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 زكي يماني وزير اسبق نفت عربستان 
در ٩١ سالگي درگذشت

يادداشت- 1

تراژدي دردناك فقر
ت��راژدي دردن��اك »فق��ر« و 
»ت��ورم« در ده��ه 90 يكي از 
داستان هاي غمناكي است كه 
روايت آن حقيقتا احساس��ات 
ه��ر انس��ان دردمن��د و ه��ر 
وجدان آگاه��ي را جريحه دار 
مي كند؛ روايت��ي كه ضرورت 
گروه��ي  رس��انه هاي  دارد، 
بيشتر از اين ابعاد و زواياي گوناگون آن را تشريح كنند و 
راهكارهاي عملياتي براي برون رفت از آن ارايه كنند. در 
واقع در حوزه فقر دو مساله مهم و كليدي وجود دارد. يكي 
رشد اقتصادي و ديگري تورم. 2عاملي كه مي توانند فقر 
را تشديد يا كنترل كنند. البته فقر هم در 2شكل نمايان 
مي ش��ود، يكي فقر مطلق كه افراد مبتال به آن از حداقل 
نيازهاي زندگي نيز محرومند. ديگري هم فقر نسبي كه 
در آن، محروميت هاي نس��بي و فاصله دهك ها اهميت 
بيشتري پيدا مي كند. وقتي دهه 90 را مبتني بر اعداد و 
ارقام مستند تحليل مي كنيم متوجه مي شويم كه در اين 
دهه، ميانگين رشد اقتصادي ايران صفر و ميانگين تورم 
در اين دهه، حداقل 23 درصد اس��ت. به عبارت روشن تر 
در دهه 90 اقتصاد و معيشت ايران يك ركود تورمي را به 
مصداق واقعي تجربه كرده است. درآمد سرانه ايراني ها در 
دهه 90 به طور متوسط 34درصد كاهش پيدا كرده است. 
ماحصل تحليلي شاخص هايي كه ارايه شد، نشان دهنده 
آن است كه در بطن اين ركود تورمي، فقر در اقتصاد ايران 
به طور كلي تشديد شده اس��ت. وضعيت وقتي وخيم تر 
مي شود كه بدانيم متاسفانه نظامات بازتوزيع ثروت هم 
در اقتصاد ايران به درستي عمل نمي كنند. در هر جامعه 
به طور بنيادين 3نظام بنيادين و كلي��دي براي بازتوزيع 
ثروت وجود دارد كه تالش مي كنند از عميق تر شدن فقر 
جلوگيري كنند. در ادامه ت��الش مي كنم تحليلي از اين 

نظامات ارايه كنم.
 نخس��ت؛ نظامات يارانه اي، دوم؛ نظام��ات مالياتي و در 
نهايت نظامات بانكي. در همه كشورها در شرايط تورمي 
اين 3نظام تالش مي كنند، فش��ار ش��ديد به دهك هاي 
پاييني جامعه را مهار كنند. دليل آن هم روش��ن است، 
وقتي تورم اتفاق مي افتد در زم��ان كارايي اين نظامات، 
عمال بازتوزيع ثروت به درس��تي انجام مي ش��ود و فشار 
تورمي به جاي اقش��ار ضعيف، ب��ر دوش ثروتمندان بار 
مي ش��ود. چرا كه در زمان وقوع تورم، اين ثروت و دارايي 
ثروتمندان است كه افزايش پيدا مي كند. يعني وقتي اين 
3نظام بازتوزيع ثروت به درستي كار مي كنند، بخش قابل 
توجهي از اين افزايش ثروت را دريافت و آن را به اقش��ار 

محروم بازتوزيع مي كند. 
نظام مالياتي؛ با يك مث��ال به اين بح��ث ورود مي كنم. 
همان طور كه همه تجربه كرده ايم، در زم��ان بروز تورم، 
قيمت مسكن چند برابر مي شود. ولي زماني كه نظامات 
مالياتي در بطن اقتصاد به درس��تي نهادينه ش��ده باشد 
و وظيفه بازتوزيع ث��روت را به خوبي انج��ام مي دهد، از 
طريق ماليات بر ثروت اين ث��روت را دريافت مي كند و به 
سمت دهك هاي پاييني جامعه پمپاژ مي كند. اگر وحيد 
شقاقي مس��كني دارد كه قبل از تورم فزاينده 5ميليارد 
قيمت داشته اس��ت و بعد از بروز تورم، قيمت اين ملك 
به 10ميليارد تومان افزايش پيدا كرده اس��ت، ماليات بر 
ثروت وارد عمل مي شود و 90 درصد 5ميلياردي كه بر اثر 
تورم افزايش ناگهاني داشته را دريافت و از آن براي بهبود 
وضعيت معيشتي اقشار محروم استفاده مي كند. يعني 
4.5 ميليارد تومان از 5ميليارد تومان در قالب ماليات بر 
ثروت دريافت مي ش��ود. اين فرايند باعث مي ش��ود در 
شرايط تورمي، فشار بر اقشار كمتربرخودار وارد نشود. در 
اقتصاد ايران، اما اين 3نظام بازتوزيع ثروت، بالعكس عمل 
مي كنند. وقتي تورم، نمايان مي شود و اين 3نظام درست 
كار نمي كند، ثروتمندان، غني تر و فقرا، فقير تر مي شوند. 
اين اتفاقي است كه در طول يك دهه گذشته به عينه رخ 
داده اس��ت. در دهه 90 چه اتفاقي افتاده است؟ ميانگين 
تورم 23درصد بوده اس��ت. در 3س��ال اخير، مس��كن، 
خودرو و كاالهاي سرمايه اي چندين برابر شده اند. يعني 
كساني كه به امالك؛ كاالهاي س��رمايه اي و خودروهاي 
گرانقيمت تر دسترسي داشتند، ثروتمند شدند. در سوي 
ديگر اما، فردي كه در دهك هاي پاييني جامعه پيش از 
اين مي توانست در يك خانه 40متري اجاره اي در تهران 
زندگي كند، ديگر قادر به رهن يا اجاره و نهايتا زندگي در 
اين خانه نيست. چرا كه اگر سال گذشته رهن اين خانه 
40مت��ري، 100ميليون تومان قيمت داش��ت، ناگهان 
قيمت رهن اين خان��ه به 200ال��ي 300ميليون تومان 
افزايش پيدا كرده است. طبيعي است كه يك كارگر، يك 
حقوق بگير و يك فرد عادي، نمي تواند يك چنين تورمي 

را تحمل كند. 
دوم، نظام بانكي؛ در كشور ما وضعيت نظامات بانكي در 
مواجهه با اقشار محروم جامعه نيز به همين صورت است 
و مس��ووليت خود را در بازتوزيع ثروت به نفع دهك هاي 
پاييني ايفا نمي كند.واقع آن اس��ت در هم��ه جاي دنيا، 
بانك ها جهت گيري اصلي تس��هيالتي خ��ود را متوجه 
كسب و كار خرد و اقش��ار محروم كه دسترسي به وثايق 
مناس��ب ندارند، قرار مي دهند تا بتوانند ب��ه مردم براي 
بهره مندي از يك زندگي نسبتا مطلوب ياري رسانند. اما 
در ايران كساني به تسهيالت باال و ميلياردي دسترسي 
دارند كه ثروت بيشتري دارند. طبيعتا وقتي تورم كشور 
40درصد است و بازپرداخت تسهيالت 18درصد است، 
اگر كسي به تسهيالت كالن بانكي دسترسي داشته باشد، 
سودهاي كالن مي كند.  ادامه در صفحه 3

وحيد شقاقي 

مجلس با افزايش ۱۰ درصدي حق السهم دولت از اپراتورها، افزايش تعرفه اينترنت را  هم ممنوع كرد

نمايندگان مجلس شوراي اس��المي در بررسي جزئيات 
اليحه بودجه 1400 با مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر 
افزايش سه هزار ميليارد توماني ماليات اپراتورها موافقت 
كردند. اين در حالي اس��ت كه وزير ارتباطات با انتش��ار 

توييتي ابراز اميدواري كرده بود نمايندگان به اين مصوبه 
راي مثبت ندهند چرا كه باعث افزايش چشمگير قيمت 
بسته هاي اينترنت اپراتورها خواهد شد و در اين ميان بين 
نمايندگان موافق اين مصوبه و تيم وزارت ارتباطات، بحث و 

جدل به پا شده است و با وجود مخالفت برخي از نمايندگان 
با افزايش ماليات اپراتورها كه منجر به افزايش فشار به مردم 
مي شود و در فعاليت اپراتورها خلل ايجاد مي كند، اين بند 
در بودجه باقي ماند تا مورد بررسي نمايندگان قرار بگيرد. 

طبق بند تبصره ۶ بودجه كه روز گذش��ته ظاهرا به تاييد 
نمايندگان مجلس رسيد، حق االمتياز و حق السهم دولت 
از اپراتورهاي خدمات دهنده مخابراتي در سال 1400 به 
ميزان 10 درصد افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي 

نزد خزانه داري كل واريز مي ش��ود كه منابع حاصل از آن 
به ميزان 30 هزار ميليارد ري��ال با هدف حمايت از توليد 
محتوا، فعاليت هاي فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي 
هزينه خواهد شد.   صفحه 6 را بخوانيد

شارژ صدا وسيما  با  ماليات  از اينترنت

 صفحه 2 
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 بررسي بودجه
  از سرگرفته شد

 نمايندگان عقب نشيني كردند

بورس در مقابل
 اتفاقات جديد اقتصادي

 همصدايي
 به  جاي 
جنجال

مسووالن 
به دنبال تدبير 

براي بازارسرمايه

رييس كميسيون عمران مجلس: احياي  وزارت  مسكن را دنبال خواهيم كرد

زمزمه تفكيك »مسكن« از »راه«
يادداشت-2

 به نام مردم 
به كام صداوسيما

بررسي روند تصميم سازي هاي 
تقنين��ي مجل��س يازدهم از 
ابتداي تش��كيل تا ب��ه امروز، 
گوي��اي اين واقعيت روش��ن 
اس��ت كه مصوبات مجلس، 
به رغ��م ش��عارهايي ك��ه در 
خص��وص حمايت از اقش��ار 
آس��يب پذير داده مي ش��ود، 
تناسبي با زندگي روتين و روزمره مردم ندارد. بسياري 
از افرادي كه به عنوان نماين��ده مردم در پارلمان حاضر 
مي ش��وند به نظر مي رس��د، دركي از واقعيات زندگي 
مردم ندارند. در شرايطي كه بر اساس آمارهاي نهادهاي 
آماري كشور بيش از 70 درصد اقشار مردم با مشكالت 
اقتصادي و معيش��تي دامن��ه داري مواجه هس��تند و 
بسته هاي اينترنتي يكي از هزينه هاي ثابات خانواده ها 
را تش��كيل مي دهد، چرا نمايندگان مجل��س بايد راي 
به افزاي��ش قيمت 10 درص��دي درآمده��اي دولت از 
اپراتورها بدهد؟ مگر نمايندگان نمي دانند كه پيش از اين 
هزينه هاي مسكن، هزينه هاي اقالم اساسي، آموزش، 
درمان، حمل و نقل و... به اندازه اي افزايش پيدا كرده كه 
صداي خورد شدن استخوان هاي مردم به گوش بسياري 
از تحليلگران و كارشناساني كه گوش خود را نسبت به 
واقعيات نبسته اند، رسيده است. نكته دردآور آن است 
كه اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه به دليل كرونا 
بخش قابل توجه��ي از فعاليت هاي عموم��ي مردم در 
بخش هاي كسب و كار، آموزش، بهداشت و درمان و... از 
طريق فضاي مجازي و با استفاده از بسته هاي اينترنتي و 
مخابراتي هندل مي شود. نمايندگان مجلس بايد پاسخ 
دهند، خان��واده اي ك��ه در دور ترين نقاط اس��تان هاي 
محروم در سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي و... با 
مشقات فراوان تالش مي كنند از طريق فضاي مجازي 
درس بخوانند، كسب و كارهاي كوچك خود را بازاريابي 
كنند و مناسبات ارتباطي خود را ساماندهي كنند، چطور 
مي توانند با تبعات برآم��ده از اين افزايش قيمت مواجه 
شوند. به عنوان كارشناس فضاي مجازي و كسب و كار 
اينترنتي معتقدم اين مصوبه بدون ترديد در بخش هاي 
كس��ب و كار، آموزش، ارتباطات و... آثار منفي فراواني 
خواه��د داش��ت. نكته عجي��ب ماجرا اينجاس��ت كه 
نمايندگان تصميم گرفته اند تا بخشي از منابع برآمده 
از اين تصميم را به حساب صدا و سيمايي واريز كنند 
كه هم از بودجه س��نواتي فراوان برخوردار اس��ت، هم 
هر س��اله هزاران ميليارد توم��ان از طريق آگهي هاي 
تبليغاتي و آنتن فروش��ي كس��ب درآمد مي كند و هم 
دستگاه هاي دولتي هر سال بخشي از بودجه خود را به 
اين سازمان تخصيص مي دهند. اين روزها مردم كوچه 
و بازار از خود مي پرس��ند، اين سازمان عريض و طويل 
كه محتواي برنامه هايش اغلب از ش��بكه هاي مجازي 
كپي مي شود و ...  ادامه در صفحه 3

گزارش روز

 زكي يماني وزير اسبق نفت عربستان 
در ٩١ سالگي درگذشت

نرگ�س رس�ولي | زكي يماني م��رد تاريخ صنعت 
نفت عربستان در ٩١ سالگي درگذش��ت. وي يكي از 
اصلي ترين شخصيت هاي عربس��تاني براي تاسيس 
ش��ركت ملي نفت عربس��تان و تاس��يس س��ازمان 
كش��ورهاي توليدكننده نفت )اوپك( ب��ود.وي يكي 
از تأثيرگذارتري��ن وزيران نفت عربس��تان ب��ود كه از 
اوايل دهه 19۶0 ميالدي تا س��ال 198۶ اين س��مت 
را در اختيار داش��ت. در اين سال ها، وي نماينده چهار 
پادشاه س��عودي در سازمان كش��ورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( بود و به رفع تحريم نفتي اعراب عليه رژيم 
صهيونيستي )بحران نفتي س��ال 1973 ميالدي( در 
سال 1973 كمك كرد. جالب اينجاست كه زكي يماني 
در حالي روز سه ش��نبه درگذش��ت كه يك روز قبل، 
»انيس نقاش« شهروند لبنان و يكي از اعضاي مشهور 
گروه ربايش وزيران اوپك از جمله زكي يماني به دليل 

كرونا درگذشت. »انيس نقاش« در ماجراي اولين ترور 
شاهپور بختيار آخرين نخس��ت وزير حكومت شاه در 
سال ١٣٥٩ در فرانسه مشاركت داشت. اين عمليات، 
ناكام ماند و بختيار كشته نشد اما انيس نقاش بازداشت 
و به حبس ابد محكوم شد. او ٦ سال بعد با گروگان هاي 

فرانسوي در لبنان مبادله و آزاد شد.

از تولد تا مرگ
زكي يماني در س��ال 1930 در ش��هر مكه متولد شد و 
پدر و پدربزرگ��ش از مبلغان ديني اس��المي بودند كه 
در كش��ورهاي ديگر مبلغ ديني بودند. وي كه س��ال ها 
عمرش را صرف تحصي��ل در زمينه حقوق ك��رده و در 
برترين دانشگاه هاي دنيا اين دوره ها را گذرانده بود، پس 
از بازگشت به عربستان به سرعت جذب كارهاي دولتي 
شد. نخستين ش��غلش در فاصله س��ال هاي 195۶ تا 

نيما مجدي

ترجمه روزيادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

 ضرورت هاي
 تعيين مزد كارگران

 عبور از اختالفات 
به نفع مردم

 اسفند 
دردناك  بورس

 آيا مي توانيم روي صلح
 قيمت بگذاريم؟

در جلسه روز دوشنبه كميته 
دس��تمزد كه بي��ش از چهار 
س��اعت به ط��ول انجاميد در 
نهايت مبلغ س��بد معيش��ت 
كارگران ۶ ميليون و ٨٩5 هزار 
با ميانگين ٣.٣ نفر محاسبه و 
به تاييد كميته دستمزد رسيد. 
اعداد و ارقامي كه اعالم ش��ده 
به عنوان ورودي مذاكرات براي آغاز جلسات مزدي مورد 
توجه قرار خواهد گرفت و مبتني بر آن جهت گيري هاي 
نهايي در اين خصوص تنظيم خواهد ش��د. نكته اي كه 
در خصوص رون��د مذاكرات و تصميم س��ازي هاي مزد 
بارها بر روي آن تاكيد ش��ده ، آن است كه افراد، نهاد ها و 
ارگان هاي غيرمسوول تا حد ممكن از بيان موضوعات غير 
ضروري كه ممكن است در روند مذاكرات كارفرمايان و 
تشكل هاي كارگري و البته دولت به عنوان نهاد ناظر و 
هماهنگ كننده، حاشيه اي ايجاد كند، خودداري كنند. 
هر نوع اظهارنظر غيرمسووالنه اي در اين زمينه مي تواند 
روند ع��ادي مذاكرات س��ه ضلع اصلي مثل��ث كار در 
كشور را دچار حواشي خسارت بار سازد. بنابراين اصل 
نخست در  پيگيري اين موضوع آرامش و تمركز بر سر 
موضوعات اساسي است. اما نكته اي كه در خصوص عدد 
ارايه شده براي سبد معيش��تي كارگران مي توان گفت 
آن است كه ...  ادامه در صفحه 6

در ش��رايطي ك��ه اقتص��اد 
كشور، تحت تاثير مشكالت و 
محدوديت هاي جدي، تحت 
فشار قرار گرفته، اس��تفاده از 
تم��ام ظرفيت ه��اي داخلي 
و برنامه ري��زي ب��راي ح��ل 
مشكالت اصلي ترين اهميت 
را خواهد داش��ت. متاسفانه ما 
در هفته هاي گذشته نشانه هاي چنداني از اين همراهي 
و همدلي نديدي��م اما با توجه به اتفاق��ات اخير اين اميد 
به وجود آمده كه قواي س��ه گانه در كن��ار هم براي حل 
مشكالت اقدام كنند. يكي از مسائلي كه براي كشور چه 
در حوزه سياسي و چه در حوزه اقتصادي هزينه به وجود 
آورد، مسائلي بود كه در مس��ير بررسي اليحه بودجه به 
وجود آمد. اينكه مجلس چند هفته بر روي يك اليحه كار 
كند اما سرانجام حكم به رد آن بدهد، اين پيام را مخابره 
مي كند كه مشكالت سياس��ي و جناحي بر دغدغه حل 
مشكالت مردم ارجحيت پيدا كرده و اين موضوع قطعا در 
جامعه نتيجه مثبتي نخواهد داشت. در سالي كه گذشت 
اقتصاد ايران از سويي با تحريم هاي امريكا مواجه بود و از 
سوي ديگر شيوع ويروس كرونا نيز شرايط را بسيار دشوار 
كرد. براي عبور از اين مش��كالت، همصداي��ي ميان قوا 
و استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود در كشور اهميت 
بسيار زيادي دارد.   ادامه در صفحه 7

گزارش ه��اي حاصل ش��ده و 
مشاهدات در بازار سرمايه بعد 
از تصميم��ات بي تدبير بورس 
در تغيي��ر نوس��انات چي��زي 
جز س��اخت كوره پول سوزي 
س��هامداران به وجود نياورده 
اس��ت. در بدترين حالت بعد 
از تغيي��ر در دامنه نوس��انات 
معامالت بازار س��رمايه تحليلگران اميد داش��تند بازار 
حداقل يك هفته روند رش��د و مثبت را داشته باشد ولي 
چنين عملكردي صورت نگرفت و بع��د از زمان كوتاهي 
شاخص بورس سقوط را بر صعود ترجيح داد؛ راهي كه در 
ماه هاي اخير بسيار خوب فرا گرفته و به چنان زيان هايي 
رسانده كه برخي شركت هاي سهامدار ارزش سهام خود 
را با افت هشتاد درصدي مي بينند و راهكاري نيز وجود 
ندارد كه اين فاصله قيمتي به وجود آمده در س��هام ها و 
زيان را جبران كنند. سرمايه هاي كه مردم در طول مدت 
زيادي جمع كرده و بر آن اف��زوده بودند در مدت كمتر از 
ش��ش ماه كاري در بورس به حداقل قيم��ت فروخته و 
س��رمايه آنها به يك پنجم كاهش يافته است. آيا افرادي 
باعث اين زيان هستند يا خود سهامداران بايد حرفه اي تر 
و هوش��مندانه معامالت خود را انج��ام دهند. در مقاطع 
مختلفي كه مقام هاي عاليرتبه به صراحت مردم را دعوت 
به سرمايه گذاري در بورس كردند...   ادامه در صفحه 6

مترجم: اميررضا قطبي
يك مطالعه مي گويد »بله«. هر سال در جهان بيش 
از 14 تريلي��ون دالر صرف مخاصمات و خش��ونت 

مي شود.
- يعني نفري 5 دالر در روز. 

- مطالعات نش��ان مي دهد كه صلح س��عادت، تورم 
كمتر و اشتغال بيشتر مي آورد.

- تنها با  2درصد كاهش مخاصمات به اندازه بودجه 
كمك مالي جهاني صرفه جويي مي شود. 

- تش��ويق دولت ها به افزايش صل��ح، به خصوص در 
دوران كرونا. 

صلح چقدر مي ارزد؟
به عبارت ديگر جهان در نبود مخاصمات مس��لحانه 
چقدر صرفه جويي مي كند؟ به گفته موسسه اقتصاد 
و صلح حدود 14/4 تريلي��ون دالر در 2019. يعني 
تقريبا نف��ري 5 دالر در روز. طبق بانك جهاني ۶89 
ميليون نفر )بي��ش از 9 درصد جمعي��ت جهان( با 
كمتر از 1/90 دالر در روز زندگي مي كنند. اين تاثير 
احتمالي صلح را نش��ان مي دهد.  بيش از 10 درصد 
توليد ناخالص ملي جهان براي مهار، پيش��گيري و 
مديريت نتايج خشونت اس��تفاده مي شود. عالوه بر 
1/4 ميليون مرگ خشن در س��ال، مخاصمات مانع 
توسعه اقتصادي و باعث بي ثباتي، افزايش نابرابري و 
كاهش نيروي انساني مي شود.   ادامه در صفحه 7

حامد علي محمدرضا سالميعلي بابايي

درگذشت مرد تاريخ نفت عربستان 

1958 بود كه مشاور قانوني دپارتمان نفت و ماليات در 
وزارت امور مالي اين كشور بود اما به اين شغل قانع نبود 
و در كنار آن يك شركت مشاوره حقوقي خصوصي را در 
ش��هر جده، راه اندازي كرد و كار در اين شركت حقوقي 
خصوصي را تا پايان س��ال هاي كارش در دولت و وزارت 
نفت، ادام��ه داد. از س��ال 1958 مي��الدي وي براي دو 
سال مش��اوره قانوني و حقوقي هيات وزيران را به عهده 
گرفت و در س��ال 19۶0 به عنوان وزير كش��ور انتخاب 

ش��د و به تدريج در شكل گيري ش��ركت نفت و اوپك و 
تثبيت جايگاهش ب��ه عنوان وزير نفت عربس��تان گام 
برداشت. در سال 19۶2 س��ازمان مواد معدني و نفت يا 
به اختصار پترومين درعربس��تان راه اندازي ش��د كه از 
ابتدا با هدف تبديل به شركت ملي نفت بود، طرح اوليه 
ايجاد اين شركت ازسوي زكي يماني و با توجه به ضرورت 
سرمايه گذاري روي اين صنايع و كسب درآمد بيشتر از 
صنعت نفت ارايه داده شد.  ادامه در صفحه 5

همين صفحه 

ميالد باسعادت موالي متقيان علي ابن ابيطالب )ع(  و روز پدر مبارك باد



اگر ايران مي خواه��د در برابر امري��كا و متحدانش با 
بيشترين قدرت مواجه شود و راه را براي به دست آوردن 
بيش��ترين امتيازها باز كند، بايد همصدا و با حداكثر 
قدرت داخلي با آنها مواجه شود و در مسير منافع ملي، 
وارد دعواهاي جناحي نشود. اين خواسته اي است كه 
بسياري از كارشناسان مستقل سياسي و اقتصادي در 
ماه هاي گذش��ته به آن پرداخته اند و به نظر مي رسد 
س��رانجام با ورود مقام معظم رهبري و تذكر داهيانه 
ايشان، مسير براي رس��يدن به يك همصدايي هموار 
شده است. در ش��رايطي كه جلسه صبح روز دوشنبه 
مجلس شوراي اس��امي، تحت تاثير بيانيه مشترك 
دولت و آژانس بين المللي انرژي اتمي پر تنش شده بود 
و نمايندگان در اعتراض به اقدام دولت حتي بررس��ي 
بودجه را از دستور كار خارج كردند تا طرح هايي همچون 
شكايت از دولت را دنبال كنند، صحبت هاي روز دوشنبه 
رهبري انقاب مانع از باال گرفتن اختافات شد. ايشان 
با اش��اره به قانون مصوب مجلس در خصوص كاهش 
تعهدات برجامي، گفتند: مجلس قانوني را تصويب و 
دولت هم از آن اس��تقبال كرد و تا ديروز نيز كارهايي 
را كه بايد انجام مي ش��د، انجام دادند و ان شاء اهلل فردا 
نيز يك مورد ديگر از اين قانون انجام خواهد ش��د. اين 
اختاف نظرها قابل حل است و بايد دو طرف، قضيه را 
با همكاري يكديگر حل كنند و نبايد اختاف ها رها و 
يا تشديد شود كه نشان دهنده دوصدايي باشد. رهبر 
انقاب اس��امي تأكيد كردند: دول��ت خود را موظف 
به عم��ل به قانون مي داند و بايد به اين قانون كه قانون 
خوبي اس��ت، به دقت عمل شود. اين صحبت ها باعث 
شد نمايندگان مجلس از مواضع تند روز گذشته شان 
عقب نشيني كنند و البته دولت نيز اعام كرد كه قانون 
مجلس را طبق برنامه ريزي گذشته اجرا خواهد كرد. روز 
گذشته، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در توييتي 
نوشت: به الزام قانون، ما اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي 
را متوقف كرديم.اي��ن اقدام كاما در انطباق با بند ۳۶ 

برجام است، چراكه: 
- رييس جمهور امريكا هنوز نقض از سوي اياالت متحده 

را متوقف نكرده.
- سه كش��ور اروپايي به عدم رعايت تعهداتشان ادامه 

مي دهند.
تفاهم با گروسي نشان دهنده حسن نيت ماست.

تمام اقدامات جبراني بازگشت پذير هستند.

اين اقدام ايران در كنار توافق با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي، مانند تمام اقدامات س��ه س��ال گذشته حسن 
نيت ايران را نش��ان مي دهد و ح��اال برخاف ادعاي 
دولت امريكا، توپ بار ديگر در زمين آنهاست. ايران بر 
اساس گزارش هاي رسمي بين المللي در دوره برجام 
به تمام تعهدات خ��ود عمل كرده و اين امريكا بود كه 
با خروج از يك توافق بين المللي ب��ه زير ميز مذاكره 
زد. حاال نيز اگر بناست برجام بار ديگر زنده شود، اين 
امريكايي ها هستند كه بايد با قبول شكست سياست 
فشار حداكثري تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران را 
كنار بگذارند و همانطور كه تمام مقامات ايران تاكيد 
كرده اند در صورتي كه اين تحريم ها در عمل كنار بروند، 
ايران در كوتاه ترين زمان ممكن تمام تعهدات خود در 
برجام را اجرايي خواهد كرد. در اين مسير شنيده شدن 
يك صدا از سوي مقامات ايران اهميت فراواني داشت 
و به نظر مي رسد سرانجام مقدمات اين موضوع فراهم 
شده است. فريدون عباسي  - رييس كميسيون انرژي 
مجلس – در اين رابطه گفته: قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها نقشه راهي براي حركت دولت است. در 
ابتداي كار، دولت تاش كرد اج��راي اين قانون را به 
تعويق بيندازد و به اميد انتخابات امريكا بود؛ بعد از آن 
نيز با امضاي بيانيه مشتركي ميان آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و س��ازمان انرژي اتمي كش��ورمان قصد 

داشت براي توقف اجراي پروتكل الحاقي، به كشورهاي 
طرف مذاكره كننده ۳ ماه فرصت بدهد كه ما آن را قبول 
نداريم و توقف اجراي پروتكل الحاقي بايد از زمان تعيين 
ش��ده در قانون صورت گيرد. طرف مذاكره كننده به 
دنبال خريدن زمان است تا ما به زمان انتخابات برسيم و 
از شرايط به نفع خود سوءاستفاده كند كه ما اين اجازه را 
نمي دهيم. قرار است طي هماهنگي هاي به عمل آمده 
با وزيران و مسووالن دستگاه هاي ذي ربط جلساتي در 
خصوص اجراي مصوبه مجلس داشته باشيم تا صداي 
واحدي از سوي دو قوه شنيده شود و همراه و هم افزايي 

مجلس و دولت ديده شود.

مصوباتجديدبودجهاي
پس از فروكش كردن اختافات سياسي، مجلس بار ديگر 
بررسي بودجه را از س��ر گرفت. در جلسات روز گذشته 
بخش هاي مختلفي از اليحه دولت مورد بررسي واقع شد 
تا تصوير واضح تري از برنامه ريزي براي سال آينده خود 
را نش��ان دهد.  يكي از مهم ترين مصوبات بودجه اي روز 
گذشته مجلس مربوط به استفاده از ظرفيت بازار سرمايه 
براي طرح هاي كان بود. بر اساس اين مصوبه، به دولت 
اجازه داده مي شود نسبت به تامين مالي طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي كه اهميت و كاركرد راهبردي آنها 
با پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تاييد سازمان 

برنامه و بودجه كشور مي رسد، از طريق ابزارها و روش هاي 
بازار سرمايه اي اقدام نمايد. سقف منابع موضوع اين بند 
حداكثر ۳۰ درصد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه 
مصوب در هر فصل تعيين مي گردد. دولت مكلف است به 
منظور حفظ جريان نقدينگي مورد نياز، ضمن در اولويت 
ق��راردادن تخصيص طرح هاي موض��وع اين بند، براي 
پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالي، 

پيش بيني اعتبار الزم در سال هاي بعد را به عمل آورد.
در حوزه ماليات نيز سرانجام ماليات ستاني از واحدهاي 
خالي تعيين تكليف ش��د و نماين��دگان مصوب كردند 
س��ازمان امور مالياتي مكلف اس��ت در مورد ماليات بر 
خانه هاي خالي موضوع ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم تا پايان دي ماه س��ال ۱۴۰۰ نسبت به اعام 
ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده اقدام 
نمايند. يكي ديگر از حوزه هايي كه روز گذشته نمايندگان 
مجلس بر سر آن توافق كردند، حمايت از مشتركان كم 
مصرف بود. محمد باقر قاليباف در جريان بررسي اين بند 
تاكيد كرد كه هم دولت و هم مجلس به دنبال حمايت از 
مشتركان كم مصرف آب، برق و گاز هستند و ما ديديم 
كه آب، برق و گاز براي مشتركاني كه زير الگوي مصرف 
اس��تفاده مي كند مجاني ش��د. اينكه در پشت تربيون 
مجلس به گونه اي صحبت ش��ود كه ما به اقشار محروم 
و افرادي كه مصرف آنها كم اس��ت بي توج��ه بوده و به 
دنبال افزايش فشار به مردم هستيم صحيح نيست.در 
پيش��نهاداتي كه دراين بند مطرح ش��ده قصد داشتند 
براي مشتركان پرمصرف آب بها را به ازاي هر مترمكعب 
افزايش دهند و اين پيشنهادات براي افرادي است كه 
بيش از الگوي مصرف استفاده دارند. اين درست نيست 
در نكاتي كه نماينده دول��ت در دفاع از بودجه مطرح 
مي كند سياسي كاري شود بهتر است در خصوص هر 
بند نظرات موافق و مخالف و داليل آن مطرح ش��ود. 
مجلس بناست در روزهاي آينده نيز بخش هاي ديگري 
از بودجه را بررس��ي كرده و پيشنهادات را به تصويب 
برساند و به اين ترتيب اميدها به جمع بندي كل بودجه 
سال در روزهاي پاياني اسفند، افزايش يافته است. زير 
سايه هم صدايي به وجود آمده ميان دو قوه، مي توان 
انتظار داشت در كنار بودجه، در مسائل كان تري مانند 
برجام نيز مسير واحدي تعريف شود و در صورت فراهم 
شدن مقدمات الزم، فش��ار موجود بر زندگي مردم و 

فعاالن اقتصادي در سال آينده كاهش يابد.

