي كننده اس��ت و اين موارد خبر خوب 
تلقي مي شود. ظاهرا بانك ها در ارايه تسهيالت به فعاالن 
اقتصادي سرعت مناسبي ندارند، بانك ها براي اينكه 
بتواندد ارايه سرعت تس��هيالت خود را افزايش دهند 
بايد مطالباتشان از دولت تسويه شود. اكنون ۱0 بانك 
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 بانك ها تا آبان ماه بين ۷0 تا 
۱00هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده است. بر همين 
اساس برنامه يك س��اله كاهش دارايي بانك ها جهت 
كاهش 80درصدي اموال مازاد اخذ شد. وزير اقتصاد، با 
بيان اينكه، ماليات ابزار سركوب فعاليت اقتصادي نيست، 
گفت: ماليات مي تواند ابزاري جهت تعديل فاصله طبقاتي 
و كاهش دوگانگي منطقه اي باش��د.اخيرا جلسه اي با 
مسووالن سازمان مالياتي برگزار شد همچنين نظرات 
هسته هاي انديشه ورز نيز در حوزه ماليات اخذ شد، در 
نيتجه مشخص ش��د كه فايده مند تر 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 
صندوق ه��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 25 به 

20 درصد همه فعاليتهاي اقتصادي هستيم.

    وقوع انقالب در عرصه شفافيت مالياتي
سيد كامل تقوي نژاد، ديگر سخنران نشست هم انديشي 
با كارآفرينان جوان در وزارت اقتصاد بود. او از تصويب 
قانون مكانيزه ك��ردن صندوق هاي 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 صندوق هاي مكانيزه فروش يك انقالب 
را در عرصه ش��فافيت مالياتي و اطالعاتي در كشور به 
وجود مي آورد، اظهار كرد: صندوق هاي مكانيزه فروش 
براي تمامي فعاالن اقتصادي مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت كه به صورت يك ابزار مالياتي درمي آيد و مي تواند 

همه هزينه ها و فروش را در سامانه مالياتي ثبت كند.
رييس سازمان امور مالياتي همچنين از پيشنهاد براي 
يكسان سازي ماليات بر حقوق در بخش هاي 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. تقوي نژاد همچنين با بيان 
اينكه كارمزدها و خدمات در حوزه حمل ونقل مشمول 
ماليات بر ارزش افزوده مي ش��ود، اظه��ار كرد: حجم 
معافيت مالياتي شركت هاي دانش بنيان باال است و ما 
براي فعاليت هاي اين بخش ش��رايط ويژه اي را در نظر 
گرفته ايم تا بتوانيم ضرايب خ��اص بنگاه داري را براي 

آنها در نظر بگيريم.
او همچنين با بيان اينكه هر ساله شركت هاي دانش بنيان 
از مبالغ قابل توجه��ي معافيت هاي مالياتي برخوردار 
مي شوند، گفت: در سال ۹2 حدود 40 شركت، در سال 
۹4 حدود 2025 شركت، در س��ال ۹5 حدود 2400 
شركت و در سال ۹6 حدود 2333 شركت دانش بنيان 
براي معافيت مالياتي معرفي ش��دند. ب��ا اين حال اين 
مس��اله مطرح مي ش��ود كه برخي از شركت هايي كه 
خواهان استفاده از معافيت هاي مالياتي هستند، خود را 
دانش بنيان معرفي مي كنند در حالي كه برخي از آنها 

300 ميليارد تومان معافيت مالياتي كسب كرده اند.
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 درخواست مهم گمرك
از وزارت صمت

تسنيم| مهرداد  ارونقي، معاون فني و امور گمركي 
گمرك ايران   به س��ازمان توس��عه تجارت نامه اي 
نوش��ت كه  در متن اين نامه آمده است: با توجه به 
اولويت بندي ثبت سفارش ها از سوي دستگاه هاي 
اجرايي و معرفي به بانك مركزي براي تخصيص ارز، 
كليه تعرفه ها با گروه 3 كااليي به گروه 2 تغيير يافته 
است. با توجه به تغييرات پيش آمده در گروه هاي 
كااليي و موارد مشابهي كه در اين خصوص مشاهده 
مي ش��ود ازجمله اظهارنامه هاي متعددي كه در 
گمركات اجرايي كشور وجود دارد پيشنهاد مي شود 
در راس��تاي تسهيل و تس��ريع در امور مراجعين و 
جلوگيري از رسوب كاال در گمركات كشور و بنادر 
و تعيين تكليف اظهارنامه هايي كه داراي ش��رايط 
فوق االشاره هس��تند، در صورت تأييد آن مرجع، 
گمركات اجرايي كشور درخصوص موارد معنونه به 

شرح ذيل اقدام كنند: 
در صورتي كه كاالي اظهاري به گمرك، جزو گروه 
كااليي ۱ اس��ت، با اين وجود ضمن بررس��ي كاال 
توسط گمرك، رديف تعرفه كاال تغيير پيدا كرده و 
در همان گ��روه كااليي )گروه ۱( نيز باقي مي ماند، 
ضمن پذيرش مورد توسط گمرك، تغييرات صورت 
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 ۱ است، با اين وجود، ضمن بررسي كاال توسط 
گمرك، رديف تعرفه كاال تغيير پيدا كرده و در گروه 
كااليي 2 قرار مي گيرد، در صورت ارايه نامه از سوي 
بانك مربوطه مبني بر پرداخت مابه التفاوت توسط 
ذينفع و اعالم بالمانع بودن ترخيص كاال از س��وي 
بانك مربوطه، نسبت به ترخيص كاال اقدام، تغييرات 
صورت پذيرفته در اظهارنامه، همزمان با ترخيص 

كاال، به بانك مربوطه و وزارت صمت اعالم شود. 
در صورتي كه كاالي اظهاري به گمرك، جزو گروه 
كااليي 2 است، با اين وجود، ضمن بررسي كاال توسط 
گمرك، رديف تعرفه كاال تغيير پيدا كرده و در گروه 
كااليي ۱ قرار مي گيرد، اين امر نياز به مراجعه ذي نفع 
به صمت و اصالح مجوز ثبت سفارش كاال خواهد 
داشت. همچنين در صورتي كه كاالي اظهاري به 
گمرك، جزو گروه كااليي 2 است، با اين وجود ضمن 
بررسي كاال توسط گمرك، رديف تعرفه كاال تغيير 
پيدا كرده و در همان گروه كااليي )گروه 2( نيز باقي 
مي ماند، ضمن پذيرش مورد توسط گمرك، تغييرات 
صورت پذيرفته در اظهارنامه، همزمان با ترخيص 

كاال، به بانك مربوطه و وزارت صمت اعالم شود.
چنانچه اقدام درخصوص موارد پيشنهادي به گمرك 
تفويض شود، بس��ياري از اظهارنامه ها با اين اقدام 
تعيين تكليف شده و دپوي كاالها در گمركات از اين 

جهت به صفر خواهد رسيد.

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

آيا تردد غير ضروري درون و برون شهري كاهش مي يابد؟ 
رونمايي از سه سند توسعه اي براي پايتخت

گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
 روز گذشته در مراس��مي از اسناد توسعه اي 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 
ويژه شهروندي و سند كنترل آسيب هاي اجتماعي. در اين 
مراسم مقامات عاليرتبه سازمان برنامه و بودجه توضيح دادند 
قرار است در چارچوب اين اسناد توسعه اي، خدمات ويژه 
شهروندي نيابتي به صورت الكترونيكي و از طريق يك پايگاه 
انجام شود. هدف چنين طرحي يكپارچه سازي كل خدمات 
در كشور است و گفته شد كه ايجاد آن باعث كاهش تردد 
غير ضروري درون و برون شهري، كنترل ترافيك، كاهش 
تصادف جاده اي، ايجاد اشتغال پايدار براي ساكنين تهران و 

كاهش مصرف منابع انرژي خواهد شد.

    كاهش 19 برابري فاصله درآمدها و هزينه ها
به گزارش تعادل، محمدباقر نوبخت در مراسم رونمايي از 
اسناد توسعه اي استان تهران كه در استانداري تهران برگزار 
شد، گفت: امروزه با همه تفرق و تنوعي كه در مباني نظري 
اقتصادي در كشورهاي مختلف وجود دارد همگي به دنبال 
توسعه هستند. در عين حال دستيابي به توسعه بدون تعميق 
در خصوص ظرفيت هاي كش��ور امكان ناپذير است و هر 
كشوري قبل از اينكه پا در اين راه بگذارد بايد به ظرفيت هاي 
خود توجه كند و اين كاري اس��ت كه سند آمايش استان 

تهران انجام  مي دهد. 
وي ادام��ه داد: براي اس��تفاده از هركدام ظرفيت هايي كه 
شناسايي شده نياز به يك سند برنامه داريم كه استانداري 
آن را تدوين كرده است. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان 
اينكه عده اي معتقدند بايد از همه ظرفيت هاي كشور براي 
توسعه استفاده كنيم و با افزايش درآمد خود به خود مشكالت 
قشر ضعيف حل مي شود، 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 مي شود. ما بايد در كنار رشد اقتصادي به عدالت و در 

كنار توليد ثروت به توزيع ثروت هم فكر كنيم.
وي اضافه كرد: درهمين راس��تا عالوه بر دو سند ذكر شده 
سندي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي تدوين شد زيرا 
تهران عالوه بر واقعيت هايي كه مي بينيم واقعيت هايي هم 
در زير پوست خود دارد كه اين سند به آنها مي پردازد. 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 

امور كشور ارايه بدهد.
وي از توجه ويژه مقام معظم رهبري به موضوع آسيب هاي 
اجتماعي خب��ر داد و گف��ت: حداقل هر 6 م��اه در زماني 
مش��خص، يعني آبان و ارديبهش��ت ماه رهبري همه ما 
مسووالن را دعوت مي كنند و در دفترشان از نفر به نفر ما در 

خصوص آسيب هاي اجتماعي سوال مي كنند.
معاون رييس جمهور با اشاره به اينكه از انتقادات به بودجه 
خرسند است، تاكيد كرد: پيش از اين كسي نمي دانست 
بودجه چيست و 40 تبصره تحت عنوان بودجه ارايه مي شد 

اما امروز ما ۱6 جلد تحت عن��وان بودجه روي ميز رييس 
مجلس قرار داده ايم و شفافيت به همين معنا است.

وي همچنين افزود: عالوه بر داخل، نظارت برون مرزي هم  بر 
عملكرد سازمان برنامه وجود دارد، من گاهي اوقات مي بينم 
رسانه هاي خارجي به اعداد و ارقام ريز ما اشاره مي كنند كه 

اين نشانگر شفافيت ما است.
نوبخت در پاس��خ به گاليه اس��تاندار تهران در خصوص 
برخوردار نبودن استان تهران، گفت: نگوييم تهران برخوردار 
هست يا نه زيرا اگر برخي مسووالن استاني از تهران آمار دارند 
من به عنوان رييس س��ازمان برنامه و بودجه از هرمزگان 
و سيس��تان و بلوچستان و خراس��ان هم آمار دارم. بايد از 
ظرفيت هاي موجود استفاده كنيم، بحران و وضع نامناسب، 
فصل مشترك همه استان ها است. من واقعيت هاي نامطلوب 
جامعه را انكار نمي كنم اما اميدوارم با يك مقايسه مطلوب 
بين استان ها عدالت را برقرار كنيم. در اين زمينه بعد انقالب 
اقدامات شايسته اي صورت گرفته است اما نبايد قانع باشيم. 

    كاهش تردد غير ضروري درون و برون شهري
در ادامه اين مراسم نعمت اهلل تركي، رييس مديريت و برنامه 
و بودجه استان تهران، گفت: بحث پيگيري اسناد توسعه اي 
تهران از ابتداي فعاليت ش��روع شد تا به سرانجام و پايش 
رس��يد. اين اسناد حاصل تالش هجده ماه تمام مسووالن 
كشور است، تهران به عنوان پيشاني نظام بايد سند توسعه اي 
و پايشي را تدوين مي كرد. به گفته او محوريت سند تهران 
از سوي بيست و دو دانشگاه انجام شد و براي اولين بار اولين 

توسعه هماهنگي تهران، البرز و قم ايجاد شده است.
تركي با توضيح استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
گفت: ما با كمك 8224 واحد مجري و پانصد و بيست و هفت 
مركز فعاليت، استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
را انجام داديم و با 2۱03مدير و كارشناس آموزش داشتيم.

تركي درباره اس��نادي كه از آن در اين مراس��يم رونمايي 
ش��د، بيان كرد: دراين چارچوب خدمات ويژه شهروندي 
نيابتي به صورت الكترونيكي و از طريق پايگاه انجام خواهد 
شد. اين طرح براي يكپارچه سازي كل خدمات در كشور 
طراحي شده است. خدمات ايجاد شده باعث كاهش تردد 
غير ضروري درون و برون شهري، كنترل ترافيك، كاهش 
تصادف جاده اي، ايجاد اشتغال پايدار براي ساكنين تهران، 
كاهش مصرف منابع انرژي، ايجاد اشتغال در مناطق محروم، 
تمركز زدايي حداكثر از مركز شهر ها و كاهش بهاي تمام شده 

خدمات در كشور مي شود.
وي يكي ديگر از اقدامات را مدرن سازي نظام آماري استان 
تهران است عنوان كرد و گفت: بستر تبادل الكترونيكي آمار 
در بين دستگاه هاي اجرايي و مرجع آماري استان با بيش 
از 2500 ش��اخص و ارتقاي كيفيت آمار ها از موازي كاري 

شفافيت اطالعات جلوگيري مي كند.
وي همچنين درباره بودجه ريزي مبتني بر عملكرد ادامه داد: 
در استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد شناسايي 
برنامه ها و خدمات اداري كل استان، شناسايي سنجه هاي 
عملكرد خدمات ادارات، شناسايي محرك هزينه ادارات، 
محاسبه قيمت تمام شده 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 80 قانون برنامه شش��م توسعه 
با اولويت اعتياد، طالق، كودكان و خيابان و توانند س��ازي 
زنان سرپرست استان تهران با همكاري استانداري، سند 
پيشگيري و كاهش كنترل آسيب هاي اجتماعي را تدوين 

كرده ايم.
در ادامه اين نشست محسني بند پي استاندار تهران، نوبخت 
را مرد روز هاي س��خت معرفي كرد كه در زمان فشار هاي 

اقتصادي و برنامه ريزي بودجه به كار خود ادامه مي دهد.
وي در ادامه با اش��اره به چهل س��الگي پيروزي انقالب 
گفت: تمام توطئه ها خنثي ش��ده است و ويژگي دولت 
روحاني با توسعه علمي و اقتصادي توجه ويژه به عدالت 

اجتماعي است.

    ساالنه ۲۵0 هزار نفر
به جمعيت   تهران اضافه مي شود

 در ادامه اين مراس��م انوشيروان محسني بندپي استاندار 
تهران، پش��ت تريبون رفت و اظهار كرد: نظام جمهوري 
اسالمي ايران در طول 40 سال گذشته با وجود توطئه هاي 
دشمن به استناد بررسي هاي سازمان هاي بين المللي و به 
بركت امام راحل، خون شهدا، منويات مقام معظم رهبري و 
همه دولتمردان، تمامي توطئه هاي دشمن را خنثي كرده و 
در همه ابعاد شاهد تحوالت عظيم در طول انقالب اسالمي 
ايران بوده اي��م. وي ادامه داد: در دول��ت دوازدهم در كنار 
توسعه انساني و علمي توجه به عدالت اجتماعي نيز مدنظر 
قرار گرفته اس��ت كه محوريت آن توسط سازمان برنامه و 

بودجه كشور راهبري شده است. برخورداري و بهره مندي 
۱۱ ميليون حاشيه نشين در كش��ور تحت پوشش بيمه 
همگاني و همچنين افزايش سهم بخش سالمت از جمله 

اين موارد بوده است.
محسني بندپي تاكيد كرد: اكنون آزمون و خطا در استان 
تهران به پايان رسيده است. سند آمايش استان كه مهم ترين 
عنصر اثرگذاري در بخش هاي مختلف استان تهران است، 
قطعا نقش بس��زايي در ادامه روند توسعه اي استان تهران 

خواهد داشت.
استاندار تهران ادامه داد: قوه محركه اقدامات انجام شده امروز 
اعتباراتي است كه به همه اين اقدامات سرعت مي بخشد 
و روند تكميل مطالعات توسعه اي استان تهران را موجب 
مي شود؛ متاسفانه برخي از مسووالن ما هنوز تصور مي كند 
تهران استان برخورداري است، اين در حالي است كه ما در 
حدود 6 شهرستان تخت بيمارستاني نداريم و اين موضوع 
در شهرستان پرديس مشاهده مي شود، البته ۱6 بيمارستان 

در سطح اس��تان در حال ساخت داريم، ولي بايد به استان 
تهران نگاه متفاوتي داشته باشيم. محسني بندپي با اشاره 
به اينكه برخي از وزراء با وجود بودجه در اختيار، سهم الزم 
را براي تهران قائل نمي شوند، اظهار كرد: در استان تهران 8 
هزار و 500 كالس درس تخريبي، ۱۷ هزار كالس كمبود و 
هزار و ۱00 كالس از وسايل استاندارد گرمايشي برخوردار 
نيس��تند اين در حالي است كه هر س��ال 250 هزار نفر به 
جمعيت استان تهران اضافه مي شود و همزمان يك ميليون 
نفر از اتباع نيز در استان تهران حضور دارند كه ۱۱0 هزار نفر 
از آنها دانش آموز هستند و به جمعيت دانش آموزي استان 

تهران اضافه مي شود.
وي بااشاره به احداث ساختمان مديريت بحران در استان 
تهران خاطرنشان كرد: از آقاي نوبخت درخواست مي كنيم به 
لحاظ اعتبارات كمك كند تا تجهيز اين ساختمان انجام شود 
تا در هنگام بروز حوادث بتوانيم در سطح استان هشدار هاي 

مورد نياز را به موقع به شهروندان بدهيم.
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اونس جهاني به 1313 دالر رسيد

كاهش پولشويي و داللي با تجميع حساب هاي بانكي ازطريق كد ملي

گروه بانك وبيمه|احسان شمشيري|
 پس از چهار روز كاهش نرخ ارز و سكه در بازار، از پنجشنبه 
تا عصر يكشنبه كه به دنبال اعالم خبر ايجاد كانال مالي 
ايران و اروپا صورت گرفت، از روز دوشنبه بار ديگر، نرخ ها 
افزايش نسبي داش��ته و روز سه شنبه 16 بهمن 97، نيز 
براي دومين روز در هفته جاري، نرخ هاي طال و س��كه و 
ارز با افزايش همراه شده است. براين اساس، نرخ لحظه اي 
دالر در سامانه سنا به 11750 تومان و يورو 13750 تومان 
رسيد. همچنين سامانه سنا براي روز دوشنبه 15 بهمن 
97 ميانگين نرخ هاي ارز معامله شده را براي دالر 11 هزار 
و 612 تومان، يورو 13 هزارو 559 تومان، پوند 15 هزار و 
305 تومان، يوان 1 هزار و 769 تومان، دهم 3208، لير 

تركيه 2330 تومان اعالم كرد.
به گزارش تعادل، نرخ دالر نقدي در بازار نيز 11950تومان، 
در صرافي هاي ملي و بانكي فروش دالر 11800، خريد 
دالر 11700 تومان، فروش ي��ورو 13800 و خريد يورو 

13700 تومان معامله شده است
دالر و سكه سومين روز افزايش متوالي را تجربه كردند، 
ولي هيچ كدام نتوانستند قدم به باالي سطوح مقاومتي 
بگذارندبه طوري ك��ه روز سه ش��نبه 16 بهمن97 نرخ 
لحظ��ه اي دالر 11هزار و 750 تومان و ي��ورو 13 هزار و 
750 تومان اعالم ش��د همچنين شعب منتخب بانكي 
قيمت فروش ارز مسافرتي يورو را بدون كارمزد 13 هزار 
و 365 تومان اعالم كردند. در بازار طال نيز با اعالم اونس 
جهاني 1313 دالر و همچنين افزايش نرخ دالر به 11950 
تومان، قيمت نرخ سكه طرح جديد، ۴ ميليون و 2۴5 هزار 
تومان رسيد . هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
۴ ميليون و 100هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 280 
هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 380 و سكه يك گرمي 
775 هزار تومان است. از سوي ديگر، هر گرم طالي 18 
عيار نيز 371 هزار و 207 تومان و مظنه مثقال 17 عيار 1 

ميليون و 598هزار تومان داد و ستد شد. 

   قيمت رسمي يورو و پوند كاهش يافت
بانك مركزي ن��رخ ۴7 ارز را اعالم كرد كه براس��اس آن 
قيمت 15 ارز نسبت به روز دوشنبه افزايش و قيمت 20 
واحد پولي ديگر از جمله يورو و پوند كاهش يافت. نرخ 12 
ارز ديگر مانند دالر نيز ثابت بود. هر دالر امريكا ۴2 هزار 
ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس با 165 ريال كاهش 
5۴ هزار و 753 ريال و هر يورو نيز با 55 ريال افت ۴8 هزار 

و 16 ريال ارزش گذاري شد.

   تغيير در شرايط خريد ارز در صرافي ها
بان��ك مركزي در راس��تاي اصالح نظام بانك��ي و ايجاد 
شفافيت بيشتر، به نام بودن چك هاي تضميني، خريد و 
فروش ارز با كارت ملي و ... را مطرح كرد و اخيرا نيز خريد 
ارز با كارت ملي، كارت بانكي و سيم كارت هم نام با شخص 
خريدار را در صرافي ها اعمال كرده و در آينده نزديك هم 
قرار است تراكنش هاي موبايلي فقط با سيم كارت هم نام 

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 ماه هاي اخير، با 
هدف اصالح نظام بانكي بوده و اين در حالي است كه يكي 
از مهم ترين وظيفه هاي اين بانك در ماه هاي گذش��ته، 

مديريت بازار ارز بوده است.

يكي از موضوعاتي كه بانك مركزي در جريان اصالح نظام 
بانكي به دنبال آن است، مقابله با پولشويي و مشخص بودن 
رد پول و نقل و انتقاالت ريالي و ارزي مردم است كه در اين 
راستا چك هاي تضميني بانكي را غيرقابل پشت نويسي و 

فقط با نام و درج كد ملي گيرنده 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 مي برد. يكي از اين اقدامات، تغيير 
در شرايط خريد و فروش ارز است؛به طوري كه بر اساس 
شرايط جديد، صرافي هاي مجاز فقط با ارايه كارت ملي، 
كارت بانكي و س��يم كارت هم نام با شخص خريدار اقدام 

به فروش ارز تا سقف 2000 يورو به متقاضيان مي كنند.
بر اين اساس، در صورتي كه فردي بخواهد از اين صرافي ها 
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 مي رسد 
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 مي شود كه تمامي صرافي هاي 
مجاز، نسبت به انجام اين كار و ثبت اطالعات خريداران در 
سيستم اقدام كنند، چراكه در حال حاضر بعضًا صرافي ها 
خريد و فروش ارز را به صورت مس��تقيم با خود خريدار 
انجام مي دهند و آن را در سامانه سنا ثبت نمي كنند 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 ماه ه��اي اخير براي حذف دالالن از 
ب��ازار آزاد ارز، هنوز برخي از اي��ن دالالن به فعاليت خود 
در حاشيه بازار ارز ادامه مي دهند؛ جالب تر آنكه گزارش 
ميداني ايسنا از فعاليت اين دالالن حاكي از آن است كه 

اكثر آنها با صرافي هاي مج��از در ارتباط بوده و به عنوان 
دالل آنها كار مي كنند.

   تراكنش هاي موبايلي  به نام شخص
بانك مركزي در اين خص��وص اقدام ديگري را نيز انجام 
داده كه استفاده از تراكنش هاي موبايلي فقط با سيم كارت 
هم نام شخص در آينده نزديك اس��ت. اين بانك با ابالغ 
بخش نامه اي به شركت هاي پرداخت اعالم كرده كه در 
آينده نزديك تراكنش هاي موبايلي فقط با س��يم كارت 
هم نام خود شخص امكان پذير خواهد بود و شركت ها نيز 

بايد در اين زمينه اقدامات الزم را انجام دهند.
اين اقدامات بانك مركزي شفافيت را در نظام مالي افزايش 
مي دهد و عالوه بر آن مي تواند جلوي بسياري از تخلفات و 
جرايم را بگيرد؛به طوري كه در سال هاي گذشته استفاده 
از سيم كارت هم نام شخص با مشكالت زيادي روبرو بود 
و اين موضوع به تدريج شفاف تر شد و با اين اقدامات قطعًا 
شفافيت استفاده از سيم كارت به نام شخص استفاده كننده 
نيز افزايش مي يابد. به اين ترتيب به نظر مي رسد كه بانك 
مركزي تمركز خود را بر افزايش شفافيت در نظام مالي 
گذاشته و با اين اقدامات اصالح نظام بانكي را جدي تر از 

دوره هاي قبل پيگيري مي كند.

   عرضه ارز صادركنندگان افزايشي شد
بانك مركزي اعالم كرد: بر اساس تفاهم هاي انجام گرفته، 
روند عرضه ارز صادركنندگان در سامانه هاي ارزي نيما و 
سنا به تدريج رو به افزايش است. بانك مركزي در راستاي 
اجراي مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، جلسات 
متعددي با توليدكنندگان و صادركنندگان براي برگشت 

ارز حاصل از صادرات برگزار كرده است.
در اين جلسات ضمن مذاكرات مستقيم و دريافت اسناد 
و م��دارك صادركنندگان، تفاهم هاي 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 
ماه هاي آتي صورت گرفته و در همين راس��تا به منظور 
تسهيل و تسريع در تامين نيازهاي ارزي واردات بخش هاي 

توليدي، نهايت مساعدت با آنها انجام شده است.
در اين اطالعيه آمده است: بر اس��اس تفاهم هاي انجام 
گرفته روند عرضه ارز صادركنندگان در سامانه نيما و سنا به 
تدريج رو به افزايش نهاده است و بانك مركزي ضمن تاكيد 
مجدد بر حمايت از توليد و صادرات كشور از آن دسته از 
صادركنندگان كه در راستاي منافع و مصالح ملي، اقدام به 
برگرداندن ارز صادراتي خود به چرخه اقتصاد كشور اقدام 
مي كنند، قدرداني مي كند. اين اطالعيه مي افزايد: حسب 
تكاليف محول شده به اين بانك در مصوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي كشور در مورد صادركنندگاني كه 
نسبت به برگرداندن ارز خود اقدام نكرده اند، بانك مركزي 
بار ديگر به آن دسته از صادركنندگان تاكيد مي كند كه 
در صورت عدم اقدام و تعيين تكليف نحوه بازگرداندن ارز 
ناشي از صادرات خود به چرخه اقتصاد، اين بانك اقدامات 
قانوني پيش بيني شده براي آنها را به مرحله اجرا خواهد 
گذاشت.  بر اساس بخشنامه هاي دولت، صادركنندگان 
ملزم هس��تند ارز حاص��ل از صادرات خود را به كش��ور 
بازگردانند كه اين بازگشت مي تواند در قالب واردات كاال 
توس��ط خود صادركننده يا ديگر واردكنندگان از طريق 
نيما، واردات مواد اوليه مورد ني��از براي توليد، پرداخت 
بدهي هاي ارزي، فروش ارز در صرافي ها براي صادرات هاي 

خرد يا سپرده گذاري ارزي در بانك ها باشد.

   ثبات نرخ دالر در برابر ساير ارزها
در مب��ادالت بازارهاي مالي جه��ان، ارزش دالر در برابر 
همتايانش نسبتا بدون تغيير باقي ماند. به گزارش رويترز، 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارز هاي 

مهم جهاني را اندازه مي گيرد، پس از س��ه صعود متوالي 
امروز نس��بتا بدون تغيير و در سطح 95.82۴ واحد باقي 
ماند. ماس��افومي ياماموتو، استراتژيست ارزي موسسه 
»ميزوهو س��كيوريتيز« گفت: با بازنگري بانك مركزي 
امريكا در سياست هاي پولي خود، رويكرد خوش بينانه 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 0.1 درصد افزايش در مقابل ين 
ژاپن به 109.99 رس��يد اما از رسيدن به كانال 110 ين 
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 گونه اي كه هر يورو به ازاي 
1.1۴33 دالر و هر پوند به ازاي 1.3038 دالر 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 گونه اي كه هر 
دالر امريكا به ازاي 71.7692 روپيه هند، 1.3768 دالر 
استراليا، 1.3103 دالر كانادا و 6.7۴75 يوان چين مبادله 
شد. همچنين هر فرانك سوييس به 1.0016 دالر رسيد.

   ادامه كاهش قيمت طال در بازار جهاني
قيمت طال در معامالت روز سه شنبه تحت تاثير رشد ارزش 
دالر امريكا و بهبود ريسك پذيري سرمايه گذاران كاهش 
يافت و به پايين ترين حد در حدود يك هفته اخير رسيد. 
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري 
بازار سنگاپور ثابت بود و 1313.95 دالر معامله شد. بهاي 
معامالت اين بازار روز گذشته به 1308.20 دالر سقوط 
كرده بود كه پايين ترين قيم��ت از 29 ژانويه بود. در بازار 
امريكا، هر اونس طال براي تحويل در آوريل با 0.1 درصد 
كاهش، به 1318.۴0 دالر رسيد. معامالت در بازار آسيا به 
دليل تعطيلي يك هفته اي بازار چين به مناسب فرا رسيدن 
سال نوي چيني، سوت و كور بود. جفري هالي، تحليلگر 
ارش��د بازار در شركت OANDA در اين باره گفت: طال 
بعد از آنكه بازده اوراق قرضه و دالر امريكا به دليل بهبود 
فضاي ريسك پذيري افزايش يافتند، دچار كاهش شد. با 
اين حال موضع بانك مرك��زي امريكا براي عدم افزايش 
سريع نرخ هاي بهره از قيمت طال در محدوده 1300 دالر 
حمايت خواهد كرد دالر در معامالت روز سه ش��نبه در 
براب��ر ارزهاي همتاي خود ثابت ماند. هر اونس طال براي 
تحويل فوري هفته گذش��ته پس از اينكه بانك مركزي 
امريكا نرخ هاي بهره را ثابت نگه داشت و اعالم كرد براي 
افزايش بيشتر نرخ هاي بهره دست نگه خواهد داشت، تا 
مرز 1326.30 دالر 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 نگراني ها 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 نرخ هاي بهره را 
اندكي افزايش دهد. طال از پايين ماندن نرخ هاي بهره سود 
مي برد زيرا هزينه نگهداري اين فلز كمتر شده و جذابيت 

سرمايه گذاري بيشتري پيدا مي كند.

گروه بانك وبيمه|حمزه پاليك| 
رييس جديد بانك مركزي در راستاي اصالح نظام بانكي و 
بازار ريالي و ارزي، ساماندهي ابزارهاي پرداخت غيرشفاف، را 
در دستور كار قرار داده و گام هايي را در چند ماه اخير برداشته 
كه بايد بيش از اين گس��ترش يابد و نظارت و شفافيت در 
بازارهاي پولي و ارزي، مبادالت و معامالت بازارها را افزايش 
دهد. صاحب نظران اقتصادي و بانكي نيز براي ايجاد شفافيت 
در حوزه پولي كشور، تجميع حساب هاي بانكي مختلف 
افراد از طريق كد ملي آنها را پيش��نهاد كرده اند تا نظارت 
بهتري بر تراكنش هاي مالي و بانكي انجام شود. امروزه در 
كشورهاي توسعه يافته با استفاده از كد ملي، حساب هاي 
بانكي و فناوري هاي مختلف، نظارت بر تراكنش ها، معامالت، 
ماليات و... افزايش يافته و شفافيت بيشتري حاكم شده و 
اين موضوع به افزايش رقابت و كارايي و كاهش رانت وفساد 

كمك كرده است. 
به گزارش »تعادل«، عدم استفاده مناسب از زيرساخت هاي 
فني و بستر فناوري اطالعات و ارتباطات جهت رصد جريان 
وجوه در ش��بكه بانكي موجب بروز نوس��انات اقتصادي و 
متالطم ش��دن بازار دارايي ها از جمله بازارهاي ارز، سكه، 
مسكن و زمين شده است. از سوي ديگر، عدم شفافيت در 
حوزه پولي موجب ش��ده تا اخاللگران اقتصادي به راحتي 
در بس��تر بانكي و بعضًا با استفاده از حساب ها و كارت هاي 
اج��اره اي به تخلفات خود ادامه دهن��د يا با تراكنش هاي 
مختلف روي شاخص هاي بازارهاي مختلف اثر گذار باشند. 
به همين علت، قريب به اتفاق كارشناسان سيستم بانكي به 
اصالحات ساختاري در نظام پولي بانكي كشور معتقدند و 
خواستار ايجاد شفافيت نظام بانكي و رصد تراكنش هاي 

بانكي جهت مقابله با سوداگران هستند. 

   مبارزه با فساد مالي از كانال اصالح نظام بانكي 
فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 
معتقد است كه نمي شود با فس��اد مالي به صورت فعاالنه 
برخورد داشت بدون اينكه مساله بانكي را اصالح كنيم. امروز 
شرايطي داريم كه توليدكنندگان و مردم تنبيه مي شوند و 
در عوض هيچ عاملي بازدارنده رانت جويان نيست. براين 

اساس بايد از ابزارهاي پولي و بانكي و فناوري براي نظارت بر 
تراكنش ها، خريد و فروش ها و فعاليت دالالن و رانت جويان 
بهتر استفاده شود.  حسين عيوضلو كارشناس اقتصادي نيز 
كه تجربه اجرايي مديريت بانك��ي را در كارنامه خود دارد، 
مي گويد: اگر چه شفافيت در نظام بانكي باال رفته و نظارتها 
بهتر شده است اما نسبت به وضع بهينه شفافيت اطالعات 
بانكي كه در همه جاي دنيا وجود دارد بسيار عقب هستيم؛ 
شفافيت نظام بانكي از رانت خواري، فسادهاي داخل نظام 

بانكي و پولشويي  جلوگيري مي كند.
مسووالن حوزه بانكي كشور نيز بر ضرورت امر اصالح نظام 
بانكي و ايجاد شفافيت در نظام پولي واقف هستند و بر اجراي 
آن تأكيد دارند. دژپسند وزير اقتصاد معتقد است اصالح 
نظام بانكي كشور بايد انجام شود تا قدرت اعطاي تسهيالت 
بانك ها به بنگاه هاي اقتصادي افزايش يابد و كارايي فعاليت 
بانك ها در مس��ير حمايت از توليد تقويت شود و داللي و 
كارهاي غيرمولد كاهش يابد. همتي رييس كل بانك مركزي 
نيز در مراسم معارفه خود بر ضرورت اصالح نظام بانكي تأكيد 
كرده و افزود: وضعيت متالطم بازار ارز، محصول ناترازي هاي 
عميق ترازنامه نظام بانكي، بي تدبيري در استفاده از ابزارهاي 

سياست پولي و س��ردرگمي در اعمال سياست هاي ارزي 
است. به همين علت همتي برنامه هاي خود را با كنترل بازار 
ارز و مديريت نقدينگ��ي از طريق حذف و اصالح ابزارهاي 
پرداخت غيرشفاف براي مبارزه با دالالن ارزي آغاز كرد و 
ايجاد سقف تراكنش در داخل و خارج، كنترل كارتخوان هاي 
خارجي، جمع آوري 8 هزار ميليارد تومان چك تضميني در 
گردش، كاهش صدها هزار ميليارد تومان از حجم تراكنش ها 
در ماه هاي اخير را موجب شد كه اين موضوع تاحدودي به 
كاهش نوسان هاي بازارهاي مختلف كمك كرده و ثبات 

نسبي نرخ ها را ايجاد كرده است. 

   ساماندهي ابزارهاي پرداخت غيرشفاف
ابزارهاي پرداخت غيرشفافي كه مورد سوءاستفاده دالالن 
ارزي قرار مي گرفت چك هاي تضمين شده و خريد كارتي 
از طريق كارتخوان ها بود. سوداگران با استفاده از اين ابزارها 
به راحت��ي بازار هاي مختلف از جمله ب��ازار ارز را متالطم 
مي كردن��د. بانك مركزي ب��راي مقابله ب��ا دالالن ارزي و 
اصالح اين روند معيوب، براي تراكنش خريد كارتي سقف 
گذاشتبه طوريكه پس از اقدامات بانك مركزي، با هر كارت 

بانكي در 2۴ ساعت فقط مي شود 50 ميليون تومان پول 
پرداخت كرد. بانك مرك��زي به همين حد اكتفا نكرد و با 
تجميع اطالعات تراكنش كارت هاي بانكي براي هر كدملي 
و ايجاد محدودي��ت 100 ميليون تومان براي هر كد ملي 
گامي مهم براي مقابله با س��وداگران ارزي برداشت.  يكي 
ديگر از ابزارهاي پرداخت غير ش��فاف چك هاي تضمين 
شده بود؛ عده اي مي توانستند با ظهرنويسي چك هاي مبلغ 
باال، مبلغ كالن را به صورت غيرش��فاف به ديگران انتقال 
دهند. بانك مركزي در قدم بعدي چك هاي تضمين شده 
را ساماندهي كرد و ظهرنويسي اين چك ها را فاقد اعتبار 
دانست. اين اقدامات بانك مركزي مانع ادامه فعاليت گسترده 
دالالن ارز در داخل و خارج كشور شد به گونه اي كه نرخ ارز 
به پايين ترين حد خود رسيد و ثبات نرخ ها را حاكم كرد و 
باعث شد كه در فاصله مرداد تا بهمن 97 با كمترين نوسان 
در بازار ارز مواجه شويم.  بانك مركزي با اقدامات خود نشان 
داد كه اراده الزم براي انجام اصالحات س��اختاري در نظام 
بانكي كشور را دارد؛ چراكه يكي از اصالحات اساسي كه بايد 
در نظام بانكي صورت گيرد ايجاد شفافيت در بخش هاي 
مختلف بانكي به خصوص ابزارهاي پرداخت است. اما برخي 
كارشناسان معتقدند كه در عين حال بايد اقدامات ديگري 
مورد توجه قرار گيرد زي��را دالالن و برخي افراد از راه هاي 
ديگري مبادالت پولي و ارزي را انجام مي دهند و از جمله 
توج��ه به خريد و فروش ارز و طال و انجام معامالت با آنها يا 
از طريق معامالت ريالي مي تواند جايگزين تراكنش هاي 
كارتي يا چك تضمين ش��ده شود و از اين رو، بايد تجميع 
حساب هاي بانكي و اقدامات ديگر نيز مورد توجه باشد تا 
با نظارت بهتر، بتوان مانع از بي ثباتي بازارها شد و به حفظ 

ثبات بازارها كمك كرد. 
در عين حال براي جلوگي��ري از ركود و كاهش مبادالت 
فعاليت هاي 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��رمايه گذاري ها نشود.  سيد حسن 
حسيني عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با حمايت از 
اقدام��ات بانك مركزي در حذف ظهرنويس��ي چك هاي 

تضميني معتقد اس��ت در اقتصاد باي��د نقل وانتقال پول 
شفاف باشد و مبدأ و مقصد انتقال پول روشن شود؛ لذا بانك 
مركزي در اين زمينه اقدامات درستي انجام داده است چرا 
كه چك هاي تضمين ش��ده فرار مالياتي و پولشويي را به 

وجود مي آورد.
امير خجس��ته، عضو هيات  رييسه كميس��يون اصل 90 
مجلس نيز در زمينه ساماندهي ابزارهاي پرداخت توسط 
بانك مركزي اظهار داش��ت به نظر من بايد تراكنش هاي 
مالي كنترل ش��ود لذا اقدامات بان��ك مركزي كار خوب و 
پسنديده اي است. اقدامات بانك مركزي در زمينه شفافيت 
ابزارهاي پرداخت در اين مدت كوتاه نشان داد امكان اصالح 
ساختاري بخش هاي ديگر نظام بانكي نيز وجود دارد. يكي 
از موارد مهمي كه مي تواند از بروز بسياري از فسادها در نظام 
بانكي جلوگيري كند ساماندهي حساب هاي بانكي از طريق 
تجميع تمامي حس��اب هاي بانكي هر فرد با كد ملي وي 
است. اين امر كمك مي كند تا بانك مركزي و سيستم هاي 
نظارتي مجموع تراكنش هاي افراد در كل سيستم بانكي را 
رصد كنند و از وقوع پولشويي، تخلفات بانكي و فرار مالياتي 
جلوگيري نمايند.  در همين رابطه عبدالرضا مصري عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است مي توان در يك 
سيستم متمركز تجميع حساب ها را انجام داد تا اگر هر فردي 
با عنوان و كد ملي خود ده ها حساب در بانك هاي مختلف 
داشته باشد از نظر حسابداري در يك سيستم تجميع شود؛ 
بحث مهم در حساب هاي بانكي مديريت بر تراكنش ها است، 
البته در حال حاضر تا حدودي تجميع حساب ها در بانك 
مركزي انجام شده اما باز هم ديده مي شود كه سيستم هاي 
برخي بانك ها با بانك مركزي به روز نيس��ت. تجربه بانك 
مركزي در خصوص تجميع اطالعات تراكنش كارت هاي 
بانكي براي هر كد ملي و گذاشتن سقف تراكنش عمومي 
براي هر فرد 100 ميليون تومان در 2۴ ساعت، نشان مي دهد 
بس��تر الزم براي اصالح س��اختاري نظام بانكي و تجميع 
حساب هاي مختلف افراد وجود دارد. بنابراين بانك مركزي 
مي تواند با تجميع حساب هاي بانكي اشخاص مختلف به 
كدملي )شناسه ملي( موجب افزايش شفافيت نظام پولي، 

كاهش پولشويي و كاهش تخلفات بانكي شود.
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رشد 87  درصدي درآمد ارزي 
بانك رفاه در 9 ماهه نخست

درآمدهاي ارزي بانك رفاه در نه ماهه نخس��ت 
سال جاري از رشدي معادل 87 درصد نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته برخوردار بوده است.

