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م�دي�رع�ام�ل    خبر
اتحاديه تعاوني 
مسافربري كشور گفت: قيمت بليت اتوبوس هاي 

نوروزي ۲۰ درصد افزايش مي يابد.
مديرعامل اتحاديه تعاوني مس��افربري كشور در 
حالي از افزايش ۲۰ درصدي قيمت بليت اتوبوس 
براي ايام نوروز مي گويد ك��ه پيش از اين مديركل 
دفتر حمل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي گفته بود، براي ايام نوروز امس��ال افزايش 
قيمت بليت اتوبوس نداريم. افزايش تورم از كااليي 
به كاالي ديگر به شكل دومينووار در حركت است 
و ديگر نمي ت��وان روي اظهار نظ��ر مديران مبني 
بر كنت��رل قيمت ها حس��اب باز كرد، زي��را آنقدر 
مجموعه هاي م��وازي وجود دارد ك��ه اگر مديري 
خبري از افزايش نيافتن قيمت كاال و خدمات بدهد، 
ديگري از افزايش يافتن قيمت خبر مي دهد. در اين 
ميان مردم به عنوان مصرف كننده اين نوع مديريت 
و قيمت گ��ذاري كاال و خدمات به ج��ز اعتراض و 
انتقاد خش��ك و خالي ديگر نمي دانند چه كنند. 
مديرعامل اتحاديه تعاوني مسافربري كشور گفت: 
طبق روال هر سال به دليل وجود تردد يك سر خالي 
در ايام نوروز، بليت اتوبوس براي نوروز ۱۴۰۰ هم با 

۲۰ درصد افزايش قيمت به فروش مي رود. 

   آماده سازي ۸۳ هزار دستگاه انواع ناوگان 
عمومي مسافري براي سفرهاي جاده اي 

احمدرضا عامري در گفت وگو با فارس در تشريح 
آخرين وضعيت آماده سازي ناوگان براي سفرهاي 
ضروري اي��ام نوروز اظهار داش��ت: در حال حاضر 
پروتكل هاي بهداش��تي ابالغي نظير ضدعفوني 
ناوگان، استفاده از ماسك و محلول هاي ضدعفوني 

كاماًل رعايت و تأكيد مي شود. 
مديرعامل اتحاديه تعاوني مسافربري كشور ادامه 
داد: تردد اتوبوس ها با ظرفيت ۵۰ درصد به دليل 
رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي در ح��ال انجام 
است اما براي نوروز امس��ال تغييري كه در مورد 
فاصله گذاري ايجاد شد، اين است كه اقوام درجه 
يك )نظير يك خانواده چهار نفره( مي توانند دو نفر 
در دو صندلي كنار هم بنشينند در حالي كه پيش از 
اين فقط صندلي هاي كنار پنجره فروخته مي شد. 
وي افزود: با توجه به شيوع كرونا و وجود شهرهاي 
قرمز، نارنجي و زرد بعيد مي دانم ناوگان اتوبوسي 

در ايام نوروز تقاضاي زيادي داشته باشد. 
عامري اظهار داش��ت: براي ايام ن��وروز ۱۴ هزار و 
۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۲۳ هزار دستگاه ميني بوس 
و ۴۶ هزار دستگاه س��واري كرايه آماده خدمت به 

ناوگان هستند.

 خبر افزايش نيافتن قيمت بليت اتوبوس
تكذيب شد!

