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گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه نيمسال اول منتشر شد

مازادي بهنام بودجه عمراني

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
گزارش عملكرد بودجه در نيمس��ال اول
حاكي از كاهش ش��ديد سهم بودجه عمراني
از درآمده��اي حاصل از ف��روش داراييهاي
سرمايهيي اس��ت .جداول منتشر شده بانك
مركزي نش��ان ميده��د كه دول��ت بهطور
غيرمتعارف��ي 83درص��د از درآمدهاي نفتي
خود را براي تراز عملياتي اختصاص داده است
و تنها 17.4درص��د از اين درآمدها را صرف
تملك داراييهاي س��رمايهيي (پرداختهاي
عمراني) كرده است .يعني دولت درآمدهاي
ناش��ي از واگذاريها را ابتدا براي كاهش تراز
عمليات��ي ب��هكار ميگيرد و بع��د باقيمانده
آن را ص��رف بودج��ه عمران��ي ميكند .اين
موضوع كه مس��بب عواقب زيانباري در رشد
اقتصادي آتي خواهد ش��د ،تا جايي است كه
پرداختهاي عمراني از س��ال  94هم كمتر
شده است .در اين گزارش عوامل اصلي بروز
اين اتفاق بررسي شده است.
عصارهاي بهنام تراز عملياتي
و سرمايهاي
ب��ه گ��زارش «تع��ادل» ،بان��ك مركزي
آماره��اي دخ��ل و خرج بودجه كش��ور در
نيمسال اول را منتش��ر كرد .اين آمارها هر
ماه از س��وي اين نهاد منتشر ميشود و در
آن ارق��ام مربوط به درآمده��ا و هزينههاي
عمومي دولت محاس��به و بهصورت جداولي
اس��تاندارد ب��ه اط�لاع هم��گان ميرس��د.
آمارهاي��ي ك��ه در س��ه طبق��ه درآمده��ا
و هزينهه��اي ج��اري ،ف��روش و تمل��ك
داراييهاي س��رمايهيي و واگذاري و تملك
داراييه��اي مال��ي مقولهبندي ش��دهاند و
نس��بت مقايس��هيي آنها با مصوب بودجه و
سالهاي گذشته محاسبه ميشود.
اگ��ر بخواهيم هم��ه ارقام اين ج��داول را
بهگونهي��ي چكيده و موجز در يك ش��اخص
كه نش��اندهنده وضعيت بودجه كشور باشد،
جمعبن��دي كنيم ،بهتري��ن راه اس��تفاده از
ش��اخص تراز عملياتي و سرمايهيي است .اين
ش��اخص در فرمول از مجم��وع تراز عملياتي
و خال��ص واگ��ذاري داراييهاي س��رمايهيي
بهدس��ت ميآيد ،با زباني سادهتر اين شاخص
كس��ري اس��ت كه از س��بقت

نش��اندهنده
هزينهها از درآمدها ناش��ي ميشود .البته اين
درآمدها ش��امل همه عايديه��اي دولت در
طبقه اول يعني درآمده��اي واقعي (ماليات،
گم��رك و جريم��ه و )...و طبق��ه دوم يعني
واگذاري داراييهاي س��رمايهيي (فروش نفت
و امالك و ش��ركتها) به اس��تثناي واگذاري
اوراق مالي ميشود .در طرف ديگر اين تفاضل
همه هزينهها شامل پرداختهاي جاري دولت
مانند حقوق و دس��تمزد كاركنان و ...و تملك
داراييهاي س��رمايهيي (هزينههاي عمراني)

ميش��ود .به همين دليل است كه در تعريف
اين شاخص ميگوييم ،مجموع تراز عملياتي
و خالص واگذاريهاي س��رمايهيي چون تراز
عملياتي ش��اخصي اس��ت ك��ه در طبقه اول
بودجه (تفاضل درآمدهاي واقعي و هزينههاي
جاري كه نش��ان ميدهد دولت به چه ميزان
توانسته هزينههاي جاري خود را با درآمدهاي
واقع��ي پرداخت كند) ش��كل ميگي��رد .اين
شاخص در كش��ور ما مطمئنا بهطور معمول
كسري زيادي دارد كه دولتها آن را از طريق
فروش اموال س��رمايهيي خ��ود مانند نفت و
گاز (طبق��ه دوم بودج��ه) جب��ران ميكنند.
البته طبيعتا درآمدهاي اين طبقه بايد صرف
خودش يعني هزينههاي عمراني شود و انگيزه
اصلي اين طبقهبنديها در بودجهريزي نوين
همي��ن موضوع اس��ت .با اين ح��ال با صرف
هزينههاي عمراني ميزان��ي مازاد درآمد باقي
ميماند كه تحت عنوان «خالص واگذاريهاي
س��رمايهيي» از آن نام برده ميشود .از همين
اكن��ون قبل از ورود به ارائ��ه آمارها ،يادآوري
ميكنم خالص واگذاريها شاخصي است كه
بهصورت كيفي مازاد محسوب ميشود يعني
بايد ابتدا به س��اكن صرف عمران شود و بعد
تراز كسري عملياتي نه بالعكس.
در آماره��ا متوجه خواهيم ش��د كه اين
شاخص در عمل در تضاد با مفهوم اصلياش
قرار گرفته است؛ به اين شكل كه در اساس
براي كاهش كس��ري عملياتي و سرمايهيي
ب��هكار ميرود و اگر م��ازادي باقي بماند آن
را خ��رج عم��ران ميكنند .اي��ن جريان در
حالي رخ داده اس��ت ك��ه درآمدهاي نفتي
و بهدنب��ال آن خالص واگ��ذاري داراييهاي
س��رمايهيي در نيم��ه اول امس��ال بهترتيب
 82و 197درص��د نس��بت به مدت مش��ابه
سال قبل رش��د داشتهاند .در ادامه خواهيم
ديد كه اي��ن اتفاق به س��ه دليل عمده رخ
داده اس��ت؛ افزايش 13درصدي هزينههاي
ج��اري ،كاه��ش درآمده��اي واقع��ي ب��ه
مي��زان 3.7درصد و از س��وي ديگر كاهش
29درصدي خال��ص واگ��ذاري داراييهاي
مالي.
تاثير دو مورد اول كامال روش��ن اس��ت،
در زمينه علت س��وم الزم به توضيح اس��ت
كه وقتيدرصد كمتري از كس��ري عملياتي
ميتواند با فروش اوراق سربهسر شود ،دولت
مجبور ميشود سهم بيشتري از درآمدهاي
حاص��ل از واگذاريه��ا را ب��ه پرداختهاي
عمران��ي اختصاص دهد .از  55هزار ميليارد
توم��ان كس��ري عملياتي بودج��ه ،تنها 18
هزار ميلي��ارد تومان از طري��ق اوراق و 37
هزار ميليارد تومان آن با اس��تفاده از خالص
داراييهاي سرمايهيي جبران شده است .اين
در حالي است كه در نيمسال  95سهم اوراق
مالي 25هزار ميليارد تومان و س��هم خالص

واگذاريها به ميزان  12هزار ميليارد تومان
بوده اس��ت .اين موضوع كامال ادعاي مبني
بر تغيير تعريف خالص واگذاري داراييهاي
سرمايهيي است و دولتها هيچ زماني خود
را مل��زم به تعيي��ن و اجراي نس��بتي ثابت
در نح��وه هزينهكرد درآمدهاي س��رمايهيي
نكردهاند تا جايي كه برخي كارشناس��ان از
جداسازي بودجه جاري و سرمايهيي سخن
گفتهاند .حال با اي��ن پيشزمينه نگاهي به
اعداد بودجه مياندازيم.
براس��اس اطالعات بانك مركزي ،كسري
تراز عملياتي و سرمايهيي در پايان شهريور به
رقم منفي  18هزار ميليارد تومان رسيده كه
نشاندهنده كاهش  28.8درصدي نسبت به
كس��ري رقم  6ماهه اول سال  95است .تراز
عملياتي و سرمايهيي در پايان شهريور سال
گذش��ته به منفي  25.3هزار ميليارد تومان
رس��يده بود .كاهش كس��ري ت��راز عملياتي
طبيعتا نشانهيي از باال رفتن درآمدها نسبت
ب��ه هزينههاس��ت و بالطبع بهب��ود وضعيت
بودجه را نويد ميدهد ،اما همانطور كه گفته
شد با اندك نگاهي دقيقتر متوجه ميشويم
كه ب��ا دس��تكاري مفهوم خال��ص واگذاري
داراييهاي سرمايهيي به نفع جبران كسري
تراز عملياتي و به ضرر پرداختهاي هزينهيي
به دست آمده است .تراز عملياتي در  6ماهه
اول امس��ال به رقم منفي 55ه��زار ميليارد
تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال
پيش 45.7درصد رشد داشته است.
اين رش��د بهدليل كاه��ش 3.7درصدي
درآمده��اي واقع��ي (ناش��ي از كاه��ش
0.4درص��دي درآمده��اي ماليات��ي و
12.7درص��دي س��اير درآمده��ا) و افزايش
13درص��دي درآمده��اي هزينهي��ي رخ
داده اس��ت .از س��وي ديگر خالص واگذاري
داراييه��اي س��رمايهيي به رق��م  37هزار
ميليارد تومان رسيده كه نسبت به نيمسال
گذشته 197.8درصد رشد داشته است.
اي��ن افزاي��ش ني��ز بهدلي��ل افزاي��ش
81.9درصدي درآمدهاي حاصل از واگذاري
داراييه��اي س��رمايهيي (ناش��ي از افزايش
82درص��دي درآمده��اي نفت��ي) و كاهش
36درصدي تملك داراييهاي سرمايهيي يا
همان پرداختهاي عمراني رخ داده اس��ت.
درواقع اي��ن جداول نش��ان ميدهد از كل
درآم��د  44.8هزار ميلي��ارد توماني حاصل
از واگ��ذاري داراييها تنها  7.8هزار ميليارد
توم��ان (17.4درص��د) ب��ه بخ��ش عمراني
رسيده و مابقي آن يعني 83.6درصد صرف
جبران تراز عملياتي ش��ده است .بدين معنا
نفت بهعنوان يك كاالي س��رمايهيي صرف
هزينهه��اي ج��اري ميش��ود ت��ا جايي كه
نس��بت پرداختهاي عمراني به هزينههاي
جاري به 7.3درصد رسيده است.

عكس :ايسنا

همانط��ور كه ميدانيم بس��ياري از ش��هرها و
روس��تاهاي م��ا روي كمربن��د زلزله ق��رار دارد و
اي��ن يك خطر طبيعي براي بحث ايمني ش��هرها
و ساختمانها محس��وب ميشود .هرگاه سخن از
ايمني س��اختمان ميشود اكثر مردم ،مسووالن و
متخصصان روي س��ازه ساختمان تمركز ميكنند
در صورتي كه مباحث مهم ديگري هم هستند كه
كمتر به آنها توجه ش��ده اس��ت .مباحثي همچون
نقشه س��اختمان ،نوع كاربري ،تراكم ساختمان و
تراكم بافت محله ،عرض كوچه ،تخليه اضطراري،
تاسيس��ات و تجهيزات شهري مناسب و منعطف،
رعايت سرانه كاربريهاي محله و...

در پايان نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا صورت گرفت

تاكيد اتحاديه اروپا بر حفظ برجام
در پايان نشس��ت وزراي خارجه اتحاديه
اروپ��ا در بروكس��ل ،وزراي خارجه انگليس،
آلمان و مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه
اروپ��ا بر لزوم حفظ برجام تاكيد كردند .به
گزارش خبرگزاري اس��پوتنيك از بروكسل،
زيگمار گابري��ل وزير خارجه آلمان در پايان
نشس��ت وزراي خارج��ه كش��ورهاي عض��و
اتحاديه اروپا كه ديروز در بروكس��ل برگزار
شد بر لزوم حفظ توافق هستهيي وين تاكيد
كرد.
گابريل گفت :در اين نشست من به همراه
همتاي انگليس��ي خ��ود و همچنين فدريگا
موگرين��ي بر لزوم حفظ توافق هس��تهيي با
ايران تاكيد كرديم.
حمايت اتحاديه اروپا از توافق هس��تهيي
ب��ا ايران در حالي صورت ميگيرد كه دونالد
ترامپ رييسجمهوري امريكا از بدو ورود به
كاخ سفيد همواره بر ناكارآمد بودن آن تاكيد
كرده و ماه گذش��ته نيز عدم پايبندي ايران
ب��ه اين توافق را اعالم ك��رد و تصميمگيري
درباره اين موضوع را به كنگره امريكا سپرد.
هفته گذش��ته نيز فدري��كا موگريني در
واش��نگتن تاكي��د كرد كه اتحادي��ه اروپا بر
اج��راي كامل توافق هس��تهيي ب��ا ايران از
جمله از جانب امريكا تاكيد دارد .در همين
ارتب��اط ،آژانس بينالملل��ي انرژي اتمي نيز
روز گذش��ته در گزارش جديد خود بار ديگر
تعهد ايران به توافق هس��تهيي وين را تاييد
كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از وين ،يك
م��اه بعد از اقدام دونالد ترامپ رييسجمهور
امري��كا مبني بر تاييد نكردن پايبندي ايران
به توافق هس��تهيي وين ،آژانس بينالمللي
ان��رژي اتم��ي اعالم ك��رد :تهران ب��ه همه
تعهدات خود در چارچوب توافق هس��تهيي

وي��ن پايبند بوده اس��ت .آژانس بينالمللي
انرژي اتمي بر اس��اس ماموريت خود وظيفه
دارد كه اين مطل��ب را تاييد كند كه تهران
غنيس��ازي اوراني��وم با غناي زي��اد ندارد و
ذخاي��ر اورانيوم با غناي كم يا آب س��نگين
اين كشور در حد معمول است.
در گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي
آمده اس��ت كه ذخيره آب سنگين ايران در
تاري��خ شش��م نوامبر يكصدوچه��ارده مميز
چهار ده��م تن بوده كه اين مي��زان در ماه
آگوس��ت به يكصد و يازده تن رسيده است.
در توافق هستهيي  2015مقدار ذخيره آب
س��نگين ايران كمت��ر از يكصد و س��ي تن
تاكيد ش��ده اس��ت .كاهش اي��ن مقدار آب
س��نگين در توافق هس��تهيي س��ال 2015
به آن اش��اره شده اس��ت .اين اقدام آژانس
بينالملل��ي انرژي اتمي در حالي اس��ت كه
ماه گذشته رييسجمهوري امريكا پايبندي
ايران به توافق هس��تهيي وين را تاييد نكرد
و تصميمگي��ري در اي��ن باره را ب��ه كنگره
اين كش��ور س��پرد .تصمي��م دونالد ترامپ
در حالي اس��ت كه ساير كش��ورهاي حاضر
در روند مذاكره هس��تهيي ب��ا ايران ،ضمن
تايي��د پايبندي ايران به اين توافق بر احترام
گذاشتن و حفظ آن تاكيد كردهاند.
نماينده ايران در آژانس :گزارش آژانس
تايي�د ميكند فعاليت اي�ران منطبق با
برجام است
رضا نجفي اظهار داش��ت :گزارش جديد
آژان��س كه نهمي��ن گ��زارش از روز اجراي
برجام و هش��تمين گزارش فصلي به شوراي
حكام در مورد راس��تيآزمايي اجراي برجام
به شمار ميرود ،برخالف ادعاهاي امريكا بار
ديگر تاييد ميكند كه اقدامات و فعاليتهاي

هستهيي ايران كامال منطبق با برجام است.
ب��ه گزارش ف��ارس ،رضا نجفي س��فير و
نماينده داي��م جمهوري اس�لامي ايران در
آژان��س بينالمللي انرژي اتم��ي به گزارش
جدي��د مدي��ركل آژانس بينالملل��ي انرژي
اتمي واكنش نشان داد.
در بياني��ه نجف��ي آمده اس��ت« :گزارش
جدي��د آژانس ك��ه نهمين گ��زارش از روز
اجراي برجام و هش��تمين گزارش فصلي به
شوراي حكام در مورد راستيآزمايي اجراي
برجام به ش��مار ميرود ،برخ�لاف ادعاهاي
امري��كا بار ديگر تاييد ميكن��د كه اقدامات
و فعاليتهاي هس��تهيي ايران كامال منطبق
با برجام است.
تداوم تمامي فعاليتهاي هستهيي ايران
اع��م از ادام��ه غنيس��ازي 3.67درصدي با
 30آبش��ار و تعداد  5060س��انتريفيوژهاي
نس��ل اول در س��ايت نطنز ،تداوم اس��تقرار
 6آبش��ار س��انتريفيوژ ( IR-1ب��ه تع��داد
 1034س��انتريفيوژ) در يك س��الن س��ايت
ف��ردو ك��ه كامال آم��اده كار هس��تند و 10
س��انتريفيوژ جداگانه مستقر ش��ده در اين
س��ايت ب��ه ه��دف اس��تفاده در تحقي��ق و
توس��عه براي توليد راديوايزتوپهاي پايدار،
ت��داوم انجام فعاليتهاي تحقيق و توس��عه
با س��انتريفيوژهاي پيش��رفته و نسل جديد
(مطاب��ق بنده��اي  32ت��ا  42ضميمه يك
برجام يعن��ي ادامه كار با س��انتريفيوژهاي
IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s,
 )IR-7 and IR-8و همچني��ن ادام��ه
توليد قطعات س��انتريفيوژهاي نسل جديد
با فيبركربن ،اس��تمرار توليد آب سنگين در
كارخانه توليد آب س��نگين اراك (رس��يدن
ذخيره آب س��نگين ب��ه  114تُ��ن) ،ادامه
انج��ام تمهيدات براي مدرنس��ازي رآكتور

از سوي معاون اول رييسجمهور ابالغ شد

آييننامه اجراي قانون حمايت از اشتغال پايدار در روستاها

برنامه اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري از سوي معاون اول
رييسجمهور ابالغ شد .به گزارش فارس ،معاون اول رييسجمهور آييننامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ابالغ كرد .در اين
آييننامه كه توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رييسجمهور به وزارتخانههاي تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد كشاورزي ،امور اقتصادي و دارايي ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردشگري ،س��ازمان برنامه و بودجه كشور ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،
معاونت توس��عه روس��تايي و مناطق محروم كشور و نهاد رياستجمهوري ابالغ ش��ده ،منابع مالي اجراي اين
قانون ،معادل ريالي يكميليارد و  500ميليون دالر از منابع صندوق توس��عه ملي تعيين ش��ده است .در اين
آييننامه عالوه بر تعيين سهم استانها براساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي ،نرخ بيكاري و درآمد سرانه
استان ،سهم بخشهاي هدف نيز به تفكيك مشخص شده كه عبارتند از :بخش كشاورزي و منابع طبيعي (45
درصد) ،صنايع و معادن كوچك ( 10درصد) ،فعاليتهاي خدماتي و فناوري اطالعات ( 15درصد) ،گردشگري
(10درصد) ،صنايع دس��تي و فعاليتهاي فرش دس��تباف ( 10درصد) و سرمايه درگردش واحدهاي توليدي
مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير 10هزار نفر ( 10درصد).

آب س��نگين تحقيقاتي خنداب (كه البته با
طرفهاي ديگر پيگيري ميش��ود) ،فعاليت
رآكت��ور تحقيقاتي تهران و س��اير بخشها
براساس برنامه درازمدت اعالم شده ايران از
جمله مواردي اس��ت ك��ه در گزارش به آنها
اشاره شده است.
در اين زمينه اشارهيي هم به نامه جديد
س��ازمان انرژي اتمي ايران شده كه براساس
آن جمهوري اس�لامي ايران تصميم گرفته
يك رآكتور آب س��بك كوچك جديد (يك
كيلووات) به هدف تحقيقات در محل فعلي
سازمان طراحي كرده و بسازد.
مدي��ر كل در اين گ��زارش همچنين به
سفر اخير خود به ايران و مالقات با مقامات
جمهوري اسالمي ايران اشاره كرده است.
متن گزارش بس��يار ش��بيه گزارشهاي
گذش��ته اس��ت و تغييرات آن ش��امل درج
تح��والت فن��ي از جمل��ه باال رفت��ن ميزان
ذخيره آب س��نگين ،ميزان افزايش ذخيره
اورانيوم غني شده 3.67درصدي ،جايگزيني
برخ��ي س��انتريفيوژها و مواردي ش��بيه آن
است.
همچنان انتظار ايران و همه كش��ورهاي
عضو آژانس اين اس��ت كه دبيرخانه آژانس
ب��ه كار حرفهيي و بيطرفانه خود براس��اس
اس��تانداردهاي پادمان��ي به راس��تيآزمايي
اج��راي برج��ام ادام��ه داده و همانطور كه
تاكنون نظارت بر اجراي پروتكل الحاقي در
ايران را همانند بقيه  120كشوري كه آن را
اج��را ميكنند دنبال ميك��رده ،به كار خود
ادامه دهد».
ش��وراي حكام آژانس در جلسه دو روزه
م��اه نوامب��ر خ��ود در روزه��اي  2و  3آذر
موضوعات مختلف از جمل��ه اين گزارش را
بررسي خواهد كرد.

پيام رهبر معظم انقالب اسالمي درپي حادثه تلخ
زمينلرزه در غرب كشور:

همه دستگاهها با سرعت و همه توان
به ياري آسيبديدگان بشتابند

2

سهشنبه  23آبان  25 1396صفر  1439شماره 969
siasi@taadolnewspaper.ir 66420769
Tue. November 14. 2017

ايران

س جمهوري صورت گرفت
از سوي ريي 

در پ��ي وقوع حادثه تلخ و مصيبتب��ار زمينلرزه در غرب
كشور كه به جانباختن و زخمي شدن جمعي از همميهنان عزيز
انجاميد ،حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي
با صدور پيامي ضمن تس��ليت به ملت ايران به خصوص مردم
عزيز استان كرمانشاه تاكيد كردند :همه دستگاههاي لشكري و
كشوري با همه همت و امكانات به ياري آسيبديدگان بشتابند.
به گزارش پايگاه اطالعرساني مقام معظم رهبري متن پيام
منتشره به شرح زير است:
« بسماهلل الرحمن الرحيم
با تاس��ف و ان��دوه فراوان خبر زمينلرزه در غرب كش��ور را
كه ب��ه جانباختن جمعي از همميهنان عزيز و زخمي ش��دن
جمعي بيشتر انجاميده و خس��ارات بسياري پديد آورده است،
دريافت كردم .وظيفه مسووالن آن است كه در همين نخستين
س��اعات با همه همت و توان به ياري آسيبديدگان به ويژه در
زير آوارماندگان بش��تابند و با بهرهگيري سريع از همه امكانات
موجود از افزايش تلفات جلوگيري كنند .ارتش و سپاه و بسيج
با نظم و سرعت به آواربرداري و انتقال مجروحان كمك كنند و
دستگاههاي دولتي چه نظامي و چه غيرنظامي همه توان خود
را براي ياري آس��يبديدهها و خانوادههاي آنان به صحنه آورند.
اينجان��ب از اعم��اق دل اين حادثه تل��خ و مصيببار را به ملت
ايران به خصوص به مردم عزيز اس��تان كرمانش��اه و به ويژه به
خانوادههاي مصيبتزده تس��ليت عرض ميكنم و متضرعانه از
خداون��د متعال ميخواهم كه اين محن��ت و رنج را مايه جلب
رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صبر و پايداري و مقاومت ملت
عزيزمان بيفزايد .از همه كسانيكه ميتوانند به نحوي در سبك
كردن بار مصيبت و جبران خس��ارت موثر باش��ند ،درخواست
ميكنم كه به ياري آسيبديدگان بشتابند.
تشكر رهبر معظم انقالب اسالمي از ملت ،دولت و
جوانان مبارز عراق و مسووالن عتبات عاليات
حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي
صبح روز دوش��نبه در ديدار جمعي از مسووالن و فعاالن
فرهنگي اس��تانهاي آذربايجانش��رقي و قم با تجليل از
پديده باش��كوه و حيرتانگيز راهپيماي��ي اربعين و با دعا
و آرزوي قبولي زيارت زائران از دس��تاندركاران برگزاري
اين مراسم تقدير و تشكر كردند.
به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري
حضرت آيتاهلل خامنهاي راهپيمايي عظيم اربعين را نشانه
گسترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگي براي
شهادت در همه دنياي اسالم دانستند و افزودند :حضور اين
جمعي��ت عظيم از نقاط مختلف دنيا ب��ا وجود تهديدهاي
تروريستي ،پديدهيي عظيم و نشاندهنده اوجگرفتن تفكر
مب��ارزه در راه خدا و آمادگي عمومي و همگاني در اين راه
اس��ت .رهبر معظم انقالب اس�لامي پديده الهي و معنوي
راهپيمايي اربعين را بيس��ابقه و غيرقابل توصيف خواندند
و با تش��كر از دس��تاندركاران برگزاري اين حركت عظيم
گفتن��د :از دولت عراق كه وس��ايل برگ��زاري اين حركت
باش��كوه را فراه��م كرد ،از مل��ت عزيز عراق ك��ه اينگونه
مخلصانه و شادمانانه از زائران حضرت اباعبداهلل عليهالسالم
پذيراي��ي كرد ،از جوانان مبارز عراقي و حش��د ش��عبي و
دس��تاندركاران تامين امنيت مراسم و از مسووالن عتبات
در نجف اشرف و كربالي معلي قلبا تشكر ميكنيم و بركات
الهي را براي آنان خواستاريم.
سيد علي خامنهاي
 ۲۲آبان ۱۳۹۶

روي موج خبر
مجي�د تختروانچ�ي مع�اون سياس�ي دفت�ر
رييسجمهور ش�د؛ پ�اد رييس دفتر رييسجمهوري در
حكم��ي مجيد تختروانچي را به س��مت معاون سياس��ي
دفتر رييسجمهور منصوب كرد .متن حكم محمود واعظي
به اين ش��رح است« :جناب آقاي دكتر مجيد تختروانچي؛
نظر ب��ه مراتب تعهد ،تجارب ارزنده و تواناييهاي تخصصي
جنابعالي به موجب اين حكم به س��مت معاون سياس��ي
دفتر رييسجمهور منصوب ميشويد .انتظار دارد با افزايش
بهرهوري مجموعه و تعامل هدفمند با دستگاههاي ذيربط
نس��بت به ارائه بهنگام گزارشهاي تحليل��ي از موضوعات
سياسي ،اجتماعي و امنيتي اقدام نماييد.
درباره برجام بحث نخواهد شد؛ ايسنا مسوول سياست
خارجي اتحاديه اروپا ب��ا خانوادههاي قربانيان زلزله ايران و
عراق ابراز همدردي و حمايت خود را براي كمكرساني اعالم
كرد .فدريكا موگريني پيش از برگزاري نشست شوراي روابط
خارجي اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران تاس��ف خود را از
وق��وع زلزله در اي��ران و عراق اعالم ك��رد .وي گفت كه با
قربانيان زلزلهيي كه در ايران و عراق بهوقوع پيوس��ت ،ابراز
همدردي ميكند و اعالم كرد كه اتحاديه اروپا آماده اس��ت
تا از هر طريقي كه مفيد است ،كمكرساني كند .موگريني
همچنين گفت كه در اين نشس��ت درباره توافق هس��تهيي
ايران و گروه  5+1بحث و رايزني نخواهد شد ،اما وي وزيران
اتحادي��ه اروپا را از محت��واي گفتوگوهايش با محمدجواد
ظريف و ديدارهاي اخيرش با مقامات امريكايي در واشنگتن
مطلع خواهد كرد.
با ايران منافع مش�ترك داريم؛ ايس�نا وزير خارجه
قطر گفت :ايران همس��ايه كشورهاي خليجفارس است و با
آن منافع مش��ترك داريم .محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
وزير خارجه قطر در گفتوگو با شبكه تي آر تي تركيه گفت:
تنش ميان ايران و عربس��تان ميتواند بحران جديدي را به
وجود آورد كه منطقه توان تحمل آن را ندارد .وي با اشاره
به اينكه ايران همساي ه ماست و با آن منافع مشترك داريم،
افزود :بحران با ايران را بايد از طريق گفتوگو حل كرد.
آلمان عالقهمند به حفظ برجام است؛ تسنيم وزير
امور خارجه آلمان از تمايل اتحاديه اروپا براي حفظ برجام
و ت�لاش اين اتحاديه ب��راي متقاعد ك��ردن امريكا جهت
متعهد ماندن در توافق هس��تهيي با ايران خبر داد .زيگمار
گابريل در حاشيه نشس��ت شوراي وزيران خارجه اتحاديه
اروپا در بروكس��ل كه ديروز برگزار ش��د ،تاكيد كرد كه ما
به دو مس��اله مه��م ميپردازيم .يكي اينك��ه چگونه توافق
هس��تهيي با ايران براي جلوگيري از گس��ترش تسليحات
اتمي را حفظ كني��م .وي همچنين تاكيد كرد كه امريكا
ميخواهد برجام را زير سوال ببرد اما ما عالقهمند به حفظ
اين توافق هس��تيم .گابريل همچنين بر لزوم بررسي نقش
جديد منطقهيي ايران تاكيد كرد.

ارسال اليحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم

گروه ايران
در ش��رايطي كه افكار عمومي ايرانيان و رسانهها
يكس��ره متوجه حادثه تاس��فبار زلزل��ه در مناطق
غربي كشورمان است ،خبر ارسال اليحه الحاق دولت
ايران به كنوانس��يون بينالمللي مقابله با تامين مالي
ترورس��يم به مجلس روي ويترين رسانههاي گروهي
ق��رار گرفت تا از منظر كارشناس��ان يكي از گامهاي
كليدي اقتصاد ايران براي مقابله با آسيبهاي مالي و
پولشويي برداشته شود .روز گذشته خبري منتشر شد
با اين عن��وان كه رييسجمهوري اليحه الحاق دولت
جمهوري اس�لامي ايران به كنوانس��يون بينالمللي
مقابله با تامين مالي تروريسم را جهت طي تشريفات
قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارسال كرد.
اليحهيي كه اي��ران را در مجموعهيي نظارتي عضو
ميكند كه درحال حاضر حدود ۱۹۸كش��ور به صورت
مستقيم يا از طريق گروههاي منطقهيي در آن عضويت
دارن��د يا توصيههاي اين نهاد را ب��ه اجرا درميآوردند.
در واقع اهداف اصلي اين اليحه تدوين اس��تانداردها و
ارتقاي ش��يوه اجراي موثر اقدامات قانوني ،مقرراتي و
عملياتي در موارد مرتبط با مبارزه با پولش��ويي ،تامين
مالي تروريسم و ديگر تهديداتي است كه قابليت اعتماد
به نظام مالي بينالمللي را تهديد ميكند.
ب��ه گزارش پ��اد ،اليحه «الح��اق دولت جمهوري
اسالمي ايران به كنوانسيون بينالمللي مقابله با تامين
مالي تروريسم» كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه در
جلس��ه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶هيات وزيران به تصويب
رسيده اس��ت جهت طي تشريفات قانوني به مجلس
شوراي اسالمي ارسال شد.
در بخشي از مقدمه توجيهي اين اليحه آمده است:
«كنوانسيون بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريسم
س��ندي اس��ت براي پيش��گيري و مقابله با اشكال و
مصاديق مختلف تروريس��م بينالمللي از طريق قطع

مناب��ع و پش��توانههاي مالي س��ازمانها و گروههاي
تروريس��تي كه با اجماع به تصوي��ب مجمع عمومي
سازمان ملل متحد رسيده است.
با توجه به تهديدات فزاينده ناش��ي از تروريسم
و ب��ا توجه به اينك��ه ايران از آغاز پي��روزي انقالب
اس�لامي همواره آماج حمالت تروريس��تي گروهها
و س��ازمانهاي ضد انق�لاب بوده اس��ت و خود از
بزرگتري��ن قربانيان اين پديده ش��وم محس��وب
ميشود همچنين با توجه به اينكه جمهوري اسالمي
ايران با الهام از تعاليم عاليه اسالمي و فرهنگ اصيل
مدارا محور ايراني ضمن محكوميت قاطع تروريسم
در تمامي اش��كال و مظاهر آن حداكثر تالش خود
را براي مقابله با آن انجام داده اس��ت و با عنايت به
اينكه مقابله با تروريس��م مستلزم همكاري نزديك
همه كشورهاس��ت اين اليحه براي طي تش��ريفات
قانوني به مجلس ارسال ميشود.
در م��اده واح��ده اين اليح��ه هم آمده اس��ت :به
دولت جمهوري اس�لامي ايران اجازه داده ميش��ود
ب��ه كنوانس��يون بينالملل��ي مقابله با تامي��ن مالي
تروريسم(مصوب  ۱۸/۹/۱۳۷۸برابر با ۹دسامبر ۱۹۹۹
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد) مشتمل بر يك
مقدمه و 28ماده و يك پيوست ملحق شود.
اليحه چه مواردي را شامل ميشود
بنابر اين گزارش كنوانسيون بينالمللي مقابله با تامين
مالي تروريس��م سندي است كه براي پيشگيري و مقابله
با اشكال و مصاديق مختلف تروريسم بينالمللي از طريق
قطع منابع و پش��توانههاي مالي س��ازمانها و گروههاي
تروريس��تي با اجماع به تصويب مجمع عمومي سازمان
ملل متحد رس��يده اس��ت .با توجه به تهديدات فزاينده
ناشي از تروريس��م و با توجه به اينكه جمهوري اسالمي
ايران از آغاز پيروزي انقالب اسالمي همواره آماج حمالت

تروريس��تي گروهها و سازمانهاي ضد انقالب بوده است
و خود از بزرگترين قربانيان اين پديده ش��وم محسوب
ميش��ود ،همچنين با توجه به اينكه جمهوري اسالمي
ايران با الهام از تعاليم عاليه اسالمي و فرهنگ اصيل مدارا
محور ايراني ضمن محكوميت قاطع تروريسم در تمامي
اش��كال و مظاهر آن حداكثر تالش خود را براي مقابله با
آن انجام داده است و با عنايت به اينكه مقابله با تروريسم،
مستلزم همكاري نزديك كليه كشورهاست و با امعاننظر
ب��ه اين حقيقت كه همكاري بينالمللي براي قطع منابع
اقتصادي گروهها و س��ازمانهاي تروريستي تاثير قاطعي
در خشكاندن ريشههاي تروريس��م خواهد داشت و نظر
به اينكه عضويت جمهوري اسالمي ايران در كنوانسيون
ياد شده ،ابزار حقوقي مناسبي براي همكاري بينالمللي

در زمين��ه ممانعت از تامين مالي گروههاي تروريس��تي
ازجمله گروههاي تروريس��تي معاند جمهوري اس�لامي
ايران در خارج از كش��ور فراهم خواه��د كرد و با آگاهي
از عزم جامعه بينالمللي با محوريت س��ازمان ملل متحد
براي مقابله جدي با پديده تروريسم و لزوم مشاركت فعال
جمهوري اس�لامي ايران در اي��ن فرآيند ،دولت اليحه را
ارائه كرده است.
براس��اس ماده واحده اين اليح��ه به دولت جمهوري
اسالمي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون بينالمللي
مقابله با تامين مالي تروريسم(مصوب  1378/9/18برابر
با 9دس��امبر  1999مجمع عمومي سازمان ملل متحد)
مش��تمل بر يك مقدمه و 28ماده و يك پيوست با اعالم
شروط مندرج در تبصرهها و اعالميه تفسيري زير ملحق

سخنگوي دستگاه ديپلماسي در نشست هفتگي با خبرنگاران:

سفر بوريس جانسون به تهران ارتباطي با پرونده نازنين زاغري ندارد

گروه ايران
س��خنگوي وزارت خارج��ه ب��ا اش��اره ب��ه خب��ر س��فر
بوري��س جانس��ون و ماك��رون ب��ه اي��ران گف��ت :اي��ن س��فرها
در دس��تور كار ق��رارد دارد و جزئي��ات آن اع�لام خواهد ش��د .قاس��مي
البته س��فر قريبالوقوع جانس��ون وزير امور خارجه انگلي��س به تهران را
بيارتب��اط با موضوع نازنين زاغري دانس��ت و اين پرون��ده را در صالحيت
س��اختار قضايي كش��ورمان ارزيابي ك��رد كه عوامل غيرمس��وول در روند
كلي آن تاثيرگذار نخواهند بود .س��خنگوي دس��تگاه ديپلماسي در ادامه
ضمن تس��ليت ب��ه حادثهديدگان زلزل��ه در ايران و ع��راق و طلب صبر و
اجر براي آنها ،در پاس��خ به س��والي درخصوص سفر بوريس جانسون وزير
ام��ور بريتانيا به ايران و ارتباط آن با پرونده نازنين زاغزي گفت :اين س��فر
در دستوركار دو كشور قرار دارد و در حال تنظيم است و تا انتهاي سال ميالدي
وي سفر خود را به تهران انجام خواهد داد .وي در مورد اينكه آيا هيات تجاري
هم در اين سفر خواهد آمد يا خير؟ اظهار كرد :در زمان الزم درباره جزئيات
توضيح خواهيم داد .در كنار اين موضوعات دامنه وس��يعي از پرسشهاي
مرتبط با ديپلماسي از جمله موضوع حضور ايران در فرآيند بازسازي سوريه،
احتمال مذاكرات موش��كي ،ماجرا استعفاي سعد حريري و ...نيز در جلسه
روز گذشته مطرح شدند و قاسمي به آنها پاسخ گفت.
تاريخ نامشخص سفر ماكرون به تهران
اين ديپلمات عاليرتبه كش��ورمان در مورد سفر امانوئل ماكرون
به ايران تصريح كرد :س��فر ماكرون مطرح شده و در دستوركار قرار

توافق تهران ،آنكارا و مسكو

براي ايجاد ايستگاه نظارتي در ادلب

مذاكرهكننده ارش��د اي��ران در روند
آستانه تاكيد كرد :يكي از توافقاتي كه در
نشست آستانه ۷صورت گرفت اين است
كه هر 3كشور ضامن آتشبس تعداد ۱۲
ايستگاه نظارتي ناظر بر كاهش تنش در
نوار امنيتي اين منطقه داش��ته باش��ند.
حس��ين جابريانص��اري در گفتوگو با
ايلنا درباره آخرين دس��توركارهاي مورد
بررس��ي قرار گرفته در نشست آس��تانه ۷گفت :در نشست آستانه۷
اضاف��ه بر مس��ائل اجرايي مربوط به مناطق كاهش تنش ،دو س��ند
مينزدايي و تبادل اس��را در دس��توركار بود .س��ند مينزدايي آماده
س نهايي شده و گفتوگوهاي
ش��ده و توسط 3كش��ور ضامن آتشب 
فني ميان دولت س��وريه و سازمان ملل متحد براي ابعاد اجرايي اين
موضوع نيز انجام شده اما از آن جهت كه سند تبادل اسرا نهايي نشده
است ،سند مينزدايي هم امضا نشد .وي با بيان اينكه شركاي ترك،
امضاي س��ند مينزدايي را به نهايي شدن و امضاي سند تبادل اسرا
منوط كردهاند ،اظهار داشت :اگر سند تبادل بازداشتشدگان و اجساد
نهايي شود ،توافق درخصوص هر دو سند با هم اعالم خواهد شد .وي
تصريح كرد :ايران و روسيه با دولت سوريه و تركها با معارضين براي
كاهش اين فاصله تالش كردند اما در نهايت طرفين موفق نشدند تا
سند تبادل بازداشتشدگان و اجساد را نهايي كنند.

دارد .تاريخ دقيق آن مشخص نيست و احتماال بعد از سفر وزير امور
خارجه فرانسه خواهد بود اما موضوعي مورد بحث است كه در زمان
خودش اگر قطعي شد و جزئيات مشخص شد اطالعرساني ميكنيم.
قاس��مي درخصوص اظهارات ماكرون درباره ايران خاطرنش��ان
كرد :موضعگيري رييسجمهور فرانسه موضعگيري دقيقي نبود .ما
خواستار آن هستيم كه با دقت و هوشياري به مسائل منطقه توجه
كنند چون بدخواهان زي��ادي ميخواهند روابط ايران و اروپا بهويژه
فرانس��ه را تحتتاثير قرار دهند و اين س��فر براي كاس��تن از برخي
اختالفات در ديدگاههاست.
وي درمورد سفر وزير امور خارجه فرانسه به ايران نيز ابراز داشت:
اين س��فر در مرحله نهايي است و تاريخ تاحدودي روشن است و آن
هم در هفتههاي آتي ميتواند انجام شود.
در حوزه بازسازي سوريه حضور جدي خواهيم داشت
سخنگوي دستگاه ديپلماسي در پاسخ به اين سوال كه نقش ايران
در سوريه بعد از داعش چه خواهد بود؟ بيان كرد :حضور ما در سوريه
براي مبارزه با داعش و با طلب ياري دولت س��وريه بود و در صورتي
كه سوريه بتواند بر همه مشكالت فائق بيايد و داعش سركوب كامل
ش��ود ،ما روابط راهبردي خود را ادامه ميدهيم و در حوزه بازسازي
سوريه حضور جدي خواهيم داشت.
قاسمي در پاسخ به س��والي درباره تحتفشار قرار دادن ايران در
پي استعفاي سعد حريري يادآور شد :ما همواره خواهان ثبات امنيت

هدف اصلي هر  3قوه

و آرام��ش در لبنان بوديم و در س��اليان اخير با تالش بين احزاب و
گروههاي مختلف لبناني ،اين كش��ور در مسير درست قرار گرفت و
در جهت سازندگي خود در حركت بوده و اين مورد حمايت ماست.
وي با بيان اينكه ما هنوز بهطور جدي از روند توس��عه و آرامش
و ثبات در لبنان حمايت ميكنيم ،عنوان كرد :استعفاي نخستوزير
لبنان امري ناگهاني و مشكوك تلقي شد و اميدوار هستيم باتوجه به
سخنان يكشنب ه شب حريري ،او هر چه زودتر بايد به لبنان برگردد
و مراحل قانوني استعفا را در كشور لبنان انجام دهد .ما از هر اقدامي
براي ثبات لبنان حمايت ميكنيم.
رييس مركز ديپلماسي عمومي و رس��انهيي وزارت امور خارجه
اف��زود :اينكه آن اتفاق چرا و چگونه صورت گرفت ،تحليل زياد دارد.
بايد صبر كرد تا زمان به روشن شدن واقعيت قضيه كمك كند ولي
قطعا يك اقدام عجيب و بينظير بود كه نخس��توزيري در كشوري
ثالث استعفا بدهد و برنگردد.
قاسمي تاكيد كرد :صحبتهاي يكشنبه شب نور اميدي براي
برگشت حريري به لبنان و برگشت ثبات و وضعيت قبلي به لبنان
بود كه دوران سختي را در گذشته پشتسر گذاشته است.
گفتوگوهاي موشكي منتفي است
قاس��مي درخصوص مساله پيشنهاد گفتوگوي موشكي با ايران
تصريح كرد :اگر چنين چيزي در رسانهيي مطرح شده است كه بعيد
ميدانم چنين چيزي باتوجه به مواضع جمهوري اسالمي در رسانهها
مطرح شده باشد ،بايد بگويم ما صراحتا درمورد مواضع دفاعي با هيچ
كشور و فردي مذاكره نميكنيم و اين موضوع حق جمهوري اسالمي
اس��ت كه در مورد مسائل دفاعي خود تصميمگيري كرده و مباحث
موشكي و سياستهاي خود را دنبال كند.
وي ادامه داد :آنچه ديگران بايد توضيح دهند ارس��ال سالحهاي
گرانقيمت و انبوه و پيش��رفته به كشورهاي منطقه است كه نهايتا
بايد توليدكنندگان و صادركنندگان اين اقالم پاسخگو باشند و نهايتا
گذر زمان اين وضعيت را حادث خواهد كرد كه آنها آثار مخرب اين
سياست غلط خود را خواهند ديد.
قاس��مي در پاسخ به سوال ايلنا درباره پرونده زاغري و ارتباط آن
با سفر بوريس جانسون يادآور شد :موضوع زاغري بحث قضايي است
و آنها مس��ير را دنبال كردند و حكم محكوميت در حال اجراس��ت.
درمورد س��فر وزير امور خارجه انگليس به تهران اين موضوع ربطي
به اظه��ارات اخير و انتقادات درون انگليس ب��ه وي ندارد .ما طيف
وسيعي از مسائل را با لندن داشتيم و در دوران اخير باتوجه به روند
مثبت در روابط دو كش��ور و ارتقاي سطح روابط تا سطح سفير بعد
از بحران گذش��ته در حوزه مسائل دوجانبه و منطقه و بينالمللي و

چهرهها

حل مشكل سپردهگذاران موسسات مالي است

ريي��س ق��وه قضايي��ه ضم��ن ابراز
تسليت و همدردي با داغديدگان حادثه
زلزل��ه غرب كش��ور گفت :به روس��اي
كل دادگس��تري استانهاي غربي براي
تامين امنيت مناطق زلزله زده دس��تور
اكيد داده شده است .به گزارش ايسنا،
آيتاهلل آمليالريجاني در ابتداي جلسه
مسووالن عالي قضايي با اشاره به جلسه
اخير سران  3قوه خاطرنشان كرد :گرچه بار اجرايي كشور بر دوش
دولت و رييسجمهور اس��ت اما قطعا قوه قضاييه و مجلس بايد در
اين مس��ير به دولت كمك كنند زيرا بس��ياري از كارهاي مهم به
ويژه در عرصههاي اقتصادي جز با همكاري وثيق دستگاه قضايي و
مجلس ش��وراي اسالمي با دولت امكانپذير نيست .آمليالريجاني
با بي��ان اينكه يكي از محورهاي مهم جلس��ه اخير س��ران  3قوه،
تصميمگيري براي حل مش��كل سپردهگذاران موسسات مالي بوده
است ،اظهار كرد :متاسفانه بر اثر برخي سوءنظارتها ،گرفتاريهايي
از جانب موسس��ات مالي و اعتباري براي بخش��ي از هموطنان به
وجود آمده است .درحال حاضر ما نبايد صرفا به دنبال مقصر باشيم
بلكه اصليترين هدف هر  3قوه اين است كه مشكل سپردهگذاران
حل شود يعني به نحو مقتضي ،اموال مردم به آنان بازگردد و جبران
خسارت صورت گيرد.

نبايد براي دولت

مشكلتراشي كرد

نماين��ده مجلس دهم گف��ت :ما به
دول��ت ميگوييم ك��ه در برابر امريكا تو
ه��ر چه بخواهي ،ما فراهم خواهيم كرد؛
فقط در برابر امريكا كوتاه نيا و اين فلسفه
حمايتهاي ما از دولت است .حميدرضا
حاجيبابايي در گفتوگو با مهر در پاسخ
به اين س��وال كه چرا فراكسيون واليي
مجلس به تمام وزراي پيشنهادي دولت
به مجلس رأي اعتماد داده است ،گفت :كشور در يك موقعيت ويژه
قرار دارد از طرفي وضعيت اقتصادي كه بيكاري لجامگسيختهيي را
ش��اهد هس��تيم و از بعد بيروني هم شاهد عربدهكشيهاي ترامپ و
بدعهديهاي امريكا در قبال برجام هس��تيم كه در اين ش��رايط بر
همه ما الزم اس��ت كه كشور را آماده كنيم تا بتوانيم پاسخگوي اين
شرايط ويژه باشيم .وي با بيان اينكه فراكسيون واليي خودش را از
همه مسوولتر ميداند ،ادامه داد :ما نبايد دولت را به سمتي ببريم كه
ي كنيم .حاجيبابايي تصريح كرد :ما بايد توجه
برايش مشكلتراش�� 
داشته باش��يم كه بار ما ،بار شيشه است و خيلي حساس بايد عمل
كنيم چراكه در ش��رايط وخيم اقتصادي ،مشكالت بيكاري ،ركود و
تورم قرار داريم و از بعد خارجي هم كه وضع ما مشخص است و امروز
ب��ه هزار دليل ميگويم كه كمك ك��ردن به انقالب در همين قالبي
است كه ما انجام داديم و بايد از دولت حمايت كنيم.

ش��ود و اس��ناد الحاق را ن��زد امين اس��ناد توديع نمايد.
همچنين در تبصره  1اين ماده دولت جمهوري اسالمي
ايران به موجب جزء (الف) بند ( )2ماده ( )2كنوانس��يون
اع�لام مينمايد ك��ه مفاد آن دس��ته از كنوانس��يونها
و پروتكله��اي مندرج در پيوس��ت كنوانس��يون كه به
عضويت آنها درنيامده است را به عنوان بخشي از پيوست
كنوانسيون تلقي نمينمايد .اين شرط به محض الزماالجرا
ش��دن هر يك از كنوانسيونها و پروتكلهاي مزبور براي
دولت جمهوري اسالمي ايران اثر حقوقي خود را در مورد
آن كنوانسيون يا پروتكل از دست خواهد داد.
در تبص��ره  2آمده اس��ت :دولت مجاز اس��ت ،احراز
صالحيتهاي موضوع بند ( )2ماده ( )7كنوانس��يون را
به امين اس��ناد اعالم نمايد .در اجراي بند ( )3ماده ()7
كنوانسيون هر گونه تغيير در صالحيتهاي ياد شده با
تاييد قوه قضاييه مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
همچنين براساس تبصره  3حل اختالف موضوع بند
( )1ماده ( )24كنوانسيون براي دولت جمهوري اسالمي
ايران الزمالرعايه نيس��ت .دولت ميتواند در مواردي كه
به صورت موردي ارج��اع به داوري هنگام بروز اختالف
به مصلحت باشد با رعايت مقررات داخلي اقدام نمايد.
در اعالميه تفس��يري اين اليحه نيز آمده است كه:
 -1دولت جمهوري اسالمي ايران اعالم ميدارد ،مبارزات
مشروع مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي
در راس��تاي اعمال حق تعيين سرنوش��ت كه به عنوان
يك اصل حقوق بينالملل عمومي به رسميت شناخته
ميشود در چارچوب مصاديق اعمال تروريستي مندرج
در جزء (ب) بند ( )1ماده ( )2كنوانسيون نخواهد بود.
 -2دولت جمهوري اسالمي ايران در راستاي بند ()4
ماده ( )11كنوانسيون تنها صالحيت كشور محل وقوع
جرم را براي استرداد مجرمين محرز تلقي مينمايد.
 -3مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران از طرف دولت الزمالرعايه نيست.