به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، اين 
بانك در پي عدم درج نام بانك رفاه در فهرست هاي 
تحريم هاي ثانويه امريكا و با بهره مندي از خدمات 
سوئيفت، از طريق از سرگيري روابط كارگزاري 
با كارگزاران بين المللي و فعال سازي حساب هاي 
كارگزاري به اسعار متنوع، نسبت به تداوم خدمات 
ارزي در قالب ابزارهاي پرداخت بين المللي اقدام 
نمود به ترتيبي كه در 9 ماهه 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 
بين شبكه بانكي كشور در حوزه اعتبارات اسنادي 
از رتبه 5 در سال 1396 به رتبه ۴ در پايان 9 ماهه 

سال جاري بوده است.

 دستاوردهاي بانك رفاه 
در عرصه مبارزه با پولشويي

بانك رفاه عالوه بر پايبندي به قوانين مبارزه با پولشويي 
در دوره دولت هاي يازدهم و دوازدهم موفق به كسب 
دس��تاوردهاي فراواني در اين زمينه ش��ده است. به 
گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، اين بانك با 
كسب رتبه نخست در رتبه بندي نهايي بانك هاي عامل 
در پايان فاز اول سامانه جامع مديريت پروژه مبارزه با 
پولشويي در سال 1393 و انجام اقدامات پيشگيرانه 
موفق به كسب دستاوردهايي در سال هاي 1392تا 
1397 ش��ده كه اهم آن ش��امل اصالح فرآيندهاي 
اجرايي و امكان رديابي تراكنش هاي مالي- پياده سازي 
 - AML برنام��ه جامع مبارزه با پولش��ويي در قالب
ساماندهي ش��ماره هاي فراگير مشتريان حقيقي و 
حقوقي بانك )شماره ملي، شناسه حقوقي، شماره 
اختصاصي اتباع خارجي( و انس��داد حس��اب هاي 
حقيقي با شماره فراگير نامعتبر - پياده سازي و اجراي 
فاز دوم سامانه مبارزه با پولشويي با تكيه  بر طبقه بندي 
مشتريان بر اساس سطح فعاليت-   اتخاذ سياست هايي 
در زمينه ايجاد محدوديت در نقل و انتقال پولي به ويژه 
عدم امكان استفاده از POS هاي غيرمجاز، همگام با 

توصيه ها و مقررات بانك مركزي است. 

بدهي سنگين برخي شركت ها 
و بنيادها به صنعت بيمه

بدهي تعدادي از نهادها، بنيادها، برخي وزارتخانه ها 
و شركت هاي بزرگ به ش��ركت هاي بيمه، يكي از 
مشكالت اصلي ش��ركت هاي بيمه است كه از يك 
سو كاهش درآمد ها و از سوي ديگر، انباشت بدهي 
شركت هاي بيمه را موجب شده و بدهي هزار ميليارد 
توماني بنياد شهيد، بدهي 1500 ميليارد توماني يكي 
از شركت هاي خودروسازي، بدهي آموزش و پرورش 
از جمله اين بدهي هاي سنگين به صنعت بيمه است. 
به گزارش تعادل، در اين زمينه، پوركياني مديرعامل 
بيمه ايران با اشاره به طلب باالي اين شركت از برخي 
از نهادها، گفت: بنياد ش��هيد هزار ميليارد تومان به 
بيمه ايران بدهي دارد. بدهي 1500 ميلياردي يكي 
از شركت هاي خودروس��ازي به صنعت بيمه نيز از 
جمله طلب هاي 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 
50 درصد 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 
1500 ميليارد توماني يكي از خودروسازان بابت صدور 
بيمه نامه خودروهاي صفر كيلومتر به صنعت بيمه از 
جمله رقم هاي بزرگ طلب شركت هاي بيمه است.  
وي با بيان اينكه خسارت هاي ساختمان پالسكو به 
صورت كامل پرداخت شده است، گفت: 80 درصد 
خسارت هايي زلزله س��ر پل ذهاب و كرمانشاه را در 
همان هفته هاي 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 
صفركيلومتر خاطرنشان كرد: ايران خودرو همكاري 
خوبي را با صنعت بيمه داش��ته و شركتهايي كه در 
اين حوزه فعال هستند، تحت نرم افزار طراحي شده 
فعال هستند و تقريبا مي توان گفت كه ايران خودرو، 
بدهي هاي خود را با فاصله كمي پرداخت كرده است، 
ولي يكي از خودروسازان مهرماه سال جاري با فشار 
زياد به اين نرم افزار پرداخت، اما از آنجا كه حق بيمه 
پرداخت نمي كرد، فقط به صورت نقدي، صدور بيمه 

نامه براي آنها صورت مي گيرد. 

 كارمندان بانك ها 
مشمول سختي كار نمي شوند

نمايندگان مجلس مص��وب كردند كه كارمندان 
بانك ها و نيروهاي نظامي امنيتي مشمول سختي 
كار نمي ش��وند. به گزارش خانه ملت، نمايندگان 
مردم در خانه ملت، وزارتخانه ها، اشخاص مسوول 
دستگاه هاي مختلف همچون شركت هاي دولتي، 
بانك ها، نهادهاي انقالب اسالمي، نيروهاي نظامي، 
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 شنبه، 16 
بهمن ماه مجلس در جريان بررسي اليحه مديريت 
حوادث غير مترقبه كش��ور با حذف ماده 25 اين 
اليحه با 1۴3 راي موافق، 38 راي مخالف و 9 راي 
ممتنع از مجموع 212 نماينده حاضر در جلسه به 
دليل داش��تن بار مالي و مغايرت با اصل 75 قانون 

اساسي موافقت كردند. 



آمار  معامالت

رويداد

5 بازار سرمايه

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 مي كرد 
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 جمع بندي 
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��المي مركز پژوهش، توسعه و 
مطالعات اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: پيش��نهاد ديگر اين بود كه آخرين دارنده اسناد 
خزانه اس��المي 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 
جمع بندي 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 جمع بندي شد، 
امكان سنجي تشكيل يك صندوق سرمايه گذاري با 
س��هام دولت بود كه تحت مديريت خود دولت باشد 
و امكان تعويض اس��ناد خزانه اسالمي با واحدهاي 
س��رمايه گذاري 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 مي تواند به 
جاي دريافت ارزش ريالي، واحد س��رمايه گذاري 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 

اوراق بهادار، در ادامه با اشاره به پيشنهاد ديگري كه 
در خصوص اسناد خزانه اس��المي در جلسه گذشته 
در كميته فقهي جمع بندي شد، گفت: اين پيشنهاد 
مربوط به امكان سنجي فقهي انضمام كوپن هاي سود 

به اسناد خزانه اسالمي بود.
پيره ادامه داد: در خص��وص اين موضوع هم كميته 
فقه��ي به اي��ن جمع بندي رس��يد كه اي��ن امكان 
وجود دارد كه در اس��ناد خزانه اسالمي، كوپن هاي 
س��ود به صورت داوطلبانه از طرف دولت به اس��ناد 

خزانه اس��المي منضم ش��ود و فردي كه در مقطع 
سررسيدهاي اين كوپن هاي 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 كوپن هاي 
سود به گونه اي تعيين شود كه در ابتدا رقم مشخصي 
بين طرفين توافق نش��ود، بلك��ه در مقطع پرداخت 
سود، رقم س��ود اين كوپن ها نيز محرز و اعالم شود. 
اين از نظر كميته فقهي بهتر است اما در صورتي كه 

مبلغ هاي كوپن هاي 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��المي، در بودجه هاي س��نواتي كه تنظيم 
مي ش��ود و مجلس به دولت ابالغ مي كند پيش بيني 
مي ش��ود . طبيعتا اگر ب��ار مالي حاصل از پيش��نهاد 
جديد در قوانين بودجه س��نواتي پيش بيني ش��ود، 
امكان عملياتي شدن آن وجود دارد؛ اما اينكه بگوييم 

اين موضوع، باعث ربوي ش��دن اسناد خزانه اسالمي 
مي شود، 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 مي تواند مطابق بودجه هاي 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 مي تواند 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، چرا كه 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 شركت هايي 
كه مي خواهند از محل سهام، اوراق اجاره منتشر كنند 
طبق رويه اي كه به تاييد كميته فقهي رسيده، آخرين 
صورت هاي مالي آن ش��ركت را م��الك ارزيابي قرار 
مي دهيم و برخي از انواع سهام جهت اجاره دادن آنها 

تاييد مي شوند و بعضي هم تاييد نمي شوند .
پيره افزود: مطابق پيشنهادي كه در جلسه اخير كميته 
فقهي مطرح و مصوبه قبلي اصالح شد، كميته فقهي 
در عين حالي كه آخرين صورت هاي مالي شركت ها را 
بررسي مي كند، موافقت كرد اگر شركتي احراز كند از 
نظر ارزيابي مجدد دارايي ها مقدار ارزش بيشتر از آن 
چيزي اس��ت كه در ارزش دفتري و صورت هاي مالي 
ثبت شده، دارايي هاي 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��ركت هايي كه 
مي خواهند از محل اوراق اجاره مبتني بر سهام تامين 
مالي كنند، مي توانند ب��ا ارايه مدارك مثبته، تجديد 
ارزيابي را در خصوص دارايي هاي ثابت خود ارايه دهند 
و بر اين مبنا پيش بيني مي شود ظرفيت تامين مالي 
از محل اوراق اجاره مبتني بر سهام افزايش پيدا كند.
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نوسان بازار در مدار مثبت
گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز گذشته با افزايش 351واحدي 
همراه ش��د و در نهايت توانس��ت رقم 158 هزارو 
395واحدي را به خ��ود اختصاص دهد. در همين 
حال، ش��اخص بازار اول با افزايش 332واحدي به 
رقم 117هزار و 833 واحد رسيد و در نقطه مقابل 
شاخص بازار دوم با رشد 345 واحدي رقم 310 هزار 
و 38واحد را به ثبت رس��اند. بر اساس اين گزارش، 
ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران در حالي به 
بيش از 470 ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي 
از دست به دست شدن يك ميليارد و 619 ميليون 
س��هم و اوراق مالي قابل معامله ط��ي 153 هزار و 

427نوبت داد و ستد بود.

بورس تهران صدر نشين 
فدراسيون جهاني بورس ها

رشد ارزش معامالت بورس تهران مقام نخست را در 
ميان اعضاي WFE به دست آورد. به گزارش بورس 
تهران، فدراسيون جهاني بورس ها )WFE( پس از 
تجميع گزارش عملكرد خود در سال 2018 ميالدي 
جزيياتي را منتش��ر ك��رد كه بر اس��اس آن، ارزش 
معامالت سهام بورس تهران در سال 2018 نسبت 
به دوره مشابه گذشته با بيش از 112 درصد رشد در 
صدر جدول قرار گرفت. براساس اين گزارش در بورس 
تهران سال 2018 مجموعا حدود 26 ميليارد و پانصد 
ميليون دالر سهام معامله شده است. بيشترين رشد 
ارزش معامالت پس از بورس تهران به ترتيب مربوط 
به بورس هاي قزاقستان، بحرين، جاماييكا و فرابورس 
ايران بود. كل ارزش معامالت س��هام در بورس هاي 
عضو فدراسيون طي سال گذشته ميالدي به بيش 
از 97 تريليون دالر بالغ ش��د كه س��هم بورس هاي 
نيويورك، نزدك، باتس )BATS( شن ژن و ژاپن بيش 
از س��اير اعضاي WFE بود. گفتني است، نام بورس 
تهران در ساير نشانگر هاي فدراسيون نيز مطرح شد به 
گونه اي كه ارزش بازار بورس تهران با 35 درصد رشد 
در سال گذشته ميالدي در ميان 5 بورس برتر قرار 
گرفت. ارزش بازار بورس تهران در پايان سال 2018 
به بيش از 143 ميليارد دالر رس��يد. ارزش بازار كل 
بورس هاي WFE در انتهاي سال گذشته به رقمي 
بيش از 74 تريليون و پانصد ميليارد دالر بالغ ش��د 
كه بيشترين سهم، مربوط به بورس هاي نيويورك، 
نزدك، ژاپن، شانگهاي و هنگ كنگ است. همچنين 
عملكرد بورس تهران در ميزان بازده شاخص اصلي 
براي كل س��ال 2018 به حدود 69 درصد رسيد كه 
باعث قرار گرفتن ش��اخص مزبور در ميان 5 بورس 

داراي بيشترين بازده شد. 

   پيشنهادها عموما اين سوال را مطرح مي كرد 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 
فقهي در خصوص اين موضوع بعد از آنكه ابعاد مختلف آن را بررسي كرد چنين جمع بندي كرد كه با توجه به اينكه اين پرداخت مازاد به صورت داوطلبانه 

است و نه يك الزام قراردادي، لذا از نظر كميته فقهي بالمانع است. 
    از اين پس شركت هايي كه مي خواهند از محل اوراق اجاره مبتني بر سهام تامين مالي كنند، مي توانند با ارايه مدارك مثبته، تجديد ارزيابي را در 

خصوص دارايي هاي ثابت خود ارايه دهند و بر اين مبنا پيش بيني مي شود ظرفيت تامين مالي از محل اوراق اجاره مبتني بر سهام افزايش پيدا كند.

برش

ويژه

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 

زيست محيطي اين شركت به بهره برداري مي رسد.
مرتض��ي ابراهيمي مديرعامل ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان با اعالم اين خبر گفت: ظرفيت كلي پااليشگاه 
اصفهان روزانه 370 تا 386 هزار بش��كه اس��ت كه با 
راه اندازي واحد تقطير س��وم اين ظرفيت در سه واحد 
توزيع خواهد شد و اين تغيير موجب كاهش بار ترافيكي 

خوراك در دو برج  تقطير كنوني مي گردد.
وي افزود: تاكنون خوراك ورودي پااليش��گاه، وارد دو 
واحد تقطير 100 هزار بش��كه اي مي ش��د كه اين امر 
موجب افزايش ترافيك محص��والت داخل برج هاي 
جداكننده واحدهاي تقطير ش��ده بود كه با راه اندازي 
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 
افزايش خواهد يافت. وي تصريح كرد: ظرفيت پااليشي 
پااليش��گاه از طريق دو واحد جانبي غلظت شكن و در 
زمان نياز به توليد بنزين بيشتر، حدود 60 تا 70 هزار 

بش��كه  در روز افزايش مي يابد. 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 هم اكنون در 
مرحله راه اندازي بوده و با استعانت از خداوند متعال تا 

پايان سال وارد مدار بهره برداري خواهد شد.

  توليد روزانه 11 ميليون ليتر بنزين يورو 5
مرتضي ابراهيمي بهبود كيفيت فرآورده هاي توليدي 
در پااليش��گاه اصفهان را مهم تري��ن هدف طرح هاي 
بهينه سازي در اين پااليشگاه خواند و افزود: از ابتداي 
ارديبهشت امسال، كيفيت بنزين توليدي در پااليشگاه 
اصفهان كه روزانه 11 ميليون ليتر است به سطح كيفي 
يورو 5 ارتقا پيدا كرده است. وي با اشاره به اينكه بنزين 
با كيفيت توليدي در پااليشگاه اصفهان به 12 استان 
كشور ارسال و توزيع مي ش��ود، گفت: كار تحقيقاتي 
ساخت كاتاليس��ت واحد ايزومريزاس��يون مجتمع 
بنزين سازي شركت پااليش نفت اصفهان كه تا پيش 
از اين تحت ليس��انس دو كشور امريكا و فرانسه توليد 

مي شد و يكي از راهبردي ترين كاتاليست هاي صنعت 
نفت محسوب مي شود، با س��رمايه گذاري پااليشگاه 

اصفهان انجام و با موفقيت بومي سازي گرديد.

  پ�روژه مه�م زيس�ت محيط�ي تصفيه آب 
پااليشگاه اصفهان آماده بهره برداري

مديرعامل پااليشگاه نفت اصفهان همچنين از راه اندازي 
پروژه مهم زيست محيطي تصفيه آب پااليشگاه اصفهان 
همزمان با چهلمين سالگرد انقالب شكوهمند اسالمي 
خبر داد و گفت: ظرفيت اين پروژه 700 مترمكعب در 
ساعت است كه تا پايان بهمن ماه امسال، به بهره برداري 
خواهد رسيد. مرتضي ابراهيمي افزود: با بهره برداري از 
اين پروژه بخش عمده آب مصرفي در چرخه پااليش 
نفت خام از آب خاكس��تري )فاضالب( شاهين شهر 
اصفهان تامين مي ش��ود. وي با ا شاره به اينكه يكي از 
مهم ترين معضالت واحدهاي صنعت��ي در اصفهان، 
آب است، گفت: تحقيقات اين پروژه از 8 سال گذشته 
آغاز ش��ده و مي توان گفت پااليشگاه نفت اصفهان به 
عنوان يك پيش��رو در اس��تفاده از آب خاكستري در 
بخش صنعت به شمار مي رود. ابراهيمي واحد تصفيه 

آب پااليشگاه اصفهان را يكي از برترين و بي نظيرترين 
واحدهاي تصفيه آب به ويژه به لحاظ حجم و گستردگي 

در سطح كشور خواند. 

  واحد تصفيه گازوئيل
مديرعامل پااليشگاه اصفهان همچنين اعالم نمود: 
هدف از راه اندازي 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 بومي س��ازي ش��ده اس��ت، گفت: تمامي 
خريدهاي مربوط به احداث واحد تصفيه هيدروژني 
نفت گاز در گذش��ته انجام شده اس��ت و اميدواريم 
عمليات اجرايي آن به زودي سرعت يابد و انشااهلل در 
نيمه دوم سال 1398 به بهره برداري خواهد رسيد. 
وي تاكيد ك��رد: هم اكنون بطور ميانگين روزانه 18 
تا 20 ميليون ليتر گازوئيل در اين پااليشگاه توليد 
مي ش��ود كه 2 تا 3 ميليون ليتر آن يورو 4 بوده و به 
منظور تامين س��وخت اتوبوس��راني در سطح شهر 
اصفهان و اس��تان هاي همجوار به مصرف مي رسد 

كه با راه اندازي اي��ن واحد، كيفيت تمامي گازوئيل 
توليدي در پااليش��گاه به يورو 5 ارتقا خواهد يافت. 
وي افزود: نفت كوره توليدي در اين پااليش��گاه كه 
حدود 18 درص��د محصوالت توليدي را تش��كيل 
مي ده��د كه طبق تعهدات زيس��ت محيطي بايد به 
صفر كاهش و در اين راس��تا با تكميل اجراي طرح 
جامع بهبود و بهينه س��ازي فرآيند شركت پااليش 

نفت اصفهان اين مهم محقق خواهد گرديد.

  حضور فعال سازندگان داخلي در اجراي 
پروژه هاي زيست محيطي پااليشگاه اصفهان

مديرعام��ل ش��ركت پاالي��ش نفت اصفه��ان پروژه 

جداسازي روغن از آب )واحد روغن گير( و تامين برق 
پااليش��گاه از نيروگاه به منظور صرفه جويي در آب )با 
93 درصد پيش��رفت فيزيك��ي( را از ديگر پروژه هاي 
در دس��ت اجراي پااليش��گاه اصفهان نام برد و تاكيد 
كرد: تمام پروژه هاي زيس��ت محيطي، بهينه سازي و 
پااليشگاه اصفهان توسط متخصصان توانمند داخلي و 

شركت هاي سازنده داخلي اجرايي خواهد شد.
ابراهيمي يكي ديگر از واحدهاي آماده بهره برداري در 
پااليشگاه اصفهان را واحد گرانول سازي گوگرد عنوان 
كرد و گف��ت: اين پروژه زيس��ت محيطي به ظرفيت 
300 تن در روز نيز در بهمن ماه امسال به بهره برداري 

مي رسد. 

چهل سال از عمر انقالب اسالمي ايران گذشت، انقالبي كه 
همچون خورشيدي پر تاللو، درخشيدن آغاز و نور اميد 
و حيات را در دل مستضعفان و محرومان پرتو افكن كرد. 
بهمن ماه پيروزي انقالب اسالمي براي ملت ايران يادآور 
خاطره هاي بزرگ ترين پي��روزي حق و جنود خداوند بر 

باطل و تيره دالن زمان است.

  فض�اي س�بز پااليش�گاه اصفهان بي�ش از حد 
استاندارد است

 ش��ركت پااليش نفت اصفهان فعاليت خود را در زمينه 
پااليش نفت خ��ام و توليد فرآورده ه��اي نفتي و تأمين 
خوراك صنايع پايين دس��تي )شركت هاي پتروشيمي 
اصفهان، پتروش��يمي اراك، نفت سپاهان، پااليش نفت 
جي و صنايع ش��يميايي ايران( از سال 1358 آغاز نموده 
است .  در حال حاضر اين شركت با توجه به موقعيت خاص 
و توانمندي هاي خود به عنوان يك مركز صنعتي عظيم نه 
تنها تأمين در حدود يك چهارم از نيازهاي روزانه كشور 
به فرآو رده هاي نفتي را بر عهده دارد، بلكه خوراك ديگر 
واحدهاي صنعتي مانند پتروشيمي اصفهان، پتروشيمي 
اراك، شركت صنايع ش��يميايي )L.A.B( و واحدهايي 
كه به دنبال سياس��ت هاي خصوصي سازي از پااليشگاه 
اصفهان جداشده اند )شركت پااليش نفت جي و شركت 
نفت سپاهان( را نيز تامين مي نمايد.   *پااليشگاه اصفهان 
114/5 هكتار از 340 هكتار وسعت خود را به فضاي سبز 
اختصاص داده، اين در حالي است كه استاندارد فضاي سبز 

براي پااليشگاه ها 20 درصد مساحت كل آنها تعيين شده، 
36 درصد اين شركت به فضاي سبز اختصاص داده شده 
است. * شركت پااليش نفت اصفهان )سهامي عام( به عنوان 
يكي از شركت هاي بزرگ توليد كننده فرآورده هاي نفتي 
كشور و پذيرفته شده در س��ازمان بورس اوراق بهادار، در 
راستاي رسالت و تعهدي كه نسبت به كليه ذينفعان دارد، 
با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر توانمندي كاركنان 
خود سيس��تم هاي مديريت كيفيت، زيست محيطي، 
ايمني و بهداش��ت  حرفه اي را بر اساس آخرين ويرايش 
 ،29001-ISO\TS , 9001-ISO اس��تانداردهاي
OHSAS ،14001-ISO-18001 ب��ه منظور تحقق 
اهداف س��ازمان به شرح زير، مس��تقر نموده و به صورت 
يكپارچه اجرا  مي  نمايد.اين شركت همچنين در مهرماه 
سال 1397 موفق به كسب گواهينامه استاندارد مديريت 

انرژي ISO-50001 گرديد.

  توليدات  شركت 
بنزين/ نفت سفيد/ نفت گاز/ نفت كوره/ گاز مايع/ روغن 
خام/ حالل هاي ويژه/ گوگرد/ انواع سوخت هواپيما/ و ساير 

فرآورده هاي نفتي 

  عرضه فرآورده هاي ويژه در بورس كاالي ايران
هم اكنون فرآورده هاي آيزوريسايكل، وكيوم باتوم، لوبكات 
سنگين، گوگرد، انواع حالل ها به صورت مستمر در تاالر 

بورس كاالي ايران عرضه مي گردند.

  ش�ركت پااليش نفت اصفهان در طول 8 سال 
دفاع مقدس

 از ابتداي تاس��يس، شركت پااليش نفت اصفهان نقشي 
حياتي در ادامه فعاليت هاي ديگر صنايع منطقه ايفاء كرده 
و گردش چرخ هاي اقتصادي/ صنعتي منطقه را اطمينان 
مي بخشيد. در طول 8 سال دفاع مقدس با توجه به حمالت 
پي درپي دشمن به صنايع و نياز كشور به سوخت، با انجام 
صدها پروژه خرد و كالن، ظرفيت عملياتي اين پااليشگاه 
تا مرز90 درصد طراحي اوليه، افزايش يافت و بدين ترتيب 
برگ زرين توان عملياتي روزانه بيش از 370000 بشكه، 
در تاريخ پر افتخار اين پااليش��گاه و صنع��ت نفت ايران 
ثبت گرديد. به عبارت ديگر تأمين منابع انرژي مورد نياز 
جبهه هاي حق عليه باطل در طول جنگ تحميلي از يك 
سو و نگاهي به آينده پر شور و تحرك جامعه از سوي ديگر، 

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 ويژه اي را در ميان 
پااليشگاه هاي كشور به خود اختصاص دهد. بطور حتم 
تحقق افزايش ظرفيت عمليات��ي واحدهاي بهره برداري 
پااليش��گاه اصفهان تا مرز بيش از 90 درصد، در راستاي 
تامين نيازه��اي اجتناب ناپذي��ر دوران جنگ تحميلي 
ايجاد تنگناهايي در بخش هاي مختلف اين پااليشگاه را به 
دنبال داشت . مهم ترين 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 برج هاي خنك كننده و شبكه مربوطه، ناكافي 
بودن حجم ازت توليدي به ويژه در زمان تعميرات اساسي 
واحدهاي كاتاليس��تي و آيزوماكس به صورت همزمان، 

محدوديت هاي واحدهاي عملياتي، محدوديت ظرفيت 
مخازن نفت خ��ام وفرآورده هاي توليدي، نياز به بازنگري 
روش هاي حفظ و حراست از اين مجموعه صنعتي حياتي 
كه عوامل مذك��ور باعث گردي��د، پروژه هاي عظيمي با 
هزينه هاي ميلياردي در شركت اجرا شود. در راستاي حل 
معضالت، شركت پااليش نفت اصفهان مبادرت به مطالعه 
و اجراي پروژه هاي گوناگوني در قالب طرح تكميلي وبهبود 
نمود كه نمونه هايي شاخص از آنها به شرح زيراست:   بهبود 
و توسعه نيروگاه برق، بررسي و تكميل واحد بازيافت آب، 
احداث برج خنك كننده جديد، بررسي و تعويض شبكه 
آب خنك كننده، افزايش ظرفيت مخازن خوراك )نفت 
خام( و ذخيره سازي فرآورده ها، افزايش ضريب حفاظت 
پيراموني پااليشگاه به طول تقريبي ده كيلومتر، افزايش 
ضريب ايمني ايستگاه هاي فرعي برق، پروژه خريد و نصب 
يك دستگاه ديگ بخار با ظرفيت توليد 227 تن بخار در 
ساعت در راستاي تأمين نيازهاي فعلي و متناسب با افزايش 
ظرفيت عملياتي واحدهاي بهره برداري، پروژه بررسي و 
بهبود واحد بازيافت آب درراستاي رفع تنگناهاي عملياتي و 
افزايش توان واحد در راستاي بازيافت آب با مد نظر قراردادن 
مشكالت كمبود آب، مصرف بهينه منابع و حفظ سالمت 
محيط زيست ازطريق نصب سيس��تم اسموز معكوس 
)R.O.( با ظرفيت 400 متر مكعب در ساعت، پروژه طراحي 
و ساخت برج خنك كننده با ظرفيت 13600 متر مكعب 
بر ساعت ظرفيت سامانه خنك كننده پااليشگاه با توجه 
به افزايش ظرفيت عمليات واحده��اي موجود. افزايش 

خوراك پااليشگاه تا مرز 370000 بشكه در روز و افزايش 
حجم فرآورده هاي توليدي از يك سو، و انعقاد قرارداد با ديگر 
صنايع در راستاي تأمين خوراك آنان با توجه به طرح هاي 
پيش بيني افزايش واحد هاي عملياتي در آينده و تامين 
نياز اين پااليشگاه از نظر ظرفيت كافي به منظور انباشت 
نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بعد متعارف، پروژه افزايش 
تعداد مخازن تعريف گرديد.  پروژه احداث واحد توليد ازت 
)COLD BOX( با هدف تأمين نياز واحدهاي عملياتي 
به ازت مايع يا گاز به مقدار كافي جهت كاربري در موارد: - 
 Inert( گاز بي اثر - ،)Blanketing Gas( گاز پوششي
Gas(، - تخليه ظروف و برج ه��ا )Purging(، - اجراي 
پروژه نصب مبدل هاي PACKINOX در راستاي بهينه 
 ،A/H 251-E نمودن تبادل حرارت در مبدل هاي حرارتي
كاهش مصرف سوخت در كوره هاي واحد تبديل كاتاليستي 
و كاهش افت فشار در مبدل ها و مكان افزايش خوراك واحد. 
خريد و نصب سامانه هاي اندازه گيري با هدف ايجاد امكانات 
الزم براي اندازه گيري و محاس��به دقيق ميزان خوراك، 
فرآورده ها و مقادير تحويلي و برگشتي صنايع همجوار در 
راستاي تحقق آرمان ايجاد انگيزه بنگاه اقتصادي و رعايت 

الزامات قانوني.

    تقديم 15 شهيد در دوران دفاع مقدس 
در طول دوران دفاع مقدس و در سال هاي مقاومت و دفاع 
از حريم مقدس كش��ورمان، 15 نفر از همكاران شركت 

پااليش نفت اصفهان به درجه رفيع شهادت نائل شدند.

در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي

 واحد تقطير سوم شركت پااليش نفت اصفهان 
و چند طرح مهم زيست محيطي آماده بهره برداري است



يادداشت
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عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

رييس اتاق مشترك ايران و قطر خبر داد

قطعه سازان با دريافت بخشي از مطالباتشان مي توانند دوباره نفس بكشند

اختصاص ضرورت تمركز بر مزيت هاي صادراتي ايران به قطر

رييس اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد كرد: 
آزادسازي قيمت بنزين

پرداخت 4 هزار ميليارد تومان از مطالبات ش��ركت هاي 
قطعه س��ازي با پرداخت وام از سوي دولت به شركت هاي 
سايپا و ايران خودرو شروع شد. مقامات آگاه مي گويند دو هزار 
ميليارد تومان از تسهيالت در نظر گرفته شده مصوب دولت 
به ايران خودرو و دو هزار ميليارد تومان به سايپا اختصاص 
خواهد يافت. در ابتدا مقررش��ده بود ك��ه ۸۵ درصد از اين 
مبلغ از سوي خودروسازان به قطعه سازان بابت مطالباتشان 
پرداخت شود اما خبر خوب آن است كه صد درصد اين منابع 

از سوي خودروسازان به قطعه سازان پرداخت خواهد شد.
البت��ه اين مناب��ع به ش��ركت هاي خودروس��از پرداخت 
نمي شود بلكه براي جلوگيري از هرگونه هزينه كرد از سوي 
خودروسازان به صورت مستقيم به قطعه سازان پرداخت 
خواهد شد. دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو در اين باره گفت: »قطعه سازان با دريافت معرفي نامه 
از خودروساز، به شعب بانك هاي منتخب مراجعه كرده و 
اين مبالغ را دريافت مي كنند بنابراين دو هزار ميليارد تومان 
هر يك از خودروسازان در قالب يك قرارداد جعاله سه جانبه 
ميان خودروساز، قطعه ساز و بانك به قطعه سازان پرداخت 

مي شود.«

   تنها يك سوم بدهي ها پوشش داده مي شود
اما پرداخت وام از سوي دولت به خودروسازان براي پرداخت 
مطالبات قطعه سازان چه اثراتي را در صنعت قطعه سازي 
خواهد داش��ت؟ محمدرضا نجف��ي منش رييس انجمن 
صنايع همگن قطعه سازي و عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران در پاس��خ به اين سوال مي گويد: »وام از سوي دولت 
به خودروسازان پرداخت خواهد شد و از طريق آن مطالبات 
ش��ركت هاي قطعه سازي پرداخت مي ش��ود، اقدامي كه 
مي تواند باعث شود براي مدتي شركت هاي قطعه سازي 
نفسي دوباره بكشند و بتوانند دوباره جان بگيرند؛ بنابراين 
پرداخت اين بخش از مطالبات ش��ركت هاي قطعه سازي 
حداقل براي مدت زماني مي تواند اين صنعت بسيار مهم را از 
شرايط كنوني كه بسياري از واحدها در آستانه ورشكستگي 
قرارگرفته اند، نجات دهد و حتماً اتفاق مثبتي خواهد بود.«

او با اشاره به اينكه البته مبلغ 4 هزار ميليارد تومان تنها بخش 
كوچكي از مطالبات شركت هاي قطعه سازي از خودروسازان 
اس��ت، ادامه داد: »برآوردها و بررسي ها نشان مي دهد كه 
شركت هاي خودروس��از حدود 1۵ هزار ميليارد تومان به 
شركت هاي قطعه س��ازي بدهي دارند بنابراين پرداخت 
4 هزار ميليارد تومان از اين عدد تقريبًا و در بهترين حالت 
تنها يك سوم بدهي خودروسازان به قطعه سازان را پوشش 
مي دهد و باي��د در ادامه اين اقدام دولت و خودروس��ازان 
راه كارهايي ب��راي پرداخت بخش ه��اي ديگر مطالبات 

شركت هاي قطعه سازي بسنجند.«
نجفي منش با طرح اين سوال كه دولت و مسووالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بايد بينديشند كه چرا اصاًل ميزان 
بدهي هاي خودروسازان به شركت هاي قطعه سازي به 1۵ 

هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: »مهم ترين پاسخ 
به اين س��وال را بايد در قيمت گذاري دستوري و دولتي از 
سوي شوراي رقابت دنبال كرد، وقتي اين شورا قيمت هاي 
غيرواقعي تعيين كرده است شركت هاي خودروساز با زيان 
درفروش روبرو شده اند و روزبه روز هم به اين عدد اضافه شده 
تا ما شاهد اين حجم عظيم از بدهي شركت هاي خودروساز 
به قطعه سازان باشيم. به اعتقاد من و با توجه به اينكه دولت 
و تصميمات ش��وراي رقاب��ت در اصل باعث ض��رر و زيان 
شركت هاي خودروساز ش��ده است حاال هم دولت بايد به 
ميدان بيايد و با حمايت هاي خود ضرر و زيان هاي ايجادشده 
را جبران كند مانند اتفاقي كه در موضوع موسسه هاي مالي و 
اعتباري شاهد بوديم و دولت به موضوع ورود كرد و زيان هايي 
كه مردم ديده بودن��د را پرداخت؛ االن هم ش��ركت هاي 
خودروساز ازيك طرف خودروها را پيش فروش كرده اند به 
قيمت قبل و حاال دولت و مسووالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت فشار مي آورند كه نبايد قيمت را در زمان تحويل 
افزايش دهند ولي نكته مهم اين است كه چه كسي دراين بين 

زيان هاي خودروسازان را جبران مي كند؟«
اي��ن عضو هي��ات نمايندگان ات��اق تهران بابي��ان اينكه 
قطعه سازان در ش��رايط كنوني بايد مواد اوليه را به صورت 
نقد خريداري كنند و همين موضوع مش��كالتي را ايجاد 
كرده است، گفت: »تا پيش  از اين شركت هاي قطعه سازي 
خريدهاي خود را به صورت نس��يه و ب��ا پرداخت چندين 
ماهه انجام مي دادند و اين باعث مي شد مدتي بعد از توليد 
قطعه و فروش به خودروس��ازان پرداخت ها را انجام دهند 
اما حاال دستشان به شدت بسته شده است و شركت هاي 
توليدكننده مواد اوليه تنها در صورت پرداخت نقدي، مواد 

را تحويل مي دهند.«
او همچنين در پاسخ به اين سوال كه بهتر است قطعه سازان 
بعد از گرفتن بخش��ي از مطالباتش��ان اين منابع را در چه 
حوزه هايي هزينه كنند، گفت: » شركت هاي قطعه سازي 
هم اكنون به كارگرانشان، بانك ها، شركت هايي تأمين كننده 
مواد اولي��ه و... بدهي دارند، بنابراين با دريافت بخش��ي از 
مطالبات خود در اولين قدم اين بدهي هاي را سبك خواهند 
كرد و اگر هم منابعي باقي بماند در حوزه خريد مواد اوليه و 
تأمين آن براي توليد در ماه هاي آينده؛ هزينه خواهند كرد.«

   پرداخت تسهيالت به صورت مستقيم است
در همي��ن رابطه مازي��ار بيگلو، دبير انجمن س��ازندگان 
قطعات و مجموعه  خودروهاي كشور درباره نحوه پرداخت 
تس��هيالت 4 هزار ميليارد توماني دولت به خودروسازان 
گفت: با هماهنگي هاي انجام شده قرار است اين تسهيالت به 
صورت مستقيم در اختيار قطعه سازان قرار گيرد بنابراين دو 
خودروساز بزرگ كشور با نظارت انجمن قطعه سازان ليستي 
از قطعه سازان كشور تهيه كرده اند و اين ليست براي پرداخت 

تسهيالت در اختيار بانك هاي عامل قرار گرفته است.
دبير انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه  خودرو هاي 

كشور تصريح كرد: براي پرداخت مبلغ 4 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت دولت كنسرسيومي از بانك هاي عامل به رياست 
بانك ملت تشكيل شده كه هر بانك عامل تعهد كرده بخشي 

از اين مبلغ را به قطعه سازان پرداخت كند.
وي با بيان اينكه پرداخت تسهيالت دولت توسط بانك هاي 
عامل از امروز به قطعه سازان آغاز شده است، گفت: اين مبلغ 
از سوي بانك هاي عامل به صورت مستقيم به قطعه سازان 
پرداخت مي شود و خودروسازان، قطعه سازان را براي دريافت 

تسهيالت به بانك ها معرفي كرده اند.
بيگلو بيان كرد: بانك ها هم براساس ليست اعالمي از سوي 
خودروس��ازان پرداخت ها را انجام مي دهند ك��ه از امروز 
فرآيند پرداخت ها آغاز شده اس��ت. وي با بيان اينكه اين 
ليست براساس ميزان مطالبات، تاخير در پرداخت و سهم 
قطعه سازان در زنجيره تامين تهيه ش��ده است، گفت: با 
دريافت اين تسهيالت قطعه سازان از ۸ هفته ديگر مي توانند 
ش��يب افزايش توليد را آغاز كنند. دبير انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه  خودروهاي كشور افزود: قطعه سازان با 
دريافت مبلغ 4 هزار ميليارد تومان مي توانند مواد اوليه مورد 
نياز خود را از فروشندگان داخلي و خارجي تامين كنند و 
بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه بعد از عيد افزايش توليد 
خواهيم داشت. وي با بيان اينكه اميدواريم در آينده اي بسيار 
نزديك تيراژ توليد را به ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو براي 

هر خودروساز افزايش دهيم، گفت: به اين ترتيب تيراژ توليد 
دو خودروساز كشور به ۵ هزار خودرو در روز خواهد رسيد.

   مشكل درصد خودكفايي
بيگلو در پاس��خ به اين س��وال ك��ه چرا در ح��ال حاضر 
خودروس��ازان بيش��تر اقدام به پيش فروش خودروهايي 
مثل پرايد و تيبا مي كنند و كمتر شاهد عرضه خودروهايي 
مثل دنا يا دنا پالس هس��تيم، گفت: درصد خودكفايي در 
خودرويي مثل دنا پالس پايين تر از خودروهاي تيبا يا پرايد 
است بنابراين با توجه به مشكالت تحريمي، مشكالت نقل و 
انتقاالت مالي و همچنين بوروكراسي داخلي براي تخصيص 
ارز و حواله آن ام��كان واردات قطعات اين قبيل خودروها 
كاهش يافته است و اين امر منجر به كاهش توليد شده است.

وي گفت: قطعه سازان اميدوارند با دريافت تسهيالت 4 هزار 
ميليارد توماني دولت بتوانند به سرعت مواد اوليه مورد نياز 

خود را تامين كرده و به توليد بپردازند.
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودروهاي 
كشور بيان كرد: حتي اين اميدواري وجود دارد كه با تامين 
نقدينگي كم كم ميزان واردات مواد اوليه اي كه منشأ خارجي 
دارد هم افزايش يابد و به مرور ش��اهد توليد انواع بيشتري 

خودرو توسط خودروسازان باشيم.
وي درب��اره پرداخت بقيه مبلغ 11 ه��زار ميليارد توماني 

تسهيالت دولت به خودروسازان تصريح كرد: 4 هزار ميليارد 
تومان از اين مبلغ از منابع ريالي است كه سازوكار آن ذكر 
شد اما ۷ هزار ميليارد تومان ديگر بايد از منابع ارزي تامين 

شود كه هنوز سازوكار تخصيص آن مشخص نشده است.
بيگلو افزود: خودروسازان، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار 
در تالش براي تعيين سازوكار پرداخت بقيه تسهيالت دولت 
به خودروسازان هستند كه به محض تعيين شدن ساز و كار 

آن قطعا اطالع رساني هم انجام مي شود.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه چرا با وجود قول هاي وزير 
صنعت براي كاهش قيمت خودرو اين اتفاق در بازار مشاهده 
نمي شود، گفت: فعال تيراژ توليد خودرو پايين است به همين 
دليل عرضه كم است اما با توجه به اقدامات صورت گرفته 
و همچنين كمك دولت به خودروس��ازان و قطعه سازان 
پيش بيني مي شود به زودي تيراژ توليد افزايش يابد كه در 
صورت وقوع اين اتفاق كاهش قيمت در بازار هم مشاهده 
خواهد شد. بيگلو اظهار كرد: قطعه سازان پس از ۸ هفته از 
دريافت تسهيالت مي توانند شيب افزايش توليد خود را آغاز 
كنند و پس از اين مدت افزايش تيراژ محسوس خواهد شد.

