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سخنگوي وزارت بهداشت گفت: تاكنون 
١٢هزار و ٣٨٦ مص��دوم مورد پذيرش قرار 
گرفته اند كه ٨٣٧٠ نفر به صورت س��رپايي 

مداوا شده اند. 
اي��رج حريرچ��ي اف��زود: از مصدومان 
بستري شده داخل استان كرمانشاه ٢١٨٨ 
نفر ترخيص شدند و ٣٧٢ نفر هنوز بستري 
هس��تند. ٣۹١ مصدوم نيز به خارج از اين 
اس��تان اعزام ش��دند و ١٣٧٢ م��ورد عمل 
جراح��ي در داخل اس��تان كرمانش��اه و در 
مجموع ١٥٥٠ جراحي انجام شد كه نتايج 

خوبي داشت. 
او در ادام��ه گف��ت: تع��داد فوتي ها در 
صحن��ه حادث��ه بيش از ٤٠٠ نف��ر گزارش 
و تع��داد فوتي ها در بيمارس��تان ها و حين 
اعزام دونفر اعالم ش��ده اس��ت. تعداد قطع 
نخاع و قطع عضو اندك و انگش��ت ش��مار 
اس��ت و جراحي هاي پيوند اعضا با موفقيت 
همراه بوده اس��ت. حريرچ��ي با بيان اينكه 
خبررساني درباره باليا و حوادث بايد به طور 
صحيح مديريت شود، اظهاركرد: اخبار اغراق 
ش��ده و غيرواقعي موجب تش��ويش اذهان 
عمومي و تحريك احساسات و متشنج شدن 

جامعه مي ش��ود، لذا رسانه ها بايد همگرايي 
داشته باشند. فضاي مجازي مي تواند فرصت 
خوبي براي انتشار اخبار صحيح و اميدبخش 
باش��د اما چنانچه مديريت نشود، تبديل به 
تهدي��د مي ش��ود. او افزود: در كش��ورهاي 
ديگر، رسانه ها اجازه انتشار عكس مصدومان 
و فوت ش��دگان حادث��ه را ندارن��د بنابراين 
زماني ك��ه حادثه ي��ي رخ مي دهد، نيازي به 

پمپاژ اخبار منفي نيست. 
حريرچي در ادامه با اشاره به اطالع رساني 
نادرس��ت در زلزله كرمانشاه تاكيد كرد: ما 
باي��د در مديريت اخبار بحران صحيح عمل 
كنيم. در زمان بحران اخبار، غم انگيز هستند 
و نباي��د صحنه هاي دلخراش��ي را پخش و 
توصي��ف كنيم. براي مث��ال روز اول حادثه 
خب��ري مبني بر فوت پ��در و مادر دختري 
به نام مروه در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شد. من باالي سر اين بيمار در بيمارستان 
بيستون رفتم اما هم مددكار و هم پدر اين 
دخت��ر آنجا بودن��د. او ادام��ه داد: خبرهاي 
تاييد نشده در فضاي مجازي مي تواند آفت 
شبكه هاي اجتماعي باشد. ما بايد به نيازهاي 
رواني و اجتماعي مردم پاسخ دهيم و حتما 

از مشاوره كارشناسان سالمت روان در اين 
زمينه اس��تفاده كنيم. حريرچي همچنين 
اعالم كرد كه طبق دس��تور وزير بهداش��ت 
در حال حاضر فاز حاد رسيدگي به بيماران 
زلزله كرمانش��اه به اتمام رس��يده است اما 
گاهي بيماران تا سال ها نياز به كمك دارند. 
ما حتما كنار آنان خواهيم بود. وي ادامه داد: 
وزارت بهداش��ت با استفاده از سامانه سيب 
بالفاصله آمار مادران باردار و بيماران خاص 
منطقه را پيدا كرد و بر اس��اس اين سامانه 
رسيدگي هاي الزم به آنان را انجام مي دهد 
همچنين واكسيناسيون كزاز و ديفتري نيز 
در حال انجام اس��ت. سيس��تم بهورزي در 
روستاها و مراقبان سالمت در شهرها نيز در 
حال استقرار هس��تند. اقدامات روانپزشكي 
نيز توس��ط وزارت بهداشت و هالل احمر در 

حال انجام است. 

كس�ي در بيمارس�تان هاي تخريب 
شده كرمانشاه آسيب نديد

حريرچي با اشاره به آسيب قابل توجه 
دو بيمارس��تان در زلزله كرمانش��اه اظهار 
ك��رد: در هي��چ ي��ك از بيمارس��تان ها به 

بيماران و كادر پزشكي و پرستاري آسيبي 
نرس��يده اس��ت. ما از اين بيمارس��تان ها 
بازديد و با برجس��ته ترين مش��اوران براي 
ساخت و بازس��ازي بيمارستان ها صحبت 
كرده اي��م. او ادام��ه داد: طبق م��واد ٣٢ و 
٣٣ ش��رايط عموم��ي پيمان مس��ووليت 
ايمني ساختمان ها بر عهده پيمانكار است. 
عمليات اجرايي پيمانكار نيز بايد تحت نظر 
مهندس��ان مشاور انجام ش��ود. اگر مشاور 
نيز اين عمليات را تاييد كند از مس��ووليت 
پيمان��كاران  نمي ش��ود.  ك��م  پيمان��كار 
و مهندس��ان مش��اور ني��ز م��ورد تايي��د 
س��ازمان هاي مسوول هس��تند. در ساخت 
بعضي از بيمارستان ها وزارت بهداشت خود 
مجري اس��ت اما در بيمارستان اسالم آباد 
مجري، وزارت مسكن بود. حريرچي با بيان 
اينكه س��اختمان اين بيمارستان ١٠ سال 
در حال ساخت بود، اظهار كرد: طبق مواد 
١٧، ١٨، ٢٢ و ٣٢ ش��رايط عمومي پيمان 
مس��ووليت كامل اجراي كار با پيمانكار و 
اط��الع مهن��دس مش��اور اس��ت و وزارت 
بهداش��ت نيز از پيمانكار اين بيمارس��تان 

شكايت كرده است.

 رييس قوه قضاييه با اش��اره به فرامين 
مق��ام معظ��م رهب��ري در زمين��ه كاهش 
آسيب هاي اجتماعي و پيگيري هاي معظم 
ل��ه، اقدام تحول��ي و جه��ادي پيرامون اين 
موضوع را مهم ترين خواسته و دستور رهبر 

معظم انقالب در اين عرصه برشمرد. 
به گزارش ايرنا از اداره كل روابط عمومي 
ق��وه قضايي��ه، آي��ت اهلل آملي الريجاني روز 
دوش��نبه در جلسه مس��ووالن عالي قضايي 
افزود: گرچه دس��تگاه قضايي براي مقابله با 
آسيب هاي اجتماعي اقدامات بسيار مناسبي 
انجام داده اما همه دستگاه ها بايد به وظايف 
خود به درس��تي و جهادگونه عمل كنند تا 
شاهد كاهش محسوس آسيب هاي اجتماعي 
باشيم.  آيت اهلل آملي الريجاني تصريح كرد: 
آسيب هاي اجتماعي محصول شبكه يي در 
هم تنيده از مشكالت است كه از مهم ترين 
اين آس��يب ها مي توان به اعتي��اد، طالق و 
مفاسد اخالقي اشاره كرد. همه اين آسيب ها 
ناشي از علل مختلفي هستند و دستگاه هاي 
گوناگ��ون در اي��ن زمينه مس��ووليت هاي 

خطيري برعهده دارند. 
رييس ق��وه قضاييه اف��زود: به عنوان 
مثال يكي از داليل اعتياد، عدم اش��تغال، 
ع��دم آگاهي و فق��ر اس��ت. قاچاقچيان 
موادمخ��در در مرزه��اي كش��ور عمدتا 
از فق��ر مردم ب��ه ويژه مرزنش��ينان براي 
اس��تفاده ابزاري از آنان به��ره مي گيرند. 

رفع فقر و بيكاري برعهده دس��تگاه هاي 
مربوطه اس��ت و الزم اس��ت براي كاهش 
آس��يب ها نظير اعتياد، اين دستگاه ها به 
وظايف خ��ود عمل كنند. قوه قضاييه نيز 
ب��ه عنوان يك��ي از اركان نظ��ام، وظايف 
خ��ود را انج��ام مي دهد. به عن��وان مثال 
در همين موضوع اعتي��اد، همكاري هاي 
بس��يار خوب��ي ب��راي مقابله ب��ا قاچاق 
موادمخدر با نيروي انتظامي داش��ته ايم و 
در زندان ها نيز خدمات بس��يار زيادي در 
زمينه بازپروري معتادان ارائه شده است. 
با پيگيري هاي دس��تگاه قضايي و به ويژه 
معاون��ت اجتماعي و پيش��گيري از وقوع 
جرم، تعداد اردوگاه هاي مربوط به درمان 
و بازپ��روري معتادان كه به موجب قانون 
جديد مبارزه با موادمخدر بايد تش��كيل 
مي ش��د، گسترش يافته و عالوه بر اين به 
خانواده هاي اين افراد نيز كمك هايي شده 
تا از مايحتاج اوليه زندگي بهره مند باشند.  
آيت اهلل آملي الريجاني با اش��اره به اقدامات 
دستگاه قضايي در زمينه كاهش طالق نيز 
خاطرنشان كرد: گسترش مشاوره هاي قبل 
از ط��الق و افزايش مراكز مش��اوره خانواده 
ازجمله مهم ترين اقدامات قوه قضاييه براي 

كاهش آسيب طالق بوده است. 
ريي��س ق��وه قضايي��ه گف��ت: در حوزه 
زندان ها نيز حسب گزارش سازمان زندان ها 
٢٠هزار نفر از خانواده زندانيان تحت حمايت 

و پوشش قرار گرفته اند و تالش شده است، 
خانواده هايي كه در معرض اعتياد، بيماري يا 
طالق قرار دارند از اين وضعيت رهايي يابند. 
آي��ت اهلل آملي الريجان��ي با اش��اره به 
برخي اقدامات در زمينه كاهش مفاس��د 
اخالق��ي نيز اظه��ار ك��رد: در اين عرصه 
نيز دادس��تان ها و نيروي انتظامي توجيه 
ش��ده اند. معتقديم در بس��ياري از موارد 
اگر يك دختر و پس��ر جوان را كه مرتكب 
خالفي ش��ده اند به جاي آنك��ه به زندان 
بفرستيم با رأفت و نصيحت نسبت به آنها 
رفتار كنيم، نتيجه بسيار بهتري خواهيم 
گرفت. بر همين اساس معاونت اجتماعي 
و پيش��گيري از وقوع جرم ق��وه قضاييه، 
طرح موفق��ي در اين زمينه داش��ته و به 
جاي برخوردهاي كيفري، جلسات متعدد 
توجيهي براي اين افراد برگزار كرده است 
كه نتايج اين طرح نش��ان مي دهد، ميزان 
بازگش��ت دوب��اره آنان به چرخه مفاس��د 
بس��يار كاهش يافته و از اين جهت طرح 
مذكور بس��يار موف��ق ارزيابي مي ش��ود.  
رييس قوه قضاييه ب��ا تاكيد بر اينكه نبايد 
با دس��ت خود، افراد را به س��مت گسترش 
مفاسد سوق دهيم، تصريح كرد: برخورد با 
مفاسد بايد هم وجهه مقابله يي داشته باشد 
و هم وجهه اصالح��ي. اميدواريم در بحث 
آسيب هاي اجتماعي كه مقوله يي عميق به 
لحاظ تحقيقي و اجرايي است در چارچوب 

منويات مقام معظم رهبري پيش برويم زيرا 
مهم ترين خواسته و دستور ايشان در زمينه 
آسيب هاي اجتماعي، انجام يك كار تحولي 
و جهادي اس��ت كه بايد هم��ه با همكاري 

يكديگر در اين مسير گام  برداريم. 

بالياي طبيعي قابل پيش بيني نيست اما 
بايد براي آنها آماده بود

وي با بيان اينك��ه از دغدغه هاي بزرگ 
امروز كش��ور، رس��يدگي به حادثه ديدگان 
زلزله غمبار غرب كش��ور است. چند روزي 
از اين حادثه گذش��ته و با وجود تالش همه 
دس��تگاه هاي دولتي و غيردولتي همچنين 
ايث��ار، گذش��ت و ف��داكاري م��ردم عزي��ز 
كشورمان همچنان هموطنان شريف در اين 
مناطق دچار مش��كالتي هستند كه بايد هر 
چه سريع تر به ياري مسووالن و آحاد مردم 

اين مشكالت برطرف شود. 
رييس قوه قضاييه افزود: اگرچه بسياري 
از بالياي طبيعي قابل پيش بيني نيست اما 
بايد آمادگي الزم براي كاهش آس��يب هاي 
مرب��وط به اين باليا پ��س از وقوع اين قبيل 
حوادث وجود داش��ته باش��د. در مورد زلزله 
اخي��ر ني��ز اميدواريم كه دول��ت و مردم در 
كاه��ش آالم مردم آس��يب ديده ب��ه ويژه 
كس��اني كه عزيزان خود را از دست داده اند 
و درحال حاضر س��رپناهي ندارند به شكل 

سريع و موثري اقدام كنند. 

خبر سرمقاله

   سنت مالوف ديكتاتورها 

روز گذشته حزب حاكم بر زيمبابوه از رابرت موگابه رييس جمهور اين كشور خواست 
تا از رياست جمهوري رسما كناره گيري كند در غير اين صورت با استيضاح مواجه خواهد 
شد. اين آخرين پرده از اتفاقي بود كه هفته گذشته آغاز شد و بار ديگر نگاه ها را به سوي 
موضوع »جباريت و ديكتاتوري« و »دموكراس��ي« سوق داد. شايد آخرين باري كه دنيا با 
مورد اينچنيني برخورد كرد، به حدود ٢٧ سال پيش يعني بركناري و اعدام چائوشسكو، 
ديكتاتور روماني و همسرش، برگردد. پس از آن جهان شاهد حذف ديكتاتورهايي از نوع 

موگابه نبوده است. 
رابرت موگابه كه خود را تنها مبارز عليه امپرياليس��م در قاره آفريقا مي داند، احتماال 
تصور هم نمي كرد كه بعد از ٣٧ سال حكمراني بر كشور زيمبابوه اينچنين خوار و ذليل 
از تخت حكومت به زير كش��يده شود؛ آن هم به بهانه يي نازل: انتقال قدرت به همسري 
كه ٤٠ سال از او كوچك تر است و زماني منشي او بوده است. مي گويند يك بار در تاريخ، 
چنين انتقال قدرتي با كودتا و قتل روبه رو شده است آنجا كه حدود ٤١ سال قبل از ميالد 
مس��يح، كاليگوال امپراتور روم مي خواست اسب خود را كنسول روم كند كه اين تصميم 
س��بب ش��د روز بعد به قتل برسد و قدرت به عمويش منتقل شود. حال ٢٠٥٠ سال بعد 
از آن ماجرا، تصميم انتقال قدرت از رابرت موگابه ۹٣ س��اله به گريس موگابه ٥٣ س��اله 

چنين اتفاقي را رقم زد. 
 تاكمن تاريخ نگار امريكايي در كتاب مشهور خود »تاريخ بي خردي« به تحليل نگاه و 
اخالق جباران و ديكتاتوراني مي پردازد كه به سرنگوني آنها يا دست كشيدن از مستعمرات 
منجر شده اس��ت. مهم ترين دليلي كه باربارا تاكمن براي س��رنگوني اين جباران مطرح 
مي كند، اين است كه آنها چنان سرمست قدرت مي شوند كه به نصايح مشاوران امين خود 
اهميت نمي دهند. قطعا در كنار موگابه هم افراد و مشاوراني امين بوده اند كه به وي پند 
دهند، اما حاصل س��رنگوني اش بود چه آنكه او هم بنا به سنت مالوف جباران گذشته به 

اندرز مشاوران خود بها نمي داد. 
داستان ديكتاتوري موگابه البته از نوع مدرن آن بود. او انتخابات برگزار مي كرد )مانند 
س��ال ٢٠٠٨ كه رقيب او در انتخابات رياست جمهوري برنده شد( اما با سركوب مخالفان 
خود را رييس جمهور مي خواند. او تا جايي به علم مدرن تن مي داد كه پايه هاي حكومتش 
را قوي كند، نه بنيان هاي كشورش را. به عنوان مثال از اوايل سال ٢٠٠٦ درآمدهاي دولت 
زيمبابوه بنا به عللي رو به كاهش نهاد و دولت به جاي آنكه به سمت درآمدهاي جايگزين 
و كاهش هزينه هاي سرس��ام آور ارتش و نهادهاي س��ركوب زيمبابوه برود، اقدام به چاپ 
پول كرد. معروف است كه گيدون گونو رييس كل بانك مركزي زيمبابوه در همان زمان 
اظهار داشته بود كه »علم سنتي اقتصاد در اين كشور جواب نمي دهد. ما نياز به پول داريم 
بنابراين من امضا مي كنم و پشت سر هم پول چاپ مي كنيم.« نتيجه اين كار سقوط ارزش 

پول ملي و تورم لجام گسيخته بود. 
 بقيه اقدامات موگابه براي كشورش نيز مانند همين تصميم چيزي جز بدبختي به بار 
نياورد. در سال ١۹٨٠و زماني كه موگابه بر سر كار آمد، درآمد سرانه هر زيمبابوه يي حدود 
١٢٠٠دالر بود. اين رقم تا سال ١۹۹٨ ادامه داشت اما پس از تكميل پايه هاي ديكتاتوري 
موگابه اين رقم س��ير نزولي پيدا كرد و در سال ٢٠٠٨ به ٤٠٠دالر رسيد. در حال حاضر 
اين رقم به ١٠٠٠دالر رس��يده كه از لحاظ اسمي پايين تر از سال ١۹٨٠ است و از لحاظ 
قيمت واقعي بدون شك به اوايل سال ١۹٧٠ برمي گردد؛ يعني ٥٧ سال عقب ماندگي. در 
همين حال مقايسه وضعيت دو كشور مشابه با زيمبابوه يعني كنيا و غنا، نتايج ملموس 
ديگري از تبعات ديكتاتوري موگابه به دست مي دهد: درآمد سرانه در كنيا و غنا در سال 
١۹٨٠ زير ١٠٠٠دالر بود اما اكنون در غنا اين رقم به ١٦٠٠ دالر و در كنيا به ١٢٠٠دالر 
رسيده است.  مقايسه ديگري كه مي توان صورت داد، در رابطه با سن اميد به زندگي است. 
در سال ١۹٨٠ سن اميد به زندگي هر زيمبابوه يي ٦٠ سال بود كه اين نسبت در كنيا ٥۹ 
و در غنا ٥٣ سال بود. در سال ٢٠٠٠ سن اميد به زندگي هر زيمبابوه يي به ٤٤ سال رسيد 
در حالي كه هر غنايي ٥٧سال و هر كنيايي ٥١سال اميد به زندگي داشت. در سال ٢٠١٥ 
اين نسبت در زيمبابوه به ٦٠ سال، در غنا به ٦٣.٥ سال و در كنيا به ٦٨ سال رسيده است. 
اين ش��اخص ها و نيز مهم ترين ش��اخص ديگر كه فقر اقتصادي است، نشان مي دهد 
زيمبابوه كه زماني در بدو رياست موگابه جزو كشورهاي ثروتمند قاره آفريقا بود، در حال 
حاضر پنجمين كشور فقير جهان است و اين دستاورد جز به دست يك ديكتاتور حاصل 
نشد. دموكراسي شايد معايب زيادي داشته باشد اما اگر حق انتخاب با مردم زيمبابوه بود، 

آنها سال ها پيش، خود را از دست موگابه خالص مي كردند. 
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تحليل مركز پژوهش هاي مجلس از خطر صندوق هاي بازنشستگي نشان مي دهد

شرايط بحراني تامين اجتماعي
 صفحه 12 

رهبر معظم انقالب اسالمي در بازديد از مناطق زلزله زده در سرپل ذهاب: 

مسووالن تالش هاي خود را مضاعف كنند؛ به اين حد قانع نيستم

 صفحه 2 

جهان

 استيضاح موگابه 
كليد خورد

7

پذيرش بيش از ۱۲هزار مصدوم زلزله غرب كشور  

رييس قوه قضاييه: 
خواسته رهبر معظم انقالب، تحول در كاهش آسيب هاي اجتماعي است
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روز گذش��ته حزب حاكم بر زيمبابوه از رابرت موگابه 
رييس جمهور اين كشور خواس��ت تا از رياست جمهوري 
رس��ما كناره گيري كند در غير اين صورت با اس��تيضاح 
مواجه خواهد شد. اين آخرين پرده از اتفاقي بود كه هفته 
گذش��ته آغاز ش��د و بار ديگر نگاه ها را به س��وي موضوع 
»جباريت و ديكتاتوري« و »دموكراسي« سوق داد. شايد 
آخري��ن باري كه دنيا با م��ورد اينچنيني برخورد كرد، به 
حدود ٢٧ سال پيش يعني بركناري و اعدام چائوشسكو، 
ديكتاتور روماني و همس��رش، برگ��ردد. پس از آن جهان 
ش��اهد ح��ذف ديكتاتورهايي از نوع موگابه نبوده اس��ت.  
رابرت موگابه كه خود را تنها مبارز عليه امپرياليس��م در 
ق��اره آفريقا مي داند، احتماال تصور هم نمي كرد كه بعد از 
٣٧ سال حكمراني بر كشور زيمبابوه اينچنين خوار و ذليل 

از تخت حكومت به زير كشيده شود ...

موسس��ه عال��ي آم��وزش و پژوه��ش مديريت و 
برنامه ريزي در گزارش��ي آثار كاهش رشد اقتصادي 
چين بر اقتصاد ايران و جهان را بررس��ي كرده است. 
براس��اس پيش بيني ها، روند كاهش رش��د اقتصادي 
چين در س��ال هاي آينده ادامه دار و شديدتر خواهد 
شد و از آنجا كه چين مهم ترين شريك تجاري ايران 
چه در تجارت نفتي و چه در تجارت غيرنفتي است، 
اقتصاد ايران تحت تاثير كاهش رشد اقتصادي چين 
قرار خواهد گرفت. براس��اس تحليل هايي كه موسسه 
نياوران ارائه كرده اس��ت اي��ن موضوع از دو كانال بر 
اقتص��اد ايران تاثي��ر خواهد گذاش��ت: اول اينكه به 
دليل س��هم باالي كااله��اي پايه در س��بد صادرات 
ايران، كاهش تقاض��اي چين در بازار كاالهاي پايه و 
كاهش قيمت ها در اين بازار، مي تواند درآمد ايران از 

صادرات اين كاالها را تحت تاثير قرار دهد ...

سنت مالوف ديكتاتورها

گره چيني بر پاي ايران

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 3  

صنعت، معدن و تجارت
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 نسخه آزاد سازي 
قيمت  كاالها

»ناكارآمدي شيوه قيمت گذاري در اقتصاد ايران« 
دولتم��ردان را بر آن داش��ت تا به فك��ر اصالح نحوه 
قيمت گذاري در سطح بازار بيفتند. بر همين اساس 
در س��ال جاري ش��اهد رونمايي از دو نسخه جديد 
براي برچس��ب گذاري قيمت  كاالها بوديم. نس��خه 
اولي كه از س��وي محمدرضا نعمت زاده وزير پيشين 
صنعت، معدن و تجارت براي اجرا ابالغ شد، »حذف 
برچس��ب قيمت گذاري در خرده فروش��ي ها يا محل 
عرض��ه« بود كه ب��ه دليل پاره ي��ي از مخالفت ها به 
دليل نامناس��ب بودن شرايط زيرساختي و همچنين 
توصي��ه صاحب نظ��ران، اجراي اين ط��رح به تعويق 
افتاد. اما چندي نگذش��ت كه محمد ش��ريعتمداري 
براي اس��تارت رقابت پذيري و واقعي سازي قيمت ها 
از نس��خه ديگ��ري رونماي��ي كرد كه بر اس��اس آن 
كارخانه ه��ا بايد قيمت را به گونه يي اعمال كنند كه 
تخفيف هاي داده شده از سوي توليدكننده در نهايت 
به مصرف كننده نيز برس��د. حال معاون اول روحاني 
در جلسه روز گذشته ستاد تنظيم بازار، پا را از تجويز 

نسخه هاي قيمت گذاري فراتر گذاشت ...

 بهاره مهاجري   

 بهاره مهاجري   
معاون سردبير

   مصوبه افزايش قيمت شكر 
هنوز اجرا نشده است

دبير انجمن صنفي صنايع قند و شكر اعالم كرد كه با وجود تصويب افزايش 
٨درصدي قيمت ش��كر هنوز اين مصوبه ابالغ نش��ده و اعت��راض و نارضايتي 

صنايع در سال آينده قطعا يكي از عوامل كاهش توليد خواهد بود. 
بهمن دانايي در گفت وگو با ايس��نا، اظهار ك��رد: براي قيمت مصرف كننده 
٨درص��د مجوز افزايش قيمت به صنايع قند و ش��كر داده ش��ده اما هنوز اين 
مصوبه ابالغ نش��ده اس��ت. با وجود ش��روع كار كارخانه ها و خريد محصول از 
كش��اورز، پولي به توليدكنندگان داده نشده و بيش از ٦٠٠هزار تن شكر توليد 

شده در انبار كارخانه ها بالتكليف مانده است. 
وي افزود: در سال گذشته قيمت تمام شده شكر كيلويي ٢٧٥٦ تومان بود 
كه دولت به صنايع اعالم كرد محصول ش��ان را كيلويي ٢٥٢٠ تومان بفروشند 
و ٢٣٦ توم��ان مابه التفاوت از دول��ت دريافت كنند كه با اعمال مصوبه افزايش 
٨درصدي قيمت فروش ش��كر بدون احتس��اب مابه التف��اوت به حدود ٢٧٢٢ 

تومان مي رسد. 
دانايي يادآور شد: اكنون شكر كيلويي ٢٥٢٠ تومان در اختيار مصرف كننده 
قرار مي گيرد كه با اجراي مصوبه جديد حدود كيلويي ٢٠٠ تومان به اين نرخ 
اضافه مي ش��ود و كيلوي��ي ٢٧٢٢ تومان در اختي��ار مصرف كننده قرار خواهد 
گرفت. دبير انجمن صنفي صنايع قند و ش��كر ادامه داد: وضعيت توليد ش��كر 
ت��ا امروز مناس��ب بوده و به هم��ه پيش بيني هاي مدنظ��ر در زمينه  توليد اين 
محصول اس��تراتژيك دست يافتيم و امسال بالغ بر يك ميليون و ٧٥٠هزار تن 
ش��كر توليد خواهد ش��د، چرا كه بيش از ٧ميليون تن نيش��كر و ٥ميليون تن 

چغندرقند تحويل گرفته ايم. 
دانايي گفت: تاكنون بيش از ١٠٠٠ ميليارد تومان به كشاورزان بابت خريد 
محصول امس��ال  بدهكاريم، در حالي كه هن��وز قيمت فروش نداريم و بيش از 
٦٠٠هزار تن ش��كر توليد ش��ده در انبارهاي كارخانه ها بالتكليف اس��ت كه با 
ادامه اين وضعيت نه تنها كشاورزان بابت تاخير در دريافت بهاي محصول شان 
ناراضي خواهند بود و سال آينده ميزان كشت خود را كاهش خواهند داد، بلكه 
كارخانه ه��ا هم ديگر صرفه اقتصادي چنداني برايش��ان ندارد و به توليد مانند 

گذشته با انگيزه ادامه نخواهند داد. 
وي اظه��ار ك��رد: بي��ش از ٧٠٠ميلي��ارد تومان ب��ه دولت باب��ت پرداخت 
مابه التفاوت قيمت تمام ش��ده و فروش ش��كر براي سال هاي ١٣۹٤ و ١٣۹٥ 
طلبكاريم كه اين خود نيز فش��ار مالي بسياري روي كارخانه ها اعمال مي كند، 
اما ب��ا توجه به محدوديت مالي تاكنون اين مس��اله را پيگي��ري نكرده ايم كه 
مسووالن بايد بيش از پيش به اين مساله توجه كنند تا برنامه ريزي هاي صورت 

گرفته براي خودكفايي شكر لطمه نبيند. 



 دعوت از روحاني براي سفر به اتريش؛تسنيم| 
رييس دفتر رييس جمهور توضيحاتي درخصوص سفر 
رييس جمهور به اتريش ارائه داد؛ پيش تر سفر روحاني 
به اين كشور در آخرين لحظات در فروردين ماه95 لغو 
شده بود. حاال محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهور 
در اين باره مي گويد: آقاي روحاني دعوتنامه ازس��وي 
اين كش��ور دارند و به اين دعوت هم پاسخ مثبت داده 
شده اما به دليل مشغله هاي كاري زياد زمان اين سفر 

مشخص نشده است. 
 نام�ه 157 نماين�ده مجل�س ب�راي پرداخت 
بدهي دولت به س�ازمان تامي�ن اجتماعي؛ايلنا|  
۱5۷ نماين��ده مجلس در نامه يي خواس��تار پرداخت 
بده��ي دولت به س��ازمان تامين اجتماعي ش��دند. در 
بخشي از نامه نمايندگان به رييس جمهور آمده است: 
انباش��ت اين گونه ديون امروز بسياري از صندوق هاي 
بازنشس��تگي را از مدار تعادل خارج و بالقوه يا بالفعل 
به صندوق هاي ورشكس��ته تبديل كرده است كه اين 
موضوع درمورد صندوق بازنشس��تگي تامين اجتماعي 
باتوج��ه به جامعه بيش از ۴۰ميليوني تحت پوش��ش 
اهميت بس��زايي دارد. از آنجا كه تدوين اليحه بودجه 
س��ال 9۷ در دستور كار دولت اس��ت دستور فرماييد 
نس��بت به پيش بيني منابع و پرداخت بدهي صندوق 

تامين اجتماعي اقدامات الزم صورت پذيرد.«
 بارها درباره لغو رواديد ايران و عراق گفت وگو 
كردم؛برن�ا|  وزي��ر امور خارجه با اش��اره به مذاكرات 
متعدد درب��اره لغو رواديد ميان اي��ران و عراق، گفت: 
نمي توان سياس��تي را به دولت همسايه تحميل كرد. 
محمدجواد ظريف با اش��اره به داليل عدم لغو رواديد 
ميان ايران و عراق باوجود درخواس��ت هاي باالي مردم 
براي برطرف شدن اين مانع، گفت: اگرچه تصميم براي 
لغ��و رواديد موضوع حاكميتي دو طرفه اس��ت و ايران 
براي لغو متقابل رواديد اعالم آمادگي كرده اس��ت اما 
اين تصميم بايد از طرف دولت عراق نيز گرفته ش��ود، 
اين درحالي است كه تعداد زوار و مسافراني كه ساالنه 
از عراق به ايران مي آيند از ايرانياني كه در س��ال وارد 
خاك عراق مي ش��وند، بيشتر اس��ت اما عراقي ها هنوز 

آمادگي اين كار را ندارند. 
 معارف�ه تخت روانچي برگزار ش�د؛پاد|  مجيد 
تخت روانچي و حميد ابوطالبي براي تصدي سمت هايي 
در دولت معرفي ش��دند. معارف��ه مجيد تخت روانچي 
به عنوان معاون سياسي دفتر و حميد ابوطالبي به عنوان 
مش��اور رييس جمهور با حضور محمود واعظي رييس 
دفت��ر رييس جمه��ور، معاونان و مدي��ران دفتر و نهاد 

رياست جمهوري برگزار شد. 
 سياست هاي عربس�تان بستر اصلي بي ثباتي 
در منطقه اس�ت؛ايرنا| معاون عربي و آفريقاي وزير 
امور خارج��ه درخصوص بيانيه جدي��د اتحاديه عرب 
گفت: امروز سياس��ت هاي عربستان س��عودي به عنوان 
زمينه و بستر اصلي گس��ترش به هم ريختگي، ناامني 
و بي ثباتي در منطقه و جهان ش��ناخته شده است و با 
صدور چنين بيانيه هايي تحريفي در اين واقعيت ايجاد 
نخواهد كرد. حس��ين جابري انصاري ديروز در حاشيه 
آيين ترحيم پدر س��خنگوي وزارت امور خارجه افزود: 
عربستان س��عودي و جوسازي هاي گس��ترده سياسي 
و تبليغاتي اين كش��ور به نام اتحادي��ه عرب برخالف 
سياس��ت هاي كش��ورهاي عربي در زمينه همكاري با 

ايران صادر شده است. 
 نس�خه س�عيد جليل�ي ب�راي بي اث�ر كردن 
تحريم ها؛مه�ر|  نماين��ده مقام معظ��م رهبري در 
ش��وراي عالي امنيت ملي در ديدار با جمعي از فعاالن 
اقتص��ادي و صادركنن��دگان محص��والت غيرنفتي به 
موضوع تالش  براي بي اثر كردن تحريم ها اش��اره كرد 
و گفت: سوال مهمي كه امروز وجود دارد اين است كه 
در روابط خارجي اقتصادي در كدام نقطه ايستاده ايم و 
با وضع مطلوب چقدر فاصله داريم؟سعيد جليلي افزود: 
با گسترش روابط خارجي اقتصادي به ويژه با كشورهاي 
همسايه مي توانيم حجم قابل توجهي از تحريم ها را در 
عمل بي اثر كنيم لذا بايد ضمن شناسايي موانع، براي 
گس��ترش روابط اقتصادي با همسايگان نهايت تالش 

خود را انجام دهيم. 
 بودجه حوزه جوانان با تالش نمايندگان جوان 
10برابر ش�د؛برنا|  رييس فراكسيون جوانان مجلس 
دهم گفت: فراكسيون جوانان ضمن اينكه بودجه حوزه 
جوانان را ۱۰برابر كرده خواس��تار همكاري بيش��تر با 
دستگاه هاي اجرايي است كه در حوزه جوانان فعاليت 
مي كند. فريد موسوي، با اشاره به برنامه هاي فراكسيون 
متبوعش گفت: برنامه ريزي هايي داريم كه فراكسيون با 
دستگاه هاي اجرايي كه در حوزه جوانان فعال هستند، 
همچون معاونت علمي، وزارت علوم، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت ورزش و جوانان و بنياد علمي نخبگان 
همكاري بيشتري كند. اينها دستگاه هايي هستند كه 

در حوزه امور جوانان فعاليت دارند. 
 حمل�ه همزم�ان قاليب�اف ب�ه اصولگراه�ا و 
اصالح طلبان؛خبرآنالي�ن| عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظ��ام گفت: جريان اصولگراي��ي در حرف و 
عمل معتقد به مكتب امام است اما اين جريان كارنامه 
قابل قب��ول و قابل دفاعي ندارد و حتي در هدف گذاري 
و روش و ابزار هم بدس��ليقگي داشته است. محمدباقر 
قاليباف ش��هردار س��ابق تهران و عض��و فعلي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، ديروز با حضور در دانشگاه 
علم و صنعت، اگرچه اصالح طلبي را نياز جامعه امروز 
ناميد اما به بيان ايراداتي پيرامون اين جريان پرداخت 
و بخش��ي از آن را وبال م��ردم خواند. او البته به عنوان 
ي��ك چهره اصولگرا، اصولگرايان را نيز از انتقادات خود 
مصون نگذاشت و تفكرات آنها را خارج از نيازهاي روز 

دانست. 
 تكذي�ب خبر بازداش�ت تع�دادي از ايرانيان 
در مراس�م اربعين؛فارس|  حس��ن قشقاوي معاون 
كنس��ولي و مجلس وزارت خارجه خبر منتش��ر شده 
مبني ب��ر بازداش��ت تع��دادي از ايرانيان در مراس��م 
اربعين را رد كرد. قشقاوي در حاشيه مراسم ختم پدر 
بهرام قاسمي س��خنگوي دستگاه ديپلماسي در جمع 
خبرنگاران و درباره اظهارات قاسم االعرجي وزير كشور 
عراق كه از دستگيري ۷5 ايراني در عراق به اتهام تالش 
براي برهم زدن روابط عراق با ديگر كشورها خبر داده، 
گفت: چنين خبري درست نيست. من كه مسوول اين 

قضيه هستم، چنين خبري را در اين زمينه ندارم. 
 مش�ايي با قرار كفالت آزاد شد؛ايرنا|  اسفنديار 
رحيم مش��ايي كه صبح ديروز در دادس��راي فرهنگ و 
رسانه حاضر ش��د بود، با قرار كفالت آزاد شد. مشايي 
به دليل توهين به مس��ووالن، تصرف غيرقانوني اموال 
دولتي و نش��ر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي 
به دادسراي فرهنگ رسانه مراجعه كرد.وي روز گذشته 
با صدور قرار كفالت توس��ط ش��عبه چهارم بازپرس��ي 
دادس��راي فرهنگ و رسانه، آزاد و از دادسرا خارج شد. 

مشخص نيست كفيل وي چه كسي است.

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در بازديد از مناطق زلزله زده در سرپل ذهاب: 

مسووالن تالش هاي خود را مضاعف كنند؛ به اين حد قانع نيستم

سومين دور گفت وگوهاي ايران و اتحاديه اروپا در تهران آغاز شد

اقتصاد، تجارت و انرژي روي ميز نمايندگان ايران و اروپا
گروه ايران 

سومين دور گفت وگوهاي عالي رتبه سياسي ايران 
و اتحاديه اروپا از صبح ديروز به رياس��ت سيد عباس 
عراقچي معاون امور حقوقي و بين المللي وزارت خارجه 
و هلگا اشميد معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا در تهران آغاز به كار كرد. نشس��تي كه بر اساس 
اظهارنظرهاي مردان ديپلماس��ي كش��ورمان در كنار 
مباح��ث اقتصادي، تجاري و ان��رژي موضوع تخلفات 
طرف امريكايي در توافق هس��ته يي را نيز مورد توجه 
قرار داده اس��ت تا با هماهنگي هاي بيشتر راهكارهاي 
مناس��بي ب��راي مقابله ب��ا س��نگ اندازي هاي طرف 
امريكايي انديش��يده ش��ود.  عراقچي و اشميد كه از 
ابتداي آغاز مذاكرات هسته يي ايران و كشورهاي5+۱ 
به عنوان نمايندگان دو طرف اصلي در مذاكرات حضور 
داش��تند و بارها تصاوير مشترك آنها هنگام مذاكرات 
نفس گير هسته يي در رسانه هاي بين المللي بازتاب پيدا 
كرده است، قرار اس��ت برنامه هاي موثر اجرايي براي 
استحكام بيشتر برجام و استمرار آن تدارك ببينند. اما 
گفت وگوهاي ايران و اروپا در چارچوب بيانيه مشترك 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و فدريكا موگريني 
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا و در ادامه دو 
دور گفت وگوهاي پيشين طي دو سال گذشته برگزار 
مي ش��ود. دومي��ن دور اين گفت وگوها آب��ان ۱395 

در بروكسل و به رياس��ت مجيد تخت روانچي معاون 
اروپا و امريكاي وزير خارجه كشورمان و هلگا اشميد 
برگزار شد. نخستين دور گفت وگوهاي مذكور بهمن 
۱39۴ در تهران برگزار شده بود. قرار است، سه شنبه 
3۰ آبان ماه نيز س��ميناري با موضوع »همكاري هاي 
هسته يي: پيشرفت ها و چشم اندازها« به مدت دو روز 
در اصفهان برگزار ش��ود. سيد عباس عراقچي معاون 
امور حقوقي و بين المللي وزارت خارجه، هلگا اشميد 
معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و بهروز 
كمالوندي معاون ام��ور بين الملل، حقوقي و مجلس 
س��ازمان انرژي اتمي در اين نشست حضور دارند و به 
ايراد سخنراني خواهند پرداخت. مراسم افتتاحيه اين 
نشست سه شنبه 3۰ آبان ماه ساعت 9 صبح در مركز 

هسته يي اصفهان برگزار مي شود. 

 اقتصاد، تجارت و انرژي
در گفت وگوه��اي مذكور موضوع��ات مورد عالقه 
طرفي��ن درحوزه هاي مختلف مناس��بات دوجانبه از 
جمله اقتصادي و تجاري، انرژي )انرژي هسته يي، نفت 
و گاز، برق و انرژي هاي تجديدپذير(، محيط زيس��ت، 
حمل و نقل، حقوق بش��ر، آم��وزش عالي، تحقيقات 
و فن��اوري و فرهنگ��ي و همچني��ن آخرين تحوالت 
منطقه يي مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. 

بع��د از تواف��ق هس��ته يي و در دوره پس��ابرجام، 
شاهد گس��ترش مبادالت تجاري دوجانبه بين ايران 
و اتحادي��ه اروپا بوده ايم به طوري كه در س��ال 2۰۱6 
مناس��بات تجاري نسبت به سال قبل ۷9درصد رشد 
داش��ته و ارزش مبادالت تجاري به رقم ۱3.۷ميليارد 
يورو بالغ ش��ده است. اين ارقام كماكان در ۷ماهه اول 
سال 2۰۱۷ روند صعودي خود را حفظ كرده و به رقم 
۱۱/5ميليارد يورو بالغ ش��ده است. موگريني همواره 
در مناسبت هاي مختلف از جمله در سفر اخيرش به 
واشنگتن، به صورت شفاف و صريح از اجراي كامل و 
موثر برجام به عنوان ي��ك موافقتنامه چندجانبه كه 
مورد تاييد ش��وراي امنيت قرار گرفته است، حمايت 
كرده و از كشورهاي ۱+5 خواسته كه به تعهدات خود 

در اين زمينه پايبند باشند. 

 بررسي مشكالت ايجاد شده توسط 
امريكايي ها در برجام 

 س��خنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: در نشست 
مشترك با هيات اروپايي در اصفهان مشكالتي را كه 
از طرف امريكا در ارتباط با برجام به وجود آمده مطرح 
كرده و تدابير جلوگيري از آنها را نيز بررسي مي كنيم. 
»بهروز كمالوندي« در حاش��يه مراس��م ختم پدر 
بهرام قاس��مي با اشاره به نشست روزهاي سه شنبه و 

چهارش��نبه مقامات ايراني و اتحاديه اروپا اظهار كرد: 
ما س��ال گذش��ته نشس��تي تحت عنوان انتظارات و 
مسووليت ها در بروكس��ل در خصوص همكاري هاي 
هسته يي و اتحاديه اروپا داشتيم و در آنجا مطرح شد 
كه چنين برنامه يي در تهران برگزار ش��ود. سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي افزود: در نشست روزهاي سه شنبه 
و چهارشنبه در اصفهان اينكه همكاري هاي هسته يي 
اي��ران و اتحادي��ه اروپا به چه نقطه يي رس��يده و چه 

چشم اندازي پيش رو داريم را بررسي مي كنيم. 
كمالون��دي تصريح كرد: در مراس��م افتتاحيه اين 
نشست، سخنراناني از كش��ورهاي مختلف اروپايي و 

اعضاي اتحاديه اروپا و ايران س��خنراني خواهند كرد 
و بررس��ي خواهي��م كرد كه در ح��وزه همكاري هاي 
هسته يي چه اقداماتي انجام شده و چه اقداماتي بايد 
انجام شود. سخنگوي سازمان انرژي اتمي در پاسخ به 
اين سوال كه آيا در اين نشست در مورد موضوع برجام 
و مسائل پيش روي آن نيز صحبت خواهد شد يا خير، 
گفت: من در سخنراني خود به اين موضوع و مشكالتي 
كه از طرف امري��كا در ارتباط با برجام به وجود آمده 
خواهم پرداخت و اعضاي مختلف برجام بايد تدابيري 
داشته باشند كه چگونه مي توان جلو اين روندي كه به 

ناكجاآباد ختم مي شود را گرفت. 

گروه ايران  
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي رهب��ر معظم انقالب 
اس��المي در نخس��تين س��اعات صبح روز گذش��ته 
)دوش��نبه( براي بازديد از مناطق زلزله زده به صورت 

سرزده وارد كرمانشاه شدند. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر معظم انقالب اس��المي ابتدا در ش��هر 
س��رپل ذهاب حضور يافتند و از مناطق خسارت ديده 
بازديد كردند. ايشان س��پس در جمع مردم داغدار و 
مصيبت زده س��رپل ذهاب حاضر ش��دند و دقايقي در 
جمع آنان سخنراني كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
خطاب به مردم گفتند: بسيار مايل بودم كه در زمان 
ش��ادي دل ها و خرمي زندگي به ش��هر ش��ما مردم 
مهربان و باوفا بيايم نه در شرايطي كه دچار غم و بال 
و چنين مصيبت شديدي هستيد. رهبر معظم انقالب 
اسالمي با ابراز همدردي با يكايك دل هاي داغدار در 
ش��هرها و روستاهاي آسيب ديده، افزودند: با غم شما، 

دل هاي ما پر از غم و افكار ما نيز گرفتار شد. 
ايشان با اشاره به مقاومت و ايثار و ايستادگي مردم 
اس��تان كرمانش��اه در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان 
كردند: اين نخس��تين باري نيست كه شهر شما مردم 
صب��ور و مهربان و ش��هرهاي اط��راف آن دچار چنين 
مشكالتي شده است بلكه شما در دوران جنگ تحميلي 
نيز محكم و اس��توار، مردانگي و اس��تقامت و پهلواني 
خود را در مقابل درد و رنج ها نش��ان داديد و امروز نيز 
نش��ان خواهيد داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: 
انس��ان هاي بزرگ و دالور در مقابل حوادث مي ايستند 
و آن ح��وادث را مغلوب اراده خ��ود مي كنند، بنابراين 
اگرچه زلزله، بال و مصيبت بزرگي اس��ت كه با ويراني، 
همه را داغدار و مصيبت زده مي كند اما همين زلزله بر 
اثر ايستادگي مردم و تالش آنان براي تجديد حيات و 

آباداني و عمران مي تواند به يك نعمت تبديل شود. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي با تاكي��د بر اينكه 
مي توان با ايستادگي در مقابل مشكالت و بهره گيري 
از ظرفيت هاي عظي��م ملت در مقابل بالياي طبيعي 
و تحميلي ايس��تادگي كرد، افزودند: اين حادثه، ملت 
ايران را به حركت در آورد و مردم در همه نقاط كشور، 
با احس��اس اينكه دل ش��ان در كرمانش��اه است و به 
كرمانشاه مديونند، به قدر وسع و توان خود به وظيفه 

كمك رساني عمل كردند. 
ايشان افزودند: مسووالن به ويژه در برخي بخش ها 
در اين حادثه خوش درخشيدند و كار و تالش كردند 
و در همان ساعات اول حادثه، ارتش در شهرها و سپاه 
در روستاها با حضور موثر، به ياري افراد زير آوارمانده 
ش��تافتند اما من به اين حد از تالش ها قانع نيس��تم 

بنابراين مس��ووالن بخش هاي مختل��ف بايد تالش و 
مجاه��دت خ��ود را مضاعف كنند. حض��رت آيت اهلل 
خامن��ه اي مردم را به تالش ب��راي آباد كردن منطقه 
و رق��م زدن روزگاري بهتر ف��را خواندند و خطاب به 
آنان گفتند: چشم اميد را به نيرو، تالش و قدرت خود 
معطوف كنيد و با تكيه ب��ه غيرت خدادادي، زندگي 
ش��اد و باطراوتي بس��ازيد. برنامه بازديد رهبر معظم 
انقالب اسالمي از برخي بخش هاي آسيب ديده ديگر از 
حادثه زلزله در سرپل ذهاب ادامه دارد و اخبار و تصاوير 

تكميلي از اين بازديدها متعاقبا منتشر خواهد شد.  

 مطمئنم با همت جوانان غيور، روستاها بهتر 
از قبل ساخته خواهد شد

حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي در ادامه حضور در مناطق زلزله زده كرمانشاه، 
از روس��تاهاي كوئيك مجيد، كوئي��ك عزيز، كوئيك 

حسن، سراب ذهاب و قلعه بهادري بازديد كردند. 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در جمع م��ردم اين 
روس��تاها ضم��ن ابراز هم��دردي با مصيب��ت زدگان 
گفتند: من از س��اعات اول حادثه دايما به مس��ووالن 
براي رس��يدگي ب��ه حال مردم س��فارش هاي الزم را 

كردم تا بخش��ي از مشكالت ش��ما عزيزان حل شود 
و خوش��بختانه نيروهاي مس��لح و غيرمسلح كارها و 
تالش هاي خوبي تاكنون انجام داده اند كه الزم اس��ت 

اين فعاليت ها با قوت ادامه يابد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با اشاره به خسارات 
س��نگين زلزله و نابود ش��دن كامل برخي روس��تاها، 
افزودند: از اينكه ش��ما جوانان مومن و بانش��اط را از 
نزديك زيارت كردم، بس��يار خرس��ندم و مطمئنم به 
لطف خدا و با تالش مس��ووالن و همت مردم و ش��ما 
جوانان عزيز، روستاها بهتر از قبل ساخته خواهند شد. 
ايش��ان از خداوند متعال، صبر و س��كينه و نزول 
رحمت الهي را بر زنان و مردان غيور و باوفاي كرمانشاه 
مس��ئلت كردند و گفتند: امروز م��ا در اين تلخي ها و 
غم ها با شما شريك هستيم و اميدواريم بتوانيد زندگي 
را از نو بسازيد تا در شادي ها نيز با شما شريك باشيم 
و اي��ن حادثه، بهانه يي براي تخفيف آالم روس��تاهاي 
كرمانش��اه شود كه پيش از زلزله نيز مشكالت زيادي 
داشتند. شايان ذكر است جلسه رسيدگي به مشكالت 
زلزل��ه زدگان و تصميم گيري درخصوص بازس��ازي و 
امداد اين مناطق با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي 

و مسووالن ذي ربط برگزار شد.

 لزوم تامين مسكن زلزله زدگان با مديريت 
متمركز و كار جهادي

حض��رت آيت اهلل خامنه اي بعد از بازديد از مناطق 
زلزله زده در جلسه رسيدگي به مشكالت زلزله زدگان 
در جم��ع مس��ووالن اس��تاني و محل��ي و جمعي از 
فرماندهان نظام��ي و انتظامي، وظايف مس��ووالن را 
در قبال زلزله زدگان اس��تان كرمانشاه بسيار سنگين 
خواندند و تاكي��د كردند: مهم تري��ن اولويت كنوني، 
مساله تامين مس��كن زلزله زدگان و بازسازي مناطق 
تخريب ش��ده و آسيب ديده است كه بايد با پشتيباني 
دستگاه هاي مختلف نظامي و غيرنظامي و با مديريت 
متمرك��ز و كار جهادي و با س��رعت عمل الزم انجام 
شود. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري ايشان با تاكيد بر اينكه مردم آسيب ديده بايد 
پيشرفت كار را حس كنند، گفتند: در اين زمين لرزه، 
وسعت مناطق آس��يب ديده زياد است و اگرچه شهر 
س��رپل ذه��اب و برخي ش��هرهاي ديگر خس��ارات 
س��نگيني ديده اند اما برخي روس��تاها به كلي ويران 

شده اند كه حادثه مهمي است. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با اشاره به مصائب و 
سختي ها و گرفتاري هاي زلزله زدگان افزودند: ما چون 

خودمان به حادثه زلزله مبتال نشده ايم، شايد متوجه 
مصيبت زلزله زدگان نشويم. كس��اني كه تا ديروز در 
كن��ار خانواده خود در يك مس��كن، با آرامش زندگي 
مي كردن��د، به يك باره همه زندگي خود را از دس��ت 
داده اند و اكنون در فصل س��رما همه زندگي آنان در 

يك چادر خالصه شده است.
 حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با تاكيد بر اينكه بايد 
اهميت اين حادثه را متوجه شد تا بتوانيم به اهميت 
وظايف خود پي ببريم، خاطرنشان كردند: در حوادثي 
همچون زلزله، يكي از موارد مورد نياز در همان ساعات 
اوليه، موضوع نجات اس��ت كه در اين منطقه به دليل 
حضور به موقع ارتش، سپاه و نيروي انتظامي، مساله 
نجات تقريبا به ش��كل قابل قبولي انجام ش��د. ايشان 
خاطرنش��ان كردند: با توجه به بازديدي كه از برخي 
مناطق زلزله زده داشتم و با توجه به گستردگي منطقه 
آسيب ديده، اگر موضوع نجات در همان ساعات اوليه 
به س��رعت انجام نمي ش��د، تلفات قطعا چندين برابر 

ميزان فعلي بود. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با اشاره به برگزاري 
جلسات متعدد خود با مسووالن دولتي در زمان زلزله 
بم گفتند: در پي آن جلس��ات، ستاد مديريت بحران 
شكل گرفت تا در همان لحظات اوليه حوادث طبيعي، 
اين س��تاد وارد عمل شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
موضوع »امداد« را بعد از موضوع »نجات« يكي ديگر 
از مسائل مهم در حوادث و بالياي طبيعي برشمردند 
و افزودند: اگرچه در امداد نيز س��رعت مورد نياز است 
اما امداد، فوري و تمام شدني نيست زيرا در هر برهه از 

زمان، بخش هاي مخصوص به خود را دارد. 
ايش��ان تاكيد كردند: در حادثه يي همچون زلزله 
در مراحل اوليه امداد، تامين نيازهاي فوري همچون 
غذا، آب، امكانات زندگي و لباس مورد توجه است اما 
بعد از اين مراحل مهم ترين مرحله جمع آوري نخاله ها 
در شهرها و روستاها و سپس تامين مسكن است كه 
كار عظيم و دش��واري اس��ت و بايد حتما انجام شود. 
رهبر معظم انقالب اس��المي، سرعت عمل در ساخت 
خانه هاي مردم آسيب ديده و همچنين تامين وسايل 
گرمايش��ي را ضروري برشمردند و خاطرنشان كردند: 
براي انجام اين مس��ووليت سنگين، مديريت متمركز 

الزم است. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي ب��ا قدرداني از زحمات 
مسووالن به ويژه دستگاه ها و نهادهايي كه كمر همت 
بستند و از همان ابتداي حادثه به طور جدي وارد عمل 
شدند، گفتند: عالوه بر تمركز مديريت، كار جهادي و 
پيگيري مس��تمر كارها و سرعت عمل بايد در دستور 

كار مسووالن قرار گيرد. 

 Tue. November  21. 2017  973   سه  شنبه         30  آبان 1396     2 ربيع االول 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

چهرهها

 سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: 
راه حل مش��كالت جاري در منطقه كه 
بخ��ش عمده آن نتيجه سياس��ت هاي 
عقيم عربستان س��عودي است، صدور 
بيانيه ه��اي فاق��د ارزش نيس��ت بلكه 
راه حل، دست برداشتن از دنباله روي از 

سياست هاي رژيم صهيونيستي است. 
به گزارش»تعادل« ب��ه نقل از اداره 
كل ديپلماسي رسانه يي وزارت امور خارجه، بهرام قاسمي در واكنش 
به بيانيه پاياني نشست اتحاديه عرب اظهار كرد: اينك كه عربستان 
س��عودي در اجراي سياس��ت هاي رژيم صهيونيستي براي انحراف 
ملت ها از ادامه اشغال فلسطين به عنوان مساله اصلي امت اسالمي 
با اعمال فش��ار و جوسازي هاي گسترده سياسي و تبليغاتي موفق 
ش��ده بيانيه يي سراسر دروغ و تحريف به نام وزراي خارجه اتحاديه 
عرب صادر ش��ود، ايران از دولتمردان عربس��تان س��عودي دعوت 
مي كند براي نتيجه بخش بودن اينگونه بيانيه ها هر چه سريع تر به 
تهاجم وحش��يانه عليه همنوعان عرب خود در يمن قطر، بحرين و 
لبنان پايان دهد. قاس��مي اضافه كرد: سياست ثابت ايران براساس 
روابط خوب با كشورهاي منطقه تنظيم شده و ارائه طرح هايي چون 
طرح ۴ ماده يي صلح يمن و ابتكار گفت وگوي منطقه يي در همين 
چارچوب و با حفظ هدف گيري فوق انجام ش��ده است. سخنگوي 
وزارت امور خارجه تاكيد كرد: راه حل مش��كالت جاري در منطقه 
كه بخش عمده آن نتيجه سياس��ت هاي عقيم عربس��تان سعودي 
است، صدور اينگونه بيانيه هاي فاقد ارزش نيست بلكه راه حل، دست 

برداشتن از دنباله روي از سياست هاي رژيم صهيونيستي است. 

عربستان به تهاجم وحشيانه در يمن پايان دهد

عل��ي الريجان��ي، ريي��س مجلس 
دهم در مراسم تكريم و معارفه رييس 
كتابخانه مركزي و مركز اسناد با اشاره 
به انتخاب شايس��ته نيلي ب��ه عنوان 
رييس دانش��گاه تهران گفت: هميشه 
اين گره و س��وال مطرح است كه چرا 
سيستم ديواني كش��ور به بخش هاي 
دانشگاهي و پژوهش��ي اتصال ندارد و 
اين قصه امروز نيس��ت و من فكر مي كنم بيش از 3۰س��ال است 
كه اين موضوعات مطرح بوده و تالش ش��ده كه بخش پژوهشي 
دانش��گاه ها را با بخش هاي مورد ني��از ارتباط داد.به گزارش خانه 
ملت، الريجاني گفت: در س��ال هاي گذش��ته روش هاي مختلفي 
طراح��ي ش��د، دفتر ارتباط با دانش��گاه و دفت��ر ارتباط با بخش 
صنعت راه اندازي شد كه خيلي نتيجه بخش نبود، بودجه پژوهشي 
دانش��گاه ها طي سال هايي افزايش يافت اما آيا مشكالت كشور از 
نظر توليد حل ش��د؟ كه مي توان گفت به ندرت اين اتفاق افتاد، 
بودجه پژوهش��ي دانش��گاه ها اضافه مي شد اما بخشي كه بايد به 
دانش��گاه ها مراجعه مي كرد اين كار را ص��ورت نمي داد به دليل 
اينكه احساس نيازي در اين زمينه نداشت بنابراين اتصال دانشگاه 
و بخ��ش صنعت اتفاق نمي افت��اد. رييس مجلس دهم بيان كرد: 
در اين س��ال ها جلسات متعددي هم براي كمك به پژوهش هاي 
دانشگاهي برگزار شد به طور مثال ماليات كارهاي پژوهشي حذف 
شد اما متاس��فانه آن اتصال دانشگاه، صنعت و پژوهش را برقرار 
نمي كند. بايد به نوعي ارتباط بودجه دانشگاه ها و مشوق هايي كه 

در بخش هاي توليدي است به يكديگر متصل كنيم. 

دانشگاه ها در مسير حل مشكالت توليد گام بردارند

 معاون سياسي وزارت كشور با اشاره 
به اينكه سياست ها و وعده هاي دولت در 
حوزه سياس��ي در دفتر سياسي وزارت 
كشور اجرايي مي شود، گفت: اين بخش 
از وزارت كشور منادي تحقق برنامه هاي 
دول��ت، رييس جمهوري و وزير كش��ور 
اس��ت. به گ��زارش »تع��ادل« و به نقل 
از پايگاه اطالع رس��اني وزارت كش��ور، 
اس��ماعيل جبارزاده ديروز در مراس��م تكريم و معارفه محمدامين 
رضازاده و بهرام سرمس��ت افزود: مهم ترين وظيفه دفتر سياس��ي 
وزارت كش��ور، مطالعه رويدادهاي سياسي كش��ور و تطبيق آن با 
برنامه هاي دولت و وزارت كش��ور اس��ت. عالوه بر اين بايد در دفتر 
سياس��ي آينده نگري درباره مسائل سياسي كشور نيز وجود داشته 
باشد. جبارزاده خاطرنش��ان كرد: بررسي و تحليل مسائل خارجي 
مرتبط با مسائل داخلي كشور هم مدنظر قرار گيرد. در موضوع اقليم 
كردستان تحليل هاي مفيد و به موقعي ارائه شد كه بايد در مسائل 
ديگر هم مشابه اين تحليل ها ارائه شود. معاون سياسي وزير كشور 
تصريح كرد: از يكايك كارشناسان دفتر سياسي مي خواهم كه درباره 
مسائل و رويدادهاي سياسي كشور مطالعه و تحليل داشته باشند. 
جبارزاده اظهار ك��رد: در زمينه اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي، 
كارگري و دانش��جويي، تهيه شناسنامه سياسي هر استان، تعيين 
خط    مشي الزم براي هدايت جريان هاي سياسي در استان ها، فعاليت 
كميسيون ماده ۱۰ احزاب، ارزيابي از عملكرد مديران سياسي كشور 
فعاليت هاي خوبي در دفتر سياس��ي وزارت كشور انجام شده است 

كه بايد روند اين اقدامات شتاب بيشتري بگيرد. 

نهادي كه وعده هاي سياسي دولت را اجرايي مي كند

عليرض��ا محجوب، دبي��ركل خانه 
كارگر در بيست وهفتمين سالگرد اصالح 
قانون كار گفت: برخي از هر فرصتي كه 
به دست مي آورند براي اخراج كارگران 
استفاده مي كنند. اين افراد معتقدند كه 
قانون كار بايد به نفع سرمايه دار تغيير 
كند و به ضرر كارگر نوش��ته ش��ود ما 
خطاب به اين اف��راد مي  گوييم كه اگر 
بخواهند قانوني بر ضرر كارگر بنويسند، دستشان را قطع مي كنيم. 
به گزارش ايلنا، محجوب كه به مناسبت روز تصويب قانون كار در 
اجتماع ديروز كارگران حاضر ش��ده بود با گالي��ه از افرادي كه از 
قانون كار انتقاد مي كنند، گفت: آنچه باعث ش��ده ما امروز در اين 
مكان جمع ش��ويم، واكنش به افرادي است كه به بهانه هاي واهي 
قانون كار را تهديد مي كنند. نماينده تهران در مجلس دهم در ادامه 
اضافه كرد: قانون كار زماني بايد اصالح ش��ود كه به نفع كارگران 
باشد. امروز زندگي بسياري از كارگران به داليلي مانند حقوق هاي 
عق��ب مانده، عدم امنيت ش��غلي و قرارداده��اي كوتاه مدت دچار 
مش��كالتي ش��ده كه بايد با آنها به صورت ريشه يي برخورد كنيم. 
محجوب با انتقاد از سياس��تي كه پ��س از خاتمه جنگ تحميلي 
براي خصوصي سازي در كشور اعمال شده است، خاطرنشان كرد: 
از ابتدايي كه موضوع خصوصي س��ازي در كشور مطرح شد من در 
مجلس با اين پديده مخالفت كردم زيرا معتقد بودم خصوصي سازي 
شرايط كارگران كش��ور را به نوعي مانند كارگران شركت حمل و 
نقل خليج فارس مي كند كه اكنون شماري از آنها در اينجا به نشانه 

اعتراض ايستاده اند.

فرصت سازي براي بهبود وضع كارگران
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3 كالن
  41 جايگاه سوخت روي ميز 

مزايده سازمان خصوصي  سازي
 مزايده ۴۱ جايگاه سوخت دولتي متعلق به ۱۴ استان كشور 
امروز )س��ي ام آبان ماه( توسط س��ازمان خصوصي سازي برگزار 
مي شود.  به گزارش ايسنا، مزايده ۴۱جايگاه سوخت دولتي متعلق 
به ۱۴ اس��تان كش��ور امروز )سه شنبه( برگزار مي شود كه بر اين 
اساس جايگاه سوخت خلخال متعلق به استان اردبيل به قيمت 
پايه ۱۵ميليارد و ۲۷۴ميليون ريال؛ جايگاه هاي س��وخت شماره 
۴ به ارزش ۱۱۷ميليارد و ۵۲۲ ميليون ريال، جايگاه شماره يك 
به ارزش كل پايه ۱۳۶ميليارد و ۸۲۶ميليون ريال، جايگاه س��ان 
آراي ش��مالي به ارزش كل پايه ۴ميلي��ارد و ۵۱۶ ميليون ريال، 
جايگاه سوخت س��ان آراي جنوبي به ارزش كل پايه ۴ميليارد و 
۴۱۶ميليون ريال، جايگاه س��وخت مشكات شرقي به ارزش كل 
پايه ۶ ميليارد و ۲۴۸ميليون ريال، جايگاه سوخت مشكات غربي 
به ارزش كل پايه ۶ ميليارد و ۱۹۲ميليون ريال، جايگاه سوخت 
اريسمان به ارزش كل پايه ۵ ميليارد و ۷۶۵ميليون ريال و جايگاه 
سوخت قلعه شور به ارزش كل پايه ۹ميليارد و ۳۰۵ميليون ريال 
)هر ۸ جايگاه متعلق به استان اصفهان( روي ميز فروش مي رود.  

   نرخ تورم بخش برق 
در تابستان كاهش يافت

مركز آمار ايران از كاهش ۲.۵۲درصدي نرخ تورم ساالنه بخش 
برق در ۴ فصل منتهي به تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد.  به گزارش»تعادل« مركز آمار ايران با انتشار گزارش 
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل تابستان ۱۳۹۶)بر 
مبناي سال پايه ۱۳۹۰( اعالم كرد: شاخص قيمت توليدكننده بخش 
برق در فصل تابستان سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۳۱.۶۶ رسيد كه نسبت 
به ش��اخص فصل قبل)۱۲۲.۷۰( ۷.۳۰درصد افزايش و ش��اخص 
فصل مش��ابه سال قبل)۱۳۲.۲۲( ۰.۴۲درصد كاهش داشته است. 
درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در ۴ فصل منتهي 
به فصل تابس��تان سال ۱۳۹۶ نس��بت به ۴ فصل منتهي به فصل 
تابستان س��ال ۱۳۹۵)نرخ تورم ساالنه( ۲.۵۲درصد كاهش داشته 
كه نسبت به همين اطالع در فصل بهار سال ۱۳۹۶)۳.۶۸- درصد( 
افزايش داش��ته است.  ش��اخص قيمت توليدكننده بخش برق در 
ساعات اوج  بار در فصل تابستان سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۲۷.۸۹رسيد 
كه نس��بت به شاخص فصل قبل)۱۱۸.۰۳( ۸.۳۵درصد و شاخص 
فصل مش��ابه س��ال قب��ل)۱۲۶.۶۱( ۱.۰۱درصد افزايش داش��ته 
 اس��ت. درصد تغييرات ميانگين ش��اخص بخش برق در س��اعات 
اوج بار در ۴ فصل منتهي به فصل تابس��تان س��ال ۱۳۹۶ نس��بت 
به ۴ فصل منتهي به فصل تابس��تان سال ۱۳۹۵)نرخ تورم ساالنه( 
۳.۱۴درصد كاهش داش��ته كه نس��بت به همي��ن اطالع در فصل 
بهار س��ال ۱۳۹۶)۴.۲۸- درصد( افزايش داش��ته است.  همچنين 
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان بار در فصل 
تابس��تان سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۳۰.۵۳ رسيد كه نسبت به شاخص 
فصل قبل )۱۲۳.۳۳( ۵.۸۴ درصد و ش��اخص فصل مش��ابه سال 
قبل)۱۲۸.۸۷( ۱.۲۸درصد افزايش داش��ته است. درصد تغييرات 
ميانگين شاخص بخش برق در ساعات ميان بار در ۴ فصل منتهي 
به فصل تابس��تان سال ۱۳۹۶ نس��بت به ۴ فصل منتهي به فصل 
تابستان س��ال ۱۳۹۵)نرخ تورم ساالنه( ۱.۸۵درصد كاهش داشته 
كه نسبت به همين اطالع در فصل بهار سال ۱۳۹۶)۳.۲۲- درصد( 

افزايش داشته است. 

اخبار كالن

موسسه نياوران آثار كاهش رشد اقتصادي چين را تحليل كرد

گره چيني بر پاي ايران
گروه اقتصاد كالن |

موسس��ه عال��ي آم��وزش و پژوه��ش مديري��ت و 
برنامه ري��زي در گزارش��ي آثار كاهش رش��د اقتصادي 
چي��ن بر اقتصاد ايران و جهان را بررس��ي كرده اس��ت. 
براساس پيش بيني ها، روند كاهش رشد اقتصادي چين 
در س��ال هاي آينده ادامه دار و ش��ديدتر خواهد شد و از 
آنج��ا كه چين مهم ترين ش��ريك تجاري اي��ران چه در 
تج��ارت نفتي و چه در تجارت غيرنفتي اس��ت، اقتصاد 
ايران تحت تاثير كاهش رشد اقتصادي چين قرار خواهد 
گرفت. براس��اس تحليل هايي كه موسس��ه نياوران ارائه 
كرده اس��ت اين موضوع از دو كانال بر اقتصاد ايران تاثير 
خواهد گذاش��ت: اول اينكه به دليل سهم باالي كاالهاي 
پايه در سبد صادرات ايران، كاهش تقاضاي چين در بازار 
كااله��اي پايه و كاهش قيمت ها در اي��ن بازار، مي تواند 
درآمد ايران از صادرات اين كاالها را تحت تاثير قرار دهد. 
از نظر نويسنده هاي گزارش اين موضوع همچنين به دو 
دليل منجر به كاهش تقاضا در بازار جهاني نفت مي شود. 
اوال كاهش فعاليت هاي اقتصادي چين منجر به كاهش 
تقاضاي انرژي از سوي اين كشور شده و ميزان تقاضاي 
آن، كه مقصد ۲۹ درصد از صادرات نفت خام ايران است، 
كاهش خواهد يافت. دوم اينكه اثرات منفي كاهش رشد 
اقتصاد چين بر اقتصاد جهاني، افت تقاضاي ساير كشورها 
را به دنبال داش��ته و قيمت نف��ت را در بازارهاي جهاني 
تحت تاثي��ر قرار خواهد داد كه اثر منف��ي بر درآمدهاي 

نفتي ايران خواهد داشت. 