اقتصاد كالنسياست

ويژه
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وقتتلفكردندراحيايبرجام
بهنفعبايدننيست

هفته نامه نيويوركر در تحليلي با اش��اره به اقدامات 
رييس جمهور پيشين امريكا عليه ايران، مطرح كرد 
كه دولت بايدن گشودن مسير ديپلماسي با ايران را 
كه از طريق بازگشت به توافق هسته اي محقق خواهد 

شد، به تعويق مي اندازد كه اين به نفعش نخواهد بود.
هفته نامه نيويوركر در تحليل��ي درباره رويكرد دولت 
جديد امريكا نسبت به ايران نوشت: پنج شنبه گذشته 
نمايندگي ايران در س��ازمان ملل كه در طبقه سي و 
چهارم يك ساختمان در مركز منهتن است از نمايندگي 
امريكا نزد سازمان ملل كه هفت بلوك آن طرف تر است، 
چيزي را دريافت كرد كه به آن »يادداشت ديپلماتيك« 
مي گويند. در اين ايميل آمده اس��ت كه دولت بايدن 
محدوديت هاي اعمال شده توسط دولت ترامپ را كه 
حركت ديپلمات هاي ايراني و خانواده هايشان را به محل 
سازمان ملل، خانه هايشان و فرودگاه جان اف كندي 
محدود مي كرد، كاهش مي دهد. اكنون كاركنان كم 
تعداد نمايندگي ايران مانند ديپلمات هاي س��وريه و 
كره شمالي مي توانند تا شعاع 2۵ مايلي حوزه كلمبوس 
تردد كنند.  نيويوركر افزود: در يادداشت ديپلماتيك 
ديگر وزارت خارج��ه امريكا به س��ازمان ملل اطاع 
داده كه از ادعاي دولت گذش��ته اياالت متحده مبني 
بر بازگرداندن تحريم هاي س��ازمان ملل در خصوص 
اي��ران، كناره گيري مي كند و اندكي پ��س از اين هم 
اياالت متحده از دعوت اروپا براي حضور در نشست هاي 
دوره اي ايران و س��اير اطرف توافق هسته اي استقبال 
كرد. اين هفته نامه همچنين مطرح كرد: با اين حال 
احياي توافق هسته اي به عنوان مهم ترين پيمان يك 
ربع قرن اخير براي محدود كردن برنامه هاي هسته اي، 
براي تيم بايدن به شدت پيچيده است. برگرداندن ساير 
سياست هاي ترامپ - با ورود مجددبه توافقنامه آب و 
هوايي پاريس، پيوس��تن دوباره به سازمان بهداشت 
جهاني، يا تمديد پيمان كنترل تسليحات نيو استار 
با روسيه - كار ساده اي بود. در ادامه اين تحليل آمده 
است: اما تيم بايدن مجبور است براي شروع كار با ايران 
در يك ديپلماسي سخت و بالقوه دردناك شركت كند تا 
بتواند دوباره اين تفكر را بازيابي كند كه امريكا قادر است 
مسائل جهاني را به شكل ملموسي حل كند. در اصل، 
اياالت متحده دوباره متعهد به ديپلماسي بين المللي 
فراگير اس��ت. با اين حال در عمل، ترامپ چنان نظم 
جهان��ي را به هم ريخت و نهاده��اي آن را در گره كور 
انداخته كه خسارت هاي تازه بعد از رفتن او قابل ارزيابي 
مي باش��ند. موضوع ايران در اين بين بارزترين ترين 
نمونه است. ترامپ مجموعه سهمگيني از اقدامات و 
سياست ها را براي از بين بردن توافق هسته اي 2۰۱۵ 
به كار انداخ��ت و در كنار خروج از توافق، بيش از هزار 
نفر از شخصيت ها و بانك ها، كسب و كارها و شركت ها، 
موسسات و حتي سپاه ايران را تحريم كرد. در اين ميان 
تحريم وزير خارجه ايران و منع شدنش از ورود به اياالت 
متحده براي ش��ركت در نشست هاي سازمان ملل از 
نقاط قابل توجه بود. تا اينكه پس از يك سال ايران هم 

با كاهش تعهداتش واكنش نشان داد.

حمايتناتوازتالشبرايحفظبرجام
دبيركل ناتو با تاكيد بر لزوم حفظ توافق هس��ته اي 
از همپيمانان اين س��ازمان خواس��ت تا براي يافتن 
راه حلي در جهت حفظ اين توافق تاش كنند. ينس 
استولتنبرگ، دبيركل سازمان پيمان آتانتيك شمالي 
)ناتو( در گفت وگو با شبكه سي ان ان به طرح ادعاهايي 
عليه كشورمان پرداخت و نسبت به برنامه موشكي و 

سياست هاي منطقه ايران ابراز نگراني كرد.
وي در ادامه به توافق هسته اي اشاره كرد و گفت: ناتو 
زمان حصول اين توافق در سال 2۰۱۵ از آن حمايت 
كرد و اكنون نيز از تمامي هم پيمانان خود انتظار دارد 
كه كه از تاش هاي كنوني براي يافتن راه هاي حفظ 
توافق و محدويت بر برنامه هسته اي ايران پشتيباني 
كنند. استولتنبرگ با تكيه بر ادعاهاي بي اساس غرب 
عليه فعاليت هاي هسته اي كشورمان نسبت به برنامه 
هس��ته اي ايران ابراز نگراني كرد و مدعي شد كه اين 
مساله، به ويژه به اين دليل كه تهران در حال گسترش 
موشك هاي بالستيك خود است، نگران كننده است 
»زيرا ايران ب��ا اين تكنولوژي مش��ترك به كاهك 
هسته اي و بمب نزديك مي شود.« وي تصريح كرد كه 
به همين دليل ناتو از هر تاشي براي اعمال محدوديت 

بر برنامه هسته اي ايران حمايت مي كند.

بازگشتفوريامريكابهبرجام
راهعبورازبنبست

وزارت امورخارجه چين تاكيد كرد: پكن و تهران بر 
اين باورند كه بازگشت امريكا به برجام و رفع تحريم ها 
براي حل وفصل بن بست هسته اي موجود، ضروري 
اس��ت. به گزارش خبرگزاري اس��پوتنيك، وزارت 
امورخارجه چي��ن پس از گفت وگوي تلفني عباس 
عراقچي معاون وزير امورخارجه ايران و ما ژائوش��و، 
همتاي چيني او بيانيه اي منتشر و در آن اعام كرد 
كه موضوع اصلي اين تماس تلفني برنامه هسته اي 
ايران بوده اس��ت. در ادامه اين بيانيه آمده است: دو 
طرف در رايزني هاي خود تاكيد كردند كه وضعيت 
كنوني پيرامون توافق هس��ته اي به سرعت در حال 
تغيير است و اكنون، هم فرصت و هم چالش هايي 
در اين زمينه وجود دارد. همچنين بازگشت فوري 
اياالت متحده به برجام و رفع تحريم هاي وضع شده 
عليه ايران، كليد اصلي عبور از بن بس��ت موجود در 
ارتباط با برنامه هسته اي ايران است. بنابر اعام وزارت 
امورخارجه چين، اين دو ديپلمات تاكيد كردند كه 
طرف هاي مربوطه بايد از فرصت پيش��برد راه حل 
سياسي و ديپلماتيك درخصوص موضوع هسته اي 
ايران و حفظ ثبات و آرام��ش در منطقه خاورميانه 
استفاده كنند. اين گفت وگوي تلفني پس از آن انجام 
شده است كه جو بايدن رييس جمهور امريكا پس از 
بارها ابراز تمايل براي بازگشت به برجام به تازگي گفته 
كه واشنگتن آماده بازگشت به مذاكرات برجامي در 

چارچوب ۱+۵ است.

معافيتزائراناربعين
ازعوارضخروجازكشور

نمايندگان مجلس در مصوبه اي زائران اربعين ۱۴۰۰ كه 
از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج 
مي ش��وند را از پرداخت عوارض خ��روج معاف كردند. 
نمايندگان مجلس در جريان بررس��ي جزئيات اليحه 
بودجه ١۴٠٠ در بخش درآمدي، رديف يك بند ن تبصره 
۶ را به تصويب رساندند كه براساس آن در سال ۱۴۰۰، 
عوارض خروج از كشور موضوع ماده )۴۵( قانون ماليات 
بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنش��ينان براي 
يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ 
كل كشور مصوب 2۴ /۱2 /۱۳۹۵ با اصاحات و الحاقات 
بعدي آن أخذ مي ش��ود.  بر اين اساس، افراد مرزنشين 
موضوع اين جزو به كس��اني اطاق مي شود كه ساكن 
در روس��تاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد 
اين موضوع براساس سامانه بانك اطاعات مرزنشينان 
وزارت كشور مبتني بر شماره ملي و شناسه )كد( پستي 
افراد مذكور است. به موجب رديف2 بند ن، زائران اربعين 
كه از تاريخ چهارم شهريورماه سال ۱۴۰۰ تا بيست و دوم 
مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرزهاي زميني به مقصد كشور 
عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج 
معافند. طبق رديف۳ بند ن تبصره ۶، عوارض خروج 
ورزشكاران تيم هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و 
جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند براي 
هر مرحله خروج، با ن��رخ عوارض مرحله اول خروج 

محاسبه و أخذ مي شود.

ازمجلسيكصداخارجشود
نماينده مردم تهران در مجلس   با انتقاد از تحريف اخبار 
جلسه غيرعلني روز گذشته مجلس از سوي برخي از 
نمايندگان تاكيد كرد كه مجلس بايد حول مصوبات 
خ��ود يكپارچه بوده و يك صدا از مجل��س بيرون رود. 
مالك شريعتي نياس��ر در تذكري   بيان كرد: در جلسه 
غيرعلني صبح روز گذشته مجلس همه نمايندگان با 
يكديگر انسجام داشته و يكپارچه بر اجراي قانون اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها تاكيد   و همه تاكيد داشتند 
مجلس شوراي اسامي حتي يك ميلي متر نيز نبايد از 
اجراي اين قانون كوتاه بيايد. وي در ادامه اظهار كرد: اما 
بعد از جلسه غيرعلني برخي از نمايندگان به همكاران 
خود اتهاماتي را وارد كردند و به درستي گزارش جلسه را 
به بيرون منتقل نكردند. اينكه عده اي با اهداف سياسي 
به همكاران خود مي تازند صحيح نيست. هيات رييسه 
مجلس   بايد تدبيري بينديشد و اخبار جلسات غيرعلني 
را از طريق سخنگوي هيات رييسه به شكل صحيحي به 
بيرون منتقل كند. نماينده مردم تهران در مجلس   تاكيد 
كرد: همانطوري كه مقام معظم رهبري روز گذشته تاكيد 
كردند كه مجلس و دولت بايد با يكديگر انسجام داشته 
و يك صدا از كش��ور بيرون آيد از درون مجلس شوراي 
اسامي نيز يك صدا بايد به بيرون شود. نبايد اجازه داد تا 

اخبار جعلي از جلسات غيرعلني به بيرون منتشر شود.

چهكسيمسوولگرانيهاست؟
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينكه مش��خص اس��ت گراني ها نتيجه سياست چه 
كساني اس��ت؟ گفت: گاهي برخي به گونه اي مظلوم 
نمايي مي كنند كه جاي مدعي و منكر عوض مي شود. 
حجت االسام عليرضا س��ليمي در تذكري مستند به 
ماده ۱۰۹ آيين نامه داخلي مجلس گفت: بر اساس اين 
ماده ناطق چه نمايندگان باش��ند و چه نماينده دولت 
نبايد از موضوع مورد بحث خارج شود. ما در حال بررسي 
بودجه هستيم و گاهي مباحثي از سوي نماينده دولت 
مطرح مي شود كه خارج از بحث است. ايشان مي گويد 
ما موافق گراني نيستيم و مي خواهيم نرخ ها ثابت باشد 
اما دالر 2۶ هزار توماني، تورم ۶2 درصدي خوراكي ها، 
س��كه ۱2 ميليون توماني، مرغ ۳۵ تا ۴۰ هزار توماني و 
گوشت ۱۵۰ هزار توماني را چه كسي آورده است. آيا اين 
گراني را ما آورده ايم؟ وي افزود: مشخص است گراني ها 
نتيجه سياست چه كساني است. اما جوري مظلوم نمايي 
مي كنند كه گويي دولت ديگري وجود دارد و جاي 
مدعي و منكر گاهي عوض مي شود.  اين كارشناس 
حوزه كار معتقد است: تعيين هزينه سبد معيشت 
كارگران زماني موثر و كارگش��ا اس��ت كه بتواند در 
افزايش سطح معيشت كارگران و حقوق و دستمزد 

آنها اثرگذاري الزم را داشته باشد.

توليدريلتوسطذوبآهن
دردورانتحريم

عزت اهلل اكبري، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسامي در بازديد از غرفه ذوب آهن اصفهان در 
يازدهمين همايش و نمايشگاه چشم انداز صنعت فوالد 
وسنگ آهن ايران با نگاهي به بازار به خبرنگار ما گفت: 
توليد ريل ملي در دوران سخت تحريم، دستاورد بسيار 
بزرگي به شمار مي رود و خوشحال هستيم كه اين صنعت، 
ايران را از واردات ريل بي نياز كرده اس��ت . وي افزود: در 
كميسيون صنايع و معادن برنامه داريم تا نيازهاي معدني 
اين صنعت مادر كه محصوالتي مانند ريل با ارزش افزوده 
باال توليد مي كند را تامين نماييم اكبري اظهار داشت: در 
گذشته از جمله در مجلس پنجم در بازديد از كارخانه هاي 
اتريش به عنوان يك ايراني تاس��ف مي خوردم كه چرا 
ايران توليدكننده ريل نيست و وارد كننده اين محصول 
استراتژيك بوديم . بعد از آن سفر آرزو داشتم كه توليد ريل 
در برنامه هاي صنعتي ايران قرار بگيرد. رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسامي اظهار د اشت: 
امروز ديدم كه ذوب آهن اصفهان انواع ريل هاي مورد نياز 
كشور را تامين مي كند و اين آرزوي بزرگ محقق شده 
است وي با اشاره به اينكه توليد ريل در توسعه حمل و 
نقل ريلي نقش كليدي و مهمي دارد، گفت: در حمل 
و نقل ريل به توسعه زيادي نياز داريم كه حمل ونقل 
ايمن و ارزان است و ذوب آهن اصفهان در اين امر نقش 

خود را به خوبي ايفا كرده است .

بررسي بودجه از سرگرفته شد، نمايندگان عقب نشيني كردند

همصدايي به  جاي جنجال

سخنگوي دولت در نشست خبري: رييس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت: 

اقدامات اخير امريكا ناكافي استاتحاديه اوراسيا بستر   تعامل اقتصادي ايران
سخنگوي دولت گفت: هرچند از اقدامات ديرهنگام امريكا 
استقبال مي كنيم و آن را به معناي قرار دادن امريكا در مسير 
سازنده ارزيابي مي كنيم، اما اين اقدامات را به شدت ناكافي 
مي دانيم. علي ربيعي در ابتداي نشست خبري اظهار كرد: 
سيزدهم رجب مياد حضرت علي )ع( و روز پدر و مرد را 
به همه مردم��ان ايران و عاقه مندان آن حضرت تبريك 
مي گويم. در آستانه روز پدر و مرد هم قرار داريم. صميمانه 
اين روز را به همه پدران و مردان ايران، پدربزرگاني كه در 
دوران س��خت كرونا بيش از گذشته در خانه تنها ماندند 
و همه مردم عزيز و مس��لمانان جهان تبريك و شادباش 
مي گويم. وي ادامه داد: در ايام ماه مبارك رجب و در آستانه 
نوروز شاهد همپوشاني پديده هاي مبارك هستيم. در يكسو 
پيروزي به ثمر نشستن مقاومت ملت ايران را داريم. با به 
سر آمدن عصر فشار حداكثري با اعتراف صريح سه مقام 
بلندپايه امريكايي به شكست فشار حداكثري اين پيام را 
براي همگان داد كه هيچ كسي با هيچ فشاري نمي تواند 
ايران را تسليم كند. ربيعي خاطرنشان كرد: اين سخن يعني 
آنكه كاخ سفيد پيروزي اين ملت بر ترامپ را به رسميت 
شناخته است. به اين ترتيب امريكا اكنون در معرض يك 
آزمون دش��وار زمانه قرار گرفته است. پرسش اصلي اين 
آزمون اين اس��ت: آيا كاخ سفيد به راي ملت امريكا عليه 
ترامپ تن خواهد داد آيا امريكا به واقع آمادگي گسست 
بي ش��ائبه از ترامپ و از آنچه كه »ميراث ترامپ« ناميده 
مي شود را دارد؟ اين را بايد در مقام عمل به نمايش بگذارد. 
خروج يكجانبه و قلدر منشانه از برجام و قطعنامه 22۳۱ 
در واقع يكي از اركان اصلي آن ميراث شوم است. وي بيان 
كرد: آنچه ما در سه سال گذشته پيش بيني مي كرديم امروز 
از زبان مقام هاي دولت امريكا تكرار مي شود؛ اين واقعيت 
كه فشار و تحريم عليه مردم ايران شكست خورده است. در 

ادامه اين اقرار به شكست، دولت امريكا در نامه اي به رييس 
شوراي امنيت ادعاي ناكام مانده دولت قبل امريكا براي 
بازگرداندن قطعنامه هاي تحريمي لغو شده را پس گرفت 
و به محدوديت غيرقابل قبول در تردد ديپلمات هاي ايراني 
در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك خاتمه داد. هرچند 
از اين اقدامات ديرهنگام استقبال مي كنيم و آن را به معناي 
قرار دادن امريكا در مسير سازنده ارزيابي مي كنيم، اما اين 
اقدامات را به شدت ناكافي مي دانيم. ربيعي در همين راستا 
افزود: اقرار به شكست فشار حداكثري به مردم ايران كه 
تاكنون مازم با نقض گسترده حقوق بشر از جمله اخال 
در دسترسي مردم ما به منابع مالي خود در بيرون از مرزها و 
حتي دسترسي عادالنه به تجهيزات درماني و بهداشتي در 
عصر پاندمي كرونا بود، تنها بايد شروعي بر جبران گذشته 
باشد. انتظار داريم كه دولت امريكا به آنچه در زبان مي گويد 
در عمل نيز متعهد باشد و اين اتفاق نخواهد افتاد مگر آنكه 
در اولين گام دولت امريكا مانند يك عضو مسووليت پذير 
از سازمان ملل متحد به قطعنامه 22۳۱ فوراً و كامل عمل 
كند. وي افزود: ما هميشه براي ازسرگيري ديپلماسي با 
اعضاي برجام همراه با جديت و حسن نيت آماده بوده ايم تا 
اطمينان پيدا كنيم كه اين توافق با همه جزييات آن بدون 
هيچ زائده و كاستي با دقت به اجرا درخواهد آمد. در يكي 
از آخرين اتفاق ها و همزمان با سررسيدن موعد اجراي 
قانون مصوب مجلس در راستاي توقف اجراي پروتكل 
الحاقي، س��ازمان انرژي اتمي تواف��ق موثر و اطمينان 
بخشي را با آقاي گروسي دبيركل آژانس بين المللي انرژي 
هسته اي صورت داد كه اجراي قانون و مصوبات شوراي 
عالي امنيت ملي، در آن مدنظر قرار گرفت به نحوي كه 
مانع از آسيب رس��يدن به مناسبات، اعتماد متقابل و 

همكاري هاي مثبت ميان ايران و آژانس شد.

در دويس��ت و شش��مين جلسه س��تاد هماهنگي 
اقتص��ادي دول��ت ك��ه روز سه ش��نبه به رياس��ت 
روحان��ي  حس��ن  حجت االسام والمس��لمين 
رييس جمهور تشكيل شد، رييس كل بانك مركزي 
گزارشي از مذاكرت اخير خود و توافق هاي به دست 
آمده با نمايندگان كش��ورهاي ك��ره جنوبي، ژاپن، 
عراق و عمان در خصوص نحوه استفاده از منابع بانك 
مركزي در اين كش��ورها ارايه كرد. رييس جمهور با 
اش��اره به گزارش رييس كل بانك مركزي از توافق 
انجام ش��ده با كش��ورهاي كره جنوبي، ژاپن، عراق 
و عمان در خصوص آزادس��ازي مناب��ع ارزي ايران 
گفت: اكنون شاهد طليعه هاي اميدبخش شكست 
دش��من در جنگ تحميلي اقتص��ادي و ناكارآمدي 
تحريم ها هستيم و مقاومت حداكثري مردم در برابر 
اين جنگ تمام عيار دش��من به ثمر نشس��ته است. 
روحاني افزود: از جمله اين ثمرات آزادس��ازي منابع 
ارزي به ناحق و غيرقانوني بلوكه شده ايران است كه 
بي ترديد گشايش هايي را در فضاي اقتصادي كشور 
فراهم مي كن��د. رييس جمهور با تاكي��د بر الزامات 
و اقتضائات مديري��ت دوره بازآفريني پس از جنگ 
تحميلي اقتص��ادي گفت: انس��جام و وحدت كلمه 
اولويت نخست دوره بازآفريني و متمركز كردن همه 
انرژي ها و اقدامات در جهت رفع آسيب ها و زيان هاي 
دوره جنگ است. روحاني تصريح كرد: هر نوع تنش و 
درگيري و هر اقدامي كه به ثبات و استحكام و آرامش 
اقتصادي لطمه بزند، خيانت با هدف آسيب زدن به 
زندگي مردم و اقتصاد كش��ور اس��ت. در اين جلسه 
همچنين وزارت صمت از وضعي��ت اجرا و اقدامات 
انجام ش��ده در چارچوب اج��راي توافقنامه تجارت 

ترجيح��ي با اتحاديه اورآس��يا و مي��زان معامات و 
تبادالت تجاري با كشورهاي عضو اين اتحاديه و آغاز 
مذاكرات توافقنامه تجارت آزاد با اين اتحاديه گزارش 
داد. براس��اس اين گزارش، صادرات ايران به منطقه 
اورآس��يا، به دنبال اجرايي شدن موافقتنامه تجارت 
ترجيحي۳۰ درصد افزايش يافته است. رييس جمهور 
اين توافقنامه را فرصت خوبي براي گسترش تعامات 
و همكاري هاي منطقه اي و توسعه مناسبات تجاري 
و اقتصادي با كشورهاي عضو اين اتحاديه دانست و با 
تاكيد بر لزوم ادامه اين تاش ها در حوزه هاي مختلف 
و متنوع گفت: جمهوري اسامي ايران هميشه براي 
تحقق اين هدف از تدابير ديپلماتيك صلح آميز و رفع 
تنش استفاده كرده و توافقنامه تجارت ترجيحي با 
اتحاديه اورآسيا از اقدامات بسيار سودمند و موثر در 
حوزه تجارت بين المللي در سال هاي اخير بوده است. 
روحان��ي تصريح كرد: با توجه ب��ه مواضع جمهوري 
اسامي در توسعه صلح و امنيت پايدار، اوراسيا فضاي 
مناسبي اس��ت كه ثمرات آن در دوره تحريم و كرونا 
نه تنها به س��ود ايران بلكه به س��ود همه كشورهاي 

همسايه و منطقه آشكار شد.
رييس جمهور ب��ا بيان اينكه بايد اي��ران را به عنوان 
كش��وري قابل اعتماد و پيش بين��ي پذير در حوزه 
تعامات بين المللي و تج��اري معرفي كنيم، تاكيد 
كرد: بايد با استفاده از تجربه موفق تجارت ترجيحي 
با اورآسيا حضور ايران را در بازارهاي جديد و همكاري 
در زمينه سرمايه گذاري، حمل و نقل، تهاتر و روابط 
بانكي، ان��رژي و ورود ب��ه ديگر ترتيب��ات تجاري، 

منطقه اي و جهاني گسترش دهيم.

رييس قوه قضاييه: عضو هيات رييسه مجلس خبرگان: 

نقض حقوق انسان ها در غرب بايد  ارايه شوداجراي قانون الزام خروج از پروتكل الحاقي
رييس قوه قضاييه گفت: بايد نقض حقوق انس��ان ها 
توسط امريكايي ها و غربي ها را در دوران دفاع مقدس 
به جهانيان ارايه كنيم.  سيد ابراهيم رييسي در همايش 
بين المللي مطالبات حقوقي- بين المللي دفاع مقدس 
ضمن گراميداشت والدت حضرت علي )ع( و با اشاره به 
روايت هاي متفاوتي كه از حوادث در طول تاريخ وجود 
دارد، گفت: در ۳۱ شهريور ۵۹ جنگ بر كشور ما تحميل 
شد و ۳۰ هزار كيلومتر از سرزمين كشورمان مورد اشغال 
دشمن قرار گرفت، اينجا حق دفاع فردي، مشترك و دفاع 
يك كشور از سرزمين خود حقي است كه در منشور ملل 
متحد و در تمام قوانين بين المللي به رسميت شمرده 
شده است. رييس قوه قضاييه ادامه داد: جريان دفاع از 
سرزمين و ايستادگي در مقابل اشغالگران از جاي جاي 
ايران اس��امي آغاز شد و بايد معلوم شود صدام در اين 
ميدان يك عامل و مباشر اين جريان است؛ اما كشورهاي 
مختلفي به صدام از نظر اطاعاتي، سياسي، اقتصادي، 
تسليحاتي و رسانه اي كمك كردند. رييسي افزود: در 
مقابل جريان مومنانه ايران اسامي، همه كفار و همه 

كساني كه معاند با جمهوري اسامي بودند ايستادند. 
رييس دستگاه قضا افزود: در اينجا نقش مهم سازمان ملل 
بنابر منشور ملل متحد آن است كه اگر جنگ شد متجاوز 
شناخته شود، حال سوال اين است كه چرا سازمان ملل 
متحد در زمان خود نسبت به اعام متجاوز اقدام نكرد و 
اين سوال را بايد جامعه حقوقي دنيا از سازمان ملل متحد 
داشته باشند.  رييسي گفت: چرا شوراي امنيت سازمان 
ملل به موجب وظايف مص��رح قانوني در زمان قانوني، 
متجاوز را از تجاوز نسبت به ايران اسامي ممانعت نكرد 
و چرا قدرت هاي سلطه گر و امريكا و قدرت هاي غربي 
اجازه ندادند بيانيه هايي كه الزم است در زمان خود براي 

ممانعت متجاوز از تجاوز به ايران اسامي منتشر شود.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه زماني جهل در مقابل 
عقل و زماني در مقابل علم اس��ت و جاهليت مدرن در 
مقابل تعقل است، افزود: امروز جامعه و جوامع بشري 
بايد قدرت تعقل و تحليل پيدا كنند تا نظام سلطه به نام 
حمايت از مردم، به دنبال منافع خود نباش��د و كشور و 

مردمي را بيچاره كند.

آيت اهلل س��يد احمد خاتمي با اشاره به اختاف ميان 
دولت و مجلس در اجراي قانون الزام خروج از پروتكل 
الحاقي گفت: حل اين اختافات با تمسك به واليت 
صورت مي گيرد؛ زيرا از ايران اس��امي بايد يك صدا 
برخيزد. حجت االس��ام س��يد احمد خاتمي با بيان 
اينكه رسم جلسات خبرگان رهبري اين است كه در 
پايان هر اجاس، توفيق زيارت آيت اهلل العظمي امام 
خامنه اي را پيدا مي كنيم، بيان كرد: به دليل ش��يوع 
وي��روس منحوس كرونا، چهار ب��ار اجاس خبرگان 
رهبري به تأخير افتاد، اما در نهايت خوشحال هستيم 
كه اجاس خبرگان رهبري را برگزار و در پايان آن هم 
مقام معظم رهب��ري را زيارت كرديم. وي با تصريح بر 
اينكه رهنمودهاي رهبر معظم انقاب همواره كليدي 
بوده است، اظهار كرد: معظم له در اين ديدار بر فرهنگ 
سازي در عرصه واژه هاي كليدي و تاثيرگذار انقاب 
تأكيد كردند و مسائلي در خصوص انقاب و كمك هاي 
مومنانه طرح فرمودند. مس��اله اي كه ايشان همواره 
مورد تأكيد قرار داده ان��د و در ديدار اعضاي خبرگان 

هم مجدداً تأكيد كردند مقاومت در برابر شيطنت هاي 
امريكا بود. عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري 
از رهنموده��اي رهبر انق��اب در خصوص اختاف 
مجلس و دولت گفت و بيان كرد: واقعيت اين است كه 
اختافات نبايد در تريبون مطرح ش��ود و تا جايي كه 
ممكن است بدون طرح آن در جامعه، اختافات را بايد 
حل ك��رد. وي ادامه داد: مقام معظم رهبري فرمودند 
قانون خروج از پروتكل الحاقي كه به تصويب مجلس و 
شوراي نگهبان هم رسيده قانون خوبي است و بايد اجرا 
شود. ايشان سپس تأكيد كردند اختافات ميان دولت و 
مجلس در زمينه اين قانون بايد حل شود. آيت اهلل سيد 
احمد خاتمي در خص��وص چگونگي حل اختافات 
بين مجلس و دولت بيان ك��رد: حل اين اختافات با 
تمسك به واليت صورت مي گيرد؛ زيرا از ايران اسامي 
بايد يك صدا برخي��زد و از رهگذر اين اختافات افراد 
زيان نمي بينند بلكه نظام اسامي دچار زيان مي شود. 
اميدوار هس��تيم با تدبير، اختافي كه بين مجلس و 

دولت اتفاق افتاد برطرف شود.



گروه بانك و بيمه|
تارنماي »كي بي اس« وابس��ته به راديو و  تلويزيون كره 
جنوبي از توافق تهران و سئول براي آزادسازي دارايي هاي 
بلوكه شده تهران در دو بانك كره جنوبي خبر داد.»كي بي 
اس« روز سه شنبه در گزارشي نوشت: دو كشور روز دوشنبه 
در نشست عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي ايران 
و ريو هيون جئونگ سفير كره جنوبي در تهران به اين توافق 
دست يافته اند.اين رسانه كره جنوبي با اشاره به بازتاب اين 
خبر در رسانه هاي دولتي ايران از جمله ايرنا نوشت: دولت 
ايران همچنين اين توافق را در وب سايت رسمي خود اعالم 
كرده است. بر اساس اين گزارش، در اين ديدار توافق هاي 
الزم در خصوص انتقال منابع تهران به مقاصد مورد نظر 
انجام و تصميمات بانك مركزي ايران در خصوص حجم 
منابع مورد انتقال و بانك هاي مقصد به طرف كره اي اعالم 
شد. »كي بي اس« به نقل از همتي رييس كل بانك مركزي 
ايران نوشته است: اگرچه ايران از تغيير رويكرد و گسترش 
همكاري استقبال مي كند اما بانك مركزي ايران به روند 
قانوني خود براي مطالبه غرامت از بانك هاي كره جنوبي كه 
طي چند سال گذشته از همكاري با ايران خودداري كرده اند، 
ادامه خواهد داد.بر اساس گزارش كي بي اس، دارايي هاي 
مسدود شده ايران در بانك هاي كره جنوبي هفت ميليارد 

دالر امريكا برآورد شده است.

   دارايي هاي ايران 
پس از مشورت با واشنگتن آزاد مي شود

وزارت خارجه كره جنوبي در واكنش به اظهارات رييس 
كل بانك مرك��زي ايران مبني بر توافق با س��ئول براي 
آزاد ك��ردن دارايي هاي ايران تاكيد كرد اين اقدام پس از 
مشورت ها با امريكا انجام خواهد شد. عبدالناصر همتي 
ريي��س كل بانك مركزي اي��ران پس ازديدار با س��فير 
كره جنوبي در تهران گفته بود دو طرف بر س��ر انتقال و 

چگونگي استفاده ايران از دارايي هاي بلوكه شده خود در 
بانك هاي كره اي به توافق رسيده اند. اين در حالي است 
كه دولت كره جنوبي كه به دليل پيروي بي قيد و شرط از 
تحريم هاي امريكا عليه ايران به »رعيت امريكا« مشهور 
شده است آزادس��ازي دارايي هاي بلوكه شده ايران را به 
اجازه امريكا منوط كرده است. يونهاپ نيوز به نقل از بيانيه 
وزارت خارجه كره جنوبي نوشت: سئول در مورد راه هاي 
استفاده ايران از دارايي هاي بلوكه شده خود با اين كشور 
مذاكره كرده و ايران رضايت خود را نسبت به پيشنهادهاي 
ما در اين زمينه ابراز داشته است. وزارت خارجه كره جنوبي 
در اين بيانيه افزود: آزادسازي دارايي هاي ايران از طريق 
مشورت هاي ما با كشورهاي مربوط از جمله امريكا انجام 
خواهد شد. از سوي ديگر، رييس كل بانك مركزي گفت: 
اگرچه ايران از تغيير رويكرد كشورها و افزايش همكاري ها 

استقبال مي كند، اما پيگيري هاي حقوقي اين بانك به 
منظور مطالبه خسارات ناشي از عدم همكاري بانك هاي 
كره اي در سال هاي اخير به قوت خود باقي خواهد بود و 
بايد تالش زيادي انجام دهد تا اين س��ابقه منفي از بين 
 برود. »عبدالناصر همتي« روز )دوش��نبه( اف��زود: روز 
)۴ اس��فندماه ۹۹( به درخواست س��فارتخانه هاي كره 
جنوب��ي و ژاپن در ته��ران، مالقات ه��اي جداگانه اي با 
سفراي دو كشور ياد شده داشتم. در ديدار با سفير كره در 
خصوص نحوه جابه جايي و مصرف بخشي از منابع ارزي 
بانك مركزي در كره جنوبي، به مقاصد مورد نظر، توافق 
شد و تصميمات بانك مركزي در خصوص ميزان منابع 
مورد انتقال و بانك هاي مقصد به طرف كره اي اعالم شد. 
وي افزود: ضمن اس��تقبال از تغيير رويكرد كره جنوبي 
تأكيد ك��ردم، اگرچه جمهوري اس��المي ايران از تغيير 

رويكرد كشورها و افزايش همكاري ها استقبال مي كند، اما 
پيگيري هاي حقوقي اين بانك به منظور مطالبه خسارات 
ناش��ي از عدم همكاري بانك هاي كره اي در س��ال هاي 
اخير به قوت خود باقي خواهد ب��ود و طرف كره اي بايد 
تالش زيادي انجام دهد تا اين س��ابقه منفي از بين برود. 
همتي با بيان اينكه در ديدار با سفير ژاپن نيز به نماينده 
ژاپن تاكيد كردم كش��ورهاي دوست مي بايست فارغ از 
فشارهاي سياسي به همكاري با يكديگر اهتمام ورزند، 
اظهار داشت: طرف ژاپني بايد در خصوص استفاده ايران 
از منابع ارزي خود و انتقال آنها به ساير مبادي مورد نياز 
بانك مركزي ايران ابتكار عمل داشته باشد. رييس كل 
بانك مركزي اظهار داشت: سفير ژاپن در ايران نيز ضمن 
قدرداني از تالش بانك مركزي براي تسريع در پرداخت 
بدهي هاي شركت هاي ايراني به طرف هاي ژاپني، پيشنهاد 
استفاده از منابع موجود براي خريد واكسن كرونا را مطرح 
و بر اهتمام سفارت ژاپن در ايجاد ارتباط بين بانك هاي 
مركزي دو كشور به منظور پيشبرد بهتر امور و حل مسائل 

بانكي تاكيد كرد.