س جمهوري
معاون اول ريي 

مقابله با قاچاق از طريق

مبارزه هوشمند دنبال شود

معاون اول رييسجمهور گف��ت :بايد زمينه بروز تخلفات هم از
راههاي اقتصادي و هم از روشهاي بازدارنده نظير ايجاد و راهاندازي
سامانههاي هوشمند از بين برود .به گزارش پاد ،اسحاق جهانگيري،
معاون اول رييسجمهور ديروز در جلس��ه س��تاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي با اشاره به گزارش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
درخصوص پروژهها و برنامههاي مرتبط با مبارزه هوشمند با قاچاق
كاال ،پديده قاچاق را از دغدغههاي اصلي مقام معظم رهبري و ساير
مس��ووالن كشور برش��مرد و گفت :با توجه به آسيبي كه قاچاق به
اقتصاد كش��ور وارد ميكند ،مبارزه با قاچاق كاال و ارز همواره مورد
اهتمام مسووالن كش��ور بوده و نسبت به آن حساسيت داشتهاند و
تالش شده است كه اين پديده زشت از اقتصاد كشور برطرف شود.
معاون اول رييسجمهور افزود :مقررات دس��ت و پاگير و هزينههاي
اداري در امر تجارت ش��رايطي را ايجاد كرده كه برخي سوءاستفاده
گران به دنبال واردات كاال از راههاي غيررس��مي و غيرقانوني باشند
كه بايد زمينه بروز اينگونه تخلفات هم از راههاي اقتصادي و هم از
روشهاي بازدارنده نظير ايجاد و راهاندازي سامانههاي هوشمند از بين
برود .وي با اشاره به تفاوت ديدگاه دستگاههاي اجرايي درخصوص
آمار و ميزان قاچاق و نيز راهكارهاي مقابله با اين پديده از دبيرخانه
ستاد خواست جلساتي را با دستگاههاي مرتبط برگزار كند تا همه
دستگاههاي ذيربط به تفاهم و اجماع درخصوص پديده قاچاق و
ميزان واقعي آن دست پيدا كنند تا بتوانيم راهكارهاي موثري براي
از بين بردن قاچاق كاال و ارز تدوين كنيم .حجتاالس�لام اژهاي،
معاون اول قوه قضاييه نيز در اين جلس��ه اقدامات انجام ش��ده در
راس��تاي ايجاد و راهاندازي سامانههاي هوشمند را اقداماتي خوب
و موثر دانس��ت و با تاكيد بر اينكه اين مس��ير همچنان بايد ادامه
پيدا كند ،خواستار رفع نواقص و اختالف ديدگاهها درخصوص آمار
مربوط به قاچاق كاال و ارز شد.
برجام همواره در دس��توركار بوده است و موضوعات زيادي داريم كه
بايد پيرامون آنها صحبت كنيم.
وي با بيان اينكه در تماس تلفني روزهاي گذشته بين دو وزير هم
مجموعهيي از مسائل دوجانبه و بينالمللي مطرح شد ،عنوان كرد :در
اين مكالمه تلفني دوطرف درباره زاغري هم صحبتي داشتند .آقاي
ظريف هم اش��اره كرد باتوجه به مس��ائل بشردوستانه باوجود اينكه
موضوع قضايي اس��ت و تفكيك قوا وجود دارد ،پيام را به سيس��تم
قضاي��ي منتقل و در اين زمينه مس��اعدت ميكند .نهايتا اين بحث
تبليغاتي داخل انگليس است و سروصداهايي ميان مخالفان و موافقان
دولت در اين كشور وجود دارد و نبايد خود را درگير آن كنيم.

اميدواريم در بازسازي سوريه
ك موثري داشته باشيم
كم 

اس��تاندار تهران گفت :اميدواريم در
بازسازي س��وريه ،توسعه و پيشرفت اين
كش��ور بتوانيم كمكهاي موثري داشته
باشيم و دو دولت بتوانند توافقات الزم را
در اين زمينه داش��ته باشند .به گزارش
فارس محمدحس��ين مقيمي ،اس��تاندار
تهران ديروز در حاش��يه ديدار با استاندار
دمشق در جمع خبرنگاران با بيان اينكه
دست خدا را در پشت توفيقات سوريه ديديم و اين پيروزي را به مردم
سوريه و مردم استان دمشق تبريك ميگوييم ،اظهار كرد :امروز جبهه
مقاومت راه خودش را پيدا كرده و درست ادامه ميدهد و با ايمان به
خداي متعال و پشتيباني مردم به خوبي به سرانجام خواهد رسيد .وي
ادامه داد :اميدواريم در بازسازي سوريه ،توسعه و پيشرفت اين كشور
بتوانيم كمكهاي موثري داشته باشيم و دو دولت بتوانند توافقات الزم
را در اين زمينه داشته باشند .مقيمي با بيان اينكه دو استان تهران و
دمشق آمادگي كامل را براي انتقال تجربيات به يكديگر دارند ،تصريح
كرد :ما تجارب خوبي در بازسازي به دست آوردهايم كه كه ميتواند در
بازسازي سوريه به برادران ما در اين كشور كمك كند .استاندار تهران
از بازديد عصر دوش��نبه استاندار دمشق از توانمنديهاي شهر تهران
خبر داد و افزود :ميتوانيم تجربيات خود در ارتباط با مباحث مربوط
به خدمات فني و مهندسي را به سوريه منتقل كنيم.
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شاخصهاي بودجهريزي عملياتي در بودجه سال  1397كل كشور بررسي شد

نصفشدن تعداد زنگولههاي پاي بودجه

گروه اقتصاد كالن|
ش��اخصهاي بودجهري��زي عملياتي در بودجه
س��ال  1397كل كش��ور روز گذش��ته ب��ا حض��ور
محمدباق��ر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه
در صح��ن علني مجلس مورد بررس��ي قرار گرفت.
در اين جلس��ه نوبخ��ت از تفاوتهاي اليحه بودجه
 1397با اليحههاي بودجه پيش��ين سخن گفت و
از  6تغيي��ر در اليحه بودجه خب��ر داد كه در صدر
آنه��ا بودجهري��زي مبتني بر عملكرد قرار داش��ت.
همچني��ن به گفته وي ،اص�لاح رديفهاي متفرقه
بودج��ه ،اص�لاح ج��داول بودج��ه ،تمركززدايي و
تفويض اختيارات بيشتر به اس��تانها ،نظام درآمد
هزينهيي اس��تانها و مش��اركت عمومي خصوصي
در طرحه��اي تملك داراي��ي س��رمايهيي از ديگر
تغيي��رات اعمالش��ده در اليحه بودجه اس��ت كه
ب��ه گفته نوبخت مبتن��ي بر وع��ده وي به مجلس
درخصوص تغييرات اساسي در اليحه صورت گرفته
اس��ت .رييس ديوان محاس��بات نيز در اين جلسه
به آمارهاي جالبي اش��اره كرد و از تعداد اش��خاص
حقيق��ي و حقوق��ي صحب��ت ك��رد ك��ه بهصورت
مس��تقيم از بودجه اعتبارات دريافت ميكنند .اين
افراد كه عادل آذر رييس ديوان محاس��بات كش��ور
از آنها با عن��وان «زنگوله پاي بودجه» ياد ميكند،
در بودجه س��ال  1390به تعداد  81نفر بوده كه در
بودجه سال جاري به  49نفر رسيده است.
همچنين براس��اس اظهارات روز گذشته رييس
س��ازمان برنام��ه و بودجه ،در اليحه بودجه س��ال
آينده ،سهم پروژههاي عمراني به حداقل  128هزار
ميليارد تومان افزايش خواهد يافت .اين افزايش در
س��هم پروژههاي عمراني آن هم در شرايطي كه از
 71هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني در بودجه
 96در نيمه نخس��ت امس��ال تنها  7ه��زار ميليارد
توم��ان محقق ش��ده ،تاملبرانگيز اس��ت .به گفته
نوبخت ،قرار اس��ت از ميزان صرفهجويي حاصل در
بودجه س��ال آينده كه براساس بودجهريزي مبتني
بر عملكرد پيشبيني ش��ده است50 ،درصد صرف
پروژهه��اي عمران��ي و 50درصد ديگ��ر هم صرف
ارتقاي بهرهوري شود.
س��خنگوي دول��ت از س��ازوكارهاي ديگري در
اليح��ه بودجه  97ه��م خبر داده كه در راس��تاي
شفافس��ازي و كاهش هزينه دستگاهها اتخاذ شده
است .به گفته نوبخت ،در راستاي افزايش شفافيت
بودج��ه ،رديفهاي متفرق��ه از  337مورد به 113
رديف كاهش يافته تا مش��خص ش��ود هر دستگاه
ب��ه چه منظ��ور بودجهيي درياف��ت ميكند و مبلغ

دريافتي را صرف چه اموري خواهد كرد.
ام��ا عادل آذر رييس ديوان محاس��بات كش��ور
هم كه روز گذش��ته در مجلس به ارائه گزارشي در
رابطه با آس��يبهاي نظام بودجهريزي فعلي كشور
و همچنين ش��اخصهاي بودجهريزي عملياتي در
بودج��ه  ۹۷پرداخ��ت ،آماره��اي تاملبرانگيزي از
وضعيت بودجه ارائه داد كه نش��ان از آشفتگيهاي
متعدد در بودجهريزي كش��ور دارد .وجود  27طرح
عمراني با عمر بيش از  41سال 44 ،طرح با عمر تا
 40س��ال 658 ،طرح با عمر  20سال و  758طرح
كه س��ال پايان اجرا ندارند ،از آن دس��ت آمارهايي
است كه نماي نهچندان جالبي از پروژههاي عمراني
ارائه ميدهد.

كاهش رديفهاي متفرفه به  113مورد
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه روز گذش��ته
به ارائ��ه توضيحات��ي درخصوص س��ازوكار بودجه
عملياتي پرداخت و گفت كه در بودجه س��ال آينده
ب��راي هر يك از فعاليتها قيمت مش��خص ش��ده
است .قيمت تمام ش��ده هر فعاليت در هر دستگاه
مش��خص ميشود كه بودجه هر دس��تگاه براساس
اين قيمت تمامشده تخصيص مييابد.
نوبخت با بيان اينكه با اصالح نظام بودجهريزي
بر عملكرد دستگاهها نظارت خواهيم داشت ،گفت:
بدينترتي��ب در زمان تخصيص متوجه ميش��ويم
دستگاهي براي سال  97كه مقداري بودجه گرفته
اس��ت در راستاي هدف خود حركت كرده يا خير و
آيا توانس��ته اهداف سازمان خود را تحقق بخشد يا
خير .س��خنگوي دولت با تاكي��د بر ضرورت تغيير
روش س��نتي به بودجهري��زي برمبن��اي عملكرد،
خاطرنشان كرد :در بودجه سال آينده ،بودجه ۲۹۰
دس��تگاه و رديف ملي كه ۳۲درصد دس��تگاههاي
اصل��ي۲۷ ،درص��د مجموعه دس��تگاههاي اصلي و
فرعي و ۱۰درصد اس��تاني هستند ،برمبناي قيمت
تمامشده و س��اير موارد براساس هزينه واحد توليد
محاسبه شده است.
نوبخت ب��ا بيان اينكه در حال حاضر 337رديف
متفرق��ه در بودج��ه وج��ود دارد ،اظهار ك��رد :هر
دستگاهي رديف بودجهيي دارد .در كنار آن ،رديف
متفرقه وجود دارد كه مشخص نيست اين اعتبار را
چه كس��ي ميگيرد و صرف چه اموري ميشود ،از
اين رو هماهنگ كرديم تا مشخص شود هر كدام از
دس��تگاهها چقدر اعتبار دريافت و صرف چه اموري
ميكنن��د كه از اي��ن طريق توانس��تيم رديفهاي
متفرقه را از  337به 113رديف كاهش دهيم.

 30درصد درآمدهاي اختصاصي براي
پروژههاي عمراني
رييس س��ازمان برنامه و بودجه افزود :در بودجه
س��ال آين��ده ،حداكث��ر ت��ا 70درص��د درآمدهاي
اختصاص��ي ب��راي هزينهه��اي ج��اري و حداق��ل
30درصد درآمدهاي اختصاص��ي براي بودجههاي
عمران��ي ص��رف خواهد ش��د .وي در ادامه با بيان
اينكه  59موسس��ه داري��م كه اعتبارات��ي از دولت
براي كمك ميگيرن��د ،عنوان كرد :هر كدام از اين
موسس��ات زيرمجموعه دستگاهي هس��تند؛ سهام
نه��اد آنها را افزايش داديم ت��ا از رديفهاي متفرقه
ك��م ش��ود .همچنين تش��ويقهايي ب��راي افزايش
درآمده��اي اس��تاني درنظر گرفتيم و مكانيس��مي
براي مشاركت مردمي در پروژهها تعيين كرديم.
رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال
ريي��س مجلس درخصوص بودج��ه بخشهايي كه
زيرنظ��ر هيچ وزارتخانهيي نيس��تند؛ مانند موضوع
يارانهها اظهار ك��رد :از  337رديف متفرقه بودجه،
 224را حذف كردهايم كه از مقدار باقيمانده براي
بخشهايي كه زيرنظر هيچ وزارتخانهيي نيس��تند،
استفاده خواهد شد.

بنبست نظام بودجهريزي
رييس ديوان محاس��بات هم با بيان اينكه نظام
فعلي بودجهريزي به بنبس��ت رسيده است ،گفت:
بهط��ور ميانگي��ن ۸۷درصد بودجه دول��ت مربوط
به اعتبارات هزينهيي اس��ت .ناچار ب��ه تغيير نظام
بودجهري��زي و تعيي��ن نظ��ام جديدي هس��تيم و
مجلس بايد اين موضوع را از دولت مطالبه كند.
وي ب��ا بي��ان اينكه ب��ا بودجهري��زي فعلي بايد
پروژهه��اي عمران��ي را تعطيل ك��رد ،گفت :فاصله
بين اعتبارات هزينهيي و عمراني زياد اس��ت .يكي
از آسيبهاي نظام بودجهريزي تراز عملياتي است.
كسري تراز عملياتي در سال  ۲۸ ،۹۱هزار ميليارد
تومان بود كه در سال  ۹۵به  ۶۸هزار ميليارد تومان
رسيد.
وي با طرح اين پرسش كه واگذاري داراييهاي
مالي از كجا تامين ميش��ود ،اف��زود :تاكنون براي
تامي��ن بودجه ،نف��ت و ش��ركتها فروخته و خرج
ميش��د تا به بخش اعتبارات هزينهيي پول بدهيم.
ام��ا اتف��اق عجيب آن اس��ت كه اعتب��ارات فروش
داراييه��اي س��رمايهيي از مح��ل ف��روش اوراق
مش��اركت و اس��ناد خزانه تامين ميش��ود .به اين

معنا كه اوراق را ب��ا اوراق پاس ميكنيم و به جاي
دادن پول واقعي اسناد خزانه ميدهيم ،در دورهيي
اين موضوع ابداع ش��د كه براي تعهدات كوتاهمدت
پيمانكاران اسناد بدهيم كه خوب بود اما ادامه روند
درست نيست.
رييس ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه يكي
از نشانههاي بيانضباطي جدي در بودجه انحرافها
از اعتبارات متفرقه اس��ت ،گف��ت :اعتبارات متفرقه
س��االنه بدون داشتن هدف خاصي در بودجه تكرار
ميش��ود كه تنها برخي موارد نادر آن براي هدفي
خاص است.
وي با بيان اينكه بهطور ميانگين اعتبارات مربوط
به اس��تانها حدود هفت برابر افزايش يافته اس��ت،
گفت :ح��دود ۷۷درصد اعتبارات اس��تانها بهطور
متمركز توزيع ميش��ود .يعني شوراي برنامهريزي
اس��تان و مسووالن محلي تسلطي بر بودجه ندارند.
ح��ال آنكهبايد بتوانيم به م��ردم بگوييم كه بودجه
در كجا و با چه هدفي خرج شده است.
پروژههاي پير عمراني
آذر ،درآم��د اختصاصي را يكي از مفس��دههاي
ج��دي بودجه دانس��ت و با بيان اينكه بس��ياري از
پرداختهاي نامتعارف از اين محل است ،گفت :در
قانون بودجه كش��ور  ۲۷طرح با عمر بيش��تر از ۴۱
س��ال و ۴۴طرح عمراني با عمر تا  ۴۰س��ال وجود
دارد ۶۵۸ .پروژه با عمر تا  ۲۰س��ال موجود است و
 ۷۵۸پروژه در كشور است كه سال پايان اجرا ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه در نظام بودجهريزي شفاف
و روش��ن ميتوان نظارت را در بهترين و كوتاهترين
فرصت انجام داد ،گفت :برخي دستگاههاي اجرايي
در قوانين بودجه سنواتي ،بودجهشان درج نميشود
كه اين يك ضعف اس��ت و بودجه متناسب با اصل
جامعيت نيس��ت .طبيعتا در اين شرايط نمايندگان
و دس��تگاههاي نظارتي نميتوانند به خوبي نظارت
كنند.
آذر افزود :با يكسري اشخاص حقيقي و حقوقي
ه��م مواجهيم كه بهطور مس��تقيم از بودجه اعتبار
ميگيرند .ما نميدانيم كه چطور اين زنگولهها به پاي
بودجه آويزان ش��دهاند .در سال  ۹۰تعداد اين افراد
 ۸۱نفر بود كه در سال  ۹۶به  ۴۹نفر رسيد.
حال كه بودجه س��ال آين��ده مبتني بر عملكرد
تدوين شده و صرفهجوييهاي بسياري هم از همين
محل پيشبيني ش��ده ،بايد ديد با وجود گروههاي
ذينفع��ي كه منافع خ��ود را در خطر خواهند ديد،
بودجه سال آينده چه مسيري را طي خواهد كرد.

اخبار كالن
ابالغ آييننامه اجرايي قانون
ايجاد اشتغال پايدار

معاون اول رييسجمهور آييننامه اجرايي قانون حمايت
از توس��عه و ايج��اد اش��تغال پايدار در مناطق روس��تايي و
عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ابالغ كرد.
ب��ه گزارش ايبِنا ،در اين آييننامه كه توس��ط اس��حاق
جهانگيري معاون اول رييسجمهور به وزارتخانههاي تعاون،
كار و رفاه اجتماعي ،صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد كشاورزي،
امور اقتصادي و دارايي ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،سازمان برنامه
و بودجه كش��ور ،بانك مركزي ،معاونت توس��عه روستايي و
مناطق محروم كش��ور و نهاد رياس��تجمهوري ابالغ شده،
منابع مالي اجراي اين قانون ،معادل ريالي يكميليارد و 500
ميليون دالر از منابع صندوق توسعه ملي تعيين شده است.
طبق اي��ن آييننامه ،عالوه بر تعيين س��هم اس��تانها
براس��اس ش��اخص تركيب��ي جمعي��ت روس��تايي ،ن��رخ
بي��كاري و درآمد س��رانه اس��تان ،س��هم بخشهاي هدف
ني��ز ب��ه تفكي��ك بخ��ش كش��اورزي و مناب��ع طبيع��ي
(۴۵درص��د) ،صناي��ع و مع��ادن كوچ��ك (۱۰درص��د)،
فعاليته��اي خدمات��ي و فن��اوري اطالع��ات (۱۵درصد)،
گردش��گري (۱۰درصد) ،صنايع دستي و فعاليتهاي فرش
دستباف (۱۰درصد) و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير  10هزار
نفر (۱۰درصد) مشخص شده است.
همچنين وظايف دستگاههاي بخشي نيز در اين آييننامه
بهصورت دقيق تعيين ش��ده و در بخش ديگري از آييننامه
آمده اس��ت كه دس��تگاههاي اجرايي و موسسههاي عامل
موظفن��د بهطور مس��تمر گزارشهاي عملكرد خ��ود را در
سامانه نظارت و براس��اس ترتيبات و زمانبندي كه توسط
سازمان برنامه و بودجه اعالم خواهد شد ثبت و ارائه نمايند
و س��ازمان برنامه و بودجه نيز موظف ب��ه ارائه گزارشهاي
دورهي��ي  6ماهه از عملكرد برنامه توس��عه اش��تغال پايدار
روستايي به رييسجمهور و مجلس شوراي اسالمي است.

واگذاري بلوك 25ميليون
سهمي سنگآهن مركزي ايران

بلوك 25ميليون س��همي س��نگآهن مركزي ايران به
ارزش كل پايه 39هزار ميليارد ريال در آذرماه امسال واگذار
ميشود .به گزارش روابطعمومي سازمان خصوصيسازي؛
بلوك 25ميليون س��همي س��نگآهن مركزي ايران معادل
67.925درصد س��هام اين ش��ركت به قيمت پايه هر سهم
يكميليون و  568هزار و  795ريال و ارزش كل پايه 39هزار
و 992ميليارد و 748ميليون و  131هزار و  930ريال روي
ميز مزايده ميرود.
بر اساس اين گزارش اين ميزان سهام به وكالت از سوي
صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد توسط سازمان
خصوصيسازي در روز هفتم آذرماه جاري واگذار ميشود.
همچنين مبلغ سپرده شركت در اين مزايده يك هزار و
199ميليارد و 782ميلي��ون و 443هزار و 958ريال تعيين
ش��ده است كه خريدار بايد 20درصد مبلغ پيشنهادي خود
را به ص��ورت نقد در مدت 20روز كاري و بقيه را به صورت
اقساط در مدت 4سال پرداخت كند.

اخبار
نقش غيرقابل انكار
شركتهاي گروه بانك صنعت
در اقتصاد كشور

مدير امور مجامع و شركتهاي بانك صنعت و معدن
در گفتوگويي با اعالم عملكرد چهارساله شركتهاي گروه
بانك صنعت و معدن نقش اين ش��ركتها را در توس��عه
اقتصادي كشور مهم و كارآمد دانست.
ابوالفضل نجارزاده گفت :شركتهاي گروه بانك صنعت
و معدن متشكل از هفت شركت است كه عبارتند از :شركت
سرمايهگذاريصنايعشيمياييايران،شركتسرمايهگذاري
صنعت و معدن ،شركت گروه سرمايهگذاري آتيه دماوند و
ش��ركت ليزينگ صنعت و معدن كه شركتهاي بورسي
هس��تند؛ شركت آتيه الوند اس��ت كه قبل از اين شركت
ليزينگ آتيه الوند بوده و اخي��را به دليل محدوديتهاي
قانوني ،فعاليت ليزينگي ش��ركت متوقف ش��ده اس��ت.
شركتهاي كارگزاري و شبكه صرافي بانك صنعت و معدن
كه شركتهاي ابزاري بانك محسوب ميشوند .پايان سال
مالي همه اين شركتها  30آذرماه هرسال است كه با توجه
به مهلت 4ماهه برگزاري مجمع ساالنه شركتها ،مجامع
عادي ساالنه همه شركتها قبل از پايان مهلت مقرر و تا
پايان اسفندماه سال گذشته برگزار شد.
وي افزود :ش��ركت س��رمايهگذاري صنايع شيميايي
ايران كه در سال  1363با مشاركت وزارت صنايع و بانك
صنعت و معدن براي توسعه صنايع پتروشيمي و با سرمايه
اوليه 165ميليون ريال تاس��يس شد و فعاليت اصلي اين
كارخانه توليد الكيل بنزن خطي ( )LABاس��ت كه ماده
اوليه در توليد شويندههاس��ت .در حال حاضر اين شركت
با افزايش سرمايه خود از 771ميليارد ريال در سال 1392
به 4.628ميليارد ريال كنوني 115.000 ،تن ( )LABدر
س��ال توليد ميكند و با اجراي طرح توسعه به 220.000
تن در س��ال خواهد رس��يد .صورتهاي مالي اين شركت
كامال شفاف است بهطوري كه در سالهاي  1394و 1395
سازمان حسابرسي در گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانوني وضعيت گزارش را مطلوب اعالم كرده است.
ش��ركت س��رمايهگذاري صنعت و معدن با س��رمايه
4.500ميلي��ارد ريال از ديگر ش��ركتهاي بورس��ي اين
بانك به حس��اب ميآيد كه همواره س��عي بر پوياسازي و
بهينه كردن وضعيت پرتفوي خود داش��ته است .از ديگر
فعاليتهاي اين شركت انجام بازارگرداني سهام شركتهاي
گروه و استفاده از ابزارهاي نوين مالي است .ارزش بازار اين
شركت هماكنون بالغ بر  4.495ميليارد ريال است.
شركت ليزينگ صنعت و معدن نيز با سرمايه 3.300
ميليارد ريال در س��ال  1396يكي ديگر از ش��ركتهاي
بورس��ي بانك صنعت و معدن به حساب ميآيد كه طبق
گزارش س��ازمان حسابرس��ي وضعيت صورتهاي مالي
در س��ال  1395مطلوب گزارش ش��ده است .اين شركت
نخستين ليزينگ دريافتكننده گواهينامه ايزو و نخستين
ليزينگ اخذكننده مجوز فعاليت  5ساله با اصالح و تطبيق
اساسنامه براس��اس نظر بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران است كه با ورود به عرصه ليزينگ ريلي فصل جديدي
از فعاليتها را آغاز كرده است.
از ديگر شركتهاي بورسي اين بانك گروه سرمايهگذاري
آتيه دماوند است كه اصالح ساختار و واگذاري شركتهاي
زيرمجموعه بانك و همچنين بهينهسازي پرتفوي شركت
از اهم برنامههاي آن است كه سرمايه آن از  1.000ميليارد
ريال در سال  1392به  4.500ميليارد ريال در سال 1396
افزايش يافته است .ارزش بازار اين شركت از 4150ميليارد
ريال در سال  1392به مبلغ 10.395ميليارد ريال افزايش
يافته است.
ش��ركت كارگزاري بانك صنع��ت و معدن با اخذ رتبه
ال��ف در بورس و اوراق بهادار و بورس كاال از ش��ركتهاي
پيشرو در عرصه فعاليتهاي بورسي است ،چنانچه توانسته
اس��ت در بين  108كارگزاري ،رتبه  26در بورس و اوراق
به��ادار و رتب��ه  13در ب��ورس كاال را به خ��ود اختصاص
دهد .افزايش س��رمايه صندوق كوث��ر ،راهاندازي صندوق
بازارگرداني اختصاصي نماد و راهاندازي باش��گاه مشتريان
 onlineاز اقدامات مهم ش��ركت در چهار س��ال گذشته
است .اين شركت نيز در راستاي تحقق افزايش شفافيت در
گزارشات مالي توانسته است چهار سال متوالي اظهارنظر
مطلوب حسابرس مستقل و بازرس قانوني را از حسابرس
خود اخذ كند.
شركت ش��بكه صرافي صنعت و معدن به عنوان يكي
ديگر از شركتهاي ابزاري بانك صنعت و معدن با سرمايه
140ميليارد ريال مشغول فعاليت ارزي در چارچوب قوانين
و مقررات و دس��تورالعملهاي بان��ك مركزي جمهوري
اسالمي ايران است كه توانسته براي چهارمين سال متوالي
در سال مالي  1395اظهارنظر مطلوب سازمان حسابرسي
در گزارش حسابرس مس��تقل و بازرس قانوني را دريافت
كند.
وي ادامه داد :در چند سال گذشته مجامع شركتهاي
گ��روه بانك ،طبق زمانبندي مش��خص و زودتر از مهلت
مقرر برگزار ش��ده اس��ت ك��ه وضعيت تمام آنه��ا از نظر
گ��زارش حسابرس��ي و بازرس قانوني بهبود يافته اس��ت.
در دوره مذكور سرمايه ش��ركتهاي گروه بانك از حدود
3500ميليارد ريال به  16000ميليارد ريال افزايش يافته
است (افزايش  5برابري) كه اكثر اين افزايش سرمايهها از
محل سود انباشته شركتهاي گروه بوده است .همچنين
با وجود نوسانات بازار سهام و افزايش سرمايه شركتها ،در
چهار سال گذش��ته شاهد افزايش ارزش بازار شركتهاي
بورسي بانك بودهايم كه نشانگر مديريت و عملكرد مطلوب
آنها بوده اس��ت .همچنين شركتهاي گروه دستاوردهاي
بزرگي از جمله تبديل شدن شركت سرمايهگذاري صنايع
شيميايي ايران به بزرگترين توليدكننده  LABجهان (با
اجراي طرح توس��عه) و حذف كاتاليست خطرناك ،HF
اصالح و بهينه كردن پرتفوي سهام و اقدام در جهت انتشار
نخستين اوراق صكوك ارزي توسط شركت سرمايهگذاري
صنع��ت و معدن ،اخذ مجوز 5س��اله فعالي��ت و ورود به
فعاليتهاي جديد همچ��ون ليزينگ حمل و نقل هوايي
و ريلي توسط شركت ليزينگ صنعت و معدن ،اخذ رتبه
ال��ف بورس كاال و بورس و اوراق بهادار توس��ط كارگزاري
صنعت و معدن و تعيين تكليف حدود 3000ميليارد ريال
از مطالبات و فروش ش��ركتهايي همچون سايان كارت و
خزر خز توسط شركت سرمايهگذاري آتيه دماوند داشتهاند.

همدردي بانك پاسارگاد
با حادثه كرمانشاه

بانك پاسارگاد ،ضمن تسليت به ملت شريف ايران
به مناسبت درگذش��ت تعدادي از هموطنان عزيزمان
در حادثه غمانگيز زلزله كرمانشاه ،از درگاه ايزد منان
براي درگذش��تگان علو درجات ،براي بازماندگان صبر
و شكيبايي ،براي مجروحان شفاي عاجل و براي تمام
همميهنان عزيزمان سالمت و طول عمر مسئلت دارد.
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گروه بانك وبيمه احسان شمشيري
در ماههاي اخير بحث ارزهاي ديجيتال و اقدام
براي خريد آنها رواج بيش��تري نس��بت به گذشته
يافته است و بسياري براي ورود به آن دچار ترديد
شدهاند .اين در حالي است كه معاون فناوريهاي
نوي��ن بانكي در موضع صريح خ��ود اعالم كرد كه
ن��ه آن را قانون��ي ميدان��د و ن��ه غيرقانوني و در
حال بررس��ي موضوع اس��ت ودر نيمه دوم س��ال
 ۹۷تكلي��ف پوله��اي رمزين��ه مش��خص خواهد
ش��د ،اما بايد توجه داشت كه اين ارزها از ريسك
بااليي برخوردار ب��وده و اكنون درگير جريانهاي
سوداگري شده است.
به گزارش «تعادل» در ش��رايطي كه بيتكوين
ن��ه قانون��ي و نه غيرقانوني اس��ت ،ض��رورت دارد
كس��اني ك��ه ميخواهن��د وارد اين بازار ش��وند به
ريس��ك نوسانات اين موضوع توجه داشته و مراقب
س��وداگراني باش��ند ك��ه از اين فضا سوءاس��تفاده
ميكنن��د ،زي��را هن��وز بان��ك مرك��زي در مورد
بيتكوين به جمعبندي مش��خصي نرس��يده است
و چ��ون پوله��اي رمزين��ه از نظر فن��ي پايههاي
رياضي محكم��ي دارد از همين رو نميتوان گفت
ك��ه ام��كان تقل��ب در آن وجود دارد ام��ا با توجه
به نوس��انات قيمتي كه در آن وج��ود دارد ،امكان
متضرر ش��دن مردم وجود دارد و از سويي با توجه
ب��ه تبليغاتي ك��ه از طريق ش��بكههاي اجتماعي
صورت ميگيرد ،امكان تبديل ش��دن بيتكوين به
چيزي شبيه گلدكوئيست وجود دارد و تا زماني كه
سياستگذار به صورت رسمي از آن حمايت نكرده
اس��ت ،امكان كالهب��رداري در آن وجود دارد و ما
توصي��ه نميكنيم كه م��ردم دارايي خود را در اين
بخش سرمايهگذاري كنند.
شبكه بانكي كشور هنوز در خصوص بيتكوين
و ارزهاي رمزنگاريش��ده قانونگذاري نكرده اس��ت
ولي به مردم توصيه كرده با توجه به ريس��كهايي
ك��ه در اين ح��وزه وجود دارد به خري��د اين ارزها
مب��ادرت نكنند چراكه هنوز به عنوان ارز رس��مي
شناخته شده نيستند
در خص��وص بيتكوي��ن و ارزه��اي رمزنگاري
شده دو موضوع بس��يار مهم وجود دارد اول اينكه
به نوس��انات ش��ديد ارزهاي رمزنگاري شده مانند
بيتكوي��ن بايد توجه داش��ت ،دومين موضوع هم
هجوم س��وداگري به اين حوزه اس��ت كه تبليغات
وس��يعي در اين زمينه انجام ميشود كه مردم بايد
به اين موضوع نيز توجه داشته باشند.
در برنامهري��زي ص��ورت گرفته قرار اس��ت كه
ت��ا پايان س��ال  ۹۷بان��ك مركزي ب��ه جمعبندي
مش��خصي در اين خصوص برس��د تا در بخشي از
برنامه فوق تكليف پوله��اي رمزينه داخلي را نيز
مش��خص كند تا اگر فينتك��ي تصميم گرفت كه
پول رمزين��ه داخلي توليد كند ،ح��دود فعاليتش
مشخص باشد.
در شرايطي كه هنوز سياستگذاري در خصوص
بيتكوين و ارزهاي مش��ابه انجام نش��ده و بعد از
بررس��يها سياستها مشخص ميش��ود كه بانك
مركزي اين ابزارها را به عنوان طال ميشناس��د ،به
عنوان ارز ميشناس��د ،به عنوان كاال ميشناسد يا
اصال ممكن اس��ت ،اعالم كند كه اين ابزار اصال در
دايره اختيارات بانك مركزي نيست ،قرار است كه
در نيمه دوم سال  ۹۷اين سياستها را اعالم كند.
نكت��ه جالب اينجاس��ت كه ميزان رش��د خريد
ايرانيه��ا در اين س��ال با ميزان رش��د قيمت اين
ارز ديجيتالي رابطه مس��تقيم داشته است .در سال
 ۲۰۱۴اين ارز ح��دود  ۶۰۰دالر قيمت دارد كه با
توجه به قيمت حدود 3هزار و 300توماني دالر در
آن زمان بايد براي ه��ر بيتكوين حدود 2ميليون
تومان پرداخت ميكرديم .در س��ال  ۲۰۱۵قيمت
بيتكوين اف��ت ميكند و به  ۲۰۰دالر ميرس��د.
اتفاق��ي ك��ه باعث ميش��ود در ب��ازار اي��ران تنها
۳۰۰ه��زار توم��ان در طول يك ماه خريد داش��ته
باشيم.

هشدار نسبت به كالهبرداري در ارزهاي ديجيتال

هجوم سوداگران به بيتكوين
نيمه دوم سال  ۹۷تكليف پولهاي رمزينه مشخص ميشود

با اينكه س��ال  ۲۰۱۶قيم��ت بيتكوين در يك
حد ثاب��ت بود و ح��دود  ۷۰۰دالر خريد و فروش
ميش��د ،ايرانيها اصال عالقهيي ب��ه خريد اين ارز
نش��ان ندادند .در بيش��تر ماههاي اين سال ميزان
ف��روش بيتكوين زير  ۱۰ميليون تومان بود .حتي
در بعضي ماههاي اين سال ميزان فروش به ۷۰هزار
تومان در ماه هم رس��يده اس��ت .ول��ي در مجموع
روند مش��خصي را شاهد نيس��تيم .تا اينكه دوباره
در زمستان س��ال  ۹۵و اوايل سال  ۲۰۱۷ميالدي
بيتكوين كمي جان ميگيرد و مثل سابق به كانال
معمول ۲۰ميليون تومان برميگردد .حتي با اينكه
قيمت بيتكوين در فروردي��ن ماه  ۹۶به باالترين
حد خود يعني حدود ۱۳۰۰دالر ميرس��د در بازار
ايران واكنشي را شاهد نيستيم.
ت��ا اينكه دو م��اه بعد از اي��ن اتف��اق ايرانيها
نخس��تين واكن��ش را نش��ان ميدهن��د و حدود
۶۲ميلي��ون توم��ان در خردادماه خري��د ميكنند.
اين اتفاق در ماه مرداد امسال ادامه پيدا ميكند و
ركوردي  ۹۰ميليون توماني را ثبت ميكند .از اين
ماه به بعد ش��اهد اتفاق��ات عجيبوغريبي در بازار
بيتكوين ايران هس��تيم .ايرانيها نس��بت به بقيه
دنيا ابتدا واكنش زيادي نش��ان ن��داده و در همان
ح��دود ۱۲۴ميلي��ون در ماه خريد دارن��د .ولي در
مهرماه ركوردي ۲۴۰ميليون توماني ثبت ميكنند.
ركوردي كه حتي به نسبت خريد ۳۷۰ميليوني در
اوايل سال  ۹۵نزديك هم نميشود.
فناوري مالي يا فينتك
حكيمي معاون فناوريهاي نوين ش��بكه بانكي
اعالم كرد :بر اس��اس بررس��يهاي كارشناسي به
عمل آم��ده در ح��وزه فناوريهاي نوي��ن بانكي،
سياس��ت كل��ي در تبيين جايگاه فن��اوري مالي و
ش��يوه مقرراتگذاري براي آن بر مبناي تجربيات
بينالمللي ترسيم شده است.
در اين سياس��ت به جاي تعريف نهادي و ارائه
مج��وز براي آن كه رويكرد س��نتي براي نهادهاي
بازار پول بوده است ،تعريف نقشها و چارچوبهاي

فعاليتهاي سوداگرانه از طريق بازاريابي شبكهيي و فعاليتهاي هرمي در حال
شكلگيري است تا بيتكوين را به عنوان گزينه جذاب سرمايهگذاري معرفي كند
و ممكن است سرمايههاي مردم در معرض تهديد قرار گيرد
در خصوص بيتكوين و ارزهاي رمزنگاري شده موضوع بسيار مهمي وجود دارد
اول به نوسانات شديد ارزهاي رمزنگاري شده مانند بيتكوين توجه كرده و هجوم
سوداگري به اين حوزه را بررسي كرد زيرا تبليغات وسيعي در اين زمينه انجام ميشود
و مردم بايد به اين موضوع توجه داشته باشند
كاري براي آنها مدنظر قرار گرفته است .در ساختار
نق��ش چارچوب ،نظامي سلس��له مراتبي ،ارتباط
فناوران مالي را با موسس��ات رس��مي داراي مجوز
از بان��ك مركزي تبيين كرده و مديريت ريس��ك
و تطبيق با مقررات را بر عهده موسس��ات زيرنظر
بانك مرك��زي ميگذارد .ارتباط فن��اوران مالي با
نظام پولي كشور از طريق موسسات اعتباري برقرار
شده و ريسك آنها به صورت تضامني در مجموعه
ريس��ك موسس��ات اعتباري ارزيابي ميشود؛ در
مقابل موسسات اعتباري از امكانات جذب مشتري
و فروش خدمت و محصولي كه فناوران مالي براي
آنها مهيا ميكنند ،بهره ميبرند.
بانك مركزي از منظ��ر اجرايي ،متولي ايجاد و
سرپرس��تي س��امانههاي بينبانكي است ،بنابراين
در ايجاد و گس��ترش فض��اي كاري فناوران مالي،
اقدام��ات بانك مرك��زي عالوه ب��ر تعيين ضوابط،
تس��هيل در چارچوب توس��عه اس��تفاده از شبكه
عمومي پرداخت و تبادل اطالعات بينبانكي است.
مع��اون فناوريه��اي نوي��ن ،برنامهري��زي و
فعاليتهاي بخش فناوري بانك مركزي و ش��بكه
بانكي را در راستاي افزايش كيفيت خدمات بانكي
و گس��ترش دسترسي آحاد جامعه به اين خدمات
دانست.
حكيمي در نشست خبري تشريح سياستهاي
عرصه فناوري مالي با اش��اره ب��ه اهميت موضوع

فناوري مالي در عرصه خدمات بانكي گفت :باتوجه
به گسترش روزافزون كاربرد فينتكها در خدمات
بانكي با اس��تفاده از كس��ب نظرات متخصصان در
داخل كشور و همچنين بررسي و مطالعه تجربيات
بينالمللي در اين زمينه ،برنامهيي بهعنوان مسير
راه و سياس��ت كلي بانك مركزي در  6مرحله در
عرص��ه فناوران مالي تا پايان س��ال  ۱۳۹۷تدوين
و اجرايي خواهد ش��د .س��ند اول و دوم اين برنامه
تدوين و منتشر شده است و سند سوم نيز تا اوايل
آذر و س��ند چه��ارم تا اواخر دي ماه س��ال جاري
اطالعرساني خواهد ش��د؛ دو سند ديگر مجموعه
سياستي فناوري مالي در سال آتي منشر ميشود.
وي پرداختس��از را س��ند اول اي��ن مجموعه
سياس��تها خوان��د و گف��ت :پرداختس��از ب��ه
فينتكهايي اطالق ميش��ود كه اطالعات مربوط
به فرآيند پرداخت را توس��عه ميدهند .اين س��ند
در تيرماه امس��ال تدوين و در سايت بانك مركزي
اطالعرساني شده است.
حكيمي ب��ا معرفي پرداختيار بهعنوان دومين
س��ند اين مجموعه بيان ك��رد :ضوابط پرداختيار
امكان اس��تفاده از خدمات پذيرش كارت توس��ط
فينتكها را فراهم ميكند ،اين ضوابط در مهرماه
سال جاري تدوين و منتشر شده است.
وي از پرداختبان به عنوان س��ومين س��ند از
مجموعه سياس��تهاي فناوري مالي بانك مركزي

بانك و بيمه

ن��ام برد و افزود :پرداختب��ان امكان پرداختهاي
خ��رد غير از آنچه تاكنون از طريق ش��بكه آنالين
انجام ميداد را امكانپذير ميكند .كيف پول خرد
نمونهي��ي از اين فناوري مالي اس��ت كه چارچوب
اين ضوابط تا اوايل دي ماه تدوين و منتشر خواهد
شد.
معاون فناوريهاي نوين از حس��ابيار بهعنوان
چهارمين س��ند كه تا اواخر دي ماه س��ال جاري
كار تدوين آن به پايان ميرس��د ن��ام برد و گفت:
چارچ��وب مقرراتي حس��ابيار ب��ه فينتكهايي
مرب��وط ميش��ود كه ام��كان كنت��رل و مديريت
حس��ابهاي چندين بانك را بهطور همزمان براي
بانكهاي كاربر فراهم ميكند.
ارزه��اي رمزين��ه يا رمزين��ه پ��ول ،پنجمين
س��ند مجموعه سياس��تي فناوري مالي را ش��امل
ميش��ود كه حكيمي در تش��ريح آن عنوان كرد:
بحث ارزهاي رمزينه در دنيا با فراز و نش��يبهاي
بس��ياري همراه بوده اس��ت و در بازار پول كشور
نيز به موضوعي ج��ذاب براي بازيگران عرصه پول
مبدل ش��ده و بانك مركزي بهعنوان سياستگذار
ت��ا پايان نيمه اول س��ال  ۱۳۹۷مجموعه مقررات
مرتبط ب��ا پول رمزينه را منتش��ر خواهد كرد .در
اين زمينه به دو مقوله ضوابط و مقررات اس��تفاده
از ارزه��اي رمزينه توجه خواهد ش��د و همچنين
مس��اله ايجاد پول رمزينه بهصورت بومي و محلي
در داخل كشور بررسي و سياستگذاري ميشود.
مع��اون فناوريه��اي نوين تعيي��ن چارچوب
فينتكهاي تخصيص مصارف يا ارائه تس��هيالت
بانك��ي از طريق فناوري مالي را شش��مين س��ند
مجموع��ه خوان��د و تصريح كرد :در ح��ال حاضر
فرصت طاليي براي توس��عه ابزار فناوري مالي در
حوزه تامين مال��ي خرد از طريق فينتكها وجود
دارد كه بايد از آن براي افزايش س��طح دسترسي
عموم مردم به تس��هيالت مالي خ��رد بهره ببريم.
سند ششم تا پايان س��ال  ۱۳۹۷تدوين و منتشر
خواهد شد و ميتواند نقش موثري در سطح تامين
مالي خرد ايفا كند.
ناصر حكيمي در ادامه نشس��ت خبري با اشاره
به فراگير ش��دن بحث بيتكوين گفت :باتوجه به
اينك��ه در اين زمينه در س��طح دني��ا ديدگاههاي
مختلف��ي از ممنوعي��ت كامل تا اس��تفاده از بيت
كوين بهعنوان پش��توانه و ذخاير ارزي مطرح شده
اس��ت ،در بانك مرك��زي بررس��ي و مطالعه همه
جوانب بيتكوين در دس��تور كار قرار دارد و پس
از بررسي كامل سياستهاي بانك مركزي در اين
حوزه ابالغ خواهد شد .وي گفت :در اين زمينه دو
نگران��ي مهم براي سياس��تگذار وجود دارد؛ يكي
نوس��انات ش��ديد ارزش ارزهاي رمزينه است .اين
موضوع باعث عدم اطمينان و بروز ريسك باال براي
ارزهاي رمزينه ش��ده اس��ت .موضوع نگرانكننده
ديگر ،هجوم س��وداگري در بحث بيتكوين است.
فعاليتهاي سوداگرانه از طريق بازاريابي شبكهيي
و فعاليتهاي هرمي در حال ش��كلگيري است تا
بيت كوين را به عنوان گزينه جذاب سرمايهگذاري
معرفي كند و ممكن اس��ت س��رمايههاي مردم در
معرض تهديد قرار گيرد.
مع��اون فناوريهاي نوين تاكي��د كرد :باتوجه
به اينكه بيتكوين و ساير ارزهاي رمزينه از سوي
بانك مركزي بهعنوان ارز رس��مي معرفي نش��ده
اس��ت و همچنين وجود ريسك باالي خريد آن و
فعاليت سوداگران در اين عرصه ،از سرمايهگذاران
و م��ردم ميخواهيم با احتياط بيش��تري وارد اين
بازار ش��وند چراكه امكان مالباختگي در آن وجود
دارد .ب��ا همكاري بانك مركزي و س��اير نهادهاي
ذيربط سمت عرضه ارزهاي رمزينه ،مكانيسمهاي
كنترل و رصد در حال انجام است اما بايد از جانب
تقاضا نيز مردم با خطرات و ريس��كهاي آن آشنا
ش��وند برهمين اساس رس��انهها بايد اطالعرساني
درخص��وص ارزهاي رمزينه از جان��ب تقاضا را در
دستور كار خود قرار دهند.

ضرورت راهاندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي براي پوشش خسارتهاي زلزله با مشاركت مردم و دولت

مسكوت ماندن 15ساله طرح تشكيل صندوق حوادث طبيعي

ارزش كل بيمهنامههاي شناسايي شده در مناطق زلزلهزده شامل سرپل ذهاب و روستاهاي اطراف فقط ۳۰ميليارد تومان است

گروه بانك وبيمه
خبرهاي رس��يده از زلزله ش��ديد سرپل ذهاب
بيانگر آن اس��ت كه اكثر مناطقي كه با حادثه زلزله
تخريب ش��دهاند هيچ بيمهنامه آتشس��وزي ،زلزله
ي��ا حوادث نداش��تند بهطوري كه مدي��ر بيمههاي
آتشس��وزي يكي از بزرگترين ش��ركتهاي بيمه
دولتي در كشور ميگويد :ارزش كل بيمهنامههايي
ك��ه تاكنون شناس��ايي ش��ده در س��رپل ذهاب و
روستاهاي اطراف فقط ۳۰ميليارد تومان است.
به گزارش «تعادل» زلزله ش��ديد س��رپل ذهاب
ضم��ن اينكه ج��ان صدها نفر از عزي��زان هموطن
در غرب كشور خصوصا اس��تان كرمانشاه را گرفت
و ه��زاران مصدوم برجاي گذاش��ت ،خس��ارتهاي
س��نگيني نيز ب��ه اماكن خصوص��ي و عمومي وارد
آورد.
در اس��تان كرمانشاه و در شهرهاي سرپل ذهاب
و جوانرود ،قصرش��يرين ،گيالنغرب ،ثالث باباجاني،
روانس��ر ،اس�لامآباد غرب و اطراف س��نقر در اين
بخشه��ا ح��دود  ۱۰۰۰مورد بيمهنامه شناس��ايي
ش��ده كه اين تعداد بس��يار اندك است و از آنجايي
كه در بحث فرهنگس��ازي بيمه ضعيف هس��تيم،
بيمهنامههاي كمي وجود دارد.
اين نكات نش��ان ميدهد ك��ه اوال بيمه حوادث
طبيع��ي باي��د به ي��ك بيمه اجب��اري و هم��راه با

مش��اركت همگاني تبديل ش��ود و دوم اينكه ارقام
پش��تيبان اين طرح از كل ملت ايران و با ارقام خرد
از طريق قبض برق ،تلفن ،آب و ...جمعآوري شود تا
به عنوان يك طرح ملي از مردم در حوادث طبيعي
حمايت كند.
براس��اس آمارها و بررس��يهاي اوليه متاسفانه
ميزان خريد پوشش بيمهيي مربوط به زلزله خيلي
زي��اد نيس��ت و بخش زي��ادي از اماكن مس��كوني
پوش��ش زلزله ندارند و اين امر ضرورت تس��ريع در
راهاندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي را گوش��زد
ميكند .صندوقي كه راهاندازي آن نياز به همافزايي
بيمه مركزي ،قوه مجريه و قوه مقننه و البته شوراي
نگهبان را دارد.
پيش��نهاد اوليه بيمه اجب��اري همگاني حوادث
طبيعي بيش از 15س��ال قبل به دولت ارائه شد اما
همواره ب��ا توجه به اينكه تامين منابع مالي و نحوه
مديريت صندوق مورد سوال نمايندگان و مسووالن
دولتي قرار ميگرفت ،موضوع مس��كوت ميماند و
بع��د از وقوع ه��ر حادثه طبيعي در كش��ور مجددا
موض��وع براي مدت��ي دغدغه همگان��ي و دوباره به
فراموشي سپرده ميشد.
به هر صورت اين موضوع مهم در دولت يازدهم
دنبال ش��د و مراحل تصوي��ب در مجلس را گذراند
كه در نهايت با ايرادات شوراي نگهبان روبهرو شد،

حال بايد منتظر ماند ايرادات اين اليحه در مجلس
شوراي اسالمي برطرفشود.
اگر چه به نظر ميرس��د ،برخي چالشها تحقق
اين طرح را با چالش مواجه ميكند زيرا مشكلاش
اين است كه مصوباتي كه در مجلس انجام ميشود
بايد محل تامين اعتبارش از س��وي دولت مشخص
ش��ده باش��د يا اينكه بار مالي نداشته باشد و دولت
هنوز اين موضوع را تعيين تكليف نكرده است و لذا
الزم است كه از طريق عوارض خرد روي قبضهاي
منازل و ش��ركتها و اصناف دريافت ش��ود .در اين
رابط��ه ميتوان به عنوان مثال عوارضي كه از مردم
در قبضه��اي تلفن ،آب ،برق و گاز اخذ ميش��ود،
هزينه بيمهنامه حوادث طبيعي را اخذ كرد.
قائممق��ام بيمه مركزي پيش از اين در فروردين
م��اه س��ال  96گفت :كميس��يون اقتص��اد مجلس
ش��وراي اس�لامي با دعوت از بيمه مركزي و مركز
پژوهشهاي مجلس ش��وراي اس�لامي بررسيهاي
اولي��ه را در اين خصوص انجام داده و پيش��نهادات
الزم را ب��راي رفع اي��ن ايرادات تهي��ه كردهاند كه
در جلس��ههايي با حضور نماينده ش��وراي محترم
نگهب��ان ،اين ايرادات مورد بررس��ي ق��رار گرفته و
اصالح��ات الزم در حال انجام اس��ت .وي در حالي
پيشبيني كرده كه تا قب��ل از پايان دولت يازدهم
اين اليحه به تصويب نهايي برس��د كه متاس��فانه با

دالر  ۴۱۲۲تومان شد
در بازار رسمي ارز ،دالر 3524.9تومان ،پوند 4624.8تومان،
يورو 4107.5تومان معامله شد.
ب��ه گزارش «تع��ادل»در بازار آزاد نيز در ب��ازار ارز ،دالر با
23توم��ان افزايش 4122تومان ،يورو با 33تومان رش��د 4863
تومان ،پوند با 26تومان افزايش  5521تومان و درهم با رشد 9
توماني  1131تومان به فروش رسيد.