وي با بيان اينكه اميدواريم بانك هاي عامل در پرداخت اين 
تسهيالت اقدام الزم را در اسرع وقت انجام دهند، گفت: با 
سير فرآيندهاي مذكور پيش بيني مي شود از ارديبهشت ۹۸ 

افزايش تيراژ توليد خودرو مشاهده شود.

واردات قطر از ايران با وجود تحريم ها 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 ۷ ماهه ابتداي سال ميزان صادارت ايران 
به اين كشور حدود ۹۷ ميليون دالر اعالم شد كه به گفته 
وزيرصمت تا رسيدن به پيشنهاد دولت قطر براي دستيابي 
به سقف ۵ ميليارد دالر مبادالت ميان دو كشور راه زيادي 

مانده است. 
در اين زمينه پيش بيني مي شود كه صادرات ايران به قطر 
در پايان س��ال جاري به ۳۰۰ ميليون دالر خواهد رسيد 
كه در مقايس��ه با ۶۰ تا ۷۰ ميليون دالر در س��ال 1۳۹۶ 
افزايش قابل توجهي نشان مي دهد كه عمده اين صادرات 
درمحصوالت غذايي و ساختماني بود ضمن اينكه ايران 
نقش مهمي در رسيدن كاالهاي ديگر كشورها از جمله 

تركيه و آذربايجان به قطر از طريق خط زميني دارد.
در حال حاضرمشكالت پرداخت پول كه ناشي از تحريم هاي 
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 ۲۵ ميليون دالر است مانع 
از س��واپ ارزي مي شود. اما آنچه كه دراين بين مهم است 
تحريم قطر توسط كشورهاي عربي همسايه آن است كه 
فرصت خوبي براي افزايش صادرات در اختيار كشورهاي 

تركيه و ايران گذاشته است.
در همين زمينه عدنان موسي پور رييس اتاق مشترك ايران 
و قطر در گفت وگو 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: پتانسيل موجود در زمينه مراودات تجاري به 
گونه اي است كه بايد براي كسب سهم مناسب از بازار روبه 

رشد قطر فرصت هاي بيشتري را در راستاي تدوين نقشه 
صحيح تجاري بين دو كشور ترسيم كنيم.

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 
۵۰ درصد باالتر از س��ال ۲۰1۷ بوده اما سهم ايران در اين 
زمينه كمتر است. براين اساس با توجه به سردي روابط ميان 
تهران و امارات متحده عربي كه به دنبال تشديد تحريم هاي 
امريكا روي داده، ايران مي تواند از قطر و عمان به عنوان يك 

هاب تجارت و حتي صادرات نفت استفاده كند.
وي در ادامه افزود: تركيه در سال ۲۰1۷ ميالدي حدود يك 
ميليارد و ۸۰ ميليون دالر صادرات كاال به قطر داشته است 

يعني در 4 ماه اول شروع تحريم قطر، صادرات تركيه به آن 
كشور ۹۰ درصد افزايش داشت. مهم ترين علت پيشتازي 
صادرات اين كشور به قطر ديپلماسي اقتصادي تركيه است 
كه در مقايسه با ديپلماسي اقتصادي ما، بسيار فعال تر عمل 
مي كند. مورد ديگر اينكه ترك ها زيرساخت هاي الزم را در 
حمل و نقل هوايي دارن��د و در صورت نياز از بنادرجنوبي 
ايران براي انتقال كاالهاي خود استفاده مي كنند و تنها در 
نمايشگاه هاي موثر شركت مي كنند. در مجموع دريپلماسي 

اقتصادي تركيه با آينده نگري و برنامه ريزي جلو مي رود .
موس��ي پور با اشاره به س��ردي روابط بين قطر و برخي از 
كشورهاي عربي از 4ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر صادرات 
اين كشورها به قطر نام برد و افزود: پيش از اين عمده كاالهاي 
وارداتي به كشور قطر از طريق كشورهاي عربستان، امارات، 
بحرين، يمن و مصر تامين مي شد اما اكنون با وجود تحريم 

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 
پاگير و موانعي از جمله پيمان سپاري ارزي دانست و گفت: 
تركيه از بروكراسي اداري كمتري برخوردار است و به همين 
دليل توانسته به سرعت بازارهاي قطر را از كاالهاي خود 
انباشته كند. از سوي ديگر نيز مساديل مربوط به تحريم ها 
در جابه جايي پول در مراودات مالي و تجاري تاثيرگذاشته 
است تا جايي كه اكنون نزديك به ۶۰ شركت فعال در تركيه 
در زمينه صادرات به قطر فعاليت مي كنند و اين كش��ور 

مناسبات سياسي و تجاري خوبي با قطر دارد.
به گفته موسي پورارتقاي كيفي و كمي مبادالت تجاري بين 
ايران و قطر تنها با انعقاد پروتكل هاي اقتصادي قابل توسعه 
است زيرا بسترسازي الزم براي سرمايه گذاري اي مشترك 
در راستاي تجارت پايدار و ايجاد موافقتنامه هاي ترجيحي 

با محوريت اتاق مشترك قابل دسترسي است.
وي با اشاره به پروژه هاي زيرس��اختي قطر اعم از احداث 
خط ريلي، جاده س��ازي و پل سازي، احداث مجتمع هاي 
پتروشيمي، احداث كارخانه هاي صنايع معدني، احداث 
بنادر و توسعه لجستيك، توسعه شيالت و ماهي گيري و 
مناطق آزاد تجاري يادآورش��د: اين موارد از جذابيت هاي 
اين كشور براي سرمايه گذاري و توسعه فضاي كسب و كار 

براي شركت هاي ايراني محسوب مي شود.
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. موسي پور ازنقش 4 استان معين 
در رونق تجارت با قطرنام برد و افزود: اس��تان هاي بوشهر، 
هرمزگان، خوزستان و فارس مي توانند بيشترين سهم را در 
مراودات تجاري با قطر عهده دار شوند زيرا ارتباط ديرينه اي 
بين تجار اين استان ها با كشورهاي حوزه خليج فارس وجود 
داشته كه اكنون نيز با هدف گذاري وتبيين روش مي تواند 
در توسعه روزافزون اين بازارها تاثيرگذار باشد. وي با تاكيد 
براينكه استفاده از اين فرصت هم منجر به فتح بازارهاي 
جديد از سوي تجار ايراني مي شود و هم مي تواند به رونق 
بندرها، كشتيراني و اشتغالزايي در استان هايي مانند بوشهر، 
خوزس��تان و هرمزگان كمك كند، خاطرنشان ساخت: 
تجار ايراني با وجود تحريم ها تالش مي كنند كه تعامالت 
پايدارتري را با كشورهاي همسايه از جمله قطر برقرار كنند.

موسي پور با بيان اينكه كشور قطر ساالنه حدود ۲۵ ميليارد 
دالر واردات دارد و فق��ط ۵ ميليارد دالر آن مربوط به مواد 
غذايي و محصوالت كشاورزي اس��ت و حدود ۷۰ درصد 
ديگر متعلق به واردات تجهيزات صنعتي و تكنولوژي است، 
ابراز داش��ت: بخش عمده واردات قطر در حوزه صنعتي و 
تكنولوِژي است در حالي كه ما روي صادرات مواد غذايي 
و محصوالت كشاورزي تمركز كرده ايم. در واقع ايران در 
تجارت با قطر صادرات خدمات فني و مهندسي و برند سازي 

را فراموش كرده است.
رييس اتاق مشترك ايران و قطر با اشاره به اينكه صادرات 
ايران به قطر رش��د بيش از ۳۰۰ درصدي را تجربه كرده، 
افزود: اين عدد رقم بااليي در تجارت بين المللي نيس��ت 
ضمن اينكه باتوجه به ميزباني اين كشور در مسابقات فوتبال 
جام  جهاني آينده كه يكي از بزرگ ترين رويداد اقتصادي 
و ورزشي دنياست، ايران بايد بيش از اين برنامه ريزي براي 
كسب بازارهاي تجاري قطر را داشته باشد و با آينده نگري 

فرصت هاي پيش رو را مورد ارزيابي قرار دهد.

آنچه بر س��ر قيمت بنزين مي آيد، يك��ي از اصلي ترين 
سوال هايي است كه بودجه و به دنبال آن اقتصاد ايران در 
هفته هاي 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 مي كند، اما هنوز تحليل ها درباره 
چگونگي طرح ريزي براي آينده اين بازار مهم اقتصادي 

ادامه دارد.
به گزارش ايسنا، يكي از اصلي ترين اهداف در نظر گرفته 
ش��ده در جريان اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، 
واقعي كردن نرخ حامل هاي 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 تحليل هايي از 
گوشه و كنار اقتصاد ايران به گوش برسد مبني بر اينكه 

نرخ بنزين مي تواند يك افزايش جديد را تجربه كند.
با وجود ارايه اين تحليل ها طرح افزايش نرخ بنزين در 
سال جاري اجرايي نشد و در حالي كه برخي گمانه زني ها 
حكايت از افزايش نرخ اين حامل انرژي در س��ال آينده 
داشت، دولت اعالم كرده كه فعال تصميمي قطعي درباره 
اين موضوع گرفته نشده و بايد ديد بررسي ها در هفته هاي 

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 رو به رو هستند چندان توصيه نمي شود، دولت بار 
ديگر بحث سهميه بندي مصرف سوخت را مطرح كرد 
و حتي فرايند بازتوزيع كارت هاي سوخت براي وسايل 

نقليه نيز آغاز شد.
هرچند تمام اين مراحل طي شده، اما هنوز طرح هايي 
جديد براي مش��خص كردن آينده نرخ سوخت مطرح 
مي ش��ود و جديدترين اين طرح ها را ني��ز رييس اتاق 

بازرگاني تهران مطرح كرده است.
مس��عود خوانساري در نشس��ت بررس��ي يارانه ها در 
همايش��ي در تهران گفته كه با توج��ه به اينكه بخش 

قابل توجهي از اقشار كم درآمد جامعه وسيله نقليه ندارند، 
توزيع يارانه اي سوخت به همه مردم نه تنها نمي تواند 
مشكالت موجود در اين حوزه را حل كند كه حتي فشار 

بيشتري نيز به بازار و مردم وارد مي كند.
وي از دولت خواس��ته با آزادسازي نرخ بنزين، قيمت 
تمام شده اين كاال را به حدود ۵۰۰۰ تومان برساند تا 
در وهله اول با واقعي شدن قيمت ها، اهدافي همچون 
جلوگيري از قاچاق محقق شود. از سوي ديگر فاصله 
ميان اين نرخ و قيمت فعلي )4۰۰۰ تومان در هر ليتر( 
را با پرداخت يارانه نقدي در اختيار اقشار كم درآمد قرار 
دهد تا به اين وسيله حمايت از اين گروه ها نيز با مديريت 

دولت در دستور كار باشد. هرچند تا زمان تصويب نهايي 
بودجه و مش��خص ش��دن برنامه  دولت و نمايندگان 
مجلس براي حامل ه��اي انرژي نمي توان بطور دقيق 
اتفاقات پي��ش رو را پيش بيني ك��رد اما صحبت هاي 
خوانساري نش��ان مي دهد كه بخش خصوصي هنوز 
بر س��ر پيش��نهادهاي ابتدايي خود كه همان حركت 
به س��مت واقعي شدن قيمت هاس��ت ايستاده است؛ 
پيشنهادي كه مشخص نيست با توجه به شرايط فعلي 
اقتصاد ايران، آيا دولت به سمت اجرايش حركت مي كند 
يا همچن��ان قيمت گذاري بنزين به روال س��ال هاي 

گذشته ادامه خواهد يافت.
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اصالحات ساختاري كمك به 
رفع محدوديت هاي خارجي

سيدبهاالدينحسينيهاشمي| 
كارشناسمسائلاقتصادي|

كان��ال مالي اروپا كه تحت عن��وان spv از آن 
ياد مي ش��ود براي تس��هيل تج��ارت ايران با 
كشورهاي حوزه اتحاديه اروپا ايجاد شده است. 
با توجه به محدوديت هايي مثل عدم همكاري 
بانك هاي بين المللي با ايران و مس��دود شدن 
س��وئيفت، بايد راه اندازي اين كانال مالي را به 
فال نيك گرفت، هرچند همه مش��كالت ما را 
حل نمي كند. كانال مالي اروپا راهگشاست اما 
براي تمام مبادالت تجاري مورداستفاده قرار 

نمي گيرد.
 اولويت با تجارت دارو و غذاست هرچند ممكن 
اس��ت در آينده اين كانال ب��راي تجارت ديگر 

كاالها استفاده شود.
آيا بايد راه اندازي كانال مالي ايران و اروپا را يك 
موفقيت دانس��ت؟ ازنظر من بله به اين دليل 
كه اياالت متح��ده امريكا در دور تازه تحريم ها 
ت��الش مي كند هم��ه منافذ تج��ارت ايران را 
ببندد و كشورمان را بطور كامل محبوس كند. 
راه اندازي كانال مالي اي��ران و اروپا با توجه به 
روي��ه اياالت متحده امريكا گام مثبتي اس��ت 
هرچند نمي ت��وان آن را جايگزين س��وئيفت 

تلقي كرد.
آيا راه اندازي كانال مالي ايران و اروپا به توسعه 
همكاري ه��اي بانكي ايران كم��ك مي كند؟ 
ازنظر من پاس��خ به اين سوال هم مثبت است. 
غير از بانك هاي ب��زرگ بين المللي بازيگران 
ديگري در عرصه تبادالت مالي در سطح جهان 
فعاليت مي كنند كه شركت هاي كوچك ايراني 
مي توانند از خدمات آنها اس��تفاده كنند. اين 
بازگي��ران كمتر در حوزه امري��كا ايفاي نقش 
مي كنند و در كش��ورهايي ايجاد ش��ده اند كه 

تجارت كمتري با امريكا دارند.
 كانال مالي ايران و اروپا مي تواند زمينه ارتباط 
شركت ها و انتقال پول از طريق اين بانك ها را 
هم فراهم كند. فراموش نكنيد كه در ش��رايط 
تحريم بانك ها يك صراف��ي كوچك مي تواند 
نقش موثري در انتقال پول ايفا كند پس نبايد از 
كانال مالي يا هر واحد مبادالت پولي كوچكي 

نااميد بود.
با توجه به محدوديت هاي پيش رو سال آينده 
سال سختي براي ايران خواهد بود اما مي توان 
ب��ا فعاليت ه��اي كوچك و اعم��ال اصالحات 
س��اختاري كم��ي از محدوديت ها ك��م كرد. 
تصويب اف اي تي اف، تالش براي شفاف سازي 
بيش��تر، رعايت قواعد بانكداري بين المللي در 
بانك هاي ايران، اصالح س��اختار مالي و بهبود 
كفايت سرمايه، تقويت نظام كنترل و مديريت 
ريس��ك ازجمله اقداماتي اس��ت كه مي توان 
ب��ا انجام آن به رفع موان��ع بين المللي در دوره 

تحريم ها كمك كرد.

بانك هاي ايراني جايگزين 
صرافي هاي عراق مي شوند

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 پيمان س��پاري ارزي 
صادركنندگان به عراق حل مي ش��ود و با اين 
تصميم روند رو به رش��د ص��ادرات به عراق را 
در ماه هاي آينده مجدد تجربه خواهيم كرد. 

دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق در گفت وگو 
با فارس با اش��اره به برگزاري جلس��ه اي بين 
اداره سياس��ت مقررات ارزي بانك مركزي و 
بانك هاي 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، بانك هاي 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 
بانك هاي ايراني در عراق تحويل دهد و ريال 
را به قيمت روز ارز از شعبات بانك هاي ايراني 

)بانك ملي و پارسيان( دريافت كند. 
حس��يني بيان داش��ت: در اين جلس��ه بانك 
مركزي پذيرفت تا اي��ن بانك ها 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 
پيمان س��پاري ارزي صادركنندگان به عراق 

و همچنين قيمت ارز نيمايي حل مي شود. 
وي با بيان اينكه اميدواريم با اين اقدام بتوانيم 
رون��د ارزش صادراتي مان را ب��ه عراق حفظ 
كنيم، گفت: بانك مركزي امشب در عراق در 
اين مورد جلسه اي دارد تا مشكالت احتمالي 
اين موضوع را حل كند و قطعا نتيجه توافقات 

هفته آينده ابالغ مي شود. 
حس��يني بيان داش��ت: البته روز گذشته اين 
موض��وع به ص��ورت ش��فاهي ب��ه بانك هاي 
پارس��يان و مرك��زي اعالم ش��ده و قطعا بعد 
از هماهنگي ه��اي الزم اين موض��وع اجرايي 

مي شود.
وي اف��زود: اين موضوع از ح��دود ۵ ماه پيش 
توس��ط صادركنندگان و بخش خصوصي به 
بانك مركزي پيش��نهاد شده بود كه به تازگي 

مورد توافق بانك مركزي قرار گرفت. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

جلويمارانميگرفتندبهترازاينكارميكرديم
ادامه از صفحه اول

وزير نفت وضعيت فعلي كه ايران در آن قرار دارد را از دوران 
جنگ تحميلي »خطير تر« توصيف كرده و در مورد رويكرد 
دولت امريكا در اين دور از تحريم ها عنوان كرد: » هر روز چند 
صد نفر در دفتر کنترل سرمايه های خارجی )OFAC(، از 
سازمان های وزارت خزانه داری آمريکا، مسائل را لحظه به 
لحظه دنبال می کنند و در هر لحظه به افراد تلفن می زنند 
و اعالم می کنند که مانع کارهای وزارت نفت و شرکت ملی 
نفت ايران شوند. اين خبرها نيز به ما می رسد و در مقابل ما نيز 
بايد به گونه ای عمل کنيم که جلو کارهای آنها را بگيريم.« 

 پاسخ به نامه معروف 
اما در حالي كه به طور سنتي نشست هاي بهمن ماه بيژن 
زنگنه وزير نفت به بررسي عملكرد دولت هاي بعد از انقالب 
در صنعت نفت معطوف مي ش��د، انتشار نامه 72 نماينده 
مجلس و مسائل طرح شده در آن، بخش مهمي از نشست 
خبري ديروز را به خود اختصاص داد. چكيده پاسخ هاي وزير 
نفت به اين مسائل را مي توان در اين خالصه كرد كه براي 
هيچ كدام از موارد طرح شده در اين نامه، سندي ارائه نشده 
و اساسا مشخص نيست اين اطالعات كه زنگنه آن را »دروغ« 
توصيف كرد از چه طريق و با چه هدفي به نمايندگان مجلس 

شوراي اسالمي منتقل شده است. 
وزير نفت در مورد يكي از اين موارد عنوان كرد: » در اين نامه 
ادعا شده است ما تمايل نداريم با روسيه و چين کار کنيم 
اما سند و دليلشان چيست؟ما برای ميدان های آزادگان و 
يادآوران با چينی ها مذاکرات خارج از مناقصه داشته ايم 

اما آنها براساس مالحظاتشان تمايل به همکاری ندارند.« 
وزير نفت درباره ادعای مطرح ش��ده در نامه 72 نماينده 
مجلس به سران سه قوه مبنی بر درخواست روسيه برای 
س��اخت خط لوله صادرات گاز ايران ب��ه اروپا گفت:» اين 
موضوع را برای نخستين بار است که می شنوم؛ مذاکرات 
زيادی با روس ها داشته ايم اما هيچگاه چنين پيشنهادی 
 را نداده اند.« او ادامه داد: »مش��خص نيس��ت چرا چنين 
دروغ های شاخدار و بزرگی را عده ای رفته و به نمايندگان 
گفته اند.« وزير نفت به مسئله ديگر طرح شده در اين نامه 
نيز اشاره كرده و گفت: » در اين نامه مطرح شده است كه چرا 
ما مثل عربستان با جنگنده از رئيس جمهور چين استقبال 
نكرديم، اوال هر كشوري پرتكل استقبال خودش را دارد و 
ثانياً من مسئوليتی در قبال استقبال از وی ندارم و نبايد در 

اين باره جوابگو باشم و ارتباطی به وزارت نفت ندارد« 

    همزماني عجيب در دعواي كرسنت 
در حالي كه پس از مدت ها سكوت، در نامه اخير منتسب 
به 72 نماينده مجلس يك بار ديگر مس��ئله پرونده گازي 
كرسنت مطرح شده بود وزير نفت در توضيح آسيب چنين 

اتفاقي گفت: » هر زمان که در اين پرونده قرار است شرايط 
 به س��ود ما تمام ش��ود عده ای همزمان در داخل کش��ور 

حرف هايی می زنند که شرايط به ضرر ما می شود.«
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 
قرارداد در دوره وزارت نفت بيژن زنگنه در دولت هفتم منعقد 
ش��ده بود و در دولت نهم توسط ديوان محاسبات متوقف 
ش��د. به دنبال توقف قرارداد شركت كرسنت پتروليوم از 
ايران شكايت كرده و هنوز اين دعواي گازي به نتيجه قطعي 

نرسيده و رقم جريمه در آن مشخص نشده است. 
وزي��ر نفت ديروز عنوان ك��رد: » پ��س از رای داوری بهتر 

می توانيم درباره پرونده کرسنت صحبت کنيم.« 

   اگر برجام نبود 
زنگنه ديروز همچنين در تش��ريح اهمي��ت برجام براي 
صنعت نفت ايران عنوان كرد: » خوش بختانه آمار صادرات 
نفت ما در دوره برجام خوب بوده است و در اين دوره ظرف 
چهار ماه توليد نفت ما يک ميليون بش��که اضافه شد، اما 
برخی جريان ها از جمله روزنامه کيهان با کارشکنی عليه 

برجام نگذاشتند ما به صادرات نفت ادامه دهيم.«او ادامه 
داد:»صادرات ما در ارديبهشت ۹7، روزانه 2 ميليون و ۸۰۰ 
هزار بشکه بود، اما با روی کارآمدن ترامپ در کشور آمريکا 
صادرات نفت ما تحت فشار قرار گرفت که ربطی به برجام 
نداش��ت و اتفاقا نشانه اين بود که برجام موفق بود و پس از 
کناره گيری آمريکا از برجام، فشارهای زيادی عليه صادرات 
نفت ما صورت گرفت و ما هم با اين فشارها مقابله کرديم و 

سر تسليم فرود نمی آوريم.« 

  ماجراي دامادهاي بيل گيتس 
وزير نفت در مورد يكي از ادعاهاي مطرح ش��ده در نامه 
منصوب به 72 نماينده كه وزارت نفت با پيشنهاد عراق 
براي توسعه مشترك ميدان  نفتي با ايران استقبال نكرده 
اس��ت عنوان كرد: »چرا بايد عراق كه در حال توسعه ي 
ميادين خود با ش��ركت هاي بين المللي اس��ت چنين 
پيشنهادي به ما بدهد؟«او با تشبيه يكي از پيشنهادهاي 
مطرح ش��ده در نامه نمايندگان به ماجراي »داماد بيل 
گيتس و كارخانه مرسدس بنز« عنوان كرد: »در اين نامه 
گفته اند ما از پيشنهاد سرمايه گذار برزيلي براي ساخت 
پااليشگاه در ايران استقبال نمي كنيم. 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؟ آن ها گفتند اگر اين طور است 
بيا حرف بزنيم. كمي بعد اي��ن فرد از دختر بيل گيتس 
خواستگاري كرد، خانواده گيتس به او گفتند اين كه ساده 
نيست و هر كسي را نخواهند پذيرفت. او پاسخ داد حال اگر 
من معاون شركت مرسدس بنز باشم چطور؟ داستان اين 
سرمايه گذار برزيلي نيز همين طور است. او به ما مي گويد 
من برايتان پااليشگاه مي زنم و نصف سهامش را مجاني به 
شما مي دهم فقط يك كاغذ بدهيد كه خوراك را تضمين 
مي كنيد. ما به او گفتيم از كجا سرمايه مي آوري؟ گفته 
است از شركت ساينوپك چين. گفتيم خب يك نامه از 
س��اينوپك بياور، حاال 1۰ ماه است كه رفته تا يك نامه 
بياورد« وزير نفت گفت: »اين روزها همه كه به وزارت نفت 
مراجعه مي كنند يا داماد بيل گيتس هستند يا پسرخاله ي 
پوتين و همه ادعا دارند كه اينق��در نفت ما را خريداري 
مي كنند. اما اغلب آن ها شياد هستند« وزير نفت با تاكيد 
بر اينكه از پيشنهادهاي مختلف خارجي ها براي مشاركت 
در صنعت نفت ايران استقبال مي كند عنوان كرد: » اما 

تنها قراردادی را امضا می کنم که با عزت و بر اساس منافع 
ملت ايران امضا شود.؛ من در آخر عمر خود به دنبال اين 
نيستم که از من تعريف و تمجيد شود، بلکه فقط به دنبال 
تامين خواسته های ملت ايران و رضايت خداوند هستم.« 

   دستاوردها پس از 40 سال 
وزير نفت در مورد پيش��رفت ها در حوزه كاري اش بعد از 
انقالب عنوان كرد: » زمانی که انقالب پيروز شد چيزی به 
معنای واقعی صنعت گاز نداشتيم، بلکه مقدار کمی توليد 
و ش��بکه کوچکی از گاز داشتيم. ظرفيت کنونی پااليش 
گاز کشور ۳۰ برابر ظرفيت دوران انقالب معادل يک هزار 
و ۶۰ ميليون مترمکعب است.« زنگنه ادامه داد: ما در زمان 
پيروزی انقالب ۵2 هزار انشعاب گاز داشتيم و اکنون به 11 
و نيم ميليون انشعاب رسيده است. پوشش گازرسانی نيز 
در آن زمان حدود صفر بود، يعنی کمی از تهران و مناطق 
ديگر زير پوشش گاز بودند، اما اکنون نزديک ۹2 درصد از 
جمعيت کشور زير پوشش گاز طبيعی هستند و ما در اين 

زمينه در جهان بی نظير هستيم. 
وزي��ر نفت گفت: بخش درخش��ان ديگ��ر صنعت نفت، 
پتروش��يمی معروف به جلوگيری از خام فروش��ی است. 
مجموع فروش خالص محصوالت پتروشيمی کشور در سال 
۵7 يک ميليون تن و فروش خالص داخلی - که بخشی از آن 
کود بود - نيز ۶۰۰ هزار تن بوده است. امسال فروش خالص 
محصوالت پتروشيمی ما به بيش از ۳۰ ميليون تن و باالی 
17 ميليارد دالر می رسد که اين از مصاديق جلوگيری از 

خام فروشی و توسعه زنجيره ارزش در صنعت نفت است.
وی افزود: توليد بنزين در زمان پيروزی انقالب اس��المی، 
1۴ ميليون ليت��ر در روز بود، اما اين رق��م اکنون به 1۰۵ 
ميليون ليتر در روز رسيده است.به گفته وزير نفت، مقدار 
تزريق به ميدان های نفتی در دوره پيروزی انقالب اسالمی 
2,7 ميليون مترمکعب در روز بوده است، اما در سال ۹7 به 
بيش از 77 ميليون مترمکعب در روز رسيده که اين موارد 
دستاوردهای بزرگی برای صيانت از ثروت بزرگ ملت ايران 
است.زنگنه در ادامه گزارش عملکرد ۴۰ ساله صنعت نفت به 
ارائه توضيحاتی درباره برداشت گاز از ميدان مشترک پارس 
جنوبی پرداخت و اظهار کرد: امروز مقدار برداشت گاز ما از 
پارس جنوبی در مقايسه با طرف مقابل )کشور قطر( بيشتر 
شده است.زنگنه با اعالم خبر افتتاح چند طرح  مهم در اواخر 
بهمن و اوايل اسفندماه امسال گفت: ميدان گازی پارس 
جنوبی تا پيش از پيروزی انقالب اسالمی کشف نشده بود. 
از سال 1۳7۵ فعاليت هايی در آن ميدان آغاز شد و از سال 
1۳7۶ در دولت نخست اصالحات، نخستين قراردادها برای 
توسعه پارس جنوبی امضا شد و در طول فعاليت هشت ساله 
دولت اصالحات، پنج فاز پارس جنوبی به مدار آمد و پنج فاز 

ديگر نيز در حال اجرا بود.
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سرگرداني ناوگان نفتي 
ونزوئال در خليج مكزيك

تسنيم| ناوگاني حاوي حدود 7 ميليون بشكه نفت 
ونزوئال در خليج مكزيك سرگردان است. برخي از آنها 
حاوي محموله هايي هستند كه قبل از تحريم هاي 
امريكا خريداري شده بودند و خريداران نمي دانند 
پول نفت را به چه كسي بدهند.به گزارش رويترز، اقدام 
دولت ترامپ براي اعمال تحريم ها در هفته گذشته 
به معناي قطع حماي��ت از نيكالس مادورو با هدف 
قرار دادن صادرات نفت ونزوئال به امريكا بود. صادرات 
به امريكا بيش��تر درآمد خارجي اين كش��ور است.
مشتريان امريكايي شركت نفت دولتي ونزوئال با توجه 
به تحريم ها بايد پرداخت هايشان را به حساب هاي 
تضميني وارد كنند كه هنوز تشكيل نشده است. اين 
پول ها توس��ط خوان گوايدو، رييس كنگره ونزوئال 
كنترل مي شوند. امريكا، اتحاديه اروپا و اكثر امريكاي 
التين او را به عنوان رهبر ونزوئال مي شناسند.طبق 
گفته تاج��ران، برخي از اين محموله ه��ا به عنوان 
ذخيره شناور توسط خريداراني استفاده مي شوند 
كه از فروش بازار آزاد شركت نفت دولتي ونزوئال قبل 
از تحريم ها بهره برده بودند. بقيه نفتكش ها متعلق 
به شركت هاي تجاري هستند كه درگير مشكالت 
پرداخت ناشي از تحريم ها هستند. اين نفتكش ها 
متعلق به خريداران امريكايي هميشگي نفت ونزوئال 
مثل چورون، واحد پااليش��گاهي سيتكو پتروليوم 
و والرو ان��رژي و اتاق هاي بازرگان��ي براي فروش به 
پااليشگاه ها هستند. يك واسطه معامالتي در اين بين 
گفت: » همه سعي دارند بفهمند چگونه قرار است پول 

بار اين نفتكش ها را پرداخت كنند«.

 هند درصدد تمديد معافيت
 از تحريم ايران

ايسنا| پااليشگاه هاي هندي ايندين اويل، بهارات 
پتروليوم و هندوستان پتروليوم اميدوارند امريكا 
معافيت از تحريم ها عليه صادرات نفت ايران را تمديد 
كند تا بتوانند به خريد نفت ايران ادامه دهند. امريكا 
از نوامبر به هشت كشور از جمله هند معافيت شش 
ماهه براي ادام��ه واردات نفت ايران تا پايان مارس 
داده است. تحت شرايط توافق شده، شركت هاي 
نفتي بايد خريد نفت ايران را به 1.2۵ ميليون تن يا 
۹ ميليون بشكه در ماه محدود كنند. پايگاه خبري 
اليومينت به نقل از دو مقام در شركت هاي فروش 
نفت نوشت: البته ما خواهان تمديد معافيت هستيم و 
قطعاً ارزش دارد كه همچنان به خريد نفت ايران پس 
از آوريل ادامه دهيم.ايران سومين توليدكننده بزرگ 
عضو اوپك بوده و هند سومين واردكننده بزرگ نفت 
در جهان است. واردات هند از ايران در فاصله آوريل 
تا نوامبر سال 2۰1۸ به حدود 11 ميليارد دالر بالغ 

شد كه حدود ۹۰ درصد آن نفت بود.
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مسكن اجتماعي در اروپا

نقش دولت هاي  رفاه  و  ليبرال  در  تامين مسكن مردم

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

   ۱- مقدمه
اتحادي��ه اروپا به ط��ور مس��تقيم صالحي��ت در زمينه 
سياستگذاري مسكن را ندارد. بااين حال مسائل مربوط به 
مسكن به طور فزاينده اي مهم است به خصوص بعد از بحران 
مالي جهاني. قبل از شروع بحران جهاني مسائل مربوط به 
قيمت مسكن در بسياري از كشورهاي اروپايي در شرايط 
بدي بود. فشار بيشتر بر بخش هاي اجاره و بودجه عمومي 
بود كه از سرمايه گذاري مسكن حمايت مي كردند. از سال 
۲۰۰۸ نقش اتحاديه اروپا در بخش مسكن افزايش يافت. 
سياست هاي اتحاديه اروپا تحت تأثير سيستم هاي مسكن 
اجتماعي و خصوصي قرار گرفت. مسكن اجتماعي بخش 
مهمي از مسكن در اروپا است. ارايه خدمات مسكن براي 
چندين دهه ازنظر س��رمايه گذاري در س��اخت مسكن و 
بازسازي جديد و ارايه مسكن مقرون به صرفه براي طيف 
گسترده اي از ش��هروندان اروپايي حائز اهميت است. اين 
نقش به شدت تحت تهديد قرارگرفته است، به خصوص از 
زمان دهه ۱۹۸۰ به دليل اينكه فشارهاي هزينه هاي عمومي 
افزايش يافته است و به آزادسازي و خصوصي سازي به طور 

فزاينده اي اهميت داده شد.

   ۲-تاريخچه
از لحاظ تاريخي مسكن اجتماعي در شما اروپا و در بيشتر 
كشورهاي سوسياليستي بسيار گسترده بود. اين دوره مربوط 
به دوران پس از جنگ مي شود كه زماني كه دولت، فرماندهي 
بسياري از اقتصادها را به عهده داشت و تقسيم اكثريت منابع 
را هدايت مي كرد. در اروپاي غربي مسكن به عنوان بخشي 
از قرارداد اجتماعي بين دولت و شهروندان بود كه دولت رفاه 

را در اروپاي مركزي و شرقي تشكيل مي داد.
يك رويكرد سازماني بيشتر با مسكني كه بيشتر به سازمان 
توليد بس��تگي دارد، طبيعي اس��ت و بنابراين كارگران و 
وابستگان آنها را درجايي كه موردنياز است، قرار مي دهد. 
تأمين و تخصيص مسكن بين كشورها و در طول زمان در 
واكنش به الزامات سياسي ملي متفاوت بود. از قرن نوزدهم، 
بااين حال، نقش هاي استراتژيك به طور فزاينده اي مهم از 
سوي دولت مركزي و شهرداري ها بازي مي شد: نخستين 
خانه هاي يارانه اي براي خانه هاي كارگ��ري بود و دوم در 
توسعه زيرساخت هاي محلي و خدمات. اساس نقش دولت 
در س��طح ملي و محلي اهداف چندگانه بود. اين ش��امل 
برنامه ريزي شهرنشيني در مناطق شهري به سرعت در حال 
رشد بود؛ پشتيباني مستقيم از صنعت توسعه مسكن؛ ارايه 
مسكن ارزان قيمت براي نيروي كار و حفظ قدرت سياسي 
بود. در دوره ابتدايي پس از جنگ، مدل مسكن اجتماعي 
در شمال و شرق اروپا به طور گسترده اي مشابه بود: تاكيد 
بر حمايت دولت در ساخت وساز مسكن براي غلبه بر اثرات 
تخريب و عدم سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري مسكن در اروپا متفاوت بود. در 
بسياري از كشورها، مقامات محلي نيز به شدت درگير اين 
موضوع از طريق ساخت مسكن شهري يا ايجاد شرايط براي 
صاحب خانه مستقل اجتماعي براي انجام اين كار بودند. در 
اقتصادهاي سوسياليستي ارتباط با كارفرمايان خيلي زياد 
بود بااين حال، اشكال يارانه دولت مركزي و مداخله در هر 
كشوري مشخص بود اما هدف اصلي ايجاد خانه مناسب و 

معقول براي هر خانوار باقيمتي كه مي توانستند بپردازند.
ميزان مسكن به عنوان بخشي از دولت رفاه و قرارداد بين 
دولت و شهروندان متنوع است. در اروپاي شرقي، مسكن 
اجتماعي مبتني بر ماموريت دولت براي دستمزد اجتماعي 
بود و به همين دليل ب��راي خانوارها باقيمت ارزان تأمين 
مي شد؛ در بسياري از مناطق شمال اروپا، مسكن به عنوان 
بخش مهمي از قرارداد دولتي رفاه به ش��مار مي رفت كه 
خانواده ها مي توانس��تند مسكن مناسب را از يك سازمان 
غيرانتفاعي )گاهي اوقات يك بخش خصوصي تنظيم شده( 
در اختيار بگيرند. درحالي كه در بسياري از كشورهاي اروپاي 

جنوبي تأكيد بيشتر روي حمايت از تأمين خانواده بود.
در هلند، فرانسه و سوئد مسكن را به عنوان مساله اجتماعي 
به رسميت نمي شناختند اما به عنوان يك مكانيسم براي 
افزايش كل عرضه مس��كن تأكيد مي كردند. در بريتانيا، 
ايرلند، نروژ و آلمان غربي غلبه بر كمبود مسكن موردتوجه 

بود و تأكيد بيش��تر بر تأمين مالي خصوصي در دهه هاي 
۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تقويت شد. از دهه ۱۹۷۰، ديگر گزينه هاي 
مس��كن، به ويژه مالكيت، براي خانواده ها در دسترس بود 
و يارانه هاي مربوط به هزينه هاي مسكن گسترش يافت، 
مخصوصا براي اجاره دهنده هاي اجتماعي يا خصوصي. از 
دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آزادسازي اقتصادي و مالي گسترش 
يافت و كمك مس��تقيم به عرضه و تأمين مسكن توسط 

دولت كاهش يافت .

   ۳-مالكيت
صاحبان مس��كن اجتماعي دو نوع هستند: كمپاني ها و 
ش��ركت هايي كه ش��هرداري ها مالك آن هستند يا خود 
شهرداري ها و سازمان هاي غيرانتفاعي معمواًل به عنوان 
انجمن هاي مسكن شناخته مي شوند. در برخي كشورها 
مانند دانمارك تمام س��هام مس��كن اجتماعي متعلق به 
انجمن هاي مسكن اس��ت؛ درحالي كه در ديگر كشورها، 
مانند جمهوري چك، تمام سهام مسكن اجتماعي متعلق 
به شهرداري است. در آلمان بخش بزرگي از مسكن اجتماعي 
توسط بخش خصوصي با يارانه دولتي تأمين مي شود. در 
سال هاي اخير در بس��ياري از كشورها مسكن اجتماعي 
به ج��اي مالكيت عموم��ي، اغلب به دس��ت انجمن هاي 
غيرانتفاعي مس��كن با ماموريت اجتماعي است. اين امر 
تا حدودي توس��ط ميل به كاهش فشار بر بودجه عمومي 

صورت گرفته است و تا حدي توسط يك باور نئوليبرالي كه 
ارايه دهندگان خصوصي مي توانند كارآمدتر و پاسخگوتر به 

ساكنان باشند، هدايت شده است ..
۳- ۱- جمعيت شناسي مستاجرين مسكن اجتماعي

درحالي كه ساختارهاي س��ازماني به طور گسترده اي در 
سراسر كشورهاي اروپايي متفاوت است جمعيت شناسي 
فعلي مستأجران مسكن اجتماعي به طور قابل توجهي مشابه 
هستند. به طوركلي، پير و جوان در مسكن اجتماعي زندگي 
مي كنند: بازنشستگان و خانواده هاي تك نفِر در تقريباً همه 
كشورها بيش از ديگر گروه ها در مسكن اجتماعي حضور 
دارند و همچنين زوج هايي كه كودكان كمتري دارند. در 
تمام كشورها، مس��تأجران اجتماعي درآمد كمتر از حد 

متوسط دارند و اغلب بسيار پايين تر از حد متوسط دارند.
 جدول ۱ خصوصيات جمعيت شناسي مستاجرين مسكن 

اجتماعي را در كشورهاي اروپايي نشان مي دهد.