   كره يك ميليارد دالر از 
پول هاي ايران را مي دهد

برخي رس��انه ها از آزادس��ازي يك ميليارد دالر از اموال 
ايران توسط كره جنوبي در آينده اي نزديك خبر داده اند. 
كره جنوبي در گام نخس��ت براي شكسته شدن بن بست 
ايجادشده، قرار است به زودي يك ميليارد دالر از دارايي هاي 
ارزي اي��ران را ن��زد بانك هاي آن كش��ور آزاد و به مقصد 
اعالم ش��ده از س��وي ايران منتقل كند برخي رس��انه ها 
آزادسازي اين يك ميليارد دالر را براي »نشان دادن حسن 
نيت مقامات كره جنوبي« عنوان كرده و مدعي شدند كه 
»آنها مي خواهند ثابت كنند بر عهد خود براي آزادسازي 

دالرهاي حبس شده ايران وفادار مي مانند«.

ادامه از صفحه اول

ويژه
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تراژدي دردناك فقر
 يعني اگر كسي وام 10ميليارد توماني بگيرد، در زماني 
كه تورم ۴0درصدي است و نرخ بازپرداخت تسهيالت 
18درصد است، عمال كسي كه از تسهيالت كالن بهره 
مي برد، 22درصد س��ود خالص مي كند. در واقع نرخ 
واقعي بهره در اقتصاد ايران، 22درصد منفي اس��ت. 
يعني كساني كه به تسهيالت كالن دسترسي دارند 
22درصد سود بدون هيچ تالشي مي گيرند. چه كساني 
مي توانند از اين تسهيالت بهره مند شوند؟ كساني كه 
وثايق باال دارند يا از ارتباطات خاص با نهاهاي بانفوذ 

برخوردار هستند. 
سوم، نظام يارانه اي؛ سومين عامل هم نظامات يارانه اي 
است. ساالنه در اقتصاد ايران هزارهزار ميليارد تومان 
يارانه پرداخت مي شود. چه كساني از اين يارانه پنهان 
بهره مند مي شوند؟ كساني كه از خودروهاي بيشتر، 
خانه ه��اي گران ت��ر و بنگاه هاي اقتص��ادي افزون تر 
بهره مند هستند. در اقتصاد ايران به حامل هاي انرژي 
يارانه داده مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه بيش از 
50درصد مردم ايران اساسا خودرو ندارند. اما به بنزين، 
به سوخت، به برق و...يارانه داده مي شود. چه كساني 
از بنزين، گازوئيل برق و...بيش��تر استفاده مي كنند؟ 
افرادي ك��ه ثروت افزون ت��ر، كارخانه هاي بيش��تر، 
خانه هاي بزرگ تر و...دارند. اين مسائل و مسائلي نظاير 
آن هم شكاف طبقاتي را افزايش داده و هم فقر مطلق را 
بيشتر كرده است.در اين شرايط ضريب جيني كشور 
به ۴1 و ۴2 رسيده است. از صفر تا صد ضريب جيني 
را رتبه بندي مي كنند و ميزان آن را محاسبه مي كنند؛ 
در س��ال 8۹ حدود 36 بود اما در حال حاضر به ۴1 و 
۴2 رس��يده اس��ت. در واقع ما در زمره كشورهايي با 
نابرابري باال قرار داريم. چرا كه اين 3نظام به درستي 
كار نمي كنند و تورم هم به طور فزاينده در حال افزايش 
است. اين واقعيت تلخ اقتصاد ايران در دهه ۹0 است 
و اگر چاره اي انديش��يده نشود؛ اين شكاف طبقاتي و 
گسترش فقر باعث افزايش نارضايتي هاي اجتماعي 

خواهد شد. 
اين داس��تان تلخ در واق��ع به يك ت��راژدي دردناك 
در اقتصاد ايران بدل شده اس��ت. هرچند از دهه 50 
نش��انه هاي بروز يك چنين بحران هايي نمايان شد 
اما اقتصاد اي��ران در دهه ۹0 در يك وضعيت بحراني 
فزاينده قرار گرفت. در دهه ۹0 اقتصاد ايران 2بار تحريم 
شد و 2بار ارزش پول ايران به شدت كاهش پيدا كرد و در 
نهايت تورم باال را تجربه كرد. در سه سال اخير اقتصاد 
ايران در مجموع 100درصد رشد تورم را تجربه كرده 
است. در سال ۹7، 27درصد، س��ال ۹8، 38درصد و 
سال ۹۹ هم بين 35 تا ۴0درصد تورم خواهيم داشت؛ 
مجموع اين سه سال حدود 100درصد مي شود. اين 
تورم تجمعي 100درصدي در شرايطي كه سه نظام 
بازتوزيع ثروت هم به درستي كار نمي كند، همه اين 
فش��ار را به روي دهك هاي محروم سوار مي كند. در 
اين ميان، ثروت طبقات برخوردار در اين 3سال به طور 
افس��انه اي باال رفته اس��ت. يعني ماليات نداده اند؛ از 
نظامات يارانه اي هم بهره مند شده اند، ضمن اينكه به 
تسهيالت باال با سود افسانه اي هم دسترسي داشته اند. 
مجموعه اين عوامل مساله فقر را در جامعه ايراني در 
آخرين سال دهه ۹0 بسيار بحراني كرده است. مردمي 
كه براي زندگي عادي خود هم با بحران روبه رو هستند 
و در تامين مسكن، خوراك و پوشاك و آموزش نيز با 
اقيانوسي از دغدغه هاي پايان ناپذير روبه رو هستند. 
مردم ش��ريفي كه هر روز شاهد حذف اقالم تازه اي از 
سفره هاي مصرفي خود هستند. بعد از حذف ماهي، 
گوشت قرمز، مرغ، مواد لبني، مواد پروتئيني و... امروز 
براي خريد تخم مرغ و حبوب��ات و روغن نباتي هم با 
مشكل روبه رو شده اند. اين است كه معتقدم داستان 
فقر و تورم در جامعه ايراني، تراژدي دردناكي است كه 
مي توان آن را در سطح تراژدي هاي جاودان چهره هاي 
اس��اطيري داس��تان هاي شكس��پير و چارلز ديكنز 
طبقه بندي كرد. مردم دردمندي كه هرچند هر روز 
در حال غوطه ور شدن در فقر و محروميت و مشكالت 
افزون تر هستند، اما به طرز عجيبي شريف هستند و 
عزت نفس دارند. مردمي كه انگار مسووالنشان آنها را 

از يادها برده و فراموش كرده اند. 

عدم انطباق مشخصات راننده 
وبيمه گذار مانع دريافت خسارت 

بيمه شخص ثالث نمي شود
اداره كل نظارت فني ب��ر بيمه هاي غيرزندگي بيمه 
مركزي طي بخشنامه اي بر عدم تاثيرگذاري انطباق 
مشخصات راننده، بيمه گذار و راننده مسبب حادثه در 
هنگام دريافت خسارت بيمه شخص ثالث تاكيد كرد.
بر اساس بخشنامه صادره ۹۹/۴01/153066 مورخ 
13۹۹/11/15 اداره كل نظ��ارت فن��ي بر بيمه هاي 
غيرزندگي بيمه مركزي، در مورد وسايل نقليه زميني 
داراي پالك ملي، ش��ركت بيمه در زمان صدور بيمه 
نامه مي بايست اطالعات گواهينامه راننده/ رانندگان 
وسيله نقليه مورد بيمه )حداقل يك راننده( را از بيمه 
گذار اخذ و از طريق س��امانه سنهاب به بيمه مركزي 
ارسال نمايند. الزم به ذكر است كه راننده وسيله نقليه 
مي تواند فردي غير از بيمه گذار و يا مالك وسيله نقليه 
باش��د و عدم انطباق مشخصات راننده و بيمه گذار به 
هيچ عنوان مانع صدور بيمه نامه نخواهد بود. همچنين 
اطالعات رانندگان وسايل نقليه كه به ترتيب مذكور 
گردآوري مي شود صرفا به منظور مطالعات و محاسبات 
آماري بيمه مركزي در زمينه صدور بيمه نامه شخص 
ثالث بر اساس ويژگي هاي »راننده« مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت و بنابراين تاكيد مي نمايد عدم انطباق 
مشخصات راننده در زمان خسارت با اطالعات راننده 
در زمان صدور بيمه نامه به هيچ وجه باعث عدم پرداخت 
خسارت نمي شود و خسارت زيانديده مطابق مقررات 
قانوني و كمافي السابق رسيدگي و پرداخت خواهد شد.

 FATF عدم پيوستن به 
و  بسته شدن اقتصاد ايران

موضوع مهمي ك��ه از نگاه  
كارشناس��ان در بررس��ي 
لوايح FATF طي دو س��ال 
گذشته مغفول مانده است، 
از دس��ت رفتن زمينه هاي 
فراوان تجاري و بازرگاني براي 
ايرانيان ب��ر اثر عدم تصويب 
اي��ن دو اليحه اس��ت كه از 
جمله مي توان به بس��ياري 
از بانك هاي روسي، چيني و حتي تركيه اي اشاره كرد 
ك��ه در دوران تحريم حاضر به انج��ام مبادالت مالي با 
طرف هاي ايراني بودند، اما پس از قرار گرفتن نام ايران در 
ليست سياه FATF از اسفند ماه سال گذشته، مبادالت 
خود را تعطيل كرده اند. دولت روسيه در دولت يازدهم 
متعهد شده بود كه خط اعتباري معادل 5 ميليارد دالر، 
براي انجام سه پروژه بزرگ و استراتژيك در ايران باز كند. 
پروژه راه آهن برقي 2 خطه گرمسار به اينچه برون در مرز 
تركمنستان كه آسياي ميانه را به آب هاي گرم خليج 
فارس متصل مي كرد، س��اخت نيروگاه برقي 1۴00 
مگاواتي در بندرعباس كه با مشكالت جدي در توليد برق 
مواجه است و بازسازي نيروگاه هاي فرسوده رامين اهواز 
و شهيد منتظري اصفهان كه در گذشته به وسيله دولت 
شوروي ساخته شده بودند. اما قرار گرفتن نام ايران در 
ليست سياه FATF باعث شده كه آنها تا به امروز كه دولت 
دوازدهم در آخرين ماه هاي فعاليت خود به سر مي برد، از 
انجام اين تعهد خود سرباز زده و با ايران همكاري نكنند.

دولت چين هم پس از آنكه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در سال گذشته از تصويب لوايح دوگانه خودداري 
كرد، رفتاري مشابه با روس��يه از خود نشان داده است: 
دولت چين نيز به بهانه تهديدهاي سازمان FATF عليه 
نظام بانكداري آن كش��ور در صورت همكاري با ايران، 
از اج��راي تعهد خود در س��اخت بزرگ ترين كارخانه 
كاغذسازي جهان در جنوب اهواز سرباز زده است. اين 
كارخانه با توان توليد ۴50 هزار تن كاغذ با اس��تفاده از 
ضايعات نيشكر، مي توانست 30 درصد از نياز ايران به 
كاغذ را برطرف ك��رده و ارزش افزوده زيادي را نصيب 
اقتصاد كشور س��ازد. تمام اين صدمات و خسارات در 
حالي رخ مي دهد كه نظام بانكداري ايران نبايد به دليل 
عدم مبارزه با پولشويي و FATF تحت اين محدوديت ها 
قرار بگيرد، زيرا فشاري مضاعف و بدون دستاورد براي 
اقتصاد ايران خواهد بود. در حالي كه اقتصاد ايران از اين 
شرايط متضرر ش��ده و نفعي نخواهد برد و بزرگ ترين 
پيروز محدود شدن اقتصاد كشور و بسته شدن درهاي 
تجاري ايران با جهان، رقباي اقتصادي ايران به خصوص 
در منطقه و همسايگي كشور هستند. رقبايي كه از بسته 
بودن سيس��تم اقتصادي ايران را فرصتي طاليي براي 
اقتصادهاي ملي خود مي دانند بسياري از كشورها در 
چند دهه اخير ازتحريم و تضعيف ايران بس��يار سود 
برده اند و بازارهاي تركيه و امارات، عربستان، كشورهاي 
شمالي و... مطرح شده انددر حالي كه قادر به رقابت با 
ايران نبوده اند و در مقابل فرصت ها و توان ايران در سطح 
 CFT پايين تري هستند. مخالفين تصويب لوايح پالرمو و
در مجمع تش��خيص مصلحت نظام، البته در ضرورت 
 )FATF( پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي
با موافقين تصويب اين لوايح هم نظر هستند، اما به اعتقاد 
آنان اين اقدام بايد پس از رفع تحريم هاي امريكا عليه 
ايران انجام شود. در حالي كه اهالي اقتصاد معتقدند به 
 FATF تعويق افتادن زمان خروج نام ايران از ليست سياه
ايده اي خام و بدون در نظر گرفتن پيچيدگي هاي اقتصاد 
اس��ت. براي انجام اقداماتي ك��ه FATF در برنامه هاي 
علمياتي خود معرفي كرده است، نياز به بسترسازي و 
زمينه سازي هايي است كه تازه بعد از تصويب دو اليحه 
مورد بحث، انجام آنها زمان مي برد و اينگونه نيست كه هر 
وقت دلمان خواست عضو شويم و فورا از مزاياي آن بهره 
ببريم هر كاري زمان مي برد و چند سالي بررسي مي شود. 

لذا از حاال بايد به فكر باشيم و فرصت را از دست ندهيم.
اكثر فعاالن اقتصادي در ضرورت پيوستن هرچه سريعتر 
ايران به FATF ترديدي ندارند. اين اتحاد نظر را همچنين 
مي توان از س��يگنال هايي كه بازار به تحوالت پيرامون 
FATF نشان مي دهد نيز دريافت كرد. در دو سال گذشته 
بازارهاي كشور و به ويژه بازار ارز به عنوان عناصر هوشمند 
اقتصادي، هرگاه اخبار مثبتي در خصوص پيوستن به 
FATF مطرح شده اس��ت با كاهش قيمت ارز مواجه 
شده اند و در حالت بالعكس با افزايش قيمت ها رو به رو 
بوده اند. اين سيگنال ها خود مي تواند روشن ترين پيام 
به سياست گذاران اقتصادي و سياسي كشور در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام باشد، تا بدانند از نگاه فعاالن 
عرصه اقتصادي كشور، به تاخير انداختن بيش از اين 
روند پيوستن به FATF نمي تواند به صالح نظام اقتصادي 
كشور باشد. برخي از سياست گذاران كشور معتقدند 
اگر تصويب FATF تا زمان رفع تحريم هاي امريكا معلق 
نگه داشته شود به سود اقتصاد كش��ور خواهد بود. اما 
كارشناسان و فعاالن اقتصادي نظري متفاوت دارند و 
اين اس��تدالل را رد مي كنند. طبق اعالم دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، تكليف دو اليحه پيوستن ايران 
به كنوانسيون هاي پالرمو و CFT كه به معناي پيوستن 
 )FATF( ايران به گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي
است، تا پايان س��ال جاري مشخص خواهد شد. لوايح 
پر حاشيه اي كه همچنان بعد از دو سال تصويب توسط 
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي، نتوانسته اند 
به صورت قانون الزم االجرا درآيند. اين تعلل در حالي رخ 
داده است كه مي توان مدعي شد در حال حاضر هيچ كدام 
از موافقين و مخالفين در ضرورت پيوستن به اين نهاد 
بين المللي ترديدي ندارند، اما به اقتضاي شرايط سياسي 
و اقتصاد كالن، برخي از سياست گذاران كشور معتقدند، 
تا زماني كه تحريم ها برقرار است، نبايد به اين سازمان 
پيوست. نگاهي كه از سوي كارشناسان اقتصادي موجه 
و قابل دفاع نيست. استدالل هايي كه مخالفان تصويب 
لوايح دوگانه مطرح كرده اند، هزينه زيادي براي اقتصاد 
كشور ايجاد كرده است و مشخص نيست كه آيا برآوردي 
از اين هزينه ها دارند يا خير؟ اما فعالين اقتصادي به طور 
مداوم در حال هشدار دادن درباره اين هزينه ها هستند. 

 همتي اعالم كرد: پيگيري حقوقي براي جبران خسارت ناشي از عدم همكاري بانك هاي كره اي

داراييهايايرانپسازمشورتباواشنگتنآزادميشود

سكه 11 ميليون و 255 هزار تومان شد

دالر به 24900 تومان افزايش يافت

به نام مردم به كام صداوسيما

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز س��ه ش��نبه قيمت هر اونس طال در بازار جهاني از 
1810 دالر گذشت. قيمت دالر نيز كه در روزهاي اخير 
تا 2۴۴00 تومان كاهش يافته بود، بار ديگر رشد كرد و در 
بازار آزاد به 2۴۹00 تومان، يورو 30100، پوند 36000، 
درهم 6۹10، لير تركيه 3560، يوان 3850، دالر كانادا 
20050 تومان معامله شد. براين اساس قيمت سكه و 
طال افزايش يافت و هر س��كه 11.255 ميليون تومان 
معامله ش��د. در صرافي هاي مجاز بانكي و صرافي ملي 
نيز هر دالر روز )سه شنبه( 2۴ هزار و 557 تومان معامله 
شد كه قيمت آن نسبت به روز كاري گذشته با افزايش 
323 توماني همراه  ش��د. نرخ هر يورو نيز به 2۹ هزار و 
7۹۴ تومان رس��يد. قيمت فروش يورو با افزايش ۴03 
توماني نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته 
)دوشنبه( به 2۹ هزار و 72۴ تومان رسيد. قيمت خريد 
هر دالر 2۴ هزار و 22 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۹ 
ه��زار و 135 تومان بود. همچنين قيمت خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 2۴ هزار و 31۴ تومان و قيمت فروش 
آن 2۴ هزار و 557 تومان است.عالوه بر اين، نرخ خريد 
يورو در اين بازار 2۹ هزار و ۴۹۹ تومان و نرخ فروش آن 
2۹ هزار و 7۹۴ تومان اعالم شد. براساس اين گزارش در 
سامانه نيما در روز معامالتي گذشته )دوشنبه(، هر يورو 
به قيمت 2۹ هزار و 116 تومان و هر دالر 2۴ هزار و 37۹ 
تومان به فروش رسيد. همچنين در سامانه سنا روز كاري 
گذش��ته )دوشنبه(، حواله يورو به قيمت 2۹ هزار و ۹6 
تومان معامله و همچنين حواله دالر به قيمت 2۴ هزار 
و 72 تومان فروخته شد. بررسي رفتار فعاالن بازار ارز در 
روزهاي اخير نشان دهنده ترديد و سرگرداني آنهاست 
به طوري كه آنها از تداوم رشد بهاي ارز نااميد شده و چشم 
به ريزش قيمت ها دارند، به نظر مي رسد كه دالالن بازار 

ارز اكنون به پيشواز تحوالت پيش رو رفته اند.

    نوسان قيمت سكه در كانال ۱۱ ميليوني 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جدي��د در بازار 
تهران  سه شنبه، پنجم اسفندماه با افزايش 120 هزار 
توماني نسبت به روز كاري قبل )دوشنبه( 11 ميليون 
و 170 هزار تومان و س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 10 ميليون و 700 هزار تومان معامله شد. نيم سكه 
بهار آزادي 6 ميليون و 350 هزار تومان، ربع سكه چهار 
ميليون تومان و س��كه يك گرمي هم 2 ميليون و ۴00 
هزار تومان قيمت خ��ورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز 

نرخ هر گرم طالي 18 عيار ب��ه يك ميليون و 78 هزار 
تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون و 67۴ هزار تومان 
رسيد. اونس جهاني طال نيز امروز يك هزار و 806 دالر و 
25 سنت فروخته شد. قيمت سكه از 30دي ماه تا چند 
هفته گذشته در كانال 10 ميليون توماني در نوسان قرار 
داشت، اما به تدريج رشد كرد. بررسي ها نشان مي دهد در 
روزهاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند 

صعودي داشته است.

   ٨٠  درصد از ارِز صادركنندگان تهراني
 به كشور بازگشته است

رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
گفت: ساالنه هشت ميليارد يورو در اين استان صادرات 
داريم و ٨٠ درصد ارِز صادركنندگان تهراني به كش��ور 
بازگشته اس��ت.١٩ ميليارد يورو ارز به كشور برگشته 
و ميزان بازگش��ت ارز صادراتي صادركنندگان استان 
تهران ٨٠ درصد بوده است.در سال جاري 5٠ هزار پرونده 
ثبت سفارش در استان نيز بررسي شده است.حدود ١٧ 
هزار واحد صنعتي در استان تهران فعال هستند و همه 
اين واحدها در زمينه توليد و خدمات فني و مهندسي 
س��رآمدند. صادقي با بيان اينكه بالغ بر ١6 هزار كارت 
بازرگاني در اس��تان تهران وج��ود دارد و 2 هزار و ۹۹1 
صادركننده در اين اس��تان فعال هستند، گفت: ارزش 
صادرات استان تهران از ابتداي سال ٩٧ تا ٣١ مرداد ٩٩ 
بيست و يك ميليارد يورو بود كه پيش بيني مي شود در 
سال جاري هشت ميليارد يورو صادرات از استان تهران 

صورت گيرد.

    شرط مجلس  براي ابقاي ارز ترجيحي 
تا نيمه ۱400

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: شرط مجلس 
براي ابقاي ارز ترجيحي اين است كه دولت اجازه ندهد 
همچون گذشته از اين ارز سوءاس��تفاده شود و رانت و 
فس��ادهايي صورت گيرد و بايد مانع از اين اتفاق شود. 
شهباز حسن پور بيگلري در گفت وگو با ايِبنا درباره اين 
موضوع كه دولت قصد حذف ارز ترجيحي براي تامين 
كاالهاي اساسي را ندارد، اظهار كرد: اگر دولت عالقه مند 
اس��ت كه از ارز ترجيحي براي تامين كاالهاي اساسي 
اس��تفاده كند، مجلس با اين موضوع مشكلي ندارد اما 
به يك ش��رط، آن هم اينكه دولت اجازه ندهد همچون 
گذشته از اين ارز سوءاستفاده شود و رانت و فسادهايي 

صورت گيرد و بايد مانع از اين اتفاق و سازوكاري اتخاذ 
شود كه ارز ترجيحي طبق قاعده و اصول به كاالي اساسي 
تخصيص داده شود و نه به كاالهاي لوكس و غير ضرور، 
اگر اين ارز باقي بماند مجلس شوراي اسالمي خواستار 
اس��ت در قبال آن حفاظت هايي از جانب دولت صورت 
گيرد. حس��ن پور با تاكيد بر ضرورت كمك به مردم در 
اين ش��رايط، تصريح كرد: ُحسن نيت دولت در اين امر 
يعني تخصيص ارز ترجيحي براي تامين كاالي اساسي 
محرز است، اما بايد مانع از رانت و فساد در تخصيص آن 
شود. حسن پور بيگلري با بيان اينكه كارگروه هايي در بين 
مجلس و دولت ايجاد شده تا نحوه نظارت بر تخصيص اين 
ارز مشخص شود، بيان كرد: در بودجه سال ۹8 نيز 1۴ 
ميليارد دالر ارز ترجيحي براي تامين كاالهاي اساسي به 
دولت داده شد. مشكل اصلي در توزيع كاالها رانت است 
و افرادي كه با ارز ۴ هزار و 200 توماني كاالهايي را وارد 
كرده اند، ولي به دست مصرف كننده با اين قيمت نرسيده 
است. در همين جهت دولت بايد تمام سعي و تالش خود 
را گذاشته تا اينچنين مشكالت را نداشته باشيم. مجلس 
يازدهم اجازه نخواهد داد ارز ترجيحي منحرف شود و 
فساد و رانت ايجاد كند و در مقابل آن مردم براي تامين 

كاالي اساسي خود با مشكالتي مواجه شوند.

   سقوط 8  هزاردالري ارزش بيت كوين 
ابراز نگراني ايالن ماس��ك خري��دار بزرگ بيت كوين و 
مالك تس��ال در مورد افزايش قيمت زياد و بسيار سريع 
بيت كوين باعث شد 8000 دالر از ارزش اين ارز مجازي 
طي تنها چند ساعت پايين بيايد. به گزارش بلومبرگ، 
استقبال ايالن ماسك از بيت كوين در اوايل همين ماه 
باعث افزاي��ش 50درصدي ارزش اين ارز مجازي تا 58 
هزار دالر شد و عكس العمل سرد او در اين هفته ارزش 
آن را پايين آورد. ارزش بيت كوين پس از يك س��قوط 
17درصدي در روز دوش��نبه، 5.6 درصد كاهش يافته 
است. پس از ابراز نگراني ايالن ماسك، ثروتمندترين مرد 
دنيا در مورد افزايش قيمت زياد و بسيار سريع بيت كوين، 
اين ارز مجازي به زير 50 هزار دالر رسيد و طي تنها چند 
س��اعت 8000 دالر از ارزش خود را از دس��ت داد. متي 
گرينسپن، موس��س كوانتوم ايكاناميكس و متخصص 
س��رمايه گذاري و تحليل بازار با مقايس��ه تأثير ماسك 
بر قيمت بيت كوين نس��بت به وارن بوفي، گفت ايالن 
ماسك و اظهاراتش تأثيري خارق العاده بر قيمت هاي 
بازار دارند. حتي ميلياردرهاي ديگر هم در مورد سخنان 

ماسك اظهارنظر كرده اند، بيل گيتس موسس شركت 
مايكروس��افت در يك مصاحبه تلويزيوني گفت كه از 
طرفداران بيت كوين نيست، هم به خاطر مسائل محيط 
زيستي و مصرف باالي انرژي براي توليد اين ارز مجازي 
و هم به خاطر سرمايه گذاران شخصي. وي گفت: »ايالن 
پول زيادي دارد و انس��ان پيچيده اي است بنابراين من 
نگران اين نيستم كه بيت كوين اتفاقي باال و پايين برود. 
من نسبت به بيت كوين خوش بين نيستم و عقيده دارم 
اگر به اندازه ايالن ماسك پول نداريد بايد مراقب باشيد.« 
بزرگ ترين ارز مجازي دنيا موفقيت چش��مگيري طي 
ماه جاري داشته است كه نتيجه سرمايه گذاري باالي 
شركت تسال و س��رمايه گذاران سازماني بوده است كه 
بيت كوين را جايگزين جذابي براي طال و دالر مي دانند 
ولي تحليلگران هشدار داده اند اين افزايش قيمت يك 
حباب اس��ت كه به وس��يله محرك هاي دولتي و مازاد 
نقدينگي از طرف بانك هاي مركزي به وجود آمده است. 
ارزش بيت كوين تنها در ماه فوري��ه بيش از 60 درصد 
افزايش يافته است. اين ارز مجازي در روز يكشنبه ركورد 
5۹ هزار دالر را شكست و در زمان حاضر حدود 5۴100 
دالر در نيويورك معامله مي شود. ساير ارزهاي مجازي 
هم كاهش قيمت داشته اند. اتر، دومين ارز مجازي دنيا 
از نظر ارزش بازار 1۹ درصد كاهش داشته است. بسياري 
از تحليلگران هش��دار داده اند سرمايه گذاران جديد در 
بيت كوين بايد آماده بي ثباتي هاي بزرگ باشند و احتمااًل 
قيمت اين ارز مجازي با همان سرعت و شدتي كه افزايش 

يافته بود، سقوط مي كند.

     قيمت  جهاني طال 
به دنبال تضعيف دالر و عقب نشيني اوراق قرضه دولت 
امريكا قيمت طال امروز شاهد افزايش بود و به باالترين 
رقم يك هفته گذشته رسيد. به نظر مي رسد نگراني ها 
از رشد نرخ تورم سبب تقويت بيشتر جذابيت بازار طال 
شده است. به گزارش رويترز، قيمت هر اونس طال با 0.10 
درصد رشد به 1811 دالر و 51 سنت رسيد. قيمت به 
باالترين رقم از 16 فوريه يعني 1815 دالر و 63 سنت 
رسيد بود. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در 
ماه آوريل با 0.23 درصد رشد به 1812 دالر و 50 سنت 
رسيد.كايل رودا تحليلگر موسسه اي جي ماركت گفت: 
»يكي از معدود دارايي هايي كه اشتها براي خريد آن كم 
ش��ده در حال حاضر دالر است... و همين مساله سبب 

تقويت قيمت طال شده است.«

كيفيت قابل توجه��ي در برنامه هاي توليدي اش وجود 
ندارد، مگر چقدر بودجه نياز دارد كه نمايندگان مجلس 
تصميم گرفته اند دست در جيب محروم ترين اقشار كشور 
كنند و منابع برآمده از آن را به اين س��ازمان تخصيص 
دهند؟ اساس��ا مگر نمايندگان با شعار حمايت از اقشار 
آس��يب پذير جامعه راهي بهارستان نش��ده اند؟ آيا اين 
مصوبات به معناي حمايت از اقشار آسيب پذير است؟ آيا 
اين نوع تصميمات باعث كاهش هزينه هاي روتين مردم 
مي شود؟ چاه ويل مصارف صدا و سيما چقدر طويل است 
كه هر اندازه بودجه در آن ريخته مي شود و به اختياراتش 
افزوده مي شد، باز هم مي خواهد و طلب مي كند. صدا و 
سيما بابت هر تبليغات وسيعي كه انجام مي دهد، هزاران 
ميليارد تومان درآمد دارد. اخيرا خبر رس��يد كه يكي از 
برندهاي كسب و كار اينترنتي كه مدام در صدا و سيما 

تبليغ مي ش��ود، براي يك دوره قرارداد تبليغاتي بيش 
از 500 ميليارد تومان پرداختي به صدا و س��يما داشته 
است. وقتي فقط يك برند كسب و كار آنالين يك چنين 
پرداختي براي تبليغات در يك دوره زماني محدود دارد، 
نش��ان مي دهد كه برداشت صدا و سيما از تبليغات چه 
وضعيتي دارد. اين در حالي است كه خدمات اينترنتي 
كه در كشورمان ارائه مي شود از بي كيفيت ترين خدمات 
آنالين در سطح جهان است. در كره جنوبي براي دانلود 
يك فيلم چند ساعته، مردم به راحتي طي چند دقيقه 
فيلم و مدي��اي مورد نظر را دانلود مي كنند. اما در ايران، 
دانلود ي��ك مدياي چند دقيقه اي، چند س��اعت طول 
مي كشد. اين در حالي است كه كشورهاي توسعه يافته 
تالش مي كنند تا خدمات سايبري را به پايين ترين قيمت 
و در برخي موارد رايگان در اختيار شهروندان قرار دهند. 