 چين بي ثبات كننده بزرگ در 2018 
ب��ه گزارش »تعادل«، موسس��ه آم��وزش و پژوهش 
مديري��ت و برنامه ريزي معروف به موسس��ه نياوران در 
گزارش��ي اثرات كاهش رشد اقتصادي چين را بر اقتصاد 
ايران و جهان مورد تحليل قرار داده اس��ت. اين گزارش 
ابتدا با نگاهي به وضعيت اقتصادي چين و پيش بيني هاي 
ص��ورت گرفته درخصوص رش��د اقتصادي اين كش��ور، 
مي نويسد: كاهش رشد اقتصادي چين كه در حال حاضر 
دومين اقتصاد برتر جهان و نخس��تين قدرت اقتصادي 
براس��اس نرخ ارز و برابري قدرت خريد اس��ت و از سال 
۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ با متوس��ط رش��د اقتصادي ۱۰درصد، 
موتور محرك رش��د اقتصاد جهان بوده اس��ت، اثرات و 
تبعات قابل مالحظه يي روي ديگر اقتصادها خواهد داشت. 
گزارش موسسه نياوران يادآوري مي كند كه كاهش رشد 
اقتصادي چين تا پايان دهه جاري توس��ط بس��ياري از 
موسس��ات معتبر اقتصادي پيش بيني شده است؛ واحد 
اطالعات اكونوميست در گزارش خود از چشم انداز اقتصاد 
جهاني در س��ال ۲۰۱۷ پيش بيني كرده اس��ت كه رشد 

اقتصادي چين در سال ۲۰۱۸ كاهش قابل مالحظه يي را 
تجربه خواهد كرد به طوري كه رشد اقتصادي اين كشور 
از حدود ۶.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۵.۸درصد در سال 
۲۰۱۸ مي رس��د. اين كاهش رشد اقتصادي در چين در 
پي بحران بدهي ش��ركت هاي ب��زرگ و همچنين ركود 
بخش مسكن خواهد بود. اين نهاد پيش بيني كرده است 
كه اقتصاد چين در سال ۲۰۱۸ از مهم ترين عوامل بروز 
نگراني و بي ثباتي در اقتص��اد جهاني خواهد بود و عدم 
قطعيت گسترده يي را هم در بخش حقيقي اقتصاد و هم 

در بازارهاي مالي جهان وارد خواهد كرد. 
همچنين گلدمن س��اكس تخمين زده است كه در 
صورت كند بودن اصالحات اقتصادي در چين، متوسط 
رش��د اقتصادي چين از س��ال س��ال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، 
۴.۸ درص��د خواهد بود. موسس��ه اعتبارس��نجي موديز 
پيش بيني كرده اس��ت كه متوسط رشد اقتصادي چين 

در ۵ سال آينده، ۵ درصد خواهد بود. 

 3 كانال اثرگذاري بر جهان
مطابق تحليل هاي گزارش مذكور انتقال اثرات كاهش 
رش��د اقتصادي چين بر اقتصاد جهاني از طريق ۳كانال 

تضعيف تجارت جهاني، كاهش قيمت ها در بازار كاالهاي 
پايه و بروز نااطمينان��ي در بازارهاي مالي جهان صورت 
مي گيرد. كاهش رش��د اقتصادي چين منجر به كاهش 
تقاضاي اين كش��ور براي كاالها و خدماتي مي ش��ود كه 
ديگر كش��ورها توليد مي كنند. درنتيجه، در مرحله اول، 
رش��د اقتصادي ش��ركاي تجاري چين و در مرحله بعد 
اقتصاد كش��ورهايي كه رابطه تجاري نزديك با شركاي 
چي��ن دارند تحت تاثي��ر قرار مي گيرند و متعاقبا رش��د 
جهاني تحت تاثير قرار مي گيرد. همچنين كاهش رش��د 
اقتصادي چين ك��ه از اصلي ترين تقاضاكنن��دگان بازار 
كاالهاي پايه اس��ت موجب كاهش قيم��ت در اين بازار 
مي شود كه متعاقب آن كشورهاي صادركننده كاالهاي 
پاي��ه را تحت تاثير قرار خواه��د داد. درنهايت، نگراني ها 
در رابطه با تواناي��ي دولت چين براي مديريت و كنترل 
تغيير مسير اقتصاد اين كش��ور موجب ترس و وحشت 
س��رمايه گذاران خواهد شد كه بي ثباتي بازارهاي مالي را 

در پي خواهد داشت. 
مطابق اين بررسي تغيير ساختار اقتصاد چين، كاهش 
شدت مصرف انرژي در اين كشور را در پي داشته است. 
در واقع ش��دت مصرف انرژي كه مي��زان انرژي مصرف 

شده براي توليد يك واحد توليد ناخالص داخلي را نشان 
مي دهد، به دليل افزايش س��هم بخش خدمات و كاهش 
سهم بخش صنعت در توليد ملي و همچنين بهبود كارايي 
مصرف انرژي در حال كاهش است. كاهش شدت مصرف 
انرژي در آينده مي تواند منجر به كاهش آهنگ افزايش 
تقاضاي انرژي و نفت در اين كشور شود. در همين راستا 
در برنامه سيزدهم ۵ س��اله چين )۲۰۲۰-۲۰۱۶( رشد 
س��االنه تقاضاي فرآورده هاي نفتي كه مي تواند به عنوان 
معياري از رش��د تقاضاي نفت خام درنظر گرفته شود به 
ميزان ۱.۵ درصد پيش بيني ش��ده اس��ت و اين درحالي 
اس��ت كه در برنامه يازدهم و دوازدهم اين كش��ور، نرخ 
مذكور به ترتي��ب معادل ۷.۸ و ۴.۸ درصد بوده اس��ت. 
همچنين اداره اطالع��ات انرژي امريكا، پيش بيني كرده 
است كه رشد تقاضاي ساالنه چين از ۴۲۰ هزار بشكه در 
روز در سال ۲۰۱۶۲ به ترتيب به ۳۴۴ و ۳۳۰ هزار بشكه 
در روز در س��ال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ افت كند. براساس 
نتايج يك مطالعه كه اثر غيرمستقيم كاهش رشد اقتصاد 
چين بر اقتصاد جهاني را موردبررس��ي قرار داده اس��ت، 
يك درصد كاهش رش��د اقتصادي چين، رشد اقتصادي 
جهان را به ميزان ۰.۲۳ درصد در كوتاه مدت )يك س��اله( 

و قيم��ت نفت را ۲.۸ درصد در يك بازه ۲ س��اله كاهش 
مي دهد. 

 تاثير بر ايران از 2 كانال
 مطاب��ق بررس��ي هاي اين گزارش اثر كاهش رش��د 
اقتص��ادي چين بر اقتصاد ايران از ۲ كانال تجارت و بازار 
كاالهاي پاي��ه خواهد بود؛ اوال چين مهم ترين ش��ريك 
تج��اري ايران اس��ت. براس��اس آمارهاي گم��رك ايران 
در س��ال ۱۳۹۵، س��هم چين از صادرات گمركي ايران 
۱۹ درصد و از واردات گمركي ايران ۲۵ درصد بوده است. 
ثانيا، در ح��دود ۸۱ درصد از كل صادرات ايران، صادرات 
كاالهاي پايه است. در نتيجه، كاهش رشد اقتصادي چين 
و كاهش تقاضاي اين كشور از كاالهاي پايه كه منجر به 
كاهش قيمت ها در اين بازار خواهد ش��د، درآمد ايران از 

صادرات اين كاالها را تحت تاثير قرار مي دهد. 
اين گزارش در ادامه با اعالم اينكه بيش از ۶۶ درصد 
كل صادرات كشور در سال ۹۵، مربوط به صادرات نفتي 
بوده است و همچنين، كشور چين با سهم ۲۹درصدي 
از بازار نفت خام ايران، نخس��تين مقصد صادرات نفتي 
ايران در س��ال ۲۰۱۶ بوده اس��ت، مي نويسد: بنابراين 
كاه��ش تقاض��اي چي��ن از نفت خ��ام اي��ران، كاهش 
درآمدهاي نفتي را در پي خواهد داش��ت. از سوي ديگر 
به گفته گزارش يادش��ده كاهش تقاضاي چين از بازار 
جهان��ي نفت، كاهش قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني 
را در پ��ي خواهد داش��ت كه موج��ب كاهش مضاعف 
درآمدهاي نفت��ي ايران خواهد ش��د. همچنين غير از 
نفت خام، بخش بزرگي از صادرات گمركي ايران مربوط 
به ص��ادرات كاالهاي نفت پايه ب��وده و متاثر از قيمت 
جهاني نفت است كه بيانگر تاثير قابل توجه قيمت نفت 
بر ارزش صادرات ايران است. در سال ۹۵ سهم كاالهاي 
نفت پايه از ص��ادرات گمركي ايران در حدود ۵۱ درصد 
بوده اس��ت. اما ازس��وي ديگر، اين گزارش معتقد است 
كه ممكن است تغيير ماهيت اقتصاد چين به اقتصادي 
مصرف گرا، موج��ب افزايش تقاضاي اين كش��ور براي 
سوخت خودرو و وسايل نقليه شود. اين اتفاق مي تواند 
تاح��دودي اث��ر منفي كاهش رش��د اقتص��ادي چين 
 ب��ر رش��د تقاضاي نف��ت را خنثي كند. ع��الوه بر بازار 
نفت خام، بازار فلزات ايران نيز تحت تاثير كاهش رش��د 
اقتصادي چين قرار خواهد گرفت. كاهش تقاضاي چين 
در فل��زات موجب كاهش قيمت ها در اين بازار ش��ده و 
ب��ه اين ترتيب درآمد ايران از محل صادرات فلزات پايه 
را كاه��ش خواهد داد. الزم به ذكر اس��ت كه ۱۴ درصد 
از ص��ادرات گمركي ايران در س��ال ۱۳۹۵، مربوط به 

صادرات فلزات بوده است. 
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حمايتهايبانكشهر
ازتوسعهشهرها

نايب رييس ش��وراي ش��هر س��اري گفت: حمايت هاي 
بانك ش��هر از توسعه ش��هرها و اجراي پروژه هاي عمراني به 
د   ست جوانان كشور، نمونه بارز تحقق اقتصاد    مقاومتي است. 
به گ��زارش مركز ارتباطات و رواب��ط عمومي، علي اكبر 
زليكاني با بيان اينكه بانك ش��هر خد   مات ش��اياني به حوزه 
مد   يريت شهري د   ر تمامي شهرها به ويژه شمال كشور كرد   ه 
است، گفت: با توجه به مشكالت مالي د   ر همه شهرد   اري ها 
و اج��راي پروژه ها كه محد   ود   يت زمان��ي د   ارد   ، حمايت هاي 
بانك شهر توانسته است بسياري از اين مشكالت را برطرف 
كند   .  زليكاني خاطرنشان كرد   : د   ر اين راستا شهرد   اري ساري 
نيز با مشكالت متعد   د   ي مواجه بود    و توانست د   ر اين زمينه 
از خد   مات بانك شهر استفاد   ه كند   . وي با بيان اينكه اين بانك 
با كمترين بروكراس��ي منابع مالي را د   ر اختيار شهرد   اري ها 
قرار مي د   هد   ، افزود   : د   ر ارائه تس��هيالت به مد   يريت ش��هري 
كالن شهرها، به طور حتم، بانك شهر نسبت به ساير بانك ها 
خد   مات مناسب تري را به ش��هرد   اري ها ارائه مي د   هد   . نايب 
رييس ش��وراي اسالمي شهر س��اري د   ر اد   امه تصريح كرد   : 
بي شك، بسياري از پروژه هاي عمراني و به ويژه حمل و نقل 
عمومي د   ر كالن شهرها، بد   ون حمايت هاي بانك شهر محقق 
نمي ش��د    و امروز شهروند   ان تاثير اين حضور را به طور كامل 

د   ر زند   گي خود    مشاهد   ه مي كنند   . 

مشكليدرپرداختخسارت
بهزلزلهزدگانوجودندارد

س��ند   يكاي بيمه گران ايران اعالم كرد   : آس��يب د   يد   گان 
حاد   ثه زمين  لرزه غرب كش��ور كه بيمه نامه هاي آنها مفقود    

شد   ه است، مشكلي د   ر د   ريافت خسارت نخواهند    د   اشت. 
براساس اطالعيه شوراي هماهنگي شركت هاي بيمه د   ر 
استان كرمانشاه، آس��يب د   يد   گان حاد   ثه زمين  لرزه كه انواع 
بيمه نامه هاي شان مانند    بيمه نامه شخص ثالث، حواد   ث، عمر 
و آتش س��وزي )با پوشش زلزله( را از د   ست د   اد   ه اند   ، د   ر امور 

بيمه يي و د   ريافت خسارت مشكلي نخواهند    د   اشت. 
از آنجا كه ممكن است بيمه گذاران مناطق زلزله زد   ه اصل 
بيمه نامه هاي خود    را د   راختيار ند   اش��ته ي��ا د   ر حاد   ثه زلزله 
از د   س��ت د   اد   ه باش��ند   ، مي توانند    با د   رخواست از شعبه هاي 
ش��ركت هاي بيمه و احراز هويت، بيمه نامه المثني د   ريافت 
كنند   . بنا به هماهنگي هاي به عمل آمد   ه توس��ط سند   يكاي 
بيمه گ��ران، ش��ركت هاي بيمه ت��الش مي كنند    ب��ا انجام 
بررسي هاي خود   ، فرآيند    اجرايي د   ر اين خصوص را د   ر اسرع 
وقت انجام د   هند   . حقوق بيمه گذاران نزد    ش��ركت هاي بيمه 
محفوظ اس��ت و جاي نگراني نيست. د   ر مورد    بيمه نامه هاي 

مفقود    شد   ه المثني يا گواهي صاد   ر مي شود   . 

بهبودروابطبانكيبابريتانيا
مد   يركل د   فتر اروپا و امريكاي س��ازمان توسعه و تجارت 
كشور گفت: بهبود    روابط بانكي با بريتانيا يكي از مهم ترين 

اقد   امات براي توسعه روابط با اين كشور است. 
بهروز حسن الفت روز د   وشنبه د   ر گفت وگو با ايرنا، د   رباره 
سفر بوريس جانسون وزير خارجه انگليس به كشور، گفت: 
ماهيت اين سفر، سياسي است و از طريق وزارت امور خارجه 
هماهنگي هاي الزم د   ر اين باره انجام ش��د   ه اس��ت و بهبود    
روابط بانكي با بريتانيا براي تس��هيل فعاليت ش��ركت ها از 
اولويت هاي ماس��ت. الفت عنوان كرد   : د   ر زمان حاضر د   و يا 
سه شعبه از بانك هاي ايراني د   ر بريتانيا فعاليت مي كنند    اما 
طرف بريتانيايي مجوزه��اي الزم براي كار با پوند    را به آنها 
ند   اد   ه و د   ر عمليات بانكي اين شعبه ها محد   ود   يت هايي وجود    
د   ارد    و آنها تحت قوانين اين كشور فعاليت مي كنند    و بنابراين 
الزم است اقد   امات مقتضي د   ر اين زمينه انجام شود   . بوريس 
جانس��ون وزير خارجه انگليس د   ر جريان سخنراني خود    د   ر 
مجلس عوام انگليس، اعالم كرد    كه به ايران سفر مي كند    و 
د   ر جريان سفرش پيرامون تمام موضوعات كنسولي بحث و 
رايزني خواهد    كرد   . وزارت امور خارجه انگليس د   ر آس��تانه 
سفر قريب الوقوع بوريس جانسون به ايران، د   ر حال بررسي 
مجموعه ي��ي از تد   ابير با هد   ف كاس��تن از تنش ها د   ر روابط 
لند   ن-تهران اس��ت. آخرين بار، فيليپ هاموند    وزير خارجه 
وقت انگليس د   ر سال 2015 ميالد   ي براي بازگشايي سفارت 

انگليس به تهران سفر كرد   ه بود   . 

بانكصنعتدركنار
خسارتديدگانكرمانشاه

  د ر راستاي برد اش��تن گامي اساسي براي جبران 
خس��ارت هاي وارد ه به واحد  هاي مسكوني، صنعتي و 
س��ازمان هاي مهم مناطق زلزله زد ه، جمعي از مد يران 
عامل بانك ها و معاونان استاند اري كرمانشاه د ر محل 
اين استاند اري تشكيل جلسه د اد ند .  به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني بانك صنعت و معد ن د ر اين جلسه قرار 
اس��ت، اقد امات الزم د رخصوص پرد اخت تس��هيالت 
به زلزله زد گان انجام ش��ود  و د ر اسرع وقت بانك هاي 
كش��ور مصوبات د ولت د رخصوص اعطاي تس��هيالت 
ب��ه زلزله زد گان را اجرايي كنند .  علي اش��رف افخمي، 
مد يرعامل بانك صنعت و معد ن د ر اين جلس��ه گفت: 
ضمن تس��ليت به زلزله زد گان استان كرمانشاه و خد ا 
قوت به مد يران اس��تان و تش��كر وي   ژه از ملت شريف 
ايران د ر همراهي و كمك به مرد م كرمانش��اه، اهميت 
موضوع به قد ري باالس��ت كه رهب��ر معظم انقالب و 
رييس جمهوري هم حضور د اشتند .  وي افزود : سيستم 
بانكي خود  را د ر اين حاد ثه د رد ناك و غم انگيز همراه 
م��رد م مي د اند  و با تم��ام توان د ر كنار مرد م اس��تان 
خواه��د  بود .  افخمي بيان كرد : متاثر كنند ه اس��ت كه 
هموطنان عزيز، عزيزان خود  را از د ست د اد ه و د ركنار 
آن خانه و كاش��انه آنها نيز ويران ش��د ه اس��ت. بانك 
صنعت و معد ن د ر كنار توليد  كنند گان خسارت د يد ه 
خواهد  بود  و واحد هاي توليد ي را كه د چار خس��ارت 
ش��د ه اند  مورد  حمايت قرار خواهد  د اد  تا زيرس��اخت 
صنعتي اس��تان مجد د ا فعال شود .  د ر جلسه ياد  شد ه 
مد ي��ران عامل بانك هاي صنعت و معد ن، س��په، ملي 
و ص��اد رات و برخي از اعض��اي هيات مد يره بانك هاي 
كش��ور و معاون��ان عمران��ي و اقتصاد ي اس��تاند اري 
كرمانش��اه و مد يران بنياد  مس��كن و برخي از مد يران 
اس��تاني حضور د ارند .  گفتني اس��ت با د س��تور وزير 
ام��ور اقتصاد ي و د ارايي 7 بانك و ميزان س��هميه هر 
يك از آنها براي پرد اخت تس��هيالت ب��ه زلزله زد گان 
تعيي��ن ش��د ه و كار پرد اخت آنها از امروز آغاز ش��د ه 
اس��ت.  اين وزارت، مصوب��ات هيات وزيران د ر ارتباط 
با زلزله كرمانش��اه را ب��ه بانك ها ابالغ ك��رد ه و روند  
اجراي آن را پيگيري مي كند .  د ر ضمن خاطرنش��ان 
مي سازد ، كاركنان بانك صنعت و معد ن همراه با ساير 
هموطنان د ر كمك به مرد م زلزله زد ه به صورت نقد ي 

و غيرنقد ي حضور فعالي د اشتند .

اخبار

كميجانيدرجلسهمديرانعاملبانكهاخبرداد

تشكيلكميتهبانكهابرايرسيدگيبهمناطقزلزلهزده
مسووليتاجتماعيبانكهادرياريرساندنبهمردممناطقزلزلهزدهچشمگيراست

ازسرگيريروابطباهالكبانكوحلمشكلايرانيهادرچين
مد يركل بين الملل بانك مركزي با تاكيد  بر اينكه هم اكنون مش��كل 
خاصي د ر روابط بانكي ايران با چين و امارات وجود  ند ارد  از حل مشكل 
روابط با هالك بانك تركيه خبر د اد  و گفت: عالوه بر اين به زود ي با يك 

بانك بزرگ تركيه يي روابط كارگزاري برقرار مي شود . 
حسين يعقوبي مياب د ر گفت وگو با فارس د رخصوص مسد ود  شد ن 
حساب برخي فعاالن اقتصاد ي د ر امارات و چين اظهار كرد : ما اين موضوع 
را پيگيري كرد يم و مش��خص شد  ماجراي مس��د ود  شد ن حساب ها د ر 
امارات فقط چند  مورد  بود ه كه مربوط به بانك Emirates NBD  است. 
يعقوبي د ر پاسخ به اين سوال كه آيا هم اكنون بانك هاي ايراني با برخي 
بانك هاي اماراتي روابط كارگزاري د ارند ، گفت: بله، اگر روابط بانكي برقرار 

نبود ، حجم تجارت د و كشور د ر اين سطح قرار ند اشت. 
اين مد ير بانك مركزي د ر جواب به اين نكته كه گفته مي شود  بخش 
عمد ه نقل و انتقال ها از كانال صرافي ها انجام مي شود ، اظهار كرد : ممكن 
اس��ت اين روش هم انجام ش��ود  اما منشأ نقل و انتقال از مسير سيستم 

بانكي انجام مي ش��ود . د ر نهايت ورود  و خروج هر ارزي از ش��بكه بانكي 
انجام مي ش��ود  و صرافي  هم بايد  نقل و انتقال وجه را از سيس��تم بانكي 
انجام د هد . يعقوبي همچنين د رخصوص مشكالت بانكي به وجود  آمد ه با 
بانك هاي چيني گفت: د و ماه پيش رسانه ها از مسد ود  شد ن حساب برخي 
شركت هاي پتروشيمي خبر د اد ند  كه با رايزني هاي انجام شد ه اين مشكل 
تقريبا برطرف شد ه اس��ت. مشكالتي هم كه براي حساب د انشجويان و 
ش��هروند ان ايراني ساكن چين به وجود  آمد ه بود  تقريبا برطرف و مجد د ا 
روابط برقرار ش��د . وي د ر توضيح علت بروز اين اختالل د ر روابط بانكي 
ايران و چين گف��ت: وزارت خزانه د اري د ولت امري��كا گاهي اوقات روي 
بانك هاي برخي كشورها تمركز مي كند  و د ر همين راستا مد تي پيش با 
هد ف ايجاد  مش��كل براي ايران، اين تمركز را به سمت بانك هاي چيني 
برد ه بود . وي اظهار كرد : مقام چيني هم پاس��خ د اد  ما هيچ فش��اري به 
بانك ه��اي چيني نياورد ه ايم و فقط برخي بانك ها با هد ف نش��ان د اد ن 
جد يت شان د ر اجراي مقررات، اين سخت گيري ها را براي مشتريان خود  

ازجمله مشتريان ايراني اعمال كرد ند . مقامات چيني قول رسيد گي بيشتر 
را د ر اين خصوص د اد ه اند . يعقوبي د ر پاس��خ به اين س��وال كه بنابراين 
هم اكنون حس��اب فعاالن اقتصاد ي ايراني و ايرانيان ساكن چين مسد ود  
نمي ش��ود ، گفت: بانك چيني، اماراتي يا آلماني ممكن است حساسيت 
بيشتري نسبت به حساب ايراني ها د اشته باشند  اما اينگونه نيست كه فقط 
روي حساب مشتريان ايراني تمركز كرد ه باشند . شهروند  هر كشوري د ر 
هر جاي د نيا اگر بخواهد  حساب باز كند  و نقل و انتقال پول انجام د هد  بايد  
اسناد  و مد ارك آنها بررسي  شود . وي افزود : بررسي مي كنند  كه اين پول 
از كجا آمد ه، به حساب كد ام شخص يا نهاد  واريز مي شود ، نام واريز كنند ه 
يا د ريافت كنند ه پول د ر ليس��ت تحريم ها نباش��د  و جزو س��ازمان هاي 
تروريستي نباشند . بانك هاي ما هم د ر ايران طبق قانون مبارزه با پولشويي 
اين بررسي ها را انجام مي د هند . مد يركل بين الملل بانك مركزي گفت: اگر 
يك شهروند  آلماني هم به يك بانك فرانسوي مراجعه و تقاضاي گشايش 
اعتبار براي وارد ات كاال از انگليس را كند  همين فرآيند  هم براي او انجام 

مي شود . اينكه كاال مشكوك به استفاد ه د و گانه نباشد ، ذي نفع كيست يا 
اينكه از چه ش��ركتي خريد اري مي ش��ود ؛ همه اين موارد  بايد  شناسايي 
شود . وي د رخصوص سرنوش��ت رابطه شبكه بانكي ايران با هالك بانك 
تركيه گفت: مش��كل رابطه با هالك بانك تقريبا حل ش��د ه است. هالك 
بانك براي د و بانك ايراني س��خت گيري هاي اعمال كرد ه بود  و مذاكرات 
متعد د ي براي حل آن با هالك بانك د اشتيم و اين مشكل تقريبا حل شد ه 
است. يعقوبي با بيان اينكه مسائل سياسي تاثير زياد ي د ر برقراري روابط 
بانكي د ارد ، گفت: پس از س��فر رييس جمه��ور تركيه به ايران و توافقات 
مناسب صورت گرفته با يك بانك بزرگ تركيه يي مذاكراتي انجام گرفت 
كه خوشبختانه بخش عمد ه كار براي برقراري روابط انجام شد ه است. وي 
با اشاره به ارائه د رخواست برقراري روابط كارگزاري 5 بانك ايراني با بانك 
تركيه يي تصريح كرد : با برقراري روابط كارگزاري با اين بانك، هزينه هاي 
نقل و انتقال به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد  و هالك بانك تنها بانك 

تركيه يي د اراي روابط كارگزاري با بانك هاي ايراني نخواهد  بود . 

گروهبانكوبيمه|
صب��ح د وش��نبه 29 آب��ان 96 جلس��ه يي با حضور 
مد يران عامل و اعضاي هيات مد يره بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي و د ولتي و تعد اد ي از مسووالن بانك 
 مركزي براي بررسي اقد امات و تصميمات شبكه بانكي 
د ر خصوص كمك به مناطق زلزله زد ه و تسهيالت بانكي 
جهت بازس��ازي اين مناطق د ر محل س��اختمان بانك 
پارسيان برگزار ش��د  و مد يران بانك ها توافق كرد ند  كه 
كميته يي با حضور بانك هاي خصوصي و د ولتي تشكيل 
ش��ود  تا ضمن ارتباط با مس��ووالن اس��تان كرمانشاه، 
اقد امات گس��ترد ه بعد ي د ر اين زمينه از سوي بانك ها 

انجام شود . 
به گ��زارش »تع��اد ل« اكب��ر كميجان��ي قائم مقام 
بانك مركزي د ر اين جلس��ه گفت: ط��ي روزهاي اخير 
تصميماتي از سوي هيات وزيران براي مناطق زلزله زد ه، 
اتخاذ و تكاليفي نيز براي ش��بكه بانكي تعيين ش��د ه تا 
با عملياتي ش��د ن اين تصميمات، شاهد  بهبود  شرايط 

زند گي د ر مناطق آسيب د يد ه باشيم. 

كميتهايباحضوربانكهايخصوصيودولتي
د ر اين جلسه مقرر شد ، كميته يي مركب از مد يران 
عام��ل تع��د اد ي از بانك هاي د ولت��ي و غيرد ولتي براي 
بررسي بيشتر نيازهاي اولويت د ار آسيب د يد گان حاد ثه 
تش��كيل ش��د ه تا عالوه بر اعطاي تسهيالت پيش بيني 
ش��د ه، كمك هاي ويژه بانك ها و كاركنان آنها با انسجام 
و هماهنگي بيش��تر با مسووالن اس��تاني صورت گيرد . 
ك��وروش پرويزي��ان رييس كانون بانك ها و موسس��ات 
اعتباري خصوصي به نمايند گي از بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري خصوص��ي و محمد رضا حس��ين زاد ه رييس 
ش��وراي هماهنگ��ي بانك هاي د ولتي ب��ه نمايند گي از 

بانك هاي د ولتي د ر اين كميته حضور د ارند . 
كميجان��ي د ر جمع بن��د ي جلس��ه مد ي��ران عامل 
بانك ه��اي د ولت��ي و خصوص��ي د رخص��وص وضعيت 
مناطق زلزله زد ه اس��تان كرمانشاه گفت: قرار بر اين شد  
كه بانك ها براي س��اخت مد ارس و خانه هاي بهد اش��ت 
به صورت كانكس و س��اخت و س��از مناطق مس��كوني 
بررس��ي هاي الزم را به عمل آورند  و د ر اين رابطه د كتر 
پرويزي��ان به نمايند گي از س��وي بانك هاي خصوصي و 
آقاي حسين زاد ه به نمايند گي از سوي بانك هاي د ولتي 
به تش��كيل يك كميته جهت هماهنگي بانك ها اقد ام 
خواهند  كرد . برخي بانك ها عضو اين كميته ش��د ه اند  و 
با ايجاد  ارتباط بين بانك ها و مسووالن استان كرمانشاه 
تالش خواهند  كرد  تا اولويت هاي منطقه را شناس��ايي 
كنند  و عالوه بر مش��اركت بانك ها د ر س��اخت مد ارس 
و مراكز بهد اش��ت، به د يگر اولويت ها نيز توجه خواهند  
د اش��ت تا ب��ا تجهيز منابع به كمك مرد م آس��يب د يد ه 

بشتابند . 
قائم مقام بانك مركزي د ر نشس��ت شبكه بانكي د ر 
كمك به م��رد م زلزله زد ه كرمانش��اه د رخصوص نقش 
بانك ها گفت: خوشبختانه بانك ها د ر عرصه هاي مختلف 
به ش��كل نقد ي هريك بنا به شناخت و تشخيص خود  
هزينه هايي براي كمك به مرد م زلزله زد ه متقبل شد ند  
و عالوه برآن بر اساس مصوبه هيات د ولت، بخشنامه يي 
از س��وي بانك مركزي به تمام بانك ها ابالغ ش��د ه كه 
سهميه تس��هيالتي 7 بانك د ولتي بر اساس اصل 44 
جهت اعطاي تس��هيالت براي ساخت و تعمير مناطق 
روستايي و ش��هري مبلغي حد ود  6 هزار ميليارد  ريال 

پيش بيني شد ه اس��ت. د وره بازپرد اخت تسهيالتي كه 
براي ساخت د ر نظر گرفته شد ه 15ساله براي تعميرات 
7 ساله و براي تسهيالت تامين لوازم خانگي نيز 5ساله 
خواهد  بود  و اين تسهيالت از منابع قرض الحسنه تامين 

خواهد  شد . 
 قائم مق��ام بان��ك مرك��زي ب��ه نقش مس��ووليت 
اجتماع��ي بانك ه��ا اش��اره و تصريح كرد : مش��اركت 
بانك ها د ر ساخت مد ارس، خانه هاي بهد اشت، كمك 
د ر تعمير و س��اخت بيمارس��تان ها، تهي��ه كانكس و 
كمك ه��اي نق��د ي اراد ي از مح��ل د رآم��د  كاركنان 
بانك ها نش��ان د هند ه مس��ووليت اجتماعي بانك ها د ر 
همراهي با مرد م اس��ت و بانك ها عالوه بر كمك هاي 
نقد ي نسبت به مسووليت هاي اجتماعي خود  احساس 
مسووليت كرد ه و با حضور شايسته د ر مناطق زلزله زد ه 
اقد ام��ات مختلفي را انجام د اد ند  ك��ه اميد  مي رود  د ر 
روزهاي آيند ه بين اعضاي كميته هماهنگي بانك هاي 
خصوص��ي و كميت��ه هماهنگي بانك ه��اي د ولتي با 
مسووالن استان كرمانشاه اقد امات الزم صورت گرفته 
و ش��اهد  كمك هاي بيشتري به مرد م زلزله زد ه باشيم 
همچني��ن از اعضاي كميته و ش��وراي پ��ول و اعتبار 
بانك مركزي انتظار مي رود  كه اطالع رس��اني خوبي به 
مرد م و رس��انه هاي جامعه د اشته باش��ند  و د ر توزيع 
اين كمك ها و تس��هيالت، شاهد  رعايت وضعيت تمام 
مناط��ق زلزل��ه زد ه و مرد م د ر گوش��ه و كنار اس��تان 

كرمانشاه باشيم. 

كمكبالعوض
 وي با اش��اره به مصوب��ه 24 آبان م��اه 1٣96 د ولت 
د رخصوص زلزله زد گان تصريح كرد : بخشي از تصميمات 
به كمك ه��اي بالعوض د ولت مرتبط مي ش��ود . بر اين 
اساس د ولت بيش از 280ميليارد  تومان كمك بالعوض 
براي بازس��ازي مناطق مسكوني و ش��هري و تعميرات 

خد ماتي د ر نظر گرفته است. 

تسهيالتلوازمخانگي
وي با اش��اره به تكليف مشخص شد ه از سوي هيات 
د ولت براي ش��بكه بانك��ي عنوان ك��رد : د ولت با هد ف 
س��اخت و تعمير مسكن شهري و روستايي و نيز تامين 
منابع براي تهيه لوازم خانگي، اعطاي مبلغ 767 ميليارد  

تومان تسهيالت را بر عهد ه نظام بانكي گذاشته است. 

تامينمابهالتفاوتنرخسودتوسطدولت
وي همچني��ن د ر خص��وص ن��رخ س��ود  و كارمزد  
تعيين ش��د ه براي اين تس��هيالت عنوان كرد : س��ود  و 
كارمزد  تعيين ش��د ه براي اين تسهيالت 4د رصد  براي 
مناطق روستايي و 5د رصد  براي مناطق شهري است و 
مابه التفاوت نرخ اين تسهيالت با نرخ سود  مصوب شوراي 
پول و اعتبار را د ولت و سازمان برنامه تعهد  كرد ه است. 

تسهيالتبازسازي
كميجان��ي ب��ا بيان اينك��ه تكاليف تعيين ش��د ه از 
س��وي هيات وزيران د ر قالب 4 بند  ابالغ ش��د ه، افزود : 
د ر اين زمينه، بازس��ازي اماكن مس��كوني روستايي به 
تعد اد  11هزار واحد  و با س��قف تسهيالت براي هر فقره 
25ميليون تومان با د وره بازپرد اخت 15س��اله، بازسازي 
4500واحد  اماكن مس��كوني ش��هري تا سقف هر فقره 
٣5ميلي��ون تومان با د وره بازپرد اخت 15س��اله، تعمير 
15هزار واحد  از اماكن مس��كوني ش��هري و روستايي و 
تجاري تا س��قف تس��هيالت 12ميليون تومان براي هر 
فقره و با س��ود  و كارمزد  5 د رصد  و بازپرد اخت 7ساله و 
نيز تامين 15هزار و 500 فقره تسهيالت قرض الحسنه تا 
سقف 10ميليون تومان براي تامين هزينه لوازم خانگي 
و س��اير هزينه هاي ضروري با د وره بازپرد اخت 5 س��اله 

برعهد ه شبكه بانكي گذاشته شد ه است. 
به گفته كميجاني، س��هميه بانك ه��اي ارائه د هند ه 
تسهيالت از سوي كميسيون اعتباري بانك مركزي براي 
بانك هاي سپه، ملي، تجارت، صاد رات، مسكن، كشاورزي 

و ملت تعيين و د ر تاريخ 27 آبان ماه ابالغ شد ه است. 
وي ب��ا تاكيد  بر اينكه بد هي و چك هاي برگش��تي 
نبايد  مانعي د ر اعطاي تس��هيالت به آسيب د يد گان اين 
حاد ثه باشد ، عنوان كرد : بانك ها به طور شايسته خد مات 
و تس��هيالت را به افراد  و هموطناني كه از س��وي بنياد  
مسكن انقالب اسالمي معرفي مي شوند ، ارائه مي كنند . 

2سالامهالاقساطوامهايقبلي
وي افزود : كميس��يون اعتباري د ر د و بند  و د ر تاريخ 
25 آبان ماه سال جاري مقرر كرد ، افراد ي كه تسهيالتي 
را قبل از وقوع حاد ثه زلزله د ريافت كرد ه اند ، بازپرد اخت 
اقساط تسهيالت قبلي به مد ت د و سال امهال مي شود . 

155ميلياردتومانبرايلوازمخانگي
كميجاني با اش��اره به بند  د يگر مصوبه كميس��يون 
اعتباري گفت: براي برط��رف كرد ن نيازهاي ضروري و 
تهيه لوازم خانگي، تس��هيالت قرض الحسنه 10ميليون 
تومانى پيش بيني ش��د ه كه خوشبختانه اين امر د ر بند  
2 مصوبه هيات وزيران با مجموع رقم 155ميليارد  تومان 

لحاظ شد ه است. 
كميجاني ضمن قد رد اني از مشاركت فعاالنه شبكه 
بانكي د ر فعاليت هاي اجتماعي اظهار كرد : برخي بانك ها 
با فعاليت ه��اي خود  د ر روزهاي اخير د ر كاس��تن آالم 
آسيب د يد گان همكاري د اش��ته اند ؛ اما همچنان انتظار 
د اريم عالوه بر سهميه تعيين شد ه از سوي د ولت، خود  
بانك ه��ا نيز فعاليت مطلوبي را د ر كمك به زلزله زد گان 

د اشته باشند . 
وي با بيان اينكه نظام بانكي هميشه د ر فعاليت هاي 
اقتصاد ي و اجتماعي حضور فعاالنه د اشته است، تصريح 
كرد : بانك ها د ر تمامي فعاليت هاي اقتصاد ي مشاركت 
د ارند  و البته هنگام وقوع چنين رخد اد هاي تلخي، نگاه ها 

به سمت شبكه بانكي است. 
به گفته كميجاني پيش از اين نيز ش��بكه بانكي از 

طريق مكاتب��ه با بانك مركزي و اخذ موافقت اين بانك 
اقد ام به ساخت مد ارس، بيمارستان ها و مراكز بهد اشت 
 كرد ه و د ر شرايط فعلي نيز مي توان از اين ظرفيت براي 

كمك به آسيب د يد گان كمك گرفت. 

اولويتبنگاههايكوچككرمانشاه
كميجاني با اش��اره به نامه روز گذش��ته به استاند اران 
كش��ور مبني بر تسريع د ر اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط عنوان كرد : د ر س��ال گذش��ته شبكه 
بانكي عملكرد  مطلوبي د ر اين باره از خود  نش��ان د اد ه كه 
اميد واريم د ر سال جاري و با سرعت بيشتري اين امر اد امه 
يابد . با توجه به زلزله رخ د اد ه د ر استان كرمانشاه مي توان 
اولويت ويژه يي براي بنگاه هاي اين استان د ر نظر گرفت. 

عملكردبانكهادركاهشنرخسود
كميجان��ي د ر بخ��ش د يگ��ري از س��خنان خ��ود  
د رخص��وص كاهش نرخ س��ود  بانك��ي اظهار ك��رد : با 
بازرس��ي هاي به عمل آمد ه توس��ط بخش نظارت بانك 
مركزي د ر بيش از ٣600ش��عبه شبكه  بانكي مشخص 
ش��د  تاكنون بانك ها عملكرد  مثبتي د رباره رعايت نرخ 
سود  بانكي د اشته اند . اميد واريم اين پايبند ي بانك ها به 
نرخ سود  مصوب شوراي پول و اعتبار همچنان استمرار 
يابد  و د ر آيند ه نزد يك شاهد  كاهش نرخ سود  تسهيالت 
باشيم. وي د رباره بخشنامه اخير سازمان بورس و اوراق 
بهاد ار د رخصوص صند وق هاي س��رمايه گذاري بانك ها 
عنوان كرد : همان گونه كه س��ازمان بورس و اوراق بهاد ار 
نيز تاكيد  كرد ه اس��ت، صند وق هاي س��رمايه گذاري با 
د رآمد  ثابت بايد  امورات خود  را از ش��عب و بانك ها جد ا 
كنند  و نرخ سود  مصوب شوراي پول و اعتبار نيز بايد  د ر 

سپرد ه گذاري صند وق ها د ر بانك ها رعايت شود . 

حضورشبكهبانكيدركرمانشاه
فرش��اد  حيد ري، معاون نظارتي نيز د ر اين جلس��ه 
ضمن اب��راز همد رد ي ب��ا حاد ثه د ي��د گان زلزله اخير و 
قد رد اني از مش��اركت و كمك هاي نق��د ي و غيرنقد ي 
كه تاكنون از سوي شبكه بانكي ارائه شد ه، گفت: شبكه 
بانكي با توجه به مس��ووليت اجتماعي خود  بايد  حضور 
فعاالنه يي د ر س��اخت خانه هاي بهد اش��ت، مد ارس و... 
د اشته باشد . وي با اشاره به برخورد  قاطعانه با موسسات 
اعتباري غيرمجاز تصريح كرد : د ر س��ال جاري برخورد  
با موسسات غيرمجاز با قاطعيت بيشتري پيگيري شد ه 
و امروز ش��اهد  آن هستيم كه د يگر موسسه غيرمجازي 
د ر نظ��ام بانكي وج��ود  ند ارد . د رح��ال حاضر 98د رصد  
س��پرد ه گذاران تعاوني منحله غيرمجاز فرشتگان وجوه 
خ��ود  را به طور كامل د رياف��ت كرد ه اند  و 2د رصد  باقي 
ماند ه نيز كه عمد تا سپرد ه آنها باالي 200ميليون تومان 
است هر يك به صورت علي الحساب مبلغ 200ميليون 

تومان د ريافت كرد ه اند . 

تعيينتكليفافضلتوس،وحدتوالبرزايرانيان
حيد ري افزود : همچنين با توجه به تاكيد  مقام معظم 
رهبري به س��ران ٣ قوه د رباره س��اماند هي موسس��ات 
غيرمج��از ٣ تعاوني افضل توس، وحد ت و البرز ايرانيان 
نيز به زود ي تعيين تكليف خواهند  ش��د . اميد  است د ر 
آيند ه و با عملياتي شد ن اصالحات د ر نظام بانكي شاهد  
فعاليت و رقابت سالم موسس��ات اعتباري و بانك ها د ر 

شبكه بانكي كشور باشيم.

د بير كانون بانك هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري از آماد گي 
اين نهاد هاي پولي براي بازس��ازي و تجهيز د وباره بيمارستان تخريب 

شد ه شهرستان سرپل ذهاب خبر د اد . 
»محمد رضا جمشيد ي« به جلسه اعضاي كانون بانك هاي خصوصي 
و ش��وراي هماهنگي بانك هاي د ولتي د ر تهران براي هد فمند  ش��د ن 
كمك هاي نظام بانكي د ر كمك به زلزله زد گان غرب كشور اشاره كرد  
و افزود : د ر اين جلس��ه پيشنهاد هاي متنوعي براي ايجاد  وحد ت رويه 
بين بانك ها د ر بازس��ازي مناطق زلزله مطرح ش��د  كه د ر نهايت روي 
س��ه پيشنهاد  به توافق رس��يد يم. وي افزود : اولويت نخست بانك هاي 
خصوصي و موسس��ه هاي اعتباري، بازسازي بيمارستان تخريب شد ه 
س��رپل ذهاب است كه قرار ش��د  هماهنگي و رايزني هاي الزم د ر اين 
زمينه با وزير بهد اشت، د رمان و آموزش پزشكي و استاند اري كرمانشاه 
انجام ش��ود  تا اگر تاكنون فرد  يا نهاد ي براي اين كار پيش��قد م نشد ه، 
بانك ها اين مسووليت را برعهد ه بگيرند . جمشيد ي اضافه كرد : پيشنهاد  
بعد ي اين بود  كه اگر تاكنون كسي براي بازسازي بيمارستان پيشقد م 
شد ه، بانك ها د ر بازس��ازي مد ارس و خانه هاي بهد اشت تخريب شد ه 
مش��اركت كنند  كه اين كار نيز نيازمند  آن اس��ت كه با اس��تاند اري 
كرمانش��اه هماهنگي الزم انجام و آمار مد ارس و خانه هاي بهد اش��ت 
تخريب شد ه، تعيين شود . وي افزود : پيشنهاد  سوم بر اين است كه اگر 
فرد  يا افراد ي پيش��نهاد هاي قبلي را متقبل شد ه است، نظام بانكي د ر 

تامين كانكس ها و خانه هاي موقت زلزله زد گان همكاري د اشته باشد . 
د بير كانون بانك هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري اظهار د اشت: 
د ر اين جلسه با حضور نمايند گاني از بانك مركزي مقرر شد ، مد يرعامل 
بانك شهر به نمايند گي از كانون بانك هاي خصوصي به كرمانشاه سفر 
كند  تا هماهنگي ها و رايزني هاي الزم را با استاند ار كرمانشاه د اشته باشد  

و نتيجه را به اعضاي كانون اعالم كند  تا د رباره اينكه كد ام يك از اين 
سه پيشنهاد  اجرايي شود ، تصميم گيري شود . وي خاطرنشان كرد : نظام 
بانكي از زمان وقوع زلزله كرمانشاه تاكنون به صورت متفرقه كمك هاي 
متنوع��ي را به زلزله زد گان اختصاص د اد ه اس��ت كه د ايره وس��يعي از 
پرد اخ��ت حقوق يك روز كاركنان، تامين مايحتاج زند گي زلزله زد گان 

و حتي بازسازي برخي مناطق و خانه هاي بهد اشت را د ر بر مي گيرد . 
جمش��يد ي اضافه كرد : د ر جلسه امروز مقرر شد  كمك  بانك هاي 
خصوصي و موسسه هاي اعتباري از اين پس متمركز شد ه و به گونه يي 
ساماند هي و هد ايت شود  كه منافع آن به همه مرد م و زلزله زد گان برسد . 
د بير ش��وراي هماهنگ��ي بانك هاي د ولتي نيز از برگزاري جلس��ه 
مد يران عامل 8 بانك د ولتي د ر اس��تاند اري كرمانشاه براي تسريع د ر 
اجرايي ش��د ن مصوب��ات هيات د ولت د ر كمك ب��ه زلزله زد گان غرب 
كشور خبر د اد . عليرضا قيطاسي د ر گفت وگو با ايبنا با اعالم اين خبر 
افزود : مد يران عامل 8 بانك د ولتي از جمله ملي، س��په، ملت، تجارت، 
صنعت و معد ن و صاد رات د ر محل اس��تاند اري كرمانشاه براي بررسي 
مشكالت زلزله زد گان و تس��ريع د ر اجراي مصوبه هيات د ولت جلسه 
تش��كيل د اد ه اند . وي افزود : براساس مصوبه هيات د ولت به خانوارهاي 
زلزله زد ه د ر مناطق شهري ٣5ميليون تومان با نرخ 5 د رصد  و خانوارهاي 
روستايي 25ميليون تومان با نرخ 4د رصد  تسهيالت با د وره بازپرد اخت 
15س��اله پرد اخت مي شود . براساس مصوبه هيات د ولت براي تعميرات 
اماكن نيز 12ميليون تومان تسهيالت با نرخ 4 د رصد  د ر مناطق روستايي 
و 5د رصد  د ر مناطق ش��هري با د وره بازپرد اخت 7ساله از طرف بانك ها 
پرد اخت مي شود . قيطاسي رقم تسهيالت براي خريد  لوازم خانگي را تا 
سقف 10ميليون تومان به طور قرض الحسنه و با د وره بازپرد اخت 5ساله 

از طرف بانك ها به زلزله زد گان اعالم كرد . 

پيشقدمشدنبانكهابرايبازسازيبيمارستانسرپلذهاب
گروهبانكوبيمه|

روز د وشنبه 29 آبان 96 نرخ رسمي 26 ارز كاهش و 7 ارز افزايش 
يافت و بهاي 6 ارز هم تغييري ند اشته است. د الر با يك ريال كاهش 
٣52٣.2تومان، پوند  با 29ري��ال افت قيمت 4651.4تومان و يورو با 

نزول 169ريالي 41٣4.2 تومان ارزش گذاري شد . 
به گزارش »تع��اد ل«  د ر بازار آزاد  نيز صرافي هاي پايتخت نيز هر 
د الر امريكا را با 2تومان افزايش نسبت به روز شنبه 4هزار و 98تومان 
مي فروختن��د . همچنين ه��ر يورو با 15تومان كاهش نس��بت به روز 
شنبه 4 هزار و 87٣ و هر پوند  انگليس نيز با 2تومان كاهش 5هزار و 
5٣1تومان معامله مي شد . د ر حال حاضر اختالف د الر آزاد  و رسمي به 
575تومان رسيد ه است. د ر بازار طال نرخ اونس جهاني به 1291د الر 
رس��يد ه كه نس��بت به هفته هاي قبل باالتر است اما نسبت به د و روز 
اخير كاهش د اشته است. بر اين اساس نرخ هر گرم طالي 18عيار با 
2هزار و 200تومان افزايش 129هزار و 200تومان د اد  و س��تد  شد  و 
قيمت انواع سكه نيز افزايش د اشت. هر قطعه سكه تمام بهار آزاد ي با 
٣2هزار و 100 تومان افزايش نسبت به روز شنبه يك ميليون و 429 
هزار و 400تومان معامله مي ش��د . همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزاد ي طرح قد يم نيز با ٣0هزار و 500تومان رشد  نسبت به روز شنبه 
يك ميليون و ٣5٣هزار تومان د اد  و ستد  مي شد . قيمت هر قطعه سكه 
نيم بهار آزاد ي با 4هزار تومان رشد  د ر زمان مشابه 709هزار تومان و 
ه��ر قطعه ربع بهار آزاد ي نيز با 2هزار تومان افزايش 401هزار تومان 
ارزش گذاري شد ه بود . سكه گرمي نيز با 4هزار و 500 تومان افزايش 

نسبت به روز شنبه 264هزار و 500 تومان معامله مي شد . 
 اين روزها معامله گران به ميزان فزايند ه يي يورو خريد اري مي كنند  
و به نظر مي رس��د  ارز واحد  اروپايي د ر حال بازگش��ت به روزهاي اوج 

س��ابق است. د ر ش��رايطي كه نرخ هاي بهره اروپا همچنان د ر ركورد  
پايين��ي ق��رار د ارند ، ارز واحد  اروپايي هنوز نتوانس��ته ب��ه باالي مرز 
1.20د الر صعود  كند ، اما پشت بهبود  اخير اين ارز اين واقعيت نهفته 
اس��ت كه بانك مركزي اروپا ممكن اس��ت د يگر بهانه يي براي حفظ 
تد ابير محرك مالي خود  ند اشته باشد  و سياست گذاران اروپايي ممكن 

است به زود ي به اين نقطه برسند . 
بر اس��اس نظرسنجي بلومبرگ از تحليلگران، يورو د ر سال آيند ه 
به 1.22د الر و د ر س��ال 2019 به 1.25 د الر صعود  خواهد  كرد . بانك 
امريكايي گلد من س��اكس پيش بيني كرد ه ي��ورو د ر 12 ماه آيند ه به 
1.20د الر افزايش خواهد  يافت و تغييراتي كه امس��ال به رشد  ارزش 
اي��ن ارز كمك كرد ند ، فضاي بيش��تري پيد ا خواهن��د  كرد . به گفته 
واسيلي سربرياكف، استراتژيس��ت بازار ارز د ر بانك كرد يت اگريكل، 
مازاد  حس��اب جاري منطقه يورو كه معيار گسترد ه تجارت و خد مات 
است، از جذابيت يورو به عنوان د ارايي مطمئن حمايت كرد ه است. د ر 
مجموع يورو د ر فضاي بد ون ريسك عملكرد  نسبتا خوبي د اشته است. 
ثبات سياس��ي فزايند ه نيز بي تاثير نبود ه اس��ت، ريسك هاي ناشي از 
رويد اد هايي مانند  انتخابات فرانسه اكنون تا حد  زياد ي فروكش كرد ند  
و تاثير اختالالت غيرمنتظره ي��ي مانند  ناآرامي هاي اخير د ر كاتالونيا 
نيز نس��بتا خنثي شد ه است. شرايط كنوني با صحنه هايي كه د ر اوج 
بحران بد هي يورو د ر اين قاره به چشم مي خورد ، فاصله زياد ي د ارند . 
د ر مقابل ساير ارزهاي بزرگ مانند  د الر و پوند  د ر حال حاضر گرفتار 
ابهامات سياس��ي بزرگ پس از انتخابات س��ال گذشته امريكا و راي 
برگزيت )خروج انگليس از اتحاد يه اروپا( شد ه اند . رشد  ارزش يورو د ر 
حالي روي مي د هد  كه سرمايه گذاران انتظارات براي توسعه اقتصاد ي 
اروپا را باالتر برد ه اند  و بازار منتظر د ورنماي قوي تري براي تورم است. 

سكهيكميليونو430هزارتومان
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5 بورس و فرابورس
 پيش بيني بازار سرمايه

تا انتهاي سال 96
در حال حاضر ش��اخص كل 
بورس در حوالي س��قف تاريخي 
خود به س��ر مي برد و اهالي بازار 
سهام در انتظار اتفاقات پيش رو 
هستند يا سقف شكسته خواهد 
شد و فصل جديدي از معامالت 
پي��ش روي ب��ازار خواهد بود يا 
برخ��ورد به مقاوم��ت تاريخي و 
اصالح شاخص را تجربه خواهيم 
ك��رد. در حالت كل��ي انتظار ها 

در بازار اين گونه اس��ت كه صنعت پااليشي كه اتفاقا وزن 
س��نگيني از ش��اخص كل را به دوش مي كش��د تا موعد 
گزارش ه��اي 9 ماهه و انتهاي دي م��اه روزهاي خوبي را 
س��پري كند، چراكه هم از لح��اظ نموداري و هم از لحاظ 
بنيادي چشم انداز كوتاه مدت اكثر سهام اين صنعت مثبت 
و اميدوار كننده است. از طرفي طي چند سال اخير باتوجه 
به گزارش هاي خوش بينانه صنع��ت خودرويي در ابتداي 
هر س��ال عموما نخس��تين گزارش هاي پيش بيني سهام 
تاثيرگ��ذار اين صنعت باعث مي ش��ود تا ب��ازار در انتهاي 
هر س��ال به اس��تقبال صنعت خودرويي برود. بنابراين دو 
س��ناريوي پياپي پيش رو خواهيم داشت؛ نخست اينكه تا 
دو ماه آينده بازار به مدد پااليشي ها به روند صعودي ماليم 
خ��ود ادامه دهد و ديگر اينكه پ��س از ارائه گزارش هاي 9 
ماهه به احتمال فراوان شاهد جابه جايي ليدرها از پااليشي 
به خودرويي باش��يم.  در اي��ن بين صنايعي كه در بودجه 
سال 97 آنها اتفاقات مثبتي رخ خواهد داد نيز ممكن است 
در بازار نقش پررنگ تري ايفا كنند. بر اين اس��اس، صنايع 
معدني، سنگ آهني، پتروشيمي و بانكي ازجمله صنايعي 
هس��تند كه هر كدام پتانسيل همراهي با ليدرهاي بازار را 
دارند و بايد منتظر بود و مشاهده كرد كه نقدينگي موجود 
در بازار به كدام س��مت و س��و خواه��د رفت.  پيش بيني 
مي ش��ود در صورتي كه انتهاي س��ال سهامداران در سبد 
سهام خود، دو صنعت پااليشي و خودرويي داشته باشند، 
در كنار آن مي توانند ريسك سبد خود را با پتروشيمي هاي 
ارزنده و بانكي ها كاهش دهند. از همين رو، تك س��هم ها 
نيز در اين بين قابل توجه هس��تند. همچنين، سهامي كه 
در چن��د ماه اخير اف��ت زيادي را تجربه ك��رده ، مي تواند 
مجدد موردتوجه ب��ازار قرار گيرد. در كنار همه اين موارد 
انتظ��ارات از صنعت قندي ني��ز براي ارائ��ه گزارش هاي 
9ماهه باال خواهد ب��ود و احتمال تعديالت مثبت در اين 
صنعت نيز وجود دارد. براي جمع بندي به سرمايه گذاران 
توصيه مي ش��ود كه باتوجه به احتمال نوسان كوتاه مدت 
در ب��ازار، نگاه ميان مدت و بلندمدت خود را حفظ كرده و 
از نوس��ان گيري دوري جويند تا بتوانند حداكثر بهره را از 
بازار برده و از نظر روحي و رواني نيز در فشار قرار نگيريد. 

 افزايش زي�ان در »نبروج«: ش��ركت كارخانجات 
نساجي بروجرد با سرمايه ثبت شده 148ميليارد و 212 
ميليون ريال پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 
به پايان اس��فند 96 ب��راي دوره 6 ماهه منتهي به پايان 
شهريور را منتشر كرد. همچنين اين شركت پيش بيني 
درآمد هر س��هم براي سال مالي منتهي به پايان اسفند 
امسال را مبلغ 158ريال زيان به طور خالص پس از كسر 
ماليات اعالم كرد. عالوه بر اين »نبروج « در دوره 6ماهه 
منتهي به پايان شهريور امسال به ازاي هر سهم 408ريال 
زيان محقق كرد. اين شركت 258درصد از پيش بيني ها 
را پوشش داد. گفتني است، نساجي بروجرد در سال مالي 
منتهي به پايان اس��فند 95 به ازاي هر سهم 345ريال 
زيان شناس��ايي كرد. همچنين اين ش��ركت در 6 ماهه 
س��ال مالي قبل 122ريال زيان محق��ق كرده بود و 35 
درصد از پيش بيني ها را پوشش داد. افزون بر اين شركت 
سود عملياتي سال مالي منتهي به پايان اسفند 96 را به 
ازاي هر س��هم 583ريال اعالم كرده است كه در 6ماهه 

89ريال زيان شناسايي كرده است. 
 تعويق مرحله دوم افزايش س�رمايه »زمگسا«: 
ش��ركت كش��اورزي و دامپروري مگس��ال ام��روز طي 
اطالعيه يي خبر از منتفي ش��دن مرحل��ه دوم افزايش 
س��رمايه داد. بر اين اساس مس��عود نيكدل مديرعامل 
»زمگس��ا« در اين خصوص بيان كرده است، با توجه به 
اينكه تاكنون مجوزي از اداره نظارت بر انتشار ثبت اوراق 
بهادار دريافت نشده است، صورت جلسه افزايش سرمايه 
منتفي ش��ده و بعد از اخذ مج��وز مرحله دوم به صورت 
اجراي��ي در مي آي��د. الزم به ذكر اس��ت مرحله اول اين 
افزايش سرمايه در مهرماه سال گذشته انجام شد و طي 
آن سرمايه »زمگسا« از 30 به 462 ميليارد ريال رسيد. 
اين تامين مالي از محل مطالبات حال شده سهامداران و 
آورده نقدي و براي اصالح ساختار مالي و جبران كمبود 

نقدينگي صورت گرفت. 
 نگاهي بر عملكرد »دسبحا«: گروه دارويي سبحان 
با سرمايه ثبت شده 167ميليارد ريال پيش بيني درآمد 
هر سهم س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 96 دوره 6 
ماهه منتهي به پايان ش��هريور را منتشر كرد. همچنين 
اين ش��ركت پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي 
منتهي به پايان اس��فند امسال را مبلغ 800ريال به طور 
خالص پس از كسر ماليات اعالم كرد. اين در حالي است 
كه »دس��بحا « در دوره 6 ماهه منتهي به پايان شهريور 
امس��ال به ازاي هر س��هم يك ريال زي��ان محقق كرد. 
گفتني است، سود شناسايي شده از صنايع ريخته گري 
ايران نسبت به گزارش قبل بدون تغيير باقي مانده است. 
بر اين اساس »خريخت« سود عملياتي سال مالي منتهي 
به پايان اسفند 96 را به ازاي هر سهم 98ريال اعالم كرده 

كه در 6 ماهه 9 ريال زيان داشته است. 
 شناس�ايي زي�ان »خريخ�ت«: ش��ركت صنايع 
ريخته گري ايران با سرمايه ثبت شده 400ميليارد ريال 
پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال مالي منتهي به پايان 
اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهي به پايان شهريور را منتشر 
كرد. همچنين اين ش��ركت پيش بيني درآمد هر سهم 
براي س��ال مالي منتهي به پايان اسفند امسال را مبلغ 
3 ريال به طور خالص پس از كس��ر مالي��ات اعالم كرد. 
افزون بر اين »خريخت« در دوره 6ماهه منتهي به پايان 
شهريور امس��ال به ازاي هر سهم 122ريال زيان محقق 
كرد. گفتني است، صنايع ريخته گري ايران در سال مالي 
منتهي به پايان اس��فند 95 به ازاي هر سهم 290ريال 
زيان شناس��ايي كرد. همچنين اين ش��ركت در 6 ماهه 
س��ال مالي قبل 189ريال زيان محقق كرد و 65درصد 
پيش بيني ها را پوش��ش داده بود. بر اين اساس شركت 
سود عملياتي س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 96 را 
به ازاي هر س��هم 63 ريال اعالم كرده كه در 6 ماهه 93 

ريال زيان داشته است.

يادداشت اقتصادي

روي خط شركت ها

»تعادل« از ضرورت هاي بازار سرمايه گزارش مي دهد

فرهنگ سازي و تنوع ابزار؛  2 قطب توسعه بورس
گروه بورس  

فعاليت در بازار سرمايه ايران برخالف ساير بازار هاي 
مالي نياز به مطالعه و شناخت كافي از روند و پارامتر هاي 
اقتص��ادي دارد، چرا كه بدون ش��ناخت كليت اقتصاد 
و مس��ائل سياس��ي و پس از آن صنايع و شركت  هاي 
داخلي امكان سرمايه گذاري و داد و ستد سهام در بازار 
سرمايه كش��ور وجود نخواهد داشت. بر اين اساس در 
چنين ش��رايطي لزوم ايجاد فرآيند فرهنگ سازي براي 
تمام افراد در سطح جامعه در راستاي هدايت سرمايه ها 
و حتي نقدينگي هاي سرگردان بازار ها به سمت بخش 
واقع��ي اقتصاد خود را نمايان مي كن��د. از همين رو با 
فرهنگ سازي مناسب در سطح كشور و ايجاد ابزار هايي 
در راستاي پوشش ريسك سرمايه گذاران در بازار سهام 
به طور قطع مي توان ش��اهد رشد و توسعه بازار سرمايه 

ايران باشيم. 
در همين رابطه سعيد اسالمي بيدگلي دبيركل كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري عنوان كرد: آنچه همواره در بازار 
سرمايه كشور جريان دارد، معلول شرايط كالن اقتصادي 
است، در صورتي كه اقتصاد با چالش مواجه باشد يا ميزان 
ريسك افزايش يابد، سرمايه گذاران آن را حس مي كنند. 
وي در خص��وص وضعيت بازار س��رمايه گفت: بخش��ي 
از عملك��رد اصلي بازار س��رمايه مربوط به ش��رايط كلي 
اقتصادي اس��ت و براي رشد بورس بايد منتظر تحوالت 
در بخش اقتصاد كالن بود. به عنوان مثال اگر سال آينده 
رشد اقتصادي كش��ور و توليد افزايش يابد، ريسك هاي 
بين المللي كاهش داش��ته باشد و مشكالت شبكه بانكي 
كم شود به طور خودكار بازار سرمايه شاهد رونق خواهد 
بود. وي با بيان اينكه براي توسعه بازار سرمايه بايد مديران 
و فعاالن با برنامه ريزي مناسب، شفافيت و نقدشوندگي 
را افزايش دهند، افزود: سازمان بورس با طرح راهكارها و 

صدور بخشنامه در حال حل اين مشكل است. 
دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري در خصوص 
نقدشوندگي و حجم معامالت گفت: يكي از مسائل بازار 
سرمايه تنوع ابزارهاي مالي است. با وجود اينكه نسبت به 
سال هاي گذشته ابزارهاي خوبي به بازار معرفي شدند اما 

با توجه به حجم بازار سرمايه در مقايسه با بازارهاي مشابه 
در دنيا همچنان نياز به ابزارهاي مالي بيشتر و متنوع تر 
احساس مي شود. سعيد اسالمي ادامه داد: عالوه بر اين، 
نياز است ابزارهايي در بازار تعريف شوند كه در زمان ركود 
يا رونق به روند معامالت كمك كند. وي با تاكيد بر اينكه 
توسعه ابزارهاي مالي به نقدشوندگي جريان بازار كمك 
مي كند، اضافه كرد: توسعه ابزار ها باعث جذب سليقه هاي 
مختلف و س��رمايه گذاران با درجه ريسك پذيري متنوع 
مي ش��ود و در نتيجه درجه نفوذ بازار را افزايش مي دهد. 
دبيركل كان��ون نهادهاي س��رمايه گذاري يكي ديگر از 
راه هاي توس��عه بازار س��رمايه را فرهنگ سازي دانست و 
گفت: كانون نهادهاي سرمايه گذاري و هر نهاد خودانتظام 
يك وظيفه اساس��نامه يي فرهنگ س��ازي در حوزه بازار 

س��رمايه دارد، اما اجراي اي��ن وظيفه به ظرفيت اقتصاد 
كشور باز مي گردد. طي سال هاي گذشته ميلياردها تومان 
از بودجه ش��ركت هاي بانكي كه عمدتا در آن سال ها به 
عنوان ش��ركت دولتي محسوب مي شدند در رسانه ملي 

صرف تبليغ شد. 
به گفته دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري اگر 
دولت تمايل دارد، سهم تامين مالي بخش توليدي كشور 
از طريق بازار سرمايه را افزايش دهد، موظف است حداقل 
بخش��ي از آنچه طي 4 دهه گذشته از بودجه بانك ها به 
عنوان ش��ركت هاي دولتي صرف تبليغ و هدايت منابع 
به س��مت بانك ها ش��ده را صرف تبليغ و فرهنگ سازي 
براي بازار س��رمايه كند. وي ادامه داد: در 3 الي 4 س��ال 
اخير يكي از مش��كالت بازار س��رمايه و اقتصاد كش��ور 

نرخ ه��اي بهره باال و غير واقعي ب��ود. نرخ بهره بانكي به 
دليل عدم نظارت كافي بانك مركزي و مشكالتي از اين 
نوع بس��يار باال و غير واقعي بود. دبيركل كانون نهادهاي 
س��رمايه گذاري اضافه كرد: با توجه به تبليغات دولتي و 
وجود بانك هاي خصوصي به عنوان بخش بدون ريسك 
ب��ازار پول ايران و حوزه س��رمايه گذاري، تمايل مردم به 
س��رمايه گذاري در دارايي هاي واقعي كاهش يافت. افراد 
تمايلي به احداث يك كارخانه نداشتند و ترجيح مي دادند 
س��رمايه خود را به بانك منتقل و نرخ هاي باالي س��ود 
را بدون نظارت بانك مركزي دريافت كنند. اس��المي در 
گفت وگو با سنا ادامه داد: موضوع بازار سرمايه محدود به 
رسانه هاي تخصصي است. به اين ترتيب كه در رسانه هاي 
عمومي مثل بيلبوردهاي تبليغاتي، سمينارهاي عمومي 

و صدا و س��يما اثري از تبليغات براي بازار سرمايه كشور 
وجود ندارد و تنها اخبار محدود و خاص در رس��انه هاي 

عمومي كشور منعكس مي شود. 
وي ادامه داد: البته در آن شرايط حتي تبليغات بازار 
سرمايه هم اثرگذار نبود و سرمايه گذاران بانك ها را با سود 
باال به هر بازاري از جمله بازار س��رمايه ترجيح مي دانند. 
اسالمي با تاكيد بر اينكه زماني كه يك بخش از اقتصاد 
در يك تعادل نابهنجار قرار مي گيرد توس��عه بخش هاي 
ديگر هم با چالش جدي مواجه مي ش��ود، گفت: يكي از 
وظايف دولت ها اين اس��ت كه مردم را براي تصميم هاي 
اقتصادي درست هدايت كنند. اين بخش با اطالع رساني 

صورت مي گيرد. 
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري يكي از اقدامات 
كانون نهادهاي سرمايه گذاري در مسير فرهنگ سازي را 
مس��ابقه تحليل برتر دانس��ت و گف��ت: در كانون تالش 
شده چند برنامه براي فرهنگ س��ازي اجرايي شود. اين 
برنامه ها براي فرهنگ س��ازي مديران، عمق بخشي بازار 
س��رمايه و آش��نايي عموم جامعه پيش بيني شده است. 
وي با بيان اينكه يكي از برنامه هاي پيش بيني ش��ده در 
مسير فرهنگ س��ازي تحليل برتر بود، گفت: تا 30 آبان 
تحليل ها دريافت و تا پايان آذرماه بررسي مي شود، البته 
تعداد آنها زياد نيست ولي همين تعداد هم اميدوار كننده 
است. تحليل برتر با هدف فرهنگ سازي و ارتقاي سطح 
دانش و تحليل متخصصان برگزار شد و البته مخاطب آن 
عموم جامعه نبود. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري 
در پاي��ان تصريح كرد: همه نهادهاي دولتي و خصوصي 
مس��ووليت اجتماعي دارند. ما نيز در تالش هس��تيم تا 
ارتباط خود را با كانون هاي مردم نهاد بيش��تر كنيم، در 
اين راس��تا از محك و كهريزك بازديد شد. وي با تاكيد 
بر اينكه توسعه مس��ووليت هاي اجتماعي توسط نهادها 
اعتماد در جامعه ايجاد مي كند، گفت: اين احس��اس كه 
در بازار س��رمايه گروهي از افراد هستند كه فقط به پول 
فكر مي كنند، حس خوبي نيست و ما وظيفه داريم براي 
توسعه بازار س��رمايه اين نگاه را تغيير دهيم و براي اين 

موضوع نياز به همراهي و همكاري رسانه ها داريم.