   ۴-شرايط و ضوابط مسكن اجتماعي
۱-۴-اجاره

اجاره در مسكن اجتماعي بطوركلي كمتر از اجاره در بخش 
خصوصي است. درواقع در برخي از كشورها تعريف مسكن 
اجاره اي اجتماعي اين اس��ت كه اجاره ها زير سطح اجاره 
بازار قرار مي گيرند. رويكردهاي ديگر شامل نسبيت اجاره 
بر اساس يك سيستم امتياز مربوط به ويژگي هاي مسكن 

)هلند(، ارزش بازار )انگلستان( و درآمد فردي )ايرلند( است.
۲-۴-امنيت مستاجرين

يكي از ويژگي هاي مسكن اجتماعي اين است كه در اكثر 
كش��ورها خانه اي براي زندگي عرض��ه مي كند  يعني در 
خانه هاي اجتماعي خانوار مي تواند تا زماني كه اجاره پرداخت 
مي شود باقي بماند و ساير شرايط اجاره اي اگر درآمد بيش 
از سقف واجد شرايط بودن يا تغيير اندازه خانواده تغيير كند 
افزايش يابد. برخي از كشورها داراي مقررات قانوني براي 
افزايش اجاره هس��تند هنگامي كه درآمد خانوار افزايش 

مي يابد.
۳-۴-دسترسي

در حال حاضر بسياري از كشورهاي اروپايي سقف درآمد 
رسمي براي دسترسي به مسكن اجتماعي را اعمال مي كنند. 
بعضي از كشورهايي كه سقف درآمد رسمي ندارند، مانند 
انگلستان و اسكاتلند، از معيارهاي ديگر استفاده مي كنند 
كه در عمل تأثير مشابهي دارند. اين نشان دهنده يك تغيير 
كلي ايدئولوژيك است از مفهوم مسكن دولتي يارانه اي كه در 

دسترس همه است بر فشار بر امور مالي عمومي.
در حال حاضر اكثر كشورها دسترسي به مسكن اجتماعي را 
محدود مي كنند به خانواده هايي كه در انتهاي پايين توزيع 
درآمد هستند. بااين حال، درصد خانوارهاي قانوني كه واجد 
شرايط است بطورمعمول بيش از نسبت مسكن اجتماعي 
در سهام عمومي است، حتي در كشورهايي با بخش هاي 

بزرگ اجتماعي. مثاًل در اتريش، مسكن اجتماعي ۲۳ درصد 
است، اما ۹۰-۸۰ درصد از جمعيت واجد شرايط است. در 
مجارستان تنها ۳ درصد از سهام مسكن اجتماعي وجود 
دارد، اما 4۰- ۱5 درصد از خانوارها واجد شرايط هستند، 

بسته به جايي كه آنها زندگي مي كنند. 
تقريبًا در همه كشورها تقاضا براي مسكن اجتماعي بيش 
از تعداد واحدهاي در دسترس اس��ت چراكه اجاره ها زير 
س��طح بازار قرار دارند. به دليل تقاضاي باال در كشورهاي 
مختلف روش هاي مختلفي به منظور اولويت بندي در نظر 
گرفته مي شود مانند ليس��ت انتظار، رتبه بندي خانوارها 
)در انگلستان به عنوان مثال افراد بي خانمان، خانواده هاي 
با كودكان و افراد معلول اولويت داده مي ش��وند(؛ اما حتي 
در كشورهايي كه فشارهاي مسكن بيشتر است، مناطقي با 
تقاضاي كم وجود دارد كه درآن واحدهاي مسكن اجتماعي 
خالي است و به سختي اجاره داده مي شود. اينها ممكن است 
به عنوان نوعي مسكن براي خانوارهايي استفاده شود كه 
نمي توانند در جاي ديگر سكني گزينند و خانه اجاره كنند .

   ۵-كمك هزينه مسكن
حتي اگر اجاره اجتماعي در اكثر كشورها كمتر از اجاره هاي 
خصوصي باشد، اين بدان معني نيست كه همه خانوارهاي 
كم درآمد مي توانند اجاره آن را بپردازند )به استثناي ايرلند، 
جايي كه اجاره در رابطه با درآمد مستأجر تعيين مي شود( 
. سطوح اجاره معموال به هزينه تأمين مسكن يا مطلوبيت 
نسبي واحد بستگي دارد  و ممكن است شكاف بزرگي بين 
اجاره بها و توانايي مس��تاجرين فقير براي پرداخت وجود 
داشته باشد؛ بنابراين تمام كشورهاي تحت پوشش يارانه هاي 
مربوط به درآمد بيشتر براي خانوارهاي كم درآمد هستند. 
اين يارانه ها كه به عنوان كمك هزينه هاي مسكن يا مزاياي 
مسكن شناخته مي شوند، معموال توسط دولت هاي ملي ارايه 
مي شود، اما همچنين )به جاي آن( توسط مقامات منطقه اي 
يا محلي تأمين مي شود. اين يارانه هاي مسكن بطورمعمول 
در دسترس هر دو مستأجر خصوصي و اجتماعي هستند. 
در دانمارك تنها صاحبخانه هايي كه بازنشسته هستند واجد 
شرايط هستند؛ در انگلستان و اسكاتلند، وام گيرندگاني كه 
مشاغل خود را از دست مي دهند، مي توانند نسبت به وام 
مسكن خود )تا س��قف( براي يك مبلغ پرداخت در دوره 
محدود اقدام كنند. مقدار يارانه به طور كلي بستگي به توانايي 
ارزيابي خانوارها دارد: به عنوان مثال، جمهوري چك انتظار 
دارد كه خانوارها ۳۰ تا ۳5 درصد از درآمد خود را صرف در 

هزينه هاي مسكن كنند .

   ۶-  نتيجه گيري
رشد مسكن اجتماعي در اتحاديه اروپا تحت تأثير حمايت 
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 دولت هاي 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 خانواده هاي آس��يب پذير اس��ت. از دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ 
خانوارهاي آسيب پذير به طور فزاينده اي در مسكن اجتماعي 
ساكن شدند. از دغدغه دولت ها پس از جنگ در اروپا اهميت 
روزافزون به ويژه مهاجران و اقليت ها و كيفيت و نگهداري 
سهام مسكن هاي ساخته ش��ده پس از جنگ جهاني دوم 
براي رس��يدگي به كمبود در عرضه مسكن است. پس از 
بحران جهاني شواهد نشان داد كه شرايط ازنظر ساخت وساز 
جديد، بازسازي و بهبود و همچنين اغلب ازنظر هزينه، بدتر 
شده است. اين به علت شرايط اقتصادي در بازار است. يكي 
از مشكالت ارايه دهندگان مسكن اجتماعي اين است كه 
ارايه دهندگان خدمات مسكن به طوركلي منابع كمتري 
دارند، اما مسووليت هاي بسيار بيشتري دارند. شواهد نشان 
مي دهد تقريبا در همه جا در اتحاديه اروپا كل سهام مسكن 
اجتماعي، در سال ۲۰۰۷ كاهش چشمگيري داشته و نسبت 
به دوره خصوصي س��ازي جمعي در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ 
بسيار كندتر شده است. به طوركلي سرمايه گذاري كمتر از 
قبل وجود دارد و در اكثر كشورها، مفسران انتظار دارند كه 

نقش مسكن اجتماعي همچنان قابل توجه باشد.

ايران كه در سال ۲۰۱۱ ميالدي )۱۳۹۰( در بين كشورهاي 
مورد پايش بانك جهاني از س��هولت فضاي كس��ب و كار 
جايگاه ۱۲۹ را به خود اختصاص داده بود، يك س��ال پس 
از پايان فعاليت دولت دهم، ناش��ي از اثرات اقتصادي اين 
دولت به جايگاه ۱5۲ جهان تنزل پيدا كرد و از زمان تاثير 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت يازدهم رتبه ايران مجدد 
صعودي شد.  به گزارش »تعادل«، بسياري از اقتصاددانان 
و كارشناسان صاحب نظر، بهبود فضاي كسب و كار را اولين 
گام براي رفع مشكالت توليد، بيكاري و بهبود شاخص هاي 
كالن اقتصادي مي دانند. همچنين بهبود محيط كسب و 
كار ايران مي تواند روزنه اي براي جذب سرمايه هاي داخلي و 
به ويژه خارجي باشد. شرايط جذب سرمايه گذاري كه ناشي 
از بهبود فضاي كس��ب و كار در اقتصاد كشور فراهم شود، 
مي تواند تمام شاخص هاي كالن اقتصادي به ويژه شاخص 
توليدكننده و نرخ رشد اقتصادي را ارتقا دهد. بنابراين بهبود 
رتبه ايران در شاخص كارآفريني مي تواند بدون اغراق فضاي 
توليد و اشتغال را كه از ابرچالش هاي اقتصادي دولت است 
را در جهت رونق سوق دهد. در همين زمينه بانك جهاني 
به عنوان مركز بين المللي كه پايش فضاي كس��ب و كار را 
به صورت فصلي ارايه مي دهد، چش��م انداز مثبتي را براي 
محيط كسب و كار ايران به تصوير كشيده است كه فعاالن 
اقتصادي را براي بهبود كسب و كار اميدوار مي كند. بانك 
جهاني اخيرا با پايش فضاي كسب و كار ۱۸۰ كشور جهان 
شاخص »سهولت كس��ب و كار« كشورها را مورد بررسي 
قرار داد. در اين گزارش، ۱۰ زيرش��اخص »شروع كسب و 
كار«، »شرايط صدور مجوز«، »دسترسي به انرژي«، »ثبت 

مالكيت«، »اخذ اعتبار«، »حمايت از س��رمايه گذاران«، 
»پرداخ��ت ماليات«، »تج��ارت برون م��رزي«، »اجراي 
قراردادها« و »رسيدگي به ورشكستگي و پرداخت ديون« 
مورد پايش قرار گرفته است كه ايران طي سال هاي اخير در 
دو زيرشاخص پرداخت ماليات و تجارت برون مرزي موفق 
به انجام اصالحات شده است. بانك جهاني همچنين عملكرد 
ايران در زيرشاخص هاي صدور مجوز، اخذ اعتبار و اجراي 

قراردادهاي رتبه اي را با امتياز متوسط ثبت كرده است. 
صدور مجوز كه يكي از مهم ترين موانع متقاضيان راه اندازي 
كسب و كار است، در دولت يازدهم تسهيل شده به طوري كه 
اين موضوع در جلسات متعدد هيات مقررات زدايي وزارت 
اقتصاد مورد بررسي قرار مي گيرد. بر اساس گزارش هيات 
مقررات زدايي تاكنون بي��ش از ۲۱۰۰ عنوان مجوز را در 
كشور شناس��ايي كرده كه 5۰۰ مجوز زائد حذف يا ادغام 
شده و هم اكنون ۱5۷۰ عنوان مجوز در سامانه فعال است.

بر همين اساس طبق اظهارات حسين ميرشجاعيان، معاون 
امور اقتصادي وزارت اقتصاد، از ۲۱۰۰ مجوز احصا  شده 46۰ 
مجوز مربوط به وزارت جهاد كشاورزي است. به گفته معاون 
وزير امور اقتصادي و دارايي، از 46۰ مجوز مربوط به وزارت 
جهاد كش��اورزي با حذف مجوزهاي زائد، در حال  حاضر 
فقط ۹6 مجوز باقي مانده است. همچنين، از سازمان بورس 
۲۱مجوز، وزارت صنعت- معدن و تجارت 4۷مجوز، وزارت 
نيرو ۲۱مجوز، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 4۲مجوز، 
سازمان حفاظت محيط زيست 64مجوز، معاونت روابط كار 
وزارت تعاون ۱5مجوز و سازمان ميراث فرهنگي ۳۱مجوز 
باقي مانده است. حذف مجوزهاي زائد مهم ترين اقدام دولت 

براي تسهيل فضاي كسب و كار و متقاضيان ورود به مشاغل 
جديد است كه در اين زمينه به استناد آمارها عملكرد دولت 
كامال قابل دفاع اس��ت؛ ضمن اينكه گزارش بانك جهاني 
نيز مهر تاييدي بر اين ادعاست.  در جديدترين رتبه بندي 
شاخص جهاني سهولت كسب وكار كه هرساله توسط بانك 
بين المللي بازسازي و توسعه )وابسته به بانك جهاني( انجام 
مي شود، ايران با ۲.۳4 واحد افزايش به 56.۹۸ رسيده است.  
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 
۱۱۷ در سال ۲۰۱5 به ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ تنزل يافته اما 
گزارش بانك جهاني از افزايش رتبه ايران در اين شاخص 
حكايت دارد و دليل كاهش رتبه ايران با وجود افزايش رتبه، 
جهش هاي سريع تر كشورهاي رقيب است. بنابراين افزايش 
امتياز شاخص سهولت كسب و كار ايران بايد حائز اهميت 
باشد؛ ضمن اينكه در س��ال ۲۰۱5 )۱۳۹5-۱۳۹4( رتبه 
جهاني ايران به يك باره از ۱5۲ در دنيا با ارتقاي ۲۲ پله اي به 
۱۳۰ جهان رسيد كه اين دستاورد حدود ۲ سال پس از آغاز 
فعاليت دولت يازدهم تحقق يافت و اين نشان دهنده نتيجه 
عملكرد دو ساله دولت در بهبود فضاي كسب و كار است. نكته 
قابل اهميت ديگر اينكه رتبه جهاني ايران در سال ۲۰۱6 
ميالدي )۱۳۹6-۱۳۹5( فقط در طول يكس��ال ۱۳ رتبه 
ارتقا پيدا كرده است كه اين يك آمار بسيار قابل توجه است. 
بنابراين تنزل مجدد رتبه ايران در سهولت فضاي كسب و 
كار آن هم با ش��يب و آهنگ ماليم مي تواند به دليل رشد 
سريع تر رقباي ايران باشد. نگاه كلي به نمودار مذكور نشان 
مي دهد، در دولت دهم رتبه جهاني ايران در سهولت كسب 

و كار هر سال با اختالف قابل توجه نسبت به سال گذشته 
تنزل پيدا كرد. بر اين اساس در سال ۲۰۱۱ )۱۳۹۰-۱۳۹۱( 
رتبه سهولت كسب و كار ايران در دنيا ۱۲۹ بود كه در سال 
۲۰۱۲ با كاهش ۱5 پله اي به كش��ور صد و چهل و چهارم 
سقوط مي كند. همچنين اين روند ادامه دارد تا اينكه در سال 
۹۳ يعني يك سال پس از آغاز دولت يازدهم، ناشي از اثرات 
اقتصادي دولت قبل رتبه ايران به كشور صد و پنجاه و دوم 
تنزل پيدا مي كند.  اما از آغاز فعاليت دولت يازدهم و تغيير 
راهبردهاي اقتصادي، به تدريج رتبه ايران در سهولت انجام 
كسب و كار ارتقا پيدا كرده است. در عين حال دولت افزايش 
رتبه ايران را در برنامه ششم توسعه نيز پيش بيني كرده است 
تا به ارتقاي رتبه ايران در اين شاخص ادامه دهد. به اين ترتيب 
كه بر اساس بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت 
مكلف شده اس��ت به نحوي اقدام كند تا »رتبه ايران در دو 
شاخص رقابت پذيري بين المللي و شاخص هاي بين المللي 
حقوق مالكيت در ميان كش��ورهاي منطقه سند چشم 
چشم انداز به رتبه سوم ارتقا يابد و هر سال ۲۰ درصد از اين 
هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر سال ۱۰ رتبه 
ارتقا يافته و به كمتر از ۷۰ در پايان اجراي قانون برنامه برسد.« 
اما مركز پژوهش هاي مجلس نيز در مطالعه اي با ارزيابي از 
اليحه بودجه سال ۹۸ از منظر محيط كسب و كار، نقدينگي 
و منابع سرمايه در گردش را يكي از الزامات سرمايه گذاري 
و فعاليت كس��ب و كارها عنوان و اعالم كرد: اگر برنامه ها و 
سياست هاي دولت به گونه اي تنظيم شود كه حجم زيادي 
از نقدينگي اقتصاد را به مصارف دولتي جذب كند، موجب 
كاهش منابع مالي نهادهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي 

شده و حجم عظيمي از اقتصاد به سمت طرح هاي دولتي 
بدون هر گونه مشاركت بخش خصوصي سوق مي يابد. مركز 
پژوهش هاي مجلس در اين باره مي گويد: مهم ترين و اولين 
گام براي بهبود محيط كسب و كار، ايجاد ثبات اقتصادي 
و پرهيز اكيد از تغييرات ناگهاني و غافلگيركننده قوانين، 
مقررات  و رويه هاي اجرايي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي 
صادره از طرف وزارتخانه ها، بانك مركزي و گمرك است كه 
در حين اجراي قانون بودجه سال ۹۸ بايد مورد توجه قرار 
گيرد. بر اساس گزارش هاي داخلي و خارجي، محيط كسب 
و كار در رابطه با وضعيت ايران، نظير گزارش هاي »پايش 
محيط كسب و كار« اتاق ايران و »رقابت پذيري جهاني« 
مجمع جهاني اقتصاد، مولفه هاي دسترس��ي واحدهاي 
توليدي به منابع مالي و ثبات اقتصادي از جمله مهم ترين 
اولويت ها در محيط كسب و كار ايران هستند. در عين حال 
دولت برنامه ويژه براي تسهيل صدور مجوز و مقررات زدايي 
و حذف مجوزهاي زائد دارد. در همين حال با دستور اخير 
وزير اقتصاد در آخرين نشست هيات مقررات زدايي و تسهيل 
مجوزهاي كسب و كار، دوره زماني برگزاري جلسات هيات 
مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار براي 
تسريع در امور، از دوره يك ماهه به دو هفته يك بار، كاهش 
يافت.  همچنين دژپسند در نشست هفته گذشته هيات 
مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، فقط 
مجوزهايي را مورد تاييد دانست كه توسط مركز ملي پايش 
و بهبود محيط كسب و كار اطالع رساني و اعالم شود؛ به اين 
معنا كه س��اير مجوزها در زمره مجوزهاي زائد قرار دارند و 

مورد تاييد نيست.
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نشتي تامين و توزيع كاالهاي 
اساسي در بازار كجا است؟

كاالهاي اساسي در شرايطي گران تر از قيمت واقعي به 
دست مردم مي رسد كه اين بازار نه مشمول تحريم هاي 
جديد شده و نه با كمبود ارز دولتي مواجه است. بسياري 
معتقدند در حال حاضر مشكل كمبود كاالهاي اساسي 
از جمله گوشت قرمز و مرغ و... وجود سودجويان در 
سيستم تامين و توزيع و غياب نظارت كارآمد است. به 
گزارش ايرنا، در حالي كه بارها مسووالن از تربيون هاي 
مختلف از جمله وزارت كش��ور، وزارت كش��اورزي، 
صمت، صحن مجلس، سازمان برنامه و بودجه و... اعالم 
مي كنند كه مشكلي براي تامين كاالهاي اساسي وجود 
ندارد اما واقعيت بازار نشان مي دهد كه كمبود عرضه در 
اقالمي مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ و... باعث افزاش 
قيمت آنها شده است؛ اقالمي كه با وجود اختصاص ارز 
دولتي و خارج بودن از ليست تحريم ها، با مشكل عرضه 
در بازار مواجهند.هر چند كه بازار ارز به ثبات نس��بي 
رسيده اما هنوز قيمت برخي از اقالم از جمله تعدادي 
از كاالهاي اساس��ي با نوس��ان قيمتي قابل توجهي 
مواجه است. گفته مي شود مهم ترين عامل افزايش 
قيمت مس��تمر در اين كاالها ك��ه از جمله كاالهاي 
پرمصرف هم محسوب مي شود، وجود اشكاالتي در 
سيس��تم عرضه يعني تامين و توزيع است. با وجود 
اينكه در تامين بخش قابل توجهي از كاالهاي اساسي 
به خودكفايي رسيده ايم و عالوه بر تامين نياز داخل، 
توانسته ايم صادر كننده اين محصوالت و توليدات به 
كشورهاي دور و نزديك باشيم اما هنوز هم در برآورده 
كردن يك سري از نياز هاي داخلي وابسته به بازارهاي 
خارجي هس��تيم كه اين وابستگي در تمام كشورها 
ديده مي شود و هيچ كشوري نيست كه تامين كننده 
تمام نيازهاي داخلي باشد. مشكل از آنجايي شروع 
مي شود كه عده اي به دنبال سوءاستفاده از اين شرايط 
غبارآلود اقتصادي هستند و در نبود سيستم نظارت 
كارآمد عامل ايجاد اختالل در بازار ش��ده اند كه اين 
اختالل مح��ل درآمدزايي براي عده اي محس��وب 
مي ش��ود. از س��وي ديگر، كوچك ترين اختالل در 
ذخاير استراتژيك و تامين كاالهاي اساسي مي تواند 
باعث تشويش اذهان عمومي و ايجاد نگراني در سطح 
جامعه شود. در اين ميان، زمزمه هايي از كاهش ذخاير 
كاالهاي اساسي شنيده مي شود كه مسووالن تاكيد 
دارند كه اين گفته ها ش��ايعاتي بيش نيست و هدف 
افراد از شيوع اين شايعات سلب اعتماد بين مردم است. 
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 
كاالهاي اساسي اعمال كرد. »يحيي آل اسحاق« وزير 
بازرگاني دولت ششم در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا با 
بيان اينكه بخشي از مشكالت بازار به مستقل نبودن 
دستگاه هاي مس��وول در امور بازرگاني برمي گردد، 
گفت: بايد بدانيم كه چهره جنگ نظامي تغيير كرده و 
به جنگ اقتصادي تبديل شده است. حال در شرايطي 
كه در جنگ تجاري و اقتصادي هستيم از مهم ترين 
اصل تجارت و اقتصاد كه بازرگاني محسوب مي شود، 
غافل مانده ايم. وي ادامه داد: بايد بپذيريم كه در تحقق 
اهداف براي ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و 
معادن به نتيجه اي نرسيده ايم و راه حمايت از صنعت 
هم از طريق تقويت بازرگاني ممكن است. آل اسحاق 
درباره افزايش قيمت كاالهاي اساسي به ويژه گوشت 
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 
جزو ليست تحريم نيست بنابراين منعي در واردات آن 
نه در حوزه تامين اعتبارات و نه محدوديت هاي ورود 
نداريم. همچنين در سراسر دنيا بازارهايي هستند كه 
بخواهند به ايران گوشت صادر كنند. بنابراين نبايد 
مشكلي در تامين گوشت وجود داشته باشد. به گفته 
رييس پيشين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
تهران، در هر حال حاضر نياز بازار براي مصرف كاالهاي 
اساسي مانند گوشت مشخص است، اعتبارات دولتي 
هم تخصيص داده شده است، واردات كنندگان اين 
مواد تعيين شده اند و شركت ها و تعاوني هايي هم كه 
بايد اين محموله ها به آنها تحويل شود، معلوم هستند. 
اما چرا بايد در اين ميان با كمبود مواجه باشيم و كاال 
بسيار گران تر از قيمت واقعي به دست مصرف كننده 
برس��د؟   وزير پيش��ين وزارت بازرگاني تاكيد كرد: 
معتقدم مش��كل در اين اس��ت كه وظايف نهادهاي 
مختلف در اين سيستم تامين وعرضه لوث شده است 
و نظام عرضه معيوب است و از هر نهادي مشكل را جويا 
مي شويم اشكال را در حوزه ديگري مي داند.آل اسحاق 
با بيان اينكه اگر سيس��تم نظ��ارت كارآمدي وجود 
داشت، گوشت 6۰ درصد گران تر از قيمت واقعي به 
مردم فروخته نمي ش��د، گفت: رييس جمهوري هم 
اعالم كرده است كه 5۰ درصد ارز دولتي براي تامين 
كاالهاي اساسي در محل ديگري مصرف شده است 
بنابراين اين به معناي نبود سيستم نظارت كارآمد در 
اين پروسه است.وي افزود: معتقدم حوزه بازرگاني بايد 
تفكيك شود تا بتواند به وظايف خود عمل كند از سوي 
ديگر نهادهاي نظارتي اجازه سوءاستفاده از اين شرايط 
را به سودجويان ندهند و قاطعانه با اين افراد برخورد 
كنند تا كشور با نبود امنيت در تامين كاالهاي اساسي 
مواجه نباشد. سيستم سهميه بندي خاطرات خوبي 
را از خود براي مردم به جا نگذاشته است. هر چند كه 
فيزيك كوپن از ميان رفته است اما نظام سهميه بندي 
خاطرات كمبود كاال در سال هاي جنگ و صف هاي 
طويل عريض براي دريافت كاالهاي پرمصرف را براي 
مردم زنده مي كند. هر چند كه شرايط آن سال ها بر 
اقتصاد كشور حاكم نيست اما وقتي حرف از تسهيالتي 
مانند ارايه گوشت براساس مدارك شناسايي و... زده 
مي شود واهمه برگشت به آن دوران را براي مردم زنده 
مي كند ولو اين اقدامات در جهت توزيع عادالنه كاالها و 
 جلوگيري از اختالل در بازار باشد و نه كمبود در ذخاير.

اما موضوع اين است، در شرايطي مهم ترين مشكل بازار 
كاالهاي اساسي را وجود سودجويان در سيستم تامين 
و عرضه عنوان مي كنند كه در كشورمان چندين نهاد 
نظارتي فعالند و هر كدام به صورت جداگانه بايد در هر 
يك از مراحل تامين كاال چ��ه از داخل و چه خارج از 

كشور نظارت داشته باشد.

سهم ساكنان مسكن اجتماعي از مهاجرانسطح درآمدنوع خانواركشور

خانوارهاي جوان در خانه هاي جديد؛ خانوارهاي اتريش
مسن تر/ مجردها در خانه هاي قديمي تر

خانه هاي شهرداري: طبقه كارگر/ كم درآمد
انجمن هاي مسكن: خانوارهاي با درآمد متوسط و 

بيشتر

6 درصد از مهاجرين به مسكن اجتماعي دسترسي دارند. 
تا سال ۲006 فقط شهروندان اتريشي دسترسي به مسكن 

اجتماعي داشتند

---پايين تر از حد متوسطبازنشستگان و بيكارانجمهوري چك

57 درصد از مستاجرين مسكن اجتماعي افراد دانمارك
مجرد هستند )بيشتر آنها زن هستند(

ميانگين درآمد 68 درصد از آنها ميانگين درآمد 
۲5 درصد از ساكنين ، مهاجرين و فرزندان آنها هستندملي است

۱6 درصد از ساكنين مسكن اجتماعي از اقليت ها هستندخانوارهاي كم درآمدوالدين مجرد، سالمندان و خانوارهاي تك نفرهانگلستان

---افزايش خانوارهاي كم درآمد از سال ۱98۴والدين مجرد و افراد مجردفرانسه

در برلين و مونيخ تعداد مهاجرين و اقليت ها در مسكن تمركز بر خانوارهاي كم درآمدوالدين مجرد، افراد مجرد، زوج هاي بدون فرزندآلمان
اجتماعي باالست

6۲ درصد از درآمد خانوارها پايين تر از سطح والدين مجرد و زوج هاي داراي بچهايرلند
---متوسط است.

۳۱ درصد از جمعيت ساكنين، اقليت ها و مهاجرين هستندخانوارهاي با درآمد پايين تر از سطح متوسط مليخانوار سالمند و كم جمعيتهلند

۱.۴ درصد از جمعيت ساكنين، اقليت ها هستندخانوارهاي با درآمد كموالدين تنها و افراد مجرداسكاتلند

اسپانيا
خانوارهاي كم درآمد، جوانان و سالخوردگان، 
قربانيان خشونت خانگي، قربانيان تروريسم، 

خانواده هاي بزرگ و افراد معلول و وابسته.
---سطح درآمد پايين تر از حد متوسط ملي



يادداشت 9 مسكن

»تعادل«نقشنهادهايمردميدرشرايطكنونيبازارمصرفيملكرابررسيميكند

بازار مسكن تشنه فعاليت تعاوني هاي كارآمد
گروه راه و شهرسازي| شهال روشني |

در شرايطي كه طول دوره دستيابي خانوارهاي طبقه 
متوسط به مسكن و خريد منزل دلخواه آنان به شدت 
افزايش يافته اس��ت،  برخي از كارشناس��ان مس��كن 
س��اماندهي دوب��اره تعاوني هاي مس��كن را با هدف 
كمك به اين طبقه ضروري مي دانن��د و بر اين باورند 
كه تعاوني هاي مس��كن طي عملكرد 30 س��اله خود 
نسبت به بقيه بخش هاي كشور، عملكرد نسبتا خوبي 
داشته اند و با اصالح برخي نقطه ضعف هاي عملكردي 
آنها، افزايش توليد مسكن و تامين نياز مسكن خانوار، 

ميسر خواهد شد.
يكي از توفيقات اجتماعي و اقتصادي اروپا در دهه هاي 
گذش��ته را مي توان در ش��كل گيري و رشد و گسترش 
نهضت تعاون جست وجو كرد. به واقع در قالب اين نهضت 
و سازوكار تعريف شده، بستري فراهم مي شود كه به موجب 
آن، با بسيج منابع محدود مادي، نيازهاي عمومي افراد و 
گروه هاي متقاضي در مورد و حوزه اي خاص تأمين و فراهم 
مي شود. به گفته كارشناسان امروزه تعاوني ها از جايگاهي 
شايسته در عرصه عمل و اجرا برخوردار نيستند و اصالح در 
شيوه مديريتي در شركت هاي تعاوني، ضروري است. نكته 
ديگري كه مردم به آن اشاره مي كنند، پايين بودن كيفيت 
كاال و خدمات ارايه شده در بخش تعاوني است. هر چند 
قيمت كاالهاي عرصه شده در شركت هاي تعاوني مناسب 
است، اما از مرغوبيت و كيفيت خوب كاالها خبري نيست. 
بس��ياري از توليدات بخش تعاوني، استاندارد نيستند. 
دولت بايد سعي كند با سازماندهي تعاوني ها و از طريق 
سرمايه هاي اندك و با استفاده از مشاغل جديد به مبارزه 
اساسي با مشكل بيكاري جوانان و ريشه كني مفاسد ناشي 

از آن مبادرت ورزد.
همچنين در صورت تأمين تس��هيالت مالي مورد نياز، 
ساالنه بيش از 150 هزار دستگاه واحد مسكوني جديد را 
از طريق شركت هاي تعاوني مسكن توليد در اختيار اعضا 
قرار دهد. به خصوص ساخت واحدهاي مسكوني مناسب 
براي جوانان اولويت خواهد داشت و از طرفي شركت هاي 
تعاوني بايد به مهار تورم و گراني كمك كنند.  وزارت تعاون 
بايد سعي كند با تأسيس تعاوني هاي خدماتي و ورزشي 
و تفريحي در محالت، به نيازهاي طبيعي جوانان پاسخ 
گويد. با تأسيس تعاوني هاي دانش آموزي و دانشجويي 
آنان را در تأمين مايحتاج تحصيلي خود به قيمت ارزان 
ياري نمايد. با توس��عه تعاوني هاي خاص زنان خانه دار، 
به تحقق عدالت اقتصادي و افزايش س��هم برخورداري 

خانواده ها كمك كند.

   وضعيت تعاوني مسكن در كشور 
در سال 13۹۶ تعداد ۸۹ شركت تعاوني مسكن با عضويت 
5هزار و 52 نفر به ثبت رسيده كه اشتغال 2هزار و ۹4۹ 
نفر را در پي داش��ته است.بيش��ترين ثبت در بين كليه 
تعاوني هاي مس��كن تعاوني كارمندي با ۷0 تعاوني به 
ثبت رسيده است. در بين كليه استان ها، استان خراسان 
رضوي با 12 تعاوني مسكن بيشترين تعاوني مسكن را در 

بين استان ها به ثبت رسانده است.
 در ايران تعاوني هاي مس��كن با هدف تامين مس��كن 
براي اعضا و گروه هاي 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 
به منظور تحقق اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ايران تشكيل شده اند.
طبق اطالعات استخراج ش��ده از سامانه آمارهاي ثبتي 
وزارت تعاون تا پايان س��ال 13۹۶ تع��داد حدود ۹۹00 
تعاون��ي فعال با عضويت يك ميلي��ون و 500 هزار نفر و 
اش��تغال زايي 33۶ هزار نفر در كش��ور مشغول فعاليت 
هستند. رشته فعاليت تعاوني هاي مسكن داراي 5 گرايش 
كارمندي، كارگري، آزاد، فرهنگيان و مسكن مهر در حال 

فعاليت هستند.
 

   سهم تعاون از صدور پروانه هاي ساختماني 
 براس��اس نتايج حاصله از اجراي ط��رح جمع آوري 
اطالعات پروانه هاي س��اختماني صادر ش��ده توسط 
شهرداري هاي كش��ور در سال 13۹5 نشان مي دهد، 
تعداد ۹۹۷ پروانه ساختماني )شامل پروانه ساختمان، 

تخريب و نوسازي، اضافه اشكوب و توسعه بنا( توسط 
شهرداري هاي كشور براي تعاوني ها صادر شده است.

اين تعداد پروانه در ح��دود 0.۸ درصد كل پروانه هاي 
ساختماني صادر ش��ده از سوي شهرداري هاي كشور 
اعم از بخ��ش خصوصي، دولتي و تعاوني را تش��كيل 
مي دهد. از كل پروانه هاي صادر شده در بخش تعاون، 
31 پروانه )3.1 درصد( مربوط به افزايش بنا )ش��امل 
اضافه اشكوب و توسعه بنا( و ۹۶۶ پروانه ۹۶.۹ درصد 
مربوط به احداث ساختمان )شامل پروانه ساختمان و 

تخريب و نوسازي( بوده است.
براساس همين نتايج، استان هاي اصفهان و كرمان 1۸.۶ 
درصد و هرمزگان 11.4 درصد، بيشترين و استان هاي 
سيستان و بلوچستان، گلستان و همدان هركدام با 0.2 
درصد كمترين تعداد پروانه احداث ساختمان در بخش 
تعاون را به خود اختصاص داده اند. استان لرستان نيز 
در سال 13۹5 هيچ پروانه ساختماني در بخش تعاون 

نداشته است.

   داليل ناكامي تعاوني هاي مسكن
 عطا آيت اللهي كارش��ناس اقتصاد مس��كن با صحيح 
دانستن فلس��فه وجودي تعاوني هاي مرتبط با مسكن 
گفت: به طوركلي تعاوني ها به صورت خرد جمعي حركت 
مي كنند كه اين فرصت امتيازات مطلوبي را براي دو بخش 

عرضه و تقاضا ايجاد مي كند.
وي گفت: اما اين تعاوني ها نيازمند نظارت دقيق هستند 
و نبايد به حال خود رها ش��وند. چراكه گذر زمان نشان 
داده تعاوني ها در انجام برخي از فعاليت هاي خود دچار 

بي تعهدي شده اند.
آيت اللهي با بيان اينكه موفقيت تعاوني ها درگرو انجام 
سه موضوع است، گفت: اين س��ه مورد شامل مديريت 
صحيح، اخالق حرفه اي 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 1۹5 تعاوني 
مسكن با عضويت بيش از يك ميليون و ۷50 هزار نفر و 
سرمايه ثبتي بالغ بر هزار ميليارد تومان در كشور وجود 

دارد كه اين رقم از نظر تعداد و حجم سرمايه گذاري رقم 
قابل توجهي بوده و نيازمند مديريت و برنامه ريزي است.

آيت اللهي با بيان اينكه تعداد امالك ساخته شده توسط 
تعاوني ها تا پايان سال ۸۹ باالي يك ميليون و ۷50 واحد 
بوده اس��ت، گفت: به نظر مي رسد عملكرد تعاوني ها در 
دهه هاي ۷0 و ۸0 بس��يار موفق بوده است چراكه حجم 
واحدهاي ساخته شده در اين دوره حدود 12 درصد كل 

مسكن هاي احداث شده بوده است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن در ادامه گفت: اين واحدها 
در سال ۹4 به باالي 2 ميليون واحد رسيده بود كه به خوبي 
نشان مي داد بخشي از شهروندان بدون همكار و همياري 

تعاوني ها قادر به تأمين واحدهاي خود مالكي نبوده اند.
به گفته آيت اللهي، با توجه به آمارهاي غيررس��مي، در 
حال حاضر تعاوني ها سراس��ر كشور در حال ساخت 50 
هزار واحد مس��كوني هس��تند. اين مورد نشان مي دهد 
همچنان بخش��ي از بازار تقاضا اطمينان و اعتماد خوبي 

به تعاوني ها دارند.
وي در پاسخ به اين س��وال مشكالت عمده تعاوني هاي 
مسكن ش��امل چه مباحثي مي ش��ود، گفت: بطوركلي 
بد قولي هاي متعدد، بي توجهي به تعهدات، اس��تفاده از 
مصالح ارزان  قيمت وبي كيفيت، اقدام به افزايش قيمت ها 
در پرسه هاي زماني متعدد و بطوركلي عدم تعهد زماني 
و قيمتي از جمله مباحث و مش��كالت عمده تعاوني در 

سال هاي اخير بوده است.
آيت اللهي گفت: البته تمامي اين م��وارد با نظارت هاي 
دقيق ريشه يابي مي شود. بخشي از اين عدم موفقيت ها 
به عدم اعتماد شهروندان و بدقولي هاي اعضاي تعاون باز 
مي گردد. بنابراين نياز است در مبحث تعاوني ها دو موضوع 

عدم حسابرسي و سوءظن كالبدشكافي شود.
وي در نهايت با بيان اينكه اساس��ًا حركت در مس��ير 
تعاوني ها، رويكرد معقول، س��نجيده و شايس��ته اي 
است، گفت: چرا كه ذات اين تعاوني ها مبتني بر عرضه 
بدون واس��طه است و در صورت تحقق صحيح اهداف 
از پيش تعيين شده، مسيري مطمئن براي دستيابي 
به عدالت اقتصادي و اجتماعي مطلوب تر در كشور به 

شمار مي رود.

   تعاوني ها به اصل خود برگردند
علي خواجوي بجس��تاني، مديرعامل اتحاديه مركزي 
نظارت و هماهنگي تعاوني هاي مس��كن كش��ور گفت: 
تعاوني ها در طول تاريخ كشورمان شكل گرفته و پيش ترها 
هر نهاد يا ارگاني تعاوني شخصي خود را داشت و وزارت 
مسكن زمين مناس��ب براي ساخت وساز در اختيار اين 
تعاوني ها قرار مي داد. وي گفت: در زمان وزارت سعيدي 
كيا تعاوني ها ازلحاظ فرهنگي، شناخت از محيط و فضا 
همگن بوده اند؛ و بر اساس اين همگني، پول خرد مردم 
را جمع آوري و از محل ذخيره همان پول ها اعتبار بانكي 
دريافت كرده و واحدهاي مناسبي را تهيه مي كردند كه 
اين مورد عالوه بر ايجاد اش��تغال باعث ثبات اقتصادي 
مي شود. چراكه به واسطه همين تعاوني ها سرمايه هاي 
س��رگردان ش��هروندان به سمت س��كه، دالر و خودرو 
نمي رفت و اين سرمايه توليدكننده بودند تا واسطه هاي 
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 خانه هاي خالي 
در كش��ور نخواهيم بود، گفت: بايد تعاوني ها به جايگاه 
اصلي خود يعني اول انقالب برگردند. هم اكنون قوانين 
تعاوني ها كامل و دارا چارچوب استاندارد است اما برخي 
از قوانين كشور مانند اخذ ماليات فعاليت آنها را به چالش 
مي كشانند. اگر طبق قانون با تعاوني ها رفتار شود عمده 

مشكالت مملكت حل خواهد شد.

   مشاركت تعاوني ها در امر ساخت وساز
پارسا گوهري، دبير كميسيون مسكن و خدمات مهندسي 
اتاق تعاون ايران گفت: تعاوني ها مسكن متشكل از افرادي 
هستند كه داراي هدف مشترك با مشاركت همديگر و 
با حمايت وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها، شركت 
عمران، وزارت تعاون و اتاق هاي تعاون، پروژه ها اجرايي 
مي گردد، طبق سياست گذاري انجام شده پيشنهاد اتاق 
تعاون ايران، عقد تفاهم نامه همكاري في مابين شركت 
عمران و بهسازي ش��هري و اتاق تعاون ايران است. وي 
گفت: از اين رو، بر اساس ابالغيه هيات محترم وزيران در 

غالب آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهر پايدار 
مورخ 10 خ��رداد ۹۷ و اختيارات اص��ل 43 و 44 قانون 
اساسي، درخواست صدور مجوز مركز توسعه بازآفريني 
ش��هري بخش تعاون در غالب سه گرايش توسعه گري، 
تسهيل گري و كارگزاري جهت راهبري سهم 25 درصدي 
بخش تعاون در احياي بافت هايي فرس��وده و ناكارآمد 
شهري صورت پذيرد و به هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط 

بخشي از مشكالت كنوني مديريت شود.
گوهري گفت: بر اس��اس سياس��ت گذاري هاي صورت 
پذيرفته شده، تعاوني ها متشكل از افرادي داراي واحدهاي 
با متراژ كوچك در مناطق بافت هاي فرس��وده هستند، 
به منظور اجراي ب��دون نقص پروژه ه��ا از ظرفيت هاي 
اتحاديه هاي مسكن كه داراي سابقه بسيار درخشان طي 
چهار دهه بعد از پيروزي انقالب اسالمي هستند استفاده 
مي شود. دبير كميسيون مسكن و خدمات مهندسي اتاق 
تعاون ايران گفت: اتحاديه هاي متعارف مسكن مشتمل 
بر اتحاديه هاي كارگري، كارمندي، فرهنگيان و ... از نظر 
فن��ي و تجربه كاري داراي ظرفيت ب��اال بوده و به عنوان 
اركان مشورتي و نظارتي مي توانند راهبري تعاوني هاي 
تشكيل ش��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 مي گيرد. با اين موض��وع عالوه بر 
مش��اركت مردم در ساخت مس��كن و راهبري سرمايه 
خرد، موضوع مديريت بر سرانه هاي خدماتي نيز مرتفع و 
شهرداري ها از اين ظرفيت در مديريت خدمات اين مناطق 
استفاده مي كنند. گوهري گفت: پيشنهاد مي شود، پس از 
امضاي تفاهم نامه همكاري با شركت عمران و ايجاد مركز 
توسعه بخش تعاون در احيا و بازسازي بافت هاي فرسوده، 
يكي از مناطق شهر تهران به عنوان پايلوت در اختيار قرار 
داده شود و برنامه ريزي عملياتي صورت پذيرد. همچنين 
بر اساس سياست گذاري در نظر است با همكاري سازمان 
نوسازي شهرداري تهران و دفاتر تسهيل گري ايجادشده 

در مناطق، تسريع در اين موضوع صورت پذيرد.
وي درنهايت گف��ت: اتحاديه ها و تعاوني هاي مس��كن 
در سراسر كشور طي ساليان گذش��ته ايجادشده و اين 
ظرفيت با پراكندگي باال در همه مناطق كشور با تجهيز 
زيرس��اخت هاي الزم، مي تواند در صورت ايجاد ساختار 
مناسب باهم افزايي دستگاه هاي ذي ربط بخش اعظمي 
از مشكالت مسكن در بافت هاي فرسوده را مرتفع كنيد.