رئيس قوه قضائيه:
 70 انبار سازمان اموال تمليكي

نياز به رسيدگي دارد 
رئيس ق�وه قضائيه با اب�راز نگران�ي از وضعيت انبارهاي س�ازمان 
ام�وال تمليك�ي گف�ت: س�امان دادن 7۰ انبار در س�طح كش�ور 
اقدامي نش�دني نيس�ت و رفع مش�كالت كاالهاي موجود در اين 
انبارها، كاماًل از دس�ت س�ازمان اموال تمليكي برمي آيد، از سوي 
ديگر دادستان كل كشور گفت: قريب به 11 درصد كاالهاي موجود 
در انبارها دارو هستند كه در شرايط نا مناسبي نگهداري مي شوند. 
مقامات دولتي در گذش��ته از پر بودن انبارهاي سازمان اموال تمليكي 
خبر داده بودند، كاالهاي مكشوفه قاچاق يا رها شده درگمركات عموماً 
انبار سازمان اموال تمليكي موجود در كشور انتقال مي يابند، اما  به 7۰ 
شواهد امر نشان مي دهد كه فضاي نگهداري كاالها چندان مناسب نيست 
و از منظر ارتباط سيستمي هوش��مندانه نيز اين انبارها به سامانه هاي 
مرتبط با حوزه تجاري وصل نيس��تند. »فرهاد دژپس��ند« وزير اقتصاد 
نيز در نشست اعضاي مجمع س��ازمان اموال تمليكي با رئيس دستگاه 
قضايي كش��ور با بيان اينكه حدود 7۰ درصد كاالها به صورت مزايده و 
۲8 درصد به صورت مذاكره به فروش مي رسند، از پيشنهادات يك سال 
و نيم گذشته مجمع سازمان اموال تمليكي براي طرح در شوراي عالي 
اقتصادي سران قوا خبر داد و گفت كه كميس��يون مقدماتي اين شورا 
به س��ازمان اموال تمليكي اعالم كرده كه طرح هاي اين سازمان بايد در 

مجلس شوراي اسالمي بررسي و تصويب شوند. 
به گزارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل س��يد ابراهيم 
رئيسي در ديدار با اعضاي س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
گفت: قانونگذار براي آنكه سازمان اموال تمليكي تشكيالتي با عملكردي 
مناس��ب باش��د، مجمعي را با حضور وزرا و عالي ترين مقامات اجرايي 
كشور، هيئت مديره، مديرعامل، ناظرين و حسابرس براي آن پيش بيني 
و سازوكاري براي ارتباط اين سازمان با قوه قضائيه براي نظارت مستمر 
بر عملكرد آن طراحي كرده است. آيت اهلل رئيسي امور مربوط به سازمان 
اموال تمليكي را اموري پيچيده عنوان كرد و در عين حال تصريح كرد: 

نبايد بعد از ارسال كاال به انبار، كار را تمام شده تصور كرد. 
وي خاطر نشان كرد: فردي كه كااليي از او تحت عنوان قاچاق اخذ شده 
تا در سير تمليك و واگذاري قرار بگيرد، از ابعاد مختلف به موضوع نگاه 
مي كند تا ببيند چگونه با آن كاال يا كاالهايي كه در اختيار او بوده برخورد 
مي شود و تفاوتي هم ندارد كه آن كاال ماشين يا موبايل بوده است، بلكه 
آن فرد نظاره گر است و دل از مالي كه در اختيارش بوده نمي كند. رئيس 
دس��تگاه قضا ادامه داد: عدم نگهداري صحيح و متعاقب آن تباه ش��دن 
كاال در انبار، عدم اقدام به موقع و كارشناس��ي صحيح نس��بت به كاال و 
همچنين عدم واگذاري و استفاده درست از كاالي ضبط  شده، هم پيش 
روي فردي كه كااليي تحت عنوان قاچاق از او اخذ شده و هم پيش روي 

همگان قرار دارد. 
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه نبايد منكر زحمات و تالش هاي مسئوالن و 
كاركنان سازمان اموال تمليكي بود، در عين حال گفت: آنچه پيش روي 
همگان قرار دارد، اين است كه وضعيت انبارهاي كاالها نگران كننده است 

و بازرسان و ناظران نيز اين وضعيت را تأييد مي كنند. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه س��امان دادن 7۰ انبار در س��طح كشور 
اقدامي نشدني نيست، تصريح كرد: رفع مش��كالت كاالهاي موجود در 