در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، شهرداري خدمات 
اينترنتي رايگان در ايستگاه هاي اتوبوس، رستوران ها، 
ايستگاه هاي مترو و... ارايه مي كنند، اما در ايران در ازاي 
يك چنين خدمات بي كيفيتي كه همواره فرياد كاربران 
را به خاطر سرعت پايين و پارازيت هاي فراوان به آسمان 
بلند مي كند به ه��ر بهانه اي قيمت را افزايش مي دهند. 
اين در حالي است كه ايران 35 سال است با تحريم هاي 
اقتصادي روبه روس��ت؛ اين تحريم هاي اقتصادي باعث 
شده، فقر در كش��ور گسترش پيدا كند، تورم به صورت 
فزاينده در داالن صعودي رشد قرار بگيرد و هزينه هاي 
زندگ��ي افزايش پيدا كن��د. جالب اينجاس��ت همين 
نمايندگان مجلس در برابر تالش هايي كه براي پايان دادن 
تحريم هاي اقتصادي صورت مي گيرد، مقاومت مي كنند 
و در مسير ديپلماسي سنگ اندازي مي كنند، اما از سوي 

ديگر قيمت خدمات م��ورد نياز م��ردم در بخش هاي 
مختلف را افزايش مي دهند. در وهله نخس��ت به عنوان 
يك ش��هروند و در مرحله بعد به عنوان يك كارشناس 
فضاي مجازي از اين رويكرد عصباني و آزرده خاطر هستم. 
نمايندگان مجلس نبايد فراموش كنند كه امروز از سوي 
نهادهاي مسوول اعالم شده كه آن دسته از خانواده هايي 
كه درآمد ماهانه زير 10ميليون تومان دارند، زير خط فقر 
قرار مي گيرند. با اين فرمول دامنه وسيعي از شهروندان 
ايران��ي زير خط فقر قرار مي گيرند. با اي��ن اعداد و ارقام 
منصفانه نيست كه به هر بهانه اي هزينه هاي زيست اين 
مردم در بخش هاي مختلف افزايش پيدا كند. حيرت انگيز 
ان است كه اين مصوبات توسط مجلسي صورت گرفته كه 
فرياد حمايت از اقشار محروم را سر مي دهند اما در عمل از 
منافع صدا و سيما و ساير نهادهاي متمول دفاع مي كند.

بهمن آرمان
صاحبنظر   اقتصادي

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
اين روزها بازار س��رمايه ش��رايط نابس��اماني دارد. 
انتقادات به دولت و مسووالن به علت تدبير نامناسب 
در وضعيت بازار ادامه دارد. ش��رايط به گونه اي رقم 
خورد كه رياست س��ازمان بورس در عرض تقريبا 
يكسال س��ه بار تغيير يافت. بازار سرمايه نه تنها از 
نظر مالي، بلكه از منظر اجتماعي حتي امنيتي نيز 
پتانس��يل تبديل به بحران را دارد. رياست سازمان 
بورس و شوراي عالي بورس نيز سعي دارند با اتخاذ 
تصميمات جديد يك تعادل نسبي در بازار سرمايه 
ايجادكنند. البته بايد در نظر داش��ت كه با توجه به 
پايان س��ال و همچني��ن پيش رو ب��ودن انتخابات 
رياس��ت جمهوري در خرداد ۱۴۰۰، بازار همچنان 
احتياط را در دس��تور كار خواهد داشت در نتيجه 
خيلي نبايد انتظار افزايش حجم معامالت را داشت. 
در اين گزارش به بررسي مهم ترين عوامل تاثير گذار 

بر بازار سهام تا خرداد ۱۴۰۰ خواهيم پرداخت.
بازارهاي م��وازي و بازارهاي جهاني تاثير بس��يار 
زيادي بر روي بازارسهام دارند و ممكن است با يك 
خبر كوتاه از اين بازارها وضعيت بازارسرمايه را تغيير 
دهند. يكي از مولفه هاي مهم در بازار س��رمايه ارز 
است؛ هم از جهت اثرگذاري بر سودآوري شركت ها 
و ارزش دارايي ش��ركت هاي بورسي و هم از جهت 
اثرگذاري بر ارزش حقيقي قيمت هاي س��هام. اما 
رون��د آتي قيمت ارز و اثر آن بر بازار س��هام چگونه 

خواهد بود؟
بعد از آنكه به صورت هيجاني و با چشم انداز مثبت 
ايجاد شده سياس��ت خارجي با انتخاب جو بايدن 
به رياس��ت جمهوري امريكا، قيم��ت دالر امريكا تا 
نزدي��ك ۲۰ هزار تومان كاهش ياف��ت، بار ديگر به 
بيش از ۲۵ هزار تومان بازگش��ت. داليل مختلفي 
براي افزايش قيمت ارز وجود دارد. كمرنگ تر شدن 
چشم انداز مثبت سياست خارجي با اظهارنظرهاي 
طرفي��ن درخصوص برج��ام و تحريم ه��ا، افزايش 
ادامه دار باالي ۳۰ درصد نقدينگي در كش��ور، تراز 
تج��اري منفي با وجود س��ركوب واردات، ادامه دار 
بودن چش��م انداز تورمي و اينكه ارز خود نوعي كاال 
اس��ت و از تورم اثر مي گيرد، ادامه دار بودن كسري 
بودجه دولت، عدم گشايش درخصوص آزاد شدن 
پول ه��اي بلوك��ه ش��ده كش��ور و... در نتيجه بايد 
بپذيريم دالر زير ۲۰ هزار تومان حداقل تا چند ماه 
آتي بعيد است. از س��وي ديگر بازار سهام ديگر آن 
ترس از ريزش قيمت ارز را ندارد و پس از پيش خور 
ش��دن كاهش قيمت ارز در قيمت هاي سهام، حال 
بازار سهام به دنبال فاصله گرفتن خود از قيمت ارز 
است. در اين باره افزايش احتمالي فروش نفت هم 
در ماه هاي آتي كمكي به كاهش قيمت ارز نخواهد 
كرد چرا ك��ه از زمان فروش نف��ت در صورت نبود 
تحريم ها، حدود چهار م��اه زمان خواهد برد كه ارز 
نفت فروخته شده دريافت ش��ود. در بازار سهام، نه 
تنها طي چند ماه آتي تاثير از قيمت ارز ندارد، بلكه 
به سمت فاصله گرفتن از وابستگي افراطي خود به 

قيمت ارز خواهد رفت.
كسري بودجه سنت همه دولت هاي كشور و افزايش 
تورم نتيجه هميشگي آن بوده است و به نظر بودجه 
س��ال ۱۴۰۰ سنت ش��كني نخواهد كرد. افزايش 
هزينه هاي قطعي در مقاب��ل درآمدهاي احتمالي 
بيش از پيش تورمي بودن بودجه را هشدار مي دهد 
و بودجه س��ال ۱۴۰۰ به افزايش تورم دامن خواهد 
زد. البته كس��ري بودجه مي تواند باعث آن شود كه 
دولت به فكر دست كردن در جيب صنايع باشد. اين 
احتمال معموال در نيمه دوم سال و زماني كه كسري 
بودجه آش��كارتر مي ش��ود رخ خواهد داد و البته با 
متمم بودجه توس��ط دولت جديد. ل��ذا تا چند ماه 
ابتدايي سال بعد اين ريسك بازار سرمايه را تهديد 
نخواهد كرد. بايد در نظر داش��ت كه تامين كسري 
بودجه دولت از بازار س��رمايه از طريق عرضه اوليه، 
فروش سهام، صندوق هاي ETF  و... نياز به يك دوره 
رونق دارد و س��پس در دوران رونق فروش سهام و 
تامين مالي توسط دولت انجام شود. در نتيجه براي 
تامين كس��ري بودجه دولت مجدد ب��ه رونق بازار 
سرمايه نياز دارد. تامين مالي از طريق فروش اوراق 
بدهي در بازار سرمايه توسط دولت هرچند براي بازار 

سهام يك تهديد باشد اما اوال به علت اينكه در بودجه 
س��قف فروش اوراق بدهي مشخص  مي شود و ثانيا 
عمدتا صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت به 
س��مت اين اوراق خواهند رفت، كمتر پولي از بازار 
سهام به س��مت اين اوراق بدهي خواهد رفت. پس 
بودجه س��ال ۱۴۰۰ هم مي تواند به افزايش قيمت 

سهام در چند ماه ابتدايي سال منجر شود.

   روند عادي معامالت
با كاهش هيجان در بازار

س��لمان نصي��رزاده، كارش��ناس بازارس��رمايه در 
گفت وگو با ايرنا به روند فعلي معامالت بورس اشاره 
كرده و مي گويد: انتظار مي رود كه ش��رايط بازار تا 
پايان اس��فند ماه رو به بهبود ب��رود، در هفته هاي 
گذش��ته بازار با برخ��ي از ابهام ها هم��راه بود كه تا 
حدودي ش��رايط بازار را تحت تاثير قرار داد. يكي 
از مسائلي كه به ش��دت بر روند بازار تاثيرگذار بود 
موضوع بودجه به خصوص در مورد مساله افزايش 

حامل هاي انرژي و نرخ هزينه سوخت و برق بود.
نصيرزاده اظهار مي كند: در اليحه بودجه ارايه شده 
از سوي دولت به موضوع افزايش حامل هاي انرژي 
پرداخته نشده است كه اين مساله مي تواند به عنوان 
يكي از ابهامات منفي در بازار برطرف شده باشد و به 
عنوان اتفاقي مثبت براي معامالت بازار تلقي شود. 
در كنار اين موضوع بحث مناقش��ات سياسي و نرخ 
ارز مطرح ش��د كه اين موضوع، كليت بازار را به هم 
ريخت و انتظارها بر اين اس��اس بود تا حدودي نرخ 
ارز ت��ا قيمت ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان كاهش پيدا كند 
و در آن مح��دوده تثبيت ش��ود در حالي كه چنين 

اتفاقي رخ نداد.
وي با بيان اينكه به نظر مي رس��د مس��ائل سياسي 
در ش��رايط كنوني به نتيجه نهايي نرسد، مي گويد: 
با توجه به چنين موضوعي ممكن اس��ت نرخ ارز در 
محدوده هاي فعلي و در قيم��ت ۲۵ هزار تومان به 
ثبات برسد كه اين موضوع مي تواند به عنوان اتفاقي 
مثبت براي بازار تلقي شود. براساس پيش بيني هاي 
ص��ورت گرفته ن��رخ ارز فصل زمس��تان و بهار را با 
ميانگين ح��دود ۲۵ هزار تومان ب��ه پايان خواهد 
رس��اند، در حالي كه تا چند وقت گذشته انتظارها 
بر اين اس��اس بود كه نرخ ارز به قيمت هاي كمتر از 
۲۵ هزار تومان برسد و حتي تا نرخ حدود ۲۲ هزار 

تومان كاهش يابد.
اين كارشناس بازار سرمايه اضافه مي كند: با توجه به 
قرار گرفتن قيمت هاي جهاني در سطوحي مناسب، 
عملكرد مطلوب شركت ها و قرار گرفتن تحليل هاي 
بنيادي و تكنيكالي مي توان به آينده بازار خوشبين 
بود و انتظار داش��ت كه تا حدودي روند بازار بهبود 
پيدا كند و س��يگنال هاي خوبي به بازار داده شود. 

همه اين خوش بيني ها به اين معنا نيس��ت كه موج 
جديدي از صعود را در بازار ش��اهد خواهيم بود اما 
انتظارها اين است كه تا حدودي روند بازار به سمت 

تعادل برود.
نصي��رزاده با بي��ان اينكه در اس��فند م��اه خطري 
معامالت ب��ازار را تهديد نمي كن��د، مي گويد: تنها 
موضوعي كه اكنون بازار را با مش��كل همراه كرده، 
نوعي بي اعتمادي است كه بر كليت روند بازار حاكم 
شده اس��ت. صف هاي فروش ايجاد ش��ده در بازار 
در دامنه نوس��ان منفي دو است بنابراين نمي تواند 
چندان تاثيري بر روند بازار داش��ته باش��ند و خطر 
زيادي را در بازار داش��ته باش��ند. در صورت ايجاد 
تعادل در معامالت بورس و كاهش هيجان روند بازار 
مي تواند تا حدودي بهبود پيدا كند. انتشار گزارش 
ماهان��ه ش��ركت ها در كنار ديگر عوام��ل مي تواند 
كمك كننده ب��ه وضعيت بازار باش��د و تا حدودي 
ش��رايط بازار را به س��متي پيش ببرد كه معامالت 

بورس عملكرد بهتري را از خود نشان دهد.
وي خاطرنش��ان مي كند: از جمل��ه گروه هايي كه 
بازار را تحت تاثير منفي قرار داد گروه پااليشي بود، 
اين گ��روه اصالح زيادي را تجربه ك��رد اما در عين 
حال گزارش س��ه ماهه اين ش��ركت ها به گونه اي 
بود كه تا حدودي زمينه نگراني هاي بازار را كاهش 
داد. اين موارد مي تواند تا يك يا س��ه ماه آينده و تا 
زمان برگ��زاري فصل مجامع بازار را فضاي بهتر و با 
ثبات تري قرار دهد اما س��هامداران نبايد در انتظار 
رشدهاي غافلگيركننده ش��اخص بورس همچون 

چند ماه گذشته باشند.

   شاخص در مسير نزول
براس��اس معامالت روز سه شنبه بيش از ۶ ميليارد 
و ۶۷۰ ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش ۶۶ ه��زار و ۱۳۶ ميلي��ارد ريال داد و س��تد 
ش��د. همچنين ش��اخص كل )ه��م وزن( با ۹۹۷ 
واحد كاه��ش به ۴۳۵ هزار و ۹۶ واحد و ش��اخص 
قيمت )ه��م وزن( با ۶۵۱ واحد اف��ت به ۲۸۴ هزار 
و ۳۰۰ واحد رس��يدند. ش��اخص ب��ازار اول ۴۱۴ 
واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۰ ه��زار و ۹۹۸ واحد 
كاهش داش��تند. حقوقي ه��ا در روز مذكور حدود 
۴۶۰ميليارد تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد پنج ه��زار و ۵۵۰ميليارد تومان 
ب��ود، اش��خاص حقوق��ي ۱۹درصد يعن��ي هزار و 
۳۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
هشت درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق 
پول حقوقي در بازارسرمايه در گروه هاي »بانك ها 
و موسس��ات اعتباري«، »محصوالت شيميايي« و 
»سرمايه گذاري ها« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »فلزات اساس��ي« و »كاشي و 

سراميك« به نفع حقيقي ها تمام شد. افزايش سهام 
حقيقي ها در ۳۸نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 
۱۳۰نماد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه 
جمع تغيير مالكيت دسته اول ۲۰۰ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت دسته دوم ۶۲۰ميليارد تومان بود.

ع��الوه بر اين در بي��ن تمامي نماده��ا، نماد »ملي 
صنايع مس ايران« با دو هزار و ۴۱۴ واحد، »فوالد 
مباركه اصفهان« با ۸۴۰ واحد، »توس��عه معادن و 
فلزات« با ۲۴۸ واح��د، »فوالد كاوه جنوب كيش« 
ب��ا ۲۴۵ واح��د، »تامين س��رمايه امي��د« با ۱۰۰ 
واحد، »سيمان فارس و خوزس��تان« با ۷۴ واحد، 
»پتروشيمي بوعلي سينا« با ۷۳ واحد و »گسترش 
نفت و گاز پارسيان« با ۷۱ واحد و »معدني و صنعتي 
چادرملو« ب��ا ۵۵ واحد تاثير مثبت را بر ش��اخص 
بورس داش��تند. نماد »صنايع پتروش��يمي خليج 
فارس« با ۷۲۱ واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي« با ۵۲۳ واح��د، »ايران خودرو« با ۳۷۹ 
واحد، »گروه مپنا« ب��ا ۲۹۱ واحد، »بانك ملت« با 
۲۶۰ واحد، »س��رمايه گذاري غدير« با ۲۵۳ واحد، 
»بانك تجارت« ب��ا ۲۲۵ واحد، »بانك صادرات« با 
۲۲۰ واحد، »معدني و صنعت��ي گل گهر« با ۱۸۷ 
واحد با تاثير منفي بر ش��اخص همراه بودند. برپايه 
اين گزارش روز گذش��ته نماد »مل��ي صنايع مس 
ايران«، »سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، »فوالد 
مباركه اصفهان«، »پااليش نفت تهران«، »سايپا«، 
»پاالي��ش نفت بندرعب��اس« و »ايران خودرو« در 
گروه نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. »گروه فلزات 
اساسي« هم در معامالت ديروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه ۵۰۹ ميليون 
و ۶۰۳ هزار برگه س��هم به ارزش هفت هزار و ۴۸۲ 

ميليارد ريال داد و ستد شد.
 ش��اخص فرابورس ني��ز ۲۹ واحد كاهش داش��ت 
و ب��ر روي كانال ۱۷ هزار و ۲۲۳ واح��د ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۲۴۲ هزار برگه 
س��هم به ارزش ۴۶ هزار و ۵۸۴ ميليارد ريال داد و 
ستد شد. روز سه شنبه نمادهاي »فوالد هرمزگان 
جنوب«، »پليمر آريا ساس��ول«، »ش��ركت آهن و 
فوالد ارفع«، »پتروش��يمي مارون«، »پتروشيمي 
تندگويان«، »كش��ت و دامداري فكا«، »مبين وان 
كيش«، »پاالي��ش نف��ت الوان«، »مجتمع توليد 
گوش��ت مرغ ماهان« با تاثير مثبت بر شاخص اين 
ب��ازار همراه بودند. همچنين س��هامي »ذوب آهن 
اصفهان«، »س��رمايه گذاري صبا تامين«، »سنگ 
آهن گهرزمين«، »بانك دي«، »موسسه اعتباري 
ملل«، »پتروشيمي زاگرس«، »گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي«، »گروه توسعه مالي مهر آيندگان« 
و »زغال س��نگ پ��روده طبس« با تاثي��ر منفي بر 

شاخص بورس همراه بودند.
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قيمت گذاري؛ آفت اقتصاد ايران
علي صالح آبادي، رييس اس��بق س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار و مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران 
در گفت وگو با كاالخبر ب��ه رويكرد قيمت گذاري 
دس��توري و تبعات اجراي آن اش��اره كرد و اظهار 
داشت: قيمت گذاري دستوري هميشه در بازارها 
باعث ايجاد رانت شده است، زماني كه كاال به صورت 
دستوري قيمت گذاري مي شود و قيمت ها فاصله 
قابل توجهي را با قيمت بازار پيدا مي كنند، زمينه 
ايجاد رانت در بازار فراهم مي شود. وي گفت: با اجراي 
قيمت گذاري دستوري افرادي كه شايستگي خريد 
كاال را ندارند اقدام به خريد كاالي مدنظر مي كنند 
و در نهايت كاالي مدنظر را در بازار آزاد با قيمت باال 
به فروش مي رس��انند. صالح آبادي قيمت گذاري 
دستوري را به عنوان آفتي بزرگ در اقتصاد كشور 
عنوان ك��رد و گف��ت: در مجم��وع قيمت گذاري 
دس��توري هيچ نفع و اثر مثبتي براي مردم ندارد و 
همه تجربيات گذشته تاييد مي كنند كه اجراي اين 
اقدام، فقط به نفع دالالن و سوداگران خواهد بود كه 

زمينه به هم ريختگي نظم بازار را فراهم مي كند.
رييس اسبق س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بيان 
اينكه سياس��ت گذار بايد ميان دخال��ت و نظارت 
تفاوت قايل ش��ود، افزود: در بازار به شدت مخالف 
قيمت گذاري دستوري هستم اما از طرفي معتقدم 
كه بايد نظ��ارت در معامالت كاالها صورت گيرد و 
نهادهاي متولي بايد به طور حتم نظارت بر بازارها 
داشته باشند؛ همين نظارت ها زمينه تنظيم بهينه 
بازار را فراهم مي كند. وي خاطرنشان كرد: نظارت 
بازار بايد در اين راستا باشد كه كاالها جهت تنظيم 
عرضه و تقاضا به موقع در بازار عرضه شوند و كااليي 
در بازار احتكار نشود. صالح آبادي ادامه داد: از سوي 
ديگر اعالم مي شود كه برخي موافق رها شدن بازار 
هستند در شرايطي كه اين موضوع نيز مورد قبول 
نيست؛ اتفاقا اهميت موضوع نظارت اينجا نمايان 
مي شود به شكلي كه قيمت گذاري دستوري و رهايي 
بازار هيچ يك به نفع بازار نيست بلكه نظارت دقيق 
بر روند بازارها و اتخاذ سياس��ت هاي اصولي و غير 
دستوري عامل تعادل بخشي به معامالت مي شود. 
اين مقام مسوول اظهار داشت: حدود يك ماه گذشته 
نيز مطرح شدن قيمت گذاري دستوري براي فوالد 
باعث به هم ريختگي بازار و تاثير منفي آن بر معامالت 
بورس شد. وي در ادامه به عملكرد بورس كاال اشاره 
كرد و گفت:  ما معتقد به عرضه كاالها در بورس كاال 
هستيم و بهتر است اقدامي صورت گيرد تا حد امكان 
كاالها در بورس كاال عرضه شوند تا هم امكان نظارت 
بر بازار فراهم شود و هم قيمت گذاري دستوري كنار 
رود. صالح آبادي با بيان اينكه عرضه كاالها به حد 
كافي در بورس كاال مي تواند زمينه تعادل بخشي 
بازارها را مهيا كند، گفت: بورس كاال در چند سالي 
كه در حال فعاليت بوده است عملكرد بسيار خوبي 
را از خود نش��ان داده است، اما متاسفانه زماني كه 
كااليي با افزايش قيمت همراه مي شود برخي گمان 
مي كنند كه بورس باعث افزايش قيمت ها شده است 
در حالي كه بورس علت نيست بلكه معلول است و 
فقط نشان دهنده وضعيت موجود در بازار است. وي 
در پايان خاطرنشان كرد: با عرضه كافي محصوالت 
در ب��ورس كاال و نظارت و رصد تولي��د خريداران 
كاالها مي توان شاهد شفافيت حداكثري و حضور 

خريداران واقعي در معامالت بود.

صرفه جويي در زمان و هزينه
با مناقصه در بورس كاال

كام��ران داودي، معاون مديركل در امور برنامه ريزي 
توزيع ش��ركت توانير به اهداف حضور شركت توانير 
در بورس كاالي ايران اشاره كرد و اظهار داشت: همه 
ساله بخش عمده اي از زمان و توان كاركنان صنعت 
برق كشور صرف تامين كاالهاي اساسي برق از طريق 
برگزاري مناقصات و س��اير روش هاي متداول نظير 
استعالم و ... درچارچوب آيين نامه معامالت ابالغي 
مجمع عمومي اين شركت ها مي شود و اساساً به جهت 
سرمايه بر بودن صنعت برق و اينكه بخش عمده اي از 
قيمت تمام ش��ده پروژه هاي سرمايه اي برق، شامل 
كاال و تجهيزات اس��ت، لذا اهميت و حساسيت اين 
موض��وع براي انجام بي عيب و نق��ص تامين و خريد 
تجهيزات به طريق شفاف و س��المت و آسان بسيار 
حائز اهميت اس��ت. كامران داودي افزود: اين موارد، 
بعالوه كشف واقعي قيمت كاالها و تجهيزات بخش 
توزيع ب��رق صرف نظر از ش��رايط اقتص��ادي فعلي 
حاكم بر صنعت برق كشور، يكي از مهم ترين داليل 
استفاده از س��ازوكار متداول در بورس كاالي ايران و 
انجام معامالت از طريق آن است. وي ادامه داد: انجام 
مناقصات از طريق بورس كاال، ضمن باال بردن شفافيت 
و سالمت و س��هولت در فرآيند تامين كاال، منجر به 
صرفه جويي در زمان و هزينه و مديريت بهينه منابع 
نقدينگي در ش��ركت هاي زير مجموعه صنعت برق 
مي شود به گونه اي كه در شرايط فعلي به جهت نبود 
سازوكار ضمانتي مناسب مانند بورس، براي خريداران 
و فروشندگان در اين صنعت تضمين مناسب به انجام 
تعهدات قراردادي وجود ندارد لذا شاهد انباشت بدهي، 
عدم پرداخت به موقع تعهدات، عدم تحويل به موقع 
كاالي فروخته شده و به طور كلي عدم ايفاي مناسب 
تعهدات طرفين خريدار و فروش��نده در تامين كاال و 
تجهيزات هس��تيم. داودي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا توانير عالوه بر كنتور برق اقالم ديگري را از طريق 
معامالت ب��ه روش مناقصه بورس كاال تامين خواهد 
كرد؟ گفت: بله با برنامه ريزي انجام ش��ده در فازهاي 
آتي، عمده اقالم و كاالهاي سرمايه اي صنعت توزيع 
برق شامل ترانسفورماتور، سيم، كابل و پايه هاي برق از 
طريق بورس كاال تامين خواهد شد و به جهت مزاياي 
تامين كاال از طريق بورس، برنامه ريزي شده است كه 
به زودي عمده مدل هاي حمايتي مالي شركت توانير 
براي شركت هاي زيرمجموعه خود در تامين كاالهاي 

سرمايه اي از طريق بورس كاال صورت پذيرد.

دولت مجاز به استفاده از ظرفيت 
بورس در پروژه هاي عمراني شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي روز گذشته سه شنبه 
و در چهارمين جلسه رسيدگي به جزييات اليحه بودجه 
۱۴۰۰، با پيشنهاد »سيدشمس الدين حسيني« عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي الحاق به تبصره 
۵ ماده واحده اليحه بودج��ه ۱۴۰۰موافقت كردند. بر 
اساس پيشنهاد شمس الدين حسيني،  به دولت اجازه 
داده مي شود نس��بت به تامين مالي طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي كه اهميت و كاركرد راهبردي آنها 
با پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تاييد سازمان 
برنامه و بودجه كشور مي رسد، از طريق ابزارها و روش هاي 
بازار سرمايه اي اقدام نمايد. سقف منابع موضوع اين بند 
حداكثر ۳۰ درصد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه 
مصوب در هر فصل تعيين ش��ده اس��ت. بر اساس اين 
پيش��نهاد دولت مكلف اس��ت به منظور حفظ جريان 
نقدينگي مورد نياز، ضمن در اولويت قرار دادن تخصيص 
طرح هاي موضوع اين بند، براي پرداخت سود و حسب 
مورد بازپرداخت اصل منابع مالي، پيش بيني اعتبار الزم 
در س��ال هاي بعد را به عمل آورد. آيين نامه اجرايي اين 
بند شامل شيوه هاي اجرايي، ابزارهاي مالي و مواردي 
همچون تعيين حداكثر سود قابل پرداخت، نرخ كارمزد، 
نحوه تضمين و بازپرداخت تعهدات تصويه نهايي و و نحوه 
تقسيم ريسك، حداكثر دو ماه بعد از ابالغ قانون با پيشنهاد 
مشترك سازمان برنامه و بودجه كش��ور و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تشكيل هلدينگ شركت هاي 
غير بورسي سهام عدالت

محمدرضا معتمد، عضو هيات مديره بورس درخصوص 
سهام عدالت اظهار داشت: قرار است سهام شركت هاي 
غير بورسي سهام عدالت از طريق يك هلدينگ كه به 
زودي تشكيل مي شود، به همه ۴۹ ميليون سهامدار 
عدالت چه در روش مديريت مستقيم يا روش مديريت 
غيرمستقيم اختصاص پيدا كند. به گفته وي، مطابق 
آيين نامه آزادسازي سهام عدالت سهام ۱۳ شركت غير 
بورسي كه در پرتفوي سهام عدالت قرار داشتند، بايد به 
هلدينگي كه به زودي تشكيل مي شود، اختصاص پيدا 
كند. در حال حاضر سازمان خصوصي سازي اساسنامه 
هلدينگ را تهيه كرده و مديران هيات موسس را براي 
بررسي صالحيت حرفه اي معرفي كرده و اساسنامه 
را براي ثبت به اداره ثبت شركت ها ارسال كرده است 
كه بعد از تأييد صالحيت علمي مديران، ان شاءاهلل به 
زودي هلدينگ ياد شده تشكيل مي شود. معاون نظارت 
سازمان بورس گفت: فرايند انتقال سهام ۱۳ شركت در 
اين هلدينگ بعد از تشكيل هلدينگ آغاز مي شود و 
پس از آن افزايش سرمايه هلدينگ انجام مي شود كه 
سهام اين هلدينگ متعلق به همه ۴۹ ميليون سهامدار 
عدالت خواهد بود. معتمد اين را هم گفت: هلدينگ 
شركت هاي غيربورس��ي در حال تأس��يس و تأييد 
صالحيت تخصصي و عمومي مديران آن است كه به 
زودي اين كار انجام مي شود و اساسنامه و صالحيت 
مديران نزد اداره ثبت شركت ها تأييد مي شود. وي اين 
را هم گفت كه البته از ۱۳ ش��ركت غير بورسي سهام 
عدالت ۲ شركت شامل پتروشيمي بوعلي و پتروشيمي 
اروميه تاكنون وارد بورس شده اند و درصدي از سهام 
اين دو شركت بورسي جديد هم در هلدينگ ياد شده 
قرار خواهد گرفت. معاون نظارت سازمان بورس گفت: 
آنچه در مصوبه آزادسازي سهام عدالت است قرار است 
اين هلدينگ بعد از ثبت هلدينگ به همه سهامداران 
عدالت تخصيص داده شود. در حال حاضر در مرحله 
تأييد صالحيت مديران ق��رار دارد، بنابراين بايد اول 
هلدينگ تأسيس، بعد از آن افزايش سرمايه و سپس 
تخصيص سهام به همه سهامداران عدالت صورت گيرد.

درباره كتاب »سرمايه گذاري و 
معامله گري براي افراد مبتدي«

كتاب »سرمايه گذاري و معامله گري براي افراد مبتدي« 
تاليف فريبرز كبيري توسط انتشارات فدك ايساتيس 
در ۱۱۹ صفحه منتشر شده است. نويسنده اين كتاب 
در مقدمه مي نويس��د: ما در اين كتاب تالش كرده ايم 
آنچه را كه بايد يك فرد مبتدي بداند به او يادآور شويم. 
در اين كتاب هر دو روش بنيادي و فني به طور خالصه 
اما مفيد ارايه ش��ده اند و در انتها يك راهبرد س��اده، اما 
متداول كه مورد استفاده افرادي چون برنارد باروچ بوده 
ارايه شده است. اهميت و فوايد بازارهاي سرمايه امروزه 
بر كسي پوشيده نيست. رونق اين بازارها اگر به درستي 
هدايت شوند منجر به كاهش نرخ بيكاري، افزايش رفاه 
اجتماعي و ... خواهد شد. به هنگام ركود در ساير بازارها 
افراد با سرمايه هاي كوچك و بزرگ به اين بازارها هجوم 
مي آورند؛ اگر چه اين مديريت درست در سطح كالن بازار 
مي تواند سرمنشا رونق اقتصادي و بهبود فضاي كسب و 
كار شود، اما همچنين مي تواند براي افراد مبتدي زيان 
بار نيز باشد. شايد بتوان گفت فضاي بازار همچون فضاي 
مسابقات ورزشي است كه در آن بازيگران، بخوبي قواعد 
بازي را مي دانند. يك بازيگر شطرنج عالوه بر آگاهي از 
قواعد بازي راهبردهاي پيروزي را ني��ز مي داند و با آن 

راهبردها بارها و بارها براي پيروزي تمرين كرده است. 

شاخص هاي آسيا رشد كرد
شاخص »آسيا پاسفيك« در خارج از ژاپن ۰.۵۵ درصد 
رش��د كرد در حالي كه بازار سهام ژاپن ديروز به علت 
تعطيالت رسمي بسته بود. در بازار چين، كامپوزيت 
شانگهاي ۰.۱۱ درصد افت كرد در حالي كه شاخص 
اصلي در بازار هنگ كنگ با جه��ش ۱.۱۳ درصدي 
روبرو شد. »اي اس اكس استراليا« ۰.۸۶ درصد رشد 
كرد اما كاسپي كره جنوبي ۰.۳۱ درصد از ارزش خود 
را از دست داد. در بازار ارز، دالر در مقابل ارزهاي مهم 
آس��يا به پايين ترين سطح در ۶ هفته گذشته رسيد. 
نرخ براب��ري دالر با ين ژاپن و يوآن چين به ترتيب به 

۱۰۵.۱۸ واحد و ۶.۴۶۱۳ واحد رسيد. 

بورس در مقابل اتفاقات جديد اقتصادي

مسووالن به دنبال تدبير براي بازارسرمايه

جاي خالي ابزارهاي مالي در حوزه فوالد
سيد جواد جهرمي معاون عمليات و نظارت بر بازار 
بورس كاالي ايران گفت: از سال ۹۶ به اين سمت با 
تورم قوانين و مقررات و همينطور دستورالعمل هاي 
متضادي در حوزه فوالد مواجه هس��تيم. اين تورم 
قواني��ن و دس��تورالعمل ها از قيمت ه��اي پايه تا 
خريداران گرفته تا ميزان س��هميه هاي بهين ياب 
باعث مش��كل براي صنعت شده اس��ت و اين تضاد 

دستورالعمل ها يا تكرار آنها بايد از بين برود.
معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس كاال با اشاره 
به معامالت فوالد در اين بازار بيان كرد: محصوالت 
فوالد مورد معامله قرار گرفته در ۱۱ ماهه امسال ۱۱ 
ميليون تن بوده كه ۳۸ درصد باالتر از مدت مشابه 
س��ال قبل بوده است. شاهد هستيم كه عرضه هاي 
القايي و ش��ركت هاي كوچك مقي��اس در بورس 
افزايش يافته و عرضه آنه��ا از هزار تن در فروردين 
امس��ال به ۴۰ هزار تن در بهمن ماه رسيده است و 
اگر به ثبات و عدد مناسبي درعرضه هاي ماهانه در 
س��ال آينده برسد، بخشي از مش��كالت فوالدي ها 

مرتفع خواهد شد.