   اشتباهات تعاوني ها عميق تر نيست
در همين زمينه، حسن آقا بابا، مديرعامل اتحاديه اسكان 
)اتحاديه تعاوني هاي مسكن كارگران ايران( بابيان اينكه 
نگاه متوليان و تصميم گيران بخش مسكن به اتحاديه ها و 
تعاوني هاي مسكن بر اساس واقعيت بايد باشد، گفت: در 
دوره هايي كه نگاه هاي بخش مسكن نسبت به اتحاديه ها 
و تعاوني هاي مس��كن حرفه اي بوده آمار نشان مي دهد 
)به خصوص ت��ا پاي��ان دوره اول وزارت عباس آخوندي 
در سمت وزير راه و شهرسازي( اتحاديه ها و تعاوني هاي 
مس��كن چه در اجرا و چه در رابطه با حضور در مباحث 
علمي فعال بوده اند. وي گفت: اگر مش��كالتي در حوزه 
مديريتي شركت هاي تعاوني ها مشاهده شده است، اين 
مشكالت گسترده تر از مشكالت شركت هاي خصوصي و 
دولتي نبوده است. آقا بابا در ادامه افزود: ماليات ها، تغيير 
لحظه اي پرداخت وام، تغيير لحظه اي مسووالن دولتي، 
تهيه زمين هاي مساله دار و بدون كاربري توسط تعاوني ها، 
تصميم گيري و اجراي مصوبات با تأخير مديران دولتي 
از ديگر مش��كالت تعاوني هاي مسكن است. مديرعامل 
اتحاديه تعاوني هاي مسكن كارگران ايران گفت: اتحاديه ها 
و تعاوني ها مسكن براي موفقيت بيشتر بايد از نرم افزارها 
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 
مي تواند يكي از عوامل موفقيت تعاوني هاي مسكن باشد.

آقا بابا بابيان اينكه متأس��فانه تعاوني ه��ا جدي گرفته 
نمي ش��ود، گف��ت: متأس��فانه در هجدهمين همايش 
سياست هاي توسعه مسكن بخش تعاون حضور نداشته 
كه به نظر مي رسد اين عدم نياز از طرف بخش تعاون نيز 
باش��د. وي درنهايت اظهار كرد: بديهي اس��ت همكاري 
شهرداري ها كمك شاياني در به ثمر رسيدن فعاليت هاي 

بخش تعاوني هاي مسكن داشته باشد.

Wed. Feb6. 2019  چهار شنبه    17 بهمن 1397   30 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1315 

 تجميع منابع مالي
با فعاليت تعاوني هاي مسكن 

بخ��ش تع��اون در كنار 
بخش خصوصي و دولتي 
به عنوان يكي از بخش هاي 
مهم و مردم نهاد در اقتصاد 
مطرح است. بخش مسكن 
كه يك��ي از بزرگ ترين و 
خصوصي ترين بخش هاي 
اقتصاد را در اختيار دارد، 
س��هم قابل توجه��ي از 
تعاوني هاي كش��ور را تشكيل مي دهد. سابقه ايجاد 
تعاوني در بخش مسكن نسبتا طوالني است و ازجمله 
نام آش��ناترين آنها مي توان به تعاوني هاي مس��كن 
ادارات و سازمان هاي مختلف كه براي تأمين مسكن 
اعضا تشكيل شده بود، اشاره كرد. تجربه ايجاد تعاوني 
مس��كن در مقياس ملي در ايران ب��ه دولت نهم، در 
پروژه ملي مس��كن مهر بازمي گردد.  تا قبل از زمان 
پروژه هاي مسكن مهر، عمومًا فقط افرادي از مزاياي 
عضويت در تعاوني هاي مس��كن بهره مند مي شدند 
كه عموماً در بخش هاي دولتي و نيمه دولتي مشغول 
به كار بوده و به عضويت تعاوني مسكن نهادي كه در 
آن مشغول به كار بودند درمي آمدند. ازجمله مزاياي 
عضويت در اين تعاوني ها مي توان به تخصيص زمين 
ارزان قيمت و دولتي، تس��هيالت كم بهره و مدت دار 
اش��اره كرد. يكي از خصوصيات مشترك افرادي كه 
در اين نوع تعاوني ها معمواًل عضو مي شوند، متوسط 
بودن س��طح درآمدي و وضعيت اقتصادي آنهاست. 
ازاين رو با استفاده از تس��هيالت در نظر گرفته شده 
براي اين تش��كل ها، با هزينه كمتري صاحب خانه 
مي ش��وند. در پروژه تعاوني هاي مسكن مهر كشور، 
دولت با تخصيص زمين و تسهيالت ارزان قيمت، يكي 
از بزرگ ترين پروژه هاي مسكن سازي 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 بي سابقه بوده است. 
اگرچه هنوز پرونده پروژه مسكن مهر بسته نشده است 
اما ازلحاظ ساختاري و شكل كلي كار مي توان نمره 
قابل قبولي به آن داد. تجربه همكاري و اجراي پروژه 
مسكن سازي در اين مقياس، بدون شك دربردارنده 
تجربيات بسيار باارزشي است كه بخش خصوصي و 
دولتي مي توانند بامطالعه دقيق و رفع نقايص موجود در 
آن، به راهكارهاي مفيدي براي حل مشكل ملي مسكن 
دست پيدا كنند. اس��تفاده از تعاوني ها براي ساخت 
مسكن في نفسه تأثير قابل توجهي بر قيمت تمام شده 
مسكن ندارد و تشكيل تعاوني بيشتر تعيين كننده نوع 
مش��اركت افراد را مشخص مي كند. نقش تعاوني ها 
زماني قابل توجه مي شود كه به واسطه مشاركت ساير 
بخش ها با شركت تعاوني مسكن، هزينه تمام شده 
مسكن را بتوان كاهش داد. به عنوان مثال علت هزينه 
پايين تمام شده ساختمان در مسكن مهر، تخصيص 
زمين از طرف دولت و پرداخت تسهيالت ارزان قيمت 
از طرف بانك ها و كمك ساير نهادهاي حمايتي و دولتي 
بود. در حال حاضر كه به دليل افزايش افسارگسيخته 
قيمت ها، كاهش سطح درآمدهاي عمومي و ناتواني 
بانك ها در افزايش ميزان تسهيالت مسكن، امكان 
تهيه مسكن براي اقشار متوسط و ضعيف به كمترين 
حد ممكن رس��يده اس��ت. دولت مي تواند با احياي 
جايگاه واقعي تعاوني هاي مس��كن و با كمك ساير 
نهادها، كمك قابل توجهي به خانه دار شدن افراد كند. 
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 بيش ازحد توان دولت است، بهترين 
گزينه حمايت غيرمالي و استفاده از منابع و امكانات 
و ظرفيت هاي موجود در اختيار دولت است. در مدل 
تعاوني، دولت با احياي تعاوني مسكن سازمان هاي 
دولتي و نيمه دولتي مي تواند بخش قابل توجهي از نياز 
كارمندان و شاغالن اين بخش ها را به مسكن برطرف 
كن��د. اگر دولت به تعاوني هاي مس��كن بخش هاي 
دولتي و نيمه دولتي اجازه دهد با اس��تفاده از منابع 
مالي تخصيص داده شده به ارگان ها و وزارتخانه هاي 
تابعه و با استفاده از درآمدهاي كسب شده توسط آنها، 
تسهيالت ارزان قيمت در اختيار كارمندان قرار دهد 
و از طرفي با تخصيص زمين هاي مازاد دولتي به اين 
تعاوني ها، هزينه ساخت را تا حد قابل توجهي كاهش 
دهد. ساير بخش هاي غيردولتي نيز مي توانند اقدام به 
تشكيل تعاوني مسكن در قالب اتحاديه ها و صنوف 
مربوط به مشاغل كنند و با جمع آوري منابع مالي اعضا 
و س��پرده گذاري در بانك ها اقدام به اخذ تسهيالت 
ارزان قيمت در قالب مشاركت در ساخت بكنند. دولت 
مي تواند با تخصيص اراضي ملي و تسهيل اخذ مجوزها 
سهم بسزايي در كمك به اين تعاوني ها و كاهش هزينه 
تمام شده مس��كن بكند. در اين ميان، سازمان هاي 
مردم نهاد و حمايتي نيز با استفاده از همياري و كمك 
خيرين و فعاالن بخش مس��كن، مي توانند در قالب 
تشكيل تعاوني هاي خير ساز، از همكاري و همفكري 
اين بخش از جامعه كه تابه حال منشأ خدمات بسياري 
در كشور بوده اند بهره مند شوند. بخش هاي تعاوني كه 
در سطح ملي فعاليت دارند نيز، با در اختيار داشتن 
امكانات متع��دد مي توانند از طري��ق تهاتر مصالح 
س��اختماني با واحد مسكوني، ضمن كمك به رونق 
ازدس��ت رفته فعاالن و توليدكنن��دگان اين بخش، 
كمك قابل توجهي به كمبود منابع مالي و نقدينگي 
در گردش كه گريبان گير بسياري از شركت هاست 
بكنند. آنچه مسلم اس��ت اينكه در شرايط فعلي كه 
دولت و بانك ها با كمبود شديد منابع و درآمد مواجه 
هستند، نمي توان انتظار كمك مالي قابل توجهي از 
بخش دولتي داشت. درعين حال بايد توجه داشت كه 
تهيه مسكن هم ازجمله نيازهايي است كه نمي توان آن 
را ناديده گرفت يا حذف كرد. ازاين رو، استفاده از كمك 
و همياري بخش هاي مختلف خصوصي و دولتي در 
قالب تعاوني هاي مسكن، مي تواند به تجميع نقدينگي 
پراكنده اعضاء و هدايت آن به سمت توليد مسكن انبوه 

باقيمت مناسب منجر شود.

عامل تعادل بخش در قيمت مسكن 
يكي از راه حل هاي مش��كل 
مسكن، تشكيل شركت هاي 
تعاوني است. اين شركت ها از 
نظر تشكيالتي به دو صورت 
داي��م و موقت��ي هس��تند. 
نوع موق��ت آن معم��واًل در 
كش��ورهاي درحال توس��عه 
به كار گرفته مي شود. استقرار 
چنين سيس��تمي در كشور 
ما در اين موقعيت بيش از هرزماني مفيدتر اس��ت 
و مي توان��د در جهت تأمين مس��كن نيازمندان و با 
كمك هاي دولتي راه حل مناسبي براي رفع ِنسبي 
مش��كل مس��كن ارايه دهد. تعاوني ها عامل موثري 
جهت تجميع سرمايه ها و پس اندازهاي ُخرد بوده و 
با حمايت هاي دولت مي توانند سرمايه هاي زيادي 
را جمع آوري كنند، البته شركت هاي صالحيت دار و 
داراي پشتوانه قوي و اهليت دار، بطوري كه با اعتماد 
تمام و حفظ اموال مردم بتوانند اين س��رمايه هاي 

اندك را افزون كنند.
روال تعاوني هاي مسكن در ساخت و توليد مسكن 
انب��وه، ارزان و كوچك براي خانه دار ش��دن طبقه 
متوسط و اقش��ار ضعيف جامعه بهترين بستر براي 
ترويج و اش��اعه سياست هاي ملي مسكن از ديدگاه 

كمي و كيفي محس��وب مي ش��ود. در ايران در دهه 
13۷0 تعاوني هاي زمين و مس��كن نقش بس��زايي 
در خانه دار ش��دن س��همي از افراد جامعه ش��هري 
داشتند و به نوعي نقش تعادلي در كنترل قيمت ها 
ايفا مي كردند ولي در چند سال اخير با غافل شدن از 
بخش تعاوني و قبضه شدن صنعت ساختمان توسط 
بخش خصوصي و س��ازندگان و رواج تراكم سازي و 
تراكم فروشي باعث تغيير در رويه گرديد و قيمت ها 
از كف خارج ش��د، به  نوعي كه سازندگان تا هر آنجا 
كه منتفع و قانع مي شدند قيمت ها را ارايه مي دادند 
و نظارتي هم بر اين نرخ گذاري ها صورت نمي گرفت. 
البته جان��ب انصاف در بهره وري ه��م تا حدودي تا 
چند س��ال پيش رعايت مي ش��د. با گراني خارج از 
عرف قيمت مسكن و شرايط نامناسب براي سازنده و 
خريدار در اين گراني مفرط كه قيمت ها ازحدگذشته 
اس��ت و با اين شرايط حتي با تس��هيالت دولتي از 
حيث چن��د 100 ميليون تومان تأمين مس��كن و 
متعاقب آن بازپرداخت اقساط آن از توان خارج است. 
از اين رو، ضرورت دارد مجدداً تعاوني هاي مس��كن 
براي تأمين مسكن اقشار كم درآمد با در نظر گرفتن 
شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مشاركت و 
حمايت همه جانبه دولت در تحقق عدالت اجتماعي 
احيا شوند. البته با تغيير رويه در سياست هاي قبلي 

و توليد انديشه هاي نوين با رويكرد عدالت محوري 
اجراي��ي. توجه به اينكه تعاوني ها صرفًا به س��اخت 
واحدهاي جديد متمركز شوند چاره كار نيست زيرا 
هم اكنون به مقدار قابل توجهي مسكن آماده و زيادي 
به تناسب با خانوارها وجود دارد و به عبارتي عرضه بر 

تقاضا از ُبعد كمي و كيفي در سبقت است. 
هرچن��د كه در ش��هرهاي ب��زرگ و كالن ش��هرها 
موضوعي��ت عرضه در قبال تقاض��ا مفهومي ندارد؛ 
بنابراين جهت بهره برداري بهينه و توجه به شهرها 
اگر مبنا برس��اخت پروژه هاي جديد است با خريد 
ريزدانه هاي بافت فرسوده و تجميع آنها و اخذ پروانه 
س��اخت با حمايت هاي دولت در ارايه تخفيف هاي 
الزم و مصالح يارانه اي از سوي دولت نسبت به ساخت 
واحدهاي نسبتًا ارزان و كوچك اقدام گردد. يا اينكه 
تعاوني ها پس از تشكيل و عضويت متقاضيان نسبت 
به خريد ارزان تر واحدهاي كم مشتري كه هم اكنون 
خال��ي و بالاس��تفاده هس��تند گامي در راس��تاي 
بهره برداري اين واحدهاي بالاستفاده برداشته شود. 
اين روال از اقدامات ارزشمند و هدفمند و انجام چند 
كار هم زمان است؛ اما آنچه متصور است اين پروسه 

راه پرپيچ وخمي در پيش دارد.
 مهم ترين عامل تشكيل اين تعاوني ها جلب اعتماد 
عموم��ي و اس��تقبال ش��هروندان در واري��ز وجوه 

به حس��اب شخص يا اش��خاص با عنوان مديرعامل 
اين تعاوني ها اس��ت. اگر اين اطمينان حاصل شود 
و تعاوني ها تش��كيل و ش��روع به كار كنند، مطمئنًا 
بارقه ه��اي از امي��د در جامعه براي خانه دار ش��دن 
قش��ر نيازمند به وجود مي آيد و پس از شكل گيري 
و بهره برداري تغييرات عمده اي در بازار مس��كن و 
خروج از اين بن بس��ت ايجاد مي گردد. اُفق فعاليت 

اين تعاوني ها در كل مثبت ارزيابي مي شود همچنان 
كه در ادوار گذشته تعاوني هاي تشكيل شده در اكثر 
مسيرها توانستند موفق عمل كنند و حجم عمده اي 
از كار دولت ها را س��بك كنند و مانعي براي انباشت 
سرمايه براي سازندگان و ارايه قيمت هاي اختياري 
از سوي آنها بودند و موفقيت هاي نسبي را در كارنامه 

خود ثبت كردند.
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دانش و فن10اخبار

در خواست كاربران از وزير ارتباطات 

سرعت اينترنت را افزايش و قيمت را كاهش دهيد

15سالگيفيسبوكبا۲.۷ميلياردكاربرويرايشتوئيتهاممكنميشود

گروه د انش و فن| مرجان محمدي |
 كاهش قيمت اينترنت از جمله درخواست هايي است كه 
كاربران اينترنت آن را از وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
دارند بطوري كه بسياري از دنبال كنندگان وزير ارتباطات 
درشبكه هاي اجتماعي اينستاگرام و توييتر اين در خواست 
را از وزير ارتباطات مطرح ك��رده  اند،  وزير ارتباطات هم به 
دفعات اعالم كرده است تمام سعي خود را مي كند تا قيمت 
اينترنت در سال 98 افزايش 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 مي شود، حال كه اين شبكه راه اندازي شده است 
به نظر مي رس��د كاربران بايد در انتظار كاهش تعرفه هاي 
اينترنت باشند .  در همين خصوص، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات هنگام راه اندازي شبكه ملي اطالعات گفته بود: 
با راه اندازي مركز تبادل داده ش��بكه ملي اطالعات، يكي 
از موضوعات اصلي كه موجب تمايز اين ش��بكه با شبكه 
بين المللي اينترنت مي شود، بحث تعرفه دسترسي خواهد 
بود. اين تفاوت قيمت نيز جهت ملموس تر شدن فعاليت هاي 
شبكه ملي اطالعات است. همچنين شركت هاي مختلفي 
كه نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام كرده اند، تعرفه خود را براي 
محتواي داخلي تا حدود ۵۰ درصد كاهش داده اند. از سوي 
ديگر صادق عباسي شاهكوه مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرساخت با اشاره به تعرفه گذاري هاي مصوبه ۲۳۷، بيان 
كرده ب��ود: با تصويب اين قانون، مصرف داخلي كاربر بطور 
جداگانه محاسبه مي شود كه مشترك بداند به چه شكل از 
اينترنت استفاده مي كند. در تمام دنيا نيز سهمي براي حجم 
كم فعاليت هاي اينترنتي در نظر گرفته مي شود كه اين رقم در 
خصوص سرويس هاي داخلي حدود دو برابر است و به دنبال 
اجرايي شدن اين مصوبه، حدود ۲۰ درصد در اينترنت آزاد 

موبايل و ADSL كاهش تعرفه ايجاد مي شود.

در اين تعرفه هاي جديد كه از سال گذشته تاكنون اجرايي 
شده، به گفته وزير ارتباطات، شاهد كاهش حداقل حدود ۳۰ 
درصدي در مقايسه با تعرفه قبلي بوديم. از طرفي اگرچه آنچه 
توسط مشترك خريداري مي شود، سرعت اينترنت است، اما 
با توجه به سقف هاي ارايه شده نيز مي توان مشاهده كرد كه 
حداقل قيمت اينترنت در برخي از سرويس ها حتي به كمتر 
از ۱۰۰۰ تومان براي هر گيگابايت )در سرعت هاي باالتر( هم 
رسيده كه البته اين هزينه تا ۳,۵۰۰ تومان هم متغير است.

البته تالش براي كاهش قيمت اينترنت در ايران در شرايطي 
است كه كارشناسان عقيده دارند اكنون بحث فروش پهن باند 
در برخي كشورها به س��مت رايگان شدن مي رود و هزينه 
دسترسي به پهناي باند اينترنت در اكثر كشورها در حال 
كاهش است. درآمد اپراتورها هم در دنيا به سمتي مي رود 
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 
كارشناس شبكه ارتباطي به خبرنگار تعادل گفت: بسياري 
از كاربران اينترنت خواهان افزايش سرعت هستند و بارها به 
وزير ارتباطات پيشنهاد افزايش سرعت اينترنت را داده اند،  از 
سوي ديگر برخي كاربران معتقدند هزينه هايي كه از كاربران 
براي اينترنت دريافت مي شود نسبت به خدماتي كه كاربران 
دريافت مي كنند،  بسيار باال است و بايد تعرفه هاي اينترنت 
كاهش پيدا كند . وي در پاسخ به اين سوال كه چه فاكتورهايي 
بايد از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شركت زير 
ساخت ارايه شود تاتعرفه هاي اينترنت كاهش پيدا كند؟ 
گفت: در بسياري از كشورهاي توسعه يافته كاربران هزينه 
كمي براي اينترنت پرداخ��ت مي كنند،  اما براي خدماتي 
كه دريافت مي كنند،  نسبت به آن خدمت هزينه پرداخت 
مي كنند،  حال اينكه در ايران بس��ته با اپراتور ارايه دهنده 
قيمت ها متفاوت است و هيج ارزش افزوده اي به كاربران ارايه 

نمي شود . وي گفت: در حال حاضر سرعت اينترنت نسبت 
به ۱۰ سال گذشته بسيار بهتر شده است، اما بازهم انتظار 
كاربران بيش از اين است.   هرچند شايد اين مقياس درست 

نباشد،  اما اين انتظاري است كه كاربران دارند .
وي گفت:  هنوز اينترنت در ايران گاهي كند مي شود يا در 

برخي مناطق كشور قطع و وصل مي شود و اين مساله تفاوت 
ما با ديگر كشورهاي پيشرفته است،  هرچند كه نسبت به 
چند س��ال گذش��ته اين قطعي ها كاهش پيدا كرده است 
اما هنوز صفر نشده است . وي در ادامه در خصوص كاهش 
قيمت اينترنت گفت: اين مساله اي است كه بايد كميسيون 

تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به آن ورود كند،  هرچند 
كه به نظر مي رسد اپراتورهاي ارايه دهنده اينترنت در برابر 
آن مقاومت كنند،  اما شايد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در س��ال آينده برنامه اي براي كاه��ش قيمت اينترنت در 

دستوركار قرار دهد . 

ديلي ميل| مدير ارشد اجرايي توييتر در مصاحبه اي 
عنوان كرده اين شركت مشغول بررسي امكان »اصالح 
كردن« براي توئيت ها است.توييتر سعي دارد اجازه 
اصالح پست ها را براي كاربرانش فراهم كند. »جك 
دورس��ي« مدير ارش��د اجرايي توييتر روز جمعه در 
مصاحبه اي درباره پيشرفت هاي اين شركت در توسعه 
اين ويژگي صحبت كرد. اين درحالي است كه كاربران 

توييت��ر از مدت ها قبل خواهان اف��زودن اين ويژگي 
شده اند.  دورسي از س��ال ۲۰۱۶ به ايده اين ويژگي 

اشاراتي كرده بود.
 اما روز جمعه در مصاحبه خود گفت: توييتر مشغول 
بررس��ي امكان ايجاد ۵تا۳۰ ثاني��ه تاخير در فرايند 
ارسال پيام است. اين روند به كاربران اجازه مي دهد 
قبل از انتشار توييت در آن تغييراتي انجام دهند.  در 

حال حاضر هيچ راهي ب��راي اصالح توييت ها وجود 
ندارد. اگر فرد هنگام ارس��ال توييت اشتباهي انجام 
دهد، تنها گزينه هاي پيش روي او حذف كردن كل 
پست يا حفظ آن با وجود اشتباه است. هر چند مدت ها 
است كه كاربران خواهان اصالح اين ويژگي هستند، 
بسياري از كارشناسان اشاره مي كنند ممكن است از 

اين ويژگي سواستفاده شود.

آسين ايج| فيس بوك كه زماني تنها يك شبكه داخلي در 
ميان دانشجويان دانشگاه هاروارد محسوب مي شد، امروز 
۱۵ ساله شد. شبكه فيس بوك  در سال هاي اخير به علت 
تبديل شدن به ابزاري براي انتشار اخبار جعلي و نقض حريم 
شخصي افراد و سرقت داده هاي خصوصي آنها بسيار جنجال 
آفرين شده و بسياري از كشورهاي جهان آن را به پرداخت 
جريمه هاي سنگين محكوم كرده اند. زاكربرگ به مناسبت 

۱۵ سالگي فيس بوك پستي را در حساب شخصي خود در 
اين شبكه اجتماعي ارسال كرده و تاريخچه شكل گيري 
فيس ب��وك و آينده احتمالي آن را تش��ريح كرده اس��ت. 
فيس بوك امروزه ۲.۷ ميليارد نفر عضو دارد، ولي به نوشته 
مارك زاكربرگ، در س��ال هاي اوليه شكل گيري آن هيچ 
اطمينان خاطري در مورد امكان تداوم فعاليت اين شبكه 

اجتماعي و استقبال از آن وجود نداشت.
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پهنايبانداينترنتافغانستان
توسطايرانتامينميشود

روابط عمومي زير س�اخت| شركت ارتباطات 
زيرساخت ايران آمادگي خود را براي تامين پهناي 
باند اينترنت افغانستان اعالم كرد.  در راستاي گسترش 
همكاري هاي ارتباطي و مخابراتي ايران و افغانستان، 
دو طرف در مراسمي با حضور حميد فتاحي معاون 
وزير ارتباطات و رييس هيات مديره شركت ارتباطات 
زيرساخت، صادق عباسي شاهكوه مديرعامل شركت 
ارتباطات زيرساخت و شهزادگل اريوبي وزير مخابرات 
و تكنولوژي معلوماتي افغانستان و هيات همراه وي، 
درباره توس��عه و گس��ترش همكاري هاي ارتباطي 
مذاكره كردند. دراين ديدار طرفين آمادگي خود را 
براي توس��عه همكاري در زمينه ترانزيت ارتباطات 
بين الملل كشورهاي همسايه اعالم كردند و همچنين 
درخصوص تامين پهناي باند اينترنت افغانس��تان 
توسط شركت ارتباطات زيرساخت براي گسترش 
همكاري ارتباطي و فني بين دو كش��ور مذاكراتي 
صورت گرفت. برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي 
و فني در ح��وزه ارتباطات و مخابرات در تهران براي 
مديران و كارشناسان كشور افغانستان و همچنين 
ترانزي��ت ارتباطات بين الملل و ارس��ال ترافيك به 
س��مت اروپا از ديگر موارد اين همكاري ها بود كه در 

اين نشست مورد بررسي قرار گرفت.

تجهيز»واتساپ«
همبهتشخيصچهرههوشمند

تك كرانچ|كاربران واتس اپ با بهره گيري از فناوري 
تشخيص چهره هوشمند )فيس آي دي( و اثر انگشت 
)تاچ آي دي( قادر خواهند بود وارد اين اپليكيش��ن 
پيام رسان ش��وند.  واتس اپ كه يكي از بزرگ ترين و 
معروف ترين اپليكيش��ن هاي پيام رسان در جهان 
به شمار مي رود، حاال به تازگي اعالم كرده است كه 
كاربران گوشي هاي آيفون قادر خواهند بود از سيستم 
فناوري تشخيص چهره هوشمند موسوم به »فيس اي 
دي« بهره مند ش��ده و بدين ترتيب وارد اپليكيشن 
 پيام رسان واتس اپ شوند. اين اپليكيشن از قابليت
 Encryption End- to End ي��ا رمزن��گاري 
پيش��رفته پش��تيباني مي كن��د و از پروتكل هاي 
پيش��رفته اي براي حفظ حريم شخصي كاربرانش 
برخوردار اس��ت. اين اپليكيش��ن كه ب��راي تمامي 
سيستم هاي عامل اندرويد، ios  و ويندوز قابل استفاده 
است، در س��ال ۲۰۱۶ ميالدي لقب پركاربردترين 
پيام رسان جهان را گرفت. واتس اپ از آن جهت ضريب 
امنيت سايبري بااليي دارد كه مكالمات و اطالعات 
مبادله شده ميان كاربران و مخاطبان به صورت كامل 
محافظت شده بوده و مكالمات و اطالعات شخصي 
و خصوصي آنها از سوي نهادهاي ديگر قابل رصد و 

ردگيري نخواهد بود.
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اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره( مطرح كرد: 

اقدام جديد ستاد اجرايي فرمان امام براي اشتغال زايي در سطح كالن

اهلهيچگونهرانتينيستيموبادولترقابتنميكنيم
گروهبنگاهها|

رييس س��تاد اجرايي فرمان امام راحل در آس��تانه 
جشن ۴۰ سالگي انقاب اس��امي از ايجاد فرصت 
اش��تغال جديد براي ۶۰ هزار نفر با اجراي ۵ الگوي 

اساسي خبر داد.
محم��د مخبر ريي��س س��تاد اجرايي فرم��ان امام 
خميني)ره( در جلسه كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسامي با محوريت بررسي طرح هاي جديد 
اش��تعالزايي بنياد كه هم اكنون در س��الن اجاس 
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 فعاليت هايمان 
اشتغال اس��ت كه از كارآفريني فردي شروع شده و 
هم اكنون توس��عه آن منجر به راه اندازي بنگاه هاي 
اشتغالزايي بزرگ همچون نيروگاه خاف، ساخت و 
راه اندازي پااليشگاه جاسك و كارخانه كاغذ خاش 

رسيده است.
او با بيان اينكه مهم ترين خط قرمزهاي اساسي ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره(، مربوط به حوزه اشتغالزايي 
اس��ت، ادام��ه داد: اصل و اس��اس هم��ه طرح هاي 
اش��تغالزايي ب��ا محوري��ت محروميت زدايي پيش 
مي رود و طبق آن تاكنون ۴۰۰ هزار فرصت شغلي 
در مناطق محروم و نيمه محروم ظرف ۵ الي ۶ سال 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 مي گيرد.
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 مي كني��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 
برده ايم و هم اكنون ۵ الگوي اشتغالزايي جديد براي 

اشتغالزايي بيش از ۶۰ هزار نفر را تدوين كرده ايم.
مخبر با بي��ان اينكه ما در م��واردي ورود مي كنيم 
كه صرفا به رفع چالش ه��اي محروميت اختصاص 
دارد، گفت: ب��راي مثال در بحث م��اده اوليه آنتي 
بيوتيك ها 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 هم اكنون، تقريبًا سومين توليدكننده 
آن در آس��يا هستيم. از سوي ديگر يكي از معضات 
استان خوزستان تفاله هاي نيشكر است كه يكي از 
اقدامات ما در آنجا راه ان��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 واقعًا نحوه نظارت 
و برنامه ريزي بنياد در اج��راي طرح ها كامًا جدي 
و طبق اصول و ضوابط دقيق است و شرايطي كه بر 
اساس آن هم اكنون بيش از ۸۰۰ هزار سهامدار داريم 
و تا ۴ س��ال آينده به ۳ميليون نفر مي رس��ند. براي 
محروميت زدايي و حل مشكات ناشي از آن تاكنون 
نيز بدون استفاده از بعضي امتيازها، حتي يك ريال 
تاخير مالياتي در هيچ يك از پروژه هاي خرد و كان 
نداش��ته ايم و نخواهيم داشت. او در ادامه بيان كرد: 

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

ش��ده اما در ايران با وجود داش��تن ۲ ه��زار و ۷۰۰ 
كيلومتر دسترسي س��احلي با نزديك به ۹ ميليون 
نفر ساحل نشين متاسفانه صنايع نيازمند به آب را در 
كويرها ايجاد كرده ايم و اين مهم نيازمند يك جراحي 

اساسي از سوي مجلس شوراي اسامي است.

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

محور است.

نگاهي به تكاليف قانوني موديان ماليات بر ارزش افزوده
 اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده همچون ساير انواع 
ماليات ها در جهت تأمين درآمدهاي پاك مالياتي و باهدف 

انتقال بار مالياتي از توليد به مصرف است.
ماليات ب��ر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف اس��ت 
كه درشمار ماليات هاي غيرمستقيم قرار مي گيرد.اين 
ماليات درواقع نوعي ماليات چندمرحله اي است كه در 
مراحل مختلف زنجيره توليد- توزيع براساس درصدي 
از ارزش افزوده كاالهاي توليدشده يا خدمات ارايه شده 
اخذ مي  شود. به گزارش تعادل از پايگاه اطاع رساني اتاق 
تعاون ايران، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده همچون 
س��اير انواع ماليات ها در جهت تأمين درآمدهاي پاك 
مالياتي و باهدف انتقال بار مالياتي از توليد به مصرف است.
برخي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از: درآمد 
زايي پايدار براي تامين هزينه هاي عمومي، شفاف سازي 
فعاليت هاي اقتصادي و نظارت بر جريان كاال و خدمات در 
اقتصاد ملي، حمايت از اقشار آسيب پذير با اعمال معافيت 
كاال و خدمات سبد خانوار، تقويت صادرات با اعمال نرخ 
صفر، اصاح الگوي مصرف، كاهش اتكاي بودجه كشور 
به درآمدهاي نفتي، انتقال بار ماليات از درآمد به مصرف 
و كاهش فشار بار ماليات بر فعاالن اقتصادي سازمان امور 
مالياتي كشور بر اساس اختيار حاصل از ماده »۱۸« قانون 
ماليات بر ارزش افزوده به ترتيب اولويت نسبت به تعيين 
و اعام موديان مشمول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش 
افزوده اقدام نموده اس��ت. كه تاكنون ش��امل ۷ مرحله 

فراخوان بوده است.
اگراش��خاص حقيقي يا حقوقي مش��مول ثبت نام در 
نظام ماليات بر ارزش افزوده باشند بايد مراحل ثبت نام 
الكترونيكي ماليات ب��ر ارزش افزوده را ب��ه صورت زير 

انجام دهند: 
۱-پيش ثبت نام: فعال اقتصادي پس از احراز ش���رايط 
مش�موليت ثبت نام بايس���تي ب�ه س�امانه اينترنت�ي 
عمليات الكترونيك�ي مالي�ات ب���ر ارزش اف�زوده ب�ه 
آدرسwww.evat.ir مراجع�ه و در قس��مت انجام 
پيش ثبت نام با توجه به نوع شخصيت خود حسب م�ورد، 
اق�دام ب�ه تكمي�ل ف�رم پيش ثبت نام اشخاص حقيقي يا 
حقوقي نمايد.اطاعات هويتي موديان در تمامي فرم هاي 
سامانه ماليات برارزش افزوده از اطاعات ثبت نام موديان 

بارگذاري مي شود و به دليل يكپارچگي اطاعات سازماني 
امور مالياتي كشور، بخش زيادي از اطاعات موديان از 
سامانه عمليات الكترونيكي مالياتي )ثبت نام كد اقتصادي( 
بارگذاري و مابقي اطاعات كه توسط مودي در سامانه 
ثبت نام ارزش افزوده ثبت ش��ده است، توسط اداره امور 

مالياتي مربوطه كنترل و صحت سنجي مي شود .
در فرم پيش ثبت نام اطاعات اصلي عبارتند از: اشخاص 
حقوقي: نام ش��ركت/ موسسه - ش��ماره ثبت - شماره 
اقتصادي - ش��ماره شناس��ايي ملي مديرعام��ل - نام 

مديرعامل - نام خانوادگي مديرعامل - محل ثبت
اشخاص حقيقي: نام - نام خانوادگي - نام فروشگاه/كارگاه/ 
دفتر - شماره جواز كسب )اختياري( - شماره اقتصادي 

- شماره شناسايي ملي
با توجه به اينكه اطاعات موديان بارگذاري مي شود هر 
گونه اطاعاتي كه از مودي موجود نيس��ت بايد توسط 
مودي تكميل شود . در پايان پس از تأييد عدم ثبت نام 
قبلي يا عدم دريافت دعوت نامه ثبت نام، كد امنيتي ارايه 
شده توسط سايت را عينا در محل مربوطه وارد و گزينه 

ارسال اطاعات را انتخاب كند.
۲-دريافت دعوتنامه پ�س از انج�ام پ�يش ثبت نام: در 
س�امانه اينترنت�ي عملي�ات الكترونيك�ي و درياف�ت كد 

رهگيري، چنانچه كد پس��تي و نشاني محل فعاليت به 
درس�تي اع�ام ش�ده باش�د، پ�س از يك هفت�ه ت�ا ۱۰روز 
از طري�ق پس�ت، بس�ته اي ح�اوي دعوتنام�ه ثبت نام و 

ن�ام ك�اربري و رمز عبور براي مودي ارسال مي شود.
براي انجام ثبت نام فعال اقتصادي مشمول پس از دريافت 
www. بسته رمز خود، بايستي مجددا به سامانه اينترنتي

evat.ir مراجعه ودر لينك انج��ام ثبت نام پس از وارد 
نمودن نام كاربري و رمز عبور اقدام به ثبت نام نموده وآن 

را نهايي نمايد.
۳-انجام ثبت نام: اطاعات هويت��ي موديان در تمامي 
فرم هاي سامانه ماليات برارزش افزوده از اطاعات ثبت نام 
موديان بارگذاري مي گردد و به دليل يكپارچگي اطاعات 
سازماني امور مالياتي كش��ور، بخش زيادي از اطاعات 
موديان از سامانه عمليات الكترونيكي مالياتي )ثبت نام 
كد اقتصادي( بارگذاري و مابقي اطاعات كه توس��ط 
مودي در سامانه ثبت نام ارزش افزوده ثبت شده است، 
توسط اداره امور مالياتي مربوطه كنترل و صحت سنجي 
مي گردد، انجام اغلب مراحل الكترونيكي منوط به تكميل 

ثبت نام است.
مودي جهت ثبت نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده بايد 

دوكد دريافت نمايد: 

  توانمندسازي اتحاديه و تعاوني ها
 برنامه اصلي اتاق تعاون خراسان رضوي

۱- نام كاربري و كلمه عبور ارسالي پس از پيش ثبت نام 
ww.evat.ir در سامانه ماليات بر ارزش افزوده به آدرس

۲-كد رهگيري ثبت نام در سامانه عمليات الكترونيكي 
ماليات��ي ب��ه آدرس www.tax.gov.ir )ثبت نام كد 

اقتصادي( .
مودي پس از دريافت كد هاي مربوطه وارد سامانه ماليات 
بر ارزش افزوده ب��ه آدرس www.evat.ir گرديده و از 
منوهاي موجود در سامانه، در ستون ثبت نام، گزينه »انجام 

ثبت نام« را انتخاب مي نمايد.
طبق ماده »۲۰« قانون ماليات بر ارزش افزوده مودياني كه 
با توجه به ضوابط اعام شده سازمان امور مالياتي كشور 
ملزم به ثبت نام و اجراي قانون شده اند، بايد عاوه بر اينكه 
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 

امانت نگه دارند.
همچنين بر اس��اس ماده »۲۱« قان��ون مذكور، از ديگر 
تكاليف و وظايف موديان ثبت نام ش��ده و ملزم به اجراي 
قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام تسويه حساب مالياتي 
از طري��ق ارايه اظهارنامه فصلي اس��ت، كه موديان بايد 
حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ انقض��اء هر دوره مالياتي 
سه ماهه، اظهارنامه اي را طبق نمونه و دستورالعملي كه 
توسط سازمان امور مالياتي اعام شده است، به ترتيب مقرر 
تكميل، تسليم و ماليات و عوارض متعلق به دوره را محاسبه 
و در مهلت تعيين شده مذكور به حسابي كه توسط سازمان 

امور مالياتي تعيين مي گردد واريز نمايند.
موديان مشمول ماليات بر ارزش افزوده مكلفند از دفاتر، 
صورت حساب ها و س��اير فرم هاي مربوط، ماشين هاي 
صندوق يا ساير وس��ايل و روش هاي نگهداري حساب 
استفاده نمايند و در صورت مراجعه ماموران مالياتي مكلف 
به ارايه دفاتر و اس��ناد و مدارك درخواستي حسب مورد 
هستند.موديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف 
مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول جرايم مقرر 
در مواد »۲۲« و »۲۳« قانون مزبور به شرح ذيل مي گردند: 

-عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل ۷۵% ماليات 
متعلق تا تاريخ ثبت نام و شناسايي حسب مورد;

-عدم صدور صورت حساب معادل يك برابر ماليات متعلق;
-عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر 

مابه التفاوت ماليات متعلق;
-عدم درج و تكميل اطاعات صورتحساب طبق نمونه 

اعام شده معادل ۲۵% ماليات متعلق;
-عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد 

حسب مورد، معادل ۵۰% ماليات متعلق;
-عدم ارايه دفاتر يا اس��نادو مدارك حسب مورد معادل 

۲۵% ماليات متعلق;
-تاخير در پراخت ماليات هاي موضوع اين قانون در مواعد 
مقرر موجب تعلق جريمه اي به ميزان ۲% در ماه، نسبت به 

ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود.
طبق ماده ۳۴ موديان مشمول ماليات موضوع اين قانون 
مكلفند از دفاتر، صورتحساب ها وساير فرم هاي مربوط، 
ماشين هاي صندوق يا ساير وسايل و روش هاي نگهداري 
حساب كه س��ازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند، 
استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ۱۰ سال بعد 
از سال مالي مربوط توسط موديان نگهداري ودر صورت 

مراجعه ماموران مالياتي به آنان ارايه شود.
همان گونه كه گفته شد ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش 
افزوده در صورت مشموليت، صدور صورت حساب، ارايه 
اظهارنام��ه ارزش افزوده در موعد مقرر و نگهداري وارايه 
اسناد مورد نياز براي رسيدگي از جمله مهم ترين وظايف 
موديان ماليات بر ارزش افزوده است، در مقابل نيز سازمان 
مالياتي با فراخوان مرحله اي مشموالن، ايجاد بسترهاي 
س��خت افزاري ونرم اف��زاري براي ثبت نام مش��موالن، 
شناسايي، رسيدگي و تشخيص، مطالبه ماليات بر ارزش 
افزوده، تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز، 
اطاع رساني در خصوص زمان ارايه اظهارنامه كوشيده 
اس��ت به تكاليف قانوني خود عمل كند. هر ميزان عمل 
به اين تكاليف و وظايف قانوني دقيق تر، منظم تر باش��د 
وصول به اهداف و چش��م اندازهاي اقتصادي، اجتماعي 
ماليات بر ارزش افزوده بيشتر خواهد بود.مجموعه اي از 
اهداف وآرمان ها كه همگي در خدمت پيشرفت و توسعه 

كشور است.