انبارها كاماًل از دست نيروهاي سازمان اموال تمليكي برمي آيد. 
آيت اهلل رئيس��ي در ادامه با بيان اين كه صدور آرا و تعيين تكليف اموال 
مصادره شده نبايد مشمول مرور زمان شوند، اظهار داشت: نمايندگان 
دستگاه قضا در مجمع سازمان اموال تمليكي بايد دو سويه اقدام كنند و از 
يك سو وظيفه نظارتي و بازرسي خود را انجام دهند و از طرف ديگر موانع 
قوه قضائيه در رابطه با عملكرد س��ازمان اموال تمليكي را از سر راه اين 
مجموعه بردارند. آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنانش، مجمع 
سازمان اموال تمليكي را يك مجمع قوي دانست و افزود: قوي ترين تيم 
اقتصادي دولت در مجمع سازمان اموال تمليكي حضور دارند و پذيرفتني 

نيست كه در اين شرايط از مشكالت مالي اين سازمان صحبت شود. 
  اشكال در صورتجلسه گرداني

رئيس دستگاه قضا در ادامه با انتقاد از رويه صورتجلسه گرداني در سطح 
سازمان ها و دستگاه هاي كشور به ذكر خاطره اي در اين زمينه پرداخت و 
گفت: زماني كه دادستان كل كشور بودم، صورتجلسه اي از مجمع سازمان 
اموال تمليكي را براي من آوردند و از من خواستند آن را امضا كنم كه من 
گفتم در جلسه حضور نداشتم و نمي توانم اين صورتجلسه را امضا كنم، اما 
آنها عنوان كردند روال اينجا اين گونه است كه مجمع صورتجلسه گرداني 
مي كند! كه در پاسخ گفتم بايد جلسه برگزار شود و من هم در آن حضور 

داشته باشم تا آن وقت صورتجلسه را امضا  كنم. 
رئيس دس��تگاه قضا همچنين تأكيد كرد كه در اين مس��ير، دادستان 
كل و رئيس سازمان بازرس��ي بايد از طريق برگزاري جلسات مشترك، 
پيگيري ها و نظارت هاي خود را تقويت كنند و از س��وي ديگر مجموعه 
اجرايي س��ازمان اموال تمليكي نيز به همراه ناظران خ��ود بايد هرچه 

سريع تر وضعيت انبارهاي كاالهاي مصادره شده را اصالح نمايد. 
آيت اهلل رئيسي وضعيت انبارهاي كاالها را به هيچ وجه قابل قبول ندانست 
و با اش��اره به پخش گزارشي از رس��انه ملي  تأكيد كرد كه نبايد شرايط 
به گونه اي باش��د كه خودروهاي مصادره ش��ده چندين سال زير تابش 
آفتاب بمانند. رئيس قوه قضائيه همچنين گفت كه »آن بخش از موانع 
پيش روي عملكرد سازمان اموال تمليكي را كه مربوط به شوراي عالي 
اقتصادي سران قواست، در دستور كار قرار مي دهيم تا ان شاءاهلل به نتايج 

مطلوبي دست پيدا كنيم.« 
  مقادير زيادي از كاالهاي موجود در انبارها در حال فاسد

يا مستهلك شدن هستند
پيش از س��خنان رئيس قوه قضائيه، حجت االسالم والمسلمين »جعفر 
منتظري« دادس��تان كل كشور به ارائه گزارش س��ازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي پرداخت و با اشاره به بازديدهاي هيئت عالي نظارت 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي از انبارهاي سراس��ر كشور 
گفت: متأسفانه مقادير زيادي از كاالهاي موجود در انبارها در حال فاسد 
يا مستهلك شدن هس��تند. وي همچنين به وجود مقادير قابل توجهي 
دارو در انبارهاي كشور اش��اره كرد و گفت: قريب به ۱۱ درصد كاالهاي 
موجود در انبارها دارو هستند كه در شرايط مناسبي نگهداري نمي شوند 

و ضرورت دارد مجوز فروش يا امحاي اين داروها با فوريت صادر شود. 
  ضرورت برقراري ارتباط بين سامانه جامع گمركي و انبارها

حجت االسالم »حسن درويشيان« رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز 
با اشاره به بازديدهاي متعدد نيروهاي اين سازمان از انبارهاي كاالها طي 
دو سال گذشته تأكيد كرد: ضرورت دارد ارتباط وثيق تري ميان سامانه 
جامع امور گمركي و سامانه انبارهاي مراجع تحويل گيرنده وجود داشته 
باشد. وي خاطر نشان كرد: فقدان زيرساخت هاي الزم براي دسترسي و 
تبادل اطالعات مكانيزه در مديريت اموال تمليكي و اداره استاندارد، عدم 
ثبت دقيق مشخصات صاحبان كاالها در سامانه و همچنين اختالف نظر 
بين گمرك و س��ازمان اموال تمليكي، از جمله نواقص موجود در نحوه 

برخورد با اموال و كاالهاي مصادره شده هستند.

