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درآستانه توافق؟

 خطر بروز كسري بودجه 
47 درصدي در 1401

در روزهايي كه مذاكرات ايران با 
كشورهاي 1+4 و امريكا در وين 
همچنان ادامه دارد، تحليلگران 
به دنبال خطر سيري در ميان 
اخب��ار و داده ه��اي اطالعاتي 
پيراموني مي گردند تا بر بلنداي 
آن بتوانند تصويري از احتماالت 
آينده به دس��ت آورن��د. اما در 
شرايطي كه اخبار دقيقي در خصوص جزييات مذاكرات 
منتش��ر نمي ش��ود، ارزيابي هاي تحليلي كارشناسان در 
خصوص چش��م اندازهاي پيش روي مذاكرات برآمده از 
اخبار معدودي اس��ت كه پيرامون گفت وگوهاي ايران با 
كشورهاي 1+5 منتشر مي ش��ود. در آخرين دست از اين 
نوع داده هاي اطالعاتي و فضاسازي ها، نخست وزير انگليس 
اعالم كرده كه اين كشور خواهان منتهي شدن مذاكرات وين 
به احياي كامل برنامه جامع اقدام مشترك است. ضمن اينكه 
اوليانوف نيز از ضرورت تمركز گفت وگوها بر رفع تحريم هاي 
اقتصادي ايران سخن گفته است. از سوي ديگر، برخي اخبار 
نيز در خصوص افزايش تحركات هيات امريكايي به رياست 
رابرت مالي منتشر مي ش��ود كه بيانگر افزايش ديدارهاي 
مالي در خصوص مذاكرات برجامي است. بايد توجه داشت 
كه بسياري از اظهارنظرها در اين برهه با هدف فضاسازي و 
ادامه در صفحه 5 ترغيب طرف ها به... 

1( بعد از تش��كيل كميسيون 
تلفي��ق بودج��ه، ارزيابي هاي 
تحليلي در خصوص مهم ترين 
سند مالي س��االنه كشور ابعاد 
و زواي��اي جدي ت��ري به خود 
گرفته اس��ت و نمايندگان در 
حال چكش كاري نهايي براي 
رفع ايرادات بودجه هس��تند. 
واقع آن است كه يكي از چالش هاي جدي بودجه 1401 
كه نگراني هاي فراواني را ميان نماين��دگان ايجاد كرده، 
ظرفيت هايي اس��ت كه در بودجه س��ال آينده براي بروز 
كس��ري بودجه گنجانده شده است. دولت بدون توجه به 
منابع درآمدي پايدار خود سقفي را براي بودجه پيش بيني 
كرده است كه حتي نسبت به سقف دوم بودجه سال گذشته 
نيز با رشدي 7 درصدي مواجه است. اين در حالي است كه 
در سال 1400 حتي سقف نخست بودجه نيز محقق نشده 
است. اين رويكردها و اعداد ارقام بيانگر نگاه غيرواقعي است 
كه در بودجه 1401 گنجانده شده و در صورت اجرا باعث 
ايجاد يك كس��ري بزرگ در بودجه سال آينده مي شود. 
واقعيت هاي اقتصادي حاكي از آن است كه امكان تحقق 
منابع بودجه حتي به اندازه سقف نخست بودجه سال 1400 
نيز وجود ندارد، اما دولت نسبت به سقف دوم بودجه سال 
قبل، رش��دي 7 درصدي اعمال كرده اس��ت. فاصله بين 
سقف نخست و سقف دوم بودجه حدود 40درصد است. 
در خوش بينانه ترين حالت، 60 درصد بودجه پيشنهادي 
دولت امكان تحق��ق دارد و بيش از 40 درصد بودجه ارايه 
شده در قالب كسري، ظهور و بروز پيدا خواهد كرد. اين نوع 
نگاه به بودجه از منظر نمايندگان غيرواقعي است و باعث 

بروز مشكالت جدي در اقتصاد كشور خواهد شد.
2( دولت پيش بيني كرده، هر زمان كه با مش��كل منابع 
)چه نفتي و چه مالياتي( مواجه شود، اجازه واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي و انتشار اسناد خزانه را داشته باشد. اين 
رويكرد مسبوق به سابقه نيست و نوعي بدعت در بودجه 
محسوب مي شود. يعني دولت امكان ارايه اصالحيه يا متمم 
بودجه در سال آينده را مسدود كرده است. موضوع واگذاري 
س��هام به دس��تگاه اجرايي در بودجه، ايراد ديگري است 
كه كامال مغاير سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
است. واگذاري س��هام به دستگاه هاي دولتي، غيرقانوني 
و خسارت بار اس��ت. البته در گذشته امكان ارائه سهام به 
ساختارهاي اجرايي به صورت تهاتر وجود داشته، اما امسال، 
دولت واگ��ذاري به صورت كامل را مطرح كرده اس��ت. از 
يك طرف دولت اعالم مي كند كه تالش كرده اختيارات 
استان ها براي تصميم سازي را افزايش بدهد و از سوي ديگر 
در بودجه، صحبت از 31 صندوق توسعه و پيشرفت استاني 
مي كند كه نوعي تمركز قدرت است. در اساسنامه صندوق، 
يك صندوق توسعه استاني پيش بيني شده با 31 شعبات 
استاني، اما دولت اين رويكرد را به شكل ديگري تغيير داده 
است. اينكه آيا منابع اين صندوق قرار است به عنوان كمك 
فني و اعتباري ارائه شود يا اينكه قرار است در حكم اهرمي 
در دست دولت به كار گرفته شود، مبهم است. در واقع دولت 
رويكرد شفافي در خصوص مديريت استاني و مكانيسم رشد 

در مناطق گوناگون ارائه نكرده است.
3( در پيش بيني هاي مالياتي نيز هرچند شاهد افزايش هاي 
چشمگيري هستيم، اما عملكرد سال گذشته در خصوص 
تحقق درآمدهاي مالياتي نش��ان مي دهد كه اين ميزان 
پيش بيني هاي مالياتي مبتني بر واقعيت هاي اقتصادي 
كشور نيست. از سوي ديگر، افزايش سهم ماليات در بودجه 
بايد بر اساس توسعه پايه هاي مالياتي باشد كه يك چنين 
ضرورتي نيز در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است. برخي 
كدها و رديف ها كه قبال ملي بودند، امسال استاني شده است. 
اين روند باعث بروز نگراني هاي فراواني در مديران استاني 
ادامه در صفحه 5 شده كه... 

يوسف مواليي

جعفر قادري

»تعادل«روندمعامالتبازارسرمايهرابررسيميكند

بورس درخواب زمستاني

يادداشت-3

 اقتصاد در انتظار 
حمايت واقعي

اقتصاد اي��ران در س��ال هاي 
گذش��ته ش��رايط خاص��ي را 
تجرب��ه ك��رده و تح��ت تاثير 
همين ش��رايط ورود دولت و 
برنامه ريزي ب��راي حمايت از 
اقشار مختلف جامعه اهميت 
فراواني دارد. جداي از مردم كه 
قدرت خريد خود را از دس��ت 
داده اند و تحت تاثير تورم تحت فش��ار ق��رار گرفته اند، 
وضعيت توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي مناسب نيست 

و بايد از آنها نيز حمايت كرد.
س��رمايه گذار اقتصادي پيش از هرچيز نياز به آرامش و 
ثبات دارد. اقتصاد كشور بايد طوري باشد كه پيش بيني 
آينده ممكن باش��د و تنها در چنين ش��رايطي است كه 
مي توان انتظار داشت سرمايه هاي جديد وارد اقتصاد شود. 
متاسفانه ما در سال هاي گذشته با چند مشكل در حوزه 
حمايت از كسب و كارها مواجه بوديم كه يكي از آنها بحث 

حمايت در شعار و اجرايي نشدن وعده ها در عمل است.
اينكه ما به يك بنگاه اقتصادي وعده حمايت بدهيم اما 
در عمل كاري از دستمان ساخته نباشد، قطعا شرايط را 
س��خت تر مي كند. از اين رو دولت چه در بودجه و چه در 
ساير برنامه  ريزي ها بايد تالش كند طوري برنامه بريزد كه 
در عمل و در فضاي واقعي حمايت از فعاالن اقتصادي در 

دستور كار قرار بگيرد.
اين حمايت نيز نمي تواند به شكل يكسان باشد. براي مثال 
بخشي از كسب و كارها از ناحيه تحريم ها آسيب ديده اند 
و برخ��ي از كرونا. اينكه ما يك برنام��ه را براي حمايت از 
تمام كسب وكارها در دستور كار قرار دهيم قطعا گره گشا 
نخواهد بود بلكه بايد با شنيدن صداي بخش خصوصي 
و نگاه جزيي به شرايط براي هر بخش طرح مخصوص به 
خود نهايي شود. يكي از اصلي ترين معضالتي كه در اين 
حوزه وجود دارد، نبود زيرساخت ها و اهرم هاي نظارتي 
كافي اس��ت. ما اين موضوع را چه در سطح حمايت ها و 
چه در س��طح نظارت بر عملكرد مي بينيم. در سال هاي 
گذشته دولت مشكالت فراواني در زمينه نظارت بر فرايند 
توزيع و قيمت ها داشته است. هرچند بارها اعالم شده كه 
نظارت ها گسترده مي شود اما محدوديت تعداد بازرسان و 
ابزارهايي كه آنها در اختيار دارند باعث شده در بسياري از 
بازارها مشكالت بر سر راه نظارت بر جاي خود باقي بمانند. 
اين موضوع حتي در حوزه ماليات ستاني نيز خود را نشان 
مي دهد. در شرايطي كه كسب و كارهاي شناسنامه دار 
با ثب��ت اطالعات خود، ماليات را طب��ق قانون پرداخت 
مي كنند اما همچنان بسياري از فعاليت هاي اقتصادي 
يا اساسا ماليات نمي پردازند يا با استفاده از ترفندهايي از 
ماليات فرار مي كنند. اين از عدالت اقتصادي به دور است و 
فعاليت هاي واقعي را با محدوديت هايي مواجه مي كند كه 
به نفع ما نيست. از اين رو افزايش ابزارهاي نظارتي، حركت 
به سمت عدالت و حمايت اقتصادي مناسب و واقعي، براي 

آينده اقتصادي ايران اهميت فراواني دارد.

يادداشت- 5يادداشت- 4
بنزين بورس تمام شد؟روابط خصمانه والدين و تاثير آن بر كودكان

بس��ياري از والدين بدون توجه 
به تاثيري كه ب��ر فرزندان خود 
مي گذارن��د، ب��ه مش��اجره و 
دعواهاي خانوادگي خود ادامه 
مي دهند، آنها فكر مي كنند كه 
اين امر كامال طبيعي اس��ت و 
نمي تواند بر روحيه فرزندان به 
خصوص بچه هاي كوچك كه 
هنوز قدرت يادگيري يا تشخيص ندارند، تاثير بگذارد، در 
حالي كه تمام اين تفكرات اشتباه است، كودكان از همان 
ابتداي جنيني كه در شكم مادر هستند، از عوامل بيروي 
تاثير مي گيرند و وقتي ه��م به دنيا مي آيند اين رفتارها بر 
روح و روان آنها تاثيرات مستقيمي مي گذارد. در واقع تداوم 
مشاجره پدر و مادر به تدريج زمينه را براي بروز بزهكاري و 

آسيب هاي اجتماعي در فرزندان فراهم مي كند. با افزايش 
سطح آگاهي در جامعه امروز تاثير و اهميت خانواده بر رشد 
و تكامل شخصيتي فرزندان براي همگان بديهي است. رفتار 
خانواده به ويژه ارتباط پدر و مادر محور اصلي و معين سالمت 
روان كودك است. ارتباط مبتني بر عشق و احترام والدين 
مي تواند فرزندان را مهربان و قدرشناس پرورش دهد و در 
مقابل اختالف و ناس��ازگاري مداوم سبب كاهش اعتماد 
به نفس، انزواطلبي و افسردگي كودك بشود. ناسازگاري 
والدين با يكديگر باعث كاهش صميمت و آرامش در محيط 
خانواده و طبيعتا بي توجهي به فرزندان شده و اين امر تاثيرات 
مخربي بر ابعاد مختلف رشد كودك خواهد گذاشت. هدف 
از ازدواج، تشكيل خانواده و كسب آرامش است و به منظور 
دستيابي به اين هدف بايد ارتباطات خانوادگي سرشار از 
ادامه در صفحه 8 محبت، عشق و احترام باشد.  

اي��ن روزها بورس ش��بيه يك 
ماشين بدون بنزين است. تقريبا 
همه چيز براي صع��ود بورس 
آماده است اما  هيچ تغييري در 
بازار احساس نمي شود. همانند 
يك ماشين لوكس بدون بنزين 
كه كنار خيابان مانده اس��ت. 
وضعي��ت بنيادي ب��ازار خوب 
است اما از حجم معامالت كاسته مي شود و يكي از مهم ترين 
علت هاي اين كاهش كمبود نقدينگي است. بازار نه تنها 
خريداري ندارد بلكه با فروشنده جدي اي هم در آن وجود 
ندارد. زيرا به لحاظ P/E و تحليلي، ديگر به كف رسيده ايم 
و جايي براي افت بيشتر وجود ندارد و از سوي ديگر رغبتي 
از سوي خريداران ديده نمي شود. بررسي وضعيت نشان 

مي دهد كه سهامداران در انتظار يك حركت جدي هستند 
تا تصميم خريد و فروش بگيرند؛ در اين فضاي پر از نااميدي 
و ترس ترجيح مي دهند كه بدون واكنش باشند. خبرهاي 
مثبتي از برجام و آزادي منابع بلوكه شده ايران در كشورهاي 
ديگر مي رسد اما تاكنون اين دوعامل نتوانسته تاثير مثبتي 
روي بازار بگ��ذارد و بايد در انتظار هفته ه��اي آينده بود. 
سينگال خوبي به بورس مخابره مي شود اما كمبود اعتماد و 
نقدينگي باعث شده، سهامداران دست نگه دارند و معامالت 
خود را به تعويق بيندازند.در حال حاضر »RSI« بازار بر روي 
سطح 50 قرار گرفته است يعني يك نقطه تعادلي داريم، 
برتري خاص ميان فروشندگان و خريداران وجود ندارد و 
بايد منتظر ماند و ديد كدام گروه ميزان معامالت خود را 
افزايش مي دهند. اگر ميزان تقاضاي خريد در بازار افزايش 
ادامه در صفحه 5 يابد، شاخص به... 

زهرا سليماني|
»اخراج قطعي اس��تقالل و پرسپوليس از ليگ قهرمانان 
آسيا«، اين خبري است كه در نخستين ساعات صبح روز 
جمعه بر روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت؛ خبري كه 
بالفاصله بازتاب هاي وسيعي در شبكه هاي اجتماعي داخلي 
و خارجي پيدا كرد و به بحث روز ايرانيان در محافل مختلف 
بدل شد. به غير از ايرانيان كه با بهت و حيرت روبه رو شدند 
طرفداران فوتبال در كشورهاي عربستان، امارات و قطر با 
شادماني نسبت به اين حادثه واكنش نشان دادند و عدم 
حضور پرسپوليس و استقالل در ليگ قهرمانان سال آينده 
را باعث افزايش شانس تيم هاي كشورشان براي قهرماني 
ارزيابي كردند. در ايران اما تحليلگران ورزشي، اجتماعي، 
اقتصادي و... هركدام از منظر خود ابعاد و زواياي گوناگون 
بحث را مورد كنكاش قرار دادند و تالش كردند پاس��خي 
براي چرايي وقوع يك چنين فجايعي پيدا كنند. فعاالن 
اقتصادي با نظيرسازي حذف تيم هاي ايراني با مشكالتي 
كه فعاالن اقتصادي در س��طح بين الملل با آن دس��ت به 
گريبانند، اعالم كردند كه اقتصاد ايران سال هاست با مشكل 
حذف از بازارهاي بين المللي روبه رو است، اما از آنجا كه اخبار 
اقتصادي معموال كمتر در فضاي عمومي جامعه بازتاب پيدا 

مي كند، مسووالن واكنشي به آن نشان نمي دهند.
 از سوي ديگر برخي به نقش صدا و سيما در بروز مشكالت 
ساختار باشگاه هاي ايراني اشاره مي كردند. در واقع صدا و 
سيما طي ساليان گذشته به عنوان رسانه انحصاري كشور 
و علي رغم درآمدهاي ه��زاران ميليارد توماني از فوتبال، 
حاضر نشد حق پخش تلويزيوني باش��گاه هاي ايراني را 
پرداخت كند و با قدرت نمايي از زير بار آن شانه خالي كرد. 
مشكالتي كه باعث شد باشگاه هاي ايراني قادر به پرداخت 
هزينه بازيكنان خود نباشند و نتوانند، ورزشگاه اختصاصي 
و... داشته باشند. اما موضوع حذف تيم هاي ايراني، زماني 
حادتر شد كه خبر رسيد، كنفدراسيون فوتبال آسيا نه تنها 
راي به حذف تيم هاي ايراني داده است، بلكه پرونده آنها را 
به دليل تقلب و ارايه اطالعات نادرست به كميته انضباطي و 
اخالق كنفدراسيون ارسال كرده است. موضوعي كه ممكن 
است در ادامه جرايم و محكوميت هاي شديدتري را براي 
تيم هاي ايراني به دنبال داشته باشد. اما چرا مديران ورزشي 

كشور قبل از حادتر شدن موضوع، تكليف باشگاه هاي ايراني 
را براي ده ها ميليون هوادار روشن نكردند؟ 

  ردپاي كميسيون اصل 90 مجلس 
در حذف سرخابي ها

بعد از كش و قوس هاي فراواني كه در مسير كسب مجوز 
حرفه اي تيم هاي ايراني طي شده بود، نهايتا سال گذشته 
در زمان زعامت س��لطاني فر وزير ورزش و جوانان دولت 
دوازدهم، تضاميني عيني به كنفدراسيون فوتبال آسيا داده 
مي شود تا موارد مد نظر AFC به سرعت اعمال شود. بر اين 
اساس با پيگيري هاي وزارت ورزش وقت، حسنعلي قنبري، 
معاون وقت سازمان خصوصي سازي، 25 اسفندماه ۹۹ در 
نامه اي خطاب به مديركل دفتر وزير اقتصاد اعالم مي كند، 
كه اين دو باشگاه تا پايان فروردين ماه 1400 واگذار خواهند 
شد. در اين نامه به موضوعاتي چون حسابرسي، شفافيت 
در امور مالي، اصالح ساختار حقوقي، اصالح ساختار مالي، 
واگذاري چهار ورزش��گاه مرغوبكار، كمپ ناصر حجازي، 
درفش��ي فر و شهداي گمنام به اس��تقالل و پرسپوليس، 
تشكيل جلسات مجامع دو باشگاه، تعيين كارگزار بورسي 
و... اشاره و بر خصوصي سازي سريع اين دو باشگاه تاكيد 
شده بود. اما در شرايطي كه همه برنامه ريزي هاي قانوني 
و اداري براي واگذاري اين دو باشگاه طي شده بود، ناگهان 
كميسيون اصل ۹0 مجلس در جلسه اي رسمي با حضور 
مسووالن وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و سازمان بورس مانع 
از واگذاري اين دو تيم مي شوند و اعالم مي كنند كه اين دو 
تيم بايد به دولت سيزدهم واگذار شود. در واقع نمايندگان 
كميسيون اصل۹0 مجلس با اين تصور كه وزارت ورزش با 
رويكردهاي سياسي و جناحي در حال واگذاري است به زعم 
خود از منافع دولت سيزدهم صيانت كردند. تصميمي كه 
در ادامه باعث به وجود آمدن مشكالت فعلي براي دو تيم 
پرطرفدار تهراني شد و آنها را از ليگ قهرمانان سال آينده 
و كسب ميليون ها دالر جوايز احتمالي محروم كرد. زماني 
كه خبرنگار »تعادل« تالش ك��رد تا در جريان گفت وگو 
با نمايندگان كميسيون اصل۹0 ابعاد مختلف موضوع را 
جويا ش��ود، برخي اعضاي كميسيون اعالم كردند، مايل 
به گفت وگو در اين زمينه نيستند. اشتباه بزرگ بعدي را 

اما كميته صدور مجوز حرفه اي فوتبال ايران مرتكب شد 
كه بدون آگاهي از ضوابط قانوني AFC اعالم كرد فرصت 
س��ه ماهه اي را در اختيار تيم هاي ايراني قرار داده است تا 
مشكالت خود را برطرف كنند. فرصتي كه در ادامه توجه 
AFC را به مش��كالت داخلي تيم هاي ايراني جلب كرد و 

باعث حذف آنها از آسيا شد.

  معضل برخوردهاي سياسي در فوتبال
يكي از چهره هايي كه ماه ها قبل از ارايه فرصت 3ماهه خطر 
حذف تيم هاي ايراني را يادآور ش��ده بود، ابراهيم شكوري 
بازيكن اسبق پرس��پوليس و يكي از چهره هايي است كه 
توانسته تحصيالت مديريتي ورزشي را تا مقطع دكترا طي 
كند. شكوري با انتشار توييتي خطاب به مصطفوي رييس 
كميته صدور مج��وز حرفه اي اعالم كرده ب��ود در قوانين 
AFC مقوله اي با عن��وان اعطاي زمان وجود ندارد و خطر 
حذف تيم هاي ايراني را تهديد مي كند. شكوري در جريان 
گفت وگو با »تعادل« با اشاره به تبعات حذف تيم هاي ايراني 
گفت: س��رانجام فاجعه دردناكي كه ده ها ميليون طرفدار 
ايراني از آن مي ترس��يدند از راه رسيد و بر اساس تصميم 
كنفدراسيون فوتبال آسيا، پرسپوليس و استقالل )و البته 
گل گهر( به عنوان 2 تيم پرطرفدار ايراني از ليگ قهرمانان 
آسياي سال آينده حذف شدند. حادثه اي كه بدون ترديد، 
ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماع��ي، فرهنگي و...فراواني 
خواهد داش��ت و اثرات جبران ناپذي��ري بر پيكره فوتبال 
كشور ايجاد خواهد كرد. اما بايد بررسي كرد، چه گزاره هايي 
زمينه ساز شكل گيري يك چنين فجايع تكراري در فوتبال 
كشور هستند و از آن مهم تر بايد ديد براي جلوگيري از تكرار 
آنها چه بايد كرد؟ او ادامه داد: واقع آن اس��ت كه در دنياي 
امروز، ورزش حرفه اي يكي از المان هايي است كه از طريق 
آن مي توان نس��بت و تناسب كشورها با توسعه را تخمين 
زد. طي سال هاي گذشته AFC كنفدراسيون فوتبال آسيا 
آيتم هاي خاصي را براي حضور تيم هاي مختلف آسيايي 
در نظر گرفته اس��ت تا در يك فرايند تدريجي فوتبال قاره 
به سمت توسعه حركت كند. مجوز حرفه اي شامل 5 معيار 
اصلي است كه اين معيارها عبارتند از ورزشي، زيرساخت، 
پرسنلي، حقوقي و مالي كه در كنار هم، حدودا 600 آيتم 

را دربر مي گيرد و تمامي بخش هاي يك باشگاه حرفه اي را 
شامل مي شود و آنها بايد مستندات معتبر را آماده و سايت 
مديريت مجوز حرفه اي ارسال كنند. اين آيتم هاي مختص 
باشگاه هاي ايراني نيست و تمام باشگاه هاي فعال در سطح 
قاره بايد اين آيتم ها را كسب كنند. در اين ميان متاسفانه 
باشگاه هاي ايراني در زمره معدود باشگاه هايي در سطح قاره 
باشند كه از ساختارهاي حرفه اي درستي برخوردار نباشند. از 
سوي ديگر نيز حضور مديران غيرمتخصص، كارنابلد و ناآشنا 
با ملزومات حرفه اي ش��دن بر حجم اين مشكالت افزوده 
است. بازيكن  اسبق پرسپوليس در دهه 80 اظهار داشت: 
بايد توجه داش��ت اين مشكالت تنها مختص به تيم هاي 
پرسپوليس يا استقالل نيست و اغلب باشگاه هاي كشور 
با آن دس��ت به گريبان هستند. در واقع باشگاه هاي ايراني 
تنها اس��م حرفه اي شدن را يدك مي كشند و هرگز تالش 
نكرده اند كه حتي خود را به ضرورت هاي حرفه اي شدن نيز 
نزديك كنند. در كنار اين فقدان ها، باشگاه هاي ايراني حتي 
در زمينه پرورش مديران متخصص نيز عملكرد مناسبي از 
خود نشان نداده اند. در همه كشورها، بخشي از ظرفيت هاي 
باشگاه هاي مختلف صرف اين ضرورت مي شود كه بتوانند 
مديران متخصصي براي رتق و فتق امور حرفه اي باشگاه ها 
تربيت كنند. اما در ايران اين مناسبات سياسي، جناحي و 
گروهي اس��ت كه افراد را در راس هرم مديريتي مهم ترين 
باشگاه هاي كشور مي نش��اند نه ضرورت هاي تخصصي، 
علمي و آكادميك. اين گونه است كه ناگهان افرادي به عنوان 
مديرعامل در باشگاه هاي ايراني انتخاب مي شوند كه عملكرد 
مناسبي در سطح ورزشي و مديريت كالن ثبت نكرده اند. 
اين در حالي است كه مثال در بايرن مونيخ، چهره هايي مانند، 
اولي هوينس، سالي حميدزيچ يا اوليور كان تربيت مي شوند 
تا در برهه هاي مختلف ساختار مديريت باشگاه را در دست 
بگيرند. يا در AC ميالن چهره اي مانند مالديني اين وظيفه 
را به نحو احسن به عهده مي گيرد. در اينتر خاوير زانتي و در 
ساير باشگاه ها نيز به همين شكل، ساختار متمركزي براي 
پرورش مديران و اس��تفاده مناس��ب از آنها وجود دارد. اما 
متاسفانه در فوتبال ايران، اين مناسبات سياسي، جناحي و 
گروهي است كه نقش اصلي را در انتخاب و معرفي مديران 
ادامه در صفحه 2 ايفا مي كند و...  

خسرو فروغان گران سايه

رقيه نداييمعصومه قديري

 وروددالربهكانال28هزارتومان
پساز۶ماه

 عليبيتاللهيتصوير5ريسكمحيطي
درايرانراتشريحكرد

»تعادل«ابعادپنهانحذفتيمهايايرانيازليگقهرمانانآسيارابررسيميكند

ابراهيمشكوري:صداوسيمايكيازمقصراناينحادثهاستكههرگززيربارحقپخشتلويزيونينرفت

تاثير احتمال آزادي  منابع بلوكه 
ايران در كره  و عراق بر بازار ارز

صفحه 4     صفحه 5    

صفحه 4    

 سود 15 برابري سرمايه گذاري 
در كاهش مخاطرات طبيعي

مقصران فاجعه حذف  سرخابي ها

دولتسيزدهمومعضلتامينمنابعمالي

چرااروپامحصوالتكشاورزيايران
رانميخرد؟

»بودجه 1401 اولين بودجه دولت سيزدهم است و 
ما انتظار داشتيم كه دولت در اين بودجه به اندازه اي 
اصالحات اساسي انجام مي داد. متاسفانه مقداري دقت 
نكردند و تحول بودجه اي و خواسته اي كه رهبري بر آن 
تاكيد كردند در اليحه ارايه شده از سوي دولت ديده 
نمي شود. جهت گيري بودجه به سمت مستضعفين 
خيلي كم است و اين درحالي است كه امروز واقعاً مردم 
در شرايط سخت اقتصادي قرار دارند.« اين جديدترين 
صحبتي است كه از سوي جبار كوچكي نژاد-  عضو 
صفحه 2 را بخوانيد كميسيون برنامه و...   

س��رانجام پس از اما واگرها درباره برگش��ت خوردن 
محصوالت صادراتي ايران، وزارت جهاد كشاورزي باال 
بودن سموم و فلزات سنگين را به عنوان يكي از داليل 
برگشت برخي محصوالت تاييد كرد. برهمين اساس، 
مقرر ش��د كه از اين بعد، ارايه گواهي سالمت جهت 
صادرات اين محصوالت از گمرك الزامي شود. از اين 
رو، كليه تجار و صادركنندگان محصوالت كشاورزي 
ملزم هستند، حداقل 5 روز قبل از حمل بار و هرگونه 
اظهار در گمرك ها، با مراجعه به معاونت هاي سازمان 
صفحه 7 را بخوانيد غذا و دارو در...  