گروه بورس   
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در معامالت روز گذش��ته 
ب��ا افزاي��ش 58 واحدي توانس��ت رق��م 88 ه��زار و 261 واح��دي را به 
 خ��ود اختص��اص ده��د. از همي��ن رو، ش��اخص كل هم  وزن ب��ا كاهش

 16 واحدي عدد 17 هزار و 536 واحد را به نمايش گذاش��ت. همچنين، 
ش��اخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 80 واحدي به رقم 95 هزار و 61 
واحد دس��ت يافت. عالوه بر اين، ش��اخص بازار اول اما در حالي با افزايش 

80 واحدي به رقم 95 هزار و 61 واحد دس��ت يافت كه شاخص بازار دوم 
با افزايش 125 واحدي عدد 61 هزار و 920 واحد را به نمايش گذاش��ت. 
براس��اس اين گزارش، روز گذشته معامالت سهام در نماد فوالد مباركه با 
 56 واحد، پااليش نف��ت بندرعباس با 33 واحد و پااليش نفت اصفهان با

 20 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس 
ب��ه نام خود ثب��ت كردند. در مقاب��ل، معامالت س��هام در نماد معامالتي 
تاپيك��و ب��ا 20واحد، گروه مپنا با 17 واحد و س��ايپا ب��ا 15 واحد كاهش 
بيش��ترين تاثير منف��ي را در برآورد اين نماگر به دوش كش��يدند. بر اين 
 اس��اس، ارزش كل معامالت روز دوشنبه بورس تهران در حالي به بيش از

 145 ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناش��ي از دست به دست شدن 

 بي��ش از 602 ميلي��ون س��هم و اوراق مالي قابل معامله ط��ي 50 هزار و
122 نوبت داد و ستد بود. 

 رشد آيفكس
در س��ويي ديگ��ر، آيفك��س ك��ه در نخس��تين روز معامالتي هفته 
ج��اري براي نخس��تين  ب��ار موف��ق ب��ه فت��ح كان��ال 1000 واحدي 
 ش��د، روز گذش��ته ني��ز ب��ا بي��ش از  ي��ك واح��د رش��د در ارتف��اع
 1009 واح��دي قرار گرفت. همچنين، روز گذش��ته معامله گران بيش از

 192 ميلي��ون ورقه بهادار را در 27 هزار و 292نوبت معامالتي دس��ت 
به دس��ت كردند كه ارزش اين داد و س��تدها بر يك هزار و 850 ميليارد 

ريال بالغ شد. اين در حالي است كه بيش از يك سوم حجم كل مبادالت 
فراب��ورس در بازارهاي اول و دوم مبادله ش��د به گونه ي��ي كه در اين دو 
ب��ازار ش��اهد نقل وانتقال افزون بر 69 ميليون س��هم ب��ه ارزش بيش از 
237ميليارد ريال بوديم. از سوي ديگر تابلوهاي مبادالتي بازار پايه در روز 
 گذشته ميزبان معامله بيش از 109ميليون سهم بودند كه ارزش بالغ بر

242 ميليارد ريالي را رقم زد. در اين ميان جابه جايي بيش از 18ميليون 
سهم به ارزش افزون بر 18 ميليارد ريال مربوط به دادوستدهاي صورت  
گرفته در نماد »زنجان« بود. در ميان نمادهاي فرابورسي، نماد »شاوان« 
متعلق به ش��ركت پااليش نفت ش��اوان با 4.9درصد بيش��ترين افزايش 

قيمتي را به همراه داشت.

افزايش شاخص بورس تهران

آمار معامالت

عرضه بلوك 13درصدي سرمايه گذاري ملي ايران: سازمان 
خصوصي س��ازي، امروز بلوك 13درصدي سهام سرمايه گذاري ملي 
اي��ران را از طريق ب��ورس و اوراق بهادار واگ��ذار مي كند. عالوه بر 
اين، بلوك 13.02 درصدي س��هام شركت سرمايه گذاري ملي ايران 
)س��ما( به ارزش كل پايه 1914ميليارد و 34ميليون و 859 هزار و 
100ريال توس��ط سازمان خصوصي س��ازي در بورس و اوراق بهادار 
عرضه مي شود. همچنين اين بلوك 13.02درصدي، 911ميليون و 
455هزار و 171 س��هم شركت س��رمايه گذاري ملي ايران را شامل 
مي ش��ود كه به قيمت تابلوي ب��ورس در روز عرضه )معادل قيمت 
بسته ش��دن روز قبل از عرضه( به اضافه 49درصد به شرط آنكه از 

مبلغ 2100ريال كمتر نباش��د، روي مي��ز فروش مي رود. همچنين 
مبلغ س��پرده شركت در اين مزايده 57ميليارد و 421ميليون و 45 
هزار و 773ريال تعيين ش��ده اس��ت و خريدار بايد 40 درصد مبلغ 
پيش��نهادي خود را به صورت نقد طي 20 روزكاري پس از قطعيت 
معامله به حس��اب سازمان خصوصي س��ازي واريز كند و بقيه را در 
مدت 2 سال به صورت قسطي بپردازد. گفتني است، سرمايه گذاري 
مستقيم يا مشاركت در ايجاد، توسعه و راه اندازي طرح هاي توليدي 
ش��ركت هاي خدماتي، موسس��ات كارگزاري، خريد و فروش سهام 
ش��ركت هاي توليدي و خدماتي و... عن��وان مهم ترين فعاليت هاي 

شركت سرمايه گذاري ملي ايران را تشكيل مي دهند. 
 :ACG2017 اس�تقبال از پيش�نهادهاي ايران در اجالس
اجالس شركت هاي سپرده گذاري جهان )WFC( همزمان با مجمع 
عمومي گروه شركت هاي سپرده گذاري مركزي آسيا و اقيانوسيه در 

هنگ كنگ برگزار ش��د كه نمايندگان شركت سپرده گذاري در اين 
اج��الس حضور يافتند و رايزني هايي را براي توس��عه همكاري ها با 
نمايدگان يورو كلير )Euroclear( و ش��ركت هاي س��پرده گذاري 
روس��يه، تايوان و كره جنوب��ي انجام دادند. پيش��نهادهاي ايران در 
حوزه شفافيت مالي و تبديل ACG به يك سازمان مهم بين المللي 
در بيست و يكمين اجالس گروه شركت هاي سپرده گذاري مركزي 
آس��يا و اقيانوسيه مورد استقبال اعضا قرار گرفت. همچنين اجالس 
ساالنه ACG2017 در هنگ كنگ برگزار شد و محمدرضا محسني 
براي نخستين بار به عنوان عضو كميته اجرايي اين نهاد بين المللي در 
جلسات اين گروه شركت كرد و با حمايت ايران، پاكستان به عنوان 
نايب ريي��س هيات مديره برگزيده ش��د. در اي��ن اجالس مديرعامل 
س��مات گزارش جامعي از نحوه برگزاري بيستمين مجمع عمومي 
 )ACG20( ش��ركت هاي سپرده گذاري مركزي آس��يا و اقيانوسيه

در تهران و نتايج و دس��تاوردهاي آن را براي حاضران تش��ريح كرد 
و خواس��تار ايجاد شفافيت بيش��تر در نحوه هزينه كرد و درآمدهاي 
ACG ش��د كه اين پيش��نهادها مورد استقبال اعضا قرار گرفت. بر 
اس��اس اين گزارش، تبديل گروه شركت هاي سپرده گذاري مركزي 
آس��يا و اقيانوس��يه به يك س��ازمان مهم بين المللي ب��راي افزايش 
فعاليت هايش در بازارهاي مالي جهان مهم ترين مصوبه اجالس اين 
نهاد بين المللي بود كه پيشنهادهاي ايران در كميته اجرايي درباره 
انعق��اد معاهده چن��د جانبه و تاييد ACG از س��وي حكومت ها و 
پارلمان هاي كشورهاي عضو مورد توجه اعضا قرار گرفت. همچنين 
محس��ني مديرعامل و حس��ين فهيمي رييس هيات مديره شركت 
سپرده گذاري مركزي در حاشيه اين اجالس، جلسات جداگانه يي را 
با اعضاي كميته اجرايي ACG برگزار كردند تا اين ش��ركت بتواند 

فعاليت هاي بين المللي خود را با اعضاي اين گروه افزايش دهد. 

نگاهي به تحوالت بازار

بازار سرمايه

 ش��ركت هاي تامي��ن س��رمايه ب��راي ايج��اد صندوق ه��اي 
س��رمايه گذاري نياز ب��ه مجوز بانك مركزي دارن��د در حالي كه 
شركت هاي كارگزاري و سبدگردان فقط مجوز سازمان بورس را 
ني��از دارند. به گزارش بورس 24، محمدرضا معتمد مدير نظارت 
ب��ر نهاد هاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در خصوص 
موضوع قانون جديد و مجوز ش��ركت هاي تامين سرمايه از بانك 
مركزي براي تاسيس صندوق گفت: همه نهادهاي مالي در بازار 
س��رمايه وابسته به بانك يا تامين س��رمايه نيستند، به هر حال 
كارگزاري ها و ش��ركت هاي س��بدگردان نيز به عنوان نهاد مالي 
در ح��ال فعاليت هس��تند. وي افزود: براي تاس��يس صندوق در 
ش��ركت هاي تامين س��رمايه، بانك مركزي به شركت هاي تحت 
نظر خود دس��تور داده كه از بان��ك مركزي مجوز دريافت كنند. 
ولي براي كارگزاري ها و سبدگردان ها كه متعلق به سيستم بانكي 

نيس��تند فقط مجوز سازمان بورس مالك است. وي گفت: قانون 
برنامه شش��م به بانك مركزي اجازه داده كه براي ش��ركت هاي 
زيرمجموعه بانك هاي خود جهت تاسيس صندوق اعطاي مجوز 
الزام��ي ش��ود و اين نهاد اعم��ال نظر كند. معتمد در پاس��خ به 
اين س��وال كه آيا س��ازمان بورس براي جلوگي��ري از اين قانون 
اقدامي نكرده است؟ گفت: سازمان بورس به موجب همين قانون 
تاس��يس ش��ده و به نوعي مي توان گفت مرج��ع قانونگذاري در 
كش��ور مشخص است. البته اين قانون در گذشته نبوده است اما 
به هر حال سياس��ت گذاري هاي كالن توسط مراجع قانونگذاري 
انجام مي ش��ود و ما نيز تابع قانون هس��تيم. حتي در زماني كه 
مجوز تاس��يس صندوق ها توسط س��ازمان انجام مي شد، باز هم 
اين موضوع توس��ط مراجع نظارتي ش��وراي پول و اعتبار و ساير 

نهاد هاي مالي مورد بررسي قرار مي گرفت. 

يكي از نگراني هاي جدي براي سرمايه گذاران داخلي و سرمايه گذاران 
خارجي هميشه موضوع نوسانات ارزي بوده است، زيرا بسياري از افراد 
عالقه مند به سرمايه گذاري مشكلي با پذيرش ريسك شركت و صنعت 
ندارند، اما نمي خواهند سرمايه ش��ان تحت ريسك نوسانات ارزي قرار 
بگيرد. بهروز خدارحمي كارش��ناس ارشد بازار سرمايه با بيان مطلب 
فوق درب��اره راه اندازي صندوق هاي ارزي و معامالت آتي ارز به س��نا 
گفت: چنانچه نوس��انات برابري نرخ ارز در مقابل ريال وجود داش��ته 
باشد، بازدهي سرمايه گذاران تحت تاثير نوسانات ارزي قرار مي گيرد، 
بنابراي��ن ديگر اين بازدهي، بازدهي واقعي نيس��ت. وي با بيان اينكه 
در اين شرايط س��رمايه گذاران با احتياط بيشتري به سمت صنايعي 
مي روند كه تاثير بيشتري از نوسانات ارز مي گيرند، اظهار داشت: براي 
سرمايه گذاران خارجي نيز اين موضوع يك دغدغه جدي و انكارناپذير 
است چون اين دسته از سرمايه گذاران در صورتي  كه نتوانند نوسانات 

نرخ ارز را پوشش دهند يا به تعبيري بيمه كنند، انگيزه الزم و كافي 
براي سرمايه گذاري پيدا نمي كنند. اين استاد دانشگاه ادامه داد: براي 
راه اندازي صندوق هاي ارزي اقدامات كارشناس��ي زيادي انجام ش��ده 
اس��ت و اميدوارم كه راه اندازي اين ابزار اتفاق خوبي براي بازار سرمايه 
باشد و هر چه زودتر عملياتي شود تا بخش قابل  توجهي از نگراني هاي 
س��رمايه گذاران رفع شود. خدارحمي رفع اين نگراني ها را به نفع بازار 
س��رمايه خواند و گفت: در اين صورت سرمايه گذاران اعم از داخلي و 
خارجي اگر در شركت يا صنعت خاصي سرمايه گذاري كنند، نوسانات 
نرخ ارز در ميان مدت يا بلندمدت، محاس��بات آنها را به هم نمي ريزد. 
اين كارشناس بازار سرمايه ابراز اميدواري كرد: با تاسيس صندوق ارزي 
و راه اندازي معامالت آتي ارز، س��رمايه گذاران مي توانند آس��وده خاطر 
خود را در مقابل نوسانات بيمه كنند و فقط تمركز و توجه خود را به 

اهداف صنايع و شركت ها معطوف كنند.

صندوق هاي ارزي، نوسان را بيمه مي كندنياز تامين سرمايه ها به مجوز بانك مركزي
ديدگاهرويداد

گروه بورس  
رييس س��ازمان بورس بار ديگر بر ممنوع بودن معامالت بلوكي 
و ح��ذف معامالت با »نماد2 « تاكيد و اع��الم كرد كه با افرادي كه 
معامله بلوكي اغوا كننده و گمراه كننده مي كردند، برخورد شده است. 
شاپور محمدي در پاس��خ به اين پرسش كه با اينكه سازمان بورس 
اعالم كرده از معامالت بلوكي كه با قصد دس��تكاري در قيمت انجام 
مي شود، جلوگيري به عمل آمده و معامالت با »نماد 2« حذف شده 
هنوز در فضاي مجازي شنيده و اين معامالت با قصد شاخص سازي 
انجام مي ش��ود، نظر شما چيست؟ گفت: اگر متوجه شويم معامالت 
بلوكي انجام مي شود، مانع آن خواهيم شد. همچنين اگر فعاالن بازار 
سرمايه اقدام به معامالت بلوكي كنند، پيگيري مي كنيم. دبير شوراي 
عالي ب��ورس ادامه داد: همان طور كه گفت��ه بوديم، معامالت »نماد 
2« از بازار س��رمايه حذف ش��د و ديگر اين معامالت وجود ندارد. با 
افرادي كه معامله بلوكي اغوا كننده و گمراه كننده مي كردند، برخورد 
شده است. به گزارش ايسنا، اين مقام مسوول در پاسخ به اينكه چرا 
با برخي ش��ركت هاي متخلف برخورد شد به صورت رسانه يي اعالم 

نش��ده، گفت: مي توانيم مجازات و جريمه كنيم ولي نمي توانيم نام 
اين اشخاص را اعالم كنيم، چرا كه اين موضوع فقط با دستور قضايي 
امكان پذير اس��ت و مربوط به حريم شخصي افراد مي شود. محمدي 
افزود: بورس تهران بارها در مورد معامالت بلوكي توضيح داده است. 
البته خود معامله بلوكي معامله يي نيس��ت كه در دنيا كنار گذاشته 
ش��ده باشد. نمي شود معامله بلوكي را ممنوع كرد اما معامله بلوكي 
كه به قصد تغيير قيمت و انحراف در قيمت ها انجام ش��ود، درس��ت 
نيست و با آن مخالف هستيم. در حال حاضر اساسا ديگر »نماد 2« 
وجود ندارد و با معامالت بلوكي گمراه كننده حتما برخورد مي كنيم. 
براي ما بايد اثبات ش��ود كه قصد شخص معامله كننده گمراه كردن 

بازار بوده است. 

 فاز اول سامانه جامع نظارتي بازار سرمايه 
در س��ويي ديگ��ر از روز 24 آب��ان م��اه 1396 و در آس��تانه 
پنجاهمين سالگرد تاسيس بازار سرمايه، فاز نخست سامانه جامع 
نظارتي اين بازار به بهره برداري عملياتي رس��يد. شاپور محمدي 

رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با اع��الم اين خبر گفت: با 
س��امانه نظارت بر بازار، قابليت اس��تفاده از به روزترين روش ها و 
اس��تاندارد هاي نظارتي بورس هاي مطرح دنيا فراهم ش��ده است. 
دبير ش��وراي عالي ب��ورس با بي��ان اينكه اين س��امانه در مدت 
بيش از 10ماه طي دو فاز جداگانه اجرايي ش��د، تصريح كرد: فاز 
نخست اين پروژه طي 5 ماه با هدف تهيه طرح مفهومي شناخت 
نيازمندي  حوزه هاي مختلف نظارتي و مستند سازي آنها در تيرماه 
س��ال جاري به اتمام رسيد و در فاز بعدي، پياده  سازي سامانه در 
سازمان بورس، انجام تست هاي مختلف عملياتي و فني و انطباق با 
قوانين و مقررات موجود انجام شد. به گزارش سنا، رييس سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار با بيان اينكه اجراي اين پروژه نمونه بارزي 
از ي��ك كار گروهي موفق و هماهنگ اس��ت، گفت: مجموعه هاي 
مختلف نظارتي بازار س��رمايه كشور ش��امل اداره نظارت بر بازار 
سازمان بورس، شركت بورس و اوراق بهادار تهران، فرابورس ايران 
و بورس كاالي ايران در قالب تيم كس��ب و كار پروژه و همچنين 
ش��ركت هاي مديريت فناوري اطالعات بورس تهران، رايان بورس 
و مديري��ت فناوري اطالعات س��ازمان ب��ورس در قالب تيم فني 
و از طريق ارتباط بس��يار نزديك توانس��تند در نهايي ش��دن اين 
پ��روژه ايفاي نقش كنند. محمدي ب��ه مهم ترين ويژگي  هاي اين 
س��امانه اش��اره كرد و گفت: افزوده ش��دن الگوهاي جديد كشف 
ناهنجاري  هاي حوزه بازار س��رمايه به مجموعه رويه هاي فعلي در 

كنار اس��تفاده از جديدترين شيو ه هاي شناس��ايي تخلفات انجام 
ش��ده در حوزه معامالت و سفارش��ات به صورت سيستماتيك از 
جمل��ه ويژگي هاي اين س��امانه نظارتي اس��ت. وي در اين رابطه 
ادامه داد: همچنين امكان بازس��ازي رون��د رويداد هاي مرتبط با 
معامالت و سفارشات در جزيي ترين سطح ممكن و قابليت تطبيق 
با نرم افزارهاي هس��ته معامالت با سرعت بسيار باال و به كارگيري 
جديدترين امكانات س��خت افزاري از ديگر مزيت هاي اين سامانه 
اس��ت. محمدي ابراز اميدواري كرد كه با اس��تفاده از اين سامانه، 
كاراي��ي در بورس افزايش پيدا كند و حركت در مس��ير معامالت 

منصفانه هموارتر شود. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد 

جلوگيري از معامالت بلوكي با قصد دستكاري

چهره 

حامد مددي 
 تحليلگر و مدرس

حوزه بازار سرمايه 
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 برگزاري مجمع عمومي 
»صنعت اكو« در اتاق ايران

ات��اق اي��ران ميزباني ش��انزدهمين مجم��ع عمومي، 
بيست و چهارمين كميته اجرايي و كميته هاي تخصصي 
ات��اق بازرگاني و صنعت اكو را بر عهده گرفت. بيس��ت و 
سومين نشست كميته اجرايي اتاق بازرگاني و صنعت اكو 
17 نوامب��ر 2017 برابر با 26آب��ان در آنكارا- تركيه و در 
محل اتحاديه اتاق ها، بورس ها و مبادله كاالي اين كشور 
)TOBB(، با ش��ركت روس��ا و نمايندگان��ي از اتاق هاي 
بازرگاني ايران، تركيه، پاكستان، افغانستان، قرقيزستان، 
تاجيكستان و آذربايجان به همراه معاون دبيرخانه اكو در 
تهران كنعان نظروف، وزير توسعه تركيه و بلند تفنگچي 

وزير گمركات و تجارت تركيه برگزار شد. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، غالمحسين شافعي 
رييس اتاق اي��ران و رييس كميته ايراني اتاق اكو در اين 
جلسه با اشاره به سهم 7درصدي تجارت درون منطقه يي 
به نسبت كل تجارت خارجي كشورهاي عضو اكو گفت: با 
اجراي موافقتنامه هاي درون منطقه يي از جمله موافقتنامه 
تج��اري اكو )اكوتا( بايد س��هم تج��ارت درون منطقه يي 
كش��ورهاي عضو را افزايش دهيم. ش��افعي همچنين بر 
ل��زوم اجرايي ش��دن موافقتنامه گس��ترش و حمايت از 
سرمايه گذاري )APPI( و اجرايي شدن چشم انداز 2025 
اكو، براي توسعه همكاري هاي درون منطقه يي تاكيد كرد. 
در اين نشست درباره پيشنهاد اتاق ايران براي بازنگري 
اساسنامه اتاق بازرگاني و صنعت اكو مقرر شد در خصوص 
لوگ��و و حق عضويت اين اتاق موض��وع به پس از تعيين 
دبيرخان��ه دايم اتاق اكو موكول ش��ود. همچنين مصوب 
ش��د هر يك از كش��ورهاي بنيان گذار )اي��ران- تركيه- 
پاكستان( يك مطالعه امكان سنجي در خصوص هزينه ها 
و درآمده��اي دبيرخانه اتاق اكو ب��راي تصميم گيري به 
نشس��ت بعدي كميته بازنگري اساس��نامه اتاق اكو ارائه 
كنن��د. در ادامه رفعت حصارچيكلي اوغلو رييس اتحاديه 
اتاق ها، بورس ها و مبادله كاالي تركيه با اش��اره به تجربه 
تركيه در زمينه توس��عه تجارت و سرمايه گذاري خارجي 
گف��ت: در ح��ال حاضر س��االنه حدود 20ميلي��ارد دالر 
س��رمايه گذاري خراجي در تركيه انجام مي ش��ود ضمن 
اينكه در حال توسعه و توانمندسازي شركت هاي كوچك 
و متوس��ط )SME( به عنوان بخش جدايي ناپذير اقتصاد 
خود هستيم. از سوي ديگر، زبير طفيل، رييس فدراسيون 
اتاق هاي بازرگاني پاكس��تان نيز ضمن برش��مردن نتايج 
حاصل از س��يزدهمين نشست س��ران اكو مارس 2017 
در اس��الم آباد بر عزم اين كش��ورها ب��راي دو برابر كردن 
حجم تجارت درون منطقه يي و بهره برداري از زمينه هاي 
مختلف همكاري از جمله كشاورزي و بانكداري تاكيد كرد. 
كنعان نظروف معاون دبيركل سازمان اكو، لطفي الوان 
وزير توسعه تركيه و بلند تفنگچي وزير گمركات و تجارت 
تركيه نيز حضور داشتند و در باب لزوم افزايش همكاري 
بين كشورهاي عضو اكو و بهره گيري از تجربيات موجود 
در تس��هيل تجارت و س��رمايه گذاري خارجي س��خناني 
ايراد كردند. در ادامه روساي هيات هاي شركت كننده در 
نشس��ت به بيان ديدگاه هاي خود و تجربيات كشورهاي 
متبوع در زمينه توس��عه تجارت و سرمايه گذاري در اين 

كشورها پرداختند. 

  چالش هاي صادرات ايران
CIS به كشورهاي حوزه

با توجه به اهميت صادرات به كشورهاي حوزه اوراسيا، 
كارگروه ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با 
هدف بررس��ي، شناس��ايي و رفع چالش ه��اي موجود در 
اين حوزه تش��كيل جلس��ه داد. جلس��ه كارگروه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور رييس اتاق 
تبريز و نمايندگاني از اتاق هاي مازندران، گيالن، گرگان، 
اروميه، اتاق تعاون ايران و كنفدراسيون صادرات ايران در 
اتاق ايران برگزار شد. علي چاغروند مدير پژوهشي شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با اش��اره به اهميت 
توسعه صادرات به كشورهاي حوزه CIS تاكيد كرد: اين 
موضوع در دس��توركار جلسه آتي ش��وراي گفت وگو قرار 
خواهد گرفت. در ادامه مهران فكري رييس كميس��يون 
صادرات اتاق گيالن ضمن تاكيد بر وجود مش��كل تعرفه 
در تجارت ميان ايران و كش��ورهاي حوزه CIS تش��ريح 
كرد: اين مشكل با پيوستن ايران به مجمع اوراسيا برطرف 
خواهد شد. وي در ادامه به مشكالتي از قبيل حمل ونقل و 
عدم وجود كاميون هاي يخچالي در اين مسير اشاره كرد. 
قدير قيافه نماينده كنفدراس��يون صادرات ايران در مورد 
مش��كالت ترانزيت كاال به روسيه گفت: با توجه به اينكه 
كاميون هاي ايراني در داغس��تان و آذربايجان با مسائل و 
مش��كالت متعددي روبرو هستند و هزينه هاي اضافي به 
آنها تحميل مي شود، بنابراين قدرت رقابت با كاميون هاي 
روس��ي و آذربايجاني را نداشته و در نتيجه از سفر به آن 

منطقه سرباز مي زنند. 
اكب��ر چوپاني عضو هيات رييس��ه ات��اق مازندران به 
مش��كالت و مس��ائلي كه در مورد صادرات به كشورهاي 
ح��وزه CIS وجود دارد، اش��اره كرد. تس��هيل در صدور 
رواديد ب��راي بازارياب��ي و پيگيري امور تج��اري فعاالن 
اقتصادي، اجراي دقيق تفاهمنامه كريدور س��بز گمركي 
ب��راي ترخيص كااله��اي ايران��ي، برق��راري تعرفه هاي 
ترجيح��ي در كش��ورهاي CIS و اجتن��اب از درياف��ت 
ماليات هاي مضاعف، كاهش هزينه هاي بندري كشورهاي 
حوزه CIS و تدوين برنامه حمل ونقل منظم كشتيراني در 
حوزه درياي خزر از جمله مواردي بودند كه از س��وي وي 
مورد تاكيد قرار گرفت. امير عابدي رييس اتاق مش��ترك 
ايران و قزاقس��تان و نماينده اتاق گرگان نيز ضمن تاكيد 
 CIS بر پيچيده بودن برقراري رابطه با كش��ورهاي حوزه
تصري��ح كرد: سياس��ت گذاري بايد به گونه يي باش��د كه 
مشكالت صادرات به كش��ورهاي حوزه CIS را براي هر 
كش��ور به صورت مجزا بررس��ي كند، زيرا مشكالت يك 
كش��ور قابل تعميم به كشورهاي ديگر اين حوزه نيست. 
اين فعال اقتصادي تاكي��د كرد: به عنوان نمونه در بحث 
صدور رواديد با قزاقستان دچار مشكل هستيم در صورتي 

كه اين مشكل در ارتباط با روسيه به اين شدت نيست. 
عابدي تاكيد كرد: برطرف كردن مشكالت حمل ونقل 
جزو وظايف حاكميتي است. متاسفانه ناوگان حمل ونقل 
در ايران به صورت انحصاري اس��ت. براي نوس��ازي آن و 
كاه��ش هزينه هاي مرتب��ط، دولت بايد تعرف��ه واردات 
كاميون ها و كانتينرهاي يخچال دار را به صفر برساند. قدير 
قيافه در ادامه به موضوع قرارداد كريدور سبز گمركي بين 
ايران و روس��يه اش��اره كرد و گفت: اين موضوع در سال 
95 به امضاي ايران و روس��يه رسيد كه بر اساس مقررات 
كريدور سبز، دو طرف بايد نسبت به تبادل فهرست فعاالن 
مجاز اقتص��ادي كه در اين حوزه ب��ه فعاليت مي پردازند 
اقدام��ات الزم را انجام دهند كه متاس��فانه اين فرايند در 
اي��ران حدود 10ماه به طول انجاميد و در نهايت به دليل 

برخي مشكالت اجرايي نشد. 

اخبار

»محدوديت  ماده 11 قانون هواي پاك براي سرمايه گذاران«، مورد نقد بخش خصوصي قرار گرفت

آدرس هاي  غلط مهار آلودگي

تعادل 
اعضاي ش��وراي گفت وگو اس��تان تهران، مهمان 
فعاالن اقتصادي بخش خصوص��ي بودند. در اين دور 
از نشس��ت عمده ترين مسائل بر س��ر ماده 11 قانون 
هواي پاك و مشكالت فعاالن اقتصادي براي دريافت 
مج��وز از س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت معطوف 
ش��د. عمده ترين مصائب پيش روي فعاالن اقتصادي 
در حوزه محيط زيس��ت اين است كه در قانون آمده، 
متقاضي��ان ايجاد واحدهاي صنعتي بايد از س��ازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت مجوز درياف��ت كنند. حال 
فعاالن اقتص��ادي براين باورند كه س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ني��ز بايد ضواب��ط را به ص��ورت عام 
مش��خص كند تا افراد به صورت فردي براي دريافت 
مجوز به اين س��ازمان مراجعه نكنند. حال باتوجه به 
اينكه در اين شرايط زماني حدود 80 درصد آلودگي ها 
به وس��يله خودروها توليد  مي ش��ود، به گفته مسعود 
خوانس��اري باتوجه به حجم عظي��م آلودگي خودرو 
اعمال محدوديت براي واحده��اي توليدي، به منزله 
ارائه آدرس غلط است. اينكه سازمان حفاظت محيط 
زيست روي چند واحد توليدي كه ممكن است بسيار 
كمتر از ظرفيت خ��ود فعاليت كنند، محدوديت  هاي 
س��خت اعمال كند، هرگز پذيرفتني نيس��ت و آنها از 
س��ازمان محيط زيس��ت خواس��تند تا در اين زمينه 

موضع روشني را براي توليدكنندگان اتخاذ كند. 

 نقدي بريك ماده قانوني 
بررسي ماده 11 قانون هواي پاك كه در مردادماه 
س��ال جاري در مجلس ش��وراي اسال مي به تصويب 
رس��يد، در نشس��ت اخير ش��وراي گفت وگو استان 
تهران، مورد بررس��ي قرار گرفت. اين ماده قانوني از 
نظر س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
محدوديت هايي را براي جذب س��رمايه گذاران ايجاد 
 مي كن��د. در ماده يازده اين قانون آمده اس��ت: »هر 
گونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل 
واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت 

مقررات ابالغي از س��وي س��ازمان ]محيط زيست[ 
 اس��ت. س��ازمان موظف اس��ت حداكثر ظرف مدت 
يك ماه به اس��تعالم هاي درخواس��ت جواز تاسيس و 

بهره برداري پاسخ دهد. 
از طرفي، براس��اس مس��تندات مديركل محيط 
زيست اس��تان تهران؛ از 18 ش��هرك صنعتي، تنها 
پنج ش��هرك داراي ارزيابي زيس��ت محيطي است. 
كيومرث كالنتري با ارائه اين آمارها، قصد داشت نظر 
حاضران را به اين مس��اله جل��ب كند كه حدود 90 
درصد آلودگي هواي كالن ش��هر تهران ناشي از تردد 
خودروهاست و واحدهاي صنعتي موجود در محدوده 
اس��تان به نسبت خودروها، آاليندگي بسيار كمتري 
دارن��د. در ابتداي اين نشس��ت رييس ات��اق تهران، 
سياس��ت ارزي و سركوب نرخ ارز را به عنوان يكي از 
مشكالت اقتصاد ايران برشمرد وگفت: نوسانات ارزي 
يكي از مس��ائلي است كه  مي تواند به نابساماني هايي 
در صنع��ت و تجارت دامن بزن��د. دولت نيز به روال 
گذش��ته به جاي آنكه تدبيري اساس��ي بينديشد، با 
ايجاد ممنوعيت و محدوديت سعي در كنترل قيمت 
دارد. براي سياس��ت هاي كنترلي خ��ود را با افزايش 
تعرف��ه دنبال  مي كن��د كه اين افزاي��ش نيز موجب 
تشديد قاچاق  مي شود. در عين حال ممنوعيت ها نيز 

به افزايش قيمت ها منجر  مي شود. 
مس��عود خوانساري ادامه داد: دولت به جاي آنكه 
با حركت به س��وي واقعي سازي نرخ، افسار ارز را در 
دس��ت خود نگاه دارد، به واس��طه تثبي��ت نرخ ارز، 
زمينه براي بروز جهش و نوسان هاي پيش بيني نشده 
در بازار فراهم كرده اس��ت كه به اقتصاد كشور ضربه 
 مي زند. الزم اس��ت، دولت س��ريع تر، و يك بار براي 
هميش��ه، تكليف نرخ ارز را به گونه يي روشن كند كه 
ديگر شاهد نوسانات شديد نباشيم. رييس اتاق تهران 
در ادامه به موضوع آاليندگي هاي هوا اش��اره كرد و 
گفت: به نظر  مي رسد، آاليندگي خودروها به عنوان 
آنچه عم��ده آلودگي هواي ته��ران را پديد  مي آورد 
مورد غفلت واقع ش��ده است. هنگامي كه حدود 80 

درصد آلودگي ها به وس��يله خودروها توليد  مي شود، 
اعم��ال محدوديت براي واحدهاي توليدي، به منزله 
ارائ��ه آدرس غل��ط اس��ت. اينكه س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت روي چند واح��د توليدي كه ممكن 
اس��ت بس��يار كمتر از ظرفيت خ��ود فعاليت كنند، 
محدوديت  هاي سخت اعمال كند پذيرفتني نيست. 
رييس اتاق تهران نيز در بخش ديگر سخنانش گفت: 
شعبه سازمان تامين اجتماعي مجاز هستند كه دفاتر 
بن��گاه اقتصادي را در بازه يك س��ال پيش از موعد 
ارائه آخرين ليس��ت بيمه، مورد بررس��ي قرار دهند. 
بنابراين، واحدهاي توليدي به كارشناس��ان سازمان 
تامين اجتماعي كه اسناد بازه هاي بيش از يك سال 
را مطالبه  مي كنند، اجازه ورود ندهند. خوانساري در 
عين حال نيز در واكنش به بخشنامه محوري سازمان 
تامين اجتماعي گفت: در س��ازمان تامين اجتماعي 
بخش��نامه به جاي قانون حاكم است. سازمان تامين 
اجتماعي اصفهان چنين بخش��نامه يي را به ش��عب 
خود ابالغ كرده است چنانچه اين كار الزم است، چرا 

در تهران اين اقدام صورت نمي گيرد. 
از س��وي ديگر، دبير ش��وراي گفت وگوي استان 
ته��ران، بدهي هاي دولت را به عن��وان يكي ديگر از 
زخم ه��اي كهنه اقتص��اد توصيف ك��رد و گفت: در 
شرايطي كه دولت به نهادهاي مختلف بدهكار است، 
همچنان ب��ه برخي كاالها از جمله س��وخت، يارانه 
تخصيص  مي دهد. حال آنكه به واس��طه بدهي هاي 
دولت، وضعيت مالي شركت هاي دارويي و تجهيزات 
پزش��كي و بيمارس��تان ها نامطل��وب گزارش ش��ده 
اس��ت. براي مثال بيمارستان بازرگانان كه مالكيت و 
مديريت آن در اختيار اتاق تهران است، 20 ميليارد 
توم��ان از بيمه ها و تامي��ن اجتماعي مطالبه دارد. با 
وجود آنكه، 7 ميليارد تومان اين مطالبات مربوط به 
سازمان تامين اجتماعي است. محمد عيديان با اشاره 
به مصرف بنزين در تهران كه به گفته او به 14 هزار 
و 850 ميليون ليتر  مي رسد، گفت: به واسطه مصرف 
اين ميزان بنزين، به ازاي هر متر مربع معادل 36.5 

گرم ذرات معلق ايجاد  مي ش��ود. در حالي كه فضاي 
س��بز موجود در تهران براي جذب دي اكسيدكربن 

توليد شده، يك سوم مساحت مورد نياز است. 
در عين حال ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس 
اتاق تهران نيز گفت: در قانون اين نكته مورد اش��اره 
قرار گرفته اس��ت ك��ه متقاضيان ايج��اد واحدهاي 
صنعتي بايد از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز 
دريافت كنند. س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت نيز 
باي��د ضوابط را به صورت عام مش��خص كند تا افراد 
به صورت فردي براي دريافت مجوز به اين س��ازمان 

مراجعه نكنند. 
همچنين، محمدرضا مس فروش، رييس سازمان 
صنعت، معدن تجارت استان تهران هم بر اين عقيده 
بود كه سخت گيرانه ترين قوانين در مورد تهران وضع 
شده و اين قوانين راه جذب سرمايه گذاران را ناهموار 
 مي كند. او گفت: آنقدر س��يم خ��اردار براي ورود به 
محيط كس��ب و كار ايجاد شده است كه متقاضيان 
ورود ب��ه اي��ن فضا يا پش��يمان ش��ده ي��ا متحمل 

سختي هاي بسيار  مي شوند. 
 او با اشاره به اينكه آيين نامه ماده 11 قانون هواي 
پاك در دس��ت تدوين است، درخواست كرد كه اتاق 
ايران و اتاق تهران با ارائه پيشنهادات اثرگذار، كمك 
كنند كه آيين نامه منعطفي تنظيم شود. مس فروش 
گف��ت: ش��هرك هاي صنعتي داراي ارزيابي زيس��ت 
محيطي هس��تند اما هر واحد صنعتي براي استقرار 
در اين ش��هرك ها بايد بار ديگر نس��بت به دريافت 
مجوز از س��ازمان حفاظت محيط زيست اقدام كند 
و دريافت پاسخ اين استعالم دست كم يك ماه زمان 
 مي برد. درحالي كه پيش از اين تنها يك رونوش��ت 
به س��ازمان حفاظت محيط زيست ارسال  مي شد. از 
نظر ما تغيير محل يا ايجاد واحد صنعتي در خارج از 
شهرك هاي صنعتي بايد منوط به استعالم از سازمان 

محيط زيست باشد. 
در ادامه اين نشست، نس��رين قبادي كه از اداره 
كل امور اقتصاد و دارايي تهران در اين نشست حضور 
يافته بود با بيان اينكه در س��ال هاي 1395 و 1396 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي مكلف به اجراي 12 
پروژه اقتصاد مقاومتي شده است، گفت: پروژه بهبود 
محيط كس��ب وكار يكي از اين پروژه ه��اي 12گانه 
اس��ت كه داراي برش استاني است. يكي از اقدامات 
سال 1396 استان در اجراي پروژه، تشكيل كارگروه 
تخصصي »روان سازي و تس��هيل فرآيند مجوزهاي 
محيط زيس��ت« ب��ود. در نخس��تين جلس��ات اين 
كارگروه مقرر شد، اداره كل محيط زيست، فرآيندها 
و مس��تندات مورد نياز پاس��خگويي به استعالم هاي 
دس��تگاه هاي صادر كننده مجوز را مستندس��ازي و 

ارائه كند. 
او با اش��اره به اينكه يكي از موارد مورد بررس��ي 
در جلس��ات كارگ��روه، ماده 11 قان��ون هواي پاك 
بوده اس��ت، افزود: با بهره گيري از مباحث 13 جلسه 
و در راس��تاي تحقق ماده )22( قانون برنامه شش��م 
مبني بر بهبود 10 رتبه يي س��االنه محيط كس��ب و 
كار كش��ور، پيش��نهاداتي در قالب پن��ج ماده جهت 
انعكاس به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه شد. 
براي مثال در ماده يك اين بس��ته پيشنهادي آمده 
اس��ت كه هرگونه صدور مجوز استقرار، تغيير محل، 
توسعه، افزايش و تغيير فعاليت واحدهاي صنعتي و 
توليدي در ش��هرك ها و نواحي صنعتي داراي پروانه 
بهره ب��رداري م��ورد تاييد محيط زيس��ت با رعايت 
زون بندي اس��تقرار و مالحظات زيس��ت محيطي از 
رده هاي 1 تا 3 ضوابط استقرار مصوب دولت توسط 

دستگاه هاي صادركننده مجوز، بالمانع باشد. 

 مانع توسعه نيستيم
معاون اس��تاندار تهران نيز گفت: مهم ترين عامل 
آلودگي هوا، اصرار بر خودروس��از باقي ماندن كشور 

اس��ت. به موجب اين سياس��ت هاي نادرست، مردم 
هزين��ه بااليي ب��راي خريد يك خ��ودرو  مي پردازند 
ام��ا خودرويي س��وار مي ش��وند كه كيفي��ت بااليي 
ندارن��د و از نظر مصرف س��وخت و آاليندگي نيز با 
استانداردهاي الزم فاصله دارد. محمد امامي امين، با 
بيان اينكه بوروكراسي پيچيده اداري عرصه را براي 
س��رمايه گذاران تنگ  مي كند، افزود: سرمايه گذاران 
با اشتياق قصد س��رمايه گذاري  مي كنند اما پيش از 
آغ��از كار انرژي خود را در اين سيس��تم بروكرات از 
دست  مي دهند. او گفت: مديران دولتي نيز از اينكه 
سرمايه گذاران پش��ت در اتاق شان معطل  مي شوند، 
ناخش��نودند ام��ا چنانچ��ه بخواهند به درخواس��ت 
سرمايه گذاران پاس��خ دهند بايد به نهادهاي متعدد 
نظارتي نيز پاس��خ دهند. در چنين شرايطي، دست 
ك��م بايد برخ��ي قوانين و ضوابط دس��ت و پاگير را 

حذف كرد. 
همچنين مديركل محيط زيس��ت استان تهران 
با اش��اره به چهار اولويتي ك��ه رييس جمهوري براي 
رييس س��ازمان محيط زيس��ت تعيين كرده و يكي 
از اي��ن اولويت ها مبارزه با آلودگي هواس��ت، گفت: 
محيط زيس��ت مانع توسعه نيست اما بايد به وظايف 
قانوني خود عمل كند. ظرفيت شهر تهران براي چهار 
ميليون نفر مناس��ب اس��ت نه براي چهارده ميليون 
نفر. ضمن آنكه در يك سوم روزهاي سال نيز هوا در 
وضعيت ناپاك قرار  مي گيرد. كيومرث كالنتري، ادامه 
داد: واحدهاي صنعتي براي استقرار در شهرك هاي 
صنعتي كه داراي زون بندي مصوب سازمان حفاظت 
محيط زيست باشد، نيازي به استعالم ندارند. اما در 
زمان بهره برداري بايد از س��ازمان، استعالم دريافت 
كنند. با اداره اس��تاندارد نيز توافق كرده ايم كه پاسخ 

استعالم ها را ظرف يك هفته ارائه كنيم. 

 مشكل حسابرسي دفاتر فعاالن اقتصادي
در ادام��ه اين جلس��ه، محمدرض��ا نجفي منش، 
رييس كميس��يون تسهيل كسب و كار اتاق تهران با 
اشاره به تداوم مشكالتي كه سازمان تامين اجتماعي 
در حسابرس��ي دفاتر فعاالن اقتصادي در بازه زماني 
بيش از يك سال ايجاد كرده است، گفت: واحدهاي 
صنعت��ي در برزخ ق��رار دارند و يك ب��ه يك بايد به 
ديوان عدالت اداري شكايت ببرند و مشكالت شان را 
در ديوان حل كنند. همچنين عليرضا ميربلوك، دبير 
خانه صنعت و معدن تهران، به تجربه يكي از بنگاه ها 
اش��اره كرد كه به دليل ممانعت از ورود كارشناسان 
موسس��ه حسابرس��ي يكي از شعب س��ازمان تامين 
اجتماعي براي حسابرسي دفاتر در بازه بيش از يك 
سال، از سوي شعبه دچار مشكل شده و امكان ارائه 
ليست بيمه اين بنگاه اقتصادي مسدود شده است. 

در ادام��ه عليرض��ا قاس��مي ف��رزاد، مدي��ركل 
دفترجذب و حمايت از س��رمايه گذاري اس��تانداري 
تهران، 12پيش��نهاد را براي حل مس��ائل مربوط به 
تامي��ن اجتماعي قرائت كرد كه در بند نخس��ت آن 
آمده اس��ت: »ب��ا توجه به اينكه در اس��تان اصفهان 
مطاب��ق بن��د 4مصوب��ه ارديبهش��ت ماه س��ال 96 
مع��اون اول رياس��ت جمهوري مبن��ي بر بازرس��ي 
مندرج��ات دفات��ر قانون��ي صرفا در بازه يك س��ال 
قبل از ارائه آخرين ليس��ت ارسالي كارفرمايان مجاز 
است ابالغيه يي به تامين اجتماعي تابعه صادر شده 
كه مضم��ون آن اين اس��ت: پرونده هاي در دس��ت 
حسابرس��ي بيش از يك س��ال متوقف و مواردي كه 
حسابرس��ي شده، و به ش��عب تامين اجتماعي ابالغ 
ش��ده و ش��عب مذكور اعالم بدهي را به كارفرمايان 
ابالغ نكرده اند، نيز مشمول بند چهار بخشنامه معاون 
اول رييس جمهوري قرار گيرند« از اين رو، پيش��نهاد 
 مي ش��ود كه در اس��تان تهران نيز بخشنامه مذكور 
مالك عمل ق��رار گيرد و به ش��عب تامن اجتماعي 

براي اجرا ابالغ شود. 

نايب رييس اتاق ش��يراز گفت: آمار نيمه نخست 
امسال بخش صادرات استان فارس بيانگر اين است 
كه صادرات استان فارس رشد داشته و از خام فروشي 
فاصله گرفته است. محمدصادق حميديان در جلسه 
كارگروه توس��عه صادرات اس��تان فارس بيان كرد: 
انتظار بخش خصوصي در ح��وزه صادرات، حمايت 
و توج��ه جدي بخش هاي مختلف دولتي از صادرات 
و صادركننده و به حداقل رس��اندن مشكالت است. 

به گزارش پايگاه خب��ري اتاق ايران، او گفت: بر اين 
باوريم كه همه ما در كش��ور يك هدف داريم و همه 
تالش ها در راس��تاي تحقق رونق اقتصادي است كه 
يكي از راه هاي اصلي تحقق اين مهم، توسعه صادرات 
اس��ت. به باور وي رسالت بخش دولتي فراهم كردن 
زيرساخت هاس��ت و در حوزه صادرات است و دولت 

نمي تواند خود را از بخش خصوصي جدا بداند. 
نايب رييس اتاق ش��يراز ص��ادرات را يك زنجيره 

به هم تنيده دانس��ت و گفت: اگر يكي از بخش هاي 
مربوط به اين زنجيره ضعيف شود، تمام مجموعه دچار 
مشكل خواهد شد، بنابراين دولت بايد زيرساخت هاي 
صادرات��ي را به ص��ورت يكپارچ��ه و قدرتمند ايجاد 
كند. اي��ن فعال اقتصادي ادام��ه داد: در حال حاضر 
ما در اس��تان ف��ارس در بخش هاي مختلف از جمله 
زيرساخت هاي حمل ونقل با مشكل روبه رو هستيم كه 
انتظ��ار داريم اين موضوع با تعامل و همكاري مرتفع 
شود. در ادامه اسماعيل تبادار استاندار فارس گفت: در 
استانداري فارس براي حل مشكالت صادركنندگان، 

آمادگي الزم وجود دارد و در اين راس��تا اتاق ش��يراز 
بايد يك راهبرد جامع براي توسعه صادرات ارائه دهد. 
به باور وي حل برخي مشكالت صادركنندگان درون 
اس��تاني است كه اس��تانداري آنها را پيگيري خواهد 
كرد. تبادار افزود: برخي از مش��كالت اما ملي اس��ت 
كه آنها را احصا و براي رفع آنها مكاتبات الزم را انجام 
مي دهيم و در اين زمينه نياز است كه صادركنندگان 

مطالبات خود را مطرح كنند. 
اين مقام مسوول با اشاره به موضوع عدم همكاري 
فرودگاه شيراز با بخش خصوصي براي رشدصادرات 

هوايي به كش��ور قط��ر اظهار داش��ت: موضوع عدم 
همكاري مدير فرودگاه شيراز را بررسي خواهم كرد، 
در ح��ال حاضر به طور كامل در جريان مس��اله قرار 
ندارم. تبادار عدم همكاري بخش دولتي و خصوصي 
در توس��عه صادرات اس��تان را مورد انتقاد قرار داد و 
گف��ت: به طور حتم اين مس��اله را پيگيري خواهيم 
كرد. وي در ادامه از رايزني هاي اس��تانداري ش��يراز 
با اس��تاندار بوشهر در زمينه ايجاد و توسعه راه آهن 
شيراز- بوش��هر و امضاي تفاهمنامه با اتاق بازرگاني 

خبر داد. 

فاصله گرفتن صادرات »فارس« از خام فروشي 

آلم��ان بزرگ ترين ش��ريك اقتصادي 
ايران در اروپا و موتور اقتصادي اروپاس��ت. 
روابط اقتصادي دو كش��ور به زمان قاجار 
مي رس��د. ناصرالدين ش��اه نخستين مقام 
رس��مي ايران اس��ت كه از آلم��ان بازديد 
كرده. در روز 21 خرداد 1252 خورشيدي 
دو قرارداد دوس��تي و كش��تيراني بين دو 
كش��ورايران و آلمان امضا ش��د. نخستين 
نمايندگي رس��مي امپرات��وري آلمان در 
ايران كمي بيش از 10سال از زمان قرارداد 
دوس��تي دو كش��ور در تاريخ 29 مهر ماه 
1263 هجري در تهران تاس��يس ش��د. اين نخس��تين نمايندگي 

رسمي يك كشور اروپايي در تهران است. 
روابط اقتصادي و سياسي دو كشوردر دهه هاي بعدي به سرعت 
عمق بيشتري پيدا كرد تا جايي كه در زمان رضاشاه پهلوي تعداد 
مهندس��ان و تجارآلمان��ي در اي��ران به حدود 1200 نفر رس��يد. 
آلمان ها از جمله در تاسيس راه آهن ملي، بانك ملي و وزارت دارايي 
نقش هاي مثبتي در 1310 بازي كردند. در زمان جنگ هاي جهاني 
رابطه آلمان با دنيا و به تبع آن با ايران كاهش��ي قابل توجه نشان 
داد. سفارت آلمان در ايران كه طي سال هاي جنگ جهاني دوم در 
كنترل سوئدي ها و بعد از جنگ در تصرف امريكايي ها بود در سال 

1332 دوباره به دولت آلمان واگذار شد. 
بع��د از جن��گ جهان��ي دوم و با معج��زه اقتص��ادي آلمان در 
ده��ه 50مي��الدي روابط اي��ران و آلم��ان دوباره رو به گس��ترش 
گذاش��ت. س��فرهاي محمدرضاشاه پهلوي در س��ال هاي 1955 و 
1967 ب��ه رواب��ط اقتصادي ايران و آلمان عمق بخش��يد تا جايي 
كه س��رمايه گذاري آلمان در س��ال هاي ده��ه 70 ميالدي بالغ بر 

400ميليون مارك بوده است.
 آلمان در س��ال هاي بع��د و پس از انقالب اس��المي ايران نيز 
جز يكي از بزرگ ترين صادر كنندگان به ايران بوده است. جذابيت 
آلمان به دليل كيفيت باالي محصوالت آلماني، آموزش هاي فني و 

حرفه يي و انتقال تكنولوژي است. 

در س��ال 1354 و با توجه حجم باالي تجاري بين دو كش��ور، 
اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان در تهران تاسيس شد. به اين 
ترتيب بازرگانان ايراني مي توانستند به سهولت به اتاق هاي بازرگاني 
و صنايع و اتحاديه هاي آلمان دسترس��ي پيدا كنند و تجار آلماني 
مي توانستند مس��تقيم با تهران از طريق اتاق در تماس باشند. در 
تاريخ روابط اقتصادي دو كشو به طور سنتي صادرات ايران به آلمان 
شامل فرش، خشكبار و نفت و صادرات آلمان به آلمان ماشين آالت، 
مواد شيميايي، قطعات خودرو و خودرو سازي بوده است. امروز اين 
اتاق بازرگاني مش��ترك بيش از 2600 عضو در ايران و آلمان دارد 
و تنها اتاق مش��تركي اس��ت كه حتي در زمان تحريم ايران نيز به 

فعاليت هاي خود ادامه داد. 
اين ات��اق به لحاظ س��اختاري زيرمجموعه ش��وراي اتاق هاي 
بازرگان��ي و صنايع آلمان در برلين اس��ت ك��ه هماهنگ كننده و 
سرپرست بيش از 130 اتاق مشترك آلمان در 90 كشور دنياست. 
تم��ام بيش از 80 اتاق بازرگان��ي و صنايع داخل آلمان نيز عضو و 
خواهر خوانده اين اتاق مش��ترك هس��تند. مديرعامل اين اتاق با 
پيش��نهاد ش��وراي اتاق هاي بازرگاني آلمان و تاييد رييس هيات 
رييسه اتاق مش��ترك منصوب مي ش��ود. هيات رييسه كه شامل 
6 آلماني و 6 ايراني اس��ت  يك دوره س��ه س��اله از طريق مجمع 
عمومي اعضا انتخاب مي شوند. تاريخ انتخابات هيات رييسه جديد 
روز يك شنبه 5 آذرماه سال جاري است. در انتخابات امسال بيش 
از 100كانديدا براي تصاحب 6 صندلي هيات رييس��ه و 7 آلماني 

براي تصاحب 6 كرسي آلماني ثبت نام كرده اند. 
اهميت هيات رييسه اين اتاق مشترك در آنجاست كه اين هيات 
خط مش��ي اداره اتاق را ترسيم كرده و ارتباط مستمر با مسووالن، 
كارآفرينان و بازرگانان ايراني و آلماني را تضمين مي كند. در شرايط 
كنوني كه ايران همچنان مورد تهديد و تحريم هاي اياالت متحده 
امريكاست، حفظ و گسترش ارتباط با اتحاديه اروپا و بالخص آلمان 
ب��راي ايران از اهمي��ت بااليي برخوردار اس��ت و حضور يك گروه 
متخصص و فعال در هيات رييس��ه اتاق ايران و آلمان به استحكام 

اين ارتباط كمك بسياري مي كند. 
از وظايف هيات رييس��ه مي توان از ارائه مشاوره استراتژيك به 

مديرعامل و مديران اجرايي اتاق ايران و آلمان و تصويب فعاليت هاي 
آتي اتاق و اولويت هاي آنها نام برد. بديهي است كه تسلط به زبان 

آلماني از پيش نياز هاي عضويت در هيات رييسه است. 
در اي��ن دوره گروهي از متخصصان با تابعي��ت ايراني و آلماني 
با ش��عار ثبات، توس��عه و پايداري پا به عرصه انتخابات گذاشته اند. 
اعضاي اين گروه كه به روابط بازرگاني و فرهنگي دو كش��ور تسلط 
داش��ته و صنايع مختلفي را نمايندگي مي كنند با اهدافي شفاف و 
هماهنگ��ي باال در انتخابات اين دوره حضور پيدا كرده اند. اعضا اين 
گروه را »س��عيد روشني، نيما نبي زاده، آرش ميرزايي، خانم نازنين 
بهمني، آقاي احمدرضا مشايخ« تشكيل مي دهند. اهداف اين گروه 

براي شركت در انتخابات به اين شرح است: 
1. با س��فارت آلمان همكاري نزديكي خواهيم داشت تا سهميه 

ويزاي اعضاي اتاق بازرگاني را بازگردانيم. 
2. ب��راي ثب��ات روابط ات��اق بازرگاني ايران و آلم��ان با انجمن 
اتاق هاي بازرگاني آلمان و وزارت اقتصاد آلمان تالش خواهيم كرد. 
3. از مديريت عامل در دستيابي به اهداف اتاق بازرگاني حمايت 

مي كنيم. 
B -B 4. به ط��ور منظم اعضا را در مورد قواني��ن فعلي و روزمره

BAFA ،Fin، كمپالينس، قوانين تحريم ها، هرمس و غيره مطلع 
مي كنيم. 

5. به طور فعال از مشاركت شركت هاي ايراني در نمايشگاه هاي 
تجاري در آلمان و بالعكس پشتيباني مي كنيم. 

6. رضاي��ت اعض��ا را از طري��ق ايج��اد ي��ك فرآين��د بازخورد 
سيستماتيك پايدار افزايش مي دهيم. 

7. در راستاي يافتن راه حل براي مشكالت موجود در صنايع شما 
به طور فعال عمل خواهيم كرد. 

8. با بيمه اعتباري هرمس همكاري نزديك خواهيم داش��ت، تا 
خطوط اعتباري براي شركت هاي ايراني و آلماني ممكن شوند. 

9. حضور شركت هاي ايراني در بازار آلمان را تسهيل مي كنيم. 
10. همكاري ها با اتاق هاي بازرگاني، س��ازمان توسعه تجارت و 

سرمايه گذاري و اتحاديه هاي آلمان افزايش خواهد يافت. 
11. برنامه هاي آموزشي اتاق براي اعضا هدفمند تر خواهد شد. 

12. ي��ك ذهنيت مثبت ب��راي نام ايران در رس��انه هاي آلمان 
خواهيم ساخت. 

13. خدمات اتاق براي شركت هاي كوچك و متوسط را گسترش 
مي دهيم. 

14. از طريق توس��عه خدمات ديجيتال براي اعضاء اتاق ايران و 
آلمان يك ارزش افزوده ارائه خواهيم داد. 

 يكي از مش��خصات بارز اين گروه داش��تن اهداف مش��خص، 
منسجم و مدرن براي اتاق ايران و آلمان است. به طور مثال، يكي از 
اهداف اين گروه تسهيل حضور هر چه بيشتر شركت هاي ايراني در 
بازار آلمان است. شركت هاي ايراني رغبت زيادي به سرمايه گذاري 
براي انجام مطالعات ميداني در بازار آلمان جهت بازاريابي محصوالت 
خود نشان نمي دهند. كما آنكه آلمان داراي بازاري بزرگ و باز براي 
محصوالت خارجي است و به واسطه وجود اتحاديه اروپا، محصوالت 
ايراني مي تواند به آس��اني از طريق آلمان به كش��ورهاي ديگر اروپا 
صادر شوند. يكي ديگر از اهداف اين گروه ايجاد يك ذهنيت مثبت 
براي نام ايران، س��اخت ايران و محصوالت ايراني اس��ت. حضور هر 
چه بيش��تر در رسانه ها و محافل بازرگاني و فرهنگي مي تواند فقط 
از طريق يك گروه فعال در هيات رييس��ه اتاق ايران و آلمان انجام 
شود. از اهداف ديگر اين گروه هدفمند تر كردن برنامه هاي آموزشي 

اتاق است. 
آلم��ان يكي از برترين كش��ورهاي دنيا در زمينه آموزش فني و 
حرفه اي، تخصصي و دانشگاهي است. اتاق بازرگاني ايران و آلمان در 
حال حاضر دوره هاي آموزشي مختلفي را ارائه مي دهد كه مي توان 
آن را به شكل هدفمندتر و منسجم تر از قبل توسعه داد. و در پايان 
ارائه و معرفي اقتص��اد، بازرگاني و بازاريابي ديجيتال از طريق اتاق 
ايران و آلمان، گروه ثبات، توس��عه و پايداري را از ساير كانديدا هاي 
هيات رييسه اتاق مشترك ايران و آلمان متمايز مي سازد. اميد است 
كه اين انتخابات با ش��ركت حداكثري اعضاء برگزار ش��ود و هيات 
رييسه جديد فارغ از اينكه چه كساني هستند به هدف اصلي اتاق 
يعني تس��هيل روابط بازرگاني ايران و آلم��ان بپردازد. چرا كه اتاق 
بازرگاني و صنايع ايران و آلمان چه در ايران و چه در آلمان جايگاه 
رفيعي داشته و هويت خود را در 42 سال گذشته حفظ كرده است. 

سعيد روشني
مدرس تجارت ايران 

و آلمان

یادداشت

اهميت انتخابات اتاق ايران و آلمان



 Tue. November  21. 2017  973   سه  شنبه         30  آبان 1396     2 ربيع االول 1439  شماره 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

بازار د اغ شايعات د رباره بيماري 
رهبر كره شمالي

هشد ار يونيسف د رباره وضعيت 
ميليون ها كود ك د ر جهان

 آسيب هاي اقتصاد ي برگزيت
بر شهروند ان بريتانيايي

گروه جهان|
صند وق كود كان ملل متحد  د ر تازه ترين گزارش خود  اعالم كرد ه ۱۸۰ميليون 
كود ك از ۳۷كشور جهان بيشتر از ۲۰سال پيش د ر معرض فقر مطلق، د سترسي 
ند اش��تن به مد رس��ه يا مرگ ناشي از خش��ونت قرار د ارند . به گزارش د ويچه وله، 
يونيس��ف اعالم كرد ه از هر ۱۲كود ك يكي از آنها د ر كشوري زند گي مي كند  كه 
چشم اند از آيند ه د ر آن به مراتب بد تر از ۲۰سال پيش است. تنش و جنگ و نيز 
وضعيت بد  اقتصاد ي و سياسي د ر ۳۷كشور جهان عامل اصلي وضعيت فعلي براي 

۱۸۰ميليون از ۲,۲ميليارد  كود كي  است كه ساكن كشورهاي مختلف هستند . 
گفته شد ه، بد ترين پسرفت د رحال حاضر متعلق به سود ان جنوبي ا ست؛ جايي 
 كه د ر ميانه جنگ مرگبار د اخلي، د ورنماي آيند ه كود كان د ر هر ۳ د س��ته بند ي 
فقر، فقد ان آموزش و مرگ ناش��ي از خش��ونت، تيره  و تار اس��ت. مرگ ناشي از 
خشونت د ر مورد  شهروند ان زير ۱۹سال د ر ۷كشور جهان افزايش پيد ا كرد ه است: 
يمن، س��وريه، عراق، ليبي، اوكراين، سود ان جنوبي و جمهوري آفريقاي مركزي. 
وضع كود كان د ر 4كش��ور سوريه، يمن، سود ان جنوبي و آفريقاي مركزي د ر د و 

د سته بند ي افت د اشته است. 
يونيسف اعالم كرد ه د ر ۲۱كشور ثبت نام د ر د بستان ها كاهش پيد ا كرد ه است. 
مسائلي مانند  خشونت و جنگ، بحران اقتصاد ي و نيز رشد  جمعيت از موارد  موثر 
بر اين كاهش عنوان ش��د ه است. س��ازمان ملل و نهاد هاي مرتبط به آن پيش از 
اين نيز به طور جد اگانه د ر مورد  مرگ ومير كود كان به د ليل خشونت هاي ناشي از 
جنگ، د ور ماند ن آنها از مد رسه و نيز گرسنگي، فقر و بيماري هاي همه گيري مانند  
وبا د ر س��وريه، عراق و يمن هشد ار د اد ه بود ند .  يونيسف پيش تر نيز هشد ار د اد ه 
بود  كه از زمان تشد يد  خشونت ها د ر عراق د ر سال ۲۰۱4 بيش از هزار كود ك به 
 د ليل نبرد ها كشته شد ه اند . اين نهاد  هشد ار د اد ه بود  كه كود كان عراقي د ر چرخه 
بي پايان خشونت و فقر فزايند ه به د ام افتاد ه اند  و 5 ميليون از آنها به كمك فوري 
نياز د ارند . صليب س��رخ جهاني مي گويد  يك ميليون نفر از ش��هروند ان يمن د ر 
معرض وبا قرار گرفته اند  و سازمان ملل د ر مرد اد  ماه گفته بود  ۸۰ د رصد  كود كان 

د ر يمن به كمك هاي بشرد وستانه نياز د ارند . 

گروه جهان|
از آنجا كه كره ش��مالي ۶۰ روز است د س��ت به آزمايش موشكي نزد ه است، بازار 
ش��ايعات د اغ ش��د ه و احتمال مي رود  كه اين رهبر جوان پيونگ يانگ ناخوش احوال 
باشد . به گزارش اكسپرس د يلي، طبق آخرين حضور كيم جونگ  اون، رهبر كره شمالي 
د ر مألعام، وزن او افزايش چش��مگيري د اش��ته و به نظر مي رسيد  كه براي ايستاد ن 
روي پايش چند ان حال مساعد ي ند اشته باشد . كيم اخيرا د ر بازد يد  از يك كارخانه 
كفش س��ازي نامتعاد ل بود ه و صورتش عرق كرد ه ب��ود . او د ر بازد يد  از مكان د يگري 

مجبور شد  تا روي صند لي بنشيند  و وضعيتش به همان صورت باقي ماند ه بود . 
توقف فعاليت تسليحاتي اين كشور  شرق آسيايي به نامساعد  بود ن حال جسماني او 
نسبت د اد ه مي شود ، چرا كه پيش تر كره شمالي شد يد ا مشغول پرتاب هاي موشكي بود  
و با برقراري آرامش نسبي شايعات هم اوج گرفت. طبق گزارش ها، او احتماال از نقرس، 
د يابت، بيماري قلبي و فشار خون رنج مي برد . سبك زند گي تجملي رهبر كره شمالي 
به عنوان عامل حال جسماني نامساعد  او شناخته مي شود . ظاهرا او به مصرف پنيرها، 
نوشيد ني ها و ماهي هاي گران قيمت كه عمد تا وارد اتي هستند ، تمايل زياد ي د ارد . حتي 
آش��پزهاي ماهري از سراسر جهان به خد مت اون د رآمد ه اند  تا وعد ه هاي غذايي اش را 
آماد ه كنند . پيش تر هم سابقه د اشته رهبر كره شمالي براي ۶هفته غيب شد ه باشد  و 
پس از آن مشخص شد ه كه از شرايط جسماني نامناسب رنج مي برد ه است. همچنين 

مشخص شد ه كه تيمي از پزشكان به صورت شبانه روزي از او مراقبت مي كرد ند . 
توقف د وماهه آزمايش تسليحاتي كره شمالي د ر حالي است كه آژانس جاسوسي 
كره جنوبي اعالم كرد ه كره ش��مالي احتماال به موشك هاي بالستيك بين قاره يي كه 
مي تواند  خاك امريكا را هد ف بگيرد ، د س��ت يافته و طي س��ال جاري يك آزمايش 
موشكي انجام د هد . به گزارش رويترز، اي وان يونگ از اعضاي كميته اطالعاتي پارلمان 
كره جنوبي گفته پيونگ يانگ اخيرا يك موتور موشك آزمايش كرد ه چون تحركاتي 
د ر نزد يكي محل تاسيسات موشكي اين كشور د يد ه شد ه است. وي گفته است: »هيچ 
نش��انه يي از احتمال يك آزمايش قريب الوقوع اتمي از س��وي كره شمالي ثبت نشد ه 
اگرچ��ه مجتمع پوگي��ي ري براي انفجار د يگري د ر هر زمان آماد ه اس��ت و به عالوه 

ساخت و سازهايي اخيرا د ر تونل چهارم صورت گرفته است. «

گروه جهان|
نتايج پژوهش��ي د ر بريتانيا نشان د اد ه كه چطور راي مرد م اين كشور به خروج از 
اتحاد يه اروپا آس��يب هاي اقتصاد ي به همراه د اشته و موجب كاهش ارزش واحد  پول 

پوند  و افزايش چشمگير تورم شد ه است. 
به گزارش اس��پوتنيك، محققان د ريافتند  كه يك سال بعد  از راي بريتانيايي ها به 
برگزيت د ر همه پرس��ي ژوئن ۲۰۱۶، واحد  پول اين كشور )پوند ( حد ود  ۱۰ د رصد  از 
ارزش خود  را از د س��ت د اد ه و نرخ تورم كه د ر ژوئن ۲۰۱۶ برابر با ۰,4د رصد  بود ه، د ر 
اكتبر ۲۰۱۷ به ۳ د رصد  رس��يد ه است. طبق نتايج پژوهشي كه توسط مركز عملكرد  
اقتصاد ي د ر بريتانيا انجام شد ه، برگزيت با افزايش قيمت ها د ر هر هفته ۷,۷4 پوند  به 
يك خانواد ه متوسط ضرر اقتصاد ي وارد  مي كند  كه ميانگين ساالنه اين ضرر به 4۰4 
پوند  مي رسد . برگزيت بر شاخص هايي نظير نرخ تورم، نرخ تباد ل ارزي پوند  و همچنين 
ميزان د رآمد  ش��هروند ان بريتانيا و استاند ارد هاي زند گي آنها تاثير منفي د اشته است. 
افزايش نرخ تورم س��بب كاهش رشد  واقعي د ستمزد ها شد ه و با كاهش 44۸ پوند ي 

حقوق ساالنه يك كارگر متوسط همراه بود ه است. 
بريتانيايي ها د ر همه پرسي ژوئن ۲۰۱۶ به ترك اتحاد يه اروپا راي د اد ند . مذاكرات 
برگزيت از ژوئن گذشته به صورت رسمي آغاز شد  و قرار است تا پايان مارس ۲۰۱۹ 
به اتمام برسد ؛ اما تا اين لحظه پيشرفت چند اني ند اشته و مذاكره كنند گان نتوانسته اند  
بن بس��ت موجود  بر سر حقوق شهروند ان اروپايي د ر بريتانيا و هزينه خروج و مسائل 
د يگري همچون مرز ايرلند  شمالي را برطرف سازند . د ونالد  تاسك رييس شوراي اروپا 
پيش تر گفت د ر صورت پيشرفت لند ن د ر شرايط تعيين شد ه براي برگزيت، اتحاد يه 
اروپا آماد ه است كه مذاكرات د رباره روابط آتي را اد امه د هد . ميشل بارنيه، مذاكره كنند ه 
ارشد  اتحاد يه اروپا، مهلتي را براي لند ن تعيين كرد ه تا بر سر هزينه خروج توافق كنند  
و ظاهرا كميته كابينه ترزا مي نخست وزير بريتانيا، روز د وشنبه بر موضوع هزينه خروج 
از اتحاد يه اروپا تمركز د اشته است. به گزارش گارد ين، پرد اخت نزد يك به 5۲ ميليارد  
د الر به عنوان هزينه خروج د ر د ستور جلسه د يروز كابينه ترزا مي  بود  و ظاهرا بوريس 
جانسون وزير خارجه و مايكل گوو وزير محيط زيست بريتانيا، ترزا مي  را براي مشخص 
كرد ن انتظارات از روابط آتي با اروپا پيش از پرد اخت اين مبلغ تحت فشار قرار د اد ه اند . 