امريكا به دنبال كشف نقشه دور زدن تحريم
يك نماينده مجلس: لوايح پالرمو و سي اف  تي مي تواند مجدداً تيغ كند تحريم ها را تيز كند

 ارسال ۱۵ هزار و ۴۹۵ پرونده
گرانفروشي ميوه به تعزيرات

رئيس سازمان حمايت از مصرف كننده از ارس�ال 1۵ هزار و 4۹۵ 
پرونده تخلف در رعايت نكردن قيمت ميوه به تعزيرات خبر داد. 
به گ��زارش خبرگزاري مه��ر، عباس تابش در جلس��ه س��تاد تنظيم 
بازار با بي��ان اينكه از ابتداي س��ال، ۲۹۴ هزار بازرس��ي مي��وه انجام 
شده است، گفت: ارزش ريالي ۱۵هزارو۴۹۵پرونده تخلف ميوه فروشی 

۲۰۰ ميليارد تومان است. 
وي با اشاره به اينكه قيمت متوسط كشوري به عنوان قيمت متعارف 
انتخاب مي ش��ود، افزود: با واحدهايي كه اين قيمت را رعايت نكنند، 

برخورد مي شود. 
تابش گفت: س��ازمان تعزيرات اين اهتمام را دارد كه در حداقل زمان 

ممكن، نسبت به صدور جرائم اقدام كند. 
........................................................................................................................

هم مرغ هست و هم صف !
با وج�ودي ك�ه صف هاي مرغ هنوز در س�طح ش�هرها به چش�م 
مي خورد، وزي�ر جه�اد كش�اورزي گفت: م�رغ به ان�دازه كافي 
وج�ود دارد و ۲ هزار ت�ن مرغ م�ازاد را به ب�ازار عرض�ه كرديم. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت جهاد كش��اورزي، پيش از 
ظهر روز دوشنبه كاظم خاوازي به صورت سرزده از نحوه توزيع گوشت 
مرغ در ميادين پيروزي و بهمن و يك سردخانه گوشت مرغ در جنوب 

تهران بازديد كرد. 
وزير جهاد كشاورزي در حاشيه اين بازديد با تأكيد بر اينكه محدوديتي 
در توليد گوش��ت مرغ نداريم و در هفته هاي آت��ي دچار بيش بود مرغ 
خواهيم شد، اظهار كرد: بر اين اساس به ش��ركت پشتيباني امور دام 
دس��تور داده ايم تا در صورت افت قيمت در بازار، مرغ م��ازاد بر نياز را 
از توليدكنندگان خريداري كند. وي افزود: تعدادي از اصناف قديمي 
صنف مرغ به ما مراجعه كردند و به نحوه توزيع و اداره غرفه ها در ميدان 

بهمن اعتراض داشتند. 
وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: مرغ به اندازه كافي وجود دارد و ۲ هزار 

تن مرغ مازاد را به بازار عرضه كرديم. 
........................................................................................................................

مديرعامل شركت آبفاي كشور خبر داد 
آبرساني پايدار به ۴00 روستاي فاقد آب

كش�ور  فاض�الب  و  آب  مهندس�ي  ش�ركت  مديرعام�ل 
از آبرس�اني پاي�دار ب�ه 4۰۰ روس�تا در 7 اس�تان كش�ور 
داد.  خب�ر  مناط�ق  اي�ن  ب�ه  س�يار  آبرس�اني  ح�ذف  و 
به گزارش صدا و سيما، حميد رضا جانباز با اشاره به كارگشا بودن اجازه 
مقام معظم رهبري براي برداش��ت اعتبار از صندوق توسعه ملي براي 
آبرساني روستايي  گفت: اولويت ما در آبرساني پايدار، روستاهاي فاقد 
آب هستند كه تا پيش از اين به صورت سيار و با تانكر آبرساني مي شدند 
و البته از ۴۰۰ روستاي آبرساني شده، ۱۶8 روستا فاقد آب بودند كه هم 