   جاي خالي ابزارهاي مالي در حوزه فوالد
معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس كاالي ايران 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: پيشنهاد 
ديگر ما عالوه بر تنوع بخش��ي به عرضه كنندگان، 
توسعه قراردادهاي بلندمدت در ابزار كشف پريميوم 
است تا هم تكليف عرضه بازار داخل و هم صادرات 
ش��ركت ها مشخص  ش��ود و در اين راستا به برخي 
توليدكنندگان شمش پيشنهاد داده ايم كه شمش 
خود را س��ه ماهه به پايين دس��ت بفروشند. نكته 
ديگر اين اس��ت كه در حوزه فوالد بازار آتي نداريم 
و در نتيجه نوس��انات بازار ارز و ساير بازارها در بازار 
فيزيكي خود را نشان مي دهد لذا بايد ابزار مشتقه و 
بازار آتي را براي اين صنعت تعريف كنيم. همچنين 
براي تس��هيل فراين��د پذيرش، در ح��ال بازنگري 

دستورالعمل مرتبط با تضامين هستيم.

   عرضه و تقاضا را بپذيريم
وي به موضوع قيمت ها نيز گريزي زد و عنوان كرد: 
قيمت، سنگ بناي همه تصميمات ميان خريداران 

و فروش��ندگان اس��ت. اگر مي خواهي��م اقتصاد به 
حرك��ت در بيايد و از اين وضعيت خارج ش��ود بايد 
اجازه دهيم مكانيزم عرضه و تقاضا در مورد قيمت 
تصميم گيري كند تا قيمت ها عادالنه شود. در اين 
بين اگر عرضه و تقاض��ا را قبول داريم نبايد جوري 
ب��ازي كنيم كه خودمان دوس��ت داري��م و قيمت 
مدنظ��ر ما و نه عرضه و تقاضا در بازار حاكم ش��ود؛ 
در موضوع ورق يكي از مش��كالت قيمت پايه است 
و در حال حل و فصل آن هس��تند. جهرمي تصريح 
كرد: شركت ها براساس پارامترهاي خود تصميم به 
خريد مي گيرند و بايد پذيرفت بازار قيمت را تعيين 
كند. در اين حوزه بورس كاال خاصيت دماس��نج را 
دارد؛ قيمت شمش در س��ال هاي گذشته متوسط 
۱۵ درصد پايين تر از قيمت هاي جهاني بوده است و 
در سال جاري تنها در يك تاريخ شهريور ماه باالتر 
از قيمت هاي جهاني بوده است و بايد كالبدشكافي 
شده و دليل اين افزايش شناسايي شود. براي نمونه 
اين اتفاق در ميلگرد رخ نداده و در ورق سرد شاهد 
اين افزايش قيم��ت بوديم؛ اين امر نش��ان دهنده 

كمبود در اين بخش اس��ت؛ پس اطالعات ش��فاف 
بورس كاال مي تواند در شناس��ايي عوامل مختلف 

بازار راهگشا باشد. 

   تالش براي منفعت همزمان طرفين معامله
معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس كاالي ايران با تاكيد 
بر اين نكته كه بورس، بستر شفاف معامله است و تغييرات 
قيمتي به بورس ارتباطي ندارد، خاطرنشان كرد: داده هاي 
شفاف بورس كاال به مسووالن و سياست گذاران سيگنال 
مي دهد تا بهترين تصميم ها در راستاي تعادل بخشي به 
بازار اتخاذ شود. بورس كاال با دو طرف زنجيره طرف است 
و طي اين س��ال ها تالش كرده، منصفانه با هر دو طرف 
برخورد كند تا منفعت خريدار و فروشنده همزمان رعايت 
شود. وي در خاتمه گفت: در تالش براي افزايش عرضه ها 
هس��تيم چون اعتقاد داريم عرضه مناسب باعث كشف 
قيمت مناسب مي شود؛ در همين راستا قطعا مسائل ورق 
از ميلگرد و شمش جداست و نمي توان اين موارد را در يك 
پكيج ديد اما با همفكري و همدلي قطعا روند بازارها در 

ريل بهبود و توسعه مي افتد.



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه هنوز بررسي و تصويب مواد طرح جهش 
توليد و تامين مس��كن موس��وم به توليد 4 ميليون واحد 
مسكوني در 4 سال در مجلس نهايي نشده است، محمد رضا 
رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس تاكيد كرده 
كه اين كميسيون احياي وزارت مسكن را دنبال خواهد كرد.
رضايي كوچي در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشته 
است: »انتظار تحول و جبران عقب ماندگي گذشته حوزه 
توليد مس��كن با معاونت در  وزارت  راه و شهرسازي ميسر 
نخواهد شد. بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري، مقاوم 
سازي مساكن روستايي و توليد يك ميليون واحد مسكوني 
در سال، وزارتخانه مستقل مي طلبد.  كميسيون  عمران 
با همراهي  مجلس  انقالبي احياي  وزارت  مسكن را دنبال 
خواهد كرد.« به گزارش »تعادل«، اين نخستين بار نيست 
كه كوچي از احياي وزارت مسكن سخن به ميان مي آورد، 
او پيش از اين در 21 مرداد س��ال جاري نيز با بيان اينكه با 
وجود 1۵ معاون وزير و مدير عامل در وزارت راه و شهرسازي، 
مديريت تمام اين بخش ها توسط وزير امكان پذير نيست، 
گفته بود: در شرايط كنوني شهرداري ها و دهياري ها زير نظر 
وزارت كشور هستند حال پيشنهاد ما اين است كه اين دو 
بخش به همراه حوزه مسكن، وزارت مسكن را تشكيل دهند 

و از سوي ديگر وزارت راه نيز تشكيل شود.
اواخر مهر ماه سال جاري نيز كمال عليپور خنكداري، نايب 
رييس كميسيون عمران با اشاره به پيشنهاد كانون سراسري 
انبوه س��ازان براي تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي براي 
مديريت درست بازار مسكن، گفته بود: به نظر من تفكيك 
وزارتخانه مذكور و تشكيل دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن 
و شهرسازي مي تواند به مديريت صحيح تر و تقويت اين دو 
حوزه كمك شاياني كند، زيرا در چند سال اخير به خاطر 
ادغام دو وزارتخانه مذكور، برخي مسووليت ها مانند توليد 

مسكن پيگيري كامل نشد.

    بحثي دامنه دار در 7 سال گذشته
به گ��زارش »تعادل«، بحث تفكيك »مس��كن« از »راه« 
اما قدمتي بيش از عمر مجلس يازده��م دارد. در پي روي 
كارآمدن دولت يازدهم، در ديماه 1392  كارگروهي براي 
بررسي كارشناسي موضوع تفكيك وزارت راه و شهرسازي 
در اين وزارتخانه تش��كيل ش��د، اما تا تيرماه سال 1396 
خبري از اين كارگروه بيرون نيامد. در سال 96 اما اليحه دو 
فوريتي تفكيك وزارتخانه راه و شهرسازي به وزارتخانه »راه 
و ترابري« و »مس��كن و شهرسازي« تقديم مجلس دهم 
شد كه با استقبال مواجه نشد و در گام اول به اليحه اي يك 
فوريتي تنزل يافت و در گام بعدي نيز كال تصويب نشد و 

به سر انجام نرسيد.

    لزوم اقدامات تكميلي براي حمل ونقل 
در اين ميان، كارشناسان حوزه حمل ونقل و مسكن فارغ 
از مثبت يا منفي خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق القول 
هستند كه اجراي تصميمات و گام هاي جديد ضروري تر 
از تفكيك وزارتخانه مي تواند به رشد حوزه ها كمك كند و 
تصميم جداسازي وزارتخانه ها به تنهايي اثرگذار نيست 
و اقدامات مكملي براي افزايش اثرگذاري اين تصميم 
ضروري به نظر مي رسد. به گمان كارشناسان هوايي، 
انتزاع مسكن از راه مي تواند منجر به پيگيري دقيق تر و 
مسووالنه تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوايي 
شود. در اين حال، كارشناسان جاده اي بر اين باورند كه 
ادغام يا تفكيك وزارت راه و شهرسازي تاثيري در حوزه 
راه و همچنين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ندارد و برهمين اس��اس به نظر مي رسد تداوم شرايط 
كنوني مناسب تر باشد. با وجود اين، انتزاع »مسكن« و 
»راه« سدي در مقابل شهرسازي ريل پايه است، چرا كه 
در وزارتخانه كنوني به مساله احداث ايستگاه هاي راه آهن 
و مترو بر اساس ضوابط شهرسازي ريل پايه مورد توجه 

قرار گرفته است كه در صورت تفكيك، اين توجه از ميان 
خواهد رفت. در عين حال، تفكيك وزارت راه و شهرسازي 
به دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي، بيش از 

ساير حوزه ها بر بخش مسكن اثرگذار است.

    رويكرد دولت محور در حل معضل مسكن
هم اينك در وزارت راه و شهرس��ازي يك معاونت مسكن 
فعال است كه سياست گذاري حوزه مسكن را انجام مي دهد. 
اما آن طور كه نمايندگان مجلس يازدهم مي گويند، اين 
معاونت نمي تواند از عهده انجام كارهاي بزرگي همچون 
اجراي طرح ساخت 4 ميليون آپارتمان در 4 سال برآيد. 
به نظر مي رس��د، پيش فرض نمايندگان مجلس به حل 
مشكل مسكن، دولت محور است، حال آنكه بخش مسكن، 
خصوصي ترين بخش اقتصاد ايران به شمار مي رود و تجربه 
ساليانه گذشته در احداث مسكن و همچنين طرح مسكن 
ملي كه طي يك سال گذشته از سوي دولت پيگيري شده، 
نتايج دلخواهي را به همراه نداشته است. ضمن اينكه مراكز 
پژوهشي معتبري همچون مركز پژوهش هاي مجلس طي 
سال هاي اخير بر برون زا بودن جهش هاي قيمتي مسكن 
اذعان دارند و از همين رو، اهم راهكارهاي پيشنهادي خود 
براي حل اين معضل را معطوف ب��ه بازگرداندن ثبات به 
فضاي كلي اقتصاد كرده اند. از همين رو است كه مسكن 
دولتي ساز منتقدان جدي اي از اقتصاددانان جريان اصلي 

تا اقتصاددانان با گرايش چپ دارد.

    مسكن ملي كاريكاتور مبتذل مسكن مهر 
كمال اطهاري، كارشناس اقتصاد شهري يكي از منتقدان 
جدي مسكن مهر و مسكن ملي اس��ت. به گفته او، تمام 
وزراي مسكن و تصميم سازان از جمله آقاي اسالمي بايد 
اين پروژه ها را كنار بگذارند و در حوزه خود براي مدل نهادي 
بكوشند. قانون گذاري در ايران محملي شده براي گرفتن 
بودجه نفت و وصل شدن به بشكه نفت و تغذيه كردن براي 
رانت خواري. اطهاري در گفت وگو با ايلنا درباره اقدامات وزير 
راه و شهرسازي در بخش نوسازي بافت فرسوده يا بازآفريني 
ش��هري اظهار كرد: دولتي كه الگوي توس��عه و سياست 
اجتماعي نداشته باشد مسلما از عهده وعده هايي كه مي دهد 
برنمي آي��د و در مورد اين نوع س��اماندهي از جمله قانون 
ساماندهي مسكن تا بازآفريني شهري، احياي بافت فرسوده 

و هر عنوان ديگري كه براي آن مي گذارند موفق نبودند.
وي ادامه داد: ساماندهي مسكن يا بازآفريني و احياي بافت 
فرسوده حديث طوالني دارد. در دو دهه اخير پس از اينكه 
سند ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي 
و فرسوده در آن گنجانده ش��د، در سال 82 در چارچوب 
برنامه چهارم طرح جامع مسكن آمد كه يك ساختار نهادي 
و سازماني براي آن ارايه شد. اين كارشناس اقتصاد شهري 
تاكيد كرد: از آنجايي كه پوپوليست هاي دولت احمدي نژاد 
اساسا به مدل، برنامه و توسعه اعتقادي نداشتند يك مرتبه 
اين طرح جامع را كه يك مدل و س��اختار نهادي بود كنار 
گذاشتند و مسكن مهر را مطرح كردند. اطهاري با بيان اينكه 
مسكن مهر را بزرگ ترين پروژه بنايي تاريخ ايران مي دانم، 
گفت: در مسكن مهر فقط بنايي انجام شد و هيچ مسكني 

براي مردم به ويژه كم درآمدها به وجود نيامد.

    عدالت به مثابه ابزاري در اختيار قدرت
وي با تاكيد بر اينكه از عدالت به عنوان ابزاري براي قدرت 
استفاده كردند، گفت: طرح جامع نهادي و سازماني مسكن 
كنار گذاشته شد و طرحي به اجرا رسيد كه نتوانست مشكل 
مسكن در كشور را صرفنظر از هزينه زيادي كه براي آن انجام 
شد، حل كند. اين كارشناس شهري افزود: بخش مسكن 
بايد از دريچه سياست اجتماعي ديده شود و هم افزا با رشد 
اقتصادي باش��د و اين موضوع براي تحقق عدالت شرط 
الزم است چراكه اگر رشد اقتصادي نداشته باشيم، مازاد 
اقتصادي الزم را براي توزيع و بازتوزيع نخواهيم داشت. هر 
قانوني هم اعمال و وضع شود قابليت تحقق اين اهداف را چه 

در بلندمدت و چه در كوتاه مدت نخواهد داشت.
اطهاري با بيان اينكه دولت بعد هم همين اشتباه را انجام 
داد، گفت: يك بخش ديگر حوزه سياسي كه به آن راست 
مبتذل مي گويند، اين سياست اش��تباه را قوي تر كرد و 
برنامه نهادي مس��كن را كنار گذاشت. براي اينكه بگويد 
رشد اقتصادي مقدم است و از گذشته هم عبرت نگرفت. 
وي ادامه داد: مدت ها بحث بازنگري طرح جامع مسكن 
در اف��كار عمومي مطرح ب��ود و در اين باره ب��ا اين دولت 
صحبت هايي كرديم؛ در ابتدا قرار شد بازنگري طرح جامع 
را در دس��تور كار قرار بدهند اما باز هم در اين دولت طرح 
جامع كنار گذاش��ته ش��د و موضوع بازآفريني شهري را 
مطرح كردند. اين كارشناس اقتصاد شهري تاكيد كرد: 

اگر موضوع بازآفريني شهري در كشورهاي اروپايي مطرح 
مي شود به اين دليل است كه آنها توانسته اند نياز به مسكن 
را حل كنند و پس از آن بحث بازآفريني شهري را به اجرا 
مي رس��انند. موضوع بعد اين است كه اساسا كشورهاي 
اروپايي هدفشان از بازآفريني شهري ايجاد اقتصاد دانش 
اس��ت. اطهاري گفت: اين موضوعات، مسائل ساختاري 
هستند كه فقط به ساماندهي امور مسكن و خدمات شهري 
منتهي نمي شوند هرچند كه آنها را هم پوشش مي دهند. 
وي افزود: كش��ور آلمان در سال 2006 اعالم مي كند كه 
مي خواهد انس��ان را جايگزين آجر كند يعني در جريان 
صنعتي شدن، توليد انبوه مسكن بايد براي كارگران باشد 
و براي اين افراد اشتغالزايي ايجاد كند كه اين بسيار مهم 
است. اين كارشناس اقتصاد شهري ادامه داد: در جامعه 
دانش بنيان بايد ساختار ش��هري به گونه اي ساماندهي 
شود و پيوند مس��كن با خدمات شهري به گونه اي باشد 
كه محيط نوآوري را پديد بياورد كه اين واژگان و مفاهيم 
بسيار عميق تر از حرف هايي  است كه در بازآفريني شهري 
ايران مطرح شد. اطهاري با تاكيد بر اينكه در اين دولت هم 
بازنگري طرح جامع مسكن را كنار گذاشتند و اين موضوع 
را به بورژوازي مستغالت تبديل كردند، يادآور شد: ديديم 
كه در اين جريان چه باليي بر س��ر تهران به ويژه منطقه 
22 آمد و حتي نتوانستند در منطقه 22 چيزي شبيه به 
اكباتان را بسازند. وي با بيان اينكه واژه هايي مانند بازآفريني 
شهري را مطرح مي كنند تا يارانه تقاضا يا همان يارانه مردم 
نهاد را بگيرند و به بورژوازي مستقل بدهند، اظهار داشت: 
در اين جريان، مردم را رها كردند و تعاوني هاي مسكن را 
منحل كردند و نگذاشتند تعاوني هاي مسكن پا بگيرند. اين 
كارشناس اقتصاد شهري با اشاره به عملكرد دو دولت در 
بخش مسكن به ويژه نوسازي بافت فرسوده گفت: ديديم 
كه دولت پوپوليست طرح جامع را كنار گذاشت و اين دولت 
هم اعتقادي به بازنگري اين طرح نداشت و نهادسازي ها در 
اين دو دهه بر باد رفت و بودجه هايي كه گرفتند بيشتر از 
مصرف رانت خوري نداشت. اطهاري با اشاره به اجراي طرح 
مسكن ملي در زمان وزارت محمد اسالمي بيان داشت: 
مسكن ملي كاريكاتور مبتذل مسكن مهر است. مسكن 
مهر حداقل ادعاي تامين سرپناه قشر كم درآمد را داشت 
اما در اين دوره رودربايستي را كنار گذاشتند و گفتند براي 

قشر متوسط مسكن مي سازيم.

ويژه

در شهر
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كمك 10 ميليوني
ستاد اجرايي فرمان امام

براي بازسازي منازل زلزله زده دنا

محمد مخبر، رييس ستاد اجرايي فرمان امام از اعطاي 
وام بالعوض براي بازس��ازي خانه هاي تخريب شده در 
زلزله اخير اس��تان كهگيلويه و بويراحمد خبر داد. وي 
در س��فر يك روزه وارد فرودگاه ياسوج شد و بالفاصله 
عازم مناطق زلزله زده شهرستان دنا شد و ضمن بازديد 
از مناطق آسيب ديده و تخريب شده، با مردم اين منطقه 
از نزديك ديدار و گفت وگو كرد. رييس س��تاد اجرايي 
فرمان امام درحاشيه اين بازديد گفت: از نخستين لحظه  
وقوع زمين لرزه هفته گذشته، تمام نيروهاي امدادي و 
جهادي س��تاد اجرايي فرمان امام براي كمك به مردم 
بسيج شدند و در اولين ساعات، قرارگاه جهادي ستاد 
در سي سخت راه اندازي شد. وي افزود: چندين محموله 
حامل هزاران بسته غذاي آماده، پتو، چادر، بخاري، اقالم 
بهداشتي و ضدكرونايي به اين منطقه ارسال و بين مردم 
توزيع كرديم، دو آش��پزخانه مجهز براي طبخ 3000 
غذاي گرم درهروعده و يك كاروان سالمت براي ارايه 
خدمات رايگان پزشكي و دارويي در سي سخت مستقر 
و راه اندازي كرديم. اين مقام مسوول ادامه داد: باتوجه 
به برودت هوا در اين شهرس��تان، از ديروز بيش از 100 
كانكس براي اسكان موقت زلزله زده ها و 100 سرويس 
بهداشتي مجزا در سي سخت به ارزش 2 ميليارد و 2۵0 
ميليون تومان توسط ستاد اجرايي فرمان امام ارسال و 
مستقر شد. وي خاطرنشان كرد: اگر احساس كنيم كه 
منطقه به تعداد كانكس بيشتري نياز دارد، بازهم خواهيم 
فرستاد. مخبر با اشاره به تخريب بخش زيادي از منازل 
مردم گفت: اولويت اول بازس��ازي خانه هايي است كه 
100 درصد تخريب شده اند و به اين منظور ستاد اجرايي 
فرمان امام 10 ميليون تومان وام بالعوض به صاحبان اين 
منازل اعطا مي كند. وي افزود: بازسازي خانه هايي كه در 
خانواده آنها دومعلول يا بيشتر وجود دارند را به طور كامل 
و 100 درص��د برعهده مي گيريم، ضمن اينكه مبلغي 
راهم دراختيار بنياد مسكن و گروه هاي جهادي جهت 
بازسازي و مرمت خانه هاي مردم قرار خواهيم داد. مخبر 
خاطرنشان كرد: پس از عادي شدن شرايط زندگي مردم 
دراين منطقه، بسته هاي لوازم خانگي هم به خانواده هاي 
آسيب ديده اهدا مي كنيم. رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام درخصوص طرح هاي اش��تغالزايي س��تاد در اين 
اس��تان نيز گفت: اجراي 1000 طرح با ظرفيت ايجاد 
3000 شغل جديد و سرمايه گذاري 130ميليارد تومان 
در استان كهگيلويه و بويراحمد در دستور كار ستاد قرار 
دارد، ضمن اينكه ب��ه زودي خبرهاي خوبي در زمينه 
راه اندازي و احياي كارخانه هاي نيمه تعطيل و نيمه كاره 

اين شهرستان براي مردم خواهيم داشت .

داليل بهبود نسبي 
كيفيت هواي پايتخت در بهمن

محسن روش��ني، مدير واحد پايش ش��ركت كنترل 
كيفيت هواي تهران گفت: بهمن امسال نسبت به دي با 
ناپايداري هاي جوي بيشتر همراه بود و دماي هوا افزايش 
يافت و اين موضوع سبب بهبود نسبي كيفيت هوا شد.به 
گزارش فارس، روشني درباره كيفيت هواي تهران طي 
يك ماه گذشته اظهار كرد: در بهمن امسال كيفيت هوا 
در پايتخت طي 19 روز در شرايط قابل قبول و طي 11 
روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داشت. 
البته نبايد فراموش كنيم كه امسال نحوه محاسبه شاخص 
كيفيت هوا نسبت به سال هاي قبل سخت گيرانه تر شده 
است. براي مثال چنانچه شاخص كيفيت هوا در تهران را 
با روش گذشته محاسبه كنيم، خواهيم ديد كه كيفيت 
هوا طي دو روز در ش��رايط پاك، 1۷ روز در شرايط قابل 
قبول و طي 11 روز در ش��رايط ناسالم براي گروه هاي 
حساس قرار مي گرفت. بر اساس اطالعات موجود بيشتر 
روزهاي آلوده در بهمن ماه امسال طي روزهاي مياني ماه 
اتفاق افتاد و در 9 روز پاياني هيچ روز آلوده اي در تهران 
نداشتيم همچنين از سويي ديگر افزايش غلظت ذرات 
معلق كمتر از 2.۵ ميكرون علت آلودگي هوا در بهمن 
بود.وي گفت: بيشترين شاخص آلودگي هوا در بهمن 
نيز عدد 1۵0 بود كه كيفيت هوا را در مرز هواي ناسالم 
براي همه گروه ها قرار داد. او با اشاره به بهبود كيفيت هوا 
در بهمن ماه امسال نسبت به دي، تصريح كرد: طي دي 
امسال كيفيت هوا 13 روز در شرايط ناسالم براي همه 
افراد قرار داشت و در اين بازه زماني تنها شش روز هواي 
قابل قبول داشتيم. روشني درباره علت بهبود كيفيت هوا 
در بهمن ماه امسال نسبت دي ماه توضيح داد: در بهمن با 
ناپايداري هاي جوي بيشتري مواجه بوديم و از سوي ديگر 
دماي هوا نيز نسبت به دي بيشتر شده بود. اين موضوع 
سبب مي شود كه شرايط براي جابه جايي آالينده ها و 

بهبود نسبي كيفيت هوا فراهم شود.

توليد صنعت فوالد كشور
به همت ذوب آهن اصفهان

نيلي احمد آبادي، رييس دانش��گاه تهران به اهميت 
ذوب آهن اصفهان به عنوان آغاز گر توليد فوالد در كشور و 
توسعه دهنده اين صنعت اشاره كرد و گفت: توليد صنعت 
فوالد كشور به همت ذوب آهن اصفهان به ثمر نشست و 
نياز است در ادامه صنايع فوالد كشور به توسعه تكنولوژي 
توجه ويژه نمايند تا بتوانند در دنياي رقابتي عملكرد 
موفقي داشته باشند .پژوهش و نوآوري ضرورت و اولويت 

مهم امروز براي توسعه صنعت فوالد كشور است .

 درگذشت
 مرد تاريخ نفت عربستان 

آكس��فوردپرس در اين زمينه نوش��ت: دو س��ال 
پس از تاسيس ش��ركت پترومين، وزارت نفت در 
عربستان به طور رس��مي راه اندازي شد و هدف از 
شكل گيري اين وزارتخانه ايجاد مهارت هاي الزم 
براي كارشناسان و مهندس��ان اين كشور با هدف 
توس��عه صنعت نفت و مديريت شركت ملي نفت 

عربستان بود.
در اين زمان بود كه اهميت صنعت نفت در اقتصاد 
كشور و توسعه اقتصادي دنيا در حال شكل گيري 
بود وعربستان با توجه به حجم باالي ذخاير تاييد 

شده نفتي، نقش مهمي در اين عرصه ايفا مي كرد.
در همين سال ها بود كه زكي يماني زمزمه هاي ايجاد 
سازمان كشورهاي عرب صادركننده نفت را مطرح 
مي كرد. ديدگاهي بزرگ كه ق��درت زيادي براي 

شركت هاي نفت خيز عربي ايجاد مي كرد.
احمد زكي يماني از همان ابتداي تاسيس اوپك، به 
عربستان كمك كرد تا به موقعيتي برجسته در اين 
اتحاد نفتي برسد و به لطف تالش هايش، پادشاهي 
سعودي همچنان نيز يك عضو تاثيرگذار در اوپك و 

تصميم گيري هاي آن باقي مانده است.
مديري��ت اين وزي��ر خوش پوش ب��ر صنعت نفت 
عربستان، باعث تقويت نفوذ اين كشور در بازارهاي 
جهاني و قيمت گذاري ها شد؛ چيزي كه تا پيش از 
آن تحت سلطه سياست هاي اقتصادي كشورهاي 

غربي بود.
عربستان تحت نفوذ او به خوبي توانست از »سالح 
نفت« در سطح بين الملل استفاده كند كه حمايت 
از حمله غافلگيرانه مصر و س��وريه به اسراييل در 
اكتبر 19۷3 ميالدي موسوم به »جنگ يوم كيپور«، 
همچنين توافق توليد كنندگان اوپك براي كاهش 
۵ درصدي توليد خ��ود در واكنش به حمايت هاي 
ريچارد نيكسون از اسراييل و حتي پس از آن اقدام 
براي تحريم نفتي امريكا و متحدانش، نمونه اي از 

اين اقدامات است.
تحريم نفتي اياالت متحده از سوي اوپك باعث شد 
تا قيمت سوخت در اين كشور تا 40 درصد افزايش 
يابد و صف هاي طوالني در پمپ بنزين هاي امريكا 

ايجاد شود.
قيمت نفت در سطح بين الملل نيز تا 4 برابر افزايش 
يافت و در مجموع منجر به خلق ثروتي شد كه تجلي 
آن را مي توان امروز در كشورهاي عربي حاشيه خليج 

فارس ديد.
نام احم��د زكي يماني عالوه ب��ر تاثيرگذاري ها بر 
بازارهاي جهاني نفت، دست كم در دو لحظه تاريخي 

ديگر نيز ديده مي شود.
در م��ارس 19۷۵ ميالدي و در زم��ان ترور ملك 
فيصل، پادشاه وقت عربس��تان سعودي به دست 

برادرزاده اش در صحنه حضور داشت.
در 21 دس��امبر همان س��ال نيز زكي يماني يكي 
از وزراي��ي بود كه از س��وي مهاجماني وابس��ته به 
»جبهه مردمي آزادي فلس��طين« از جمله انيس 
نقاش و به رهبري ف��ردي ونزوئاليي به نام »ايليچ 
راميرز س��انچز« معروف به »كارلوس ش��غال« در 
مقر اوپك در شهر وين، پايتخت اتريش به گروگان 

گرفته شدند.
اي��ن حادثه كه در جري��ان آن بي��ش از 80 نفر به 
گروگان گرفته شده بودند، سرانجام با كشته شدن 
3 نفر )يك پليس اتريشي، يك افسر امنيتي اوپك 
و يك اقتصاددان از ليبي( و دس��تگيري 11 تن به 

پايان رسيد.
جمشيد آموزگار، نخست وزير وقت ايران كه در آن 
زمان رييس دوره اي اوپك محس��وب مي ش��د نيز 
يكي از گروگان ها بود. گفته مي شود كه زكي يماني 
و جمشيد آموزگار از اهداف اصلي اين حمله بودند 
و گروگان ها قصد داش��تند در پايان اين عمليات، 

آنها را بكشند.
زكي يماني بر ملي شدن كامل شركت نفت عربي- 
 امريكايي آرامكو پس از بحران نفتي 19۷3 ميالدي 
نيز نظارت داش��ت؛ اقدامي كه باعث ش��د خاندان 
سعودي به كارفرمايان اصلي اين شركت و آرامكو 

نيز به منبع اصلي درآمد آنها تبديل شود.
زكي يماني با وجود خدمات زيادي كه براي خاندان 
سلطنتي انجام داد، سرانجام در سال 1986 ميالدي 
در پي اختالف با ملك فهد، پادشاه وقت سعودي از 
مقام خود بركنار شد. گفته مي شود كه مهم ترين 
دليل ناخشنودي پادشاه س��عودي از او، مخالفت 
يماني با خواس��ت ملك فهد مبني ب��ر ايجاد يك 
سهميه دايمي براي اين كشور در اوپك بوده است.

احمد زكي يماني به واسطه انتشار كتاب هاي خود 
نيز در ايران ش��هرت بسياري دارد و كتاب هاي او از 

طرف انتشارات ميثم تمار منتشر شده است.
احمد زكي يماني به عنوان يكي از منتقدان حمله 
نظامي امريكا به كش��ور عراق بود و يكي از اهداف 
راهب��ردي جنگ امري��كا بر عليه ع��راق را رهايي 
هرچه زود تر امريكا از وابس��تگي به نفت عربستان 

مي دانست.
دانشگاه آكسفورد زكي يماني را »مرد تاريخ ساز در 
صنعت نفت« عربستان مي خواند. بيوگرافي نويسان 
در مورد اين فرد مي نويس��ند: »زكي يماني معمار 
سياست هاي اصلي انرژي در عربستان و خاورميانه 
است و يكي از تاثيرگذارترين سخنگوهاي نفتي اين 

كشور در طول تاريخ به شمار مي آيد.
مهارت وي در س��خنوري و فن مذاكره به اندازه اي 
باال بود ك��ه هنري كيس��ينجر در كتاب خاطرات 
خود درباره اش نوشته است: »قرار گرفتن در مقابل 
زكي يماني به معناي شكست در مقابل فن و قدرت 
مذاكره اوست، زكي يماني هميشه مي توانست طرف 
مقابل خود را در مذاك��رات مغلوب كند و آنها را به 

همراهي با سياست هاي خود وادارد.«
روزنامه موثق عربستان اعالم كرده است كه وي بعد 

از انتقال به مكه به خاك سپرده مي شود.

رييس كميسيون عمران مجلس: احياي  وزارت  مسكن را دنبال خواهيم كرد

زمزمه تفكيك »مسكن« از »راه«

ديروز در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

راي به ادغام 2 معاونت شهرداري تهران
 گروه راه و شهرسازي| 

در جلسه ديروز شوراي شهر تهران ادامه بررسي اليحه 
ادغام دو معاونت برنامه ريزي و توس��عه منابع انساني در 
دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت و اعضاي 
شوراي ش��هر به ادغام دو معاونت برنامه ريزي و توسعه 
و معاونت منابع انس��اني راي مثبت دادند. سيد ابراهيم 
اميني در توضيح ادامه بررسي اين اليحه گفت: در جلسه 
گذشته برخي از دوستان تشكيك داشتند كه آيا با توجه 
به اليحه قبلي كه رد شده بود در صحن قابل طرح است 
يا خير و مقرر ش��د در هيات رييسه بررسي شود. او ادامه 
داد: در جلسه هيات رييسه مقرر شد تا بررسي اليحه در 
دستور صحن قرار گيرد.  سيد حس��ن رسولي با قرائت 
گزارش كميس��يون گفت: ش��هرداري تهران را موظف 
كرديم كه تعداد حوزه ه��اي معاونت را از 9 معاونت به 6 
معاونت كاهش دهد و اين اقدام در همين راستا است. از 
طرفي سازمان هاي نظارتي مستند بر سوابق موجود در 
ش��هرداري ايراد قطعي قانوني غيرقابل خدشه به وجود 

برخي از معاونت ها گرفته اند.
حجت نظري به عنوان مخالف اليحه در ادامه گفت: تصور 
نكنيم كه با ادغام دو معاونت به يك معاونت و با بيان اينكه 
قرار است مديريت در ستاد را ش��امل شود صرفا در مورد 
تعداد محدودي فرد صحبت مي كنيم. اگر مناطق و ستاد را 
لحاظ كنيم اين ادغام عمال حدود 200 نفر را درگير مي كند.