راه حل ۳ مرحله اي چين 
براي حل بحران روهينگيا 

گروه جه�ان| د ولت چين راه حل ۳مرحله يي را براي 
ح��ل بحران روهينگيا مط��رح كرد ه كه ابت��د ا با برقراري 
آتش بس د ر استان راخين ميانمار آغاز مي شود  و د ر نتيجه 

آن آوارگان مسلمان مي توانند  به ميانمار بازگرد ند . 
به گزارش رويترز وان��گ يي، وزير خارجه چين پيش 
از نشست با مقام هاي اروپايي و آسيايي د ر ميانمار راه حل 
۳مرحله يي را مطرح كرد ه اس��ت. گفته شد ه بيش از ۶۰۰ 
هزار نفر از مسلمانان روهينگيا از اواخر آگوست سال جد يد  
ميالد ي و د ر نتيجه عمليات پاكسازي ارتش ميانمار عليه 
نظامي��ان روهينگيا د ر اس��تان راخين ب��ه بنگالد ش فرار 

كرد ه اند  و به  شد ت تحت پيگرد  قرار گرفتند . 
وزراي خارجه د ر نشس��ت ميان مقام هاي آس��يايي و 
اروپايي موسوم به ASEM د ر پايتخت ميانمار برگزار شد . 
وزير خارجه چين پيش از ورود  به ميانمار گفته بود :»چين 
معتقد  اس��ت كه بحران روهينگيا بايد  توسط يك راه حل 
قابل قبول از س��وي ميانمار، بنگالد ش و از طريق رايزني 
حل و فصل ش��ود . وي د ر اين بيانيه اد امه د اد :»نخستين 
فاز، تاثيرگذاري آتش بس و بازگشت ثبات و نظم د ر منطقه 
است تا د ر نتيجه آن مرد م بتوانند  از صلح و ثبات د ر منطقه 

لذت ببرند  و د يگر نيازي به فرار نباشد .«
د ر اد ام��ه بياني��ه وزارت خارج��ه چي��ن آمد ه اس��ت: 
»مي توانيم با كمك به طرفين نخس��تين فاز كه هد ف آن 
د س��تيابي به ثبات د ر منطقه اس��ت را به د ست بياوريم و 
از گسترش اين مس��اله به مناطق د يگر جلوگيري كنيم. 
 آتش ب��س كه عملي ب��ود ن آن را خواهيم د يد  و مذاكرات 
د وجانبه بايد  براي يافتن راه حلي قابل قبول آغاز شود  و فاز 
س��وم و نهايي بايد  همكاري براي يافتن راه حل بلند مد ت 

براي حذف فقر د ر منطقه باشد .«
وزي��ر خارجه چين تاكيد  كرد ه كه ريش��ه بس��ياري 
 از د رگيري ها فقر اس��ت. ميانمار گفته اس��ت كه مقابله با 
شبه نظاميان روهينگيا تمام ش��د ه اما همچنان نيروهاي 

ارتش براي برقراري ثبات د ر منطقه هستند . 
چين روابط نزد يكي با ميانمار و بنگالد ش د ارد  و بازيكن 
كليد ي د ر مرزهاي ناآرام است كه گروه هاي قوميتي براي 
د هه ها با د ولت ميانمار د ر جنگ بود ند . اين د رگيري ها د ر 
اين مرزها گاهي باعث ش��د ه است تا هزاران نفر از آوارگان 
د ر چين پناه بگيرند . از زمان آغاز بحران روهينگيا نيز چين 
حماي��ت خود  را از آنچه كه اقد ام��ات د ولت ميانمار براي 
حفظ ثبات د ر منطقه خواند ه است، اعالم كرد ه و مقام هاي 
ميانمار و بنگالد ش ماه گذشته ميالد ي براي روند  بازگشت 
آوارگان روهينگياي��ي ب��ه ميانمار، مذاكرات خ��ود  را آغاز 
كرد ند  و وزارت امور خارجه بنگالد ش گفته اس��ت كه د ر 

روزهاي آتي د ور جد يد ي از مذاكرات آغاز مي شود . 

 د اد گاه عالي عراق:
همه پرسي اقليم غيرقانوني است

د اد گاه عالي فد رال عراق با صد ور حكمي همه پرس��ي 
استقالل اقليم كرد ستان را غيرقانوني اعالم كرد . به گزارش 
اس��كاي نيوز، پيش تر اقليم كرد ستان عراق اعالم كرد ه بود  
كه حكم د اد گاه فد رال به ماد ه يك قانون اساسي اين كشور 
د رباره وحد ت و تماميت ارضي عراق پايبند  است. ماد ه اول 
قانون اساس��ي عراق تاكيد  د ارد  بر اينكه عراق يك كش��ور 
متحد ، مستقل و د اراي حاكميت است و نظام آن جمهوري 
پارلماني و د موكرات است و اين قانون ضامن وحد ت عراق 
اس��ت. پيش تر د اد گاه فد رال عراق اع��الم كرد ه بود  كه د ر 
قانون اساس��ي متني د رباره استقالل هيچ طايفه يي وجود  
ند ارد . همه پرسي جنجالي اقليم كرد س��تان عراق روز ۲5 
سپتامبر گذش��ته د ر ميان مخالفت هاي د اخلي و خارجي 

برگزار شد  كه به تنش ميان بغد اد  و اربيل منجر شد . 

 تجارت قطر با چين
از ۵ ميليارد  د الر فراتر رفت

حج��م تجارت بين چين و قطر با 5۰ د رصد  افزايش 
از 5 ميلي��ارد  د الر فراتر رفت. ش��ينهوا گزارش د اد ه كه 
قطر به د ومين تامين كنند ه بزرگ ال ان جي چين تبد يل 
شد ه و پيش بيني مي شود ، حجم وارد ات ال ان جي چين 
از قطر به علت رش��د  س��ريع تقاضاي انرژي د ر چين از 

اين هم بيشتر شود . 

 د يد ار نمايند ه پوتين
با وليعهد  عربستان سعود ي

الكساند ر الورنتيف فرستاد ه رييس جمهوري روسيه د ر 
سوريه با وليعهد  عربستان س��عود ي د ر رياض د يد ار كرد ه 
اس��ت. د ر گزارش خبرگزاري رسمي عربستان به جزئيات 
بيشتر اشاره نشد ه است. اين د يد ار د رحالي صورت مي گيرد  
كه ۳ روز نشس��ت گسترد ه مخالفان بش��ار اسد  د ر رياض 
برگزار خواهد  شد . هشتمين د ور مذاكرات ژنو د رباره سوريه 

هم ۲۸ نوامبر جاري برگزار خواهد  شد . 

 مخالفت عراق
با بيانيه اتحاد يه عرب

وزارت خارج��ه عراق اعالم كرد ه اين كش��ور با د و بند  
مربوط به حزب اهلل د ر بيانيه نشست اتحاد يه عرب مخالف 
اس��ت. به گزارش سومريه نيوز، نشست وزراي خارجه عرب 
د ر مقر اتحاد يه عرب د ر قاهره برگزار ش��د . د ر اين نشست 
كش��ورهاي عضو حزب اهلل را به مد اخله د ر د يگر كش��ورها 
مته��م كرد ن��د  و مد عي  ش��د ند  ك��ه اين ح��زب اقد امات 

»تروريستي« انجام مي د هد . 

 تركيه به منابع مالي اروپا
متكي نيست

معاون نخس��ت وزير تركيه د ر امور اقتصاد ي با اشاره به 
كاهش ميزان پرد اختي اتحاد يه اروپا به آنكارا د ر سال آيند ه 
تاكيد  كرد ؛ اين كش��ور به منابع مالي اروپا متكي نيس��ت. 
به گزارش آناتولي، محمد  شيمشك گفته است: »پرد اختي 
اتحاد ي��ه اروپا به تركيه ۱۰5ميليون يورو د ر س��ال ۲۰۱۸ 
كاهش خواهد  يافت، اما اين امر تاثيري د ر اقتصاد  ما نخواهد  
د اشت.« روابط تركيه و اتحاد يه اروپا پس از كود تاي نافرجام 
د ر تركيه و سركوب نظام مند  مخالفان د ولت توسط د ولت 
رجب طي��ب ارد وغان كه مخالفت هاي گس��ترد ه رهبران 

اروپايي را د ر پي د اشته به شد ت متشنج شد ه است.

دريچه

كوتاه از منطقه

مقاومت مسن ترين رهبر دنيا براي واگذاري قدرت 

استيضاح موگابه كليد خورد

مركل يك قد م به انتخابات مجد د  نزد يك تر شد  

مخاطره بي ثباتي آلمان براي اروپا
گروه جهان| طال تسليمي|

مذاكرات اوليه تش��كيل د ولت ائتالف��ي د ر آلمان 
پ��س از خروج ناگهان��ي حزب د موكرات ه��اي آزاد  از 
گفت وگوها، شكس��ت خ��ورد . اين اتفاق ك��ه از وجود  
مخاطرات سياسي د ر زيرپوست اروپاي امروز حكايت 
د اش��ت، به سقوط ارزش  ش��اخص هاي سهام اروپايي 
و افزاي��ش تقاضا براي اوراق قرضه د ولتي كه بهش��ت 
امن سرمايه گذاران محسوب مي شود ، انجاميد . آلمان 
بزرگ ترين اقتصاد  اروپاي��ي و وزنه ثبات اتحاد يه اروپا 
محسوب مي ش��ود  و بحران سياسي كنوني و احتمال 
برگزاري انتخابات مجد د  د ر اين كش��ور، يك مش��كل 
بزرگ براي اروپ��ا خواهد  بود . اكنون گزينه هاي پيش 
روي آنگال مركل صد راعظم آلمان، برگزاري انتخابات 
مجد د ، ائتالف با حزبي د يگر، تشكيل د ولت د ر اقليت 
يا تالش د وباره ب��راي بازگرد اند ن ائتالف جاماييكا به 
ميز مذاكره اس��ت. ظاهرا مركل رايزني با فرانك والتر 
اش��تاينماير رييس جمه��وري آلمان را براي بررس��ي 
شرايط موجود  آغاز كرد ه است. اگرچه به عقيد ه برخي 
تحليلگران، منطقه يورو هنوز با مثبت اند يشي به شرايط 
كنوني د ر آلمان مي نگرد ، اما بي شك شكست مذاكرات 

به احساس عد م اطمينان د ر بازارها افزود ه است. 

 احساسات ضد  و نقيض د ر بازارهاي اروپايي
به گزارش رويترز، پس از انتش��ار خبر شكس��ت 
مذاكرات، روز د وش��نبه س��هام آلمان د ر روند  نزولي 
پيش��رو بود  و كاه��ش ۰,۲ د رصد ي ارزش ش��اخص 
اصلي »جي د كس آي« آلمان به كاهش ارزش شاخص 
گس��ترد ه تر »يورو اس��تاكس ۶۰۰« اروپا انجاميد . د ر 
همين حال، س��رمايه گذاران به بهش��ت ام��ن اوراق 
بهاد ار د ولتي، يعني اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان، روي 

آورد ن��د . رينر گونترمان، استراتژيس��ت رتبه بند ي د ر 
»كامرزبانك«، د ر اين باره گفت: »شكست مذاكرات، 
غيرمنتظ��ره بود  و چند ان مش��خص نيس��ت كه چه 
اتفاقي روي خواهد  د اد . اين مس��اله به عد م اطمينان 
د ر بازار مي افزايد  و بر ريسك پذيري د ر سطح جهاني 
تاثير منفي مي گذارد .« اما هستند  تحليلگران د يگري 
كه معتقد ند  احساسات كلي د ر منطقه يورو به تحوالت 
آلم��ان مثبت ماند ه و مقاومت ي��ورو د ر معامالت روز 
د وش��نبه را گواه همين خوش بيني د انسته اند . ويراج 
پِتل استراتژيس��ت ارز د ر بان��ك آي اِن جي د ر لند ن، 
گفت: »د استان سياس��ي منطقه يورو د ر حال حاضر 
يك مس��اله بي ربط د ر فضاي تجارت ارزي گروه ۱۰ 
محس��وب مي شود . اخبار سياس��ي آلمان د ر روزهاي 
گذش��ته هيچ تغييري د ر د ي��د گاه ما ايجاد  نمي كند . 
د اس��تان بزرگ تر همچن��ان همان بهب��ود  اقتصاد ي 

منطقه يورو است.« 
به گزارش گارد ين، به لطف بي ثباتي ها د ر آلمان كه 
قوه محركه اروپا محسوب مي شود ، ارزش يورو د ر برابر 
د الر د ر ساعات اوليه معامالت روز د وشنبه ۰,5 د رصد  
س��قوط كرد ، ام��ا تا پيش از س��اعت ۹ بامد اد  به وقت 
گرينويچ بار د يگر افزايش يافت. د ر بازارهاي آس��يايي، 
يور د ر مقابل ين ۰,۶ د رصد  سقوط كرد  و د ر بازار لند ن 
نيز ارزش يورو د ر برابر پوند  ۰,4۳ د رصد  كاهش يافت. 

 همسايگان خوش بين
هالبه زيلسترا وزير خارجه هلند ، د وشنبه شكست 
مذاكرات آن��گال مركل براي تش��كيل د ولت ائتالفي 
را »خب��ري ناخوش��ايند  براي اروپ��ا« توصيف كرد  و 
گفت: »اينكه تش��كيل د ولت د ر آلمان اند كي بيشتر 
طول مي كش��د ، خبر بد ي براي اروپاس��ت. آلمان د ر 

اروپا كشور بانفوذي اس��ت و اگر د ولت ند اشته باشد ، 
اختي��ارات قانوني نخواهد  د اش��ت و موضع گيري د ر 
مس��ائل اروپايي برايش د شوار مي شود .« مايكل روث 
وزي��ر اتحاد يه اروپا د ر د ولت س��وم م��ركل و يكي از 
اعضاي حزب سوسيال د موكرات ها، نيز گفت: »به نفع 
همه ماست كه اين مساله سريع تر حل شود  تا بتوانيم 
به كارهاي خود  د ر اروپا رس��يد گي كنيم. تاكنون د ر 
آلمان با چنين مساله يي مواجه نشد ه بود يم. از اين رو، 
ب��ا توجه به شكس��ت مذاكرات اوليه بايد  ش��رايط را 

ارزيابي و بر مبناي آن عمل كنيم.« 
د ر حالي كه برخي گمانه زني ها از احتمال برگزاري 
انتخابات مجد د  د ر آلمان حكايت د ارد ، زيلسترا چنين 
اتفاقي را گزينه يي ناخوش��ايند  توصيف ك��رد  و افزود : 
تش��كيل د ولت د ر هلند  ۷ ماه پ��س از انتخابات طول 
كشيد  و اين بد ين معناست كه احزاب آلماني همچنان 
مي توانند  پس از يك وقفه كوتاه مذاكره را از سر بگيرند . 
د يد اير ريند رز وزير امور خارجه بلژيك نيز سعي كرد  با 
اتخاذ لحني ماليم، شرايط را تلطيف سازد : »د ر بلژيك 
ما يك سنت براي اين كار )تشكيل د ولت( د اريم، گاهي 
اين مساله خيلي طول مي كشد .« الزم به ذكر است كه 
بلژيك پس از انتخابات گذشته، ۱۸ ماه د ولت ند اشت. 
آلس ش��مالر، وزير اتحاد يه اروپاي جمهوري چك، د ر 
همين باره گفت: »اميد واريم هرچه س��ريع تر روي كار 

آمد ن د ولتي قد رتمند  د ر آلمان را شاهد  باشيم.«

 گرينه هاي پيش روي مركل
مذاكرات ميان احزاب اتحاد  د موكرات مسيحي 
آنگال م��ركل و خواهرخواند ه آن يعني حزب اتحاد  
سوسيال مسيحي با د و حزب د موكرات هاي آزاد  و 
س��بزها كه قرار بود  جمعه به پايان برس��د ، د ر پي 

اختالف نظرها بر سر مس��ائلي همچون مهاجرت و 
تغييرات آب و هوايي به وقت اضافي كش��يد ه شد  و 
د ر حال��ي كه انتظار مي رف��ت نمايند گان احزاب تا 
د وشنبه بر س��ر آغاز مذاكرات رسمي توافق كنند ، 
خروج غيرمنتظره د موكرات هاي آزاد  از گفت وگوها 
همه محاس��بات را برهم زد . ب��ه گزارش بلومبرگ، 
اكن��ون آنگال مركل چهار گزين��ه پيش رو د ارد  كه 
بس��ياري محتمل ترين آنها را برگ��زاري انتخابات 
مج��د د  احتم��اال د ر بهار آت��ي مي پند ارن��د . طبق 
نظرسنجي تلويزيون »ِزد  د ي اف«، اكثريت آلماني ها 
از راي د ه��ي د وب��اره حماي��ت مي كنن��د ، اما اين 
مخاطره وجود  د ارد  كه شرايط تغيير چند اني نكند  
و پارلمان همچنان ازهم گسيخته باقي بماند . گزينه 
د وم مركل نس��خه س��وم »ائتالف بزرگ« اس��ت؛ 
اشتاينماير پيش از اينكه اوايل سال جاري ميالد ي 
رييس جمهوري آلمان شود ، از اعضاي ارشد  حزب 
سوسيال د موكرات ها بود .اگرچه اين حزب احتمال 

بازگشت به د ولت ائتالفي را رد  كرد ه است، اما شايد  
اشتاينماير بتواند  با اش��اره به منافع ملي د و حزب 
ب��زرگ و قد رتمند  را به آغ��وش يكد يگر بازگرد اند . 
بد ين ترتيب، همانند  د و د وره گذش��ته صد راعظمي 
مركل، ائتالف سياسي ميانه بر آلمان حاكم خواهد  
ش��د . احتمال سوم تشكيل د ولت د ر اقليت است و 
بد ين تريتب مركل براي پيش��برد  اهد اف گوناگون، 
با اح��زاب متفاوت اتحاد  تش��كيل مي د هد . چنين 
گزينه يي براي سياس��تمد اراني كه ب��ه توافق هاي 
پنهان��ي و رويكرد ه��اي غير ايد ئولوژيك مش��هور 
هستند ، مناسب است؛ اما به تشكيل د ولتي بي ثبات 
منجر مي شود . آخرين گزينه پيش روي مركل نيز 
ازس��رگيري مذاكرات كنوني از طريق اش��تاينماير 
اس��ت؛ اما اين اح��زاب يك ماه براي د س��تيابي به 
توافق��ي اولي��ه فرصت د اش��تند  و هيچ نش��انه يي 
 د ال ب��ر نتيجه بخش��ي طوالني ك��رد ن مذاك��رات 

وجود  ند ارد .

گروه جهان|
د ر پ��ي اتم��ام ضرب االجل د اد ه ش��د ه ب��ه رابرت 
موگابه براي اعالم اس��تعفايش از رياس��ت جمهوري 
زيمبابوه، حزب حاكم اين كشور فرآيند  استيضاح وي 
را به جريان اند اخت. الومور ماتوكه، يك مقام ارش��د  
حزب حاكم »زانو پي اف« زيمبابوه گفته، قرار اس��ت 
نمايند گان اين حزب د ر پارلمان نحوه استيضاح موگابه 

را بررسي كنند . 
رويترز نوشته، روي كاغذ اين فرآيند  نسبتا طوالني 
است و ش��امل نشست مش��ترك د و مجلس سنا و 
مجمع ملي و س��پس نشس��ت يك كميته ۹ نفره از 
سناتورها و د ر آخر نشست مشترك د و مجلس براي 
تاييد  بركناري موگابه با اكثريت د وس��ومي مي شود . 
برخ��ي اعضاي حزب حاكم زيمبابوه نيز گفته اند  كه 
استيضاح رابرت موگابه الزاما منجر به استعفاي فوري 
او نمي شود  و احتماال چند  روزي طول خواهد  كشيد . 
يكي از نمايند گان حزب زانوپي اف پس از خود د اري 
موگابه از اعالم استعفايش د ر زمان مقرر به بي بي سي 
گفته كه حزب حاكم هفته آيند ه »اين مرد  كله شق« را 
بركنار خواهد  كرد . طرح استيضاح موگابه د ر شرايطي 
كليد  خورد ه كه شبكه سي ان ان پيش تر گزارش  د اد ه 
بود  موگابه با استعفا موافقت كرد ه، نامه استعفاي وي 
نوش��ته شد ه و حتي شرايطي نظير مصونيت قضايي 
او و همسرش د ر آن تعيين شد ه است با اين حال با 
اتمام ضرب االجل خبري از استعفاي رسمي موگابه 
اعالم نشد  كه د رنهايت فرآيند  استيضاح وي به جريان 
افتاد . نظاميان زيمبابوه كه از هفته گذشته قد رت را 
د ر د س��ت گرفته اند ، گفته اند  قصد  كود تا ند اشته اند  
بلكه بركن��اري رابرت موگابه مطابق قانون اساس��ي 
است و با هد ف مبارزه با مجرماني صورت گرفته كه 

د ر اطراف او هستند . 

  مقاومت د ر برابر كناره گيري
به گزارش د ويچه وله، رابرت موگابه رييس جمهور 
۹۳س��اله زيمباب��وه، ش��امگاه يك ش��نبه د ر پيامي 
تلويزيون��ي برخالف انتظارها نه تنها كناره گيري خود  

را از ق��د رت اعالم نك��رد  بلكه د ر حض��ور ژنرال هاي 
ارتش بر اقتد ارش به عنوان رييس د ولت يا فرماند هي 
نيروهاي مس��لح تاكيد  كرد . راب��رت موگابه گفت كه 
رياس��ت كنگره حزب زانو پي اف د ر هفته هاي آتي را 

نيز برعهد ه خواهد  گرفت. 
اي��ن د ر حالي اس��ت كه حزب حاك��م زانو پي اف 
يك ش��نبه براي موگابه مهلتي يك روزه تعيين كرد ه 
بود  تا از قد رت كنار برود . س��خنگوي حزب گفته بود  
اگر تا د وش��نبه چنين نشود ، تعيين تكليف موگابه و 
اس��تيضاح او ب��ه پارلمان واگذار خواهد  ش��د . كميته 
مركزي اين حزب، عضويت همس��ر موگابه را نيز لغو 
و امرس��ون منانگاگ��وا را د بيركل آت��ي حزب معرفي 

ك��رد . ناظران بر اين باورن��د  موگابه حد اقل قصد  د ارد  
ت��ا كنفرانس حزب زانوپي اف كه م��اه آيند ه ميالد ي 
برگزار مي شود  د ر قد رت بماند . د ر اين كنفرانس است 
كه موضع رسمي حزب مشخص مي شود  و منانگاگوا 

به طور رسمي رهبري حزب را به د ست مي گيرد . 
پس از سخنراني تلويزيوني موگابه، يكي از مبارزان 
ش��اخص جنگ  استقالل زيمبابوه از مرد م خواست به 
خيابان ها بريزند  و از عزل او حمايت كنند . پيش تر نيز 
د ر روز شنبه )۱۸ نوامبر( با فراخوان اتحاد يه قهرمانان 
جنگي، د ه ها هزار نفر از مرد م اين كش��ور د ر اعتراض 

به اد امه حاكميت موگابه به خيابان ها ريخته بود ند . 
اين اتحاد يه تاكيد  كرد ه براي اعمال فش��ار بيشتر 

بر مس��ن ترين رهبر د نيا تظاهرات بيشتري راه اند ازي 
خواهند  كرد . موتس وانگوآ رييس اين مجمع، خطاب 
به موگابه گفته: »زمان تو به پايان رس��يد ه اس��ت.« 
موتس وانگ��وآ تهد يد  كرد ه كه مجمع كهنه س��ربازان 
مبارزات آزاد يبخش زيمبابوه به د ليل اهمال د ر وظايف 

اجرايي از موگابه به د اد گاه شكايت خواهد  كرد . 
رابرت موگابه از ۳۷ س��ال پي��ش حاكم بالمنازع 
زيمبابوه بود ه و با وجود  سن زياد ، گزارش هاي پيشين 
حاك��ي از تماي��ل او و حزب تحت رهب��ري اش براي 
نامزد ي د ر انتخابات س��ال ۲۰۱۸ ميالد ي بود . او كه 
با نيت انتصاب همسرش به معاونت خود ، معاونش را 
بركنار كرد ، با به د س��ت گرفتن قد رت توس��ط ارتش 

بركنار و بازد اشت خانگي شد . آسوشيتد پرس گزارش 
د اد ه كه موگابه از زمان بازد اشت خانگي تالش كرد ه از 
طريق مذاكرات با ارتش، براي يافتن راهي محترمانه 
براي خروج از قد رت زمان بخرد ، اما به فاصله كوتاهي 
خ��ود  را تنها و منزوي يافت. گرفتن مصونيت قضايي 
ب��راي خود  و خانواد ه اش نيز از جمله موضوعات مورد  

مذاكره بود ه است. 
تالش موگابه براي گرفتن مصونيت قضايي به اين 
د ليل اس��ت كه گفته ش��د ه گريس، همسر 5۲ ساله 
او و س��ه فرزند ش به فساد  مالي، جاه طلبي اقتصاد ي 
و معامالت قاچاق متهم خواهند  ش��د . سال گذشته، 
مخارج جشن  تولد  ۹۲ سالگي موگابه كه رهبر مبارزه 
مرد م زيمبابوه براي رهايي از اس��تعمار بود ، ۷۰۰هزار 
يورو شد . اين د ر حالي است كه سه ميليون نفر د ر اين 

كشور از گرسنگي و سوءتغذيه رنج مي برند . 
د ويچه وله د ر گزارشي د رباره گريس موگابه نوشته: 
»موگابه نه تنها د ر عالم سياست كه د ر زند گي شخصي 
هم سرنوش��تي اس��فبار پيد ا كرد . زماني كه مبارزي 
سرس��خت بود ، نخستين همس��ر او به نام سالي مثل 
خ��ود ش مبارز بود . زني با تعهد  و مس��ووليت باال كه 
تا ام��روز د ر زيمبابوه محبوبيت زياد ي د ارد . موگابه با 
همسر اولش س��الي د ر غنا آشنا ش��د . د ر آن روزگار 
ميه��ن آنها رود زي��اي جنوبي خواند ه مي ش��د  و آنها 
د ر كنار هم براي آزاد ي كش��ور از زير يوغ اس��تعمار 
انگلس��تان مبارزه مي كرد ند . د ر سال ۱۹۸۰ زيمبابوه 
به استقالل د س��ت يافت. موگابه به رياست جمهوري 
رسيد  و س��الي همس��ر اول او به خاطر خد ماتش به 
نظام آموزشي و پزشكي تا امروز محبوبيت د ارد . پس 
از مرگ سالي آشكار شد  كه موگابه از سال ها پيش با 
منشي خود  گريس روابط غيراخالقي د اشته است. آن 
د و د ر س��ال ۱۹۹۶ ازد واج كرد ند  و گريس كه سخت 
مال د وس��ت و جاه طلب است، جشن ازد واج پرخرجي 
به راه اند اخت. گريس براي آيند ه نقش��ه ها كش��يد ه 
بود  و تصميم د اش��ت پس از مرگ موگابه بر كرس��ي 
رياست جمهوري كش��ور بنشيند ، اما نقشه هاي د ور و 

د راز او هم نقش بر آب شد .« 
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ايرانشهر8
 جوابيه صندوق بازنشستگي 

به گزارش »تعادل«
در پي انتش��ار گزارش��ي در روزنامه تعادل با عنوان 
»روايتي تازه از يك اس��تعفا« در روز شنبه 21 آبان كه 
به داليل اس��تعفاي محمود اسالميان، مديرعامل سابق 
صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته شده بود، اين نهاد 
جوابيه يي را براي روزنامه فرستاده است كه متن آن بدين 

شرح است: 
1- در گزارش ياد ش��ده داليلي مانند فشار مجلس 
ش��وراي اس��المي به وزير محت��رم تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي مبني بر اس��تعفاي محمود اسالميان از سمت 
مديرعاملي صندوق بازنشستگي كشوري نقل شده بود. 
صندوق بازنشستگي كشوري با رد ادعاي اين روزنامه آن 

را از اساس خالف واقعيت مي داند. 
2- در اي��ن گ��زارش ريي��س كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي از تخلفات بزرگ اين صندوق 
ب��دون ن��ام آوردن از آنه��ا ياد مي كند ك��ه اين موضوع 
صحيح نيس��ت. صندوق بازنشستگي كشوري از بررسي 
عملكرد اقتصادي خود در دولت يازدهم اس��تقبال كرده 
و از ش��نيدن حقايقي كه درباره اين صندوق وجود دارد، 
استقبال مي كند. افزايش س��ود سرمايه بازنشستگان از 
800 به 2500ميليارد تومان طي 3 س��ال و بازگرداندن 
2100ميلي��ارد توم��ان اموال از دس��ت رفته با حمايت 
دستگاه قضايي به صاحبان اصلي آن يعني بازنشستگان 
كش��وري، افزايش 1400ميليارد تومان به ارزش سهام 
بورسي صندوق بازنشستگي كش��وري از سال 1395 تا 
مهرماه 1396 بر اثر مراقبت مناسب از ثروت بازنشستگان 
در صندوق و در ش��رايط عمدتا نامساعد بازار سرمايه و 
افزايش اعتبار وام هاي قرض الحسنه از 80ميليارد تومان 
به 1200ميليارد تومان، تنها بخش كوچكي از خدمات 

ارائه شده به بازنشستگان در سه سال اخير است. 
3- درباره پتروشيمي مسجدسليمان نيز كه در گزارش 
روزنامه تعادل به آن پرداخته ش��ده است، بايد گفت كه 
اطالعات نادرس��تي از خريد اين پتروشيمي در مصاحبه 
با رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
منتش��ر ش��ده بود. در اين باره الزم به توضيح است كه 
قيمت كارشناسي 100درصد سهام پتروشيمي مسجد 
س��ليمان 711/88ميليارد تومان بود كه با كارشناسي و 
اس��تعالم قيمت روز اين پتروشيمي از دو منبع مختلف 
بورسي و بانكي و تاييد ضمني قيمت كارشناسي، قيمت 
معامالتي 100درصد سهام فوق مبلغ 695ميليارد تومان 
منظور ش��د. قيمت انجام معامله از اس��تعالم هاي اخذ 
ش��ده و مبناي كارشناسي رسمي دادگستري نيز كمتر 
بود و براي خريد 51 درصد از س��هام پتروشيمي مسجد 
سليمان توس��ط شركت سرمايه گذاري صندوق، 354/4 

ميليارد تومان پرداخت شد. 
4- در اينجا الزم اس��ت به برخي مزاياي پتروشيمي 

مسجد سليمان نيز اشاره شود: 
يك��ي از مهم تري��ن مزاي��اي اين پتروش��يمي اخذ 
درخواست خريد پروژه پترو پااليش زيرمجموعه شركت 
به ارزش 600 ميليارد تومان از شركت ووهان چين بود كه 
در نتيجه قيمت سهام شركت بسيار باالتر از زمان خريد 
ارزيابي مي شود. همچنين حدود 400هكتار زمين كه در 
قطعات مختلف از زارعين منطقه به قيمت كارشناس��ي 
روز خريداري شده بود از ديگر مزاياي خريد اين شركت 
به ش��مار مي رود. عالوه بر اين كسب موافقت اصولي از 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، انعقاد ق��رارداد تامين 
روزانه 2/2 ميليون مترمكعب گاز متان به عنوان خوراك 
و س��وخت كارخانه، مجوز محيط زيس��ت، مجوز تغيير 
كاربري اراضي از كش��اورزي به صنعتي، مجوز برداشت 
آب از رودخانه كارون به ميزان 10ميليون مترمكعب در 
س��ال، قرارداد EPC با يكي از معتبرترين شركت هاي 
 خارج��ي در س��اخت كارخانجات پتروش��يمي، افزايش
L. C به ميزان 805ميلي��ون يوآن )حدود 160ميليون 
دالر( جهت انجام امور NON-EPC، پيش��رفت پروژه 
بي��ش از 50درصد در حال حاض��ر و فاينانس به ميزان 
4ميلي��ارد يوآن چين را مي ت��وان از ديگر مزاياي خريد 

شركت پتروشيمي مسجد سليمان دانست. 
از س��وي ديگر بايد يادآوري شود كه در حال حاضر 
ش��ركت هاي بزرگ جه��ان به عن��وان مش��تريان اين 
پتروشيمي در صف انتظار هستند تا بتوانند اين شركت 

را خريداري كرده و از آن بهره برداري كنند. 
 5- ريي��س محترم كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
ش��وراي اس��المي نه در اين مصاحبه، بلكه متاسفانه در 
مناسبت هاي ديگر نيز نمايندگان مردم و وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي را ب��ه البي گري و كتمان حقيقت 

متهم كرده است كه اين موضوع قرين به واقع نيست. 

 استفاده از تسهيالت بانكي 
محور طرح پيشگام است 

سرپرست ش��ركت عمران و بهس��ازي شهري ايران 
از بررس��ي لوايح تامين مالي توس��عه گران و استفاده از 
يارانه هاي دولتي طرح پيش��گام از س��وي هيات دولت 
خبر داد و گفت: در اين طرح اعتبارات مس��تقيم دولتي 
مهم نبوده و منابع بانكي و تس��هيالت هستند كه نقش 
چش��مگيري را ايفا مي كنند در حقيقت مجوزهايي كه 
بايد جهت حمايت از توس��عه گر به بانك ها داده ش��ود و 
استفاده از تسهيالت نظام بانكي محوريت اساسي طرح 

پيشگام به شمار مي رود. 
هوشنگ عشايري در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرسازي بيان كرد: در حال حاضر بنا به درخواست 
اعضاي هيات دولت به دنبال ارائه جزئيات بيش��تري از 
بخش مالي طرح هس��تيم و بايد اعداد و ارقام دقيق تري 
را اعالم كنيم. او ادامه داد: اين طرح براي ايجاد تحول در 
نوسازي و بهسازي مسكن در بافت هاي ناكارآمد شهري 
مطرح شده كه در حال حاضر در قالب 2 اليحه در اختيار 

دولت قرار گرفته است. 
عش��ايري در ادامه اليحه تامين مالي توسعه گران را 
بخش اول طرح اعالم كرده و افزود: اين اليحه هم اكنون 
تا مرحله كميس��يون فني بانك مركزي پيش رفته و در 

حال اخذ مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار است. 
سرپرست شركت عمران و بهسازي شهري ايران در 
اين باره ادامه داد: بخش دوم طرح مذكور پيرامون بحث 
اس��تفاده از يارانه دولت و همچنين مجوزهايي كه بايد 
دولت تا حد امكان ب��راي طرح ايجاد تحول صادر كند، 

بوده كه آن هم در حال بررسي و تصميم گيري است. 
گفتني اس��ت، مطاب��ق جزئيات طرح »پيش��گام«، 
س��اخت 55هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده تهران 
براي افق 5س��اله، هدف گذاري شده است، به طوري  كه 
با ش��روع فاز اول، امكان تكرار اين ظرفيت براي هر سال 
وجود داش��ته و ساخت وس��از در اين طرح با س��ه روش 
»محلي سازي«، »محله سازي مرحله يي« و »محله سازي 

جايگزين« انجام مي شود. 

اخبار

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران: 

2 برابر نياز تهران ساخت وساز تجاري شده است
ابطال ۳۴ هولوگرام به ارزش ۵۵ ميليارد تومان

سميع اهلل حس��يني مكارم معاون مالي و اقتصاد 
شهري ش��هرداري تهران گفت: دوبرابر نياز تهران، 

ساخت و ساز تجاري صورت گرفته است. 
حس��يني مكارم با تاكيد ب��ر اينكه رويكرد اصلي 
ش��هرداري تهران در دوره جديد شفافيت و انضباط 
مالي و دسترس��ي آزاد مردم به معامالت شهرداري 
اس��ت، گفت: م��ردم تهران بايد بدانن��د هزينه هاي 
ش��هرداري كجا و چگونه هزينه مي شود. شهرداري 
تهران تبديل به اتاق شيش��ه يي خواهد شد و مردم 
در جري��ان اتفاق��ات رخ داده در ش��هرداري ق��رار 

مي گيرند.
 او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 2500ميلي��ارد تومان از 
درآمده��اي ش��هرداري از محل مالي��ات بر ارزش 
افزوده كاهش يافته اس��ت، اف��زود: با وجود كاهش 
درآمدهاي شهرداري امس��ال استخدام هاي زيادي 
در ش��هرداري داش��ته ايم. حقوق ني��ز افزايش پيدا 
كرده اس��ت ام��ا به دليل ركود در حوزه س��اخت و 
س��از و پر ش��دن ظرفي��ت طرح جام��ع و تفصيلي 
ديگر نمي توانيم از حوزه شهرسازي درآمد آنچناني 
داشته باشيم. در حقيقت دوبرابر آنچه نياز داشتيم 
در تهران ساخت و ساز تجاري صورت گرفته است. 
حس��يني مكارم ب��ا اش��اره ب��ه اينكه ام��وال و 
دارايي هاي بس��ياري در ش��هر فروخته شده است، 
گف��ت: عوامل متع��ددي همچ��ون ايج��اد درآمد 
متع��ارف از محل درآمدهاي پاي��دار و دوم كاهش 
هزينه ه��اي غيرض��رور موجب كاه��ش درآمد در 

شهرداري شده است. 
مع��اون ش��هردار ب��ا تاكيد ب��ر تغيي��ر رويكرد 
ش��هرداري در هزينه كرد ادامه داد: سال گذشته در 
ايام محرم شهرداري 5ميليارد تومان بودجه مصوب 
داش��ت اما بيش از 50ميليارد تومان هزينه كرد اما 
امس��ال 10 ميليارد تومان بودجه داشتيم و نه تنها 
هزينه ها با كيفيت بيش��تر انجام شد، بلكه از بودجه 

مصوب نيز تخطي نكرديم. 
او گف��ت: نه تنها حقوق ها كاهش نيافته بلكه در 
دو ماهه اخي��ر تمام حقوق و تس��هيالت و مزاياي 

كارمندان شهرداري را نيز پرداخت كرديم. 

 نتايج نخستين بخشنامه ضد فساد شهرداري 
معاون مالي شهرداري تهران در ادامه به تشريح 
آثار و نتايج نخستين بخشنامه ضد فساد شهرداري 
در خصوص هولوگرام ها پرداخت. حس��يني مكارم با 
اشاره به اينكه اين بخشنامه در راستاي شفاف سازي 
مراودات در ش��هرداري تهران صورت گرفت، گفت: 
پ��س از صدور بخش��نامه كميته ي��ي از متخصصان 
تش��كيل ش��د و در مورد هولوگرام هاي صادر شده 

بررسي و كنترل هاي الزم صورت گرفت. 
او با تاكيد بر اينكه فكر پش��ت صدور هولوگرام 
درس��ت بوده اما از مس��ير خود خارج ش��ده است، 
تصري��ح كرد: مش��كل از اينجا ش��روع ش��د كه به 
ج��اي اينكه پول به خزانه ش��هرداري واريز ش��ود، 
كارگزاران ادعا كردند به جاي ملك پول مي خواهند 
و همه چيز از فلس��فه اصل��ي آن يعني دريافت پول 
از پيمانكاران دور ش��د و در عوض اين ش��هرداري 

بود كه به كارگزاران پول پرداخت مي كرد. مواردي 
وجود داش��ته كه ش��هرداي به كارگزار اعالم كرده 
وام بگيرد و هزينه اش از س��وي شهرداري پرداخت 
خواهد شد. در مجموع قانون رعايت نشده است. بر 
اساس قانون پول نقد بايد به خزانه وارد مي شده اما 
همه چيز برعكس ش��ده است. شفافيت از بين رفته 
و وقتي پولي به حس��اب واريز نشود اصال نمي دانيم 

چقدر درآمد داشته ايم. 
حس��يني مكارم ادامه داد: بعد از صدور بخشنامه 
ضدفس��اد ش��هردار 1232هولوگرام صادر شده به 
ارزش 720ميليارد تومان بررس��ي شد از اين تعداد 
866 مورد به ارزش 359ميليارد تومان تاييد ش��ده 
اس��ت. 332 مورد مس��تندات كافي نداش��ته و 34 
هولوگ��رام نيز ب��ه ارزش 55 ميلي��ارد تومان باطل 

شده است. 
حسيني مكارم تصريح كرد: شركت هاي كارگزار 
ادعا مي كنند كه 600ميليارد تومان از ش��هرداري 
طل��ب دارند و 720ميلي��ارد تومان ني��ز هولوگرام 
صادر ش��ده اس��ت، پس باي��د اعالم كن��م تاكنون 
1320ميليارد تومان پيش خور شده است. البته اين 
ميزان هولوگرام هايي است كه تاكنون به شهرداري 
مراجع��ه كرده ان��د، موارد متعددي وج��ود دارد كه 
احتماال وقتي ديده اند، راستي آزمايي انجام مي شود 

هولوگرام هاي خود را ارائه نداده اند. 
او راه ح��ل ش��فافيت را ايج��اد خزان��ه واحد در 
ش��هرداري تهران دانس��ت و گف��ت: امي��دوارم تا 
پايان س��ال اين خزانه واحد ايجاد ش��ود تا ورود و 
خروج پول به ش��هرداري مشخص شود. در گذشته 
ش��هرداري تهران متعهد به بودجه مصوب نبوده و 
بر اس��اس آن پيش نمي رفته اس��ت و هولوگرام نيز 

از فلس��فه اصلي خود جدا شده يعني پيمانكاران به 
جاي دريافت ملك پول نقد دريافت مي كردند. 

معاون مالي و اقتصاد ش��هري ش��هرداري تهران 
ب��ا بيان اينك��ه فرآيندها اصالح خواهد ش��د، افزود: 
بخش��نامه منع صدور هولوگرام تاثي��ر فراواني روي 
درآمدها داش��ته اس��ت و درآمدها را كاهش داده با 
اين حال تحت هيچ ش��رايطي در اين دو ماهه اخير 
ش��هرداري براي پرداخت حقوق تسهيالت دريافت 
نك��رده و از زمان بخش��نامه واريزي ها كاهش يافته 

است. 
حسيني مكارم درباره ميزان بدهي هاي شهرداري 
تهران گفت: تاكن��ون 30هزار ميليارد تومان بدهي  
ثابت در دفاتر ثبت ش��ده اس��ت، ام��ا نكته مهمي 
كه تاكنون به آن توجه نش��ده اين اس��ت كه حتي 
اگر هم بودجه محقق ش��ود، ش��هرداري بايد سالي 
7هزار ميليارد تومان بابت سود تسهيالت و ديركرد 
پداخت كند. يعني بايد سالي 7 هزار ميليارد تومان 

به علت بدهي هاي گذشته تاوان بدهيم. 
او همچنين درباره بدهي هاي جديدي كه هر روز 
در شهرداري كشف مي شود، اظهار كرد: شهرداري 
تهران با س��ازمان ها و نهادهاي متف��اوت مراودات 
مالي دارد براي مثال امروز بنياد مستضعفان بر سر 
زميني كه 20 س��ال پيش توسط شهرداري گرفته 

شده اما حل و فصل نشده است جلو آمده و خواهان 
دريافت ارزش زمين به قيمت روز اس��ت. شهرداري 
پرونده هاي بس��يار زيادي نيز در دادگاه دارد و رقم 

قطعي آنها مشخص نيست. 
معاون ش��هردار در پاس��خ به اينكه چ��را هنوز 
قراردادهاي باالي يك ميليارد در سامانه شهرداري 
قرار نمي گيرد، گفت: هر چند س��امانه آ ماده است، 
ام��ا هنوز تكميل نش��ده اس��ت و تا دو م��اه ديگر 
تكميل ش��ود. نح��وه انعقاد ق��رارداد، قيمت، مبلغ، 
تاريخ و كيفيت قراردادها همه مواردي هس��تند كه 
به اطالع عموم خواهد رس��يد و وعده مي دهم كه تا 
عي��د همه قراردادهاي باالي يك ميليارد در اختيار 

عموم قرار گيرد. 

 فروش شهر آفتاب و شهروند منتفي است 
حس��يني مكارم در پاسخ به س��وال ايلنا در مورد 
هزينه هاي فاق��د دوران قاليباف و احمدي نژاد گفت: 
من ه��م در مورد هزينه هاي فاقد دوران احمدي نژاد 
شنيده ام اما هنوز براي بررسي وارد نشده ايم. در مورد 
هزينه هاي فاقد دوران قاليباف هم ورود پيدا نكرديم. 
او ادامه داد: در س��ال جاري قاليباف نزديك به 
13 هزار و 500 نيرو اس��تخدام كرده است. اين در 
حالي است كه وزارت ورزش و جوانان در كل كشور 

فق��ط 7 هزار نيرو دارد و وزارت صنعت 3500 نيرو 
اما ش��هرداري در چند ماه 13 هزار و 500 نيرو به 

كادر خود اضافه كرده است. 
معاون ش��هردار با اش��اره به اينكه تناسبي ميان 
خدم��ات ارائه ش��ده به مردم و پول��ي كه به عنوان 
ع��وارض پرداخت مي كنند وجود ن��دارد، افزود: در 
تهران س��االنه 350ه��زار تومان از م��ردم عوارض 
دريافت مي كنيم اما تناس��بي مي��ان خدمات ارائه 
ش��ده و پولي كه از م��ردم مي گيريم، وجود ندارد و 
سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري تهران 
اقتصادي اداره نمي ش��وند و شهرداري براي هر نفر 

ساالنه 2ميليون تومان خدمات ارائه مي كند. 
حس��يني مكارم با تاكيد بر اينكه س��ازمان هاي 
ش��هرداري اقتصادي نيس��تند، درباره فروش شهر 
آفتاب و ش��هروند گفت: شهر آفتاب واگذار نشده و 
فروش ش��هر آفتاب و شهروند به بانك شهر منتفي 
اس��ت. با اين حال وظيفه شهرداري رقابت با بخش 

خصوصي و فروشگاه داري نيست. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه ماهي��ت قراردادها به علت 
تعداد زياد بررس��ي نمي شود، گفت: بررسي ماهيت 
قراردادها زمانبر اس��ت اما اگر تخلف وجود داش��ته 

باشد، بررسي مي كنيم. 
حس��يني مكارم درباره نحوه افزايش درآمدهاي 
پايدار ش��هرداري افزود: براي افزاي��ش درآمدهاي 
پايدار به دنبال اصالح اليحه ارزش افزوده هس��تيم 
ك��ه بخش��ي از درآمده��اي ش��هرداري را كاهش 
داده اس��ت. از س��وي ديگ��ر پرداخت ع��وارض در 
تهران عادالنه نيس��ت، براي مثال بر اس��اس قانون 
ش��هرداري ها درص��دي از ارزش مل��ك ب��ه عنوان 
عوارض بايد دريافت  ش��ود كه تا به حال اين اقدام 
صورت نگرفته است و ماشين هاي لوكس بايد ماهي 
50هزار تومان به ش��هرداري عوارض پرداخت كنند 

كه همين مقدار را نيز نمي پردازند. 
وي گفت: در راس��تاي افزايش س��رمايه گذاري 
خارجي نيز با كره جنوبي براي اجراي پروژه پسماند 

وارد مذاكره شده ايم. 
مع��اون مال��ي و اقتص��ادي ش��هرداري ته��ران 
درب��اره ميزان بده��ي ش��هرداري از دولت تصريح 
كرد: ش��هرداري در گذش��ته ادعا مي كرد 14هزار 
 ميلي��ارد از دولت طلبكار اس��ت ام��ا از اين ميزان

8 ه��زار ميلي��ارد تومان بر اس��اس قان��ون الزام آور 
نيست و دولت براي پرداخت 5700 ميليارد تومان 
)جرايم، تخصيصات در بافت  فرس��وده و...( تكليف 
داش��ته اس��ت كه تا امروز هم ق��ول پرداخت آن را 
نداده اس��ت. سال جاري بخش كمي از آن پرداخت 
شد، البته قطعي گفته است كه يارانه بليت اتوبوس 
را پرداخ��ت خواهد كرد اما ب��راي پرداخت آن هم 
امروز و فردا مي كنند. تصور مي كنيم بخش��ي از آن 

را در روزهاي آينده دريافت كنيم. 
مع��اون ش��هردار درباره پرونده ام��الك نجومي 
ني��ز ادامه داد: ما از هر گونه شفاف س��ازي حمايت 
مي كنيم و در اين زمينه با س��ازمان بازرس��ي كل 
كش��ور همكاري ك��رده و اي��ن هم��كاري را ادامه 

خواهيم داد. 

وزير راه و شهرسازي مطرح كرد

پيشنهاد اخذ عوارض سوخت به  جاي عوارض بزرگراه ها
عباس آخوندي، وزير راه و شهرس��ازي با اشاره 
ب��ه روند ورود فاينانس به كش��ور ب��راي پروژه هاي 
عمراني گفت: بعد از امضاي فاينانس بايد 15درصد 
به ش��ركت پرداخت شود كه ريالي از آن در بودجه 

پيش بيني نشده است. 
و  راه  وزارت  خب��ري  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
شهرس��ازي، جلس��ه فراكسيون مس��تقلين واليي 
مجلس ش��وراي اس��المي با حضور عباس آخوندي 
وزي��ر راه و شهرس��ازي، كاظ��م جالل��ي، غالمعلي 
جعفرزاده ايمن آب��ادي ريي��س و نايب ريي��س اي��ن 
فراكسيون و ساير اعضاي آن در مجلس برگزار شد. 
آخوندي در اين ديدار با اش��اره به خواسته هاي 
نمايندگان كه اغلب در حوزه سرمايه گذاري و اتمام 

پروژه هاي عمراني بود، گفت: حوزه س��رمايه گذاري 
اع��م از آزاد و فاينانس خارجي اس��ت كه به دولت 
بازمي گ��ردد و پروژه هاي نيمه تم��ام عمراني نيز از 
مهم ترين خواسته هاس��ت كه م��ردم از نمايندگان 
پيگيري مي كنند البت��ه از فاينانس نمي توان براي 
اين پروژه ها و تملك اراضي بين ش��هري اس��تفاده 

كرد. 
وزير راه و شهرسازي با اشاره به وضعيت نامساعد 
وزارتخان��ه در حوزه طرح ه��اي عمراني عنوان كرد: 
پروژه هاي راه س��ازي تا رس��يدن به تملك ها انجام 
مي ش��ود اما خريد امالك مردم نياز به اعتبار دارد 
ك��ه به علت ع��دم وجود اين اعتب��ار، پروژه ها روي 
زمين مي مان��د البته قوانيني در زمينه هاي مختلف 

راه سازي تصويب شد اما اجرايي نمي شود. 
وي بر همين اس��اس يادآور شد: در قانون مقرر 
شده بود 20درصد درآمد حاصل از فروش گازوييل 
و 10درص��د حاصل از فروش بنزين به وزارت راه و 
شهرسازي اختصاص يابد اما تاكنون ريالي از محل 

اين درآمد ها به وزارتخانه نرسيده است. 
آخون��دي در ادامه درخص��وص فاينانس اظهار 
كرد: وقتي فاينانس امضا مي شود بايد 15درصد به 
شركت مربوطه داده تا كار آغاز شود اما ريالي براي 
اين كار در بودجه پيش بيني نش��ده است از اين رو 
بايد تصميماتي به صورت خرد و كالن گرفته ش��ود 
ك��ه البت��ه هزينه هايي خواهد داش��ت، هزينه هايي 

اجتماعي كه هيچ كس نيز آن را نمي پذيرد. 

وزير راه و شهرس��ازي با يادآوري اين مطلب كه 
با ساختار بودجه فعلي امكان ادامه راه وجود ندارد، 
تصريح ك��رد: هزينه جاري ما بي��ش از درآمد كل 
دولت اس��ت. از اين رو نيازمند اصالحاتي هس��تيم 
كه قطعا هزينه اجتماعي دارد و بايد آن را پذيرفت. 
وي با بي��ان اينكه براي اتم��ام پروژه هاي ريلي 
نياز به 28ميلي��ارد دالر س��رمايه گذاري داريم كه 
ظرف 5 س��ال پروژه ها به اتمام برس��د، گفت: براي 
اين س��رمايه گذاري نيازمند اختصاص 15درصد به 
ش��ركت هاي س��رمايه گذار هس��تيم كه مي تواند از 
محل صندوق توس��عه ملي اختصاص يابد چراكه به 

علت خارجي بودن با سياست ها تطابق دارد. 
آخوندي با اشاره به پيشنهادات برخي نمايندگان 

مبن��ي بر درياف��ت ع��وارض در بزرگراه ها همچون 
آزادراه ه��ا اظهار كرد: اين امكان وجود ندارد چراكه 
باي��د از 75درصد حمل و نقل عوارض دريافت كرد 
كه عملي نيس��ت اما اين ع��وارض مي تواند همانند 
س��اير كشور ها بر سوخت قرار گيرد چنانچه درحال 
حاضر براي گازوييل 20درصد عوارض قرار داده ايم 

اما براي بنزين اين عوارض وجود ندارد. 
وزير كابينه دوازدهم ادامه داد: از طرف ديگر الزم 
اس��ت، صندوق توس��عه حمل و نقل كه تاسيس آن 
در برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد، ايجاد شود 
اما در بودجه هيچ اعتباري براي آن انديشيده نشده 

است كه بايد در بودجه سال 97 اين اتفاق بيفتد. 
وزير راه و شهرس��ازي درخصوص نحوه خانه دار 
شدن اقش��ار مختلف جامعه عنوان كرد: افرادي كه 
واقعا پس انداز كننده باشند، مي توانند خانه دار شوند 
اما ب��راي افراد كم درآمد جامع��ه وزارت راه، طرح 
مس��كن اجتماعي را ارائه كرده بود كه به علت عدم 
اختصاص ريالي در بودجه نتوانس��تيم آن را اجرايي 

كنيم. 

ريي��س مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي از آغاز 
اعطاي گواهينامه فني به مصالح ساختماني از سوي اين مركز 
خب��ر داد و گفت: ب��ه زودي فرآيند اعط��اي گواهينامه به كل 

ساختمان ها را آغاز مي كنيم. 
به گ��زارش مهر، محمد ش��كرچي زاده در مراس��م امضاي 
تفاهمنام��ه هم��كاري علمي، آموزش��ي و تحقيقاتي ش��ركت 
س��رمايه گذاري مس��كن ب��ا مرك��ز تحقيق��ات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي گفت: تا به حال اين گواهينامه ها براي محصوالت 
ساختماني يا راه س��ازي مانند مصالح و كارخانه هاي توليد قير 
و آسفالت و نيوجرسي صادر مي شد و مركز تحقيقات كمتر به 
پكيجي از س��ازه هاي ساخته ش��ده گواهينامه ارائه مي كرد كه 
قرار اس��ت به زودي اجراي اين فرآين��د را در مركز تحقيقات 

آغاز كنيم. 
او افزود: زلزله اخير نش��ان داد، جامعه مهندس��ي نمي تواند 
بگويد كه مي تواند جواب مناس��بي به مخاطرات طبيعي بدهد 
البته مركز تحقيقات مسكن بعد از 42سال از عمر خود اگرچه 
اقداماتي انجام داده اما زلزله استان كرمانشاه نشان داد كه اين 

اقدامات كارايي الزم را نداشته است. 
به گفته شكرچي زاده با توجه به انبوه حوادث طبيعي مانند 
زلزله مي بينيم كه نتوانس��ته ايم در بخش علمي ساخت و ساز 
تجهيز و پاسخ علمي به مشكالت صنعت ساخت و ساز در برابر 
حوادث طبيعي ارائه كنيم و آنچه جذابيت دارد اين اس��ت كه 
دس��تاوردهاي علمي مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
بتواند از س��وي ش��ركت سرمايه گذاري مس��كن پياده سازي و 

اين دانش عملياتي ش��ده و در نتيجه به كل صنعت ساختمان 
تسري داده شود. 

رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي اظهار كرد: 
26ميليون س��اختمان در كش��ور داريم كه بهس��ازي و ارتقاي 
ايمني آنها از اهميت زيادي برخوردار اس��ت بنابراين عالوه بر 
ساخت س��اختمان هاي جديد به صورت ايمن، ساختمان هاي 
موجود هم بايد ايمن س��ازي شوند و مي توانيم در نخستين گام 
درخصوص س��اختمان هاي دولتي ايمن سازي را آغاز كنيم كه 
مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي و شركت سرمايه گذاري 

مسكن مي توانند با همكاري يكديگر اين كار را انجام دهند. 
او از ديگ��ر اقدام��ات مه��م صنعت س��اختمان كش��ور را 
بهينه س��ازي در مصرف انرژي برشمرد و تصريح كرد: كمتر از 
2ميليون واحد مسكوني در كش��ور بهينه سازي انرژي شده اند 
كه در صورت بهينه س��ازي كردن ساختمان هاي موجود، دولت 
مي توان��د در زمينه كاهش گازه��اي گلخانه يي به صورت موثر 

عمل كند. 
براساس تفاهمنامه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
با شركت س��رمايه گذاري مس��كن، اين دو نهاد در زمينه هاي 
مديريت س��اخت و پ��روژه، تاس��يس س��اختمان هاي پايدار، 
استفاده از انرژي هاي نوين و تجديدپذير، بهره برداري از مصالح 
و سيس��تم هاي ساختماني ايمن، پياده س��ازي روش هاي نوين 
س��اخت و س��از همچنين ارتقاي ساخت و س��از در حوزه هاي 
مصرف انرژي، ايمني در برابر آتش، تسهيل دسترسي معلوالن 

و... همكاري مي كنند. 

آغاز اعطاي گواهينامه فني به ساختمان ها
يك كارش��ناس مس��ائل ش��هري با اش��اره به اينك��ه بيش از 
19ميليون ايراني در وضعيت بدمسكني قرار دارند كه در مواقع بروز 
بحران تبديل به كانون تهديدزايي مي شود، گفت: بيش از 15درصد 
سكونتگاه هاي غيررسمي كشور در استان تهران و 10درصد نيز در 
داخل شهر تهران قرار دارد و با اين حساب حدود 2.3ميليون نفر 
از مردم استان تهران در سكونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي كنند. 
سيدمحس��ن طباطبايي مزدآبادي، كارش��ناس مسائل شهري در 
گفت وگو با ايسنا با اشاره به وقوع زلزله مهيب در غرب كشور گفت: 
زلزله و ديگر عوارض طبيعي همچون سيل نوعي جبر جغرافيايي 
به حساب مي آيد كه با هيچ دستاورد بشري نمي توان از وقوع آنها 
جلوگيري كرد با اين حال امكان مديريت اين حوادث و به حداقل 

رساندن تلفات وجود دارد. 
طباطبايي با اش��اره به اينكه امروز بيش از دو سوم از جمعيت 
كش��ور در ش��هرها زندگي مي كنند و وقوع هر بحراني در شهرها 
مي توان��د جان ميليون ها نفر را به خطر ان��دازد، افزود: تجربه تلخ 
زلزله هاي مرگبار همچون رودبار، بم و س��رپل ذهاب به ما يادآوري 
مي كند كه تاب آوري شهرها در برابر بحران ها بايد بيش از پيش در 

دستور كار قرار گيرد. 
مدرس دانشگاه تهران با بيان اينكه كشور ما از نظر جغرافيايي 
روي كمربن��د زلزله يي ق��رار دارد، اف��زود: نزديك ب��ه 15درصد 
زلزله هاي دني��ا در كمربند لرزه خيز آلپ- هيماليا روي مي دهد و 
فالت ايران نيز روي اين كمربند زلزله خيز واقع ش��ده و اس��تعداد 

زلزله هاي بسيار بزرگ را دارد. 
طباطبايي ادامه داد: اگر نگاهي آماري به زلزله هاي كشور داشته 

باش��يم هر سال به طور متوسط يك زلزله با بزرگاي 6 ريشتري و 
هر دهه يك زلزله با بزرگاي 7ريشتري در ايران به وقوع پيوسته و 
قريب به 6 درصد از كل تلفات جاني كش��ور طي 25سال گذشته 

مربوط به زمين لرزه ها بوده است. 
وي با اشاره به تحقيقات پژوهشگران دانشگاه كلرادو و دانشگاه 
مونتانا كه در نشست ساالنه انجمن زمين شناسي امريكا ارائه شده 
است، گفت: اين تحقيقات تاكيد دارند كه در سال هاي آينده بايد 
منتظر وقوع زمين لرزه هايي با قدرت هاي بيشتري در سراسر جهان 

به ويژه نواحي نزديك به خط استوا باشيم. 
كارشناس مسائل شهري با بيان اينكه تنها بر اثر زلزله در شهر 
كوچك س��رپل ذهاب قريب به 30هزار واحد دچار آس��يب ش��ده 
اس��ت، ادامه داد: واقعا تصور بروز يك زلزله با بزرگاي 7ريش��تري 
در كالن شهرهايي همچون تهران، اصفهان، تبريز و... غيرقابل تصور 
است به ويژه آنكه در شهري مانند تهران ما چندين گسل خطرناك 

نيز داريم كه مي توانند ميزان تخريب زلزله را افزايش دهند. 
طباطبايي با تاكيد براينكه با وجود تمام انتقاداتي كه از مسكن 
مهر ش��د اما ميزان خسارت هاي جاني در اين شهرك ها با مناطق 
روس��تايي و بافت فرسوده غيرقابل مقايسه اس��ت، گفت: به نظر 
ضروري اس��ت يك اقدام ملي درخصوص بافت فرسوده كشور در 

سال جاري صورت گيرد. 
مدرس دانشگاه تهران با اشاره به آمارهايي مبني بر بدمسكني 
بيش از 19ميليون ايراني افزود: اغلب اين افراد در حاش��يه شهرها 
و بافت هاي فرس��وده زندگي مي كنند ك��ه در صورت بروز بحراني 

همچون زلزله مي توانند كانون هاي افزايش تلفات انساني باشند. 

19 ميليون ايراني در معرض آسيب ديدگي از زلزله

بعد از صدور بخشنامه ضدفساد شهردار 1232هولوگرام صادر شده به ارزش 
720ميليارد تومان بررسي شد از اين تعداد 866 مورد به ارزش 359ميليارد تومان تاييد 
شده است. 332 مورد مستندات كافي نداشته و 34 هولوگرام نيز به ارزش 55 ميليارد 

تومان باطل شده است
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فرجام مبهم طرح فروش مسكن د ر بازار سهام
گروهراهوشهرسازي| شهالروشني|

چن�دروزپي�شمديرعاملب�ورسكاالاز
طراحيبرنامهييدرحوزهمسكنخبردادكه
برمبنايآن،هرفردمتراژمشخصيازمسكن
رادربورسكاالخريداريكردهومابهالتفاوت
كيفي�تآنازجملهطبقهون�ورو...درزمان
تحويلواحدمسكونيپرداختميكند.حامد
س�لطانينژاد،مديرعام�لب�ورسكاالدراين
خصوصگفتهبرايفروشمس�كنابزاريدر
بورسكاالتهيهشدهاستكهبتواندسبدياز
مسكنتعريفورويآنشاخصتعريفشود.
بهگفتهبسياريازكارشناساناينطرحدر
ادامهروندناموفقاجرايطرحيمشابهدردهه
80اس�ت.بهگفتهبس�ياريازكارشناساناين
طرحدرآنسالهاباناديدهگرفتنموانعمرئي
ونامرئ�ياجراييودرنهاي�تنهتنهااينطرح
بهحذفتورمكاذبقيمتمسكنمنجرنشد،
بلك�هدرعملباع�ثافزايشت�ورمدرقيمت
مسكنوركودشدكهدامنهاينمعضلتاكنون
نيزادامهدارشد.حالبايدديداينطرحباورژن
جديدتاچهميزانيموفقعملخواهدكرد؟آيا
ميتواندمنجربهتحركدربازارمسكنشود؟
آيامتقاضيانمصرفيمس�كنكهاغلبقدرت
خريدكميدارند،ميتوانندباتكيهبراينابزار

جديد،خانهدارشوند؟

طرحيبرايسرمايهداران
يك كارش��ناس اقتصاد  مسكن بابيان اينكه اين 
طرح د ر د هه 80 ايجاد  و پروند ه آن به د ليل ش��عب 
متعد د  بس��ته ش��د ، گفت: اين طرح بع��د  از اصالح 

مبد ل به صند وق زمين و ساختمان شد . 
علي اصغر ب��د ري گف��ت: د رمجم��وع واگذاري 
مت��ري مس��كن د ر ب��ورس كار بس��يار س��خت و 
مناس��ب پروژه هاي بزرگ و بيش��تر امالك تجاري 
اس��ت. به نظر مي رس��د ، اين طرح حت��ي با تغيير 
وتعد يل اش��تباهات متعد د  گذش��ته، مناسب بازار 
مسكن نباش��د . اين كارشناس مطالعات شهرسازي 
و اقتصاد  ش��هري بابيان اينك��ه اين طرح نمي تواند  
منجر به تحرك د ر بازار مس��كن ش��ود ، گفت: ابتد ا 
بايد  براي روشن ش��د ن رابطه تحريك بازار مسكن 
و فروش متري زمين روش��نگري هايي انجام شود ، 
ف��روش مت��ري زمين يعن��ي جذب س��رمايه هاي 
خرد  و انباش��ت آن د ر صند وق زمين و س��اختمان 
اس��ت. يعني هر متقاضي مي توان��د  به اند ازه توانايي 
خود  س��هام يك مت��ر تا چند ين مت��ر از يك ملك 
را خريد اري كرد ه و با انباش��ت سرمايه هاي خرد  و 
انتقال آن به ساخت وساز مي توانند  سود  مطلوبي به 
د س��ت بياورند . بنابراين تحرك بازار و فروش متري 
زمي��ن د ر بورس د و مقوله جد ا از هم بود ه و ارتباط 

منطقي باهم ند ارد . 

منبعخوبيبرايمتقاضيانمصرفينيست
بد ري د ر پاس��خ به اينكه آيا متقاضيان مصرفي 
مسكن كه اغلب قد رت خريد  كمي د ارند ، مي توانند  
ب��ا تكيه بر اين اب��زار جد يد ، خانه د ار ش��وند ؟ گفت: 
بطوركلي بازار مس��كن ب��ه د و گروه س��رمايه گذار 
و مصرف��ي واگ��ذار مي ش��ود  و ازآنجايي كه اولويت 
واگذاري واحد هاي اين طرح مربوط به سرمايه د اران 
اس��ت، اي��ن ط��رح نمي توان��د  منبع خوب��ي براي 

متقاضيان مصرفي لحاظ شود . 
 اين كارش��ناس مطالعات شهرس��ازي و اقتصاد  
شهري بابيان اينكه گذشته ناموفق اين طرح بيانگر 
ناكارآمد ي آن اس��ت، گفت: اگر ايراد هاي جد ي آن 
برطرف نشود  نه تنها ما ش��اهد  شكست د يگري د ر 
اين طرح خواهيم بود ، بلكه بخش اعظمي از اعتماد  
س��رمايه گذاران را نيز از د س��ت خواهي��م د اد .  وي 
گف��ت: اين طرح د ر صورت اجراي مطلوب مي تواند  
طرح موفقي لحاظ ش��ود ، اما بايد  بازبيني خوبي د ر 

طرح اوليه ارائه شود . 

فراموشياصليتريننهادتامينسرمايه
د ر همين زمينه فرشيد  پور حاجت، د بير كانون 
سراس��ري انبوه سازان با انتقاد  از ارائه يك طرفه اين 
طرح از س��وي مد يران سهام بورس گفت: متاسفانه 

انبوه س��ازان ب��ه عن��وان اصلي تري��ن نه��اد  تامين 
س��رمايه هاي اين طرح د ر جريان جزييات نبود ه و 

نظرخواهي از اين كانون اتخاذ نشد ه است. 
پ��ور حاجت افزود : بالطبع اخذ مش��ورت از اين 
كانون مي تواند  ايراد ها و اش��تباه هاي گذش��ته اين 

طرح را موفق تر اصالح كند . 
وي بابي��ان اينك��ه به ه��ر صورت جم��ع آوري 
س��رمايه ها ب��راي توس��عه و س��اخت پروژه ه��اي 
س��اختماني امر پسند يد ه است، گفت: اين طرح د ر 
صورت بازنگري مي تواند  منبع مطلوبي براي جذب 

سرمايه ها باشد . 
د بير كانون سراس��ري انبوه سازان گفت: مسكن 
كاالي غي��ر همگن اس��ت و ورود  اين طرح به اين 
بازار نمي توان��د  به عنوان امتي��ازي براي تحريك 
بازار لحاظ ش��ود . پور حاجت اظهار كرد : ارائه اين 
طرح د ر شرايط كنوني با اما و اگرهايي همراه است 
كه نيازمند  مطالعات د قيق و بازار س��نجي مناسب 

است. 
وي گف��ت: اعم��ال اين طرح د ر تم��ام مناطق 
قابل اجرا نيس��ت و تا حد ود ي مي تواند  د ر كس��ب 

منابع مالي براي ساخت وساز موثر واقع شود . 