اكنون اختالف دو نرخ مبادلهيي دالر رس��مي و آزاد به 597
تومان رسيده است .قيمت اونس در بازار جهاني طال با  4دالر و
 8سنت افزايش  1279دالر و  21سنت معامله شد.
س��كه طرح جديد 11هزار تومان ،طرح قديم 4هزار تومان،
نيم سكه 7هزار تومان ،ربع سكه 5هزار تومان ،سكه گرمي هزار
تومان و هر گرم طالي  18عيار با  508تومان رشد كرد.

وج��ود پايان كار دولت يازده��م و آغاز بهكار دولت
دوازهم خبري از تصويب نهايي نيست.
آخري��ن خبره��ا از وضعي��ت اين اليحه نش��ان
ميدهد عبدالناصر همتي روز شنبه چهارم شهريور
 96از تصويب طرح تاس��يس صندوق بيمه حوادث
طبيعي در مجلس در س��ال  95خبر داده و اذعان

داش��ته هنوز شوراي نگهبان نظر خود را درباره اين
طرح اعالم نكرده اس��ت .تحقق و اجراي نهايي اين
طرح كه حاال به ش��كل اليح��ه در آمده همكاري و
انسجام قوه مجريه ،مقننه ،بيمه مركزي و نهادهاي
نظارت��ي باالدس��تي را ميطلب��د كه تاكن��ون اين
همگرايي حاصل نشده است.

نرخ سود سپرده متناسب با تورم بايد به  ۱۱درصد برسد
محمدرضا منصوري ،عضو كميسيون صنايع گفت :تورم تعيينكننده
نرخ سود بانكي است و با تورم فعلي نرخ سود سپرده بايد به حدود ۱۱درصد
كاه��ش ياب��د .وي در گفتوگو با ايبنا اظهار ك��رد :در اقتصاد درآمدها و
هزينهها بايد همخواني داشته باشد و با توجه به اينكه هزينههاي ما همواره
بيشتر از درآمدها بوده ،هميش��ه تورم بااليي داشتهايم .وي افزود :حتي
زماني كه حدود ۷۰۰تا  ۸۰۰ميليارد دالر نفت ميفروختيم ،نتوانس��تيم

ن��رخ تورم را كاهش دهيم در صورتي كه اگر هزينهها را كاهش ميداديم
و بخشي از اين درآمد را پسانداز ميكرديم ،ميتوانستيم به اقتصاد كشور
س��امان دهيم .در دورهيي كه قيمت نفت در س��طح بااليي قرار داشت به
جاي پسان��داز درآمدها ،پروژههاي عمراني نيمه كاره مانند س��النهاي
ورزشي با مديريت دولتي به چندين برابر قيمت تمام شده احداث كرديم
كه اگر اين اتفاقات نميافتاد اكنون اقتصاد به اين شكل نبود.
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كارگزاري گزارش ميدهد

«تعادل» در گفتوگو با كارشناسان ارشد بازار سرمايه از وضعيت شركتهاي

حال كارگزاريها خوب نيست

گروه بورس مسعود كريمي
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تهران در
تازهترين اظهارنظرهاي خود از تعداد كارگزاريهاي
موجود بازار سرمايه حمايت كرده است كه اين نكته
قابل مالحظه نش��اندهنده عمق كم بازار س��رمايه
ايران نسبت به ساير بازارهاي مالي دنياست ،چراكه
مجم��وع ارزش بورس و فراب��ورس در ايران حدود
400هزار ميليارد تومان برآورد ميشود كه اين رقم
در مقايسه با س��اير بازارهاي مالي در جهان بسيار
ان��دك اس��ت .از همين رو ،باتوجه ب��ه اينكه تعداد
 108كارگزاري براي بورس كش��ور كفايت ميكند،
اما بررسيها نشان ميدهد كه وضعيت اين صنعت
در كليت اقتصاد بهدليل هزينههاي بسيار زياد آن،
مس��اعد و مطلوب نيس��ت .در عين حال ،برخي از
اين ش��ركتهاي كارگزاريبايد در راس��تاي بقاي
خود هم كه ش��ده با يكديگر ادغام شوند تا بتوانند
خدمات متنوعتر و بهتري را به مشتريان خود ارائه
دهند .بر اين اساس «تعادل» در گفتوگو با هاشم
باروتي و محمد دارس��تاني كارشناس��ان ارشد بازار
س��رمايه ،به چرايي وضعيت نابسامان كارگزاريها،
بررسي شرايط فعلي اين صنعت ،چگونگي استفاده
از پتانس��يلها و ق��رار گرفتنآنها در ش��رايط بهتر
پرداخته است كه در ادامهميخوانيد.
تعداد كارگزاريها كافي است
در اين رابطه ،رييس سازمان بورس در پاسخ به
اين س��وال كه آيا صنعت كارگزاري در ايران نبايد
رقابتي ش��ود؟ ميگويد :تع��داد  ۱۰۸كارگزاري كه
در ايران وجود دارد ،كافي اس��ت و با افزايش شعب
آنها بايد اين رقابت به وجود آيد .شاپور محمدي در
پاس��خ به اينكه اگر كسي بخواهد خارج از سيستم
كارگزاريه��اي موج��ود ،وارد صنع��ت كارگزاري
ش��ود ،تكلي��ف چيس��ت؟ گف��ت :دنيا به س��مت
آنالين ش��دن معامالت ميرود و صنعت كارگزاري
از لح��اظ مش��اوره ميتواند به ش��كلهاي مختلف
خدمترساني كند .اينكه آيا اين صنعت براي افراد
مختل��ف جذابيت دارد يا خير ،بايد گفت باتوجه به
اينكه حجم معامالت در كش��ور نسبتا پايين است،
كارگزاريهاي موج��ود مجبورند فعال تحمل كنند
تا س��ودآور باش��ند .وي ادامه داد :اگ��ر كارگزاري
تش��كيل ش��ود و عملكردش موفق نباشد ،ريسك
سيس��تماتيك براي كش��ور ايجاد ميكند .موضوع
كارگزاري مانند بانك است و بايد مراقبتهاي ويژه
داش��ته باش��د .اگر يك كارگزاري با تعداد زيادي از
مش��تركان دچار مشكل ش��ود ،باعث ايجاد ريسك
سيستماتيك ميشود .محمدي در پاسخ به سوالي
درب��اره مش��كالت س��رمايهگذاران خارج��ي براي
ورود ب��ه بازارهاي مالي ايران ،به ايس��نا ،گفت :جز

بح��ث نقل و انتقال پول ،موضوع حس��اب متولي يا
كاس��تودين ميتواند به ورود س��رمايهگذار خارجي
ب��ه ايران كمك كند .در حال حاضر كارگزاريها به
هلدينگ خدمات مالي تبديل ش��دهاند و اين كمك
خواهد كرد كه ما موضوع كاس��تودين را برايشان
تعريف كنيم.
وي ادام��ه داد :با بانكه��ا صحبت كردهايم تا از
طريق ش��عب خارجي س��رمايهگذار خارجي جذب
كنن��د و موض��وع حس��اب متولي را خ��ود بانكها
عهدهدار ش��وند و شعب خارجي آنها نقطه اتصال ما
با س��رمايهگذار خارجي خواهد بود .رييس سازمان
بورس و اوراق بهادار اضافه كرد :تنظيم صورتهاي
مالي شركتها به روش گزارشگري مالي بينالمللي
از ديگر موضوعاتي اس��ت كه براي س��رمايهگذاران
خارجي مهم است و طي يك سال گذشته سازمان
بورس به اين سمت رفته است.
ع بهجاي تخفيفات بيفايده
خدمات متنو 
باتوجه به موضوعات مطرح ش��ده ،هاشم باروتي
كارشناس ارشد بازار سرمايه درخصوص وضعيت و
تعداد كارگزاريها عنوان ك��رد :تعداد كارگزاريها
نسبت به حجم فعلي بازار زياد است.
وي خاطرنش��ان كرد:بايد سياستهايي در رابطه
با ميزان افزايش س��هم بازار درنظر گرفته شود چراكه

افزايش  87واحد؛ نماگر در كانال  87هزار واحد
گروه بورس
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در سومين روز كاري خود
با  87واحد رشد ،رقم  87هزارو  832واحدي را به خود اختصاص
داد .از اين رو ش��اخص كل ه��موزن اما با افزايش 9واحدي عدد
17ه��زار و  521واحد را به نمايش گذاش��ت .همچنين ش��اخص
س��هام آزاد ش��ناور نيز با افزايش 135واحدي ب��ه رقم 94هزار و
 555واحد دس��ت يافت .ش��اخص بازار اول اما درحالي با افزايش
 81واحدي به رقم  61هزار و 375واحد دس��ت يافت كه شاخص

به صنع��ت كارگزاري تحميل ش��ود .باروتي تاكيد
كرد :موضوع تخفيفات بس��يار جدي است .اين در
حالي اس��ت كه كارگزاريها براي حفظ مش��تريان
خود ريس��ك دريافت اعتب��ار را ميپذيرند كه اين
ريسك درنهايت باعث ميشود كه اكثر شركتهاي
كارگ��زاري نتوانند اعتباري را كه از بانكها دريافت
كردهاند به موقع تسويه كنند.

متاسفانه در حال حاضر شاهد برخي رقابتها در سطح
ب��ازار و بين كارگزاريها هس��تيم كه خيلي منطقي
ارزيابي نميش��وند .اين تحليلگر بازار س��رمايه اذعان
ك��رد :برخ��ي از اين رقابتها در ح��وزه تخفيفات و...
قرار ميگيرند .وي افزود :يكسري دستورالعملهايي را
كانون كارگزاران در حوزه تخفيفات تدوين كرده است
كه متاسفانه اين موضوع توسط شركتهاي كارگزاري
اجرايي نميش��ود و باعث ايجاد رقابتي منفي در بين
آنها شده است .هاش��م باروتي ابراز داشت :باتوجه به
صورتهاي مالي موجود ،مش��اهده ميشود كه بيش
از 70درصد كارگزاريها در زيان قرار دارند و از لحاظ
درآمدزايي ،در حال حاضر صنعت كارگزاري وضعيت
مطلوبي ندارد .اين كارشناس ارشد بازار سرمايه بيان
كرد :كارگزاريها براي اينكه بتوانند هزينههاي خود را
جبران كنند اقدام به فعاليتهايي ميكنند كه عمال به
ضرر اين صنعت خواهد بود.
وي در پاس��خ ب��ه وضعيت ادغام ش��ركتهاي
كارگزاري نيز گفت :بحث ادغام و افزايش س��رمايه
كارگزاريه��ا در س��ازمان ب��ورس از زم��ان آقاي
صالحآبادي مطرح بود .در همين حال ،در ش��رايط
فعلي موضوع افزايش س��رمايه در دس��تور كار قرار
گرفته و ش��ركت كارگزارياي ك��ه توانايي افزايش
س��رمايه نداشته باشدبايد يا واگذار شود يا با ديگر
شركتهاي كارگزاري ادغام شود.

هاش��م باروت��ي درب��اره رقابتي ش��دن صنعت
كارگزاري نيز عنوان كرد :هر صنعتي بايد به سمت
رقابتي ش��دن حركت كند اما اين موضوع بس��تگي
دارد ك��ه در نهايت چيزي براي صنعت باقي خواهد
ماند يا خير .وي تصري��ح كرد :كارگزاريها بهجاي
حركت به س��مت ارائه خدمات متنوع و گسترده به
مش��تريان ،متاس��فانه در حال حاضر پتانسيلهاي
خود را فقط در حوزه ارائه تخفيفات به مشتريان در
راستاي كسب رضايت آنها بهكار گرفتهاند.
درنهايت اين موضوع منجر به اين ميش��ود كه
اين صنعت در آين��ده نتواند به وظايفي كه برعهده
دارد به خوبي عمل كند.
اين تحليلگر بازار س��رمايه اذعان داش��ت108 :
كارگزاري در بازار س��رمايه وج��ود دارد كه حدود
نص��ف بازار با  10كارگ��زاري اول فعاليتهاي خود
را انج��ام ميدهند .اين در حالي اس��ت كه س��اير
كارگزاريها عمال نميتوانند فعاليت قابلتوجهي در
بازار داشته باشند.
اي��ن كارش��ناس ارش��د ب��ازار س��رمايه گفت:
تحميل برخي مس��ائل ،هزينه م��كان كارگزاريها،
سيس��تمهاي نگه��داري ،پش��تيباني و نرمافزارها،
استخدام برخي نيروهايي كه عمال نيازي به حضور
آنها در ش��ركتهاي كارگزاريها وجود ندارد و ...از
جمله هزينههايي اس��ت كه باعث ش��ده بار زيادي

ادغام و ايجاد همافزايي
در سويي ديگر ،محمد دارستاني كارشناس ارشد
بازار س��رمايه درباره تع��داد كارگزاريهاي موجود
اذعان داش��ت :باتوجه به عمق كم بازار ،تعداد فعلي
ش��ركتهاي كارگزاري كافي است .در همين حال،
در صورت افزايش عمق بازاربايد تعداد كارگزاريها
هم متناس��ب با آن افزايش پيدا كند .اين تحليلگر
ب��ازار س��رمايه درخص��وص وضعيت ش��ركتهاي
كارگ��زاري عنوان ك��رد :ش��ركتهاي كارگزاري از
لحاظ سودآوري در شرايط مطلوبي قرار ندارند .اين
در حالي است كه در صورت رتبهبندي ،شركتهاي
كارگزاري از منظر س��هم بازار ،شركتهايي كه در
نيمه پاييني جدول قرار ميگيرند ش��رايط مناسبي
را سپري نميكنند .وي خاطرنشان كرد :در شرايط
رك��ودي همانند وضعيت فعلي ك��ه حجم بازار هم
پايين است ،ادغام ش��ركتهاي كارگزاري ميتواند
هزينهه��ا را كاهش ده��د .در همين حال ،در بحث
ادغام ،هزينههاي ثابت ش��ركتهاي كارگزاري هم
كاه��ش پيدا خواهد كرد .وي افزود :از س��ويي ،در
صورت ادغام مش��تريان و پتانسيلها ،كارگزاريها
هم ميتوانند همافزايي ايجاد كنند.
محم��د دارس��تاني بي��ان ك��رد :رقابتي ش��دن
كارگزاريه��ا منوط به اين امر اس��ت ك��ه ورود و
خروج به اين صنعت تس��هيل ش��ود .اين در حالي
اس��ت كه در ش��رايط فعلي اين مهم دشوار است و
فضاي رقابت��ي خيلي وجود ندارد .اين كارش��ناس
ارشد بازار سرمايه ابراز كرد :كارگزاريها براي اينكه
بتوانند پس��تهاي درآمدي خود را توسعه دهند و
كمريس��ك كنن��د به س��مت درآمدهاي��ي حركت
ميكنند ك��ه اينگونه درآمدها كارمزدي نيس��تند
(همانند ايجاد صندوقهاي س��رمايهگذاري ،نوشتن
نرمافزارهاي آنالين ،پذيرفتن س��مت در صندوقها
و .)...وي عن��وان ك��رد :در ح��ال حاض��ر ،رقابتها
بيش��تر در پس��تهاي درآم��دي كارگزاريه��ا رخ
ميدهد .اين تحليلگر بازار سرمايه خاطرنشان كرد:
ميانگي��ن معامالت بازار در روز حدود  130تا 140
ميليارد تومان اس��ت كه اين موضوع نش��اندهنده
عمق كم بازار اس��ت .اما در صورتي كه به رقمهايي
بيش��تر برسيم ضرورت افزايش تعداد اين شركتها
احساس خواهد شد.

آمار معامالت

بازار دوم ب��ا افزايش  86واحدي عدد 192هزار و 401واحد را به
نمايش گذاشت .براساس اين گزارش ،روز گذشته معامالت سهام
در نماد فوالد مباركه با 78واحد ،پااليش نفت اصفهان با 25واحد
و پ��ارس خودرو ب��ا 17واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر
محاس��به ش��اخص كل بورس به نام خود ثب��ت كردند .در مقابل
معامالت س��هام در نماد معامالتي فوالد خوزس��تان با 15واحد،
س��رمايهگذاري غدير با 10واحد و پتروش��يمي پرديس با 9واحد
كاهش بيش��ترين تاثير منف��ي را در برآورد اي��ن نماگر به دوش

كش��يدند .بر اين اساس ارزش كل معامالت بورس تهران درحالي
به بيش از 197ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست
به دس��ت ش��دن بيش از  891ميليون س��هم و اوراق مالي قابل
معامله طي  50هزار و 166نوبت داد و ستد بود.
افزايش حجم و ارزش معامالت فرا بورس
در س��ويي ديگر ،دادوستدهاي فرابورس ايران با افزايش حجم و
ارزش معامالت همراه ش��د به طوري كه 309ميليون ورقه به ارزش
بي��ش از 2هزار و 424ميليارد ريال در مجموع بازار مبادله ش��د كه
اين ميزان در 41هزار دفعه دادوس��تد ش��د .اين درحالي اس��ت كه
س��هامداران در مجم��وع بازارهاي اول و دوم نيز ش��اهد جابهجايي

نزديك به 101ميليون س��هم به ارزش بي��ش از 317ميليارد ريال
بودند .همچنين درحالي نمادهاي«كپرور»« ،حس��ينا» و «كشرق»
باالترين رشد قيمتي را به ثبت رساندند كه در سمت مقابل نمادهاي
«فزرين»« ،غفارس»« ،غپاذر» و «ثتران» تا س��طح حداكثر 4واحد
اف��ت قيمتي را تجربه كردند .بر اين اس��اس ،تابلو اوراق تس��هيالت
مسكن نيز ميزبان نقل و انتقال نزديك به  64هزار ورقه تسه به ارزش
49ميليارد ريال قرار گرفت و نماد تسه مرداد ماه  96باالترين حجم
و نماد تسه مهر  96بيشترين ارزش معامالت را در اين تابلو به خود
اختصاص دادند .در نهايت ش��اخص كل فرابورس در پايان معامالت
روز گذش��ته به افت نزدي��ك به 2واحدي تن داد ت��ا به اين ترتيب
آيفكس در نزديكي ارتفاع 988واحدي بايستد.

مجلس
سخنگوي كميسيون اقتصادي تاكيد كرد

كاهش ريسك سرمايهگذاري عامل هدايت نقدينگي به بازار سرمايه

س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي
گفت :كم ريس��ك شدن س��رمايهگذاري در بورس باعث سوق
نقدينگي به بازار س��رمايه ميش��ود .رحي��م زارع در خصوص
وضعيت بازار س��رمايه در چند روز گذش��ته گف��ت :در هفته
گذش��ته ش��اخص كل قيمت و ب��ازده نقدي ب��ورس و اوراق
بهادار تهران در مجموع رش��د اندكي داشت كه متاثر از عوامل
اقتصادي و حتي برخي اخبار سياسي بينالمللي بوده است.
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي
افزود :روز يكش��نبه ش��اخص بورس با كاه��ش 102واحدي

نگاهي به تحوالت بازار
كش�ف منطقي قيمت فوالد در ب�ورس كاال :معاون نظارت
بر كاالهاي سرمايهيي و خدمات سازمان حمايت مصرفكنندگان
و توليدكنندگان گفت :كش��ف و تعيين قيمت محصوالت فوالدي
مطاب��ق ب��ا مجموعه قواني��ن و مقررات جاري كش��ور براس��اس
قيمته��اي پايه جهاني و مكانـيس��م عرضـ��ه و تقاضا در بورس
كاالي اي��ران صورت ميپذيرد و از ش��مول قيمتگذاري تكليفي
خارج است .وحيد منايي تاكيد كرد :با توجه به بررسيهاي صورت
گرفت��ه ،افزايش قيمت جهاني ناش��ي از دو عام��ل اصلي ،افزايش
قيم��ت مواد اوليه نظي��ر الكترود گرافيتي ب��ه دليل كاهش توليد
جهاني و افزايش قيمت شمش فوالد به دليل كاهش عرضه جهاني
و كاهش صادرات كش��ورهاي توليدكننده بوده است .وي افزود :از
عوامل مهم ديگر در افزايش قيمت فوالد ،تغييرات افزايش��ي نرخ
ريالي ارز ،تعرفه واردات و نيز افزايش نرخ نهادههاي موثر در بهاي
تمام ش��ده محصوالت فوالدي نظير انرژي ،دستمزد و ...است كه
به تبع آن بهاي كاال را تحت تاثير قرار ميدهد .اين درحالي است
كه به پش��توانه ظرفيت توليد قابل توجه ايجاد شده در بخشهاي
مختلف صنعت فوالد طي س��الهاي اخير و مطابق با سياستهاي
راهبردي تجاري كش��ور بر ميزان صادرات شمش فوالدي افزوده
ش��ده است .در اين ارتباط صادرات ش��مش فوالدي در نيمه اول
س��ال برابر با ۳۱۹۰هزار تن بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه در

روبهرو شد و سطح معامالت كم حجم بود .اين در حالي است
كه بايد وضعيت بازار س��رمايه با تحول روبهرو ش��ود .نماينده
آباده ،بوانات و خرمبيد در مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد:
قيم��ت نفت ،ن��رخ ارز ،اخبار سياس��ي و افزاي��ش صادرات از
عواملي اس��ت كه بازار سرمايه كشور و شاخص بورس را تحت
تاثير قرار ميدهد .زارع با تاكيد بر تقويت شركتهاي توليدي
بورس��ي در گفتوگو با خانه ملت بيان ك��رد :اگر برنامهريزي
مناس��بي در بازار وجود داش��ته باش��د و س��رمايهگذاران اين
اطمينان را داش��ته باش��ند كه در درازمدت سرمايهگذاري در

بورس كمريس��ك خواه��د بود بهصورت بديه��ي روند هدايت
نقدينگي به اين بازار تسريع ميشود.
وي تصريح ك��رد :افزايش قيمت جهان��ي برخي كاالها در
وضعيت ش��اخص بورس ايران نيز تاثيرگذار بود و باعث ش��د
در هفته گذش��ته ش��اخص بورس با افت روبهرو نشود اما بايد
پذيرفت اين روند رشد شاخص قابل قبول نيست چرا كه رونق
بازار س��رمايه يكي از اولويتهاي اقتصادي اس��ت .زارع افزود:
باال رفتن قيمت نفت باعث رش��د درآمدهاي ارزي ميشود كه
بهط��ور طبيعي اين موضوع مولفههاي ديگر اقتصادي كش��ور
مانند ش��اخص بورس را تحت تاثير قرار ميدهد .س��خنگوي
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي بيان كرد :احتمال
افزاي��ش ص��ادرات محصوالت پتروش��يمي و رون��ق مبادالت
تجاري با كشور تركيه در رشد قيمت سهام شركتهاي بورسي
تاثيرگذار است.

بازار سرمايه

سال گذش��ته(۱۷۱۵هزارتن) افزايش ۸۶درصدي داشته است .به
گزارش برنا ،وي ابراز كرد :در زمينه مقايس��ه تغييرات قيمتهاي
جهاني با قيمتهاي داخلي بايد گفت :قيمت جهاني شمش فوالد
در مهر ماه سال  ۱۳۹۵برابر با ۳۲۰دالر /تن بوده كه با  ۵۸درصد
افزاي��ش به  ۵۰۶دالر/تن در مهر ماه س��ال جاري رس��يده كه به
تب��ع آن قيمت بازار آزاد اين محصول در داخل كش��ور طي مدت
ياد شده از ۱۲۵۰۷ريال/كيلوگرم(مهرماه  )۱۳۹۵به ۱۹۱۴۰ريال
كيلوگ��رم در مهر ماه س��ال جاري افزايش يافته كه با رش��د ۵۳
درصدي همراه بوده لذا بديهي اس��ت ،افزايش قيمت حادث شده
به ميزان ۳۳درصد بر قيمت محصوالت توليدي مرتبط در صنايع
پاييندست(تيرآهن ،ميلگرد ،ورق و )...نيز تسري يافته است.
وي همچنين گفت :مضافا صادرات محصوالت فوالدي(تيرآهن،
ميلگرد ،ورق فوالدي و )...در نيمه اول سال جاري برابر با  ۵۷۶هزار
تن بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه در سال گذشته(يك ميليون و
203هزارتن) با كاهش ۵۲درصدي همراه بوده است .نظارت مستمر
بر تغييرات قيمت اقالم كااليي و خدماتي حساس در راستاي انجام
وظايف نظارتي محوله براي تنظيم بازار اعمال ميشود؛ ضمن اينكه
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در صورت مواجهه
با هر گونه تخلف اعم از گرانفروشي ،كم فروشي و ...برخورد قانوني
الزم را مطابق قوانين جاري كشور معمول خواهد داشت.

حض�ور خارجي ب�ا افزايش عم�ق و نقدش�وندگي بازار
س�رمايه :يكي از راهحلهاي بزرگ ش��دن بازار س��رمايه ،ورود
شركتهاي بيش��تر به اين بازار است .در غير اين صورت مادامي
ك��ه اين ب��ازار محدود ب��ه ش��ركتهاي حاضر باش��د ،نميتوان
انتظار وسعت آن در س��طح بينالمللي را داشت .روزبه شريعتي،
مدير اجراي��ي و تحليلگر كارگزاري اقتصاد بي��دار درباره اهميت
عرضهه��اي اوليه گفت :درحالي كه ش��اخص كل در تالش براي
فتح قله تاريخي خود به س��ر ميبرد ،برخي از اهالي بازار نس��بت
ب��ه عرضههاي اولي��ه گاليهمندند اما نكته اصل��ي كه بايد در اين
خصوص به آن توجه كرد اين است كه اين تعداد شركت با ميزان
س��هام عرضه ش��ده آن آيا توان بر هم زدن جو كلي بازار را دارند
و آي��ا ميتوانند نقدينگي موجود در بازار را به س��وي س��همهاي
جديد كوچ بدهند؟
وي ب��ا رد اي��ن نوع نگاه خاطرنش��ان ك��رد :قطعا اي��ن نگاه
س��ادهانگارانه اس��ت زيرا در عالم واقع مش��خص نيست آن تعداد
از كدهاي متقاضي عرض��ه اوليهها كه اخيرا به بيش از 100هزار
نفر رس��يده است براي خريد عرضه اوليهها ساير سهام خود را بر
مي��ز فروش ميگذارند يا خير؛ اما ب��ا فرض بدترين حالت ممكن
ورود پول براي خريد عرضه اوليه و ورود پول از سمت بازارگردان
و ناش��ر بس��يار محتملتر از خروج سرمايه از كل سيستم موجود
اس��ت .ش��ريعتي با بيان اينكه جمع ارزش بورس و فرابورس در
ايران كمي بيش از 400هزارميليارد تومان اس��ت ،گفت :اين رقم
در مقايسه عيني با ابرقدرتهاي اقتصادي دنيا بسيار پايين است.

وي به س��نا گفت :ب��راي حضور س��رمايهگذاران خارجي نيازمند
افزاي��ش عمق و نقدش��وندگي در بازار س��رمايه هس��تيم .چراكه
نميتوان بدون ايجاد زمينه و بس��ترهاي مورد نياز سرمايهگذاران
بزرگ انتظار س��رمايههاي س��نگين و اثرگذار در اقتصاد كشور را
داشت.
واگذاري س�هام دو شركت دولتي :سهام دو شركت دولتي
توسط سازمان خصوصيسازي در روز  13آذر ماه امسال واگذاري
ميش��ود كه بر اين اس��اس 97.261درصد سهام شركت خدمات
مهندسي آب و خاك پارس با سرمايه  666ميليارد و 963ميليون
ري��ال به صورت وكالتي در اين روز روي ميز مزايده خواهد رفت.
همچنين اين بلوك  648ميليون و  698هزار و 2س��هم ش��ركت
خدمات مهندسي آب و خاك پارس را شامل ميشود كه به قيمت
پايه هر سهم  8248ريال و ارزش كل پايه  5هزار و 350ميليارد
و 461ميلي��ون و 120هزار و 496ريال به صورت 15درصد نقد و
بقيه اقساط  6س��اله براي اين واگذاري قيمتگذاري شده است.
عالوه بر اين 95درصد س��هام شركت س��رمايهگذاري گسترش و
توس��عه صنعت با سرمايه  850ميليون ريال به صورت وكالتي در
روز  13آذر ماه امس��ال واگذار خواهد ش��د .اين درحالي است كه
اين بلوك  80ميليون و 750هزار س��همي شركت سرمايهگذاري
گس��ترش و توسعه صنعت نيز قرار اس��ت به قيمت پايه هر سهم
11ه��زار و 765ريال و ارزش كل پاي��ه 950ميليارد و 23ميليون
و 750هزار ريال به صورت 30درصد نقد و بقيه اقس��اط 4س��اله
واگذار شود.

ذرهبين بازار
 ۳۹هزار ميليارد ريال
ارزش صندوقهاي «»ETF

گ�روه بورس شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار
و تس��ويه وجوه (س��مات) ارزش صندوقهاي قابل معامله
( )ETFدر بازار س��رمايه را ح��دود از 39هزار ميليارد ريال
اعالم كرد .همچنين ،براس��اس جديدتري��ن آمارها ،ارزش
صندوقهاي قابل معامله در مهرماه امس��ال به رقم  39هزار
ميليارد ريال رسيد .عالوه بر اين ،در حال حاضر  20صندوق
قابل معامله در بازار س��رمايه ايران فعال هس��تند .براساس
اين گزارش ،صندوق اعتمادآفرين پارسيان با ارزشي معادل
9.012ميلي��ارد ري��ال بزرگترين صندوق  ETFاس��ت.
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه ،صندوقه��اي قاب��ل معامل��ه
آرم��ان آتي كوث��ر 7.057ميليارد ريال ،امي��ن يكم فردا با
 ،5.094پايدار سپهر با  5.069ميليارد ريال ،صندوق پاداش
سهامداري توسعه يكم با  5.021و صندوق توسعه اندوخته
آين��ده با 1.252ميليارد ريال بهترتي��ب در رتبههاي دوم تا
ششم بزرگترين صندوقهاي  ETFبازار سرمايه قرار دارند.

نگاه
فعاليت بورس كرمانشاه
عادي است

مسوول تاالر منطقهيي بورس كرمانشاه اعالم كرد:
فعاليت اين تاالر پس از زلزله مهيب ،در روز دوش��نبه
بهص��ورت عادي در جريان قرار گرفت .بر اين اس��اس،
زهرا دفتري ب��ا اعالم اينكه همه  ۲۱كارگزاري موجود
در ت��االر منطقهيي بورس كرمانش��اه از آغاز معامالت
سهام روز دوشنبه  ۲۲آبان ماه فعاليتهاي خود را بدون
اختالل و مش��كل دنبال كردند ،اظهار كرد :سهامداران
و كارگزاريهاي حاضر در اين تاالر با انجام داد و س��تد
س��هام همانند روزهاي گذشته در جريان فرآيند كلي
معام�لات روزانه قرار دارند .به گ��زارش ايبِنا ،اين مقام
رسمي تاالر منطقهيي بورس كرمانشاه ،در ادامه گفت:
هيچ يك از زيرساختهاي موجود براي معامالت سهام
در اين تاالر با مش��كل و آسيبي همراه نشده و فعاالن
حقيقي و حقوقي در اين تاالر بهراحتي مش��غول انجام
معامالت روزانه خود هس��تند .مسوول تاالر منطقهيي
بورس كرمانش��اه با بيان اينكه مش��كل خاصي درباره
خدماترساني به فعاالن در جهت انجام معامالت وجود
ندارد ،اضافه كرد :ارتباط آنالين سامانه اصلي معامالتي
بورس با تاالر منطقهيي كرمانشاه و بسترهاي اينترنتي
در اي��ن تاالر در وضعيت پايدار قرار دارد و معاملهگران
و كارگزاريها همانند هميشه در خريد و فروش سهام
مش��اركت كردند .اف��زون بر اين دفت��ري ،درخصوص
جايگاه تاالر منطقهيي بورس كرمانش��اه در ميان ساير
تاالرهاي منطقهيي در كشور اظهار كرد :تاالر بورس اين
استان در بين همه تاالرهاي منطقهيي كشور ،در رتبه
سيزدهم از نظر حجم ،ارزش و تعداد معامالت قرار دارد.

روي خط شركتها
نگاهي بر عملكرد گروه صنعتي بارز :شركت گروه
صنعتي بارز پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي
به  29اسفند ماه  96را حسابرسي شده و با سرمايه معادل
 2هزار و  526ميليارد و 500ريال منتشر كرد .همچنين،
اين ش��ركت پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي
به  29اس��فندماه  96را حسابرس��ي شده مبلغ  484ريال
اعالم كرده است و طي  6ماه با اختصاص مبلغ  194ريال
سود بهازاي هر سهم معادل 40درصد از پيشبينيهايش
را پوشش داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل
معادل 37درصد كاهش داش��ت .گفتني است اين شركت
در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 309ريال سود بهازاي
هر س��هم اختصاص داد و 47درصد از پيشبينيهايش را
محقق كرد .افزون بر اين« ،پكرمان» داليل تغيير اطالعات
پيشبيني سال منتهي به  29اسفندماه  96را حسابرسي
ش��ده نسبت به اطالعيه قبلي منتش��ر كرد .براساس اين
گزارش ،بهدليل كاهش نرخ جهاني مواد اوليه و محصوالت
پتروش��يمي ،مصرف م��واد اوليه و بهتب��ع آن نرخ فروش
محصوالت نس��بت به بودجه اوليه كاهش يافته اس��ت و
پيشبيني ميشود اثرات ناشي از كاهش نرخ مصرف مواد
اوليه در  6ماهه دوم نس��بت به  6ماهه ابتداي س��ال 96
بيش��تر و موجب افزايش درصد پوشش سود تحقق يافته
 6ماهه دوم در پيشبيني كل سال شود.
دالي�ل افزاي�ش پيشبينيه�اي نفت س�پاهان:
ش��ركت نفت س��پاهان عملكرد  6ماهه خ��ود را بهصورت
حسابرس��ي ش��ده و ب��ا س��رمايه مع��ادل يكه��زار و
50ميلي��ارد ريال منتش��ر ك��رد .همچنين ،اين ش��ركت
پيشبين��ي درآم��د ه��ر س��هم س��ال مال��ي منته��ي به
 29اس��فندماه  96را حسابرس��ي ش��ده مبل��غ يكهزار و
801ري��ال اعالم ك��رده اس��ت و طي  6ماه ب��ا اختصاص
مبلغ  915ريال س��ود بهازاي هر س��هم مع��ادل 51درصد
از پيشبينيهاي��ش را پوش��ش داد ك��ه در مقايس��ه ب��ا
س��ال مالي قبل معادل 79درصد افزايش داش��ت .گفتني
اس��ت اين ش��ركت در دوره مشابه س��ال مالي قبل مبلغ
 510ريال سود بهازاي هر سهم كنار گذاشت و به 56درصد
از پيشبينيهايش رسيد .بر اين اساس تفاوت حاشيه سود
ناخالص عملكرد واقعي  6ماهه با پيشبيني ساالنه به علت
پيشبيني ثبات نفت در  6ماهه دوم سال برآورد شده است.
از آنجا كه نرخ خوراك دريافتني از پااليش��گاهها در ابتداي
هر ماه مش��خص ميش��ود ،روند صع��ودي قيمت نفت در
 6ماهه ابتداي سال موجب افزايش نرخ فروش محصوالت
و بهتبع آن ارزش افزوده مضاعف موجوديهاي ابتداي دوره
و خريدهاي ط��ي ماه و درنتيجه ،افزايش حاش��يه فروش
واقعي شركت شده است ،در حالي كه در پيشبيني  6ماهه
دوم باتوج��ه به فرض ثبات قيمت نفت ،نرخ خريد خوراك
و فروش محصوالت بدون نوسان درنظر گرفته شده است.
پوش�ش پيشبينيهاي رادياتور ايران :ش��ركت
راديات��ور اي��ران عملك��رد  6ماه��ه خ��ود را بهصورت
حسابرسي ش��ده و با سرمايه معادل  300ميليارد ريال
منتش��ر كرد .همچنين ،اين ش��ركت پيشبيني درآمد
هر س��هم س��ال مالي منته��ي به  29اس��فندماه  96را
حسابرس��ي ش��ده مبلغ  520ريال اع�لام كرده و طي
 6ماه با اختصاص مبلغ  229ريال سود بهازاي هر سهم
معادل 44درصد از پيشبينيهايش را پوش��ش داد كه
در مقايسه با سال مالي قبل معادل 1.32درصد افزايش
داش��ت .گفتني است اين ش��ركت در دوره مشابه سال
مالي قبل مبلغ  226ريال س��ود بهازاي هر س��هم كنار
گذاشت و به 41درصد از پيشبينيهايش رسيد.
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مسعو دجمالي|
عضو كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي (|)ICC
انجم��ن جهاني  SMEبه عنوان يك نها د خصوصي
و غيرانتفاعي شناخته ميشو د كه هدف آن بهبو د رشد
و تاثيرگذاري SMEها در س��طح جهان اس��ت .مجمع
انجم��ن جهان��ي SMEه��ا در س��ال  2015در تركيه
فعاليت خو د را آغاز كر د و پس از آن در سال  2016به
شبكه تجاري چين و در سال  2017نيز به گروهB20-
در آلمان پيوست .اكنون نيز در تالش براي تبديل شدن
به يك پل ارتباطي ميان SMEها در سراس��ر جهان و
كم��ك به بهبو د چرخه فعاليت ش��ركتهاي كوچك و
متوسط در كشورهاي مختلف دنياست.
اين انجم��ن اكنون در اجرا و راهان��دازي پروژههاي
مختل��ف در س��طح منطقه و جهان ب��ا تمركز جامع بر
توسعه ش��ركتهاي  SMEاس��ت .تاكنون  14انجمن
 SMEبه عنوان اعضاي )WSF (World SME Forum
ثبتنام كر دهان د و  10انجمن ديگر نيز در حال پيوستن
به اين مجموعه جهاني هس��تند .اي��ن انجمن تصميم
دار د عملي��ات خو د را به عن��وان انجمن جهاني SME
ت متحده امريكا و در ي��ك چارچوب قانوني و
در اي��اال 
نهادي به ثبت برس��ان د و فعاليتهاي خو د را در گستره
وس��يعتري دنبال كن د تا عمال به ي��ك نها د بينالمللي
تبديل شود.
يكي از اقدامات اين انجمن ايجا د بازاري مشترك يا
بهاصطالح ( )SME.Marketبراي شركتهاي كوچك
و متوسط اس��ت .بازار مش��ترك SMEها ،در راستاي
يكپارچهسازي با «تركيه ،آذربايجان و گرجستان» ادغام
و همچنين سيست م عاملهاي الكترونيكي و پلتفرمهاي
الزم براي معامالت راهاندازي ش��ده است WSF .دامنه
 SME.Marketرا گسترش خواه د دا د تا انجمنهاي
ديگر در س��اير كش��ورها به آن بپيوندن د و طبق برنامه
خاورميانه و آفريقا تا س��ال  2018را تحت پوشش خود
قرار دهد .اكنون برنامه توس��عه  SMEگرجستان براي
پيوس��تن به اين بازار تكميل ش��ده اس��ت WSF .در
همكاري با اتاق بازرگاني و صنايع گرجستان يك برنامه
منطقهي��ي را با هدف توس��عه SMEهاي گرجس��تان
آغاز كرده اس��ت .مرحله ارزيابيه��اي اوليه با تمركز بر
شناس��ايي اولويتها و مراحل پيشنهادي تكميل شده
است و اين برنامه توسط اتحاديه اروپا تامين ميشود.
«پروژه خلبان» تجارت بينالملل مرزي بين تركيه
و چين را به ارمغان ميآورد .پروژه آزمايش��ي تجارت
بينالمللي تركيه و چين كه براساس يك تفاهمنامه از
س��وي وزارت حملونقل ،دريايي و ارتباطات تركيه و
كميس��يون توسعه و اصالحات ملي ( )NDRCچين
امضا ش��ده و مراس��م افتتاحيه در تاريخ  4مه 2017
در كاي��زري برگزار ش��د .اين پروژه ب��ه  WSFاجازه
يده د تا در س��طح كشور تمام ابتكارات اصلي را در
م
سطح جهاني به دس��ت گيرد .اين پروژه بهطور كامل
با تالشهاي  B20براي افزايش تجارت الكترونيك و
تجارت ديجيتال به عنوان يكي از موثرترين كانالهاي
توسعه SMEها ،سازگار اس��ت WSF .در حال ارائه
كمكه��اي فني و هماهنگ كردن فعاليتهايي مانند
توسعه بازار ،ظرفيتس��ازي ،بازار و دسترسي GVC
از طريق سيس��تمعاملهاي ديجيتال است .در اوايل
س��ال  ،2018انجمنها در ح��ال برنامهريزي براي باز
كردن مراكز نمايش در چين و تركيه براي SMEهاي
اين دو كش��ور جهت نمايش محصوالت خو د و شروع
ب��ه ف��روش ف��وري در سيس��تمهاي  DHGateو
( )SME.Marketهستند.
 WSFيك جلس��ه را در مجمع عمومي جهاني
 2017 WTOبرگزار ك��رد .مجمع عمومي جهاني
تج��ارت  2017در تاري��خ  27س��پتامبر  2017در
ژنو در س��تا د س��ازمان تجارت جهان��ي تحت عنوان
« »Trade:Behin Headlinesبرگ��زار ش��د.
 WSFهمچني��ن جلس��هيي را در مجم��ع عمومي
جهاني  2017در مور د «تجارت الكترونيك به عنوان
يك موتور براي پيش��رفت  SMEدر كش��ورهاي در
حال توس��عه» برگزار كرد .اين انجمن فرصت مهمي
را ب��راي بحث در م��ور د چگونگي تجارت وس��يع و
گس��ترده براي ش��ركتهاي خصوصي و كوچك در
سيس��تم معامالتي فراهم ميكن د و سازمان تجارت
جهاني نيز ميتوان د به افزايش اعتما د و اطمينان براي
رش د سودآوري SMEها كمك كند.
منبع :خبرنامه جدي د انجمن جهاني SME

خبر
استفاده از توليدات مازاد
به عنوان افزودني

فارس| دبير انجمن سيمان گفت :زلزله آسيبي به
كارخانههاي سيمان واقع در غرب كشور وار د نكرده و
هماكن��ون در اين كارخانهها قطعي برق و گاز نداريم.
عبدالرضا ش��يخان اظهار كرد :زلزله دو شب گذشته
باعث قطع برق در غرب كش��ور ش د و در نتيجه برق
كارخانههاي سيمان واقع در آنجا نيز قطع ش د اما بعد
از چن د س��اعت جريان برق مج ددا برقرار ش��د .وي با
بيان اينكه قطعي گاز در كارخانههاي س��يمان غرب
كش��ور اتفاق نيفتاده است ،گفت :دو كارخانه سيمان
در غرب واقع شده كه در حال حاضر مشكلي در روند
تولي د آنها وجو د ندارد .وي همچنين در مور د موضوع
تعيي��ن قيمت مازوت ب��راي كارخانههاي س��يماني
در آس��تانه روزهاي سر د س��ال به فارس گفت :هنوز
بخشنامهيي در اين مور د صادر نشده اما براساس قانون
كس��ب و كار در صورت قطع گاز ،مازوت يارانهيي به
كارخانههاي سيمان اختصاص خواه د يافت .شيخان
تصريح كرد :بس��ياري از كارخانههاي سيماني مطابق
با ميزان عرضه و تقاضا به تولي د سيمان ميپردازن د و
در اين شرايط مطرح كردن بحث عدم پرداخت يارانه
مازوت به كارخانهها براي مديريت تولي د و جلوگيري
از تولي د مازاد ،منطقي نيست.
وي با اش��اره به طلب 29ميلي��ون دالري صنعت
سيمان از وزارت نفت بابت صرفهجويي در مصرف گاز
طي سالهاي قبل گفت :در حال حاضر كارخانههاي
س��يماني با 73درص د ظرفيت خو د فعال هستند .وي
در مور د وضعيت مازا د تولي د در كارخانههاي سيماني
نيز گفت :بخش��ي از تولي د م��ازا د كارخانهها ،كيفيت
خو د را از دس��ت دا دهان�� د و به همي��ن دليل بهطور
مس��تقيم به بازار عرضه نخواهن د ش�� د ام��ا به عنوان
افزودني در س��يمانهاي تاز ه توليدشده مور د مصرف
قرار خواه د گرفت.
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تشكلها

ش خصوصي با كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا ديدار كرد
رييس پارلمان بخ 

سرآغاز همكاريهاي جديد با «اتحاديه اروپا»
تعادل|
هي��ات 70نف��ره از مقامات كش��اورزي و غذايي
كميس��يون اتحاديه اروپا ك��ه روز جمعه وار د تهران
ش��دند ،پس از ديدار ب��ا نمايندگان بخش خصوصي
از واحده��اي صنعت��ي و غذايي تهران ني��ز بازديد
كردن��د .اين گ��روه كه مقامات كش��اورزي و غذايي
كميسيون اتحاديه اروپا ،شركتها و فعاالن اقتصادي
يدهن د براي بررسي
بزرگ اين اتحاديه را تش��كيل م 
همكاريهاي مشترك در زمينههاي سرمايهگذاري
مش��ترك ،ص��ادرات و واردات ،انتق��ال تكنولوژي و
برگزاري دورههاي آموزشي به ايران سفر كردند .حال
باي د گفت در دوران پس از برجام كشورهاي عضو اين
اتحاديه براي گسترش روابط در زمينههاي كشاورزي
و صناي��ع غذايي با ايران تمايل خو د را اعالم كرده و
حاال هيات اروپايي مشتاقانه در نظر دارن د تا در حوزه
صنايع تبديلي ايران مش��اركت و ورو د پيدا كنند .از
اينرو در جريان سفر اروپاييها به تهران روز گذشته
كميسيونر كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا
ب��ا رييس اتاق ايران نيز ديدار كرد .در اين نشس��ت
دوجانبه «فيل هوگان» كميسيونر كشاورزي اتحاديه
اروپا گفت ك��ه ظرفيت زيادي ب��راي همكاريهاي
مشترك در تولي د غذا و محصوالت كشاورزي با ايران
وجو د دار د كه ما عالقهمن د به توس��عه همكاريهاي
برد -بر د سياسي و اقتصادي با ايران هستيم.
ضرورت تدوين برنامه جامع
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران؛ رييس پارلمان
بخ��ش خصوصي در اين نشس��ت دوجانب��ه از ورود
تكنولوژيهاي اروپاييها در حوزه كش��اورزي سخن
گفت .به گفته غالمحس��ين ش��افعي؛ ايران نيازمند
حماي��ت و كم��ك اتحادي��ه اروپا براي رس��يدن به
بازارهاي جهاني كشاورزي است؛ همچنين روشهاي
كش��اورزي و آبياري در اي��ران به تكنولوژيهاي روز
دني��ا نياز دار د و اتحاديه اروپا ميتوان د در اين زمينه
به اي��ران كمك كن��د .او اظهار ك��رد :حضور هيات
ندهنده عزم جدي براي توسعه
اروپايي به تهران نشا 
همكاريه��ا بين اتحادي��ه اروپا و ايران ب��هويژه در
بخش كش��اورزي است .ش��افعي افزود :بع د از برجام
همكاريه��اي خوب و مثبتي بين اي��ران و اتحاديه
اروپا در بخش كش��اورزي آغاز شده و آينده روشني
براي توسعه روابط دو طرف در اين زمينه پيشبيني
ميكنيم .رييس ات��اق ايران تصريح كرد :زمينههاي
همكاري بي��ن ايران و اتحاديه اروپا متنوع اس��ت و
آبوخاك ،شيالت ،ايمني غذا ،بهداشت و موضوعات
دام��ي و نباتي ميتوان د محور همكاريهاي دو طرف
قرار بگيرد.
او افزود :در دو س��ال گذش��ته هم همكاريهاي
خوب و مثبتي ب ه ويژه در زمينه س��موم و دفع آفات
نباتي ،مس��ائل دامي و محيطي بين ايران و اتحاديه