سايه سنگين 
كسري 200 هزار 
ميليارد توماني 

بر سر بودجه

مهرتاييد بر سموم باال 
در محصوالت برگشتي



»بودجه ۱۴۰۱ اولين بودجه دولت س��يزدهم است و ما 
انتظار داشتيم كه دولت در اين بودجه به اندازه اي اصالحات 
اساسي انجام مي داد. متاس��فانه مقداري دقت نكردند و 
تحول بودجه اي و خواس��ته اي كه رهب��ري بر آن تاكيد 
كردند در اليحه ارايه ش��ده از سوي دولت ديده نمي شود. 
جهت گيري بودجه به سمت مستضعفين خيلي كم است 
و اين درحالي است كه امروز واقعًا مردم در شرايط سخت 

اقتصادي قرار دارند.«
اين جديدترين صحبتي است كه از سوي جبار كوچكي نژاد-  
عضو كميسيون برنامه و بودجه- مطرح شده، صحبتي كه 
نشان مي دهد بر خالف انتظارهاي اوليه، ميان مجلس و 
دولت هم نظري كاملي در حوزه بودجه ۱۴۰۱ وجود ندارد. 
اين اظهارات در حالي مطرح شده كه نمايندگان مجلس 
چند روز قبل كليات اليحه را تصويب كردند تا تيم اقتصادي 
دولت سيزدهم نخستين گام را براي قانوني كردن برنامه 
مالي خود براي سال آينده بردارد. در شرايطي كه مذاكرات 
هسته اي در وين بار ديگر از سرگرفته شده و طرف ايراني 
اعالم كرده در صورت جديت طرف مقابل آماده رسيدن به 
توافقي جديد است اما به نظر مي رسد تا زماني كه گام هاي 
نهايي براي احياي برجام برداشته نشود، ايران بايد برنامه 

خود را با احتساب باقي ماندن تحريم ها به پيش ببرد.
در ص��ورت باقي ماندن تحريم ها، برخي مش��كالتي كه 
كشور در سال هاي گذشته با آن مواجه بوده به قوت خود 
باقي خواهند ماند، مشكالتي كه اگر براي آنها راه حلي پيدا 
نشود، احتماال به كسري دوباره بودجه منجر مي شود. دولت 
روحاني در حالي كار خود را به پايان رساند كه مجبور بود به 
دليل عدم دسترسي به منابع نفتي، كشور را بدون پول نفت 
اداره كند، تجربه اي كه هرچند در ابعادي موفقيت آميز بود 
اما در برخي حوزه ها نيز مشكل آفرين شد. يكي از اصلي ترين 
اين حوزه ها كسري بودجه دولت و نحوه جبران آن بود. در 
سال جاري، روايت هاي مختلفي از كسري بودجه وجود 
دارد و به نظر مي رسد طرف نظر از رقم نهايي، نحوه جبران 
آن بيشترين اهميت را خواهد داشت. در سال هاي پاياني 
دولت دوازدهم ميان سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي 
اختالف نظرهايي به وجود آمد كه نشان مي داد بر سر نحوه 
جبران كسري بودجه توافق نظر وجود ندارد. رييس كل 
وقت بانك مركزي معتقد بود كه دولت به شكل غيرمستقيم 
از اين بانك استقراض كرده و با وجود نرسيدن منابع درآمدي 
ارزي به كشور، اين بانك مجبور شده اعتبارات ريالي آن را 
در اختيار دولت قرار دهد، اعتباراتي كه بخشي از آن از منابع 
صندوق توسعه ملي تامين شد. هرچند سازمان برنامه و 
بودجه اين ادعا را رد كرد اما به نظر مي رسد در بودجه سال 

آينده نيز همچنان بحث بر سر آن ادامه خواهد داشت.
جبار كوچكي نژاد در اين زمينه گفت��ه: در بودجه دو نوع 
كسري داريم؛ يكي كسري شفاف و ديگري كسري پنهان. 
قطعًا يكسري كس��ري هايي در داخل بودجه وجود دارد. 
دولت ادعا كرده است كه كسري نداريم ولي باالي ۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان در اليحه بودجه كسري وجود دارد و كسري 

پنهان دولت در اليحه بودجه ۱۴۰۱ زياد است.
او گفته: مجلس به دنبال اعمال اصالحات بودجه اس��ت 
و خوشبختانه دولت يك اليحه ترميمي داد و فهميد كه 
مرتكب اشتباهاتي در بودجه ش��ده كه بايد آنها را اصالح 
كند. مجلس تالش دارد كه اصالحات بودجه را انجام دهد. 
البته اين اصالحات نبايد در حدي باشد كه قانون بودجه را 
تغيير دهد؛ چون مورد ايراد شوراي  نگهبان واقع مي شود به 
همين دليل نيز مجلس دو راه حل دارد؛ يكي اينكه خودش 
اصالحات را انجام دهد و ديگري اينكه اليحه بودجه را رد 
كند و ب��ه دولت بازگرداند تا دولت خ��ودش اصالحات را 
انجام دهد كه به اعتقاد من رد كردن اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
از سوي مجلس چون اولين بودجه دولت سيزدهم است، 

زياد پسنديده نيست.
صحبت از اصالح بودجه آن هم در شرايطي كه تنها چند 
هفته از تحويل اليحه به مجلس گذشته نشان مي دهد كه 
ميان بهارستان و پاستور اختالف نظر بر سر نحوه برنامه ريزي 
اقتصادي براي سال آينده وجود خواهد داشت و صرف نظر 
از نحوه جمع بندي دو طرف بر سر اين اختالفات دولت جز 
چند راه حل جدي، گزينه ديگري پيش رو نخواهد داشت.

گزينه نخست به نتيجه رساندن توافقات هسته اي است. 
اقتصاد ايران در س��ال هاي گذشته تحت تاثير تحريم ها، 
از دسترس��ي به منابع نفتي محروم بوده و جز درآمدهاي 
غيرمس��تقيم و تهاتري كاال، دست مس��ووالن اجرايي از 

درآمدهاي نفتي كوتاه بوده اس��ت. در صورتي كه دولت 
بتواند احياي برجام را نهايي كند، قطعا امكان به دست آوردن 
درآمدهاي تازه و تزريق آنها به اقتصاد كشور وجود داشت. 
اين در حالي است كه بس��ياري از كارشناسان اقتصادي 
هشدار مي دهند كه كار اقتصاد ايران در سال هاي گذشته 
براي كاهش وابس��تگي به نفت بسيار دشوار بوده و اگر بنا 
باشد بار ديگر درآمدهاي نفتي مستقيما به بودجه جاري 
اضافه شود، جدا از تاثيرات احتمالي تورمي، حركت به سمت 

اهداف كالن و بلندمدت را نيز دشوار مي كند.
جدا از درآمده��اي نفتي، جذب س��رمايه گذاري جديد 
اقتصادي از منابع خارجي نيز ديگر دس��تاوردي است كه 
احياي برجام براي دولت به همراه خواهد داشت، موضوعي 
كه ش��ايد اثرات آن در ۱۴۰۱ خود را نش��ان ندهد اما در 
سال هاي آينده دست دولت را براي برنامه ريزي اقتصادي 
باز مي كند. اگر برجام به جايي نرس��د، گزينه هاي دولت 
محدودتر خواهد ش��د. در اين حوزه نيز جز استقراض از 
بانك مركزي كه تبعات تورمي سنگيني دارد و به فشاري 
مضاعف بر جامعه وارد مي كند، دو راهكار پيش روي دولت 
است كه مشخص نيس��ت تا چه حد امكان اجرايي شدن 
خواهد داشت. گزينه نخس��ت كاهش هزينه هاي دولت 
است. با توجه به اينكه در سال هاي گذشته بخش مهمي 
از تخصيص اعتبارات بودجه عمراني كاهش يافته، سهم 
بزرگ هزينه هاي دولت به موضوعات جاري مانند حقوق 

كارمندان و بازنشسته ها اختصاص دارد. بعيد به نظر مي رسد 
دولت شرايطي براي كاهش هزينه ها در اين حوزه داشته 
باشد و از اين رو فشار جذب درآمدهاي بيشتر اصلي ترين 

برنامه خواهد بود.
همانطور كه در بودجه سال گذشته نيز بحث هاي فراواني 
در رابطه با افزايش درآمدهاي مالياتي وجود داش��ت، در 
اليحه سال آينده نيز صحبت از جذب درآمدهاي مالياتي 
افزايش يافته است. هرچند بخش خصوصي در هفته هاي 
گذشته هش��دار داده كه در شرايط فعلي افزايش فشار بر 
توليدكنندگان به زيان اقتصاد كشور خواهد بود اما صحبت 
از ماليات از ثروت و عايدي سرمايه موضوعي است كه چه در 
مجلس و چه در دولت صحبت در رابطه با آن افزايش يافته و 

احتماال در بودجه تمركز زيادي بر آن مي شود.
صرف نظر از تمامي اين صحبت ها، اقتصاد ايران با توجه 
به ركود س��ال هاي گذش��ته و نرخ تورم باالي 3۰ درصد، 
در س��ال ۱۴۰۱ يك نيز با چالش هاي مالي جدي مواجه 
است كه حتي در صورت كنار رفتن تحريم ها نيز اقتضائات 
خاص خود را خواهد داشت. در چنين شرايطي اختالف 
ميان مجلس و دولت و صحبت از كسري احتمالي بودجه 
نشان مي دهد كه همچنان ايران بايد خود را براي شرايط 
دشوار اقتصادي آماده كند، هرچند دولت شانس اين را دارد 
كه با كنار زدن تحريم ها، الاقل فضايي جديد براي تنفس 

اقتصادي به وجود آورد.
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آيندهرابسياردرخشانميبينم
رييس جمهور پيام ش��هدا را خدمت خالصانه به مردم، 
دشمن شناسي و عبوديت پروردگار متعال برشمرد و گفت: 
به بركت خون شهيدان، آينده كشور بسيار اميدوار كننده 
و درخشان است. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در حاشيه 
شركت در مراسم با شكوه تشييع پيكر ۱۵۰ شهيد گمنام 
در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز پيام شهدا 
در فضاي كشور طنين افكن شده و عطر نورانيت و ايثار در 
جامعه و ميان مردم موج مي زند. رييس جمهور با تاكيد بر 
ادامه راه شهيدان و ضرورت توجه به پيام شهدا گفت: پيام 
خون شهيدان عبوديت خداوند متعال، خدمت خالصانه، 
گره گش��ايي از كار و زندگي مردم، دشمن شناس��ي و 
دشمن ستيزي است. رييسي با بيان اينكه شهيدان وظيفه 
و مسووليت سنگيني بر عهده ما گذاشته اند، اظهارداشت: 
در مراسم تشييع پيكر مطهر شهدا شركت كرديم تا قبل 
از هر چيز از شهيدان مان درس ايثار و اخالص بگيريم. 
رييس��ي با اشاره به پيام ش��هيدان به مسووالن و دست 
اندركاران امور كش��ور، خاطرنش��ان كرد: امروز وظيفه 
بسيار س��نگين خدمت خالصانه به مردم و تالش براي 
رفع مشكالت آنان را بر عهده داريم و بايد ضمن مراقبت 
از خطر نفوذ دشمن، با توس��ل به شهدا، اميدوارانه امور 
كشور را به پيش ببريم.به بركت خون شهدا، آينده را بسيار 

اميدوار كننده و درخشان مي بينم.

الزامخودروييها
بهپرداختماليات

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امورمالياتي كشور، 
گفت: بر اساس قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده، اولين 
انتقال خودرو از كارخانجات سازنده يا وصل كننده قطعات 
پيش س��اخته )مونتاژ كننده( داخلي يا واردكنندگان 
)نمايندگي ه��اي رس��مي ش��ركت هاي خارجي( به 
خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال است. 
محمد مس��يحي اظهار كرد: با توجه ب��ه اجراي قانون 
دايمي ماليات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ١٤٠٠ 
از تاريخ ١٣ دي ١٤٠٠ و بر اساس تبصره )۲( ماده )3۰( 
قانون مذكور، اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده 
يا وصل كننده قطعات پيش ساخته )مونتاژ كننده( داخلي 
يا واردكنندگان )نمايندگي هاي رس��مي شركت هاي 
خارجي( به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت 
صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت ماليات نقل و 
انتقال موضوع اين ماده مي شود. وي افزود: واردكنندگان 
و كارخانجات سازنده و مونتاژ كننده انواع خودرو، ضرورت 
دارد از تاريخ اجراي قانون ياد ش��ده نسبت به پرداخت 
ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده بر اس��اس ماخذ 
مذكور در تبصره )۱( ماده )۲۸( قانون موصوف، به نرخ 
يك درصد براي انواع خودروهاي توليد داخل و دو درصد 

براي انواع خودروهاي وارداتي كنند.

چنددرصدازكارتخوانها
پروندهمالياتيدارند؟

رييس مركز تنظيم مقررات س��ازمان ام��ور مالياتي از 
اتصال حدود يك ميليون و ۸۰۰ دستگاه  كارتخوان بانكي 
به پرونده مالياتي خبر داد. محمد برزگري رييس مركز 
تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي با حضور در يك برنامه 
تلويزيوني گفت: تمام اشخاص داراي ابزار پرداخت هاي 
بانكي مي توانند با ورود به درگاه ملي خدمات الكترونيك 
مالياتي به نش��اني my.tax.gov.ir فهرست تمامي 
دس��تگاه هاي كارتخوان بانكي يا درگاه هاي پرداخت 
الكترونيكي خود را مشاهده كرده و نسبت به الصاق آنها به 
پرونده هاي مالياتي قبلي يا تشكيل پرونده مالياتي جديد 
اقدام كنند. وي بيان كرد: طبق اطالعات بانك مركزي، 
در مجموع ۱3 ميليون دستگاه  كارتخوان بانكي يا درگاه  
پرداخت الكترونيكي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 
حدود ۴ ميليون دستگاه تعيين تكليف شده است و ۵ 
ميليون كارتخوان همچنان بالتكليف هستند كه امكان 
ثبت نام موديان از طريق درگاه س��ازمان امور مالياتي 
فراهم شده اس��ت. برزگري افزود: حدود يك ميليون و 
۸۰۰ دستگاه  كارتخوان بانكي را به پرونده مالياتي متصل 
كرده ايم و همچنين بانك مركزي براي دو ميليون و ۲۰۰ 
دستگاه  كارتخوان بانكي پيامك فوري ثبت نام ارسال 
كرده اس��ت. در اين برنامه، مه��ران محرميان - معاون 
فناوري هاي نوين بانك مركزي - نيز گفت: در حال حاضر 
براي آنكه يك دستگاه كارتخوان به فردي تعلق گيرد، 
بايد فرد متقاضي پرونده  مالياتي و مجوز فعاليت اتاق هاي 
اصناف را داشته باشد اما براي تسهيل در كسب وكارها 
سخت گيري زيادي انجام نمي شود و از طريق استشهاد 
محلي هم به فرد متقاضي دستگاه كارتخوان بانكي داده 
مي شود. وي با بيان اينكه به لحاظ گردش مالي ۷۵ درصد 
شبكه پرداخت از نظر مبلغي پرونده مالياتي دارند، تصريح 
كرد: ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه كارتخوان بانكي وجود 

دارد كه براي آنها پرونده مالياتي تشكيل شده است.

تصويب19هزارميلياردتومان
برايتعاليجمعيت

نماينده مردم اراك، خنداب و كميجان مجلس شوراي 
اسالمي گفت: با توجه به مصوبه اي كه مجلس به عنوان 
طرح تعالي جمعيت و خانواده مورد تصويب قرار داده ۱۹ 
هزار ميليارد تومان در اين حوزه مصوب شده كه اميدواريم 
اين مهم هم اجرايي شود. محمدحسن آصفري كرد: با 
توجه به اليحه اي كه دولت تقديم مجلس كرده، مجلس 
اعتبارات خوبي در بخش هاي مختلف در نظر گرفته كه 
جهت اجراي برنامه هاي فرهنگي در سطح كالن كشور 
استفاده شود و توجه به پيشنهادهاي خوب وزير ارشاد 
نيز لحاظ شده است. وي افزود: نگاه دولت اين است كه 
اقدامات و فعاليت هاي فرهنگي محله محور باشد، با توجه 
به لزوم حمايت از مجموعه ها و تشكل هاي فرهنگي، اين 
مهم بايد به صورت جدي دنبال شود، لذا مصوبه مجلس 
هم در اين راس��تا خواهد بود. آصفري بيان كرد: اعتبار 
خوبي حدود 3۵۰۰ ميليارد براي اين مهم در نظر گرفته 
شده تا جهت كمك به كانون هاي فرهنگي كشور در نظر 
گرفته شود. وي ادامه داد: با توجه به مصوبه اي كه مجلس 
به عنوان ط��رح تعالي جمعيت و خانواده مورد تصويب 
قرار داده ۱۹ هزار ميلي��ارد تومان در اين حوزه مصوب 
ش��ده كه اميدواريم اين مهم هم اجرايي شود. آصفري 
اضافه كرد: طرح ها و لوايحي هم در دستور كار است كه 
قرار شده مجلس خارج از نوبت رسيدگي كند و با توجه 
به نگاه فرهنگي اين دولت ان شاهلل بتوانيم مجموعه ها و 

تشكل هاي فرهنگي را مورد حمايت قرار دهيم.

آخرينوضعيتبيكاري
زنانومردانايراني

آخرين گزارش از وضعيت بيكاري و اشتغال در ايران از 
كاهش تعداد بيكاران زن و مرد نشان دارد. آماري كه اخيرا 
مركز آمار ايران در رابطه با وضعيت اشتغال و بيكاري در 
پاييز منتشر كرد، نشان داد كه نرخ بيكاري افراد ۱۵ ساله 
و بيشتر به ۸.۹ درصد رسيده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۰.۵ درصد كاهش داشته است. بر اساس 
اين آمار در پاييز امسال جمعيت فعال ۱۵ ساله و بيشتر 
۲۵ ميلي��ون و ۸۰۰ هزار نفر بوده كه از اين تعداد ۲3.۵ 
ميليون نفر شاغل و ۲.3 ميليون نفر بيكار هستند و نسبت 
به پاييز سال گذشته بيكاران ۰.۵ درصد و شاغالن ۰.۲ 
درصد كم شده اند. جزييات اين گزارش از اين حكايت 
دارد از بين ۲.3 ميليون نفر بيكار، بيش از ۱.۶ ميليون 
نفر مرد هستند كه حدود ۸۵ هزار نفر از تعدادشان كم 
شده و نرخ بيكاري آنها ۰.۵ درصد كاهش داشته است. 

احيايبرجام
پيروزيمنطقبرتعصباست

وزير امور خارجه پيش��ين ايران در پيامي توييتري 
ضمن تاكيد بر اهميت احياي برجام از تالش هاي تيم 
مذاكره كننده ايران در وين قدرداني كرد. محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه پيش��ين اي��ران در پيامي 
توييتري درباره مذاكرات احياي توافق هسته اي در 
وين نوشت: تالش هاي تيم ايران براي اطمينان يافتن 
از اجرايي ش��دن كامل برجام ]توافق هسته اي[ كه 
منطقا بايد از سوي طرفي انجام شود كه از توافق خارج 
شده بود، شايان حمايت كامل ماست. ظريف ادامه 
داد: احياي برجام موفقيتي جهاني و پيروزي منطق و 
ديپلماسي بر تعصب و تفكر صفر و صدي مي باشد كه 

هم به نفع ايران و هم به نفع جهان است.

آبخوشازگلويامريكاييها
پاييننميرود

خطيب نماز جمعه تهران گفت بعد از شهادت حاج قاسم 
نيز امريكا در اين منطقه يك نفس راحت نخواهد كشيد 
و آب خوش از گلويش پايين نخواهد رفت.حجت االسالم 
صديقي در ادامه درباره با مشي شهيد سليماني عنوان كرد: 
سردار سليماني در دوران زندگي خود هميشه مرد ميدان 
بود و در طول زندگي چون دل به خدا داده بود مش��كل 
ثروت و دلدادگي به دنيا را حل كرده بود.وي تأكيد كرد: 
حاج قاسم سليماني آزاده و مرد خدا و آخرت و عرش بود. او 
مزه شهادت را قبل از شهيد شدن چشيده بود و براي ميدان 
مجاهدت در راه خدا بي قرار بود. شهادت حاج قاسم نيز 
همچون وقايع مهم مذهبي ما نقطه عطفي بود كه انقالب 
را بيمه كرد.خطيب نماز جمعه تهران افزود: در ايام سالگرد 
شهادت حاج قاسم شاهد بوديم كه همه كشورهاي منطقه 
و عالقه مندان به مبارزه با استكبار جهاني مراسمي برگزار 
كردند و ضمن مرور آموزه هاي انقالب، حق خود مي دانند 
كه از قاتل سردار سليماني انتقام بگيرند و در اين راه انقالب 
جديدي را صورت داده اند كه نمونه آن را در اجتماع بغداد 
شاهد بوديم.حجت االس��الم صديقي بيان كرد: بيش از 
۱۱۰ جلسه با شكوه به ياد حاج قاسم سليماني برگزار شد 
و در اين مدت پيام ها و س��بك زندگي اين شهيد را مرور 
كردند. در اين محفل شاهد هستيم كه مدافعان حرم به 
عنوان تربيت شدگان حاج قاسم مسير او را ادامه مي  دهند.

خطيب نماز جمعه تهران تصريح كرد: به رغم تالش هاي 
ترامپ جنايتكار و ديگر كساني كه خيال مي كردند با ترور 
سردار سليماني محور مقاومت تضيعف مي شود، شاهد 
هستيم بعد از شهادت حاج قاسم نيز امريكا در اين منطقه 
يك نفس راحت نخواهد كش��يد و آب خوش از گلويش 
پايين نخواهد رفت.حجت االسالم صديقي افزود: شاهد 
پيش��رفت روزافزون و مقتدرانه مقاومت يمن و اقتدار و 
صالبت سيدحسن نصراهلل هستيم. همچنين مجاهدان 
عراق كه هرروز قوي تر از روز قبل مي شوند. عالوه بر اين 
در افغانستان نيز شاهد بوديم كه امريكا مفتضحانه ناچار 
به ترك اين كش��ور شدند.وي گفت: ما اطمينان داريم 
جبهه حق و به يادگار مانده از سردار سليماني در جنگ 
تمام عيار حق عليه باطل، ريشه امريكا و مزدوران آنها را 
براي هميشه از منطقه خواهد كند.خطيب نماز جمعه 
تهران ادامه داد: از پيروزي هاي افتخارآميز ما اين است 
كه رهبر انقالب به ما وعده انتقام دادند. در چنين روزي 
پايگاه امريكايي عين االس��د مورد حمله قرار گرفت 
و ضربه محكمي به دش��مني زديم كه به ظاهر از نظر 
سالحي قوي اس��ت ولي در واقعيت از نظر سياسي، 
اجتماعي، اخالقي و بين المللي، شكست خورده است.

قاليبافعضويتدر
هياتامنايدانشگاهرانپذيرفت

روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي طي اطالعيه اي 
اعالم كرد، محمد باقر قاليباف حكم عضويت در هيات 
امناي دانشگاه علوم پزشكي تهران را نپذيرفت.  در پي 
انتشار حكم عضويت قاليباف در هيات امناي دانشگاه 
علوم پزش��كي تهران، روابط عمومي مجلس شوراي 
اسالمي طي اطالعيه اي اعالم كرد: وزير محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و رييس محترم دانشگاه علوم 
پزشكي به عضويت آقاي دكتر قاليباف در هيات امناي 
دانشگاه علوم پزشكي نظر داشتند اما رييس مجلس 
ضمن تش��كر از اين ابراز لطف، موافقت خ��ود را با اين 
پيشنهاد اعالم نكردند.  بر اساس اين اطالعيه، علي رغم 
پيشنهاد عضويت در هيات امناي دانشگاه تهران از سوي 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رييس محترم دانشگاه 
تهران، به دليل مشغله هاي كاري و عدم امكان حضور در 
جلسات، اين پيشنهاد نيز در همان زمان رد و بر انتخاب 

فرد ديگري به جاي قاليباف تاكيد شده بود.

دولت سيزدهم و معضل تامين منابع مالي

ادامه دور هشتم مذاكرات هسته اي

سايه سنگين كسري 200 هزار ميليارد توماني بر سر بودجه

مسائلدشواررويميز1+4وامريكا

مقصران فاجعه حذف  سرخابي ها

منابع نزديك به مذاك��رات مي گويند كه گفت وگوها در 
س��طوح كارشناسي و سياس��ي در چارچوب ديدارهاي 
دوجانب��ه و چندجانبه مي��ان اي��ران و ۱+۴ و نيز ميان 
ايران و امريكا از طريق مكاتبات غيررس��مي با محوريت 
هماهنگ كننده كميسيون مشترك برجام در روزهاي 
آتي ادام��ه مي يابد. علي باقري ب��ه خبرنگاران گفت كه 
»تالش ها براي دس��تيابي به نتيجه ادام��ه دارد.« باقري 
تاكيد كرده است كه رمز موفقيت مذاكرات وين دستيابي 
به توافق در زمينه لغو موثر تحريم هاي ظالمانه عليه ايران 
است. وي گفته است كه هرچه قدر طرف مقابل ما آمادگي 
جدي تري براي لغو تحريم ها داشته باشد و اراده جدي تري 
براي پذيرش س��ازوكارهاي مد نظر جمهوري اسالمي 
ايران در لغو تحريم ها نش��ان دهد به وي��ژه در دو موضوع 
راستي آزمايي و تضمين در مدت زمان كوتاه تري مي توانيم 
به توافق دست پيدا كنيم. سفر معاون وزير امور خارجه كره 
جنوبي به وين و ديدار با روساي هيات هاي مذاكره كننده 
ايران و ۱+۴ در روز چهارش��نبه و پنجشنبه از موضوعات 
مهم و قابل توجه بود. حرف و حديث درباره اينكه معاون 
وزير خارجه كره جنوبي به دعوت كدام طرف يا طرف هاي 

برجامي به وين سفر كرده، زياد است؛ با اين حال اين مقام 
كره اي روز پنجشنبه به طور جداگانه با علي باقري رييس 
هيات مذاكره كننده ايران در محل نمايندگي كشورمان در 
وين ديدار كرد. در عين حال دولت كره جنوبي اعالم كرده 
است كه هدف از ديدار با رييس هيات ايراني در وين رايزني 
در مورد پول هاي بلوكه ش��ده ايران در كره است. وزارت 
خارجه كشورمان روز پنجشبه اعالم كرد: در جلسه اي كه 
به درخواست طرف كره اي و در محل نمايندگي جمهوري 
اسالمي ايران در وين برگزار شد، معاون وزير خارجه كره 
جنوبي با اشاره به اهميت روابط سئول - تهران، توضيحاتي 
در خصوص پول هاي بلوكه  شده ايران نزد كره جنوبي ارايه 
و عنوان كرد كه اين كشور براي بازپرداخت بدهي خود به 
ايران تالش مي كند. همچنين معاون سياسي وزير امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران در اين ديدار تأكيد كرد 
كه فارغ از نتايج گفت وگوه��ا در وين، دولت كره جنوبي 
موظف به آزادس��ازي پول هاي بلوكه  ش��ده ايران است و 
تحريم هاي يك جانبه امريكا نمي تواند توجيهي براي عدم 
پرداخت بدهي ها به ايران باشد. در اين جلسه تصريح شد 
كه خودداري غيرقانون��ي و غيرقابل توجيه كره جنوبي 

از بازپرداخت بدهي هاي خ��ود به ايران، نقطه اي تيره در 
تاريخ روابط دو كش��ور خواهد بود و س��ئول بايد هرچه 
سريع تر نسبت به آزادسازي منابع ايران اقدام نمايد. كره 
جنوبي حدود ۷ ميليارد دالر براي خريد ميعانات گازي به 
ايران بدهكار اس��ت كه از سال ۲۰۱۸ به اين سو و به بهانه 
تحريم هاي ايران از پرداخت آن تاكنون خودداري كرده 
است؛ اختالف ميان تهران و سئول بر سر پرداخت اين بدهي 
و چگونگي صدور مجوز پرداخت از سوي امريكا در اواخر 
دولت حسن روحاني به يكي از موضوعات چالش برانگيز در 
روابط ايران و كره جنوبي منجر شد. همچنين وزارت امور 
خارجه كره جنوبي اعالم كرد، چوي جونگ كان با رابرت 
مالي نماينده ويژه دولت امريكا در امور ايران، انريكه مورا 
هماهنگ كننده كميسيون مش��ترك برجام و به عالوه، 
نمايندگان فرانسه، آلمان و انگليس مالقات داشته است. 
وزارت امور خارجه كره جنوبي در ادامه بيانيه خود آورده 
است، چوي در ديدار با مذاكره كنندگان كشورهاي عضو 
برجام و نماينده امريكا تصريح كرده اس��ت كه دور فعلي 
مذاكرات وين به يك مقطع حس��اس رسيده و خواستار 
تالش براي دستيابي به پيشرفت هاي مثبت شده است. 