ُمسكنيبرايدردمسكن
د ر همين زمينه محمد  عد الت خواه، كارشناس 
اقتصاد  مس��كن بابيان اينكه طرح عرضه مس��كن 
متري د ر بورس نياز به پختگي بيشتر د ارد ، گفت: 
به نظر مي رس��د ، مطالعات د قيق��ي د ر اين طرح 
انجام نشد ه است. به هرحال نبايد  با ارائه طرح هاي 
خ��ام خانه د ار كرد ن اقش��ار كم د رآمد  را به چالش 
كشيد  و با ارائه طرح هاي ناپخته مشكالت بيشتري 

را براي آنها ايجاد  كرد .
وي اف��زود : وزارت راه و شهرس��ازي باي��د  د ر 
اين زمينه وارد  عمل ش��ود  و آگاه��ي ايجاد  كند . 
به نظر مي رس��د  اين هد ف با خانه د ار شد ن اقشار 
كم د رآمد  هم خواني ند ارد . با وارد كرد ن اين طرح به 
بورس بيش��تر رونق د ر بازار مسكن اتفاق مي افتد  
و خانه د ار شد ن اقشار كم د رآمد  با اين نحوه عرضه 
مغايرت د ارد . اين كارشناس اقتصاد  مسكن گفت: 
با برد ن اين طرح به بورس مش��كل بي خانه ها حل 
نخواهد  ش��د . د ر اين رابطه، بايد  مس��كن د ر طرح 
مورد نظ��ر د قيق تر تعريف ش��ود . كاالهايي كه د ر 
بورس ارائه مي ش��وند  مش��خص هستند ، اما چون 
مسكن د اراي تنوع بااليي است برد ن آن به بورس 
امكان د ارد  مشكالتي را براي اين طرح ايجاد  كند . 
 عد الت خ��واه بابيان اينكه ب��ه علت ناهمگني 
مس��كن ارائه اين طرح د ر بورس ب��ا د غد غه هاي 
ج��د ي روبرو اس��ت، تاكيد  ك��رد : د و آپارتمان د ر 
فاصل��ه د و متر از يكد يگر يا حت��ي طبقه باالتر يا 
پايين تر از واحد  مزبور مي تواند  قيمت هاي متفاوتي 
د اشته باش��د ، بنابراين نيازمند  يك برنامه و طرح 

مخت��ص به خود  اس��ت.  وي افزود : نزد يك به 40 
س��ال اس��ت كه د ر ماد ه 31 قانون اساسي كشور 
پيش بيني شد ه اس��ت كه د ولت بايد  كمك كند  و 
تسهيالت الزم را د ر براي خانه د ار كرد ن بي خانه ها 
ارائه د هد ، اما تاكنون اقد امات مفيد ي انجام نشد ه 
اس��ت. وي گفت: با وج��ود  اد عاه��ا و هزينه هاي 
زياد ي كه انجام ش��د ه متاسفانه اصل مساله ناد يد ه 
گرفته مي ش��ود . بايد  د ر اين راستا حتي به ضوابط 
خانه هاي��ي كه س��اخته مي ش��ود ، د ق��ت كرد  تا 

استاند ارد  الزم را د اشته باشند . 
 

ترسسرمايهگذارانازريسمانسياهوسفيد
اما د ر همين زمينه ايمان رفيعي، كارش��ناس 
ساخت وس��از بابيان اينكه اصوالً يكي از مهم ترين 
اهد اف تش��كيل بازارهاي بورسي، تامين نقد ينگي 
ب��راي پروژه ه��اي بزرگ اس��ت، گف��ت: ورود  به 
اي��ن بازارها ع��الوه بر ش��رايط خ��اص، نيازمند  
س��واد ، مطالع��ه و افزايش آگاهي بورس��ي افراد  و 

سرمايه گذاران است. 
رفيعي افزود : ورود  افراد  باهد ف كسب سود هاي 
يك شبه و باد آورد ه منجر به هد ر رفتن سرمايه هاي 

بسياري شد ه است. 
وي همچنين اظهار كرد : حجم باالي نقد ينگي 
د ر گرد ش بازارهاي بورس��ي بانك ها را وسوس��ه 
كرد ه تا با تاس��يس شركت هاي س��رمايه گذاري، 
ش��ركت هاي  و  س��رمايه گذاري  صند وق ه��اي 
كارگزاري عماًل بخش وس��يعي از س��رمايه را هم 
د ر اي��ن بازارها وارد  كنند  و هم به مد د  س��ود هاي 
باالي 20 د رصد  صند وق هاي سرمايه گذاري بخش 

وسيعي از نقد ينگي ساير بازارها را جذب كنند . 
وي بابي��ان اينك��ه جذابيت اين بازار د وس��ر 
س��ود  ب��راي بانك ها منجر ب��ه ارائه س��ود هاي 
باالت��ر و تجميع سرس��ام آور نقد ينگ��ي د ر اين 
صند وق ها شد ه اس��ت، تاكيد  كرد : بطوري كه با 
تكميل س��رمايه قابل پذيرش توس��ط صند وق ها 
شاهد  تشكيل ش��عب موازي آنها توسط بانك ها 
هس��تيم. رفيعي گفت: وارد  شد ن بانك ها به اين 
بازارها قطعاً باهد ف اوليه تاس��يس آنها و فلسفه 

وجود ي شان متضاد  است. 

مردماعتمادندارند
اين كارشناس ساخت وس��از گفت: بازار مسكن 
كشور كه اين روزها ركود  عميقي را تجربه مي كند  
از يك س��و با عط��ش خريد  از ط��رف خانواد ه هايي 
روبروس��ت كه ماحص��ل يك عمر خ��ود  را د ر بازار 
فرابورس س��رمايه گذاري مي كنند  تا با خريد  اوراق 
بتوانن��د  موفق به د ريافت وام خريد  ملك ش��وند  و 
از ط��رف د يگر با س��ازند گاني كه به جهت د ريافت 
وام س��اخت خانه هرروز د ر ستون قيمت فرابورس 
به د نبال قيمت خريد  اوراق تس��ه هستند . حال به 
نظر مي رس��د  مرد م اعتماد  كافي به سرمايه گذاري 

د ر بازار متري ند اشته باشند . 
رفيع��ي بابيان اينكه ب��ازار خريد وفروش متري 
براي خيلي از س��رمايه گذاران د اراي گره هاي كور 
حقوقي اس��ت گفت: اين عد م ش��ناخت و تعريف 
د رس��ت از مباحث حقوقي باعث ش��د ه مرد م نگاه 
مطلوب��ي به مقوله بورس متري مس��كن ند اش��ته 

باشند . 
وي همچنين گفت: به نظر مي رس��د  اين طرح 
مناس��ب ام��الك تج��اري گران قيمت باش��د  زيرا 
س��رمايه گذاري چند  متري د ر اي��ن امالك معاد ل 
خري��د  يك مس��كن 40 تا 50 مت��ري د ر مناطق 
متوس��ط تهران اس��ت. اين كارشناس ساخت وساز 
بابي��ان اينكه مد يران بورس كاال مس��ير مطلوب و 
پخته يي براي جذب سرمايه انتخاب نكرد ند ، گفت: 
د ر ح��ال حاضر بانك ها با وجود  مش��كالت متعد د  
موسس��ات مال��ي و اعتباري همچن��ان هد ف اول 
سرمايه گذاري محس��وب مي ش��ود ، زيرا بازارهاي 
بورس��ي به د اليلي مانند  پتانسيل ريسك باال، نياز 
به تخصص، ناش��ناخته بود ن ش��رايط آتي، نياز به 
س��رمايه گذاري با مد ت نامعلوم، د رصد  س��ود د هي 
نامعي��ن و... د ر رقابت با بانك ها د ر جذب نقد ينگي 
توانايي بااليي ند ارند . د ر اين شرايط بانك ها با بازي 
د ر نقش يك واسطه مطمئن از يك سو نقد ينگي را 
جذب مي كنند  و از سمت د يگر بازيگران اصلي بازار 

بورس شد ه اند . 
اين فعال س��اختماني بابيان اينكه خطر حضور 
پررنگ بانك ها باعث شكس��ت اين طرح مي شود ، 
گف��ت: اين واس��طه گري ها باعث تعد ي��ل و نقش 

مطلوب اين طرح د ر بازار مي ش��ود . حضور امالك 
د ربورس يكي از موفق ترين طرح هاي كش��ورهاي 
توس��عه يافته است، اما متاس��فانه اين طرح با ورود  
د الالن و بازيگران مكاره يي مانند  بانك ها از مس��ير 
اصل��ي خود  منح��رف و پيام��د  مطلوب��ي د ر بازار 
مس��كن نخواهد  د اش��ت. زيرا بانك ها با د خالت د ر 
امر س��رمايه گذاري و واگذاري با گران تر كرد ن كاال 

باعث مي شوند  برند ه نهايي اين طرح باشند . 
عض��و هيات مد يره مس��كن مهر س��منان يكي 
از بهترين قس��مت هاي ط��رح جد يد  فروش متري 
مس��كن د ر ب��ورس را انتش��ار اوراق س��لف موازي 
مسكن و اوراق مش��اركت مسكن د انست و د ر اين 
خصوص گفت: اوراق س��لف موازي استاند ارد  يكي 
از ابزارهاي تامين مالي است كه مي تواند  به عنوان 
راهكاري براي تامين مالي ش��ركت ها مورد استفاد ه 
قرار گيرد . با توجه به وجود  بازار ثانويه فعال )بورس 
كاال/ بورس انرژي( ب��راي اينگونه اوراق مي توان از 
طريق انتش��ار اين اوراق بهاد ار س��رمايه هاي كالن 
مورد ني��از ب��راي تكمي��ل پروژه ها ي��ا تامين مالي 

بنگاه هاي توليد ي را جذب كرد . 
رفيعي با اش��اره به اينكه به نظر مي رس��د  اين 
اوراق از وجاهت قانوني و ريز فاكتورهاي تش��ويقي 
براي حضور س��رمايه گذاران برخورد ار باشد ، گفت: 
ازآنجايي ك��ه د ر قرارد اد  س��لف، مق��د ار معيني از 
د ارايي پايه بر اس��اس مشخصات قرارد اد  به فروش 
مي رسد  و وجه قرارد اد  مذكور بايد  د ر هنگام معامله 
و طبق زمان بند ي تعيين شد ه د ر مشخصات قرارد اد  

پرد اخت و د ارايي پايه د ر سررسيد  تحويل شود . 
اي��ن كارش��ناس گف��ت: به هرحال اي��ن طرح 
نيازمند  اعتماد س��ازي از س��وي بازار بورس اس��ت، 
زيرا سرمايه گذاران مارگزيد ه از ريسمان سياه وسفيد  

مي ترسند . 

عاملشكستطرحفروشمتريمسكن
د ر اد امه همين مبحث حس��ن محتش��م، عضو 
هيات مد يره انجمن انبوه س��ازان بابيان اينكه طرح 
مسكن نوسازان يا همان طرح فروش متري د ر د هه 
80 د اراي ضع��ف و چالش هاي متع��د د  بود ، گفت: 
د ر ابتد اي امر مقرر ش��د  به ازاي سرمايه گذاري هر 
شخص، سود ي از ارزش افزود ه فروش قيمت مسكن 
د ريافت كند ، اما اين مورد  به د ليل لحاظ سود  ثابت 

از سوي شركت سازند ه به چالش كشيد ه شد . 
وي اف��زود : متاس��فانه اي��ن ط��رح د ر آن زمان 
از د و بخ��ش اج��را و عمل د چار صد ماتي ش��د  كه 

سرمايه گذاران از آن استقبال نكرد ند . 
محتش��م با اش��اره به اينكه د ر د ه��ه 80 چند  
ش��ركت د ر حوزه بورس مس��كن ورود  پيد ا كرد ند ، 
گفت: يكي از اين ش��ركت ها تامين مسكن جوانان 
بود  كه به لحاظ ارائه كف تضميني س��ود  با حضور 
سرد  سرمايه گذاران مواجه شد . به هرحال لحاظ سود  
ثابت باعث شد  بسياري از سرمايه گذاران اين عرصه 

را براي سرمايه گذاري خرد  خود  انتخاب نكنند . 
وي گف��ت: ح��ال اگر ضعف هاي طرح گذش��ته 
م��ورد  اصالح قرار نگيرد ، اين طرح نيز با شكس��ت 
روب��رو خواهد  ش��د  اج��راي اي��ن ط��رح نيازمند  
مش��وق هاي متعد د ، كاهش بروكراسي هاي اد اري و 
پيچيد گي هاي قرارد اد ي اس��ت.  عضو هيات مد يره 
انجمن انبوه س��ازان بابي��ان اينكه حض��ور پررنگ 
اوراق س��لف م��وازي د ر اي��ن قرارد اد ه��ا مي تواند  
رويكرد  جد يد  د ر اين حوزه باش��د ، گفت: اين اوراق 
هم��واره حضورد اش��ته اما به نظر مي رس��د  د ر اين 
طرح مقررش��د ه اين اوراق به شكل پررنگ تري د ر 

معامالت حضورد اشته باشد . 
وي گف��ت: به هرح��ال با توجه ب��ه پايين بود ن 
گ��رد ش نقد ينگي د ر حوزه مس��كن و مواجه بود ن 
ساخت وس��از ب��ا رك��ود  نقد ينگي، عرضه مس��كن 
د ر ب��ورس كاال اقد امي منطقي تلقي مي ش��ود  كه 
مي ت��وان از س��رمايه هاي كوچ��ك د ر بخش توليد  
مسكن استفاد ه كرد ، اما بد ون رفع نواقص اين طرح 
موفقيت چند اني كسب نخواهد  كرد . بنابراين اگر د ر 
طرح مزبور روان كاري هاي اد اري و قرارد اد ي صورت 
بگيرد  روند  جذب اين نوع س��رمايه گذاري هاي خرد  
افزاي��ش و طرح ناكارآمد  د هه 80 موفقيت مطلوبي 

د ر ماه هاي آتي خواهد  د اشت.

بورسمسكن
ونظامعملياتاجرايي

دكترسيدمنصورغيبي|
كارشناساقتصادمسكن| 

ايجاد  بورس مس��كن ويژگي هاي مثبت زي��اد ي د ارد . با 
اج��راي اين طرح هم نظارت بر عملكرد  مالي س��ازمان هاي 
د ولتي افزايش مي يابد ، هم معامالت صورت گرفته د ر حوزه 
مسكن شفاف مي شود  و هم بخش هاي مختلف اقتصاد ي از 

اين طريق به هم مربوط مي شوند . 
 راه ان��د ازي بورس مس��كن موجب ش��فافيت معامالت، 
مش��خص ش��د ن قيمت، از بين برد ن قيمت ه��اي كاذب، 
شناس��ايي د قيق بازار مصرف، تامين مالي بخش مس��كن، 
جمع  كرد ن نقد ينگي، كاهش ريس��ك خريد اران و تعريف 
تعهد ات و رفع مشكالت مرد م د ر پيش فروش و خريد  مسكن 
و... مي ش��ود .  منتقد ان ايجاد  بورس مسكن، ناهمگن بود ن 
كاالي مس��كن را د ليلي بر عد م ارائه آن به بورس مي د انند  
د رحال��ي كه مي توان ب��ا كار كارشناس��ي، ارزش واقعي هر 
مل��ك و آپارتمان را با توجه به منطقه و نوع كاربري و حتي 
جاگيري آن براس��اس موقعيت جغرافياي��ي ملك ارزيابي و 
تعيين قيمت كرد . فرآيند ي كه باعث تد وين يك چارچوب 
واقعي و د س��تورالعمل واحد  د ر ارزش گذاري ملك ش��د ه تا 
مالك عمل تعيين قيمت واقعي امالك ش��ود . ايجاد  بورس 
مس��كن موجب تقويت جايگاه مصرف كنند ه واقعي شد ه و 
منج��ر به س��رمايه گذاري د ر د رازمد ت و به صورت مطمئن 
خواهد  شد . سرمايه گذاري كه سوار بر تورم عاد ي ساالنه د ر 
حوزه اقتصاد  مي شود  و خريد ار مسكن همزمان با رشد  تورم 
و احيانا نوس��انات احتمالي افزايش قيمت آن د ر د ايره امن 
سرمايه گذاري حركت خواهد  كرد  و اميد  به خريد  ملك مورد  
نظر د ر يك بازه زماني و به تناسب ميزان توان و سرمايه گذاري 
انجام د اد ه شد ه خود  افزايش و چشم اند از عملي براي تحقق 
خريد  واحد  مس��كوني را شاهد  خواهد  بود . اما آنچه بايد  د ر 
هد ف گذاري ايجاد  بورس مس��كن مورد  توج��ه قرار گيرد ، 
شناسايي د ايره افراد  واجد  شرايط براي ورود  به بورس مسكن 
براي خريد  ملك برابر با مكانيسم تعريف شد ه از سوي بازار 
بورس كاال باشد  به نحوي كه اولويت اول را براي متقاضيان 
مسكن اولي ها و زوج هاي جوان با اتصال همزمان تسهيالت 
بانكي خريد  مس��كن و متراژ خريد اري شد ه از سوي بورس، 
متقاضي را همزمان از د و جبهه برخورد ار از متراژ تخصيصي 
از س��وي بورس و از س��وي د يگر از طريق تسهيالت بانك 
مسكن مورد  حمايت قرار د هند  تا نظام خريد  ملك با توسل 
به بورس و تس��هيالت بانكي حمايتي همزمان و هماهنگ، 
فرد  متقاضي مس��كن را د ر مس��يري مطمئن صاحب خانه 
كند . اگر بورس مس��كن با تعيين اولويت براي ارائه و فروش 
متري يا هر مكانيس��مي كه د ر به آن خواهد  رسيد ، نخواهد  
عمل كند  منجر به حضور س��ود اگران مسكن و د الالن اين 
حوزه د ر بازار ملك ارائه شد ه از سوي بورس خواهد  شد  كه 
اين امر خود  باعث بورس بازي افراد  سرمايه گذار غيرنيازمند  
د ر بازار مس��كن خواهد  شد  كه متاسفانه اين فرآيند  موجب 
عقب راند ن متقاضيان واقعي خريد  مس��كن شد ه و موجب 
گراني امتيازهاي متراژي ارائه شد ه از سوي بازار بورس توسط 
همين سود اگران مي شود . جذب سرمايه گذار واقعي د ر بازار 
بورس مس��كن با حضور د الالن اين حوزه اختالف فاحشي 
د ارد  به نحوي كه با تعريف نظام س��رمايه گذاري د ر اين بازار 
مي توان به جذب س��رمايه هاي د اخلي و حتي خارجي اقد ام 
كرد  و تكليف اين سرمايه گذاران را با متقاضيان واقعي خريد  

مسكن از بازار بورس كاال متمايز كرد . 

چالشهايفروشمتري
مسكندربورس

سيامكالهيفر| 
عضوهياترييسهگروهعمراننظاممهندسيتهران|

مسكن به عنوان يك كاالي ناهمگن، باد وام، غيرمنقول، 
سرمايه يي، مصرفي و د اراي پيامد هاي جانبي، بخش قابل 
 توجهي از بود جه خانوارها، هزينه ها و س��رمايه گذاري هاي 
ثابت ناخالص ملي را به خود  اختصاص د اد ه و نقش زياد ي 

د ر اشتغال و ارزش افزود ه كشورها د ارد . 
فاكتورهاي خريد  زياد ي روي قيمت مسكن تاثيرگذار 
اس��ت و فراهم كرد ن اين امكان كه يك فرد  بتواند  مسكن 
مورد  نظر خود  را با هر متراژي تهيه كند  يا اينكه قاد ر باشد  
هر زمان كه خواست، بخشي از مسكن را خريد اري كرد ه يا 
بفروشد ، موضوع طرح فروش مسكن متري د ر بورس است. 
طبق آنچه تاكنون د ر ارتباط با اين طرح اطالع رس��اني 
شد ه اس��ت، يك مس��كن يا آپارتمان هاي پايه به صورتي 
مت��ري د ر بورس عرضه مي ش��وند  و م��رد م مي توانند  هر 
متراژي كه توان آن را د ارند ، خريد اري كنند . به  اين  ترتيب، 
مرد م پول خود  را د ر جايي ذخيره كرد ه اند  كه متناس��ب با 
قيمت مسكن ارزش پيد ا مي كند  و د يگر به  واسطه نواسانات 
مس��كن، فرد  د ر اين حوزه متضرر نمي شود  و د ر نتيجه به  

مرور مي تواند  متراژ مورد  نظر را خريد اري كند . 
قابل  ذكر اس��ت كه طرح فروش متري مسكن تاكنون 
چند  بار اجرا ش��د ه و موفق نبود ه و از اين رو براي موفقيت 
اين طرح الزم اس��ت، موارد  زير به طور مناس��ب بررسي و 

مورد  نظر قرار گيرند : 
1- تعري��ف د قيق مس��كن پايه از مهم تري��ن الزامات 
پياد ه سازي اين طرح محسوب مي شود  و از آنجا  كه مسكن 
كاالي همگني نيست بنابراين استاند ارد سازي مسكن پايه 
بسيار د شوار و با مشكالت عد يد ه يي همراه خواهد  بود . الزم 
به ذكر اس��ت كه د ر اين استاند ارد سازي بايد  شاخص هايي 
نظير كيفيت كالبد ي- فضايي، كيفيت عملكرد ي، كيفيت 
محيط��ي و كيفيت مربوط به نيازهاي انس��ان مورد  توجه 
قرار گيرند . مسكن پايه به  نوعي كف قيمت هر متر مسكن 
ارائه شد ه د ر بورس است و خريد اران بايد  براساس كيفيت 
هر يك از ش��اخص هاي نامبرد ه شد ه)نظير طبقه، نور و...( 

مابه التفاوت قيمت را پرد اخت كنند . 
2- با توجه به مكانيسم هاي موجود  د ر بورس، امكان به 
 كارگيري اين طرح د ر همه پروژه ها عمال منتفي است و تنها 
د ر برخي از ش��هرهاي بزرگ و پروژه هاي بزرگي كه توسط 

انبوه سازان با سابقه خوب حرفه يي قابل پياد ه سازي است. 
3- فايق آمد ن بر مش��كالت حقوقي و شرعي خريد  و 
فروش متري مس��كن د ر بورس يكي از چالش هاي اصلي 
اين طرح محسوب مي شود . زيرا اساسا هنگامي كه شخصي 
بخشي از آپارتماني را خريد اري مي كند ، قابليت د سترسي و 
تمل��ك آن وجود  ند ارد  د رحالي كه د ر ايران خريد  و فروش 
كاال فيزيكي اس��ت، معامالت بايد  منجر به تحويل شود  و 

كاال، معامله و تحويل د اد ه مي شود . 
4- با توجه به كوچك بود ن تعد اد  عرضه كنند گان طرح 
د ر بورس و از ط��رف د يگر ناآگاهي مرد م با حوزه بورس و 
خطر سفته بازي و رانت، احتمال آسيب و ضرر مرد م بسيار 
زياد  اس��ت و الزم است به  روش هاي مناسب سطح آگاهي 

مرد م د ر اين خصوص افزايش د اد ه شود . 

يادداشت

يادداشت

عضوكميسيونعمرانمجلسعنوانكرد

طرحفروشمتري؛معادلهچندمجهولي
عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي 
د ر خصوص طرح فروش متري مس��كن بابيان اينكه 
اين طرح ي��ك معاد له چند  مجهولي اس��ت، گفت: 
موفقي��ت اين طرح به لح��اظ پيچيد گي د ر هاله  يي 

از ابهام قرار د ارد . 
احس��ن علوي افزود : اين طرح به د ليل ناهمگني 
مس��كن نيز د چار صد م��ات و چالش هاي متعد د ي 
خواهد  ش��د  بطوركلي فلس��فه حض��ور د ر بورس به 
د لي��ل ملموس بود ن يك كاال اس��ت، مث��اًل زماني 
كه د ر س��يمان ي��ا فالن ش��ركت س��رمايه گذاري 
مي كنيم، بطور مش��خص د ر جريان ريز فاكتورهاي 
آن معامله قرار مي گيرم؛ اما متاس��فانه سرمايه گذار 
د ر مس��كن نمي د اند  روي چه چيزي ش��رط بند ي و 

سرمايه گذاري مي كند . 
نماين��د ه مرد م س��نند ج و كامي��اران د ر مجلس 
شوراي اس��المي بابيان اينكه بطوركلي مسكن نرخ 
مش��خص قابل ملموس��ي ند ارد  گفت: سرمايه گذار 
نمي د اند  د ر آخر ماجرا آيا برند ه خواهد  بود  يا بازند ه! 
به هر حال بورس محل مباد له كاال هاي همگن است 
و اگ��ر كااليي همگن نباش��د  طبيعتا ب��ورس براي 
اينگون��ه كاال محل مناس��بي براي عرض��ه و مباد له 

نيست. 
وي گفت: البته ركود  مس��كن نيز آيند ه روشني 
پي��ش چش��م س��رمايه گذاران لحاظ نكرد ه اس��ت. 
 د ر ح��ال حاضر باوج��ود  ركود  عمي��ق و همچنين

2ميليون و 500 هزار واحد  مسكوني خالي موفقيت 
اين طرح د ر خانه د ار ك��رد ن مرد م يا تحريك ركود  

بازار مسكن نزد يك به صفر است. 

كسيبااينطرحخانهدارنميشود
علوي همچني��ن گفت: به هرحال، جزييات طرح 
ذكرش��د ه ابت��ر و فاق��د  پختگي الزم ب��راي جذب 
سرمايه ها و نقد ينگي هاي مرد م د ر شرايط اقتصاد ي 

كشور است. 
عضو كميس��يون عمران مجلس همچنين بابيان 
اينكه ركود  مس��كن باع��ث خواهد  ش��د  اين طرح 
د ر حاش��يه باقي بماند ، خاطرنش��ان كرد : مسووالن 
به جاي ارائه طرح هاي خ��ام به صورت جد  به د نبال 
خانه د ار كرد ن د هك هاي پايين جامعه باشند  زيرا با 
ورود  مس��كن به قضيه بورس نه تنها احد ي خانه د ار 
نمي ش��ود  بلكه د الل��ي و س��ياه بازي ها باعث تغيير 

مسير اين طرح خواهد  شد . 
اين نمايند ه گفت: البته اين طرح زماني مي تواند  
موفقيت خوبي كس��ب كن��د  كه كام��اًل منطبق با 
ش��رايط كنوني جامعه ب��ود ه و ريس��ك پذيري آن 

كاهش پيد ا كند . 
نماين��د ه مرد م س��نند ج د ر مجل��س همچنين 
اظهارك��رد : ت��ا زماني ك��ه اين طرح مش��وق هاي و 
امتيازهاي قابل قبولي به س��رمايه گذاران ارائه نكند  
هيچ ك��س حاضر نخواهد  ش��د  د ر ب��ازاري مملو از 

ريس��ك س��رمايه گذاري كند . وي گف��ت: اين طرح 
همانند  يك معاد له چند وجهي كه بايد  شفاف سازي 
خوبي د ر خصوص جزييات اجرايي آن اعمال شود . 

د ر همين زمينه نايب رييس كميس��يون عمران 
مجلس با تاكيد  بر ضرورت ساماند هي منابع خرد  د ر 
اختيار مرد م، گفت: فروش مس��كن متري د ر بورس 
ب��راي راه ان��د ازي بخش مس��كن و همچنين تامين 

مسكن اقشار نيازمند  راهكار مناسبي است. 
مجي��د  كيان پور با اش��اره به پيش��نهاد  طرحي 
مبني بر فروش مسكن متري د ر بورس براي تامين 
مس��كن اقش��ار كم د رآمد  گفت: با ايجاد  جهش د ر 
بخش مسكن 30 د رصد  اقتصاد  كشور د رگير تحول 
ش��د ه و بيش از 300 شغل مس��تقيم و هزار شغل 

غيرمستقيم با اين بخش نيز رونق مي گيرند . 
نماين��د ه م��رد م د رود  وازنا د ر مجلس ش��وراي 
اس��المي با تاكي��د  بر ض��رورت س��اماند هي منابع 
مال��ي خرد  د ر اختيار مرد م اف��زود : اگر بتوانيم براي 
فروش مس��كن متري د ر بورس برنامه ريزي د اشته 
و به صورت منس��جم كار انجام د هي��م قطعاً تجربه 
مفيد ي به همراه راه اند ازي بخش مسكن د ر سراسر 

كشور رخ خواهد  د اد . 
اي��ن نمايند ه مرد م د ر مجلس د هم، با اش��اره به 
شرايط الزم براي عملياتي شد ن طرح فروش مسكن 
متري د ر ب��ورس، تصريح كرد : د ر صورتي اين طرح 
موفق خواهد  بود  كه افراد  مسكن س��از واجد  شرايط 

ك��ه از س��بقه خوبي برخ��ورد ار هس��تند  د ر توليد  
مسكن د خيل باش��ند . وي بابيان اينكه وزارت راه و 
شهرسازي بايد  با سازند گان، شهرد اري ها، نهاد هاي 
حمايتي، ش��ركت هاي پيمانكاري و تمام كساني كه 
مي توانن��د  د ر بخش مس��كن نقش ايف��ا كنند  وارد  
مذاكره ش��د ه تا طرح فروش متري زمين د ر بورس 
را عملياتي كند ، گف��ت: تامين منابع مالي از طريق 
بورس نيز ازجمله اقد اماتي است كه براي به حركت 
د رآمد ن چرخ مسكن بايد  هر چه سريع تر د ر د ستور 

كار مسووالن قرار بگيرد . 
كيان پور با تاكيد  بر ضرورت افزايش انگيزه براي 
رش��د  ساخت وس��ازها، گفت: با ارائه مشوق هايي د ر 

خصوص ماليات و عوارض ش��هرد اري ها و همچنين 
كاهش قيمت پايه بايد  بتوانيم به رشد  ساخت وسازها 

كمك كنيم. 
وي بابيان اينكه قيمت پايه بسته به اينكه ملك 
د ر كجا و د ر چه طبقه يي قرار د ارد  متفاوت اس��ت، 
افزود : بايد  براي س��اماند هي قيمت پايه مسكن نرخ 

پايه يي تعريف شود . 
نايب رييس كميس��يون عمران مجلس ش��وراي 
اس��المي، ياد آور شد : تامين مس��كن ارزان ازجمله 
مطالباتي اس��ت كه كميس��يون عم��ران مجلس از 
د ولت د اش��ته و پيگير برنامه هاي وزارت راه د ر اين 

باره نيز است. 

محمد عدالت خواه، كارشناس اقتصاد مسكن: 
طرح عرضه مسكن متري د ر بورس نياز به پختگي بيشتر د ارد  و نبايد  عجوالنه 

د ر حوزه خانه د ار كرد ن قشر كم د رآمد  تصميم گرفت و با ارائه طرح هاي ناپخته 
مشكالت بيشتري را براي آنها ايجاد  كرد . وزارت راه و شهرسازي بايد  د ر اين زمينه 
وارد  عمل شود  و آگاهي ايجاد  كند . به نظر مي رسد  اين هد ف با خانه د ار شد ن اقشار 

كم د رآمد  هم خواني ند ارد . با وارد كرد ن اين طرح به بورس بيشتر رونق د ر بازار 
مسكن اتفاق مي افتد  و خانه د ار شد ن اقشار كم د رآمد  با اين نحوه عرضه مغايرت د ارد
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دانشوفن10
 توليد شارژر قدرتمند

براي گوشي هاي هوشمند
انگجت     ش��ركت تس��ا ش��ارژر قدرتمندي را براي 
استفاده در گوشي هاي هوشمند توليد كرده كه مي تواند 
نياز اين دستگاه ها را به انرژي برطرف كند. اين شارژر يا 
پاوربانك مجهز به پورت هاي يو اس بي، ميكرويواس بي و 
سيستم ارتباطي lightning اپل است و با استفاده از آن 
مي توان گوشي هاي اندرويدي و آيفون را به سادگي شارژ 
كرد. اين شارژر مجهز به 18650 سلول شارژكننده است 
و ظرفيت ش��ارژ آن به 3350 ميلي آمپر مي رسد. قيمت 
اين ش��ارژ تنها 45 دالر است. شارژر يادشده با استقبال 
خوبي مواجه شده و فعا تمامي مدل هاي آن پيش فروش 
ش��ده است. تسا اين روزها به علت عرضه كاميون برقي 

نيمه خودكار نيز مورد توجه قرار گرفته است.
 

سهل انگاري  »پنتاگون«  در 
نگهداري  از داده هاي جاسوسي

 UpGuard انگجت     بررسي هاي موسسه تحقيقاتي
نش��ان مي دهد پنتاگون در نگهداري اطاعات به دست 
آمده با جاسوسي هاي سايبري از كاربران اينترنت بسيار 
س��هل انگارانه عمل مي كند. فرمانده��ي مركزي ارتش 
امري��كا حداقل 1.8 ميليارد پس��ت و مطل��ب اينترنتي 
جمع آوري شده را روي سرورهاي تحت وب آمازون و به 
شكلي پيكربندي نشده و به هم ريخته جمع آوري كرده 
و اين داده ها مي تواند به س��هولت در دس��ترس هكرها و 
جانيان اينترنتي قرار بگيرد. برخي از اين اطاعات مربوط 
به س��ال 2009 است و البته به نظر نمي رسد هيچ گونه 
اطاعات خصوصي از اين طريق قابل دس��ترس باش��د. 
هنوز مشخص نيس��ت سوءاستفاده يي از اين حجم انبوه 
از اطاعات به عمل آمده يا خير. اما افش��اي اين ش��يوه 
نگهداري غيرمسووالنه از داده هاي كاربران اينترنت باعث 
ش��ده پنتاگون مورد انتقاد قرار بگيرد. بررس��ي ها نشان 
مي ده��د بخش زي��ادي از اين اطاعات ح��اوي اخبار و 
مطالب شبكه هاي اجتماعي در مورد داعش و همين طور 
اخبار سياس��ي در عراق و پاكستان است و البته مطالب 
متفرقه هم در آنها ديده مي ش��ود. با توجه به انتقادهاي 
صورت گرفته، ش��ركت آمازون مي گويد اقداماتي را براي 
ايمن سازي سرورهاي خود انجام خواهد داد تا جلوي نفوذ 

هكرها را به آنها بگيرد. 

 چالش امنيتي تازه
براي فيس اي دي »آيفون«

 گيرز     يك پس��ر 10س��اله به نام عمار مالك با هك 
كردن قابليت في��س اي دي گوش��ي هاي آيفون ايكس 
والدينش نش��ان داد كه اي��ن ويژگي امنيتي چندان هم 
قابل اتكا نيست.  عطاهلل مالك و همسرش هر دو به تازگي 
يك گوشي آيفون ايكس را خريداري كرده اند و با اسكن 
كردن چهره خود قابليت في��س اي دي را روي آن فعال 
كرده اند.  حاال كودك 10 س��اله آنها ب��ا قراردادن چهره 
خود در برابر هر دو گوشي توانسته قفل آن را باز كند. اين 
در حالي است كه اپل مدعي است با استفاده از فيس اي 
دي تنها مالك گوش��ي مي تواند به محتواي ذخيره شده 
در آن دسترس��ي يابد.  نكته جالب اينكه باز كردن قفل 
آيفون ايكس بدين شيوه تنها يك بار و به صورت تصادفي 
رخ نداده و اين كار بارها و بارها انجام شده است. اعضاي 
اين خانواده ويدئويي را از اين رويداد جالب تهيه كرده اند 
و آن را بر روي س��ايت يوتيوب قرار داده اند كه تا به حال 
حدود 2 ميليون بار ديده شده است. قابليت فيس اي دي 
با اسكن كردن دقيق چهره افراد و نقطه گذاري 30 هزار 
بخش روي چهره فرد انجام مي ش��ود و مشخص نيست 
چگونه اين فناوري در تميز دادن چهره يك پسر ده ساله 

از والدينش موفق نبوده است. 

تجهيز گوشي هاي اندرويد 
به فناوري شناسايي صورت 

ديجيتال ترندز     چند توليد كننده موبايل هاي اندرويد 
سفارش هاي كاني براي خريد تجهيزات و مواد اوليه ثبت 
كرده اند. اين امر نشان مي دهد پرچمداران آتي اندرويد 
سال آتي مجهز به فناوري شناسايي صورت خواهند بود.  
به نظر مي رسد سازندگان موبايل هاي اندرويد در آينده 
نزدي��ك به پيروي از اپل نرم افزار شناس��ايي صورت را 
جايگزين حسگرهاي اثرانگشت مي كنند.  طبق گزارش 
ديجي تايمز، ش��ركت هاي ه��واوي، اوپو و ش��يائومي 
مشغول ساخت فناوري حسگرهاي سه بعدي مخصوص 
خود هستند.  اين فناوري در نرم افزار شناسايي صورت 
آيفون ايكس استفاده شده است. پرچمدار اپل با كمك 
اين ويژگي چهره كاربر خود را شناسايي و قفل دستگاه 
را باز مي كند.  به نوشته ديجي تايمز، شركت هاي مذكور 
سفارش هاي مواد اوليه و تجهيزات كاني ثبت كرده اند. 
اين امر نشان مي دهد پرچمداران اندرويد در سال آتي 

مجهز به حسگر شناسايي صورت اپل خواهند شد. 

 افزودن ارسال استوري
در نسخه وب »اينستاگرام«

وي ت�ري    ش��بكه اجتماعي اينس��تاگرام در تاش 
اس��ت تا به نسخه وب خود نيز قابليت ارسال و انتشار 
اس��توري را اضافه كند.  براساس گزارش هاي منتشر 
ش��ده، شبكه اجتماعي اينس��تاگرام از اين پس امكاِن 
گذاش��تن اس��توري را بر روي نس��خه وب نيز فراهم 
خواهد كرد. بيش��تر از دو ماه پيش بود كه اينستاگرام 
قابليت مشاهده اس��توري را روي نسخه وب خود نيز 
براي كارب��ران فراهم كرد. بدين وس��يله كاربران اين 
ش��بكه اجتماع��ي قادر هس��تند بدون ني��از به نصب 
اپليكيش��ن روي رايان��ه و تنها از طري��ق مرورگرهاي 
اينترنتي دس��كتاپ خود، اس��توري هاي دوس��تان و 
آشنايان خود را مشاهده كنند. به طور معمول كاربران 
تنها مي توانند با اس��تفاده از اپليكيش��ن اينستاگرامي 
كه روي گوش��ي هاي هوش��مند خود نصب كرده اند، 
اس��توري هاي اينس��تاگرام را مش��اهده ي��ا بارگذاري 
كنند. اما اينس��تاگرام با هدف توسعه عملكرد نرم افزار 
و رضاي��ت كاربران، به آنها اين اج��ازه را مي دهد تا با 
استفاده ازمرورگرهاي اينترنتي رايانه خود )دسكتاپ( 
مانند گوگل كروم نيز بتوانند اس��توري هاي دوس��تان 
خود را در اينس��تاگرام مش��اهده كنند. هم اكنون نيز 
اين شبكه اجتماعي محبوب در راستاي كاهش تفاوت 
بين نس��خه هاي وب و اپليكيشن اعام كرده است كه 
امكان ارس��ال و انتشار اس��توري را نيز براي كاربران 

اينستاگرام فراهم خواهد كرد.

اخبار

 تعرفه هاي جديد اعالم و از 10 آذر اجرايي مي شود

قيمت هر گيگ اينترنت اضافه ۲ هزار تومان
گروه دانش و فن  

 كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه اخير 
خ��ود تعرفه هاي جدي��د اينترنت ب��ا حداقل مصرف 
منصفانه را تصويب و اعام كرد؛ بر اين اس��اس قيمت 
ه��ر گيگ اضافه در تعرف��ه جديد اينترنت حجمي 2 
هزار تومان تعيين شده كه پيش از اين به طور متوسط 
هزار تومان بود. همچنين در اين مصوبه، اپراتورها مجاز 
به كاهش سرعت مشترك اينترنت درصورت عبور از 

»آستانه مصرف منصفانه« شده اند. 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
266 خ��ود، در راس��تاي تدوي��ن مق��ررات حداقلي 
مورد نياز و متناس��ب با وضعيت اپراتورهاي ارتباطي 
براساس ميزان تاثيرگذاري آنان در بازارهاي مختلف 
و همچنين حمايت و تقويت محتواي داخلي و ايجاد 
بازار رقابتي، مقررات حاكم بر اجرايي شدن تعرفه هاي 

بخش ICT را تصويب كرد. 
در اي��ن مصوب��ه كه در 8 بخش، 2 م��اده و 5 تبصره 
به تصويب رس��يده و از دهم آذرماه امسال الزم االجرا 
اس��ت، ارائه كنندگان خدمات اينترنت پرسرعت ثابت 
از طريق فناوري هاي س��يمي )اعم از س��يم مس��ي 
و فيب��ر( باي��د ج��داول تعرفه يي خ��ود را مبتني بر 
 س��رعت و به صورت غير حجم��ي و برمبناي اتصال

)Connection based( تنظيم كنند. 
اين درحالي است كه ارائه كنندگان خدمات دسترسي 
به اينترنت پرس��رعت مبتني بر فناوري هاي بي سيم 
)اعم از همراه و ثابت( مي توانند جداول تعرفه يي خود 

را مبتني بر حجم، تنظيم كنند. 

 سرعت اينترنت تضمين مي شود
مطاب��ق با جدول تعرفه اعام ش��ده حداقل س��رعت 
دسترسي به اينترنت مبتني بر تكنولوژي ADSL نرخ 
512 كيلوبيت برثانيه با سقف تعرفه ماهانه 12 هزار و 
500 تومان درنظر گرفته ش��ده و اين درحالي اس��ت 
كه حداكثر سرعت اينترنت نيز 16 مگابيت برثانيه به 

قيمت 80 هزار تومان در ماه اعام شده است. 
در تعرفه مصوب، نرخ دسترسي به اينترنت پرسرعت 
از طريق فناوري فيبر نيز با حداقل سرعت 20 مگابيت 
200 هزار تومان و حداكثر سرعت 50 مگابيت و 300 
هزار تومان درنظر گرفته شده است. كف تعرفه ماهانه 
هريك از سطوح اين جدول به ميزان 80 درصد سقف 

تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعيين خواهد شد. 

نرخ بيت هاي )سرعت( اعام شده در اين جدول بايد 
براي 95 درصد زمان تضمين شود و در 5 درصد زمان 

حداكثر مي تواند به ميزان 50 درصد كاهش يابد. 
برمبن��اي اين مصوبه، تمام��ي اپراتورهاي ارائه كننده 
خدمات مي توانند نس��بت به اعمال سياست استفاده 
منصفانه )Fair Usage Policy( براس��اس شرايط 
رقابت��ي اقدام كرده و ملزم خواهن��د بود كه جزييات 

دقيق را به مشتركان اعام كنند. 
اپراتور س��رويس دهنده مي تواند براس��اس ش��رايط 
رقابتي، نس��بت به تعيين آستانه اس��تفاده منصفانه 
ماهانه براي مش��تركان خود اقدام كند. براين اساس، 
اپراتور ارائه دهنده خدمات اينترنت مجاز است كه پس 
از عبور مشترك از آس��تانه استفاده منصفانه ماهانه، 
نس��بت به اعمال سياست استفاده منصفانه و كاهش 
سرعت كاربر تا حداقل سرعت 128 كيلوبيت برثانيه 
اقدام كند يا آنكه براساس اطاع رساني هاي قبلي انجام 
شده به كاربر و اخذ تاييديه هاي مربوطه از وي، نسبت 

به فروش حج��م اضافه ترافي��ك بين الملل و داخلي 
اقدام كند. اين مصوبه اپراتور اينترنت را ملزم كرده تا 
درهمه سطوح جدول و تمامي طرح هاي تنظيمي خود 
نس��بت به تفكيك و ارائه حجم ترافيك بين الملل از 
داخل، به نحوي اقدام كند كه آستانه استفاده منصفانه 
ترافيك داخل حداقل 2 برابر آستانه استفاده منصفانه 
ترافيك بين الملل باشد. درهمين حال سقف تعرفه هر 
گيگابايت ترافيك بين الملل براي فروش حجم اضافه، 
2 هزار تومان درنظر گرفته ش��ده و براس��اس مصوبه 
قبلي كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات )ش��ماره 
251(، اپراتور اينترنت موظف است تا نسبت به اعمال 
سقف تعرفه ترافيك داخلي، به ميزان 50 درصد سقف 

تعرفه ترافيك بين الملل اقدام كند. 
دراين مصوبه حداقل سرعت آپلود به ميزان يك هشتم 
حداقل نرخ بيت دانلود در سرعت هاي مختلف تعيين 
شده اس��ت. رگوالتوري اعام كرده كه با تصويب اين 
مصوبه، جدول 1 و تبصره هاي 1، 3 بند 1و بندهاي 2، 

3، 4 و 15 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 23۷ مربوط 
به ارائه خدمات اينترنت ADSL كه در خردادماه سال 

95 مصوب شده بود، لغو مي شود. 
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات در اين مصوبه، 
سقف تعرفه مكالمات بين شبكه يي ثابت به ثابت )اعم 
از خطوط ترابردپذير و غير ترابردپذير( را مشابه سقف 
تعرفه مكالمات بين استاني و به مبلغ 33 تومان )330 

ريال( تعيين كرد. 

 تعرفه اينترنت با سرعت باالتر از 100 مگابيت
مصوبه جديد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نرخ 
پهناي باند اينترنت براي سرعت 100Mbps و باالتر را 
نير تعيين كرده است. مطابق اين مصوبه تنها در بخش 
»تعرف��ه ماهانه هر مگابيت بر ثاني��ه« در جدول بند 1، 
مصوبه شماره 4 جلسه شماره 254 مورخ اسفندماه سال 
95 كاهش 25 درصدي مش��اهده شده و ساير مفاد اين 

مصوبه به قوت خود باقي است. 

 كاهش ۲۵ درصدي تعرفه خدمات شبكه انتقال
در مصوب��ه كميس��يون تنظي��م مق��ررات ارتباط��ات، 
همچنين تعرفه س��رويس ش��بكه انتقال نقطه به نقطه 
اختصاصي )Dedicated( براي س��رعت 100 مگابيت 
)100Mbps( و باالتر نيز اعام شده است. براين اساس 
تعرف��ه بخش»قيمت ماهانه يك لينك اختصاصي نقطه 
به نقطه« كه در جدول بند 1 مصوبه ش��ماره 5 جلس��ه 
ش��ماره 254 مورخ اسفندماه سال 95 آمده با لحاظ 25 
درصد كاهش براي ارائه كنندگان خدمات مجاز در بخش 
ارتباطات ثابت، مصوب ش��د و ساير مفاد اين مصوبه به 

قوت خود باقي است. 
برمبناي اين مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال براي سرعت 
100Mbps و باالتر نيز اعام ش��د. براين اساس تعرفه 
بخش»قيم��ت ماهان��ه يك لينك اختصاص��ي نقطه به 
نقطه« در جدول بند 1 مصوبه ش��ماره 6 جلسه شماره 
254 كميسيون تنظيم مقررات براي خدمات ابر انتقال، 
25 درص��د كاهش يافت. از تاري��خ تصويب اين مصوبه، 
تبصره 2 بند 1 مصوبه ش��ماره 6 جلس��ه ش��ماره 254 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، لغو مي شود و ديگر 
مفاد مصوبه مذكور به قوت خود باقي است. طبق مصوبه 
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه س��رويس 
خاتم��ه مكالمات )اتصال متقابل( به ش��بكه اپراتورهاي 

ثابت و همراه نيز تعيين شد. 
براين اس��اس در صورت عدم توافق بين اپراتورها، تعرفه 
خدمت اتصال متقابل براي مكالمات خاتمه يافته به تلفن 
ثاب��ت )Fixed Termination Rate( به ميزان 150 

ريال تعيين مي شود. 
در همي��ن حال در صورت عدم توافق بين اپراتورها، تعرفه 
خدمت اتصال متقابل براي مكالمات خاتمه يافته به تلفن 
 هم��راه )Mobile Termination Rate( ب��ه مبل��غ

300 ريال تعيين مي ش��ود. همچنين اپراتورهاي اينترنت 
پس از تنظيم طرح هاي تعرفه ي��ي مورد نظر خود )اعم از 
عادي و تشويقي( با توجه به كف و سقف تعرفه هاي مصوب، 
ملزم به اخذ تاييديه از رگوالتوري هس��تند. كميس��يون 
تنظي��م مق��ررات ارتباطات تاكي��د كرده كه تعرف��ه ارائه 
خدمات ارزش افزوده )VAS( از سوي تمامي اپراتورهاي 
ارتباطي نيازمند اخذ تاييديه از رگوالتوري نخواهد بود.  اما 
ارائه كننده س��رويس موظف است در ارائه هرگونه خدمت 
ارزش افزوده، عاوه بر اخذ تاييديه هاي پيشين از كاربران 
نهايي خدمت، ارائه س��رويس را مبتني بر توافقات خود با 

صاحبان محتوا، كاربرد و سرويس انجام دهد. 

سي نت     شركت موزيا به تازگي جديدترين نسخه مرورگر فايرفاكس موسوم به كوانتوم را 
براي ارتقاي س��رعت منتشر كرده است.  از آنجا كه تنها مرورگرهاي پرسرعت با قابليت هاي باال 
مورد استقبال كاربران اينترنتي قرار گرفته اند، ساير مرورگرهايي كه سرعت پاييني دارند به تدريج 
در حال حذف ش��دن از بازار مرورگرهاي اينترنتي هستند. بنابراين شركت موزيا فايرفاكس به 

تازگي از انتشار جديدترين نسخه مرورگر فايرفاكس موسوم به كوانتوم خبر داده است. 
اين ش��ركت تحت تاثير رقابت با ساير مرورگرهاي پرسرعت و قابل اطمينان، مرورگر خود را 
به روزرساني و نسخه كوانتوم را منتشر كرده است. طبق اعام موزيا، سرعت نسخه جديد مرورگر 
فايرفاكس كوانتوم از س��رعتي دو برابر سرعت پيش��ين آن برخوردار است كه قرار است با انتشار 

نسخه ديگري در سال آينده ميادي 2018 اين سرعت نيز دوباره به دو برابر افزايش يابد. 
نسخه جديد كوانتوم كه نسخه 5۷ مرورگر فايرفاكس محسوب مي شود، مرورگري متن باز و 
پر سرعت است. شركت موزيا مدعي شده است كه فايرفاكس كوانتوم از مرورگر گوگل كروم نيز 
پر سرعت تر است.  نسخه كوانتوم ميزبان افزونه ها و پاگين هاي جديد و گوناگون بسياري شده 
است و با به كارگيري فناوري هاي جديد، دسترسي راحت تر به خدمات واقعيت مجازي، پرداخت 

آناين و اجراي ساده تر بازي هاي وب فراهم شده است. 
زماني كه مرورگر فايرفاكس در سال 2004 ميادي عرضه شد، توانست موقعيتي كه مرورگر 
اينترنت اكس��پلورر براي خود دس��ت و پا كرده بود را به سختي به چالش بكشاند اما پس از آنكه 
مروگر گوگل كروم عرضه ش��د و با موفقيت و استقبال زيادي از سوي كاربران مواجه شد، نقش 

پررنگ خود را در بازار مرورگرها از دست داد. 

آرنا  يك توليد كننده چيني موبايلي با قابليت پشتيباني از دو سيم كارت و با باتري 5 هزار 
ميلي آمپري ساخته كه به تازگي در هند رونمايي شده است. 

ش��ركت چيني Gionee به تازگي از موبايل هوشمند PowerM7 در هند رونمايي كرده 
است. اين موبايل در ماه سپتامبر در چين رونمايي و سپس به بازار جهاني عرضه شد. 

 D 2.5نمايش��گر 6 اينچي فول اچ دي دارد كه روي آن يك شيش��ه خميده  PowerM7
قرار گرفته است. وضوح دستگاه نيز 1440 در ۷20 پيكسل اعام شده است. همچنين در اين 
موبايل ازCorning Gorilla Glass 3 اس��تفاده شده كه دربرابر ضربات و افتادن ازنمايشگر 

محافظت مي كند. 
در كنار اين موارد PowerM7  داراي يك پردازش��گر 8 هس��ته يي 435 اس��نپ دراگون 
و GPUآن نيز Adreno505 اس��ت. RAM دس��تگاه4 گيگاباي��ت و حافظه داخلي آن نيز 
64 گيگابايت اس��ت. همچنين مي توان يك كارت حافظه ميكرواس دي 256 گيگابايتي نيز به 

دستگاه اضافه كرد. 
 از نكات جالب توجه اين دستگاه باتري قدرتمند 5 هزار ميلي آمپري آن است. پشت دستگاه 
ي��ك دوربين 13 مگاپيكس��لي با فاش ال اي دي وPDAF وج��ود دارد. دوربين جلويي نيز 8 

مگاپيكسلي است. 
PowerM7  قابليت پشتيباني از دو سيم كارت را دارد. از ديگر مشخصات دستگاه حسگر 
اثر انگشت پشت دستگاه است كه به عنوان دكمه شاتر نيز عمل مي كند. سيستم عامل موبايل 

مذكور اندرويد نوقا ۷.1.1 است. 

نيو اطلس       س��رانجام شركت تس��ا از كاميون برقي نيمه خودكار خود رونمايي كرد، 
كاميون يادش��ده از ش��تاب صفر تا صد خوبي برخوردار اس��ت و با يك بار شارژ مي تواند 
ت��ا 800 كيلومتر را طي كن��د.  اين كاميون 18 چرخ با حداكثر س��رعت 105 كيلومتر 

در ساعت حركت مي كند و شتاب صفر تا صد آن در صورت خالي بودن 5 ثانيه است. 
در ص��ورت اف��زودن كانتينر ب��ه اين كاميون و رس��يدن بار آن ب��ه حداكثر 36 هزار 
كيلوگرم ش��تاب صفر تا صد آن به 20 ثانيه افزايش مي يابد.  به نظر مي رس��د توليد اين 
كاميون اس��تفاده از كاميون هاي برقي را به يك گزينه قابل مطالعه و مقبول مبدل كند، 
زيرا كاميون هاي يادشده با يك بار شارژ مي توانند مسيرهاي رفت و برگشت را بدون نياز 

به سوختگيري طي كنند. 
در اين كاميون ها از فناوري شارژ سريع هم استفاده شده كه موجب مي شود در عرض 
30 دقيقه باتري هاي آنها از انرژي الزم براي پيمودن مس��يري 644 كيلومتري برخوردار 
 باش��ند.  بايد توجه داش��ت كه س��وخت گيري كاميون هاي ديزلي امروزي به زماني بين
15 ت��ا 20 دقيق��ه نياز دارد و لذا 30 دقيقه زمان براي س��وختگيري مدت زمان چندان 

طوالني محسوب نمي شود. 
فضاي داخلي اين كاميون ها نيز بس��يار جذاب است و در حالي كه فرمان كاميون در 
وس��ط قرار دارد، دو نمايش��گر نيز براي دريافت اطاعات اضافي از محيط اطراف و نقشه 
خواني در نظر گرفته شده است. فناوري ردگيري مسير جاده و ترمز خودكار، دو دوربين 

نظارتي، آينه هاي بزرگ و غيره از جمله امكانات اين كاميون است. 

انتشار نسخه پرسرعت فايرفاكس كوانتوم ساخت كاميون نيمه خودكار شارژيرونمايي از موبايل چيني با باتري ۵ هزار آمپري

كاربر رويدادبازار

سايبردريچه

وي تري    آژانس ارتباطات و فناوري آلمان استفاده از 
ساعت هاي هوشمند را براي كودكان و نوجوانان ممنوع 
اعام ك��رد.  با وجود اينكه اين روزه��ا بازار گجت هاي 
هوش��مند نظير ساعت هاي هوشمند داغ شده است، اما 
هم اكنون گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است كه 
آژانس ارتباطات و فناوري آلمان اس��تفاده از ساعت هاي 
هوشمند براي كودكان و نوجوانان را ممنوع اعام كرده 
است و از والدين آنها نيز درخواست كرده كه ساعت هاي 

هوشمند كودكانش��ان را از آنها باز پس بگيرند.  آژانس 
ارتباطات و فن��اوري آلمان علت اين تصميم را احتمال 
هك كردن سيستم رديابي و GPS و همچنين احتمال 
شنود در اين ساعت هاي هوشمند اعام كرده است. اين 
آژانس در تشريح اين موضوع همچنين افزوده است كه 
كودكان و نوجوانان بسياري در معرض خطر هك شدن 
سيس��تم ساعت هاي هوشمندشان قرار دارند كه در اين 
باره، والدين و مدارس نقش پررنگي را ايفا خواهند كرد 

و موظف هس��تند كه بازرس��ي و پيگيري هاي بيشتري 
داش��ته باش��ند.  البته الزم به ذكر است كه نگراني هاي 
اين آژانس صرفا درباره خطر هك ش��دن س��اعت هاي 
هوش��مند كودكان از س��وي ديگر هكرها نيس��ت بلكه 
بناب��ر اظهارات اين آژانس، احتم��ال دارد خود كودكان 
و نوجوانان نيز براي گمراه كردن والدين خود، سيس��تم 
رديابي و GPS ساعت هاي هوشمند خود را هك كرده 
و دستكاري كنند تا والدين شان نتوانند موقعيت مكاني 
آنه��ا را رديابي كنند.  اين آژانس درباره احتمال ش��نود 
و هك ش��دن سيستم هاي رديابي ساعت هاي هوشمند 
كودكان و نوجوانان ابراز نگراني كرده اس��ت و از تمامي 
واحدها و مس��ووالن مربوطه درخواست كرده است كه 
براي جلوگيري از خطرات احتمالي آينده بايد اس��تفاده 
ساعت هاي هوشمند براي كودكان و نوجوانان را ممنوع 
اع��ام كند.  بنظر مي رس��د در صورتي كه آلمان موفق 
ش��ود كه به طور كل��ي تصميم ممنوعيت س��اعت هاي 
هوشمند براي كودكان و نوجوانان را اجرايي كند، تمامي 
كش��ورهاي اروپايي سازندگان اين ساعت هاي هوشمند 
را به تغيير پروتكل ه��اي امنيتي موجود در محصوالت 
خود وادار كنند و درنهايت موجب شود كيفيت و امنيت 

گجت هاي هوشمند افزايش پيدا كند. 

گيزم�گ    يك چادر براي ف��رار از فضاي مجازي و 
جلوگيري از هك شدن و مورد جاسوسي سايبري قرار 
گرفتن طراحي و س��اخته شده است.  شركت رستوران 
زنجيره يي كي اف س��ي در اقدامي عجيب و غيرمرتبط 
با رشته فعاليتاش اقدام به ساخت اين چادر كرده است.  
س��ازندگان فكر مي كنن��د كه يك محفظه ب��ا توانايي 
جلوگيري از ميدان هاي الكترومغناطيس��ي كه در واقع 
نمونه پيشرفته »قفس فارادي« است، ممكن است مفيد 
واقع شود. به عنوان مثال براي كساني كه به دنبال فرار 
از ايميل هاي بازارياب��ي الكترونيك در روزهاي تعطيل 
هس��تند. »قفس فارادي« محفظه ساخته شده از مواد 
هدايت كننده است كه مي تواند به طور عمده انتقال امواج 
راديويي را مس��دود كند.  نتيجه يك فضايي اس��ت كه 
سيگنال هاي واي- فاي يا شبكه سلولي نمي توانند به آن 
نفوذ كنند. از آنجا كه اين چادر توس��ط KFC ساخته 
ش��ده آدمك معروف »سرهنگ سندرز« در باالي چادر 
كار ش��ده و دستگيره درب آن به ش��كل يك ران مرغ 
س��رخ شده ساخته شده اس��ت.  قفس KFC به شكل 
ي��ك گنبد متش��كل از قاب فوالدي و يك ش��بكه تور 
مانند فوالد ضد زنگ است كه آدمك مشهور »سرهنگ 
 KFC س��ندرز« كه موسس رس��توران هاي زنجيره يي

است، روي اين چادر طراحي شده است.  اين قفس فرار 
از اينترن��ت داراي قطر ۷ فوت )2. 1 متر( و ارتفاع 6. 5 
فوت )2 متر( است كه بايد به اندازه كافي براي استفاده 
چند نفر مناس��ب باش��د. با اين حال به نظر مي رس��د 
شركت روي پتانسيل تجاري اين چادر حساب باز نكرده 
است.  اين قفس تنها در اياالت متحده امريكا و با قيمت 
10 هزار دالر عرضه مي ش��ود. قفس فارادي يك ققس 
يا فضاي بس��ته ساخته  شده از فلز يا رساناي الكتريكي 
ديگر است. در س��ال 18۷3 ميادي مايكل فارادي در 
آزمايشي فردي را در يك قفس رساناي بزرگ قرار داد و 
آن را تا حدي شارژ كرد كه بارهاي الكتريكي به صورت 

جرقه از گوشه هاي آن جريان پيدا كردند.

چادري براي جلوگيري از هك و جاسوسي ساعت هاي هوشمند براي كودكان و نوجوانان ممنوع شد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ف�از اول بن�در چابهار  ب�ه زودي افتتاح مي ش�ود؛ 
چابهار   مديرعامل سازمان بنادر كشور نيز در حاشيه بازديد 
از طرح توسعه بندر چابهار گفت: به زودي با حضور مسووالن 
عالي رتبه كش��وري، فاز اول بندر چابهار افتتاح خواهد شد. 
 محمد راستاد افزود: افتتاح عمليات ترانزيت كاال از هند به 
افغانستان از طريق بندر چابهار با محموله ۱۰۰هزار تني از 
موفقيت اخير در اين رابطه بود. وي تاكيد كرد: كشورهاي 
منطقه براي توسعه ترانزيت از طريق بندر چابهار، عزم جزم 
دارند. راستاد تاكيد كرد: توسعه همه زيرساخت ها را در بنادر 
سيستان و بلوچس��تان دنبال مي كنيم. مديرعامل سازمان 
بن��ادر و دريانوردي ارتقاي رقابت پذيري بنادر در كش��ور را 
از برنامه هاي مهم سازمان بنادر عنوان كرد و گفت: بايد در 
سطح منطقه يي و جهاني شرايط مناسبي براي حمل دريايي 

و تجارت دريا داشته باشيم. 
 اختصاص تسهيالت 10 ميليون توماني به عشاير 
خس�ارت ديده زلزله؛ كرمانش�اه  رييس سازمان امور 
عش��اير ايران از اختصاص وام يكصد ميليون ريالي با بهره 
كم به عش��اير زلزله زده استان كرمانشاه خبر داد. كرمعلي 
قندالي در بازديد از مناطق زلزله زده اس��تان كرمانشاه در 
جمع عشاير منطقه سرپل ذهاب با بيان اينكه تا رفع تمام 
مش��كالت و رنج ها در كنار عش��اير منطقه خواهيم ماند، 
گف��ت: بايد با همت و تالش مضاعف و رفع كاس��تي هاي 
ناشي از خسارات زلزله اخير مرحمي بر آسيب ديدگان اين 
حادثه و خصوصا عش��اير غيور منطقه بگذاريم. قندالي با 
تقدير از مجموعه امور عشاير استان كرمانشاه كه شبانه روز 
با به كار گيري تمام توان و امكانات خود در مناطق عشايري 
حضور فعال دارند، ابراز اميدواري كرد: در كوتاه ترين زمان 
ممكن شاهد برطرف شدن مشكالت ناشي از حادثه اخير 

در نقاط آسيب ديده باشيم. 
 توليد كيسه هاي بسته بندي پروپيلني در گرمسار؛ 
گرمسار  توسعه كسب و كار خانوادگي گوني بافي، گرمسار 
 را ب��ه توليد كنن��ده كيس��ه هاي بس��ته بندي پروپيلن با 
۸۰ نفر شاغل تبديل كرد.  به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، 
اين واحد توليد كننده الياف در گرمسار با همت خاكپور و 
 سه پسرش، هش��ت سال پيش راه اندازي ش��د و امروز با
 ۸۰ نف��ر ني��روي كار، ماهان��ه 2۰۰ تن الياف و كيس��ه 
بسته بندي توليد مي كند. اين كيسه ها براي بسته بندي انواع 
محصوالت معدني و صنعتي كاربرد دارد. محمود خاكپور 
مديرعامل شركت الياف گفت: ۸۰درصد محصوالت براي 
مصرف داخلي به مناطق مختلف كش��ور ارسال و بقيه به 
كشورهاي همسايه ازجمله عراق، ارمنستان و گرجستان 
صادر مي شود. به گفته وي، اين صادرات ساالنه يك و نيم 

ميليون دالر ارزآوري دارد. 
 اه�داي 20 تن خرماي سيستان وبلوچس�تان به 
مناط�ق زلزله زده؛ زاهدان  س��ازمان جهاد كش��اورزي 
سيستان وبلوچس��تان، 2۰تن خرما به مناط��ق زلزله زده 
اهدا كرد. رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي استان گفت: 
اي��ن محموله دي��روز بارگي��ري و به اين مناطق ارس��ال 
ش��د. نجفي اف��زود: خرم��اي اين محموله از شهرس��تان 
س��يب و س��وران سيستان وبلوچس��تان خريداري ش��ده 
 اس��ت. وي گف��ت: هزينه خري��د اين محمول��ه به ارزش

 96 ميلي��ون توم��ان از محل كمك نق��دي كاركنان اين 
س��ازمان و ش��ركت هاي وابسته به آن اس��ت كه يك روز 
حق��وق خ��ود را براي كمك ب��ه مردم مناط��ق زلزله زده 

اختصاص دادند. 
 ۶0 وق�ف جديد در اس�تان لرس�تان ثبت  ش�د؛ 
خرم آب�اد  معاون فرهنگ��ي اداره كل اوقاف و امور خيريه 
استان لرستان گفت: ۱۰۰ وقف جديد بايد تا پايان امسال 
در اس��تان ثبت سامانه ش��ود كه تاكنون 6۰ وقف جديد 
به ثبت رس��يده اس��ت. محمدجواد عب��اس زاده ديروز در 
همايش وقف و رس��انه اس��تان كه در سالن جلسات خانه 
معلم خرم آباد برگزار ش��د، اظهار داشت: در سامانه جامع 
اوقاف كش��ور حدود ۸۰۰ نوع نيت خيريه ثبت  شده است 
و اجراي نيات مذهبي، اجتماعي، مس��اجد و بقاع متبركه 
كليه نيات اس��ت. معاون فرهنگ��ي اداره كل اوقاف و امور 
خيريه استان لرستان با بيان اينكه هر ساله از محل درآمد 
موقوفات اس��تان ح��دود 3۰ نفر به عتب��ات عاليات اعزام 
مي ش��وند عنوان كرد: يكي از استان هاي موفق در اجراي 
نيات، استان لرستان است كه بيشترين كاركرد را در اجراي 

نيات داشته است. 
 تجلي�ل از 13 فع�ال عرص�ه اقتص�اد مقاومتي و 
صنايع تبديلي لرس�تان؛ خرم آب�اد   ۱3 توليدكننده 
برت��ر حوزه اقتصاد مقاومتي و صناي��ع تبديلي در دومين 
همايش طالي��ه داران اقتصاد مقاومتي با حضور جمعي از 
مسووالن در سالن آمفي تئاتر شيالت لرستان مورد تجليل 
ق��رار گرفتند.  در اين هماي��ش از ۱3 فعال اقتصادي كه 
در شهرس��تان هاي مختلف استان در زمينه گوهرتراشي، 
فرآوري گياهان دارويي، پرورش دام س��نگين، بسته بندي 
عس��ل، توليد خيارش��ور، كش��ت محصوالت گلخانه يي، 
خش��ك كن ميوه، توليد قارچ خوراك��ي و توليد نخودچي 
فعاليت داش��ته اند، تجليل شد.  س��ردار حبيب اهلل توكلي 
جانشين فرمانده سپاه لرستان در اين مراسم اظهار داشت: 
اي��ن ۱3 برگزيده حوزه اقتصاد مقاومتي و صنايع تبديلي 
ثابت كردند هر خانواده يي ولو اينكه نيازمندي هاي خود را 

تامين كند در اين عرصه گام موثري برداشته است. 
 ت�ردد بي�ش از 2 ميليون نفر از م�رز بين المللي 
مه�ران؛ ايالم  رييس پايانه مرزي مه��ران گفت: در ماه 
صفر 2ميليون و 57 هزار و 6۱6 نفر از اين مرز بين المللي 
تردد كرده اند. كامران بختياري با بيان اينكه در اين مدت 
9۸4هزار و 459 نفر ايراني از اين مرز بين المللي تردد بيش 
از 2ميلي��ون نفر از مرز بين المللي مهران وارد كش��ورمان 
ش��ده اند، افزود: تعداد 99۱ هزار و 535 نفر ايراني نيز در 

اين مدت از طريق اين مرز به كشور عراق سفر كرده اند. 
وي ب��ا بيان اينكه در اي��ن مدت 35 ه��زار و 9۰6 نفر از 
اتباع خارجي به كشور وارد و 45 هزار و 7۱6 نفر از كشور 
 خارج شده اند، گفت: در مجموع در اين مدت از مرز مهران

2 ميليون و 57 هزار و 6۱6 نفر تردد كرده اند. 
 كشت گندم در 12۴ هزار هكتار از مزارع استان 
قزوي�ن؛ قزوين  از ابتداي فصل كشت تاكنون بيش از 
۱24 هزار هكتار از مزارع اس��تان به زير كش��ت گندم 
رفته است. مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي گفت: 
از اي��ن مي��زان 36 ه��زار هكتار گندم آب��ي و ۸۸ هزار 
كش��ت گندم در ۱24 هزار هكتار از مزارع استان گندم 
ديم اس��ت.  فرزاد خوش اخالق اضافه كرد: طبق برنامه 
ابالغي، امس��ال ۱34 هزار هكتار از اراضي كش��اورزي 

استان به زير كشت گندم مي رود.  