اروپا ايجا د شده و ادامه اين همكاريها ميتوان د نتايج
ملموسي را در آينده نزديك داشته باشد.
ريي��س پارلمان بخ��ش خصوصي ب��ا تاكي د بر
موضوع بازاريابي براي محصوالت ايراني در بازارهاي
اروپايي گفت :م��ا نيازمن د حمايت و كمك اتحاديه
اروپا براي رس��يدن به بازارهاي جهاني كش��اورزي
هس��تيم؛ همچنين روشهاي كش��اورزي و آبياري
ما هم ش��ديدا به تكنولوژيه��اي روز دنيا نياز دارد
و اميدواريم از كمك اي��ن اتحاديه در اين زمينهها
بتوانيم استفاده كنيم.
شافعي در ادامه بر اهميت همكاريهاي آموزشي
ميان ايران و اتحاديه اروپا تاكي د كر د و گفت :آشنايي
توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزي
ما با اس��تانداردهاي اروپايي نيز ميتوان د زمينهس��از
همكاريهاي خوب دو طرفه باشد .رييس اتاق ايران،
س��رمايهگذاري مش��ترك بين اتحاديه اروپا و ايران
را ني��ز مور د توجه ق��رار دا د و گف��ت :در حوزههاي
بسياري امكان س��رمايهگذاري مشترك وجو د دارد
ب��هويژه در زمينه خوراك دام و تولي د مش��ترك دو
ط��رف ميتوانن د كل ب��ازار منطقه اط��راف ايران را
تحت پوش��ش قرار دهند .ش��افعي همچنين گفت:
ايران خاس��تگاه محصوالتي مانن د خرما ،زرشك ،انار
و زعفران اس��ت و ميتوان د با اتحاديه اروپا در زمينه
تولي د اين محصوالت و صنايع تبديلي همكاري كند.
سفر هيات كشاورزي اتحاديه اروپا به تهران سرآغاز

دور جدي��دي بر همكاريهاي بخش خصوصي ايران
و اتحاديه اروپا در بخش كش��اورزي خواه د بو د و ما
آمادگي داريم همكاري جديدي در زمينه كشاورزي
با اتحاديه اروپا داشته باشيم.
شافعي بر لزوم انعقا د تفاهمنامهيي مشترك بين
دو ط��رف تاكي د كر د و گف��ت :با توجه به زمينههاي
متنوع و چش��ماندازهاي آينده همكاريهاي ايران و
اتحادي��ه اروپا ،بخش خصوصي ايران آمادگي دار د تا
ي با اتحاديه اروپا را در قالب يك برنامه جامع
همكار 
مشخص ادامه دهد.
همكاريهاي بر د  -برد
از س��وي ديگر كميس��يونر كش��اورزي و توسعه
روس��تايي اتحاديه اروپا نيز در اين ديدار از حمايت
اروپ��ا از برجام س��خن گفت .به گفت��ه فيل هوگان؛
بع د از برجام و توافق هس��تهيي ،اتحاديه اروپا پشت
برجام و اجراي كامل آن ايس��تاده است و ما از طرف
يدهم كه ما
خان��م «فدريكا موگريني» اين قول را م 
از برجام كه براي به ثمر رسيدن آن تالش كر دهايم،
حماي��ت ميكنيم .او گفت :ما عالقهمن د به توس��عه
همكاريهاي برد -بر د سياس��ي و اقتصادي با ايران
هستيم .ظرفيت زيادي براي همكاريهاي مشترك
در تولي د غذا و محصوالت كش��اورزي با ايران وجود
دارد« .هوگان» با اش��اره به ديداره��اي خو د با وزير
جها د كش��اورزي گفت :در حال برنامهريزي هستيم

تدوين نقشه راه توسعه  ICTدر دستور كار

تعادل|
اولويتهاي كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران
براي دوره 2ساله دوم فعاليتها در تازهترين نشست اين كميسيون
تشريح شد .براين اساس ،تدوين نقش  ICTدر توسعه بخشهاي
مختلف اقتصادي و آين دهپژوهي و تدوين نقش��ه راه توسعه ICT
كش��ور در دس��توركار اين كميس��يون قرار گرفته اس��ت .رييس
كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات در اين نشست ،در تشريح
اولويتهاي كاري كميس��يون گفت :اين اولويتها شامل بررسي
مش��كالت ش��ركتهاي فعال در حوزه فاوا و ارائه راهكار ،تدوين
و ترجم��ه اس��تاندارهاي نوين و ب��هروز  ICTو بينالمللي كردن
استانداردها در ايران براي توسعه و تسهيل صادرات ،تدوين نقش
 ICTدر توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي كشور ،آين دهپژوهي
و تدوين نقش��ه راه توس��عه  ،ICTشناس��ايي موانع كسب وكار
براي ش��ركتهاي نوپ��ا و نوآور در حوزه فن��اوري اطالعات و ارائه
راهحلهاي عملياتي براي رفع آنها بود.
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران ،محمدرضا طاليي در ادامه
س��خنان خو د با انتق��ا د از ايجا د انحصار براي يك��ي از اپراتورهاي
موبايلي كش��ور در زمينه تولي د محتوا گف��ت :يكي از اپراتورها در
زمينه تولي د محتوا مزاي دهيي را از طريق شركت زيرمجموعه خود
برنده شده كه عمال همان چيزي هم كه در زمينه تولي د محتوا در
اين س��الها به وجو د آمده با انحص��ار اين مجموعه از بين خواهد
رفت .به گفته او ،اين انحصار 3س��اله موجب ميشو د هر كسي كه
در حوزه تولي د محتوا ميخواه د با صدا و سيما وار د مذاكره شو د و
تبليغاتي داشته باش د حتما باي د از طريق اين اپراتور و زيرمجموعه
آن وار د شو د كه صحيح نيست.
طاليي به برنامه حضور وزير ارتباطات در اتاق ايران همم اشاره
كر د و گفت :با هماهنگيهاي صورت گرفته مقرر شده محمدجواد
آذريجهرمي وزير ارتباطات هفتم آذر ماه براي نشستي با فعاالن
بخش خصوصي در اتاق حاضر ش��ود .كميسيون فناوري اطالعات
و ارتباطات اتاق با مشورت اعضا ،نظرات بخش خصوصي را تدوين
كرده و در اختيار وزير قرار خواه د داد.
او همچنين به برنامه س��فر يك هيات ايرلندي فعال در حوزه
 ICTبه تهران براي ديدار با فعاالن بخش خصوصي اش��اره كر د و
گفت :اين هيات كه به همراه وزير بازرگاني ايرلن د به تهران س��فر
ميكند ،قرار است در زمينه انتقال دانش و فناوري ،سرمايهگذاري
در بخش استارتآپها با تاكي د بر فينتكها در ايران فعاليت كند.
رييس كميس��يون فناوري اطالع��ات و ارتباطات همچنين با

تشريح برنامههاي اتاق ايران براي تعامل بهتر با بخش دانشگاهي و
استفاده از ظرفيتهاي استارتآپها گفت :اتاق ايران در سالهاي
گذشته براي ارائه سرويسهاي بهتر با بخش دانشگاهي در ارتباط
بوده و قص د داريم اين ارتباط را در حوزه فناوري بهبو د بخشيم.
در ادام��ه اي��ن نشس��ت ،ريي��س هياتمدي��ره س��نديكاي
توليدكنندگان فناوري اطالعات به تشريح برخي مشكالت موجود
در محيط كس��بوكار كش��ور پرداخت .مس��عو د شنتيايي گفت:
مش��كالت زيادي در زمينه قان��ون كار وج��و د دار د و نيروي كار
دس��تمز د ميگير د اما عادت به انجام صحيح و كامل كار در ميان
نيروها وجو د ندارد .به عالوه بحث زيا د بودن تعطيالت رس��مي و
غيررسمي نيز از ديگر مشكالت فضاي كسبوكار است .همچنين
وجو د 26روز مرخصي عالوه بر تعطيالت كه با حقوق همراه است
و پرداخت دو بار عيدي و پاداش در س��ال باعث شده كه در عمل
هزينه نيروي كار به شكل زيادي افزايش يابد.
او اف��زود :ما در برنامههاي وزارت ارتباطات و در برنامه شش��م
توس��عه آثار زي��ادي از حماي��ت از بخ��ش  ICTنميبينيم .در
تهيه برنامه شش��م ما به عنوان بخش خصوصي مش��ورت داديم
و پيش��نهاداتي را در حوزه س��ختافزار مطرح كردي��م اما حدود
90درص د مسائل و مطالبات ما در برنامه ششم لحاظ نشد.
محمدرض��ا انصاري نايبريي��س اتاق ايران ني��ز ضمن تاييد
برنامههاي مطرح ش��ده از س��وي كميس��يون فناوري اطالعات و
ارتباطات اتاق ايران ابراز اميدواري كرد ،پيگيري كميسيون منجر
به رسيدن به اهداف مقرر شود.
انص��اري حضور نمايندگان بخش خصوص��ي و دولتي در كنار
هم در كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران را مثبت
ارزيابي كرده و گفت :اميدوار اس��ت تا با همكاري ش��كل گرفته،
مشكالت حوزه  ICTاحصا و برطرف شوند.

تا اقالمي مانن د پس��ته و زعف��ران و ماهي قزلآال و
شترمرغ آزادانه از ايران به اتحاديه اروپا صادر شوند.
همچنين مقرر شده از سال  2018واردات محصوالت
گوشتي اتحاديه اروپا به ايران آزا د شود .او با استقبال
از س��خنان ش��افعي در مور د تولي د مشترك ايران و
اتحاديه اروپا و ارسال توليدات به بازارهاي كشورهاي
همس��اي ه ايران گفت كه ايران ميتوان د براي اتحاديه
اروپ��ا هاب منطقه و مركز توزيع باش��د؛ م��ا از اين
موضوع اس��تقبال ميكنيم .كميس��يونر كشاورزي
و توس��عه روس��تايي اتحاديه اروپا همچنين از سفر
هياتي در زمينه آب و محيط زيس��ت در هفتههاي
آين��ده به ايران خبر دا د و گف��ت :اين هيات به طور
ويژه روي موضوع آب و همكاري در اين زمنيه تمركز
دارند .هوگان با اس��تقبال از توسعه همكاريها ميان
بخ��ش خصوصي ايران و اتحادي��ه و اروپا گفت :بايد
از فرصتهاي به وجو د آمده اس��تفاده كرده و نتايج
مذاكرات را خيلي زو د عملياتي كرد؛ مردم باي د اثرات
اين مذاكرات را ببينند.
در عين حال در نشس��ت تخصصي كميس��يون
كش��اورزي و صنايع غذاي��ي اتاق اي��ران به رعايت
اصول در كشاورزي تاكي د شد .در ابتداي اين نشست
غالمعلي فارغي رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق
اي��ران درباره اخب��ار روز حوزه كش��اورزي و صنايع
غذايي س��خن گفت .حضور هي��ات تجاري بلندپايه
اروپايي و فعاالن اقتصادي ايراني در حوزه كشاورزي،

صنايع غذايي و توس��عه روس��تايي مهمترين خبري
ب��و د كه درب��اره اهميت آن صحب��ت كردند .پس از
آن دانش��يار معاونت موسس��ه تحقيقات كشاورزي
ديم درباره «اهميت كش��اورزي حفاظتي در زراعت
ديم» س��خن به ميان آورد .رضا حقپرست با اشاره
به بح��ران كمآبي و بح��ران خاك در اي��ران گفت:
سپس گزارش��ي از اجراي پروژههاي ملي كشاورزي
حفاظتي با مشاركت موسسههاي بينالمللي سيميت
و ايكاردا در اس��تان كرمانش��اه ارائه داد .حقپرست
گف��ت :كش��اورزي حفاظت��ي براي حف��ظ خاك و
افزايش حاصلخيزي بسيار موثر است؛ حفظ ماده آلي
خاك و كاهش هزينه تولي د از نكات برجس��ته طرح
كش��اورزي حفاظتي اس��ت .به گفته او در اين طرح
حداق��ل تخريب مكانيكي خاك ب ه منظور برداش��ت
بذر وجو د دارد؛ همچنين پوشش دايمي سطح خاك
حفظ ميشود .البته باي د تناوب زراعي مختلف شامل
گياهان پوشش��ي را در اين طرح در نظر گرفت و از
تكمحصولي كردن زمينهاي كشاورزي پرهيز شود.
حقپرس��ت تاكي د كرد :اهميت طرح كش��اورزي
حفاظتي بهقدري است كه حدو د 35.6ميليون هكتار
در امريكا زيركشت كشاورزي حفاظتي است .برزيل
رتب��ه دوم را در اين زمين��ه دار د و آرژانتين ،كانادا و
اس��تراليا و چين و روسيه رتبه س��وم تا هفتم را به
ترتيب در اختياردارند1570 .ميليون هكتار زمين در
دنيا زير كشت كش��اورزي حفاظتي است .او تصريح
كرد :براي حفظ ذخي��ره رطوبت خاك و جلوگيري
از فرسايش و افزايش ماده آلي خاك تاثيرگذار است.
از طرفي س��وزاندن بقاياي گياهي باعث افزايش گاز
گلخانهيي و تحميل جريمههاي س��نگين به كشور
ميشود .حقپرست ميگويد :بخار بيشتر روي مزرعه
شخم شده در مقايس��ه با مزرعه بدون شخم دليلي
براي زودتر خش��ك ش��دن خاك مزارع شخم شده
اس��ت .با سوزاندن گياهان ،علف و كلش روي زمين،
رطوبت از خاك گرفته ميشود.
حقپرس��ت در ادام��ه گزارش خو د عن��وان كرد:
كش��اورزي به روش حفاظتي باع��ث حفظ ماده آلي
خاك ميش��ود .همچنين كنترل بهتر علفهاي هرز
در كشاورزي حفاظتي ،بقايا در سطح مزرعه مانع از
رسيدن نور به علفهاي هرز فتوبالستيك ميشود .او
ادامه داد :بذر علفهاي هرز و بذور محصول قبل در
س��طح خاك باقي ميمانن د و در اثر سرما و خشكي،
پرندگان حش��رات و فعاليته��اي ميكروبيولوژيكي
بيش��تر از روشهاي متداول كش��ت از بين ميروند.
همچني��ن رعايت تن��اوب در كش��اورزي حفاظتي
موج��ب كاه��ش علفهاي ه��رز در س��طح مزرعه
ميش��ود .او اظهار كرد :با رعايت اصول كش��اورزي
حفاظتي دوب��اره خاك را زن��ده و حاصلخيز كنيم؛
اين تنها روشي اس��ت از كشاورزي ديم و كشاورزان
وابسته به زمينهاي ديمي حفاظت ميكند.

گذاري پولي

غلفت از جايگاه بخش خصوصي در سياست

تعادل|
ن ماه كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق ايران
نشس��ت آبا 
درحالي برگزار ش�� د كه اخيرا طرح بانك مركزي از س��وي تعداد
از نمايندگان مجلس به هيات رييس��ه مجلس ارائه شده است؛ از
اينرو بحث درباره رون د بررس��ي اين طرح در مجلس همچنين
بررس��ي حقوقي پيشنويس قانون تقويت بازار سرمايه به عنوان
محورهاي اصلي اين نشست مور د بحث و تبا دلنظر قرار گرفت.
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران ،رييس كميسيون بازار پول و
سرمايه اتاق ايران گفت :بانك مركزي يك نها د فراقوهيي است كه
چارچوب نظام بانكي و ارزي كش��ور را تنظيم ميكن د و ضروري
اس��ت در كليه طرحهايي كه براي اصالح آن پيش��نها د ميشود،
حفظ استقالل اين نها د در صدر توجهات قرار گيرد.
كوروش پرويزيان در نشس��ت اخير كميس��يون ب��ازار پول و
س��رمايه اتاق ايران افزود :از س��وي ديگر براساس قوانين فعلي،
ش��وراي پول و اعتبار نيز جايگاهي فراقوهي��ي دار د كه با حضور
نمايندگان تاثيرگذار نظام پولي كشور ،سياستهاي اين حوزه را
تبيين ميكن د اما در طرح ارائه شده از سوي نمايندگان مجلس،
يك هيات عالي جاي شورا را ميگيرد.
رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق ايران همچنين
ن را به
براس��اس طرح بانك مركزي كه تع��دادي از نمايندگان آ 
هيات رييس��ه مجلس ارائه كر دهاند ،بخش نظارتي بانك مركزي
نيز به س��امان مس��تقلي در دل بانك مركزي تبديل ميشود .به
گفته رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه ات��اق در اين طرح
همچنين مش��اور دولت ب��ودن را نيز به وظاي��ف بانك مركزي
اضاف��ه كر دهاند .پرويزي��ان تصريح كرد :براس��اس قوانين فعلي،
مجمع س��االنه بانك مركزي براي تصويب گزارش عملكر د مالي
و ترازنامه اين نها د با حضور رييسجمهور برگزار ميش��و د كه در
ط��رح جديد ،اين مه��م نيز به هيات عالي واگذار خواه د ش�� د و
سازمان حسابرس��ي به عنوان حسابرس مستقل بانك مركزي و
سازمان تعيين ميشود .او با اشاره به اينكه براساس قوانين فعلي،
نماينده اتاق در س��اختار شوراي پول و اعتبار حضور دارد ،افزود:
در تغييرات جدي د هيچ جايي براي بخش خصوصي در نظر گرفته
نشده و بخش خصوصي هيچ نقشي در سياستگذاريهاي بازار
پول ندارد .محس��ن حاجيبابا نايب رييس كميسيون بازار پول و
سرمايه نيز در اين نشست گفت :با توجه به اينكه دولت و اغلب
مسووالن كشور از حمايت از بخش خصوصي دم ميزنن د باي د در
ميدان عمل نيز خواس��تار اين حمايتها باش��يم و مثال اگر قرار

است  3اقتصا ددان متخصص در هيات عالي بانك مركزي حاضر
شوند ،اين افرا د از سوي انجمن اقتصا ددانان ايران معرفي شوند.
حاجيباب��ا افزود :در بخش ديگر س��اختار هي��ات عالي بانك
قدان متخصص در حقوق بانكي
مرك��زي نيز كه باي د يك حق��و 
حضور داشته باشد ،اين شخصيت حقوقي به پيشنها د كانون وكال
معرفي شود .در ادامه بررسي حقوقي پيشنويس «قانون تقويت
همهجانبه بازار سرمايه كشور در راستاي تحقق سياستهاي كلي
اقتصا د مقاومتي و حمايت از توليد» در دستوركار كميسيون بازار
پول و سرمايه اتاق ايران قرار گرفت كه اعضا نكاتي درباره تعاريف
و عبارتهاي اين پيشنويس اعالم كرده و پيش��نهادهايي براي
رفع ايرادات ارائه دادند.
در پايان اين نشس��ت ،پيشنها د ش�� د متن پيشنويس قانون
تقويت همهجانبه بازار س��رمايه كش��ور از نظر نكات ويرايشي و
نگارشي دقيقا مور د بازبيني قرار بگير د و با فصلبندي مشخص به
همراه مقدمه توجيهي و مطالعات پيوست تدوين شود .همچنين
بنا بر اجماع اعضاي كميس��يون پيش��نها د ش��د ،موادي از اين
پيشنويس كه اثر حقوقي ندار د يا امكان گنجاندن و تصويب در
آييننامه و دستورالعملها را دار د از متن پيشنويس قانون حذف
ش��و د همچنين موادي كه در مور د صالحيت نهادهاي قضاوتي
يدهن د دقيقا بازنويسي شون د تا حدود
در بازار س��رمايه توضيح م 
مسووليت و صالحيت هر يك از نهادها مشخص شود.
اص�لاح عبارتهاي مرب��وط به حاكميت ش��ركتي مطابق با
تجربي��ات بينالمللي همچنين اصالح يا ايج��ا د زمينههاي الزم
براي تس��هيل قوانين ب ه منظور جذب س��رمايههاي خارجي نيز
از ديگر پيش��نهادهاي كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق ايران
براي اعمال در پيشنويس قانون تقويت همهجانبه بازار س��رمايه
كشور بود.

قاچاق ،نظم بازار الستيك را برهم زد
باشگاه خبرنگاران جوان|
دبي��ر انجم��ن واردكنندگان الس��تيك خ��ودرو گف��ت :وجو د
الستيكهاي قاچاق در كشور باعث برهم خوردن نظم اين بازار شده
و به دنبال آن مشكالت زيادي را در فروش به وجو د آورده است.
محم د ميرعابديني در خصوص اينكه آيا الستيك ميتوان د از
طريق رينگ بورس كاال از شفافيت برخوردار شود ،اظهار كرد :در
صورت راهاندازي سامانه جامع تجارت كاال توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت اقدامات بس��يار خوبي در راس��تاي شفافسازي
رون�� د واردات الس��تيك انجام ميش��و د كه براس��اس آن اعداد
تعريف ش��ده در اين سامانه به تفكيك توليدكننده ،نام كمپاني،
كش��ور سازنده ،شركت واردكننده ،نوع الستيك و سايز الستيك
مشخص ميشود .البته اين امر ،پروسهيي زمانبر بوده اما ميزان

قاچاق را به ع د د صفر خواه د رس��اند .او با اش��اره به برخورداري
برخي ش��ركتهاي توليدي بورسي از حاش��يه سو د مناسب در
اين صنعت تصريح كرد :آمارها نش��ان از افزايش فروش الستيك
توليدكنندگان داخلي نسبت به سال گذشته داشته ،اما همچنان
شركتهاي داخلي اصرار بر افزايش نرخ دارند ،درحالي كه قيمت
تمام شده هركيلو تاير در ديگر عمده مناطق دنيا 3دالر است.
ميرعابدين��ي در ادامه افزود :برخي برندهاي مطرح چيني كه
به كشورهاي امريكايي و اروپايي صادرات دارند ،قيمت تمام شده
را تا كمتر از 2.5دالر كاهش دا دهان د اما در مقابل اين ع د د بيش
از 4دالر بوده كه با توجه به قيمت تمام شده تولي د داخلي ،خطر
بزرگي براي صنعت الس��تيك كشور اس��ت .به گفته او ،با وجود
حاشيه س��و د مناس��ب فروش ،اما اينكه چرا شركتهاي داخلي

به دنبال افزايش تعرفه واردات هس��تن د هنوز براي كارشناس��ان
معلوم نيس��ت ،زي��را نازلترين برن�� د وارداتي ،گرانت��ر از توليد
داخلي بفروش ميرس د و به همين خاطر هيچگونه خطري براي
توليدكنندگان داخلي ندارد.
دبي��ر انجمن واردكنندگان الس��تيك در خص��وص تاثيرات
كاهش عوارض واردات بر تولي د داخل و تثبيت نرخ ارز بيان كرد:
32درص�� د تعرفه واردات كاال9 ،درص د مالي��ات بر ارزش افزوده،
هزينه نمونهگيري براي استاندارد ،هزينه حمل و نقل و انبارداري
موجب ميشو د تا قيمت كاالي يك واردكننده حدو د  50درصد
افزايش يابد ،به همين س��بب باال رفتن تعرفه ،تاثير مستقيم بر
افزايش ميزان قاچاق در كشور دارد .ميرعابديني ادامه داد :بخش
زيادي از كاالها و برندهاي موجو د در بازار كشور ،ثبت نمايندگي

نش دهان د و متاسفانه هنوز در خصوص جلوگيري از ورو د اين دسته
از كاالها اقدامي صورت نگرفته است.
او با اشاره به اينكه مشكل اصلي توليدكنندگان و واردكنندگان
وجو د الستيكهاي قاچاق در كشور بوده كه باعث برهم خوردن
نظم بازار ش��ده و به دنبال آن مش��كالت زيادي را در فروش به
وج��و د آورده ،ادامه داد :اختالف قيمت بين كااليي كه رس��مي
وار د كشور شده با كااليي كه بهطور قاچاق وار د شده ،بسيار زياد
اس��ت كه يكي از عللهاي اصلي آن تعرفه باالست .ميرعابديني
افزود :تعرفه باال موجب افزايش رغبت افرا د به قاچاق شده است،
در حالي كه اگر دولت به توليدكنندگان و واردكنندگان به ترتيب
سوبس��ي د و ارز مبادلهي��ي بپ��ردازد ،وضعيت براي ه��ر دو گروه
مطلوب خواه د شد.
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گروه جهان
ني��كالس م��ادورو رييسجمه��وري ونزوئال در
آس��تانه دي��داري كليدي ب��ا مال��كان اوراق قرضه
دولت اين كش��ور به ارزش حدود  60ميليارد دالر
تاكي��د كرد ك��ه كاراكاس هي��چگاه در بازپرداخت
بدهيهايش قصوري نك��رده و هرگز از بازپرداخت
بدهيهاي  150ميليارد دالري خود سرباز نميزند.
مادورو در س��خنراني تلويزيوني هفتگي خود گفت:
راهب��رد كنون��ي دول��ت وي «مذاكره مج��دد» و
«تامين بودجه» براي پرداخت همه بدهيهاس��ت.
رييسجمهوري ونزوئال ب��ه مذاكرات موفق با چين
و روس��يه ،دو متحد اين كشور اشاره كرد كه حدود
36ميليارد دالر از بدهيهاي ونزوئال به آنها مربوط
ميش��ود .مادورو در نخس��تين اظهارات مربوط به
س��ازماندهي مجدد زمانبن��دي پرداخت بدهيها،
تحريمه��اي امريكا را از جمل��ه عوامل بحرانآفرين
در اقتصاد ونزوئال دانس��ته ب��ود .تحليلگران بر اين
عقيدهاند كه در صورت ورشكستگي ،مادورو ،امريكا
و سياستهاي اين كشور را به عنوان مقصر معرفي
ميكند .اما آنچه به فش��ارهاي موجود بر كاراكاس
ميافزاي��د ،مقدمهچيني اتحادي��ه اروپا براي اعمال
تحريم عليه ونزوئالست .وزراي امور خارجه اتحاديه
اروپ��ا روز دوش��نبه بر س��ر متوقف ك��ردن فروش
تس��ليحات به ونزوئال و ايجاد چارچوب قانوني براي
تحري��م ش��خصيتهاي حقيقي از طريق انس��داد
داراييها و محدوديتهاي مسافرتي توافق كردند.
توافق با چين و روسيه ،پيشدرآمد مذاكرات
م��ادورو در س��خنراني تلويزيون��ي خ��ود گفت:
مذاكرات با چين «خيلي عالي» پيش رفته اس��ت.
ونزوئ�لا  28ميليارد دالر ب��ه چين و 8ميليارد دالر
به روس��يه بدهكار است .روس��يه در 3سال گذشته
10ميلي��ارد دالر كم��ك مال��ي به ونزوئ�لا كرده و
س��ال گذشته ش��ركت بزرگ فعال در زمينه انرژي
«روس��نفت» 49.9درصد از سهام «سيتگو» شاخه
پااليش ش��ركت مل��ي نفت ونزوئ�لا در امريكا را از
آن خود كرد .روسيه با سازماندهي مجدد 3ميليارد
دالر بدهي ونزوئال موافقت كرده است كه اين مساله
فرصت متمركز ش��دن كاراكاس بر ديگر مشكالت
را از جمل��ه  1.2ميليارد دالر پرداختهاي ضروري
در ازاي اوراق قرضه ش��ركت نفت ملي كه سررسيد
آن جمعه گذشته بود ،يافته است.
جلسه در «قصر سفيد»
بحران اقتصادي در ونزوئال هر روز وخيمتر ميشود و
در نتيجه اين بحران مردم براي تامين كاالهاي اساسي
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آنچه در انتظار بدهيهاي 150ميليارد دالري كاراكاس است

ورشكستگي در چند قدمي ونزوئال

از جمله غذا و دارو با مش��كل مواجه ش��دهاند .كاهش
شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تحريمها عليه
دولت م��ادورو بهويژه پس از ناآراميهاي سياس��ي و
اجتماعي ونزوئال در ارتباط با تاسيس مجلس موسسان،
نقدينگي دولت را بهشدت كاهش داده و مادورو را كه
با اعالم ناتواني در پرداخت بدهيها مخالف بود ،مجبور
ك��رده ب��ه وجود مش��كالت اعتراف كند .ب��ه گزارش
دويچهوله ،كميته جديد مذاك��ره مجدد بدهيها روز
دوشنبه در چنين ش��رايطي مالكان اوراق قرضه را به
«قصر سفيد» در مقابل دفتر رياستجمهوري دعوت
كرد .دعوتش��دگان مالك حدود 60ميلي��ارد دالر از
اوراق قرضه دولت ونزوئال هس��تند .سيمون زرپا وزير
دارايي ونزوئال كه رييس ش��ركت ملي نفت و گاز نيز
هست روز شنبه در توييتي از برنامه اين نشست خبر
داد ،اما هيچ اشارهيي به دستوركار مذاكرات نكرد.

اعضاي اتحاديه اروپا به توافق تاريخي رسيدند

آغاز فرآيند دفاع مشترك اروپايي

گروه جهان
فرانس��ه ،آلمان و  ۲۰دولت ديگ��ر اتحاديه اروپا
به اميد تحكيم وحدت پس از برگزيت و اس��تقالل
از امريكا در تامين امنيت خود معاهده دفاعي امضا
كردند .به گ��زارش رويترز ،در تازهترين تالش اروپا
براي كاهش اتكا به اياالت متحده امريكا ۲۲ ،دولت
قاره سبز باش��گاهي رسمي تش��كيل ميدهند كه
بايد نقش منس��جمتري به اتحادي��ه اروپا در مقابله
با بحرانهاي بينالمللي بدهد.
فدري��كا موگرين��ي مس��وول سياس��ت خارجي

اتحادي��ه اروپ��ا با اع�لام اينكه ام��روز ،روز بزرگي
براي اروپاس��ت ،تاييد كرده كه فرآيند اجراي دفاع
مش��ترك اروپا با دريافت نامههاي تاييد كشورهاي
اروپايي آغاز ش��ده اس��ت .موگريني دوشنبه پيش
از آغاز جلس��ه ش��وراي امور خارجي اروپا ()FAC
به خبرن��گاران گفت« :ام��روز روزي تاريخي براي
دفاع اروپايي اس��ت زيرا پس از س��الها در نهايت
ش��روط پيمان ليسبون در خصوص ايجاد همكاري
س��اختاري دفاعي دايمي بين كش��ورهاي اروپايي
آغاز ميش��ود .اين ب��ه ما اجازه ميده��د كه براي

اين آمار با پاس��خهايي كه رويترز از سرمايهگذاران
دريافت كرده است ،مغايرت دارد.

اعضاي تحريمشده كميته
زاپ��ا يكي از 6عض��و كميته مس��وول مذاكره بر
س��ر توافقي جديد براي بازپرداخ��ت 150ميليارد
دالر بده��ي خارج��ي ونزوئال و همچني��ن يكي از
افرادي اس��ت كه امريكا به اتهام فساد وي را تحريم
كرده اس��ت .رييس كميته طارق ال ايسامي معاون
رييسجمهوري ونزوئالس��ت كه از سوي واشنگتن
به قاچاق مواد مخدر متهم ش��ده است .هر دو مقام
ونزوئالي��ي اين اتهام��ات را رد كردهان��د ،اما طبق
تحريمهاي اعمال ش��ده از سوي اياالت متحده هر
ش��خصي كه با آنها ديدار يا تجارت كند ،ميتواند با
عواقب حقوقي مواجه شود .قوانين امريكا توافقهاي
تجاري با افرادي را كه بهطور رس��مي مورد تحريم
ق��رار گرفتهاند ،منع ميكند و هر كس��ي كه چنين
كاري انج��ام دهد ،دس��تكم روي كاغذ با مجازات

تا 30س��ال زندان مواجه خواهد ش��د .انتخاب زاپا
و ال ايس��امي از س��وي مادورو به عنوان مسووالن
برنامهريزي مج��دد بازپرداخت بدهيه��ا ميتواند
براي شركتكنندگان در جلسه روز دوشنبه عواقبي
در بر داش��ته باشد و در عين حال شكوترديدهايي
را در رابط��ه با نيت حقيقي مادورو در تامين بودجه
براي پرداخت بدهيها در پي دارد.
ال ايس��امي هفته پيش در سخنراني تلويزيوني
از س��رمايهگذاران خواست تا در جلسه روز دوشنبه
درباره س��ازماندهي مج��دد برنام��ه بازپرداختها
گفتوگ��و كنن��د .به گ��زارش رويترز ،م��ادورو در
اظه��ارات روز يكش��نبه گفته 414س��رمايهگذار
حضور خود را در جلسه روز دوشنبه تاييد كردهاند
و ب��ه رقمي به عن��وان « 91درص��د كل طلبكاران
ونزوئ�لا» اش��اره كرده اس��ت؛ اما بهنظر ميرس��د

مقدمهچيني براي اعالم ورشكستگي
تحريمه��اي اعم��ال ش��ده در م��اه آگوس��ت
محدوديتهايي را در ارتباط با تجارت اوراق قرضه
ونزوئ�لا كه توس��ط دولت اين كش��ور در بازارهاي
مالي امريكا فروخته شده ،ايجاد ميكند و همچنين
بانكه��اي امري��كا را از ارائه بدهيه��اي ونزوئال به
صورت اوراق قرضه جديد باز ميدارد و اين شرايط
هرگونه تالش براي مذاكره مجدد بر سر بازپرداخت
بدهيها را بهشدت پيچيده ميكند.
م��ادورو در اظهارات روز يكش��نبه گفت :اعالم
ورشكس��تگي از س��وي دولت ونزوئ�لا هرگز اتفاق
نخواه��د افتاد .ام��ا برخي تحليلگ��ران گفتهاند كه
رييسجمهوري ونزوئال ب��ا اقدامات كنوني در حال
مهيا كردن مقدمات براي اعالم ورشكس��تگي است
و پس از آن ،سياستگذاريها و تحريمهاي اعمال
ش��ده از س��وي امريكا را به عنوان عامل اين اتفاق
معرفي خواهد كرد .اتمام پرداخت بدهيها از سوي
دولت ونزوئال ميتواند به بزرگترين ورشكس��تگي
يك كشور در تاريخ منجر شود.
به گزارش بيبيسي ،ريسا گريس تارگو از گروه
مشاوره مخاطره سياسي يورآسيا معتقد است؛ اعالم
ورشكستگي ميتواند وضعيت سياسي مادورو را در
كوتاهمدت ارتقا دهد؛ چني��ن اقدامي اين امكان را
ب��راي مادورو فراهم ميآورد تا پولهايي را كه براي
پرداخ��ت بدهيها مصرف ميك��رده ،در زمينههاي
ديگر خ��رج كند و اين ش��رايط موقعيت وي را در
آستانه انتخابات رياستجمهوري ( 2018در صورت
برگزاري) بهبود ميبخشد.
اما به عقيده جان دن از شركت مديريت سرمايه
آشمور معلوم نيس��ت مادورو بتواند از ورشكستگي
دولت جان س��الم به در بب��رد« :چنين اتفاقي يك
ضربه مهلك به اعتبار هر دولتي است».
تحليلگر لوئيس ويس��نته لئ��ون نيز در اين باره
گفت :ونزوئال براي بازپرداخت بدهيها بايد واردات
كاال به كش��ور را قرباني كند و از آنجايي كه واردات
اين كشور اقالم اساسي همچون دارو و مواد غذايي
است ،دولت مادورو بر س��ر مراقبت از مردمان اين
كشور يا اداي دين به سرمايهگذاران در اوراق قرضه،
بر سر دو راهي مانده است .لئون افزود :ورشكستگي
براي ونزوئال به معناي بلوكه ش��دن بخش نفتي در
بازار بينالمللي اس��ت و اگر اين اتفاق بيفتد ،دولت
هيچ درآم��د ارزي و در نتيجه امكان واردات را نيز
نخواهد داشت.

نخستينبار دفاع اروپايي را با پروژههاي واقعي آغاز
كني��م بهخصوص كه كش��ورهاي عضو پيش از اين
 50پ��روژه واقعي هم در زمين��ه تواناييها و هم در
زمينه همكاري ارائه كردهاند».
ي��ك مقام ارش��د اتحاديه اروپا نيز گفته اس��ت:
«هي��چگاه ت��ا ب��ه اين ح��د پيش��رفت نداش��تيم.
تالشهايي در راس��تاي ايجاد همبستگي دفاعي در
اتحاديه اروپا از دهه  ۵۰ميالدي با شكس��ت مواجه
شده بود .ما اكنون در شرايط جديدي هستيم».
ديپلماتها ميگويند :پي��روزي امانوئل ماكرون
اروپاگ��را در انتخابات رياس��تجمهوري فرانس��ه و
هش��دارهاي دونالد ترامپ ،رييسجمهوري امريكا
مبني ب��ر اينكه متحدان اروپاي��ي بايد براي تامين
امنيت خودشان بهاي بيشتري پرداخت كنند ،اين
پروژه را به سمت جلو هدايت كرد.
بهگفت��ه مناب��ع مطلع ،رهب��ران اتحادي��ه اروپا
دس��امبر حمايت رسمي خود را از اين پيمان اعالم
ميكنند تا به قانوني در اتحاديه اروپا تبديل ش��ود.
پ��س از قانوني ش��دن اي��ن طرح سيس��تمي براي
شناس��ايي ضعفهاي نيروهاي مس��لح در سراس��ر
اتحادي��ه اروپا با هماهنگي ناتو تحت رهبري امريكا
ب��ه صورت آزمايش��ي ب��ه مرحله اج��را در ميآيد.
اتحادي��ه اروپ��ا براي اج��زاي اين ط��رح بودجهيي
چندين ميليارد يورويي را در دست بررسي دارد.
ب��ه اعتقاد ناظ��ران تاس��يس اتحادي��ه اروپايي
دفاع��ي با معضالت خاص حقوقي روبهرو ميش��ود
زي��را اتحادي��ه اروپا ب��ه عنوان دولتي ك��ه در واقع
اتحاد دولتهاس��ت ،نميتواند ارتش واحد داش��ته
باش��د ،زيرا اين اتحاديه فاقد وزير دفاع و وزير مالي
اس��ت .اين در حالي اس��ت كه لندن بخشي از اين
ابتكارعمل نيس��ت اما مقامهاي بريتانيايي گفتهاند
به دنبال مشاركت به عنوان كشور سوم هستند.

دوري از بريتانيا ،استقالل امنيتي از امريكا
ناظران سياس��ي ب��ر اين باورند كه آغ��از فرآيند
دفاع مش��ترك اروپايي نش��اندهنده گرايش جديد
در سياس��ت خارجي اروپا و تماي��ل رهبران اتحاديه
اروپا به خارج شدن از حيطه تاثيرپذيري امريكاست.
به گزارش اس��پوتنيك ،ايگور موروزوف كارش��ناس
سياسي نظامي در اين باره ميگويد« :گفتمان دفاعي
جدي��د در اروپا بيانگر آن اس��ت كه سياس��تمداران
در بروكس��ل پس از روي كار آم��دن ترامپ و طرح
موض��وع برگزيت عميقا نگران امنيت خود هس��تند
و ديگ��ر نميخواهند اين مس��اله حياتي را به اياالت
متحده بس��پارند به ويژه اينكه ترامپ و دولتمردانش
بارها تهديد كردهاند كه متحدان اروپايي بايد هزينه
بيشتري براي تامين دفاع خود بپردازند».
جيم��ز ماتيس وزي��ر دفاع امريكا در نخس��تين
س��فر اروپاي��ي خ��ود در بروكس��ل ب��ه صراح��ت
اع�لام كرد كه اي��االت متحده نميتواند بيش��تر از
اروپاييها نگران آينده فرزندان آنها باش��د .ماتيس
گفت« :وظيف��ه دارم درباره واقعيتهاي سياس��ي
در اياالت متحده به ش��ما اطالعات ش��فاف بدهم.
امريكا به مسووليتهايش عمل ميكند اما حمايت
امريكاييه��ا محدوديته��اي خ��ودش را دارد .باز
هم تك��رار ميكنم متحدان اروپاي��ي بايد اعتبارات
بيشتري را صرف ارتشهاي خودشان كنند .رييس
پنتاگون همچنين تهديد كرد« :اگر كشورهاي شما
نميخواهند شاهد كم ش��دن كمكهاي امريكا به
ناتو باش��ند ،هر يك از شما بايد حمايت خودتان را
از دفاع جمعي نشان دهيد».
مارك لنرد پيشتر در انديش��كده شوراي روابط
خارجي اروپا نوشته« :موضوع امنيت اروپا از بسياري
جهات از بحران اوكراين گرفته تا جنگ س��وريه و از
حمالت س��ايبري گرفته تا حمالت تروريستي مورد

واكاوي ق��رار گرفته اس��ت .جمعي��ت 500ميليوني
اتحادي��ه اروپا به خوبي دريافت��ه كه ديگر نميتواند
مس��ووليت تامي��ن و برق��راري امنيت خ��ود را به
كشوري همچون امريكا بسپارد .زمان آن رسيده كه
رهبران قاره س��بز طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان
براي تامين امني��ت و دفاع از اروپا را جدي بگيرند.
همچنين ضروري اس��ت تا اتحاديه اروپا شيوههاي
نهادينهيي را براي متعهد كردن بريتانيا در معماري
امنيتي جديد اين اتحاديه بيابد».
نش��ريه پوليتيكو نيز با اش��اره به نقش برگزيت
در س��وق دادن رهب��ران اروپاي��ي به س��وي طرح
دفاع مش��ترك اروپايي نوش��ته اس��ت« :بريتانيا با
زرادخانههاي هستهيي خود و جايگاهش در شوراي
امنيت سازمان ملل نقش ويژهيي در امنيت اروپايي
دارد .همين اهميت ويژه اس��ت كه باعث ش��ده تا
با مطرح ش��دن بح��ث برگزيت ،رهب��ران اروپايي
بهطور جدي براي تامي��ن امنيت خود بدون لندن
چارهانديش��ي كنند .به گفته ديپلماتها ،بس��ياري
از كش��ورهاي اروپاي مركزي و منطق��ه بالتيك از
بلغارس��تان تا ليتواني عالقهمند هستند كه بتوانند
ج��اي بريتاني��ا را گرفت��ه و در تصميمس��ازيهاي
مرب��وط به عملياته��اي احتمال��ي نظامي دخالت
داشته باشند .در اروپاي غربي هم كشورهايي مانند
دانم��ارك از احتمال عضويت كش��ورهاي خارج از
اتحاديه اروپا در اين پيم��ان دفاعي جديد حمايت
ميكنند ت��ا به اين ترتي��ب بتوانند دره��ا را براي
بريتانيا بهمنظور نقش داشتن در اين پيمان دفاعي
جديد باز بگذارند .اما كشورهاي قدرتمندتر اروپايي
مش��خصا فرانس��ه و آلمان اص��رار دارن��د كه براي
تصميمگي��ري درباره نقش بريتاني��ا در اين فرآيند
دفاعي مش��ترك ابتدا باي��د گفتوگوهاي برگزيت
بهسرانجام برسد».

عربستان راههاي آبي و هوايي
يمن را باز ميكند

پيمان دوستي ترامپ با
رييسجمهور جنجالي فيليپين

كاهش ارزش پوند بهدليل ترديد
درباره آينده سياسي «ترزا مي»

گروه جهان
عربس��تان سعودي يك هفته پس از آغاز مسدود كردن راههاي زميني ،هوايي و
دريايي در يمن اعالم كرده كه راه بندرها و فرودگاهها را باز خواهد كرد .اين پيام را
نماينده عربستان در سازمان ملل با انتشار پيامي در توييتر اعالم كرد.
نيويورك تايمز يك روز پيشتر با انتقاد از سياس��تهاي رياض در منطقه نوشته
ب��ود كه رهاورد جنگ س��عوديها در يمن وبا بود و اينك محاص��ره همهجانبه اين
كشور ميرود تا فاجعه شيوع بيماري و قحطي و گرسنگي را براي كشور رقم بزند.
به گزارش خبرگزاري آلمان ،نماينده عربس��تان سعودي در سازمان ملل متحد با
انتش��ار پيامي در شبكه توييتر گفته كه نخس��تين اقدام در اين راستا باز كردن بنادر
تحت كنترل دولت يمن طي  ۲۴ساعت آينده خواهد بود ،از جمله بندر عدن واقع در
جنوب يمن .س��ازمانهاي حقوق بش��ري و همچنين مقامات سازمان ملل در پي اين
اقدام هشدار دادند كه يمن با وجود دسترسي به كمكهاي اوليه با بزرگترين فاجعه
گرسنگي طي دهههاي گذشته روبهرو خواهد شد ،چرا كه در آنجا بيش از 20ميليون
نف��ر به كمكهاي انساندوس��تانه نيازمند هس��تند .مارك لوكاك مع��اون دبيركل و
هماهنگكننده س��ازمان ملل در امور بشردوستانه چهارشنبه گذشته اعضاي شوراي
امنيت سازمان ملل را پشت درهاي بسته در جريان وضعيت حاكم در يمن قرار داده
و تصريح كرده بود« :ما با بزرگترين قحطي و گرسنگي روبهرو خواهيم شد كه جهان
در دههاي اخير به چشم ديده است .اين قحطي ميليونها قرباني خواهد گرفت».
عربستان سعودي چند روز پس از اعالم مسدود شدن كامل بنادر و فرودگاههاي
يمن زير فش��ار س��ازمان ملل بخش��ي از محاصره را برداش��ت .به گزارش س��ازمان
بهداشت جهاني ،امسال بيش از 500هزار يمني مبتال به وبا شدهاند و تاكنون افزون
بر 2هزار نفر آنها كه اكثرشان كودك بودهاند ،از دنيا رفتهاند .صليب سرخ بينالملل
هم انتظار دارد كه تا پايان ماه دس��امبر يك ميليون نفر ديگر بر تعداد مبتاليان به
وبا افزوده ش��ود .نيويوركتايمز نوشته« :شيوع بيماري وبا در سطح كشور يمن گواه
صادقي اس��ت بر اينكه جنگ و بمباران نويدبخش چه بدبختيها و عامل ش��يوع چه
بيماريهايي است».

گروه جهان
برگ��زاري تظاهرات ض��د امريكايي در ماني��ل و ديدار ۴۰دقيقهي��ي دونالد ترامپ،
رييسجمهوري امريكا با همتاي فيليپيني خود همزمان خبرس��از شدند .رييسجمهور
امريكا در پايان س��فر آس��يايي خود به عنوان مهمان در كنفرانس اتحاديهكش��ورهاي
جنوب ش��رقي آسيا( )ASEANشركت كرد .اتحاديهيي كه اكنون پنجاهمين سالگرد
تاسيس خود را جشن ميگيرد .حدود ۲۰۰۰نفر در اعتراض به سفر ترامپ به فيليپين
در خيابانهاي مانيل ،پايتخت اين كش��ور دست به تظاهرات زدند .اين تظاهرات در اثر
دخالت پليس به پايان رسيد و  ۱۶نفر در جريان اين تظاهرات مجروح شدند.
به گزارش دويچهوله ،سياس��ت خشن رودريگو دوترته ،رييسجمهور فيليپين كه به
ترامپ ش��رق شهرت دارد در مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر بارها از سوي سازمانهاي
مدافع حقوق بشر مورد نقد واقع شده است .گفته ميشود حدود ۳۹۰۰نفر از شهروندان
فيليپين در جريان جنگ خونين دوترته با قاچاقچيان مواد مخدر كشته شدهاند .از اين
رو بسياري از نهادها و سازمانهاي مدافع حقوق بشر انتظار داشتند كه ترامپ در ديدار
خود با دوترته ،موضوع نقض حقوق بشر از سوي دولت او را نيز مطرح كند .انتظاري كه
برآورده نش��د .در ديدار ۴۰دقيقهيي بين ترامپ و دوترته مسائل مختلفي مطرح شد اما
ترامپ موضوع رويكرد خش��ن رييسجمهور فيليپين را مطرح نكرد .بنابر اظهارات سارا
س��اندرز ،س��خنگوي ترامپ در گفتوگوي رهبران دو كشور ،موضوع نقض حقوق بشر
بهگونهيي مختصر مطرح شده اما مسائل مربوط به داد و ستد بازرگاني بين دو كشور و
موضوع مقابله با گروه تروريستي داعش مضمون گفتوگوي رهبران دو كشور را تشكيل
ميداده است .سخنگوي دوترته پس از پايان ديدار رهبران دو كشور حتي اعالم كرد كه
ترامپ از سياس��تهاي رييسجمهور فيليپين در مقابله با قاچاق مواد مخدر حمايت و
پش��تيباني كرده و گفته اس��ت كه او همواره رويكردي دوستانه و خوب نسبت به دولت
دوترته داشته است .دوترته در ديدار خود با ترامپ ازجمله گفته است«:ما دوست و متحد
شما هستيم .ما دوست و متحد مهم شما هستيم ».ترامپ نيز در پاسخ گفته است«:ما
مناسبات بسيار خوبي با هم داريم .مناسبات دو كشور خيلي موفق بوده و رييسجمهور
فيليپين ،كنفرانس اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا را خيلي زيبا اداره كرده است».