همچنين در اين بيانيه آمده است، چوي بار ديگر تاكيد 
كرده است كه دولت سئول به تالش هاي ديپلماتيك براي 
پيشرفت در مذاكرات هسته اي با ايران ادامه مي دهد و در 
عين حال به صورت فعال هر نقشي كه بتواند در اين راستا 
ايفا مي كند. س��ئول ابراز اميدواري كرده است كه احياي 
برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( به رسيدگي به موضوع 
پيچيده دارايي هاي مسدود شده جمهوري اسالمي ايران 
در كره جنوبي به واسطه تحريم هاي اياالت متحده كمك 
كند. همزمان با سفر اين مقام كره اي به وين از سوي دولت 
عراق اعالم شد كه بدهي بغداد به تهران بابت واردات گاز 
به طور كامل پرداخت شد. عالوه بر اين حواشي سفر معاون 
وزير خارجه كره به وين، ديدار متفاوت نماينده عربستان 
در آژانس بين المللي انرژي اتم��ي و ميخاييل اوليانوف 
نماينده روس��يه در گروه ۱+۴ در روز پنجشنبه نيز قابل 
توجه بود. اوليانوف در توييتي با انتشار تصويري از ديدارش 
با نماينده عربستان در آژانس خبر داد اما به جزييات اين 
ديدار اشاره اي نكرد. وي نيز جداگانه با معاون وزير خارجه 
كره جنوب��ي و نمايندگان تروئيكاي اروپ��ا در گروه ۴+۱ 

ديدار داشت.

 مشخص اس��ت س��رانجام يك چنين س��اختاري چه 
سرانجامي پيدا خواهد كرد. 

بيتوجهيدولتهابهخصوصيسازي
ش��كوري با اش��اره به اينكه كنفدراس��يون فوتبال آسيا 
سال هاست كه به فوتبال ايران اخطار داده است كه خود را با 
استانداردهاي فوتبال حرفه اي قاره اي تطابق بدهند، گفت: 
طي سال هاي گذشته مديران تصميم ساز ورزشي كشور به 
جاي حل مشكل، تالش كردند از طريق كدخدامنشي و 
ريش سفيدي موضوع را حل كنند، اما نهايتا امروز به جايي 
رسيديم كه AFC حاضر نيست، فرصتي به فوتبال ايران 
بدهد و ترجيح داده است تا از طريق حذف تيم هاي ايراني 
مديران ورزش��ي را متوجه ضرورت هاي فوتبال حرفه اي 
بكند. دولتمردان بايد قدم هاي اصلي براي حرفه اي سازي 
اين باش��گاه هاي را بردارند. در نخستين گام بايد تكليف 
مالكيت اين تيم ها مش��خص بش��ود و در مراحل بعدي 
مسائل مالي، مديريتي و روند خصوصي سازي واقعي اين 

تيم ها طي شود.
پيشكسوت باشگاه پرس��پوليس ادامه داد: بدون ترديد، 

حذف پرسپوليس و استقالل نخستين اقدام AFC در اين 
زمينه است و كنفدراسيون فوتبال آسيا در مراحل بعدي 
سراغ ساير تيم هاي باشگاهي ايران خواهد رفت. اگر در اين 
زمينه اقدامات عاجلي صورت نگيرد در مراحل بعدي، جرايم 
مالي و محكوميت هاي سنگين تري متوجه فوتبال باشگاهي 
و ملي ايران خواهد شد. مسووالن اجرايي كشور بايد تكليف 
خود را با ورزش و فوتبال مشخص كنند. اگر فوتبال حرفه اي 
مي خواهند بايد ملزمات آن را بپذيرند و به خواس��ته هاي 
كنفدراسيون فوتبال آسيا تن بدهند. اما اگر فوتبال حرفه اي 
برايشان اهميت ندارد، مي توانند به همين مسيري كه تا به 
امروز طي كرده اند، ادامه بدهند. اما بايد تبعات هر اقدامي را 

پذيرفته و آن را با افكار عمومي در ميان بگذارند.

سهمصداوسيمادرحذفتيمهايايراني
شكوري در پاسخ به اين پرسش كه سهم صدا و سيما در 
شكل گيري اين مشكل چه اندازه است، گفت: در اين ميان 
يكي از مشكالت جدي پيش روي فوتبال كشورمان كه 
صداوسيما كمتر به آن مي پردازد، مربوط به حق پخش 
تلويزيوني است كه حل و فصل آن، بسياري از مشكالت 

پيش روي باشگاه هاي ايراني را حل مي كند. امروز بيش 
از ۸۰ درصد درآمد باشگاه هاي مختلف در جهان از طريق 
حق پخش تلويزيوني تامين مي شود. از طريق اين منابع 
است كه تيم هاي مختلف حقوق بازيكنان و كاركنان خود 
را مي پردازند. ماليات در نظر گرفته شده را پاس مي كنند، 
براي باشگاه ورزش��گاه مي س��ازند و در كل پروژه هاي 
اقتصادي در چشم انداز آينده را پيش مي برند. اما به  رغم 
اين اهميت س��اختاري، صدا و س��يما در ايران از ديرباز 
پرداخت حق پخش تلويزيوني طفره مي رود و از سوي 
ديگر به باشگاه ها نيز اجازه مذاكره با شركت هاي پخش 
تلويزيوني داده نمي شود. اين روند باعث شده تا باشگاه هاي 

ايراني نتوانند، برنامه ريزي هاي بلندمدت داشته باشند. 
او گفت: كشورهايي كه فوتبال را ايجاد كرده اند و خاستگاه 
اين ورزش محسوب مي شوند، ساختاري را در اين ورزش 
شكل داده اند. اما ما در ايران از فوتبال استفاده مي كنيم اما 
حاضر به پذيرش قواعد و بايدها و نبايدهاي آن نيس��تيم. 
بخشي از مشكالتي كه AFC روي آنها انگشت گذاشته به 
دليل عدم پرداخت حق پخش تلويزيوني است. اين حق 
طبيعي باشگاه ها بايد پرداخت شود و مجلس و دولت بايد 

زمينه استيفاي آن را براي باشگاه هاي ايراني فراهم كنند.
ش��كوي در پايان خاطرنش��ان كرد: ب��راي حل اين 
مشكالت، مسووالن اغلب دست به اقداماتي مي زنند 
كه به صورت مقطعي مشكالت باشگاه ها را حل و فصل 
كند. خصولتي سازي س��رخابي ها يكي از روش هايي 
است كه وزارت ورزش ظاهرا از طريق آن قصد دارد به 
صورت كوتاه مدت مشكالت را حل كند. اين تصميمات 
راهگش��ا نيس��ت و باز هم در افق پيش رو مشكالت 
ش��ديدتري را ايجاد مي كند. استفاده از ُمسكن هاي 
مقطعي دردي از مش��كالت باش��گاه ها دوا نمي كند. 
وزارت ورزش بايد زمينه خصوصي س��ازي واقعي اين 
باشگاه ها را فراهم كند. از سوي ديگر انتخاب مديران 
اين باش��گاه ها بايد بر اساس شايستگي هاي علمي و 
مديريتي انجام نشود نه بر اساس رويكردهاي سياسي 
و جناحي. به نظرم ديگر وقت آن رس��يده اس��ت كه 
مشكالت اين تيم ها به صورت اصولي و هميشگي حل 
شود تا تماشاگران و طرفداران اين تيم ها نيز بتوانند از 
حضور تيم هاي خود در رقابت هاي قاره اي و بين المللي 

لذت ببرند.

ادامه از صفحه اول



مديريت بانك كشاورزي آذربايجان شرقي به استناد دستورالعمل 
نحوه واگذاري موسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران و خط مش�ي اداره كل امالك در سال جاري در نظر دارد اموال 
مازاد ذيل را با كليه امتي�ازات و ملحقات موجود و متعلقه از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند. لذا طالبين مي توانند تا پايان وقت 
اداري روز سه شنبه 1400/10/28 به امورحقوقي بانك واقع در تبريز- 
خيابان خاقاني- خيابان مدرس- روبروي آتش نش�اني- مديريت 
بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي و يا هر يك از شعب تابعه 
مديريت مراجعه و پس از واريز مبلغ يك ميليون ريال به حس�اب 
ش�ماره 660871760 و ارايه فيش واريزي اوراق شركت در مزايده 
را دريافت و پس از تكميل آن، پاكت هاي سربس�ته را به دبيرخانه 
مديريت تحويل و رس�يد مورخ دريافت نمايند. الزم به ذكر اس�ت 
متقاضي دو پاكت تهيه كند كه پاكت الف حاوي س�پرده شركت در 

مزايده و پاكت ب حاوي فرم پيش�نهاد قيمت و ساير اسناد مزايده 
خواهد بود. ضمنًا بر روي پاكت ب عبارت پيشنهاد نقدي يا اجاره به 
شرط تمليك درج گردد. واريز 5% از مبلغ پايه مزايده تحت عنوان 
سپرده شركت در مزايده قابل واريز به حساب شماره 660871760 
نزد بانك كشاورزي شعبه مركزي تبريز  و ارايه تصوير فيش مربوطه 
در قالب پاكت الف الزامي است ) چك بين بانكي و ضمانتنامه بانكي 

نيز قابل قبول مي باشد.(  
1- فروش كليه امالك با كاربري مسكوني و تجاري و امالك با كاربري 
غير مسكوني به شماره پرونده هاي 5459 و 5643 به صورت نقدي 
خواهد بود. 2- در مورد س�اير كاربري هاي غيرمس�كوني اولويت 
فروش به صورت نقدي مي باش�د و در صورت عدم وصول پيشنهاد 
نقدي، پيش�نهادات واصله ب�ا رعايت ضوابط و دس�تورالعمل هاي 
ابالغي )پرداخت نقدي بخشي از مبلغ پيشنهادي حداقل به ميزان 

20 درصد و تقسيط باقيمانده آن حداكثر تا مدت 60 ماه و با  احتساب 
حداكثر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در قالب عقد اجاره به شرط 
تمليك( پذيرفته و بازگشايي خواهند گرديد. 3- بانك در رد يك يا 
كليه پيشنهادات مختار بوده و به  پيشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، 
بدون س�پرده و فاقد امضاء و تاريخ و خارج از موعد ترتيب اثر داده 
نخواهد ش�د. 4- حق  الزحمه كارشناسي و هزينه انتشار آگهي، از 
برنده مزاي�ده اخذ خواهد گرديد. 5- تاريخ بازگش�ايي پاكات روز 
چهارشنبه مورخ 1400/10/29  راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدير 
ستادي بانك در استان خواهد بود ضمناً حضور پيشنهاد دهندگان در 
جلسه بازگشايي  پاكات بالمانع مي باشد. 6- بازديد از امالك و مطالعه 
مدارك و اس�ناد امالك براي تمامي شركت كنندگان الزامي بوده و 
كليه امالك  ياد شده با وضع موجود به فروش مي رسند و درصورت 
داش�تن متصرف تخليه به عهده خريدار خواهد ب�ود. 7- در مورد 

واگذاري سرقفلي، پرداخت حق مالكانه )اربابي( به مالك و در مورد 
امالك اوقافي در هنگام انتقال، تاديه حق پذيره به عهده برنده مزايده 
خواهد ب�ود. 8- در زمان انعقاد قرارداد واگ�ذاري واحدهاي داراي 
سرقفلي واحدهاي داراي ماش�ين آالت در صورت تشخيص بانك 
ارايه وثيقه ملكي توسط خريدار و ترهين آن نزد بانك الزامي است. 
9- در مورد كارخانه ها با كاربري صنعتي، كش�اورزي و دامداري در 
صورت واگذاري، بدهي هاي مربوط به سازمان تامين اجتماعي، اداره 
امور مالياتي و تخلفات ماده 100 و عوارض ماده 77 قانون شهرداري و 
نيز بدهي ملك به شركت شهرك هاي صنعتي و نيز تعهدات و ديون 
مربوط به ماده 12 قانون كار و هرگونه بدهي احتمالي ديگر به عهده 
برنده مزايده بوده و بانك در اين خصوص مسووليتي نخواهد داشت. 
10- متقاضيان خريد اقساطي بايستي فاقد سابقه چك برگشتي و 

معوقات بانكي باشند.

آگهي مزايده عمومي امالك مازاد   )مرحله دوم - نوبت اول سال 1400( 

امالك با كاربري غير مسكوني

                                                                                                                                                                                                                                                            مدير استان -   جواد محمودي       

امالك با كاربري مسكوني و تجاري

شماره شعبهرديف
مساحت  )كاربري ملك( مشخصات پالك ثبتيپرونده

عرصه
مساحت 

اعياني

مبلغ پايه مزايدهوضعيت تخليهماشين آالتسهم مالكيت
نشاني

تخليه شده نداردداردمشاعششدانگ
است

متصرف 
دارد

 قيمت كارشناسي 
)به ريال( 

 520 281/38مسكوني788 فرعي از يك اصلي بخش 47 تبريز 6511هريس1
هريس- خيابان كمربندي- كوچه چمن29/250/000/000----)در 3 طبقه( 

4582 فرعي از 1429 فرعي از يك اصلي 5856خسروشاه2
18/802/700/000----201/6335مسكونيبخش 14 تبريز

خسروشاه- خيابان شهيد بهشتي- 
كوچه بن بست شماره 8 )چهارمتري 

صدراي يك( پالك 4

خسروشاه - خيابان امام- روبروي گاراژ 62/749/630/000----465277مسكوني5640 فرعي از يك اصلي بخش 14 تبريز5460خسروشاه3
ايماني

15/558/450/000----79/263170مسكوني930 فرعي از 29 اصلي بخش 14 تبريز3702ايلخچي4
ايلخچي- خيابان امام- خ شهيد 

بهشتي- كوچه آذري- جنب مطب دكتر 
قاسمي

مرند - ميشاب - كندلج839/133/333---2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسكوني1986 فرعي از 1 اصلي بخش 15 مرند3251مرند5

مرند كشكسراي - جاده قراجه محمد - 1/869/120/000-----374/80زمين مسكوني1887 فرعي از 34 اصلي3711مرند6
نبش كوچه شهيد فيروز ظهرابي

ملكان - روستاي قره چال4/839/712/500---4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسكوني419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملكان2005ملكان7

467990463 سهم از -331120مسكوني480 فرعي از 14 اصلي بخش 13 جلفا6075هاديشهر8
جلفا- روستاي شجاع760/941/000---1474500000 سهم ششدانگ

 هريس - روستاي زرنق 1/950/000/000----63/463/4تجاري1132 فرعي از 4 اصلي بخش 42 تبريز1868هريس9
 خيابان ولي زاده

تبريز- خيابان امام- نرسيده به 32/950/000/000----205259/85مسكوني6 فرعي از 413 اصلي بخش 2 تبريز6315هريس10
دبيرستان طالقاني- كوچه گويا- پالك 8

هريس - زرنق - خيابان انقالب - خيابان 8/050/000/000---56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسكوني997 فرعي از 4 اصلي بخش 42 هريس1866هريس11
شهيد ولي زاده - پالك 26

هريس - شهر زرنق3/585/000/000---49/78 سهم از 96 سهم-313240مسكوني987 فرعي از يك اصلي بخش 24 تبريز1857هريس12

5365 فرعي از يك اصلي بخش 47 1864هريس13
هريس - خيابان امام - روبروي بهداري 3/192/300/000-----166مسكونيهريس

كوچه بن بست

79946049 سهم از -100/67-آپارتمان1306 فرعي از 13 اصلي6540هاديشهر14
جلفا- خيابان واليت فقيه- واحد 2/943/000/000---251675000

مسكوني آپارتمان

شماره شعبهرديف
 )كاربري مشخصات پالك ثبتيپرونده

ملك( 
مساحت 

عرصه
مساحت 

اعياني

مبلغ پايه مزايدهوضعيت تخليهماشين آالتسهم مالكيت
نشاني

تخليه شده نداردداردمشاعششدانگ
است

متصرف 
قيمت كارشناسيدارد

اهر- جاده مشكين شهر- زمينهاي 7/900/000/000--3 دانگ مشاع-60001099دامداري134 فرعي از 160 اصلي5785اهر1
قريه ديزج چالو

1852 فرعي از 1833 فرعي از 21 اصلي 3694صوفيان2
2531227828 سهم مشاع از -200602321مرغداريبخش 16 تبريز

صوفيان- ابتداي جاده سركند ديزج16/303/663/000--6720120000 سهم ششدانگ

1801 سهم مشاع از 2991 سهم --2991/28دامداري98 فرعي از 5 اصلي بخش 6 ملكان3275ملكان3
ملكان - قريه يولقونلوي جديد3/794/986/150--ششدانگ

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد 1/840/000/000----920زراعي149 اصلي از 27 فرعي3253ملكان4
اميرغايب

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد 200/000/000----2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي3254ملكان5
اميرغايب

3/5 سهم مشاع از 6 سهم -20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان6
ورزقان - روستاي كاسين12/469/007/000--ششدانگ

هشترود - روستاي خورجستان - 2/518/670/000--22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز2018هشترود7
حاشيه 70 متري راه هنرستان

خسروشاه - روستاي قره تپه47/736/400/000----78281710دامداري248 فرعي از 2116 اصلي5459خسروشاه8

بستان آباد- روستاي يوسف آباد- 289/318/995/000---27046/333915توليد دلستر366 فرعي از 124 اصلي5643بستان آباد9
جاده روستاي آالنيق

مقدار 65 سهم از 96 سهم -12564468سردخانه2692 فرعي از يك اصلي6277مرند10
مرند- ورودي زنوز- سردخانه سنجر 147/187/860/000--ششدانگ

زنوز

هريس- چهارراه نمرور- واقع شده در 1/582/500/000---6 سهم از 96 سهم--18811/10گاوداري4751 فرعي از يك اصلي6514هريس11
حد غربي چمن مشهور به گل تپه

94 فرعي از 69 و 70 فروعات از 64 و 63 6579اهر12
اهر- شهرك صنعتي 27 خرداد15/227/400/000---1625/20700توليد جوپركاز 153 اصلي بخش 20 تبريز

مرند- جاده بازرگان- بخش 20 تبريز- 6/072/739/000---448 سهم مشاع از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي1838مرند13
روستاي سويدلر
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گروه بازارسرمايه|
وضعيت بازارسرمايه دوباره وخيم تر از قبل شده و ديگر 
خبري از تعادل و پايداري موقت نيست، شاخص هر روز 
س��رخ پوش تر از روز قبل مي شود. به عقيده كارشناسان 
احتمال ورود شاخص به محدوده يك ميليون و 200 هزار 
واحد وجود دارد. اين موضوع درحالي رخ مي دهد كه دولت 
س��يزدهم با وعده حمايت از بازارسهام كار خود را شروع 
كرد. حال با گذش��ت چند ماه شاهد ريزش هاي عميق 
بورسي هس��تيم. رييس دولت سيزدهم تنها كانديداي 
رياست جمهوري بود كه از تاالر بورس بازديد كرد و پيش از 
انتخابات به مردم وعده ترميم بورس را داد.ابراهيم رييسي 
با شروع دولت درخصوص بورس سخنان زيادي گفت و به 
صورت لفظي از اين بازار حمايت كرد؛ اما با گذشت چند 
ماه هيچ وعده عملي شده را در بورس نمي بينيم.احسان 
خاندوزي، وزير اقتصاد نيز پيش از وزير شدن و پس از آن 
در صحن مجلس س��خنان زيادي درباره بازارسرمايه و 
حمايت از آن گفت و در عمل هيچ كاري انجام نشد. بلكه 
اين وزير با حمايت از بازارهاي موازي بورس باعث شد كه 
ريزش شاخص عميق تر شود.پس از دو فرد، رييس جديد 
س��ازمان بورس در دولت س��يزدهم انتخاب شد. مجيد 
عشقي عملكرد درخش��اني در حوزه بورس داشت، ولي 
بررسي ها نشان مي دهد كه برخي از سخنان اين رييس با 
واقعيت تفاوت بسيار زيادي دارد. رييس سازمان بورس 
نيز نتوانس��ت عملكردي مثبت در اعتماد سازي و رشد 
بازارسرمايه داشته باشد. به هر ترتيب مي توان گفت كه 
دولت سيزدهم تا به اين جاي كار نتوانسته اعتماد مردم 
را ب��راي حمايت از بازارس��رمايه جذب كند. پيش بيني 
كارشناسان اقتصادي نشان مي دهند تا زماني كه دولت 
سيزدهم عملكردي واقعي و عملي در بورس نشان ندهد 
وضعيت به همين شكل باقي مي ماند.بورس هفته اخير را 
با چراغ قرمز آغاز كرد. به گونه اي كه شاخص كل بورس 
با ۱۸ ه��زار و ۴۱۷ واحد كاهش به رق��م يك ميليون و 
۳۷۸ هزار واحد رسيد. شاخص كل با معيار هم وزن هم 
۴۶۳0 واحد سقوط كرد و در رقم ۳۶۳ هزار و ۴۶۹ واحد 
ايستاد. در روز شنبه ش��اخص كل فرابورس هم با ۱۷۱ 
واحد كاهش در رقم ۱۸ هزار و ۶۶۴ واحد ايستاد.هر چند 
روند نزولي بورس در روز شنبه تبديل به روند نوساني در 
روز يكشنبه و صعود آن شد اما اين صعود كامال بي جان 
بود. به طوري كه شاخص كل بورس در اين روز تنها 22۳ 
واحد افزايش يافت و در رقم يك ميليون و ۳۷۹ هزار واحد 
رسيد. شاخص كل با معيار هم وزن هم با ۵2 واحد افزايش 
رقم ۳۶۳ هزار و ۵2۱ واحد را ثبت كرد. در آن سوي بازار 
سرمايه شاخص كل فرابورس با دو واحد كاهش در رقم 
۱۸ هزار و ۶۶0 واحد ايس��تاد. روند نزولي بازار س��رمايه 
در روز دوش��نبه از سر گرفته ش��د و شاخص كل بورس 
با 2۹۷۱ واحد كاهش در رق��م يك ميليون و ۳۷۶ هزار 
واحد ايستاد. شاخص كل با معيار هم وزن هم 2۷۸ واحد 
كاهش يافت و رقم ۳۶۳ ه��زار و 2۴۱ واحد را ثبت كرد. 
شاخص كل فرابورس هم ۶۵ واحد كاهش يافت و به رقم 
۱۸ هزار و ۵۹۵ واحد رسيد. روز سه شنبه هم جز سقوط 
براي بازار سرمايه چيزي نداشت و شاخص كل بورس با 
۱۳ هزار و 2۵۵ واحد كاهش در رقم يك ميليون و ۳۶2 
هزار واحد ايستاد. شاخص كل با معيار هم وزن هم ٣٢٦٣ 
واحد كاهش يافت و به رقم ۳۵۹ هزار و ۹۸2 واحد رسيد. 
شاخص كل فرابورس هم با ۱۶۳ واحد كاهش در رقم ۱۸ 
هزار و ۴۳۱ واحد ايس��تاد.در نهايت بازار سرمايه هفته 
را پرنوس��ان به پايان برد؛ به طوري كه شاخص بورس 
در طول معامالت روز چهارش��نبه صعود و نزول هاي 
شديدي را تجربه كرد. شاخص كل بورس در اين روز با 

۳0۳ واحد افزايش رقم يك ميليون و ۳۶۳ هزار واحد 
 را ثبت كرد. اين در حالي است كه شاخص كل با معيار 
هم وزن ۵۱۱ واح��د كاهش يافت و به رقم ۳۵۹ هزار 
و ۴۷۱ واحد رسيد. شاخص كل فرابورس با 2۷ واحد 

كاهش رقم ۱۸ هزار و ۴0۳ واحد را ثبت كرد.

تغييروضعيتدرآمدثابتها
در پايان هفته اخير شاهد نهمين روز ورود پول حقيقي به 
صندوق هاي با درآمد ثابت بوديم. روز شنبه ۴۱ ميليارد 
تومان پول حقيقي به اين صندوق ها وارد شد و روز يكشنبه 
۱۳۳ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي وارد صندوق هاي 
قابل معامله درآمد ثابت شد. دوشنبه ۱2۳ ميليارد تومان 
و روز سه شنبه ۶۶ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي روانه 
صندوق هاي درآمد ثابت ش��د. در آخرين روز معامالتي 
هفته ۱۱۱ ميليارد تومان پول حقيقي وارد شد.  در مجموع 
اين هفته ۴۷۴ ميليارد تومان پول حقيقي به صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس وارد شده است. به 
عبارت ديگر به طور ميانگين روزانه ۹۵ ميليارد تومان پول 

حقيقي به اين صندوق ها وارد شده است.

سهامبورسيارزانترازدالر
حمزه كريمي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگوي اخير 
خود مي گويد: تغييرات نرخ دالر آزاد جنبه رواني بر بازار 
سهام دارد و نوسانات آن تحت تاثير مذاكرات است؛ زماني 
كه خبر خوبي از مذاكرات به گوش مي رسد، بازار ارز به 
آن واكنش نشان داده و دارندگان آن تصميم به فروش 
مي گيرند در نتيجه قيمت ها با افت رو به رو مي شوند. اگر 
هم اتفاق بدي در خصوص روند مذاكرات بيفتد با افزايش 
قيمت رو به رو مي شويم اما به طور كلي گمان مي كنم تا 
زمان وصول نتايج مذاكرات، روند قيمتي دالر در همين 
محدوده فعلي باقي بماند. به بيان ديگر انتظار مي روند دالر 
در بازار آزاد افت شديد يا بالعكس رشد چنداني را تجربه 
نكند. كريمي توضيح مي دهد: از آنجايي كه نوسانات دالر 
آزاد از نظر رواني بر بازار سرمايه اثرگذار بوده، فعاالن بازار 
سهام نيز قطعا در شرايط فعلي با ابهامات زيادي مواجه 
هستند و ترجيح مي دهند سرمايه  خود را در عوض حفظ 
س��هام، نقد كنند. در حال حاضر بسياري از سهامداران 
نسبت به نتايج مذاكرات و پيش آمدهاي آن ترس دارند.