اكنون به آب شرب باكيفيت و پايدار متصل شده است. 
وي با اشاره به هدف گذاري انجام شده براي آبرساني پايدار و با كيفيت 
به هزارو۶۶۹ روس��تا با جمعيت ۵7۹ هزار نفر در سال ۹۹ ادامه داد: با 
افتتاح آبرساني به ۴۰۰ روستا تا كنون به هزارو۶۴۹ روستا با جمعيت 
يك ميليون و ۴7 هزار نفر آبرساني شده كه اين رقم بيش از هدف گذاري 
انجام شده است. اعتبار اين طرح ها هزارو۵۶7 ميليارد تومان تخصيص 
يافته بود كه اين هدف گذاري در قالب پوي��ش هر هفته الف- ب ايران 

انجام شده است. 
........................................................................................................................

 پرداخت حقوق نامتعارف به مديران بانكي 
و بيمه اي ممنوع شد

رئي�س بني�اد ش�هيد در نام�ه اي ب�ه مدي�ران بانك�ي و بيمه اي 
زيرمجموع�ه، پرداخت حق�وق نامتع�ارف به مدي�ران را ممنوع 
اعالم و تأكيد كرد: اضافه پرداخت ها بايد با فوريت مس�ترد شود. 
رئيس بنياد شهيد در نامه اي به مديران بانكي و بيمه اي زيرمجموعه، 
پرداخت حقوق نامتعارف به مديران را ممنوع اعالم و تأكيد كرد اضافه 

پرداخت ها بايد با فوريت مسترد شود. 
بر اساس اين دستور، حقوق مديران و اعضاي هيئت مديره بانكي 
و بيمه اي بايد همتراز بانك ها و بيمه هاي دولتي پرداخت شود. به 
تازگي، انتشار فيش حقوقي نامتعارف يكي از اعضاي هيئت مديره 
بانك زيرمجموعه بنياد شهيد در ش��بكه هاي اجتماعي خبرساز 
ش��د؛ حال اين انتظار در افكار عمومي وجود دارد كه اگر افرادي 
بي توجه به اين دستور حقوق هاي نامتعارف دريافت كرده اند، اين 

مبالغ را بازگردانند.

در حالي كه رش�د ۵7 درصدي حجم پول در بهمن ماه سال جاري 
و همچنين زياده روي دولت در انتشار اوراق بدهي خبر از تورمي 
ش�دن اقتصاد در ماه هاي پيش رو مي دهد، ي�ك نماينده مجلس 
در واكنش به هش�دار ديرهن�گام رئي�س كل بان�ك مركزي در 
رابطه ب�ا آثار تورم�ي بودجه14۰۰ گف�ت: چنانچه دول�ت و بانك 
مركزي بتوانن�د مديريت مطلوب�ي اعمال كنند، اقتصاد با رش�د 
نقدينگ�ي و پ�س از آن تكانه هاي تورم�ي مواجه نخواهد ش�د. 
برخي كارشناسان سال۱۴۰۰ را سال تورم نامگذاري كرده اند، از طرفي 
به دليل افزايش بهاي ارز در س��ال جاري و همچني��ن الزام تبديل ارز 
ترجيحي به ارز نيمايي در شش ماهه ابتدايي سال جاري، قيمت تمام 
شده كاالهاي وارداتي جهش كرده و مجدداً نيز افزايش خواهد داشت، 
از طرف ديگر به دليل ناترازي بودجه دولت و سيستم بانكي و همچنين 
زياده روي در انتشار اوراق بدهي دولتي پيش بيني مي شود متغير هاي 
پولي جهش قابل مالحظه اي يابند و س��رعت رشد تورم تشديد شود. 
اخيراً رئيس كل بانك مركزي از رش��د ۵7درصدي حجم پول در يك 
سال منتهي به بهمن س��ال جاري خبر داد، در شرايطي كه رشد اين 
متغير خود از افزايش تورم و ابزار س��فته بازي خب��ر مي دهد. همتي 
بالفاصله پس از ارسال بودجه ۱۴۰۰ به شوراي نگهبان، نسبت به آثار 
تورمي بودجه سال آتي هشدار داد. حال برخي منتقدان مي گويند چرا 