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 
تجارت در اين نشست با سامانه مهتا   آشنا شدند.  تنظيم بازار 
يك مبحث تخصصي است كه در دولت سال ها براي كاالها 
به ويژه كاالهاي اساسي انجام مي شود. دولت براي تنظيم 
بازار كاالها نياز به اطاعات شاخص هاي تنظيم بازار مانند 
ميزان توليد و ميزان مصرف براي براي تعيين ميزان واردات 
همچنين اطاعات انبارش و حمل و نقل و قيمت هاي جهاني 
دارد.  طبيعي است بهترين روش جمع آوري داده ها، استناد 
به سامانه هاي جامع است. با راه اندازي طرح مهتا با توجه به 
رصد كاال تا مصرف كننده از مبادي واردات يا توليد مي توان 
اطاعات جامعي از اين سامانه براي تنظيم بازار استخراج كرد. 
اين سامانه خدمات كاملي را به حوزه تأمين، توليد، توزيع، 
فروش، پولي و بانكي و حسابرسي مي دهد و به همين دليل با 
جمع آوري داده اي اين حوزه ها مي تواند بخش قابل توجهي 
از داده هاي مورد نياز كشور براي تنظيم و كنترل بازار را فراهم 
كند. بخش هاي فني اين طرح ب��ا حضور مديران معاونت 
بازرگاني داخل��ي و مركز تجارت الكترونيك وزارت صمت 

مورد بحث، بررسي و آزمايش قرار گرفت.

ماشين سازي تبريز و ريخته گري ماشين سازي تبريز 

براي بار دوم در مسير خصوصي سازي قرار گرفتند
سهام شركت هاي ماشين س��ازي تبريز، ريخته گري 
ماشين سازي تبريز و اماك ائل گلي براي بار دوم روي 

ميز فروش سازمان خصوصي سازي قرار گرفت.
به گزارش تعادل از پايگاه اطاع رساني اتاق تعاون ايران، 
اين سهام پيش از اين نيز براي فروش ارايه شده بود كه 

اقبالي نداشت.
بر اين اس��اس بلوك ۹۸.۲۸ درصدي س��هام شركت 
ماشين سازي تبريز شامل يك ميليارد و ۶۴۸ ميليون 
و ۲۰۵ هزار و ۸۲۶ س��هم، بلوك ۱۰۰ درصدي سهام 
ش��ركت ريخته گ��ري ماشين س��ازي تبريز ش��امل 
۱۱۲ميلي��ون و ۵۰۰ ه��زار س��هم و ۶ دانگ اماك 
ائل گلي در مجموع ب��ه ارزش كل پايه ۷۰۰۰ ميليارد 
ريال در روز ۲۴ بهمن ماه جاري به صورت نقد از طريق 
مزايده واگذار خواهد شد. گفتني است هيات واگذاري 
در س��يصد و بيست و چهارمين جلسه بنا به پيشنهاد 
سازمان خصوصي سازي و به منظور تشويق بخش هاي 
خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بخش هاي مذكور 
در برنامه واگذاري ها، شيوه نامه اي را تصويب كرده است. 
به منظور تشويق بخش خصوصي و بخش تعاوني و با 
هدف جلب مشاركت عموم به خريد سهام شركت ها 
در واگذاري هاي اقس��اطي، مش��وق هاي زير از تاريخ 

تصويب اين شيوه نامه، به صورت موردي يا يك جا در 
خصوص هر شركت و مشروط به درج در آگهي عرضه 
عمومي، براي خريداران بخش هاي 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 دو پنجم جمع مدت و تعداد اقس��اط 
مصوب، بازپرداخت پلكاني اقساط با شيب »۱۰%« رشد 
ساالنه براي خريداران بخش هاي خصوصي و تعاوني، به 
مأخذ »۱۰۰« براي رقم ميانه دوره اقساط و سود فروش 
اقساطي تا ميزان »۳%« پايين تر از ساير خريداران براي 
خريداران بخش خصوص��ي و »۶/۳%« پايين تر براي 

خريداران بخش تعاوني.

در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران

متروي تهران در روز 22 بهمن رايگان است
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي ته��ران و حومه از رايگان بودن خدمات اين ناوگان 
به شركت كنندگان در مراسم راهپيمايي يوم اهلل ۲۲ بهمن 
۹۷ خبر داد. به گزارش تعادل از مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، فرنوش 
نوبخت ضمن تبريك فرارسيدن چهلمين سالگرد پيروزي 
شكوهمند انقاب اسامي افزود: در روز ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 
متروي تهران و حومه با آمادگي كامل، خدمات ويژه اي را به 

شهروندان و مسافران گرامي ارايه خواهد كرد.
او با بيان اينكه در اين روز خدمات رساني در خطوط ۱، ۲، 
۳، ۴ و ۵ متروي تهران و حومه افزايش مي يابد تصريح كرد: 
با توجه به قرارگيري تعدادي از ايستگاه هاي متروي تهران 
در مس��ير راهپيمايي باشكوه ۲۲ بهمن، اس��تفاده از اين 
ناوگان حمل و نقل ريلي درون شهري بهترين انتخاب براي 
شهروندان محترم است، به همين خاطر شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه اقدامات ويژه اي را براي خدمات دهي 
در اين روز در نظر گرفته كه كاهش فاصله حركت قطارها 
يكي از آنهاست. مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه اف��زود: در اين روز با افزايش اعزام قطارها در 
خطوط ۱، ۲، ۳، ۴و ۵ متروي تهران و حومه؛ فاصله حركت 
در خط يك از ۷ دقيقه به ۵ دقيقه، در خط دو از ۷ دقيقه به 

۴دقيقه، در خط سه از ۱۲ دقيقه به ۹ دقيقه، در خط چهار 
از ۸ دقيقه به ۴ دقيقه و در خط پنج از ۲۰ دقيقه به ۱۵ دقيقه 
كاهش مي يابد. ضمن آنكه در صورت نياز آمادگي براي اعزام 

قطارهاي فوق العاده نيز وجود دارد.
نوبخت با اش��اره به اينكه خدمات مترو از ابتداي صبح روز 
۲۲بهمن تا پايان مراسم راهپيمايي رايگان است خاطرنشان 
كرد: بعد از پايان مراسم نيز پذيرش مسافر در ايستگاه هايي 
كه در مسير راهپيمايي قرار دارند، جهت بازگشت راهپيمايان 

به مقاصد خود به صورت رايگان انجام مي شود.
گفتني اس��ت، طبق روال هرسال و به منظور حفظ نظم و 
امنيت در برگزاري مراسم روز ۲۲ بهمن، ايستگاه متروي 
ميدان آزادي واقع در خط چهار مترو تا پايان مراسم بسته 

خواهد بود.
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 همراه اول به مناسبت دهه فجر فروش ويژه سيم كارت 
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��يم كارت دايمي همراه اول 
بوده ايد حاال فرصت مناسبي است تا در طرح فروش 
ويژه همراه اول اقدام كنيد. اپراتور اول تلفن همراه به 
مناسبت دهه فجر اقدام به فروش ويژه سيم كارت هاي 
دايمي با ۴۰ درصد تخفيف وي��ژه و به همراه هدايا 

كرده است.

    قيمت س�يم كارت دايم�ي همراه اول 
در دهه فجر

قيمت س��يم كارت دايمي همراه اول در اين طرح با 
۴۰ درصد تخفي��ف ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته 
شده اس��ت و اين طرح تا ۲۹ اسفندماه ۹۷ نيز ادامه 

خواهد داشت.

    هداياي سيم كارت دايمي همراه اول
در طرح ويژه فروش سيم كارت دايمي همراه اول با 
خريد هر سيم كارت دايمي به جز بهره بردن از تخفيف 
۴۰ درصدي از بسته خوش آمد ۱۰۰۰ نيز بهره مند 
شويد. اين بسته شامل ۱۰۰۰ پيامك، ۱۰۰۰ دقيقه 
مكالمه داخل شبكه، يك هفته اينترنت نامحدود و 
همچنين تخفيف مكالمه به مدت ۹۰ روز پس از اتمام 

بسته خوش آمد است. 

    نحوه خريد س�يم كارت دايمي همراه 
اول در طرح ويژه

براي خريد س��يم كارت دايمي هم��راه اول در اين 
 طرح كافي اس��ت به فروش��گاه آناين به نش��اني

 shop.mci.ir يا دفاتر و فروشگاه هاي همراه اول در 
سراسر كشور مراجعه كنيد. در سامانه فروشگاه آناين 
همراه اول همچنين امكان انتخاب شماره گلچين نيز 
وجود دارد. گفتني است طرح فروش ويژه سيم كارت 
همراه اول ش��امل طرح ۲۰، طرح ۱۰۰۰ و ثبت نام 
آناين و گلچين خواهد شد. اما طرح هاي قسطي و 
سيم كارت هاي سازماني با قيمت مصوب پيشين به 
فروش خواهد رس��يد. در سامانه گلچين همراه اول 
مي توانيد پس از انتخاب سيم كارت دايمي و استان 
روي دكمه انتخاب سرشماره كليك كنيد و پس از 
انتخاب يك مورد دلخواه از ميان ليس��ت شماره ها 
هر كدام را كه دلتان خواست انتخاب كنيد. در ادامه 
مي توانيد با وارد كردن اطاعات شخصي و پرداخت 
آناين سفارش را ثبت كرده و سيم كارت را درب منزل 

تحويل بگيريد.

    پيشنهاد ويژه براي مشتركين فعلي
عاوه 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 
بهمن ماه امسال به مدت يك سال اقدام به تعويض به 
يوسيم كنند، شانس برنده شدن پيشنهادي تشويقي 
را خواهد داد. اين پيش��نهاد يك سيم كارت رويايي 
با اينترنت رايگان يك س��اله است. به اين ترتيب اگر 
قصد خريد سيم كارت دايمي را داريد اين چند روز 
بهترين فرصت براي بهره ب��ردن از تخفيف قيمت 
س��يم كارت و همچنين اس��تفاده از بسته پيامك، 
مكالمه و اينترنت رايگان است. اگر هم مشترك فعلي 
هس��تيد حاال بهترين فرصت براي ارتقا به يوسيم 
است. براي مشاهده تعرفه سيم كارت دايمي همراه 
اول به اين صفحه و براي نمايش و خريد بسته هاي 
اينترنت نوترينو )۴.۵G( هم مي توانيد به اين صفحه 

از وب سايت همراه اول مراجعه كنيد.

فروش ويژه سيم كارت دايمي 
همراه اول به مناسبت دهه فجر

توقيف ۵ دستگاه كاميون حامل 
دام زنده غيرمجاز در بجستان

مشهد|جانشين فرماندهي انتظامي بجستان از 
توقيف ۵ دستگاه كاميون حامل دام زنده غيرمجاز 
در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ دوم حميد 
زارع شورابي گفت: در پي كسب اخبار و اطاعاتي 
مبني بر انتقال احشام به اس��تان هاي جنوبي و 
قاچاق آن به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس 
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 كاميون ها حامل احشام 
غيرمجاز و با تعداد ۴ دستگاه كاميونت ديگر نيز 

همسفر بوده اند.

 ۱۰۱۸ واحد مسكن مهر 
در استان كرمانشاه افتتاح شد

كرمانش�اه|۱۰۱۸واحد مس��كن مهر ب��ا اعتبار 
۸۰۰ميليارد ريال امروز با حضور وزير راه و شهرسازي 
به مناسبت دهه فجر در استان كرمانشاه به بهره برداري 
رسيد. ساير طرح هاي مسكن مهر شامل ۱۰۰ واحد 
تعاوني مهر شهرستان هرس��ين، ۳۶ واحد تعاوني 
مس��كن ميراث فرهنگي، ۳۲ واحد تعاوني مسكن 
انجمن شركتها، ۱۸۴ واحد تعاوني مسكن مولوي 
شهرستان جوانرود، ۳۰۰ واحد مهرآوران شهرستان 

كنگاور و ۳۳۰ واحد خودمالكين سطح استان است.
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يك سوم بيكاران كشور 
محرومان مخاطب كميته امدادند

معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد از ايجاد ۹۰ 
هزار فرصت شغلي براي مددجويان اين نهاد در ۱۰ 
ماهه سال جاري خبر داد و گفت: براي ايجاد ۱۶۲ هزار 
فرصت شغلي در سال آينده برنامه ريزي شده است. 
حجت اهلل عبدالملكي معاون اشتغال و خودكفايي اين 
نهاد با تشريح عملكرد اين معاونت در حوزه اشتغال 
مددجويان افزود: در ۱۰ ماهه سال جاري در مجموع 
۱,۶۲۱ ميليارد تومان تسهيالت اشتغال زايي از محل 
قرض الحسنه شبكه بانكي، صندوق قرض الحسنه 
امداد واليت و صندوق توس��عه ملي به مددجويان 
پرداخت ش��ده اس��ت. با اين رقم تسهيالت بيش از 
۹۰ هزار فرصت شغلي براي مددجويان كميته امداد 
در سراس��ر كشور ايجاد شده اس��ت. عبدالملكي از 
برنامه ريزي براي ايجاد ۱۶۲ هزار فرصت شغلي در 
س��ال آينده خبر داد و تاكيد كرد: ۱۴۰ هزار فرصت 
شغلي از طريق اجراي طرح و ۲۲ هزار فرصت شغلي 
ديگر از طريق كاريابي انجام خواهد شد كه براي اجرا 

نيازمند تأمين منابع مالي و بانكي است.

200 هزار خانواده پشت نوبت 
دريافت مستمري بهزيستي

رييس س��ازمان بهزيستي كشور در نشست شوراي 
اداري بهزيستي استان كردستان در سنندج از وجود 
۲۰۰ هزار خانواده پش��ت نوبتي در كشور خبر داد و 
گفت: درصدد يكسان سازي مستمري مددجويان و 

برقراري مستمري براي افراد پشت نوبتي هستيم.
وحيد قبادي دانا، رييس سازمان بهزيستي كشور در 
خصوص مسكن معلولين و دغدغه هاي اين قشر از 
جامعه تصريح كرد: ۵۳ هزار واحد مسكوني در دست 
احداث داريم كه ۱۱۳ هزار مددجو پشت نوبت برنامه 
مسكن وجود دارد؛ اميدواريم با حمايت و مشاركت 
همه بخش هاي مختلف از جمله انجمن خيرين مسكن 
ساز، بنياد مستضعفان و بنياد مسكن انقالب اسالمي، 

ساخت همه آنها به پايان برسد و واگذار شود.
رييس سازمان بهزيستي كشور افزود: با مطالبه گري 
از نهادي هاي مرتبط در امر ساخت مسكن و افزايش 
جلب مش��اركت هاي اجتماعي و استفاده از الگوها و 
تجارب موفق كشورهاي پيشرفته اميدوارم بتوانيم 

پروسه تامين مسكن جامعه هدف را محقق سازيم.
قبادي دانا با اش��اره به اليحه خوبي ك��ه در ارتباط با 
بودجه سازمان بهزيستي به مجلس فرستاده است 
اذعان كرد: در صورت تصويب در صحن علني مجلس 
شوراي اسالمي، دريافتي مستمري بگيران بهزيستي 

۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.

 رتبه اول شيراز در دنيا
براي پيوند كبد

رييس مركز مديريت پيون��د و درمان بيماري هاي 
وزارت بهداشت با اشاره به پيش��رفت هاي ايران در 
حوزه پيوند اعضا و لزوم فرهنگس��ازي براي اهداي 
عضو از مرگ مغزي، گفت: در كشور ما بيش از ۵۵۰۰ 
مورد پيوند كبد صورت گرفته و در اين خصوص مركز 
شيراز با ۷۰۰ پيوند كبد در سال، رتبه اول را در جهان 

كسب كرده است.
مهدي ش��ادنوش در كارگاه آموزش��ي بهره برداري 
از سامانه رجيس��تري مركز مديريت پيوند و درمان 
بيماري ها، عنوان كرد: سامانه رجيستري، حلقه مفقود 
حوزه پيوند بود كه ب��ا راه اندازي آن، در حوزه درمان، 
سياست گذاري و اقتصاد س��المت كشور اقدامات 
مهمي انجام خواهد شد.وي با بيان اينكه عمل پيوند 
مي تواند تأثير بسيار زيادي در صرفه جويي و ارتقاي 
كيفيت زندگي بيماران داشته باشد، افزود: از سال ۶۸ 
به همت استاد فاضل و با فتواي امام خميني)ره( مساله 
پيوند به صورت شرعي حل شد و ۱۱ سال طول كشيد 
تا به قانون تبديل و آيين نامه هاي مربوطه نيز ۲سال 
بعد از آن در هيات دولت به تصويب رسيد.شادنوش 
گفت: روند رش��د اهداي عضو در ۱۸ س��ال گذشته 
در ايران، ۶۰ برابر ش��ده است كه در مقياس جهاني 
شاخص قابل قبولي نيست؛ زيرا كشوري مانند چين، 
طي ١٠ س��الي كه موضوع اهداي عضو را با جلسات 
آموزشي متخصصين كش��ور ما آغاز كرده است، در 
زمينه اهداي عضو رش��د ۱۲۲ برابري داشته است. 
وي با بيان اينكه در گذشته بيشتر پيوندهاي كليه از 
افراد زنده بوده، اما در حال حاضر ۵۷ درصد پيوندهاي 
كليه در كشور از افراد دچار مرگ مغزي است، گفت: در 
كشور ما، بيش از ۵۵۰۰ مورد پيوند كبد صورت گرفته، 
در اين خصوص به همت استاد ملك حسيني، مركز 
شيراز با ۷۰۰ پيوند كبد در سال، رتبه اول را در جهان 
كسب كرده است. رتبه بعدي مربوط به بيمارستاني 
در كاليفرنياي امريكا با ۴۰۰ پيوند كبد در يك مركز 
بوده، از اين رو، اين موضوع افتخاري براي دانش��گاه 
شيراز محسوب مي شود.رييس مركز مديريت پيوند 
و درمان بيماري هاي وزارت بهداش��ت خاطرنشان 
كرد: رتبه اهداي عضو ايران در رنكينگ جهاني ۲۶ 
است، اما مي تواند وضعيت بهتري داشته باشد و البته 
با توجه به فعاليت هايي كه آغاز شده، نتايج بهتري 
در انتظار خواهد بود و در سال ۹۸ نيز جهش خوبي 
را شاهد خواهيم بود؛ چراكه چالش هاي موجود در 
سال ۹۷ رفع شده است.شادنوش با بيان اينكه هزينه 
پيوند كليه يك هفتم دياليز است، يادآور شد: هزينه 
دياليز در طول يك دوره ۵ ساله، حدود ۳۵۰ ميليون 
تومان براي خزانه كشور هزينه در بر خواهد داشت؛ در 
حالي كه پيوند كليه حدود ۵۰ ميليون تومان هزينه 
دارد.بنابر اعالم وبدا، وي گفت: از نظر مالي نيز با وجود 
نوسانات ارزي اجازه نداده ايم، بيماران پيوندي تحت 
تأثير قرار گيرند. همچنين تا پايان اس��فندماه سال 
جاري، پرداخت هاي مربوط به تيم فعال پيوند تمامي 
دانش��گاه ها انجام خواهد شد.رييس مركز مديريت 
پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداش��ت با بيان 
اينكه در حال حاضر ۸۶۰۰ نفر در ليست انتظار پيوند 
كليه قرار دارند، اف��زود: اميدواريم بتوانيم اين آمار را 

كاهش دهيم و از آالم اين بيماران بكاهيم.

برنامه ريزي براي مقابله با تحريم

فرازهايي از 40 سال آرامش بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران 
مقدمه

نگاهي به تاريخچه نظارت بر صنعت بيمه نشان 
مي دهد، عمر سياست گذاري، نظارت و هدايت 
بيش از 40 سال اس�ت اما در 40 سال اخير بيمه 
مركزي با ماموريت مش�خص و ابزار قانوني اين 

مسووليت را بر عهده داشته  است.
بيمه مركزي ايران با اركان مجمع عمومي، شوراي 
عالي، هيات عامل و بازرسان، تأسيس و آغاز به 

كار كرده است.
پس از تأسيس بيمه مركزي تمامي فعاليت هاي 
ش�ركت هاي بيمه اي 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 شركت هاي بيمه، 
شخصيت حقوقي و سرمايه آنها، اجازه فعاليت، 
صالحيت مالي و فني، نح�وه واگذاري پرتفوي 
و ادغام ش�ركت هاي بيمه در يكديگر و باالخره 
انحالل اين ش�ركت ها تابع مقررات خاص بيمه 

مركزي شد.

۱- جواد منصور از )يكم آبان ۱۳۵۰ تا س��ي ام شهريور 
 )۱۳۵۶

۲- دكتر هادي هدايت��ي )يكم مهر ۱۳۵۶ تا يكم آبان 
 )۱۳۵۷

۳- عبدالحسين دانشپور )بيست و سوم اسفتد ۱۳۵۷ 
تا سيزدهم ارديبهشت ۱۳۶۰( 

۴- دكتر س��يد محمود اعرابي )چهاردهم ارديبهشت 
۱۳۶۰ تا پانزدهم آذر ۱۳۶۲( 

۵- احمد گرانمايه )شانزدهم آذر ۱۳۶۲ تا نهم فروردين 
 )۱۳۷۳

۶- دكتر عبدالناصر همتي )ده��م فروردين ۱۳۷۳ تا 
بيستم خرداد ۱۳۸۵( 

۷- دكتر نوروز كهزادي )بيست و يك خرداد ۱۳۸۵ تا 
هفدهم فروردين ۱۳۸۷( 

۸- دكترجواد فرش��باف ماهريان )هجدهم فروردين 
۱۳۸۷ تا ششم شهريور ۱۳۹۰( 

۹- سيد محمد كريمي )بيست و چهارم شهريور ۱۳۹۰ 
تا ششم شهريور ۱۳۹۲( 

۱۰- محمد ابراهيم امين )هفتم شهريور ۱۳۹۲ تا ۲۲ 
ارديبهشت ۱۳۹۵( 

۱۱- دكتر عبدالناصر همتي )دوره دوم( )بيست و سوم 
ارديبهشت ۱۳۹۵ تا هفدهم تير ۱۳۹۷( 

۱۲- دكتر غالمرضاسليماني )سي ام تير ماه ۱۳۹۷ تا 
هم اكنون( 

آنچه در پي مي آيد، نمايه اي اس��ت از آنچه در ۴۰ سال 
گذشته بر صنعت بيمه گذشت:

     ملي شدن شركت هاي بيمه )1358( 
موسسات بيمه كشور تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي 
با تركيبي از يك شركت دولتي، ۱۲ شركت خصوصي 
)آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد . ... و دو موسسه بيمه 
خارجي به صورت نمايندگي در س��طح كشور فعاليت 
مي كردند( . در چهارم تير ماه ۱۳۵۸ بنا بر تصميم شوراي 
انقالب ۱۲ شركت خصوصي، ملي اعالم شدند و پروانه 

فعاليت ۲ نمايندگي خارجي بيمه نيز لغو شد.
فعاليت ۳ ش��ركت بيمه ايران، آس��يا و الب��رز و توقف 
فعاليت هاي بيمه اي ۱۰ ش��ركت بيمه )۱۳۶۰ لغايت 

 )۱۳۶۷
در فاصله زماني س��ال هاي ۱۳۶۰ لغاي��ت ۱۳۶۸ و در 
هنگامه ورود كشور به جنگ تحميلي ۳ شركت بيمه 
ايران و آسيا و البرز به فعاليت خود ادامه دادند لكن صدور 

بيمه نامه در ۱۰ شركت بيمه ملي متوقف شد.

     بيمه در دوران دفاع مقدس
 )1359 لغايت 1368( 

ط��ي دوران ۸ س��ال دفاع مق��دس و محدوديت هاي 
 اعمال ش��ده از س��وي كش��ورهاي خارجي به جهت 
تحريم هاي اعمال شده، اقدامات صنعت بيمه كشور در 
دوران پرافتخ��ار دفاع مقدس به منظور تبيين نقش و 

عملكرد آن در قالب هاي زير قابل بررسي است: 
الف( اعزام نيروي انساني و امكانات تخصصي، سرمايه اي، 

عمومي و تخصصي
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: ۶ نفر

جانبازان: ۶۴۹ نفر
آزادگان: ۶۸ نفر 
رزمنده: ۱۱۱ نفر

ش��ايان ذكر اس��ت به جهت حمايت قاطع از خانواده 
معظم ايثارگران تعداد ۳۹۹ نفر از خانواده معزز شهدا 
در بيمه مركزي و شركت هاي تحت نظارت مشغول به 

فعاليت هستند.
ب( اقدامات كلي و ساير اقدامات بين المللي و خارجي 

۱-  بيمه نفت كش ها 
۲- بيمه منازل مسكوني با پوش��ش بمباران هوايي و 

موشك باران 
۳- پوشش بيمه حمل كاال و تجهيزات به مناطق جنگي 
۴ - ارس��ال كمك هاي نقدي و غيرنق��دي به مناطق 

جنگي

 تصويب قانون اداره امور شركت هاي بيمه 
در مجلس شوراي اسالمي )13آذر1367( 

در آذر ماه سال ۱۳۶۷ به موجب » قانون نحوه اداره امور 
شركت هاي بيمه« از ادغام ۹ شركت بيمه ملي شده به 
نام هاي آريا، اميد، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان 
و كار، شرق و ملي، شركت س��هامي بيمه دانا فعاليت 

خود را آغاز كرد.

 Asian Re عضوي�ت بيم�ه مرك�زي در 
 )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 ۱۹۷۹ )۱۳۵۷( و در قالب قوانين 

UN-ESCAP تاسيس شد. 
شروع به فعاليت اين شركت يك سال پس از تاسيس 

آن است.

  الحاق صندوق تامين خسارت هاي بدني به 
فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي 

 )1373(
صندوق تامين خس��ارت هاي بدني ب��ه موجب ماده 
۱۰ قان��ون بيمه اجباري مس��ووليت مدني دارندگان 
وس��ايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث 
مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ هجري شمس��ي تاسيس شد 
و آيين نامه آن در تاريخ ۱۳۴۸/۰۴/۱ به تصويب هيات 

وزيران رسيد. 

  وص�ول تقاض�اي تاس�يس بيم�ه خصوصي 
 )1383/03/13(

بهم��ن ۱۳۸۰رييس ش��وراي عالي بيم��ه از تصويب 
آيين نامه تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و وصول 

۲۶تقاضاي 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 ۱۳۸۱/۰۲/۱۸ تاسيس شد.

     تاسيس نخستين شركت هاي بيمه خصوصي 
)توس�عه، پارس�يان، رازي و كارآفري�ن( در 

سرزمين اصلي )1382/02/28( 
در س��ال ۱۳۸۱ بيمه مركزي موافقت خود را با ثبت 
۴ ش��ركت بيمه توسعه، پارس��يان، رازي و كارآفرين 
اعالم و در ۲۸ ارديبهش��ت ۱۳۸۲ پروانه فعاليت آنها 

را صادر كرد.

   تاسيس نخس�تين ش�ركت بيمه اتكايي در 
ايران )1383/02/12( 

شركت بيمه اتكايي امين )سهامي خاص( به عنوان اولين 
شركت بيمه اتكايي خصوصي كشور اجازه تاسيس خود 
را در تاريخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۰ از 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 
بيمه هاي اموال و مسووليت، گروه پژوهشي بيمه هاي 
اش��خاص و گروه پژوهش��ي عمومي بيمه تاس��يس 
شد.   اساسنامه پژوهشكده بيمه پس از تصويب شوراي 
گسترش آموزش عالي در تاريخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷، براي 
اجرا در تاريخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ به بيمه مركزي جمهوري 

اسالمي ايران ابالغ شد. 

 ادامه تاسيس شركت هاي بيمه اي
از سال1382تا 1395

در فاصله سال هاي ۱۳۸۲تا ۱۳۹۵، ۲۳ شركت بيمه 
خصوصي ديگر از بيمه مركزي مجوز فعاليت گرفتند 
در اين سال ها شركت هاي بيمه سينا، ملت، ايران معين 
و نوين )۱۳۸۲(، شركت هاي بيمه اميد، اتكايي امين، 
حافظ، دي و س��امان )۱۳۸۳(، پاس��ارگاد )۱۳۸۵(، 
معلم با ادغام ش��ركت هاي صادرات و سرمايه گذاري 
)۱۳۸۶(، ميهن )۱۳۸۷(، اتكاي��ي ايرانيان )۱۳۸۸(، 
كوث��ر )۱۳۸۹(، ما، متقابل كيش و آرم��ان )۱۳۹۰( 
متقابل قش��م و آس��ماري )۱۳۹۱( تعاون و س��رمد 

)۱۳۹۲(، تجارت نو و حكمت صبا )۱۳۹۵( .

   خصوصي سازي س�ه شركت بيمه اي آسيا، 
دانا و البرز )1388( 

در س��ال ۱۳۸۸ و پ��س از اقداماتي ك��ه در چارچوب 
سياست هاي كلي اصل۴۴از اواسط دهه ۱۳۸۰صورت 
گرفته بود، عرضه سهام ش��ركت بيمه البرز در بورس 
آغاز شد و مورد اس��تقبال متقاضيان و سرمايه گذاران 

قرار گرفت.

 تاس�يس اولين شركت تخصصي بيمه عمر و 
زندگي )1395( 

يكي از رويكردهاي مهم بيمه مركزي گسترش بيمه هاي 
عمر در كشور است. درحال حاضر سياست بيمه مركزي 
جمهوري اسالمي ايران، صرفًا اعطاي پروانه فعاليت به 
ش��ركت هاي بيمه تخصصي و با اولويت شركت هاي 

بيمه زندگي است .

 اصالح تعرفه و آزاد سازي در بازار بيمه
در خرداد ۱۳۸۸ بيمه مركزي به منظور افزايش رقابت 
بين ش��ركت هاي بيمه و افزايش رضاي��ت خريداران 
بيمه نامه، به تدريج تعيين نرخ رشته هاي مختلف را به 
 عهده هيات مديره شركت ها گذاشت.اين پروژه رقابت 
ش��ركت هاي بيمه را افزايش داد .براين اس��اس بيمه 
مركزي نظ��ام نظارت مال��ي را جايگزين نظام نظارت 

تعرفه اي كرد. 

 راه ان�دازي س�امانه نظ�ارت و هداي�ت 
الكترونيكي بيمه )سنهاب( از1391

 از س��ال ۱۳۹۱، حدود ۴۰ زير سيس��تم تحت عنوان 
س��امانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه موسوم به 

سنهاب توسط بيمه مركزي طراحي و راه اندازي 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 نامه ها 
بررسي، احصا و به شاخص نظارتي عمومي و تخصصي 
تبديل مي شود، به نحوي كه اطالعات استخراج شده از 
سرورهاي شركتهاي بيمه ضمن انطباق با شاخصهاي 
نظارتي غربال مي ش��ود و مغايرات آنها استخراج و به 

صورت خودكار به شركت بيمه منعكس مي شود.

   برنامه ري�زي براي مقابله ب�ا تحريم )ايجاد 
حساب ويژه اتكايي( 

  بيمه مركزي توانست با ايجاد حساب ويژه اتكايي، ايجاد 
كنسرسيوم ملي و .... ظرفيت نگهداري ريسك در كشور 
را افزايش دهد بطوري كه پوشش اتكايي مورد نياز تمام 
پروژه ها و ريسكهاي بزرگ كشور را كه سهم بسزايي در 

اقتصاد كالن كشور دارند، تأمين نمايد.

    اصالح قانون بيمه شخص ثالث )سال 1395( 
 با توجه به كمبودهايي كه قانون قبلي ش��خص ثالث 
داشت و مطابق با مطالعات و بررسي هاي فشرده وپس 
از مدت چندسال در سال ۱۳۹۵ تحت 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 نامه هاي اجرايي مرتبط با آن را داشت.

    صندوق بيمه حوادث طبيعي
درصورت تاسيس نهايي، صندوق، بيمه گر »بيمه پايه«، 
صندوق است و كليه ش��ركت هاي بيمه تحت نظارت 
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران مي توانند نسبت 
به فروش بيمه نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان 

اقدام كنند.

    توانگري شركت هاي بيمه
يكي از اقدامات نظارتي كه بيمه مركزي با جديت آن را 
پيگيري مي كند، توانگري شركت هاي بيمه است. 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 
حق بيمه به مردم خدمت ارايه مي دهد بايد اين اطمينان 
و اعتماد در مردم نسبت به شركت هاي بيمه به وجود آيد 
و بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر بر اين امر نظارت ويژه 
دارد تا شركت هاي بيمه توانايي انجام تعهدات خود را 

در قبال بيمه گذاران، داشته باشند.

    اشتغال زايي
صنعت بيمه كش��ور توانس��ته در امر ايجاد اشتغال تا 
پايان س��ال ۱۳۹۶ براي نزديك به ۱۴۰هزارنفر شغل 

ايجاد كند.

    پااليش شبكه فروش
در اين طرح ۸۹ هزار كد شبكه فروش مندرج در سامانه 
سنهاب شناس��ايي و با فراخوان گسترده شركت هاي 
بيمه، اطالعات نمايندگان و كارگزاران تعيين هويت 
شدند و ۷هزار نماينده دو ش��غله و چند صد نماينده 
داراي دو يا سه نمايندگي از شركت هاي بيمه شناسايي 

و اصالح شد.

   توسعه فرهنگ بيمه
سياس��ت جدي بيمه مركزي، فرهنگسازي بيمه در 
مي��ان دانش آموزان اس��ت. اهميت ش��ناخت اصول 
اوليه فراگيري مفاهيم بيمه اي و آشنايي با قابليت ها 
و ظرفيت هاي 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 
اجتماعي پايدار خواهيم بوددر اين راستا برقراري تعامل 
با وزارت آموزش و پرورش )گنجاندن مفاهيم بيمه اي 
در كتاب هاي درسي و مجالت رشد، اجراي برنامه هاي 
آموزش��ي در مدارس، اهداي كتاب، برگزاري مسابقه 

بيمه اي( صورت گرفته است.
اخذ مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

برقراري تعامل شايسته با رسانه هاي مختلف
تهيه، توليد و پخش مطالب بيمه اي در قالب هاي مختلف 

و از طريق كانالهاي گوناگون به مردم
تهيه و توليد انيميشن/تيزر كليپ هاي مختلف

تهيه و تدوين سند توسعه فرهنگ بيمه
راه اندازي مركز تماس تلفني ۴ ش��ماره اي )۲۳۴۲( و 

پيامكي و پاسخگويي به مردم
تصويب قانون هاي هفتگانه مرتبط با فعاليت موسسات 

بيمه بازرگاني 
تصويب »اليحه قانون ملي ش��دن موسس��ات بيمه و 

موسسات اعتباري« 
تصويب قانون اداره امور شركت هاي 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«- مصوب ۱۳۸۷
تصويب قانون »بيمه اجباري خس��ارات واردش��ده به 
ش��خص ثالث در اثر حوادث ناش��ي از وسايل نقليه«- 

مصوب ۱۳۹۵ 
تصويب مقررات تأس��يس  و فعاليت  موسس��ات  بيمه 
در مناط��ق  آزاد تجاري- صنعتي  جمهوري  اس��المي 
ايران و قانون  اص��الح  قانون  چگونگي  اداره  مناطق آزاد 
تج��اري- صنعتي جمهوري اس��المي ايران- مصوب 

 ۱۳۸۷/۰۴/ ۱۶ -۱۳۸۹/۰۶/۰۲
تصويب قوانين برنامه توسعه كش��ور از جمله »قانون 
برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران «

  ص�دور تاييدي�ه ش�رايط عموم�ي ب�راي 
رشته هاي بيمه اي فاقد شرايط عمومي مصوب 

شوراي عالي بيمه
در اجراي ماده ۷ آيين نامه ش��ماره ۸۱ مصوب شوراي 
عالي بيمه، شرايط عمومي ارسالي از سوي شركتهاي 
بيمه، ضمن مطابقت با قانون بيمه، عرف بيمه گري و 
س��اير قوانين و مقررات مرتبط، مورد ارزيابي و بررسي 
تخصصي/كارشناسي قرار گرفت و گزارشات مختلف 
جهت اعالم ايرادات/ ابهامات آن به شركت هاي ذيربط 
تنظيم و در صورت لزوم جلس��ات كارشناسي، تماس 
تلفني، پيگيري و ... انجام شد. در همين راستا، از سال 
۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۷ براي ۹۸ مورد شرايط عمومي، 

تاييديه صادر شد.

    حق بيمه توليدي
حق بيمه توليدي از ۲۷/۳ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۹ 
به ۳۴۵۳۱۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۶ رسيده است.

حق بيمه توليدي صنعت بيمه كش��ور از ۴/۴ ميليارد 
ريال در سال ۱۳۵۰ به حدود ۳۴۵/۳ هزارميليارد ريال 

در سال ۱۳۹۶ رسيده است )البته اين افزايش متاثر از 
تورم هم است( . متوسط رشد ساالنه حق بيمه توليدي 
صنعت بيمه كش��ور در ۴۷ سال گذشته معادل ۲۷/۸ 

درصد بوده است.

    خسارت پرداختي
خس��ارت پرداختي صنعت بيمه كشور از ۸/۳ ميليارد 
ريال در س��ال ۱۳۵۹ به ح��دود ۲۱۷/۴ هزارميليارد 
ريال در سال ۱۳۹۶ رسيده است. متوسط رشد ساالنه 
خس��ارت پرداختي صنعت بيمه كش��ور در ۴۷ سال 
گذشته معادل ۲۸/۷ درصد بوده است كه متوسط رشد 
س��االنه حق بيمه توليدي در اين مدت )۲۷/۸ درصد( 

كمي بيشتر است.

    ضريب خسارت
متوسط ضريب خسارت صنعت بيمه كشور در ۳۱ سال 

گذشته معادل ۷۱/۳ درصد است.
ضريب خسارت در سال ۱۳۹۲ به حداكثر مقدار خود 

)۸۹/۳ درصد( رسيده است.
كمترين ميزان ضريب خسارت به سال ۱۳۶۸ با ۴۴/۸ 

درصد اختصاص دارد.

    حق بيمه سرانه: 
حق بيمه س��رانه در دهه هاي اخير از روندي صعودي 
برخوردار بوده، و از حدود ۷۰۰ ريال در سال ۱۳۵۹ به 

حدود ۴/۳ ميليون ريال در سال ۱۳۹۶ رسيده است.

    ضريب نفوذ بيمه: 
در ۴۷ سال اخير، ميزان ضريب نفوذ بيمه از ۰/۴۹ درصد 
در سال ۱۳۵۰ به ۲/۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسيده كه 
حاكي از ۴/۸ برابر شدن سرعت پيشرفت صنعت بيمه در 

مقايسه با اقتصاد داخلي در اين مدت است.

  تاييد صالحيت براي مديران كليدي
در دوره ۱۳۸۱ لغايت پاي��ان ۱۳۹۲ حدود ۶۳۰ مورد 
تاييديه براي مديران كليدي ش��ركتهاي بيمه صادر 

شده است.

  تأييد صالحيت حرفه اي كاركنان كليدي 
شركت هاي بيمه

در مجموع بي��ش از ۳۱۹۱ مورد مج��وز براي فعاالن 
صنعت بيمه در ۴۰ سال گذشته صادر شده است.

  ايج�اد س�رويس ها و خدم�ات الكترونيكي 
متنوع در پرتال بيمه مركزي

ايجاد مي��ز خدمت الكتروني��ك و اراي��ه ۱۵ خدمت 
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: 
استعالم بيمه نامه /سامانه پاسخ به استعالم سوابق بيمه 
خودرو/ ثبت اطالعات متقاضيان شبكه فروش )نماينده، 

كارگزار، ارزياب خسارت، كارگزار اتكايي( و...

    رتبه بيمه اي ايران در دنيا 
بر اساس آمار سال ۲۰۱۷ )۱۳۹۶( صنعت بيمه كشور 
از نظر شاخص حق بيمه توليدي در جايگاه ۴۲ ام جهان 
ايستاده است. از س��وي ديگر رتبه دو شاخص ضريب 
نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه كشور جايگاه ۵۷ و ۶۷ در 

دنيا را داراست. 

مجوزهاي صادره براي عرضه كنندگان خدمات بيمه اي
تعداد                                    جمع: 2020عنوان مجوزرديف

663ارزيابي خسارت بيمه اي1

1302كارگزاري رسمي بيمه مستقيم2

3اكچوئر رسمي بيمه3

28موسسات بيمه )شركت هاي بيمه( 4

15موسسات آموزشي بيمه5

9دفاتر ارتباطي بيمه6

   با توجه به كمبودهاي�ي كه قانون قبلي 
شخص ثالث داش�ت و مطابق با مطالعات و 
بررسي هاي فشرده وپس از مدت چندسال 
در س�ال 1395 تحت عن�وان» قانون بيمه 
اجب�اري خس�ارت وارد ش�ده به ش�خص 
ثالث در اثر حوادث ناش�ي از وسايل نقليه« 
تصويب شد كه بيمه مركزي نقش موثري در 
تدوين، پيگيري و تصويب قانون اين قانون و 
آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با آن را داشت.

   عرضه س�هام بيمه البرز در بورس مورد 
استقبال متقاضيان قرار گرفت.