وي در ادامه مي گويد: در سال ۹۴ پس از اينكه مذاكرات 

به نتيجه رسيد، سهام بورسي رشد خوبي را داشتند و با 
توجه به چنين تجربه اي فكر مي كنم فروش سهام تصميم 
اشتباهي است. عده اي گمان مي كنند با توافقات برجامي 
و افت دالر، ش��اخص هاي بازار سرمايه نيز دچار ريزش 
مي شود در صورتي كه چنين تصوري صحيح نيست و 
در نخستين تجربه توافقات خالف اين موضوع ثابت شد 
و شاهد رشد سهم هاي بورس��ي بوديم. كارشناس بازار 
س��رمايه با تاكيد بر اينكه بازار سهام ارزنده است، اظهار 
مي كند: در حال حاضر قيمت  سهام با نرخ دالر كمتري 
در حالي معامله بوده و در حقيقت بازار سرمايه اصالحات 
زيادي را پش��ت سر گذاشته اس��ت. در بعضي از نمادها 
قيمت  در كف معامالتي هس��تند و به نظر مي رسد اگر 
توافقي شكل بگيرد، شاهد رويكرد مثبتي در بازار باشيم. 
با شكل گيري توافقات وين تنها يك گروه مشخص منتفع 
نمي شود بلكه كل اقتصاد از اين موضوع بهره مند مي شود. 
فارغ از اين موضوع با مثبت ش��دن نماده��اي بزرگ و 
ليدرها، جو كلي بازار با آن همسو مي شود.كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به توافقات توضيح مي دهد: در نخستين 
تجربه از توافقات، بازار به طور حدودي تا س��ه ماه از آثار 
مثبت آن بهره مند شد؛ بنابراين اكنون هم اگر از آن اثر 
بپذيرد با يك تاثير كوتاه مدت و جو رواني مقطعي رو به 
رو بوده و بعد يك روند منطقي را در پيش خواهد گرفت. 
كريمي درباره علت منفي شدن بازار سرمايه در روزهاي 
معامالتي طي هفت��ه اخير مي گويد: بازار س��هام طي 
۱0 سال اخير به واس��طه ورود سهامداران جديد، رشد 
خوبي را پشت سر گذاشته اما متاسفانه از نظر فرهنگ 
سرمايه گذاري رشد نكرده است. بازار سرمايه با معضالت 
بسيار زيادي رو به رو بوده و يك متولي مشخص و اصلي 
ندارد و هر روز با مصوبات يا تهديدهاي جديدي رو به 
رو مي شود و همين موضوع س��هامداران را سردرگم 
كرده است. از طرفي به پايان سال نزديك مي شويم و 
انتظارات براي رشد برآورد نشده و سهامداران ترجيح 
مي دهن��د دارايي خود را با ضرر به فروش برس��انند و 

بخشي از اصل وجه خود را دريافت كنند.
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پيش نويس قانون بازار اوراق بهادار، توس��ط كارگروه 
بازار س��رمايه كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، تهيه و توسط كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي، مدتي پيش رونمايي شد.در اين متن، 
مواردي مانند تغيير تركيب شوراي عالي بورس، افشاي 
صورت هاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، درصد 
تملك سهام ناشران توسط شركت هاي فرعي، ارتقاي 
دانش مالي جامعه در خصوص بورس، واريز درصدي 
از سود خالص س��ازمان به صندوق تثبيت، تغييراتي 
در س��لب صالحيت حرفه اي مديران، معافيت هاي 
مالياتي ناش��ران، تكليف برخي اشخاص حقوقي به 
عرضه كاالهاي خود در بورس كاال و تش��كيل كانون 
سهامداران حقيقي از جمله مواردي است كه در اين 
پيش نويس به آن اشاره شده است. بررسي اين موارد 
در نشست تخصصي بررسي پيش نويس هاي اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار با حضور كارشناسان اين حوزه 
غالمعلي ميرزايي منفرد، مرتضي ش��هيدي و س��يد 
محمدرضا حس��يني با همت گروه مالي دانش��كده 
مديريت دانش��گاه امام صادق)ع( برگزار شد تا ضمن 
كم��ك به سياس��ت گذار براي رفع نواق��ص موجود، 
پيشنهادات سياستي مناس��بي ارايه شود. غالمعلي 
ميرزايي منفرد گفت: متن ارايه شده از لحاظ حقوقي 
قوي نيست و در سطح پيش نويس دستورالعمل است، 
متن تدوين شده در كميته بازار سرمايه نبايد با چنين 
ضعفي در نگارش و ادبيات مواجه باشد.ميرزايي منفرد 
ادامه داد: الزام ش��ركت ها براي عرضه محصوالت در 
بورس كاال از جمله بنده��اي اين پيش نويس بود اما 
اينكه تا چه ميزان اين اتفاق عملي شود از جمله مسائل 
مورد بحث است و بايد آن را مورد بررسي قرار داد.اين 
مشاور حقوقي بازار سرمايه اظهار داشت: پيش شرط 
اجراي قان��ون جديد، مورد پذيرش جامعه هدف قرار 

گرفتن آن است.
 به هيچ عنوان نبايد قانوني را تصويب كرد كه ضمانت 
اجرا ندارد.وي تاكيد كرد: كاهش مهلت پرداخت سود 
از هشت ماه به سه ماه از جمله قوانين مثبتي است كه در 
اين پيش نويس مورد توجه بوده است و مي تواند مورد 
استقبال فعاالن بازار سرمايه قرار گيرد.ميرزايي منفرد 
افزود: يك��ي از چالش هاي مهم بازار س��رمايه توقيف 
دارايي سرمايه گذاران نزد نهادهاي مالي نشات گرفته از 
شكايت ها و دعواهاي صوري خارج از بازار سرمايه بود كه 
اين پيش نويس صيانت از دارايي سرمايه گذاران را مورد 
نظر قرار داده است.شهيدي با بيان اينكه اين توقع وجود 
دارد كه براي طراحي اين پيش نويس از نظرات اهل فن 
استفاده شود، بر لزوم حفظ حرمت سازمان بورس و اوراق 
بهادار به عنوان نهاد متولي و ناظر بازار سرمايه تايكيد كرد 
و گفت: الزام به پرداخت سود شركت ها از طريق سامانه 
سجام، الكترونيكي كردن فرآيندها، تعريف و ساماندهي 
مصاديق اطالعات نهاني و دارندگان آنها، انتظام بخشي 
به فرآيندها، ايجاد امكان انصراف از شكايات به سازمان، 
لزوم اطالع رساني به زيان ديدگان در اثر جرم و تخلف 
توس��ط س��ازمان بورس و اوراق بهادار و امكان تطبيق 
جرايم و مجازات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از 
جمله نقاط قوت اين پيش نويس است. حسيني، وكيل 
دادگستري اين ارجاع هاي پياپي را به عنوان نقطه ضعف 
در بيان مصاديق جزئي اين قانون بيان كرد و ضمن تاكيد 
بر علمي نمودن اين بررسي ها و استفاده از نتايج مطالعات 
تطبيقي براي بومي سازي در كشور مواردي همچون 
اس��تفاده از لفظ كانون مالي در تعيين اعضاي شوراي 
عالي ب��ورس، صورتي كه كانون ه��اي مالي در قوانين 
مصداقي نداشته و كانون هاي موجود عبارتند از كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري، كانون كارگزاران، كانون هاي 
استاني سهام عدالت، عدم ارتباط نصب امين به سازمان 
در صورت عدم معرفي مدير جديد توسط اشخاص تحت 
نظارت، تكليف شركت ها براي عرضه در بورس كاال و 
انرژي، بدون در نظر گرفتن نهاد ناظر سازمان مربوطه 
مثل وزارت نفت، صمت، كشاورزي و ...، افزايش دامنه 
اشخاص تحت نظارت موجب ايجاد حق جريمه نقدي 
در آينده براي سازمان و به ضرر اشخاص تحت نظارت، 
عدم تعريف ارزشيابان تحت نظارت، افزايش دامنه جرايم 
نقدي، تشخيص و توقيف س��ود به دست آمده و زيان 
متحمل نشده نياز به حكم قضايي دارد، معمول بودن 
استفاده از لفظ مباشرتا در احكام قواعد عمومي و عدم 
كاربرد در اين پيش نويس، در بحث مصاديق دستكاري 
و اطالعات با اهميت )بند 2 ماده ۴2( از اطالعات مهم 
تعريفي ارايه نكرده است و به دستورالعمل ارجاع داده 
است، تعريف 2 گانه مقصد پرداخت جريمه نقدي )در 
يك بند اشاره به سازمان و در بند ديگر اشاره به صندوق 
تثبيت(، بيم��ه وقوع تخلف / بيمه وقوع ض��رر و زيان 
به شدت تفسير بردار است و لزوم تعيين ضابطه احساس 
مي ش��ود، جريمه نقدي براي افراد غير تحت نظارت 
امكان پذير نيست و بايد خط قرمز، عدم وقوع جرم در 

بستر آموزش باشد.  
يعني به بهانه آموزش اقدامات مجرمانه تعيين شده 
انجام شود، عدم پوشش خطاهاي حوزه داوري، جرايم 
و تخلفات در بازار سرمايه توسط پيش نويس قانون 
مذكور، امكان بس��ط برخي از موارد به ساير قوانين 
مثل انتقال اختالل در سامانه به ساير قوانين مرتبط 
با سامانه ها، عدم وجود نگاه بلندمدت و عدم در نظر 
گرفتن الزام��ات تعامالت بين المللي حاضر و آينده 
در اين پيش نويس، ساماندهي كانون هاي موجود و 
تشكيل كانون سرمايه گذاران با تعيين حدود و ثغور 
مفهوم پيش��گيري از اقدامات مجرمانه، عدم امكان 
تطبيق حاكميت شركتي اشاره شده در اين قانون با 
تعريف حاكميت شركتي در قانون تجارت، حل مشكل 
تعدد نهادهاي نظارتي براي برخي ناشران و نهادهاي 
مالي و تاييد صالحيت آنها )س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار و بانك مركزي نهاد ناظر بانك ها(، ثبت صورت 
 جلس��ه صندوق ها و نهادهاي مالي در سامانه ثبت 
صورت جلس��ه ش��ركت ها، امكان ايجاد تش��كيل 
كانون ناش��ران و يكپارچه نمودن نهاد نظارتي بازار 
سرمايه و حذف تعدد نهادها را به عنوان مشكالت اين 

پيش نويس برشمرد.

ورود دالر به كانال 28 هزار تومان 
پس از ۶ ماه

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
به دنب��ال مذاكرات با ع��راق و كره جنوب��ي در جهت 
آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران، روز چهارشنبه، ۱۵ 
دي ۱۴00 قيمت دالر در بازار آزاد كاهش يافت و نرخ ارز 
روندي نزولي را شروع كرده است به طوري كه هر دالر 
امريكا كه در روزهاي قبل تا حدود ۳0 هزار تومان معامله 
مي شد به 2۸ هزار و ۶۳0 تومان رسيده است. نرخ دالر 
صرافي نيز به كانال 2۶ هزار تومان كاهش يافت و قيمت 
سكه به ميانه كانال ۱2 ميليون تومان رسيد و ۱2 ميليون 

و ۶۸0 هزار تومان معامله شد.
اخبار منتشر شده حاكي از اين است كه منابع بلوكه ايران 
در كره جنوبي و عراق بزودي آزاد مي شود. در اين زمينه، 
معاون وزير امور خارجه كره جنوبي براي مذاكره درباره 
دارايي هاي مسدود ش��ده ايران عازم وين شده است و 
سخنگوي وزارت برق عراق اعالم كرده كه وزارت برق اين 
كشور آماده پرداخت همه طلب ايران است و بزودي آن 
را به صندوق اعتباري بانك تجارت عراق واريز مي كند. 

همچنين مطابق اخبار منتشر شده از مقر مذاكرات، روز 
گذشته »چوي جونگ كان« مقام ارشد كره جنوبي براي 
رايزني درباره دارايي هاي بلوكه شده ايران در اين كشور 
عازم وين پايتخت اتريش شد. روز دوشنبه خبرگزاري 
كره اي »يونهاپ« خبري مبني بر سفر معاون وزير امور 
خارجه اين كشور به وين براي حل مساله دارايي هاي 

مسدود شده ايران در كره جنوبي منتشر كرد.
بدهي كره جنوبي به ايران در ازاي خريد ميعانات گازي 
در حدود هفت ميليارد دالر برآورد مي شود كه از سال 
20۱۸ و به بهانه تحريم هاي امريكا عليه ايران پرداخت 

نشده است.
كارشناسان بازار ارز از دو جنبه مختلف اين خبر را بررسي 
كردند؛ در نگاه نخست با آزادسازي اين بدهي و تزريق 
آن توسط دولت به بازار ارز، ميزان عرضه باالتر مي رود 
كه اين امر مي تواند در كاهش نرخ ارز و رس��يدن آن به 
قيمت تعادلي عرضه و تقاضاي بازار براي ماه هاي آتي 

تاثير بسزايي داشته باشد.
همچنين كارشناسان بر اين باورند كه حضور اين مقام 
ارشد كره اي براي تسويه حساب هاي گذشته مي تواند 
نشان از پيش��رفت هاي قابل توجه در روند مذاكرات و 
نزديك تر ش��دن هيات هاي مذاكره كننده به حصول 
توافق جديد باش��د كه در نتيجه آن بازار با رسيدن اين 
سيگنال مثبت از مقر مذاكرات مي تواند به روند كاهشي 
خود ادام��ه داده و قيمت ارز روزهاي آينده ريزش هاي 

بيشتري را شاهد باشد.
اخبار منتشر شده حاكي از اين است كه منابع بلوكه ايران 
در كره جنوبي و عراق بزودي آزاد مي شود. سخنگوي 
وزارت برق عراق اعالم كرده اس��ت كه وزارت برق اين 
كشور آماده پرداخت همه طلب ايران است و بزودي آن 
را به صندوق اعتباري بانك تجارت عراق واريز مي كند. 

همچنين مطابق اخبار منتشر شده از مقر مذاكرات، روز 
گذشته »چوي جونگ كان« مقام ارشد كره جنوبي براي 
رايزني درباره دارايي هاي بلوكه شده ايران در اين كشور 

عازم وين پايتخت اتريش شد.
همچنين روز دوش��نبه خبرگزاري كره اي »يونهاپ« 
خبري مبني بر سفر معاون وزير امور خارجه اين كشور 
به وين براي حل مساله دارايي هاي مسدود شده ايران 

در كره جنوبي منتشر كرد.
بدهي كره جنوبي به ايران در ازاي خريد ميعانات گازي 
در حدود هفت ميليارد دالر برآورد مي شود كه از سال 
20۱۸ و به بهانه تحريم هاي امريكا عليه ايران پرداخت 

نشده است.
كارشناسان بازار ارز از دو جنبه مختلف اين خبر را بررسي 
كردند؛ در نگاه نخست با آزادسازي اين بدهي و تزريق آن 
توسط دولت به بازار ارز، ميزان عرضه باالتر مي رود كه 
اين امر مي تواند در كاهش قيمت نرخ ارز و رسيدن آن 
به قيمت تعادلي عرضه و تقاضاي بازار براي ماه هاي آتي 

تاثير بسزايي داشته باشد.
همچنين كارشناسان بر اين باورند كه حضور اين مقام 
ارشد كره اي براي تسويه حساب هاي گذشته مي تواند 
نشان از پيش��رفت هاي قابل توجه در روند مذاكرات و 
نزديك تر ش��دن هيات هاي مذاكره كننده به حصول 
توافق جديد باش��د كه در نتيجه آن بازار با رسيدن اين 
سيگنال مثبت از مقر مذاكرات مي تواند به روند كاهشي 
خود ادام��ه داده و قيمت ارز روزهاي آينده ريزش هاي 

بيشتري را شاهد باشد.
معاون وزير امور خارجه كره جنوبي براي مذاكره درباره 
دارايي هاي مسدود شده ايران عازم وين شد.به گزارش 
رويترز، روز سه ش��نبه وزارت امور خارجه كره جنوبي 
اعالم كرد: ديپلمات ارش��دي از كره جنوبي اين هفته 
در وين با ايران و قدرت ه��اي جهاني درباره چگونگي 
حل و فصل موضوع دارايي هاي مس��دود شده ايران در 
اين كشور آسيايي گفت وگو خواهد كرد. گفت وگوهاي 
غيرمستقيم ايران و اياالت متحده براي احياي توافق 

هسته اي 20۱۵ ايران از روز دوشنبه از سر گرفته شد.
ديپلمات ها از همه طرف ها اشاره كرده اند كه اميدوارند 
تا پايان ژانويه يا اوايل فوريه به پيش��رفتي دست يابند، 
اما اختالفات هنوز وجود دارند. با اين حال، ورود چوي 
جونگ كان معاون وزير امور خارجه كره جنوبي مي تواند 
يك سيگنال مثبت باشد. ايران بارها خواستار آزادسازي 
دارايي هاي مسدود شده خود در چندين كشور به دليل 
تحريم هاي اياالت متحده، ش��امل ۷ ميليارد دالر در 
كره جنوبي شده است. هر گونه آزادسازي بايد توسط 

واشنگتن تاييد شود.
اين وزارتخانه در بيانيه اي اعالم كرد: اين هيات با رايزني 
در حاشيه مذاكرات هس��ته اي با ايران و با هماهنگي 
اياالت متحده، فرانسه، آلمان و بريتانيا، راه هاي حل و 
فصل موضوع دارايي هاي مسدود شده ايران در كره را 
بررسي خواهد كرد. هشتمين دور گفت وگوها، اولين 
دور در زمان رياس��ت جمهوري ابراهيم رييس��ي، روز 
دوشنبه پس از افزودن برخي مطالبات جديد ايران به 
متن كار شده از سر گرفته شد. قدرت هاي غربي گفته اند 

كه پيشرفت بسيار كند بوده است.

»تعادل« روند معامالت بازارسرمايه را بررسي مي كند

بورس به خواب زمستاني رفت

افتقيمتصندوقهايسهاميبورس

عدم اراده براي بهبود شرايط بورس

در دومين هفته دي ماه، صندوق هاي ETF س��هامي 
به طور متوس��ط، افت 2.۹درص��دي را ثبت كردند و 
صندوق هاي مبتني بر طال، ب��ا كاهش ۳.۱درصدي 

قيمت به كار خود پايان دادند.
صندوق هاي معامله پذير سرمايه گذاري در سهام، در 
هفته اي كه گذش��ت، به طور متوسط 2.۹درصد افت 
قيمت را تجربه كردند و خالص ارزش دارايي هاي آنها 
دو درصد كاهش يافت. اين در حالي بود كه شاخص كل 

بورس، افت 2.۴درصدي را به ثبت رساند.
تنها بازدهي هفتگي مثب��ت، 0.۱درصد و مربوط به 
صندوق فراز داريك ب��ود. با اين وجود هيچ صندوقي 
با رش��د خالص ارزش دارايي هاي خود همراه نش��د. 
بيش��ترين س��قوط قيمت صندوق هاي قابل معامله 
در اين هفت��ه، به صندوق تجارت ش��اخصي كاردان 
اختصاص داش��ت؛ اي��ن صندوق هم جه��ت با تنزل 
2.۴درصدي ارزش دارايي هاي تحت تملكش با افت 
۵.2درصدي قيم��ت مواجه ش��د.صندوق مديريت 

ثروت بازنشس��تگي »مدير« را مي ت��وان ارزان ترين 
صندوق در ش��روع هفته بعد نام ب��رد. زيرا قيمت آن 

روي تابل��و ۱0.۷درصد زيرNAV ابطال ق��رار دارد. 
صندوق فراز نيز به عنوان گران ترين صندوق، با انحراف 

2۹.۸درصدي قيمت، به استقبال هفته بعد رفت.طي 
اين هفته، صندوق واسطه گري مالي يكم 2.۹درصد 
افت قيمت داشت و ارزش س��بد بانكي و بيمه اي آن 
۳.۴درصد كاهش يافت. دومين صندوق دولتي، يعني 
صندوق پااليشي يكم، 0.۱درصد افت قيمت داشت 
و از ارزش سبد دارايي هاي پااليشگاهي آن 2.۴درصد 
كاسته شد. بدين ترتيب قيمت »دارا يكم« 2۳.۴درصد 

و »پااليش« ۱۷.۸درصد زير NAV ابطال بسته شد.
در طول هفته اخير، صندوق هاي مبتني بر سكه طال 
به طور ميانگين زيان ۳.۱درصدي را بر سرمايه گذاران 
خود تحميل كردند. به موازات آن گواهي سپرده يك 
روزه س��كه طالي بانك رفاه س��ه درصد افت قيمت 
داش��ت و ۱.۵درصد زير قيمت س��كه ب��ازار آزاد به 
معامالت اين هفته خود پايان داد.از ميان صندوق هاي 
كااليي، صندوق ETF گروه زعفران سحرخيز بهترين 
بازده��ي ۸.۹درصد را به نام خ��ود ثبت كرد و حباب 

منفي اين صندوق به ۹.۱درصد رسيد.

درحالي ك��ه كانون كارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار با 
همكاري كان��ون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران طي 
نامه اي به رياس��ت كميس��يون اقتص��ادي مجلس، 
نظرات خ��ود را درباره اصالح اليح��ه بودجه ۱۴0۱ و 
بسته پيش��نهادي حمايتي دولت از بازار سرمايه ارايه 
كرده است، دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري بر 
اين نكته تاكيد كرد كه بهب��ود بورس به اراده نياز دارد 
و گفت��ار درماني كافي نيس��ت.برخي بندهاي اليحه 
بودجه سال آينده كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
به وضعيت بازار سرمايه ارتباط داشت، باعث برانگيختن 
واكنش هاي زيادي از سوي فعاالن و واكنش منفي اين 
بازار شد. اتفاقي كه باعث شد دولت ۱0 پيشنهاد بورسي 

را تصويب كند تا در قانون بودجه گنجانده شود. البته 
درمورد اينكه آيا ۱0 مورد مذكور در اليحه اعمال شد 
يا خير، ابهاماتي وجود دارد كه همين ابهامات به قرمز 
ش��دن وضعيت بازار در روزهاي گذش��ته دامن زد. در 
راستاي اهميت ۱0 پيشنهاد بورسي و لزوم اعمال آن 
در بودجه س��ال آينده، كانون كارگزاران بورس و اوراق 
بهادار با همكاري كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران 
طي نامه اي خطاب به محمدرضا پورابراهيمي، رييس 
كميسيون مجلس شوراي اس��المي، خواستار اتخاذ 
تدابيري شدند كه لوايح بودجه به عنوان منشأ ريسك 
سيستماتيك براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
و سرمايه گذاران تلقي نشده و به وسيله اي براي پوشش 

كسري بودجه و بي انضباطي مالي دولت ها از اين طريق 
و دست اندازي به سود شركت هاي بورسي با ميليون ها 
سهامدار مستقيم و غيرمستقيم بدل نشود.مواردي كه 
در اين نامه بر آنها تاكيد شده است شامل اصالح فرمول 
نرخ گاز خوراك شركتهاي پتروشيمي، نرخ بهره مالكانه، 
تهاتر مطالبات شركت ها از دولت، خام فروشي، حذف ارز 
ترجيحي، صندوق تثبيت، اخذ ماليات از سود سپرده 
اشخاص حقوقي، انتشار اوراق و مصوبات ۱0 بندي ستاد 
اقتصادي دولت مي شود. بر اين اساس سعيد اسالمي 
بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران 
با اش��اره به تصويب ۱0 بند مذكور پس از ارايه اليحه 
بودجه به ايسنا مي گويد: اينكه بودجه تقديم مجلس 

مي شود و بعد از چند روز ۱0 بند از سوي دولت تصويب 
مي شود، نشان مي دهد كه نظام برنامه ريزي در دولت 
مخدوش است. سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين 
است كه اگر دولت قصد داشت چنين اصالحاتي انجام 
دهد، چرا در اليحه نياورده ب��ود؟ وي ادامه مي دهد: 
قطعا اين ۱0 بن��د، اتفاق مهمي براي بازار س��رمايه 
است اما ارايه آن بعد از اليحه سيگنالي مثبتي به بازار 
نمي دهد. از طرف ديگر برخي بندها براي اجرا حتما 
بايد در بودجه آورده و به آن عمل شود. بنابراين حتما 
بايد جزو مصوبات بودجه در نظر گرفته شود و پس از 
آن اراده اي براي اجراي آن وجود داشته باشد، چراكه 
گفتار درماني براي بهبود وضعيت بورس كافي نيست.

تاثيراحتمالآزاديمنابعبلوكه
ايراندركرهوعراقبربازارارز



 گروه راه و شهرسازي|
 دكتر علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي براساس آمار و اطالعات موجود، 
تصويري از ريسك 5 مخاطره اصلي ايران، يعني زلزله، 
سيل، خشكسالي، فرونشست زمين و زمين لغزش در 
كش��ور ارايه كرده است.  او كه در صفحه شخصي خود 
در فضاي مجازي ابعاد مختلف ريسك هاي يادشده را 
ترسيم و تشريح كرده، نوشته است: برآورد نهايي كه بايد 
همگان بپذيريم، اين است كه سرزمين پرحادثه اي را 
داريم و نكته اي كه بايد به طور جدي باور كنيم، اين است 
كه يك واحد مالي هزينه كرد براي كاهش ريسك ها، 15 

برابر آن موجب كاهش خسارت ها مي شود. 

     66  درصد مساحت ايران 
در معرض زلزله شديد

 به نوشته بيت اللهي، بررسي نقشه هاي پهنه بندي خطر 
نسبي زلزله نشان مي دهد كه بيش از دو سوم از مساحت 
كشور با خطر نسبي بسيار زياد يا زياد ناشي از زلزله مواجه 
است. سوابق لرزه خيزي فالت ايران نيز نشان مي دهد كه 
به طور متوسط هر 10 سال يك زلزله ويرانگر، كشور را 
در بحران فرو برده است. بيش از 22 ميليون نفر در ايران 
بر روي پهنه با خطر بسيار زياد زلزله زندگي مي كنند كه 
كالن شهرهايي مانند تهران، تبريز و كرج و چندين شهر 
بزرگ ديگر و حواشي آنها را در بر مي گيرد.  برآوردها بر 
اساس آمار 1395 نشان مي دهد كه حدود يك ميليون 
و 400 هزار واحد مسكوني فاقد اسكلت در كشور در پهنه 

با خطر بسيار باالي زلزله واقع شده است. 

     فرونشست زمين؛ پهنه هاي خطرناك
در 18 استان

بر اساس گزارش رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي، از 31 استان كشور، در محدوده 18 
استان، پهنه هاي با خطر بسيار باال و باالي فرونشست 
زمين گس��تردگي دارد. در محدوده 195 شهر )%16 
شهرها( و اراضي اطراف آن زون هاي با خطر باال و بسيار 
باالي فرونشس��ت زمين قرار دارد. از جمعيت شهري 
60 ميليوني ايران )آم��ار 1395( بالغ بر 28 ميليون و 
500 هزار نفر در شهرهايي زندگي مي كنند كه بر روي 
زون هاي با خطر باال و بسيار باالي فرونشست زمين يا در 
مجاورت آن قرار دارند )حدود 48درصد جمعيت شهري 
كش��ور( حدود 8 ميليون و 720 هزار واحد مسكوني 
شهري بر روي زون هاي فرونشستي با خطر باال و بسيار 
باال يا در مجاورت آن واقع شده است. حدود يك ميليون 
و 370 هزار واحد مسكوني از تعداد كل واحدهاي واقع 
بر زون هاي خطرناك فرونشستي، فاقد اسكلت هستند. 
)آمار 1395 (در ميان ش��هرهاي ايران، شهر اصفهان 
باالترين ريسك فرونشست زمين را داراست و در ميان 
اس��تان هاي كشور پهنه اس��تان هاي تهران، خراسان 
رضوي، اصفهان، كرمان، قم و همدان نس��بت به ساير 
استان هاي كشور، ريسك فرونشست باالتري را دارند. 

     شناسايي 105 هزار زمين لغزش در كشور
 به نوشته بيت اللهي، بر اس��اس بررسي هاي به عمل آمده 
حدود 5 هزار مورد زمين لغزش از طريق بازديدهاي صحرايي 
و بي��ش از 100 هزار مورد زمين لغزش از طريق بررس��ي 
عكس هاي هوايي در كشور شناس��ايي شده است. ريزش 
سنگ و زمين لغزش ها با وقوع بارندگي ها و سيالب، رخداد 
زلزله يا دخالت هاي انساني تشديد شده و زيان هاي فراواني را 
موجب مي شوند.  خسارات ساالنه زمين لغزش در ايران بدون 
احتساب خسارات وارده بر منابع طبيعي در سال 1373حدود 
50 ميليارد تومان برآورد ش��ده اس��ت، طبيعي است كه 
ارزش ريالي اين برآورد بايد به روز شود. همچنين، بر اساس 
بانك اطالعات زمين لغزش هاي سازمان جنگلها، مراتع و 
آبخيزداري كشور، خس��ارات مستقيم 4584 مورد زمين 
لغزش كه از طريق بازديد صحرايي تا سال 1386 براي آنها 
پرسشنامه تكميل شده است 260259 ميليارد ريال  برآورد 
شده است. بر اساس اين بانك اطالعاتي، حجم كل مصالح 
لغزشي حاصل از 4584 مورد زمين لغزش، 56270 ميليون 
مترمكعب و مساحت آنها 194400 هكتار برآورد شده است. 