همان زماني كه اليحه بودجه در مجلس در دست بررسي بود، رئيس كل 
بانك مركزي در مورد ناترازي بودجه و آثار تورمي اش ابراز نگراني نكرد، 
در عين حال چرا رئيس كل بانك مركزي در رابطه با تورم ۴7درصدي 

نقطه به نقطه در بهمن ماه بي تفاوت بود. 
برخي كارشناس��ان معتقدند دولت و بانك مركزي در اين س��ال ها به 
شكلي سياس��تگذاري كرده اند كه آثار تورمي سياست هاي خود را به 
ماه هاي پاياني دولت انتقال دهند، در اين مي��ان حال كه آثار تورمي 
سياستگذاري ها در حال نمايان شدن است درصدد هستند با اهداف 
انتخاباتي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را به عنوان تأييدكننده 
بودجه۱۴۰۰ و تورم ناش��ي از اجراي اين بودجه معرفي كنند، اين در 

شرايطي است كه اليحه بودجه را دولت تنظيم كرده، نه مجلس. 
 نماينده مردم تبريز با اشاره به اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي در 
خصوص تأثير بودجه ۱۴۰۰ در رشد نقدينگي و انتشار پول پرقدرت گفت: 
مجلس در فرايند بررسي بودجه ۱۴۰۰ كه بعد از فراز و نشيب هاي فراوان 
به پايان رس��يد، نهايت تالش خود را به كار گرفت كه بودجه را طوري 
ببندد كه منجر به افزايش تكانه هاي اقتصادي و نزولي شدن شاخص ها 
نشود. بر اين اساس تالش شد تصميمات مجلس به گونه اي برنامه ريزي 
نش��ود كه منجر به افزايش حجم نقدينگي يا انتشار پول پرقدرت شود 
چراكه نمايندگان معتقدند، افزايش حجم نقدينگي، زيربناي بسياري از 

مشكالت اقتصادي محسوب مي شود و تا حدممكن بايد از آن جلوگيري 
كرد. ميرتاج الديني در ادامه افزود: بر اين اس��اس، مجلس براي تأمين 
منابع الزم در وهله نخست بر تأمين نيازهاي كشور از طريق درآمدهاي 
پايدار تكيه كرده و در گام بعدي واگذاري سهام و دارايي هاي دولت در 
دستور كار برنامه ريزي هاي اقتصادي قرار گرفته است. اين دو موضوع، 
اساس��اً تأثير منفي روي ش��اخص هاي اقتصادي نخواهد داش��ت و به 
عنوان روش هاي اقتصادي تأمين منابع محس��وب مي ش��وند. در واقع 
اين روش هاي كلي كه مدنظر قرار گرفت��ه، تأثيري روي افزايش حجم 

نقدينگي، توسعه پايه پولي و نهايتاً تكانه هاي تورمي نخواهد داشت. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به روش انتشار 
اوراق مالي به عنوان راهكار سوم تأمين منابع بودجه يادآور شد: در ميان 
روش هاي مورد اس��تفاده، تنها در گام سوم است كه مجلس به سمت 
انتش��ار اوراق مالي رفته اس��ت. به هر حال در اغلب اقتصادها، يكي از 
روش هاي تأمين مالي، استفاده از ظرفيت هاي اوراق مالي است اما براي 
جلوگيري از هر گونه تكانه تورمي دولت و بانك مركزي بايد به گونه اي 
مديريت كنند كه منج��ر به افزايش حجم نقدينگي نش��ود، بنابراين 
برخالف برخ��ي اظهارنظرهاي مقامات مس��ئول، معتقدم در صورت 
اعمال مديريت مطلوب و نظارت هاي كاربردي، بودجه تأثير منفي روي 

شاخص هاي اقتصادي نخواهد داشت.