اخبارشهرستانها

تشريح آخرين آمار فعاالن اقتصادي از سوي رييس مركز آمار

چهتعداددركدامبخشاقتصاديكارميكنند

خرده فروش ها چگونه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده فرار مي كنند؟

ماليات بنگاه هاي صنفي توافقي است

گروه بنگاه ها 
هر ن��وع برنامه ريزي س��امان يافته يي نيازمند 
پاي��ش آماري و اع��داد و ارقام مس��تند اقتصادي 
اس��ت تا با اس��تفاده از آمارهاي مس��تند، فرآيند 
برنامه ري��زي و هدف گذاري به ص��ورت منطقي و 

اصولي دنبال شود. 
 طي دهه هاي گذشته، اصرار سيستم آموزشي 
به ج��ذب جوانان در رش��ته هاي غيركاربردي در 
اقتصاد ايران و اش��باع شدن بس��ياري از رشته ها، 
وج��ود هزاران مهن��دس در رش��ته هاي گوناگون 
باعث ش��ده تا كش��ور با انبوهي از تقاضاهاي كار 
يك ش��كل و خاص مواجه باشد و در نقطه مقابل 
بسياري از بخش ها و حوزه هاي تاثيرگذار در حوزه 
كسب وكار و اقتصاد به دليلي عدم سرمايه گذاري 
مناسب با مش��كل نيروي انساني متخصص و كارا 

مواجه شوند. 
در ش��رايطي ك��ه دول��ت دوازده��م از ابتداي 
تش��كيل اع��الم كرده ك��ه تالش مي كن��د تا نرخ 
بيكاري عمومي كشور را از وضعيت فعلي به سمت 
تك رقمي ش��دن هدايت كن��د، رييس مركز آمار 
ايران مي گويد: براساس آخرين نتايج نمونه گيري، 
جمعي��ت فع��ال اقتص��ادي كش��ور 26ميليون و 
9۸۰ه��زار نفر بود ك��ه از اين تع��داد 3ميليون و 
۱56ه��زار نفر معادل ۱۱.۸درص��د به طور مطلق 

بيكار بوده اند. 
اميدعلي پارس��ا ديروز در نشس��ت خبري در 
بيرجند افزود: براس��اس آخرين نتايج نمونه گيري 
از نيروي كار در تابستان امسال تعداد 23ميليون 
و ۸27 ه��زار نف��ر در كش��ور ش��اغل بوده اند كه 
9.2درصد داراي اش��تغال ناقص يعني بين يك تا 

44ساعت كار در هفته هستند. 
اعداد و ارقامي كه نش��ان مي دهد، دولت هنوز 
نتوانس��ته فرآين��د كاهش نرخ بيكاري كش��ور را 
براساس وعده هايش در محدوده تك رقمي تثبيت 
كند و رس��يدن به هدف هاي اعالم شده همچنان 

به سرمايه گذاري و برنامه ريزي موثر نياز دارد. 
در كنار موض��وع آمارهاي اقتصادي، ترس��يم 
شيوه نامه هاي جديد و حذف روش هاي قديمي در 
حوزه سرش��ماري هاي آماري از ديگر مواردي بود 
كه رييس مركز آمار ايران ابعاد و زواياي گوناگون 

آن را تشريح كرد. 

 فراواني بيكاران در كشور
رييس مرك��ز آمار اي��ران به ميزان اش��تغال در 
بخش ه��اي مختلف اقتصادي اش��اره كرد و گفت: از 
مجموع 23ميليون و ۸27 هزار نفر شاغل 4ميليون 
و 5۰۰ ه��زار نف��ر در بخش كش��اورزي، 7 ميليون 
و 4۸۰ه��زار نف��ر در بخ��ش صنع��ت و ۱۱ميليون 
و 79۸ه��زار نفر در بخ��ش خدمات خدم��ات ارائه 

مي دهند. 
وي در ارتباط با تعريف اش��تغال و افراد جوياي 
كار گف��ت: مركز آمار ايران اين مهم را به 3دس��ته 
مطل��ق بيكاري)حت��ي يك س��اعت كار نكرده اند(، 
اش��تغال ناقص )بين يك تا 44ساعت كار در هفته( 
و اش��تغال كامل )كار بيش از 44س��اعت در هفته( 

تقسيم بندي كرده است. 
ريي��س مركز آمار ايران اظه��ار كرد: براي اينكه 
ببينيم حجم كار انجام ش��ده توسط اشتغال ناقص، 
كام��ل و اضافه كار چقدر اس��ت بايد مجموع حجم 

كار به تعداد شاغالن تقسيم شود كه عدد به دست 
آمده همان عدد قانون كار خواهد بود. 

وي گفت: اين بدان معناس��ت كه به طور متوسط 
تعداد ش��اغالن كش��ور، مجموع كل اش��تغال ناقص 
و كامل اس��ت كه مطابق با قان��ون كار خدمات ارائه 

مي دهند. 
ريي��س مركز آم��ار ايران ب��ا بيان اينك��ه براي 
مفاهيم آماري همه كش��ورها بايد تابع يك تعريف 
باش��ند، اف��زود: تعريفي ك��ه براي فرد ش��اغل در 
طرح ه��اي آمارگيري مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، 
بين المللي بوده و به مركز آمار ايران مربوط نيست. 
پارس��ا بي��ان ك��رد: مرك��ز آم��ار اي��ران مانند 
آزمايشگاهي است كه وضعيت اشتغال و بيكاري را 
بررس��ي مي كند لذا در طرح نيروي كار قرار نيست 
به اين س��وال كه آيا اين اشتغال معيشت خانوار را 

تامين مي كند يا خير پاسخگو باشد. 
ريي��س مركز آمار ايران گفت: افرادي كه نس��بت 

به آمار ارائه ش��ده نرخ اش��تغال و بيكاري مركز آمار 
گاليه دارند به اين دليل اس��ت كه نرخ اشتغال ناقص 
را ب��ا بيكار مطلق جمع مي زنن��د درحالي كه اينگونه 
نيس��ت و بايد در اولويت نخست به فكر بيكار مطلق 
س��پس اش��تغال ناقص بود. وي افزود: اشتغال ناقص 
نيز به 2دس��ته افرادي كه تمايل به كار بيشتر دارند و 
كساني كه تمايل به كار بيشتر ندارند، تقسيم مي شود 
ل��ذا آماري كه مركز آمار اي��ران به عنوان تنها مرجع 
اش��تغال و بيكاري در اختيار نهادهاي سياست گذار و 
برنامه ريزان قرار مي دهد همه موارد تعيين اش��تغال 

ازجمله اشتغال ناقص، كامل و... را در بر دارد. 
رييس مركز آمار گفت: از مجموع اشتغال ناقص 
كشور)9.2درصد( دو سوم اين افراد اصال دنبال كار 
بيش��تر نيستند و يك سوم دنبال كار بيشتر و بهتر 

هستند. 
وي اظهار كرد: نرخ مش��اركت اقتصادي درصد 
جمعيت باالي ۱۰س��ال كه دنبال كار هس��تند در 

كش��ور 4۱درصد و در خراسان جنوبي 4۱.3درصد 
است كه از ميانگين كشوري باالتر است.

  نرخ اشتغال ناقص خراسان جنوبي
وي افزود: متوس��ط رشد س��االنه تعداد شاغالن 
از سال 9۰تا 95 در كش��ور ساالنه 2.4درصد و در 

خراسان جنوبي 4.4درصد برآورد شده است. 
رييس مركز آمار ايران درباره وضعيت اش��تغال 
در خراسان جنوبي گفت: نرخ اشتغال ناقص استان 
در تابس��تان امسال ۱4.۸و در بهار ۱2.۱درصد بود 

كه نسبت به متوسط كشور آمار بااليي است. 
وي با بيان اينگه گاهي اوقات تفسير آمار و ارقام 
ش��بهه ايجاد مي كند، افزود: اينكه گفته مي ش��ود، 
تورم كشور از 3۰درصد به ۸.2 درصد كاهش يافته 
به اين معنا نيس��ت كه به همين نس��بت قيمت ها 
كاهش يافته بلكه به اين معناست كه قبال هر سال 
قيمت ها بيش از 3۰درصد افزايش داشت كه امسال 
۸.2 افزايش يافت.  وي اظهار كرد: مردم خراس��ان 
جنوبي در سرش��ماري س��ال 95 همكاري بي نظير 
داش��تند و در اج��راي طرح ه��اي آمارگيري كه به 
صورت مس��تمر در س��ال انجام مي شود، مشاركت 

مردم استان قابل تحسين است. 

 حذف سرشماري سنتي
وي از حذف سرشماري س��نتي و تبديل آن به 
روش ثبت��ي مبنا خبر داد و گف��ت: در قالب برنامه 
ملي آمار كه به زودي در ش��وراي عالي آمار كشور 
تصويب مي ش��ود، اميد است به گونه يي جلو برويم 
كه سرش��ماري 5 ساله بعدي را نداشته باشيم ولي 
بتواني��م سرش��ماري ثبت��ي مبناي م��درن قبل از 
رسيدن به ۱۰سال را در كشور مستقر كرده باشيم. 
پارس��ا ادام��ه داد: روش س��نتي سرش��ماري هر 
5 يا ۱۰س��ال انجام مي ش��د ام��ا در روش ثبتي مبنا 
سرش��ماري ب��ا مش��اركت دس��تگاه ها و پايگاه هاي 
اطالع رساني انجام خواهد شد.  رييس مركز آمار ايران 
با بيان اينكه تغيير روش س��نتي سرشماري به مدرن 
در كش��ورهاي پيش��رفته ۱7تا ۱۸سال طول كشيد، 
عنوان كرد: اميد است با توجه به تجارب جهاني قبل 
از رسيدن به ۱۰سال اين مهم در كشور محقق شود.  
پارسا اظهار اميدواري كرد: سرشماري بعدي نفوس و 
مسكن در كشور براساس روش ثبتي مبنا برگزار شود. 

گروه بنگاه ها 
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: نبود ساختار درست 
ب��راي درياف��ت ماليات ب��ر ارزش افزوده از خريدار موجب ش��ده 
خرده فروش ها نيز از اين موضوع فرار كنند؛ به گونه يي كه اگر اسم 
و آدرس خرده فروش در فاكتور بيايد آنها ديگر خريد نمي كنند. 

آرمان خالقي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه مسائل صنايع 
و معادن كشور را در سه عامل بين المللي، داخلي و درون بنگاهي 
دانس��ت و اظهار كرد: مس��ائل درون بنگاهي به مواردي همچون 
دان��ش، مديري��ت، تكنول��وژي و به��ره وري مربوط مي ش��ود كه 
متاس��فانه بسياري از واحدها نتوانس��تند اين چالش ها را برطرف 
كنن��د. وي با اش��اره به اينكه برخي مس��ائل برون��ي نيز موجب 
غفلت توليدكنندگان به مس��ائل درون بنگاهي مي ش��ود، مسائل 
داخلي كش��ور در حوزه صنعت و معدن را متوجه سه قوه مقننه، 

قضاييه و اجراييه دانس��ت و تصري��ح كرد: اجراي قوانين و امنيت 
س��رمايه گذاري در گستره سه قوه بايد صورت گيرد تا زمينه هاي 

الزم براي حفظ و ارتقاي فعاليت توليدكنندگان ايجاد شود. 
عض��و خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در بخش ديگري از 
س��خنانش به مشكالت حوزه ماليات توليدكنندگان اشاره كرد و 
گفت: مشكالت موجود در ماليات مربوط به ماليات ارزش افزوده 
اس��ت و در غير اين صورت مش��كلي در حوزه ماليات مس��تقيم 

وجود ندارد. 
خالق��ي با بيان اينكه نحوه محاس��به ماليات بر ارزش افزوده 
به گونه يي است كه توليدكننده نمي تواند آن را از خريدار دريافت 
كند، اظهار كرد: دول��ت اجبار كرده كه توليدكننده بايد ماليات 
جنس فروخته ش��ده را بپ��ردازد حتي اگر پ��ول را هم دريافت 
نكرده باش��د. وي اف��زود: دولت بايد ماليات ب��ر ارزش افزوده را 

به س��متي ببرد كه مصرف كننده آن را پرداخت كند. عضو خانه 
صنع��ت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه ش��فافيت اقتصادي 
ب��راي دريافت ماليات وجود ندارد، تصري��ح كرد: به طور معمول 
اين روند موجب مي شود كه ماليات از توليدكننده دريافت شود. 
وي ب��ا بيان اينك��ه نظام مالياتي قب��ول نمي كند كه اجناس 
بدون ماليات فروخته ش��وند، اظهار كرد: نبود س��اختار درست 
ب��راي دريافت مالي��ات بر ارزش افزوده از خريدار موجب ش��ده 
خرده فروش ه��ا نيز از اين موضوع ف��رار كنند؛ به گونه يي كه اگر 
اس��م و آدرس خرده ف��روش در فاكت��ور بيايد آنه��ا ديگر خريد 

نمي كنند. 
خالقي حل اين مش��كل را الزام استقرار ماشين هاي صندوق 
دانست و اظهار كرد: اگر ماشين صندوق در خرده فروشي ها الزام 
باش��د كه براي هر فروش��ي فاكتور ارائه كنند هر فروشي ثبت و 
امكان فرار مالياتي و فروش اجناس غيرمجاز نيز از بين مي رود. 
عض��و خانه صنعت، معدن و تجارت اي��ران ماليات واحدهاي 
صنفي را توافقي دانس��ت و اظهار ك��رد: وقتي ماليات واحدهاي 
صنفي را اصناف مش��خص مي كند ديگر م��كان مغازه، ميزان و 
نح��وه فروش درنظر گرفته نمي ش��ود و اين گونه به توليدكننده 

فشار مي آيد. 

آذربايجان غربي  رييس س��ازمان 
جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: 
امس��ال ح��دود ۸۰۰۰تن كش��مش 
در اس��تان توليد مي ش��ود. اس��معيل 
كريم زاده در گفت وگو با ايس��نا با بيان 
اينك��ه پيش بيني ها مبني ب��ر توليد 
۱۰هزار تن كش��مش در اس��تان بود، 
اظهار كرد: امس��ال ۸۰۰۰تن كشمش 
توليد ش��ده كه از ميزان پيش بيني شده كمتر است.  وي افزود: 
سطح زير كشت انگور باغات امسال 2۱ هزار و 266 هكتار بوده كه 
از اين ميزان ۱6هزار و 4۱۱ هكتار آبي و 4 هزار و ۸55 هكتار آن 
ديم است. كريم زاده با بيان اينكه براساس برآورد انجام شده توليد 
انگور امس��ال ۱76 هزار و 265 تن اس��ت، تصريح كرد: براساس 
برآوردهاي انجام شده پيش بيني مي شود، نزديك به 4۰هزار تن از 
انگور توليدي استان يعني در حدود 23 درصد تبديل به كشمش 
شود كه با توجه به فروش انگور تر در بازار در سال جاري كشمش 
توليدي اس��تان در حدود ۸۰۰۰ تن است.  رييس سازمان جهاد 
كش��اورزي آذربايجان غربي با اشاره به ميزان كشمش صادراتي از 
اس��تان تصريح كرد: سال گذشته 2هزار و 755هزار تن كشمش 
به كش��ورهاي تركيه، عراق صادر ش��ده كه در حدود 4 ميليون 
دالر ارزآوري داش��ته و پيش بيني ها در س��ال جاري نيز مبني بر 
همين ميزان است.  وي گفت: آذربايجان غربي در توليد كشمش 
مقام پنجم را در كشور به خود اختصاص داده كه بيشترين سهم 
به ش��هرهاي اروميه، مياندوآب و نقده تعل��ق دارد.  كريم زاده با 
بيان اينكه 22واحد سبزه پاك كني در استان با ظرفيت 35هزار و 
۱9۰تن در حال فعاليت هستند، يادآور شد: كشمش هاي تيزآبي، 

آفتابي و كاليفرني از انواع كشمش هاي توليدي در استان است.

 توليد 8000 تن كشمش طي سال زراعي جاري
در آذربايجان غربي

صن��دوق  مديرعام��ل  مرك�زي  
كارآفريني اميد اس��تان مركزي گفت: 
صندوق كارآفريني اميد استان مركزي 
۱۰4 ميليارد ريال تس��هيالت اشتغال 
پرداخت كرد. به گزارش تسنيم، احسان 
مهدوي ه��زاوه دي��روز اظه��ار داش��ت: 
صن��دوق كارآفريني اميد اس��تان هيچ 
كمكي از دولت ب��ا وجود اينكه مصوبه 
داش��ته درياف��ت نك��رده و 265ميليارد ريال تس��هيالت پرداخت 
كردي��م و با توجه به مبلغ ابالغ ش��ده كه 24۰ميلي��ارد ريال بوده 
۱.4 درصد بيش��تر پرداخت كرده ايم. وي افزود: از س��ال ۸۸ تا 92 
دو هزار و 7۰۰ميليارد تومان تس��هيالت توسط صندوق كارآفريني 
اميد پرداخت ش��ده بود كه اين مبلغ در مدت مشابه پس از آن به 
5هزار و ۱۰۰ميليارد تومان رسيد و نرخ وام دهي صندوق در دولت 
يازدهم ۸3درصد افزايش يافت. مديرعامل صندوق كارآفريني اميد 
اس��تان مركزي تصريح كرد: صندوق كارآفريني استان با شناسايي 
ظرفيت هاي هر منطقه و كشف استعدادهاي موجود در اين مناطق 
به مش��اغل داراي مزيت تس��هيالت داده و در واقع گامي موثر در 
زمينه اشتغال زايي برداشت.  مهدوي هزاوه بيان كرد: براي موثر بودن 
پرداخت تسهيالت تفاهمنامه هاي متعددي را با سازمان هاي مختلف 
امض��ا كرده و در راس��تاي اهداف وزارتخانه ها پرداخت تس��هيالت 
داشته ايم، با تعريف استراتژي صندوق را از وام دهنده صرف به حامي 
كسب و كار تغيير داديم و نظارت هاي دوره يي را تا چهار سال پس 
از ارائه تس��هيالت ادامه مي دهيم، در حوزه اشتغال از منابع داخلي 
خود ۱۰4ميليارد ريال تس��هيالت پرداخت كرده ايم. وي ادامه داد: 
صندوق كارآفريني اميد همان صندوق مهر امام رضا )ع( اس��ت كه 

در سال هاي اخير تغييرات خوبي در آن رخ داده  است.

 پرداخت 10۴ميليارد ريال تسهيالت اشتغال
در مركزي

هم�دان  فرمان��دار مالير ب��ا بيان 
اينكه تش��كيل انجمن مبل و  منبت از 
ضروريات شهرستان مالير است، گفت: 
صنع��ت مبل و  منبت مالير به تنهايي 
مي توان��د مش��كل اقتص��اد  و بيكاري 

شهرستان را حل كند. 
ب��ه  گ��زارش تس��نيم عبدالعظيم 
گرد  هماي��ي  در  دي��روز  رضاي��ي 
توليدكنندگان و صادركنندگان صنعت مبل و  منبت مالير با بيان 
اينكه همه صنعتگران شهرس��تان باي��د در انجمن مبل و  منبت 
شهرس��تان عضويت داش��ته و به دنبال ايده ها و طرح هاي جديد 
در اين حوزه باش��ند، گفت:  طرح ها بايد متناسب با ساليق همه 
اقش��ار و  متناسب با نياز جامعه باشد و شما صنعتگران با افزايش 
تولي��دات باكيفيت باال اجازه ندهي��د كه توليدات ضعيف به هنر 
ش��ما آسيب بزند.  رضايي با تاكيد بر اينكه صنعت مبل و  منبت 
مالير به تنهايي مي تواند مش��كل اقتصاد  و بيكاري شهرستان را 
برطرف كند، گفت: بايد انجمن مبل و  منبت شهرستان به گونه يي 
ساماندهي شود كه در عرصه ملي حرفي براي گفتن داشته باشد. 
رضاي��ي با تاكيد بر اينكه تش��كيل انجمن مب��ل و  منبت در 
مالير براي رسميت پيدا كردن اقدامات و فعاليت هاي اين صنعت 
اس��ت، گفت: ضروري  اس��ت اين انجمن با همكاري همه فعاالن 
و صنعتگ��ران، ادارات صنعت، معدن، اتاق بازرگاني و  كش��اورزي 
شهرستان تشكيل شده و در سطح ملي حرفي براي گفتن داشته 
باشد. نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع و  معادن استان همدان نيز 
با بيان اينكه با تشكيل انجمن  مي شود تمام فعاليت  ها و اقدامات را 
در بستر قانوني انجام داد، گفت: اداره و  حيات انجمن مبل و  منبت 
مالير بستگي به حضور همه فعاالن  و صنعتگران اين رشته دارد. 

صنعت مبل و  منبت مي تواند مشكل بيكاري 
مالير را برطرف كند

اردبيل  حس��ين پيرموذن رييس 
ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع مع��ادن و 
كشاورزي استان اردبيل معتقد است 
كه زيرس��اخت هاي صنايع تبديلي و 
تامين مواد اوليه در اس��تان به دليل 
نبود امكانات الزم فراهم نشده است. 
وي گف��ت: بح��ث ايج��اد صنايع 
تبديلي در اس��تان به ويژه در حوزه 
كش��اورزي بيشتر در مورد سيب زميني تحقق يافته و هنوز در 
زمينه فرآورده هاي ديگر از جمله توليدات دامي به اين موضوع 
توجه كافي نش��ده است. پيرموذن بيان كرد: در استان اردبيل 
مي ت��وان در زمينه ان��واع محصوالت توليدي اق��دام به ايجاد 
صناي��ع تبديلي كرد ولي س��رمايه گذاري خوبي در اين زمينه 
صورت نگرفته اس��ت، با اينكه اين استان از مناطق پيشرو در 
توليد شير در كشور محسوب مي شود ولي تاكنون براي ايجاد 
صنايع تبديلي اين محصول اقدام نشده و در صورت راه اندازي 
صنايع تبديلي ش��اهد اشتغال زايي و صادرات اين محصول در 
اس��تان خواهيم بود. رييس اتاق اردبيل بازسازي ماشين آالت 
واحدهاي توليدي اس��تان با هدف رقابت ب��ا بازار هاي جهاني 
را ضروري دانس��ت و گفت: براي اينك��ه محصوالت صادراتي 
با زمان ماندگاري باال در اس��تان توليد ش��ود، الزم است عالوه 
ب��ر ايجاد صناي��ع تبديلي تجهيزات و ماش��ين آالت واحدهاي 
توليدي نوس��ازي ش��ود. بهروز پورس��ليمان نايب رييس اتاق 
اردبي��ل هم در اين باره گفت: با وجود توليد محصوالت متنوع 
كشاورزي و دامپروري هنوز صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط با 
اين بخش در اس��تان اردبيل در حد نياز وجود ندارد و بايد در 

اين زمينه اقدام شود. 

 صنايع تبديلي حلقه گمشده توسعه صنعتي
و كشاورزي اردبيل
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اقتصاد اجتماعي12
پرد اخت خسارات زلزله  زد گان 

د ر قالب بيمه نامه هاي معتبر
د بي��ر كارگروه تخصصي بيم��ه و بازس��ازي و بازتواني 
مد يريت بحران گفت: پس از اينكه ش��رايط امد اد  و نجات 
را طي كرد ه و به ش��رايط پايد ار برسيم، مي توانيم اقد اماتي 
الزم براي پرد اخت خس��ارات د ر قالب بيمه نامه هاي معتبر 
را انج��ام د هيم و براي تحقق اين مه��م از زمان وقوع زلزله 
هماهنگي ه��اي الزم با بيمه مركزي ايران و ش��ركت هاي 
بيمه يي كه متولي اين كار د ر كارگروه بود ه، انجام شد ه است. 
مجي��د  عبد الله��ي گفت: با وق��وع زلزل��ه د ر برخي از 
ش��هرها و روستاها استان كرمانش��اه و حسب تقسيم كار 
و ماموريت هاي محول��ه به كارگروه مذكور به عنوان يكي 
از كارگروه هاي ۱۴گانه س��ازمان مد يريت بحران كش��ور 
هماهنگ��ي الزم جه��ت اعزام ماش��ين هاي آوارب��رد اري، 
حمل زباله و آتش نش��اني د ر كوتاه ترين زمان ممكن ابتد ا 
با استفاد ه از ظرفيت شهرد اري هاي شرق استان كرمانشاه 
كه آسيب بسيار كمتري د يد ه بود ند  سپس از استان هاي 

همجوار مناطق زلزله زد ه انجام شد . 
د بير كارگ��روه تخصصي بيمه و بازس��ازي مد يريت 
بحران با بيان اينكه ماموريت هايي كه د ر حوزه مد يريت 
بحران به معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كش��ور 
واگذار شد ه د ر چند  حوزه قابل د سته بند ي است، اظهار 
كرد : د ر د س��ته اول و د ر خصوص بيمه، تمامي اماكن و 
ماشين آالتي كه بيمه د اشته و از قبل بيمه شد ه باشند ، 
امكان پرد اخت خسارت هاي بيمه يي نسبت به تعهد ات 
بيمه يي كه براي آنها پيش بيني شد ه، قابل انجام است و 
هماهنگي هاي الزم براي پرد اخت بيمه با بيمه مركزي 

ايران و شركت هاي بيمه انجام شد ه است. 
د بير كارگروه تخصصي بيمه و بازس��ازي و بازتواني 
مد يري��ت بحران با بيان اينكه يكي د يگر از كارهاي اين 
كارگ��روه تامين لجس��تيك و ماش��ين آالت آوار برد اري 
است، به ايسنا گفت: د ر همان ابتد اي حاد ثه ماشين آالت 
م��ورد  نياز ب��راي آوار ب��رد اري، بيل مكانيك��ي، لود ر و 
كمپرس��ي از مناطق مختلف اس��تان و ش��هرد اري هاي 
شرق استان مانند  كنگاور، سنقر و شهر كرمانشاه بسيج 
و براي بازگش��ايي معابر فرستاد ه شد ند  تا بتوانيم معابر 
را د ر ش��هر سرپل ذهاب كه بيش��ترين آسيب را د يد ه 
بود ، بازگش��ايي كنيم. همچنين با اس��تفاد ه از ظرفيت 
شهرد اري تهران و نيروهاي مسلح نيز ماشين آالت مورد  
نياز براي اس��تفاد ه د ر امر جس��ت وجو و آواربرد اري د ر 

شهرها و روستاهاي آسيب د يد ه استقرار يافتند . 

 خطر شيوع كانكس نشيني
د ر پايتخت

مس��عود  رضايي با هش��د ار نس��بت به خطر ش��يوع 
كانكس نش��يني د ر پايتخت گفت: كانكس نشيني پد يد ه 
نامتعارف و جد يد ي نيس��ت و ش��بيه اي��ن پد يد ه مانند  
بيغوله نشيني و كپرنشيني د ر اطراف تمامي كالن شهرهاي 

كشور به ويژه تهران د يد ه مي شود . 
نمايند ه شيراز د ر مجلس ش��وراي اسالمي با انتقاد  از 
اينكه برخي از حاشيه نشينان د ر خانه هاي محقر و خرابه ها 
زند گي مي كنند ، خطر شيوع كانكس نشيني را براي پايتخت 
آسيبي جد ي د انست و اظهار كرد : متاسفانه اين مناطق از 
امكانات اوليه بهد اشتي محروم هستند  و محروميت د ر اين 
مناطق بيش��تر از ساير مناطق د يد ه مي شود . او با انتقاد  از 
غفلت مسووالن اجرايي نس��بت به حاشيه نشينان افزود : 
متاسفانه حاشيه نشينان د ر حاشيه هاي برنامه هاي كشور 

قرار گرفته و به فراموشي سپرد ه شد ه اند . 
اقد امات انجام ش��د ه ب��راي مد يريت حاشيه نش��يني و 
حمايت از حاشيه نش��ينان ش��عاري اس��ت كه اين نمايند ه 
مجل��س د هم با ي��اد آوري اينكه اقد امات انجام ش��د ه براي 
مد يريت حاشيه نش��يني و حمايت از حاشيه نشينان د ر حد  
ش��عار باقي ماند ه اس��ت به خانه ملت گف��ت: اين اقد امات 
بيش��تر ظاهر سازي و د ر حد  تبليغات است و به حد ي براي 
مقابله با اين معضل و رفع مشكالت اقتصاد ي تعلل شد ه كه 
پد يد ه كانكس نشيني نيز د رحال افزايش است. نايب رييس 
كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اس��المي با ياد آوري 
اينك��ه بي توجهي ب��ه كنترل پد يد ه هاي حاش��يه، بيغوله و 
كپرنشيني زمينه را براي شكل گيري پد يد ه هاي جد يد  مانند  
كانكس نشيني مهيا كرد ه است، اظهار كرد : زمان آن رسيد ه 
كه مس��ووالن اجرايي از اقد امات ش��عاري پرهيز و با اقد ام و 
عمل و توزيع عاد النه امكانات، رفع بيكاري و بهبود  وضعيت 
اقتصاد ي زند گي مرد م آس��يب هاي اجتماعي را د ر كش��ور 
كاهش د هند . نمايند ه شيراز د ر مجلس د هم با تاكيد  بر اينكه 
زمان آن رس��يد ه كه حاكميت از هر جناح و قش��ري براي 
رفع حاشيه نشيني و خطر كانكس نشيني گامي جد ي برد ارد ، 
گفت: هر اند ازه كه د ر مد يريت پد يد ه حاشيه نش��يني تعلل 
شود  به همان ميزان بايد  منتظر افزايش آسيب هاي ناشي از 
حاشيه نشيني و به تبع آن بروز برخي پد يد ه هاي د يگر باشيم. 

برآورد  خسارت ۲ ميليوني 
براي تخريب كل خانه

عض��و مجمع نماين��د گان كرمانش��اه با بي��ان اينكه 
برآورد هاي صورت گرفته از ميزان خسارات  واقعي نيست، 
گفت: رضايتمند ي مرد م از اقد امات اوليه د ر امد اد رساني ها 

تقريبي است. 
حش��مت اهلل فالحت پيش��ه د ر مورد  آخرين ش��رايط 
امد اد رساني د ر مناطق زلزله زد ه غرب كشور به خانه ملت 
گفت: از ابتد اي امد اد رس��اني ها تاكنون اقد امات مثبتي د ر 
جهت رفع مشكالت بهد اش��تي و غذايي همچنين ايجاد  
س��رپناه براي مرد م انجام ش��د ه و مرد م به طور تقريبي از 
اقد امات اوليه مس��ووالن رضاي��ت د ارند  اما نگراني هايي از 
سوي مرد م به جهت بازسازي مناطق تخريبي وجود  د ارد . 
نمايند ه اسالم آباد  غرب و د االهو د ر مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به اينكه د ولت بايد  به انتظارات مرد م نس��بت به 
بازسازي اماكن مسكوني د ر زمان مقرر پاسخ د هد ، افزود : 
ممكن است كه د ر موارد  د يگر مانند  توزيع مواد  خوراكي و 
تجهيزات امد اد ي نواقصي د يد ه شد ه باشد  كه بايد  بررسي 
شود  اما طبق بررسي هاي به عمل آمد ه هم اكنون مشكالت 

كمتري د ر مراحل اوليه امد اد رساني ها وجود  د ارد . 
فالحت پيشه با تاكيد  بر اينكه مهم ترين موضوع حال 
حاضر د ر ميزان خس��ارت هاي وارد ه ب��ه منازل مرد م و 
برآورد  حاصل شد ه از تلفات مالي است، تصريح كرد : به 
عنوان مثال براي برخي از مرد م برآورد  2ميليون تومان 
از خس��ارت هاي مالي صورت گرفته است، اين د رحالي 
اس��ت كه منازل همين افراد  به طور كامل تخريب شد ه 
و اسباب و اثاثيه به طور ۱00د رصد  از بين رفته است. 

عضو مجم��ع نمايند گان اس��تان كرمانش��اه گفت: 
برآورد ه��اي صورت گرفته از ميزان خس��ارات به مرد م 
واقعي نيس��ت و انتظار مي رود  كه مس��ووالن د ر چنين 
شرايطي براي رفع مشكالت و بازگشت به شرايط اوليه، 

مرد م را تنها نگذارند . 

اخبار

گزارش د فتر اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي د هد  

شرايط بحراني تامين اجتماعي
سازمان تامين اجتماعي با مشكل كسري بود جه و 
منابع مالي روبه رو شد ه است. تعد اد  مستمري بگيران 
و بازنشس��تگان رو به افزايش اس��ت و تا سال ۱۴00 
يعني همين چهار سال د يگر، بحران تامين اجتماعي، 
د ر كنار بحران آب، از مش��كالت جد ي كشور خواهد  
بود . بازنشستگان بيشتر مي شوند  و به نسبت آن، تعد اد  
شاغالني كه حق بيمه پرد اخت مي كنند ، كم خواهد  

شد . 
س��ال ۱353، نسبت مستمري بگيران به شاغالني 
كه حق بيمه پرد اخت مي كرد ند ، يك به بيست و پنج 
بود  و حاال اين نس��بت به يك به پنج رس��يد ه است. 
هر آنچه كه ش��اغالن و كافرمايان براي بيمه پرد اخت 
مي كنند ، براي مستمري بازنشستگان فعلي پرد اخت 
مي شود  و امكان سرمايه گذاري اين پرد اختي ها وجود  
ند ارد  و همين حاال هم كس��ري بود جه، د امن تامين 
اجتماعي را گرفته اس��ت. ش��رايط وقت��ي بحراني تر 
مي شود  كه ش��اغالن فعلي نيز به خيل بازنشستگان 

بپيوند ند  و تعد اد  مستمري بگيران افزايش يابد . 
نظام تامي��ن اجتماعي كارآمد  يك��ي از اهرم هاي 
اصل��ي تحقق عد ال��ت اجتماعي د ر جهان ش��ناخته 
مي شود . ساختاري كه ابزار اس��تقرار امنيت،  عد الت، 
 رف��اه و ثبات اجتماعي بود ه و با توس��عه پايد ار رابطه 
مستقيمي د ارد . ايران هم مانند  بسياري از كشورهاي 
د يگر به ساختار تامين اجتماعي به عنوان  راهي براي 
كاه��ش نابرابري هاي اجتماع��ي، اختالفات طبقاتي، 
برقراري عد الت اجتماعي و... توجه د اش��ته و با تكيه 
بر اصل بيس��ت و نهم قانون اساس��ي،  نظ��ام تامين 
اجتماعي اهميت بس��ياري يافته است. به موجب اين 
اصل، از قانون اساسي »برخورد اري از تامين اجتماعي 
از نظر بازنشس��تگي، بيكاري، پي��ري، ازكارافتاد گي، 
بي سرپرس��تي،  د ر راه ماند گي، حواد ث و سوانح، نياز 
به خد مات بهد اش��تي د رماني و مراقبت هاي پزشكي 
ب��ه صورت بيمه و غيره، حقي اس��ت همگاني. د ولت 
موظف است طبق قوانين از محل د رآمد هاي عمومي 
و د رآمد ه��اي حاصل از مش��اركت م��رد م، خد مات و 
حمايت ه��اي مالي فوق را براي يك يك افراد  كش��ور 

تامين كند .«
د فتر مطالع��ات اجتماعي معاون��ت پژوهش هاي 
اجتماع��ي فرهنگي وابس��ته به مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس د ر گزارشي به بررسي وضعيت سازمان تامين 
اجتماعي و ضرورت اصالحات بنياد ي د ر آن پرد اخته 

است. 
د ر بخش��ي از اي��ن گ��زارش آمد ه اس��ت: امروزه 
س��ازمان هاي تامين اجتماعي د ر جهان با مش��كالت 
زياد ي مواجه هس��تند . تغيير و تح��والت اقتصاد ي و 
اجتماعي باعث شد ه كه هزينه هاي اين سازمان ها رو 
به افزايش باش��د  و اين امر تبد يل به يكي از مهم ترين 
د غد غه هاي سياست گذاران و تصميم گيران صند وق ها 
شد ه است. د ر سراسر د نيا، كاهش نرخ تولد  از يك سو 
و افزايش س��ن افراد  ازس��وي د يگر، منجر به افزايش 
چش��مگير ميزان جمعيت بازنشس��تگان شد ه است. 
عالوه بر اين، د رحال حاضر بسياري از افراد  د ر سنين 
پايينتري نس��بت به قبل، بازنشس��ته مي شوند . تاثير 
چنين عواملي، س��بب اعمال فش��ارهاي سنگيني بر 
نظام بازنشستگي مي شود كه نظام تامين اجتماعي د ر 

كشور ما هم از اين قائد ه مستثني نيست. 
گزارش د فتر پژوهش هاي مجلس د ر حالي منتشر 
ش��د ه اس��ت كه برخي نمايند گان م��رد م د ر مجلس 
شوراي اسالمي به د رس��تي نمي د انند  تغييرات بيان 
شد ه د قيقا قرار است چگونه و د ر چه مرحله يي اعمال 
ش��ود . روح اهلل بابايي صالح،  د بير كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي د ر پاسخ به تعاد ل د رباره نتايج 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، اظهار بي اطالعي 

كرد ه و پاسخي ند اد . 

 اولويت كمك د ولت به تامين اجتماعي 
علي ُكرد ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس اما  د ر 
پاس��خ به »تعاد ل« د رباره اين گزارش گفت: »تمامي 
د ستگاه هاي مرتبط با امر بيمه، اعم از وزارت بهد اشت، 
وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي د ر بحث تغيير قانون 
به نفع خود  توجه مي كنند  حال آنكه مجلس همواره 
به فكر نفع مرد م اس��ت. تمام ت��الش مجلس بر اين 
است كه د ر ايران هم مانند  بسياري از كشورهاي د نيا 
يك نظام يكپارچه بيمه يي حاكم شود  و تمام بيمه ها 
د ر يك سيس��تم تجميع شوند  اما د ر كشور ما چنين 
زيرساختي د ر ش��رايط فعلي وجود  ند ارد  و اين طرح 

تنها د رحال بررسي د ر كارگروه هاست.«
او با بيان اينكه تغييري د ر طول مد ت بازنشستگي 
ايجاد  نمي ش��ود ، افزود : »تغيي��رات به گونه يي اعمال 
مي شود  كه نارضايتي عمومي ايجاد  نشود . ممكن است 

نگراني هايي براي مستمري بگيران ايجاد  شود . چرا كه 
اكنون صند وق هاي بيمه د ر ايران فقط حالت پرد اختي 
د ارد  اما بايد  به طرفي پيش رود  كه عالوه بر پرد اخت، 
 د ريافت هم د اش��ته باشد . د ر واقع از افراد ي كه شاغل 
هستند ، مبلغي گرفته شد ه و به مستمري بگيران د اد ه 
ش��ود . با اين وجود  همچنان اولويت ما بر اين اس��ت 
كه د ولت كس��ري بود جه بيمه ها را بپرد ازد  تا بر مرد م 

فشاري تحميل نشود .«
علي كرد  د ر حالي نظام هاي بيمه يي ايران را تنها 
پرد اختي مي د اند  كه به طور ميانگين از حد اقل حقوق 
ماهانه مطابق با قانون وزارت كار،  مبلغ 70 هزار تومان 
با عنوان حق بيمه كسر شد ه كه د ر زمان بازنشستگي 

به عنوان مستمري به فرد  پرد اخت شود . 

 بحران مالي تامين اجتماعي را تهد يد  مي كند 
د ر بخ��ش د يگري از اين گزارش 22هزار كلمه يي 
آمد ه است: سازمان تامين اجتماعي، يكي از نهاد هاي 
د ولتي براي تحقق اصل بيس��ت و نهم قانون اساسي 
است. سازماني گسترد ه كه نزد يك به ۴2 ميليون نفر را 
تحت پوشش خود  د ارد  اما بررسي كارشناسان حكايت 
از آن د ارد ، بحران، اين نظام كه بزرگ ترين صند وق از 
نظر تعد اد  مش��تركان چه به لحاظ بيمه بازنشستگي 
و چه به لحاظ بيمه د رمان به ش��مار ميرود  را تهد يد  
مي كند . بر اس��اس نتايج تحقيقات د فتر پژوهش هاي 
مجل��س،  كاهش نرخ تولد  از يكس��و و افزايش س��ن 
افراد  ازس��وي د يگر، منجر به افزايش چشمگير ميزان 
جمعيت بازنشستگان شد ه است. پيشي گرفتن رشد  
مصارف نس��بت به منابع د ر سازمان تامين اجتماعي 
و از طرف د يگر كسري نقد ينگي به طور جد ي از سال 
۱3۴2 د راين س��ازمان د يد ه مي شود  كه عمد تا پيامد  
طرح ها و برنامه هاي حمايتي و عد م پرد اخت مطالبات 
سازمان توسط د ولت بود ه است. تا امروز سازمان تامين 
اجتماع��ي با د و راهبرد ، پرد اخ��ت با تعويق مطالبات 
د رمان غيرمس��تقيم و همچنين تامي��ن نقد ينگي از 
محل استقراض)تسهيالت بانكي( د ر كوتاه مد ت سعي 
د ر مد يريت كسري بود جه خود  د اشته است. تا جايي 
كه د ر س��ال ۱3۴5 ميزان استقراض سازمان به باالي 
۴ هزار ميليارد  تومان رسيد ه است. يكي از د اليل بروز 
چنين وضعيتي، رشد  سريع تعد اد  مستمري بگيران به 
تعد اد  بيمه شد گان و كاهش نسبت پشتيباني موجب 
افزايش مصارف نسبت به منابع د ر سازمان شد ه است 
كه اد امه اين وضعيت س��بب مي ش��ود  تا سال ۱۴۱۱ 
ش��كاف منابع و مصارف س��ازمان تامي��ن اجتماعي 

عميق تر شود . 
يكي از وظايف اصلي سازمان هاي بيمه گر،  تامين 
مس��تمري بازنشستگان اس��ت. نظام بازنشستگي د ر 
ايران نظام گسترد ه يي اس��ت كه از ۴ صند وق بزرگ 
و حد ود  ۱۴ صند وق كوچك تش��كيل شد ه و د ر بين 
اي��ن ۱8 صند وق، بزرگ ترين صن��د وق از نظر تعد اد  
مش��تركان صند وق تامين اجتماع��ي و قد يمي ترين 
آنها نيز صند وق بازنشستگي كشوري است كه جمعاً 
بي��ش از 55 ميليون نفر را تحت پوش��ش خود  د ارند  
اما س��ازمان تامين اجتماعي د ر تامي��ن بود جه براي 
پرد اخت مس��تمري بازنشس��تگان د ر سال هاي اخير 
با مشكل كس��ري نقد ينگي مواجه بود ه و پيش بيني 
مي شود  د ر صورت تد اوم ش��رايط جاري طي 8 سال 

آيند ه، ميزان كل كس��ري نقد ينگي س��ازمان تامين 
اجتماعي د ر س��ال ۱۴۱۴ به ۱۱۴هزار ميليارد  تومان 
رسد . تحقيقات د فتر پژوهش هاي مجلس، حكايت از 
آن د ارد  كه تامين اجتماعي بايد  براي خروج از چنين 
وضعيتي تغييراتي د ر سيس��تم پرد اخت مس��تمري 
براي بيمه ش��د گان جد يد  ايجاد  كند . تغييراتي مانند  
افزايش تد ريجي س��ن و سابقه بازنشستگي و افزايش 
تد ريجي طول د وره مبناي محاسبه مزاياي مستمري، 
د و راه حلي اس��ت كه مي تواند  تامي��ن اجتماعي را از 
مشكل كسري نقد ينگي نجات د هد . همچنين د رحال 
حاضر افراد ي كه ۱۱ سال و كمتر سابقه پرد اخت حق 
بيمه د ارند  مي توانن��د  با پرد اخت حق بيمه از مزاياي 
بازنشس��تگي اس��تفاد ه كنند  ام��ا تحقيقات مجلس 
حكايت از آن د ارد  كه مي توان به تد ريج اين س��ن را 
 به ۱5 سال افزايش د اد ه كه با اين اقد ام بيمه فروشي

)خريد  سابقه( هم متوقف مي شود . 
از ط��رف د يگر يكي از تاثي��رات قوانين و مقررات 
موجود  د ر حوزه بازنشستگي كاهش مد ت بيمه پرد ازي 
بيمه شد ه اصلي و افزايش مد ت زمان د ريافت مستمري 
است. به طوري كه متوسط سابقه بيمه شد گان اصلي 
سازمان تامين اجتماعي د ر زمان بازنشستگي، 23/۱ 
سال اس��ت. از كارافتاد گان به طور متوسط 9/8 سال 
و فوت شد گان به طور متوس��ط ۱3/7 سال حق بيمه 
پرد اخت كرد ه اند . اما د ر مقابل بازنشستگان با احتساب 
بازماند گانشان 2۱/2 سال مستمري د ريافت مي كنند . 
متوسط د ريافت 2۱ د رصد  )معاد ل يك پنجم( حقوق 
و مزاياي خود  را براي برخورد اري از تعهد ات بلند مد ت 
به س��ازمان تامين اجتماعي پرد اخ��ت مي كنند . اما 
د ر زمان بازنشستگي با احتس��اب مزايا ۱/2 حقوق و 
مزاي��اي پرد اختي را از س��ازمان د ريافت مي كنند . به 
عبارت ساد ه تر اگر سازمان تامين اجتماعي بخواهد  از 
محل پرد اخت يكسال حق بيمه، مزاياي بازنشستگي 
ش��خصي را پرد اخت كند ، ح��ق بيمه پرد اختي صرفاً 
پاسخگوي د و ماه پرد اخت مستمري بازنشستگي است 
و د ه ماه د يگر بايد  از محل س��اير منابع آن س��ازمان 

تامين شود . 

 افزايش آمار مستمري بگيران از سال 1388 
يكي از مهم ترين د اليلي كه از س��وي كارشناسان 
به عن��وان عامل ب��روز كس��ري بود جه د ر س��ازمان 
تامين اجتماعي مي ش��ود ، نرخ رش��د  بس��يار باالي 
مس��تمري بگيران اين سازمان اس��ت. به طوري كه د ر 
فاصله س��ال هاي ۱388 تا ۱395، مس��تمري بگيران 
اي��ن س��ازمان به ط��ور متوس��ط بي��ش از د و براب��ر 
بيمه شد گان اصلي آن رش��د  كرد ه اند . تا سال ۱38۴ 
رشد  بيمه شد گان اصلي بيش از رشد  مستمري بگيران 
بود  اما به طور ميانگين د ر د ه س��ال اخير بيمه شد گان 
اصلي رش��د  ۴.9د رصد ي را تجرب��ه كرد ه اند . ولي د ر 
مد ت مشابه تعد اد  مس��تمري بگيران 8.۴ د رصد  رشد  
د اشته است. به عبارتي مستمري بگيران د ر اين مد ت 
5.3 د رصد  رش��د  بيشتري را ش��اهد  بود ه اند . د ر سال 
۱395 د رحالي كه رش��د  بيمه ش��د گان سازمان تنها 
0/5 بود ، مستمري بگيران رشد ي حد ود  7.5 د رصد  را 
تجربه كرد ند  اما د لي��ل بروز چنين وضعيتي افزايش 
افراد  تحت پوش��ش بيمه نبود  بلكه كارشناسان علت 
رش��د  نامتعارف مستمري بگيران از س��ال 89 به 90 
مي تواند  ناش��ي از تمد يد  قانون بازنشستگي پيش از 

موعد  كاركنان د ولت باشد . 

 حذف تد ريجي معافيت هاي مالياتي 
معافيت هاي مالياتي برخي سازمان و اشخاص يكي 
از مشكالت بود جه يي سازمان تامين اجتماعي است. 
د ر گ��زارش مركز پژوهش ها د ر اين باره آمد ه اس��ت: 
يكي از عواملي كه سبب شد ه سازمان تامين اجتماعي 
با مش��كل كمبود  بود جه مواجه ش��ود ، معافيت هاي 
مالياتي بود ه كه براي اشخاص و گروه هاي مختلف اعم 
از كارگر و كارفرما اعمال مي ش��ود . تعهد ات پرد اخت 
حق بيمه س��هم كارفرما توسط د ولت براي گروه هاي 
مختل��ف جامعه از جمله رانن��د گان، باربران، خاد مان 
مس��اجد ، پرد اخت حق بيمه كارفرمايان كارگاه هاي 
فني كوچك و... موجب ش��د ه تا معافيت هاي وس��يع 
بيمه يي ايجاد  شود . حال نمايند گان مجلس معتقد ند  
براي برون رفت س��ازمان تامين اجتماعي از وضعيت 

بحراني فعلي، يكي از اصالحات س��اختاري اين است 
كه بايد  به صورت تد ريجي و پلكاني اين معافيت هاي 
بيمه يي حذف شوند . معافيت هايي كه بعضا د ر حوزه 
كسب وكار كارآيي قابل قبولي ند اشته و شاهد  تصويب 
قوانين مش��ابه د ر اين زمينه از جمله ماد ه 7۱ قانون 
برنامه ششم توسعه هس��تيم كه براي كارفرمايان به 
صرف اس��تفاد ه از نيروي كار جوان و فارغ التحصيل از 

د انشگاه ها،  معافيت مالياتي د ر نظر مي گيرد . 

 اقد امات فوري و ميان مد ت براي حل بحران 
تامين اجتماعي

براس��اس نتاي��ج تحقيق��ات د فت��ر پژوهش هاي 
مجلس، براي حل مشكل س��ازمان تامين اجتماعي، 
نياز به اقد ام فوري وجود  د اش��ته و اين س��ازمان بايد  
تغييراتي د ر سيستم و ساختار خود  ايجاد  كند . عالوه 
بر موارد  ذكر ش��د ه، د ر اقد ام��ات فوري موارد ي چون 
اصالح د ر مد يريت و كاركرد  سازمان تامين اجتماعي، 
پرهيز د ولت از د خال��ت د ر امور صند وق، د رج بود جه 
صند وق د ر بود جه عمومي كشور، كاهش هزينه هاي 
اجراي��ي، تعيين تكليف بخش د رمان، شفاف س��ازي، 
اطالع رساني به بيمه شد گان و انتشار گزارش عملكرد ، 
جلوگيري از توليد  و انباش��ت بد هي هاي د ولت و...( و 
د ر بخش اقد امات ميان م��د ت نيز راهكارهايي چون 
اصالح نظام س��رمايه گذاري د ر سازمان، جلب اعتماد  
سياست گذاران، ايجاد  شناسه يكسان تامين اجتماعي 
ب��راي تمام ايراني��ان، تهيه و تد وي��ن و ابالغ اصول و 
سياست هاي كلي تامين اجتماعي، وضع قواعد  د قيق 
جهت سرمايه گذاري، سرمايه گذاري د ر سهام خارجي، 
حذف تمامي قوانين تعهد آور قبلي، اعمال جريمه بر 
بازنشس��تگي هاي پيش از موعد  براي ايجاد  انگيزه به 
مان��د ن نيروي كار، تنظيم مزاياي بازماند گان، كاهش 
سطح تعهد ات تضميني د ولت، برقراري نظام چند  اليه 
و برقراري بيمه مكمل بازنشس��تگي از اقد امات موثر 

براي حل بحران د ر اين سازمان است. 

 وزير رفاه و مد يرعامل تامين اجتماعي
د ر مجلس 

د يروز علي ربيعي وزير رفاه و نوربخش، مد يرعامل 
س��ازمان تامي��ن اجتماعي نيز براي بررس��ي همين 

وضعيت بحراني د ر مجلس حاضر شد ند . 
بهروز نعمتي، س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس 
شوراي اسالمي د رباره اين جلسه گفت: د ر اين جلسه 
آقاي ربيعي و آقاي نوربخش به همراه معاونان شان د ر 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و س��ازمان تامين 
اجتماعي حضور د اش��ته و نقطه نظ��رات خود  را د ر 
رابطه با وضعيت صند وق هاي تامين اجتماعي بيان 
كرد ند . همچنين روس��اي كميسيون هاي اجتماعي، 
بهد اش��ت و د رم��ان و اقتص��اد ي و برخ��ي د يگر از 
نمايند گان و همچنين نمايند گاني از سازمان برنامه 
و بود جه كش��ور اظهارنظر ك��رد ه و مركز پژوهش ها 
نيز گزارش��ي جامع د ر اين رابطه ارائه كرد . نمايند ه 
اصولگ��راي ته��ران د ر مجلس با تاكي��د  بر اهميت 
صند وق ه��اي تامين اجتماعي ياد آور ش��د : بيش از 
5۱د رصد  جمعيت كش��ور زيرپوش��ش صند وق هاي 
تامين اجتماعي هس��تند  و ب��ه همين د ليل، بخش 
قابل توجهي از ش��هروند ان با اين مش��كالت د رگير 
هستند  و به همين د ليل حساسيت بسياري د ر اين 

رابطه وجود  د ارد . 

 طرحي د ر مجلس
نعمتي افزود : د ر اين جلس��ه مقرر شد  كه مجموع 
جمع بند ي هايي كه د وستان ما د ر مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي انجام د اد ند  به كميسيون 
اجتماعي ارجاع ش��ود  تا د ر قالب يك طرح ارائه شود . 
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي تاكيد  
كرد : براين اساس قرار شد  نهايتا ظرف يك سال آيند ه 
نسبت به تعيين تكليف اين صند وق ها اقد ام شود  كه 
براين اساس قرار شد  مجموعه اقد امات د ر قالب طرحي 

د ر كميسيون اجتماعي مورد  پيگيري قرار گيرد . 
او اف��زود : همچنين د ر اين جلس��ه بحثي د رمورد  
بازنشس��تگي پيش از موعد  د اش��تيم كه اين مساله 
مش��كالتي را براي صند وق بازنشستگي ايجاد  كرد ه و 
عماًل حق الناس تضييع مي شود . قرار شد  اين موضوع 
با د قت بيشتري انجام شود . عضو فراكسيون مستقلين 
واليي مجلس ياد آور ش��د : بحث د يگر نوع بنگاه د اري 
و ش��ركت د اري بود . باالخره ش��ركت هاي زيان د هي 
ك��ه ام��روز د ر س��ازمان تامين اجتماع��ي مخصوصاً 
زيرمجموعه شس��تا وجود  د ارد ، بايد  هرچه س��ريع تر 
ساماند هي ش��ود . مخصوصاً ۱27 شركت زيان د ه بايد  

د ر اسرع وقت تعيين تكليف شوند . 

اعالم شرايط معافيت، مرخصي اضطراري و تعويق اعزام سربازي در مناطق زلزله زده
رييس اد اره سرمايه انساني سرباز ستاد  كل نيروهاي 
مسلح مصوبات مورد  تاييد  مقام معظم رهبري د ر مورد  

سربازان مناطق زلزله زد ه كرمانشاه را تشريح كرد . 
سرد ار موس��ي د ر اين باره گفت: با پيشنهاد  ستاد  
كل نيروهاي مسلح و فرماند ه معظم كل قوا تسهيالتي 
براي س��ربازان وظيفه مناطق زلزله زد ه تصويب شد . 
براين اساس سربازان د ر حال خد مت كه د ر زمان وقوع 
زلزله د ر حال گذراند ن خد مت يا آموزشي خود  بود ند  
يا س��ربازان اعزامي از اين مناطق كه خانواد ه هاي آنها 
د ر مناطق زلزله زد ه س��كونت د ارند  و به افراد  خانواد ه 
و واحد هاي مسكوني ش��ان برابر تاييد  هيات رسيد گي 
۴0 د رصد  يا باالتر صد مه وارد  ش��د ه، به مد ت سه ماه 
مرخصي اضطراري د ريافت مي كنند  و اين مد ت جزو 
خد مت د وره ضرورتش��ان حساب خواهد  شد . او د رباره 
افراد ي كه ممكن است پس از شنيد ن خبر زمين لرزه 
بد ون اخذ مرخصي مح��ل خد مت خود  را ترك كرد ه 
باشند  به ايسنا گفت: اين افراد  د ر صورتي كه متحمل  
آس��يب هاي جاني و مالي مطابق آنچه كه گفته ش��د  
باشند ، د ر شمول مرخصي اضطراري قرار مي گيرند  اما 
مابقي سربازاني كه پس از مراجعه به محل زند گي و از 
وضعيت سالمت خانواد ه شان مطلع شد ه اند  بايد  پس از 
۱0 روز ب��ه محل خد مت خود  مراجعه كرد ه و اين ۱0 

روز جزو مرخصي استحقاقي شان محسوب خواهد  شد . 
رييس اد اره س��رمايه انساني سرباز ستاد  كل نيروهاي 
مسلح همچنين با اشاره به سربازاني كه د ر مناطق زلزله 
زد ه سكونت د اشته و د ر پي اين زمين لرزه ۴0 د رصد  
يا باالتر به خود  يا افراد  خانواد ه ش��ان صد مه وارد  شد ه 
به يگان نظامي يا انتظامي محل سكونت خانواد ه شان 

منتقل مي شوند . 
كمالي همچنين د رباره اعزام مش��موالن از مناطق 
زلزله زد ه گفت: تمام مش��موالني كه به افراد  خانواد ه 
يا واحد  مس��كوني آنان ۴0 د رصد  يا باالتر صد مه وارد  
شد ه اعزامشان به مد ت يك سال به تعويق خواهد  افتاد  
و نيروهاي مسلح نيز نيروي اختصاص يافته را تا تاريخ 
29 اسفند ماه 96 پس از مد ت طي آموزشي د ر نزد يك 
يگان نظامي يا انتظامي محل س��كونت خانواد ه ها به 

كارگيري خواهد  كرد . 

 شرايط مشموالن و سربازاني كه مي توانند  
معاف شوند 

رييس اد اره س��رمايه انس��اني س��رباز س��تاد  كل 
نيروهاي مسلح همچنين د رباره آن د سته از مشموالن 
س��ربازي يا سربازان حين خد مت كه ممكن است د ر 
پي اين زلزله مشمول معافيت شوند  نيز گفت: كساني 

ك��ه تمام يا حد اقل د و نفر از اعض��اي خانواد ه خود  را 
ازد س��ت د اد ه باش��ند  مي توانند  از انجام خد مت د وره 
ضرورت معاف شوند . همچنين كساني كه سرپرست 
خانواد ه شان را از د س��ت د اد ه يا سرپرست خانواد ه به 
د ليل معلوليت ناش��ي از زلزله قاد ر به اد امه اد اره خود  
نبود ه و فرزند  د يگري نيز كه بتواند  سرپرستي خانواد ه 
را برعهد ه بگيرد  د ر استان ند اشته باشند  نيز مي توانند  
معاف شوند . كمالي افزود : سربازان متاهل د اراي فرزند  
كه همس��ر يا فرزند ش��ان را د ر زلزله از د ست د اد ه يا 
همسرش به د ليل معلوليت قاد ر به اد اره امور خانواد ه 
نباشد  نيز د ر ش��مول افراد  واجد  شرايط معافيت قرار 

خواهند  گرفت. 
او ب��ا بي��ان اينكه س��ربازان متاهلي ك��ه به د ليل 
از د س��ت د اد ن پ��د ر يا پ��د ر همسرش��ان د ر محل، 
بي سرپرست باشند  نيز د ر شمول معافيت قرار خواهند  
گرفت، گفت: سربازان متاهلي كه منزل مسكوني شان 
غيرقابل س��كونت باش��د  نيز از انجام خد مت سربازي 

معاف خواهند  شد . 
به گفته رييس اد اره سرمايه انساني سرباز ستاد  كل 
نيروهاي مسلح اين شرايط براي مشموالن و سربازان 

حين خد مت اجرا خواهد  شد . 
كمالي د رخص��وص مرجع تصميم گي��ر د ر مورد  

مي��زان آس��يب د يد گي و احراز ش��رايط س��ربازان و 
مشموالن براي بهره مند ي از اين تسهيالت نيز گفت: 
برابر ماد ه 2۴ انجام وظيفه عمومي بخش��د ار محل يا 
نمايند ه او، رييس وظيفه عمومي محل يا نمايند ه او، 
نمايند ه د اد ستان شهرستان و د ر صورت نبود  د اد سرا 

و وجود  د اد گاه، نمايند ه د اد گاه، نمايند ه سپاه پاسد اران 
محل و يك نفر نمايند ه شوراي اسالمي شهرستان يا 
شوراي اسالمي بخش يا شهر از جمله افراد ي هستند  
كه طبق 2۴ ماد ه قانون وظيفه عمومي د ر جلس��ات 

بررسي اين شرايط حضور د ارند . 

مقايسه مد ت بيمه پرد ازي د ر برابر مد ت بهره مند ي د ر سازمان تامين اجتماعي

مأخذ: گزارش توصيفي و تحليلي از شاخص هاي مهم بيمه اي د ر سازمان تامين اجتماعي
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بانكمسكن:فعالبرنامهايبرايافزايشسقفواممسكنوكاهشاقساطنداريم

بسته پيشنهاد ي وام مسكن د ر تعليق
گروهراهوشهرسازي|

مد يرعامل بانك مس��كن د ر نشس��ت خبري د يروز 
خود  اعالم كرد  كه اين بانك فعال برنامه يي براي افزايش 
سقف وام مس��كن و كاهش اقساط ند ارد . اين اظهارنظر 
د ر شرايطي رسانه يي مي ش��ود  كه نزد يك د و ماه است، 
مس��ووالن وزارت راه و شهرس��ازي د ر گفت وگوه��اي 
متفاوتي از ارائه بسته پيشنهاد ي اين وزارتخانه به بانك 
مركزي و اعمال تغييرات گس��ترد ه د ر شرايط پرد اخت 
و بازپرد اخت تس��هيالت صند وق پس اند از مس��كن يكم 
خبر مي د هند ، اما به نظر مي رس��د  كه جهت گيري اخير 
محمد هاش��م بت ش��كن، تيرخالصي براي تغييرات د ر 
شرايط تسهيالت صند وق پس اند از مسكن يكم باشد ، زيرا 
پيش بيني مي شد  كه اين بسته افزايش د وره بازپرد اخت 
وام خانه  اولي ها از 12س��ال به 15سال،  كاهش نرخ سود  
به كمتر از 8 و 9.5د رصد ، كاهش زمان سپرد ه گذاري 40 
ميليون توماني از 12ماه به 10ماه و افزايش وام تك نفره 
80 ميليون��ي و د و نفره 160ميليون توماني به ترتيب به 

100 و 200 ميليون تومان را د ربرگيرد . 
ماجراي تغيير د ر مفاد  تس��هيالت صند وق پس اند از 
مس��كن يكم با اظهارنظر معاون مس��كن و س��اختمان 
وزير راه و شهرس��ازي د ر اوايل مهر ماه آغاز ش��د . حامد  
مظاهريان از ارائه بسته پيشنهاد ي اين وزارتخانه د رباره 
شرايط جد يد  اعطاي تسهيالت صند وق پس اند از مسكن 
يكم خب��ر د اد  و اظهار اميد واري كرد  ت��ا اواخر مهرماه، 
شرايط اعالم ش��د ه د ر اين بسته تعيين تكليف مي شود . 
پس از رسانه يي شد ن اين خبر، غالمرضا سالمي مشاور 
وزي��ر راه و شهرس��ازي نيز د ر مصاحبه ي��ي جزئياتي از 
اين تغييرات را تش��ريح كرد . س��المي گفت: قرار است 
د وره بازپرد اخت تس��هيالت صند وق پس اند از مس��كن 
يكم از 12 س��ال به 15 س��ال افزايش يابد  و نرخ س��ود  
ه��م 1.5د رصد ي كاهش يافته و 8د رصد  ش��ود  اما چند  
روز پس از انتش��ار گفت وگوي سالمي، اين خبر از سوي 
وزارت راه وشهرس��ازي تكذيب شد  و با نزد يك شد ن به 
زمان وعد ه د اد ه شد ه د رباره انتشار مفاد  بسته پيشنهاد ي، 
معاون مسكن و س��اختمان هم اعالم كرد  كه اين بسته 

روند  اد اري را طي مي كند  و نتيجه آن د ر آيند ه رسانه يي 
مي ش��ود . ماجراي تاييد  و تكذيب ارائه بسته پيشنهاد ي 
و همچني��ن اج��را و عد م اجراي آن ب��ا عد م بي اطالعي 
مد يرعامل بانك مس��كن از وجود  چنين بس��ته يي اد امه 
ياف��ت تا اينك��ه مد يركل اعتب��ارات بان��ك مركزي د ر 
گفت وگويي اعالم كرد  كه د رخواس��ت تغيير شرايط اين 
صند وق به بانك مركزي ارائه شد ه و د ر حال بررسي مفاد  

اين بسته هستيم، اما هنوز مورد ي نهايي نشد ه است. 
اما د استان به همين جا خاتمه نيافت و بت شكن د ر 
تازه ترين اظهارنظر با قاطعيت از نبود  برنامه يي براي ايجاد  
تغييرات د ر مفاد  اجرايي تس��هيالت صن��د وق پس اند از 
مس��كن يكم گفت؛ اظهارنظري كه سرد رگمي و نگراني 
ثبت نام كنند گان و متقاضيان د ريافت تسهيالت صند وق 

پس اند از مسكن يكم را د وچند ان كرد . 
به گفته مد يرعامل بانك مسكن، افزايش بازپرد اخت 
و كاهش نرخ سود  و انتظار كمتر متقاضيان براي د ريافت 
وام، هر سه پيشنهاد  هاي بانك مسكن است كه روي آن 
كار مي ش��ود  و هر قد ر كه د وره بازپرد اخت بيشتر شود ، 

متقاضيان مبلغ سود  بيشتري را بايد  پرد اخت كنند . 
ب��ه گزارش فارس، او مي افزاي��د : د ر حال حاضر، نرخ 
تس��هيالت 80 ميليوني خريد  مس��كن براي بافت هاي 
فرس��ود ه 8 د رص��د  و س��اير مناطق 9.5 د رصد  اس��ت و 
بازپرد اخت آن 12 س��اله اس��ت و اين مد ل كه د ر حال 

حاضر وجود  د ارد  د ر استطاعت مالي متقاضيان است. 
بت ش��كن با اش��اره به اينكه بانك مسكن يك ريال 
اضافه برد اش��ت از بانك مركزي ند اشته است، مي گويد : 
پس ه��ر تغييري اگ��ر بخواهد  د ر وضعيت تس��هيالت 
صند وق يكم مسكن ايجاد  ش��ود ، بايد  كسري احتمالي 
منابع اين صند وق نيز پيش بيني شود ، پس فعال برنامه يي 
براي س��قف افزايش وام، كاهش اقساط يا افزايش د وره 
بازپرد اخت ند اريم. مد يرعامل بانك مسكن اد امه مي د هد : 
ب��ه  هر حال اگر قرار اس��ت تغييري د ر ش��رايط وام چه 
افزايش س��هم و چه كاهش اقس��اط ايجاد  شود ، بايد  از 
محل هايي مثل صند وق توسعه ملي، تامين اعتبار شود  

تا از كسري احتمالي منابع جلوگيري شود . 

بت ش��كن تصريح مي كند : سقف كنوني وام مسكن 
 كه 80ميليون تومان اس��ت، د ر حال حاضر 50 د رصد  

يك واحد  مسكوني متوسط متراژ را جوابگوست. 
او اضافه مي كند : نرخ سود  اوراق مسكن 17.5 د رصد  
اس��ت و كاهش نمي يابد  و بانك مس��كن به د نبال اين 
است كه ارائه تسهيالت به گونه يي باشد  كه بازپرد اخت 

آن د ر استطاعت مالي تسهيالت گيرند گان باشد . 
بت ش��كن اد امه مي د هد : د ر جلسه يي كه با حضور 
وزير راه و شهرس��ازي و انبوه سازان برگزار شد ، مساله 
اوراق، حق تقد م )خريد  و س��اخت مسكن( مطرح شد  و 

انبوه سازان اعالم كرد ند  كه نرخ سود  آن باالست. 
مد يرعام��ل بانك مس��كن مي افزايد : ب��اال بود ن 
نرخ س��ود  اوراق مس��كن مربوط به بانك نمي شود ، 
چراكه اين مصوبه ش��وراي پول و اعتبار است و اگر 
ش��وراي پول و اعتبار موافقت كند  نرخ س��ود  اوراق 
كاهش يابد ، بانك مسكن هم از آن حمايت مي كند . 
بت ش��كن با اشاره به اينكه ش��وراي پول و اعتبار به 
تمام بانك ها براي انتشار اوراق مسكن مجوز د اد ه اما 
هيچ بانكي از آن اس��تفاد ه نمي كند ، مي گويد : بانك 
مسكن معتقد  است اين صحيح نيست كه انبوه سازان 
رسوب حساب خود  را د ر بانك هاي د يگر نگه  د ارند  و 
از بانك مسكن تقاضاي تسهيالت با نرخ سود  پايين 
را د اشته باشند ، بانك مسكن معتقد  است كه برخي 
انبوه س��ازان رسوب حساب هاي خود  را د ر بانك هاي 
د يگ��ر انج��ام مي د هن��د  و از بانك مس��كن تقاضاي 
تس��هيالت مي كنند . مد يرعامل بانك مسكن تاكيد  
مي كند : اگر انبوه سازان مي خواهند  از اوراق استفاد ه 
كنند ، س��رمايه هاي خود  را به بانك مسكن بياورند ؛ 
چراكه ويژگي اين اوراق اين اس��ت كه انبوه سازان با 
اس��تفاد ه از اوراق آپش��ن هاي جد يد ي به خريد اران 
مس��كن ارائه خواهند  كرد  و واحد هاي مسكوني آنها 
از 60 ميليون تومان تس��هيالت آم��اد ه به خريد اران 
برخ��ورد ار خواهد  بود . به گفته وي، س��ال گذش��ته 
بانك مسكن 70هزار ميليارد  تومان تسهيالت بد ون 

سپرد ه به انبوه سازان پرد اخت كرد .