    نيمي از ايران در معرض خشكسالي
گزارش رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي همچنين حاكي است، بر اساس نتايج مطالعه و 
بررسي بلندمدت بارندگي و درجه حرارت و بر مبناي نقشه 
پهنه بندي خشكسالي هواشناس��ي در سطح استان هاي 
كشور تهيه شده توسط سازمان هواشناسي كشور، بيش از 
نيمي از مساحت ايران در معرض خشكسالي قرار دارد. بر 
اساس گزارش راهبرد بين المللي كاهش خطر سوانح سازمان 
ملل متحد در فاصله سال هاي 1970 تا 2008 كشور ايران 
با 5 رويداد خشكس��الي بزرگ، به دليل آسيب پذيري باال، 
يكي از كشورهايي است كه بيش از 10 ميليون نفر در آن 
از خشكسالي خسارت ديده اند. بر طبق گزارش سال 2008 
سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل، كشور ايران در ميان 
كشورهاي خاورميانه بيشترين ميزان آسيب را از خشكسالي 
ديده است. به طوري كه در اثر خشكسالي هاي سال 1998 

تا 2001 بيش از 37 ميليون نفر در ايران عدم امنيت ناشي 
از كمبود آب و غذا را تجربه كردند. تنها در فاصله سال هاي 
2000 تا 2001 حدود 4.2 ميليارد دالر خسارت به بخش 
كشاورزي ايران وارد شد كه موجب كاهش 12 درصدي در 
ميزان توليدات محصوالت كشاورزي كشور شد. خشكسالي 
همچنين سبب مهاجرت گسترده شده و ايران را به يكي 
از كش��ورهايي كه بيشترين ميزان آس��يب پذيري در اثر 

خشكسالي را دارا بوده، تبديل كرده است.

     جايگاه دوم خطر سيل بعد از زلزله 
 به نوشته بيت اللهي، مناطق كوهستاني، دشت هاي انتهاي 
مسيل ها و آبراهه هاي اين مناطق گستره هاي سيل گير 
كش��ور هس��تند. بارش باران نيز گاه در حوضه هاي آبريز 
كوچك موجب بروز سيل و ايجاد خسارت مي شود. تعدادي 
از كالن شهرها و شهرهاي بزرگ و كوچك و همچنين تعداد 
زيادي از روس��تاهاي كشور در مس��ير خطر سيالب واقع 
شده اند. وقوع سيل در استان هايي مانند خوزستان، بوشهر، 
سيستان و بلوچستان، لرستان، گلستان، مازندران، اردبيل، 
گيالن، خراس��ان رضوي، اصفهان، فارس و كرمان در 50 
سال گذشته بيانگر اهميت سيل در شهرهاي مختلف است. 
به طور مثال، مي توان به وقوع سيل در خوزستان، 1358، 
دش��تي، 1365، بوژان، 1366، تهران، 1366، ماس��وله، 
1377، گلستان، 1380، دشت مغان، 1385، سيستان و 
بلوچستان 1395 و سيل هاي رخداده در سال 1398 در 24 
استان كشور به خصوص در استان هاي مازندران، گلستان، 
فارس، لرستان و خوزستان اش��اره داشت. بررسي منابع 
بين المللي نشان مي دهد كه سيل با حدود 41 درصد رخداد 
از كل مخاطرات بعد از زلزله بيش��ترين رخداد مخاطرات 
طبيعي را در كشور داراست و 3 درصد از تعداد تلفات جاني 
مخاطرات طبيعي را در كشور به خود اختصاص مي دهد، اما 
ميزان خسارت اقتصادي سيل به مراتب باالتر از تلفات جاني 
ناشي از آن است و نزديك به 30 درصد از كل خسارت هاي 
مخاطرات طبيعي را شامل مي شود. بررسي هاي انجام يافته 
نشان مي دهد از دهه 30 تاكنون، فراواني وقوع سيل در ايران 

سير صعودي شتاباني داشته است. فراواني رخداد سيالب از 
حدود 180 مورد در دهه 30 به بيش از 2000 رخداد در دهه 
70 رسيده است. هرچند در دهه هاي 80 و 90 در مقايسه 
با دهه 70 آهنگ رخداد كند شده است، اما تعداد رخداد به 
مراتب باالست به گونه اي كه در دهه 80 تعداد رخداد حدود 
1580 و در دهه 90 بالغ بر 1665 وقوع سيل ثبت شده است.

    ضرورت جابه جايي جاده هراز 
علي بيت اللهي همچنين در گفت وگو ب��ا پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي، در خصوص ترك هاي ايجاد شده 
در جاده هراز و مطالعات مركز در اين خصوص توضيحاتي 
را ارايه كرد. رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي در خصوص موقعيت اين ترك در محدوده 
جاده هراز گفت: ترك خوردگي هاي بزرگي در صخره هاي 
سنگي بعد از پلور نرسيده به آب اسك )در يك كيلومتري 
آب اسك( در جاده هراز ايجاد شده است. در اين منطقه يك 
دماغه و پرتگاهي وجود دارد كه اگر از مس��ير جاده خاكي 
به سمت اين پرتگاه برويم ترك ها نمايان است. اين ترك ها 
در سنگ هاي تراورتن ايجاد شده است كه خصلت طبيعي 
اين سنگ هاس��ت. بيت اللهي با تاكيد بر اينكه پيدايش 
اين ترك ها نيز موضوع جديدي نيس��ت، افزود: بررسي  
عكس هاي ماهواره اي نشان مي دهد كه از سال 2000 يعني 
حدود 20 سال قبل نيز اين شكاف و ترك ها وجود داشت. 
از اوايل دهه 1370 در همين منطقه امامزاده اي در منطقه 
آب اسك در كنار رودخانه از سمت تهران به بابل بعد از پلور 
وجود داش��ت كه به دليل ريزش هاي ممتد مسدود شد. 
به طوري كه هم اكنون نيز در اين منطقه درياچه اي از بقاياي 
ريزش دامنه كه درياچه را تشكيل داده مشاهده مي شود. 
بنابراين اين زون يك زون با خطر باال از نظر ناپايداري دامنه 
و حركات دامنه اي و ريزش سنگ محسوب مي شود. وي 
ادامه داد: بر همين اساس ماموريتي به مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي واگذار شد و ما منطقه را بازديد كرديم. 
حدود چهار نقطه ش��اخص در رابطه با ح��ركات دامنه و 
پهن شدن ش��كاف زمين براي اندازه گيري زمين در نظر 
گرفته شد.با همكاري همكاران راهداري استان مازندران و 
مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي بازديدها انجام شد 
و گزارشي در دست تهيه و تدوين است.  او در بيان بخشي 
از اهم پيشنهادها براي كاهش مخاطرات در اين منطقه كه 
جاده پرترددي نيز محسوب مي شود، گفت: مهم ترين كاري 
كه بايد انجام بشود با توجه به وسعت اين زون كه طول آن 
500 متر است به نظر مي آيد كه جاده بايد جابه جا، منتقل 
و تغيير مسير پيدا كند تا خطر ريزش و زمين لغزش منتفي 
بشود كه اين يك راهكار بنيادين اس��ت. در عين حال تا 
حصول به اين نتيجه كه زمان بر نيز خواهد بود پيشنهاد 
مي شود تا پايش چشمي براي گزارش سريع ريزش هاي 
سنگي و دستور بر عدم تردد خودروها در اين زون، ضروري 
باشد كه سازمان راهداري اين كار را در دستور كار قرار داده 
است. به گفته وي، وسعت ناحيه پرخطر مشرف به جاده 
هراز 150 در 400 متر است و ارتفاع ترك خوردگي از كف 

جاده هراز نيز حدود 125 متر محاسبه شده است.
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ساخت و ساز در اطراف
باغ گياه شناسي اشكالي ندارد

مهدي عباس��ي، ريي��س كميس��يون معماري و 
شهرس��ازي ش��وراي ش��هر تهران درب��اره مجوز 
برج س��ازي در مجاورت باغ گياه شناسي ايران در 
منطقه 22 كه مخالفت جدي كارشناسان محيط 
زيس��ت را به همراه داشته است، اظهار كرد: درباره 
ضلع شمالي باغ گياه شناسي؛ شهرداري تهران در 
زمان شهردار اسبق توافقاتي با سازمان ها، نهادها و 
ارگان ها در مورد تعيين وضعيت امالكشان شد اما در 
مورد اين امالك بعد از اصالح طرح تفصيلي منطقه 

22 صدور پروانه با مشكل مواجه شد. 
او در گفت وگو ب��ا ايلنا، با بيان اينكه در س��ال 99 
براساس مصوبه اي در شورا كميته اي مشخص شد 
تا تعيين وضعيت امالك نهادها و ارگان ها و اشخاصي 
كه با شهرداري توافق كرده بودند انجام شود، ادامه 
داد: شهرداري تهران وضعيت تعدادي از اين امالك 
را مشخص كرد اما با توجه به اينكه زمان آن مصوبه 
به اتمام رسيده، شهرداري بايد يك اليحه بياورد و 
مجددا تمديد كند تا بشود اينها را در آن كميته اي 

كه در مصوبه مقرر شده، بررسي كرد. 
رييس كميسيون معماري و شهرسازي درباره اين 
ملك گفت: در مورد اين ملك خاص پروانه به صورت 
دستي صادر شده و سيستمي نبوده است. تعدادي از 
قطعات و برج ها در باالتر از اين قطعه اي كه بالفصل 
است س��اخته ش��ده اما تعدادي از اين برج ها هم 
ساخته نشدند و در اين زمين بالفصل با گياه شناسي 
بودند. گودبرداري در سال 96 انجام شده، اما ساخت 

و ساز انجام نشده است. 
عباسي در پاسخ به اينكه آيا پروانه اين قطعات اعتبار 
دارد، گفت: خير، اعتبار ندارند و بايد در كميته تعيين 
تكليف شوند.  او در پاسخ به اينكه ساخت و ساز در 
آنجا بايد انجام شود يا خير گفت: اينكه ما توقع داشته 
باشيم كه ساخت و ساز در حيطه باغ گياه شناسي 
انجام نشود، طرح تفصيلي پهنه مسكوني براي آن در 
نظر گرفته و از لحاظ پهنه هم منطبق است و مشكل 
ندارد. اما اينكه آيا تعداد طبقات بايد مطابق آن پروانه 
قبل باشد، اينها را شهرداري بايد در آن كميته تعيين 
تكليف كند.  عباس��ي تاكيد كرد: حقوق مكتسبه 
بايد بررسي شود، چرا كه اگر حقوق مكتسبه باشد 
هركاري كنيم مي توانند از ديوان عدالت راي بگيرند. 
رييس كميس��يون معماري و شهرس��ازي با بيان 
اينكه پهنه بندي اش��تباه بوده و مي توانست پهنه 
بهتري در آنجا در نظر گرفته شود گفت: پهنه بندي 
براساس مصوبات كميسيون ماده 5 و شوراي عالي 
شهرس��ازي و شوراي شهر اتفاق مي افتد و اينگونه 
نيس��ت كه بگوييم در يك فرآيند عادي و توس��ط 
منطقه پهنه بندي اجرا شده است. اين پهنه بندي 
توسط كارشناسان برداشت شده است و در مواردي 

سهل انگاري هايي شده است. 
او ادام��ه داد: در آنجا احداث بناهاي عظيم را پيش 
بيني نكردند و اين يك ايراد است. بايد در بازنگري 
پروانه ها در منطقه اين مس��اله را تعديل كنيم كه 

كمترين خسارت و آسيب را به همراه داشته باشد.

احتمال تغيير نحوه اجراي 
طرح ترافيك تهران براي 1۴01

جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون حمل 
و نقل شوراي ش��هر تهران با اش��اره به عدم كارآيي 
طرح ترافيك فعلي بر ل��زوم بازنگري اين طرح براي 
بهبود وضعيت ترافيك تأكيد كرد. تشكري هاشمي 
در گفت وگو با ايس��نا، با اعالم شرايط تغيير در طرح 
ترافيك مي گويد: دقت داشته باشيد كه براي تعيين 
محدوده طرح ترافيك، ورود خودروهاي مجاز، نوع 
خودروها و تعداد ورود بايس��تي در شوراي ترافيك 
تهران تصميم گيري شود. اما در شوراي شهر ساختار 
و م��دل مديريت مح��دوده طرح ترافيك بررس��ي 
مي شود كه البته در اين زمينه ديدگاه همه اعضاي 
شوراي شهر احصا و به شوراي ترافيك تهران انتقال 
داده مي شود. وي با بيان اينكه ما به دنبال آن هستيم 
كه مدل اجراي طرح تغيير كند، ادامه مي دهد: مدل 
اجراي طرح بايد مبتني بر هوشمند س��ازي، تقويت 
عدالت محوري و همي��ن طور با توجه به موضوعات 
زيست محيطي باش��د كه ما در شوراي شهر به اين 
مسائل توجه مي كنيم. اما در مورد محدوده، ساعت 
اجراي طرح، تعداد و نوع خودرو بايد شوراي ترافيك 
تصميم گيري كند. تشكري هاشمي در پاسخ به اين 
س��وال كه چرا به دنبال تغيير در شيوه اجراي طرح 
هس��تيد؟ مي افزايد: ش��اهد بي نظمي در محدوده 
طرح ترافيك هستيم و ورودهاي غيرمجاز افزايش 
يافته و همانطور كه مي بيني��د موضوع آلودگي هوا 
در اين طرح يا ديده نش��ده يا كم اثر بوده اس��ت و از 
جمله مسائلي كه ما را وادار به تغيير در نحوه مديريت 
محدوده ط��رح ترافيك مي كند؛ اينگونه مس��ائل 
 اس��ت به گونه اي كه ب��ه ياد داريد م��ا طرحي به نام 
»ال اي زد« يا محدوده هواي پاك داش��تيم كه قرار 
بود در چارچوب طرح ترافيك و محدوده زوج و فرد 
به موضوع خودروهاي آلوده كنن��ده هوا توجه كند 
و در آن طرح مس��ائل زيس��ت محيطي مد نظر قرار 
داشت؛ اما متاس��فانه در طرح ترافيك فعلي به طور 
محسوسي موضوعات زيست محيطي كم رنگ و كم 
اثر شده است. او در پاسخ به اينكه آيا در بازنگري طرح 
ترافيك به دنبال مدل جديد هس��تيد يا رفع نواقص 
مدل هاي قبلي؟ مي گويد: هر چيزي كه موجب بهبود 
اوضاع شود ما از آن استقبال مي كنيم؛ ولي در طرح 
مديريت محدوده ترافيك به مسائل زيست محيطي، 
رواني ترافيك و هوشمندتر شدن مديريت محدوده 
توجه مي كنيم. وي مي افزايد: ما به دنبال آن نيستيم 
كه بگوييم يك طرح قبال داشتيم و بايد به آن برگرديم. 
يا الزاما همه آن چيزي كه در حال حاضر وجود دارد را 
تغيير دهيم. بلكه در اين نگاه ما به دنبال آن هستيم 
كه انضباط بيشتري در معابر شهر حاكم شود و اين از 

الزامات بازنگري طرح ترافيك است.

درآستانه توافق؟
 دس��تيابي به توافق اس��ت، هرچند ممكن است افزايش 
ديدارها به اين معناي كلي نيز باشد كه مذاكرات در مراحل 
نهايي خود ق��رار گرفته و طرف امريكايي به دنبال آخرين 
رايزني ها براي دستيابي به توافق است. اما به طور كلي با توجه 
به سير مذاكرات به خصوص از دور هشتم به بعد مي توان 
اين برداشت و دريافت را پررنگ كرد كه پيشرفت هاي قابل 
توجهي در گفت وگوها ايجاد شده، اما در عين حال وقتي 
پرونده اي در س��طوح باالي نظام بين الملل مي خواهد به 
نهايت خود برسد و بدل به يك سند نهايي شود، دو طرف 
تالش مي كنند از زمان باقي مانده براي دستيابي به بيشترين 
دستاوردهاي ممكن بهره گيري كنند، ضمن اينكه همين 
فرصت باق��ي مانده، فضايي را ايج��اد مي كند كه طرفين 
انعطاف بيشتري را از خود نشان دهند تا دستيابي به توافق، 
سريعتر اتفاق بيفتد. در واقع با نزديك شدن به لحظات پاياني 
گفت وگوها و تدوين سند نهايي، سرعت تحوالت افزايش 
پيدا مي كند و چشم اندازهاي تازه اي روبه روي طرفين قرار 
مي گيرد. گفته مي شود تاريك ترين لحظات شب، درست 
قبل از زبانه كشيدن نخستين شراره هاي نور سحرگاهي 
است. در مس��ائل مرتبط با نظام بين الملل و مذاكرات نيز 
دقيقا مشخص نيست كه لحظه گشايش و رستگاري در چه 
هنگامه اي اتفاق مي افتد. چه بسا برهه اي كه به نظر اوضاع 
چندان روي روال قرار ندارد، دو طرف به يك درك متقابل 
رسيده باشند و در نقطه مقابل در لحظه اي كه ظاهرا اوضاع 
مناسب به نظر مي رس��د، همه چيز به آينده موكول شود. 
بنابراين بايد بدانيم كه گفت وگوهايي در اين سطح وراي 
از امور ظاهري و اخبار سطحي به صورت دروني و اليه اليه 
دنبال مي شود. اخباري كه اين روزها بيشتر پخش مي شود، 
حاكي از آن است كه بحث هاي مورد اختالف طرفين روي 
كاغذ آمده، مطالبات دو طرف برجسته شده است و راه حل ها 
روشن شده است. منتها در خصوص نگارش متن، ادبيات 
مورد اس��تفاده و بازه هاي زماني كه بايد در سند گنجانده 
شود، بحث هاي فني خاصي وجود دارد كه در خصوص آنها 
تصميم سازي ش��ود. همان طور كه اشاره شد، طرف هاي 
غربي براي ترغيب ايران به توافق با تحت فش��ار قرار دادن 
ايران به اتخاذ تصميم گيري نهايي تالش مي كنند اخباري را 
در اين زمينه منتشر كنند كه تا ابد نمي توان مذاكرات را ادامه 
داد. در سوي مقابل اما ديپلمات هاي ايراني قرار دارند كه هر 
نوع ضرب االجلي را تكذيب مي كنند و اعالم مي كنند ايران 
تا زمان دستيابي به مطالباتش مذاكرات را تداوم خواهد داد. 
شخصا معتقدم مذاكرات در حال رسيدن به سكانس هاي 
نهايي خود است. طي هفته هاي پيش رو يا دو طرف به يك 
سند رسمي براي توافق دست پيدا مي كنند يا اينكه به سراغ 
پلن هاي بعدي مورد نظر خ��ود مي روند. در واقع محتواي 
مورد نظر دو طرف ارايه ش��ده اس��ت و هر كدام از طرف ها 
مي دانند كه طرف مقابل چه خواسته هايي دارد و در ازاي اين 
خواسته ها حاضر است چه امتيازاتي را به طرف مقابل بدهد.

بنزين بورس تمام شد؟
 سمت و سوي محدوده يك ميليون و 470 واحدي حركت 
مي كند. اما اگر تقاضاي فروش افزايشي شود شاخص وارد 
محدوده يك ميليون و 350 هزار واحد مي شود و باتوجه به 
نوسات نرخ ارز، وضعيت نامشخص مذاكرات ممكن است 
اين محدوده هم از دست برود و شاخص كل وارد محدوده 
يك ميلي��ون 250 الي و يك ميليون و 320 واحد ش��ود. 
داده هاي ايچيموكو نيز مي گويند كه شاخص در محدوده 
يك ميليون و 340 واحد قرار دارد و خبرهاي خاص مي تواند 
وضعيت را نزولي كند. درنتيجه براي هفته جاري مي توان 
پيش بيني كرد كه در نخستين روزها شاخص كل منفي 
شود و با رسيدن به محدوده يك ميليون و 340 هزار واحد 
حمايت از بازار عملي شود. در مورد شاخص هم وزن بايد 
گفت كه بين قيمت و اراس اي و مكدي واگرايي معمولي 
مثبت ديده مي شود كه اعتبار اين واگرايي در مكدي بيشتر 
است. تا زماني كه حمايت 342هزار واحد شكسته نشده اين 
واگرايي اثر مثبت خود را دارد. مي توانيم انتظار تشكيل يك 
الگوي كالسيك سر و شانه معكوس يا دو كف را در شاخص 

هم وزن داشته باشيم.

 خطر بروز كسري بودجه 
۴7 درصدي در 1۴01

 آيا اين پروژه ها عملياتي خواهند شد يا نه؟ اينكه چرا دولت 
باز هم سهم قابل توجهي از منابع را مبتني بر واگذاري ها 
پيش بيني كرده، چندان روشن نيست. بنابراين يكي از 
مش��كالت بودجه رويكرد غيرواقعي است كه دولت در 
بخش درآمدها در پيش گرفته است. يكي از ايرادات جدي 
بودجه، عدم توجه به حمل و نقل عمومي شهرداري ها در 
سراسر كشور است. در واقع دولت، سهمي را براي توسعه 
حمل و نقل در شهرها نپذيرفته است. در سال هاي گذشته 
دولت، حداقل 50 درصد بودجه حمل و نقل شهرداري ها را 
متقبل مي شد كه اين موضوع در بودجه 1401 حذف شده 
است. 4( مجموعه اين عوامل باعث شده نمايندگان نسبت 
به دورنماي بودجه نگراني هاي فراواني داش��ته باشند. 
بنابراين بودجه نيازمند اصالحات ضروري اس��ت. بايد 
ديد نمايندگان در خصوص اعمال اين اصالحات چگونه 
تصميم گيري مي كنند. احتماال كليات بودجه تصويب 
خواهد شد و روند بررس��ي بودجه و اعمال اصالحات در 

مجلس با هماهنگي دولت پيش خواهد رفت.

علي بيت اللهي تصوير 5 ريسك محيطي در ايران را تشريح كرد

وزارت خارجه ايران بيانيه صادر كرد

سود 15 برابري سرمايه گذاري در كاهش مخاطرات طبيعي

پرداخت 150 هزار دالر به ورثه جانباختگان هواپيمايي اوكرايني 
آنگونه كه آرش خدايي، معاون اس��تاندارد پرواز سازمان 
هواپيمايي كشوري اعالم كرده است، ستاد پرداخت مبلغ 
150 ه��زار دالر به عنوان دلجويي و تلطيف آالم به ورثه 
جان باختگان هواپيماي اوكرايني در وزارت راه و شهرسازي 
تشكيل و عده اي از خانواده ها مبلغ را دريافت كردند و براي 
باقي خانواده ها به محض مراجعه اين مبلغ پرداخت خواهد 
ش��د. در همين حال، وزارت خارجه در آس��تانه دومين 
سالگرد ش��ليك به هواپيماي اوكرايني )بامداد 18 دي 
1398( و جان باختن 176 نفر مسافر ايراني و غيرايراني 
آن هواپيما بيانيه صادر كرد.  خدايي در گفت وگو با ايرنا 
درباره آخرين وضعيت پرونده سانحه هواپيماي اوكرايني، 
بيان كرد: بر اساس مصوبه هيات دولت براي هر جانباخته ، 
مبلغ 150 هزار دالر پرداخت خواهد شد. وي گفت: تمام 
جزييات درباره روش پرداخت بررسي شده است و در حال 
پرداخت به خانواده ها هستيم ضمن اينكه چندين خانواده 
هم اين مبلغ را دريافت كرده اند و مراحل قانوني پرداخت 

نيز براي برخي ديگر از خانواده ها انجام شده است.

     حق پيگيري قضايي محفوظ است
اين مقام مس��وول در س��ازمان هواپيمايي تاكيد كرد: 
پرداخت اين مبلغ به معني س��لب حق خانواده ها براي 
پيگيري پرونده نزد مراجع ذي صالح نخواهد بود. حتي در 

مصوبه هيات دولت آمده است كه برداشت اين نباشد كه در 
ازاي دريافت اين مبلغ خانواده ها از پيگيري خود منصرف 
شوند. به گفته خدايي مصوبه هيات دولت تاكيد دارد كه 
پرداخت اين مبلغ حق پيگيري قضايي را از خانواده ها منع 
نمي كند. وي خبر داد: همكاران در س��تاد پرداخت اين 
مبلغ به جانباختگان هواپيمايي اوكرايني در وزارت راه و 
شهرسازي آماده هستند تا به محض مراجعه با تسهيل همه 
امور مبلغ مصوب پرداخت شود. معاون استاندارد سازمان 
هواپيمايي ادامه داد: براي همه 176 جانباخته اين مبلغ در 
نظر گرفته شده است كه به عنوان دلجويي است و خسارت 

بار مسافران نيز جداگانه محاسبه شده است.

     بيانيه وزارت خارجه 
در اين حال، در آس��تانه دومين س��الگرد سانحه غم انگيز 
هواپيماي اوكرايني، وزارت امور خارجه كشورمان بيانيه اي 
را منتشر كرد.  به گزارش ايس��نا، در متن اين بيانيه آمده 
اس��ت: وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران ضمن 
عرض تسليت مجدد به خانواده هاي معزز جان باختگان، 
الزم مي داند موارد ذيل را به اطالع عموم برساند:  متعاقب 
وقوع سانحه، نهادهاي مرتبط در جمهوري اسالمي ايران با 
اعالم علت اصلي وقوع سانحه، وفق قوانين داخلي و تعهدات 
بين المللي، وظايف و تكاليف خود را با دقت، ش��فافيت و 

سرعت انجام دادند.  بر اين اساس در حوزه هوانوردي، گروه 
فني مستقل مسوول بررسي سانحه، گزارش فني سانحه را 
در چارچوب كنوانسيون هوانوردي بين المللي )كنوانسيون 
1944 شيكاگو( و ضمايم آن، با تعامل و همكاري كشورهاي 
ذيربط و سازمان بين المللي هوانوردي بين المللي )ايكائو( در 
موعد مقرر به صورت عمومي منتشر نمود كه مورد استقبال 
حداكثري كشورهاي شركت كننده در فرآيند بررسي سانحه 
قرار گرفت. در زمينه امور كيفري و قضايي سانحه، همان گونه 
كه به اطالع عموم رسيده است، سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح و دادستاني نظامي تهران وفق وظايف ذاتي و قانوني 
خود، تحقيقات كيفري الزم را با دقت و با تأكيد بر تحقق 
عدالت انجام داده اس��ت.  تاكنون چندين جلسه از دادگاه 
رسيدگي به متهمان اين سانحه، با حضور خانواده هاي جان 
باختگان برگزار گرديده است.  الزم به ذكر است كه جمهوري 
اسالمي ايران بر اساس اصول مسلم حقوقي از جمله اصل 
صالحيت سرزميني محل وقوع سانحه و تابعيت متهمان، و 
با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، فرآيند رسيدگي كيفري و 
قضايي را انجام داده است. در خصوص دلجويي از خانواده هاي 
داغدار اين سانحه و كاهش آالم آنها، هيات محترم وزيران بر 
اساس حسن نيت در تاريخ ١6 دي ماه ١٣٩٩ طي مصوبه اي، 
نسبت به تعيين رقمي براي پرداخت به خانواده هاي كليه 
قربانيان )بدون هيچگونه تبعيض از قبيل تابعيت آنها( اقدام 

كرده است.  در راستاي اجراي اين تصويب نامه، ستادي در 
وزارت راه و شهرسازي تشكيل شد كه اقدامات الزم را براي 
انجام فرآيند پرداخت معمول داشته و تاكنون به تعدادي از 
خانواده ها، پرداختهايي را وفق مقررات مربوطه انجام داده 
اس��ت.  در اين راستا طي يادداش��ت هايي به سفارت هاي 
دولت هاي ذيربط آمادگي پرداخت به بازماندگان 30 تبعه 
خارجي س��انحه اعالم شده است.  در بعد ديپلماتيك اين 
سانحه، جمهوري اسالمي ايران با اس��تقبال از مذاكرات 
دوجانبه با كشورهاي مرتبط و با اعالم حسن نيت خود و ارايه 
توضيحات الزم پيرامون ابعاد نظامي، كيفري، فني و حقوقي 
مختلف سانحه، در سه دور مذاكرات دوجانبه با دولت اوكراين 
در شهرهاي كي يف و تهران مشاركت كرد . در اين مذاكرات، 
كليه جوانب موضوع با جزييات كامل از سوي كارشناسان دو 
طرف مورد بررسي و مداقه قرار گرفت.  جمهوري اسالمي 
ايران به رغم اقدامات خالف قانون برخي كشورهاي خاص 
كه در حال تالش براي سوءاستفاده از اين واقعه دردناك و 
آالم بازماندگان در راستاي اغراض سياسي خود مي باشند، 
بار ديگر تاكيد مي كند همچنان آمادگي دارد تا با هر يك از 
كشورهاي مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات 
صورت گرفته بر اساس حس��ن نيت، احترام به حاكميت 
كشورها و قوانين داخلي و تعهدات بين المللي دولت ها، بر 

اساس دستور كار موافقت شده، مذاكره كند .