برش



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

»تعادل«ازپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد

تحقق۷۵درصديدرآمدهايشهرداريتاديماه
گروه راه و شهرسازي|

روز گذش��ته سيد حسن رس��ولي، خزانه دار شوراي شهر 
تهران گزارش حساب هاي درآمد و هزينه شهرداري تهران 
در س��ه ماهه مهر، آبان و آذر ماه و ارزيابي ميزان انطباق آن 
با بودجه مصوب س��ال ۹۷ را قرائت كرد. همچنين دراين 
جلسه كليات طرح »الزام شهرداري تهران به برنامه ريزي و 
انجام اقدامات الزم براي بستر سازي تحقق زيست شبانه در 
چشم اندازتهران ۱۴۰۲« مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي 
ش��وراي شهر تهران با اجراي آزمايش��ي زيست شبانه در 
تهران از ابتداي ارديبهشت ماه و در يك بازه زماني ۳ ماهه 

موافقت كردند.
به گزارش »تعادل«، حسن رس��ولي در جريان بررسي 
حس��اب درآمد و هزينه شهرداري در ۹ ماه اخير عنوان 
كرد كه ش��هرداري تهران در ب��رش عملكردي ۹ ماهه 
امسال توانسته مبلغ ۹ هزار و 8۷۱ ميليارد تومان يعني 

۷۵ درصد 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 ۴ هزار 
و۳۵۷ ميليارد 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 
۳ هزار و ۵۹۲ ميليارد تومان )معادل 8۲ درصد( منابع 

مالي را تحصيل كند.
او با بيان اينكه شهرداري تهران در اين مدت با 8۲ درصد 
تحقق درآمد و ۱8 درصد كس��ري بودجه مواجه اس��ت، 
تصريح كرد: شهرداري مبلغ ۲ هزار و ۳۴8ميليارد تومان 
هزينه در سه ماه مهر و آبان و آذر منظور كرده است. از كل 
منابع حاصله ۶۵ درصد هزينه ها ثبت شده كه ثبت اين 
ميزان مصارف براي سه ماه، بيانگر فاصله زماني در نحوه 
ثبت رويدادهاي مالي شهرداري است. به عبارتي هر چند 
اين فاصله نسبت به ماه هاي گذشته كاهش پيدا كرده ولي 
عدم ثبت ۳۵ درصدي هزينه ها در دفاتر مالي نشان دهنده 

عدم رفع نقايص ثبت اين رويداد مالي است. 
خزانه دار ش��وراي شهر تهران درباره عملكرد تامين منابع 
در فصل پاييز امس��ال نيز گفت: شهرداري تهران كسري 
عملكردي ۷۶۴ ميلياردتومان )معادل ۱8 درصد( نسبت 
به بودجه مصوب دارد، عمده اين كسري عملكرد مربوط به 
بخش درآمدهاست. درآمدهاي مصوب ۳ ماهه مبلغ ۲هزار 

و ۶8 ميليارد تومان است اما شاهد عملكرد يك هزار و ۴۹۶ 
ميليارد توماني در مجموع ۳ ماه هستيم كه نسبت به مصوب 
شورا با كس��ري عملكرد ۵۷۲ميليارد توماني )معادل ۲8 
درصد( در اين بخش مواجه هستيم. شهرداري براي جبران 
اين كسري ۳ ماهه بايد۵۷۲ ميليارد تومان را در ماه هاي آتي 

مازاد بر تكليف جذب كند.
رسولي همچنين تصريح كرد:  درآمد حاصل از واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي 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 و 8۶۳ 
ميليارد تومان است، اما شاهد عملكرد هزار و ۴۱۵ميليارد 
تومان در سه ماه و كسري عملكرد ۴هزار و ۴8۱ ميليارد 
ريالي يعني ۲۴ درصد هستيم. شهرداري براي جبران 
اين كسري مي بايست ۴۴8ميليارد تومان را در ماه هاي 

آتي مازاد جذب كند.
وي با بيان اينكه ش��هرداري در بخش درآمد حاصل از 
تملك دارايي هاي مالي اين سه ماه، مبلغ ۶8۰ ميليارد 
تومان يعني ۱۹ درصد از درآمد خود را از اين محل تامين 
كرده اس��ت، اعالم كرد: ش��هرداري تهران براي تامين 
درآمدهاي خود مكلف به تامي��ن ۴۲۴ ميليارد تومان 

منابع از اين محل بوده است.
خزانه دار شوراي شهر تهران درباره عملكرد حساب هزينه 
فصل پاييز ۹۷ نيز گفت: عملكرد حساب مصارف سه ماهه 
مصوب مبلغ ۳ه��زار و ۹۶۰ ميليارد تومان اس��ت. طبق 
رويدادهاي ثبت شده در دفاتر مالي، شهرداري تهران در اين 
بخش كسري عملكردي هزار و ۶۱۴ ميليارد تومان يعني 
۴۰ درصد نسبت به بودجه مصوب دارد، عمده اين كسري 
عملكرد مربوط به بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي است، 
در حالي كه شهرداري مكلف به هزينه هزار و ۷۱۲ ميليارد 
تومان يعني معادل ۴۳ درصد منابع در اين محل بوده است 
اما شاهديم مبلغ ۲۹۳ ميليارد تومان معادل ۱۷ درصد از 
مصارف سه ماهه را در بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي كه 
عمدتا به هزينه هاي توسعه شهر و اجراي پروژه هاي عمراني 

اختصاص مي يابد، هزينه كرده است.
رسولي ادامه داد: رقم كل مصارف هزينه اي، مصوب سه ماهه 
مبلغ هزار و8۲۱ميليارد تومان است اما شاهد عملكرد هزار 
و ۹۳۴ ميليارد تومان در س��ه ماه مهر و آبان و آذر هستيم، 
به عبارتي 8۲ درصد كل مصارف شهرداري در مهر و آبان 
و آذر ماه ۱۳۹۷ از جنس هزينه هاي جاري بوده است. رقم 

كل مصارف تمل��ك دارايي هاي مالي يا همان هزينه هاي 
بازپرداخت وام ها، تسهيالت و ديون، مصوب سه ماهه مبلغ 
۴۲۷ميليارد تومان است. اما ش��اهد عملكرد هزار و ۲۱۰ 
ميليارد توماني )معادل ۲8 درصد( هستيم. اين سرفصل 
طي ۳ ماه با ۷۲ درصد كمب��ود نقدينگي روبرو بوده البته 
مطمئنا هزينه هاي قطعي و پرداختي بيش از ارقامي است 

كه در گزارش شهرداري به آن اشاره شده است.

     عملكرد ۹ ماهه هزينه و درآمد شهرداري تهران
رس��ولي درباره عملكرد نه ماهه هزينه و درآمد شهرداري 
تهران نيز گفت: ش��هرداري بر اساس بودجه مصوب شورا 
موظف بوده است در برش عملكردي نه ماهه خود نسبت به 
تامين منابع در سقف ۱۳هزار و ۷۲ ميليارد تومان اقدام و به 
همين ميزان مصارف خود را تنظيم و تعادل ميان منابع و 

مصارف را برقرار كند، اما در برش عملكردي نه ماهه امسال 
توانسته مبلغ ۹هزار و 8۷۱ ميليارد تومان )۷۵ درصد( منابع 
را تحصيل كند. همچنين شهرداري در ۹ ماهه امسال مبلغ 
۳هزار و ۷۹۰ ميليارد تومان هزينه معادل ۳۲ درصد مصارف 
خود را ثبت و به شورا ارايه كرده، مطمئنا شهرداري هم اكنون 
مازاد درآمد بر مصارف معادل ۶8 درصد ناشي از اين گزارش 

را در خزانه خود موجودي ندارد و هزينه كرده است.
رسولي با بيان اينكه تعيين تكليف حساب هاي في مابين 
شهرداري پايتخت و دس��تگاه هاي اجرايي دولت يكي از 
مهم ترين اهداف حوزه مديريت شهري دوره پنجم است، 
گفت: با اين هدف از ظرفيت مجمع ۵۱ نفر اميد )نمايندگان 
مجلس و ش��وراي شهر( به رياس��ت دكتر عارف استفاده 
كرده ايم. جلساتي با رييس جمهور و معاون ايشان )رييس 
محترم س��ازمان برنامه و بودج��ه( و وزارت امور اقتصادي 

و دارايي )خزانه داري كل( برگزار ش��ده اس��ت. در نتيجه 
هم سويي و توافق صورت گرفته نمايندگان طرفين مسوول 
ش��دند به موضوع رس��يدگي و اظهارنظر كنند. سازمان 
حسابرسي كش��ور نيز به عنوان داور و مرجع رسيدگي به 

ادعاهاي آنان تعيين شده است.
خزانه دار 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 ۹ رديف 
مربوط به سال هاي ۹۵ و ۹۶ مبلغ ۱8هزار و 8۷۳ ميليارد 
تومان اعالم شده است. از اين رقم تاكنون مبلغ يك هزار و 
۳۶۷ ميليارد تومان معادل ۲. ۷ درصد كه به تاييد سازمان 
حسابرسي و خزانه داري كل كشور رسيده به صورت اوراق 
تسويه اسناد خزانه از س��وي دولت به شهرداري پرداخت 

شده است.

اعالم سقف و كف 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 
۱۵ درصد افزايش يابد. در طرح ترافيك سال جاري ابهاماتي 
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 گونه اي كه 
معاونت حمل و نقل شهرداري تهران عقيده دارد، اخذ عوارض 
تردد از محدوده زوج و فرد طبق مصوبه شورا قانوني است و 
پليس، فرمانداري و استانداري اين موضوع را رد مي كنند.  در 
طرح ترافيك سال آينده با حذف محدوده زوج و فرد ابهامات 
قانوني اين موضوع برطرف ش��ده اس��ت. در مصوبه جديد 
محدوده زوج و فرد به عنوان رينگ دوم طرح ترافيك در سال 
آينده منظور مي شود و عنوان آن به محدوده كنترل آلودگي 
هوا تغيير نام مي يابد. مالك هر خودرو با پالك تهران در سال 
۹8 در هر فصل ۲۰ روز و جمعا در سال 8۰ روز مي تواند به 
صورت رايگان وارد محدوده شوند و اگر بخواهد مازاد بر اين 
8۰ روز به محدوده بيايند، بايد عوارض پرداخت كند. عوارض 

در محدوده كنترل آلودگي هوا يا همان طرح زوج و فرد سابق 
نصف رقم طرح ترافيك است. در واقع از سال آينده شهروندان 
8۰ روز در سال مي توانند بطور رايگان وارد محدوده كنترل 
آلودگي هوا ش��وند. همچنين نرخ ع��وارض ترافيك براي 

ساكنان محدوده اين طرح در سال آينده داراي ۵۰ درصد 
تخفيف است و ميزان تخفيف خودروهاي داراي معاينه فني 
برتر نيز از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزايش يافته است. در اين 
طرح همچون سال گذشته براي دارندگان معاينه فني برتر 

نيز تخفيف در نظر گرفته شده و نرخ طرح ترافيك اين دسته 
از خودرو ها كمتر از ۷/۷ درصد افزايش يافته است.همچنين 
مالك محاسبه حضور در محدوده ترافيك اوج يا غير اوج، 
اولين و آخرين مشاهده پالك دوربين ها در مرزهاي ورودي 
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 
طرح محدوده طرح ترافيك شوند با لحاظ ۵۰ درصد تخفيف 
بايد ۷۲۴۵ تومان عوارض بپردازند. همچنين براي ساكنان 
محدوده طرح ترافيك، ميزان عوارض دو سر اوج با معاينه 
فني برتر ۱۵.۵۲۵ هزار تومان و با معاينه فني عادي ۲۰.۷۰۰ 
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 ۱۴.۴۹۰ تومان و براي دارندگان 
معاينه فني عادي ۱۹.۳۲۰ هزار تومان تعيين شده است.

سال گذشته اين مبلغ براي ساكنان داخل طرح كه معاينه 
فني برتر داشتند ۱۳.۴۴۰ تومان و براي خودروهاي داراي 
معاينه فني عادي ۱۶.8۰۰ هزار تومان بود. اما خودروهاي 
غيرس��اكن در محدوده طرح ترافيك كه در ساعات دو سر 

اوج با معاينه فني برتر وارد طرح مي شوند بايد ۳۱.۰۵۰هزار 
تومان و خودروهاي داراي معاينه فني عادي ۴۱.۴۰۰ هزار 
تومان بپردازند.در واقع ارزان ترين نرخ طرح ترافيك مربوط 
به س��اكنان در محدوده ترافيك و در ساعات غير اوج با رقم 
۷.۲۴۵ هزار تومان و گران ترين نرخ هم مربوط به ساكنان 
خارج از محدوده و درساعات دو سر اوج با رقم ۴۱.۴۰۰ هزار 
تومان است. چنانچه به روال سال جاري در روزهاي پنج شنبه 
طرح ترافيك اجرا نش��ود، بدون در نظ��ر گرفتن روزهاي 
پنج شنبه و جمعه و روزهاي تعطيل، تعداد روزهايي كه در 
آنها طرح ترافيك اجرا مي شود به ۲۵۰ روز مي رسد. از اين 
رو، در واقع كف و سقف ميزاني كه شهروندان تهراني در طول 
يك سال )۲۵۰ روز( عوارض طرح ترافيك پرداخت مي كنند، 
باتوجه به ساعات غير اوج و دو سر اوج براي ساكنان محدوده 
ط��رح، به ترتيب يك ميليون و 8۱۱ ه��زار و ۲۵۰ تومان و 
بيشترين مبلغ نيز ۵ ميليون و ۱۷۵ هزار تومان است.كمترين 
ميزان پرداختي عوارض طرح ترافيك ساالنه براي ساكنان 
خارج از محدوده طرح نيز ۳ ميليون و ۶۲۲ هزار و۵۰۰ تومان 
و بيشترين مبلغ عوارض ساالنه اين طرح ۱۰ ميليون و ۳۵۰ 

هزار تومان خواهد بود.
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ممنوعيت ارايه بليت چارتري 
در سايت هاي فروش آنالين

س��ازمان هواپيمايي اعالم ك��رد: ارايه و نمايش 
بليت هواپيما، به صورت چارتري در سايت هاي 
فروش ممنوع اس��ت. به گزارش مه��ر به نقل از 
سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: در راستاي 
سياست هاي اعالمي از سوي وزير راه و شهرسازي 
و هماهنگي با شركت هاي هواپيمايي در خصوص 
عدم ف��روش پروازها به ص��ورت چارتري به جز 
در مس��يرهاي كيش، قشم و مناطق نفت خيز و 
همچنين با توجه به سياست هاي كلي اين سازمان 
مبني بر عدم ارايه پروازهاي چارتري، هرگونه ارايه 
و نمايش بليت ها به صورت چارتري در سايت هاي 

فروش بليت تخلف محسوب مي شود.
وي افزود: در صورت مش��اهده هر گونه تخلف از 
سوي سايت شركت ها، برخورد قانوني الزم، انجام 
خواهد پذيرفت. همچنين س��ازمان هواپيمايي 
كشوري در خبر ديگري اعالم كرد: از اول اسفندماه 
جاري، صدور و تمديد مجوز خدمات هوانوردي 
و پروازي اع��م از خدمات فرودگاهي، بار هوايي و 
آموزشگاه هاي تخصصي، به صورت غيرحضوري 
انجام مي شود.بر اساس اعالم سازمان هواپيمايي، 
در اجراي ماده ۶ تصويب نامه حقوق شهروندي 
در نظ��ام اداري و با هدف بهبود و ارتقاي س��طح 
بهره مندي شهروندان از ظرفيت هاي موجود و نيز 
ايجاد امكان دسترسي سريع و مستمر به خدمات، 
از اول اس��فند ماه س��ال جاري ص��دور و تمديد 
مجوز خدم��ات هوانوردي و پ��روازي، به صورت 
غيرحضوري و در بستر خدمات دولت الكترونيك، 
از طريق سايت سازمان هوايپمايي كشوري انجام 
مي شود؛ لذا درخواست كنندگان از حضور جهت 

ارايه مدارك و پيگيري خودداري كنند.

 آدرس اشتباه 
به سرمايه گذاران مسكن

يك كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه آمار نشان 
مي دهد معامالت ش��هر تهران در بازه قيمتي ۷۵۰ 
ميليون تومان انجام مي شود، گفت: شاخص هايي 
همچون رش��د و ميانگي��ن قيمت ه��اي فعلي از 
مناطق برخوردار شهر تهران اين آدرس اشتباه را به 
سرمايه گذار مي دهد كه در مناطق مرفه نشين اقدام 
به ساخت و ساز كند؛ در حالي كه عمده آپارتمان هاي 
خالي از سكنه تهران در اين مناطق قرار دارد. مهدي 
روان شادنيا در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در دي ماه 
گران ترين واحدهاي مس��كوني در مناطق ۱، ۲ و ۳ 
آن هم در متراژهاي باالي ۱8۰ متر مربع بوده است. 
بطور مثال در شرايطي كه ميانگين قيمت مسكن در 
منطقه يك ۲۳ ميلي��ون و ۱۰۰ هزار تومان به ثبت 
رسيده، متوس��ط قيمت واحدهاي ۱8۰ متر به باال 
در همين منطقه ۲۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بوده 
است. در حالي كه در همين منطقه ميانگين قيمت 
واحدهاي ۶۰ تا 8۰ متر مربع ۱۵ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان به ثبت رس��يده كه نشان مي دهد 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 ۵، ۱۱، ۱۲ و ۱۵ بيشترين رشد 
ميانگين قيمت در دي ماه ۱۳۹۷ مربوط به متراژهاي 
۱۰۰ ت��ا ۱۶۰ متر بوده مربع اس��ت. ب��ه بيان ديگر 
واحدهاي بزرگ تر رشد قيمت بيشتري داشته اند. اين 
موضوع به سرمايه گذار بخش مسكن آدرس مي دهد 
كه در واحدهاي لوكس، نيمه لوكس و با متراژهاي 
باال سرمايه گذاري كند؛ در حالي كه اين نوع واحدها از 
لحاظ تعداد معامالت سهم اندكي را به خود اختصاص 
داده اند و هم اكنون عمده واحدهاي خالي از سكنه 
شهر تهران در مناطق مرفه نشين قرار دارند. همچنين 
خريد و فروش ها در واحده��اي ارزان قيمت داراي 
متراژ كمتر از ۱۰۰ متر مربع انجام شده و فشار تقاضا 
نيز در اين بخش ديده مي شود. اين كارشناس اقتصاد 
مسكن با بيان اينكه در دي ماه ۱۳۹۷ ميانگين متراژ 
واحدهايي كه معامله شده ۷۵ متر مربع بوده است 
گفت: ۶8 درصد واحدهايي كه معامله شدند داراي 
ارزش كمتر از يك ميليارد تومان و ۴۱ درصد كمتر 
از ۵۰۰ ميليون تومان بوده اند. اگر ميانگين قيمت 
ش��هر تهران كه ۹ ميليون و 8۰۰ هزار تومان است 
را در ميانگين متراژ تقاضا يعني ۷۵ متر مربع ضرب 
كنيم به عدد تقريبي ۷۵۰ ميليون تومان مي رسيم 
كه بايد به عنوان ميانگين قيمت بر اس��اس تقاضا 
در تهران لحاظ ش��ود و ۵۷ درصد معامالت مسكن 
در اين بازه قيمتي انجام ش��ده اس��ت. اين نكات به 
سياست گذار يادآوري مي كند كه جهت حمايت هاي 
دولت بايد به سمت واحدهاي در استطاعت گروه غالب 
جامعه هدف برود. روانشادنيا تصريح كرد: مطابق اين 
محاسبه، سياست گذار در جهت هدايت سرمايه ها به 
سمت واحدهاي كوچك در استطاعت طرف تقاضا، 
از تسهيالت دهي براي ساخت واحدهاي مسكوني 
با متراژ باال در مناطق مرفه نش��ين خود را رها كند 
و تمرك��ز را روي متراژهاي زير ۱۰۰ متر بياورد. وي 
گرايش به سمت واحدهاي قديمي ساز و ارزان قيمت 
را يكي از سيگنال هاي فعلي بازار مسكن دانست و 
خاطرنشان كرد: سال گذشته واحدهاي زير ۵ سال 
۵۰ درصد معامالت را به خود اختصاص مي دادند. 
دي ماه امسال اين عدد به ۴۳ درصد رسيده كه تغيير 
معناداري است. واحدهاي ۱۶ تا ۲۰ سال نيز گذشته 
۱۲ درصد از معامالت را در بر مي گرفت كه امسال به 
۱۵ درصدرسيده است. قسمت سوم اين تحليل نشان 
مي دهد واحدهايي كه ۱۰ سال قبل به بازار مسكن 
شهر تهران عرضه مي شدند با الگوي تقاضاي واقعي 

تطابق بيشتري داشتند.
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: سياست گذاران 
بايد بررسي كنند كه چه اتفاقي در خصوص مجوزها و 
ضوابط شهري افتاده كه با وجود فشار تقاضا در بخش 
واحدهاي كوچك متراژ، سرمايه گذار ترجيح داده به 
سمت واحدهاي بزرگ متراژ در مناطق لوكس برود 

كه تقاضاي واقعي براي آن وجود ندارد.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

حضور در 
 نرخ سال 97 نوع معاينه فنيترافيك

بر حسب تومان 

 نرخ سال 98 
بر حسب تومان

محل سكونت داخل 
محدوده

محل سكونت  خارج 
محدوده

غير اوج
13.4407.24514.490برتر

16.8009.66019.320عادي

يك سر اوج
19.20010.35020.700برتر

24.00013.80027.600عادي

دو سر اوج
28.80015.52531.050برتر

36.00020.70041.400عادي
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گوشت با صندوق پستي 
تعادل|

»صف خريد گوشت اين روزها طويل تر از صف خريد ارز شده 
است.« اما معماي گوشت چيست كه مردم براي خريدش 
صف كشيده اند؟ منطق حاكم بر بازار كاالهاي مصرفي نشان 
از اين دارد، مادامي كه قيمت كاالهاي اساسي و گروه يك در 
بازار آزاد افزايش مي يابد، مصرف كنندگان به فروشگاه هاي 
عرضه كننده دولتي هجوم مي برند كه نتيجه اين نوع رفتارها 
در بازار مصرفي، منجر به كمياب شدن كااليي مي شود كه 
تقاضا براي آن در بازار زياد اس��ت. اتفاقي كه طي روزهاي 
اخير در بازار پروتئين ها يا همان گوشت شاهدش هستيم. 
اما برنامه دولتمردان براي تنظيم اين نوع بازار چيس��ت؟ 
در تازه ترين اقدام، دولت اعالم كرده كه براي تنظيم بازار، 
»طرح فروش اينترنتي گوشت « بر مبناي 3 كيلوگرم براي 
هر كد پستي در هر ماه، از روز پنجشنبه هفته جاري را كليد 
خواهد زد. هر چند هنوز علت اصلي گران شدن بي سابقه 
گوشت در بازار مشخص نشده، اما از »افزايش قاچاق دام« و 
»گسترش صادرات گوشت توليد شده در ايران به كشورهاي 
منطقه« در صدر فهرست تحليل ها از چرايي گراني ناگهاني 
گوشت قرمز و گوشت مرغ در كشور نام برده مي شود. اما از 
آن سو، ارزيابي ها 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 ماه هاي گذشته حكايت 
دارد. بر اساس آمارهايي كه مركز آمار ايران منتشر كرده، 
عملكرد كشتارگاه هاي رسمي كش��ور در پاييز 1397 در 
مقايسه با پاييز 1396، كاهشي 20 درصدي را تجربه كرده 
است. بر اين اساس، كاهش مقدار توليد گوشت نسبت به 
فصل مشابه سال قبل براي گوسفند و بره 22 درصد، براي 
بز و بزغاله 1۴ درصد، براي گاو و گوس��اله 1۸ درصد، براي 
گاوميش و بچه گاوميش 23 درصد، و براي شتر و بچه شتر 

۴۴ درصد بوده است.

   راه حل دولت براي حل بحران گوشت
تازه ترين راه حل دولت براي بازگرداندن تعادل به بازار گوشت 
اما تا حد زيادي هوشمندانه است. بر اساس اعالم مديركل 
شركت پشتيباني امور دام اس��تان تهران، قرار است از روز 
پنجشنبه هفته جاري، گوشت قرمز و گوشت مرغ از طريق 
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 
اينترنتي محصوالت مورد نياز مردم را بر اساس هر كد پستي 
براي هرخانوار، درب من��زل تحويل مي دهند. به گزارش 
تسنيم، بنابه اظهارات او، براي توزيع محصوالت پروتئيني 
ش��امل گوش��ت قرمز و مرغ گرم و منجمد، طرح توزيع 
اينترنتي اين محصوالت در دس��توركار قرار گرفته است. 

يك فروشگاه اينترنتي به نام »به روزرسان« در اين ارتباط 
راه اندازي شده است و فروشگاه جديدي نيز از روز چهارشنبه 
به نام »يخچال« راه اندازي مي شود. از طريق اين دو فروشگاه 
اينترنتي، از پنج شنبه به مردم خدمات ارايه مي شود تا آنها 
بتوانند محصوالت مورد نياز خود را به آسودگي خريداري و 

آن را درب منزل دريافت نمايند. 
مديركل شركت پشتيباني امور دام استان تهران ادامه داد: 
دولت به دنبال آن اس��ت كه توزيع خود را از روش سنتي 
موجود به تدريج به سمت توزيع اينترنتي ببرد؛ در اين روش 
براي ارايه اين محصوالت كدپستي منزل دريافت مي شود و 
براي هر خانواده بر اين اساس سهميه ماهانه اي در نظر گرفته 
شده است. به گفته سالمي، در اين طرح جديد، ديگر يك 
خانواده پنج نفره نمي تواند با 5 كد ملي 5 سهميه گوشت 
قرمز به نرخ دولتي را خريداري كند و تنها بر هر خانواده يك 
سهميه و بر اساس كد پستي اختصاص مي يابد. او در ادامه 
عنوان كرد: در حال حاضر تنها به گوشت قرمز گرم و منجمد 
دولتي در اين سامانه هاي اينترنتي عرضه مي شود اما قرار 
است كه بزودي توزيع مرغ نيز انجام شود. سالمي ادامه داد: 
در طرح فروش اينترنتي گوشت قرمز به هر خانواده بر اساس 
كد پس��تي 2 تا 3 كيلوگرم گوشت قرمز )در ماه( بر اساس 

نرخ هاي مصوب دولت تحويل داده مي شود.

    چرا گوشت گران شد؟
اما دليل گراني گوش��ت، و نه بسياري از كاالهاي ديگر، در 
هفته هاي اخير چيست؟ بهانه افزايش قيمت كاالهايي مانند 
»گوجه فرنگي، رب، حبوبات، س��يب زميني و خشكبار« 
در ماه هاي گذش��ته، كه عمدتًا متأثر از افزايش صادرات 
اين محصوالت به كشورهاي همسايه گزارش شده است، 
همچنان خريداراني دارد. مديرعامل اتحاديه سراس��ري 
دامداران معتقد است كمبود گوشت قرمز و قاچاق دام زنده از 
عوامل اصلي گراني گوشت قرمز در كشور است و اين موضوع 
ارتباطي با دامداران ندارد، چرا كه دام زنده كااليي نيست كه 
بتوان آن را نگه داشت و عرضه نكرد. عليرضا عزيزاللهي در 
اين رابطه به ايسنا گفته است: دام زنده كااليي نيست كه با 
انگيزه افزايش قيمت قابل احتكار باشد. البته در برخي مواقع 
ممكن است عرضه عشاير با توقفي كوتاه مدت مواجه شود كه 
همواره عرضه از سوي آنها در زمان هاي مشخصي متوقف 
مي شود 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 
فروردين سال آينده ممنوع شده است. مجتبي صفايي گفت: 
براي ايجاد سهولت در توزيع كاال هاي اساسي و همچنين 
براي تامين نياز هاي 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 قيمت ها به 
روند متعادل برگردد، واردات گوشت ازجانب دستگاه هاي 

ذي ربط ادامه خواهد داشت.

    قاچاق دام زنده
از ديگر سو، رييس س��ازمان امور عشاير ايران هم با تأييد 
خروج دام كشور به مقصد كشورهاي حاشيه خليج فارس، 
قيمت پايين گوشت توليد ايران را انگيزه اي براي صادرات 
آن به اين كشورها مي داند. كرمعلي قندالي گفت: اطالعات 
و مس��تندات دقيقي در ارتباط با قاچاق دام توليد ش��ده 
عشاير نداريم، اما مانند سال هاي گذشته قاچاق دام وجود 
دارد. دليل اين موضوع هم آن است كه اين محصول براي 
كشورهاي عربي اطراف جذابيت زيادي دارد و آنها عالقه مند 
به طعم گوشت ايراني هستند، هرچند كه بعد از افزايش نرخ 

ارز حجم قاچاق بيشتر شده است. 
 به گفته او، براساس محاسبه اي كه سازمان امور عشاير انجام 
داده است قيمت تمام شده هر كيلوگرم دام زنده به 25 تا 26 

هزار تومان رسيده و افزايش قيمتي بيشتر از اين رقم ناشي 
از اتفاقات ناخواسته اي هست كه در كشور افتاده و هر كسي 
سعي مي كند محصول خود را به قيمت باالتري بفروشد. 
رييس س��ازمان امور عشاير ايران خاطرنشان كرد: عشاير 
ما اكنون 60 درص��د از خوراك دام خود را از بازار آزاد تهيه 
مي كنند و همچنين هزينه هاي دارو و درمان دامپزشكي 
آنها نيز افزايش يافته كه اين امر هزينه هاي توليد آنها را در 
مقايسه با سال گذشته باال برده است. قندالي تاكيد كرد: 
قيمت منصفانه هر كيلو الشه دام عشايري 60 تا 65 هزار 
تومان براي مصرف كننده است، كه اين رقم بطور ميانگين 
هم  اينكه در شهرستان ها 77 هزار تومان و در تهران ۸0 هزار 
تومان است. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهار 
كرد كه دام عشايري در كشور هاي حاشيه خليج فارش به 
قيمت ۸0 هزار تومان به فروش مي رسد كه اين قيمت انگيزه 
بااليي براي خروج غيرقانوني دام از كشور ايجاد كرده است.
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 ماه هاي 
گذشته حكايت مي كنند. نتايج طرح »آمارگيري كشتار 

دام كشتارگاه هاي كشور« كه توسط مركز آمار ايران منتشر 
شده، نشان دهنده آن اس��ت كه عملكرد كشتارگاه هاي 
رسمي كشور در پاييز سال 1397 در مقايسه با عملكرد فصل 
مشابه سال 1396 در زمينه توليد گوشت قرمز، كاهشي 20 
درصدي را شاهد بوده است. بر اين اساس، وزن گوشت قرمز 
توليد شده انواع دام هاي ذبح شده در كشتارگاه هاي كشور 
در فصل پاييز 1397 جمعًا ۸۴٫2 هزار تن گزارش شده كه 
سهم گوشت گاو و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده است. 
بر اساس نتايج اين آمارگيري، گوشت گاو و گوساله با ۴6/6 
هزار تن، 55/3 درصد از كل وزن گوشت قرمز توليد شده 
را به خود اختصاص داده است. گوسفند و بره با 2۸٫2 هزار 
تن، بز و بزغاله با 7٫6 هزار تن و س��اير انواع دام ها با 2 هزار 
تن، به ترتي��ب 33/5درصد، 9 درص��د و 2/2 درصد از كل 
وزن گوشت قرمز توليد شده را به خود اختصاص داده اند. 
اين در حالي است كه كاهش مقدار توليد گوشت نسبت به 
فصل مشابه سال قبل براي گوسفند و بره 22 درصد، براي 
بز و بزغاله 1۴ درصد، براي گاو و گوس��اله 1۸ درصد، براي 
گاوميش و بچه گاوميش 23 درصد، و براي شتر و بچه شتر 

۴۴ درصد بوده است.
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دو راه قانوني براي حل چالش جديد خودروسازان
تعادل| 

خودروسازان با فشار وزارت صنعت، معدن وتجارت از 
افزايش قيمت محصوالتشان عقب نشيني 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 30 درصدي قيمت محصوالتش��ان، 
بتوانند با كسب منابع درآمدي جديد، بخشي از زيان 
انباشته خود را كاهش و بدهي شان را به قطعه سازان 
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 شده اند، يك بار 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 مي رسد 
نهاد قانونگذار براي حل اين چالش، قانوني را تعريف 
كرده كه با اجرايي شدن آن مي توان دستكم بخشي از 
خسارت هاي مالي وارد شده به خودروسازان را جبران 
كرد. اما قانون در اين باره چه مي گويد؟ براساس»ماده 
90 اصل ۴۴ قانون اساسي« چنانچه دولت به هردليل 
قيمت فروش كاالها يا خدمات بنگاه هاي مش��مول 
واگذاري يا س��اير بنگاه هاي 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 مابه التفاوت 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 بنگاه ها به سازمان امور مالياتي كسر كند؛ 
يعني معافيت هاي 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 قيمت گذاري 
طي ماه هاي گذشته، خودروسازان رسما مجوز افزايش 
30 درصدي قيمت محصوالتشان را دريافت كردند. با 
اتخاذ چنين سياس��تي، انتظار مي رفت كه بخشي از 
زيان انباشته خودروسازان كاهش ومنابع جديدي براي 
پرداخت بدهي قطعه سازان 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 30 دي 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 چالش ها 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��الم قبلي، افزايش 30 درصدي را ش��اهد 
نخواهد بود. البته بنا بر دعوت نامه هاي ارسالي از سوي 
خودروسازان به مش��تريان، زمان تحويل خودروهاي 
پيش فروش شده ۴ ماه 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 شركت هاي قطعه سازي 
روند توليد خودرو مختل و همچنين خودروسازان در 
ايفاي تعهدات خود دچار مشكل شده بودند. به گونه اي 
كه تعهدات عقب افتاده خودروسازان از ماه هاي مرداد و 
شهريور تاكنون تحويل نشده و انتظار مي رفت با صدور 
مصوبه افزايش قيمت خودروس��ازان نسبت به ارسال 
دعوتنامه هاي مشتريان با قيمت هاي جديد اقدام كرده 
و پس از جذب منابع جديد و تزريق آن به شركت هاي 
قطعه س��ازي، زمينه تامين قطعات مورد نياز خطوط 
توليد را فراهم كنند. اما به نظر مي رسد، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ش��رايطي اي��ن مصوبه را لغو كرده 

كه توجه چنداني به قيمت هاي حاش��يه بازار نداشته 
و همين امر شرايط را به نفع دالالن و واسطه ها تغيير 
خواهد داد. براين اساس تغيير استراتژي، قيمت گذاري 
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 مي توانست 
از شكل گيري بازار سياه جلوگيري كرده و شرايط را به 

نفع مصرف كننده و خودروساز تغيير دهد. 

    قانون چه مي گويد؟ 
اگرچه به نظر مي رسد، 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 مي رس��د، براي حل اين چالش 
جدي��د قانوني تعريف ش��ده، كه مي ت��وان با اجرايي 
كردن آن دس��ت كم بخش��ي از خس��ارت هاي مالي 
وارد شده به خودروسازان را مرتفع كرد. اما قانون چه 
مي گويد؟ براساس تبصره دو ماده 101 قانون برنامه 
پنجم توسعه دولت موظف است مابه التفاوت قيمت 
واقعي و تكليفي كاالهاي توليدي را به توليدكنندگان 

پرداخت كند. همچنين براساس»ماده 90 اصل ۴۴ 
قانون اساسي« چنانچه دولت به هردليل قيمت فروش 
كاالها يا خدمات بنگاه هاي مشمول واگذاري يا ساير 
بنگاه هاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت 
بازار تكليف كن��د، دولت مكلف اس��ت مابه التفاوت 
قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل 
اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كندو يا 
از بدهي اين بنگاه ها به سازمان امور مالياتي كسر كند. 
چراكه با اعمال اين قانون، زيان خودروسازان از ناحيه 
مابه التفاوت قيمت هاي تكليفي و واقعي خودرو تامين 

جبران خواهد شد.
در همين رابطه، حتي برخ��ي از نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي نيز، بر اجراي قانون برنامه پنجم 
توس��عه و اصل ۴۴ قانون اساسي در اين زمينه تاكيد 
دارند. بطوريكه يك عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اس��المي درباره اجرايي شدن همين 
قانون در ارتباط با جبران خس��ارت خودروس��ازان، 
مي گويد: 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 هزينه هاي توليد و 
جلوگيري از افزايش قيمت محصوالت آنها توس��ط 
دولت، با زيان بسياري مواجه شده اند، مي افزايد: 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 مي شود. 

 او كه عضويت كارگروه ويژه س��اماندهي مش��كالت 
خودرو در مجلس شوراي اسالمي را نيز بر عهده دارد، 
با اش��اره به ماده 90 در اصل ۴۴ قانون اساسي اظهار 
مي كند: صنعت كش��ور به دليل شرايط بد اقتصادي، 
 ب��ا معضالت عديده اي روبرو اس��ت، از اي��ن رو، براي 
برون رف��ت از چنين وضعيتي كه خودروس��ان بدان 
گرفتار شده اند، اجراي اين قانون مي تواند كمك دهنده 
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 معافيت هاي مالياتي براي خودروسازان در نظر 
بگيرد يا مابه التفاوت قيمت واقعي و تكليفي محصوالت 
خودرويي را به توليدكنندگان خودرو پرداخت كند. 
از نگاه رضي��ان، هيچ منطقي وجود ندارد كه ش��يوه 
قيمت گذاري 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��المي همچنين توضيح مي دهد: 
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 راه حلي كه همان نرخ تعادلي بر 

اساس قيمت مواد اوليه است، دست يابيم.
رضيان در عين حال بر اين باور است كه هم اكنون 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 تحريم ها ش��ده 
اس��ت. از اين منظ��ر، براي تصميم گي��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 
مي ش��ود ت��ا توليد كننده خ��ودرو در اي��ران نتواند 
قيمت محصوالت ش��ان آن طور ك��ه انتظار مي رود، 
افزايش ده��د،  »عدم شفاف س��ازي وضعيت مالي 
خودروس��ازان« عنوان مي كن��د و مي گويد: 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 

صورت هاي مالي خودروسازان شفاف سازي شود.
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 نظارت بر عملكرد استان ها 
در ثبت سفارشات

شاتا|وزير صنعت، معدن و تجارت از نظارت بر دفاتر 
تخصصي در زمينه فرآيند انجام امور ثبت سفارشات 
در استان ها 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 استان ها 
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 
پيش آمده اس��ت و در اي��ن ش��رايط معاونت امور 
صنايع به دليل گس��تردگي حوزه وظايف، از نقش 

تعيين كننده اي برخوردار است.
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 
صنعت خودرو گفت: با توجه به گستردگي موضوعات 
مطرح در صنعت خودرو، رفع مشكالت اين بخش در 
سرفصل برنامه هاي وزارت صنعت قرار گرفت كه با 
تعيين شدن تكاليف خودروسازان براي ايفاي تعهدات 
خود به مشتريان، موضوع به خوبي مديريت شد. او 
افزود: در اين راستا توليد خودرو بهبود يافته است كه 
خبر خوبي براي مصرف كنندگان و جامعه صنعت 
خودرو اس��ت. رحماني با اش��اره به ضرورت تامين 
مواد اوليه مورد نياز واحد هاي توليدي، واقعي سازي 
نياز اين واحد ها در كليه زمينه ه��ا به ويژه در حوزه 
محصوالت پتروش��يمي را ياد آوري كرده و افزود: از 
ابزارهاي نظارتي براي پايش وضعيت مصرف مواد 
اوليه واحد هاي توليدي استفاده كرده و با به روز رساني 
اطالعات در سامانه بهين ياب، تثبيت فرآيند تامين 
مواد اوليه واحد هاي 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 نهاده ه��اي انرژي 
واحد هاي توليدي گفت: با در اختيار داشتن اطالعات 
مرتبط با مصرف آب، ب��رق و گاز هر واحد توليدي، 
امكان پايش واقعي وضعيت عملكرد ش��ركت ها و 
تصميم گيري در خصوص دسترسي واحد ها به مواد 

اوليه مهيا خواهد شد. 