گروه جهان
ي در س��مت نخستوزيري بريتانيا در پي
افزايش نگرانيها درباره سرنوش��ت ترزا م 
انتشار گزارشهاي مربوط به تصميم قانونگذاران حزب محافظهكار براي دادن راي عدم
اعتماد به وي ،ارزش پوند در معامالت دوش��نبه كاهش يافت .به گزارش رويترز پس از
اينكه دو نشريه داخلي يكشنبه گزارشي از توافق ۴۰نماينده مجلس عوام براي امضاي
ي منتشر كردند ،ارز بريتانيا بار ديگر تحت فشار
نامه درخواست راي عدم اعتماد به ترزا م 
قرار گرفت و با افتي نيمدرصدي در برابر يك دالر و  31سنت مبادله شد.
در همين حال ليام فاكس وزير تجارت بينالملل بريتانيا در فايننشال تايمز نوشت؛
مردم بريتانيا در ماه ژوئن  ۲۰۱۶به آغاز فصل جديدي در تاريخ كش��ور راي دادند و از
آن زمان تاكنون هيچ روزي بدون بحثهاي هيجاني درباره برگزيت چه در بريتانيا و چه
در اتحاديه اروپا س��پري نش��ده است .بريتانيا با ترك اتحاديه اروپا براي نخستين مرتبه
در بيش از  ۴۰س��ال ،مسووليت مستقيم سياس��تگذاريهاي تجاري خود را بر عهده
ميگيرد .موفقيت در تجارت و سرمايهگذاري براي رونق اقتصادي بريتانيا حياتي است.
برخالف پيشبينيها ،بريتانيا در سال اول پس از همهپرسي ،جذب 2هزار و 265پروژه
س��رمايهگذاري خارجي را ش��اهد بود .صندوق بينالمللي پول پيشبيني كرده بيش از
 ۹۰درصد رشد اقتصادي  ۲۰سال آينده جهان در خارج از اتحاديه اروپا رخ ميدهد .در
اوايل اين هفته دولت بريتانيا يك اليحه تجاري ارائه كرده كه چارچوبي براي حفظ روابط
تجاري از جمله توافقات كنوني طبق شرايط عضويت در اتحاديه اروپا محسوب ميشود.
اين اليحه در تركيب با چهارمين اليحه گمركي كمك ميكند تا نتيجه مذاكرات برگزيت
هرچه كه باشد ،تداخل اين اتفاق با واردات و صادرات به حداقل رسانيده شود .اين اليحه
همچنين نشانهيي آشكار از التزام به بريتانيايي جهاني و در بطن آن تجارت آزاد است.
دپارتمان تجارت بينالملل در حال حاضر براي يافتن بهترين راه پيشبرد روابط تجاري و
سرمايهگذاري ۱۴ ،گروه كاري با ۲۱كشور ايجاد كرده است .بريتانيا همچنين با خروج از
اتحاديه اروپا ميتواند كرسي مستقل خود را در سازمان تجارت جهاني به دست آورد و
از اين موقعيت براي رفع موانع تجاري استفاده خواهد كرد كه تعامل با كشورهاي گروه
هفت و گروه بيست را نيز در بر ميگيرد.

دريچه
مصاحبه حريري بر ابهامات
مربوط به استعفايش افزود

گ�روه جهان س��عد الحريري ،نخس��توزير لبنان كه
اس��تعفاي ناگهاني و اقامت مرموز او در عربستان ،خاورميانه
را به تالطم انداخته ،يكشنبه شب در مصاحبهيي تلويزيوني
گفت ،آزاد اس��ت و لبن��ان را براي محافظت از خودش ترك
ك��رده و ظرف چند روز به خانه بازميگردد؛ اما اين مصاحبه
نتوانست از نگرانيهاي عمومي درباره شرايط حريري بكاهد و
از آنچه موجبشده وي خارج از لبنان از نخستوزيري استعفا
دهد ،پرده بردارد .به گزارش ايسنا ،عبدالباري عطوان ،سردبير
روزنامه مستقل «رأياليوم» در سرمقالهيي نوشت ،همزماني
مصاحبه حريري با درخواست عربستان براي برگزاري نشست
فوقالعاده اتحاديه عرب براي بررسي «مداخلههاي» ايران در
كشورهاي منطقه ،نميتواند اتفاقي باشد؛ اين اقدامي حساب
شده در چارچوب طرحي با هدف بر ه م زدن ثبات در لبنان
و برافروختن آتش جنگ عليه حزباهلل بوده است .حريري در
اين مصاحبه آش��فته بود و حرفهايي زد كه از مضمون آن
راضي نبود و س��خنانش بسياري از مردم لبنان را قانع نكرد.
حري��ري گفت هر زمان بخواهد ميتواند عربس��تان را ترك
كند؛ اما چرا عربستان را ترك نكرد و اين مصاحبه را مثال در
پاريس انجام نداد تا تاييد كند ،آزاد است؟! بازگشت حريري
به لبنان بسياري از مسائل را روشن ميكند و مهمترين آنها
توآمد است؛ اما آزادي بيان مسالهيي است
آزادي وي در رف 
كه نياز به بررسي بيشتر دارد .عدم حضور تيم فني همراه با
پائوال ياكوبيان(يعقوبيان) كه اين مصاحبه را به نفع تلويزيون
المستقبل انجام داد ،ابهام زيادي درباره اوضاع به وجود آورد
و بسياري را مطمئن كرد كه اين مصاحبه احتماال بر او ديكته
شده اس��ت .حريري در شرايط سختي به سر ميبرد؛ اگر به
لبنان بازگردد و همين س��خنان را تك��رار كند ،ميگويند او
رهب��ري فتنه را برعهده گرفته و اگر عكس اينها را بگويد به
معناي قطع نهايي روابطش با عربستان و اخراج همه لبنانيها
و استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار خواهد بود .جان حريري
بيش از هميشه در خطر است چراكه عربستان «جايگزينها»
و «ش��به نظامياني» در لبنان دارد كه احتماال واكنش نشان
خواهن��د داد و عليه حريري كودت��ا خواهند كرد .در همين
حال شبكه راديويي«فرانس اينفو» اعالم كرد ،سفر پنجشنبه
گذش��ته امانوئل ماكرون ،رييسجمهور اين كشور به رياض
با هدف نجات س��عد حريري و جلوگيري از تبديل لبنان به
ميدان جنگ صورت گرفته است .طبق اين گزارش ،ماكرون
هيچ برنامهيي براي سفر به عربستان نداشت و كامال ناگهاني
و ب��دون برنامه از ابوظبي به ري��اض رفت و در واقع تحوالت
سياسي پرونده حريري ،وي را مجبور به چنين سفري كرد.
اما ماكرون موفق به نجات حريري يا ديدار با او نشد .ژان ايو
لودريان ،وزير خارجه فرانسه پيشتر ترديدهاي خود را نسبت
به آزادي حريري با اس��تفاده از عبارت «فكر ميكنم او آزاد
است» ابراز كرده بود.

كوتاه از منطقه
تركيه پول نفت كردستان
را به عراق بازميگرداند

رسانههاي محلي در كردستان عراق از مسدود كردن
حسابهاي بانكي مسووالن كردستان عراق و بازگرداندن
اين مبالغ از تركيه به خزانه دولت مركزي عراق خبر دادند.
بهگزارش ايرنا ،عضو كميته نفت و انرژي در پارلمان عراق
گفته تركيه شمارهحساب و پولي بالغ بر دهها ميليون دالر
در حسابهاي مسووالن كردس��تان عراق در بانكهاي
تركي��ه را تحويل دولت عراق خواهد داد .بخش��ي از اين
شمارهحسابها بهنام مسووالن كردستان عراق و بخشي
هم بهنام افراد نزديك به آنها افتتاح شده است.

طالبان  ۸پليس افغان
را به قتل رساند

حمله يك عضو طالبان به ايس��تگاه پليسي در غرب
افغانس��تان  ۸كشته بر جاي گذاش��ت .اين حمله بامداد
دوشنبه در واليت فراه در  ۶۹۵كيلومتري غرب كابل روي
داد .به گزارش يورونيوز ،اگرچه هيچ گروهي مس��ووليت
اين حمله را نپذيرفته اما س��خنگوي والي فراه ،طالبان را
عامل اين حمله ميداند.

ديدار اردوغان و پوتين
در سوچي

والديمي��ر پوتي��ن و رجب طي��ب اردوغان روس��اي
جمهوري روسيه و تركيه در شهر سوچي در كرانه درياي
سياه با هم ديدار كردند .ب ه گزارش رويترز ،مسائل منطقهيي
و بينالمللي ازجمله چگونگي مبارزه با تروريسم و جنگ
داخلي در سوريه از موضوعات مورد گفتوگوي دو طرف بوده
است .چشمانداز همكاريهاي اقتصادي دو كشور ،بهويژه
در بخش انرژي و تجارت نيز در دس��تور كار ديدار س��ران
دو كشور قرار داشته است.

رييس پارلمان عراق
به امريكا رفت

س��ليم الجبوري رييس پارلمان عراق ،دوشنبه راهي
امريكا شد .به گزارش ايرنا ،الجبوري قرار است در اين سفر
چند روزه با رييس مجلس نمايندگان امريكا و مسووالن
امريكايي ديدار كند .الجبوري در اين س��فر درباره اوضاع
منطقه و ع��راق گفتوگو خواهد كرد .پيش از الجبوري،
اس��امه النجيفي مع��اون رييسجمه��وري و از رهبران
سياسي اهل سنت عراق ،به امريكا سفر كرده بود.

پاكستان  55ماهيگير هندي
را بازداشت كرد

پاكستان  55ماهيگير هندي را بهدليل ورود غيرقانوني
به آبهاي اين كش��ور بازداشت كرد .به گزارش تايمزنيوز،
گارد س��احلي پاكس��تان اعالم كرده در طول عملياتهاي
چه��ار روز گذش��ته در درياي عرب��ي  55ماهيگير هندي
بازداش��ت و  9لنج متعلق به آنها نيز مصادره ش��ده است.
اين ماهيگيران پس از بازجوييهاي اوليه به پليس پاكستان
تحويل داده شده و هفته آينده محاكمه خواهند شد .هند و
پاكستان در درياي عرب مرز مشخص آبي ندارند و بههمين
دليل ماهيگيران دوطرف بهطور دايم بهدليل ورود غيرقانوني
به آبهاي يكديگر دستگير ميشوند.

يادداشت
پارامترهاي مغفول
ايمنسازي ساختمانها

همانط��ور ك��ه ميدانيم
بس��ياري از ش��هرها و
روس��تاهاي ما روي كمربند
زلزل��ه ق��رار دارد و اين يك
خط��ر طبيع��ي ب��راي بحث
ايمني ش��هرها و ساختمانها
محس��وب ميش��ود .ه��رگاه
عباس رياضت
س��خن از ايمني س��اختمان
كارشناس ارشد
ميشود اكثر مردم ،مسووالن
برنامهريزي شهري
و متخصص��ان روي س��ازه
ساختمان تمركز ميكنند در صورتي كه مباحث مهم
ديگري هم هستند كه كمتر به آنها توجه شده است.
مباحثي همچون نقشه ساختمان ،نوع كاربري ،تراكم
س��اختمان و تراكم بافت محله ،عرض كوچه ،تخليه
اضطراري ،تاسيس��ات و تجهيزات ش��هري مناسب و
منعطف ،رعايت سرانه كاربريهاي محله و...
بس��ياري از اي��ن م��وارد ذكر ش��ده ب��ه صورت
كامل در طرح تفصيلي هر ش��هر توس��ط مهندسان
شهرساز مشخص ميشود ولي هنگام اجرا به مشكل
برميخورد .در اينجا الزم اس��ت بازرس��ان متخصص
شهرس��از از س��ازمان نظام مهندس��ي و س��اختمان
كش��ور بر رعايت اينگونه موارد نظارت داشته باشند
تا بتوانيم ش��اهد س��اختمانهاي ايمن باشيم .نبود
بازرس��ي دورهيي حتي پس از پايان كار ساختمان و
قوانين ناقص باعث ميش��ود كه مالكان پس از مدتي
اقدام به انجام تغييرات اختصاصي خود در ساختمان
كنند و توجهي به ايمني نداش��ته باشند .براي مثال
هماكنون در بين طبقات س��اختمان به جاي درهاي
شيشهيي پرخطر از درهاي چوبي بدون رنگ استفاده
ميكنند و سازمان آتشنشاني نيز از ساختمان بازديد
و تايي��د ميكند ولي پس از مدتي اين درها توس��ط
مالكي��ن رنگ ي��ا به كلي حذف ميش��ود .همچنين
س��اختمانهاي با نماي شيشه باعث ميشود هنگام
زلزل��ه بر تع��داد مصدومان اف��زوده ش��ود و هنگام
آتشس��وزي شيشهها فرو بريزد و س��اختمان مانند
ي��ك دودكش عمل كند و مانند پالس��كو فرو بريزد.
نصب كولرهاي گازي روي نماهاي بيروني ساختمان
باعث ميش��ود در مواقع بحراني روي س��ر مردم فرو
بريزد .همچنين بايد عرض خيابان و كوچه نسبت به
ارتفاع ساختمانها بررس��ي شود و كاربري آن طبق
نقاط دسترسي و شعاع عملكرد مشخص شود.
ايمن��ي نباي��د فق��ط در داخ��ل س��اختمانها
موردتوجه باش��د ،بلكه هنگام بح��ران بايد به تخليه
اضطراري س��اختمان و محله نيز توجه داشته باشيم
و س��ناريوهاي مختلف را بررسي و پيادهسازي كنيم
و آموزشه��اي الزم را ب��ه م��ردم محل��ه و مال��كان
س��اختمانها ارائه كنيم و در س��طح هر محله مانور
مخصوص به خودش را برگزار كنيم تا مردم و مالكان
مجتمعه��اي تج��اري بدانند در مواق��ع بحراني چه
كاري بايد انجام بدهند تا صدمات ناش��ي از حادثه را
به حداقل ممكن برسانند.
اقدام��ات ش��هرداري در بح��ث ايم��ن ك��ردن
س��اختمانها در اين سالها نس��بتا قابل قبول بوده
است ولي متاسفانه در خصوص موارد ذكر شده ،كار
كارشناس��ي صورت نگرفته اس��ت ،زيرا اين موارد در
حيطه تخصص مهندس شهرس��از است و شهرداري
هماكن��ون در چارت س��ازماني خ��ود از متخصصان
شهرساز بيبهره است.
همچني��ن ش��هرداريها باي��د هر چه س��ريعتر
ب��ه س��مت هوشمندس��ازي ش��هر حرك��ت كنند و
نخس��تين گامها بايد با ورود و گس��ترش و استفاده
كاربردي از نرمافزارهاي تخصصي شهرس��ازي نظير
 cityengineو  Gisدر ش��هرداريها باش��د .بدين
ش��كل مديران ش��هري و بازرس��ان ميتوانند ش��هر
را در حال��ت س��هبعدي رص��د كنن��د و گزارشهاي
مختلف��ي از وضعيت كاربري و قدمت بنا و كيفيت و
طبقات آنها بگيرند هر زمان ساختماني از معيارهاي
استاندارد خارج شود ،توس��ط اينگونه نرمافزارها به
راحتي شناسايي ميش��وند و جهت استانداردسازي
آن اقدام ميش��ود .اين پروژه در كشورهاي پيشرفته
پيادهسازي شده اس��ت ولي متاسفانه در ايران فقط
ب��ه صورت كليش��هيي ب��ا آن كار ميكنن��د و حتي
بس��ياري از متخصصان و مديران ش��هري حتي نام
 CityEngineرا هم نشنيدهاند.
گرچه انجمن شهرس��ازي ايران در تالش اس��ت
مدي��ران و متخصصان را با اين تكنولوژي آش��نا كند
ولي اين كار نياز به اطالعرس��اني و آموزش وس��يع
دارد .زيرا اگر همه كارها را به نيروي انس��اني وابسته
كنيم و از نرمافزارهاي جديد در بدنه مديريت شهري
استفاده نكنيم ،ممكن است زياد دچار اشتباه شويم
و يكي از اين اشتباهات منجر به حادثهيي ديگر مانند
پالسكو خواهد شد .هوشمندسازي سيستم مديريت
شهري ميتواند با كمك استارتآپهاي كشور شروع
ش��ود و با اختصاص بودجه و حمايت از آنها ميتواند
بهعن��وان يك محصول به س��اير كش��ورهاي منطقه
صادر كرد.
اكن��ون زمين و خانه و ام�لاك در ايران به عنوان
كاالي س��رمايهيي مطرح است و با اينكه اين موضوع
ب��راي اقتص��اد كش��ور ي��ك نقطه ضعف محس��وب
ميش��ود ولي ميتوان از آن به عنوان يك فرصت نيز
استفاده كرد بدين شكل كه ايدههاي هوشمندسازي
س��اختمان و بهدنبال آن هوشمندسازي شهر را اجرا
كرد و مالكان و س��ازندگان با اضافه كردن اين مورد
ب��ه امالك خ��ود بتوانند ب��ا ارزش افزوده بيش��تري
ام�لاك خ��ود را به ف��روش برس��انند و بدينترتيب
هوشمندس��ازي و كنترل ايمني س��اختمان توس��ط
خود مالكان و بدون اجبار انجام ميشود.
به نظر بنده گره مش��كالت ايمني ساختمانها و
ش��هرهاي ما فقط با همكاري سازمان نظام مهندسي
س��اختمان و ش��هرداري و ب��ه دس��ت مهندس��ان
شهرس��ازي باز ميش��ود .شهرس��ازان باي��د ناظر بر
رعايت قوانين ش��هري باشند و با شناسايي مشكالت
وضع موجود ،پيشنهادهاي خود را براي آينده شهر و
ساختمانها ارائه كنند سپس مهندسان معمار طرح
زيبايي شناختي و انسانمداري ساختمان را پيشنهاد
دهند و مهندس��ان عمران طرح سازه ساختمانها را
ارائه كنند .درنهايت با همكاري مهندس��ان شهرساز
و معمار و عمران ميت��وان اطمينان حاصل كرد كه
س��اختمان طبق ط��رح تفصيلي و طب��ق نظر معمار
خ��وشذوق و طب��ق تايي��د مهندس عم��ران داراي
س��ازهيي قدرتمند ساخته ميش��ود و ادامه اين روند
منجر به ايجاد ش��هرهايي با قانون و انس��انمحور و
مقاوم و ايمن است.
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 10برج پايتخت در اولويت ايمنسازي قرار گرفتند

ورود شوراي تهران به ايمنسازي برجها

گروه راه و شهرسازي آزاده كاري
 30دي ماه س��ال گذش��ته ي��ادآور خاطره تلخي
براي ش��هروندان تهراني اس��ت .س��اختمان پالسكو
كه جزو نخستين س��اختمانهاي مدرن شهر تهران
محس��وب ميش��د و بي��ش از  600واح��د تجاري و
توليدي در آن مشغول به كار بودند ،دچار حريق شد
و در كمال ناباوري در عرض دو س��اعت به تلي از آوار
تبديل شد .بعد از اين حادثه بود كه براي نخستينبار
خطر ساختمانهاي بلندمرتبه ناايمن مطرح شد و از
شوراي شهر و شهرداري تا وزارت راه آمارهايي در اين
خصوص منتشر كردند و همه به دنبال ارائه راهحل و
راهكار بودند.
به گ��زارش «تعادل» ،در اين م��دت اقداماتي هم
صورت گرف��ت و برخي س��اختمانهاي بلندمرتبه و
پاس��اژها قديمي ك��ه عمدتا در بخشه��اي مركزي
شهر مس��تقرند مانند مجتمعهاي تجاري آلومينيوم،
عالءالدي��ن ،آزاد ،كويتيها ،بهارس��تان ،خانقاه ،اروپا،
نوش��ين ،ش��يرين ،اخوان ،حكيم هاش��مي ،اسالمي
و علمي��ه از جمله مهمترين س��اختمانهاي تجاري
محدوده خيابان جمهوري بودند كه حكمهاي قضايي
دريافت كردند .برخي از اين مراكز شروع بهكار كرده و
مقاومسازي را در دستور كار قرار دادند و برخي ديگر
مانند گذش��ته اخطارها را جدي نگرفته و بياهميت
س��رگرم كار خودش��ان ش��دند .در نتيجه حكمهاي
قضايي مثل پاس��اژ اروپا در نزديكي چهارراه سعدي،
كار دستش��ان داد و س��اختمان به كل پلمب ش��د.
اگرچه پاس��اژ اروپا مدتي است كه دوباره باز شده اما
مالكان آن خوب ميدانند كه از فرصت به دست آمده
بايد نهايت استفاده را براي ايمنسازي ساختمان ببرند
وگرنه ديري نخواهد پاييد ك��ه دوباره با حكم پلمب
روبهرو ميشوند .پاساژ نبوت در شرق تهران نيز چندي
پيش با حكم دستگاه قضايي پلمب شد ،اما به شكل
غيرقانوني به فعاليت خود ادامه ميدهد.
البته اخيرا نيز شوراي شهر پنجم دست به كار شده
و بسياري از اين پاساژها مجددا اخطار گرفتهاند .به اين
آمارها بايد اخطارهاي الزم براي توقف فعاليت «مركز
تجارت جهاني فردوس��ي» و تخريب طبقه غيرقانوني
پاساژ پر حاشيه «عالءالدين» را هم اضافه كرد.
شاخصهاي ارزيابي ساختمانهاي نا ايمن
زهرا صدراعظم نوري رييس كميس��يون سالمت،
محيط زيست و خدمات شهري در گفتوگو با «تعادل»
توضيحاتي در خصوص شناسايي ساختمانهاي ناايمن
تهران ارائه كرد و گفت :سازمان آتشنشاني يكسري
شاخصهاي ارزيابي دارد كه برمبناي آن ساختمانها
را مورد بازديد و ارزيابي قرار ميدهد و با تعيين ضريب
ريسك ساختمان ايمني يا عدم ايمني آن را مشخص
ميكن��د .از جمله ش��اخصهاي ارزياب��ي ميتوان به
جمعيت ،قدمت،راههاي خروجي ،تعداد خروجيها و
ظرفيت آنها ،جانمايي خروجيها و بار اش��تعال را نام
برد .همچنين تعداد طبقات نيز مهم اس��ت و طبقات
منفي و زير همكف ضريب ريسك باالتري دارند ،زيرا
خروج افراد از طبقات پايين به باال سختتر است.
وي ادامه داد :س��اختماني ك��ه ضابطه مبحث 3
مقررات ملي س��اختمان را ك��ه در ارتباط با مباحث
آتشنشاني اس��ت نداشته باشد ،ضريب ريسكش باال
م��يرود .همچنين م��وادي كه در داخل س��اختمان
وجود دارد و نيز مواد بهكار رفته در احداث ساختمان
ارتباط مستقيم با ضريب اشتعال و آتشسوزي دارد.
عالوه براين حريم ايمني وروش��نايي اضطراري جزو
شاخصههايي هستند كه س��ازمان آتشنشاني احصا
كرده و ساختمانها را براساس اين شاخصها ارزيابي
ميكند و امتياز ميدهد.
به گفته كارشناس��ان ،حري��ق جديترين خطري
اس��ت كه اين س��اختمانها را تهدي��د ميكند .اين
در حالي اس��ت كه به گفته محم��د عليخاني رييس
كميسيون عمران شوراي شهر تهران  200مال (مركز
خريد ب��زرگ) غيراس��تاندارد در تهران وج��ود دارد.
از س��وي ديگر ،تعدادي از بناهاي مهم در قلب ش��هر
تهران واقع ش��دهاند .به همين دليل دايما در منطقه
12جلسات كارشناسي تشكيل ميشود.
همكاري شهرداري و دستگاه قضايي
اين عضو كميته ايمني و مديريت بحران ش��وراي
ش��هر معتق��د اس��ت ،در زمينه شناس��ايي و كنترل
س��اختمانهاي نا ايمن مواد قانوني ب��ه اندازه كافي
وج��ود دارد و به لحاظ قانوني مش��كل خاصي وجود
ن��دارد .وي در اين باره تاكيد ك��رد :اكنون مقررات و
دستورالعملهايي براي رسيدگي به اين موضوع وجود
دارد از جمله مقررات ملي س��اختمان .از سوي ديگر
مصوبات شوراي شهر نيز كمك ميكند تا شرايط براي
وجود الزامات كافي فراهم شود.
وي ادامه داد :خوشبختانه اكنون دستگاه قضايي با
شهرداري همراه است و ساختمانهايي كه شهرداري
و سازمان آتشنش��اني تشخيص به ناايمن بودن آنها
ميدهند به مراجع قضايي گزارش ميشوند .دستگاه
قضايي نيز ذي نفعان ساختمانها را احضار كرده و در

يك بازه مناسب دستورالعمل آتشنشاني به ذينفعان
و صاحبان س��اختمانها داده شده و آنها را نسبت به
ايمنسازي ساختمانها مجاب ميكنند و در صورت
لزوم به آنها اخطار داده ميشود.
صدراعظ��م ن��وري عنوان ك��رد :تاكن��ون 243
س��اختمان بلندمرتبه ناايمن شناس��ايي ش��ده و 10
س��اختمان را در اولويت قرار دادهايم تا هر چه زودتر
نسبت به ايمنسازي واحدها اقدام شود.
به گفته وي ،پاس��اژهاي اس�لامي ،اروپا ،شيرين،
حكيم هاش��مي و اخوان جزو ساختمانهايي هستند
كه براي آنها اخطار ارسال شده است.
وي درباره پاس��اژ نب��وت نيز گفت :اگر فك پلمب
كرده باشند تخلف است و دوباره بايد مورد رسيدگي
قرار گيرد و با متخلفان برخورد شود.
200ساختمان نياز به رسيدگي دارند
ناهي��د خداكرمي ،عضو كميس��يون س�لامت،
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران
ني��ز در گفتوگ��و با «تع��ادل» در اين ب��اره اظهار
داش��ت :ايمن��ي يا ع��دم ايمن بودن س��اختمانها
توسط كارشناس��اني در حوزههاي مختلف از جمله
تاسيس��ات،برق و آب و ديگر حوزهها مورد بررسي
قرار ميگيرد .اين كارشناس��ان براساس معيارهاي
خود س��اختمانها را درجهبندي و تعيين ميكنند
كه آيا ساختمان ايمن است يا خير .بنابراين ممكن
اس��ت يك ساختمان مش��كل لولهكشي گاز داشته
باش��د و ساختمان ديگري س��يمهاي برق پوسيده
داشته باش��د .گاهي از نظر ساختار يا زمينشناسي
مشكالتي داشته باشد.
وي ادامه داد :ساختمانهاي بلندمرتبه بسياري
به خصوص در مركز ش��هر كه عمر باالي  50سال
به باال دارند در ليس��ت س��اختمانهاي ناايمن قرار
گرفتهاند و براس��اس اورژانس��ي بودن خطراتي كه
ممكن اس��ت هر لحظه به وجود بياورند در ليس��ت
قرار گرفته و با آنها برخورد ميشود.

نياز به چه قوانيني دارد ،اظهارداش��ت :بيش��ترين
مشكل هنگام پلمب س��اختمانها به وجود ميآيد
ك��ه صاحب��ان اي��ن س��اختمانها گاهياوق��ات از
مراجع مختلف دس��تور فك پلمب را اخذ ميكنند.
معياره��اي كنوني بايد به ش��كل قانوني نيز وجود
داش��ته باش��د تا دس��ت مجريان ب��راي برخورد با
متخلفان باز باشد .نمونه اين مورد پاساژ نبوت است
كه با وجود پلمب ش��دن روند كسب و كار هنوز در
اي��ن مركز تج��اري ادامه دارد و اي��ن نتيجه همان
خألهاي قانوني است كه درباره آن صحبت كردم.
وي ادامه داد :شوراي شهر مواردي را كه گزارش
ميش��ود يا واحدهاي��ي را كه خود ب��ه اين نتيجه
ميرس��د نياز به رس��يدگي دارند را به ش��هرداري
اعالم ميكند و اين ش��هرداري اس��ت كه به عنوان
عامل اجرايي وارد عمل ميشود.
آغاز ايمنسازي ساختمان آلومينيوم
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه پنجمين دوره
ش��وراي اسالمي شهر تهران نيز در اين باره توضيح
داد :ش��وراي ش��هر تهران پس از حادثه ساختمان
پالس��كو ،مصوب كرد تا تمام ساختمانهاي مشابه
پالس��كو شناس��ايي ش��وند .براس��اس مصوبه فوق
مقررش��د تا پس از شناسايي ساختمانهاي تجاري
ناايمن ،اخطارهاي الزم به مالكان واحدهاي تجاري
آن مجموعهها و مديريت آنها ابالغ شود.
به گفت��ه وي ،براس��اس پيگيريه��ا و تحقيقات
ص��ورت گرفته از س��وي اعضاي ش��وراي ش��هر۱۱ ،
مجتمع تج��اري در دو منطق��ه  ۱۱و  ۱۲كه ايمني
آنها پايين است شناسايي و اخطارهاي الزم نيز صادر
ش��ده است .بنده در ابتداي كار شوراي پنجم ،نسبت
به ايمنيس��ازي س��اختمانهاي ناايمن تذكر دادم و
نس��بت به وضعيت فعلي حاكم ب��ر آنها كه وضعيتي
نگرانكننده است ،هشدار دادم.
وي يادآور ش��د :از ميان س��اختمانهاي نامبرده
تنها يك مجموعه ،يعن��ي مجتمع تجاري آلومينيوم

ميش��وند ،اظهار داش��ت :مالكان واحدهاي تجاري
بايد به تامين ايمني س��اختماني كه اجاره ميدهند
ب��ه اندازه اجارهبهايي ك��ه دريافت ميكنند اهميت
بدهن��د و در قبال جان و مال كس��به و مردمي كه
براي خريد به مجتمعهاي تجاري ميآيند ،س��هل
انگاري نكنند.
چگونگي ارائه آمار ساختمانهاي ناايمن
به گزارش «تعادل» ،برخي كارشناس��ان معتقدند
اصوال تعيين تعداد ساختمانهاي ناايمن شدني نيست
و آمار گفته شده بيشتر مناطق خاصي از شهر را شامل
ميشود .از جمله محمدمهدي تندگويان عضو شوراي
ش��هر چهارم معتقد ب��ود كه نميتوان درب��اره تعداد
ساختمانهاي بلندمرتبه ناايمن در تهران ،رقم دقيقي
ارائ��ه داد .وي دليل اين امر را اينگونه عنوان ميكرد:
دليل اصلي اين است كه در اين حوزه پايش و ارزيابي
صورت نگرفته است .ما حتي درباره عمر سازه ،ايمني
سازه و ...اطالعاتي در دست نداريم .البته اينها بحثهاي
متفاوتي اس��ت .حتي مانورهاي آتشنشاني هم براي
بررسي تجهيزات و ايمني برخي سازهها برگزار شده،
اما بررس��ي عمر س��ازه و برآورد زمان نگهداري بحث
ديگري است كه كار خاصي انجام نشده است .درحالي
كه در دنيا براي هر س��ازه ،زمان بهروزرس��اني تعيين
شده است .يعني اين ساختمان بايد در اين بازه زماني
از نظر استحكام و عمر سازه ،بروزرساني شود .يعني اگر
قرار است تجهيزات يا امكاناتي الحاق شود ،بايد انجام
شود .متاسفانه ما در كشورمان چنين چيزي نداريم.
آيا تابه حال ش��نيدهايد كه براي فالن ساختمان كار
بهروزرساني انجام شده باشد؟!
به گفت��ه وي ،س��اختمان «اس��كان» در خيابان
ميرداماد كه جزو يكي از قديميترين بلندمرتبههاي
تهران محسوب ميش��ود ،بايد پايش اساسي صورت
بگي��رد ،اما تاكن��ون چنين اتفاقي نيفت��اده .بنابراين
نميتوان بطور دقيق گفت چه تعداد از ساختمانهاي
بلندمرتبه تهران ،ناايمن هستند.

زهرا صدراعظم نوري رييس كميسيون سالمت ،محيط زيست و خدمات شهري:
تاكنون  243س�اختمان بلندمرتبه ناايمن شناس�ايي ش�ده و  10س�اختمان را در اولويت قرار دادهايم تا هر چه زودتر
نس�بت به ايمنس�ازي واحدها اقدام ش�ود .به گفته وي ،پاساژهاي اسالمي ،اروپا ،ش�يرين ،حكيم هاشمي و اخوان جزو
ساختمانهايي هستند كه براي آنها اخطار ارسال شده است .وي درباره پاساژ نبوت نيز گفت :اگر فك پلمب كرده باشند
تخلف است و دوباره بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و با متخلفان برخورد شود.
پويا عالءالديني استاديار دانشگاه تهران و كارشناس حوزه شهرسازي:
واقعيت اين اس�ت كه بيش�تر ساختمانهاي اداري و تجاري مالك مشخص نداش�ته يا چندين مالك دارند و بنابراين
هماهنگ كردن اين ساختمانها براي مقاومسازي با مشكل مواجه ميشود .نوسازي اين مراكز تجاري نيز مشكالت خودش
را دارد .در يك مركز تجاري صدها نفر سرقفلي دارند و در صورت تخريب قطعا نميتوان همان مغازه با همان متراژ را در
اختيار افراد قرار داد .مشكلي كه اكنون در ساخت مجدد ساختمان پالسكو نيز وجود دارد.
به گفته اين عضو كميس��يون س�لامت ،محيط
زيس��ت و خدمات ش��هري بيش از  200ساختمان
بلندمرتبه ناايمن در تهران وجود دارد كه در شرايط
اضطراري قرار دارند و رسيدگي ضروري ميطلبند
و شايد دو برابر اين عدد هم ساختمانهاي معمولي
باشند كه نياز به رسيدگي دارند.
ب��ه گ��زارش «تع��ادل» ،مرتضي الوي��ري عضو
كميس��يون برنامه و بودجه و ش��هردار اسبق تهران
ني��ز در گفتوگويي عنوان كرده ب��ود كه به غير از
س��اختمانهاي قديمي كه بايد ايمني آنها را بهروز
كنند ،در مورد س��اختمانهاي جديد و تازه ساخت
هم احتياج به دس��تورات جديدي است .خداكرمي
در پاس��خ به اينكه برخورد با اين نوع س��اختمانها

به ايمنسازي و رفع نواقص موجود اقدام كرده است.
عضو هيات رييسه پنجمين دوره شوراي اسالمي
ش��هر تهران ادامه داد :بيش از  ۳ماه اس��ت كه كار
ايمنس��ازي مجتمع تجاري آلومينيوم آغاز شده و
ايمنس��ازي آن همچنان ادامه دارد .اكنون مالكان
و مديران مجتمعهاي تجاري شناس��ايي شده ،بايد
توجه داشته باشند كه اگر به ايمنسازي ساختمان
اقدام نكنند با آنها برخورد ميش��ود و شهرداري با
حكم قضايي به اين مساله ورود ميكند.
وي با بيان اينك��ه مجتمعهاي تجاري متخلف
كه فاقد ايمني الزم براي فعاليت و كسب و كار خود
هس��تند به زودي توسط نيروي انتظامي و با حضور
برخي اعضاي ش��وراي ش��هر به عنوان ناظر تعطيل

ساختمانهاي جديد هم ناايمن هستند
اما پويا عالءالديني اس��تاديار دانش��گاه تهران و
كارش��ناس حوزه شهرس��ازي نظر متفاوتي در اين
خصوص دارد و معتقد اس��ت ب��ه دليل اينكه تعداد
ساختمانهاي بلندمرتبه قديمي چندان زياد نيست
به دست آوردن آماري از تعداد آنها نيز كار دشواري
به نظر نميرسد.
واقعي��ت اي��ن اس��ت ك��ه فق��ط پاس��اژها و
ساختمانهاي قديمي نيس��ت كه در معرض خطر
قرار دارند و به عنوان س��اختمان ناايمن ش��ناخته
ميش��وند .بلكه ساختمانهاي جديدي هم كه ساخته
ميش��وند ،به دليل اس��تفاده از مصالح نامرغوب ،عدم

نظارت مناسب و كارش��كنيهاي بسيار برخالف ظاهر
شيك و زيبايي كه دارند ،ناايمن هستند .مركز تجاري
تيراژه در غرب تهران يكي از اينهاست.
داود برات��ي مع��اون س��ازمان آتشنش��اني نيز در
گفتوگوي��ي عنوان ك��رده بود كه بخ��ش عمدهيي از
اي��ن س��اختمانها در ميان اماكن تج��اري و انباريها
هس��تند كه با توجه به مواد سوختني يا شيميايي كه
در آنها نگهداري ميش��وند خطرات بيشتري دارند .وي
در خصوص عدمايمني در س��اختمان تيراژه نيز گفته
بود :اين س��اختمان با توج��ه بهاينكه تعداد طبقات آن
زياد اس��ت و حجم زيادي از افراد در آن تردد ميكنند
دستورالعمل متناسب با آن صادر شده است ،اما با وجود
گذشت  ۳س��ال هنوز موفق به اخذ تاييديه از سازمان
نشده است .به گفته وي ،ساختمانهاي بسياري مشابه
ساختمان تيراژه در تهران وجود دارد.
به گفته عالءالديني ،ايمني ساختمانهاي بلندمرتبه
به ضوابط س��ازهيي مربوط ميش��ود كه يكي از توسعه
يافتهتري��ن حوزههاس��ت .وي دراينب��اره توضيح داد:
در كش��ورهاي زلزلهخيز مانند ژاپن و تايوان تحقيقات
متع��ددي در اي��ن زمينه ص��ورت گرفته اس��ت .اين
كش��ورها ساختمانهاي بسيار بلند دارند و طبيعتا اين
ساختمانها مقاوم ساخته شدهاند .ايمني ساختمانهاي
بلندمرتبه ب��ه تكنولوژي و نظارت ني��ز برميگردد كه
متاسفانه در ايران كمتر به اين دو مورد توجه ميشود.
عالوه بر اين به نظر ميرسد نظام ساخت و ساز در كشور
ازهمگسيخته است و ميتوان با نظارت بيشتر و تصويب
قوانين بهروز اين مشكالت را حل كرد.
آماره��ا نش��ان ميده��د ك��ه در ته��ران بيش از
 980س��اختمان بلندمرتب��ه وجود دارد كه براس��اس
ش��اخصهاي تعيين ش��ده بيش از  10طبقه دارند .از
اين  980ساختمان هم حدود  500ساختمان طي 10
س��ال اخير ساخته شده ،اما مساله اصلي اينجاست كه
 25درص��د اين س��اختمانهاي بلندمرتبه در محدوده
گس��لهاي فعال پايتخت ساخته ش��دهاند .به عبارتي
حدود  200ساختمان  10طبقه تهران در نقاطي ساخته
شدهاند كه در حريم گسيختگي و جنبش شديد زمين
در گسلهاي فعال قرار دارند .اين آمارها را مهدي زارع
استاد پژوهشگاه زلزلهشناسي و مهندسي زلزله درحالي
ميدهد كه ب��ه گفته او 10 ،درصد از س��اختمانهاي
بلندمرتبه تهران حتي فاقد امكانات اوليه ايمني هستند.
عالءالديني در اين ب��اره اظهار كرد :قبل از اقدام به
ساخت و س��از بايد خاك منطقه و دوري و نزديكي به
گسلها مورد بررس��ي قرار گيرد و ساختمانهاي بلند
و به خصوص بيمارس��تانها و مراكز اس��تراتژيك روي
گسلها ساخته نشود.
وي درباره ايمن كردن س��اختمانهاي قديمي نيز
توضيح داد :مشكل اين نوع ساختمانها با مقاومسازي
ح��ل ميش��ود اما نكت��ه اينجاس��ت ك��ه هزينههاي
مقاومس��ازي س��اختمانها باالس��ت و به همين دليل
مالكان زير بار اين موضوع نميروند .از سوي ديگر بايد
بررسي شود كه آيا يك ساختمان ارزش مقاومسازي را
دارد يا بهتر است از نو ساخته شود.
اين كارش��ناس مس��ائل ش��هري يك��ي ديگر از
مش��كالت در زمين��ه مقاومس��ازي و ايمنس��ازي
س��اختمانها را ابه��ام در مالكي��ت س��اختمانها
برش��مرد و توضيح داد :واقعيت اين اس��ت كه بيشتر
ساختمانهاي اداري و تجاري مالك مشخص نداشته
يا چندين مال��ك دارند و بنابراي��ن هماهنگ كردن
اين ساختمانها براي مقاومس��ازي با مشكل مواجه
ميش��ود .نوس��ازي اين مراكز تجاري نيز مش��كالت
خ��ودش را دارد .در ي��ك مرك��ز تج��اري صدها نفر
س��رقفلي دارند و در صورت تخري��ب قطعا نميتوان
هم��ان مغازه ب��ا همان متراژ را در اختي��ار افراد قرار
داد .مش��كلي كه اكنون در ساخت مجدد ساختمان
پالس��كو نيز وجود دارد .پرداخت��ن به اين موارد نياز
ب��ه الزامهاي قانوني دارد و در اي��ن زمينه به قوانين
جديد نياز داريم .حل اين مشكل نياز به برنامهريزي
و بررسي دقيق دارد.
مهمترين پيش نياز مقاومسازي
اين كارشناس ش��هري در پاسخ به اينكه چگونه
ميت��وان مال��كان و ذينفعان س��اختمانهاي بلند
ناايمن را به مقاومس��ازي ترغيب كرد ،اظهار كرد :در
اين خصوص بايد دو مس��اله م��ورد توجه قرار گيرد.
همانطور كه اشاره كردم مساله اول قوانين و مقررات
و بحثهاي حقوقي اس��ت .عالوه براين مقاومسازي
يا بازس��ازي اين س��اختمانها نياز به سرمايهگذاري
دارد .اين در حالي است كه ما شركتهاي توسعهگر
مناسبي نداريم .بانكها از ورود به اين مقوله سر باز
ميزنند و بيش��تر به دنبال سرمايهگذاري در امور پر
س��ود هس��تند .گرفتن وام از بانكها آسان نيست و
كس��اني كه ميخواهند وارد اين موضوع ش��وند راه
سختي در پيش خواهند داشت .از سوي ديگر پلمب
كردن نيز چاره كار نيس��ت زيرا معموال ذينفعان از
راههاي مختلف مجوز فك پلمب را دريافت ميكنند.
بنابراين ايمنسازي ساختمانهاي بلندمرتبه قديمي
نياز به تمهيدات بيشتري دارد.

جوابيه

پاسخ سازمان زيباسازي شهر تهران به يك گزارش
سهش��نبه هفته گذش��ته روزنامه تعادل در صفحه ايرانشهر،
گزارشي باعنوان «تكرار پروژه نواب در قلب تهران؟» منتشركرد.
در اين گزارش طرح مس��كن پيش��گام كه قرار است با همكاري
دولت و ش��هرداري تهران در بافتهاي فرس��وده اجرا ش��ود ،از
زواياي مختلف مورد بررس��ي قرار گرفت و از اين طرح به عنوان
طرح��ي بدون برنامه كه نتيجهيي ش��بيه طرح ن��واب به دنبال
خواهد داشت ،ياد شده بود.
در واكنش به اين گزارش ،س��ازمان نوسازي شهرداري تهران
جوابيهيي به روزنامه تعادل ارسال كرد .در اين جوابيه آمده است:
«با عنايت ب��ه اينكه پيدايش بافتهاي فرس��وده و ناكارآمد
ش��هري متاثر از عوام��ل اجتماعي ،اقتصادي ،كالبدي ،زيس��ت
محيطي ،حقوقي و مديريتي بوده اس��ت ،لذا اقدامهاي نوسازي
اي��ن محدودهها نميتواند صرفا محدود به ابعاد كالبدي ش��ود و

ميبايست براي برقراري توازن و پايداري نوسازي در اين بافتها،
ساير ابعاد نيز مدنظر قرار گيرد».
در همين راس��تا در برنامههاي نوس��ازي ش��هر تهران عالوه
بر نوس��ازي مس��كن ،تامين خدمات و زيرس��اختهاي شهري
و بهس��ازي محيط��ي نيز مد نظر قرار گرفته اس��ت .از س��ويي
ماموريتهاي نوس��ازي ش��هري محدود به بافتهاي فرس��وده
نبوده و با درنظر داش��تن چشمانداز توسعه پايدار شهر و ارتقاي
نقشآفريني آن در مقياس بينالمللي ،شايس��ته است پروژههاي
شايس��ته و پيش��رو ش��هري نيز در دس��تور قرار گيرد .تا ضمن
نوسازي محلههاي داراي بافت فرسوده ،شاهد توسعه همهجانبه
و پايدار در كالنشهر تهران باشيم.
از اي��نرو ،رويك��رد و سياس��ت مديريت ش��هري در نوس��ازي
بافتهاي فرس��وده ،ترجمان اميد ،ش��كوفايي و توسعه و مشاركت

دولت و مردم در امور ش��هري است و دراين راستا شهرداري تهران
با عنايت به قوانين و اسناد باالدستي در خصوص نوسازي بافتهاي
فرس��وده از جمله سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري درتاريخ
 1389.12.29مبني بر احياي بافت فرس��وده شهري و روستايي از
طريق روشهاي كارآمد ،قوانين مجلس شوراي اسالمي و برنامههاي
مصوب شوراي اسالمي شهرتهران با اتكال به حول و فضل الهي ،كار
برنامهمند و رويكرد شفاف و تالش در راستاي بهبود كيفيت زندگي
در مناطق محروم را در دستور كار خود قرار داده است.
ازاينرو سياستها ،راهبردها و برنامههاي عملياتي شهرداري
تهران را در بازآفريني شهرتهران بشرح ذيل به عرض شهروندان
عزيز تهراني ميرساند:
سياستهاي شهردار تهران در خصوص نوسازي بافتهاي فرسوده:
توسعه سرانه خدمات شهري در بافتهاي فرسوده
توسعه دفاتر تسهيلگري بازآفريني شهري
افزاي��ش كاربريه��اي اقتص��ادي و مح��رك توس��عه در
بافتهاي فرسوده

راهاندازي صندوق بازآفريني بافتهاي فرسوده
جذب س��رمايههاي داخلي و خارجي در نوس��ازي قطعات
بزرگ شهري
ايجاد زمينههاي تس��هيلگري وتسريع در فرآيند بازسازي
و نوس��ازي با تهيه طرحهاي ويژه توسعه يكپارچه براي محالت
و بافتهاي فرس��وده ش��هر با بهرهب��رداري از عرصههاي ذخيره
نوسازي شهري
ارائه مش��وقهاي الزم نظير تخفيفات پروانهها و انشعابات،
اعطاي وامها ،بخش��ودگي بخش��ي از س��ود وامها و ...با تاكيد بر
تجميع پالكها براي بازسازي،بهسازي و نوسازي بافت فرسوده
تهيه طرحهاي ويژه توسعه يكپارچه براي محالت و بافتهاي
فرسوده شهر با بهرهبرداري از عرصههاي ذخيره نوسازي شهري
توانمندس��ازي و س��ازماندهي تش��كلهاي محلهيي براي
مشاركت به شيوههاي امكانپذير ضمن ايجاد مديريتهاي واجد
ش��رايط و نهادسازي براي اين مداخالت با رويكرد حفظ و تداوم
سكونت و هويت محلهيي».
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داز همكاري دولت و شهر داري در بازسازي بافتهاي فرسو ده را بررسي ميكند
«تعا دل» چشمان 

سرنوشت مسكن مهر در كمين مسكن پيشگام

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
طرح تامين مس��كن در ش��هر تهران با عنوان طرح
مورد موافقت
«پيش��گام» براي اج��را در بافت فرس��وده 
رييسجمهوري قرار گرفت .در قالب اين طرح كه هفته
گذشته در جلسهيي با حضور رييسجمهوري ،وزير راه و
شهرسازي و مقامات اين وزارتخانه ،شهردار تهران و ساير
تاكيد رييسجمهوري براي
مسووالن مرتبط در پاسخ به 
مورد موافقت
فرآيند نوسازي بافتهاي فرسوده 

تسريع در
قرار گرفت ،قرار است طي يك بازه زماني  ۵ساله ،در فاز
ودهها و محالت
واحد مس��كوني در محد 
اول ۵۵ ،ه��زار 
هدف نوسازي ش��هر تهران با اولويت  ۵منطقه فرسوده
پايتخت به اجرا دربيايد.