برابر رای شماره 6785تاریخ1400/8/5 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بهش�هر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم نرگیس 
خاتون اکبری فرزندشعبانعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  
به مساحت 215/80متر مربع قسمتی از پالک1 فرعی از 621 اصلی به شماره 
کالس�ه 1400/474در اراضی بازار محله بخش 17 ثبت  بهشهر محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند ملکیت متقاضی اعتراضي دارند 
مي توانند كه بلند میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراضی دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد   م الف 1246750تاریخ انتشار نوبت اول : 10/4/.1400
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/18

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر-محمد مهدی قلیان

خانم ملیحه مظفری طی درخواس�ت وارده ش�ماره 208۳7 مورخ  1400/۹/2۹منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تأیید دفتر 
اس�ناد رسمی شماره 10 ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب س�اختمان پالک  182۳/1282اصلی واقع در 
ایالم به علت جابه جایی مفقود گردیده اس�ت که برابر پرونده ثبتی س�ند مالکیت ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت الکترونیکی 
1۳۹620۳1500100۹64۳ به نام ملیحه مظفری صادر و تسلیم گردیده است. لذامراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل 
سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.

آگهی فقدان سند مالکيت
 پالک 1۲8۲ /18۲۳ اصلی

رستمي - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان ایالم

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

شناسه آگهي:125631



در حال��ي كه معامله گ��ران بازار ارزه��اي ديجيتال 
كمترين قيم��ت بيت كوين در س��ه ماه��ه اخير را 
ش��اهد هس��تند، تحليلگران درباره تاثي��ر انقباض 
اقتصادي مدنظر فدرال رزرو كه منجر به طوالني شدن 
روند نزولي بازارهاي س��هام و دارايي هاي ديجيتال 
شده اس��ت، اختالف نظر دارند. با وجود اين، يكي از 
تحليلگ��ران اين ترس را اغراق ش��ده مي داند، زيرا از 
نظر تاريخ��ي بازارها در دوره هاي پيش��ين انقباض 
اقتص��ادي، منعطف باق��ي ماندن��د و او مي گويد كه 
افزايش نرخ بهره فدرال رزرو نمي تواند باعث فروش 
طوالني مدت در بازار شود. تاثير اين عامل مدت ها پس 
از افزايش نرخ بهره هاي متوالي و پس از اينكه بازارها 
با ركود و افت مستمر مواجه شوند، آشكار مي شود. از 
زمان جلسه ماهانه فدرال رزرو در اوايل هفته اخير و 
افزايش احتمال تشديد سياست هاي انقباضي تاكنون 
بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال روندي نزولي در 
قيمت خود شاهد بودند. براساس داده هاي به دست 
آمده قيم��ت بيت كوين در روز جمع��ه به ۴۱,۰۱۲ 
دالر سقوط كرد و با ثبت كاهش ۱۲ درصدي قيمت 
هفتگي به پايين ترين قيمت خود از ۲۹ سپتامبر )۷ 
مهر( تاكنون رسيد. اين حركت نزولي از روز چهارشنبه 
و پس از اينكه در جلس��ه فدرال رزرو سياستگذاران 
درباره افزاي��ش نرخ بهره همراه با كنت��رل ترازنامه، 
كه انقباض كمي ناميده مي ش��ود، بحث و گفت وگو 
كرده اند، ش��دت يافت. ادامه اين گمانه زني ها در روز 
پنجشنبه براي دومين روز متوالي، افت قيمت سهام 
شركت هاي حوزه فناوري را در پي داشت. جف دورمن، 
مدير ارش��د فن��اوري آركا، در گفت وگويي تلگرامي 
گفت: »بيت كوين اخيراً به عنوان يك دارايي پر ريسك 
معامله مي شود.« لوران كيسس، كارشناس معامالت 
ارزهاي ديجيتال و مدير CEC Capital، گفت كه 
روز گذشته در چند ساعت، حدود ۲۰۰ ميليون دالر در 
موقعيت هاي خريد ليكوييد شده و همين امر كاهش 
قيمت را تش��ديد كرده است. كيسس اضافه كرد كه 
همچن��ان معامالت اهرمي زيادي در جريان اس��ت 
كه در صورت ليكوييد شدن آنها، ممكن است حتي 
قيمت به زير ۴۰,۰۰۰ دالر نيز سقوط كند. با توجه به 
مواضع قانونگذاران در فدرال رزرو و احتمال افزايش 
تزريق اوراق قرضه، احتمال كاهش قيمت شديدتر نيز 
وجود دارد. روايت رايج بين تحليلگران اين است كه 
برنامه هاي فدرال رزرو براي كنترل ترازنامه و افزايش 
همزمان نرخ ه��اي بهره مي تواند روند كاهش قيمت 

دارايي ها را طوالني تر كند. كيسيس مي گويد: »اين 
باور كه افزايش نرخ بهره، طبيعتا موجب افت شديد 
قيمت سبد س��رمايه گذاري س��هام و افزايش فشار 
فروش مي ش��ود، نياز به بازنگري دارد. تركيب سبد 
سرمايه گذاري ۴۰/۶۰ س��هام به اوراق به اين معني 
اس��ت كه اگر آن ۶۰ درصد بخش سهام كاهش يابد، 
مديران صندوق هاي بزرگ به طور خودكار و براي ثابت 
ماندن اين نسبت، دست به فروش اوراق قرضه صندوق 
خود مي زنند. بنابراين اگر فدرال رزرو اجازه دهد قيمت 
سهام كاهش يابد، هزينه هاي استقراض دولت بيشتر 
مي شود؛ زيرا با كاهش قيمت اوراق، بازدهي آن نسبت 
به قيمت افزايش مي يابد.« كيسيس افزود كه همين 
امر مي تواند باعث افزايش فروش بيت كوين شود. روز 
پنجشنبه، ش��اخص بازدهي دو س��اله خزانه اياالت 
متحده، كه نسبت به شاخص بازدهي ۱۰ ساله، نرخ 
بهره كوتاه مدت و انتظ��ارات تورمي را بهتر منعكس 
مي كند، برابر با ۰.۸۷ درصد ش��د ك��ه اين باالترين 
ميزان اين شاخص در ۲۲ ماه گذشته است. همچنين 
بازدهي كوتاه مدت در سه ماهه گذشته بيش از دو برابر 
شده و به ۰.۷۶ درصد رسيده است. اين در حالي است 
كه داده هاي حقوق و دستمزد غيركشاورزي اياالت 
متحده كه جمعه منتشر شد، حاكي از دو برابر شدن 
سرعت افزايش ايجاد مشاغل در دسامبر )آذر( بوده 
تا مقدار اين شاخص به ۴۰,۰۰۰ نفر برسد. همين امر 
مي تواند دليل اقدام اخير قانونگذاران فدرال رزرو باشد. 
به گفته برنت دانلي، رييس اسپكترا ماركتس، اوضاع 
كلي ارزهاي ديجيتال در چند ماه گذشته بدتر شده 
است. دانلي در يك توييت تحليلي مي گويد: »با شتاب 
گرفتن اجراي ط��رح انقباض كمي فدرال رزرو، روند 
نزولي حفظ خواهد شد. اوضاع كلي ارزهاي ديجيتال 
نس��بت به نوامبر )آبان( كه بحث »خ��رس ارزهاي 
ديجيتال« را مطرح كردم، بدتر ش��ده است.« بازارها 
تمايل دارند QT را به چشم برند سياست انقباضي و 
مهم ترين سيگنال منفي فدرال رزرو ببينند كه موجب 
افت ش��ديد بازارها خواهد شد. همانطور كه به شدت 
نسبت به شاخص تسهيل پولي واكنش مثبت نشان 
مي دهند و با هر بار كاهش بهره توسط فدرال رزرو هر 

چيزي كه دم دست شان باشد را مي خرند.

   برخي از تحليلگران متفاوت مي انديشند 
ام��ا برخي از تحليل گ��ران متفاوت مي انديش��ند. 
جف دورم��ن، مدير ارش��د آركا مي گويد: »ممكن 

اس��ت هراس از بازار نزولي طوالني مدت س��هام و 
دارايي هاي ديجيتال بيش از حد اغراق ش��ده باشد 
زيرا از نظ��ر تاريخي بازارها در دوره هاي پيش��ين 
انقباض اقتصادي، منعطف باقي ماندند.« در واقع، 
بيت كوي��ن تقريب��ا در اكثر زمان چرخ��ه انقباض 
اقتصادي قبلي كه از دس��امبر )آذر( س��ال ۲۰۱۵ 
آغاز شده و به مدت ۳ س��ال به طول انجاميد، روند 
قيمتي خود را حفظ ك��رد. قيمت بيت كوين در دو 
سال منتهي به دسامبر )آذر( سال ۲۰۱۷، از ۳۵۰ 
دالر به ح��دود ۲۰,۰۰۰ دالر افزايش يافت و بعد از 

آن بود كه ركود يك ساله خود را آغاز كرد. 
عالوه بر اين همانطور كه دورمن اش��اره كرد بعد از 
حدود دو س��ال افزايش نرخ بهره، بازارهاي س��هام 
تنها در س��ه ماهه انتهايي س��ال ۲۰۱۸ در معرض 
فش��ار فروش ق��رار گرفتن��د. دورم��ن در توييتي 
اف��زود: »خالصه اينك��ه افزايش نرخ به��ره فدرال 
رزرو نمي تواند باعث ف��روش طوالني مدت در بازار 
ش��ود. تاثير اين عامل مدت ها پ��س از افزايش نرخ 
بهره ه��اي متوالي و پس از اينك��ه بازارها با ركود و 
افت مس��تمر مواجه شوند، آشكار مي شود.« مايك 
مك گلون كارشناس بلومبرگ پيش بيني مي كند كه 
بيت كوين و ارزهاي ديجيتال از اين چرخه انقباضي 
سود خواهند برد. مك گلون در يادداشت تحقيقاتي 

خود كه پنج شنبه آن را منتش��ر كرد در اين رابطه 
افزود: »انتظ��ارات براي افزايش ن��رخ بهره فدرال 
رزرو در س��ال ۲۰۲۲ ممكن است به پيشي گرفتن 
بيت كوين از بازار سهام كمك كند. بازارهاي پراكنده 
رايج شده اند، اما به نظر مي رسد بازار كاالهاي اوليه 
و بيت كوين رهبران بازگشت قيمت ها خواهند بود. 
اين سوال مربوط به زمان آغاز روند صعودي است.«

   ۹۰۰ ميليون دالر از معامالت آتي بيت كوين 
ليكوييد شد

با ريزش قيم��ت بيت كوين به مح��دوده ۴۲ هزار 
دالر، در ۲۴ ساعت گذشته حجم معامالت ليكوييد 
شده بيت كوين در بازار آتي به حدود ۹۰۰ ميليون 
دالر رس��يد. تقريبًا ۸۰۰ ميليون دالر از اين مقدار 
مربوط به معامالت النگ )خريد( بوده و صرافي هاي 
اوكي اكس و بايننس بيش��ترين معامالت ليكوييد 
ش��ده را به خود اختصاص داده اند. همچنين كشور 
السالوادور كه چند ماه پيش بيت كوين را به عنوان 
پول قانوني كش��ور معرفي و در آن سرمايه گذاري 
كرده است، بعد از افت اخير قيمت اين ارز ديجيتال 
دچار ۱۵ درصد ضرر شد. نائب بوكله، رييس جمهور 
الس��الوادور، با انتش��ار پيامي در توييتر اعالم كرد 
ميانگين هزينه دولت��ش براي خريد هر بيت كوين 

حدود ۴۹,۰۰۰ دالر بوده است كه با در نظر گرفتن 
قيمت هاي كنوني بيت كوين، سبد بيت كويني اين 

كشور در ضرر ۱۵ درصدي قرار دارد.

    ضربه بحران قزاقستان
 به استخراج بيت كوين

ني��روي رايانش جهاني ش��بكه بيت كوي��ن در پي 
ناآرامي در قزاقس��تان و قطع اينترنت اين كشور در 
هفته جاري، به شدت كاهش پيدا كرد. مركز فايننس 
آلترنيتيو كمبري��ج اعالم كرد پ��س از اينكه چين 
به مقابله گس��ترده با فعاليت هاي استخراج رمزارز 
پرداخت، قزاقستان سال ميالدي گذشته به دومين 
مركز بزرگ اس��تخراج بيت كوي��ن در جهان پس از 
امريكا تبديل شد. روس��يه روز پنجشنبه نيروهايي 
را براي كمك به مهار ناآرامي ها به قزاقس��تان اعزام 
كرد. پليس مي گويد ده ها آش��وبگر در شهر آلماتي 
كشته شده اند، در حالي تلويزيون دولتي اعالم كرد 
۱۳ عضو نيروهاي امنيتي كشته شده اند. اينترنت روز 
چهارشنبه در سراسر قزاقستان قطع شد. اين اقدام 
احتماال مانع از آن شد كه ماينرها به شبكه بيت كوين 
دسترس��ي پيدا كنند. بيت كوين و رمزارزهاي ديگر 
توسط رايانه هاي قدرتمندي استخراج مي شوند كه 
معموال در ديتاس��نترهايي در نقاط مختلف جهان 
قرار دارند و در يك پروسه انرژي بر براي حل معادالت 
رياضي پيچيده تالش مي كنن��د. طبق جديدترين 
آمار كه مربوط به اوت س��ال ۲۰۲۱ است، قزاقستان 
در ۱۸ درصد از هش ريت جهاني )واژه صنعتي مورد 
استفاده براي توصيف قدرت رايانشي ماينرها( سهم 
دارد. در آوريل پيش از اينكه س��ركوبي اس��تخراج 
بيت كوين در چين آغاز ش��ود، اين رقم تنها هشت 
درصد بود. با اين حال اف��ت نرخ هش ريت از قيمت 
بين كوين پشتيباني نكرد. به دنبال افزايش تقاضاي 
سرمايه گذاران براي دارايي هاي پرريسك كه تحت 
تاثير سياس��ت بانك مركزي امريكا ب��راي افزايش 
س��ريع تر نرخ هاي بهره روي داد، نرخ بيت كوين روز 
پنجشنبه به پايين ۴۳ هزار دالر سقوط كرد و ركورد 
پايين جدي��دي را آزمود. هرچه تع��داد ماينرها در 
شبكه بيشتر باشد، به ميزان نيروي رايانشي بيشتري 
براي اس��تخراج بيت كوين جديد نياز است. كاهش 
هش ريت در صورت كاهش شمار ماينرها در شبكه، 
توليد س��كه جديد را براي ماينرهاي ديگري كه در 
شبكه حضور دارند، راحت تر مي كند. مزارع استخراج 

رمزارز قزاقس��تان عموما نيروي خود را با استفاده از 
برق توليد نيروگاه هاي زغال سوز تامين مي كنند كه 
به همراه معادن زغال سنگ تامين كننده خوراك آنها 
به دردس��ري براي مقامات در پروسه كربن زدايي از 
اقتصاد تبديل شده اند. دولت قزاقستان سال گذشته 
وعده داد ابتدا به برخورد با ماينرهايي خواهد پرداخت 
كه احتم��اال دو برابر ماينرهاي مج��از برق مصرف 
مي كنند. وزارت نيروي قزاقس��تان س��ال گذشته 
اعالم كرد اس��تخراج غيرمجاز رمزارز حداكثر ۱.۲ 
گيگاوات نيرو مصرف مي كنن��د كه به همراه ۶۰۰ 
مگاوات برق مصرفي ماينرهاي مجاز، حدود هشت 
درص��د از كل ظرفيت توليد نيروي قزاقس��تان به 
حساب مي آيد. بر اساس گزارش رويترز، اعتراضات 
در قزاقس��تان در نواحي غربي اين كشور به دنبال 

افزايش قيمت سوخت در روز سال نو آغاز شد.

    مديرعامل سابق بيت مكس از سقوط
 ۹۰ درصدي آلت كوين ها مي گويد

آرتور هيز، مديرعامل سابق بيت مكس، ضمن اظهار 
تاس��ف پيش بيني كرد كه آلت كوين ها مي توانند تا 
۹۰ درصد نسبت به قيمت كنوني خود سقوط كنند. 
هيز معتقد است سرمايه گذاران نهادي كه به فلسفه 
بيت كوين باور ندارند ممكن اس��ت ب��ه دليل تغيير 
شرايط بازار در پي افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، 
سرمايه گذاري خود را كاهش دهند. هر چند او شرايط 
بيت كوين و اتريوم را متفاوت از آلت كوين ها دانسته و 
سقوطي كم شدت تر براي آنها متصور است. در عين 
حال استراتژيس��ت ام اي آي كپيتال مي گويد سال 
۲۰۲۲ مي تواند سالي سخت براي ارزهاي ديجيتال 
باشد. كريس گريسانتي، استراتژيست ارشد سهام در 
ام اي آي كپيتال منيجمنت، در مصاحبه اخير خود با 
خبرگزاري سي ان بي سي اظهار داشت كه ممكن است 
۲۰۲۲ سال سخت تري براي ارزهاي ديجيتال باشد. 
به عقيده او ارزه��اي ديجيتال قرباني موفقيت خود 
خواهد بود، زيرا باعث جلب نظر دولت هاي سراس��ر 
جهان و قانون گذاري هاي بيش��تري شده است. وي 
افزود ارزهاي باثبات ت��ري مانند بيت كوين و اتريوم 
عملكرد بهتري خواهند داشت. گريسانتي همچنين 
معتقد اس��ت كه مقررات مي تواند به نفع بيت كوين 
باش��د، زيرا پس از قانون گذاري ها س��رمايه گذاران 
نه��ادي از ايده افزودن »طالي ديجيتال« به س��بد 

سرمايه گذاري خود بيشتر استقبال خواهند كرد.
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كاهش قيمت بيت كوين به كمترين ميزان در سه ماه اخير
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   ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن.
   در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد 

) IR 350100004001114006376636 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا
90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه -  شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی -  طبقه اول پارت B -  اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- محل تحویل ضمانتنامه
شماره تماس 341485690 061- 34148580 061

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان
 با ارزيابی کيفی )فشرده( يک مرحله ای

شرکت انتقال گاز ایران / منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( موضوع فوق به شماره 2000092678000081 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

٭ تاریخ انتشار فراخوان:                              روز شنبه مورخ 1400/10/18
٭  مهلت دریافت اسناد فراخوان تا:  ساعت 16:00 روز شنبه مورخ  1400/10/25

٭ مهلت ارسال پیشنهادات تا :      ساعت 12:00 روز شنبه مورخ  1400/11/09
٭ زمان بازگشایی پاکت ها :         ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ  1400/11/25

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  
نوع :  به صورت یک یا تركیبي از تضامین مورد اشاره در ماده 6 آیین نامه ی تضمین در معامالت دولتی مورخ 1394/9/22

مبلغ :  878.000.000  ریال  
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :

    آدرس:  اصفهان/ کیلومتر 17 جاده اصفهان-نجف آباد/ منطقه دو عملیات انتقال گاز / کدپستی :  858651111
شماره تماس:   34042485 – 031     و     34042419 - 031

ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR

http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/18           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1400/10/19

 شركت انتقال گاز ایران 
منطقه دو عملیات انتقال گاز

نوبت اول

شناسه آگهي : 12557۹8

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

M25۰ مدل Ingersoll Rand تعميرات اساسی پنج دستگاه کمپرسور هوای اسکرو برند
شماره آگهی : 873۰۰۰84

نظر به اینکه هیات اختالف مستقر در ثبت گناوه، مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه آقای ناصر غالمی را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت265/50  مترمربع پالک 917/9496 واقع در امام زاده گناوه بخش 6 بوشهر برابر رای شماره 14006032400100 مورخ/1400 تایید نموده 
و آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر 
گردیده. لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف آقای ناصر غالمی منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی 
می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ1400/11/11  در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت 
می ش�ود در وقت تعیین ش�ده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند. واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته می شود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مكلفند مطابق تبصره ماده 86 آیین نامه 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب73/03/25  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض 
کتبی به اداره ثبت دادخواس�ت به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه 

مربوطه اخذ و به ثبت تسلیم نمایند واال حق آنان ساقط می شود. 553 م الف
تاریخ انتشار:1400/10/18  

آگهی تحديد حدود اختصاصی 

محمد چهابدار - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

نظر به اینكه هیات اختالف مستقر در ثبت گناوه، مالكیت به تصرفات مفروزي و مالكانه آقاي مسعود خواجه گیري را نسبت به ششدانگ یك باب 
خانه به مس�احت255/06  مترمربع پالك    9495  /917 واقع در امام زاده گناوه بخش 6 بوش�هر برابر راي شماره 3289 14006032400100 مورخ 
 1400/8/12تایید نموده و آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
و قانون ثبت نیز منتش�ر گردیده. لذا آگهي تحدید حدود اختصاصي آن به استناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي ساختمان فاقد سند رسمي جهت قست مورد تصرف آقاي مسعود خواجه گیري منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و 
مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقي مي رساند كه عملیات تحدیدي در صبح مورخ 10/ 11 /1400 در محل شروع به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله 
از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت مي شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملك حضور یابند واخواهي نسبت به حدود ارتفاعي برابر 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته مي شود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي مكلفند 
مطابق تبصره ماده 86 آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده معترضین ثبتي مصوب73/03/25  ظرف مدت یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض كتبي به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایي محل وقوع ملك تسلیم و تصدیق گواهي به جریان دعوي را به جهت 

ضبط در پرونده از دادگاه مربوطه اخذ و به ثبت تسلیم نمایند و اال حق آنان ساقط مي شود. 554 م الف
تاریخ انتشار:1400/10/18  

آگهي تحديد حدود اختصاصي

محمد چهابدار - رییس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه

آگهي مناقصات عمومی
ش�رکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 
برگزار نمايد. لذا با توجه به اينکه کليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دريافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 
بازگشايی پاکات از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد 
پذيرفت، الزم است کليه مناقصه گران واجد صالحيت در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 
گواهی  امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه۱۴۰۰/۱۰/۱۴ می باشد. 

 شرکت آب وفاضالب
 استان لرستان

نوبت دوم

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت  ۱۲ ظهر مورخ۱۴ /۱۴۰۰/۱۰  لغايت ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱۹  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴.

زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵.
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات )الف(:
آدرس: خرم آباد -  ميدان ۲۲ بهمن -  بلوار وليعصر )عج( – خيابان شهيد شفيع پور )۶۰ متری شمالی(- کدپستی:۶۸۱۷۸۵۵۳۷۱ 

تلفن ۳۳۲۲۵۸۰۴-۵ -۳۳۲۲۴۴۹۲ – ۳۳۲۲۲۷۴۵ -۰۶۶ 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱                          دفتر ثبت نام: ۰۲۱-۸۸۹۶۹۷۳۷- ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸

برآورد اولیه عنوان پروژهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

مدت 
پیمان  

)ماه(

محل 
تامین 
اعتبار

کد فراخوان در 
سامانه

1

نیرو رسانی)برق رسانی( به 
چاه آب شرب روستاهای 

نظرعلیوند و اسدآباد 
شهرستان رومشکان

2000001340000117عمرانی1،446،417،98872،320،8992

2

خرید ، حمل و نصب 50 
)پنجاه( دستگاه دزدگیر 

اماکن و تاسیسات و 
 ترانسفورماتورهای هوایی

 )در سطح استان(- 
) تجدید مناقصه(

2000001340000142جاری3،000،000،000150،000،0002

2000001340000143عمرانی6،416،517،000320،825،85012نمونه برداری آزمایشگاهی3



تعادل |
س��رانجام پس از اما واگرها درباره برگش��ت خوردن 
محصوالت صادراتي ايران، وزارت جهاد كشاورزي باال 
بودن سموم و فلزات سنگين را به عنوان يكي از داليل 
برگشت برخي محصوالت تاييد كرد. برهمين اساس، 
مقرر ش��د كه از اين بعد، ارايه گواهي سالمت جهت 
صادرات اين محصوالت از گمرك الزامي شود. از اين رو، 
كليه تجار و صادركنندگان محصوالت كشاورزي ملزم 
هستند، حداقل 5 روز قبل از حمل بار و هرگونه اظهار 
در گمرك ها، با مراجعه به معاونت هاي سازمان غذا و 
دارو در استان ها، گواهي سالمت محموله هاي صادراتي 
را اخذ و صدور هر گونه مجوز بهداشتي توسط سازمان 
حفظ نباتات منوط به ارايه گواهي سالمت است. با اين 
حال، موضوع باقيمانده سموم، مساله جديدي نيست 
و عمر آن به بيش از ۳۰ سال مي رسد. به طوري كه به 
گفته يكي از صادركنندگان محصوالت كش��اورزي، 
باقيمانده سموم، محصوالت ايراني را از بازارهاي تراز 
اول و دوم دنيا به سمت بازارهاي درجه سه و چهار سوق 
داده است. پيامد حضور در بازارهاي دست چندم و ارزان 
نيز آن اس��ت كه عالوه بر كاهش كيفيت محصوالت، 

ارزآوري و قيمت فروش كاهش پيدا مي كند.

    الزامي شدن گواهي سالمت
طي يكي دو ماه اخير، برگشت محصوالت كشاورزي 
صادراتي ايران با حواش��ي زيادي هم��راه بود. يكي از 
موضوعات حول اين اتفاق، س��موم مورد استفاده در 
محصوالت كش��اورزي بود. در اين مي��ان برخي اين 
موضوع را تاييد، اما برخي از مسووالن آن را رد كردند. 
اما به تازگي در جلسه بين دستگاه هاي مربوطه ضمن 
تاييد باال بودن س��موم در برخي محصوالت، از اضافه 
شدن گواهي س��المت براي صادرات اقالم كشاورزي 
حكايت دارد.  بررسي ها نشان مي دهد كه در ۱۳ دي 
ماه طي مكاتبه دفتر توس��عه ص��ادرات وزارت جهاد 
كشاورزي با اعالم اينكه برخي محموله هاي كشاورزي 
بنا به داليل مختلف از جمله باال بودن سموم و فلزات 
سنگين به كشور برگشت خوردند، تاكيد شده كه براي 
صادرات كليه محصوالت كشاورزي عالوه بر گواهي 
بهداشتي، اخذ گواهي سالمت از سازمان غذا و دارو نيز 
الزامي باشد. بر اين اساس كليه تجار و صادركنندگان 
محصوالت كشاورزي ملزم هستند كه حداقل 5 روز 
قبل از حمل بار و هرگونه اظهار در گمرك ها، با مراجعه 
به معاونت هاي سازمان غذا و دارو در استان ها، گواهي 
س��المت محموله هاي صادراتي را اخذ كنند و صدور 
هر گونه مجوز بهداشتي توسط سازمان حفظ نباتات 

منوط به ارايه گواهي سالمت است.
اما به دنب��ال اين مكاتبه در ۱5 دي م��اه نيز موضوع 
صادرات محصوالت به روسيه مورد توجه قرار گرفته 
و اعالم مي ش��ود كه از ابتداي بهمن تا ابتداي اسفند 
امس��ال بايد كليه كارشناس��ان قرنطينه مستقر در 
گمرك هاي صادراتي، گواهي س��المت سازمان غذا 
و دارو را به عنوان پيش نياز صدور گواهي بهداش��ت 
گياهي از صادركنندگان محموله هاي گياهي به روسيه 

دريافت كنند.
از س��وي ديگر، برمبناي اين مكاتبه، از ابتداي اسفند 
بايد گمرك وسازمان غذا و دارو به نحوي عمل كنند 
كه صادرات كليه محصوالت كش��اورزي به روسيه با 
ارايه گواهي سالمت به عنوان يكي از مدارك مورد نياز 
براي گمرك باشد و در سيستم epl گمرك ثبت شود. 
بر اين اس��اس، صادركنندگان محموله هاي گياهي 
صادراتي به روسيه بايد حداقل 5 روز قبل از حمل بار 
و هرگونه اظهار به س��ازمان غذا و دارو مراجعه كرده و 

گواهي سالمت دريافت كنند. 