هشداردربارهريزشديوارها
قبلازوقوعزلزله

حد ود  يك ماه و نيم قب��ل از وقوع زلزله، اد اره كل 
راه و شهرسازي كرمانش��اه به سازمان نظام مهند سي 
نامه يي نوشته و د ر آن نسبت به عد م ايمني د يوارهاي 
پيراموني و عد م اتصال د رس��ت نما با س��ازه واحد هاي 

مسكن مهر د ر حال ساخت هشد ار د اد ه است. 
به گزارش ايس��نا، د فاع د ولت هاي قبلي و كنوني از 
مس��كن مهر كرمانشاه د ر ش��رايطي انجام مي شود  كه 
شواهد  حاكي از تخريب گسترد ه د يوارها، نماها و حتي 

ستون هاي اين واحد هاست. 
با گذش��ت 8روز از زلزله هنوز آمار د قيقي از تعد اد  
جان باختگان د ر س��ايت هاي مسكن مهر منتشر نشد ه 
اس��ت، معاون اس��تاند ار كرمانش��اه اين تعد اد  را 100 
نف��ر اعالم ك��رد ه و گفته كه كشته ش��د گان مربوط به 
واحد هاي خود مالكي مس��كن مهر بود ه است،  با فرض 
بر صحت اين آمار نمي توان مس��كن مهر خود مالكي را 
از واحد هاي د ولتي جد ا د انست، چرا كه ايمني ساخت 
و س��از بايد  براي ه��ر د و بخش به يك ان��د ازه رعايت 

مي شد ه است. 

ممنوعيتترددوسايلنقليه
سنگينباعمر۵۰سال

رييس سازمان راهد اري و حمل ونقل جاد ه يي كشور 
با بيان اينكه ترد د  وس��ايل نقليه سنگين با عمر باالي 
50س��ال از ابتد اي س��ال 97 ممنوع مي ش��ود ، گفت: 
اكنون ۳50هزار د ستگاه خود رو د ر ناوگان برون شهري 
كش��ور فعاليت مي كنند  و حد ود  500هزار نفر د ر اين 

بخش شاغل هستند . 
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
د اوود  كشاورزيان اظهار كرد : براي نگهد اري 215هزار 
كيلومتر راه موجود  روستايي، اصلي، فرعي و بزرگراه ها 
د ر كشور س��االنه بيش از 70هزار ميليارد  ريال اعتبار 
نياز اس��ت كه ح��د ود  50د رص��د  آن از طريق تامين 
مناب��ع مل��ي و اند كي بيش از 50د رص��د  آن از طريق 
منابع استاني براي نگهد اري راه هاي غيرشرياني تامين 

مي شود . 
كش��اورزيان افزود : متاس��فانه د ر طول سه سال 
گذش��ته و به د ليل حجم اعتب��ارات جاري د ولت و 
تنگنا هاي��ي كه د ول��ت د ر زمينه اعتب��ارات عمراني 
د اش��ت د ر زمينه نگه��د اري راه ها ب��ا تنگناي مالي 
جد ي روبه رو هستيم د ر حالي كه اعتبارات ملي كه 
امسال به سازمان راهد اري ابالغ شد ه 7 هزار ميليارد  
ريال اس��ت. رييس س��ازمان راهد اري و حمل ونقل 
جاد ه يي كش��ور بي��ان كرد : ب��ا توجه ب��ه مجموعه 
د رآمد ي د اخلي سازمان و اعتبارات ملي، پيش بيني 
مي شود  كل اعتبار سازمان به حد ود  15هزار ميليارد  
ريال برس��د  كه د رصورت مقايس��ه با اعتبارات مورد  

نياز كمتر از 50 د رصد  است. 
او اظه��ار كرد : اس��تان لرس��تان 2.5 ت��ا ۳ د رصد  
اعتبارات كشور را امسال به خود  اختصاص د اد ه است. 

تالشبراياسكانموقت
زلزلهزدگانتا۲ماههآينده

رييس بنياد  مس��كن كش��ور گفت: تالش مي كنيم 
اس��كان موقت زلزله زد گان اس��تان كرمانشاه تا د و ماه 

آيند ه انجام شود . 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، عليرضا تاب��ش با اش��اره به 
برنامه ري��زي براي تش��كيل پروند ه ب��راي زلزله زد گان 
اظهار كرد : خوش��بختانه منابع مالي ساخت واحد هاي 

مسكوني آسيب د يد ه تامين شد ه است. 
او د رب��اره نحوه ورود  به بازس��ازي گفت: د ر مرحله 
اسكان موقت به د و شكل عمل مي كنيم يا يك سرپناه 
12متري با كمك خود  افراد  د رون واحد هاي مسكوني 
تخريب شد ه مي س��ازيم كه بعد  به اسكان د ايم اضافه 
مي ش��ود  يا د ر روش د يگر به هر فرد ي كه مايل باشد  
اجاره پرد اخت مي كنيم، مش��روط بر اينكه چاد رهاي 

خود  را جمع كنند . 
تابش افزود : د ر مرحله اسكان د ايم هم با استفاد ه از 
تسهيالت پرد اختي، توسط خود  مرد م واحد ها احد اث 
مي شود ، البته بنياد  مسكن د ر مراحل آواربرد اري، تهيه 

نقشه، نظارت و... كمك مي كند . 

ايرانشهر

مد يرعامل ستاد  معاينه فني شهرد اري تهران اعالم كرد : از ابتد اي 
سال 96 تا پايان مهر ماه از 580هزار و 97د ستگاه خود رو مراجعه كنند ه 

د ر بار اول د ر حد ود  12د رصد  از آزمون ترمز مرد ود  شد ند . 
به گزارش ايسنا، سيد نواب حسيني منش اظهار كرد : هر سال از 29 
آبان لغايت يكم آذر مراسم ياد بود  اين عزيزان با هد ف ايجاد  حساسيت 
عمومي، فرهنگ سازي و آگاهي بخشي به مسووالن و شهروند ان برگزار 
مي ش��ود . د ر چند  سال اخير براس��اس آمار رسمي از پزشكي قانوني 
تعد اد  متوفيان و مصد ومان حواد ث رانند گي كاهش د اشته است. ولي 
ميزان كاهش متوفيان د ر مقايس��ه با ساير كشورهاي د رحال توسعه 
د ر وضعيت قابل قبولي نبود ه و هنوز كش��ور ايران با 4۳ نفر متوفي به 
صورت روزانه د ر س��وانح رانند گي د ر رتبه و رد ه كشورهاي پرمخاطره 

د ر اين زمينه است. 
وي د رخصوص نقش معاينه فني د ر كاهش سوانح رانند گي گفت: 
عوامل موثر د ر تصاد فات به س��ه عامل خطاي انس��اني، وضعيت راه و 
شرايط خود رو بستگي د ارد  كه هر كد ام از اين عوامل مي تواند  با سهم 
مشخص به صورت مجزا يا مشترك د ر ايجاد  حاد ثه موثر باشد . براساس 
گزارش هاي رس��مي پليس خطاي انساني بيشترين سهم را د ر وقوع 

تصاد فات د ارد . 
به گفته وي، د ر حال حاضر كش��ور هاي د ر حال توس��عه عالوه بر 
آموزش فرهنگ صحيح رانند گي به ش��هروند ان نسبت به سختگيرانه 
ك��رد ن الزامات ايمني د ر خود روها و ارتقاي اس��تاند ارد هاي توليد  د ر 
خود رو اقد ام كرد ه اند . بروز خطاي انس��اني د ر رانند گي اجتناب ناپذير 
اس��ت، پرواضح اس��ت خود رو بايد  به نحوي طراحي و توليد  شود  كه 
ريس��ك تصاد ف و ميزان خسارت جاني به راكبان حين وقوع تصاد ف 

به حد اقل ممكن برسد . 
مد يرعامل ستاد  معاينه فني د ر ارتباط با عد م كاهش منطقي آمار 
قربانيان سوانح به صورت س��االنه د ر كشور ايران اظهار كرد : مقايسه 
آم��ار متوفيان و مصد ومان حواد ث رانند گي طي نيمه اول س��ال هاي 

95 و 96 براساس آمار رسمي پزشكي قانوني نشان مي د هد  د ر بخش 
مصد ومان نه تنها كاهش اتفاق نيفتاد ه بلكه 0.5د رصد  افزايش د اشته 
ك��ه اين مس��اله غيرقابل پيش بيني و د ور از ذهن نيس��ت. د ر بخش 
وضعيت ايمني خود روها د ر سال 1۳95 از 19ميليون خود رو موجود  و 
د ر حال ترد د  د ر كشور تنها 8ميليون د ستگاه خود رو يعني 42د رصد  
از خود روها به مراكز معاينه فني جهت بازد يد  و كنترل ايمني مراجعه 
كرد ه اند . مطاب��ق با آمار اتحاد يه اروپا عام��ل 10د رصد  از تصاد فات و 
س��وانح منجر به مرگ ناشي از نقص و ايراد  فني د ر خود روهاست كه 
بد ون ترد يد  باتوجه به س��ن ناوگان و كيفيت پايين خود روها د ر ايران 
اين د رصد  بيشتر خواهد  بود . اين بد ان معناست كه تنها با انجام معاينه 
فني و تشخيص بهنگام ايراد  و نقص د ر خود رو مي توان از مرگ حد اقل 
1650 شهروند  د ر سال جلوگيري كرد . شايان ذكر است متاسفانه د ر 
حال حاضر س��االنه حد ود  16 هزار و 500 نفر از ش��هروند ان قربانيان 

تصاد فات و سوانح رانند گي هستند . 
حس��يني منش افزود : انجام معاينه فني خود رو به صورت ساالنه يا 
بعد  از هر تعمير اساسي كه مربوط به بخش هاي ايمني خود رو است، 
بد ون ترد ي��د  مي تواند  د ر كاهش تصاد فات موثر واقع ش��ود . د ر حال 
حاضر 12د رص��د  از خود روهاي مراجعه كنند ه به مراكز به علت نقص 
د ر سيس��تم ترمز گيري كه مي تواند  خود  مول��د  و عامل يك تصاد ف 
باش��د ، مرد ود  مي شوند . د ر مراكز معاينه فني 18 آيتم مورد  ارزيابي و 
كنت��رل قرار مي گيرد  كه بالغ بر 70د رصد  از آن مربوط به بخش هاي 
تامين كنند ه ايمني خود رو نظير وضعيت الس��تيك ها، سالمت كمك 
فنر، كاركرد  چراغ هاي اخطار و... است. يكي از اصلي ترين اهد اف انجام 
معاينه فني د ر كش��ورها كنترل ايمني خود روه��ا و انطباق خود رو با 
شرايط اس��تاند ارد  هنگام توليد  اس��ت. عملكرد  ناصحيح هر كد ام از 
بخش هاي��ي كه د ر معاينه فني مورد  كنترل ق��رار مي گيرد ، مي تواند  
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم د ر تنزل شرايط ايمني خود رو و ايجاد  

تصاد ف سهم د اشته باشد . 

مردودي7۰هزارخودرودرتستترمز
معاون برنامه ريزي و توسعه شهرد اري تهران از وجود  موارد  متعد د ي 

از هزينه هاي غيرقابل رد گيري د ر شهرد اري تهران خبر د اد . 
ب��ه گزارش ايلن��ا، حجت اله ميرزايي معاون برنامه ريزي و توس��عه 
ش��هرد اري تهران، با تاكيد  بر وجود  بحران نيروي انساني د ر شهرد اري 
تهران گفت: د ر حال حاضر با انباش��تگي غيرضروري از نيروي انساني 
مواجه هس��تيم. د ر رسانه ها به گونه يي منعكس شد  كه گويا مد يريت 
ش��هري قصد  د ارد  تع��د اد ي را اخراج كند . مد يريت ش��هرد اري هيچ 
برنامه ي��ي براي تعد يل و اخراج ند ارد  و به نظر من راه حل انباش��تگي 
نيروي انس��اني مازاد  به هيچ وجه اخراج يا تعد يل نيست، بلكه توسعه 
فعاليت هاست. راه حل، برنامه ريزي بلند مد ت براي رسيد ن به وضعيت 

مناسبي از بهره وري نيروي انساني است. 
ميرزاي��ي براي نش��ان د اد ن حج��م غيرعاد ي نيروي انس��اني د ر 
شهرد اري، تهران را با ساير كالن شهرهاي مشابه تهران مقايسه كرد  و 
افزود : يكي از پايه هاي محاسباتي براي ميزان كارآمد ي و تعد اد  مناسب 
نيروي انساني د ر شهرد اري مقايسه آن با كالن شهرهاي مشابه تهران 
اس��ت. سئول و شيكاگو هر د و جمعيتي مشابه تهران د ارند ، اما تعد اد  
كاركنان ش��هرد اري د ر ش��يكاگو ۳2 هزار نفر و د ر سئول 40هزار نفر 
اس��ت، اما د ر ش��هرد اري تهران نيروي انساني 70هزار نفر است. حتي 
اگر مبنا را هم كالن ش��هرهاي ايران قرار د هيم د ر س��اير كالن شهرها 
مثل اصفهان، مشهد  و تبريز تقريبا به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت 

شهري 4/5 تا 5 هزار نفر نيروي انساني د ر شهرد اري وجود  د ارد . 
اد ام��ه  ته��ران  ش��هرد اري  توس��عه  و  برنامه ري��زي  مع��اون 
 د اد : ام��ا د ر ته��ران ب��ه ازاي ه��ر ي��ك ميلي��ون نف��ر جمعي��ت

 7 هزار و 500 نيروي ش��هرد اري وجود  د ارد ، حتي د ر مقايسه با ساير 
كالن شهرهاي ايران نيز تعد اد  نيروي انساني 1/5 برابر بيشتر است. د ر 
نتيجه برمبناي كالن ش��هرهاي د اخل كشور هم 25 هزار نفر مازاد  د ر 
شهرد اري مش��غول به كارند  و برمبناي كالن شهرهاي خارج از كشور 

نيروي مازاد  ۳0 هزار نفر است. 

او مبناي د يگر محاسبات را جمعيت شهر تهران عنوان كرد  و افزود : 
جمعيت تهران از سال 75 تا 95 تقريبا 7/ 1 برابر شد ه است، اما جمعيت 
كاركنان شهرد اري حد اقل 5/5 برابر شد ه است و اين د و هيچ تناسبي با 
يكد يگر ند ارند . د ر نتيجه مي توان گفت هم د ر مقايسه با كالن شهرهاي 
د يگر و هم كالن ش��هرهاي د اخلي و هم نسبت رشد  جمعيت با رشد  
منابع انس��اني هيچ منطقي براي تعد اد  كاركنان وجود  ند ارد . ميرزايي 
با تاكيد  بر اينكه آسيب نيروهاي مازاد  متوجه تمام شهر است، تصريح 
كرد : به علت نيروهاي مازاد ، شهرد اري به هزينه بيشتر و فضاي بزرگ تر 
نياز د ارد ، همچنين اين كاركنان نوعي احساس رهاشد گي و بالاستفاد ه 
بود ن مي كنند . بايد  تالش كنيم اين احساس تغيير پيد ا كند  و كاركنان 
با سرزند گي و احساس مفيد  بود ن صبح ها سر كار بيايند  و با احساس 

رضايت بعد ازظهر به خانه برگرد ند . 
معاون ش��هرد ار با اش��اره به وجود  هزينه هاي مازاد  د ر ش��هرد اري 
تهران گفت: حساس��يتي كه روي هزينه هاي ش��هرد اري براي مراسم 
اربعين شد ه است، اصال د رست نيست و رقمي كه د ر اين زمينه صرف 
مي كنند ؛ نس��بت به كل مخارج د ر بود ج��ه 180هزار ميليارد  توماني 
ش��هرد اري پيش بيني شد ه رقمي بسيار كوچك اس��ت و نبايد  به آن 
د امن زد . با اين حال موارد  متعد د ي از هزينه هاي غيرضروري د ر بود جه 
شهرد اري وجود  د ارد  كه عالوه بر غيرضرور بود ن، قابليت رد گيري هم 
ند ارد  و مصرف كنند ه نيز روشن و مشخص نيست و آثار آن روي زند گي 
مرد م روش��ن نيس��ت. از نظر من، ما با يك بود جه كامال غيركاركرد ي 
نس��بت با شهر و شهروند ان مواجه هستيم كه بايد  تغيير پيد ا كند . او 
د ر انتقاد  به مد يريت شهري د ر تهران خاطرنشان كرد : رفتار مد يريتي 
و ماليه ش��هرد اري تهران د ر سال هاي گذش��ته با د و مولفه مهم بايد  
تفسير كرد ؛ يك س��ازمان شبه نظامي وجود  د اشته است كه براساس 
تشخيص هاي فرماند ه سازمان تعيين بود جه شد ه است، د وم آنكه از روز 
اول نگاه به پست رياست جمهوري بود ه و هر آنچه اين مسير را براساس 

ذهنيت فرماند ه تسهيل مي كرد ه د ر د ستور كار قرار مي گرفته است. 

وجودهزينههايغيرقابلردگيريدرشهرداريتهران

آگهيابالغ
وقت رسيد گي و د اد خواست و ضمائم به آقاي حسن د هقاني فرد 

كالس��ه پروند ه: 96/ه/1۳09 وقت رس��يد گي مورخ 1۳96/10/1۳ س��اعت 10:۳0 خواهان: نعمت اله سراقي 
خواند ه: حس��ن د هقاني فرد  خواس��ته: مطالبه وجه خواهان د اد خواس��تي تس��ليم نمود ه كه جهت رسيد گي 
ب��ه حوزه نهم ش��وراي حل اختالف مرك��زي پرند  ارجاع گرد يد ه كه وقت رس��يد گي تعيين ش��د ه به علت 
مجهول المكان بود ن خواند ه و د رخواست خواهان و د ستور شورا و به تجويز ماد ه 7۳ قانون آيين نامه د اد رسي 
مد ني مراتب يك نوبت د ر يكي از جرايد  كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود  تا خواند ه از تاريخ نش��ر آگهي ظرف 
يك ماه به د فتر ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود  نس��خه د وم د اد خواست و ضمائم را د ريافت 
نمايد  و د ر وقت مقرر فوق جهت رس��يد گي حضور بهم رساند  چنانچه نياز به آگهي مجد د  د اشته باشد  فقط 

يك بار ظرف مد ت 10 روز مي باشد ./. 
دبيرخانهحوزهنهمشورايحلاختالفپرند-مالف/1766

ش�ركتآبوفاضالباس�تانآذربايجانش�رقيازپيمانكاراندارايگواهينامهصالحيتبرايدريافتاس�نادارزيابيتواناجرايكاربامشخصات
ذيلدعوتمينمايد:

شماره رد يف
مد ت مبلغ برآورد  اوليه )ريال(موضوع مناقصهفراخوان

رشته و گروه محل اعتبارد ستگاه نظارتاجراي كار
پيمانكار

مبلغ تضمين شركت د ر 
فرآيند  ارجاع كار )ريال(

1111
اجراي عمليات توسعه و 
بازسازي شبكه آب شهر 

شبستر
مهند سين 12 ماهحد ود اً 5.000.000.000

250.000.000آبعمرانيمشاور آبسو

اجراي عمليات توسعه و 2112
مهند سين 12 ماهحد ود اً 6.500.000.000بازسازي شبكه آب شهر اهر

۳25.000.000آبعمرانيمشاور آبسو

۳11۳

اجراي عمليات توسعه و 
بازسازي شبكه آب شهرهاي 

كليبر، ورزقان و هوراند  و 
خمارلو

مهند سين 12 ماهحد ود اً 6.000.000.000
۳00.000.000آبعمرانيمشاور آبسو

4114
اجراي عمليات توسعه و 

بازسازي شبكه آب شهرهاي 
هشترود ، قره آغاج و ميانه

مهند سين 12 ماهحد ود اً 5.۳00.000.000
265.000.000آبعمرانيمشاور آبسو

كارفرما: شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي
د اوطلبين مي توانند  به منظور د ريافت اس��ناد  ارزيابي توان اجراي كار و اس��ناد  مناقصه و تكميل و عود ت آن از تاريخ نش��ر آگهي به مد ت چهارد ه روز د ر محل د ريافت 
اسناد  به آد رس تبريز بلوار 29 بهمن- جنب د انشگاه تبريز- امور قرارد اد ها- تلفن 4-۳۳۳18871-041 و فكس ۳۳۳09992-041 به غير از ايام تعطيل د ر ساعات 
اد اري مراجعه و ضمن واريز مبلغ 500000 ريال به حساب جام شماره 72211247۳۳ بانك ملت باجه آب و فاضالب تبريز )كد  شعبه 1۳42/5( به ازاء هر مناقصه 
و ارائه فيش آن به امور قرارد اد ها نس��بت به د ريافت اس��ناد  فوق الذكر اقد ام و اعالم آماد گي نمايند  تا اس��ناد  متعاقبا د ر اختيار ايش��ان قرار گيرد . الزم به ذكر است كه 

هزينه آگهي مناقصه بعهد ه برند گان هر يك از مناقصات مي باشد .
www.abfa-azarbaijan.ir :آدرسسايتاينترنت

باتوجه به اينكه اين ش��ركت د ر نظر د ارد  كه فرآيند  كليه مناقصات آتي خود  را از طريق س��امانه تد اركات الكترونيكي د ولت به آد رس www.setadiran.ir برگزار 
نمايد  لذا از كليه مناقصه گران اعم از اش��خاص حقيقي و حقوقي د رخواس��ت مي ش��ود  كه نس��بت به ثبت نام و د ريافت گواهي امضاء الكترونيكي بسته به ماهيت خود  
)حقيقي/ حقوقي( به آد رس الكترونيكي فوق الذكر مراجعه و جهت كس��ب اطالعات بيش��تر با شماره 8519۳7۳6-021 و يا مركز تماس با شماره 021-27۳1۳1۳1 

تماس بگيرند .

شركتآبوفاضالباستانآذربايجانشرقي

»آگهيفراخوانمناقصهعموميهمزمانباارزيابيكيفي)نوبتدوم(«
شمارههاي111و11۲و113و114سال96

شناسهآگهي:1۰7371

نيرو وزارت 

شركت سهامي  آب و افضالب 
استان آرذبايجان شرقي

پرداختوام14۰ميليونتومانيازشنبهآينده
د ر شرايطي كه مد يرعامل بانك مسكن از عد م تغيير د ر شرايط پرد اخت و بازپرد اخت تسهيالت صند وق 
پس اند از مس��كن يكم مي گويد ، عضو هيات مد يره بانك مسكن از پرد اخت وام هاي جد يد  مسكن از شنبه 

هفته آيند ه خبر مي د هد . 
ابوالقاس��م رحيمي اناركي با اشاره به افزايش سقف وام خريد  مسكن از محل اوراق حق تقد م و صند وق 
پس اند از مس��كن يكم، اظهار مي كند : بر اين اس��اس د ر شهر تهران 60 ميليون تومان وام خريد  مسكن از 
محل اوراق حق تقد م پرد اخت مي شد  كه مطابق د ستورالعمل جد يد  10 ميليون تومان بد ون خريد  اوراق 
به مبلغ وام افزود ه مي ش��ود  كه با احتساب وام 20 ميليون توماني تعمير د ر مجموع 90ميليون تومان به 

متقاضيان خريد  مسكن وام پرد اخت مي شود . 
اناركي تصريح مي كند : د ر مراكز استان ها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت نيز 50 ميليون تومان 
وام از طريق اوراق حق تقد م پرد اخت مي شود  كه با احتساب 10 ميليون تومان وام بد ون اوراق و 20ميليون 
تومان تعمير،  مجموعا د ر اين مناطق 80ميليون تومان وام پرد اخت مي ش��ود . او اد امه مي د هد : د ر س��اير 
شهرها هم سقف وام از 60ميليون تومان به 70ميليون تومان افزايش مي يابد . عضو هيات مد يره بانك مسكن 
د رباره وام زوج هاي جوان مي گويد : د ر تهران 100 ميليون تومان از محل اوراق حق تقد م، 20 ميليون تومان 
هم بد ون سپرد ه گذاري و 20 ميليون تومان هم وام تعمير پرد اخت مي شود .  رحيمي اناركي اد امه مي د هد : 
د ر مراكز استان ها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت 120 ميليون و د ر ساير شهرها هم 60 ميليون 
تومان از محل خريد  اوراق حق تقد م، 20 ميليون تومان بد ون سپرد ه گذاري و 20 ميليون تومان وام تعمير 

پرد اخت مي شود  و د ر ساير شهرها مجموعا 100 ميليون تومان وام خريد  مسكن پرد اخت مي شود .

د رحالي كه به گفته كارشناس��ان حوزه ريلي طي س��ال هاي گذش��ته س��هم راه آهن 
د ر جابه جاي��ي مس��افر افزاي��ش يافته و د ر مقابل حج��م بار جابه جا ش��د ه، كاهش يافته 
اما د بير انجمن صنفي ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي معتقد  اس��ت كه د ر 12س��اله عمر 
خصوصي س��ازي سهم بخش مس��افري ريلي از حمل و نقل كشور نه تنها افزايش ند اشته 
كه د ر مقاطعي هم كاهش يافته است و سهم بنگاه هاي شبه د ولتي د ر جابه جايي مسافر به 

مراتب بيشتر از خصوصي هاست. 
ب��ه گزارش فارس، مجيد  بابايي د ر نخس��تين همايش ايد ه ه��اي نوين د ر بخش ريلي 
مسافري اظهار كرد : ايران جزو كشورهاي پيشرو د ر به كارگيري حمل و نقل ريلي بود ه و 
اين مد ل حمل و نقلي همواره خد مات شاياني را د ر د وران مختلف به كشور ارائه د اد ه است. 
بابايي افزود : از د هه 50 ميالد ي د ولت هاي پيشرو و صاحب فناوري د ريافتند  كه آيند ه 

حمل و نقل به  شد ت به توسعه زيرساخت هاي ريلي وابسته است. 
او اد ام��ه د اد : ايمن��ي باال، مصرف بهينه انرژي، حمل انبوه و تاثير مس��تقيم د ر كاهش 
قيمت تمام  شد ه كاال و خد مات، انگيزه د ولت ها را براي توسعه حمل و نقل ريلي د وچند ان 
كرد . د بير انجمن صنفي ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي گفت: توس��عه حمل و نقل ريلي 
بد ون توجه به عامل سرعت نمي تواند  محرك مناسبي براي رشد  و توسعه اقتصاد ي كشورها 
باشد ، البته د ر اين بين يكي از اصلي ترين د غد غه هاي د ولت ها د ر توسعه شبكه ريلي، تامين 

هزينه هاي قابل توجه سرمايه گذاري اوليه براي احد اث مسير و تامين ناوگان ريلي است. 
بابايي گفت: د ولت ها با بهره گيري از ابزار حاكميت خود  مي توانند  مسير توسعه ريلي را 
به خوبي ترسيم كنند  اما استفاد ه از اين ابزارها بايد  د ر جهت توسعه نوآوري و كارآفريني، 
افزايش رقابت و تس��هيل حضور حد اكثري بخ��ش خصوصي و ترويج الگوي مصرف پايد ار 

نزد  جامعه باشد . 
او بيان كرد : اتخاذ هر نوع سياس��تي د ر نظام هاي قيمت گذاري كه مصرف كنند ه را د ر 
مصرف بي رويه منابع محد ود  كش��ور تشويق كند ، نمي تواند  اهد اف توسعه پايد ار را محقق 
كند  همچنين اتخاذ سياس��ت هاي بخش��ي نبايد  د ر تضاد  با اهد اف و سياس��ت هاي كالن 

كشور باشد . 
بابايي با طرح اين س��وال كه چرا سياس��ت گذاري هاي انجام ش��د ه د ر سال هاي اخير 
نتوانس��ته اس��ت بخش ريلي را د ر تحقق اهد اف ياري كند ، گفت: توان و ساختار مد يريتي 
حمل و نقل ريلي كشور متناسب با انتظارات جامعه نيست، اگر انتظارهاي مرد م و مسووالن 
از حمل و نقل ريلي د ستيابي به راه آهني مد رن، توسعه يافته و موثر د ر رشد  اقتصاد ي است 

بايد  پذيرفت كه به ساختاري پويا و موثر از سوي بخش خصوصي و د ولتي نياز د اريم. 
بابايي اد امه د اد : عمر ناوگان ريلي باالس��ت و ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي د ر 

تامين ناوگان ريلي د ر د هه اخير قابل توجه نبود ه است. 
بابايي بيان كرد : برخالف سياس��ت هاي كالن كش��ور كه همواره بر اد عاي توسعه ريلي 
تاكيد  د ارد ، د ولت ها تالش جد ي براي متعاد ل كرد ن سياس��ت هاي جاد ه پسند  به نفع ريل 

ند اش��ته اند . د بير انجمن صنفي ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي اضافه كرد : همچنين يارانه 
غيرمستقيم سوخت به حمل و نقل جاد ه يي پرد اخت مي شود  كه 7برابر ريلي مصرف د ارند . 
اين د رحالي اس��ت كه پايين بود ن س��رعت د ر بخش ريلي عاملي بازد ارند ه و ضد  رقابتي به 
ويژه براي بخش مسافري ريلي است كه تاكنون اقد ام موثري د ر اين حوزه انجام نشد ه است. 

نارضايتيازارتقايكيفي
قائم مقام مد ير عامل راه آهن با تاكيد  بر اينكه ارتقاي كيفي د ر حمل و نقل ريلي مسافر 
به خوبي تعريف نشد ه است، گفت: سهم راه آهن از حمل و نقل مسافر  حد ود  8 د رصد  است 

و براي ارتقاي آن به سهم 20د رصد ، مسير  د شواري را پيش رو د اريم. 
احمد  خد ايي اظهار كرد :  طبق  برنامه ششم توسعه د و هد ف براي ارتقاي بخش مسافري 
د ر راه آهن مد  نظر قرار گرفت كه نخس��تين مورد  د ستيابي به سهم 20د رصد ي از حمل و 
نقل مس��افر كشور تا پايان برنامه  ششم است. قائم مقام مد ير عامل راه آهن بيان كرد :  بخش 
حمل و نقل ريلي مسافر نسبت به سال گذشته 4د رصد  رشد  د اشته كه   از معضالت راه آهن 
توجه بيش از اند ازه به ش��اخص هاي كمي است د رحالي كه رقيب اصلي راه آهن، سفر هاي 
شخصي و حمل و نقل جاد ه يي محسوب مي شود  و اين كيفيت سفر است كه خانواد ه ها را 

براي استفاد ه از وسايل نقليه شخصي ترغيب مي كند . 
خد ايي افزود : به نظر مي ر سد  كه ارتقاي بخش كيفي حوزه مسافر كمتر از بخش كمي 

است بنابراين ضروري است  براي ترغيب مسافر، سرويس مناسب ارائه شود . 
قائم مقام مد يرعامل   راه آهن با اشاره به وجود  ظرفيت خالي غير از زمان پيك سفر ياد آور 
ش��د : اغلب به غير از زمان پيك، ظرفيت قطار هاي مس��افري ب��ه طور 100د رصد  تكميل 
نمي شود  كه نشان از عد م رغبت مسافر د ارد . او با اشاره به اينكه استفاد ه از قطار د ر اولويت 
مرد م قرار نگرفته است، بيان كرد : البته به غير از مسير هاي طوالني مانند  محور جنوب به 
د ليل مسافت طوالني از مركز و ساير نقاط كشور به جنوب د ر ساير مسير ها از حمل و نقل 

جاد ه يي و شهري بيشتر استفاد ه مي شود . 
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صنعت، معدن و جتارت14
 »خسروتاج« در سمت خود 

ابقا شد
با حكم وزير صنعت، معدن و تجارت مجتبي خسروتاج 
به عنوان معاون صادراتي وزير منصوب و در س��مت خود 
به عنوان رييس سازمان توسعه تجارت ايران ابقا شد. به 
گزارش ش��اتا، متن حكم محمد شريعتمداري خطاب به 
مجتبي خس��روتاج به اين شرح است: با توجه به سوابق 
علم��ي و عملي و تجربيات ارزش��مندتان در عرصه هاي 
مختلف مديريتي و تجاري خصوصا در حوزه صادرات به 
موجب اين حكم به سمت »معاون صادراتي وزير و رييس 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران« منصوب مي شويد. اميد 
اس��ت با در نظر داشتن اهميت بسزاي توسعه تجارت در 
شاخص هاي اقتصادي، بازاريابي و عرضه پايدار محصوالت 
تولي��دي صادرات مح��ور ب��ه بازارهاي ه��دف و اعمال 
كنترل و نظ��ارت بر واردات محصول با تاكيد بر حمايت 
و رقابت پذي��ري توليدات داخلي و تش��كيل و حمايت از 
كنسرس��يوم هاي تجاري و صادراتي و تشكل هاي صنفي 
و استفاده از نظرات و ديدگاه هاي صاحب نظران و فعاالن 
اين عرصه و ني��ز بهره گيري از فرصت هاي ديپلماس��ي 
تجاري و با تامي��ن امكانات حمايت از صادرات غيرنفتي 
با همكاري و تعامل سازنده يي كه ساير معاونان محترم و 
روساي سازمان هاي تابعه با شما معمول خواهند داشت، 
ش��اهد بروز تحوالت اساس��ي در اين حوزه و تداوم رونق 
توليد و كسب و كار و ايجاد اشتغال مولد و دايم و دستيابي 

به ايجاد و استمرار تراز مثبت تجاري كشور باشيم. 

 تحريم ها باز نمي گردد
مه�ر  رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه ديوار تحريم  
شكسته ش��ده و بازگشتي براي آن متصور نيست، گفت: 
اروپا حس��اب خ��ود را از امريكا جدا ك��رده؛ اگرچه حتي 
اگر برگ��ردد، بخش  خصوصي كارآموخته ش��ده اس��ت. 
غالمحس��ين ش��افعي با بيان اينكه ش��خصا به بازگشت 
تحريم ها به اقتص��اد ايران، اعتقادي ن��دارم، گفت: ديوار 
تحريم ها ديگر شكس��ته شده است و اكنون موضع گيري 
كش��ورهاي اروپايي نيز، اين را ب��ه خوبي اثبات مي كند؛ 
بنابراين به نظر مي رسد كه برگشت تحريم ديگر عملياتي 
نيس��ت؛ به خصوص اينكه حتي اگ��ر تحريم هم برگردد، 
اوض��اع ديگر به روال قبل نخواهد ب��ود. رييس اتاق ايران 
اف��زود: بخش  خصوصي اكنون، راهكار خ��ود را براي دور 
زدن تحري��م آموخته و اكنون نيز همه ارتباطاتي كه الزم 
بوده را به دست آورده است؛ بنابراين بخش  خصوصي در 
شرايط س��خت نيز، توانسته كار خود را جلو ببرد؛ به اين 
معنا كه حتي در زمان تحريم هاي س��خت دوره گذشته 
نيز محدوديت هاي جدي نتوانست بخش  خصوصي را در 
اقتصاد خارجي و تعامل با دنيا تعطيل كند؛ اگرچه كمي 
هزين��ه را باال برد، در غير اين ص��ورت اين بخش به كار 
خود ادامه داد و حتي تجارت خارجي و صادرات با رش��د 
خوبي همراه بود. او با اشاره به شرايط فعلي ايران در حوزه 
بين المل��ل به خصوص همزمان با تهدي��دات ترامپ عليه 
ايران و حمايت اروپايي ها گفت: در مورد صحبت هاي اخير 
ترامپ، اگرچه همه تصور مي كردند كه اين رييس جمهور 
مي توان��د دني��ا را تغيير ده��د، اما تنها كس��ي كه از وي 
پش��تيباني كرد، رژيم صهيونيستي بود در حالي كه تمام 
كشورهاي طرف معامله ايران به خصوص اروپايي ها و حتي 
كشورهاي آسيايي، موضع مثبتي نسبت به آن نداشتند و 
همگي به دنبال كار كردن با ايران بودند و برخي ها اذعان 
كردن��د كه با همكاري خود با اي��ران ادامه خواهند داد و 

حتي بيشتر از گذشته، كار را پيش خواهند برد. 

  موضع وزارت صنعت
درباره واردات خودرو

در حال حاضر با توجه به سياس��ت ها و دستورالعمل 
پيش��نهادي ارس��ال ش��ده به هيات دول��ت، موقتا ثبت 
س��فارش خودرو تا وصول دس��تورالعمل جديد متوقف 
ش��ده اس��ت. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در پي انتشار اخباري با عنوان » تعداد خودروهاي متوقف 
در گمرك از ۱۰هزار دس��تگاه گذش��ت « دفتر مقررات 
صادرات و واردات س��ازمان توس��عه تج��ارت اعالم كرد: 
مطابق ماده ۸ قانون مق��ررات صادرات و واردات مصوب 
س��ال ۱۳۷۲، واردات كاال مس��تلزم انج��ام فرآيند ثبت 
سفارش است و واردات بدون پيش شرط ياد شده، مغاير 
ضوابط و مقررات مربوطه اس��ت، بنابراين ورود خودرو به 
گمركات بدون ثبت سفارش، رعايت نكردن قانون است 
و ورود بدون ثبت سفارش خودرو يا هر كاالي ديگري به 
گمركات و بنادر كش��ور مسووليتش بر عهده وارد كننده 
اس��ت. كليه ثبت سفارش��ات خودرو داراي مدت اعتبار 
6 ماه اس��ت و واردات خودرو از محل ثبت سفارش هاي 
معتبر قبلي در حال انجام بوده و خللي در واردات خودرو 
وجود ندارد، بنابراين »توقف موقت ثبت سفارش« خودرو 
به معني »توقف واردات خودرو« نيس��ت. بر اساس آمار 
مس��تخرجه از سامانه گمرك در ۷ ماه اول امسال، تعداد 
خودرو وارد ش��ده به كشور نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته افزايش داشته است و لذا در نتيجه افزايش عرضه، 
به طور اصولي كاهش قيمت ها مورد انتظار است لكن در 
حال حاضر بازار خودرو با افزايش قيمت مواجه شده كه 
يكي از علل اصلي آن اظهارنظرهاي غيركارشناسانه برخي 
فعاالن اقتصادي مبني بر انتشار اخبار متعددي از قبيل 
»توق��ف واردات خودرو« در رسانه هاس��ت كه نتيجه آن 
تاثير گذاري در ملتهب كردن بازار خودرو اس��ت. در حال 
حاضر با توجه به سياس��ت ها و دستورالعمل پيشنهادي 
ارس��ال شده به هيات محترم دولت، موقتا ثبت سفارش 

خودرو تا وصول دستورالعمل جديد متوقف شده است. 

 تامين مصالح مناطق 
زلزله زده توسط وزارت صنعت

ايس�نا  در پ��ي وقوع زلزله در اس��تان كرمانش��اه، 
مديركل دفتر صنايع معدن��ي غيرفلزي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از برگزاري جلسه با تشكل ها براي تامين 
مصالح ساختماني جهت بازسازي مناطق آسيب ديده از 
طريق س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد. 
س��يف اهلل اميري اظهار كرد: بنا ب��ر تاكيد وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت قرار ش��ده كه در يك اقدام منس��جم 
كمكي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان براي بازسازي 
مناطق آس��يب ديده صورت گيرد. او اضافه كرد: باتوجه 
به حضوري كه در مناطق آسيب ديده داشتم و گزارشاتي 
كه از آنجا رسيده، باتوجه به كمك هاي مردمي بي شمار 
به نظر مي رسد كه كمك ها را بايد وارد فاز جديدي كرد، 
چراكه اكنون به جاي تامين مايحتاج و ملزومات ضروري 

حادثه ديدگان بايد به فكر بازسازي زيرساخت ها بود.

اخبار

در جلسه ستاد تنظيم بازار از سوي معاون اول رييس جمهوري رونمايي شد

نسخه آزاد سازي قيمت  كاالها
4 ابزار كليدي تنظيم بازار

مركز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق ايران پيشنهاد داد 

راه گذر از مخاطرات بودجه ريزي 
تعادل   

»ناكارآم��دي نظ��ام بودجه ري��زي اي��ران از نگاه 
بخش خصوصي« مورد واكاوي قرار گرفت. براس��اس 
اي��ن تحلي��ل اگرچه دولت ب��ه عنوان كان��ون اصلي  
سياست گذاري، نقش تعيين كننده يي بر نحوه عملكرد 
ساير بازيگران اقتصادي به ويژه فعاالن بخش خصوصي 
دارد، ام��ا نحوه عملكرد دول��ت در تدوين، تصويب و 
اجراي قوانين بودجه س��نواتي به عنوان يك شاخص 
موثر بر نحوه سياس��ت گذاري دولت و نحوه مديريت 
اقتصاد حايز اهميت اس��ت. بر همين اساس از منظر 
بخش خصوصي، نظام بودجه ريزي ايران كه به  نحوي 
بر عملكرد فعاالن اقتصادي بخش خصوصي تاثير منفي 
داشته و به عنوان مانعي در برابر گسترش فعاليت هاي 
بخش خصوص��ي نقش ايفا مي كنند، ش��امل مواردي 
چون »س��هم قابل  توجه درآمدهاي نفتي در قوانين 
بودج��ه، ناكارآمدي نح��وه ورود درآمدهاي نفتي در 
قواني��ن بودجه، ناكارآمدي رويك��رد حاكم بر افزايش 
درآمدهاي مالياتي در اسناد بودجه، اولويت هزينه هاي 
جاري به هزينه هاي عمراني در اس��ناد بودجه، تسلط 
رويكردهاي سياس��ي بر تصوي��ب طرح هاي عمراني 
در اس��ناد بودج��ه، گس��ترده بودن كس��ري بودجه 
دولت و اعمال روش هاي پرريس��ك ب��راي رفع آن« 
مي ش��ود. حال فعاالن اقتصادي بر اين باورند چنانچه 
اين نوع ناكارآمدي ها س��اماندهي نش��وند، فضا براي 
برهم خوردگ��ي معادالت در نظام اقتصادي تش��ديد 
خواه��د يافت. از همين رو بخش خصوصي به  منظور 
كاهش مخاطرات ناشي از روند بودجه ريزي بر فضاي 
كالن اقتصاد و عملكرد بخش خصوصي ۱۰پيشنهاد 
از جمله »لزوم انضباط مالي دولت، پيگيري سياست 
هزينه كرد احتياطي از س��وي دولت، اصالح س��اختار 
بودجه ريزي، گس��ترش پايه هاي مالياتي، التزام دولت 
به ارائه اصالحيه بودجه و شفاف س��ازي در تخصيص 
اعتب��ارات در زم��ان مواجهه با كمبود مناب��ع، التزام 
دولت به مديريت بدهي هاي انباش��ته  ش��ده خود به 
 جاي تمركز بر انتش��ار اوراق بدهي بدون برنامه ريزي 
دقيق ب��راي بازپرداخت اوراق، اس��تقالل ن��رخ ارز از 
بودجه، كارآمد كردن تخصيص اعتبارات عمراني، لزوم 
برقراري توازن بين امكانات و تعداد پروژه هاي عمراني، 
تغيير در مرجع تصويب كننده طرح هاي عمراني« را به 

دولتمردان ارائه دهند. 

 برنامه ريزي در بودجه ريزي اقتصاد
بر اس��اس تحليلي كه از س��وي مركز تحقيقات و 
بررسي هاي اقتصادي اتاق ايران صورت گرفته، بودجه 
در ساده ترين نگاه سندي مالي بوده كه وضعيت منابع 
و مصارف دولت را طي يك سال به نمايش مي گذارد. به  
عبارت  ديگر، اسناد بودجه سنواتي، برنامه ريزي دولت 

ب��راي تامين منابع برآورد ش��ده از طريق كانال هايي 
)همچ��ون تعيين ن��رخ ارز، تعيين نرخ ه��اي مالياتي 
و...( و ص��رف اين منابع به ان��واع هزينه هاي جاري و 
عمراني را نشان مي دهد. بر اين اساس در قالب اسناد 
بودجه، چشم انداز دولت طي سال براي ساير بازيگران 
اقتصادي نمايان مي شود و فعاالن اقتصادي بر اساس 
پيش بيني ه��اي صورت گرفته از مي��زان دخل وخرج 

دولت، برنامه ريزي هاي خود را شكل  مي دهند. 

 سهم درآمدهاي نفتي در بودجه
به  منظور اينكه تصويري از ميزان وابستگي بودجه 
دولت به درآمدهاي نفتي ارائه ش��ود، به بررسي سهم 
درآمده��اي نفت��ي و ماليات��ي از كل مناب��ع عمومي 
دولت پرداخته ش��د. بررسي سهم درآمدهاي نفتي و 
درآمده��اي مالياتي از منابع عمومي دولت در قوانين 
بودجه س��نواتي، ط��ي س��ال هاي ۱۳۸4 الي ۱۳95 
حاكي از اين حقيقت اس��ت كه به طور متوسط بيش 
از ۳۲درصد منابع برآوردي در قوانين بودجه از محل 
درآمدهاي نفتي پيش بيني ش��ده است و تنها در سال 
۱۳۸۸ س��هم منابع برآورد شده از محل فروش نفت 
و فرآورده ه��اي نفتي حدود ۱۸درصد ب��وده كه اين 
موضوع از كاهش چشمگير قيمت نفت به دليل بحران 
مالي س��ال ۲۰۰۸ تاثير گرفته است. البته از آنجا كه 
همواره دولت با بيش برآورد بخشي از منابع غيرنفتي 
در اس��ناد بودجه مواجه بوده است، مشاهده مي شود 
كه ميزان وابس��تگي بودجه به نفت در عمل بيشتر از 
رق��م برآوردي در قوانين بودجه اس��ت. همان طور كه 
نمايان اس��ت، ميزان وابستگي بودجه دولت در عمل 
طي دوره ۱۲ساله مورد بررسي به طور متوسط معادل 

۳5درصد است. 
در عي��ن حال درآمدهاي با منش��ا نفت از طريق 
رديف هاي ديگري نيز وارد بودجه مي ش��ود. از اين رو 
وابس��تگي بودجه دولت به نفت بيش از رقم محاسبه 
 شده از محل فروش نفت و فرآورده هاي آن است. ابعاد 
اهميت حساس شدن به اين مساله از آنجا دوچندان 
مي ش��ود كه بدانيم وابستگي بودجه به منابع حاصل 
از نفت موج��ب تاثيرپذيري بودجه از نوس��انات بازار 
جهاني نفت ش��ده و از اين گذر ب��ه ناپايداري درآمد 
دولت و كاهش اطمينان نس��بت به تحقق درآمدهاي 
پيش بيني  شده در اسناد بودجه مي انجامد. اين مساله 
نيز محقق شدن برنامه ريزي هاي دولت در قالب اسناد 
بودجه س��االنه را با نوس��اناتي مواجه مي كند. به اين 
ص��ورت كه در زم��ان افزايش قيمت نفت و به تبع آن 
افزايش درآمدهاي نفتي، دولت در قالب اسناد بودجه 
به گسترش هزينه ها و افزايش تعهدات بدون توجه به 
اقتضائات برنامه هاي توسعه اقدام مي كند. در حالي كه 
در زم��ان افت قيمت نفت و به تبع آن افت درآمدهاي 

نفتي، هزينه هاي گسترش  يافته و اغلب انعطاف ناپذير 
دولت را در كاهش هزينه هاي خود ناتوان مي كند. 

 پيشنهادات كاربردي بخش خصوصي
از اي��ن  رو فع��االن اقتص��ادي به  منظ��ور كاهش 
مخاطرات ناش��ي از روند بودجه ريزي بر فضاي كالن 
اقتصاد و عملك��رد بخش خصوصي ۱۰م��ورد زير را 

پيشنهاد داده اند: 
۱- لزوم انضب��اط مالي دولت: با توجه به واقعيات 
موجود بازار نفت در س��ال هاي اخير مبني بر كاهش 
درآمدهاي نفتي نسبت به سنوات قبل و نوساني بودن 
منابع حاصل از فروش نفت در آينده، سياست گذاري 
دولت بايد در راس��تاي دو مح��ور كاهش هزينه هاي 
غيرض��روري و افزايش درآمده��اي غيرنفتي متمركز 
ش��ود بنابراين ل��زوم انضب��اط مالي دول��ت بيش از 

سال هاي گذشته احساس مي شود. 
۲- پيگيري سياست هزينه كرد احتياطي از سوي 
دولت: پيگيري سياست هزينه كرد احتياطي از سوي 
دولت براي كاهش مخاطرات ناش��ي از كسري بودجه 
ضروري به  نظر مي رس��د. بدين  صورت كه دولت بايد 
تا س��ر حد امكان از هزينه ه��اي غيرضروري اجتناب 
كند و هزينه كردهاي خود را اولويت بندي و براس��اس 

اولويت هاي تعيين شده، اقدام به هزينه كند. 
۳- اصالح ساختار بودجه ريزي: يك اقدام اساسي در 
اصالح فرآيند تدوين و تصويب قوانين بودجه، بازبيني 
محل درآمد و امكان سنجي تحقق درآمدهاست. اين 
موضوع با برآورد واقع بينانه تر از درآمدها موجب حذف 
هزينه هاي م��ازاد در اليحه بودجه مي ش��ود. الزم به 
ذكر است كه اين امر به مديريت كارآمد هزينه ها نياز 
دارد ب��ه طوري  كه در زم��ان كمبود منابع، تمهيدات 
مناسبي براي بازبيني و اولويت بندي هزينه هاي دولت 
انديش��يده شود تا در مواقع كاهش درآمدهاي دولت، 
هزينه هاي غيرضروري و داراي اولويت كمتر حذف يا 

به زمان افزايش درآمد موكول شود. 
4- گسترش پايه هاي مالياتي: يكي از داليل عمده 
پايين بودن درآمدهاي مالياتي در كشور اين است كه 
بخش ه��اي زيادي از اقتصاد كش��ور ماليات پرداخت 
نمي كنن��د. بنابراين ب��ه  منظور افزاي��ش درآمدهاي 
مالياتي بايد به س��متي حركت كرد كه در آن از كل 
اقتصاد كشور ماليات گرفته شود. براي اين منظور نظام 
بودجه ريزي به جاي تحميل فشار به بخش خصوصي 
بايد سعي در گسترش پايه هاي مالياتي داشته باشد. 
گسترش پايه هاي مالياتي نيز از طريق گسترش دامنه 
شمول ماليات هاي مختلف ازجمله ماليات بر مجموع 
درآمد و وضع ماليات بر فعاليت هاي سودآوري مانند 
س��وداگري در بازار ارز، خودرو و مس��كن امكان پذير 

است. 

5- الت��زام دول��ت ب��ه ارائ��ه اصالحي��ه بودجه و 
شفاف س��ازي در تخصيص اعتبارات در زمان مواجهه 
با كمبود منابع: ارائه اصالحيه بودجه بس��يار ضروري 
است به گونه يي كه بعد از تصويب بودجه در شرايطي 
كه دولت با كمبود منابع مواجه مي شود قبل از آنكه به 
كاهش سهم ساير محل هاي هزينه اقدام و رديف هاي 
مختلف هزينه ه��ا را جابه جا كن��د، اصالحيه بودجه 
ارائه دهد. در اين مرحله با اعمال نظرها و ديدگاه هاي 
كارشناسان اقتصادي از رشد بي مورد هزينه هاي دولت 
جلوگي��ري به عمل مي آيد و تا حد ممكن هزينه هاي 

اضافي دولت را حذف مي كند. 
6- الت��زام دولت به مديريت بدهي هاي انباش��ته  
شده خود به  جاي تمركز بر انتشار اوراق بدهي بدون 
برنامه ريزي دقيق ب��راي بازپرداخت اوراق: از آنجا كه 
علت اصلي انتش��ار اوراق بدهي، كسري بودجه دولت 
است لذا پيشنهاد مي شود، دولت كسري بودجه خود 
را عمدتا از افزايش كارايي بخش دولتي و افزايش رونق 
در عملكرد بخش خصوصي در اقتصاد از طريق تقيد 
به سياست هاي كوچك س��ازي، خودداري از پوشش 
هزينه هاي جاري از طريق اس��تقراض، پيش��گيري از 
هزينه هاي غيرضروري همانند س��مينارهاي فراوان و 
موارد مش��ابه، جلوگيري از فرار مالياتي و اصالح نظام 
پرداخت يارانه، فروش واقعي ش��ركت ها و دارايي هاي 

دولتي قابل  واگذاري تامين كند. 
۷- استقالل نرخ ارز از بودجه: تنها راه از بين بردن 
انگيزه ه��اي درآمدي دولت و كاهش بي ثباتي اقتصاد 
از ناحيه سياس��ت هاي ارزي دولت، استقالل نرخ ارز 
از بودجه اس��ت. در اين خصوص توصيه مي شود، نرخ 
تسعير ارز توس��ط بانك مركزي و به طور مستقل در 
چارچوب سياست هاي پولي تعيين شود فارغ از اينكه 
ميزان فروش و صادرات نفت چقدر است. اين رويكرد 
۳ مزيت دارد؛ نخست اينكه مانع پيروي سياست هاي 
پولي و ارزي كشور از سياست مالي مي شود. دوم آنكه 
از آس��يب پذيري بودجه از ناحيه شوك هاي خارجي 
جلوگيري مي كند و سوم اينكه انگيزه درآمدي دولت 
را در تغيير نرخ ارز مسدود مي كند و اقتصاد از ناحيه 

انگيزه هاي درآمدي دولت با شوك هاي داخلي مواجه 
نمي شود. 

۸- كارآمد ك��ردن تخصيص اعتبارات عمراني: به 
اين معنا كه اعتبارات عمراني تنها به طرح هاي عمراني 
تخصيص يابد و امكان تخصي��ص اين اعتبارات براي 
انجام هزينه هاي جاري دولت وجود نداش��ته باش��د 
همچنين اعتبارات عمراني روي منابع درآمدي بسته 
شود كه امكان تحقق آنها وجود داشته باشد تا مشكل 

اعتباري در اجراي طرح هاي عمراني رفع شود. 
9- ل��زوم برق��راري ت��وازن بين امكان��ات و تعداد 
پروژه ه��اي عمراني: جه��ت ايجاد تعادل ه��اي الزمه 
پيش��نهاد مي ش��ود كه از تعريف و تصويب طرح هاي 
جديد خودداري ش��ود تا موازنه يي بي��ن توانايي ها و 
اهداف م��ورد نظر به وجود  آيد زيرا هر س��اله بودجه 
عمراني مصوب بين تعداد كثيري پروژه تقسيم مي شود. 
از آنجا كه در برخي از س��ال ها رشد تعداد پروژه بيش 
از ميزان اعتبارات اس��ت لذا به هر پروژه مبالغي كمتر 
از مقدار نياز تخصيص مي يابد و نارسايي هاي همانند 
طوالني ش��دن مدت اجرا ايجاد مي شود. همچنين در 
تصويب پروژه يي جدي��د  بايد ضمن حصول اطمينان 
از ض��رورت كار و مطابقت آن با اهداف برنامه، ارتباط 
منطقي بي��ن تعداد و ميزان اعتب��ار پروژه يي عمراني 
جديد دس��تگاه هاي اجرايي و تع��داد و ميزان اعتبار 

پروژه يي كه به بهره برداري رسيده اند، ايجاد شود. 
۱۰- تغيي��ر در مرجع تصويب كنن��ده طرح هاي 
عمراني: به علت آنكه دولت ها و نمايندگان مجلس از 
طرح ه��اي عمراني به عنوان اهرمي به نفع مالحظات 
سياس��ي خود اس��تفاده مي كنند از اي��ن  رو تعيين 
مرجع��ي كه از صالحيت كارشناس��ي الزم همچنين 
استقالل و قدرت نظارتي كافي بر مطالعات توجيهي 
طرح ها برخ��وردار اس��ت، ضروري به نظر مي رس��د 
زي��را مرجع ياد ش��ده به  صورت بي ط��رف طرح ها را 
تنها براس��اس مطالعات توجيهي- فني و نياز منطقه 
به تصويب مي رس��اند و از تصويب طرح هاي عمراني 
براساس مالحظات سياسي دولت و نمايندگان مجلس 

جلوگيري مي كند. 

تعادل   
»ناكارآمدي شيوه قيمت گذاري در اقتصاد ايران« 
دولتم��ردان را بر آن داش��ت تا به فك��ر اصالح نحوه 
قيمت گذاري در س��طح بازار بيفتند. بر همين اساس 
در س��ال جاري ش��اهد رونمايي از دو نس��خه جديد 
ب��راي برچس��ب گذاري قيمت  كاالها بوديم. نس��خه 
اولي كه از س��وي محمدرضا نعمت زاده وزير پيشين 
صنعت، معدن و تجارت براي اجرا ابالغ ش��د، »حذف 
برچس��ب قيمت گذاري در خرده فروش��ي ها يا محل 
عرضه« بود كه به دليل پاره يي از مخالفت ها به دليل 
نامناسب بودن شرايط زيرساختي و همچنين توصيه 
صاحب نظ��ران، اجراي اين طرح به تعوي��ق افتاد. اما 
چندي نگذشت كه محمد شريعتمداري براي استارت 
رقابت پذيري و واقعي سازي قيمت ها از نسخه ديگري 
رونمايي كرد كه بر اساس آن كارخانه ها بايد قيمت را 
به گونه يي اعمال كنند كه تخفيف هاي داده ش��ده از 
سوي توليدكننده در نهايت به مصرف كننده نيز برسد. 
حال معاون اول روحاني در جلس��ه روز گذشته ستاد 
تنظيم بازار، پا را از تجويز نس��خه هاي قيمت گذاري 
فراتر گذاش��ت و از آزادسازي قيمت  كاالها سخن به 
مي��ان آورده و ط��ي اظهاراتي بيان ك��رد: مادامي كه 
صحبت از آزادس��ازي قيمت ها مي شود، برخي نگران 
افزايش قيمت ها مي ش��وند، اين در حالي اس��ت كه 
تجربه آزادسازي قيمت برخي كاالها در دولت يازدهم 
نش��ان داد، نه تنها افزايش قيمت��ي رخ نداد، بلكه در 
عمل قيمت اين كاالها نيز كاهش يافت. البته به گفته 

اس��حاق جهانگيري، گام نخس��ت در اين زمينه اين 
است، كاالهايي كه امكان آزادسازي قيمت ها براي آنها 
ميسر است، از سوي كارگروه تنظيم بازار مورد بررسي 
قرار گيرد. معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره 
به اينكه حتي االمكان بايد با س��از وكارهاي اقتصادي 
به دنبال تنظي��م بازار و كنترل قيمت ها باش��يم، به 
معرفي ابزارهاي موثر در تنظيم بازار پرداخت. از نگاه 
او، »تعيين تعرفه، محدوديت ثبت سفارش، پرداخت 
مابه التفاوت قيمت كاالها از سوي دولت در مقايسه با 
ميزان تورم و نظارت جدي بر اصناف و شبكه توزيع از 
سوي دستگاه هاي متولي« چهار ابزار كارآمدي است 
كه مي تواند منجر به كنترل قيمت ها در بازار و در عين 

حال تنظيم بازار شود. 

 مروري بر نسخه هاي تجويزي قيمت گذاري
طرح قيمت گ��ذاري برخي كااله��ا در واحدهاي 
خرده فروشي كه با هدف شفافيت نظام توزيع مطرح 
ش��ده بود، با توجه ب��ه تاكيد رييس جمه��وري و به 
دليل عدم نصب صندوق هاي مكانيزه فروشگاهي لغو 
و ب��ا ابالغيه وزير صنعت، معدن و تجارت از دس��تور 
كار خارج ش��د. ام��ا اوايل آبان ماه س��ال جاري روش 
جديدي از سوي محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت ب��راي واقعي س��ازي قيمت ها اعالم 
ش��د كه به موجب آن توليدكنن��دگان از درج قيمت 
غيرواقعي روي كاالها منع مي شوند. شيوه يي كه اگر 
به درستي عملياتي شود به گفته صاحب نظران ديگر 

شاهد تخفيف هاي كاذب در فروشگاه ها نخواهيم بود و 
كاالها با قيمت واقعي به مصرف كننده عرضه مي شود. 
اين ش��يوه جديد قيمت گذاري در حالي در دس��تور 
متوليان صنعتي قرار گرف��ت كه پيش از آن قرار بود 
طرح »حذف برچسب قيمت گذاري در خرده فروشي ها 
يا محل عرضه« كه از س��وي محمدرض��ا نعمت زاده 
وزير پيش��ين صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده بود، 
اجرايي شود كه به دليل پاره يي از مخالفت ها، توسط 
رياست جمهوري لغو ش��د. از اين رو طرح اوليه كه با 
هدف ش��فافيت نظام توزيع مطرح شده بود، به دليل 
عدم نصب صندوق هاي مكانيزه فروشگاهي به تعويق 
افتاده ب��ود. به نظر مي رس��د، ه��دف از ابالغ چنين 

شيوه هايي، واقعي سازي قيمت ها باشد. 
با اين حال، معاون اول رييس جمهور روز گذش��ته 
در نشس��ت س��تاد تنظيم بازار، جدا از اين طرح هاي 
تجويزي بر آزادسازي قيمت كاالها تاكيد كرد و گفت: 
برنامه آزادس��ازي قيمت ها بايد همواره در دستور كار 
باش��د و الزم اس��ت كه در كارگروه تنظي��م بازار اين 
موضوع به صورت دقيق مورد بررس��ي قرار گيرد كه 
امكان آزادس��ازي قيمت ها براي چه كاالهايي ميسر 
است. به گفته اس��حاق جهانگيري، در دولت يازدهم 
نيز قيمت برخي كاالها آزادسازي شد و عده يي دغدغه 
آن را داشتند كه قيمت اين اقالم باال رود اما در عمل 
قيمت اين كاالها كاهش پي��دا كرد. اين مقام دولتي 
بر اين باور اس��ت كه ذخاير كاالهاي اساس��ي كه در 
زمان تحريم ها به دليل ش��رايط خاص افزايش يافته 

ب��ود، در وضعيت فعلي كه ش��رايط پيچيده يي وجود 
ن��دارد و كش��ور از ثبات داخل��ي و بين المللي خوبي 
برخوردار اس��ت، ميزان ذخاير كاالهاي اساسي البته 
نيازمند بررس��ي دوباره اس��ت. البته ذخاير كاالهاي 
اساس��ي همواره بايد در وضعيت اطمينان بخش قرار 
داشته باشد. جهانگيري همچنين با تاكيد بر اينكه بايد 
براي تنظيم بازار راهكارها و روش هاي اقتصادي را به 
كار  گيري��م، گفت: اقتصاد بايد بتواند حركت منطقي 
خود را داشته باشد به همين دليل بايد حتي االمكان با 
ساز و كارهاي اقتصادي به دنبال تنظيم بازار و كنترل 

قيمت ها باشيم. 

 4 ابزار موثر بر تنظيم بازار 
معاون اول رييس جمهور در عين حال بر اين باور 
اس��ت، براي تنظيم بازار در ش��رايطي كه ساز وكارها 
و روش هاي اقتصادي پاس��خگو نيست، بايد ابزارهاي 
جديدي را معرفي ك��رد. »تعيين تعرفه و محدوديت 
ثبت س��فارش« دو اب��راز كارآمد و موثري اس��ت كه 
به گفته جهانگيري در چنين ش��رايطي بايد موضوع 
حماي��ت از تولي��د داخل��ي و توجه به كش��اورزان و 

توليدكنندگان نيز همواره مورد توجه قرار گيرد. 
ابزار ديگري كه براي تنظيم بازار از س��وي معاون 
اول رييس جمهور مورد اش��اره قرار گرفت، »پرداخت 
مابه التفاوت قيمت كاالها از س��وي دولت در مقايسه 

با ميزان تورم« بود. 
راه��كاري ك��ه مي تواند در ش��رايطي كه س��از و 
كارهاي اقتصادي موثر نباشد، كارآمد واقع شود. البته 
جهانگيري تاكي��د كرد كه در اين گون��ه موارد حتما 
بايد نظر مثبت س��ازمان برنامه و بودجه كشور مبني 
بر تخصي��ص بودجه الزم اخذ ش��ود، چرا كه در غير 

اين صورت دولت نمي تواند به تعهد خود عمل كند. 
»نظارت بر اصناف از س��وي دستگاه هاي متولي« 
چهارمين ابزاري بود كه از نگاه اين دولتمرد مي تواند 
در تنظي��م ب��ازار موث��ر واقع ش��ود. بنا ب��ه اظهارات 
جهانگيري، سازمان تعزيرات حكومتي بايد در برخي 
مقاطع س��ال كه تقاضاي جامعه در بازار بيشتر است، 
نظارت جدي تري داش��ته باشد تا برخي افراد سودجو 
نتوانند از طريق احتكار و اقدامات ناصحيح اقتصادي، 
اختاللي در بازار ايجاد كنند. معاون اول رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه همه دستگاه ها بايد با در نظر گرفتن 
اهميت حماي��ت از توليد داخلي به تنظي��م بازار در 
كش��ور كمك كنن��د، از »وزارت جهاد كش��اورزي و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت« نيز درخواس��ت كرد 
ش��بكه هاي توزيع كاالها را به دقت مورد بررسي قرار 
دهند تا انحصار در اين ش��بكه ها ايجاد نش��ود و روند 

توزيع كاال به درستي صورت گيرد. 
جهانگيري همچنين در بخش ديگري از سخنان 
خود ب��ا قدرداني از دس��ت اندركاران كارگروه تنظيم 
بازار و تالش براي حفظ ثبات و آرامش در بازار كاال و 
خدمات گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزيع كاالهاي 
مصرفي در كش��ور وضعيت مناسبي دارد و دغدغه و 
نگراني خاصي براي مردم ايجاد نشده است. معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به افزايش قيمت برخي از كاالها 
در مقاطعي از س��ال تصريح كرد: ممكن است كه در 
برخي مقاطع ش��اهد افزايش قيمت تعدادي از كاالها 
باش��يم كه البته داليل اقتصادي مختلفي دارد، اما در 
مجموع در ب��ازار و عرضه كاال از نظر كميت و قيمت 

مشكل خاصي وجود ندارد. 
حال چنانچه بخواهيم نس��خه آزاد سازي قيمت ها 

كه از سوي معاون اول رييس جمهوري نيز مورد تاكيد 
ق��رار گرفته را مورد واكاوي قرار دهيم؛ اين پرس��ش 
مط��رح مي ش��ود كه آيا اساس��ا فضا و ش��رايط براي 
آزادس��ازي قيمت ها وجود دارد يا خير و اينكه قيمت 
كدام اقالم كااليي مي تواند در مس��ير آزاد سازي قرار 
گيرد؟ فعاالن بخش خصوصي در گفت وگو با »تعادل« 
در اي��ن زمينه بر اين باورن��د كه حذف برخي از اقالم 
كاالي��ي از جمله اق��الم ضروري كه عمدتا در س��بد 
معيشتي مردم جا دارند، مي تواند به عرضه و تقاضاي 

موثر و تعديل بازار كمك كند. 