او ادامه داد: وقتي در ماه هاي پاياني دوره هستيم آيا فرصت 
و فضا براي فعاليت هاي اين چنيني وجود دارد؟ آيا امكان 
جراحي بزرگ وجود دارد؟ زهرا نژادبهرام نيز در ادامه به 
عنوان موافق اليحه گفت: منابع انساني ثروت سازمان ها 

هستند و بايد در حفظ آن كوشا بود و به آن توجه ويژه شود. 
اين توجه بايد معنا دار باش��د. اصرار ما بود كه شهرداري 
اليحه ارايه دهد و ظرفيت اجرا را با ارايه اليحه در خود ديده 
است و مي خواهد بر اساس قوانين حركت كند و ما تذكر 
داديم كه سرپرستي به صورت غيرقانوني است و شهرداري 
اليحه ارايه داده است. محمد جواد حق شناس در مخالفت 
با اين اليحه گفت: چرا در مواردي كه شهرداري بايد خود 
تصميم بگيرد جرات تصميم گيري ندارد؟ چرا در شرايطي 
كه خود مسووليت دارد فضايي را فراهم مي كند تا در اين 

تصميم گيري 20 نفر را شريك كند؟
او افزود: ش��هرداري برخالف نظر ش��ورا يك مجموعه 
را تفكيك ك��رده، پس چرا حاال وقت صح��ن و مردم را 
مي گيرد؟ ش��هرداري خود تصميم��ش را نهايي كند و 
هزينه آن را به گردن شورا نيندازد چرا كه اين اتفاق هزينه 
و تبعات جدي خواهد داشت. محمد ساالري در ادامه به 
عنوان موافق صحبت ك��رد و گفت: ما علنا يك معاونت 
برنامه ريزي و منابع انساني را داريم. اگر به اين اليحه راي 
ندهيم به معني بي ثباتي است. مگر قرار است كسي اخراج 
شود كه مي گوييد با اين كار آشفتگي ايجاد مي شود؟ او 
افزود: براي تثبيت اين استراتژي و سياست گذاري ها به 
اين اليحه راي دهيد. افشين حبيب زاده در مخالفت با اين 
اليحه گفت: يكي از بيم ها اين است كه اين ادغام منجر به 
تعديل نيرو شود و نيروهاي قراردادي و كساني كه تحت 
امر پيمانكاري هستند اين ادغام مي تواند منجر به عدم 
تمديد قرار داد در سال آينده شود. او ادامه داد: اين اتفاق 
معموال در سال هاي گذشته و در تجربه اي كه در ادغام ها 
داشتيم رخ داد و اگر اين ادغام مي خواهد به تعديل نيرو 

منجر شود كامال با آن مخالف هستم. حامد مظاهريان، 
معاون برنامه ريزي و توس��عه و سرپرست معاونت منابع 
انساني درباره اين اليحه گفت: اين مجموعه با اين ادغام 
مي تواند چابك تر و به صورت فرابخش��ي در شهرداري 
تهران عمل كند. اين اقدام انقالبي و عجيبي نيست و 18 

كالنشهر ايران نيز اين ادغام را انجام داده اند. 

    رد اعتراض فرمانداري تهران 
در ادامه جلس��ه ديروز پارلمان شهري پايتخت، اعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران با نظر دو كميس��يون معماري و 
شهرس��ازي و نظارت و حقوقي ش��ورا مبني بر اصرار بر 
اجراي مصوبه الحاق يك تبصره به تبصره 4 بند و ماده 4 در 
نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني 
موافقت كردند و به اين ترتيب اعتراض فرمانداري تهران 
درخص��وص نحوه محاس��به و دريافت ع��وارض صدور 
پروانه ساختماني هتل ها رد شد. در همين رابطه محمد 
س��االري گفت: موضوع اعتراض فرمانداري در ارتباط با 
تخفيف عوارض براي هتل ها و ساخت فضاهاي اقامتي 
و سياحتي بوده است و معتقدند اين از مصاديق تخفيف 
است و براساس راي ديوان عدالت اداري شوراهاي شهر 
نمي توانند تخفيف بدهند. در حالي كه ش��وراي ش��هر 
براساس اختيارات مي تواند عوارض را براي كاربري هاي 
مختلف متفاوت در نظر بگيرد. كمااينكه عوارض كاربري 
اداري، تجاري و مس��كوني با همديگر تفاوت دارند. وي 
افزود: از منظر قانوني اين در اختيار شوراي شهر است و نظر 
فرمانداري مبني بر اينكه ارايه تخفيف در اختيار شوراي 

شهر نمي باشد مورد قبول نيست.

    درگيري لفظي 2 عضو شورا 
صحبت هاي روز دوشنبه سعيد نمكي وزير بهداشت مبني 
بر اينكه »مرا وزير مرده شورخانه بدانيد« با واكنش هايي در 
صحن علني ديروز شوراي شهر همراه شد. ابراهيم اميني 
نايب رييس شوراي شهر تهران از وزير بهداشت خواست 
كه از كاركنان بهش��ت زهرا )س( عذرخواهي كند. ناهيد 
خداكرمي درب��اره اين موضوع گفت: ضم��ن دلجويي از 
كاركنان بهشت زهرا )س( بايد به اين مساله واقف باشيم كه 
سعيد نمكي در شرايطي نظام سالمت را مديريت مي كند 
كه نه امكانات الزم براي واردات واكس��ن را دارد و نه منابع 
مورد اعتماد و ارز كافي براي اين مساله و مديريت كرونا وجود 
دارد. وي گفت: وزير بهداشت هر روز با از دست دادن تعداد 
زيادي از كادر درمان مواجه اس��ت و براي خريد و واردات 
واكسن هم تا حدودي دستش بسته است و طبيعي بوده 
كه در اين شرايط بار كلمات خود را حفظ نكند بنابراين من 
به عنوان عضو شوراي شهر درباره اين قضيه عذرخواهي 
مي كنم. در ادامه ابراهيم اميني با انتقاد به خداكرمي گفت: 
شما چرا عذرخواهي مي كنيد وزير بهداشت بايد عذرخواهي 
كند ش��ما حق تذكر و عملكرد مديريت شهري را داريد و 
نمي توانيد بابت عملكرد ديگر مسووالن عذرخواهي كنيد.

خداكرمي كه تمايل به ادامه صحبت در مورد اين موضوع 
داشت هنگام صحبت كردن ابراهيم اميني دستور قطع 
ميكروفونش را داد و از حجت نظري خواست تذكرش را بيان 
كند كه البته نظري گفت صحبت هاي من هم در اين مورد 
اس��ت و اگر قرار است به من هم تذكر داده شود اصال آن را 
مطرح نكنم.البته اين درگيري لفظي سرانجام با عذرخواهي 

اميني از خداكرمي پايان يافت.



نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در بررسي جزئيات 
اليحه بودجه ۱۴۰۰ با مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر 
افزايش سه هزار ميليارد توماني ماليات اپراتورها موافقت 
كردند. اين در حالي است كه وزير ارتباطات با انتشار توييتي 
ابراز اميدواري كرده بود نمايندگان به اين مصوبه راي مثبت 
ندهند چرا كه باعث افزايش چشمگير قيمت بسته هاي 
اينترنت اپراتورها خواهد شد و در اين ميان بين نمايندگان 
موافق اين مصوبه و تيم وزارت ارتباطات، بحث و جدل به پا 
شده است و با وجود مخالفت برخي از نمايندگان با افزايش 
ماليات اپراتورها كه منجر به افزايش فشار به مردم مي شود 
و در فعاليت اپراتورها خلل ايجاد مي كند، اين بند در بودجه 

باقي ماند تا مورد بررسي نمايندگان قرار بگيرد.
طبق بند تبصره ۶ بودجه كه روز گذش��ته ظاهرا به تاييد 
نمايندگان مجلس رسيد، حق االمتياز و حق السهم دولت 
از اپراتورهاي خدمات دهنده مخابراتي در سال ۱۴۰۰ به 
ميزان ۱۰ درصد افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي 
نزد خزانه داري كل واريز مي شود كه منابع حاصل از آن به 
ميزان ۳۰ هزار ميليارد ريال با هدف حمايت از توليد محتوا، 
فعاليت هاي فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي هزينه 
خواهد شد. بخشي از اين درآمد قرار است به صداوسيما 
براي توليد محتوا و نظارت بر فضاي مجازي پرداخت شود. 
صبح روز گذشته محمدجواد آذري جهرمي، توييتي را 
منتشر كرد و در آن هشدار داده بود كه در صورت موافقت 
نمايندگان مجلس با اين مصوبه، شاهد افزايش چشمگير 
قيمت بسته هاي اپراتورها خواهيم بود. با توجه به اينكه 
مس��ووليت صدور مجوز، تنظيم مقررات صوت و تصوير 
فراگير و نظارت بر آن به طور انحصاري بر عهده س��ازمان 
تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( صدا و سيما 
اس��ت، عمال با اين مصوبه بخش قاب��ل توجهي از درآمد 
حاصل از گراني اينترنت به صدا و سيما خواهد رسيد كه 
معاون وزير ارتباطات به همين موضوع واكنش نشان داد. 
البته وزير ارتباطات در اينستاگرام خود با انتشار تصويري 
گفته اس��ت كه »اگر متن مصوبه مجلس اين باش��د«، 
اين اتفاقات مي افتد. اين موضوع نشان مي دهد كه وزير 
ارتباطات هم هنوز خبر ندارد كه مصوبه تاييدي، هماني 
است كه تصويرش را در توييتر منتشر كرده يا تغييراتي 
در آن به وجود آمده اس��ت. از س��وي ديگر امير ناظمي، 
رييس س��ازمان فناوري با انتقاد شديد از اين موضوع در 
توييتر نوشت: »اينترنت را گران كنيد، پولي را كه از مردم 
مي گيريد، بدهيد صداوسيما تا بر آن نظارت كند! خالصه 
مصوبه كميسيون تلفيق مجلس.« رييس سازمان فناوري 
اطالعات ايران همچنين در توييت��ي ديگر، اين مصوبه 

را نوعي پوپوليس��م قلمداد كرد كه در آن نمايندگان 
مجلس نام افزايش تعرفه را به ماليات تغيير داده اند.

    توقف توسعه اينترنت در مناطق محروم
حسين فالح جوشقاني، رييس س��ازمان رگوالتوري از 
ديگر معاونان وزير ارتباطات بود كه به اين مصوبه مجلس 
واكنش نش��ان داد و آن را موجب توقف توسعه اينترنت 
در مناطق محروم دانست. او در توييتر نوشت: »با مصوبه 
مجلس، قيمت اينترنت گران خواهد شد و توسعه اينترنت 
در مناطق محروم نيز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها 
مستقيما به تعرفه وابسته اس��ت و افزايش درآمد خزانه 
و پرداخت به صداوس��يما حتما با رشد قيمت اينترنت 
مواجه خواهد شد.« وزير ارتباطات و تيم او در سال هاي 
اخير سعي در ثابت نگه داشتن قيمت اينترنت داشته اند. 
اين سياس��ت اگرچه از سوي ش��ركت هاي ارايه دهنده 
اينترنت با انتقاد روبرو بوده اما از طرفي به شدت مورد پسند 
كاربران اينترن��ت در ايران بوده چراكه علي رغم اثر تورم 
بر همه چيز، قيمت اينترنت ثابت مانده بود.اپراتورهاي 
موبايل و شركت هاي ارايه دهنده اينترنت مي خواستند با 
افزايش تعرفه، وضعيت توسعه شبكه خود را بهبود دهند. 
حال آنطور كه وزير ارتباطات و معاونينش مي گويند، هم 
اينترنت گران خواهد شد، هم كاربران ناراضي خواهند شد 
و هم توسعه اي در شبكه اتفاق نخواهد افتاد چراكه درآمد 
حاصل از اين گراني قرار است به سازمان هاي مختلف از 
جمله صداوسيما براي نظارت بر فضاي مجازي و توليد 

محتواي فرهنگي داده شود.

     قيمت پيامك در سال آينده گران مي شود
البته نمايندگان مجلس تصويب كردند كه در س��ال 
آينده اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات مخابراتي، عالوه 
بر قيمت هر پيامك، مبلغ ۱۰ ريال از استفاده كنندگان 
خدمات مزبور دريافت كنند. احمد اميرآبادي فراهاني 
عضو هي��ات رييس��ه مجلس گفت كه كميس��يون 
تلفيق اصالحيه اي داده كه به موجب آن، كارورهاي 
ارايه دهنده خدمات، اج��ازه افزايش تعرفه اينترنتي 
مصرفي را در سال ۱۴۰۰ ندارند. در جريان بررسي اين 
بند پيشنهادات متعددي براي افزايش قيمت پيامك 
مطرح ش��د كه در واكنش به آنها پورمحمدي معاون 
سازمان برنامه و بودجه توضيح داد كه اين مصوبه بدان 
معناست كه مشتركين بايد عالوه بر پول اپراتور، مبلغ 
ديگري را پرداخت كنند كه اين افزايش هزينه ها باعث 
نارضايتي مردم مي شود. او از نمايندگان خواست كه 
به گران ش��دن هيچ موضوعي از جمله هزينه پيامك 
راي مثبت ندهند و دولت مخالف اس��ت. علي نيكزاد 
نايب رييس مجلس نيز تاكيد كرد كه مجلس طرفدار 
مردم و ارزاني اس��ت اما اگر دولت امور را به درس��تي 
رسيدگي مي كرد، اين وضعيت رخ نمي داد. همچنين 
در جريان بررس��ي بخش��ي از بند ي، مجتبي توانگر 
نماينده تهران خواستار ارجاع اين بند به كميسيون 
تلفيق براي رفع ابهام ش��د و گفت: قرارداد اپراتورها با 
دولت، مناقصه اي است و هر سال عقد نمي شود. حتي 
يكي از اين اپراتورها سرمايه گذار خارجي دارد و زمان 
آن پايان نيافته كه مجلس بخواهد سهم دولت از سود 
اپراتورها را تغيير دهد. علي نيكزاد نايب رييس مجلس 
در پاسخ گفت: مجلس قراردادهاي بخش خصوصي 
را محترم مي شمارد منتها اين مصوبه در قراردادهايي 

اعمال مي شود كه در سال ۱۴۰۰ به پايان برسد.

     پيشنهاد حذف افزايش ماليات اپراتورها
در مجلس راي نياورد

از سوي ديگر، نمايندگان در صحن علني مجلس در روز 
گذشته )۵ اس��فندماه( در جريان بررسي بودجه ۱۴۰۰؛ 
با پيشنهاد سارا فالحي، نماينده ايالم مبني برحذف بند 
مربوط به افزايش ماليات اپراتورها موافقت نكردند. دراين 
جلسه س��ارا فالحي، نماينده ايالم پيشنهاد داد تا بند ج 
تبصره ۶ اليحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شود. او در مورد اين 
پيشنهاد خود در صحن علني گفت: »مردم در دنياي امروز 
نياز به خدمات متفاوت اپراتورها دارند. اگر چنين مبلغي 
از اپراتورها دريافت كني��م در فعاليت آنها اختالل ايجاد 
كرديم و باعث مي ش��ويم كه تعرفه ها افزايش پيدا كند. 
تعرفه افزايش پيدا كند، به مردم فشار وارد مي شود. ما در 
اين مجلس هستيم تا مانع فشار بيشتر به مردم شويم. انچه 
كه در اين بودجه مطرح شده را صرف شبكه ملي و توسعه 

ارتباطات روستايي كنيم.«
در ادامه احس��ان قاضي زاده هاشمي، نماينده خراسان 
رضوي در مخالفت با حذف اين بند با بيان اينكه وزارت 
ارتباطات چهار ردي��ف اصلي در بودج��ه دارد و ۶ هزار 
ميليارد تومان درآمد از س��ه اپراتور، گفت: »بحث توليد 
محتواي داخلي كه قرار بود نيم بها باشد، اپراتورها تمام 
بها حساب كردند و حق السهمشان را هم كه ۲۸ درصد 

در قراردادها دارن��د، عددي حدود ۶ هزار ميليارد تومان 
است. اين عدد به توسعه زيرساخت ها و توسعه ارتباطات 
روستايي اختصاص مي يابد. ما از بانك مركزي اطالعات 
دقيق دريافت كرديم كه بيش از ۱۲ هزار ميليارد س��ود 
خالص به دولت مي رسد.درخواست كرديم كه از اين عدد 
تنها ۳ هزار ميليارد تومان را صرف توليد محتواي داخلي 
كنيم.« به گفته قاضي زاده هاشمي اين سهم توليدمحتوا 
تنها براي يك دستگاه نيست چرا تنها روي يك دستگاه 
تمركز شده است در اين زمينه ۲۶ دستگاه بايد در زمينه 
حوزه توليد محتواي داخلي همكاري كنند. احد آزادي 
خواه، نماينده مردم مالير نيز در موافقت با حذف اين بند 
گفت كه هم اكنون اپراتورها قراردادهاي خود را منعقد 
كردند و نمي توان به آنها چنين هزينه اي را تحميل كنيم. 
او در اين مورد گفت: »اگر در بودجه ۱۰ درصد را افزايش 
دهيم شك نكنيد كه اپراتورها به مردم فشار مي آورند.« 
در نهايت پيشنهاد س��ارا فالحي راي نياورد و اين بند در 

بودجه باقي ماند تا مورد بررسي نمايندگان قرار بگيرد.

     مجلس پنهانكاري ۳ هزار ميلياردي
وزارت ارتباطات را آشكار كرد

اين در حالي است كه عضو هيات رييسه مجلس از مصوبه 
مجلس براي جلوگيري از هرگونه افزايش قيمت اينترنت 
توسط وزارت ارتباطات در س��ال ۱۴۰۰ و آشكار شدن 
درآمدهاي چنده��زار ميلياردتوماني دولت از اپراتورها 
خبرداد. سيد محس��ن دهنوي در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، با اشاره به بخش��ي از مصوبات امروز صبح مجلس 
گفت: دولت در اليحه بودج��ه پيش بيني كرده بود كه 
۷ هزار ميليارد تومان بابت ۲۸ درصد حق ش��بكه خود 
از اپراتورها دريافت كند اما بررس��ي اوليه مجلس نشان 
مي داد كه اين درآمد ۱۰ هزار ميليارد تومان است نه ۷ 
هزار ميليارد تومان و به نظر مي رسد دولت ۳ هزار ميليارد 
تومان كم اظه��اري كرده بود تا اين رقم را در جاي ديگر 
هزينه كند كه البته مجلس اين را اصالح و براي آن محل 
هزينه، تعيين كرد. وي افزود: از طرفي مجلس مصوب 
كرد كه حق امتياز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزايش يابد. 
به دليل اين افزايش ۱۰ درصدي، درآمد دولت افزايش 
پيدا مي كند كه با مصوبه مجلس اين درآمد مازاد صرف 
توسعه اينترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقي 
كه پوشش اينترنت ضعيف است بشود. عضو هيات رييسه 
مجلس تاكيد كرد: مجل��س همچنين مصوب كرد كه 
قيمت اينترنت در سال ۱۴۰۰ به هيچ وجه افزايش نيابد 
و اين اجازه را به وزارت ارتباطات نداد و در حقيقت مجلس 
از افزايش قيمت اينترنت جلوگيري كرد. دهنوي افزود: 
اما براي ۳ هزار ميليارد توماني كه دولت كم اظهاري كرده 
بود و معلوم نبود كجا مي رود، مجلس محل هزينه كرد 
تعيين كرد ت��ا اين رقم صرف حمايت از توليد محتوا در 
فضاي مجازي توسط دستگاه ها و شركت هاي خصوصي 
يعني استارت آپها شود. وي گفت: برخي جريان ها تالش 
كرده كه با وارونه نمايي بگويند مجلس هزينه اينترنت 
را افزايش داده اما اين كذب است و ماجرا كاماًل برعكس 
اس��ت چرا كه مصوبه مجلس اجازه هيچگونه افزايش 
قيمتي را به اپراتورها نداد. او كه وزارت ارتباطات را وزارت 
اينترنت خواند به اعمال نشدن قانون محاسبه محتواي 
داخلي با نصف قيمت اشاره كرد و افزود: »نمايندگان به 
اصل نود اين تخلف را گزارش و شكايت كردند كه اپراتورها 
از مردم پول گرفتند و اينترنت را تمام بها حساب نكرده اند 
اين درحالي اس��ت كه مردم اطالع نداشتند. چه كسي 
مي خواهد جوابگو اين تخلفات باشد؟ اين هزينه بايد به 

جيب مردم بازگردد.«
البته در حال حاضر صرف نظر از اخباري كه به صورت 
رسمي منتشر مي شود، يك جدال توييتري هم در بين 
طرفداران نظريه وزير و نمايندگان مخالف برپاست. در 
حالي كه نمايندگان و موافقان اين مصوبه اصرار دارند 
كه وزارت ارتباطات درآمدي سه هزار ميلياردي را كم 
اظهاري كرده، تيم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
اصرار به انتشار متن مصوبه از سوي نمايندگان دارند 
و هنوز برنده اين جدال و اينكه س��رانجام اين مصوبه و 
تاثير آن بر هزينه اپراتورها و متعاقبا هزينه اينترنت و 

ارتباطات براي كاربران مشخص نيست.
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اسفند  دردناك  بورس
حال ديگر هيچ پاسخ منطقي به اين جريانات ندارند 
و موضع خود را عوض كرده و برخي موارد نيز خود 
سهامداران را مقصر مي دانند و گفتند بازار سرمايه 
يك سرمايه گذاري در ريسك است و بايد با دقت و 
آموزش باشد. قطعا متخلفاني در اينگونه عملكرد 
بورس وجود دارند. بايد ديد قدرت دستگاه نظارتي بر 
قدرت اين افراد مي چربد يا قدرت آنها فزوني داشته 
و كاري از پيش نمي برند. عرضه اوليه كه براي كمي 
تزريق آرامش به بازار تدوين ش��ده است نيز خشم 
برخي از سهامداران و تحليلگران را برافروخته است 
و در گروه هاي شبكه هاي اجتماعي اين كار را توهين 
به سهامداران آن هم با قيمت بسيار باال براي عرضه 
دانسته اند و بسياري نيز دست به تحريم خريد عرضه 
اوليه ش��ده اند كه بايد ديد در روز عرضه چه ميزان 
از سهامداران بر سخنان خود پايبند هستند و چه 
ميزان مقدار اندكي سود را ترجيح مي دهند به اينكه 
با تحريم بخواهند صداي خود را به گوش مسووالن 
برسانند. مجلس شوراي اسالمي كه در برخي موارد 
سريعا به موضوعات نفوذ كرده البته كه بسياري از 
مواردي ك��ه مجلس در ابتدا با پروپاگانداي خبري 
بسيار خود را در ميان مردم سر زبان ها انداخته و بعد 
از گذشت چند هفته تب و تاب موضوع فروكش كرده 
و يا به كل موضع خود را عوض كرده است، نمي توان 
اميدي داشت كه به حال مردمي همچون آن سرباز 
سيلي خورده، حمايتي از سهامداران كنند در نهايت 
يك مصوبه براي منافع برخي مصوب خواهد شد. با 
تمام اين تفاسير بايد ديد انتظار سهامداران ميليوني 
كشور كه بيش از نيمي از جمعيت كل كشور درگير 
بورس ش��ده اند به چه ميزان است و اميد خود را به 
خود ب��ازار ببندند نه به برخي تصميمات كه در هر 
دوره اي در ريزش ب��ازار اينگونه تصميم حمايتي 
گرفته شد بازار عملكرد منفي داشت، از آن ده روز 
حمايت حقوقي معروف كه هيچ وقت شروع نشد تا 
اين تغييرات دامنه نوسان كه شروع نشده بازار آن را 

پس زد و راهي سقوط را پيش گرفته است.

 ضرورت هاي
 تعيين مزد كارگران

حتي اين عدد نيز براي رفع مش��كالت معيش��تي 
كارگران رقم قابل توجهي نيست. به هر حال اقتصاد 
كشور در شرايط تورمي خاصي قرار دارد و اين روند 
تورمي نشان مي دهد كه اقشار محروم جامعه براي 
تامي��ن نيازهاي ضروري نيز با مش��كالت فراواني 
روبه رو هستند. البته نبايد توقع داشت كه كارفرمايان 
همه هزينه هاي مورد نياز كارگران را متقبل شوند. 
درست است كه مزد توسط كارفرمايان به حساب 
كارگران ريخته مي شود اما كارفرمايان به تنهايي 
قادر به تحمل اين بار سنگين نيستند. در كشورهاي 
توس��عه يافته، اين دولت ها هس��تند كه با ورود به 
بحث تامين نيازهاي كارگ��ران و حمايت فزاينده 
از كارفرمايان تالش مي كنند تا س��طح معيشتي 
كارگران و اقش��ار حقوق بگير را افزايش دهند. اين 
مس��اله و اين ض��رورت يك��ي از بحث هاي جدي 
اس��ت كه در كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي 
مجلس، دنبال مي شود تا نقش��ه راه تقنيني الزم 
براي حمايت از كارگ��ران و كارفرمايان به گونه اي 
ترسيم شود كه هر كدام در عين ايفاي نقش موثر 
خود در توس��عه پايدار كش��ور، با مشكالت جدي 
مواجه نشوند. معتقدم چنانچه دولت بتواند نقش 
خود را در اين ميانه به درس��تي ايفا كند و بتواند با 
طراحي ساز و كارهاي عملياتي مناسب به گونه اي 
نقش آفريني كند كه روند حمايت معيشتي و مزدي 
از كارگران به درستي طي شود، در نهايت تصميم 
معقولي در  اين زمينه اخذ خواهد شد. واقع آن است 
كه اگر اقتصاد ايران قصد دارد به جاي رويكردهاي 
سوداگرانه و سودجويانه به سمت رويكردهاي مبتني 
بر توليدمحوري و صادرات محوري قدم بردارد، ركن 
ركين اين تغيير جهت ها، كارگران كشور هستند كه 
مي بايست از حداقل هاي زيستي و معيشتي بهره مند 
باشند. با اين توضيحات معتقدم مبالغي كه به عنوان 
حداقل سبد معيشتي كارگران در نظر گرفته شده، 
نقطه آغازيني است كه مي تواند جهت گيري هاي 
كلي تعيين حقوق و دستمزد كارگران را به سمت و 

سوي مناسبي هدايت كند. 

همراه اول برنده سطح تنديس 
جايزه ملي تعالي سازماني

هجدهمين همايش تعالي س��ازماني روز س��ه ش��نبه ۵ 
اسفندماه، با حضور سازمان هاي س��رآمد ايراني در مركز 
همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار و از برندهاي 
متعالي تجليل شد. همراه اول كه براي نخستين بار در اين 
رويداد ملي حضور پيدا كرده است، موفق به كسب امتيازي 
در باالترين سطح جايزه و دريافت »تنديس« بلورين شد. 
جايزه ملي تعالي سازماني برگرفته از مدل EFQM اروپا 
است كه توسط سازمان مديريت صنعتي برگزار مي شود 
و س��ازمان ها و شركت هاي بزرگ و مطرح كشور از صنايع 
مختلف، طي ۱۸ دوره از برگزاري، در آن شركت نموده اند 
و از معتبرترين و باقدمت ترين جوايز در سطح ملي است. 
اين جايزه مبتني بر ارزيابي رويكردها و نظام هاي مديريتي 
سازمان ها و نتايج موفقيت هاي آنها است كه توسط گروهي 
از ارزيابان خبره و براساس »الگوي تعالي سازماني« سنجيده 
مي شود. همراه اول به عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه كش��ور، در ادامه مس��ير تعالي خود و با هدف 
سنجش ميزان نقاط قوت و ضعف بر اساس الگوي تعالي 
سازماني، وارد ارزيابي اين رويداد ملي شده و با تكيه بر نتايج 
آن، ضمن استفاده از تجارب موفق در جهت بهبود مستمر و 
نهادينه كردن هرچه بيشتر فرهنگ تعالي و تفكر سيستمي 

در شركت گام برداشته است.

اعطاي نشان خادم المصطفي)ص( 
به همراه اول

در دومين آيين اعطاي نشان جهاني خادم المصطفي )ص( 
كه با حضور جمعي از چهره هاي علمي و مديريتي كشور در 
سالن همايش هاي هتل هماي تهران برگزار شد، از خادمان 
عرصه علم و فن��اوري ايران كه طي س��اليان اخير از اين 
حوزه حمايت كرده اند، با اعطاي لوح تقدير و نشان جهاني 
خادم المصطفي )ص( تقدير شد. در بخشي از لوح تقدير 
اعطايي به همراه اول خطاب به مديرعامل اين اپراتور آمده 
است: »به رسم ادب و با كمال افتخار از اين خيرانديشي شما 
با عنوان »پيشگام نيكوكاري و وقف علم و فناوري« با نهايت 
امتنان، تكريم و قدرداني مي گردد. اميد است كه به فضل 
الهي اين اقدام خير شما با همت و همگرايي ساير مسلمانان، 
به ويژه نخبگان و دانشمندان، منجر به ايفاي نقش موثر 
دنياي اسالم در توس��عه علم و فناوري جهان شود و اين 
تالش مقدس به كاهش آالم بشريت و افزايش رفاه عمومي 
منتهي گردد. نشان خادم المصطفي )ص( در راستاي تبيين 
و توسعه سنت حسنه وقف و به منظور ارج نهادن به همت 
عالي عاشقان حضرت مصطفي )ص( معرفي شده است. 
تاكنون جمع كثيري از نخبگان حوزه هاي علم، فناوري، 
فرهنگ و هن��ر به همراه علما و عالقه مندان به توس��عه 
علم و فناوري، همچنين واقفين و خيريني از دانشگاه ها، 
شركت هاي دانش بنيان، سازمان ها و موسسات مختلف به 

جرگه خادمين حضرت مصطفي )ص( پيوسته اند.

مجلس با افزايش ۱۰ درصدي حق السهم دولت از اپراتورها، افزايش تعرفه اينترنت را  هم ممنوع كرد

شارژ صدا وسيما  با  ماليات  از اينترنت

آگهی مناقصه
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس مصوبه هئیت مدیره سازمان در نظر دارد موارد مشروح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص  

حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.
الف- عمليات دپو و بارگيری حدود ۴۰۰.۰۰۰ تن خاک تونان از معدن خاک تونان واقع در گردنه زينل به اشخاص  حقيقی يا حقوقی واگذار نمايد.

ب- راهبری خطوط و استحصال کود کمپوست درجه يک و دو )کود سايز ۰۶ و ۰۸(، در محل سايت سرند كارخانه كود آلي سازمان شامل: )۱- بارگيری دو دستگاه سرند 
۰۶ و ۰۸ توسط ۲ دستگاه لودر با مشخصات پيوست قرارداد ۲-  انتقال ضايعات سايت سرند به محل تخليه نخاله ساختمانی توسط يک دستگاه کشنده و قايقی با مشخصات 
پيوست قرارداد. ۳-  بارگيری کود جهت ماشين آالت خريدار و سازمان  ۴- اپراتوری و نظافت ۲ دستگاه سرند توسط ۲ نفر نيروی مورد تائيد سازمان با مشخصات پيوست 

قرارداد ۵-  نظافت روزانه سايت سرند  توسط يک نفر نيروی نظافت محيطی.( به اشخاص حقوقی دارای صالحیت پیمانکاری و ایمنی واگذار نماید.
متقاضيان می توانند از تاريخ نشر اين آگهی لغايت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1399/12/24 جهت دريافت اسناد و مدارک مناقصه  فوق با در دست داشتن 
 IR ۳۷۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۸۰۶۲۷۸۷۶۱ فيش واريزی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ريال ) برای هر مورد( در وجه حس��اب پس انداز شماره ۷۰۰۸۰۶۲۷۸۷۶۱ و به شماره شبا
بانک شهر شعبه حکيم بنام سازمان مديريت پسماند، به دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان واقع در اصفهان، خيابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانيه، ابتدای بلوار رضوان 
مراجعه نمايند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت به حراست سازمان پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1399/12/24 می باشد. پيشنهادات روز  دو شنبه 

مورخ ۱۳99/۱۲/۲۵ در محل دفتر سالن جلسات معاونت محترم خدمات شهری شهرداری اصفهان بازگشايی خواهد شد.
شرایط مناقصه :

ا- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقدی يا ضمانت نامه بانکی.
۲- در صورتيکه برندگان اول و دوم شرکت کننده در مناقصه از انجام معامله خوداری نمايند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع سازمان مديريت پسماند ضبط 

خواهد شد.
۳- سازمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

۴- بهای پيشنهادی بايد از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسليم شود.
۵- شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف اعالمی از سوی سازمان می باشد.