    داشتن نسخه استفاده از سم الزامي شد
در همين راستا، شاهپور عاليي مقدم سرپرست سازمان 
حفظ نباتات، با بيان اينكه سم و كود موجود در كشور با 
استانداردهاي جهاني مطابقت دارد، مي گويد: موسسه 
تحقيق��ات آب و خاك متولي رص��د و پايش كيفيت 
كودهاي ش��يميايي، آلي و كوده��اي ماكرو و ميكرو 
اس��ت؛ هر كودي كه مورد تاييد اين موسس��ه باشد 
قابليت استفاده در كشور را دارد. اين مقام مسوول در 
پاس��خ به اين پرسش كه با باال رفتن قيمت سم و كود 
كشاورزان توان خريد اين محصوالت را ندارند آيا دولت 
در اين زمينه تمهيدات الزم را انديشيده است تا اين نياز 
كشاورزان را تهيه و در اختيار آنها قرار بدهد؟ به »ايلنا« 
گفت: س��ازمان نباتات در حوزه كودهاي ش��يميايي 
نمي تواند اظهارنظر كند چرا ك��ه در حيطه كاري ما 
نيست اما در بحث سموم بايد بگويم توليدكنندگان 
داخلي بي��ش از 75 درصد از نياز كش��ور را به صورت 

تكنيكال و افزودن ماده موثر توليد مي كنند.
وي ادامه داد: براي مرحله داش��ت 46 هزار تن س��م 
و انواع آفت كش ها و قارچ كش ها تهيه ش��ده اس��ت و 
 در اين بخش مش��كلي نداريم. با تالش كلينيك هاي 
گياه پزشكي و با نظارت سازمان نظام كشاورزي و منابع 
طبيعي، بحث توزيع سموم با نسخه تاييد سالمت مد 
نظر ما قرار گرفته اس��ت و بدون نسخه بهره برداران و 
كشاورز نبايد از سموم استفاده كند. بايد به اين نكته 
اشاره كنم كه دولت برنامه هايي براي تهيه سم و كود 
كش��اورزان در نظر دارد. عاليي مقدم با اشاره به حل 
شدن مشكل مرجوع شدن كيوي از هندوستان، بيان 
كرد: مشكل صادرات كيوي به هندوستان رفع شده 
است. كيوي  در استان هاي مازندران، گيالن و گلستان 
سم پاشي نمي شود. موضوع مرجوع شدن اين محموله 
سم نبوده، بلكه پيدا شدن شپشك توت سفيد باعث 
ش��د كيوي ها به ايران مرجوع شوند. به اين نكته بايد 
توجه كرد كه محموله مرجوعي از امارات به هند صادر 
شده بود در اين كشور شرايط قرنطينه اهميت ندارد 
و بيشتر به بازارپسندي محصوالت توجه مي شود. به 
گفته اين مقام مسوول، بعد از مذاكراتي كه با هندوستان 
داش��تيم بحث صادرات كيوي از ايران به اين كشور از 

سر گرفته شد. او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه 
بحث تهاتر سم و كود با كشور چين در خبرها مطرح 
شده اس��ت آيا صحت اين موضوع را تاييد مي كنيد؟ 
گفت: خير، تهاتر سم و كود با كشور چين صحت ندارد.

    اروپا محصوالت كشاورزي ما را نمي خرد!
در همين حال، عضو ات��اق بازرگاني تهران مي گويد 
موضوع باقي مانده س��موم در محصوالت كشاورزي، 
موضوع جديدي نيست و بسياري از كشورها از سال ها 
قبل نس��بت به محصوالت ايراني سخت گيري هاي 
ج��دي دارن��د. احمدرضا فرش��چيان عض��و هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ته��ران و از صادركنندگان 
محصوالت كشاورزي، مي گويد كه اين چالش بيش 
از سه دهه است كه روي توليد و صادرات محصوالت 
كشاورزي ايران سايه انداخته و منجر به از دست رفتن 

بازارهاي تراز اول دنيا شده است.
به گزارش پاي��گاه خبري اتاق تهران، فرش��چيان در 
اين باره توضيح داد: موضوع باقيمانده س��موم، مساله 
جديدي نيست و عمر آن به بيش از ۳۰ سال مي رسد. 
البت��ه در مقاطع مختلف نيز مباحث��ي در اين زمينه 
صورت گرفته و س��پس به فراموش��ي س��پرده شده 
اس��ت. اگرچه گفته مي ش��ود كه در دهه ۸۰ بازرسي 
كل كشور به اين مس��اله ورود پيدا كرده اما نتوانسته 
است آن را به سرانجام برس��اند. او با بيان اينكه سطح 
استاندارد كش��ورها، متفاوت اس��ت گفت: در زمينه 
كنترل باقيمانده سموم، اروپايي ها پيشگام بودند و پس 
از ارتقاي اس��تانداردها در اين كشورها، سخت گيري 
آنها نس��بت به محصوالت ايراني افزاي��ش پيدا كرد. 
چنانكه اوايل به صورت تصادفي محصوالت ما را مورد 
آزمايش قرار مي دادند. اما بعدها اين آزمايش ها شامل 
همه محصوالت ايراني شد. در نهايت اينكه، به تدريج 
كشورهاي تراز اول اروپايي نظير آلمان، فرانسه سوييس 

و انگلستان، از حجم مبادالت خود با ايران كاستند.
به گفته او، صادركنندگان سپس به سراغ كشورهاي 
اروپاي ش��رقي رفتند و پس از آنكه اين كش��ورها نيز 
اس��تانداردهاي خود را بهبود بخش��يدند، مشكالت 
محصوالت ايراني در اين بازارها نيز افزايش يافت. در 

واقع، مس��اله باقيمانده سموم، محصوالت ايراني را از 
بازارهاي تراز اول و دوم دنيا به سمت بازارهاي درجه 
سه و چهار سوق داد. پيامد حضور در بازارهاي دست 
چندم و ارزان نيز آن است كه عالوه بر كاهش كيفيت 
محص��والت، ارزآوري و قيمت ف��روش كاهش پيدا 
مي كند. او با تاكيد بر اينكه، كنترل ها و سخت گيري در 
بازارهاي تراز سه و چهار نيز رو به افزايش است، گفت: 
از دو س��ال پيش در كميسيون كشاورزي اتاق تهران 
جلس��ات متعددي را با حضور نماين��دگان نهادهاي 
دخيل نظير وزارت جهاد كش��ارزي، س��ازمان غذا و 
دارو و سازمان استاندارد برگزار كرديم و خروجي اين 
جلسات، سندي به نام باقيمانده سموم بود كه در آن 
راهكارهايي از سوي كميسيون كشاورزي اتاق تهران 
پيشنهاد و به وزير وقت جهاد كشاورزي ارايه شد. اما اين 
پيشنهادات چندان مورد توجه قرار نگرفت و در وزارت 
جهاد كشاورزي مسكوت ماند؛ در حالي كه وزير وقت 
مي توانست از طريق همفكري با بخش خصوصي به حل 
اين مساله كمك كند. فرشچيان با بيان اينكه به دليل 
باقيمانده سموم روي محصوالت كشاورزي، بازارهاي 
بسياري از دست رفته و سهم فروش اين محصوالت در 
بازارهاي خارجي در حال كاهش اس��ت، گفت: به هر 
حال طبقه كشاورز، طبقه اي يارانه بگير است. تصور 
كنيد كه اگر درآمد اين قشر به واسطه اصالح كشت و 
افزايش ص��ادرات حدود ۳۰ يا 4۰درصد افزايش پيدا 
كند، چه تاثيري روي زندگي آنها خواهد گذاش��ت و 
اينكه به دليل اين افزايش درآمد، چه باري از روي دوش 

دولت برداشته خواهد شد.
او تاكيد كرده كه مس��اله باقيمانده س��موم يكي از 
چالش هاي بخش كشاورزي ايران بوده و به هيچ وجه 
قابل انكار نيس��ت. بنابراين چنانچه دولت به دنبال 
افزايش صادرات اس��ت بايد براي حل اين مس��اله 
چاره انديش��ي كند. در حال حاضر، بازار هاي هدف 
ما به چهار كش��ور همجوار نظير عراق و افغانستان 
محدود ش��ده كه اگر اين كش��ورها نيز به ساماني 
برس��ند، مقررات و ضوابط بهداشتي و غذايي خود 
را ارتقاء دهند، صادرات ايران به اين كشورها نيز با 

محدوديت مواجه خواهد شد.

خبراخبار
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قاچاق سازمان يافته 
لوازم آرايشي وسكوت گمرك!

يك محموله لوازم آرايش��ي ممنوعه در پايتخت 
در سكوت گمرك تخليه شده، كه با توجه به عدم 
واكنش گمرك به اين موضوع، نياز است كه مخبر 
معاون اول رييس جمهور و خاندوزي وزير اقتصاد 
در اين زمينه شفاف سازي كرده و رفع ابهام كنند. 
چند روز پيش خبري منتش��ر شد مبني بر اينكه 
يك محموله ترانزيتي لوازم آرايش��ي ممنوعه در 
پايتخت و با س��كوت سازمان گمرك تخليه شده 
اس��ت. بررس��ي ها نش��ان مي دهد، اين محموله 
لوازم آرايش��ي در برندهاي مختلف كه به صورت 
ترانزيتي وارد كش��ور شده بود و بايد ظرف مهلت 
مقرر از كشور خارج مي شد، در قلب تهران تخليه 
مي شود. بدون اينكه اين محموله لوازم آرايشي از 
كش��ور خارج ش��ود، پروانه صادره توسط گمرك 

باشماق اعالم وصول مي شود.
با وجود انتشار چنين خبري، گمرك ايران در يك 
سكوت خبري، هيچ اشاره اي به اين موضوع مهم 

نكرده و گويا قصد مرور زمان اين موضوع را دارد.
حال بولتن نيوز، در مطلب ديگري خطاب به مخبر؛ 
معاون اول رييس جمهور و خاندوزي، وزير اقتصاد 
نوشته است: »با توجه به اينكه مقام معظم رهبري 
در بيانات خود در زمينه »جلوگيري جدي از قاچاق 
با روش هاي جهادي و انقالبي« تأكيد داشته اند؛ 
انتظار آحاد جامعه از دولت سيزدهم اين است كه 
در خصوص موضوع تخليه محموله لوازم آرايشي 
ممنوعه در پايتخت كشور شفاف سازي و رفع ابهام 
نماييد.« با اين حال، برخي اخبار حاكي از اين است 
كه تيمي از مراجع نظارتي و انفورماتيك گمرك 
ايران عازم گمرك باشماق ش��ده اند تا موضوع را 
رسيدگي كنند. به نظر مي رس��د ابعاد اين قضيه 
فراتر از اين محموله بوده و ظاهراً كاالهاي ديگري 
هم با اين ش��يوه، قاچاق شده اند. البته بولتن نيوز 
اعالم كرده كه ظرف روزهاي آتي ابعاد جديدي از 

پرونده را روشن خواهد كرد.

چهار مصوبه كارگروه ارزي 
صمت و بانك مركزي

رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت از 4 مصوبه در 
جلسه مش��ترك ارزي بين وزارت صمت و بانك 
مركزي با هدف تسهيل تجارت خارجي خبر داد. 
عليرضا پيمان پاك رييس سازمان توسعه تجارت 
در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت: 
در اولين جلسه كارگروه مشترك ارزي بين وزارت 
صمت و بانك مركزي موارد ذيل با هدف تسهيل 
تجارت خارجي مصوب گرديد: ۱. تصويب امكان 
رفع تعهد ارزي كليه صادركنندگان )غير از مواد 
خام( در قبال واردات كليه كاالهاي مجاز؛ 2. امكان 
واردات اعتباري كاالهاي نيمايي به صورت ۳ ماهه؛ 
۳. نهايي سازي سازوكار اس��تفاده از رمز ارزها در 
حوزه تج��ارت خارجي؛ 4. تدوي��ن پيش نويس 
مصوبات كارگروه م��اده 2 با هدف تعيين تكليف 
صادركنندگان بدهكار ارزي باقي مانده از سال ۹7. 

 25درصد متقاضيان، تسهيالت 
رونق توليد گرفتند

ايسنا |بر اس��اس جديدترين آمار منتشر شده 
از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
در هش��ت ماهه امس��ال 25 درص��د متقاضيان 
تس��هيالت رونق توليد و 44.6 درصد متقاضيان 
تسهيالت برنامه توليد و اشتغال دريافت كردند.

بر اس��اس اين آمار در هش��ت ماهه امسال بيش 
از ۱۱ هزار ميليارد توم��ان در قالب ۳۰۳۹ فقره 
تس��هيالت براي تامين مالي بنگاه هاي توليدي 
كوچ��ك، متوس��ط و طرح ه��اي نيمه تم��ام با 
پيش��رفت باالي 6۰ درصد، در راس��تاي اقتصاد 
مقاومت��ي و بي��ش از 2۰۱5 ميلي��ارد توم��ان 
تسهيالت برنامه توليد و اشتغال )تبصره ۱۸( در 
قالب 22۸ فقره به استان هاي مختلف پرداخت 

شده است.
در اين مدت ۱2 هزار و ۱24 مورد ثبت نام براي 
اس��تفاده از تس��هيالت رونق توليد انجام ش��ده 
كه 6۳۹۹ مورد براي درياف��ت بيش از ۳6 هزار 
ميلي��ارد تومان تس��هيالت به بانك ه��ا معرفي 
ش��دند و در نهاي��ت ۳۰۳۹ فقره تس��هيالت به 
ارزش بيش از ۱۱ ه��زار ميليارد تومان پرداخت 
 ش��ده اس��ت. يعني ح��دود 25 درص��د از كل 
ثبت نام كنندگان در هش��ت ماهه امسال موفق 
 به دريافت اين تس��هيالت ش��دند. همچنين در 
هش��ت ماهه امس��ال 5۱۱ مورد ثب��ت نام براي 
اس��تفاده از تس��هيالت برنامه توليد و اش��تغال 
انجام شده كه 27 مورد براي دريافت تسهيالت 
۳۹4 ميليارد توماني به بانك معرفي شده اند. در 
نهايت 22۸ مورد پرداخت تس��هيالت به ارزش 
2۰۱5 ميليارد تومان صورت گرفته است. يعني 
حدود 44.6 درصد از كل ثبت نام كنندگان موفق 

به دريافت اين تسهيالت شدند.
الزم به يادآوري اس��ت كه تسهيالت تبصره ۱۸ 
قانون بودجه با بهره ۱4 درصد پرداخت مي شود 
 كه متقاضي��ان مي توانند با ثبت نام در س��امانه 
بهين ي��اب از اي��ن ظرفيت در راس��تاي تامين 
س��رمايه در گ��ردش، نوس��ازي و بازس��ازي يا 
تكمي��ل واحده��اي توليدي ب��االي 6۰ درصد 
پيشرفت فيزيكي استفاده كنند. در اين ميان بر 
اس��اس جزييات آمار هفت ماهه، البرز بيشترين 
تس��هيالت رون��ق تولي��د و اصفهان بيش��ترين 
تسهيالت برنامه توليد و اشتغال )تبصره ۱۸( را 
دريافت كرده اند، اما خراسان شمالي و سيستان 
و بلوچستان در حوزه تسهيالت رونق توليد و در 
زمينه تس��هيالت توليد و اش��تغال، مناطق آزاد 

هيچ تسهيالتي دريافت نكرده اند.

جزييات چالش آبي 
ميان ايران و عراق

رييس كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و آب اتاق 
بازرگاني ايران اظهار داش��ت: تنش آبي ما با كشورهاي 
ديگر از جمله عراق و ديگر كشورها افزايش پيدا مي كند. 
علي رغم اينكه ما مشكالت اقليم را نفي مي كنيم يا سعي 
مي كنيم وارد موضوع تغيير اقليم نشويم، قربانيان تغيير 

اقليم در منطقه هستيم.
فرشيد ش��كرخدايي در مورد اظهارات مقامات عراقي 
مبني بر اينكه ايران حقابه اين كشور را پرداخت نمي كند 
اظهار كرد: اروند تنها رودخانه اي است كه از ايران به عراق 
مي ريزد، آب سدهايي كه در كارون زده شده حتي به مردم 
خوزستان هم داده نمي شود يعني مساله خشكسالي اروند 
است. مش��كل عراقي ها دجله و فرات است كه از تركيه 
سرچشمه مي گيرد و تركيه سدهايي روي آن تاسيس 
كرده اس��ت. در پي اين اقدام و كم شدن حقابه عراق از 
دجله و فرات باعث شده كه كم آبي اروند هم خود را نشان 
دهد؛ از سمت ايران هور هم درحال خشك شدن است.

وي افزود: موضوع مالكيت اروند موضوع قديمي است 
كه ما هشت س��ال به خاطر آن جنگيده ايم و به پيمان 
الجزاير منتج شد. در نظام هاي بين المللي 5۰ درصد حقابه 
براي پايين دست است يعني تركيه هم بايد 5۰ درصد 
از آب دجله و فرات را به عراق بدهد. در مورد هيرمند هم 
افغانستاني ها بايد 5۰ درصد آب را به ايران بدهند؛ اين 
يك قانون بين المللي در مورد حقابه پايين دست نسبت 
به منشأ آب است. شكرخدايي تصريح كرد: كل خاورميانه 
دچار تنش آبي اس��ت و همه كشورها همين چالش را 
دارند، موضوع كاهش آب در درياي خزر هم جدي بوده 
و ورودي هاي آن كم شده است. به نظر مي رسد موضوع 
تغيير اقليم است نه اينكه آب باشد و ندهند. يكي از تبعات 
گرم شدن زمين تنش هاي آبي بين كشورها، منطقه ها و 
استان ها است. ما همين چالش را در مورد اصفهان داريم 
كه در سطح استان است، يعني همين چالش در سطح 
كش��وري هم وجود دارد. وي اضافه كرد: بهتر است كه 
عراقي ها به جاي آنكه به ايراني ها اين موضوع را بگويند، 
مشكل را با تركيه حل كنند چراكه مشكل اصلي مربوط 
به تركيه و دجله و فرات اس��ت. ايران هم از ريزگردها و 
مشكالتي كه ايجاد مي كنند آسيب مي بيند، چراكه منشأ 
ريزگردها عراق بوده و دليل آن هم كم آبي دجله و فرات 
است كه به دليل ايجاد سد توسط تركيه اتفاق افتاده است. 
بنابراين چالش اصلي عراق با تركيه است اما براي 
اينكه تنها با تركيه اين چالش را مطرح نكنند عليه 
ايراني ها هم مطرح كرده اند. وي بيان كرد: عراقي ها 
ادعا مي كنند كه با تركيه به نتيجه رسيدند و در مورد 
ايران نتيجه اي حاصل نش��ده، درحالي كه حجم 
مشكل دو كشور در زمينه آب شبيه به هم نيست، ما 
حقابه اي را به سرزمين عراق نمي دهيم بلكه به اروند 

رود مي دهيم كه هور مشترك بين دو كشور است.

جهش توليد و فروش ذوب آهن 
اصفهان در ۹ ماهه اول سال جاري

ذوب آهن اصفهان به عنوان يكي از ش��ركت هاي تابعه 
صدر تامي��ن از زمان مديريت منصور يزدي زاده طي ۳ 
سال گذشته پس از چند فراز و فرود به تثبيت سوددهي 
رسيد و اين كار باعث شد در سال ۹۹ اين شركت از زمان 
راه اندازي از زيان انباشته خارج شود. به گزارش روابط 
عمومي هلدينگ صدر تامين، سود اين شركت طي سال 
گذشته به ميزان ۱5 هزار و ۸۱۹ ميليارد ريال رسيد كه 
داليل افزايش ميزان درآمد و سود شركت ناشي از تمركز 
بر توليد و فروش محص��والت صنعتي و محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر، تمركز شركت بر صادرات به دليل 
ارزش اف��زوده باالتر، افزايش تورم و افزايش س��طحي 
عمومي قيمت ها است. همچنين در سال ۹۹ ذوب آهن، 
شاهد رشد 245 درصدي سودآوري شركت هاي تابعه 
داخلي نسبت به سال ۹۸ بوده است. در واقع ذوب آهن 
طي يك دهه گذش��ته براي نخستين بار در سال ۹۹ از 
زيان انباشته خارج شد تا بتواند سود را بين سهامداران 
توزيع كند و شرايط براي پيوستن از فرابورس به بورس 
مهيا شد كه اين امر در سال ۱4۰۰ عملياتي شد. موفقيت 
ذوب آهن اصفهان در س��ود آوري ادامه يافت و در سال 
جاري نيز اين شركت موفق شد ركورد سود آوري خود 
را تنها در 6 ماهه اول سال ۱4۰۰ ارتقاء دهد و با افزايش 
۱۹5 درصدي به سود بيش از 2 هزار ميليارد تومان برسد 
و حاشيه سود اين شركت براي اولين بار از ۱2 درصد عبور 
كرد. عمده سود آوري ذوب آهن اصفهان حاصل بهبود 
فرآيند، توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر و رش��د 
صادرات بوده است و تنها حدود ۳۰ درصد از اين افزايش 

سود حاصل تورم و افزايش قيمت ارز است.

 توضيحات شركت متروي 
تهران در مورد عكس منتشر شده 

در شبكه هاي اجتماعي
مديريت ارتباطات و اموربين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه در مورد عكس منتش��ر شده در 
شبكه هاي اجتماعي با عنوان »مترو خوابي پديده اي 
جديد در شهر تهران« روز چهارشنبه ۱5 دي ماه ۱4۰۰ 
به اطالع مي رس��اند زمان بهره برداري از ايستگاه هاي 
خطوط متروي تهران و حومه تا ساعت 22 مي باشد و 
امكان حضور شهروندان و مسافران محترم پس از اين 
ساعت در ايستگاه هاي متروي تهران وجود ندارد. گفتني 
است در زمان بهره برداري از مترو در اغلب ايستگاه هاي 
خطوط مترو به دليل تردد باالي مس��افران و شلوغي 
فضاي ايستگاه ها امكان خوابيدن بر روي صندلي هاي 
س��كوها وجود ندارد. همچنين سكوي ايستگاه هاي 
متروي تهران و حومه توسط دوربين هاي مداربسته به 
صورت لحظه اي كنترل مي شود و در صورت مشاهده 
موضوعي خارج از عرف، ماموران ايستگاه در محل حضور 

پيدا كرده و تذكرات الزم را به اين افراد خواهند داد.

چرا اروپا محصوالت كشاورزي ايران را نمي خرد؟ 

پس از ديدار معاون وزير خارج كره جنوبي با همتاي ايراني اش انجام شد

مهرتاييد بر سموم باال در محصوالت برگشتي

موافقت با آزادسازي منابع بلوكه ايران 

شرق آسيا، امريكا و اروپا را دور زد

وزارت خارجه كره بيان كرد: معاون وزير خارجه چوي 
گفت، ديدار اخير بايد به عنوان تس��ريع كننده روابط 
دوجانبه مان عمل كند. معاون وزير امور خارجه باقري 
هم گفت، س��فر چوي ب��ه وين براي بح��ث پيرامون 
پول هاي بلوكه شده نشانه مثبتي براي تقويت روابط 
اس��ت. وزارت امور خارجه كره جنوب��ي پس از ديدار 
معاون وزير خارجه آن با همتاي ايراني اش در وين، در 
بيانيه اي با اشاره به محور هاي گفت وگوي آنها از موافقت 
طرف كره اي با انجام گرفتن فوري آزادسازي پول هاي 
بلوكه ش��ده ايران در بانك هاي كره اي خبر داد. وبگاه 
وزارت امور خارجه كره جنوبي در بيانيه اي درباره سفر 
چوي جونگ كان معاون وزير امور خارجه اين كشور به 
وين و ديدارش با علي باقري معاون سياسي وزير امور 

خارجه ايران و مذاكره كننده ارشد ايران در وين، نوشت، 
اين اولين ديدار آن دو بوده اس��ت و مذاكرات صريح و 
س��ازنده اي درباره روابط ايران - كره، از جمله مساله 
دارايي هاي بلوكه شده ايران در كره داشته اند. اين بيانيه 
مي افزايد: معاون وزير خارجه چوي، ابراز اميدواري كرد 
كه مذاكرات احياي برجام به زودي به نتيجه برسند و 
دو طرف موافق بودند آزادسازي پول هاي بلوكه شده 
ايران ]در بانك هاي كره جنوبي[بايد فورا انجام شود. در 
ادامه بيانيه وزارت امور خارجه كره آمده است: دو طرف 
توافق كردند كارشناسان دو كشور براي بحث پيرامون 
مسائل مرتبط با انتقال پول هاي بلوكه شده رايزني هاي 
كاري انجام دهند. وزارت خارجه كره همچنين بيان 
كرد: معاون وزي��ر خارجه چوي گفت، دي��دار امروز 

بايد به عنوان تسريع كننده روابط دوجانبه مان عمل 
كند. معاون وزير امور خارجه باقري هم گفت، س��فر 
چوي به وين براي بحث پيرامون پول هاي بلوكه شده 
نش��انه مثبتي براي تقويت روابط است. بيانيه وزارت 
امور خارجه كره جنوبي در پي اين مطرح مي شود كه 
جلسه باقري و چوي به درخواست طرف كره اي، ظهر 
پنج شنبه در محل نمايندگي جمهوري اسالمي ايران 
در وين برگزار ش��د. معاون وزير خارجه كره جنوبي با 
اشاره به اهميت روابط سئول - تهران، توضيحاتي در 
خصوص پول هاي بلوكه ش��ده ايران نزد كره جنوبي 
ارايه و عنوان كرد كه اين كشور براي بازپرداخت بدهي 
خود به ايران تالش مي كند. معاون سياسي وزير امور 
خارجه جمهوري اس��المي ايران در اين ديدار تاكيد 

كرد كه فارغ از نتاي��ج گفت وگو ها در وين، دولت كره 
جنوبي موظف به آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران 
است و تحريم هاي يكجانبه امريكا نمي تواند توجيهي 
براي عدم پرداخت بدهي ها به ايران باشد. در اين جلسه 
همچنين تصريح شد كه خودداري غيرقانوني و غيرقابل 
توجيه كره جنوب��ي از بازپرداخت بدهي هاي خود به 
ايران، نقطه اي تيره در تاريخ روابط دو كش��ور خواهد 
بود و س��ئول بايد هرچه سريع تر نسبت به آزادسازي 
منابع ايران اقدام نمايد. بر اس��اس اي��ن گزارش اين 
ديدار ارتباط مستقيمي با مذاكرات جاري ميان ايران 
و گروه ۱+4 نداشته و در چارچوب رايزني هاي دوجانبه 
معمول ميان دو كش��ور و به درخواست طرف كره اي 

انجام گرفته است.

بزرگ ترين توافق تجارت آزاد جهان كجا شكل گرفت؟
اتاق بازرگاني ته��ران در جديدترين گزارش خود به 
بررسي توافق نامه هاي بزرگ تجاري در نقاط مختلف 
جهان پرداخته كه نشان مي دهد شرق آسيا مهم ترين 

گام را در اين عرصه برداشته است.
به گزارش ايسنا، برآوردهايي كه در سال هاي گذشته 
از وضعيت تجارت مشترك ميان كشورهاي مختلف 
جهان منتشر شده نشان مي دهد كه بخش مهمي از 
اين تجارت در ميان كشورهاي همسايه و منطقه انجام 
مي شود و در اين بين توافق هاي تجاري مشترك نقش 

بسزايي در افزايش همكاري ها ايفا مي كنند.

در سال هاي گذشته، كشورها در جريان توافق هاي دو 
و چندجانبه تالش كرده اند تعرفه تجاري مشترك را 
به پايين ترين سطح ممكن برسانند تا به اين ترتيب از 
سويي نيازهاي داخلي را با كمترين هزينه تامين كنند 
و از سوي ديگر راه براي صادرات بدون دردسر باز شود.