همتي نگران ظهور تورم سياست هاي دولت است نه بودجه1400
  خبر

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک

به رغم خروج امري�كا از برج�ام و همچنين 
تش�ديد تحريم ه�ا ب�ه واس�طه قان�ون 
»كاتس�ا« مب�ادالت خارجي ايران در س�ال 
بي�ش از ۵۰ميليارد دالر اس�ت. آمار تجارت 
خارج�ي اي�ران و همچني�ن اف�ت ن�رخ ارز 
ط�ي چه�ار م�اه اخي�ر نش�ان از آن دارد 
كه تيغ تحري�م ديگر كند ش�ده اس�ت. در 
همي�ن رابطه ي�ك عضو كميس�يون صنايع 
مجل�س گف�ت:FATF مي توان�د مج�دداً 
تي�غ كن�د ش�ده تحريم ه�ا را تي�ز كن�د. 
به رغم خروج امريكا از برج��ام و وضع تحريم هاي 
چنداليه به ويژه تصويب قانون كاتسا، اقتصاد ايران 
شوك هاي ناش��ي از تحريم را پش��ت سر گذاشته 
اس��ت، البته اگر چه هزينه هايي در اي��ن رابطه به 
ملت ايران وارد شده اما آمار تجارت خارجه بيش از 
۵۰ ميليارد دالري ساالنه كشور و همچنين افت نرخ 
دالر از محدوده ۳۳هزار تومان به محدوده۲۴هزار 
تومان طي پنج ماه گذشته نشان از آن دارد كه تيغ 

تحريم ها ديگر كند شده است. 
يكي از نگراني ها در شرايط كنوني كشور آن است 

كه داده هاي اقتص��ادي ايران در اختي��ار امريكا و 
اروپايي ها قرار گيرد، زيرا ام��روز براي خزانه داري 
امريكا اين مس��ئله وجود دارد كه تجارت خارجه 
بي��ش از ۵۰ميليارد دالري اي��ران از چه طريقي و 
توسط چه اش��خاصي انجام مي گيرد، بي شك اگر 
اين داده ه��ا در اختيار وزارت خزان��ه داري امريكا 
قرار گيرد، ابزار الزم براي تيز كردن تيغ تحريم ها 

فراهم مي آيد. 
كارشناسان دلسوز اقتصادي اين روزها اين نگراني 
را دارن��د كه مديران بي تفاوت نس��بت ب��ه فراهم 
آوردن زيرساخت الزم براي مقابله با فرار مالياتي و 
پولشويي در محيط داخلي، در محافل تصميم گير 
در رابط��ه ب��ا FATF از الزام پيوس��تن قطعي يا 
مشروط به لوايح سي اف  تي و پالرمو سخن بگويند. 
بي شك وزارت خزانه داري امريكا به دنبال آن است 
كه راه هاي دور زدن تحريم ها توسط ايران را بيابد، 
از اين رو بايد مراقب بود تا اطالعات و نقشه و شيوه 
روشن نگه داشتن چرخه مبادالت خارجي لو نرود، 
به ويژه آنكه تا انتخابات رياس��ت جمهوري ايران 
چند ماه بيشتر نمانده است و دستگاه هاي نظارتي 

بايد در حفظ و حراست از داده هاي تجارت خارجي 
ايران هوشيار باشند. 

در همين رابطه روح اهلل ايزدخ��واه نماينده تهران، 
ري، شميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس درباره وضعيت 
لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: ب��ه تأخير انداخت��ن تعيين تكلي��ف لوايح 
FATF بازي در پازل كساني است كه هشت سال 

حل مشكالت كشور را به خارج گره زده اند. 
وي با تأكيد بر اينكه در اظه��ارات مقامات دولتي 
تناقضات جدي در مورد FATF ديده مي ش��ود، 
ادام��ه داد: مس��ئوالن مي گوين��د FATF براي 
روابط خارجي بانكي يك ضرورت اس��ت، اما وقتي 
مي گوييم تضمين بدهيد كه با اجراي خواسته هاي 
FATF مش��كالت رواب��ط بانكي حل مي ش��ود، 
مي گويند ما نمي توانيم تضمين كنيم. در شرايطي 
كه به اعتراف خود دولتمردان محدوديت تحريم ها 
به مراتب شديدتر و بيشتر از FATF است، چگونه 
مي گويند ك��ه FATF براي اقتصاد كش��ور يك 

ضرورت است!