د؟
آمارها چه ميگوين 
رس��د يك��ي از داليل مه��م واصلي دولت
به نظر مي 
دوازدهم در خصوص توجه به مس��اله بافتهاي فرسوده
ناشي از ميزان و گستردگي اين مبحث در سراسر كشور
اسناد برنامه ششم توسعه در حال حاضر
باشد .براساس 
 77هزار بافتهاي فرسوده (عرصه تاريخي و غير تاريخي
ارد كه از اين ميزان حدود
وجود د 
مراكز شهري) در كشور 
 55هزار هكتار مربوط به اسكان غيررسمي است.
اد محلههاي نابس��امان
براس��اس همين آمارها تعد 
وجود 12
ش��هري هزار و  100محله اس��ت .ب ه هرحال 
بد مسكن در كشور امري
تا  13ميليون حاشيهنش��ين و 
غيرقابلچشمپوش��ي اس��ت و نميتوان رفع آن را بدون
مداخله و حداقل تنظيمگري و راهبري دولت تصور كرد
بود تاكنون اين معضل حلشده بود.
كه اگر اينگونه 
دار د!
تفاوتي با مسكن مهر ن 
اقتصاد مسكن در اين باره

منصور غيبي ،كارش��ناس
بايد بررسي
گفت :مسالهيي كه حائز اهميت است اينكه 
شود در پشت اين دستورالعمل نوسازي بافتهاي فرسوده

چه حجمي از كار كارشناس��ي در خصوص مهندس��ي
معم��اري ،ترافيك و محدوديتهاي بلندمرتبهس��ازي و
مطالعات توسعه شهري در اين بافتها انجامشده است.
س��ادهتر به لحاظ
منص��ور غيبي اف��زود :به عبارت 
شهرسازي ،با بلندمرتبهسازي و توسعه نظام جمعيتي
تراكم جمعيت در يك محله چندين برابر ميش��ود ،از
ايجاد زيرساختهاي
اين رو ،چه تعريفي براي توسعه يا 
حمايتي و پشتيباني از جمله توسعه همزمان و موازي
مانند م��دارس حملونق��ل و درمان
نظ��ام خدمات��ي 
و توس��عه فاض�لاب ش��هري و فضاي س��بز و افزايش
زير ساختارهاي مربوط به آب و برق و مخابرات و ...در
وجود دارد؟
اينگونه پروژهها 
وي بابيان اينكه مش��كلي كه در بحث مسكن مهر
نبود مطالعات دقيق و كارشناس��انه در
وجود داش��ت ،

رابطه با تراكم باالي جمعيت بدون نگاه زيرساختهاي
حمايتي و پشتيباني اس��ت ،گفت :بنابراين نگراني كه
در خصوص برجس��ازي و توس��عه نظام محلهايي در
وجود دارد ،از جنس «ساخت
بافتهاي فرسوده شهري 
ايجاد مس��كن» براي مردم نيست بلكه تعريف جامع
و 
و عملياتي از نوع «نظام بهرهبرداري صحيح از مسكن»
ساختهشده است.
اقتصاد مس��كن گفت :ب��ه عبارتي

اين كارش��ناس
توليد مسكن بدون برنامه اصولي بهرهبرداري
روشنتر 
از آن ،معضل بافتهاي فرس��وده را به ش��كل ديگري
يد مينمايد.
دچار عارضههايي جد 
غيبي بابيان اينكه در جزئيات طرح تامين مس��كن
پيش��گام در بافت فرس��وده تهران آمده است بيش از
نيمي از ظرفيت فعلي ساختوس��از س��االنه در ش��هر
تهران به هس��تههاي مياني و فرسوده پايتخت هدايت
ش��ود ،اظهار كرد :س��اخت  55هزار واحدي مسكوني
در بافتهاي فرس��وده بيانگر مداخله گسترده در برابر
نباي��د بهصورت

نوس��ازي تدريجي اس��ت اما اين امر
ساخت مسكن مهر باش��د ،زيرا مناطق (،۱۵ ،۱۲ ،۱۱
نيستند بلكه اين مناطق

نيازمند بهس��ازي

 ۱۶و )۱۷
بايد اصالح و نوسازي شوند.


فرس��وده تير اول طرح مسكن پيشگام باشد .در گامهاي
تواند به تاثي��ر آن در تعديل قيمتها ،كاهش
بعدي مي 
بهبود كيفيت زندگي مستاجران
آمار متقاضيان مسكن ،
اشاره كرد.
حميدرضا قاضي زاهدي گفت :در حال حاضر ،بخش
قابلتوجهي از خدمات ساختماني ،توزيعي ،حملونقلي و
حتي نيازهاي توليدي و مصرفي شهرها در قالب كارگري
س��اختمان ،دستفروش��ي ،پيك موتوري يا حملونقل
ش��ود كه
كاال ،دوخ��ت و دوز و ...توس��ط آنها تامين مي 
توانمنديهاي اقتصادي

افزودهان��د.
واجد ارزش 
همگي 
حاشيهنش��ينان غيرقابلچشمپوشي است و علت اصلي
بايد در موانع ورود
اقتصاد را 

خروج آنها از بخش رس��مي
به بخش رسمي جستوجو كرد!

وضعیت فضاهای ناپای دار شهری (مح دو دههای حاشیهنشین و فقیر) براساس اسنا د برنامه ششم توسعه
نوع بافت

شاخص
(مساحت به هکتار)

تع دا د محله
جمعیت
(میلیون نفر) نابسامان شهری

نسبت به سطح
نسبت به جمعیت
میانگینجمعیت
محلههاینابسامان شهرنشینی کشور ( درص د) شهر ( درص د)

بافتهای فرسوده (عرصه تاریخی و
غیرتاریخی مراکز شهری)

77000

10

 1600محله

 6500نفر

18.2

9.2

اسکان غیررسمی

55000

11

 1100محله

 10000نفر

20.2

7.5

جمع کل

132000

21

 2700محله

 8000نفر

38.6

16.7

طرح خوش يمني است
اين كارش��ناس مس��كن گفت :بههرح��ال اين طرح
شود زيرا زمين در اين
تواند بس��يار خوشيمن تلقي 
مي 
تواند بخشي
مناطق از ارزش كمتري برخوردار بوده و مي 
از مس��كن دهكهاي پايين جامعه را پاس��خگو باشد .در
سند رسمي و دادن وامهاي
مواقعي نيز ميتوان با صدور 
بهبود كيفيت سكونتگاههايشان ترغيب
كمبهره فقرا را به 
كرد .در حال حاضر ،س��مي نبودن عام��ل اصلي ناتواني
حاشيهنش��ينان در ثروت آفريني ،توس��عه كسبوكار و
بهبود وضعيتش��ان اس��ت .غيبي گفت :بههرحال تامين

توان��د دولت را از
رآمد مي 
مس��كن براي دهكهاي ك م د 
آسودهتر
زير بار س��نگين تامين مس��كن براي اين قشر 
كن��د .از آنجاييكه بخش اعظمي از اي��ن مناطق داراي
زيرساختهاي حملونقل ،ارتباطات و آب و برق هستند،
راحتتر و كمهزينهتر قابل اصالح است .ساخت  55هزار
واحد مسكوني با كيفيت در كنار ارائه خانههاي خالي به

تواند پاسخ و راهكار مناسبي براي كاهش
بازار مصرف مي 
قيمت مسكن و اجارهبها باشد.
رسميت مناطق مياني با اصالح بافت ها
در همي��ن زمين��ه ،محمدعل��ي مهري ،كارش��ناس
شهرس��ازي بابي��ان اينكه بافتهاي فرس��وده ،فاجعهيي
قريبالوقوع هس��تند ،گف��ت :در حال حاضر مس��احت
بافته��اي نابس��امان و پهنههاي فقر ش��هري در حدود
ش��ود كه اين مناطق محل
برآورد مي 

 ۱۳۲ه��زار هكتار
ود  ۶ميليون خانوار با جمعيتي قريب به ۲۱
سكونت حد 
ميليون نفر اس��ت .مهري گفت :براساس اين آمارها اين
رصد از جمعيت ش��هري كش��ور را
ود  ۴۰د 
جمعيت حد 
ش��امل ميشود ۷۷ .هزار هكتار از كل اين مساحت ،جزو
ناكارآمد (مياني تاريخي و فرس��وده)

محدوده بافتهاي
اس��ت كه  ۱۰ميليون نفر مع��ادل  8.2ميليون خانوار در
واحد مس��كوني در آن زندگي ميكنند .وي
 6.2ميليون 

گفت :همچنين براس��اس آمارهاي ارائه ش��ده از وزارت
راه و شهرس��ازي در محدوده س��كونتگاههاي غيررسمي
 ۱۱ميليون نفر معادل  3.2ميليون خانوار در  2.9ميليون
واحد مس��كوني و در مس��احتي مع��ادل  ۵۶هزار هكتار

ود  ۹۰۰محله شناساييش��ده
ارند كه از حد 
س��كونت د 
در اي��ن محدوده ۳۰۰ ،محله از اين نوع س��كونتگاهها در
ودههاي رسمي شهرها قرار دارند .اين
اراضي خارج از محد 
كارشناس ادامه داد :سهم شهر تهران از بافتهاي فرسوده
رصد از مساحت 730
مصوب ش��هري  ۳۲۶۸هكتار ( ۵د 
كيلومتر مربعي شهر تهران) است .و از آنجايي كه جمعيت
كنند از اهميت
رصد زندگي مي 
متراكمتري در اي��ن  5د 
بالقوهي��ي برخوردار اس��ت .وي گفت :نس��بت بافتهاي
ناپايدار در شرف فرسودگي به مساحت شهري تهران نيز
رصد از واحدهاي
رصد اس��ت كه در برگيرنده  ۲۷د 
 ۲۴د 
رصد جمعيت شهري است.
مسكوني و  ۳۷د 
د بافت فرسو ده اصالح شد
 20درص 
ود  ۲۰د 
رصد
مه��ري با بيان اينكه در حال حاضر حد 
جمعيت ش��هر تهران كه اكثريت قري��ب بهاتفاق آنها از
فقرا هم هستند ،در اين بافتها زندگي ميكنند ،گفت:
ش��هرداري تهران اق��دام درخور توجهي براي نوس��ازي
و بهس��ازي اين بافتها نكرده اس��ت و با توجه به وجود
د در شهر تهران ،در صورت زلزله حجم
گس��لهاي متعد 
خواهد بود .به عنوان

بااليي از تلف��ات در همين بافتها
نمونه براساس گزارشها رسمي سال  ۹۴سازمان نوسازي
رصد بافت منطقه  ۳۷ ،۱۰درصد
شهرداري تهران ۵۲ ،د 
رصد بافتهاي منطقه
ود  ۳۰د 
باف��ت منطقه  ۱۲و ح��د 
 ۱۱و  ۱۷كه عمدتا محل س��كونت فقرا و طبقه متوسط
هستند فرسوده اس��ت .اين كارشناس

به پايينش��هري
بتواند رويكرد
شايد اين طرح 
اعتقاد به اينكه 

شهرسازي با
اصالحي بر بافتهاي فرسوده داشته باشد ،گفت :براساس
خود ش��هرداري تهران تا انتهاي س��ال  ۹۴تنها
گزارش 

رصد بافت فرسوده شهر تهران از سال  ۸۵نوسازي
 ۲۰د 
اد پروانههاي صادرشده
شده است .نكته جالب اينكه تعد 
براي نوس��ازي پس از سال  ۹۰بسيار كاهشيافته است،
اد اين پروانهها در س��ال  ۹۳كمتر از
بهگونهي��ي كه تعد 
اد پروانههاي سال  ۹۰بوده و در ششماهه
يكس��وم تعد 
مورد نقصان يافته اس��ت .وي با بيان
 ۹۴تنه��ا به  ۸۷۰
اينكه اين آمارها بيانگر لزوم توجه به بافتهاي فرس��وده
تاكيد كرد :مس��اله اصالح بافت فرسوده تنها يك
است ،
ش��ود اين

واژه نيس��ت كه در قالب طرح پيش��گام بيان
نيازمند تدابير و مطالعات شهري است زيرا اغماض

طرح
در اي��ن بافتها حوادث وخيمي را در پ��ي دارد .مهري
بايد به صورتي انجام
گفت :اصالح و نوسازي اين واحدها 
گي��رد كه متقاضيان با آغوش باز اين واحدها را بپذيرند.

متاسفانه ما در س��اخت مسكن مهر دچار اشتباه شديم
و فرام��وش كرديم كه كيفيت حرف اول را در س��اخت
مسكن ميزند .درحالي كه ما در اين بخش فقط به مساله
س��رعت فكر كرديم .اين كارشناس گفت :بازار مسكن با
تواند تاثير مطلوبي
ساختوساز در بافتهاي فرسوده مي 
در كاهش و تعديل قيمتهاي مس��كن در سراسر كشور
داش��ته باشد؛ زيرا گستردگي اين بافتها در كشور باال و
همچنان در حال گسترش است.
تغيير نگرش؛ تير اول
در همين زمينه يك كارش��ناس ساختوساز بابيان
تواند نگرش جامعه را نس��بت به اين
اينكه اين طرح مي 
بافتها تغيير دهد ،گفت :رسانههاي رسمي اين مناطق
را عموماً محالتي جرم خيز و پرآسيب از منظر اجتماعي
نشان داده و خواسته يا ناخواسته بر نفرت حاشيهنشينان
و وحشت مركزنشينان از يكديگر ميافزايند .اين در حالي
است كه بخشي از همين حاشيهنشينان و فقراي شهري
اقتصاد ش��هر ايفا ميكنند .به هر حال

نقشي مثبت در
رسد تغيير نگرش جامعه نسبت به بافتهاي
به نظر مي 

پاك كر دن مساله
وي با اش��اره ب��ه اينكه اصالح بافتهاي فرس��وده
توان��د ارتقاي ش��ان انس��اني را

و حاشيهنش��يني مي
در پي داش��ته باش��د ،گفت :تخريب س��كونتگاههاي
حاشيهنشينان بهنوعي پاك كردن صورتمساله است.
رود و حتي
با اين كار فقر و حاشيهنشيني از ميان نمي 
بايد براي تامين حقوق
خواهد شد .دولت 

يد هم
تش��د 
ورود و اقدام كند.
افراد براي داشتن سرپناه 
قانوني اين 
سفيد را تنها با ارائه
مانند خاك 
در حال حاضر محلهيي 
اسناد رسمي ،نوسازي و بهسازي ميتوان زنده كرد .در

موارد تحكمي تنها باعث جري
غير اين صورت با اعمال 
شدن ساكنان و گسترش حاشيه نشيني بيشتر خواهيم
شد .اين كارش��ناس ساختوساز گفت :در حال حاضر
نيازمند است ،گفت:

كشور ساالنه به يكميليون مسكن
اگ��ر در هر بخش از اين برنامه  55هزار ملك س��اخته
تواند در كاهش آمارهاي متقاضيان
ش��ود مي 

يا اصالح
يد اين ميزان در شهرها
مسكن موثر باشد .و بدون ترد 
ديگربه علت ارزاني خدمات و مصالح بيشتر از اين ميزان
نيز گسترش داشته باشد.
زاهدي همچني��ن گفت :بطوركل��ي  ۲۵الي ۳۰
رص��د جمعيت ش��هرهاي بزرگ و كالنش��هرهاي

د
كش��ور ش��امل :تهران ،مش��هد ،اهواز ،تبريز ،شيراز،
كرمانش��اه ،زاهدان ،بندرعباس ،همدان ،س��نندج در
سكونتگاههاي غيررسمي زندگي ميكنند .پيشبيني
موجود در 10س��ال

روند
ش��ود در ص��ورت ادامه 
مي 
آينده اين س��كونتگاهها يكچهارم جمعيت ش��هري
خواهند شد .تراكم جمعيت مناطق

كشور را ش��امل
ود ۲۵۰
غيررسمي (حاشيهنشين) بطور متوسط حد 
نفر در هكتار اس��ت كه  ۵تا  ۷برابر متوس��ط تراكم
ش��هري است؛ يعني س��كونت  ۵تا  ۷برابري فقرا در
يكخانه مث ً
ال  ۱۰۰متري نس��بت به سايرين در اين
رسد طرح
مناطق زندگي ميكنند؛ بنابراين به نظر مي 
بتواند در كوتاهترين زمان بيشترين

مسكن پيش��گام
تاثير را بر مس��كن داش��ته باش��د .وي بابيان اينكه
تواند رويكرد
بافتهاي فرسوده ازلحاظ گستردگي مي 
مناسبي در تامين مسكن در كالنشهرها داشته باشد
تاكيد كرد :زماني كه عرضه نس��بت به ميزان تقاضا

باش��د خواهناخواه قيمته��اي با تعديل قيمت

فراتر
روبرو ميشود .وي همچنين با اشاره به اينكه اگرچه
نيازمند زيرساختهاي

افزايش تراكم در اين مناطق
شهري بيشتر است گفت :اين طرح در صورت استفاده
از تجربههاي كشورهاي ديگر موفق از طرحهايي مانند
خواهد بود .زاهدي گفت :حضور تعاونيها

مسكن مهر
و انبوهسازان و مشاركت اين عده در بافتهاي فرسوده
برد دوس��ويه محسوب شود؛ زيرا
برد – 
تواند يك 
مي 
جز تغيير ظاهر اين كالنش��هرها اصالح اين بافتها
در خانهدار كردن بخش مهم جامعه يعني دهكهاي
پايين از اهميتي بااليي برخوردار هستند .در ثاني اين
تواند در كاهش قيمتهاي امالك ديگر نيز
بافت مي 
افراد طبقه متوس��ط و پايين
موثر باش��د؛ زيرا هجوم 
جامعه به اين س��مت و خالي ش��دن تقاضا از بخش
شد مالكان بهصورت رسمي
خواهد 

مركز شهر باعث
تعديلي در قيمتها داشته باشند.

عضو هياترييسه گروه تخصصي عمران سازمان نظاممهندسي استان تهران

مطالعات مسكن پيشگام ،ابتر و اشتباه است
عضو هياترييس��ه گروه تخصصي عمران س��ازمان
نظاممهندس��ي اس��تان تهران بابيان اينكه بطوركلي از
حضور باواسطه يا بيواسطه دولت در بخش مسكن موافق
شود آيا دولت بهصورت
بايد مشخص 
نيستم گفت :ابتدا 
قصد حضور در اين
تمام و كمال و بهصورت شخص اول 
ارد يا به دنبال حضور غياب��ي يا بهصورت فرد
ب��ازار را د 
خواهد داش��ت .زيرا

ياريدهن��ده در اين مبحث حضور
در طي سالهاي متمادي دولت بهوضوح نشان داده كه
بد موقع و گرانفروش
بد از دو منظر تحويل 
سازنده بسيار 
بوده است.
س��يامك الهي فر اف��زود :همواره حض��ور دولت در
بخشهاي مسكنسازي با چالشها و دغدغههاي روبرو
اند به اصل موضوع يعني خانهدار
بوده و هيچوقت نتوانسته 
برس��ند و اگر به اين اصل

كردن دهكهاي پايين جامعه
يافتند كيفيت و وسعت مسكنهاي ارائهشده قابل

دست
دفاع نبودند.
وي همچني��ن اظه��ار كرد :ب��راي تحلي��ل حضور
بايد نگاهي به
غيرموث��ر دولت در بخش مسكنس��ازي 
رويكرد چندين س��اله دولت در س��الهاي اخير داشته

بعد از
عملكرد دولت و دولتهاي 

باش��يم .بههرحال اگر
چند دوره مختلف برميخوريم.
انقالب را بررسي كنيم به 
يد و
دوره اول ش��امل حضور پررنگ و مداخله جدي ،شد 
مس��تقيم در بازار مس��كن بود .در اين سالهاي پس از
قانون ملي ش��دن زمينها دست دولت در بخش عرصه
عمدهيي از زمينهاي
فراختر ش��ده و ازآنجاييكه بخش 
بود و
ش��هري (زمينهاي باير و موات) زير تملك دولت 
ورود تنها به بخش زمين ختم نشده و بهصورت
حتي اين 
شد و
وارد 
ش��خص اول در زمينه مصالح ساختماني نيز 
در ادامه سياس��ت توزيع مصالح ساختماني ارزانقيمت
به نرخ دولتي نيز مدنظر قرار گرفت و در قس��مت توزيع
ش��اهد چنين وضعي بوديم .وي گفت:

توليد نيز
عوامل 
موارد ذكرش��ده
بههر ح��ال در دورههاي بعدي به غير 

ساختوساز مس��كن نيز توس��ط دولت موردتوجه قرار
بود ك��ه در اين دوره
گرفت و اينيكي از سياس��تهايي 
يد دولت تا قبل از برنامه اول و دوم هم ادامه
مداخله شد 
داش��ت در اين دوره ،سياس��تهايي كه ناظ��ر بر توزيع
ش��د و
مصالح س��اختماني به قيمت دولتي بود ،متوقف 
سياس��ت واگذاري زمين از انفرادي به س��ازندگان انبوه
شد و زمين به قيمت بازار به فروش رسيد .بنابراين
اتخاذ 
خود كاهش يافت و چون
ساختوساز دولتي به حداقل 
عملكرد چنداني هم (از نظر تعداد) نداشت ،در نهايت بازار

كرد كه در اوايل ،نتيجه
آزاد بر بخش مس��كن غلبه پيدا 

بدي نداشت ولي با افزايش قيمتها باعث شد ،گروههاي
درآمدي يك ،دو ،سه و چهار كه طبيعتا در همه برنامهها
نتوانند اقدام به تامين

محفوظ بودند ،تقريباً بههيچعنوان
مسكن كنند.
اله��ي فر همچنين اف��زود :در برنامه بع��دي ،پس از
شد دولت به اين نتيجه
بازنگري نس��بت به آنچه انجام 
رس��يد كه اي��ن مداخل��ه در بعضي عرصهه��ا ،مداخله

شود و عالئم
صحيحي نيست و باعث انحراف در بازار مي 
اش��تباه به بازار ميدهد .از سويي اطالعات صحيحي در
رآمد را
افراد كمد 
هد و درعينحال 
اختي��ار آن قرار نميد 
يد به
گيرد به همين خاطر ،از مداخله ش��د 
نيز در برنمي 
كرد و دولت ،كمترين حد
سمت مداخله حداقل حركت 
مداخله را در بخش مس��كن انج��ام داد ،در طول برنامه
سوم ،سياست اصلي بنا بر عرضه زمين به مردم باقيمت
بود كه باعث افزايش
ورود دولت به بازار مس��كن 
بازار و 
يد قيمت مس��كن و زمين و حركت به سمت حد
ش��د 
افراطي طيف ديگر سياس��تگذاريها شد .در ادامه نيز
روند ساختوس��از با حضور دولت دهم و يازدهم ش��كل

خود گرفت.
يد و نامناسبي به 
جد 
عضو س��ازمان نظاممهندس��ي تهران اف��زود :جداي
اي��ن مباحث طرحهاي ارائهش��ده به بازار مس��كن بايد
باش��د اما بهوضوح ديده ميشود.

مطالعات كافي همراه

مطالعات كافي در خصوص مناطق ارائهشده در اين طرح
انجامنشده و به مطالعات صورت گرفته ابتر و بسيار اشتباه
است بطور مثال از  5منطقه گفته در اين طرح كه شامل
مناطق  ۱۶ ،۱۵ ،۱۲ ،11و  ۱۷اس��ت .مناطق  11و 12
مملو از بافتهاي تاريخي و تجاري اس��ت كه اصالح اين
يدهيي روبرو بوده و چالشهاي
بافتها با مش��كالت عد 
خ��ود را دارد .وي بابيان اينك��ه بههرحال

مرب��وط ب��ه
پيچيدهيي است ،گفت:

اصالح بافتهاي فرسوده مساله
اصليترين مشكل مربوط به بافتهاي فرسوده ،مشكالت
پيچيده حقوقي است و اگرچه يكسري قوانين مختلف و
متعددي در سنوات اخير براي گرهگشايي و رفع معضالت
حقوقي مربوط ب��ه تملك و احياي بافتهاي فرس��وده
وضعشده است ،اما بخش بزرگي از مشكالت اين مناطق
همچنان در هالهي��ي از ابهام ق��رار دارد .الهي فر گفت:
در نتيج��ه مصائب مربوط به بروكراس��ي و نيز معضالت
ورود به احياي
حقوقي ،انگيزههاي انبوهس��ازان را ب��راي 
بافتهاي فرسوده بهش��دت كم كرده است و حتي ارائه
تواند از انگيزه الزم براي سوق
تسهيالت تشويقي نيز نمي 
دادن آنها به اين مسير برخوردار شود .عضو هياترييسه
گروه تخصصي عمران سازمان نظاممهندسي گفت :با اين
تفاسير اصالح بافتهاي فرسوده به دليل پيچيدگيها از
سوي بخش خصوصي توجيه اقتصادي ندارد .وي گفت:
س��ازندهها در اين بخش

وجود حضور موثر
بههرحال ،با 
سود اندك قيمت اين
ايجاد حاش��يه 
اين قش��ر به دليل 
خواهند داد .بنابراين

امالك را گرانتر به متقاضيان ارائه
ش��د و دست
خواهد 

اين امالك نيز باقيمت بااليي ارائه
خواهد شد.

بسياري از متقاضيان واقعي از اين بازار كوتاه
ايفاي نقش رگالتوري در قيمت مسكن
الهيف��ر در پاس��خ به اين س��وال آيا اص�لاح بافت
واحد مس��كوني
فرس��وده وس��اطت مس��كن  55هزار 
توان��د تعديل��ي در قيمته��اي نهايي مس��كن در

مي

باشد گفت :اين نگرش بههيچعنوان
كالنشهرها داشته 
درس��ت نيس��ت ،زيرا مناطقي خاصي در كالنشهرها
كند بطور مثال ،مناطق شمالي تاثير
قيمت تعيين مي 
ارد و س��اخت
فراواني در تعيين نرخ قيمت مس��كن د 
مسكن در بافتهاي فرسوده نقش رگالتوري در قيمت
مسكن ندارد.
وي همچنين اظهار ك��رد :در حال حاضر بخشها
و تش��كيالت مختلفي در حوزه مسكن با هم در ارتباط
هس��تند كه هركدام از اين دس��تگاهها از زاويه خاصي

نگرند و اين نوع تكثر ديدگاهها و
به حوزه مس��كن مي 
رويكردها باعث ش��ده اس��ت كه مشكالت زيادي براي
ايجاد شود .به عنوانمثال ،وزارت راه در
حوزه مس��كن 
حاليكه از حوزه مس��ائل مقررات و ضوابط شهرسازي
نگرد و نگاه كالن��ي به اين حوزه
به حوزه مس��كن مي 
دارد ،آنس��وتر ام��ا تاكن��ون نگاه ش��هرداري به حوزه
مس��كن عموماً معطوف به درآمدزايي بوده اس��ت تا از
بتواند درآمدزايي
رهگ��ذر فروش تراكمهاي غيرمج��از 
و نس��بت به اداره ش��هر اقدام كند .همچنين در حوزه
تدوين سياس��تهاي مالي ،گاه سياس��تهايي تدوين

ايجاد آسيبهاي جبرانناپذير بازار
شود كه س��بب 
مي 
مس��كن ميشود .الهيفر همچنين گفت :بههرحال اگر
هس��تند كه با اصالح اين بافتها تعديلي

مردم منتظر
ش��ود اين موضوع كام ً
ال

ايجاد
در قيمتهاي مس��كن 
خود را از اين
بايد انتظار 
منطقي اس��ت .بههرحال ،ما 
بازار به شكل منطقي داشته باشيم اصالح اين بافت نه
يك نياز بلكه ضرورت است .زيرا در اين مناطق برخي
از شهروندان به بدترين شكل زندگي كرده و از امكانات
اوليه نيز برخوردار نيستند.
عضو هياترييس��ه گروه تخصصي عمران س��ازمان
بايد به
نظاممهندس��ي بابيان اينكه اصالح اين بافتها 
تاكيد كرد :حضور دولت در

شود
بخش خصوصي ارائه 
اين بخشها نهتنها اثربخش نيست بلكه باعث وخيمتر
شدن اوضاع نيز ميشود.
وي گفت :طرح پيشگام طرح مناسبي براي اصالح
شود و تا حدودي نيز
بافتهاي فرسوده محس��وب مي 
توان��د در خانهدار كردن دهكه��اي پايين جامعه

مي
باش��د اما اي��ن بافته��ا جامعيت كامل��ي براي

موثر
پاسخگويي به تمام متقاضيان را ندارد.

يادداشت
طرحي آرماني

احي��ا و بازس��ازي بافتهاي
فرس��وده ش��هري در سالهاي
اخي��ر در كان��ون توج��ه دولت
ق��رار گرفته اس��ت .اين معضل
ك��ه خطري بالق��وه براي بخش
قابل توجهي از ش��هرها اس��ت،
با عوامل ديگ��ري چون ركو د و
ايمان رفيعي
ركو د بازار مس��كن تشدي د شده
كارشناس
اس��ت .همزماني اين دو مشكل
ساخت و ساز
بزرگ فش��ار مضاعفي به دولت
مردان و سياس��تگذاران بخش مس��كن وار د كرده .در اين
مدت شاه د اجراي سياستهاي مختلفي براي ايجا د تحرك
و ترغيب سرمايهگذاران در جهت احيا و بازسازي بافتهاي
فرس��وده بوديم .با گذشت چن د سال از طرحهاي تشويقي
و حمايت��ي دولت به نظر نميرس��د ،رون د احيا و نوس��ازي
بافتهاي فرسوده مطابق با انتظار و برنامه پيش بيني شده
انجام شده باشد.
از جمل��ه طرحهاي��ي كه در روزه��اي اخير بخش قابل
توجهي از اخبار مربوط به احياي بافتهاي فرس��وده را به
خو د اختصاص داده طرحي موسوم به مسكن پيشگام است.
البته هنوز از جزئيات دقيق و دستورالعملهاي اجرايي اين
طرح بهطور كامل رونمايي نش��ده است ،اما آنچه از كليات
منتشر شده بر ميآيد ،هدف اصلي اين طرح مرتفع كردن
نواق��ص طرحهاي قبلي با قص د نفوذ بيش��تر در بافتهاي
فرسوده و انتقال بخشي از بازار ساخت و ساز به سمت اين
بافت است .البته آنچه از كليات طرح تاكنون اعالم شده زيبا
و قابل توجه است ،اما به نظر ميرسد ،اجراي آن هم با تعداد
در نظر گرفته شده كمي آرماني است.
تجربه قبلي اين نوع طرحها كه بيشتر جنبه اي دهآليستي
داش��ته در عمل با آنچه در واقعيت اتف��اق افتاده ،متفاوت
بوده اس��ت .مخصوصا در مقوله س��اخت مس��كن كه يك
پدي��ده كامال چن د وجهي اس��ت و بخش بزرگ��ي از آن در
س��مت بخش خصوصي اتفاق ميافتد .مسلما آنچه دغدغه
سياس��تگذاران بخش مسكن است متفاوت با مشكالت و
مسائل سازندگان و ساكنان بافتهاي فرسوده است .ساخت
تع��دا د  55هزار واح د طي  5س��ال در غال��ب احياي بافت
فرسوده نياز به هماهنگي زيادي بين بخشهاي مختلف و
دس��تگاههاي اجرايي دارد .البته در كنار طرحهايي كه قبال
و در حال حاضر در حال اجراست ،شرايط خاص بافتهاي
فرس��وده از لحاظ تركيب جمعيتي ،فرهنگ و سطح مالي
افرا د ساكن توجه خاص و ويژهيي را از طرف سياستگذاران
و مجريان آن طلب ميكند .به دليل قرارگيري اين بافتها
در قلب ش��هرها تراكم بااليي از جمعي��ت در اين بخشها
س��اكن هستند .به نظر ميرسد ،دولتمردان پيش از اجراي
فاز ساخت و س��از اين طرح باي د فكري به حال جابهجايي
انبوه جمعيت ساكن در اين بخشها را بكنند .طرح مسكن
پيشگام به لحاظ تعيين نوع سرمايهگذاران و به نوعي تعيين
تكليف براي مالكان به شمار ميرود،از همين رو با توجه به
عدم كشش بازار مسكن بعي د به نظر ميرسد ،كامال اجرايي
ش��ود .دولت بدون در نظ��ر گرفتن مالكيت خصوصي افراد
بر اين امالك و نقش اصلي بخش خصوصي و تعيين نوع و
شرايط و حتي تيراژ ساخت عمال دستيابي به نتيجه مطلوب
را دور از دسترس كرده است .اما در صورت اجراي صحيح و
بدون مشكل اين طرح و با فرض ساخت همه اين  55هزار
واح د در طي  5سال نميتوان به جز تاثير قابل توجه آن بر
نوسازي چهره شهر تاثير قابل توجه ديگري بر بازار مسكن
تهران متصور شد .زيرا 55هزار واح د حدو د  5درص د از حجم
واحدهاي س��اخته شده طي  5سال در شهر تهران با فرض
ثابت ماندن تعدا د ساخت و سازهاي فعلي خواه د بود .اما در
صورت توسعه اين طرح و تسري آن به تمام مناطق كشور
ميتوان آثار مثبتي براي آن در نظر گرفت.

خبر
جذب 1.5ميليار د دالر سرمايه
در حوزه ريلي

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي با بي��ان اينكه در
 6سال گذشته بيش از  1.5ميليار د دالر در حوزه ريلي
سرمايهگذاري مستقيم جذب كر دهايم ،گفت :در حال
حاضر راهآهن  ۷ميلي��ار د دالر قراردا د فاينانس منعقد
كرده است.
به گزارش ف��ارس ،تيلمان رودلف براون معاون رييس
بخ��ش خاورميانه وزارت اقتصا د و ان��رژي آلمان ،در ادامه
سفر خو د به ايران با مديرعامل راهآهن جمهوري اسالمي
ايران ديدار و گفتوگو كرد .در اين مراسم ،فعاالن صنعت
حمل و نقل ريلي آلمان و ش��ركتهاي آلماني نيز حضور
دارند .همچنين مديرعامل راهآهن اظهار كرد :كشور آلمان
يك��ي از تاثيرگذارترين كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا و
بزرگترين اقتصا د اين اتحاديه بهش��مار ميرود .س��عيد
محم��دزاده افزود :روابط ايران با آلمان و گس��ترش آن در
ابعا د سياس��ي و اقتص��ادي از اولويتهاي مهم سياس��ت
خارجي ايران در رابطه با اتحاديه اروپاس��ت .وي با اش��اره
به ارتقا و حج��م روابط اقتصادي ايران با آلمان گفت :اين
رقم در سال گذش��ته ميالدي به 2.9ميليار د يورو رسيد؛
ايران و آلمان ميتوانن د بهعنوان دو شريك قابل اعتما د در
زمينههاي مختلف اقتصادي همكاريهاي مناسبي داشته
باش��ند .مديرعامل راهآه��ن افزود :ايران بين كش��ورهاي
خاورميانه و آفريقاي شمالي دومين كشور بزرگ اقتصادي
اس��ت GDP .ايران در سال  2016ميالدي 412ميليارد
دالر ب��و د و اقتصا د ايران در آن س��ال جهش 6.4درصدي
داش��ت .وي افزود :پ��س از برجام حجم تج��ارت ايران و
اتحاديه اروپا 60درص د افزايش يافت و اروپا دومين مقصد
صادراتي ايران درنظر گرفته ش د و 17درص د سهم صادرات
ايران به مقص د كشورهاي عضو اين اتحاديه است.
وي با اش��اره به برنام ه شش��م توس��عه اي��ران گفت:
طبق اين برنامه در س��ال  2016ميالدي آغاز ميش��و د و
ت��ا  2021ادامه دارد ،راهآهن ايران باي د س��هم خو د را در
حم��ل ب��ار از  12به 30درص د و در حمل مس��افر از  8به
20درص د برس��اند .محمدزاده افزود :در همين راستا يكي
از برنامههاي ما ،افزايش سهم راهآهن در ترانزيت كاال بين
قطبهاي اقتصادي دنيا بهويژه خليجفارس و شمال اروپا
و همچنين آسياي شرقي و اروپا از طريق ايران است .وي
افزود :افزايش خطوط برقي با هدف ارتقاي سرعت به 200
كيلومتر بر ساعت ،نوسازي و بازسازي خطوط ،ايستگاهها
و ناوگان ،توسعه ايستگاههاي مسافري ،افزايش مشاركت
بخش خصوص��ي در تامين منابع مالي ،توس��عه و ايجاد
بنادر خشك و مراكز لجستيك و اتصال به مراكز تجاري و
معدني و توسعه زيرساختها در بنادر ،از ديگر برنامههاي
راهآهن جمهوري اس�لامي ايران است .وي افزود :در حال
حاض��ر راهآهن ايران  7ميليار د دالر قراردا د فاينانس براي
توسعه زيرساختهاي ريلي منعق د كرده است.

اخبار
اينترنت طبقهبندي ميشود

مهر   معاون مركز ملي فضاي مجازي از اجراي طرح
«اينترنت طبقهبندي شده» در كشور خبر داد و گفت:
تقس��يمبندي اينترنت برمبناي دسترس��يها براساس
نيازها و ماموريتها خواهد بود.
خوراكيان با اشاره به اينترنت طبقهبندي شده گفت:
طرح اينترنت طبقهبندي شده طرحي است كه اجرايي
ميش��ود .بر اين اس��اس برخي از مراكز خاص همچون
مراكز پروژهشي و دانشي ،فرهنگي ،دانشگاهها ،رسانهها
ميتوانند به بخش عظيمي از اينترنت دسترسي داشته
باشند .سعي داريم تقسيمبندي اينترنت به گونهيي باشد
تا دسترسيها براساس نيازها و ماموريتها باشد.
وي افزود :در دوسال اخير ،مصوبات كوتاه را تبديل به
اسناد قابل انتشار در كشور كردهايم ،اسنادي كه وظايف
را در حوزههاي مختلف مشخص ميكند تا زندگي فضاي
مجازي براساس اسناد ملي به سهولت و بدون مشكالت
باش��د .معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي تصريح
كرد :ش��بكه ملي اطالعات ،فضاي مجازي سالم ،مفيد،
ايمن ،توليد محتواي منطبق با فرهنگ ايراني اس�لامي،
آموزش و فرهنگس��ازي ،صيانت از كودكان و نوجوانان،
خط و زبان فارس��ي از جمله موضوعات و محورهاي ۲۵
گانهيي اس��ت ك��ه برايمان اهميت بس��ياري دارد .وي
يادآور ش��د :در سال  ۹۶ما براي حمايت و توسعه محتوا
در كارگروهي بيش از  ۹۰موضوعي كه مانعي براي توليد
محتوا بوده را شناسايي كرديم و از اين تعداد  ۱۵موضوع
را در اولويت قرار داريم و هماكنون با كمك دستگاههاي
ذيربط در حال تنظيم تفاهمنامه و مصوبات هستيم تا
به رش��د فضاي مجازي كمك بيشتري كند .خوراكيان
اظه��ار كرد :ب��ا انحصار در حوزه فض��اي مجازي موافق
نيستيم و بايد كمك كنيم تا اپراتورها و همه كساني كه
در ح��وزه خدمات و ارتباطات نقش اصلي دارند ،در بازار
توليد مفيد باشد.

سوءاستفاده هكرها از
نرمافزارهاي ضدويروس

ياهونيوز   هكرها با سوءاستفاده از يكي از قابليتهاي
نرمافزارهاي ضدويروس تالش ميكنند از آنها براي اجراي
حمالت بدافزاري بهره بگيرند .بس��ياري از نرمافزارهاي
امنيتي و ضدويروس داراي قابليتي موس��وم به قرنطينه
كردن فايلهاي مشكوك و آلوده هستند .مشكل موجود
در برخي از اين نرمافزارها انتقال فايلهاي قرنطينه شده
به پوشهيي ديگر در رايانه فرد قرباني و فعال كردن بدافزار
را ممك��ن ميكند .در حالت ع��ادي نميتوان فايلهاي
قرنطينه ش��ده توس��ط ضدويروس را به پوشههاي ديگر
ويندوز منتقل كرد ،اما براي طراحي اين حمله بدافزاري
از قابليت  NTFSويندوز براي اعطاي دسترسي كاربري
به پوش��ههاي ديگر و انتقال فايلهاي مورد نظر استفاده
ميش��ود .البته براي اجراي موف��ق اين حمله هكر بايد
بطور فيزيكي به رايانهيي كه ميخواهد آن را آلوده كند،
دسترس��ي داشته باشد و با توجه به آنكه انتقال بسياري
از بدافزاره��ا امروزه از طريق اينترن��ت صورت ميگيرد،
بعيد اس��ت كه اين روش سوءاستفاده بتواند فراگير شود
و مش��كالت زيادي ايجاد كند .بهنظر ميرسد اين روش
حمله بيش��تر براي آلوده كردن رايانههاي ش��ركتهاي
تجاري مورد سوءاس��تفاده قرار بگيرد و برخي كارمندان
از آن براي انتقامگيري بهره بگيرند.
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دانشوفن

شبكههايي كه كاربران حمايت نمي كنند

مصوبه پيامرسانهاي داخلي در ابهام

گروه دانش و فن
قرار است دغدغ ه شبكههاي اجتماعي و پيامرسانهاي
داخلي سرانجام در يك مصوبه حمايتي حل شود اما
لخت��ي و كندي مقرراتگذاري آنقدر زياد اس��ت كه
گاه��ي كار از كار ميگذرد و فرصتي كه هدر ميرود
حكم ترمز شديد در بازار رقابت را دارد.
آخرين روزه��اي مهر ماه بود كه مديران ش��بكه
اجتماعي كلوب از تعطيلي اين شبكه تا پايان پاييز به
دليل شرايط بد و محدوديتها خبر دادند در حالي كه
ش��عار حمايت از شبكههاي اجتماعي داخلي مدتها
است از سوي مس��ووالن وعده ميشود و بارها درباره
سياستگذاري در اين زمينه صحبتها شده است.
وقتي محمد جواد ش��كوريمقدم از موسس��ان
شبكه اجتماعي كلوب كه  12سال پيش با تيم سه
نفره جوان راهاندازي ش��ده ،در وبالگ شخصياش،
نوش��ت :كلوب داتكام نزديك به  3بار كامال فيلتر
ش��د ،بار آخر رفع فيلتر  28روز بطول انجاميد ،اگر
وب مستر يا كشاورز باشيد شايد كمي ملتفت شويد
كه چگونه بعد از  28روز زميني خشكيده و بيرونق
را دوباره بايد گرم فعاليت و حضور مردم كرد.
مدير اين ش��بكه اجتماعي داخلي به مش��كالت
فعاليت در اين حوزه اشاره كرد و نوشت :شريان حياتي
يك ش��بكه اجتماعي و سايت كابر محور فقط و فقط
محتواي آن است ،مقولهيي كه آن روزها بسيار بسيار
محدود بود و امروز هم به گونهيي ديگر محدود است.
كلوب داتكام جزو  3س��رويس پر ترافيك ايران بود،
درخت پر شاخه برگ كلوب را ،پس از فيلترهاي مكرر
هر روز بيرونقتر كردند و نه دل و دماغي براي مردم
مان��د و نه براي مديران آن و امروز بس��ياري از همان
مسووالن نادم و پشيمان هستند اما چه سود؟!
وي با اش��اره به ش��كايت صدا و سيما از پخش
زندههاي س��ايت آپارات و فشار براي دريافت مجوز
 IPTVي��ادآوري ك��رد :وقتي زور يا دس��تتان به
س��رويس اينس��تاگرام يا تلگرام نميرسد براي چه
به سراغ ما ميآييد؟
ش��كوري ادامه داده اس��ت :امروز بيش از 120
س��ري ،محتواي هفتگي توسط كاربران در تهران و
شهرس��تانها توليد ميشود و نزديك به  1200نفر
اشتغالزايي كرده است .گريزي از جريان تكنولوژي
وجود ندارد ،در بستر آپارات نباشد ،هزاران راه ديگر
براي نش��ر آن وجود دارد .در اي��ن يك صد برنامه

قطعا اشكاالتي هست و بعدا هم بيشتر پيش خواهد
آم��د ،مگر با غي��ر از صبوري و تدبي��ر و با ضديت
و از ريش��ه درآوردن ميش��ود درخت تنومندي را
اص�لاح و پربار ك��رد؟ قحطي محت��واي ويديويي،
چنان گريبانگير كشور شده كه يك شبكه  50نفره
ماهوارهيي آنچنان در كشور مخاطب پيدا كرده كه
روزي چندين پرونده رسيدگي به تبليغات كسب و
كارها در آن تشكيل ميشود.
وي گفت :نگهداري سايت كلوب دات كام با شرايط
فعلي ،محدوديتها و عدم تمايل به توسعه آن بيش از
اين صالح نيست و تصميم به خاموشي اين سرويس
در انتهاي پاييز گرفتهايم.
ب��ه گزارش فارس ،محمدج��واد آذري جهرمي در
اين خصوص گفت :اخيرا ً مدير يك ش��بكه اجتماعي
ايران��ي اعالم ك��رده كه فعاليت اين ش��بكه ديگر به
صرفه نيست و از تصميم تعطيلي اين شبكه خبر داده
است ،درباره اين ش��بكه شايد تغيير رفتار مشتركان

بازار

اختالل گوشيهاي گوگل ادامه دارد

در منسوخ ش��دن مدل اين شبكه را بتوان تاثيرگذار
دانست ،اما درباره پيامرسانهاي ايراني نميتوان اين
تصور را داش��ت ،چه برنامه منظم��ي براي حمايت از
پيامرس��انهاي داخلي وجود دارد كه در آينده شاهد
خبر تعطيلي پيامرسانهاي ايراني نباشيم ،گفت :در
عرصه فعاليت اقتصادي بخش خصوصي ،حس��اب دو
دو تا چهار تا است و نميتوان از بخش خصوصي انتظار
سرمايهگذاري حاكميتي را داشت.
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات افزود :هر
حوزهيي كه مشتري نداش��ته باشد ،طبيعتا پس از
مدتي سرمايهگذاري در آن توجيهپذير نيست و اگر
پروژهيي بسيار خوب داخل كشور توسعه داده شده
باشد و از لحاظ فني نيز خوب باشد و مدل درستي
نيز داشته باش��د ،اما استراتژي توسعه بازار نداشته
باش��د ،موفق نخواهد بود و با مشكل مواجه خواهد
ش��د .وضعيت غيررقابتي نيز مطلوب نيست و ضرر
آن متوجه كاربر نهايي ميشود.

وي گف��ت :از نظ��ر قواني��ن حمايتي ،ش��وراي
عال��ي فضاي مجازي ب��راي حماي��ت حاكميتي از
پيامرس��انها مصوبهيي دارد ك��ه اين مصوبه داراي
مراحلي است كه پيامرس��انهاي داخلي بايد خود
را رش��د دهند و به مرحلههاي باالتر برسانند و اين
مصوبه ابالغ شده و بايد جاريسازي شود.
جهرم��ي يادآور ش��د :اين مصوبه ب��راي اجرا به
چند آييننامه نياز داشت كه آييننامه حمايتهاي
قضايي در دادس��تاني كش��ور در حال تهيه است و
آييننام��ه مقرراتگذاري توس��ط س��ازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي با يك ماه تاخير آماده
و براي تايي��د به مركز ملي فضاي مجازي ارس��ال
شده و در صورت تاييد مركز ،در كميسيون تنظيم
مقررات ارتباطات به تصويب خواهد رسيد.
وي خاطرنش��ان ك��رد :تمامي اي��ن آييننامهها
پس از تهيه بايد در ش��وراي عال��ي فضاي مجازي
به تصويب برسند.

فراسو

اقدام مديران كلوب براي اعالم رسمي خبر تعطيلي
اين ش��بكه اجتماعي ايراني عالوه بر اطالعرساني به
كارب��ران ،بلندكردن صداي اعتراض و گاليه و خطاب
قرار دادن مسووالن بوده است.
پيش از اين گاليههاي مديران شبكههاي اجتماعي
و پيامرس��انهاي ايراني در رسانهها مطرح شده و در
جلس��اتي با مس��ووالن گاهي خبرنگاران نيز حضور
داش��تهاند و بنابراين مش��كالت و خواستههايش��ان
مشخص است.
دس��توپاگيري قوانيني كه ذاتا قرار اس��ت براي
تس��هيل امور جوامع وضع ش��وند اما به مانع تبديل
ميشوند ،موانع حقوقي و قضايي و نبود سياستهاي
حمايت��ي در عين وجود مقرراتي كه ش��رايط رقابت
بازيگران داخلي و خارجي را غيررقابتي كرده و گاهي
حت��ي تقاضا كردهاند كه ش��رايط حاك��م بر فعاليت
خارجيها را به فعاالن داخلي نيز تعميم دهند.
اين گاليهها اگرچه كهنه ،اما هنوز بهروز هس��تند
زيرا اين دغدغهها به مصوبه حمايت از پيامرسانهاي
داخل��ي حواله ش��ده كه اگرچه مصوبه ش��د اما براي
اجرايي شدن به آييننامههايي نياز دارد كه در دست
تدوين است.
كسي انتظار ندارد اين مصوبه معجزه كند يا توقع
نميرود يك سازمان به تنهايي وظيفه چندين نهاد را
برعهده بگيرد .يا مث ً
ال وزارت ارتباطات به جاي وزارت
ارشاد متولي محتوا شود يا به جاي قوه قضاييه موانع
حقوقي را رفع كند بلكه منطقي است اين مهم نياز كار
مشترك اس��ت اما لختي مقرراتگذاري و رفع گرهها
آنقدر زياد اس��ت كه آزاردهنده ميش��ود و گاهي كار
از كار ميگذرد.
بس��ياري از س��رويسهاي حتي جهان��ي كه در
دورهي��ي در اوج بودند در كمال ناباوري به پايان عمر
خود رس��يدند و به نوس��تالوژيها پيوستند .بنابراين
الزامي براي دوام هميش��گي همه سرويسها نيست؛
اما امروز پيامرسانها روي بورس هستند .تجربه گذر
كجدار و مريز عمر ش��بكههايي مثل كلوب منطقي يا
منصفانه نيست درباره پيامرسانهاي ايراني تكرار شود.
زماني كه براي فهم مشكل ،بررسي شرايط ،احصاي
موانع ،مطالعه ،قانونگذاري و اجرا هدر ميرود فرصتي
طاليي است كه در بازار رقابت حكم موتور عقبران را
دارد .اين در حالي است كه همچنان انتظار ميرود تا
مسووالن ازشبكههاي اجتماعي داخلي حمايت كنند.

دريچه

سرمايهگذاري  ۱۰ميليارد دالري ژاپنيها در اوبر

ويكيليكس كدهاي بدافزار سيا را منتشر كرد

اسپيكر آيفون  ۱۰مشكلساز
شد

پيسي ورلد   اسپيكرهاي گوشي جديد آيفون ۱۰
هنگام پخش موسيقي يا تماس تلفني با صداي بلند با
مشكل روبرو شده و خشخش ميكنند .پس از آنكه
مشكل به وجود
كاربران بس��ياري در سراسر جهان از
ِ
آمدن خط س��بز رنگ موس��وم به «خط سبز مرگ»
ِ
روي صفحه نمايش گوش��يهاي جديد و هوش��مند
آيف��ون  ۱۰نارضايتي خود را نش��ان دادند ،هماكنون
نوبت به اس��پيكرها و بلندگوهاي اين گوشي پرچمدار
اپل رس��يده اس��ت .كاربران در حس��ابهاي كاربري
خ��ود در توييتر ،فيس بوك و رديت اعالم كردهاند كه
اس��پيكرهاي گوش��ي آيفون  ۱۰آنها به هنگام پخش
موس��يقي يا تماس تلفني با ص��داي زياد خشخش
ك��رده و صداي نامفهوم و بيكيفيتي را ايجاد ميكند.
چند ماه پيش كاربران و صاحبان گوشيهاي اس ۸و
اس پالس هم با چنين مش��كل مشابهي روبرو شده
بودند كه با اطالع يافتن اپل از مش��كل ياد ش��ده ،آن
را با انتش��ار نسخه بهروزرساني ش��ده سيستم عامل
 .iOS ۲ .۰ .۱۱بهزودي حل كرد.
مش��كل نويز و خشخش كردن صدا توسط
البته
ِ
اس��پيكرهاي اين گوش��ي جديد پرچمدار ،تنها براي
تعداد محدودي از كاربران پيش آمده و ساير كاربران
اين گوشي با مش��كالت مذكور مواجه نشدهاند .اپل
براي جل��ب رضايت مش��تريان و كاربران��ش دو راه
پيشرو دارد؛ يكي اينكه با انتش��ار يك بهروزرساني
نرمافزاري يا سختافزاري مشكل مذكور را به زودي
حل كند يا اينكه گوش��يهاي آنها را به كلي تعويض
كن��د .در هر دو صورت ،ش��ركت امريكايي اپل با به
وجود آمدن مشكالت متعدد همچون خط سبز رنگ
روي صفحه نمايش يا نقص در اس��پيكرهاي گوشي
آيفون  ۱۰بايد هزينههاي هنگفتي بپردازد.