 ماموريت جهانگيري 
اگرچه به گفته دبير س��تاد تنظيم ب��ازار، در حال 
حاضر تعداد زيادي از كاالها از مشمول قيمت گذاري 
دستوري و تكليفي خارج هستند، اما با توجه به تاكيد 
مع��اون اول رييس جمهوري بايد اقالمي كه ش��رايط 
آزاد سازي قيمت ها براي آنها در فضاي كنوني مهياتر 

است مورد بررسي و در دستور كار قرار گيرد. 
محس��ن بهرامي ارض اق��دس در ادام��ه مي افزايد: 
خدمات زيربنايي همچون »برق، آب و گاز و مخابرات، 
حمل ونقل شهري و بين شهري« مشمول قيمت گذاري 
هس��تند كه بنا به دس��تور جهانگيري بايد از شمول 

قيمت گذاري خارج شوند. 
به گفته اين مقام مسوول؛ معاون اول رييس جمهور 
به دبيرخانه ستاد تنظيم بازار ماموريت داد كه وضعيت 
اين كاالها و خدمات بررس��ي ش��ود و در صورتي كه 
حذف اي��ن كاالها از ضوابط قيمت گذاري دس��توري 
موجب بهتر شدن شرايط عرضه و تقاضا و تعديل بازار 
مي شود، پيش��نهادهاي الزم به كارگروه تنظيم بازار 
ارائه ش��ود. از اين رو باتوجه به نظر رياس��ت جمهوري 
مبني بر پايش كاالهاي ضروري در گام نخس��ت بايد 
ذخاير اين كاالها در حد مطلوب تدارك ديده شود و با 
آينده نگري و پيش بيني از هرگونه نوسانات غيرمتعارف 

در بازار اين نوع اقالم كااليي جلوگيري شود. 
بهرامي ارض اق��دس همچني��ن در پاس��خ به اين 
پرسش كه آيا شرايط براي آزاد سازي قيمت كاالهاي 
ضروري فراهم است يا خير، مي گويد: براي آزاد سازي 
قيمت ها، بايد يك فضاي رقابتي بر بازار حاكم ش��ود 
و مش��كلي در زمينه تامين كاالها نيز وجود نداش��ته 
باشد. در چنين حالتي است كه عرضه و تقاضا، فاكتور 
تعيين كنن��ده قيمت ها در بازار لق��ب مي گيرد. او در 
عين حال بر نظارت جدي دولت بر تنظيم بازار تاكيد 
كرد تا نوسانات فصلي و تغييرات قيمت هاي جهاني، 
منجر به عدم تعادل ها در بازار نش��ود. از سوي ديگر، 
نايب رييس اتاق ايران به »تع��ادل« مي گويد: در اين 
بازه زماني براي اينكه بتوانيم به س��مت يكسان سازي 
نرخ ارز گام برداريم بايد ش��رايط براي آزادسازي اقالم 

مصرفي نيز فراهم شود. 
به گفته حسين سالح ورزي، با آزادسازي قيمت ها 
ش��اهد فضاي رقابتي در بازار و نحوه قيمت گذاري ها 
خواهيم بود. او در پاس��خ به اين پرسش كه آيا اساسا 
فضا براي آزادسازي كاالها فراهم است يا خير، اظهار 
مي كند: ذكر اين نكته ضروري است كه طيف بسياري 
از كاالها در بازار، مش��مول قيمت گذاري دس��توري 
نبوده، اما به هرحال آزادس��ازي كاالها امري ضروري 
و اجتناب ناپذير اس��ت. به گفته او، تجربه نشان داده 
كاالهايي را كه شامل سوبسيد دولتي نمي شوند بايد 
به س��مت آزادسازي در قيمت ها س��وق داد تا به اين 

شيوه رقابت پذيري در توليد اين كاالها حاصل شود. 
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15 نفت و انرژي
  بهبودهاي »انتصابي«

وضع زنان در نفت 
»نخس��تين قائم مق��ام زن 
در وزارت نفت منصوب ش��د.« 
اي��ن خب��ري بود ك��ه چندي 
پيش انتش��ار يافت��ه و وزارت 
نف��ت را به عن��وان پيش��رو در 
بهبود جايگاه زن��ان در عرصه 
مديريتي بر س��ر زبان انداخت. 
اما در اينج��ا بايد مكث كرد و 
پرسيد آيا صرف »انتصاب« يك 
زن به اين جاي��گاه مي توان به 

تغيي��ر چهره  مردانه صنعت نفت امي��دوار بود؟ در متون 
مطالعات زنان، همواره اين مساله كه تغييرات بايد بنيادين 
رخ دهند، مطرح بوده اس��ت. »زبان« را در اينجا مي توان 
از بنيادي تري��ن خاس��تگاه ها براي تغيير دانس��ت. بيژن 
زنگنه وزير نفت در دولت يازدهم نيز مرضيه شاهدايي را 
به عنوان معاون خود منصوب كرد كه امري كم سابقه در 
نفت بود اما اين تمام ماجرا نيست. وزير نفت ديروز حين 
صحبت هايش در مورد صادرات گاز از مثالي استفاده كرده 
كه خواسته يا ناخواسته به تضعيف جايگاه زنان در جامعه 
منجر مي شود. او عنوان كرده است: قيمت صادرات گاز به 
تركيه، بحث ديگري اس��ت، اگر بخواهيم گاز را به قيمت 
گاز صادراتي به تركيه به ساير مناطق بفروشيم، بايد دختر 
خود را بدون ش��وهر در خانه نگه داريم. زنگنه در بخش 
بع��دي صحبت هايش كه جاي تامل بيش��تري نيز دارد 
گفته است: »ما چهار دختر داريم كه يكي از آنها با پسر 
شاه، ازدواج كرده است، اگر بخواهيد كه بقيه دخترها نيز 
با پس��ر شاه ازدواج كنند، اين دختران ترشيده و در خانه 
خواهند ماند.« اس��تفاده از عباراتي همچون »ترشيده« 
توسط وزير نفت كشور منجر به بازتوليد تفكري مي شود 
ك��ه »زن« را صرفا با ه��دف ازدواج و نه غير آن مي نگرد. 
در اين طرز فكر حتي اگر زن مذكور به مناصبي باالتر از 
قائم مقامي وزير مانند رييس جمهوري نيز دست پيدا كند 
باز دچار كاستي تلقي مي شود. از سويي استفاده از مثال 
»دخت��ر دم بخت« كه عده يي غير از او قرار اس��ت درباره 
وضعيتش تصميم بگيرند، براي توصيف منابع گازي ايران، 
در تضاد با اراده ش��خصي انس��ان ها براي سرنوشت خود 
است. بس��ياري بر اين باور هستند كه اطمينان يافتن از 
تغيير چهره مردانه مديريتي كشور بدون گذر از مجرايي 
كه منجر به تغيير اين نوع طرز فكرها مي ش��ود، ناممكن 
خواهد بود. از وزير محترم نفت انتظار مي رود كه باتوجه 
ب��ه تغييرات جامع��ه به ويژه در يك ده��ه اخير و تالش 
زن��ان براي زدودن افكاري كه آنها را مجبور به حبس در 
مطبخ ه��ا مي داند، در ادامه از الفاظ و امثال ديگري براي 
توصيف صادرات گاز ايران به ديگر كشورها استفاده كنند. 

  همكاري هاي نفتي ايران
و الجزاير گسترش مي يابد

ايرنا  »رضا عامري « س��فير جمهوري اسالمي ايران 
در الجزاير روز يك ش��نبه با وزير ان��رژي الجزاير ديدار و 
درب��اره راه هاي تقويت مناس��بات و همكاري هاي نفتي 
ميان دوكش��ور گفت وگو كرد. سفير جمهوري اسالمي 
اي��ران در الجزاير در ديدار ب��ا »مصطفي قيطوني« وزير 
انرژي اين كش��ور به روند رو به رش��د روابط دوجانبه در 
زمينه هاي مختلف از جمله همكاري سازنده در سازمان 
اوپك اشاره و بر آمادگي كشورمان براي تقويت مناسبات 
دوجانبه نفتي از جمله اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري 
مش��ترك تاكيد كرد. عامري با توجه به وابس��تگي زياد 
بودجه الجزاي��ر به درآمد ه��اي نفتي اف��زود: آماده ايم، 
تجربيات ارزشمند خود را در كاهش وابستگي به نفت در 
اختي��ار الجزاير قرار دهيم. مصطفي قيطوني وزير انرژي 
الجزاير نيز با تقدير از دعوت وي براي س��فر به تهران به 
رايزني هاي س��ودمند دو كشور در چارچوب اوپك اشاره 
كرد و گف��ت: الجزاير نيز بر ضرورت كاهش وابس��تگي 
اقتصاد خود به نفت تاكيد دارد و براي اين امر برنامه ريزي 
كرده و بهره گيري از تجربيات ايران را در دستور كار دارد. 

 خروج تدريجي شركت 
حفاري نفت هندي از ايران

تس�نيم  ش��ركت هندي آب��ان آفش��ور تقريبا تمام 
س��كوهاي حفاري خ��ود را از ايران خارج ك��رده و تعداد 
س��كوها را از ۷ به يك مورد كاهش داده است. به گزارش 
پايگاه خبري بيزنس اس��تاندارد، اس سرينيواسان، معاون 
ش��ركت هندي آبان آفش��ور گفت: كل رقم قابل دريافت 
شركت حدود 296ميليون دالر بوده كه بخش عمده آن از 
سوي ايران بوده است. وي افزود:»من فكر مي كنم مي توانم 
بگوي��م كه ح��دود 90درصد بده��ي ما از ايران اس��ت.« 
پرداخت بدهي هاي ايران به اين شركت به دليل تحريم ها 
به تاخير افتاده است. سرينيواسان افزود: وضعيت درحال 
بهبود اس��ت اما مقدار بدهي قابل توجه است. شركت در 
زمان بيش��ترين فعاليت خود حدود ۷س��كوي حفاري در 
ايران داش��ت. ش��ركت براي كاهش ريس��ك تحريم هاي 
بيشتر تعداد سكوهاي خود را به تدريج كاهش داده است. 

 كاهش شديد بارش هاي 
امسال

پاون  با گذش��ت حدود 60 روز از س��ال آبي جديد 
متوسط بارش هاي كشور به 12.3ميلي متر رسيده است. 
براس��اس اطالعات ايستگاه هاي باران سنجي شركت 
مديري��ت منابع آب ايران با گذش��ت ح��دود 60 روز از 
س��ال آبي جديد يعني از ابتداي مهر ماه سال جاري تا 
پايان روز ش��نبه 2۷ آبان ماه جاري متوسط بارش هاي 
كش��ور به 12.3ميلي متر رسيد. براس��اس اين گزارش، 
اين ميزان بارش در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال آبي 
گذش��ته)12.5ميلي متر( 1.6درص��د و در مقايس��ه ب��ا 
متوس��ط بلندمدت)26.5ميلي متر( 53.6 درصد كاهش 
داش��ته اس��ت. بر همين اساس بيش��ترين بارش ها در 
حوضه هاي آبريز اصلي، دري��اي خزر با 86.1 ميلي متر، 
درياچه اروميه ب��ا 30.2ميلي متر، خليج فارس و درياي 
عمان ب��ا 2.6ميلي متر، فالت مركزي ب��ا 2.6ميلي متر، 
مرزي شرق 0.3ميلي متر و قره قوم با 3ميلي متر به ثبت 
رسيده اس��ت. گفتني است، حجم بارش اول مهر تا 2۷ 
آبان معادل 20ميلي��ارد و 2۷1ميليارد مترمكعب بوده 

است. 

يادداشت

كوتاه از دنياي انرژي

وزير نفت در حاشيه امضاي تفاهمنامه تامين گاز پااليشگاه فجر جم مطرح كرد 

بيماري مخالفت با قرارداد توتال

»تعادل« گزارش مي دهد 

برگزاري مناقصه مرمت سدهاي كرمانشاه 
گروه انرژي 

بررس��ي هاي»تعادل« از وب س��ايت ش��ركت آب 
منطقه يي اس��تان كرمانش��اه نش��ان مي دهد كه به 
دنبال زلزله در اين استان چند مناقصه براي مرمت و 
بازسازي تاسيسات آبي ازجمله سدها درحال برگزاري 
است. طبق مستندات 4 روز پس از زمين لرزه 21 آبان 
م��اه در غرب ايران 6 مناقصه كه 5 مورد از آن همگي 
در روز 25 آبان ماه ثبت ش��ده اند در بخش مناقصات 
ش��ركت آب  منطقه يي به چشم مي خورند. 3 مورد از 
اين مناقصه ها مربوط به بازس��ازي و مرمت س��دهاي 
»شيان«، »گاوش��ان« و »گيالن غرب« مي شود. البته 
يك روز پس از زلزله محمد حاج رسولي ها، مديرعامل 
ش��ركت مديريت منابع آب كشور اعالم كرد كه هيچ 
كدام از سدهاي كرمانشاه در زلزله آسيب نديده اند. به 
همين دليل مشخص نيست كه مناقصه مرمت سدهاي 
فوق الذكر به چه منظور ثبت شده است. يكي از موارد 
ديگر در مناقصه هاي آب  منطقه يي كرمانشاه كه پس 
از زلزله به ثبت رسيده است »مرمت و بازسازي شبكه 
روانسر و ساير شبكه هاي مدرن استان« است. برآورد 
اوليه از مبلغ اين پروژه براساس فهرست پايه سال 96 

حدود 500 ميليون تومان بوده است. 
از س��ويي درحالي كه فروردين ماه سال گذشته 
اعالم ش��ده بود با حضور معاون اول رييس جمهوري 
سد »تنگ حمام« افتتاح شده است يكي از مناقصات 
شركت آب منطقه يي كرمانش��اه كه 25 آبان ماه به 
ثبت رس��يده است مربوط به »احداث ايستگاه پمپاژ 
بابا ه��ادي و عمليات مورد نياز ط��رح تنگ حمام« 
اس��ت. باز هم مش��خص نيس��ت كه منظور از طرح 
»تن��گ حمام« و عمليات مورد نياز آن چيس��ت اما 
برآورد مبلغ آن طبق فهرس��ت پايه سال 96 معادل 

بيش از 800 ميليون تومان اعالم شده است. 
وضعي��ت آب مناطق زلزله زده در يك هفته اخير 
مناسب نبوده است و به دليل تامين آب اين مناطق 
از س��راب ها، پس لرزه ها موجب حف��ظ كدورت آب 
ش��ده و در نتيجه مشكالت فراواني را به وجود آورده  
است. ديروز استاد بخش آب دانشگاه رازي كرمانشاه 
به پايگاه اطالع رس��اني وزارت ني��رو گفت: تيرگي و 
گل آلود شدن آب حتي در فواصل دور از مركز زلزله 
نخس��تين و طبيعي ترين آثار ناشي از زلزله است. او 
معتقد اس��ت از آنجا كه تنها منب��ع تامين نياز آب 
شرب ش��هرهاي سرپل و قصر شيرين و برخي ديگر 
از شهر هاي استان س��راب آبگرم است، اقدام عاجل 
درخصوص بررسي شرايط آبخوان هاي استان پس از 

زلزله امري ضروري است. 
حسين بنكداري با بيان اينكه طي چند روز گذشته 
استان كرمانشاه زلزله هايي با قدرت ۷.4ريشتر و بيش 
از 500 پس لرزه را تجربه كرده و ش��رايط آبخوان هاي 
اس��تان به طور قطع تغييراتي را داش��ته  است، اظهار 
ك��رد: اصلي ترين منبع تامين آب ش��رب در اس��تان 
كرمانشاه آب هاي زيرزميني بوده لذا توجه بسيار ويژه 
و فوري به وضعيت آب هاي زيرزميني ضمن آگاهي از 
منابع آبي جديد و مبارزه با بحران آب در بلندمدت و 

بعد از وق�وع زم�ين ل�رزه بسيار ضروري است. 
وي ادام��ه داد: ام��واج لرزه يي معموال دو اثر اصلي 
ش��امل نوس��انات كوتاه مدت و تغييرات دايمي روي 
سطح آب هاي زيرزميني دارند: تيرگي و گل آلود شدن 
آب حت��ي در فواصل دور از مركز زلزله نخس��تين و 

طبيعي ترين آثار ناشي از زلزله است. 
استاد بخش آب دانشگاه با بيان اينكه امواج لرزه يي 
موجب انبس��اط و انقباض آبخوان ها مي شوند، گفت: 

اين تغيي��رات به صورت لحظه ي��ي در چاه ها موجب 
باال و پايين رفتن سطح آب مي شود. تغييرات دايمي 
احتمال��ي در آبخوان عموم��ا در نزديكي كانون زلزله 
رخ داده و بي��ش از 100كيلومت��ر از كانون زلزله اين 

تغييرات ناچيز است. 
وي ادامه داد: اصلي ترين تاثير زلزله تغييرات جدي 
در فش��ار آب منفذي خاك بوده كه مي تواند منجر به 
پايين رفتن س��طح آب چاه ها، خش��كيدن پاره يي از 
چشمه ها و قنات ها يا حتي جاري شدن آب از نقاطي 
ش��ود كه قبال خشك بوده است. به عنوان مثال زلزله 
بم موجب افت ش��ديد سطح آب زيرزميني، تغيير در 
آبدهي قنوات و چاه هاي مجاور گس��ل و حتي تغيير 
شيب هيدروليكي و در نتيجه تغيير جهت جريان در 

نواحي مجاور گسل زلزله زا شد. 
بنكداري تصريح كرد: البت��ه در مواردي هم زلزله 
موجب باال آمدن س��طح ايس��تابي به دلي��ل پديده 
روان گرايي ش��ده و حتي باال آمدن سپس افت سطح 

ايستابي در برخي زلزله ها گزارش شده است. 
اين عضو هيات علمي دانش��گاه رازي كرمانشاه با 
بيان اينكه محدوده آبخوان هاي نزديك به كانون زلزله 
داراي احتمال بيش��تري جهت تغيير ش��كل ناشي از 
تغيير شكل گسل هستند، ادامه داد: با اين حال امواج 
لرزه ي��ي قادر به ايجاد تغييرات س��طح آب زيرزميني 
به ش��يوه هاي ديگر بوده و اين تغيي��رات مي تواند در 

آبخوان هاي فعال يا غيرفعال بروز نمايند. 
وي با اشاره به اينكه تغييرات دايمي ناشي از فشار 
مي تواند تا چند ماه به  طول انجامد تا ش��رايط تعادل 
اس��تاتيكي جديد تامين ش��ود، افزود: نياز آب شرب 
اس��تان كرمانش��اه س��االنه بيش از 100ميليون متر 
مكعب بوده كه بخش عمده يي از آن به  وس��يله منابع 

آب زيرزميني از طريق چاه، چش��مه، قنات و س��راب 
تامين مي ش��ود. از آنجا كه تنها منبع تامين نياز آب 
ش��رب شهرهاي سرپل و قصرش��يرين و برخي ديگر 

از ش��هر هاي استان سراب آبگرم اس��ت، اقدام عاجل 
درخصوص بررس��ي شرايط آبخوان هاي استان پس از 

زلزله امري ضروري است. 

گروه انرژي 
در س��ال هاي اخير تمركز اصلي فعاليت هاي ايران 
در زمين��ه توليد گاز بر فازهاي مختلف پارس جنوبي 
بوده اس��ت. به نوعي ذخاير عظي��م موجود در ميدان 
مشترك بين ايران و قطر، ديگر ميدان هاي گازي ايران 
را تحت الش��عاع قرار داده اس��ت. ميدان هاي گازي نار 
و كنگان كه تا پي��ش از بهره برداري از پارس جنوبي، 
تامين كنن��ده اصلي گاز كش��ور بودن��د، از اين موارد 
هستند كه براس��اس اظهارات روز گذشته وزير نفت 
با كاهش افت فش��ار و روند كاهشي توليد مواجه اند. 
گاز اين دو مي��دان، خوراك اصلي پااليش��گاه گازي 
فجر جم اس��ت و از اين رو براي ادامه حيات اين واحد 
پااليشگاهي نياز است تا برنامه هاي جديدي در رابطه 
با افزايش توليد گاز از نار و كنگان يا جايگزيني خوراك 
گازي اين ميدان ها ب��ا گاز پارس جنوبي مدنظر قرار 
بگيرد. از اين رو روز گذش��ته شركت ملي نفت ايران و 
شركت انرژي گستر سينا از شركت هاي زيرمجموعه 
بنياد مس��تضعفان انقالب اس��المي، دو تفاهمنامه با 

محوريت پااليشگاه فجر جم امضا كردند. 
پااليش��گاه فج��ر ج��م ك��ه پي��ش از اين ب��ا نام 
پااليشگاه كنگان ش��ناخته مي شد پس از آن احداث 
ش��د كه در تيرماه س��ال 1353، ميدان گازي كنگان 
توسط گروهي از ش��ركت هاي اروپايي كه به اختصار 
 European Group of كه مخف��ف EGOCO
Oil Companies اس��ت، كشف شد. از جمله اين 
ش��ركت هاي اروپايي مي توان به Ruhr Gas آلمان، 
فرنچ گاز فرانسه و او ام وي اتريش در كنار چند شركت 
از ش��وروي سابق اشاره كرد.  كشف اين ميدان در آن 
تاريخ انعكاس قابل توجهي در س��طح جهاني داشت. 
حدود يك سال بعد، گاز ميدان نار نيز همچون ميدان 
كنگان كشف شد. با كشف اين دو ميدان كه ظرفيت 
تولي��د گاز ايران را ب��ه ميزان قاب��ل توجهي افزايش 
م��ي داد، ايده احداث خط لوله سراس��ري دوم گاز نيز 
شكل گرفت و از همين رو نياز به ساخت پااليشگاهي 

براي تصفيه گاز اين دو ميدان به وجود آمد. 
گاز ترش حوزه كنگان و نار به وس��يله 3خط لوله 
به اين پااليشگاه منتقل مي شوند. ظرفيت اوليه تصفيه 
گاز اين پااليشگاه به ميزان ۷9ميليون مترمكعب بود 
كه در س��ال 1380 و با اجراي طرح افزايش توليد به 

110ميليون مترمكعب افزايش پيدا كرد. 
ش��ركت پاالي��ش گاز فجر جم تا س��ال 1380 و 
پي��ش از بهره برداري از مي��دان گازي پارس جنوبي، 
بزرگ ترين توليدكننده گاز كشور بود و بيش از نيمي 
از نياز ايران را تامين مي كرد. براساس اطالعات موجود 
در تارنماي شركت ملي گاز هم اكنون نيز اين شركت 
رتب��ه دوم توليد در كش��ور را پ��س از پارس جنوبي 
داراس��ت. از اين رو امضاي تفاهمنامه يي در اين رابطه 
از اهميت زيادي برخوردار است و بايد مورد كندوكاو 
ق��رار بگيرد.  اف��ت توليد در ميدان ه��اي گازي نار و 
كن��گان، زنگ خطر را براي مس��ووالن وزارت نفت به 
ص��دا درآورده و آنها به همين منظور به دنبال تالش 
براي تامين پايدار خوراك پااليش��گاه كنگان هستند. 
روز گذشته، بيژن زنگنه در حاشيه امضاي تفاهمنامه 
با بنياد مستضعفان انقالب اسالمي در اين زمينه گفت: 
»مدت طوالني  است كه خوراك ورودي به پااليشگاه 
فجر جم از ميدان هاي نار و كنگان برداشت مي شود و 

در حال افت است. از اين رو بايد مطالعات باالدستي در 
اي��ن زمينه صورت بگيرد تا از وضعيت تامين خوراك 
پااليشگاه مطمئن ش��ويم و پس از آن بدانيم كه چه 

كاري را بايد انجام بدهيم.«
البته نه وزير نفت و نه رييس بنياد مستضعفان كه 
در محل امضاي تفاهمنامه حضور داش��تند، اطالعات 
بيش��تري از اينكه جزئيات امض��اي اين تفاهمنامه و 
برنامه هاي ش��ركت انرژي گس��تر س��ينا براي تامين 
خوراك پااليشگاه چه چيزي است، ارائه ندادند. زنگنه 
تنها به ذكر اين نكته بس��نده كرد كه به ش��ركت ياد 
ش��ده، 6ماه زمان داده و توافق ش��ده كه از مش��اوره 
شركت هاي بين المللي نيز در اين زمينه استفاده شود. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از ش��انا، زنگنه ادامه داد: 
»پس از مشخص شدن نتايج مطالعات و با پيشنهادي 
كه بنياد مستضعفان انقالب اسالمي ارائه مي دهد براي 
تاسيساتي كه در آينده شركت انرژي گستر سينا ايجاد 
خواه��د كرد در زمينه طراحي مفهومي توافق حاصل 
خواهد شد.«همچنين تفاهمنامه ديگري نيز در زمينه 
اس��تحصال گاز +C2 پااليش��گاه فجر جم در حضور 
وزير نفت بين مديرعامل شركت ملي گاز و مديرعامل 

شركت انرژي گستر سينا امضا شد. 

 انتقاد از هميشه مخالفان 
در حالي كه روز ش��نبه، وزير نف��ت پس از ديدار 
با معاون نخس��ت وزير ازبكستان اعالم كرد كه تحريم 
شوراي امنيت تنها راه فسخ قرارداد توتال است، ديروز 

نيز پس از امضاي تفاهمنامه هاي ياد شده، بار ديگر در 
جمع خبرنگاران در زمينه قرارداد توتال مورد پرسش 
قرار گرف��ت. اين بار زنگنه با لحن��ي تندتر خطاب به 
كساني كه شائبه لغو قرارداد توتال را ترويج مي كنند و 
حتي آنهايي كه مدام پيگير اعتبار اين قرارداد هستند، 

پاسخ داد و آنها را بيمار خواند. 
ب��ه گزارش ايلنا، زنگن��ه در اين باره گفت: »بحث 
مخالفت با توتال بيمارگونه ش��ده است. يك مريضي 
است كه عده يي فقط به دنبال اين هستند كه بگويند 
آيا اين بيمار مي ميرد يا زنده مي ماند. )ما( يك قرارداد 

معتبر با توتال داريم كه در حال پيشرفت است.«
وزير نفت همچنين در پاس��خ به سوالي مبني بر 
كن��دي امضاي قراردادهاي جديد نفتي از انتقادها در 
اين زمينه گاليه كرد و گفت: »اگر قرارداد امضا كنيم، 
مي گويند چرا ب��ا خارجي ها قرارداد امض��ا كرديد. از 
طرف ديگر عده يي نيز فش��ار مي آورند كه چرا تاخير 
مي كنيد و وقتي هم امضا مي كنيم باز هم به ما انتقاد 
مي شود. اگر بخواهيم قرارداد امضا كنيم و بعد بگويند 

چرا با خارجي ها امضا مي كنيد از هم اكنون بگويند.«

 ادامه سهميه 3.8ميليون بشكه اي ايران
در صورت تمديد توافق

كمتر از 10روز به برگزاري نشست وزراي كشورهاي 
عضو اوپ��ك در وين باقي مانده و گمانه زني ها همگي 
حاكي از تصميم اعض��اي اين كارتل به تمديد توافق 
كاهش توليد تا پايان سال 2018 است. روز گذشته از 

وزير نفت ايران نيز در اين زمينه پرسيده شد كه پاسخ 
وي نيز در راستاي تقويت اين گمانه زني ها بود. زنگنه 
در اين باره گفت: »بيشتر پيشنهادها مبني بر تمديد 
كاهش توليد است اما تصميم نهايي در نشست وزيران 

گرفته مي شود.« 
به گزارش »تعادل« و به نقل از شانا، وي در پاسخ 
به اين پرس��ش كه آيا در صورت تمديد كاهش توليد 
اعض��اي اوپك، ايران دوباره از كاهش توليد مس��تثنا 
مي شود، گفت: »اگر كاهش توليد تمديد شود، مستثنا 

بودن ايران از كاهش توليد هم تمديد مي شود.«

 رد ارزان فروشي گاز به پروژه اف ال ان جي
پاس��خ به ادعاي ارزان فروش��ي گاز ب��ه پروژه هاي 
ال ان جي نيز از صحبت هاي زنگنه در حاش��يه مراسم 
روز گذش��ته بوده است. اوايل آبان ماه سال جاري بود 
كه خبر امضاي نخستين قرارداد فروش گاز ايران براي 
توليد ال ان جي منتشر ش��د. اين قرارداد بين شركت 
ملي نفت، شركت پااليش گاز خارگ و شركت نروژي 
همال امضا شد. بر اساس اين قرارداد 20ساله، شركت 
آي اف ال ان جي كه شركتي مشترك بين همالي نروژ 
و ش��ركت پااليش خارگ اس��ت، ش��ناور ويژه توليد 
ال ان جي را از ش��ركت بلژيكي اكسمار اجاره كرده تا 
س��االنه 500هزار تن ال ان جي توليد كند. اين شناور 
كه مراح��ل آزماي��ش آن در چين به پايان رس��يده 
دومين ش��ناور ساخته شده در جهان با قابليت توليد 
گاز مايع شده در درياس��ت و پيش بيني مي شود كه 

روزان��ه 2ميليون و 300ه��زار مترمكعب گاز طبيعي 
از پااليش��گاه هفت��م پارس  جنوبي ب��ه آن اختصاص 
يابد. پس از امضاي اي��ن قرارداد خبرگزاري فارس، با 
انتش��ار گزارشي ادعا كرد كه قيمت فروش گاز به اين 
پروژه ۷سنت اس��ت كه از قيمت 8سنتي فروش گاز 
به پتروش��يمي ها و قيمت 16 تا 19سنتي فروش گاز 
به تركيه پايين تر اس��ت. روز گذشته زنگنه در پاسخ 
به اين انتق��اد اعالم كرد كه اگر ايران بخواهد، قيمت 
فروش گاز به تركيه را مبناي كار قرار دهد، گاز ايران 
بدون مشتري باقي خواهد ماند و مشخص نيست كه 
اين كش��ور چه زماني بتواند به توليد ال ان جي دست 
يابد. وي با اشاره به اينكه قيمت گاز تعيين شده براي 
تولي��د ال ان جي، كف قيمت گاز پتروشيمي هاس��ت 
و ب��ا قيمت صادراتي به تركيه متفاوت اس��ت، گفت: 
»در مورد ال ان جي قيم��ت را عمومي اعالم كرديم و 
هركس بخواهد مي تواند با آن قيمت س��رمايه گذاري 
كند. ابالغيه ما مختص ش��ركت خاصي نيست.« وي 
همچني��ن ادامه داد: »ما صادرات گاز نداريم بلكه گاز 
را به يك واحد صنعتي مي فروش��يم و شركت خريدار 

است كه ال ان جي توليد شده را مي فروشد.«

 ادامه تالش ها براي مهار آتش رگ سفيد
بيش از 2هفته از حادثه آتش س��وزي ميدان نفتي 
رگ س��فيد مي گذرد و كماكان اخبار رسيده از ميدان 
نش��ان مي دهد كه پيشرفت خاصي در مهار اين آتش 
دي��ده نمي ش��ود و نفت اي��ن چاه كم��اكان در حال 
س��وختن اس��ت. وزير نفت پيش تر در بازديد خود از 
محل حادث��ه در 11آبان اعالم كرد كه براي مهار اين 
آت��ش نياز به حف��ر دو چاه در كنار چاه اصلي اس��ت 
كه به 45روز زمان نياز خواهد داشت. بدين معني كه 
احتماال مهار آتش رگ س��فيد تا پايان آذرماه به طول 
خواهد انجاميد. روز گذشته زنگنه در تشريح آخرين 
اقدام��ات صورت گرفته در اين زمين��ه اعالم كرد كه 
حفاري هاي جديد توسط دو دكل ادامه دارد تا بتوان 
از پايي��ن به آتش حمله كرده و آن را خاموش كرد. از 
س��وي ديگر در بخش سطحي نيز محيط پاك شده، 
تجهيزات مس��تقر ش��ده، آب مورد نياز تامين شده و 
سعي بر اين است تا بدون وارد كردن فشار، چاه از باال 

خاموش شود و اتفاق جديدي رخ ندهد. 

 بررسي وضع كاركنان موقت
پرسش ديگري كه روز گذشته زنگنه به آن پاسخ 
داد، وضعيت كاركنان مدت موقت صنعت نفت است 
كه شمار زيادي از كاركنان اين صنعت را نيز تشكيل 
مي دهند و به اذعان وزير نفت، وضعيت خوبي ندارند. 
به گفته زنگنه قرار بود كه جلسه يي در اين باره در روز 
گذشته نيز تشكيل ش��ود تا در رابطه با وضعيت اين 
كاركنان تصميم گيري ش��ود. وي با اشاره به مطالعه 
چندي��ن ماه��ه روي اين موضوع گفت: »رس��يدگي 
به اين مس��اله كار پيچيده يي اس��ت. زماني بر مبناي 
تصميم هاي احساسي اقدام هايي انجام شد كه به اين 
سادگي نمي شود آنها را اصالح كرد و در اين زمينه با 
گرفتاري هاي زيادي روبه رو هستيم«. وي افزود: »اين 
دسته از كاركنان طبق قانون كار فعاليت دارند. البته 
آنها خواهان بهبود شرايط حقوقي خود هستند و اين 

موضوع نيز در دست بررسي است.«

رويترز 
 ترجمه: مهدي نيكويي     

بازار هاي جهاني نفت در روز دوش��نبه راكد بود و 
به نظر نمي رسيد كه فعاالن قصد خريد بزرگي پيش 
از نشس��ت انتهاي ماه نوامبر اوپك و روش��ن شدن 
وضعيت بازار داش��ته باش��ند. در اين نشست كه با 
حضور كشورهاي عضو اوپك و چند كشور غير اوپك 
برگزار مي ش��ود، انتظار مي رود ك��ه توليدكنندگان 
درباره ادامه كاهش عرضه براي باالتر بردن قيمت ها 

تصميم گيري كنند. 
قيمت نفت خام برن��ت در معامله هاي آتي بازار 
اروپا، در ساعات نخست دوشنبه برابر با 62.4۷دالر 
در هر بش��كه بود كه 25س��نت )برابر با 0.4درصد( 
از قيمت ه��اي آت��ي زمان بس��ته ش��دن ب��ازار در 
روز جمع��ه كمتر ب��ود. قيمت هاي آت��ي نفت خام 
وس��ت تگزاس اينترمدييت ديگر ش��اخص نفتي، در 

س��طح 56.5۷ دالر در هر بشكه قرار گرفت كه تنها 
2 سنت از آخرين قيمت آن كمتر بود.  فعاالن بازار 
عنوان كردند كه به دليل مبهم بودن شرايط بازارها 
از انجام معامالت بزرگ و جديد خودداري مي كنند. 
جفري هال��ي مدير معامله هاي آت��ي كارگزاري 
اوآن��دا گف��ت: »به نظ��ر مي رس��د ك��ه هم اكنون 
س��وداگران توجه خود را به نشس��ت اعضاي اوپكي 
و غيراوپكي و احتم��ال تمديد توافق كاهش عرضه 
ب��ه تمام س��ال 2018 معطوف كرده اند.« س��ازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( همراه گروهي 
از توليدكنندگان نفت غيراوپكي از جمله روس��يه از 
ابتداي سال جاري ميالدي ميزان عرضه خود به بازار 
را كاه��ش داده اند تا به وضعيت مازاد عرضه جهاني 

پايان داده و قيمت ها را به باال سوق دهند. 
محدودس��ازي عرض��ه قرار اس��ت در ماه مارس 
2018 منقضي ش��ود اما اعضاي اوپك در 30 نوامبر 

ديدار مي كنند تا درباره چشم انداز اين سياست بحث 
كنند. انتظار مي رود كه اوپك با تمديد محدودسازي 
موافقت كند، چرا كه با وجود تالش هاي اخير سطح 
ذخاير تجاري باال مانده است. البته ترديدهايي درباره 
تمايل برخي اعضا براي ادامه محدودس��ازي عرضه 
وجود دارد اما به نظر نمي رسد اين بي ميلي به حدي 

باشد كه مانع از تمديد توافق شود. 
بانك امريكايي مورگان استنلي در پيامي خطاب 
به موكالن خود نوشت: »نشست اوپك همچنان يكي 
از عوامل اساسي تغييرات در انتهاي سال است. « در 
ادامه اين پيام آمده اس��ت: »بازار انتظار دارد كه اين 
توافق براي تمام س��ال 2018 هم تمديد شود. اين 
انتظارات از اظهارات اعض��اي اوپك در ابتداي پاييز 
كنوني ش��كل گرفته اس��ت )اما( با تاخير اوپك در 
تصميم گيري درباره تمديد، ريسك افزايش مي يابد.«

آخرين نشانه يي كه احتمال تمديد توافق اوپك 
را افزاي��ش داد، اظه��ارات روز گذش��ته وزير انرژي 
عربستان سعودي بود. خالد الفالح اعالم كرد: جهان 

در پايان ماه مارس سال 2018 ميالدي همچنان با 
م��ازاد عرضه نفت روبه رو خواهد بود. وي گفت: بايد 
تاييد كنيم كه س��طح ذخيره سازي هاي نفت خام تا 
پايان ماه مارس به س��طح مطل��وب يعني ميانگين 
پنج ساله نمي رس��د و اين واقعيت به معناي شكلي 
از تمديد توافق است. وي تصريح كرد: ما در كاهش 
ذخيره س��ازي تا 50 درصد پيش رفته ايم، اما اين به 
آن معناس��ت كه همچنان با مازاد ذخيره س��ازي ها 
روبه رو هستيم كه بايد براي كاهش آن تالش كنيم. 
الفال��ح افزود: اما در پي جه��ش قيمت نفت كه 
سبب غافلگيري بازار شود، نيستيم؛ ما خواهان هيچ 
حركت��ي در قيمت ها كه براي تقاضا مضر باش��ند، 
نيس��تيم؛ گمان نمي كنيم كه تاكنون شاهد چنين 
قيمت هايي بوده باشيم، اما اگر شاهد اختالل در يكي 
از توليدكنندگان عمده باشيم، ممكن است اين اتفاق 

محقق شود. 
وزير انرژي عربس��تان همچنين اعالم كرد: براي 
گمانه زن��ي درب��اره تمديد احتمال��ي توافق جهاني 

كاهش توليد نفت زود اس��ت، اما عربس��تان ترجيح 
مي دهد كه در نشست آينده اوپك تصميمي درباره 

تمديد توافق گرفته شود. 
مورگان استنلي درباره احتمال تمديد شدن اين 
توافق بيان كرد: »سوال درباره تمديد محدودسازي 
عرضه به مش��اركت كنندگان غيراوپك��ي اين توافق 
انتقال يافته و اين مشاركت كنندگان و در راس آنها 

روسيه تمايل به تمديد توافق دارند. «
بر خالف اين، گرگ مك كنا از كارگزاري مبادالت 
آتي آكس��ي تريدر گف��ت: »ارزش دارد به اين نكته 
اشاره كنيم كه گمانه زني هاي فعاالن بازار باعث شده 
تا انتظارات براي تمديد توافق بيشتر ]از حد معقول 
خود[ ش��ود و قيمت ها صعود كنند. « با اين شرايط 

بازار انتظار دارد كه قيمت ها افزايش يابند. 
در اياالت متحده امريكا و در هفته منتهي به 1۷ 
نوامبر تعداد دكل هاي جديد حفاري نفت بدون تغيير 
و در رقم ۷38 واحد باقي ماند. اين موضوع را گزارش 

روز جمعه شركت بيكر هاگز بيان كرد. 

بازار منفعل در انتظار نشست اوپك 

نادي صبوري 
دبير سرويس انرژي

ايسنا 
وزير نيرو گف��ت: كيفيت آب مناطق زلزله زده 
خط قرمز وزارت نيرو است و ما بر روند ورود آب 
ورودي به ش��بكه از نظر استاندارد بودن كيفيت 
آن نظ��ارت و كنترل داريم. رضا اردكانيان با بيان 
اينكه تاكنون آب مورد نياز مردم مناطق زلزله زده 
را نيز به صورت بس��ته بندي و س��الم تحويل آنها 
داده ايم، گفت: براي تامين آب س��الم و بهداشتي 
مردم اين مناطق اكنون مشكلي نداريم. اردكانيان 
جم��ع آوري فاضالب را يكي از دغدغه هاي وزارت 
نيرو در مناطق زلزله زده دانس��ت و گفت: كنترل 
فاضالب ب��راي جلوگيري از احتمال بروز بيماري 

در اولويت وزارت نيرو است. 

وزي��ر نيرو با اش��اره به اينكه ب��راي تردد زوار 
اربعين امكاناتي مانند حمام س��يار در نظر گرفته 
شده، گفت: اين امكانات شامل 100دوش حمام 
را به مناط��ق زلزله زده انتقال داديم و 400دوش 

ديگر را به اين مناطق منتقل خواهيم كرد. 
اردكاني��ان اظهار كرد: از نظ��ر تامين برق در 
مناطق زلزله زده مشكلي نداريم و مردم مي توانند 
از برق براي گرمايش اس��تفاده كنن��د البته بايد 
اس��تانداردهاي الزم را در اين ارتباط رعايت و به 
نكات ايمني توجه كنند. وي همچنين از شركت 
گاز خواست جريان گاز واحدهاي مسكوني سالم 
را ه��ر چه س��ريع تر وص��ل كنند تا م��ردم براي 

گرمايش مشكلي نداشته باشند. 

 كيفيت آب مناطق زلزله زده خط قرمز
وزارت نيرو است
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تشييعپيكرهنرمنديكهدرجايبزرگاندينينشست
مراس��م تشییع پیكر زنده ياد محمد پورستار بازيگر س��ريال هاي به ياد ماندني »مردان آنجلس«، »يوسف پیامبر« و »مريم 
مقدس« صبح ديروز دوش��نبه بیس��ت و نهم آبان با حضور برخي از هنرمندان و دوس��تدارانش از مقابل س��اختمان ش��ماره 2 
خانه س��ینما برگزار ش��د و پس از اقامه نماز از س��وي س��یدمحمود دعايي، پیكر اين هنرمند فقید به سمت قطعه هنرمندان 
بهش��ت زهرا)س( بدرقه ش��د. در اين مراسم علي دهكردي، پرويز پورحس��یني، احمد میرعاليي، محسن علي اكبري، منوچهر 
شاهس��واري )مديرعامل خانه س��ینما( سخنراني كردند.  در ابتداي اين مراسم كامران ملكي عضو هیات مديره خانه سینما كه 
اجراي برنامه را برعهده داش��ت، در س��خناني گفت: غم انگیزترين لحظات خانه س��ینما لحظاتي است كه يكي از اعضاي آن به 
خانه ابدي بدرقه مي ش��ود. ما امروز يكي از هنرمندان و بزرگان پیشكس��وت را از دست داديم. فردي كه تجسم عیني انسانیت 
و معرفت بود، هنرمندي كه تجسم عیني بزرگان ديني ما بود و بزرگان دين مان را برايمان عینیت بخشید. او ادامه داد: براي 
همه ما قطعا اين از دست دادن دردناك است. او را به خداي بزرگ مي سپاريم و هیچ جايي از امان خدا محكم تر براي او نیست. 

چهرهروز

نگاهيبهكاهشتلفاتناشيازحوادثتروريستيدركشورها

تروريسِمرنگباختهدرجهان
گ�روهگوناگ�وندر س��ال گذش��ته 
گزارش ه��اي بس��یاري از محدود ش��دن 
مرز و نیروي گروه هاي تروريستي منتشر 
شده اس��ت. در میان حمالت تروريستي صورت گرفته 
در س��ال هاي گذشته، داعش بیشترين سهم را به خود 
اختصاص داده بود كه براس��اس آمار منتش��ر شده، در 
سال 2016، بس��یاري از اعضاي اين گروه جدا شده و 
به سرزمین هاي خود بازگشتند. در آخرين گزارش هاي 
منتشر شده، بیشترين آمار مرگ ومیر ناشي از حمالت 
تروريستي در س��ال 2016 مربوط به عراق، افغانستان 
و س��وريه بوده اس��ت. در تازه ترين نسخه منتشر شده 
ش��اخص جهاني تروريسم در سال 2017، در مجموع، 
ح��دود 25هزار و 673 مرگ ومیر ناش��ي از تروريس��م 
در سراسر جهان به ثبت رس��یده است. آنطور كه اين 
گزارش نشان مي دهد، افغانستان، عراق، نیجريه، سوريه 
و پاكستان، سه چهارم مرگ ومیرهاي ناشي از تروريسم 
را به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است كه جز 
عراق، ساير كش��ورهاي درگیر با تروريسم، در مقايسه 
با س��ال 2015، كاهش قابل توجهي در ش��مار تلفات 
داش��ته اند. آمار اعالم ش��ده در س��ال میالدي جاري، 
كاهش 13 درصدي تلفات ناشي از حوادث تروريستي 
را در مقايسه با سال هاي 2015 تا 2016 نشان مي دهد. 
در گزارش ها اعالم ش��ده كه آمار كشته شدگان ناشي 
از حم��الت افراط گرايان ب��راي دومین س��ال متوالي 
می��الدي كاهش يافت��ه اما »تعداد« كش��ورهاي مورد 
هدف حمله هاي تروريس��تي رش��د داشته است. طبق 
اين گزارش، تركیه و مصر، در میان ساير كشورها نیز، 
بیشترين افزايش تروريسم را داشته اند. در سطح جهاني 
نیز تعداد حمله هاي تروريستي در سال 2016 نسبت 
به 2015، حدود 17 درصد افزايش يافته اس��ت. هدف 
اصلي اين حمالت ش��هروندان عادي و دارايي هاي آنها 
بوده اس��ت. در س��ال 2016 حدود ي��ك درصد از كل 
قرباني هاي حوادث تروريس��تي مربوط به كش��ورهاي 
عضو »س��ازمان همكاري هاي اقتصاد و توس��عه« بوده 
است. از سال 201۴ نیز گروه تروريستي داعش در 1۸ 
مورد از 33 كش��ور عضو اين سازمان حمله تروريستي 

صورت داده است. 
براساس اين گزارش، عراق، با بیش از 9هزار كشته 
در حمالت تروريستي، بیشترين آمار تلفات را در سال 

2016 به خود اختصاص داده اس��ت. به گزارش وزارت 
امور خارجه امريكا، گروه تروريس��تي داعش در س��ال 
گذش��ته مرگبارترين گروه تروريس��تي در جهان بوده 
و تع��داد حمالتي كه در عراق انجام داده با رش��د 20 
درصدي در سال گذشته روبه رو شده است. تعداد تلفات 
حمالت داعش نسبت به سال 2015 میالدي بیش از 
69 درصد رش��د داشته است. بعد از عراق، افغانستان با 
بیش از ۴هزار كشته در س��ال 2016، باالترين میزان 
تلفات ناشي از تروريسم را به خود اختصاص داده است. 
طبق آخرين گزارش هاي منتش��ر ش��ده از اين كشور، 
تلفات ناش��ي از حمالت تروريس��تي در افغانستان در 
مقايسه با سال 2015، حدود 15 درصد افزايش داشته 
است. براساس اين گزارش، طالبان مسوول 67 درصد از 
تلفات غیرنظامیان در افغانستان بوده كه در اين میان، 
ح��دود 1۸ درصد از غیرنطامیان نیز توس��ط نیروهاي 
طرفدار حكومت افغانستان و 5 درصد ديگر نیز توسط 
تروريس��ت هاي داعش كشته شده اند. در سال میالدي 
گذشته، حوادث تروريستي در سوريه نیز بیش از 2هزار 

نفر كشته برجا گذاشت.
با اين آمار، سوريه در میان كشورهايي با بیشترين 
تلفات ناشي از تروريسم، رتبه سوم را به خود اختصاص 
داد. آنط��ور ك��ه در اي��ن گزارش گفته ش��ده، نیجريه 
بیش��ترين كاهش مرگ ومیر ناش��ي از تروريسم را به 

خود اختصاص داده اس��ت. براساس آمار اعالم شده در 
سال 2016، شمار تلفات حوادث تروريستي در نیجريه، 
كمتر از 2هزار نفر اعالم ش��د كه اين رقم در مقايس��ه 
با س��ال 2015، كاهش قابل توجهي را نشان مي دهد. 
گزارش ها از نیجريه حاكي از كاهش ۸0 درصدي شمار 
افرادي اس��ت كه توسط گروه تروريستي بوكوحرام در 

اين كشور كشته مي شدند. 
طبق گزارش ش��اخص جهاني تروريسم، پاكستان، 
سومالي، تركیه و يمن نیز از ديگر كشورهايي هستند 
كه در سال 2016، حوادث تروريستي را تجربه كرده اند؛ 
هرچند كه آمار تلفات در اين كشورها حاكي از كاهش 
مرگ ومیر ناشي از تروريسم است. دراين كشورها به طور 
متوسط حدود 500 تا يك هزار نفر در سال 2016 براثر 
حمالت تروريستي كشته شدند. شمار تلفات ناشي از 
تروريس��م در لیبي و هند نیز، طبق اين گزارش حدود 

300 نفر در سال 2016 اعالم شده است. 
هرچن��د ك��ه در اين گزارش نامي از كش��ورهاي 
اروپاي��ي ديده نمي ش��ود، اما آمارها نش��ان  مي دهد 
كه فعالیت گروه  تروريس��تي داعش در كش��ورهاي 
اروپاي��ي افزايش يافته، به طوري كه از س��ال 201۴ 
تاكنون، حدود 75 درصد مرگ هاي ناشي از عملیات 
تروريس��تي در اي��ن كش��ورها با هداي��ت داعش، يا 

الهام گرفته از اهداف اين گروه بوده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

جايزهشاتوبريان2017به»تاريخرم«
آلكس��اندر گراندازي ب��راي »تاريخ رم« 
به عن��وان برن��ده جايزه ش��اتوبريان 2017 
انتخاب ش��د. به گ��زارش اكتوالیته، جايزه 
ش��اتوبريان در سي و يكمین دوره برگزاري 
خود به آلكس��اندر گراندازي براي كتابش با 
عنوان »شهر. تاريخ شهر رم از مبدا تا مرگ 

آگوستوس« تعلق گرفت. اين كتاب توسط انتشارات پريان در سال 2017 منتشر 
ش��د. اين كتاب با ارجاعي به فرهنگ غرب، به تحقیق از دوره رنسانس پرداخته و 
شهر باستاني رم را زير ذره بین قرار داده است. بیوگرافي شهر رم كه مركز نخستین 
جهاني س��ازي تاريخ بود، در اين كتاب مورد بررس��ي قرار گرفته است. نويسنده در 
اين كتاب با بازگشت به دوره آگوستوس، شهر رم را مورد بررسي قرار داده و نشان 
داده چطور اين ش��هر از مكاني س��اده، به يك ش��هر جهاني بدل شد. قرن پس از 
قرن، پیروزي پس از پیروزي، رم مسیر پیشرفت را طي كرد و به سنگ بنايي بدل 
ش��د كه مي توان تاريخ ايتالیا را روي آن خواند. به گزارش مهر، آلكساندر گراندازي 
فارغ التحصیل ادبیات كالسیك از »اكول نرمال سوپريور« فرانسه، مدرس رشته زبان 
و ادبیات التین در دانشگاه سوربون پاريس است. او كتاب هاي متعددي نوشته  كه 
»بنیاد رم« در سال 1991 و »التسیوي باستان« در سال 200۸ از جمله آنهاست. 
جايزه ش��اتوبريان به ارزش ۸ هزار يورو براي تجلیل از كتابي در زمینه تحقیق 
تاريخي يا تاريخ ادبیات يا اثر داس��تاني با تمركز بر تاريخ اهدا مي شود. آثاري براي 
اين رقابت پذيرفته مي شوند كه به نوعي به زمان زندگي شاتوبريان يا آثار وي مرتبط 
باش��ند. اهداي اين جايزه از سال 19۸7 شروع شده و امانوئل دووارسكويل، روبرتو 
گاالسو و آرلت جوانا از برندگان پیشین آن هستند. سال 2016 جايزه شاتوبريان به 
تیري لنتس براي كتاب »جوزف بناپارت« تعلق گرفت. اين جايزه ۸ فوريه 201۸ در 
مراسمي كه در انستیتو فرانسه برگزار مي شود، به برنده آن اهدا خواهد شد. فرانسوا 
شاتوبريان )1۸۴۸ - 176۸ میالدي( نويسنده، شاعر و سیاستمدار فرانسوي بود كه 

به عنوان بنیانگذار رمانتیسیسم در ادبیات فرانسه شناخته مي شود. 

دروازه»ايشتار«بابلدرتختجمشيد
هفت��م  فص��ل  يافته ه��اي  و  نتاي��ج 
تل  محوطه  باستان شناس��ي  كاوش ه��اي 
آجري پارس��ه تخت جمش��ید نش��ان داد، 
طرح و پالن دروازه كش��ف ش��ده، درست 
براس��اس پالن دروازه ايشتار بابل طراحي 

و ايجاد شده است. 
»علیرضا عس��گري چاوردي«، سرپرس��ت هیات باستان شناسي با اعالم اين 
خبر گفت: كاوش هاي باستان شناسي اين فصل با هدف شناخت اتاق مركزي و 

ديوار الحاقي در گوشه شمال شرقي بناي دروازه انجام شد. 
او با بیان اينكه كش��ف س��كوهاي نش��یمن در اتاق مركزي راهروي دروازه 
همراه با تزيین گل هاي لوتوس و شناس��ايي ديوار الحاقي واقع در شمال شرقي 
بنا نش��ان داد كه طرح و پالن دروازه مكش��وفه درس��ت براس��اس پالن دروازه 
ايش��تار بابل طراحي و ايجاد شده اس��ت، افزود: كشف خطوط و آجر نبشته يي 
مزين با نام خدا به زبان عیالمي از ديگر دستاوردهاي اين فصل كاوش بود. اين 
باستان ش��ناس با اشاره به اينكه براس��اس اليه نگاري دقیق پنج مرحله سكونت 
از زم��ان س��اخت دروازه در آغاز دوره هخامنش��ي تا ت��رك محوطه در همین 
دوره و وق��وع زلزله و س��رانجام ترك، تخريب و به غ��ارت رفتن آجرهاي بنا و 
سكونت موقت دوره هاي میانه اسالمي در گمانه هاي كاوش اين فصل شناسايي 
و مطالعه ش��د، بیان كرد: بناي مكش��وفه دروازه واقع در محدوده فیروزي شهر 
پارس��ه از جمله مهم ترين دستاوردهاي پژوهش��ي میراث فرهنگي در دهه هاي 
اخیر است كه با نظارت و پشتیباني پژوهشكده باستان شناسي پژوهشگاه میراث 
فرهنگي و گردش��گري و با همكاري دانش��گاه شیراز، دانش��گاه بولونیا ايتالیا و 
پايگاه میراث جهاني تخت جمش��ید میس��ر ش��د. به گفته اين باستان ش��ناس، 
س��ازمان میراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري، به دلیل اهمیت بناي 
كشف شده، تالش دارد به سرعت اين بنا را به يك سايت موزه قابل بازديد براي 

گردشگران تبديل كند. 

تاريخنگاري

اعطاي امتياز نفت شمال به امريكا
 س��ي ام آبان سال 1300، قانون اعطاي امتیاز نفت شمال به شركت امريكايي 
استاندارد نیوجرسي تصويب شد و بر پايه اين امتیاز كه شامل پنج ايالت شمالي 
ايران مي ش��د، دولت ايران دست كم 10درصد ارزش ناخالص نفت استخراج شده 
را درياف��ت مي ك��رد. دولت امريكا در پي اين مصوبه ب��ا پرداخت وام 10 میلیون 

دالري درخواست شده از سوي ايران موافقت كرد. 
وقت��ي دور ه  چه��ارم مجلس ش��وراي ملي پس از 6 س��ال فت��رت در اول تیر 
1300 افتتاح ش��د، قوام الس��لطنه نخس��ت وزير جديد براي آنكه به وضع خراب 
مالي كش��ور س��ر و صورتي داده و منبع درآمدي براي خزان��ه خالي دولت تهیه 
كن��د ب��ه فكر اس��تفاده از ذخاير نفت ش��مال و اعطاي امتی��از آن به يك دولت 
بي ط��رف خارجي افتاد. چون در آن موقع امريكايي ها به علت مخالفت با قرارداد 
وثوق الدول��ه و حمايت از اي��ران در كنفرانس صلح ورس��اي محبوبیت زيادي در 
می��ان بعضي دولتمردان ايران كس��ب كرده بودند، قوام مذاك��رات محرمانه يي با 
نمايندگان شركت نفت امريكايي »اس��تاندارد اويل« در مورد اعطاي امتیاز نفت 
پنج ايالت ش��مالي اي��ران آغاز كرد. اين مذاك��رات در 29 آبان 1300 منتهي به 
امضاي قراردادي ش��د كه به موج��ب آن امتیاز اس��تخراج و بهره برداري از نفت 
ش��مال ايران به مدت پنجاه س��ال به ش��ركت امريكايي واگذار مي ش��د. تصويب 
ق��رارداد نیز در فرداي هم��ان روز با عجله از طرف مجلس ش��وراي ملي صورت 

گرفت تا از كارشكني هاي احتمالي دول همسايه جلوگیري شود. 
همین كه خبر تصويب قرارداد نفت منتش��ر شد، جنجال بزرگي برپا گرديد و 
دو دولت همسايه شديدا نسبت به آن اعتراض كردند. شوروي ها اعتراض داشتند 
ك��ه اعطاي امتیاز نفت در جوار س��رحدات آنان ب��ه دول ديگر بدون جلب نظر و 
موافقت آنها ممكن نیس��ت و انگلیس��ي ها نیز مدعي شدند كه منابع نفتي شمال 

ايران تحت نفوذ ش��ركت  نفت ايران و انگلیس قرار دارد و دولت ايران حق ندارد 
آن را به ديگري بدهد. 

لندن و مسكو براي جلوگیري از واگذاري امتیاز نفت درياي خزر به شركت هاي 
امريكايي دست به كار شدند. روسیه تهديد به قطع همكاري هاي بازرگاني با ايران 
كرد و انگلس��تان نیز اعالم كرد كه از دادن راه عبور براي حمل نفت شمال ايران 
از اراضي حوزه امتیازش كه تنها راه تجارتي بود، جلوگیري خواهد كرد. به بانك 
شاهنش��اهي نیز دستور داده ش��د از آن پس ديناري بابت مساعده و وام به ايران 
نپردازد. از اين تاريخ ديگر شركت »استاندارد اويل« عالقه يي به نفت ايران نشان 
نداد و خود را كنار كش��ید. در همین حال قوام الس��لطنه تصمیم گرفت از وجود 

مستشاران امريكايي براي اداره امور مالي و اقتصادي كشور استفاده كند. 

ناكاميائتالفآلمان 
والاستريتژورنال: 
در  روزنام��ه  اي��ن 
از  خ��ود  اول  صفح��ه 
دولت  تش��كیل  شكست 
ائتالف��ي به رهبري آنگال 
م��ركل خبر داده اس��ت. 
وال اس��تريت  گزارش  به 
ژورنال، مذاكرات تشكیل 
دول��ت ائتالفي در آلمان 
مركل  آن��گال  رهبري  به 

صدر اعظم شكس��ت خورد. اين بحران سیاس��ي 
هنگامي آغاز ش��د كه ح��زب دموكرات هاي آزاد 
آلمان به طور غیرمنتظره يي از مذاكرات تش��كیل 
دولت ائتالفي خارج شدند. اين مذاكرات به مدت 
۴هفته ادامه داش��ت و حزب دموكرات هاي آزاد و 
حزب محافظه كار آنگال مركل همچنین سبزهاي 
اكولوژيس��ت در اين مذاكرات ش��ركت داش��تند. 
آنگال مركل قرار بود كه ديروز به ريیس جمهوري 
اين كش��ور اعالم كند كه ناتوان از تشكیل دولت 
ائتالفي اس��ت. حزب آن��گال م��ركل درحالي در 
انتخاب��ات گذش��ته آلمان پیروز ش��د ك��ه تعداد 
كرسي هاي پارلماني كمتري را به خود اختصاص 
داد و ضعیف تر از گذشته در صحنه سیاسي آلمان 

ظاهر شد. 

فايننشالتايمز:
از  موگاب��ه 
زيمبابوه  رياست جمهوري 
كناره گی��ري كرد. آن طور 
ك��ه در صفح��ه اول اي��ن 
روزنامه منتشر شده، رابرت 
موگابه از س��مت خود به 
ريیس جمه��وري  عن��وان 
زيمباب��وه اس��تعفا ك��رد. 
به گزارش فايننشال تايمز، 

ريیس جمه��وري زيمباب��وه در ي��ك س��خنراني در 
تلويزيون ملي اعالم كرد كه استعفا نمي دهد و به كار 

خود ادامه خواهد داد. 
اين سخنراني درحالي بود كه او با روند استیضاح 
در پارلمان مواجه بود آن طور كه در گزارش ها اعالم 
شد، موگابه بر خالف سخنراني اش با استعفا موافقت 
كرده و نامه اس��تعفاي او نوشته شده است. پیش از 
اين، كمیته مركزي حزب حاكم اتحاد ملي به رابرت 
موگابه، ريیس جمهوري زيمبابوه اعالم كرده بود كه 
يا تا ظهر روز دوش��نبه از رياس��ت جمهوري استعفا 
مي دهد يا در روزهاي آتي با روند اس��تیضاح مواجه 
خواهد ش��د. همچنین گفته شده از زماني كه ارتش 
زيمبابوه اقداماتي را براي به دس��ت گرفتن دولت به 
راه انداخته، گريس موگابه 52 ساله در انظار عمومي 
ديده نشده و گمان مي رود كه به همراه همسرش در 

حبس خانگي به سر مي برد. 

الپايس:
اول  صفح��ه  گزارش 
اين روزنامه به درگذشت 
اس��پانیا  كل  دادس��تان 
طب��ق  دارد.  اختص��اص 
گزارش ال پايس در میانه 
بحران كاتالونیا، دادستان 
كل اس��پانیا درگذش��ت. 
راخ��وي،  ماريان��و 
در  اس��پانیا  نخست وزير 

پیام تس��لیتي ب��ه خانواده، دوس��تان و همكاران 
خوزه مانوئل مازا، داس��تان كل اسپانیا درگذشت 
وي را ك��ه در آرژانتی��ن رخ داد، تس��لیت گفت. 
تحقیقات اخیر در مورد اعضاي بركنار شده دولت 
منطقه ي��ي كاتالونیا را كه به ش��ورش، تحريك و 
اختالس متهم شده اند برعهده مازا، دادستان كل 
اس��پانیا بود. طبق گزارش اي��ن روزنامه، ماريانو 
راخ��وي اع��الم كرده ك��ه دولت ب��ه زودي يك 
دادستان جديد معرفي خواهد كرد. آژانس خبري 
اسپانیا و ساير رس��انه ها گزارش دادند، دادستان 
اس��پانیا روز ش��نبه در بوئنوس آيرس درگذشت. 
تايید ش��ده كه م��رگ وي ناش��ي از يك عفونت 

ناشناخته بوده است. 

بازارهنركيوسك

بزرگداشتپدرگرافيكايران
س��الگرد  دوازدهمی��ن  به مناس��بت 
درگذشت مرتضي ممیز و »موسسه  هنري 
ممیز« برنامه هايي در خانه هنرمندان ايران 
برگ��زار خواهد ش��د.  دوازدهمی��ن يادبود 
مرتضي ممیز گرافیس��ت، طراح و تصويرگر 
مطرح، س��وم آذرم��اه س��اعت 17 در تاالر 
»ش��هناز« خانه هنرمن��دان اي��ران برگزار 
مي ش��ود. اين برنامه با سخنراني ماركوس 

وايس��بك  طراح گرافیك و استاد دانشگاه باوهاس وايمار 
آلم��ان، هم��راه خواهد بود. به گزارش ايس��نا، همچنین 
نمايشگاه تصويرسازي هاي مرتضي ممیز، نمايشگاه آثار 
ماركوس وايس��بك و نمايش��گاه منتخبي از آثار خسرو 
بیات بخ��ش ديگ��ري از برنامه هاي اين موسس��ه براي 
دوازدهمین يادبود مرتضي ممیز اس��ت كه به مدت يك 
هفته در نگارخانه هاي ممیز، پايیز، زمس��تان و میرمیران 

برپا خواهد بود.  عالقه مندان مي توانند براي 
حض��ور در اين برنامه ها به نش��اني خیابان 
طالقاني، خیابان ش��هید موس��وي شمالي، 
خانه هنرمن��دان ايران مراجع��ه كنند.  به 
گ��زارش ايس��نا، مرتض��ي ممی��ز متولد ۴ 
شهريور 1315 اس��ت و در تهران چشم به 
جهان گشود؛ او طراح گرافیك، تصويرگر و 
استاد دانش��گاه بود. او را پدر هنر گرافیك 
ايران مي نامند.  ممیز در سال 13۴۴ از دانشگاه تهران، 
دانشكده هنرهاي زيبا فارغ التحصیل شد و سه سال بعد 
گواهینام��ه طراحي غرفه و ويترين و معماري خود را از 
مدرسه عالي هنرهاي تزيیني پاريس دريافت كرد. او در 
سال هاي پاياني عمر خويش با بیماري سرطان دست و 
پنجه نرم مي كرد و س��رانجام در 69 س��الگي روز شنبه 

پنجم آذر ماه 13۸۴ درگذشت.

تقديماسبآلومينيوميبهمردمكرمانشاه

»برگريزان«بهغربكشوررسيد

كاوه مظاهري جايزه اس��ب آلومینیومي 
بهترين فیلم كوتاه جش��نواره استكهلم را به 
زلزله زدگان كرمانشاه تقديم كرد. به گزارش 
مه��ر به نق��ل از روابط عموم��ي فیلم، فیلم 
كوتاه »روتوش« كه در جمع 15 فیلم كوتاه 
بخش مسابقه بیس��ت و هشتمین جشنواره 
فیلم اس��تكهلم حضور داش��ت و با برخي از 
مهم تري��ن فیلم ه��اي كوتاه س��ال از جمله 

»يك ش��ب آرام« ب��ه كارگرداني كويي يان��گ برنده نخل 
ط��الي بهترين فیلم كوتاه از جش��نواره كن 2017 رقابت 
كرد، درنهايت موفق ش��د جايزه اسب آلومینیومي بهترين 
فیلم كوتاه جشنواره را به دست بیاورد.  گیلناز میرمشتاقي 
يكي از س��رمايه گذاران فیلم كوتاه »روتوش« به نمايندگي 

از كاوه مظاهري اين جاي��زه را دريافت كرد. 
مظاهري طي ويديويي كوتاه با امید بازگشت 
هر چه سريع تر زلزله زدگان استان كرمانشاه 
به زندگي عادي ش��ان، اين جايزه را تقديم به 
بازماندگان اين حادثه دلخراش كرد. بیست و 
هشتمین دوره جشنواره استكهلم كه به عنوان 
رويدادي براي كمك به جوانان و فیلمسازان 
تازه كار نیز شناخته مي شود، در اين دوره خود 
15فیلم كوتاه از كشورهاي چین، فرانسه، قبرس، دانمارك، 
لبنان، فلسطین، شیلي، كرواسي، اسلوواكي، امريكا، استرالیا، 
بلژي��ك، ژاپن، كره جنوبي، لهس��تان و اي��ران را به رقابت 
گذاشت. بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم استكهلم، 

۸ تا 19 نوامبر برابر با 17 تا 2۸ آبان در سوئد برگزار شد.

قطعه »برگريزان« با صداي ش��هرام 
ناظري به آهنگس��ازي ارش��ك رفیعي 
و با ش��عر محمود مش��رف آزاد تهراني 
)م. آزاد( زلزل��ه زدگان غرب كش��ورمان 
تقديم ش��د. به گ��زارش ايلنا، ش��هرام 
و  ناگ��وار  حادث��ه  م��ورد  در  ناظ��ري 
دلخراش زلزله  كرمانش��اه گفت: طبیعتا 
نمي توان��م بگوي��م كه از اي��ن مصیبت 

چقدر متاثر هس��تم يا حتي نمي توانم كه تس��لیت 
بگويم چون بايد به خود بنده تس��لیت بگويند. زلزله  
كرمانش��اه، حادثه دلخراش��ي بود كه متاسفانه دنیا 
را متاث��ر كرد و همان طور ك��ه مي دانید باالخره هر 
چه آس��یب و مشكالت در س��ال هاي گذشته بوده، 
همیش��ه به دوش مردم كرد بوده اس��ت. ملت كرد 
همیش��ه زير فش��ار بوده اس��ت. زلزله اخیر نیز يك 
بالي آسماني اس��ت كه براي مردم كرمانشاه پیش 

آمده و بس��یار دلخراش و ناراحت كننده 
اس��ت، به خصوص براي بنده كه خودم 
كرد هس��تم و اي��ن اتفاق ناگ��وار براي 
خودم و باوان )عزيزان( من اتفاق افتاده 
اس��ت؛ طبیعتا بايد م��ن نیز در اين عزا 

و ناراحتي شريك باشم و ماتم بگیرم. 
او در م��ورد آهن��گ »برگري��زان« 
گفت: آهنگي است از كارهاي اين چند 
س��ال اخیر كه انجام داديم، شعر عجیبي است كه 
ارتباط مس��تقیمي با همین آس��یب ديدگان زلزله 
كرمانشاه و مناطق سرپل زهاب، كرند، قصرشیرين 
و هم��ه آن مناط��ق دارد.  اين خوانن��ده در ادامه 
عن��وان كرد: يعني در حقیقت يك باغ خش��كي را 
مي گويد كه اصال تنها گل هايش، گل هاي پتو است 
كه زير آن، كسي مرده است و فكر كنید تصوير در 

چه حدي است. 

حاشيه

حركتاتوبوسهاياردويدانشآموزانمنوطبهارسال»كد«
چند حادثه تلخ و كشته و مجروح شدن 
دانش آموزان در مسیر اردوهاي دانش آموزي 
براثر تصادف، حاال آموزش و پرورش را بر آن 
داش��ته كه نظارت بیشتري بر صدور مجوز 
حرك��ت اتوبوس ه��اي اردوي دانش آموزان 
داشته باش��د.  وزير آموزش و پرورش گفته 
تمهیداتي انجام خواهد ش��د ت��ا از 10 روز 
آينده حركت اتوبوس ه��اي اردويي فقط با 

ارسال »كد حركت« از مركز به سرپرستان اردو امكان پذير 
باش��د، و اين كد به منزله مجوز نهاي��ي اردو خواهد بود. 
محمد بطحايي در حاشیه بازديد از سامانه كنترل اردوهاي 
دانش آم��وزي، ب��ا تقدير از تالش هاي معاونت پرورش��ي 
و فرهنگ��ي و س��ازمان دانش آموزي در م��ورد راه اندازي 
مركزكنترل اردوهاي دانش آموزي در كمتر از يك هفته، 
اظهار كرد: راه اندازي چنین مركزي در اين زمان كم تنها 
از طريق كار جهادي ممكن اس��ت كه اين موضوع انجام 
ش��د.  او افزود: امنیت و سالمت س��فرهاي دانش آموزي 

مهم ترين و اساس��ي ترين مس��اله يي است 
ك��ه در اولويت كاري آموزش و پرورش قرار 
داد و تالش مي كنیم در گام بعدي س��امانه 
كنترل س��فرهاي دانش آموزي را در مراكز 
استان ها ايجاد و كلیه سفرهاي درون استاني 
را نیز رصد كند.  بطحايي نظارت مس��تمر 
برعملكرد سامانه كنترل اردوها را بسیار مهم 
و ضروري دانس��ت و اظهار كرد: از آنجا كه 
سالمت و امنیت دانش آموزان همواره در اولويت قرار دارد 
كارشناسان و مسووالن مرتبط از اعمال هرگونه سلیقه و 
خالقیت در س��امانه كنترل آنالين سفرهاي اردويي بايد 
خودداري كنند و هرنوع تغییر در روند اجرايي سامانه تنها 

بايد از طريق دستورالعمل هاي باالدستي صورت گیرد. 
وزير آموزش و پرورش گفت: تمهیداتي انجام خواهد 
ش��د تا از 10 روز آينده حركت اتوبوس هاي اردويي فقط 
با ارسال »كد حركت« از مركز به سرپرستان اردو امكان 
پذير باشد، و اين كد به منزله مجوز نهايي اردو خواهد بود. 
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