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به 
اينكه درون زايي براي كشور ضرورت دارد، نه نگاه به 
بيرون اظهار داشت: ما براي تأمين نيازهاي دفاعي و 
امنيتي خود عضو كنوانسيون هاي خارجي نشديم 
بلكه بر ظرفيت هاي داخل��ي خود تكيه كرديم. هر 
جا بر ظرفيت هاي داخل��ي خودمان تكيه كرده ايم 

توانسته ايم چالش ها را برطرف كنيم. 
ايزدخواه اضافه كرد: اينكه گفته مي شود چرا همه  
كش��ورها به فالن كنوانسيون پيوس��ته اند ولي ما 
نپيوسته ايم، منطق خام و س��اده لوحانه اي است. 
امريكا هم به بعضي از كنوانس��يون ها و معاهدات 
بين المللي نپيوسته است. استقالل در ميدان عمل 
يعني اينكه ما بر اس��اس مناف��ع خودمان تصميم 
مي گيريم نه بر اين اساس كه ديگران چه مي كنند. 
وي با انتقاد از مسئوالني كه در رابطه با مشكالت 
كشور آدرس غلط مي دهند، گفت: بعد از گذشت 
پنج سال مسئوالن پاسخ نمي دهند كه سرانجام 
برجام چه ش��د، چرا تحريم ها برداش��ته نش��د و 

افزايش پيدا كرد. 
نماينده ته��ران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و 
پرديس در مجلس ش��وراي اس��المي تأكيد كرد: 
قطعاً ب��ا اج��راي خواس��ته هاي FATF وضع از 
اين هم بدتر مي ش��ود، زيرا واضح است كه امريكا 
از ظرفيت هاي FATF براي پيش��برد سياس��ت 
تحريمي خود اس��تفاده مي كند. دولت نتوانس��ته 
در برج��ام تحريم ها را بردارد، اكن��ون براي فرار از 
پاسخگويي FATF را بهانه كرده است. همانطور 
كه برجام توسط امريكايي ها طراحي و پخته شد، 
FATF هم طراحي امريكاس��ت و همكاري با آن 

مشكالت را افزايش مي دهد. 
ايزدخواه با تأكيد ب��ر اينكه اثرگ��ذاري تحريم ها 
هميشگي نيست، گفت: هم در دوره قبلي تحريم ها 
و هم در اي��ن دوره، امريكا نگران كند ش��دن تيغ 
تحريم خود بود و اين طبيعت تحريم است كه پس 
از مدتي، اثرگذاري خود را از دست بدهد. در حال 
حاضر نيز تحريم ها اثر اوليه خود را از دست داده اند 
و مسئوالن دولتي هم اذعان دارند كه فروش نفت از 
روش هاي غيررسمي افزايش يافته و پول آن نيز به 
راحتي در دسترس دولت است. اين وضعيت نشان 
مي دهد كه استقامت ما جواب خواهد داد و ساختار 
تحريم ها به آرامي در حال سس��ت ش��دن است. 
در چنين ش��رايطي پيوس��تن به كنوانسيون هاي 
FATF، به معناي بازگش��ت به ش��رايط قبلي و 
اثرگذاري جدي تر تحريم ها خواهد بود. تيغ تحريم 
در حال كند شدن است و FATF مي تواند مجدداً 

تيغش را تيز كند.
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8. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
9. محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش 
پیشنهادها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم، ســاختمان مرکزى شهردارى بندربوشهر 

مى باشد.
10. اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشترد ر خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت الف: آدرس: بوشهر، میدان شهردارى، شهردارى مرکزى، طبقه دوم، اداره امور 

پیمان تلفن: 07733340571 
11. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-

021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
روابط عمومى و امور بین الملل شهردارى بندربوشهر