وبسايت داعش هك شد

بيزينس تايم   يك هكر مسلمان وبسايت خبري
داعش را هك كرد .يك هكر مس��لمان به وبسايت
خبرگ��زاري داعش نفوذ كرده و آدرس ايميل  ۲هزار
مشترك وب سايت «اعماق» را منتشر كرده است.
هك��ري ب��ه ن��ام  Di5s3nSi0Nمس��ووليت اين
حمله را به عهده گرفته است .وب سايت اعماق وسيله
ارتباطي اصلي داعش داشت و جديدترين اخبار درباره
فعاليتهاي تروريستي اين گروه شبه نظامي در سراسر
جهان را منتشر ميكند.
اين درحالي است كه به نوشته روزنامه ايندپندنت،
س��ه س��اعت قبل از اين حمل��ه اعم��اق در ايميلي به
مش��تركان خود اع�لام كرد به دليل آنك��ه بارها مورد
حمالت س��ايبري قرار گرفته ،اقدامات امنيتي خود را
افزايش داده است Di5s3nSi0N .در عكسالعمل به
اين پيام ،توييتي را با مضمون «چالش را قبول ميكنم»
منتش��ر كرد .پ��س از آن ايميلي به تمام مش��تركان
وبس��ايت اعماق با مضمون زير فرس��تاد« :ما تمامي
ايميلهاي مخفي داعش را هك كرديم». ...
همچنين به نوش��ته روزنام��ه ايندپندنت اين پيام
حاوي آدرس ايميل  ۱۷۸۴مشترك اعماق بود.

فونآرنا    گزارشهاي منتشر شده در فضاي مجازي حاكي از آن است كه گوشيهاي پيكسل
 ۲ايكس ال گوگل ،بار ديگر دچار مشكل در صفحه نمايش شدهاند.
چند هفته پيش بود كه صفحه نمايش گوشيهاي هوشمند گوگل مدل پيكسل ۲ايكسال،
دچار مش��كل سوختگي پيكسلها ش��ده بود كه اين مشكل در اثر استفاده چند روزه از گوشي
براي كاربران ايجاد شده بود .اما هماكنون بر اساس اخبار جديد منتشر شده ،كاربران گوشيهاي
پيكسل ۲ايكسال در فضاي مجازي اظهار كردهاند كه كناره و حاشيه صفحه نمايش گوشيهاي
مذكور كار نميكند و بسياري از آنها از مشكل پيش آمده ناراضي هستند.
با اينكه مدت زيادي از عرضه گوشيهاي گوگل پيكسل ۲و گوگل پيكسل ۲ايكسال نگذشته
اس��ت ،اين گوشيها با س��يل پايانناپذيري از مشكالت كوچك و بزرگ مواجه شدهاند .يكي از
مش��كالت اين گوش��ي ،از كار افتادن ميكروفون آن به هنگام تماس تلفني يا ضبط صدا است.
يكي ديگر از مشكالت آن هم كه گفته شد ،نقص در صفحه نمايش اين گوشيها بود .اما شركت
گوگل در اين باره مدعي شد كه صفحه نمايش بهكار گرفته شده در اين گوشي به هيچ عنوان
با صفحه نمايش گوشيهاي ديگر متفاوت نيست و كامال مشابه پنلهاي اولد ساير گوشيهاي
همرده آن است .اين غول تكنولوژي همچنين اعالم كرد كه تحقيقات گستردهيي در اين باره
انجام داده است و نتايج به دست آمده از تحقيقات كامال بر تطابق پيكسلهاي صفحه نمايش
گوشي هوشمند پيكسل ۲ايكسال داللت دارد .گوگل در آخر به تمامي كاربران اطمينان داد كه
در اثر استفاده روزانه از اين گوشي هرگز با چنين مشكلي روبرو نخواهند شد .گوگل همچنين
قول داده بود كه با بهروزرساني نرمافزاري مشكل پيش آمده را حل خواهد كرد.

ويتري    سايت افشاگر ويكيليكس تازهترين اسناد مربوط به كدهاي بدافزار Vault7
كه توسط سازمان جاسوسي سيا مورد استفاده قرار گرفته را منتشر كرده است.
در ميان اس��ناد منتشر شده توس��ط ويكيليكس كدهاي منبع بدافزار  Vault7نيز
وجود دارد و بنابراين هكرها در سراس��ر جهان با اس��تفاده از كدهاي يادش��ده ميتوانند
بدافزارهاي جديدي را طراحي كنند.
يكي از مهمترين نقاط قوت بدافزار  Vault7قابليت برقراري ارتباط ايمن توسط اين
بدافزار با طراحان آن بوده كه باعث ميشده كشف و شناسايي آن به كاري بسيار دشوار
بدل ش��ود .اين در حالي است كه پيچيدهترين و پيش��رفتهترين بدافزارها هم معموال به
علت ضعف قابليتهاي ارتباطي شناسايي ميشوند.
اي��ن بدافزار قادر به مخفي كردن ارتباط��ات خود بوده و با مهارت فراوان اطالعات به
س��رقت برده شده را براي سرورهاي سازمان سيا ارسال ميكرده و سپس دستورات تازه
براي فعاليت و سرقت اطالعات جديد را دريافت ميكرد.
 Vault7قادر به اجراي همزمان چندين عمليات خرابكاري در رايانههاي هدف بوده
و س��رورهاي فرماندهنده معموال متعلق به شركتهاي تجاري شناخته شده ارائهدهنده
خدمات ميزاني وب بودهاند.
سازمان سيا در مواردي براي مخفي كردن فعاليتهاي خرابكارانه بدافزار  Vault7از
گواهيهاي ديجيتال جعلي استفاده ميكرد كه متعلق به شركت امنيتي كاسپراسكاي و
شركت  Thawteصادركننده اين نوع گواهيها بهنظر ميرسيد.

كاربر

شبكههاي اجتماعي با هيدروژن كار خواهند كرد
انگج�ت    پيل س��وختي هيدروژني عمدتا براي
تامي��ن نيروي وس��ايل نقليه مورد اس��تفاده قرار
ميگيرن��د ،اما آنها ب��ه زودي ميتوانند اس��تفاده
ديگري پيدا كنند.
گروه خودروس��ازي دايملر و ش��ركت فناوري
 HPEب��ه دنب��ال اس��تفاده از پي��ل س��وختي
(سلولهاي سوخت) هيدروژني در اتاق سرور براي
ارائه خدمات اينترنت هستند.
دايمل��ر HPE ،و مرك��ز نوآوريه��اي برقي و
آزمايش��گاه ملي انرژي تجديدپذير امريكا ،در حال
گس��ترش استفاده از پيل س��وختي به شبكههاي
كوچك داخل مراكز داده هستند.
دايمل��ر ( )Daimlerيك ش��ركت خودروس��از
آلمان��ي و چن��د مليتي اس��ت ،كه از لح��اظ ميزان
درآمد س��االنه ،پس از تويوتا و گ��روه فولكسواگن،
س��ومين خودروس��از بزرگ جهان بهش��مار ميآيد.
اين شركت ،از نظر تعداد خودروهاي توليد شده ،در
رتبه چهاردهم قرار دارد ،همچنين تاكنون به عنوان
بزرگترين كاميونساز جهان شناخته ميشود.
ان��رژي خورش��يدي و باد مقدار زي��ادي انرژي
فراه��م ميكنند ،اما پيلهاي س��وختي ميتوانند
اگر تقاضاي انرژي بيش از حد باال باش��د يا قطعي
برق رخ دهد ،انرژي الزم را تامين كنند .شركتها

مجبور نيس��تند بهش��دت به موتورهاي ديزلي يا
ديگر پش��تيبانهاي ناس��ازگار با محيط زيس��ت
وابسته باشند تا از عهده تقاضاي مشتريان برآيند.
پيلهاي س��وختي برخالف سيس��تمهاي رايج
هي��چ محدوديت��ي ندارند چ��را ك��ه ميتوانند تا
زمانيكه هيدروژن وجود داش��ته باش��د به فعاليت
خود ادامه دهند.
اين كار با ارائه نمونههاي اوليه از همين امسال
آغاز ميش��ود .البته بايد در نظر داشت كه اجرايي
شدن آن مدتي طول خواهد كشيد.
 HPEب��ا ش��ركاي خ��ود هم��كاري ميكند
ت��ا پيلهاي س��وختي را به سيس��تمهاي موجود
رايانهيي و آيتي منتقل كند.

با اين وجود ،اين كار ميتواند گام بلندي در مسير
دس��تيابي به مراكز كامال سبز داده باشد و مهمتر از
همه ،نويد آن را ميدهد كه پيلهاي س��وختي يك
آينده مترقي خواهند داشت ،حتي اگر صنعت خودرو
بطور كامل به سمت توليد خودروهاي برقي حركت
كند.
پيلهاي سوختي ممكن است در صنعت خودرو
كاربرد وس��يعي نداشته باشند ،اما ميتوان اطمينان
داش��ت كه ش��بكه اجتماعي مورد عالقه شما حتي
اگر س��رور با خاموشي و قطعي كامل مواجه شود ،به
فعاليت خود ادامه خواهد داد.
پي��ل س��وختي ( )Fuel cellيك مب��دل انرژي
ش��يميايي به ان��رژي الكتريكي اس��ت .اين تبديل
مستقيم بوده و از بازده بااليي برخوردار است.
معروفترين نوع پيل سوختي در حال حاضر پيل
سوختي هيدروژني اس��ت .انواع ديگر پيل سوختي
مانند پيل س��وختي متانول ني��ز كاربردهاي خاصي
دارند .در مورد پيل سوختي هيدروژني ميتوان گفت
كه در اين تبديل از عمل عكس الكتروليز آب استفاده
ميگردد ،به عبارت ديگر از واكنش بين هيدروژن و
اكسيژن ،آب ،حرارت و الكتريسيته توليد ميشود.
هر س��لول در پيلهاي س��وختي از سه جزء آند،
كاتد و الكتروليت و غشا تشكيل شده است.

س�ينت    ش��ركت مخابراتي ژاپني سافت بانك به دنبال س��رمايهگذاري  ۱۰ميليارد
دالري در اوبر است كه به معناي اختصاص  ۲۰درصد از كل اوبر به آن است.
اوب��ر كه خدمات تاكس��ي يابي آنالين ارائ��ه ميدهد بعد از انتش��ار اخباري در مورد
مزاحمتهاي جنس��ي مديران ارشدش دچار بحران شده بود و در ماههاي اخير بهشدت
در تالش اس��ت تا وجهه عمومي خود را بهبود بخش��يده و سرمايههاي جديدي را جذب
كند.
در همي��ن راس��تا اوبر  20نفر از كاركنان ارش��د خود كه برخ��ي از آنها موقعيتهاي
مديريتي مهمي را در اوبر در اختيار داشتند ،اخراج كرده است.
اي��ن توافق منجر به پايان منازعه حقوقي ميان مديرعامل س��ابق اوبر و موس��س آن
تراويس كاالنيك و ش��ركت  Benchmark Capitalيكي از س��رمايهگذاران اوليه در
اوبر نيز ميشود.
 Benchmark Capitalك��ه  13درصد از اوبر را در اختيار دارد در ماه آگوس��ت
كاالنيك را تحت پيگرد قضايي قرار داده بود و مدعي شده بود كه وي سهامداران اوبر را
فريب داده تا بتواند كنترل س��ه كرسي در هياتمديره اين شركت رابهدست آورد و آنها
در اختيار حاميان خود قرار دهد.
اوبر اميدوار اس��ت با اين توافق بتواند س��رمايه الزم براي توسعه فعاليتهاي خود در
امريكا و خارج از آن را به دس��ت آورد .اين ش��ركت به تازگي تعداد اعضاي هياتمديره
خود را از  11به  17نفر افزايش داده است.

فضا

ناسا تجهيزات بادوام براي «زهره» ميسازد
اس�پيس   محقق��ان س��ازمان فضاي��ي امري��كا
(ناس��ا) اع�لام كردهاند ،در حال س��اخت تجهيزات
الكترونيكي جديدي هس��تند كه بتواند در ش��رايط
بسيار سخت زهره دوام بياورند.
ش��رايط ج��وي در زه��ره بهگونهيي اس��ت كه
تجهي��زات الكترونيك��ي معم��ول نميتوانند مدت
زي��ادي در آن دوام بياورند .انس��ان ت��ا به حال در
چند ماموريت سعي كرده است كه به زهره كاوشگر
بفرس��تد اما اين تجهيزات بي��ن  20دقيقه تا كمي
بيش��تر از دو ساعت با زمين در ارتباط بودند و بعد
از آن از كار افتادند.
س��طح زهره يكي از چالشبرانگيزترين محيطها
محسوب ميش��ود ،دماي باالي  462سانتيگراد و
فش��ار  920هزار پاسكالي كه  92برابر فشار موجود
در س��طح زمين اس��ت و بارش سولفوريكاسيد در
زهره از جمله مهمترين چالشهايي هستند كه كار
را براي ماموريتهاي اكتشافي مشكل ميكنند.
پي��ش از اين اعالم ش��ده ب��ود ك��ه محققان و
متخصصان ناس��ا در آزمايشگاه پيشرانش جت ناسا
( )JPLبه دنبال طراحي كاوش��گرهايي هستند كه
وابس��تگي كمتري ب��ه قطعات الكترونيكي داش��ته
باشند تا بتوانند در شرايط پيچيده زهره بيشتر دوام
بياورند« .جاناتان س��اودر» يكي از محققاني اس��ت

ك��ه طرحهاي متع��ددي را با الهام از دس��تگاههاي
مكانيك��ي مختلف��ي ك��ه در طول تاري��خ طراحي
ش��دهاند براي كاوشگرهاي مكانيكي در سطح زهره
ارائه كرده است.
س��اودر در رابطه با ش��رايط زهره در بيانيه ناس��ا
نوشته اس��ت :سطح زهره آنقدر غيرقابل تحمل است
كه نميتوان يك كاوشگر كامال الكترونيكي مانند آنچه
در مريخ اس��ت را به آنجا فرس��تاد؛ اما با يك كاوشگر
مكانيكي ميت��وان اين چالش را تا ح��د زيادي حل
كرد .اين كاوش��گر به جاي اجزاي ديجيتال از قطعات
آنالوگ استفاده ميكند و براي تامين انرژي از صفحات
خورشيدي استفاده ميكند.
س��اخت چني��ن تجهيزات��ي ب��راي ناس��ا و
ماموريته��اي آن در محيطهاي با ش��رايط جوي
نامساعد بسيار با اهميت است و ميتواند راه را براي
به دست آوردن اطالعات حياتي و جزئيتر در رابطه
با سياره زهره و عطارد بسيار هموار كند.
در عطارد دما به  427درجه سانتيگراد ميرسد
و امكان استفاده از اين تجهيزات وجود دارد.
نكت��ه قاب��ل توجه ديگر اين اس��ت ك��ه از اين
تجهيزات ميتوان براي كاوش در سيارات غولپيكر
گازي نظير مش��تري ،زحل ،اوران��وس و نپتون نيز
استفاده كرد.
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مديرعامل صندوق كارآفريني اميد تشريح كرد

بوكار خرد
سايه روشنهاي عملكرد صندوق در حوزه كس 
پرداخت  51هزار ميليارد ريال تسهيالت اشتغالزايي در دولت يازدهم

گروه بنگاهها|
يكي از اركان اصلي بحث تامين مالي بنگاههاي خر د
در بطن دولت ،صندوق كارآفريني امي د اس��ت كه بع د از
مشكالتي كه در زمان دولتهاي نهم و دهم ايجا د ش د از
دل خاكستر صندوق مهر امام رضا(ع) سر بر آورد.
تغيير راهبر د صندوق كارآفرني امي د همزمان با ابالغ
سياس��تهاي اقتصا د مقاومتي ،اين مجموع��ه را در ارائه
تس��هيالت بانكي پوياتر از گذش��ته كرد؛ به گونهيي كه
شاه د پرداخت  51هزار ميليار د ريال تسهيالت توسط اين
صندوق و افزايش 3برابري پرداخت تس��هيالت به بخش
صنعت در دولت يازدهم هستيم.
رفع مساله بيكاري و ايجا د اشتغال هميشه به عنوان
مهمترين دلمش��غولي دولتمردان مطرح بوده و هر يك
از روس��اي دولت با ارائه نسخههاي متفاوت براي درمان
اين در د مزمن تالش كر دهاند .در اين چارچوب شناسايي
دغدغهها و موانع پيش روي فعاالن اين حوزه با راهبردهايي
همچون تصويب قوانين مختلف ،ارائه تسهيالت سرمايه در
گردش ،بخشودگي جرايم و ديركردهاي بانكي و پرداخت
تس��هيالت كم بهره از رويكردهاي دولتمردان براي رونق
در حوزه تولي د و اشتغال به شمار ميرود .در همين ارتباط
صندوق كارآفريني امي د با وجو د اينكه سرمايه اندكي در
يدهد
اختيار متقاضيان راهاندازي طرح كسب وكار قرار م 
اما براس��اس آمارها ،نقش محوري در توسعه اشتغال به
ويژه در مناطق روس��تايي و كم برخوردار داشته است .به
همين منظور ايرنا در جريان س��فر نوراهللزاده به همدان
براي بررسي نقش و خدمات صندوق كارآفريني امي د در
ايجا د اشتغال با مديرعامل صندوق كارآفريني امي د كشور
به گفتوگو نشس��ت تا تصويري از عملكر د اين صندوق
براي مخاطبان ارائه شود.
ش�اخصهاي كيف�ي اي�ن صندوق در  4س�ال
گذشته چه تغييراتي داشته است؟
فعاليتهاي صن��دوق كارآفريني امي د در س��الهاي
 92ت��ا  96مبتني بر ش��اخصهاي كم��ي و كيفي قرار
گرفت و در راس��تاي بهبو د شاخصهاي كيفي ،اقدام به
برنامهري��زي راهبردي و براي محورهاي با اهميت برنامه
اجرايي طراحي ش��د .با توجه به همزماني اجراي برنامه
راهبردي با ابالغ سياس��تهاي اقتصا د مقاومتي در سال
 92سياس��تهاي صندوق كارآفريني امي د مبتني بر اين
دستورالعمل تدوين ش د تا بتوان بحث حمايت از توليدات
داخلي ،شبكه توزيع و رويكر د زنجيرهيي به فرآين د توليد
و توزي��ع را م د نظر قرار داد .در همين چارچوب حمايت
و ايجا د ش��بكه توزيع براي آن دس��ته از محصوالتي كه
تولي د انب��وه آن در كارگاههاي كوچك امكانپذير بو د در
دستوركار قرار گرفت .همچنين با توجه به اينكه صندوق
كارآفريني امي د بدون مجوز بانك مركزي فعاليت ميكرد
براي اينكه در بازار پولي فعاليت صندوق را قانونمن د كنيم،
مجوز الزم از بانك مركزي دريافت ش د و از اين رو ماهيت
حقوقي صندوق كارآفريني امي د تعيين تكليف ش د چراكه

صندوق از سالهاي گذشته به شكلهاي مختلف فعاليت
ميكر د و چندين بار ادغام آن مطرح ش��ده بود .بنابراين
الزم ب��ود ،ماهيت آن شفافس��ازي ش��و د ك��ه با كمك
مس��ووالن اين مهم نيز محقق شد .در اين ميان فعاليت
ب توجه دولت
كمي صندوق كارآفريني امي د موجب جل 
و مجلس به اين نها د و در نهايت انتخاب اين صندوق به
عامليت پرداخت تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه
ملي ش د و ما اين موضوع را با جديت پيگيري كرديم.
د چه ميزان
منابع دولتي صندوق كارآفريني امي 
است؟
در 4س��ال گذش��ته هيچ اعتبار دولت��ي به صندوق
پرداخت نشده و اين صندوق تنها از محل بازگشت اقساط
منابع قبلي مديريت ميشو د درحالي كه در سالهاي 88
تا  92در قالب كمك به افزايش سرمايه صندوق بيش از
 6هزار و  800ميليار د ريال به آن تزريق شده بود.
ش�اخص پرداخت تس�هيالت با وج�و د تزريق
نكردن اعتبار از سوي دولت تغييري داشته است؟
در ش��اخص پرداخت تس��هيالت با  83درص د رش��د
مواجه هس��تيم؛ با اين توصيف كه در 4س��اله  88تا 92
ح��دو د 28هزارميلي��ار د ريال صن��دوق كارآفريني اميد
تس��هيالت پرداخت كرده بو د اما در س��ال 92تا  96اين
آمار به  51هزارميليار د ريال رسي د همچنين در اين زمان
ساالنه به طور متوس��ط به 160هزار متقاضي تسهيالت
پرداخت شده است.

وضعيت صندوق در زمينه وصول اقساط چگونه
است؟
در زمينه وصول اقساط نيز به همين شكل عمل شده
اس��ت؛ يعني 4س��اله دولت دهم 93درص د انتظار وصول
اقس��اط اين صندوق محقق ش�� د اما در مدت 4ساله 92
تا  96با  5درص د رش�� د به 98درص د رس��يده و از 42هزار
و 700ميليار د ريال انتظار وصول كه داش��تيم 41هزار و
770ميليار د ريال وصول شده است .بيتردي د اگر صندوق
ميخواه د پايا و ماندگار باش�� د و بتوان د خدمات بيشتري
ارائه ده د باي د براي وصول اقساط فكر اساسي كن د چون
صندوقي كه با ماهيت قرضالحس��نه و 4درص د كارمزد
فعاليت ميكن د اگر نتوان د اقساط خو د را به موقع دريافت
كن د به طور حتم با شكست مواجه ميشود.
برخي ب��ر اين باورن د كه صندوق در ارائه تس��هيالت
سختگيري ميكن د درحالي كه اين سختگيري نيست
بلكه اطمينان از بازگش��ت اقساط براي پايا ماندن و ارائه
خدمات بيشتر به مردم است.
د مطالبات را كاهش بدهيد؟
آيا توانستهاي 
قط��ع يقين اگر نتوانيم اقس��اط را وصول كنيم ،توان
وا مدهي نيز كاهش ميياب د بنابراين در  4س��ال گذش��ته
تالش ش د كه نه تنها از سير صعودي مطالبات جلوگيري
ش��و د بلكه ميزان آن ني��ز درصدي كاه��ش يابد .ميزان
مطالبات صندوق كارآفرين��ي امي د 2هزار و  800ميليارد
ريال اس��ت كه اين ميزان مطالبات توان صندوق را براي

پرداخت تس��هيالت كاهش داده اس��ت هر چن د در طول
4سال 92تا  96با رش��دي كه در وصول اقساط داشتيم،
اجازه نداديم مطالبات رش د پيدا كند .علت به وجو د آمدن
اين مطالبات در دولت قبل را ميتوان دريافت ضمانتهاي
بانكي نامناس��ب و ارزيابي نادرست و ساماندهي نامناسب
طرحها برش��مرد .درحالي كه طي 4سال گذشته پس از
طراحي برنامههاي راهبردي س��عي شد ،طرحها را به نحو
مطلوب ارزيابي كنيم و پس از بررس��ي اهليت متقاضي،
تس��هيالت پرداخت كنيم .همچنين ب��راي جلوگيري از
ش��كلگيري مطالبات معوق ،فرآين د پرداخت تسهيالت
اصالح ش�� د ولي برخي اش��كال ميگيرن د بر اين موضوع
درحالي ك��ه اين اقدام منجر به افزاي��ش پايايي صندوق
كارآفريني امي د شده است .البته باي د به منتقدان اعالم كرد
ك��ه در صورت اصالح نكردن فرآيندها و در پيش گرفتن
روالي كه در دولت گذشته در پيش گرفته شده بو د با در
يدهد
نظر گرفتن اين موضوع كه دولت پولي به صندوق نم 
و ما نيز وصولي مناس��ب نداشته باشيم به طور حتم بايد
منتظر ورشكسته شدن صندوق كارآفريني امي د باشيم.
در زمين�ه جذب س�پر دههاي مردم�ي اقدامي
كر دهايد؟
پس از دريافت مجوز فعاليت از بانك مركزي در زمينه
جذب س��پر دههاي مردمي با رش د خوبي مواجه بوديم و
مردم از س��پر دهگذاري در اين صندوق استقبال كردن د و
اين موجب ش�� د ما بتوانيم از محل منابع مردم به مردم

تسهيالت پرداخت كنيم .طبق دا دههاي آماري در پايان
سال  91حدو د 2هزار و  500ميليار د ريال ميزان سپرده
مردمي اين صندوق بو د ولي در پايان س��ال  95با حدود
2.5برابر افزايش اي��ن رقم به  6هزار و 300ميليار د ريال
افزايش يافت.
براي چابكس�ازي صندوق چ�ه اقدامي انجام
داديد؟
براي چابكسازي و افزايش بهرهوري در منابع انساني
به عنوان مهمترين اولويتهاي دولت تدبير و امي د از سال
 92تاكن��ون نه تنها با افزايش ني��رو روبهرو نبوديم بلكه
ش��مار نيروها سير نزولي داشته و نيروي انساني صندوق
كارآفريني امي د از يك هزار و 317نفر با 10درص د كاهش
هم اينك به يك هزار و 207نفر رسيده است .تعدادي از
نيروهاي صندوق كارآفريني امي د داراي مدرك تحصيلي
ديپلم و زيرديپلم بودن د بنابراين براي اينكه سطح خدمات
صندوق افزايش ياب د اين قش��ر را تش��ويق به حضور در
عرصه كارآفريني و ايجا د كس��ب وكار كرده و تسهيالتي
نيز در اختيار آنها قرار گرفت.
در پرداخ�ت تس�هيالت ب�ه بخشه�اي ك�م
برخ�وردار و روس�تاها چه اقدامي ص�ورت گرفته
است؟
با توجه به اينكه سياستهاي صندوق كارآفريني اميد
در چارچوب سياستهاي اقتصا د مقاومتي طراحي شده
است ما بيشترين رش د پرداخت را در بخش صنايع داريم
به ويژه صنايعي كه در روستاها مستقر شدند.
طبق آمار در 4س��ال گذش��ته پرداخت تس��هيالت
به بخش صنعت حدو د 3.5برابر رش�� د داش��ته و ميزان
تسهيالت پرداختي به اين بخش از 2هزار و  880ميليارد
ريال در دولت دهم به 13هزارميليار د ريال در س��الهاي
92تا  96رسيده است .از اين 13هزارميليار د ريال حدود
 5هزارميلي��ار د ري��ال به صنايع مس��تقر در محيطهاي
روس��تايي اختصاص يافته اس��ت؛ يعني صنايع و كسب
وكارهاي كوچك صنعتي ،صنايع دس��تي و ديگر صنايع
مور د حمايت مالي صندوق قرار گرفته و سعي در تقويت
و داير كردن آنها داشتهايم.
صن�دوق كارآفريني در بخ�ش خدمات نيز
فعال بوده است؟
اين صندوق در بخش خدماتي كه سرويس به بخش
يدهند ،فعاليت خوبي داشته است .به عنوان مثال
تولي د م 
بخش لجستيك با حمايت صندوق كارآفريني و هماهنگي
سازمان راهداري كشور در روستاها ساماندهي شد .بخش
سدهنده بخش تولي د است
خدمات به طور عمده س��روي 
بنابراين صندوق كارآفريني در برنامههاي خو د س��عي در
حمايت شبكهيي دارد؛ هر چن د طرحهايي كه در قالب اين
شبكهها نبودن د نيز از تسهيالت صندوق بهرهمن د شدند.
آمارها گوياي اين است كه عملكر د صندوق كارآفريني
امي د متناسب با تغيير راهبردهاي نظام تغيير كرده و اين
مجموعه در تحقق اقتصا د مقاومتي موفق عمل كرده است.

نماينده وليفقيه در كردستان:

كولبران را بايد وارد عرصه تجارت و توليد كرد

نماينده وليفقيه در اس��تان كردستان گفت :كولبري باي د هر چه
س��ريعتر ساماندهي شو د و كولبران را وار د عرصه تجارت و تولي د كرد
تا معضل بازارچههاي موقت مرزي در كشور ما برطرف شود.
به گزارش مهر ،آيتاهلل س��يدمحم د حسينيش��اهرودي در مراسم
گراميداشت روز ملي صادرات و تجليل از صادركنندگان نمونه استان كه
در سالن پيامبر اعظم استانداري تشكيل شد ،گفت :مايه تاسف است در
اس��تاني كه داري ظرفيتهاي فراواني در بخشهاي مختلف است مردم
با مش��كل اقتصا د و اشتغال مواجه باش��ند .وي با بيان اينكه دين مبين
اس�لام بر مول د بودن و ارائه خدمت به ديگران تاكي د كرده است ،عنوان
كرد :اگر فرامين و دس��تورات ديني بهطور كامل رعايت شو د بسياري از
مشكالت برطرف خواه د شد .وي با اشاره به اينكه كشور ما پيشرفتهاي
فراوان��ي كرده و قادر به ارائه خدماتي به ديگر كشورهاس��ت ،بيان كرد:

نهتنها در چن د بخش باي د در تمام بخشها و حوزهها به پيش��رفتهاي
الزم دس��ت پيدا كنيم و اين مهم مس��تلزم بهرهمن��دي از توان نيروي
انس��اني است .نماينده وليفقيه در كردستان بر توجه جدي به صادرات
و ارزآوري تاكي�� د ك��ر د و ادامه داد :بازارچهه��اي موقت مرزي معضلي
در كش��ور ما ش��ده كه باي د تدبيري براي ساماندهي آن انديشيده شود.
آيتاهلل حسينيشاهرودي اضافه كرد :كولبري باي د جمع شو د و كولبران
هم عزتمندانه وار د عرصه تجارت و تولي د ش��ون د و توليدات آنها به ديگر
نقاط دنيا صادر ش��و د و اينگون��ه معضل بازارچههاي مرزي هم برطرف
خواه د شد .وي اظهار كرد :تراز تجاري منفي شايسته كشور و استان ما
نيست و باي د تالش شو د اين تراز همواره مثبت باشد.
رييس اتحاديه صادركنندگان اس��تان كردستان هم در اين مراسم
با اش��اره به اينكه اقتصا د زيربناي جامعه است ،گفت :هر كشوري كه

اقتصا د آن صادرات نداشته باش د روبه فناست .آزا د محموديان با اشاره
به اينكه حل تمام مشكالت صادركنندگان از توان دولت خارج است،
عن��وان كرد :انتظار داريم دولتمردان الاقل مهمترين مش��كالت ما را
برطرف كنند.
وي مشكل اساس��ي صادركنندگان را نبو د نقدينگي خوان د و بيان
كرد :سيستم بانكي ما نسبت به پرداخت تسهيالت به صادركنندگان
بيگانه اس��ت و اين درحالي اس��ت كه در كش��ور همس��ايه ما يك تا
۱۰ميلي��ون دالر وام با بهره 4درص د ب��ه صادركنندگان خو د پرداخت
ميكنند ،در چنين شرايطي ما توان رقابت با آنها را نداريم .وي عنوان
كرد :متاس��فانه نرخ تسهيالت در كشور ما بس��يار باالست و هيچگاه
صادركنن��ده و توليدكننده ما با وامهايي با ن��رخ بهره ۲۰درص د توان
رقاب��ت در بازاره��اي جهاني را ندارد .ريي��س اتحاديه صادركنندگان

چهرههاي استاني

اس��تان كردستان خواستار رفع مشكل انبارهاي پارسيان مرز باشماق
مريوان ش د و اظهار كرد :سالهاست وعده حل مشكل اين انبارها داده
ميشو د و تاكنون كاري انجام نشده است .محموديان عنوان كرد :تنها
صادرات براي رونق تجاري كافي نيس��ت و واردات هم اساس تجارت
اس��ت و باي د به آن توجه ش��ود .وي اضافه كرد 4 :سال پيش استاندار
اسبق كردس��تان قول بازگشايي مرز سيف س��قز را دادن د كه محقق
نش�� د و تاكنون بهطور واضح مشكل اين مرز عنوان نشده است .وي با
اشاره به اينكه بسته ش��دن مرزها بيشترين ضرر را به صادركنندگان
وار د ميكند ،بيان كرد :اگر قرار اس��ت مرزي بسته شو د قبل از آن به
ما اطالع دهن د نه اينكه  ۷۵۰خودرو حامل كاال در مرز وجو د داش��ته
باش�� د و آنگاه چن د س��اعت قبل از بسته ش��دن مرزها به ما اين اقدام
را اعالم كنند.

كيفيت مطلوب آب شرب

د  ۵۵ميليون تن فوال د با نگاه
رويكر د تولي 

برنامههاي اقتصادي كردستان در مسير توسعه

لزوم ادغام نشستها و كارگروهها جهت

آذربايجان شرقي|
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب
استان درخصوص منابع تامين آب استان
گف��ت :آب در دس��ترس مش��تركين از
 55درص د آبهاي س��طحي و 45درصد
آبهاي زيرزميني تامين ميشود.
ايمانل��و گف��ت :تامي��ن كيفيت آب
شهروندان از طريق 9واح د تصفيه خانه
آب بوده كه عمليات زاللسازي و گندزدايي آبهاي سطحي را انجام
يدهن د و  86دستگاه تاسيس��ات كلرزني براي آبهاي زيرزميني
م
ب��وده تا همواره و در هر نقطه از اس��تان آب س��الم و بهداش��تي در
دس��ترس مش��تركين محترم قرار گيرد .وي اضافه ك��رد :امروزه با
توج��ه به ارتقاي بهداش��ت جامعه و تعيين اس��تانداردهاي مختلف
جهت حفظ و افزايش س�لامت مصرفكنندگان آب شرب به عنوان
حياتيترين نياز انسان مور د ارزيابيهاي كيفي قرار ميگيرد .در اين
راستا با تعيين ش��اخصها آلودگي و حدو د استانداردهاي مطلوب و
قابل قبول براي آب ش��رب عالوه بر دفتر كنترل كيفيت و بهداشت
آب اين ش��ركت از طريق مركز بهداشت استان نيز با نمونهبرداري و
آزمايش��ات منظم روزانه كيفيت آب پايش ميشود .ايمانلو گفت :در
راستاي كنترل كيفيت آب شرب بهداشتي از لحاظ ميكروبي ،فيزيك
و شيمي ،و ....بر كيفيت آب نظارت انجام ميشود.

اصفهان|
بهرام س��بحاني طي سخناني با ارائه
گ��زارش كاملي درب��اره وضعيت برنامه
تولي�� د  ۵۵ميلي��ون تن ف��والد ،الزامات
موازنه ظرفيت در زنجيره تولي د فوال د را
تبيين كرد.
وي با اش��اره به انگيزههايي كه پيش
ازاين باعث شده بو د هنگام تنظيم سند
چش��مانداز ،تولي د  ۵۵ميليون تن فوال د در نظر گرفته شود ،مصرف
س��رانه فوال د كش��ور را حدو د ۲۱۵كيلوگرم اعالم كر د و افزود :اگر تا
سال  ۱۴۰۴جمعيت كشور به حدو د ۹۰ميليون نفر و مصرف سرانه
به حدو د ۳۳۰كيلوگرم افزايش يابد ،در اين حالت براي مصرف داخلي
فق��ط به ۳۰ميليون تن فوال د نياز خواهيم داش��ت و مابقي ظرفيت
توليدي باي د در بازارهاي صادراتي به فروش رسد .اين درحالي است
كه مزيتهايي نظير گاز ،انرژي ،معدن و نيروي انس��اني مستع د در
ايران شرايطي فراهم آورده است تا با استفاده از اين ظرفيتها توليد
 ۵۵ميليون تن فوال د در دستوركار قرار داده شو د كه البته دستيابي
به اين هدف در صورت برطرف ش��دن چالشهاي فرارو چندان هم
بلندپروازانه و دور از دس��ترس نيس��ت .سبحاني در همين خصوص
خاطرنش��ان كرد :به خوبي واضح است كه نتيجه همه اين كاستيها
نداشتن توان الزم براي رقابت است كه باي د براي بهبو د آن تالش كرد.

كردستان|
ريي��س ات��اق بازرگان��ي ،صناي��ع و
كشاورزي شهرستان سنندج گفت :بايد
اف��كار سياس��ي در خدم��ت برنامههاي
اقتصادي قرار بگير د چراكه در اين حوزه
منابع و پتانس��يلهاي مادي و فيزيكي
بسياري وجو د دارد.
به گزارش تسنيم ،سيدكمال حسيني
ديروز در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه استان كه در استانداري
كردستان برگزار ش د با تسليت جا ن باختن تعدادي از هموطنان در استان
كرمانش��اه بر اثر زلزله شب گذشته اظهار كرد :امروز روز ملي صادرات و
آيين گراميداشت و ارج نهادن به تمامي زحمتكشان اين حوزه است .وي
با بيان اينكه توليدكنندگان و كارآفرينان صادراتمحور سربازان مظلوم
جنگ اقتصادي هس��تند ،گفت :زدودن غبار فقر ،محروميت ،بيكاري و
آسيبهاي اجتماعي قبل از هر زيرساختي نيازمن د به توجه توسعه ذهني،
فكري و همكاري ماست و رويكر د مديريت اقتصادي ،ديپلماسي اقتصادي
در مراودات تجاري در مرزها از مهمترين نيازهاي كشور و كردستان است.
وي تصريح كرد :باي د افكار سياس��ي در خدمت برنامههاي اقتصادي قرار
بگير د چراكه در بخش دولتي و خصوصي منابع و پتانسيلهاي مادي و
فيزيكي بس��ياري وجو د دار د اما متناسب با توسعه ذهني و فكري ما در
مسير و ريل توسعه اقتصادي قرار نگرفته است.

گلستان|
اس��تاندار گلس��تان گفت :باي د با كار
كارشناس��ي و ادغام برخي نشس��تها و
كارگروهها ،مانع از هدررفت وقت مديران
ش��ويم .طبيعي است كه با حجم فراوان
نشستها و لزوم حضور مديران در آنها،
وقت كمي براي رسيدگي به وظايف باقي
مانده و حل مش��كالت اس��تان به مدت
بيشتري احتياج خواه د داشت .به گزارش ايسنا سي د مناف هاشمي
در ستا د فرماندهي اقتصا د مقاومتي اس��تان از مديران دستگاههاي
اجرايي عضو اين س��تا د خواس��ت تا از شرح وظايف دستگاهي فراتر
رفت��ه و اقدامات تحولآفرين در حوزه مربوطه انجام دهن د كه منجر
به اشتغالزايي شود .وي گفت :قوانين موجو د در كشور ظرفيتهاي
بسيار زيادي دارن د كه باي د با مطالعه دقيق ،شناسايي و به كارگيري
ش��ون د و حت��ي در م��واردي كه موانع قانوني وجو د داش��ته باش��د،
كارگروههاي��ي نظير كارگروه تس��هيل و رفع موان��ع تولي د كه براي
آسانس��ازي رون د تولي د و حمايت از توليدكنندگان تشكيل ش دهاند
باي�� د به نحو مطلوبي مو د اس��تفاده قرار گيرند .اس��تاندار گلس��تان
تاكي د كرد :در هنگام ص��دور مجوزها براي ايجا د واحدهاي توليدي
يا اش��تغالزا باي د به فكر بازار فروش و صادرات توليدات هم باش��يم
تا رقابتهاي داخلي بين شغلي موجب ركو د يا تعطيلي واح د نشود.

در آذربايجان شرقي

د بود
جهاني موفقيت آميز خواه 

قرار نگرفته است

جلوگيري از اتالف وقت مديران استان

اخبار شهرستانها
اختصاص  ۲۴س�اعت مكالمه رايگان همراه
اول به مناطق زلزلهزده
همراه اول جهت تس��هيل ارتب��اط در مناطق زلزله
زده ،مكالمه رايگان درون ش��بكه به شهرهاي زلزله زده
استانهاي كرمانشاه و ايالم اختصاص داد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار
ايران ،پس از وقوع زلزله در استانهاي ايالم و كرمانشاه،
شبكه اپراتور اول در آن مناطق كامال پايدار بوده و انتقال
ترافيك بدون هيچگونه اختاللي صورت ميگيرد.
براس��اس اين گ��زارش دقايقي پس از وق��وع زلزله،
تيمه��اي فني هم��راه اول در اين مناطق حاضر ش��ده
و با توج��ه به قطعي برق در برخي مناطق در س��اعات
سدهي
اوليه با تجهيز سايتها به برق اضطراري ،سروي 
به مناطق زلزله زده را ميس��ر كردند .انتقال سايتهاي
 BTSاضطراري به مناطق زلزل��ه زده ،افزايش ظرفيت
سايتهاي موجو د و بازدي د از كليه سايتهاي منطقه و
حصول اطمينان از عملكر د مناسب آنها از ديگر اقدامات
اپرات��ور اول در مناطق زلزله زده بوده اس��ت .همراه اول
جهت تسهيل ارتباط در ش��هرهاي زلزله زده اسالمآباد
غرب ،پاوه ،تازه آباد ،جوانرود ،روانسر ،سرپل ذهاب ،قصر
ش��يرين ،كرند ،گهواره ،گيالن غرب ،چوار ،زرنه ،ايوان و
سرابله ،مكالمه رايگان درون شبكه(به مقص د همراه اول
و تلفنهاي ثابت) از س��اعت ۱۴روز دوش��نبه به مدت
۲۴س��اعت در نظر گرفته است .با اقدامات پيشگيرانه و
تس��ريع در اقدامات پس از وق��وع زلزله با وجو د افزايش
سدهي به هموطنان
بس��يار زيا د ترافيك منطقه ،سروي 
زلزله زده به صورت نرمال درحال انجام است .همچنين
همراه اول از روز سهشنبه به مدت يك هفته ،تسهيالت
خاص��ي را ب��راي مناط��ق زلزله زده در نظ��ر گرفته كه
جزييات آن متعاقبا اعالم ميشود.
تكليف نواح�ي صنعتي و ش�هر كاوه در مورد
فيبر نوري -مركزي| رييس شركت مخابرات شهرستان
مورد استقرار اينترنت و شبكه فيبر نوري در مناطق
ساوه در 
صنعتي شهر ساوه ازجمله شهر صنعتي كاوه اظهار كرد :شهر
مانند ويس و اينترنت همرديف
صنعت��ي از لحاظ خدماتي 
با تهران اس��ت و درحال حاضر ام��كان واگذاري اينترنت تا
س��رعت 40مگابايت را از طريق سيستمهاي وي .دي .اس.
ارد و هيچ مشكلي در استفاده از ديتا و
وجود د 
ال( )VDSL
وجود ندارد .مجيدي گفت:
خطوط اينترنت براي شركتها 
ايجاد تكنولوژي فيبر نوري
همچنين از س��ال  1392براي 
باند نامحدود ،بطور مداوم با شهر صنعتي
كه داراي پهناي 
كاوه جلس��ات و مذاكراتي انجام ش��ده و ب��راي اجراي اين
70ميليارد ريال اعتبار نياز است .وي ادامه داد:

ود
طرح حد 
پيشنهاد اجراي

شركت مخابرات براي تامين اين هزينهها
اد كه هياتمديره شهر صنعتي راجع به
مشاركتي طرح را د 
اين امر به اتفاق نظري نرسيد .به گفته اين مسوول،اكنون
شركت مخابرات تصميم به اجراي طرح در قالب طرحهاي
ارد و ش��يوه
اختصاص��ي از مح��ل اعتبارات اين ش��ركت د 
كار بدين صورت اس��ت كه با توجه به ارتقاي سيس��تمها،
توانند متقاضي
شركتهاي مستقر در شهر صنعتي كاوه مي 
باش��ند و مخاب��رات نيز اين

اس��تفاده از هر پهناي باندي
خدمات را در همان بستر مسي به آنها ارائه ميكند.
تمام محورهاي ارتباطي ايالم باز است -ايالم
مدي��ركل راه��داري و حم��ل و نق��ل جا دهيي ايالم
گفت :تمام محوره��اي ارتباطي ايالم باز اس��ت .نوراهلل
دلخواه اظهار كرد :به دستور استاندار ايالم چن د دستگاه
ماش��ينآالت س��نگين ب��راي آوارب��رداري و كمك به
نيروهاي امدادي به س��رپل ذهاب اعزام شدند .مديركل
راه��داري و حمل و نقل جا دهيي ايالم گفت :بر اثر زلزله
ديشب(يكشنبه) بعضي از محورهاي استان ايالم ريزش
داشتن د كه به وس��يله عوامل راهداري پاكسازي شده و
اكنون تمام محورها باز شده و تر د د در جريان است.
د پژوهش�گران اروپاي�ي از گلخانهاي
بازدي� 
در البرز -كرج| گروهي از پژوهش��گران به سرپرستي
مديركل بخش غذا و نوشيدنيهاي كميسيون اروپا روز
دوش��نبه از مزرعه كشت گلخانهيي مدرن در شهرستان
ساوجبالغ استان البرز بازدي د و روش كشت نوين ايراني
را تحس��ينبرانگيز توصيف كردن��د .خانم«ميال فروئن»
مديركل بخش غذا و نوش��يدنيهاي كميسيون اروپا در
اي��ن بازديد ،اجراي طرحهاي تركيبي در بخش كش��ت
گلخانهي��ي در ايران را موثر عنوان ك��رد .وي ادامه داد:
اجراي پروژههاي كش��ت گلخانهيي به سبك ايراني كه
تلفيقي از اي دههاي سنتي و جدي د بوده ،روش اقتصادي و
خوبي است .فروئن گفت :استفاده از فناوري هوشمندانه
و مدرن در برخي مزارع گلخانهيي س��اوجبالغ حركتي
مناسب براي تولي د انبوه محصوالت كشاورزي و كاهش
استفاده از سموم است.
افزاي�ش اختي�ارات گم�ركات ي�زد -يزد|
مديركل گمركات اس��تان يز د گفت :ترخيص كاالهاي
واحدهاي توليدي ب��دون پرداخت حقوق ورودي از اين
پس درگمركات استان انجام ميشود .مديركل گمركات
استان يز د با اشاره به افزايش اختيارات اين گمركات براي
حمايت از تولي د داخلي گفت :واحدهاي توليدي معتبر
ميتوانن�� د كاالي خو د را بدون پرداخت حقوق ورودي و
با نگهداري بخشي از كاال به عنوان وثيقه ترخيص كنند.
مهردا د پيرحياتي با اش��اره به بخش��نامه جدي د گمرك
ايران افزود :براساس اين بخشنامه و براي حمايت از توليد
داخلي و بهبو د فضاي كسب وكار و تسهيل در تشريفات
گمركي براي واحدهاي توليدي معتبر با نگهداري بخشي
از كاال ب��ه عنوان وثيقه حق��وق ورودي به اين گمركات
تفويض شده است.
ايجا د پايانه گردشگر در ورو ديهاي يزد -يزد|
مدير پايگاه ميراث جهاني ش��هر تاريخي يز د با بيان اينكه
گردش��گري پايدار ضرورت اجرايي در برنامهريزي توسعه
گردش��گري اس��ت ،گفت :گردش��گري زماني ميتوان د به
عنوان صنعتي پويا و قدرتمن د براي ما ايفاي نقش كن د كه
سرمايههاي ما در اين زمينه حفظ شوند .مجتبي فرهمند
با اشاره به اينكه ثبت جهاني بافت تاريخي يزد ،عامل ايجاد
بس��ياري از فرصتهاي توسعهيي براي كشور است ،اظهار
كرد :اس��تفاده از اين فرصته��ا نيازمن د برنامهريزي دقيق
اس��ت كه باي د با در نظر گرفتن پتانسيلهاي شهر تاريخي
انجام شود .وي افزود :ايجا د پايانه گردشگر در ورو ديهاي
عرص��ه جهاني ،افزاي��ش اقامتگاههاي گردش��گران ،ايجاد
سازوكارهاي مناسب و كارآم د جهت راهنماي گردشگران
و شناس��اندن ه��ر چ��ه بهتر فرهن��گ يز ديه��ا از ديگر
ضرورتهاي اجرايي است كه باي د در دستوركار قرار گيرد.

اخبار
استخدام حقالتدريسيها
تعيين تكليف ميشود

استخدام حقالتدريسيها يكي از چالشهاي بزرگ
ش است .معلمان حقالتدريسي ميگويند
آموزش و پرور 
سالها با حقوق كم و بدون بهرهمندي از مزايا ،تدريس
كردهاند و حاال بايد استخدام شوند؛ آن هم بدون آزمون،
اما آم��وزش و پرورش چني��ن اعتقادي ن��دارد .وزارت
آموزش و پرورش كه در س��الهاي گذشته بدون فيلتر،
معلمان حقالتدريس��ي را به دليل كسري نيرو و بودجه
به كار گرفته بود ،حاال ميگويد اين معلمان بايد آزمون
بدهند و در صورت قبولي استخدام شوند .مديركل امور
مجل��س وزارت آموزش و پرورش به بازگش��ت «طرح
اس��تخدام معلمان حقالتدريس ،مربيان پيشدبستاني
و آموزش��ياران نهضت سوادآموزي» ،به كميته آموزش،
كميسيون تحقيقات مجلس جهت بررسي اشاره كرد و
گف��ت :با توجه به اهميت و ظرافت كار تعليم و تربيت،
موض��وع جذب و اس��تخدام در آم��وزش و پرورش بايد
ب��ا حساس��يت و دقت انجام ش��ود و در اين خصوص با
نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي و مسووالن حوزه
تخصصي در وزارتخانه ،س��ازمان اداري و اس��تخدامي
كش��ور و س��اير مراجع ذيرب��ط در دول��ت همكاري
نزديكي داريم .او تاكيد كرد :پس از برگزاري جلس��ات
كارشناس��ي« ،طرح اس��تخدام معلمان حقالتدريس،
مربيان پيشدبستاني و آموزشياران نهضت سوادآموزي»
جهت تعيين تكليف نهايي از طريق كميسيون به صحن
علني ارسال خواهد شد.