۶-پيشنهادات واصله بعد از آخرين مهلت تعيين شده در کميسيون معامالت سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم گيری و ظرف مدت هفت روز نتيجه 
آن در تابلوی اعالنات سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان اعالم خواهد شد.

۷- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شهرداري اصفهان

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان



تعادل| فاطمه كاظمي |
طرح آزادسازي قيمت گذاري خودروهاي كم تيراژ 
و واگذاري آن به خودروسازان كه از سوي وزارت 
صمت مطرح شده بود احتماال از سال آينده رسما 
كليد مي خورد و اجرايي مي شود. وزارت صمت در 
ديماه امسال با مخالفت عرضه خودرو در بورس، 
در طرح پيش�نهادي خ�ود به دنبال اي�ن بود كه 
قيمت گذاري خودروهاي كم تيراژ كه ۴۵ درصد 
محصوالت خودروس�ازان را شامل مي شود آزاد 
كند و قيمت گذاري خودروهاي پرتيراژ يعني ۵۵ 
درصد محصوالت دس�توري بماند. در نهم ديماه 
سال جاري، ش�وراي رقابت فرمولي جديد براي 
قيمت گذاري ارايه كرد؛ به اين شكل كه مقرر شده 
بود در صورت افزايش ۵۰ درصدي توليد، قيمت 
خودروهاي كم تيراژ به جاي تاثيرپذيري از تورم 
بخش�ي، متأثر از قيمت متوس�ط بازار و از سوي 
هيات مديره خودروسازان تعيين شود. اما فرمول 
قيمت گذاري ش�وراي رقابت انتقادات زيادي به 
دنبال داشت. بنابراين در نهايت شوراي رقابت از 
لغو اجراي فرمول جديد خبر داد. از س�وي ديگر 
مجلس نيز به دنبال عرضه خودرو در بورس است 
تا از اين طريق هم قيمت خودرو تا حدودي مبتني 
بر عرضه و تقاضا تعيين شود و هم فعاليت دالالن 
در بازار كاهش يابد. اما هنوز مش�خص نيست كه 
طرح مجلس يا بسته پيش�نهادي وزارت صمت 
كداميك اجرايي خواهد شد. بااين حال مساله مهم 
اين است كه آيا واگذاري قيمت گذاري خودروهاي 
كم تيراژ به خودروسازان مي تواند به متعادل سازي 
قيمت ها در بازار خودرو كمك كند ياخير. در همين 
رابطه »سعيد مدني«، مديرعامل اسبق ساپيا در 
گفت وگو با »تعادل« طرح آزادسازي قيمت گذاري 
خودروهاي كم تيراژ را يك درمان موقت و نسخه 
ناقصي براي س�اماندهي صنعت خودرو مي داند. 
او معتقد اس�ت كه همه خودروها بايد از ش�مول 
قيمت گذاري خارج شوند. مشروح اين گفت وگو 

را در ادامه مي خوانيد: 

  چنانچ�ه ط�رح آزادس�ازي قيمت ه�ا در 
خودروهاي كم تيراژ كه قرار است از سال 1۴۰۰ 
اجرايي شود، مي تواند به ساماندهي بازار خودرو 

كمك كند؟ 
طرح آزادس��ازي قيمت گذاري خودرو هاي كم تيراژ يك 
درمان موقت است. اگر قرار است، قيمت گذاري آزاد شود 
بايد به صورت سراسري باشد، به گونه اي كه شامل تمامي 
خودرو ها ش��ود. در كنار اين اتفاق براي ساماندهي به بازار 
خودرو بايد واردات خودرو بدون انتقال ارز نيز آزاد شود. در 
نتيجه اين اتفاقات قيمت خودرو به صورت خودكار تنظيم 
خواهد شد. همچنين مساله عرضه و تقاضا نيز به تعادل 
خواهد رسيد. بايد به اين نكته توجه داشت كه قيمت هاي 
تكليفي سبب ايجاد حاشيه سود بسيار زيادي براي برخي 
خودروها شده بود كه اگر آزادسازي قيمت گذاري به صورت 
سراسري اجرا شود، از بين خواهد رفت و خريداران واقعي 
وارد بازار خواهند ش��د.زماني كه قيمت گذاري بخشي از 
خودروها آزاد مي شود و همچنان بخش زيادي از خودروها 
مشمول قيمت گذاري تكليفي هستند، خودروساز قيمت 
بيش��تري براي آن بخش از خودرو ها كه ب��ه صورت آزاد 
قيمت گذاري مي ش��وند، تعيين مي كند. اما به طور كلي 
مي توان گفت، اين طرح تاثير زيادي بر قيمت ها نخواهد 
داشت. بهترين راهكار براي ساماندهي بازار خودرو، خارج 

كردن تمامي خودروها از شمول قيمت گذاري است.
   پس معتقديد، اين طرح تاثير قابل توجهي در 

قيمت ها نخواهد داشت؟
اين طرح تاثير به خصوصي در قيمت ها نخواهد داشت 
و هيچ يك از مشكالت اين صنعت و بازار را حل نخواهد 

كرد. پيش از اين نيز خودروسازان مي توانستند براي 
جبران بخش��ي از زيان خود، درصدي از خودروهاي 
توليد شده را در حاش��يه بازار به فروش برسانند. بايد 
به اين نكته توجه داش��ت كه پس از آزادسازي كامل 
قيمت ها، قيمت ها كاهش پيدا خواهد كرد. زماني كه 
فروش با قرعه كشي آغاز ش��د براي ۵۰ هزار خودرو، 
حدودا هفت ميليون نفر ثبت نام كردند. در صورتي كه 
اين افراد مصرف كننده واقعي نبوده و به دنبال كسب 
س��ود بودند. اما زماني كه تحويل خودروها طوالني تر 
شد، تعداد افرادي كه در قرعه كشي ثبت نام كردند به 
3 ميليون نفر كاهش يافت. يعني زماني كه سود آني 
براي خودرو در نظر گرفته مي شود، درخواست بسيار 
زياد مي شود؛ زيرا حاشيه سود خودرو بسيار قابل توجه 
اس��ت. زماني كه مدت تحويل افزايش پيدا مي كند، 
درخواست ها معقول تر مي شود. در واقع كساني وارد اين 
قرعه كشي ها مي شوند كه مصرف كننده واقعي بوده و 
به خودرو نياز دارند. علت اين اتفاق تفاوت قيمتي است 
كه، ميان بازار و كارخانه وجود دارد.اين تفاوت قيمت، 
سيستمي را به وجود مي آورد كه حتي افراد حقيقي 
نيز در راستاي حفظ ارزش پول خود، زماني كه خودرو 
در كوتاه مدت تحويل داده مي شود، بدون نياز به خودرو 

در قرعه كشي ها ثبت نام مي كنند.
  اين قيمت گذاري تكليفي چه تبعاتي به دنبال 

داشته است؟ 
ه��ر عملي كه منجر به قيمت گذاري تكليفي ش��ود، 
تنها سبب ايجاد نابساماني در بازار خواهد شد. تمامي 
اقدامات دولت از سال 94 به بعد، عاملي براي بي نظمي 
و نارضايتي در بازار شد. در واقع بستن ثبت سفارش ها 
و جلوگيري از واردات يكي از اين اقدامات دولت بود. در 
صورتي كه راهكارهايي مانند واردات بدون انتقال ارز و 
واردات از طريق ارزهاي ايرانيان در خارج از كشور نيز 
وجود داشت. دولت مي توانست ايرانياني كه در خارج از 
كشور ارز دارند را تشويق به واردات كاال، از جمله خودرو 
به داخل كشور كند، كه اين اقدامي بسيار كمك كننده 
به بازار خ��ودرو بود. اگر اين اتفاقات و اقدامات صورت 
مي گرفت، بازار به گونه اي تنظيم مي شد كه ما شاهد 
خودروهاي بس��يار گران قيمت كه ارزش واقعي آنها 
كمتر از قيمت تعيين شده است، نبوديم. در حقيقت 
پس از گذشت حدودا ۵ سال هنوز مسووالن اين حوزه 

نتوانسته اند راهكار مناسبي براي مساله قيمت گذاري 
پيدا كنند. تمام روش هايي كه دولت در اين راستا به كار 
گرفته است نه تنها كمكي به اين صنعت نكرده است، 
بلكه س��بب كاهش كيفيت محصول، كاهش توسعه 
محصول و كاهش توليد شده است. همچنين كاهش 
توليد نيز باعث افزايش قيمت در بازار شد. اگر مجموعه 
تصميمات دولت را بررسي كنيم، به اين نتيجه خواهيم 
رسيد كه اغلب تصميم هاي اتخاذ شده نادرست بوده 
است و از تجربيات درست و كارآمد سال هاي گذشته 

نيز استفاده نشده است.
  البت�ه ممكن اس�ت در اينجا مس�اله احتكار 

مطرح شود.
 اگر تمام توليدكنندگان بتوانند در يك فضاي رقابتي 
فعاليت كنند، افزاي��ش توليد مي دهند و اين افزايش 

توليد عاملي براي كنترل قيمت ها خواهد شد.
  ام�ا بازهم با اين حال اين نگران�ي وجود دارد 
كه شركت هاي خودروس�ازي به اميد افزايش 

قيمت ها در سال آينده، خودروها را دپو كنند؟
گاهي اين مس��اله مطرح مي ش��ود كه ممكن است 
خودروس��ازها به امي��د افزايش قيمت ه��ا در آينده، 
خودروهاي توليد ش��ده را دپو كنند؛ اما رخ دادن اين 
اتفاق بسيار دور از ذهن است. خودروسازها عمدتا به 
نقدينگي ني��از دارند و اين اق��دام را انجام نمي دهند. 
همچنين دپوي خودرو به فضاي بسيار زيادي نياز دارند 
و كار آساني نيست و از طرفي فروش براي خودروسازها 
در اولويت اس��ت. اگر گاهي اوقات ش��اهد دپو توسط 
ش��ركت هاي خودروساز هستيم تنها به علت شرايط 
تحريمي موجود اس��ت كه قطعات به موقع به دست 
خودروسازان نمي رسد و همچنين مشكل نقدينگي 
براي سفارش مواد اوليه و ترخيص از گمرك وجود دارد. 
به طور كلي هيچ خودروسازي در هيچ دوره اي تصميم 
به احتكار نمي گيرد، مگر در صورتي كه شرايط ويژه اي 

وجود داشته باشد.
  البته نگراني ديگري كه در طرح آزادس�ازي 
قيمت گذاري خودروه�اي كم تيراژ وجود دارد 
اين است كه تفاوت در شيوه قيمت گذاري بين 
خودروها مش�كالتي ايجاد ك�رده و تبعاتي به 
دنبال داشته باشد؛ نظرتان در اين باره چيست؟ 
آزادسازي قيمت گذاري تنها بخشي از خودروها باعث 

مي شود تا قيمت خودروهايي كه به صورت آزاد تعيين 
مي شود، واقعي نباش��د. در واقع خودروساز يك سبد 
خودرويي دارد كه به دنبال حداقل كردن زيان وارده 
به اين س��بد خودرويي اس��ت. بنابراين ممكن است 
قيمت باالتري براي بخشي از خودروها كه قيمت آنها 
آزاد شده است، تعيين كند. حاشيه سود ايجاد شده از 
طريق اين قيمت گذاري، مي تواند تا حدودي زيان وارد 
شده از بخش��ي كه به صورت تكليفي قيمت گذاري 
مي ش��ود را جبران كند. البته بايد به اين نكته توجه 
داش��ت كه اگر قيمت تكليفي تعيين ش��ده منطقي 
باشد، اشكالي نخواهد داشت. اين قيمت گذاري بايد به 
گونه اي باشد كه ابتدا قيمت تمام شده خودرو محاسبه 
ش��ود و سپس حاشيه سود مناس��بي نيز براي آن در 
نظر بگيرند. همچنين خودروسازها بتوانند متناسب 
با نرخ ارز يا نرخ تورم قيمت ها را تعديل كنند. اما اين 
موضوع مطرح شده از سوي شوراي رقابت كه بسياري 
از هزينه هاي خودروس��ازها مورد قبول نيست، جاي 
بحث دارد. اگر منظور ش��وراي رقابت از هزينه مازاد 
نيرو اس��ت كه در حقيقت دولت اجازه تعديل نيرو را 
به شركت هاي خودروس��ازي نمي دهد. در واقع بايد 
توليد افزايش پيدا كند تا نيروها مشغول به كار شوند. 
بنابراين با توجه به اينكه، بخشي از هزينه ها مورد قبول 
شوراي رقابت نيست، قيمت هايي تعيين مي شود كه 
متناسب با نرخ تورم نبوده و سبب ايجاد مشكل براي 

خودروساز ها مي شود.
   به طور كل�ي طرح آزادس�ازي قيمت گذاري 
خودروهاي كم تيراژ را نس�خه مناس�بي براي 

ساماندهي به بازار خودرو مي دانيد يا خير؟ 
طرح به مثابه يك آنتي بيوتيك، موقتي است و مشكلي 
را حل نخواهد كرد. شايد اين تصميم به صورت موقت 
تسكيني براي وضعيت آشفته صنعت خودرو باشد، 
اما مجددا همان وضعيت سابق ايجاد خواهد شد. در 
واقع آزادسازي كامل قيمت ها به صورت خودكار بازار 
را تعديل مي كند. اگر حاشيه سود كوتاه مدت و فوري 
وجود نداشته باشد و به عنوان مثال قيمت خودرو در 
كارخانه و بازار يكسان باشد تنها مصرف كننده واقعي 
به بازار ورود پيدا مي كند؛ زيرا حاش��يه سودي وجود 
ندارد. در واقع سيس��تم بازار و عرض��ه و تقاضا تعادل 

ايجاد خواهند كرد.

رويدادادامه از صفحه اول

وي ژه
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 آيا مي توانيم روي صلح
 قيمت بگذاريم؟

هزينه خشونت
به عنوان درصد توليد ناخالص ملي: 

صلح خيلي زياد 4 درصد
صلح زياد  ۵ درصد

صلح متوسط  7 درصد
صلح كم 1۰ درصد

صلح خيلي كم 26 درصد
طبق گ��زارش 2۰21 »ارزش اقتص��ادي صلح« اين 
موسس��ه، براي هر نفر كش��ته در مخاصمات خشن، 
4۰ برابر آن زخمي مي شوند. 1۰ كشور خشن جهان 
تا  ۵9 درص��د توليد ناخالص ملي خود را صرف نتايج 

خشونت مي كنند. 
جايي براي اميدواري

اما همه چيز سياه نيست. با صلح آميز شدن برخي نقاط 
جهان، تاثير اقتصادي خشونت در 2۰19 براي دومين 

سال پي درپي كاهش يافت. 
بين 2۰18 و 2۰19 هزين��ه جهاني 64 ميليارد دالر 
كاهش يافت، با وجود آنكه هن��وز 1/2 تريليون دالر 
بيش��تر از 2۰12 بود. در 2۰19 در پنج منطقه جهان 
هزينه ها افزايش يافت. بزرگ ترين افزايش در امريكاي 
مركزي و كاراييب بود )8/3 درصد به دليل باال رفتن 
قتل(.  سوريه، كه درگير جنگ داخلي است، بيشترين 
تاثير اقتصادي را داش��ت و نزدي��ك 6۰ درصد توليد 
ناخالص ملي خود را به خاطر مخاصمه از دس��ت داد. 
دوم افغانستان )۵۰ درصد( و سوم سودان جنوبي )46 
درص��د( .  اين گزارش رابطه مس��تقيمي بين صلح و 
سعادت ترسيم مي كند. از 2۰۰۰ به بعد، رشت توليد 
ناخالص ملي كشورهاي صلح آميز بيشتر از كشورهاي 

خشن بوده است. 
»اين تفاوت مهم است و نشان دهنده 3۰ درصد توليد 
ناخالص ملي بيشتر طي 2۰ س��ال است«. به عالوه، 
كشورهاي صلح آميز تورم و نرخ بيكاري كمتري دارند.  
»تغييرات كوچك در صلح مي تواند مزاياي قابل توجه 
اقتصادي داشته باشد. براي مثال، كاهش  2 درصد در 
تاثير جهاني خشونت تقريبا برابر است با كل كمك هاي 
مالي توس��عه خارج��ي در 2۰19«.  به ع��الوه، كل 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان تنها 1۰ درصد 
تاثير اقتصادي خشونت را جبران مي كند. حكومت هاي 
استبدادي به طور ميانگين 11 درصد توليد ناخالص 
ملي خود را به خاطر هزينه هاي خش��ونت از دس��ت 
داده اند، در حالي كه در كشورهاي دموكراتيك اين رقم 
4 درصد است.  اين فاصله با گذشت زمان بيشتر شده 
است. از 2۰16 به بعد، كشورهاي دموكراتيك هزينه 
خشونت را 16 درصد كاهش داده اند، در حالي كه در 
كشورهاي استبدادي 27 درصد افزايش يافت است. 

اين گزارش از 18 شاخص اقتصادي براي بررسي هزينه 
خشونت استفاده مي كند. سه ش��اخص اول مخارج 
نظامي )۵/9 تريليون دالر در جهان در 2۰19(، هزينه 

امنيت جهاني )4/9 تريليون دالر( و قتل هستند. 
صلح سعادت مي آورد

اين فرمول تاثير ضربدري ه��م دارد. با افزايش صلح، 
مي توان هزينه هاي مهار خشونت را صرف فعاليت هايي 
كرد كه باعث توسعه مي شوند و مزاياي مالي و اجتماعي 
دارند. »بهبود اقتصاد به افزايش صلح بس��تگي دارد. 
بنابرين دولت ها بايد جهت افزايش صلح، به خصوص 
در دوران كرونا كه باعث كاهش فعاليت اقتصادي شده 

است، تالش كنند.«
به گفته اين موسسه مزاياي »صلح مثبت« از »صلح 
منفي« كه صرفا نبود خشونت يا ترس از آن است، بيشتر 
اس��ت. »صلح مثبت« شامل تقويت افكار، موسسات 
و س��اختارهاي الزم ب��راي ايجاد و پاي��داري جوامع 
مسالمت آميز مي شود.  پايه يك جامعه »صلح مثبت« 
دولت كارآمد، محيط مناسب تجاري، پذيرش حقوق 
ديگران، روابط خوب با همسايگان، آزادي اطالعات، 
نيروي زياد انساني، فس��اد كم و توزيع عادالنه منابع 
است.  گزارش انجمن اقتصاد جهاني در مورد »استفاده 
از بخش خصوصي براي صلح« شركت ها را تشويق به 
پذيرش پتانسيل خود براي ايجاد صلح مي كند. به گفته 
پيتر ساترلند، مدير سابق گلدمن ساكس: »تجارت در 

يك جامعه موفق رونق پيدا مي كند«.
 منبع: انجمن اقتصاد جهاني

عبور از اختالفات  به نفع مردم
اگر بنا باش��د كه راهكاري براي عبور از اين ش��رايط به 
وجودآيد، بايد از دعواهاي سياسي عبور كنيم. اگر بنا 
بر دعواي جناحي باش��د، همچنان طرح هايي مطرح 
مي شوند كه صرفا حكم شعار دارند و هيچ تضميني براي 
اجرايي شدن آنها وجود ندارد.ما حتي در سال هاي قبل 
تجربه اجراي اين شعارها را نيز داريم كه بسياري از آنها 
نه تنها گره اي از مشكالت اقتصادي كشور باز نكردند كه 

حتي خود به مشكالتي جديد بدل شده اند.
در كشوري كه همزمان ركود، تورم، بيكاري و بسياري 
از ديگر مش��كالت جريان دارد نمي توان تصور كرد كه 
ناگهان با يك طرح شرايط به شكل جدي تغيير كند، 
بلكه بايد با استفاده از نظر كارشناسان و بررسي دقيق 
شرايط برنامه هاي جامعي اجرا شود كه در تمام حوزه ها 

تاثيرات مثبت بگذارد.
در اين بين يكي از مسائلي كه بايد آن را كنار گذاشت، 
به دنبال مقصر گش��تن اس��ت. ش��رايط امروز نتيجه 
محدوديت هاي بين المللي و تصميمات غلط داخلي 
است كه بس��ياري از دس��تگاه ها و نهادها در آن سهم 
داشته اند و اينكه صرفا يك وزير يا مقام را مسوول بدانيم، 
بيش از آنكه به حل مشكالت كمك كند، پاك كردن 

صورت مساله است.
در هفته هاي پاياني سال، كشور نياز به بودجه اي دارد كه 
نهايي شده و از ابتداي سال آينده امكان اجرا داشته باشد. 
نامشخص بودن سرنوشت آن، تنها به افزايش مشكالت 
مردم و طبقات كم درآمد جامعه منجر خواهد شد و از 
اين رو با درك واقعيت ها و در مسير پيگيري منافع ملي، 

بايد گام هايي سازنده برداشت.

جزييات فروش فوق العاده 
نوروزي در تهران

ايسنا| قاس��م نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف 
تهران با اشاره به اينكه امس��ال براي جلوگيري از 
ازدحام جمعيت و رونق در كس��ب و كار واحدهاي 
صنف��ي داراي پروان��ه كس��ب جش��نواره فروش 
فوق العاده نوروزي، جايگزين نمايشگاه هاي فروش 
بهاره شد، اظهار كرد: در اين طرح بر عرضه كاالي 
باكيفيت و با قيمت مناسب تاكيد شده و تمركز بر 
روي عرضه اقالمي است كه بيشترين نياز شب عيد 
خانواده ها را شامل مي ش��وند، از جمله گروه هاي 
صنفي پوشاك، كيف و كفش و همينطور در بخش 
مواد غذايي مانند آجيل، ميوه و شيريني تمركز شده 
است.  وي با بيان اينكه اين طرح عالوه بر تاكيد بر 
اجراي پروتكل هاي اعالم شده و ممانعت از تجمع 
مردم، از سوي س��تاد ملي مقابله با كرونا، با ايجاد 
فرصت براي عرضه محص��والت و كاالهاي ايراني 
از تولي��د داخل و واحد هاي صنفي رس��مي داراي 
پروانه كسب حمايت مي كند، درباره زمان برگزاري 
آن گفت: مجوز برگزاري فروش فوق العاده به همه 
اتحاديه ها بخشنامه شده و برخي واحدهاي صنفي 
هم شروع كردند، اما برخي منتظر هستند به شب 
عيد نزديك تر ش��ويم. به گفته رييس اتاق اصناف 
تهران، در كنار ساير بخش هاي جشنواره، كميته 
نظارت و بازرس��ي براي آن تعريف شده تا با رصد و 
نظارت دقيق بر عملكرد و نحوه اجراي فروش، نه تنها 
از نظر قيمت، كه كيفيت كاال و خدمات ارايه شده 
توسط واحدهاي صنفي به گونه اي باشد تا كمترين 
مش��كل و بيش��ترين رضايت را براي مشتريان به 
همراه داشته باشد. بنابراين واحدهاي صنفي مكلف 
به ارايه كاال و خدمت با كيفيت و با قيمت مورد تاييد 
اتحاديه مربوطه هستند و براي تامين رضايت طيف 
بيشتري از جامعه، تنوع در كاالهاي ارايه شده نيز 
مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنين واحدهاي 
بازرسي مكلف ش��دند تا پايان اجراي اين طرح، در 
كمترين زمان به شكايات مردمي رسيدگي كنند و 
در صورت نياز از ظرفيت نيروي بسيج اتحاديه ها به 

عنوان بازرس استفاده خواهد شد. 
نوده فراهاني در ادامه با بيان اينكه در اين جشنواره 
تاكيد بر عرضه كاالي توليد داخل است، كاالها بايد با 
برچسب قيمت در معرض ديد خريداران قرار گيرند 
و فروشنده هم مكلف به صدور فاكتور فروش است، 
تصريح كرد: در مورد قيم��ت، با توجه به وضعيت 
معيشتي مردم سعي مي شود به گونه اي عمل شود 
كه كاال با كمترين س��ود ممكن عرضه شود و البته 
مردم هم نبايد انتظار تخفيفات غير واقعي داشته 
باش��ند. وي در پاسخ به اينكه آيا واحدهاي صنفي 
مجاز به برگزاري حراج هس��تند؟ گفت: برگزاري 
حراج فصلي به شرط رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و جلوگيري از ازدحام جمعيت مجاز اس��ت. البته 
واحدهاي صنفي باي��د قبل از برگ��زاري حراج از 

اتحاديه مجوز دريافت كنند. 
طبق اعالم اتاق اصناف ايران امسال به دليل شيوع 
وي��روس كرونا، جش��نواره فروش وي��ژه نوروزي 
جايگزين نمايشگاه هاي عرضه مستقيم مي شود كه 
در آن تمركز با اتحاديه هاي پوشاك، كيف و كفش و 
قنادان و آجيل فروشان است، اما ساير اتحاديه ها نيز 

امكان مشاركت دارند.

وضعيت شركت  بهره برداري 
متروي تهران در يك سال كرونايي

فرنوش نوبخت، نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با اشاره به اينكه 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه به عنوان اولين 
بهره بردار مترو در كشور عملكرد پيشگيرانه خود در مقابل 
كرونا را از اسفندماه سال گذشته آغاز كرده افزود: براي 
جلوگيري از انتشار ويروس كرونا از همان روزهاي ابتدايي 
در جهت افزايش رعايت بهداشت اقدام به جمع آوري 
آبخوري ها، دستگيره هاي تبليغاتي قطارها، تعطيلي 
اتاق هاي مادر و كودك، نصب بر چسب هاي رعايت فاصله 
اجتماعي و اس��تفاده از ماسك در ايستگاه ها و قطارها 
كرديم. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با يادآوري اينكه در ماهاي اول شيوع ويروس كرونا 
 در كش��ور متروي تهران با كاهش 7۰ درصدي مسافر 
رو برو شد اما براي جلوگيري از افزايش تراكم مسافر در 
قطارها و ايستگاه، بدون تغيير درسرفاصله حركت قطارها 
به خدمات رساني ادامه داد گفت: در حال حاضر با اينكه 
آمار مسافري رو به افزايش است اما همچنان كاهش ۵۰ 
درصدي مسافر را شاهد هستيم و همين موضوع باعث 
شد تا بيش از 4۰ ميليارد تومان درآمد شركت از فروش 
بليت كاهش پيدا كند. مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران وحومه اف��زود: مترو هزينه بااليي دارد و 
به تنهايي از پس تامين اين مبالغ بر نمي آيد دولت در 
سال جاري فقط 2۰ ميليارد تومان در قالب اوراق خزانه 
اسالمي به عنوان يارانه بليت مترو پرداخت كرده است 
اين در حالي است كه ما از نظر مالي بسيار تحت فشار 
هستيم. چرا كه نگهداشت مترو شامل قطعات يدكي 
تخصصي و عمومي هزينه زيادي دارد و برخي از اين اقالم 
و اقالم مصرفي پيمانكاران وارداتي است كه در گذشته با 
ارز 42۰۰ توماني آنها را تهيه مي كرديم ولي اكنون با ارز 
23 هزار توماني خريداري مي شوند. نوبخت خاطرنشان 
كرد: بخشي از هزينه هاي ما مربوط به امور جاري و حقوق 
كارگران است؛ تا آغاز سال جديد بايد بتوانيم به حدود 
3۵۰۰ كارگر پيمانكاران حقوق بپردازم. اين در حالي 
اس��ت كه هنوز همه پيمانكاران ما نتوانسته اند حقوق 
ماه هاي گذشته را دريافت كنند. نوبخت با اشاره به اينكه 
به فكر كارگراني هستيم كه در اوضاع اقتصادي فعلي 
بايد هزينه هاي جاري زندگي را تأمين كنند. افزود: بايد 
كمك هاي جدي به شركت بهره برداري متروي تهران 

شود تا بتوانيم اين هزينه ها را تأمين كنيم.

سعيد مدني، مديرعامل پيشين سايپا در گفت وگو با »تعادل«: 

 ميزان صادرات و واردات ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا منتشر شد

نسخه اي ناقص براي بازار خودرو پيچيده اند

افت تجارت به اوراسيا تا پايان ماه دهم
تعادل - گروه تجارت |

آمار عملكرد تجارت ايران با اوراسيا طي 1۰ ماهه سال 
99 منتشر شد.جزييات آمار اعالمي از سوي معاونت 
اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
تهران، نشان مي دهد، تجار ايراني كاالهايي به ارزش 
حدودا ي��ك ميليارد و 8۰۰ ميليون دالر با ش��ركاي 
تجاري خود در اتحاديه اوراس��يا مبادله كرده اند. اين 
رقم حاكي از اين است كه، تجارت با اين اتحاديه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 8.4 درصد كاهش 
نشان مي دهد. بنابراين آمارها نشان دهنده افت تجارت 
با اتحاديه اوراسيا است. براساس داده هاي منتشر شده، 
ميزان كاالهاي صادر ش��ده از سوي صادركنندگان 
ايراني برابر با 2.2 ميليون تن به ارزش 824 ميليون دالر 
گزارش ش��ده، كه نشان از افت 4 درصدي صادرات به 
لحاظ ارزشي دارد.در مقابل واردكنندگان، حدود 2.7 
ميليون تن كاال به ارزش 9۵6 ميليون دالر وارد كشور 
كرده اند كه تحليل داده هاي آماري نش��ان مي دهد، 
ميزان واردات در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به لحاظ ارزشي حدود 12 درصد كاهش داشته 
است. اگرچه مطابق آمارها، تراز تجاري ايران تا پايان ماه 
دهم منفي132 ميليون دالر بوده، اما اين مقدار نسبت 
به سال گذش��ته بهبود 88 ميليون دالري داشته كه 
بخشي از اين بهبود به دليل افزايش صادرات و كاهش 
واردات به طور همزمان از بالروس، قزاقستان و روسيه و 
بخشي از آن فقط به دليل كاهش واردات از قرقيزستان 

عنوان شده است. 

    تصوير تجارت ۱۰ ماهه 
معاونت اقتص��ادي اتاق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي تهران گزارشي درباره آمار تجارت ايران با 
كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا منتشر كرد 
كه نشان مي دهد ارزش تجارت كااليي بدون احتساب 
نفت خام ايران با كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در 
1۰ ماهه امس��ال حدود يك ميليارد و 8۰۰ ميليون 
دالر بوده كه نزديك به سه درصد از كل ارزش تجارت 
ايران را تشكيل مي دهد. اين آمار نسبت به مدت زمان 
مشابه سال گذش��ته حدود 8.4 درصد كاهش نشان 
مي دهد. برپايه اين گزارش، در 1۰ ماهه امسال حدود 
2.2 ميليون تن كاال بدون احتساب نفت خام به ارزش 
824 ميليون دالر به كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا 
صادر ش��ده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب با كاهش 18 درصدي و 4 
درصدي همراه بوده است. واردات ايران در اين مدت از 
كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا حدود 2.7 ميليون تن 
به ارزش 9۵6 ميليون دالر بوده كه نسبت به 1۰ ماهه 
پارسال از نظر وزني افزايش 7 درصدي را تجربه كرده 
و به لحاظ ارزشي حدود 12 درصد كاهش داشته است.

ارزش تجارت كااليي بدون احتس��اب نفت خام ايران با 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا طي 1۰ ماهه نخست 
1399، حدود 1.8 ميليارد دالر بوده كه نزديك به 3 درصد 
از كل ارزش تجارت ايران طي 1۰ ماهه 1399 را تشكيل 
مي دهد و نس��بت به مدت زمان مشابه سال 1398 8.4 

درصد كاهش يافته است.