بر اس��اس جديدترين گزارش ات��اق بازرگاني تهران، 
تازه ترين توافقي كه از ابتداي ژانويه سال 2۰22 اجراي 
آن در دستور كار قرار گرفته، بزرگ ترين موافقت نامه 
تجارت آزاد جهان اس��ت كه ميان ۱5 كش��ور فعال 

مي شود.
در اي��ن توافق، اس��تراليا، برونئ��ي، كامبوج، چين، 

اندونزي، ژاپن، كره جنوبي، الئوس، مالزي، ميانمار، 
نيوزلند، فيليپين، س��نگاپور، تايلند و ويتنام حضور 
دارند.  حجم توليد ناخالص اين كشورها بر روي هم، 
حدود يك سوم از توليد ناخالص كل جهان را شامل 
مي ش��ود و به اين ترتيب، اين تواف��ق از نظر حجم و 
گس��تردگي، بزرگ ترين توافق تج��ارت آزاد ميان 

كشورهاي مختلف جهان است.
بر اساس برآوردهاي انجام ش��ده توافق جديد بيش 
از ۳۰ درصد از حجم كل تولي��د ناخالص جهان را در 
برمي گيرد. پس از آن توافق مش��ترك اياالت متحده 
امريكا، مكزيك و كانادا حدود 2۸ درصد، اتحاديه اروپا 

حدود ۱۸ درصد، تجارت آزاد آفريقا حدود ۳ درصد و 
توافق تجاري درون اتحاديه اروپا حدود 2.4 درصد از 

حجم توليد جهاني را در خود جاي داده است.
بررسي ها نشان مي دهد كه با اجرايي شدن اين توافق 
تازه، صادرات ميان كشورهاي عضو حدود ۱.۸ درصد 
افزايش خواهد يافت كه عددي ح��دودا 42 ميليارد 
دالري را نشان مي دهد. حدود 25 ميليارد دالر از اين 
افزايش مربوط به بازگشت تجارت از كشورهاي غير 

عضو به داخل اين اتحاديه جديد است.
در ميان اعضا، بيشترين سود از اين محل را ژاپن خواهد 
كرد و پس از آن چين، كره جنوبي و استراليا قرار دارند.
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خبرروز

سيل هفته گذشته جان ۱۰ هموطن را گرفت
جاري شدن سيالب گسترده در چند استان در هفته گذشته خسارات مالي و جاني به دنبال داشت. با وجود هشدارهاي مكرر سازمان 
هواشناسي، ۱۰ تن از هموطنان در چنگال سيل جان خود را از دست دادند. از شيراز در استان فارس، تا ميناب و جزيره قشم هفته 
گذشته سيل ويرانگري روان شد. برخي از هموطنان ما در حوادث مربوط به سيل در هفته گذشته جان باختند. مسووالن دولتي 
قول داده اند خسارات مالي سيل در هفته گذشته را جبران كنند. آنطور كه مديرعامل جمعيت هالل احمر توضيح داده در سوانح 
جوي كشور كه از ٨ تا ١٦ دي رخ داد، ٣١ استان تحت تاثير موج بارشي قرار گرفتند و به همين علت هالل احمر به آماده باش كامل 

درآمد تا در نقاطي كه متاثر از سوانح جوي بودند، امدادرساني خود را آغاز كند. 
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شناسه آگهي :1256137

گليماندگار|
 حاال كه بعد از ماه ها تعطيلي دوباره برگزاري 
كنسرت هاي موسيقي از سر گرفته شده، 
خيلي از برگزار كنندگان كنسرت با افزايش قيمت بليت ها 
مي خواهند ضررهاي اين مدت تعطيلي را جبران كنند، 
البته نمي توان به خوانندگان و نوازندگان كه طي دو سال 
گذشته هيچ درآمدي نداشتند و عمال شغلشان تعطيل 
بوده خرده گرفت، اما مساله اينجاست كه بعد از اين همه 
اتفاق هاي ناخوشايند و مرگ و ميرهاي كرونايي اگر قرار 
باشد كنسرت موسيقي برگزار شود و مردم كمي شاد شوند، 
اين بار هم رفتن به سالن هاي برگزاري كنسرت مختص 
قشر از ما بهتران اس��ت كه قرار نيست مردم عادي از اين 
شروع دوباره در اين ش��رايط بد اقتصادي بهره اي ببرند. 
قيمت بليت كنس��رت ها در ارزان ترين حالت از 8۰ هزار 
تومان شروع مي ش��ود و به 45۰ هزار تومان هم مي رسد. 
البته نمي توانيم از دولتي كه در كنترل تورم هيچ موفقيتي 
كسب نكرده و همچنان در تامين معيشت مردم با مشكالت 
بسيار مواجه است انتظار داشته باشيم تا شرايط يك شادي 
كوتاه يك تا دو س��اعته را بتواند ب��راي آنها فراهم كند. از 
سوي ديگر چه كسي قرار اس��ت ضرر اين دوسال را براي 
موزيسين ها، خوانندگان و حتي برگزار كنندگان كنسرت ها 
جبران كند. اين ش��ادي كوچك هم زير بار اين حجم از 
شرايط بد اقتصادي از مردم دريغ مي شود و فقط آنها كه 
توان پرداخت پول بليت ه��اي نجومي را دارند مي توانند 
جايي براي خود در س��الن هاي كنسرت دست و پا كنند. 
در واقع تالش براي جبران خسارات اقتصادي شايد يكي 
از مجموعه تدابيري باشد كه در كليت و تماميت بايد آن را 
پروژه بازسازي و افزايش ظرفيت موسيقي ايران در دوران 
پساكرونا ناميد. افزايش قيمت بليت كنسرت ها به خاطر 
جبران خسارات اقتصادي ناشي از كرونا را نبايد احتمالي 
بعيد و حتي غيرممكن دانست. در حالت عادي هزينه بليت 
يك كنسرت به عوامل بسياري از جمله اجاره بهاي سالن، 
هزينه هاي مربوط به نورپردازي و صدابرداري و دستمزد 
نوازندگان بستگي دارد. كنس��رت  هاي موسيقي پس از 
نزديك به ۲ س��ال تعطيلي مداوم، حاال معادالت اقتصاد 
هن��ر را در ايران با چالش  هاي قابل توجه��ي روبرو كرده 
است. تمايل هنرمندان موسيقي به برگزاري كنسرت در 
خارج از كشور و افزايش هزينه هاي برگزاري كنسرت در 

ايران، موجب بروز ركود گسترده در بازار موسيقي كشور 
شده است. بازارهاي هنري در دوران كرونا آسيب بسياري 
ديدند. سينماها تا بيش از ۹8درصد كاهش درآمد داشتند 
و درآمد تئاتري  ها نيز بيش از ۹5درصد كم شد. اما در اين 
ميان اقتصاد موسيقي بيش از همه آسيب ديد. با تعطيلي 
كامل كنسرت  ها در كشور، گروه   هاي موسيقي تقريبا تمام 

درآمد خود را از دست دادند.

    قيمت بليت كنسرت ها 
حال در بين خوانندگان پاپ كه اين روز ها بر روي صحنه 
رفته اند. كنسرت حس��ين صفامنش كه نهم دي ماه در 
تاالر وحدت برپا شد، پايين ترين نرخ شروع قيمت بليت 
را دارد؛ يعن��ي از 8۰ هزار تومان تا 3۰۰ هزار تومان. البته 
ارزان ترين قيمت بليت كنسرت هاي تهران به گروه ماخوال 
)در سالن برج آزادي( تعلق دارد كه بليت هاي آن از ۱۰۰ 
تا ۱4۰ هزار تومان به فروش رسيد. همچنين نجومي ترين 
قيمت كنسرت ها كه در كيش برگزار شد، در ابتدا متعلق 
به بابك جهانبخش است كه قيمت آن از 3۰۰ هزار تومان 
ش��روع شده و تا سقف 45۰ هزار تومان نوسان دارد. پس 
از آن هم آرش و مس��يح با شروع قيمت بليت ۱8۰ هزار 
تومان تا 45۰ و بهنام باني با ش��روع قيمت ۱5۰ تا 45۰ 
هزار تومان پرچم دار باالترين افزايش قيمت كنسرت در 
بين ديگر خوانندگان پاپ هستند. نرخ بليت كنسرت ديگر 
خوانندگان هم بين ۱۰۰ هزار تومان تا 3۹۰ هزار تومان 
ثبت شده است؛ مثال قيمت بليت كنسرت خوانندگاني 
چون سينا شعبانخاني، رضا بهرام، مهدي احمدوند، روزبه 
نعمت الهي، هوروش بند و محس��ن ابراهيم زاده از ۱۰۰ 
هزار تومان آغاز شده و تا سقف 3۹5 هزار تومان مي رسد. 
كنسرت هاي علي ياسيني و رضا صادقي نيز با فروش بليت 

۱8۰ تا 38۰ هزار تومان به روي صحنه رفتند.

    شروع دوباره كنسرت ها
هش��تم آبان  ماه سرپرس��ت وقت معاونت هنري وزارت 

فرهنگ و ارش��اد اس��المي گفته بود كه اميدوار است با 
رعايت شيوه  نامه هاي بهداشتي براي ايجاد شرايط مطلوب 
س��الن  ها براي ميزباني مخاطبان و واكسيناسيوني كه 
به  صورت عمومي و پرشتاب انجام مي گيرد، به زودي شاهد 
برگزاري كنسرت  هاي زنده باشيم .پس از اين صحبت ها، 
دوشنبه دهم آبان  ماه جلسه  اي در محل دفتر موسيقي 
وزارت ارشاد به رياست محمد اهلل  ياري فومني � سرپرست 
دفتر موسيقي � و مسووالن واحدهاي دفتر موسيقي برگزار 
و در جريان آن ش��رايط از سرگيري اجراهاي صحنه  اي 
بررسي شد. در اين جلسه مقرر شده بود كه با توجه به قرار 
گرفتن شهر تهران در وضعيت نارنجي و رعايت حداكثري 
پروتكل  هاي بهداشتي شرايطي براي برگزاري كنسرت در 
پايتخت فراهم و از آذرماه برگزاري كنسرت  ها آغاز شود. 
همچنين چندي بعد، محمدمهدي اسماعيلي دوشنبه، 
۱۷ آبان ماه اعالم كرده بود كه »امروز مي توانيم بگوييم از 
اول آذر ماه مراكز فرهنگي هنري و كنسرت  ها مي توانند با 
رعايت شيوه  نامه هاي بهداشتي آغاز به  كار كنند.«  اما تنها 
چند روز بعد از انتشار اين خبر محمد حسين توتونچيان 

تهيه كننده موسيقي از مخالفت ستاد ملي مقابله با كرونا 
براي برگزاري كنسرت  هاي موسيقي طي خبر داد. 

    صرفه اقتصادي كنسرت در خارج از مرزها
در همين رابطه برخي برگزاركنندگان كنسرت  ها اعالم 
كردند كه با توجه به افزايش بهاي اجاره سالن  ها، ابزارهاي 
صوتي و... ناگزير بليت كنسرت  ها نيز افزايش قابل توجه 
خواهد داش��ت و در غير اين صورت برگزاري كنسرت نه 
براي برگزاركننده و نه براي گروه هاي موس��يقي صرفه 
اقتصادي ندارد و بر همين اس��اس و با وجود بازگش��ايي 
سالن  ها به روي هنرمندان، غير از تعداد بسيار معدودي 
از گروه هاي موسيقي، كسي براي برگزاري كنسرت اعالم 
آمادگي نكرده و گروه هاي موسيقي ترجيح مي دهند در 
خارج از كشور كنسرت برگزار كنند. اتفاقي كه اگر ادامه 
پيدا كند در خروج ارز از كش��ور و كاهش درآمد اصناف 
مرتبط ب��ا برنامه هاي هنري تاثير بس��يار منفي خواهد 
داش��ت. در حال حاضر با توجه ب��ه افزايش قيمت دالر و 
اينكه موزيسين ها و خوانندگان با اجراي كنسرت هاي 

برون مرزي دس��تمزد خود را به دالر دريافت مي كنند، 
تمايل براي اجراي كنسرت در بيرون از ايران بسيار بيشتر 
است، هر چند كه حاال برخي كنسرت ها در ايران هم برگزار 
مي شود اما افزايش بي رويه قيمت بليت ها باعث شده تا 
بسياري از افراد از رفتن به كنسرت ها باز بمانند و در نهايت 
درآمد داخلي بسيار پايين تر از درآمد خارجي باشد و همين 

باعث اشتياق به برگزاري كنسرت ها در خارج مي شود. 

     قيمت بليت كنسرت ها
 در چه صورتي ۸۰۰ هزار تومان مي شود؟

رجب پور در پاسخ به اين سوال كه آيا اين درخواست قابل 
اجرا است يا خير، به خبرآنالين مي گويد: چنين چيزي به 
داليل متعدد امكان پذير نيست. اگر دقت كرده باشيد در 
آن نامه، همانطور كه دوستان مدير سالن نوشته اند، كار بر 
مبناي قيمت بليت تعيين شده پيش خواهد رفت در حالي 
كه هم اكنون اساسا مشخص نيست كه ميزان استقبال 
مردم چه ق��در خواهد بود. فراموش نكنيد ما براي اجراي 
اركس��ترها هزينه هاي سنگيني مي پردازيم و در شرايط 
كنوني، مي بايست هزينه هاي سنگين تري را براي تبليغات، 
به نس��بت دوراِن پيش از شيوع كرونا، بپردازيم تا بتوانيم 
اعتماد و توجه مخاطبان را براي حضور در كنسرت جلب 
كنيم. در نتيجه اساس��ا از آن چه گفته شده است عددي 
استحصال مي شود كه با منطق حال حاضر هم خواني ندارد 
و در حال تعامليم تا به عددي مورد توافق با اين دوس��تان 
برسيم.  رجب پور ادامه داد: مشكل پيش رو اين است كه 
زماني به شما مي گويند ما، به عنوان كننده بخشي از كار، 
در مبلغ حاصل از فروش تان شريك خواهيم شد و در اين 
صورت، درصد مورد نظر قابل بحث است اما در شرايط فعلي 
به عنوان مثال مي شود گفت ظرفيت فالن سالن ۲ هزار 
نفر است كه 5۰ درصد ظرفيتش مي شود هزار نفر و مبلغ 
حاصل از فروش بليت به اين هزار نفر، فرضا ۱۰۰ ميليون 
تومان خواهد بود و وقتي سالن دار مي گويد يك چهارم اين 
مبلغ را به عنوان اجاره بها بپردازي��د در واقع نمي داند كه 

تهيه كننده چه مي��زان از آن 5۰ درصد را به عنوان بليت 
مهمان ارايه داده و چه تعداد از آن به ارگان هاي ذي صالح 
و ذي ربطي كه بايد بليت به آنها تعلق بگيرد، داده ش��ده 
است، او نمي داند چه ميزان از اين 5۰ درصد فروش نرفته 
و تهيه كننده ناچار شده است آن  را در طرقي ديگر صرف 
كند و در مجموع با هزينه هاي تهيه كنندگان كنس��رت 
ناآشناست و خبر ندارد دستمزد هنرمندان، خوانندگان 
و نوازندگاني كه دو س��ال اس��ت فعاليتي نداش��ته اند، با 
توجه به ميزان تورم چه قدر افزايش داش��ته و هزينه امور 
اجرايي چه قدر است و ابرهزينه اي به نام »تبليغات« چه 
ميزان سرس��ام آور شده است.  او در پاسخ به اين سوال كه 
با غيرعملياتي خواندن پيشنهاد مديران سالن هاي وزارت 
كشور، ميالد نمايشگاه، رويال هال اسپيناس، سالن همايش 
ايرانيان و مركز همايش برج ميالد براي تعيين اجاره بها، چه 
پيشنهاد جايگزيني دارد هم گفت: »پيشنهاد ما اين است 
كه در گام اول به جاي مطرح كردن اين موضوع در سطح 
عمومي، به تعاملي با يكديگر برسيم و اين نكته را فراموش 
نكنيم كه مديران سالن ها هم عالقه مندند چرِخ چرخه 
برگزاري كنسرت ها در كشورمان هرچه زودتر به حركت 
بيفتد و گردش مالي موسيقي از سر گرفته شود. ما در حال 
گفت وگو با اين عزيزان هستيم و اميدوارم در روزهاي پيش 

رو، به نتيجه اي منطقي برسيم.« 

    كف و سقف قيمت بليت
 بين ۱۰۰ تا زیر ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود

رجب پور در پايان در پاس��خ به اين س��وال كه آيا گمان 
مي كند سقف قيمت بليت كنس��رت ها بيش از آن چه 
براي كنس��رت هاي كيش )45۰ ه��زار تومان( در نظر 
گرفته شده اس��ت، خواهد بود هم افزود: نه بيش از آن 
نخواهد بود اما اگر قرار باشد قيمت بليت كنسرت ها را 
براس��اس ميزان تورم در ۲۱ ماه گذشته، از زمان شيوع 
كرونا در اسفند ۱3۹8 تا امروز محاسبه كنيم مطمئن 
باش��يد اين عدد روي ۷۰۰ يا 8۰۰ هزار تومان براي هر 
بليت خواهد ايستاد ولي از آن جايي كه ما هم جزئي از 
اين جامعه هستيم و از فش��ار اقتصادي روي شانه هاي 
مردم مطلعيم مي كوشيم متوسط نرخ بليت مان روي 
۲5۰ هزار تومان بماند و كف و سقفش، ميان ۱۰۰ تا زيِر 

4۰۰ هزار تومان باشد.

گزارش
قيمت هاي نجومي كنسرت ها؛ جاي خالي عامه مردم در سالن هاي موسيقي

شاديكهازمردمدريغميشود

رويداد

ترافيك يكي از معضالت اصلي كالن ش��هر تهران است 
و تعداد زيادي از شهروندان به صورت روزانه گرفتار اين 
موضوع مي ش��وند؛ اما در اين ميان بهم تنيدگي كمبود 
حمل و نقل عموم��ي و افزايش ميل افراد به اس��تفاده 
از خودروي ش��خصي به دليل ش��يوع كرونا سبب شده 
كه ترافيك تهران به كالف س��ردرگم تبديل ش��ود. در 
نظرسنجي كه از سوي شهرداري تهران انجام شده باز هم 
مردم تهران حل مساله ترافيك و در پي آن آلودگي هوا را 
دو دغدغه و مطالبه خود از مديريت شهري اعالم كردند، 
دغدغه اي كه حل آن تنها به دست مديران شهري نيست؛ 
اما همه از آنها مي خواهند كه كاري براي ترافيك كنند.

ترافيك تهران اين روزها ديگر مخصوص يك ساعت خاص 
در هنگام پيك صبح و عصر نيست؛ بلكه در هر ساعت از روز 
مي توان اين پديده را حس كرد. در اين ميان همواره اجراي 
طرح ترافيك به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با ترافيك 
استفاده مي شد؛ اما با شيوع كرونا و اجراي نيمه تعطيلي 
طرح ترافيك، شهروندان براي در امان ماندن از اين ويروس 
منحوس در حمل ونقل عمومي به س��مت خودروهاي 
شخصي شان متمايل شدند كه نتيجه آن تشديد ترافيك 
در پايتخت شد و نشان داد طرح ترافيك فعلي كارايي الزم 
را ندارد و به همين دليل رييس كميسيون حمل و نقل 
شوراي شهر تهران با اشاره به عدم كارآيي طرح ترافيك 
فعلي بر لزوم بازنگري اين طرح براي بهبود وضعيت ترافيك 
تأكيد مي كند. جعفر تشكري هاشمي با اعالم شرايط تغيير 
در طرح ترافيك مي گويد: دقت داش��ته باشيد كه براي 
تعيين محدوده طرح ترافي��ك، ورود خودروهاي مجاز، 
نوع خودروها و تعداد ورود بايس��تي در شوراي ترافيك 

تهران تصميم گيري شود. اما در شوراي شهر ساختار و 
مدل مديريت محدوده طرح ترافيك بررس��ي مي شود 
كه البته در اين زمينه ديدگاه همه اعضاي شوراي شهر 
احصا و به شوراي ترافيك تهران انتقال داده مي شود. او با 
بيان اينكه ما به دنبال آن هستيم كه مدل اجراي طرح 
تغيير كند، ادامه مي دهد: مدل اجراي طرح بايد مبتني 
بر هوشمند سازي، تقويت عدالت محوري و همين طور 
با توجه به موضوعات زيس��ت محيطي باش��د كه ما در 
شوراي ش��هر به اين مسائل توجه مي كنيم. اما در مورد 
محدوده، س��اعت اجراي طرح، تعداد و نوع خودرو بايد 
شوراي ترافيك تصميم گيري كند. تشكري هاشمي در 
پاسخ به اين سوال كه چرا به دنبال تغيير در شيوه اجراي 
طرح هس��تيد؟ مي افزايد: شاهد بي نظمي در محدوده 
طرح ترافيك هستيم و ورودهاي غيرمجاز افزايش يافته 
و همانطور كه مي بينيد موضوع آلودگي هوا در اين طرح 
يا ديده نشده يا كم اثر بوده است و از جمله مسائلي كه ما 
را وادار به تغيير در نحوه مديريت محدوده طرح ترافيك 
مي كند؛ اينگونه مسائل است به گونه اي كه به ياد داريد ما 
طرحي به نام »ال اي زد« يا محدوده هواي پاك داشتيم 
كه قرار بود در چارچوب طرح ترافيك و محدوده زوج و 
فرد به موضوع خودروهاي آلوده كننده هوا توجه كند و 
در آن طرح مسائل زيست محيطي مد نظر قرار داشت؛ 
اما متاس��فانه در طرح ترافيك فعلي به طور محسوسي 
موضوعات زيست محيطي كم رنگ و كم اثر شده است. 
رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران در پاسخ 
به اين سوال كه آيا در بازنگري طرح ترافيك به دنبال مدل 
جديد هستيد يا رفع نواقص مدل هاي قبلي؟ مي گويد: 

هر چيزي كه موجب بهبود اوضاع شود ما از آن استقبال 
مي كني��م؛ ولي در طرح مديريت مح��دوده ترافيك به 
مسائل زيس��ت محيطي، رواني ترافيك و هوشمندتر 
شدن مديريت محدوده توجه مي كنيم. او مي افزايد: ما به 
دنبال آن نيستيم كه بگوييم يك طرح قبال داشتيم و بايد 
به آن برگرديم. يا الزاما همه آن چيزي كه در حال حاضر 
وجود دارد را تغيير دهيم. بلكه در اين نگاه ما به دنبال آن 
هستيم كه انضباط بيشتري در معابر شهر حاكم شود و 
اين از الزامات بازنگري طرح ترافيك است. عضو شوراي 
شهر تهران در مورد اينكه چه زماني طرح ترافيك جديد 
اجرايي مي شود؟ مي گويد: طبق رويه گذشته شهرداري 
تهران بايد اليحه پيشنهادي خود را قبل از پايان سال به 
شورا بياورد و اگر طرحي كه مي آورند نقطه نظرات شورا 
نيز در آن لحاظ شده باشد حتما از آن حمايت مي كنيم اما 
اگر نقطه نظرات ما در آن نباشد طبيعي است كه اصالحات 
الزم را در ش��وراي ش��هر انجام مي دهي��م تا وضعيت 
ترافيك تهران بهبود يابد. تشكري هاشمي در مورد نحوه 
قيمت گذاري نيز ادامه مي دهد: نگاهمان در قيمت گذاري 
طرح ترافيك اينگونه است كه جذابيتي براي ورود افراد 
به محدوده ايجاد نكند و كساني كه عارضه اي را به شهر 
تحميل مي كنند بخشي از هزينه ها را پرداخت كنند. اما 
در نرخ گذاري حتما به عدالت اجتماعي توجه مي شود. 
رييس كميسيون حمل و نقل ش��وراي شهر تهران در 
م��ورد درآمدهاي حاصله از طرح ترافيك نيز مي افزايد: 
مالحظات برنامه اي در شوراي شهر داريم كه همه درآمد 
حاصل از طرح ترافيك صرف نوسازي ناوگان شود؛ اما در 
نرخ گذاري حتما به عدالت اجتماعي توجه خواهيم كرد.

احتمال تغيير نحوه اجراي طرح ترافيك تهران براي ۱۴۰۱
ادامهازصفحهاول

بنابراين صدم��ه به اين هدف جزو آس��يب هاي خانواده 
ش��ناخته مي ش��ود. س��ه مرحله در دوران رشد بشر به 
عنوان مهم ترين مراحل رشد شخصيت و تربيت انسان 
شناخته مي ش��ود. دوران كودكي، نوجواني و جواني كه 
مرحله نخس��ت )دوران كودكي( به عن��وان مهم ترين 
مرحله از تكامل ش��خصيتي را پايه گذاري كرده و بر اين 
اساس ارتباط والدين در اين دوران نيز از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. اختالف پدر و مادر شخصيت فرزندان را 
تحت تاثير قرار داده و آنها را در سال هاي آتي در اجتماع 
دچار مشكل مي كند. احساس تشويش، نگراني و اضطراب 
در اين فرزندان عالوه بر اثرات مخرب بر س��المت روان، 
حيات زناشويي موفق را هم از آنان سلب مي كند. روابط 
خصمانه والدين همچنين زمينه تخريب زندگي كودكانه 
فرزندان را فراهم و با سلب آرامش و امنيت، بر خصوصيات 
رواني كودك نيز اثر مي گذارد. شدت وضعيت اختالفات 
و تداوم ناسازگاري ها به عواطف و احساسات كودكان نيز 
ضربه زده و زمينه را براي بزهكاري فرزندان فراهم مي كند. 
كاهش صميمي��ت در محيط خانواده در راس��تاي اين 

اختالفات باعث مي شود، فرزندان به ويژه دختران در مواقع 
حساس )يعني تجربه بحران هاي روحي( مشكالت خود 
را با خانواده مطرح نكرده و بنابر اين گرايش به آسيب هاي 
اجتماعي آغاز شود. مشاجره پدر و مادر در حضور فرزندان 
محيط خانواده را نيز متشنج كرده و به تدريج با گذشت 
زمان، آثار مخرب اين مس��اله با بي احترامي فرزندان به 
والدين همراه مي شود. اين آسيب در سال هاي آينده در 
ابعاد بزرگ تر در سطح جامعه به اشكال مختلف همچون 
مشكالت رفتاري بروز مي كند. فرزندان از رفتار پدر و مادر 
الگوبرداري مي كنند. بنابراين يكي ديگر از مهم ترين تبعات 
مشاجره و اختالف مداوم پدر و مادر با يكديگر، الگوبرداري 
فرزندان از اين رفتار و پياده سازي آن در زندگي آينده خود 
خواهد بود. در حقيقت »كودكان ما آنگونه مي شوند كه 
ما هستيم، نه آنگونه كه دلمان مي خواهد« بر اين اساس 
روابط سالم اعضاء خانواده با يكديگر به ويژه پدر و مادر در 
ناخوداگاه ذهن فرزندان ذخيره شده و در برخورد با همسر 
و فرزندان خ��ود، اقوام و دوس��تان و در كل جامعه تكرار 
مي ش��ود. آثار و نتايج اين ناسازگاري به دو دسته تقسيم 

مي شود. در وهله نخست تبعات اين اختالف دامن گير پدر 
و مادر و سپس فرزندان خواهد شد. تاثيرات جسماني اين 
 مساله براي فرزندان با اختالل در خواب، مكيدن شست، 
شب ادراري، ابتالء به شوك و بي اشتهايي همراه مي شود. 
آثار رواني اين اختالفات نيز بدبيني، بدگماني، عيب جويي، 
اختالالت رواني، عصبي و عاطفي، احساس ياس و نااميدي، 
تاثير بر زندگي آينده فرزندان و س��ردرگمي و خشونت 
و پرخاش��گري را به دنبال دارد. فش��ار رواني و تشويش، 
احساس ناامني، ميل به ارزيابي جهان به عنوان يك محيط 
خطرناك و نابساماني خانواده نيز از اثرات شخصيتي اين 
مساله است. همچنين عوارض جسماني نظير بيماري هاي 
قلبي و عوارض روحي و رواني مانند آسيب هاي مغزي نيز 
از تبعات روابط ناسالم والدين، براي خود زن و شوهر )فارغ 
از فرزندان( محسوب مي شود. بنابراين به منظور تربيت 
صحيح و جلوگيري از فشارهاي روحي - رواني و جسماني 
بايد با انتخاب صحيح همسر، افزايش سازگاري، مدارا، مهار 
خشم، پرهيز از توقع، گفت وگوي متقابل و سالم در صورت 

بروز اختالفات نيز مساله را حل كنيم.

روابط خصمانه والدين و تاثير آن بر كودكان
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