رتبه بندي ۲۱ هزار بازرگان فعال
يك مقام مس��وول در وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت از رتبه بندي21 هزار ب��ازرگان فعال در 
س��امانه رتبه بندي كارت هاي بازرگاني خبر داد 
و گف��ت: بهره برداري كامل از س��امانه يكپارچه 
اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري، معطل اتاق 
اس��ت. بهنام اميري با اشاره به همكاري ضعيف 
اتاق بازرگاني با سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و 
رتبه بندي اعتباري گف��ت: بهره برداري كامل از 
اين سامانه مش��روط به همكاري اتاق بازرگاني 
اس��ت؛ چرا ك��ه درياف��ت اطالع��ات مربوط به 
درخواس��ت هاي صدور و تمديد كارت بازرگاني 
نيازمند همكاري اتاق بازرگاني است. معاون مركز 
توس��عه تجارت الكترونيكي افزود: طبق مصوبه 
دول��ت، مبناي تخصيص ارز ب��ه واردكنندگان، 
س��امانه يكپارچ��ه اعتبارس��نجي و رتبه بندي 
اعتباري است، ضمن اينكه در بخش رتبه بندي 
نيز برخي شاخص هاي ارزيابي بازرگانان نيازمند 

استعالم از اتاق بازرگاني است.
او افزود: اتاق بازرگاني در بخش صدور كارت هاي 
بازرگاني با ما همكاري نمي كند، 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 
مي رود. معاون مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
توضي��ح داد: فرآيند اخ��ذ كارت بازرگاني طبق 
ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات دو مرحله 
دارد، در مرحل��ه اول متقاضي ب��ه اتاق بازرگاني 
مراجعه و مراحل تشكيل پرونده را طي مي كند، 
پس از بررسي اتاق بازرگاني، مراحل تاييد آن در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز مي شود 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 رتبه بندي اعتباري انجام شود تا 
وزارت صنعت با »سامانه جامع تجارت« بتواند، 
اطالعات را دقيق تر و با روندي سريع تر به صورت 
سيستمي دريافت و آناليز كند و كارشناسان اين 
وزارتخانه مجبور نباشند از سامانه خود كه بطور 
روزمره در آن كار مي كنند، خارج ش��وند و براي 
بررسي درخواس��ت هاي متقاضيان كارت هاي 

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 
منظور تسريع در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي  ابالغي از س��وي مقام معظم رهبري و 
تحقق تاكيدات رياس��ت جمهوري درراس��تاي 
برنامه هاي مرتبط با اين سياست ها و دستيابي به 
توسعه و پيشرفت 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 مي نمايم. 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 اثر بخش 
برنامه ه��ا و پروژه هاي محول ب��ه وزارت متبوع 
اهتمام نموده و گزارش پيش��رفت فعاليت ها هر 

ماهه و بطور مستمر به اينجانب ارايه گردد.«



15 جهان

معاون وزير خزانه داري گزينه امريكا براي هدايت بانك جهاني 

هراس»جهانيسازان«ازرياستمتحدترامپ
گروه جهان| 

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، ديويد مالپس معاون 
وزارت خزانه داري در امور بين الملل را به عنوان نامزد امريكا 
براي تصدي مقام رياست بانك جهاني معرفي مي كند. او 
در شرايطي كانديدا مي ش��ود كه ۲۰۱۷ از بانك جهاني و 
صندوق بين المللي پول به دليل ايفاي نقش بيش از حد نياز 
در اقتصاد جهان انتقاد كرده بود.  نشريه پوليتيكو با اشاره 
به اينكه انتخاب مالپس نشانه روشني از تصميم كاخ سفيد 
براي كنترل بانك جهاني است، نوشته: »مالپس بارها از بانك 
جهاني انتقاد كرده و گفته است كه موسسات بين المللي 
همچون اين بانك بزرگ تر و مداخله جوتر شده اند و به همان 
ميزان چالش تغيير مسير و تمركز آنها به مساله اي فوري 
دشوارتر شده است.«  گاردين هم پيش تر با گمانه زني درباره 
تالش ترامپ براي كنترل بانك جهاني نوشته بود: »رياست 
بانك جهاني در شرايطي استعفا كرده كه نقدهاي جدي به 
اين نهاد وارد است؛ از جمله اينكه اين نهاد اغلب طرح ها و 
برنامه هايي را دنبال مي كند كه به نفع شركت هاي غربي است 
و منافع آنها را در كشورهاي در حال توسعه تامين مي كند، 
آن هم بدون اينكه كشورهايشان سهم منصفانه اي بپردازند. 
اما يك نگراني جدي وجود دارد و آن تبديل شدن انتصاب 
رييس جديد اين بانك به زمين فوتبال. بازي سياسي كه در 
آن كمك ها و فعاليت هاي بشردوستانه اين نهاد بين المللي 
تحت تاثير قرار بگيرد. اين نگراني زماني جدي تر مي شود 
كه با نگاهي به س��ابقه ترامپ در مي يابيم كه انتخاب ها و 
انتصاب هاي او هيچگاه بر اس��اس شايستگي نبوده است 
ترامپ تنها كسي را مي خواهد كه بتواند از طريق او همه چيز 
را كنترل كند.« به اعتقاد ناظران، ترامپ قصد دارد با كنترل 
بانك جهاني در چگونگي روند دسترسي كشورهايي مانند 
چين به وام هاي ترجيحي اين موسسه بين المللي نيز اعمال  
نظر كند.  هر چند كه مقامات كاخ سفيد و وزارت خزانه داري 
امريكا هنوز حاضر به پاسخگويي در اين خصوص نشده اند 
اما برخي س��هامداران اروپايي گفته اند با رياست مالپاس 

مخالفت نخواهند كرد. مالپس از مهره هاي اصلي مذاكرات 
تجاري واشنگتن با پكن است و اگر هيات مديره بانك جهاني 
او را به عنوان رييس اين موسسه انتخاب كنند، يك پست 
خالي به وزارت خزانه داري كه همين حاال نيز كمبود نيرو 
دارد، اضافه خواهد شد. جيم يونگ كيم رييس سابق بانك 
جهاني كه در سال ۲۰۱۲ توسط باراك اوباما براي اين سمت 
معرفي شده بود، اوايل سال جاري ميالدي، سه سال پيش 

از آنكه دوره مديريتش به پايان برسد، بطور ناگهاني از مقام 
خود كناره گيري كرد. مهلت معرفي نامزدها براي تصدي 
اين پست خالي از پنجشنبه )فردا( آغاز و تا ۱4مارس ادامه 
خواهد داشت. گفته شده، ترامپ چهارشنبه به طور رسمي 
گزينه پيشنهادي خود را معرفي مي كند. پوليتيكو نوشته: 
»هرچند امريكا در طول تاريخ همواره اين مجوز را داشته تا 
رييس بانك جهاني را انتخاب كند اما اين رويه در سال هاي 

اخير با واكنش منفي ديگر كشورها روبرو شده است. معرفي 
فردي كه اينچنين آش��كارا از عملكرد بانك جهاني انتقاد 
كرده، مي تواند مقاومت هاي اينچنيني را تش��ديد كند.« 
ديويد مالپس ك��ه از حاميان برنامه هاي كاهش مالياتي و 
همچنين مقررات زدايي ترامپ است در مبارزات انتخاباتي 
۲۰۱6 ميالدي مش��اور اقتصادي او بود. مالپس در دوران 
رياست جمهوري رونالد ريگان هم در وزارت خزانه داري و 

در دوره جورج بوش پدر در وزارت خارجه خدمت مي كرد. 
فايننشال تايمز درباره گزينه ترامپ براي رياست بانك جهاني 
نوشته: »ديويد مالپس 6۲ ساله در اواخر ۲۰۱۷  ميالدي به 
عنوان معاون وزير خزانه داري امريكا انتقادهاي تندي را عليه 
اين موسسه پيشروي بين المللي مطرح كرد. او در حالي كه 
از مخالفان سرسخت جهاني شدن و چندجانبه گرايي است 
از اين هم بسيار فراتر رفته است. او معتقد است كه اينگونه 
موسسات اليق حمايت نيستند چرا كه پول زيادي خرج 
مي كنند و اغلب شيوه هاي وام دهي آنان فاسد است و مردم 
هيچ سود واقعي از آنان نمي برند. سخنان مالپس باعث شده 
كه با اعالم نامش به عنوان گزينه ترامپ، بسياري در اين بانك 

و بدنه دولت امريكا نگران شوند.« 
كارن ماتياس��ن يكي از مقام هاي سابق وزارت خزانه داري 
امريكا، مي گويد: »آنچه بانك جهاني در دنيايي با چالش هاي 
پيچيده امروز نياز دارد، كسي است كه به چندجانبه گرايي 
متعهد باش��د، ديدگاه هاي 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 هيات مديره بطور جدي 
با اين گزينه مخالفت كند.«  براساس يك قانون نانوشته، 
امريكا به عنوان بزرگ ترين 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 ۱6 سهم 
در بانك جهاني، بزرگ ترين سهامدار آن محسوب مي شود. 
كيم اولين نامزد غيرامريكايي پيشنهادي امريكا در ۲۰۱۲ 
بود و هيات مديره بانك جهاني اعالم كرد كه روند انتخاب 
وي »آزاد و بر اس��اس شايسته س��االري و شفاف خواهد 
بود«؛ موضعي كه نشان مي داد با نامزدهاي غيرامريكايي 
مخالفت نخواهد شد. خبرگزاري فرانسه پيش تر از نيكي 
هيلي سفير سابق امريكا در سازمان ملل، و ايوانكا ترامپ 
دختر و مشاور رييس جمهوري امريكا، به عنوان گزينه هاي 
احتمالي جانشيني رييس مستعفي بانك جهاني نام برده بود؛ 

گمانه زني هايي كه تكذيب شد.

دريچه

سفر صدراعظم آلمان به ژاپن

شركاي قديمي در جست وجوي راهي براي همكاري
گروه جهان|

آنگال مركل صدراعضم آلمان، در شرايطي به ژاپن سفر كرده 
كه جنگ تجاري امريكا و چين به اقتصاد هر دو كشور آسيب 
رسانده است. ادامه ش��رايط فعلي و تشديد سياست هاي 
حمايت گرايانه مي تواند اقتصاد هر دو كشور را زمين گير 
كرده و رشد اقتصادي جهان را نيز مختل كند؛ از اين  روست 
كه برلين و توكيو تصميم گرفته اند از تجارت آزاد دفاع كنند.

دويچه وله نوشته، تاثيرات ناشي از جنگ تجاري امريكا و 
چين و سياست هاي بازرگاني دولت دونالد ترامپ، تالش 
براي چاره جويي قدرت هاي اقتصادي جهان را الزامي كرده 
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 نخست وزير 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 
مشترك دو كشور آلمان و ژاپن در عرصه مقابله با تهديدات 
ناظر بر تجارت آزاد سخن گفته و تاكيد كرده است كه هر 
دو كشور خواس��تار اجراي اصالحاتي در سازمان تجارت 

جهاني هستند.
آنگال مركل تاكيد كرده كه جنگ تجاري بين چين و امريكا، 
كه دو بازيگر بزرگ اقتصاد جهان هستند، مي تواند بر كل 
حيات اقتصادي جهان تاثير بگذارد. صدراعظم آلمان تاكيد 

كرده است كه كاهش ميزان مصرف در چين در سايه جنگ 
تجاري اين كشور با امريكا مي تواند بطور مستقيم بر اقتصاد 
آلمان و ژاپن نيز تاثيراتي منفي برجاي نهد. آنگال مركل به 
روابط تنگاتنگ اقتصادي در جهان به ويژه به در هم تنيدگي 
اقتصادي كشورهاي صنعتي اشاره كرده و از اين منظر به 
تاثيرات منفي جنگ تجاري بر اقتصاد جهان پرداخته است.

مركل به عنوان نمونه به تاثيرات اين جنگ تجاري بر صنايع 
خودروسازي در آلمان اشاره كرده و گفته است كه همين 
موضوع مي تواند تاثيري منفي براي فعاليت شركت هاي 
توليد كننده قطعات يدكي خودرو در ژاپن و همچنين براي 
فعاليت شركت هواوي در چين داشته باشد. صدر اعظم آلمان 
راه حل را در برقراري مناسبات چند جانبه تجاري مي داند. از 
اين منظر نقش ژاپن در اصالح نظم تجاري جهان مهم است. 
مركل در حين سخنراني خود در دانشگاه »كايو« در توكيو 
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 
اقتصادي خود در جهان، بايد نقش مهم تري در تامين نظم 
صلح آميز جهان برعهده گيرد. رياست دوره اي كشورهاي 
صنعتي گروه۲۰ برعهده ژاپن اس��ت. نخست وزير ژاپن و 

صدراعظم آلمان در زمينه حل و فصل چالش هاي امنيتي 
و همچنين همكاري ها در زمينه تجارت آزاد ميان دو كشور 
به تفاهم رسيدند. شينزو آبه همچنين با مركل كه پس از ۱6 
سال قدرت قصد دارد در سال ۲۰۲۱ ميالدي از سمت خود 
كناره گيري كند، به تبادل نظر درباره مسائل منطقه اي از 

جمله چين، كره شمالي و روسيه پرداخته است. 

     داليل نزديكي دو قدرت اقتصادي 
نشريه اشپيگل هم درباره سفر آنگال مركل به توكيو نوشته 
است: نكته قابل توجه در اين سفر، برنامه مركل براي عزيمت 
به پكن در يازدهم فوريه اس��ت. از اين زاويه اتخاذ موضعي 
مشترك بين دو شريك اقتصادي يعني آلمان و ژاپن در برابر 
رقيب اصلي آنها يعني چين حائز اهميت مي شود. رهبران 
اين كشور سال هاست كه يكديگر را مي شناسند. هر يك 
از آنها با بيش از ۱۰ سال سابقه، در چهارمين دوره رياست 
خود بر دولت قرار دارند. آنها دوره هاي طاليي حكومت خود 
را سپري كرده و اكنون با چالش از دست دادن يكه تازي در 
بازارها و واگذاري رقابت اقتصادي به چين مواجه هستند. 
در چنين ش��رايطي است كه مركل به همراه فعاالن ارشد 
اقتصادي آلمان از جمله رييس اتحاديه صنايع و رييس گروه 
صنعتي زيمنس گام به ژاپن رفته و سپس عازم چين خواهد 
ش��د. مركل بايد مراقب باشد كه سفرش به توكيو از سوي 

رقباي سياسي و اقتصادي به منزله ايجاد جبه هاي واحد 
در مقابل پكن و واشنگتن محاسبه نشود. از همين روست 
كه توكيو در حال همكاري چندين ميلياردي با ش��ركت 
مخابراتي هواوي بوده و برلين اجازه داده اين شركت چيني 
به بازسازي زيرساخت ارتباطات سيار آلمان همت گمارد. 
هر چند هر دو آنها با مخالفت هايي جدي در كشورهاي خود 
مواجه هستند. اما در اين ميان مشكلي جدي وجود دارد و 
آن رويكرد واشنگتن در قبال هواوي است كه اين شركت 
را به اتهام فعاليت هاي غيرقانوني به تحريم اقتصادي تهديد 
كرده است. در نگاه نخست به نظر مي رسد ژاپن و آلمان ملزم 

به همراهي با امريكا باشند، اما پس از روي كار آمدن ترامپ 
و سياس��ت هاي غيرقابل اعتماد او، اين دو شريك ديرين 
نيز به اتخاذ موضعي محتاطانه مي انديشند. براي ژاپني ها 
اين موضع شايد پاسخ درخوري به تالش واشنگتن براي 
نزديكي با كره شمالي باشد، چرا كه دونالد ترامپ در مذاكره 
با اين كشور، ديدگاه هاي ژاپن را مدنظر قرار نداده و منافع اين 
كشور را در نظر نمي گيرد. آلمان نيز در بحبوحه جنگ قدرت 
بين چين و امريكا، بين واگذاري بازار به چين يا همكاري با 
پكن براي يافتن راهي ميانه در تامين منافع خود به راه حل 

دوم مي انديشد. 

كره شمالي به دنبال حفاظت از موشك هاي هسته اي است
گ�روه جهان|يك نهاد س��ازمان ملل در گزارشي اعالم 
كرده كره شمالي برنامه هاي هسته اي و موشك بالستيك 
خود را دست نخورده حفظ كرده است و مي كوشد تا از اين 
قابليت ها در مقابل هرگونه حمله احتمالي محافظت كند. 
به گزارش رويترز، در گزارش ناظران تحريم هاي كره شمالي 
سازمان ملل به ۱۵ عضو شوراي امنيت آمده: »كره شمالي 
از تاسيسات غير نظامي، از جمله فرودگاه ها، براي مونتاژ و 
آزمايش موشك هاي بالستيك استفاده مي كند و هدف آن 

حفظ اين قابليت ها از هرگونه حمله فلج كننده به سايت ها و 
تاسيسات توليد موشك هسته اي شناخته شده است.« در 
اين گزارش همچنين تصريح شده شواهد و مدارك نشان 
مي دهد كه كره ش��مالي فرآيند و روند پيوسته اي جهت 
پراكنده كردن محل هاي مونتاژ، انبار كردن تس��ليحات و 
آزمايش ها در پيش گرفته است. هيات نمايندگي كره شمالي 
در سازمان ملل حاضر نشده در خصوص اين گزارش ابراز 
نظر كند. شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد از ۲۰۰6 به 

اتفاق آرا تحريم هايي عليه كره شمالي اعمال كرده است. 
شوراي امنيت ضمن درخواست توقف برنامه هاي هسته اي 
و موشك هاي بالستيك پيونگ يانگ، تحريم هاي گسترده اي 
از جمله در زمينه صادرات نفت خام و محصوالت نفتي به 
كره شمالي اعمال كرده است. كره شمالي از اياالت متحده 
انتقاد كرده در مقاب��ل اقدامات پيونگ يانگ براي متوقف 
كردن برنامه هس��ته اي و موش��كي اش گام هاي ناچيزي 

برداشته است. 
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خاورميانه، مهاجران و اقتصاد 
محورهاي سخنراني ترامپ 

گروه جه�ان| دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا، كه سخنراني س��االنه اش به دليل تعطيلي 
دولت به تاخير افتاده بود، سه شنبه ساعت 9 شب 
به وقت واشنگتن )نخس��تين ساعات چهارشنبه 
در تهران( در برابر نمايندگان كنگره سخن خواهد 
گفت. به گزارش هيل، بحران خاورميانه، مهاجران 
غيرقانوني و پيشرفت هاي اقتصادي محورهاي اين 
سخنراني را تشكيل مي دهند و ترامپ در سخنراني 
پيش رو به وضعيت خوب اقتصادي امريكا اش��اره 
خواهد كرد و آن را به سياست هاي خود طي دو سال 
گذشته در كاخ سفيد، پيوند خواهد زد. ترامپ دست 
به تغييراتي گسترده در سيستم مالياتي امريكا زد؛ 
طي اين دو سال بيكاري در اياالت متحده به 4 درصد 
كاهش يافت و تورم به حدود دو درصد رسيده است. 
اين در حالي است كه برخي اقتصاددانان مي گويند 
پيامدهاي ناشي از محرك هاي اقتصادي در سال 
جاري كاهش پيدا كند. در عين حال نگراني هايي 
نيز در مورد برخي سياست هاي اقتصادي ترامپ، 
از جمله »جنگ اقتصادي« با چين و مسائل ديگر 
وجود دارد. از اظهارات مشاوران كاخ سفيد اين طور 
بر مي آيد كه موضوع س��وريه يا نبرد عليه داعش از 
مسائلي ديگري باشد كه در سخنراني چهارشنبه 
مطرح مي ش��ود. انتظار م��ي رود رييس جمهوري 
امريكا از دستاوردهاي چشمگير در نبرد عليه داعش 
ستايش كند. موضوع ديگري كه انتظار مي رود يكي 
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 
امريكا انجام مي شود. دولت امريكا به دليل نبود توافق 
ميان دموكرات ها و رييس جمهوري در مورد بودجه 
۵.۷ ميليارد دالري س��اخت ديوار در مرز مكزيك، 
به  مدت ۳۵ روز تعطيل ب��ود. در طرح ديوار ترامپ 
حتي اگر مهاجران از حصار نرده اي 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. گمانه زني هايي وجود داشت كه ترامپ ممكن 
است اين سخنراني را در جاي ديگري به جز كنگره 
انجام دهد، اما او اين مساله را تكذيب كرد. سخنراني 
»وضعيت كش��ور« را روس��اي جمه��وري اياالت 
متحده، در جلسه مشترك با قانون گذاران در مجلس 
نمايندگان و سناي كنگره امريكا، ارايه مي كنند. اين 
نطق، كه امروزه بطور گس��ترده اي توسط رسانه ها 
پوش��ش داده مي ش��ود، معموال به دس��تاوردها، 
اولويت ها و رئوس كاري رييس جمهوري مي پردازد 

و اوايل سال ميالدي انجام مي گيرد.
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عكسروز

چهرهروز

دبير جشنواره تئاتر فجر: هنر كرديم كه بخش بين الملل حذف نشد
دبير جشنواره بين المللي تئاتر فجر تاكيد كرد: امسال بخش بين الملل جشنواره بسيار اقتصادي برگزار مي شود و همه هنر ما اين بود 
كه با وجود شرايط اقتصادي آن را حذف نكنيم. نادر برهاني مرند درباره مشكالت بودجه اي و وضعيت بخش بين الملل گفت: يكي از 
تصميمات ما اين بود كه جشنواره را ملي برگزار كنيم ولي من نمي خواستم اين اتفاق بيفتد و اين هنري است كه امسال از ما برمي آمد 
كه با وجود مشكالت بخش بين الملل را حفظ كنيم، چون عزت ما در اين است كه اين بخش حفظ شود و به همين دليل خيلي اقتصادي 

در اين حوزه عمل كرديم. آنچه امروز به عنوان آثار بين الملل معرفي شد حاصل حدود هشت ماه گفت وگو، 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.

بازارهنر

ساالر عقيلي »نگاه آسماني« را خواند
اولين نماهنگ از آلبوم »نگاه آسماني« به 
آهنگسازي ناصر ايزدي، اجراي اركستر 
ملي »مهر« و خوانندگي ساالر عقيلي با 
عنوان »درخِت تر« در دسترس مخاطبان 

قرار گرفت.
»راد نو انديش«، آلبوم »نگاه آسماني« 
به آهنگس��ازي ناص��ر اي��زدي، اجراي 
اركستر ملي »مهر« و خوانندگي ساالر 

عقيلي اسفندماه سال 97 در بازار موسيقي منتشر 
مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه در آستانه انتشار 
اين اثر موسيقايي نماهنگ »درخِت تر« با شعري از 
سياوش كسرايي و كارگرداني رضا طاهايي با مجوز 
دفتر موس��يقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
دسترش مخاطبان قرار گرفت. ناصرايزدي سرپرست 
اركستر ملي »مهر« در نوشته اي پيرامون اثر»درخِت 
تر« توضيح داد: »درختِ تر اداي احترامي اس��ت به 
هنرمندان بزرگ و خالقان »دركوچه س��ار ش��ب« 
زنده ياد محمدرضا لطفي، هوشنگ ابتهاج )سايه(، 

محمدرضا شجريان و فريدون شهبازيان.
از اين رو اركستر ملي مهر در اجراي اين اثر ابتدا قسمتي 
از مقدمه و يك بيت شعر از آهنگ »در كوچه سار شب« 
را در قالب يك بازسازي دقيق با صداي گرم و زيباي 
هنرمند ارجمند ساالر عقيلي، اجرا و سپس آهنگ 
»درخِت تر« را كه روي ش��عري پرمعني و ماندگار از 
سياوش كسرايي ساخته ش��ده، به گوش مخاطب 
مي رساند. شايان ذكر است سياوش كسرايي با سرودن 
شعر »درخت تر« به استقبال »در كوچه سار شب« 

سروده هوشنگ ابتهاج رفته است.«
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 چهره پردازي، 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، محمد حسين 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 شمس آبادي نوازنده 
كالرين��ت، مازيار چاهي نوازن��ده تيمپاني اعضاي 
اركس��تر ملي »مهر« در اين نماهنگ را تش��كيل 
مي دهند. 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 مي شود.

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 نوشته اند: »ما همه در 
دنياي قلب هايمان با هم برابريم و به هم 
نيازمند. و ما در انديشه و آرزوي جهاني 

نو هستيم. جهاني كه در آن سنگ هاي تنها و كوچك 
بيابان محترمند. جهاني ك��ه در آن صداي قلب ها 
شنيده مي شود. جهاني كه در آن تني در بند نيست. 
دلي آزرده نيست. طبيعت افسرده نيست. امروز روي 
درختان را بوسيدم. مه را در آغوش كشيدم و در خاك 

خوابيدم. به اميد جهاني نو، آري... به اميد آن روز.«
اين آلبوم در هفت قطعه به نام هاي: »طغيان، دنياي 
نو، بياباني، وانيا، عشق، روياي فردا، دعوت« منتشر 

شده است.
كاكوبند در اين آلبوم از »نيما صرافي مهر« به عنوان 
آهنگساز، تنظيم كننده، ميكس و مسترينگ، »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 عالقه مندان به موسيقي 

جالب توجه باشد.
دغدغه اصلي اين گروه حض��ور در ماركت جهاني 
موسيقي است و براي رسيدن به اين مهم سال هاست 
اعضاي كاكوبند در حال تكاپو و پژوهش اند. كنسرت 
»كاكوبند« پس از مدت ها دوري از صحنه با شمايل 
جديد و اجراي قطعات آلبوم جديدشان پنجشنبه 
9 اسفند در سالن وزارت كشور برگزار خواهد شد و 
بليت فروشي آن نيز در سايت TIK8 آغاز 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 50 ش��هر ايران اجرا ش��د، تور 
جديدي را با عنوان »آواي ايران« از روز 
24 بهمن ماه از شهر يزد آغاز مي كند.

سيامك آقايي، آهنگساز و نوازنده سنتور 
پس از تور موفق »باز عشق« كه در بيش 
از 50 شهر ايران اجرا شد، تور جديدي را 

با عنوان »آواي ايران« از روز 24 بهمن ماه از شهر يزد 
آغاز مي كند. 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 24 بهمن 
تا 24 اس��فند رپرتوار »آواي ايران« را در 12 ش��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 در 10 
شهر قطعي شده است و اجراي دو شهر 
هم در مراحل پاياني رايزني ها قرار دارد.

س��يامك آقايي درباره »آواي ايران« 
اينگونه توضيح مي دهد: مدتي  اس��ت عالقه مند 
ش��دم كه در كنار و  ش��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 مي تواند 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 كاري ام شده است.

تاريخنگاري

تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام 
هفدهم بهمن 1366، س��ران س��ه قوه در نامه اي به امام خميني)ره( خواستار تشكيل 
مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند. امام با اين درخواست موافقت كردند و اين مجمع 

تشكيل شد. 
اوايل انقالب اس��المي و در پي بروز اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان براي تصويب 
مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شرع اسالم، رياست وقت مجلس شوراي اسالمي در 
پنجم مهر 1360 طي نامه اي از امام خميني )ره( درخواست كرد كه راه حلي ارايه دهد. 
ايشان طي نامه اي 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 
مشكالت سرانجام پس از مكاتباتي بين مقامات عاليرتبه و ذيربط وقت كشور، درخواستي 
در بهمن ماه 1362 به امضاي رييس جمهور وقت، رييس وقت مجلس شوراي اسالمي، 
رييس وقت ديوان عالي كشور، نخست وزير وقت و سيد احمد خميني به امام خميني)ره( 
براي چاره جويي در اين باره ارس��ال شد. امام خميني در تاريخ 17 بهمن 1366 هجري 
شمسي با صدور فرماني، مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي رسيدگي به اين قبيل امور 
تأسيس كرد. اين مجمع كه در آغاز تاسيس، صرفا به منظور تشخيص مصلحت در موارد 
اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان تاسيس شده بود، وقتي قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران در سال 1368 مورد بازنگري قرار گرفت پس از بحث هاي مشروح درباره 
جايگاه مجمع تشخيص مصلحت، وظايف يازده گانه اي مستند به اصول 112، 111، 110 
و 177 برعه��ده اش 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 11 بند تصريح شده 
است: ارايه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست هاي كلي نظام )به استناد بند 
1 اصل 110 قانون اساسي(؛ پيشنهاد چگونگي حل معضالت نظام كه از طريق عادي قابل 
حل نيست به مقام معظم رهبري )به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي(؛ تشخيص 
مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازين 

شرع يا قانون اساسي بداند )به استناد اصل 112 قانون اساسي(؛ مشاوره در اموري كه مقام 
رهبري به مجمع ارجاع مي دهد )به استناد اصل 112 قانون اساسي(؛ نظارت بر حسن 
اجراي سياست هاي كلي نظام )به استناد نامه مورخ 77/1/17 مقام معظم رهبري(؛ مشاور 
رهبري در موارد اصالح يا تتميم قانون اساسي )به استناد اصل 177 قانون اساسي(؛ عضويت 
در شوراي بازنگري قانون اساسي )اعضاء ثابت مجمع( )به استناد اصل 177 قانون اساسي(؛ 
انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري )به استناد 
اصل 111 قانون اساسي(؛ تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت 
رهبري )به استناد اصل 111 قانون اساسي(؛ انتخاب جايگزين هريك از اعضا شوراي موقت 
رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف )به استناد اصل 111 قانون اساسي(؛ پيشنهاد 
چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل 

يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح شده است.

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« بزرگ ترين 
برندگان اين شب بودند. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
فيلم »برادران سيسترز« 
به كارگرداني ژاك اوديار 

ديشب در مراس��م اهداي جوايز لومير فرانسه كه از 
سوي انجمن مطبوعات خارجي فرانسه اهدا مي شود 
و همتاي گلدن گلوب امريكاس��ت، موفق به كسب 

جايزه اصلي شد.
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 
فينيكس و جان سي. رايلي بازيگران نقش هاي اصلي 

فيلمش مي كند.
اين مراسم اداي احترامي نيز براي جين بيركين كرد. 
اين بازيگر بريتانيايي كه در دهه 1960 به ش��هرت 
رسيد و همبازي سرگي گينزبورگ بود روي صحنه 
آم��د و از پي ير گريمبالت كه او را براي بازي در فيلم 
»شعار« در سال 1969 در كنار گينزبورگ انتخاب 

كرد تشكر كرد.
همچنين كلود للوش در اين مراس��م تجليل شد و 
اولين تصاوير از فيلم در دس��ت اك��ران وي با عنوان 
»بهترين سال هاي زندگي هاي ما« به نمايش درآمد. 
او بازيگران 50 سال پيش خود را در اين فيلم دوباره 

در كنار هم آورده است.
در مراسم اهداي جوايز لومير جايزه بهترين بازيگر 
مرد به الكس لوتز براي بازي در فيلم »گاي« رسيد كه 
داستان يك خواننده پاپ پا به سن گذاشته را روايت 
مي كند. لوتز نويسنده فيلمنامه و كارگردان فيلم هم 
بود. اين فيلم همچنين جايزه بهترين موسيقي را براي 

ونسان بالنشا و رومن گرافي به ارمغان آورد.
الودي بوشه نيز براي بازي در فيلم »در دستان امن« 
جايزه بهترين بازيگر زن را كس��ب كرد. او در همين 

بخش نامزدي سزار 2019 را نيز كسب كرده است. 

گردهمايي نهار اسكاري هاي 
۲۰۱۹ برگزار شد
نامزدهاي اس��كار 2019 
طبق معمول هر سال يك 
گردهمايي نه��ار برگزار 
كردند. به گزارش ورايتي، 
ديروز دوشنبه نامزدهاي 
اسكار 2019 براي صرف 
نهار دستجمعي گردهم 
آمدن��د و ي��ك عك��س 

يادگاري گرفتند. اين مهماني كه مثل هميش��ه از 
سوي هيات مديره اسكار برگزار شد، با گرفتن عكس 
يادگاري به پايان رس��يد. در اين مراسم كه در هتل 
بورلي هيلتون برگزار ش��د نامزده��اي بخش هاي 
مختلف اسكار از جمله گلن كلوز، ليدي گاگا، ياليتزا 
آپاريسيو و مليسا مك كارتي نامزدهاي جايزه اسكار 

زن نقش اصلي حضور داشتند.
كريستين بيل، رامي مالك، بردلي كوپر، ويلم دفو و 
ويگو مورتنسن نامزدهاي بهترين بازيگري مرد نيز از 
حاضران بودند. آدام مك كي، يورگوس النتيموس، 
اس��پايك لي، آلفونس��و كوارون از نامزدهاي جايزه 

بهترين كارگرداني نيز در مراسم حضور داشتند.
ايمي آدامز، سم اليوت، ماهرشاال علي، مارينا دي تاويرا، 
ريچارد اي گرانت، رجينا كينگ، سم راكول، راشل 
وايس نيز از جمله حاضران بودند. نودو يكمين مراسم 

اسكار 24 فوريه برگزار مي شود.
اين مراسم به وقت امريكا ساعت 5 بعداز ظهر شروع و 
به صورت مستقيم از شبكه اي بي سي در 225 كشور 

پخش مي شود.

میراثنامه

انفجار سنگ هاي ۲۵۰۰ ساله براي كشف گنج
به نظر مي رسد هنوز شايعات و خرافاتي ناشي از ناآگاهي در بين برخي افراد وجود دارد كه 
معتقدند در دل سنگ هاي چند ميليون ساله، مي توانند گنج هاي چند هزار ساله پيدا كنند 
و با تخريب آنها به گنِج مبادا دست يابند! گنجي كه فقط عامل نابودي سنگ هاي معادن 
2500 ساله اند... جديدترين نمونه اين ناآگاهي و توجه به شايعات به يك هفته قبل بر 
مي گردد. در شمال شهرستان مرودشت استان فارس و در يكي از معادن سنگ هخامنشي 
به نام »معدن الماس ُبري سيوند«، ديناميت ها كار خودشان را مي كنند و اين فاجعه رخ 
مي دهد. زماني كه چند نفر مشكوك در حريم تخت جمشيد توسط نيروي يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي پايگاه تخت جمشيد دستگير مي شوند و بعد از بررسي و كشف يكسري 
ابزار و وضعيت يكي از معادن هخامنشي در حريم درجه سه پايگاه تخت جمشيد متوجه 
مي شوند، آن افراد سنگ هاي كوهستاني و تراش خورده باستاني را كه در دوره هخامنشي 
براي ساخت بناهاي آن دوره تراش خورده بودند، با اين تفكر واهي كه در داخل شان، گنج 
وجود دارد منفجر كرده اند! محمدجواد اوالد حسين، مدير داخلي پايگاه تخت جمشيد در 
استان فارس، درباره اتفاق رخ داده اين طور مي گويد: نيروي يگان حفاظت تخت جمشيد 
در زمان گشت زني در محدوده حرائم اين محوطه تاريخي در مرودشت، با افراد مشكوكي 
برخورد مي كند. با دستگيري آنها، 6 كيلوگرم باروت، ابزار و ادوات حفاري و موتور توليد 
ژنراتور برقي ضبط مي كنند. او با بيان اينكه نيروي يگان حفاظت بعد از دستگيري آن 
افراد، به بررسي معادن محوطه مي پردازد، به ايسنا مي گويد: روي ديوار سمت چپ يكي از 
معادن كه معموالً به صورت نيم دايره هستند و همه آنها دهانه اي كوچك و فضايي بزرگ 
دارند، در حدود سه متر ديناميت كار گذاشته شده و سنگ هاي تراش خورده براي جدا 
شدن از ديواره، تكه تكه شده و محوطه از بين رفته است. كاماًل مشخص است كساني كه 
اين كار را انجام داده اند، اطالعاتي درباره معادن داشته اند، چون محاسبه دقيقي در اين 
كار انجام شده و سنگ ها كاماًل پايين آمده اند. به گفته او، در اين ديوار رگه ها جدا شده و 
بخشي از رگه هاي يك سنگ نيز هنوز به ديوار وصل است كه امكان جدا شدن آن وجود 
دارد، كارشناسان در حال برنامه ريزي براي استحكام بخشي سنگ هاي نيمه جدا شده 

هستند. اوالد حسين با بيان اينكه در اين منطقه حدود چهار- پنج معدن بزرگ سنگ از 
دوره هخامنشي وجود دارد، ادامه مي دهد: در دوره هخامنشي قطعه سنگ ها را به صورت 
دقيق تراش داده و به پايين انتقال مي داده اند تا با توجه به استحكام و بي رگه بودن آنها، 
براي سرستون ها و پايه ستون ها استفاده شوند. اين كارشناس با بيان اينكه معادن در 20 
كيلومتري تخت جمشيد قرار دارند، اظهار مي كند: اين معادن در حريم تخت جمشيد 
و هم مرز مشترك تخت جمشيد و پاسارگاد است، و با توجه به نشانه گذاري حريم هاي 
درجه يك تا سه در اين محوطه، اين معادن در حريم درجه سه تخت جمشيد قرار دارند. 
او علت انجام اين نوع اقدامات توسط برخي افراد را باور داشتن به شايعه هايي مانند وجود 
گنج چند هزار ساله در بين سنگ هاي محكم و چند ميليون ساله مي داند و ادامه مي دهد: 
كاماًل مشخص است كساني كه اين كار را كرده اند دانش معدن كاوي داشته اند. آنها با 
خيال خاِم كشِف گنج در معدني كه در دل كوه است، دنبال گنج مي گردند. بالي خانمان 
سوز آثار تاريخي در اين روزها همين افراد هستند كه به گذشتگان خود فكر نمي كنند. 

برانکو: من چه کاری به کی روش دارم؟ 

آزمون: فدراسيون هر چه بگويد دروغ گفته است

برانکو ايوانکوويچ، س��رمربی تيم فوتبال 
پرسپوليس درباره اين که کی روش گفته 
است می خواس��ته از طريق واسطه گری 
پروين با برانکو صحبت کند هم گفت: ش��ما تا به حال 
شنيده ايد من عليه کی روش حرف بزنم؟ يا مخالف تيم 
ملی ايران حرف زده ام؟ آيا کی روش عليه من حرف زده 
است يا نه؟ همين برای من کافی است. ديگر در مورد چه 
چيزی می خواهيم حرف بزنيم. من چه کاری به کی روش 
دارم؟ سرمربی تيم ملی بوده است و هميشه هم به تيم 
ملی بازيکن داده ايم و از تيم ملی حمايت کرديم. آيا تا 
به حال با يک برنامه تيم ملی مخالفتی داشته ايم؟ شما 
از نتايج تيم ملی راضی هس��تيد؟ هرگز هيچ صحبتی 
نشده است. من فقط اين مطالبی که شما می نويسيد 
را خوانده ام. من اين جا نيامده ام که با کسی بجنگم که 

بخواهم با او صلح بکنم.

مهاجم تيم ملی فوتبال ايران می گويد پيش از انتقال به 
زنيت قرار بود به صورت قرضی به وولورهمپتون بپيوندم 
که روبين کازان با اين انتقال مخالفت کرد. سردار آزمون، 
مهاجم تيم ملی فوتبال ايران اظهار کرد: زنيت صدرنشين 
ليگ روسيه است و از تيم های پرافتخار اين کشور است. 
مربيان و بازيکنان بزرگی دارد و خوشحالم که به اين تيم 
پيوسته ام. پيش از اين قرار بود به ليگ انگليس بروم که در 
آخر اين قرارداد منعقد نشد تا من سرانجام عضو تيم زنيت 
شوم. وولورهمپتون قصد اين را داشت تا من را قرضی به 
خدمت بگيرد که روبين کازان با اين انتقال مخالفت کرد. 
او درب��اره ديدار تيم ملی با ژاپن در جام ملت های آس��يا 
گفت: بازی در جام ملت های آسيا بسيار سخت بود. ما با 
بدشانسی نتوانستيم مقابل ژاپن نتيجه بگيريم و به مرحله 
بعد صعود کنيم. آزمون درباره حضور گزينه هايی هم چون 
زين الدين زيدان و ژوزه مورينيو در تيم ملی، بيان کرد: فکر 
می کنم اين مربيان را به تيم ملی نياورند بهتر است، زيرا 
آبروی خودمان می رود. با چه امکاناتی قرار است آن ها به 
ايران بيايند و اصاًل با چه رويی به آن ها پيشنهاد خواهند 
داد؟ تيم ملی فوتبال ايران تيم بس��يار بزرگی است، اما 
امکانات خوبی ندارد و امکانات آن به اندازه نامش بزرگ 
نيست. چگونه می توانيم با اين شرايط نتيجه بگيريم. ما 

چند سال زمين چمن خوب و حسابی نداشتيم و تازه تيم 
ملی به يک زمين چمن خوب دست پيدا کرده است. اين 
موضوع بسيار ناراحت کننده است. چگونه ما می توانستيم 
بدون زمين چمن فوتبال بازی کنيم. زمين های تمرين 
ما در پژوهشگاه صنعت نفت و يا حتی يکی دو دانشگاه 
بسيار چاله و پستی و بلندی داشت. چگونه می توانستيم در 
چنين زمينی تاکتيک های مربی را پياده کنيم. واقعاً چنين 
چيزهايی زشت بود. به نظر من سپردن هدايت تيم ملی 
به مربيان خوب ايرانی بهتر از مربيان خارجی است، زيرا 
دوباره همين قضيه دعواها بين مربيان به وجود خواهد آمد 
و يا دوباره شاهد انتقادات فراوان مربی خارجی از امکانات 
تيم ملی خواهيم بود. به نظر من زين الدين زيدان به تيم 
ملی نيايد بهتر است. مهاجم تيم ملی ادامه داد: اگر امثال 

زيدان و مورينيو از فدراسيون فوتبال بپرسند که تيم ملی 
چه امکاناتی دارد چه چيزی می خواهند، جواب دهند؟ 
مشکالت تيم ملی خيلی زياد بود، اما به دليل نزديک بودن 
جام ملت های آسيا نمی خواستيم حرفی بزنيم. تنها به ما 
وعده وعيد می دادند. آن از رفتن مان به جام ملت های آسيا 
بود که کسی برای بدرقه مان نيامد و برای ما آرزوی موفقيت 
کند. همه هم از تيم ما انتظار قهرمانی داشتند. اين که حرف 
نمی شود. به غير از چند پيشکسوت فوتبالی بزرگان فوتبال 
ما اصاًل به تيم احترام نگذاشتند. بسياری از مسؤوالن بی 
احترامی کردند و اين به ما خيلی برخورد، مگر ما ايرانی 
نيستيم. مگر اين تيم ملی برای ايران نيست؟ اگر اين تيم 
قرار است قهرمان شود همه بايد يک دل باشند. وقتی يک 
تيم اتحاد نداشت، چگونه می توانست قهرمان شود؟ تيم 
ما مستحق قهرمانی بود و همه ما همه کار می کرديم تا 
ما پيروزی به دس��ت می آورديم همه حرف از قهرمانی 
می زدن��د.او در ادامه صحبت هايش درباره صحبت های 
فدراسيون فوتبال مبنی بر فراهم کردن امکانات برای تيم 
ملی، در اين باره توضيح داد: فدراسيون فوتبال هر چه که 
بگويد دروغ گفته است. آنها چه کاری برای ما انجام دادند. 
همه هزينه های ما را در کمپ اسپاير فدراسيون فوتبال 

قطر پرداخت کرد.

ورزشي
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