    روسيه، مقصد نخست صادراتي 
طي اين مدت صادرات ايران به دو كش��ور روسيه با 387 
ميليون دالر و ارمنس��تان با 26۵ ميليون دالر از س��اير 
كشورهاي اين اتحاديه بيشتر بوده و نسبت به 1۰ ماهه 
سال گذشته به ترتيب افزايش 29 درصدي و كاهش 27 
درصدي را تجربه كرده است. در 1۰ ماهه امسال مقدار 
وزني صادرات ايران به دو كش��ور بالروس با افزايش 44 
درصدي و روسيه با افزايش 26 درصدي همراه بوده و به 
مقصد كشورهاي ارمنستان، قرقيزستان و قزاقستان با افت 
وزني مواجه شده است، اما به جز ارمنستان و قرقيزستان، 
صادرات ايران به ساير كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي 

اوراسيا از لحاظ ارزشي با افزايش همراه بوده است.
ميانگين قيمت صادرات ايران به اوراسيا برابر با 37۵ 
دالر در هر تن و ميانگين قيمت واردات از اين منطقه 
برابر با 3۵1 دالر در هر تن اس��ت. باالترين ميانگين 
قيمت صادراتي ايران به مقصد بالروس با رقم 2 هزار 
و 988 دالر در هر تن، قزاقس��تان با رقم ۵27 دالر در 
هر تن و روسيه با رقم 478 دالر در هر تن است. از كل 
صادرات ايران به پنج كشور اوراسيا در 1۰ ماهه سال 
جاري حدود 61۰ ميليون تن به ارزش 4۵8 ميليون 
دالر به اقالم كشاورزي و غذايي اختصاص داشته است 
كه سهم اين اقالم از كل صادرات ايران به اين منطقه 
از نظر وزني معادل 27.8 درصد و از لحاظ ارزشي برابر 
با ۵۵.6 درصد است. مقاصد اصلي صادرات كشاورزي 
و غذايي ايران در بين كش��ورهاي اوراسيا سه كشور 
روس��يه با رقم 327 ميليون دالر، قزاقس��تان با رقم 

8۵ ميليون دالر و قرقيزستان با رقم 21 ميليون دالر 
هستند. واردات ايران در 1۰ ماهه نخست سال جاري 
از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا حدود 2.7 
ميليون تن به ارزش 9۵6 ميليون دالر بوده )3.1 درصد 
از كل ارزش واردات كااليي( كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به لحاظ وزني افزايش هفت درصدي را 
تجربه كرده و به لحاظ ارزشي حدود 12 درصد كاهش 
يافته است. بيشترين ميزان واردات ايران در 1۰ ماهه 
سال جاري در ميان كشورهاي اوراسيا از كشور روسيه 
به ارزش 9۰1 ميليون دالر بوده اس��ت كه اين مقدار 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل حدود چهار درصد 
كاهش را نشان مي دهد. اگر چه تراز تجاري ايران در 
1۰ ماهه سال جاري با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا 
منفي 132 ميليون دالر بوده، اما اين مقدار نسبت به 
سال گذش��ته با بهبود 88 ميليون دالري همراه بوده 
است كه بخشي از اين بهبود به دليل افزايش صادرات 
و كاهش واردات به طور همزمان از بالروس، قزاقستان 
و روسيه و بخش��ي از آن فقط به دليل كاهش واردات 
از قرقيزستان بوده است.تراز تجاري ايران در 1۰ ماهه 
س��ال جاري با كشورهاي ارمنس��تان و قرقيزستان 
تضعيف شده اس��ت. در مبادالت تجاري ايران با پنج 
كشور عضو اتحاديه اوراس��يا در 1۰ ماهه امسال، تراز 
تجاري ايران بيش از ساير كشورها به نفع روسيه بوده 
)منفي ۵14 ميليون دالر(، اگرچه نسبت به 1۰ ماهه 
سال گذشته با بهبود 1۰6 ميليون دالري به نفع ايران 

هم همراه بوده است.
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چهرهروز

۹۱ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۸هزار و ۳۳۰ مبتالي جديد كوويد۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت منتهي به ۵ اسفند خبر داد. به گزارش ايسنا، 
دكتر سيماسادات الري گفت: از چهارم تا پنجم اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۸ هزار و ۳۳۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه ۷۸۲ نفر از آنها بستري شدند. وي افزود: مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۵۹۰ هزار و ۶۰۵ نفر 
رسيد. الري گفت: متاسفانه در طول اين ۲۴ ساعت، ۹۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۹ هزار 
و ۶۶۳ نفر رسيد. به گفته وي، خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۳۵۸ هزار و ۵۴۱ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستانها ترخيص شده اند. 

سخنگوي وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۵۲ شهرستان نارنجي، ۲۱۷ شهرستان زرد و ۱۶۸ شهرستان آبي هستند.

میراثنامه

نمايشگاه گردشگري و صنايع دستي تهران از افتتاح شد و 
تا روز جمعه هشتم اسفندماه در محل نمايشگاه بين المللي 
تهران برپا است. به گزارش ايسنا، افتتاحيه اين نمايشگاه 
با حضور وزي��ر ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دستي، جمعي از فعاالن گردشگري، نمايندگان مجلس 
و نمايندگان سفارتخانه هاي خارجي كشورهاي مقيم از 
جمله عراق، انگليس، اتريش، ازبكستان و ايتاليا برگزار 
ش��د. در ورودي سالن افتتاحيه تونل ضدعفوني كننده 
نصب شده بود اما تب سنجي يا اقدامات ديگري در مراسم 
افتتاحيه انجام نشد. ظرفيت سالن افتتاحيه ١۵٠ نفر 
درنظر گرفته شده بود كه صندلي ها با فاصله از يكديگر 
قرار داشت، اما تهويه سالن با ايراد مواجه بود، به طوري كه 
از نيمه هاي مراسم درهاي سالن باز گذاشته شد. مراسم 
افتتاحيه كه با اجراي گروه هاي موسيقي محلي نيز همراه 
بود، حدود دو س��اعت طول كش��يد. افتتاح سالن هاي 
نمايشگاه توسط وزير ميراث فرهنگي و گردشگري نيز با 
ازدحام جمعيت مواجه شد. وروديه نمايشگاه بين المللي 
براي عموم ٢٠ هزار تومان است. چهار سالن به استان ها 
اختصاص يافته كه محصوالت گردشگري و صنايع دستي 
را عرضه كنند، هرچند ك��ه پروتكل هاي كرونا حضور 

شركت كنندگان را محدود و فضاي غرفه ها را كوچك تر 
كرده است. در ورودي هر سالن تونل ضدعفوني كننده 
نصب ش��ده و بازديدكنندگان پيش از ورود تب سنجي 
مي شوند، اما هيچ  محدوديتي در تعداد بازديدكنندگان 
وجود ندارد، درحالي كه قبال اعالم شده بود براي حضور 
بايد از پيش به صورت آنالين نوبت گرفت. س��خنگوي 
س��تاد ملي كرونا نيز گفته كه نمايشگاه هاي تخصصي 
بدون حضور بازديدكننده عمومي برگزار مي ش��ود، اما 
ورود به نمايش��گاه گردشگري كه همزمان با نمايشگاه 
تلكام در محل نمايشگاه بين المللي تهران برپا شده است، 
محدوديت يا ممنوعيتي ب��راي ورود عموم مردم ندارد. 

در محوطه باز نمايشگاه تعدادي سياه چادر نصب شده 
و غرفه هاي فروش غذا نيز برپا است و گروه هاي موسيقي 
و نوازندگان محلي ه��م در طول برگزاري نمايش��گاه 
حضور دارند. ر نمايشگاه امسال استان قم حضور ندارد 
و استان خوزستان به دليل وضعيت حاد كرونا از حضور 
در نمايشگاه منع شده است اما منطقه آزاد اروند از استان 
خوزستان در نمايشگاه حضور دارد. بسياري از غرفه داران 
استاني اميد دارند اين نمايشگاه، نوروز متفاوتي را رقم 
بزند و بخشي از خسارات يك سال گذشته آنها را جبران 
كند. هرچند ستاد ملي كرونا هنوز تصميم قطعي براي 
س��فرهاي نوروزي را اعالم نكرده است. البته كه معاون 
گردشگري و وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و  صنايع 
دستي در افتتاحيه همين نمايشگاه اعالم كردند مجوز 
سفرهاي نوروزي را به صورت محدود  مشروط به رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي گرفته اند و اين نمايشگاه را 
آغازي براي گردشگري پس از يك سال ركود دانستند. 
 نمايشگاه گردشگري و صنايع دستي از روز گذشته
)۵ اسفند( در محل نمايشگاه بين المللي تهران برگزار 
شده و تا جمعه )هشتم اسفندماه( برپا است. ساعت 

بازديد نمايشگاه از ٩ صبح تا ۵ عصر است.

افتتاح نمايشگاه گردشگري و صنايع دستي با حاشيه هاي كرونا
جامعه خبر

ممنوعيت ورود خودروهاي 
غيربومي به خوزستان

جانش��ين معاون عمليات ترافيك راهور نيروي 
انتظامي گفت: براساس تصميم گيري جديد ستاد 
ملي مقابله با كرونا ورود خودروهاي غيربومي به 
برخي شهرهاي اس��تان هاي غربي و خوزستان 
ممنوع شد. سرهنگ رسول ابراهيمي در گفت وگو 
با ايرنا با بيان اينكه من��ع تردد و محدوديت هاي 
شبانه به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا 
همچنان ادامه دارد، افزود: از آن جايي كه برخي 
ش��هرهاي اس��تان هاي غربي از وضعيت زرد به 
نارنجي تبديل شدند، ورود خودروهاي غيربومي 
به س��اير اس��تان ها و خروج خودروهاي بومي به 
استان هاي ديگر ممنوع شد. وي ادامه داد: افرادي 
كه ب��ه دليل ماهيت كاري يا كاره��اي درماني و 
قضايي نياز به ورود به اين شهرها دارند بايد مجوز 
الزم را از فرمانداري ها كس��ب كنند. س��رهنگ 
ابراهيمي اضافه كرد: از آنجايي كه وضعيت شيوع 
كرونا در استان خوزستان قرمز شده است، خروج 
خودروهاي بومي از شهرهاي اين استان به ساير 
استان ها و ورود خودروهاي غيربومي به شهرهاي 
 اين اس��تان ها ممن��وع و رانن��دگان در صورت 
بي توجهي به اين مصوبه ۱۰ ميليون ريال جريمه 
مي ش��وند. وي تاكيد ك��رد: مام��وران راهور در 
ورودي شهرهاي اس��تان هاي خوزستان و غربي 
كش��ور حضور داش��ته و ضمن عودت خودروها، 
رانندگاني كه نسبت به اجراي اين مصوبه بي توجه 
بودند را جريمه مي كنند. وي افزود: پيش از اين 
محدوديت طرح شبانه در ش��هرهاي نارنجي از 
ساعت ۲۱ تا سه بامداد اعالم شده بود و اين تردد 
در شهرهاي زرد و آبي با توجه به مصوبات استاني 
اعمال مي ش��د اما اكنون براساس مصوبه وزارت 
كشور تردد شبانه در همه شهرها بر اساس همان 
س��اعت اعالم ش��ده مجدد اعمال خواهد شد و 
رانندگان خاطي به مبلغ دو ميليون ريال جريمه 
خواهند ش��د. وي با اعالم آخرين وضعيت منع 
تردد و محدوديت هاي ترافيكي برابر مصوبه امروز 
كميته امنيتي- انتظامي وزارت كشور گفت: از روز 
شنبه ۱۸ بهمن ماه تردد خودروهاي غيربومي به 
استان هاي مازندران، گيالن و گلستان ممنوع شده 
و همچنان ادامه دارد. ابراهيمي افزود: بر اساس اين 
مصوبه كه با هدف جلوگيري از گسترش بيماري 
كرونا به انجام رسيده، تردد خودروهاي غيربومي 
به شهرهاي اس��تان قم، مشهد، اصفهان، شيراز، 
بندرعباس، بوشهر، جزيره قشم و كيش به دليل 
مسافر پذير بودن ممنوع است. جانشين معاون 
عمليات ترافيك راهور ناجا گفت: با توجه به اين 
مصوبه عالوه بر جلوگيري از خودروهاي غيربومي 
به شهرهاي اعالم شده رانندگاني كه به اين مصوبه 
توجه نكنند مبلغ پنج ميليون ريال جريمه براي 

پالك خودرو آنها منظور خواهد شد.

افزايش ۱۴.۹ درصدي فوتي هاي گاز گرفتگي طي ۱۰ ماه 
سازمان پزش��كي قانوني اعالم كرد: آمار 
فوت ش��دگان به دلي��ل گازگرفتگي در 
۱۰ ماهه امسال نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۴.۹ درصد افزايش داشته 
است. به گزارش سازمان پزشكي قانوني 
كشور، در ۱۰ ماهه امسال ۶۴۶ نفر بر اثر 
مس��موميت با گاز منوكسيد كربن جان 
خود را از دست دادند در حالي كه اين رقم 

در مدت مشابه سال قبل ۵۶۲ نفر بوده است. همچنين 
از تمام تلفات مسموميت با گاز در ۱۰ماهه امسال ۴۹۴ 
نفر م��رد و ۱۵۲ نفر زن بودند. با توجه به افزايش تلفات 
مسموميت با گاز منوكسيد كربن در سال جاري و نيز 
پيش بيني س��ازمان هواشناسي مبني بر آخر هفته اي 
سرد و برفي در بيشتر نقاط كشور، به هموطنان هشدار 
داده مي شود كه در به كارگيري سيستم هاي گرمايشي 
به نكات و توصيه هاي ايمني توجه كرده و استانداردهاي 
الزم را در اين خصوص رعايت كنند. با وجود هشدارهاي 

مكرر و بيان نكات ضروري در پيشگيري از 
مسموميت با گاز منوكسيد كربن، در ۱۰ 
ماهه سال جاري متاسفانه شاهد افزايش 
۱۴.۹ درصدي آمار تلفات مسموميت با گاز 
و جان باختن تعدادي از هموطنان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بوده ايم. در ادامه اين 
گزارش تصريح شده است: استان هاي تهران 
با ۱۲۷، آذربايجان شرقي با ۵۸ و خراسان 
رضوي با ۵۱ فوتي بيشترين آمار تلفات مسموميت با گاز 
را داشته اند، همچنين در بيش از نيمي از استان ها آمار 
متوفيات گاز گرفتگي كمتر از ۲۰ نفر و در استان هاي 
بوشهر و هرمزگان صفر گزارش شده است.هشدار پزشكي 
قانوني درباره گازگرفتگي سازمان پزشكي قانوني كشور به 
استناد آمارهاي موجود ضمن هشدار نسبت به احتمال 
افزايش تلفات مسموميت با گاز منوكسيدكربن، بر رعايت 
نكات ايمني در نصب و به كارگيري وسايل گرمايشي در 

فصول سرد سال تأكيد و به هم ميهنان توصيه مي كند

تلف شدن ماهيان در ساحل عسلويه با نشت مواد نفتي
سرپرست معاونت صيد و بنادر ماهيگيري 
اداره كل شيالت اس��تان بوشهر گفت: 
براس��اس نتايج بررسي هاي اوليه حجم 
زيادي از گونه تن ماهي��ان )زرده و هور( 
سطح زي سواحل عسلويه و نخل تقي اين 
استان براثر نشت مواد نفتي و آالينده هاي 
شيميايي دچار مسموميت و تلف شده اند. 
بهزاد حيدري در گفت وگو با ايرنا افزود: 

هم اكن��ون نمونه برداري از ماهيان تلف ش��ده انجام و 
براي تشخيص علل و عوامل دقيق وقوع اين حادثه به 
مراكز آزمايش��گاهي ارسال شده اس��ت. وي ادامه داد: 
به دليل پراكندگي مرگ و مير اين ماهيان در س��احل 
عس��لويه و نخل تقي برآورد دقيق از ميزان اين آبزيان 
تلف ش��ده وجود ندارد. حيدري اظهار كرد: توس��عه و 
گس��ترش مراكز شيميايي و پتروشيمي مرگ و مير و 

انقراض آبزيان را به دنبال داشته و هميشه 
مجموعه شيالت نسبت به اين امر معترض 
بوده است. سرپرست معاونت صيد و بنادر 
ماهيگيري اداره كل شيالت استان بوشهر 
گفت: هرچند اين اداره كل نسبت به موضوع 
آلودگي عوامل ش��يميايي و صنعتي در 
استان بوشهر هشدار داده اما همچنان اقدام 
موثر و بازدارن��ده اي در اين زمينه صورت 
نگرفته است و همچنان مرگ و مير آبزيان در سواحل 
اين اس��تان به ويژه س��واحل جنوبي رخ مي دهد. وي 
تاكيد كرد: از مسووالن ذيربط در استان بوشهر و كشور 
انتظار مي رود با اتخاذ تدابير موثر و پيشگيرانه علمي 
و بازدارنده  در اين زمينه اين معضل را برطرف كنند تا 
اين منابع كه جزو انفال عمومي و متعلق به نسل هاي 

آينده است اينچنين نابود نشوند. 

توزيع تبلت به دانش آموزان تحت پوشش بهزيستي
مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان 
سازمان بهزيستي كشور از توزيع تبلت 
و سيم كارت به هش��ت هزار دانش آموز 
تحت پوشش اين سازمان با رعايت  شان 
و كرام��ت آنها خب��ر داد و گفت: اجراي 
اين ط��رح موجب جلوگي��ري از ترك 
تحصيل دانش آموزان شد. سعيد بابايي 
روز سه شنبه در نشست توزيع ۸۰۰ تبلت 

و سيم كارت بين دانش آموزان تحت پوشش بهزيستي 
در سازمان بهزيستي افزود: اين تبلت و سيم كارت ها 
تاكنون براي چهار هزار و ۴۲۱ دانش آموز ارسال قطعي 
شده و احتماال تاكنون به دست ۷۷۵ نفر از دانش آموزان 
رس��يده اس��ت. تعداد دانش آموزان واجد شرايط كه 

تبلت ه��ا در نهايت به آنها تخصيص پيدا 
مي كند، هشت هزار نفر است كه بيشترين 
تعداد اين دانش آموزان در استان خراسان 
رضوي با تعداد يكهزار و ۱۴۱ و س��پس 
اس��تان هاي كرمان با ۹۰۴ دانش آموز، 
استان آذربايجان غربي با ۸۹۶ دانش آموز 
و بعد تهران بوده و س��پس با استان ها با 
تعداد كمتر مانند ايالم با ۳۸ دانش آموز 
به پايان مي رسد. بابايي گفت: كودكاني داشتيم كه 
در معرض ترك تحصيل بودند و هنگامي كه تبلت 
ارايه شد، توانستند تحصيل را ادامه دهند؛ همچنين 
نمونه هايي داش��تيم كه كودكان مجبور بودند به 

خانه هاي همسايه ها بروند.

هنر

پيمان ش��اه  محمدي مجري طرح و پخش كننده مس��تقل بين المللي از آغاز پخش 
بين الملل��ي فيلم كوتاه »تاس ها« خبر داد. به گزارش مه��ر، فيلم كوتاه »تاس ها« به 
كارگرداني كاميار صالح پور و تهيه كنندگي مشترك سعيد مهدي نيا و كاميار صالح پور، با 
به پايان رسيدن مراحل فني، كار پخش و توزيع بين المللي خود را آغاز كرده است. پيمان 
شاه  محمدي درباره اين فيلم كوتاه و موضوع جهاني آن گفت: در »تاس ها« عوامل نام آشنا 
و حرفه اي سينما با ما همكاري داشتند و اين موضوع باعث شد فيلم از لحاظ توليد و اجرا 
به سمت درستي حركت كند. از طرفي نيز جهان امروز به فيلم هايي با موضوع جنگ و 
اثرات پس از جنگ نيازمند است تا بتواند وارد مرحله جديدي از گفت وگوهاي صلح آميز 
شود چرا كه جهان بيشتر از هر موقعي، نيازمند صلح و آشتي است. دغدغه مجموعه 
عوامل »تاس ها«، انتشار پيام صلح و بشردوستي است كه در فضايي فانتزي و شكل روايي 
كميك در قالب يك فيلم كوتاه در آمده است. به گفته كاميار صالح پور كارگردان اين فيلم 
كوتاه، نگاه »تاس ها« به موضوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران و اثرات ناشي از آن پس 
از اتمام جنگ است. فيلم كوتاه »تاس ها« در پي نشانه هاي پس از جنگ بدون مرزبندي 

و اشاره مستقيمي دارد به آن چه كه همچنان در زيرپوست اجتماع باقيمانده است.

 »تاس ها« آماده حضور در 
جشنواره هاي بين المللي شد

هنر

براي نخستين بار با اقتباس از رمان »گتسبي بزرگ« نوشته اسكات فيتزجرالد يك 
انيميشن بلند سينمايي ساخته مي شود. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ورايتي، 
ويليام جويس براي كارگرداني يك نسخه انيميشني از رمان مشهور اسكات فيتزجرالد 
انتخاب شده است. براي نوشتن فيلمنامه نسخه انيميشني »گتسبي بزرگ« برايان 
سلزنيك كه نويسنده فيلمنامه اقتباسي »شگفت زده« در سال ۲۰۱۷ با اقتباس از رماني 
به همين نام از خودش بود، انتخاب شده است. اين اولين نسخه انيميشني است كه از رمان 
»گتسبي بزرگ« ساخته مي شود. آخرين نسخه سينمايي اين رمان، فيلم باز لورمان 
در سال ۲۰۱۳ بود كه با بازي لئوناردو دي كاپريو و كري موليگان ساخته شد. جويس 
با تاكيد بر اينكه گتسبي بزرگ در ميان كتاب خوانان جايگاه مهمي دارد، گفت: بخش 
مهمي از قدرت گتسبي از نثر تاثيرگذار فيتزجرالد مي آيد. وي افزود با وجود ساخته شدن 
فيلم هاي متعدد از اين رمان وي فكر مي كند انيميشن مي تواند به كيفيت دست نيافتني 
رمان برسد. يك ماه پيش اعالم شد »گتسبي بزرگ« در قالب سريال به تلويزيون مي آيد 
و »A+E استوديوز« و آي تي وي استوديوز امريكا با همكاري هم و مايكل هرست نويسنده 
قصد دارند يك سريال تلويزيوني با بودجه بزرگ با اقتباس از »گتسبي بزرگ« بسازند.

»گتسبي بزرگ«
 انيميشن مي شود

رييس كميته محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
من از مس��ووالن محيط زيست كشور 
و فراكسيون محيط زيس��ت مي خواهم منشأيابي 
س��مومي كه منجر به مرگ پرندگان شده را انجام 
دهند تا دليل مرگ پرندگان مشخص شود، گفت: 
زندگي همه ما به يكديگر متصل است و بايد نسبت 
به مسائل محيط زيستي حساس باشيم ولو آنكه در 
محدوده شهري ما نباشد. تاالب ميانكاله يك موضوع 
ملي است و همانطور كه به درياچه اروميه حساسيت 
داريم، به ميانكاله هم توجه داشته باشيم. سيد آرش 
حس��يني ميالني در دويس��ت و هفتاد و پنجمين 
جلس��ه صحن علني شوراي اس��المي شهر تهران 
در تذكري گفت: ۱۳ بهمن روز جهاني تاالب ها در 
كشور گرامي داش��ته شد؛ ولي تا ۲۹ بهمن نزديك 
به ۱۰ هزار قطعه پرنده در آنجا به دليل س��مي كه 
در بافت كف تاالب وجود دارد، از بين رفته اند. سال 
گذشته هم ۳۲ هزار قطعه پرنده در اين تاالب از بين 
رفتند كه فعاالن محيط زيستي مي گويند اين ميزان 

تا ۵۰ هزار قطعه افزايش مي يابد.
 اين عضو هيات رييس��ه ش��وراي ش��هر تهران در 
تذكري درباره ثبت اطالعات كارگري در سامانه هاي 
الكترونيكي ادامه داد: بيش از يك س��ال است كه 
ثبت كام��ل و به موقع اطالعات كارگران پس��ماند 
از س��وي ش��هرداري هاي مناطق در س��امانه هاي 
الكترونيكي مديريت پسماند پيگيري مي شود. اين 
موضوع يكي از رويكردهاي مورد تاكيد شوراي شهر 
پنجم جهت ايجاد شفافيت و نظارت پذيري است. 
حسيني ميالني با بيان اينكه اگرچه در بخش ثبت 
اطالعات ماشين آالت پسماند عملكرد ۲۱ منطقه 
رضايت بخش بوده است، تاكيد كرد: همچنان شاهد 
عملكرد زير ۵۰ درصدي ثب��ت اطالعات كارگران 
فعال در س��امانه مديري��ت پيمانكاران هس��تيم؛ 
به طوري كه چهار منطقه زير ۳۰ درصد )مناطق ۴، 
۵، ۱۷ و ۱۸( و ۱۰ منطقه بين ۳۰ تا ۵۰ درصد است 
)مناطق ۱، ۲، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۲۰، ۲۱ و ۲۲( 
كه در اين ميان، ثبت اطالعات منطقه ۴ نسبت به 

ماه هاي گذش��ته ۴۱ درصد كاهش داشته كه بايد 
در ماه ه��اي آينده ارتقاي داده ش��ود. وي افزود: به 
ش��هرداري تهران تذكر مي دهم در ثبت اطالعات 
در س��امانه مديريت پيمانكاران تا پايان اسفند ۹۹ 
تسريع شود. همچنين از شهرداران ۳، ۷، ۱۶ و ۱۹ 
كه عملكرد خوبي در ثبت اطالعات در بهمن ماه ۹۹ 

داشته اند، تشكر كنم.

   لزوم رسيدگي به عملكرد مالي و اجرايي 
شركت ارتباط مشترك شهر

محمد عليخاني نيز در دويست و هفتاد و پنجمين 
جلس��ه ش��ورا در تذكري در خصوص رسيدگي به 
عملكرد مالي شركت »ارتباط مشترك شهر« گفت: 
شركت ارتباط مشترك شهر از شركت هاي وابسته 
به شهرداري تهران است كه سهم شهرداري تهران 
۵۱ درصد و سهم اپراتورها ۴۹ درصد )ايرانسل ۱۶ 
درصد، همراه اول ۱۶ درصد، تاليا )شركت تعاوني 
رفس��نجان( ۱۶ درصد( اس��ت و وظيفه اصلي اين 
شركت و فلس��فه به وجود آمدن اين شركت ايجاد 
درآمد پايدار، ساماندهي دكل ها و نظم بخشيدن به 

سيما و منظر شهري است. 
وي ادامه داد: متاسفانه ش��هرداري تهران به جاي 
استفاده از توان كارشناس��ي و مديريتي كاركنان 
رس��مي خود در اين حوزه، كاركنان ش��ركت هاي 
اپراتوري يا اف��راد خارج از ش��هرداري را به عنوان 
مديرعامل منصوب كرده اس��ت كه متأسفانه اين 
عامل در طول ۲ س��ال اخير به دليل سوء مديريت 
باعث تضييع حقوق ش��هرداري و بروز مش��كالت 
عديده اي از جمله اينكه در دو سال گذشته حدود 
۲۰۰۰ مجوز نصب دكل در ته��ران صادر گرديده 
است كه بيشتر آنها مربوط به اپراتور يكي از شركت 
ها بوده كه مديرعامل وقت نيز از كاركنان آن اپراتور 
بوده است؛ شده. از سوي ديگر كارگروه صدور مجوز 
نصب دكل كه عضو ش��وراي اس��المي شهر تهران 
نيز در آن ب��ه عنوان ناظر عضوي��ت دارد تبديل به 
۲ كارگروه اصلي و فرعي ش��ده اس��ت كه تشكيل 
كارگروه صدور مج��وز فرعي، غيرقانوني اس��ت و 

كارگروه ذكر ش��ده مبادرت به ص��دور مجوزهاي 
بي ضابطه كرده لذا در ح��ال حاضر تهران از وجود 
دكل هاي مخابراتي اشباع شده است و ضرورت دارد 
سريعا از آش��فتگي به وجود آمده در سيما و منظر 
شهر تهران جلوگيري به عمل آيد. متأسفانه شركت 
مذكور در خصوص جمع آوري دكل هاي غيرمجاز، 
براساس مصوبه ساماندهي در طول دوسال گذشته 
تاكن��ون هيچ اقدام موثري انجام نداده اس��ت. وي 
ادامه داد: اپراتورها مي بايس��تي سند جامع مربوط 
به دكل هاي م��ورد نياز خود و همچنين آمار دقيق 
تعداد دكل هاي نصب ش��ده تاكنون را به مديريت 
ش��هري ارايه نمايند تا در م��ورد آن تصميم گيري 
الزم بعم��ل آيد. الزم به ذكر اس��ت در حال حاضر 
بيش��تر درآمد اپراتورها در تهران است. همچنين 
تع��داد ۲۰۷ رأي قطعي صادره كميس��يون ماده 
۱۰۰ در اين شركت وجود داشته است كه متأسفانه 
مديريت قبلي شركت اين آرا را با صدور مجوز بالاثر 
اعالم  كرده اس��ت و همچنين معاونت شهرسازي 
نيز تعداد زيادي از مجوزهاي صادره در كارگروه را 
طي نامه اي درخواست ابطال آن را  كرده است. اين 
امر باعث ايجاد تناقض در رفتار ش��هرداري تهران 
در نح��وه عملكرد صدور و ابطال مج��وز گرديده و 
همچنين باعث ايجاد س��ردرگمي از نحوه عملكرد 
شهرداري تهران براي دستگاه هاي نظارتي از جمله 
ديوان عدالت اداري و س��ازمان بازرسي كل كشور 

شده است. 
 بنابراين اين موضوع در حقيق��ت به نفع اپراتورها 
بوده اس��ت و آراي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ را نيز 
تضعيف مي كند. وي تاكيد كرد: صدور مجوز نصب 
دكل براي اپراتورها با توجه به س��هامدار بودن آنها 
در اين شركت، باعث درآمدزايي براي آنها مي شود. 
زيرا مبالغ پرداختي جه��ت اخذ مجوز نصب دكل 
مجددا در پايان س��ال در قالب سود سهام شركت 
به حساب آنان برگش��ت داده مي شود و شهرداري 
تهران از اين محل سودي نمي برد. شايان ذكر است 
در حال حاضر يكي از سهامداران ۱۶ درصدي، تاليا 
)شركت تعاوني رفسنجان( اپراتور نيست و فركانس 

و تجهيزات فني خود را به همراه اول، واگذار  كرده 
است و شركت تاليا در شركت ارتباط مشترك شهر، 
صرفًا از درآمد و س��ود حاصله ش��ركت از فضاهاي 
ش��هري و صدور مجوز بهره مند مي شود. عليخاني 
تصريح كرد: شهرداري تهران مي بايستي هر ساله 
بابت افزايش اجاره بهاي فضاهاي شهري در اختيار 
اپراتوره��ا، اقدام كند كه بنا ب��ر اطالعات اينجانب 
باوجود اعالم ميزان افزايش درصد س��اليانه جهت 
عقد قرارداد، فضاهاي شهري توسط معاونت مالي 
و اقتصادي، اپراتوره��ا از پرداخت اجاره بها در دوره 
مديري��ت قبلي امتناع  كرده و موض��وع را به هيأت 
كارشناس��ي ارجاع داده و پس از اعالم نظر توسط 
هيأت كارشناسي، اقدام به پرداخت كل اجاره بها تا 
سال ۱۴۰۰  كرده اند تا ديگر مشمول افزايش ساالنه 

اجاره بها نگردند.
 در واق��ع اي��ن اجاره بها به عن��وان درآم��د پايدار 
شهرداري تهران است. وي مدعي شد: »متأسفانه 
در حال حاضر شركت مذكور از محل درآمد صدور 

مجوزهاي صادره، مبلغ ۴۰ ميليارد تومان در حساب 
شركت نزد بانك، سپرده  كرده و از اين محل مبادرت 
ب��ه پرداخت وام هاي قرض الحس��نه ب��ه مديران و 
كاركنان، بعضا با سودهاي كمتر از حد معمول و در 
برخي موارد بصورت تك��راري به يك نفر پرداخت 
مي كند )بين ۲۰ ميلي��ون تا ۱۶۰ ميليون( كه اين 
امر تخلف واضح و آشكار است كه بايد پيگيري شود. 
در ضمن سرپرست شركت مذكور تا چندي پيش 
با حفظ س��مت در سازمان فناوري به عنوان معاون 
مشغول بوده است. مديرعامل اسبق شركت با معرفي 
خود از محل رسوب همين وجوهات براي دريافت 
وام يك صد ميليوني قرض الحسنه خود را با امضاي 
خود معرفي  كرده كه برخالف بند ۳ ماده ۲۵۸ اليحه 
اصالحي قانون تجارت است كه بايد در اين خصوص 
پاسخگو باشد و به تخلفات معرفي شود.« عليخاني 
ضمن تذكر به ش��هردار تهران گف��ت: تقاضا دارم 
نسبت به اصالح موارد زير اقدام الزم صورت پذيرد: 
»صدور هرگونه مجوز نصب دكل برابر بند ۷ مصوبه 

ساماندهي دكل ها صرفا از طريق معاونت شهرسازي 
و معماري ش��هرداري تهران به عمل آيد و شركت 
مذكور حق هرگونه صدور مجوز نصب دكل را خارج 
از ضوابط نداش��ته باش��د. در خصوص عقد قرارداد 
اجاره بها بر اساس ضوابط موجود در شهرداري تهران، 
كليه قراردادهاي اجاره محل به س��ازمان امالك و 
مستغالت ش��هرداري تهران واگذار شود.« به نظر 
مي رسد اين شركت از وظايف اصلي محوله خود از 
لحاظ مالي و عملكرد اجرايي منحرف گرديده است، 
لذا پيشنهاد مي گردد مستند به نامه ارسالي اينجانب 
و موافقت شهردار سابق )جناب آقاي افشاني( شركت 
مذكور به جهت حفظ درآمد پايدار به حوزه معاونت 
مالي و اقتصادي بازگردد و فعاليتش در آن معاونت 
استقرار يابد كه مي بايس��ت اين امر تا كنون انجام 
مي گرديد. ش��وراي اسالمي شهر تهران مبادرت به 
انتخاب حسابرس مستقل به منظور بررسي عملكرد 
دوسال گذش��ته كند و همچنين گزارش عملكرد 

شركت مذكور نيز تهيه شود«

گزارش

نزديك به ۱۰ هزار قطعه پرنده به دليل سمي كه در بافت كف تاالب وجود دارد، از بين رفته است

تاالب ميانكاله يك موضوع ملي است
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