بررسي طرح حبسزدايي
در دستور كار كميسيون قضايي

دس��تورالعمل صدور اح��كام جايگزين حبس صادر
ش��ده ،اما قانون مدون و مش��خصي براي صدور احكام
جايگزين وجود ندارد و مجلس بايد قانون جامع و قابل
اجراي��ي در اي��ن زمينه تصويب كند تا ص��دور احكام،
بستگي به سليقه و نگاه قاضي نداشته باشد .عضو هيات
رييس��ه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به
بررس��ي طرح حبس زدايي در اين كميسيون گفته كه
اين ط��رح در صورت تصويب نهايي مش��كل جمعيت
باالي زندانيان را حل خواهد كرد.
جلي��ل رحيميجهانآبادي با اش��اره به اينكه طرح
مربوط به حبس زدايي يكي از طرحهايي اس��ت كه در
دستور كار كميسيون قضايي قرار دارد ،اظهار كرد :اين
طرح در مورد بازداشت موقت وزندانياني كه به صورت
موقت نگهداري ميشوند و كساني كه به دليل بعضي از
جرايم كيفري از جمله مس��ائل مالي و رانندگي زنداني
ميش��وند ،اجرا خواهد ش��د .نماينده مردم تربتجام،
تايباد و باخرز در مجلس ش��وراي اسالم ،به خانه ملت
گف��ت :در اي��ن طرح با واكاوي بخشه��اي مختلف به
جاي زندان ،جريمه نق��دي ،محروميتهاي اجتماعي
و محدوديتهايي در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا بتواند
بخش��ي از جمعيت  230هزار نفري زندانيان كشور را
كاهش دهد .او اظهار كرد :در بعضي از زندانهاي كشور
 4برابر ظرفيت زنداني وجود دارد و اين زندانها نه تنها
كانون اصالح و كانون تربيت نيس��تند بلكه زمينههاي
جرمزاي��ي و آموزش رفتاره��اي مجرمانه ب��راي افراد
ميشوند.

بيمهاي
خأل سياست 
براي نسخهنويسي پزشكان

عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس با بيان
اينكه صرفه جويي در حوزه دارو بر عهده س��ازمانهاي
بيمهگر است ،گفت :متاس��فانه سازمانهاي بيمهگر از
خأل تصميمگي��ري رنج ميبرند .حيدرعل��ي عابدي با
اش��اره به اينكه تجوي��ز دارو از نقطه نظرهاي مختلفي
قابل بررسي است ،به خانه ملت گفت :بحث صرفهجويي
اقتصادي ،س�لامت بيمار ،نگرانيهاي پزش��كي و تيم
مراقبتدهنده س�لامت از موضوعات قابل بررس��ي در
تجويز دارو است.
نماينده مردم اصفهان درمجلس ش��وراي اسالمي،
اف��زود :نميتوان هر دارويي كه پزش��ك تجويز كرد را
نوع��ي زياده رويي در تجويز قلمداد كرد ،زيرا پزش��ك
براساس فهم و مطالعات خود به اين نقطه رسيده است؛
ضمن اينكه نميتوان از پزش��ك درخواست كرد كه در
زم��ان تجوي��ز دارو صرفه جويي را مد نظ��ر قرار دهد،
پزش��ك بايد ب��ا آرامش كامل و قاطعي��ت دارويي را با
هدف روند درماني دارويي تجويز كند.
او تاكيد كرد :اگر پزش��كي دارويي را نميپس��ندد
اين كس��ري مربوط به پزش��ك نبوده و بلكه داروس��از
داراي مشكالتي است ،يعني داروساز نتوانسته دارو را به
درستي ارائه داده و ذهن پزشك را نسبت به اثر بخشي
دارو اقناع كند ،ضمن اينكه هر بيماري تمايل دارد ،دارو
را ب��ا بهترين كيفيت دارويي دريافت كند؛ بنابراين اين
حق را نميتوان از مردم گرفت.
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اقتصاد اجتماعي

گزارش «تعادل» از جزئيات زلزله غرب كشور

ايران لرزيد

ريحانه جاويدي
تويكم آبان ،زلزلهيي با
ساعت  9:48يكشنبه شب ،بيس 
قدرت  7.3ريشتر« ،ازگله» از توابع استان كرمانشاه را لرزاند؛
زلزلهيي كه نزديك به  200پس لرزه داشت و طبق آخرين
آمار اعالم شده تا ساعت  19روز گذشته407 ،نفر كشته و
 6700نفر مجروح شدند .آنطور كه بررسيهاي اوليه نشان
ميدهد ،شهرستان سرپل ذهاب بيش از 70درصد تخريب
شده و بيشترين آمار تلفات را داشته است.
هر بار كه زمين به لرزه ميافتد ،ضعفهاي س��ازهيي
و امكانات زيرساختي،امنيتي و بهداشتي در استانهاي
كش��ور با قدرت رخ مينمايد .نوبت به كرمانشاه رسيد تا
پس از رودبار،قائنات ،بم و ورزقان ،به خاك بنش��يند و
مردمي داغدار ش��وند .شهرونداني كه از ترس جان ،شب
را در س��وز سرماي پاييز زاگرس بدون كمترين امكانات
در خياب��ان به صبح رس��اندند تا هوا به روش��ني برود و
هليكوپترهاي امداد و امكانات اوليه راهي شهرهايش��ان
ش��ود .در حالي كه آماره��اي اوليه ،درس��ت و غلط در
ش��بكههاي اجتماعي دست به دس��ت ميچرخيد ،دو
س��اعت بعد از وقوع زلزلهيي كه هشت استان كشور آن
را ح��س كردن��د و عراق و تركيه و كوي��ت را هم لرزاند،
مرتضي س��ليمي ،رييس سازمان امداد و نجات جمعيت
هالل احمر با اعالم  2كش��ته و  15مصدوم ،كانون زلزله
را ش��هر حلبچه اعالم كرد و دقايقي بعد گفت كه پيش
بيني ميش��ود تلفات حادثه زياد نباشد .اما از صبح روز
گذشته ،آمار كش��تهها و مجروحان زلزله  7.3ريشتري،
هر لحظه بيشتر ميش��د .اگرچه دو ساعت بعد از وقوع
اين حادثه ،س��تاد مديريت بحران با دس��تور عبدالرضا
رحماني فضلي ،وزيركشور،تشكيل شد،اما مانند بسياري
از حوادث غيرمترقبه ديگر،يك س��خنگوي واحد براي
اع�لام آخرين اخبار از اين حادثه وجود ندارد و هر كدام
از سازمانهاي مرتبط با امر امدادرساني ،اقدام به انتشار
اعداد و ارقام از ميزان خس��ارتهاي جاني و مالي كردند
بطوري كه طبق اعالم س��ازمان امداد و نجات جمعيت
ه�لال احمر ،تا س��اعت  19تعداد كش��تهها 407نفر و
مجروحان  6700نفر بود .از طرف ديگر آنطور كه سازمان
پزش��كي قانوني اعالم كرد387 ،نفر كشته و  6603نفر
مجروح شدند .پيرحسين كوليوند،رييس اورژانس كشور
آمار كشتهشدگان اين حادثه را 371نفر و مجروحان را
 6650نفر دانست .از ميان اين كشتهشدگان،بنابر اعالم
فرمانده كل ارت��ش ،براثر تخريب اماكن ارتش در مرزها
و در پادگانهاي شهرهاي زلزلهزده ،تعدادي از نيروهاي
ارتش جان خود را از دس��ت دادند و همچنين به استناد
اطالعي��ه ،مركز اطالعرس��اني و روابط عموم��ي وزارت
آموزش و پرورش 6 ،نفر از دانشآموزان شهرستان داالهو
در زلزله  7.3ريشتري يكشنبه شب،جان باختهاند.
مردم چه ميگويند؟
تاريكي هوا بر خسارت ناشي از زلزله سايه انداخته بود،
آفتاب كه زد مشخص شد چه بر شهرها رفته است .خانهها
يكي در ميان خراب شده و آب و برق قطع است .صداي گريه
و شيون با بهت ناشي از اتفاق كرمانشاه را در بر گرفته است.
فردين رستمي ،يكي از زلزلهزدههاي كرمانشاه درباره اوضاع
حاكم بر اين استان به «تعادل» ميگويد« :بيمارستانهاي
اس��تان ديگر پاس��خگوي تعداد باالي مجروحان نيس��ت.
درهاي بيمارستان طالقاني،امام حسين و امام رضا به روي
مردم بسته شده و ظرفيت اين سه بيمارستان تكميل است.
ب��ا اين وجود هنوز تعداد زيادي از مردم زير آوار هس��تند.
شهرستانهاي سرپل ذهاب ،قصرشيرين،كرند،اسالمآباد،
ازگله و ثالث باباجاني بيشترين خسارت را داشتند».
رس��تمي افزود« :اگرچه ارتش و س��پاه ،هلي كوپتر و
نيروي كمكي به استان اعزام كردند اما امدادرساني ضعيف
و كند پيش ميرود .ارائه خدمات امدادي دير ش��روع شده
بود جز شهرس��تان جوانرود كه مديريت بحرانش به خوبي
عمل كردند ،ميتوان گفت مس��ووالن مديريت بحران در
ساير شهرستانها،خودشان بيشتر از مردم از زلزله ترسيده
بودند».
اين ش��هروند زلزلهزده درباره كمكهاي ارائه ش��ده در
مناطق زلزلهزده ميگويد« :در بسياري از مناطق زلزلهزده،
هيچ كمك امدادي از جمله چادر و پتو توزيع نشده و آنچه
در دست مردم است ،وسايل شخصي خودشان است .شب
تا صبح هيچ كاري انجام نشد .بيشتر ادارات و اماكن عمومي
شهر تعطيل است و اگرچه بارها از سوي مسووالن اعالم شد
سوخت به استان ارسال ميشود،بسياري از پمپ بنزينها
تعطيلهستند».
رستمي درباره شرايط خانههاي اين استان بعد از
وقوع زلزله ميگويد« :آن بخش از واحدهاي مس��كن
مهر كه در كانون زلزله قرار داشتند ،بيش از 90درصد

تخريب ش��ده و در بقيه نقاط اس��تان ديوار خانههاي
ترك خورده و نماهايشان ريخته است».
بيمهري مسكن مهر
اگرچه مديران مس��كن مه��ر در دولتهاي نهم و دهم
معتقد بودند ،واحدهاي اين طرح به دليل ساختوسازهاي
اصولي در برابر وقوع ش��ديدترين زلزله مقاوم هس��تند ،اما
نتيجه در عمل حكايت ديگري دارد .مس��كني كه قرار بود
س��قفي باالي سر مردم باشد پس از زلزله يكشنبه شب بر
سرشان آوار ش��د .دولت احمدينژاد از اين پروژه با عنوان
مهمترين پروژه ملي كش��ور ياد ميكرد و معتقد بود تنها
مخالفان دولت به اين طرح «انگ» نداشتن ايمني ميزنند،
در برابر زلزله تحمل نداشت و اين در حالي بود كه بسياري
از منازل ش��خصي در مجاورت اين س��اختمانها آسيبي
نديدند .بطوري كه مسعود شريفي،مديركل راه و شهرسازي
استان كرمانشاه درباره وضعيت ساختمانهاي مسكن مهر
در شهرستان سر پل ذهاب كه اعالم شد 90درصد تخريب
ش��ده است،به ايسنا گفت« :ما در اين شهرستان دو پروژه
 500واحدي و  250واحدي مس��كن مهر داريم كه پروژه
اول با توجه به قرار گرفتن آن بر روي گس��ل آسيب جدي
ديدهاند».
از ط��رف ديگ��ر،اس��حاق جهانگي��ري،مع��اون اول
رييسجمه��ور ،در واكنش به تصاوير منتش��ره از تخريب
مس��كن مهردر شهرس��تان س��رپل ذهاب گفت«:بيشتر
خانههاي تخريب ش��ده در زلزله ش��ب گذشته در استان
كرمانشاه متعلق به ساختمانهاي مسكن مهر است ،وزارت
راه و شهرس��ازي با دقت اين موض��وع را كه چرا خانههاي
نوساز تا اين حد آسيبپذير بودهاند ،بررسي كند».
واحدهاي مسكن مهر تنها بناهاي تازه ساختي نبودند
كه بر اثر زلزله يكشنبه شب،تخريب شدند ،بلكه بيمارستان
تازه تاسيس اسالمآباد غرب و بيمارستان سرپل ذهاب هم
از ديگر بناهاي تخريبي در اين منطقه بودند.
وضعيت امدادرساني به مناطق زلزلهزده
پنج س��اعت بعد از وقوع زلزله در اس��تان كرمانش��اه،
رحماني فضلي،در جلس��ه اضطراري ستاد مديريت بحران
كشور،با تاكيد بر لزوم اعزام تيمهاي تخصصي آواربرداري
در مناطق زلزلهزده از نيروهاي س��پاه و ارتش خواس��ت تا
هر چه س��ريعتر نس��بت به ايجاد بيمارس��تان صحرايي و
آواربرداري در مناطق زلزلهزده اقدام كنند .دو س��اعت پس
از اين جلسه،از سوي وزير كشور اعالم شد به دليل تاريكي
شب امكان پرواز بالگرد نيست وبرخي راهها بسته شده اما
تمام تالش نيروها اين بوده كه خود را به منطقه برس��انند،
اكنون ارتش ،س��پاه ،بسيج ،هالل احمر ،وزارت بهداشت و
وزارت نيرو با آمادگي كامل در منطقه حضور دارند.
ساعت هشت صبح روز دوشنبه 10 ،ساعت بعد از وقوع
زلزله،مديرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان كرمانشاه از
آغاز آواربرداري در شهرستانهاي مختلف زلزلهزده خبر داد.
محمدرضا اميريان به ايس��نا گفت 100« :تيم عملياتي به
مناطق آس��يب ديده اعزام ش��دند كه از اين تعداد  50تيم
مربوط به خود استان است و از  10استان ديگر نيز براي ما
كمك و امكانات رسيده است».
از س��وي ديگر امير سرلش��كر رحيم موسوي فرمانده
كل ارتش،كه براي بررس��ي آخرين تالشه��ا در رابطه با
كمك رس��اني زلزلهزدگان عازم كرمانشاه شد،اعالم كرد:
«هم��ه امكان��ات نيروه��اي ارتش در خدمت م��ردم عزيز
در مناط��ق زلزلهزده خواه��د بود و آم��اده تامين هرگونه
نيازمندي ستاد بحران خواهيم بود ».همچنين امير سرتيپ
كيومرث حيدري فرمانده ني��روي زمين ارتش هم از اعزام
 145فروند بالگرد به منطقه براي كمك به امدادرس��اني و
انتقال مجروحان خبر داد و گفت« :با توجه به حجم باالي
خس��ارت دس��تور دادم  4تيپ نيروي زميني براي تسريع
آواربرداري در منطقه مس��تقر ش��وند ».كمكهاي ارتش
و س��پاه در حالي است كه س��خنگوي ناجا هم از آمادگي
كامل پليس براي ارائه هرگونه خدمات امنيتي ،انتظامي و
ترافيكي به آسيبديدگان زلزله اخير در استانهاي مرزي
كشور خبر داد .سعيد منتظرالمهدي درباره اين خبر گفت:
«پليس بالفاصله با بسيج عوامل انتظامي خود در استانهاي
آس��يب ديده از زلزله در محل حاضر و ب��ا اعزام دو گردان
ني��رو از تيمه��اي پليسهاي تخصص��ي و همچنين چند
فرون��د بالگرد به همراه تجهيزات و امكان��ات الزم از تهران
به كمك هموطنان عزيز ش��تافتند ».سرهنگ محمد رضا
صادقيزاد فرمانده منطقه پدافند هوايي غرب كش��ور هم
اظهار داش��ت :يگانهاي اين منطقه در همدان ،كرمانشاه،
ايالم و آبدانان آماده كمك رس��اني ،امداد و اقدامات مردم
ياري به حادثه ديدگان هستند .ساعت  13:30دقيقه ظهر
روز گذش��ته،امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع هم به معاون

مهندسي و پدافند غيرعامل و مديران ارشد وزارت دفاع در
كرمانشاه دستور داد با هماهنگي ساير سازمانها و نهادهاي
وابسته به وزارت دفاع و بسيج امكانات براي امدادرساني به
زلزلهزدگان اقدام فوري را به عمل آورند.
يك گ��روه نجات و  ۸دس��تگاه خودرو آتشنش��اني و
تجهي��زات آواربرداري ه��م از تهران براي امدادرس��اني به
مناطق زلزلهزده غرب كش��ور اعزام شدند تا روند كمك به
مناطق زلزلهزده سرعت بيشتري پيدا كند.
محمد علي نجفي،شهردار تهران هم از اعزام يك اكيپ
براي امداد ،كمكرساني و اهداي موادغذايي و بهداشتي به
مناطق زلزلهزده خبر داد.
وضعيت بهداشتي مناطق زلزلهزده
همچنين صبح ديروز حس��ن قاضيزاده هاشمي،وزير
بهداش��ت كش��ور،راهي مناطق زلزلهزده غرب ايران شد.
مناطق��ي كه به گفته م��ردم زلزلهزده،بيمارس��تانهايش
پاسخگوي حجم باالي مجروحان نيست .صبح روز گذشته،
امي��د عبدي،معاون غذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��كي
كرمانشاه با اعالم كمبود شديد دارو ،سرم ،تخت و تجهيزات
در استان از تخريب بيمارستان سرپل ذهاب خبر داد .اين در
حالي است كه قاسم باباجاني ،معاون درمان وزارت بهداشت
از ارس��ال س��ه كاميون حام��ل دارو و تجهيزات پزش��كي
مصرفي از لرستان ،كردس��تان و همدان به كرمانشاه خبر
داد .و گفت ۲۰«:بالگرد هوانيروز ۱۳۶ ،دستگاه آمبوالنس،
 ۲۸دستگاه اتوبوس آمبوالنس نيز به مناطق زلزلهزده اعزام
ش��دهاند همچنين چهار باب بيمارس��تان صحرايي نيز در
منطقه مستقر شده است».
محس��ن فرهادي ،معاون فني مركز سالمت محيط و
كار وزارت بهداش��ت از اعزام تيم واكنش س��ريع بهداشت
محيطي به مناطق زلزلهزده غرب كشور خبر دادو به دنبال
آن محس��ن ميرش��اه ولد،مديركل رواب��ط عمومي و امور
بينالملل س��ازمان بهزيستي كشور هم اعالم كرد تيمي از
اين سازمان با هدف ارائه خدمات مشاورهيي به بازماندگان
زلزله غرب كش��ور اعزام ميشود .غالمرضا اصغري،رييس
س��ازمان غذا و دارو ،عصر روز گذشته ،اعالم كرد موجودي
شركتهاي دارويي و تجهيزاتي استان و استانهاي همجوار
براي امدادرساني به مناطق زلزلهزده كافي است .همچنين
 80نفر از مصدومان زلزله غرب كشور به بيمارستانهاي امام
خميني(ره) ،طالقاني ،سينا و شريعتي تهران منتقل شدند.
كمكهاي بهداشتي و درماني دولت در حالي است كه
مردم هم در راس��تاي ابراز همدردي با هموطنان زلزلهزده،
به ميدان آمدند و به دنبال درخواس��ت سخنگوي سازمان
انتقال خون ،براي اهداي خون پيش قدم شدندبطوري كه
تا س��اعت  12ظهر روز گذشته 830 ،نفر به مراكز سازمان
انتقال خون در استان تهران مراجعه كردند.
پيامهاي تسليت ملي و بينالمللي
به دنبال وقوع زلزله  3.7ريش��تري در استان كرمانشاه،
رييسجمه��ور ،عل��ي الريجاني رييس مجل��س و اعضاي
هيات دولتاز جمله عبدالرضا رحماني فضليوزير كشور،
حسن قاضيزاده هاشميوزير بهداشت ،محمدجوادظريف
وزير امورخارجه ،بيژن زنگنهوزير نفت،محمدباقر نوبخت
س��خنگوي دول��ت و ...پيامهاي تس��ليت را در راس��تاي
همدردي با مردم زلزلهزده كرمانشاه منتشر كردند،در متن
پيام تسليت حس��ن روحاني،رييسجمهوري كشور،آمده
اس��ت« :حادثه زلزله در سطح وسيعي از استانهاي غربي
كشور به ويژه در استان قهرمان پرور كرمانشاه كه منجر به
جان باختن و مجروح شدن تعداد زيادي از هموطنان عزيز
گرديد ،موجب تاثر همگاني و اندوه فراوان شد».
از ابتداي وقوع اين حادثه دردناك و در تماس مس��تمر
با اس��تاندار كرمانش��اه و وزير كشور دس��تورات الزم براي
امدادرس��اني و نجات آس��يب ديدگان داده ش��د و معاون
اول رييسجمه��ور نيز ماموريت يافت با نظارت و مديريت
عالي ،كليه امكانات كش��ور در بخشهاي دولتي ،عمومي،
نظامي و نهادهاي مردمي را در اين جهت هماهنگ و بسيج
نمايد .در عين حال الزم است تمام دستگاههاي مسوول و
امدادي در اين اس��تانها و استانهاي همجوار ،با همكاري
حداكثري و در اختيار گذاردن همه امكانات موجود ،نسبت
به امدادرس��اني ،اسكان مناس��ب و تامين نيازهاي آسيب
ديدگان اقدام كنند .از صميم قلب با همه آسيبديدگان و
داغديدگان اين حادثه همدردي ميكنم و از درگاه خداوند
متعال براي جانباختگان رحمت واسعه ،براي آسيبديدگان
شفاي عاجل و براي هموطنان مصيبت ديده صبر و سالمتي
مسألت دارم .دولت با تمام امكانات خود و به صحنه آوردن
توانايي همه دستگاهها در سطح ملي و محلي در كنار آسيب
ديدگان خواهد بود».
از طرف ديگر كميسيونر اروپايي كمكهاي بشردوستانه
در پيامي با آسيبديدگان و خانواده قربانيان زلزله مناطق
غربي ايران ابراز همدردي كرد .كريس��توس اس��تايليانيدز
همچنين از اعالم آمادگي اتحاديه اروپا براي كمكرس��اني
خب��ر داد .همچنين دبير هفت��اد و دومين مجمع عمومي
س��ازمان ملل هم به دنبال تلفات برجاي مانده از زلزله در
ايران به دولت و مردم كش��ورمان تسليت گفت .ميروسالو
الجكاك ،دبير هفتاد و دومين مجمع عمومي سازمان ملل
ضم��ن ابراز نگراني از افزايش ميزان تلفات زلزله در ايران و
عراق در صفحه توييتر خود نوشت :مجمع عمومي سازمان
ملل در كنار دولت و بازماندگان قربانيان اين زلزله است.گري
لوييس هماهنگكننده ويژه سازمان ملل در ايران ،ميشاييل
كلور برشتولد سفير آلمان در تهران ،آنتونيو گوترش دبيركل
س��ازمان ملل،روساي جمهور و نخست وزيران كشورهاي،
ي آذربايجان،روس��يه،كويت،
تركيه،افغانس��تان،جمهور 
پاكستان ،انگلس��تان و ايتاليا هم برخي از ديگر چهرههاي
بينالمللي بودند كه اين حادثه را تسليت گفتند.
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گاليه نمايندگان مردم كرمانشاه در مجلس
شوراي اسالمي
در حالي كه امدادرسانيها به مناطق زلزلهزده كرمانشاه
ادام��ه دارد،نماين��دگان م��ردم اي��ن اس��تان در مجلس
ش��وراي اس�لامي ،نامهيي گاليه آميز خطاب به حس��ن
روحاني،رييسجمهور،نوش��تند .در بخشي از اين نامه به
محروميت مناطق مرزي غرب كش��ور اش��اره شده و آمده
اس��ت« :همچنانكه در زمينه آمار بيكاران ،استان كرمان و
شهرهاي غرب كش��ور رتبه اول را دارند ،متاسفانه از نظر
توس��عه و عمران ش��هري و روس��تايي هم به اين مناطق
بيتوجهي صورت گرفته است لذا ضروري است همهجانبه
و عادالنه زمينه رشد همه مناطق كشور فراهم شود».
از ط��رف ديگ��ر حش��متاهلل فالحتپيش��ه نماينده
اس�لامآباد غرب و داالهو نيز از افرادي بود كه نس��بت به
وضعيت مردم ح��وزه انتخابيه خود،در س��اعات اوليه در
واكنش به اين حادثه با تاكيد بر اينكه عمق فاجعه زلزله در
استان كرمانشاه بسيار زياد است گفت كه تلفات در روستاها
بسيار باالست .عمق فاجعه بيشتر از آنچه در خبرها آمده،
اس��ت .در حال حاضر بيمارس��تانهاي اس�لامآباد غرب،
داالهو ،قصرش��يرين ،س��رپل ذهاب و گيالنغرب بهشدت
نيازمند كمك هستند.
وي با ابراز تاس��ف از اينكه برخي از مديران بهداشت و
درمان اين شهرستانها سر پست خود نيستند ،گفت :اغلب
مصدومان غرب اس��تان كرمانشاه به بيمارستان اسالمآباد
غرب منتقل شدهاند ،بيمارستاني كه امكانات زيادي ندارد.
بنده در همين رابطه با ستاد بحران در وزارت كشور تماس
گرفتم و به اين موضوع اشاره داشتهام و درخواست كردم كه
هاللاحمر و كمكهايي به اين بيمارستان برده شود چون
االن وضعيت بهگونهيي است كه تختهاي بيمارستاني در
حياط بيمارستان مس��تقر كرده و بهشدت با كمبود نيرو
و امكانات مواجهند .بخشي از بيمارستان جديدالتاسيس
اس�لامآباد غرب نيز به دليل زلزله تخريب ش��ده است .با
اين وجود پرس��نل بهشدت مش��غول درمان مجروحان و
مصدومان هستند .انتظار ميرود كمكرساني به مصدومان
افزايش يابد و روند درمان تسريع بخشيده شود.
همچنين ،سيد قاسم جاسمي ديگر نماينده كرمانشاه
هم گفت كه شهرس��تانهاي همجوار اس��تان كرمانش��اه
براي خدمات رس��اني به مناطق زلزلهزده مامور ش��دهاند
كه احتماال خدمترس��اني به استانهاي تهران و سمنان
نيز خواهد رس��يد .وي در توضيح آخرين وضعيت مناطق
زلزلهزده گفت :بيش��ترين اثرات تخريبي زلزله در منطقه
ازگل ،ثالث باباجاني ،س��رپل ذهاب و روس��تاهاي اطراف
است .متاسفانه وضعيت برق رساني در شب گذشته مناسب
نبود .گزارشاتي از قطعي برق و نبود ارتباطات تلفني رسيده
است مردم در شب گذشته از ترس پس لرزهها به خيابانها
رفته و ش��ب را در آن س��رماي سوزناك به صبح رساندند.
حدود  ۵۰پسلرزه گزارش ش��ده اس��ت كه اين وضعيت
نگرانكننده بود.
مجمع نمايندگان اس��تان كرمانش��اه هم در پي وقوع
زلزله در مناطق مختلف اين استان ضمن صدور بيانيهيي از
دولت و مردم درخواست كرد كه با سرعت بيشتر به آسيب
ديدگان كمك كرده و آنها را ياري رسانند.
لرزه بر اندام آثار تاريخي استان كرمانشاه
در حالي كه بسياري از س��اختمانهاي نوساز استان
كرمانشاه از جمله واحدهاي مسكن مهر و دو بيمارستان
اين اس��تان دچار تخريب و آس��يب جدي شدند،بناهاي
تاريخي كرمانشاه هم از آسيبهاي زلزله بينصيب نماندند،
اگرچ��ه ميزان خس��ارات وارده به اين بناه��ا كه هر كدام
قدمت چند صد ساله و بيشتر دارند،بهشدت آسيبهاي
وارد شده به بناهاي تازه ساخت نبود .اخبار اوليه حكايت
از آن داش��ت كه  10بناي تاريخي در اس��تان كرمانشاه و
ايالم دچار تخريب ش��دند .جليل باالي��ي ،مدير ادارهكل
ميراث فرهنگي استان كرمانشاه ،درباره اين خبر بيان كرد:
«كاروانسراي شاهعباسي ،عمارت خسرو و چارقاپي در قصر
شيرين،قلعه يزدگرد در شهرس��تان داالهو و زيج منيژه
در س��رپل ذهاب از بناهاي تاريخي بودند كه آسيبهاي
جزئي را متحمل شدند ».اين در حالي است به گفته پيمان
نعمتي ،مدير دو مجموعه تاريخي بيستون و طاق بستان
كرمانش��اه،اين دو مجموعه سالم هستند و هيچ آسيبي
نديدند.
از طرف ديگر آنطور كه عبدالمالك شنبهزاده ،مديركل

ميراث فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردشگري استان ايالم
ميگويد،بر اثر زلزله يكشنبهشب ۹ ،بناي تاريخي از جمله
گچبريهاي شهر تاريخي سيمره آسيب جدي ديدند .به
گفته او ،قلعه گنجانچم در ايالم ،قلعه توراش��رف و قلعه
ميرغالم در درهش��هر و موزه باستانشناسي درهشهر نيز
آسيب ديدند.
وعدههاي مسووالن؛ از بيمه بيكاري تا وام مسكن
مانند بسياري از حوادث غيرمترقبه،مسووالن اينبار
هم در راس��تاي هم��دردي با مردم زلزلهزده كرمانش��اه،
آمادگي سازمان خود را براي ارائه كمكهاي بلندمدت به
م��ردم اين منطقه اعالم كردند ،تقي نوربخش ،مديرعامل
س��ازمان تامي��ن اجتماعي،يك��ي از افرادي ب��ود كه در
س��اعات ابتدايي صبح روز گذشته ،مستمري بازماندگان
بيمهشدگان متوفي و همچنين برقراري كمك هزينه ايام
بيماري براي حادثهدي��دگان را از وظايف مهم واحدهاي
بيمهيي س��ازمان تامين اجتماعي برش��مرده و دس��تور
تس��ريع در انجام اين تعهد س��ازمان تامين اجتماعي در
قبال ذينفعان را صادر كرده است .نوربخش همچنين بر
لزوم سركشي از كارگاههاي آسيبديده از زلزله و برقراري
مقرري بيمه بيكاري براي واجدين شرايط در اين كارگاهها
تاكيد كرده است.
از ط��رف ديگر ،كيوم��رث فالحي ،مدي��ركل تامين
اجتماعي كرمانشاه هم با اشاره به آمادگي مراكز بيمهيي و
درماني تامين اجتماعي براي خدمت رساني به مصدومين
حادثه زلزله گفت :همچنين دستور برقراري بيمه بيكاري
و مستمري بازماندگان براي بيمهشدگان حادثه ديده اين
استان در زلزله در اس��رع وقت صادر شده است ».محمد
كاظم چقازردي ،مديرعامل بانك سپه هم از اختصاص يك
هزار ميليارد ريال منابع اين بانك براي پرداخت تسهيالت
ب��ه خانوادههاي آس��يب ديده از زلزله اس��تانهاي غربي
كشور خبر داد .او افزود :اين منابع با هماهنگي استانداري
براي هر واحد مس��كوني تا س��قف يكصد ميليون ريال با
بازپرداخت  5ساله و تنها با يك ضامن پرداخت خواهد شد.
حاشيه
زلزله  7.3ريش��تري در استان كرمانش��اه ،هم مانند
تجربهه��اي تلخ ديگري كه پيش از اي��ن در زمان بحران
در ايران،شاهد هس��تيم،با حواشي همراه بود،اين ميان
افزايش قيمت بليت هواپيما،ارائه ش��ماره حس��ابهاي
جعل��ي و دفن بدون مجوز قربانيان اين حادثه بخش��ي از
اين حاشيهها بودند .در نخستين ساعات صبح روز گذشته
اعالم شد قيمت بليت هواپيما به استان كرمانشاه به 900
هزار تومان رس��يد،اتفاقي كه با واكنش دادستان عمومي
و انقالب كرمانش��اه هم��راه بود .محمدحس��ين صادقي
در واكن��ش به اي��ن خبر گفت« :با اف��راد فرصت طلب و
سودجويي كه احيانا بخواهند با زار سياه در عرضه و فروش
بليت هواپيما يا اتوبوس به مقصد كرمانش��اه ايجاد كنند
برخورد قانوني خواهد ش��د .چنين رفتاري قطعا با قانون،
اخالق و آموزههاي ديني و اصول نوع دوس��تي ناس��ازگار
است و مردم در مواجهه با اين افراد مراتب را سريعا به تلفن
گوياي سازمان تعزيرات حكومتي اطالع دهند».
از طرف ديگر برخي افراد سودجو اقدام به اعالم شماره
حس��اب جعلي براي دريافت كمكه��اي نقدي مردمي
كردند كه س��ازمان جمعيت هالل احمر طي اطالعيهيي
به ش��هروندان نسبت به شماره حسابهاي جعلي كمك
به زلزلهزدگان هشدار داد .بنا بر اعالم رسمي اين سازمان
ش��هروندان ميتوانند براي كمك به هموطنان زلزلهزده
غرب كش��ور مبالغ خود را به ش��ماره حساب  99999به
نام هالل احمر نزد بانكهاي مل��ي ،ملت ،صادرات ،رفاه،
مسكن ،دي ،تجارت ،سپه ،پارسيان ،شهر ،آينده و رسالت
و شماره حس��اب ( 702070ارزي دالر) ( 800300ارزي
يورو) بانك ملي و ( 1404440ارزي دالر) بانك ملت واريز
كنند.
همچني��ن كده��اي  *741*3*112#و *724#
ب��راي پرداخ��ت آس��ان موبايل��ي و ش��ماره كارت
 6104337770064606براي دريافت و ارسال كمكهاي
نقدي به زلزلهزدگان در دسترس شهروندان خواهد بود.
در حالي كه هنوز امدادرساني به زلزلهزدگان كرمانشاه
ادامه دارد ،برخي از ساكنان اين مناطق كه تعدادشان هنوز
مشخص نيست زير آوار خانههايشان ماندهاند و هواشناسي
نيز براي دو روز آينده آسماني ابري پيشبيني كرده است.
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«تعادل» از تخريب  90درصدي مسكن مهر شهرهاي زلزله زده گزارش ميدهد

بروز عيني نقايص مسكن مهر در مناطق زلزلهزده

گروه راه و شهرسازي زهره عالمي
ب��ا فروكش ك��ردن هيج��ان زلزله 7.3ريش��تري
يكش��نبه ش��ب در غ��رب كش��ور ك��ه ۳87نفر از
هموطنانمان را به كام مرگ فرس��تاد و بيش از 4هزار
نفر را زخمي كرد ،تب انتش��ار عكس خس��ارتهاي
وارده به اماكن و س��اختمانهاي ش��هرهاي غربي به
ويژه س��رپل ذهاب(بيش��ترين ميزان خسارت ،تعداد
كش��تهها و زخميها را در ميان ش��هرها داشت) در
فضاي مجازي و كانالهاي تلگرامي باال گرفت .در يكي
از اين عكسها يكي از طبقات مجتمع مسكن مهر به
طور كامل تخريب ش��ده و از  5طبقه تنها 4طبقه در
عكس قابل مش��اهده است در عكسي ديگر كه نماي
مسكن مهر و واحدهاي شخصيساز را در كنار يكديگر
نمايش ميدهد ،ديوارها و سقفهاي واحدهاي مسكن
مهر به طور كامل تخريب شده درحالي كه واحدهاي
شخصيس��از آس��يب چنداني نديدهاند و بس��ياري
عكسهاي ديگر كه نشان از تخريب شديد واحدهاي
مس��كن مهر داش��ت .در كنار تمام��ي اين عكسها،
اظهاراتي هم از سوي مسووالن محلي شهرهاي غربي
منتشر شد كه تاثير رواني تخريب واحدهاي مسكن
مه��ر را دوچن��دان كرد ،يكي از مس��ووالن به طور
تلويحي آمار 90درصدي تخريب واحدهاي مسكن
مهر ش��هرهاي غربي را پذيرفت و مديركل اداره راه
و شهرسازي اس�لامآباد غرب در مصاحبهيي اعالم
كرد كه از دو پروژه  500و 250واحدي مسكن مهر
اين ش��هر ،پروژه اول كه روي گس��ل بوده ،آسيب
جدي ديده است.
در اين ش��رايط و ب��ا وجود عكسهاي مس��تند و
گفتوگوهاي مس��ووالن اين ح��وزه مبني بر تخريب
ش��ديد واحدهاي مس��كن مه��ر ،برخي رس��انهها از
موضوع اصلي منحرف ش��ده و با انتش��ار عكسهايي
كه خرابيهاي بافت فرس��وده و مسكن مهر را در كنار
يكديگر نش��ان ميداد ،س��عي در تطهير پروژه مسكن
مهر كرده و اع�لام كردند كه ميزان تخريب واحدهاي
نوسازي نش��ده بيش از مسكن مهر است اين درحالي
اس��ت كه اكثر طرحهاي مس��كن خارج از شهرها و به
قول مسووالن وزارت راه و شهرسازي در «بيابان» و نه
در قلب و بافتهاي فرسوده ساخته شدهاند و از ساخت
و اجراي پروژه مس��كن مه ر زمان كوتاهي ميگذرد و
واحدهاي اين پروژه نوساز هستند و نبايد چنين تخريب
گسترده و خسارتي را در آنها شاهد باشيم.
اما در ش��رايط كنوني و با اس��تناد به عكسهاي
مس��كن مهر مناطق زلزله زده و گفتههاي مسووالن
محلي ش��هرهاي غربي كش��ور مبني برآسيب باالي
اين واحدها به علت وجود گس��ل ،اين س��وال مطرح
ميشود كه چرا وزارت مسكن دولت نهم و دهم اقدام
به س��اخت پروژه مسكن مهر روي گسل كرده است؟
آيا براي اجراي اين پروژه ملي تحقيقاتي درباره ميزان
خطرپذيري مكانهاي ساخت در برابر زلزله انجام شده
است؟ ضمن اينكه انتقاد هميشگي به نبود كيفيت در
مصالح ساخت از موضوعاتي است كه همواره پايداري و
مقاومت پروژه مسكن را زير سوال برده است.
مسكن مهر روي گسل نيست
عل��ي بيتالله��ي ،دبي��ر كارگ��روه مل��ي زلزله
مرك��ز تحقيق��ات راه ،مس��كن و شهرس��ازي با رد
اظهارنظرهايي درباره تاثير گس��ل بر تخريب شديد
واحدهاي مس��كن مهر س��رپل ذهاب به «تعادل»

ميگوي��د :محل وقوع زلزله لب م��رز ايران و عراق
و اندكي به س��وي عراق است و زلزله در منطقهيي
رخ داده كه فاصله بسياري با واحدهاي مسكن مهر
شهر سرپل ذهاب داش��ته و اين واحدها روي خط
گسل قرار ندارد.
بيتالله��ي ميافزاي��د :در صورتي كه گس��ل در
اطراف مس��كن مهر س��رپل ذهاب قرار داشت شاهد
زمينگسيختگيهاي عميقي در اين منطقه بوديم كه
چنين اتفاقي در زمينهاي اطراف واحدهاي مس��كن
مه��ر اين ش��هر رخ نداده و دليل تخري��ب باالي اين
واحدها به عدم كيفيت ساخت و به عناصر دخيل در
ساخت و ساز ،طراحي و مصالح ساخت برميگردد.
او ادامه ميدهد :در زلزله بجنورد هم واحدهاي
مسكن مهر اين شهر آسيب ديده بودند درحالي كه
در اطراف ساختمانهاي مسكن مهر تخريب شده،
ساختمانهاي خشتي و گلي پا برجا مانده بودند.
عدم مطالعه براي سنجش خطرپذيري
در ش��رايطي ك��ه دبير كارگروه مل��ي زلزله مركز
تحقيقات راه ،مس��كن و شهرسازي ،وجود گسل را به
عنوان عامل تخريب واحدهاي مسكن مهر شهرهاي
غربي تكذيب ميكند،اين موضوع مطرح ميشود كه
آيا پروژههاي مسكن مهر ساير شهرها هم روي گسل
زلزله قرار دارد و آيا تحقيقاتي در اين زمينه انجام شده
است؟ بيتاللهي در اين باره ميگويد :پيش از تصويب
طرح مس��كن مهر هيچ گونه رايزني از س��وي وزارت
مس��كن دولت نه��م و دهم براي ارزياب��ي و جانمايي
واحدهاي مسكن مهر درباره خطرپذيري اين مناطق
در مقابل زلزله ،فرونشس��ت و فروريزش انجام نشد و
شتاب در ساخت و ساز مانع از انجام مطالعات مناسب
در اين زمينه شد زيرا انجام مطالعات ،اجراي پروژه را
با تاخير همراه ميكند.
او با اش��اره به وجود مش��كالت جدي در برخي
جانماييهاي مسكن مهر ميگويد :برخي واحدهاي
مس��كن روي خط گسل ساخته ش��دهاند يا اينكه
پ��ي آنها براث��ر فرونشس��ت زمين ،نشس��ت كرده
اس��ت همچني��ن در برخي مجتمعها ش��اهد عدم
نفوذپذيري زمين براي ساخت فاضالب بوديم.
دبي��ر كارگروه مل��ي زلزله مرك��ز تحقيقات راه،
مس��كن و شهرس��ازي تصري��ح ميكن��د :ري��زش
س��اختمانهاي نوساز مس��كن مهر بجنورد،سرپل
ذه��اب و ...ك��ه اس��كلت دارند اما س��تونهاي آن
شكس��ته ش��ده و ديوارها فرو ريخته ش��ده است،
بيدليل نيست و ناشي از وجود ضعفهاي گسترده
در ساخت اين واحدهاست.
اين كارشناس زلزله با اشاره به اينكه در ساخت
واحدهاي مس��كن مه��ر باي��د از آييننامه 2800
پيروي ميش��د ،ميگويد :اي��ن آييننامه بايد براي
س��اخت تمام واحدهاي مسكوني رعايت شود اما نه
تنها در س��اخت و س��از واحدهاي مس��كن مهر كه
در س��اخت و س��ازهاي شخصي هم ش��اهد رعايت
اين آييننامه نيس��تيم .علت اصلي اين مساله ،نبود
نظارت كافي بر روند ساخت و ساز در كشور است.
عمر  30ساله ساختمانها در ايران
بيتاللهي اضافه ميكند :ب��ه دليل نبود نظارت
كاف��ي ب��ر ساختوس��از و ع��دم رعاي��ت قوانين و
مقررات ،حداكثر عمر بناي س��اختمان در كش��ور

ش قرمز نشانگر ميزان تخريب مسكن مهر در شهرهاي غربي كشور براثر زمينلرزه است
فلشهاي سبز نشاندهنده منازل مسكوني است كه بر اثر زلزله تخريب نشدهاند و فل 

مرثيهاي براي روياي مسكن مهر

با وجود اينكه متوليان طرح مس��كن مهر از شروع اجراي اين
در واقع طرح مس��كن مهر در راس��تاي سياس��ت زمين صفر پا
طرح تاكنون معتقد بودند كه س��اخت و سازهاي مسكن مهر در
به عرصه ظهور گذاش��ت .سياس��تي كه دولت معتق��د بود با صفر
كردن هزينه تامين زمين ميتوان هزينه تمام شده ساخت مسكن
برابر شديدترين زلزلهها نيز مقاوم هست ،اكنون با وقوع زلزله در
را ب��ه صورت محسوس��ي كاه��ش داد .تا به اينجا مش��كلي وجود
غرب كشور شاهد نامهرباني مسكن مهر دولت مهربان هستيم.
ندارد ،ولي مش��كل از آنجا ش��كل گرفت كه دولت وقت با سياست
در واقع زلزله اخير ثابت كرد كه طرح مس��كن مهر نه تنها به
زمين مفت ،گنجش��ك مفت و مس��كن مفت ،بدترين نقاط ممكن
لحاظ استانداردهاي سكونتي نتوانسته است انتظارات متقاضيان
را براي مكانيابي مس��كن مهر انتخاب كرد .نمونه بارز آن مس��كن
آن را ب��رآورده كن��د ،بلكه ب��ه مرثيهيي براي روياي هميش��گي
اكبر رحمتي
مهر آس��يبديده كرمانش��اه كه بنا به گفته ش��ريفي ،مديركل راه
خانهدار ش��دن هموطنان درمانده از بيمه��ري طبيعت و دولت
كارشناس مسكن
و شهرس��ازي اس��تان كرمانشاه روي گسل س��اخته شده است .از
تبديل شده است.
دولتي كه با وجود تمام انتقادات وارده به طرح مسكن مهر ،رهاورد اجراي ط��رف ديگر اجراي سياس��ت زمين صفر نه تنها موج��ب كاهش قيمت تمام
اين طرح را توانمندس��ازي پيمان��كاران ،ورود فناوريهاي جديد س��اخت و ش��ده مس��كن نش��د ،بلكه هزينههاي باالي زيربنايي و محوطهسازي مسكن
س��از به كش��ور و مهمتر از همه ارتقاي كيفيت س��اخت و س��از ميدانست و مهر به علت مكانيابيهاي نادرس��ت ،بيش��تر از هزينه زمين ش��د .از اينرو
مقاومس��ازي را امتيازي براي تمايز اين س��اختمانها از ساير ساختوسازها سياست زمين صفر كه تقريبا مدلي موفق در دنياست ،با شكست مواجه شد
و تاثير آنچناني در كاهش قيمت تمام ش��ده مسكن نداشت .واقعا اندوهناك
برميشمرد.
در واق��ع دولت وقت مدعي اين بود كه ساختوس��ازهاي مس��كن مهر بر اس��ت ،متقاضيان مسكن مهر كه بعد از مدتهاي مديد انتظار خانهدار شدن
اس��اس آييننامه  2800انجام ش��ده اس��ت و با توجه به نظارتهاي مداوم ،را كشيده بودند ،سرپناهي را تحويل گرفتند كه حتي نتوانست جان پناه آنها
بهكارگي��ري مصالح با كيفيت و همچنين رعايت قانون و مقررات س��اخت و باش��د .چه بس��ا كه تحمل آوار خش��ت و گل و چوب بيمنت خودشان ،قابل
س��از ،واحدهاي مس��كن مهر در برابر ش��ديدترين زلزلهها نيز مقاوم هستند .تحملت��ر از بتن و آجر و آهن با منت دولت بود .س��خن آخر اينكه مطمئنا
حتي برخي مس��ووالن مانند رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زلزلهه��اي طبيعي پس از اندك زماني خاتمه مييابند ،حال آنكه ما ش��اهد
قزوين هم در گذش��ته مدعي شدند كه مس��كن مهر در برابر  ۸ريشتر زلزله زلزلههاي انس��اني هستيم كه در نتيجه سياستهاي اشتباه دولت نهم و دهم
نيز مقاوم است.
شكل گرفته و هنوز هم با گذشت نزديك به نيم دهه پاياني ندارند.
كمتر از 30سال است درحالي كه در ساير كشورها
اين رقم به 100سال هم ميرسد.
دبي��ر كارگروه مل��ي زلزله مرك��ز تحقيقات راه،
مس��كن و شهرس��ازي درباره س��هم پيمان��كار در
تخري��ب واحدهاي مس��كن مهر ش��هرهاي غربي
ميگويد :براي ارزياب��ي عملكرد يك پروژه عمراني
باي��د چندين موضوع مورد س��نجش ق��رار بگيرد،
باي��د محلي كه براي س��اخت پروژه انتخاب ش��ده

از نظ��ر جانمايي صحيح مورد بررس��ي قرار بگيرد.
بايد مقاومت طراحيها در برابر زلزله ارزيابي ش��ود.
كيفيت مصالح هم بايد س��نجيده شود چون ممكن
اس��ت ،طراحي مناسب باش��د و پيمانكار هم طرح
را ب��ه خوبي اجرا كند ام��ا كيفيت مصالح نامرغوب
باشد و. ...
او اظهار ميكند :متاس��فانه گام��ي براي بهبود
كاه��ش خطرپذيري س��اختمانها در براب��ر زلزله

آمادهباش شهرداري تهران براي رويارويي با زلزله
گروه راه و شهرسازي
محمدعلي نجفي شهردار تهران ،در حاشيه بازديد از ستاد مديريت بحران شهر تهران
ضمن اظهار تاس��ف از زلزله ك��ه منجر به جان باختن تع��دادي از هموطنان در مناطق
غربي كشور شد ،افزود :ش��هرداري تهران در كنار برنامههاي وزارت كشور براي مديريت
حادثه زلزله كرمانشاه بهصورت آمادهباش درآمده و طي تماسهايي با استاندار كرمانشاه و
شهرداران شهرهاي صدمه ديده ،در جريان آخرين نيازها و اقدامات قرار گرفتم.
نجفي تاكيد كرد :همه ما مردم يك كشور هستيم و براساس پيام رهبر معظم انقالب
و دستور رييسجمهوري مبني بر پشتيباني و كمكرساني به مردم مناطق زلزلهزده بايد
بگوييم آنها تنها نخواهند بود و شهر تهران آمادگي كمك به آنها را دارد.
وي اظهار كرد :زلزله كرمانشاه مربوط به گسلهاي زاگرس بود و هيچ ارتباطي با تهران
كه تحتتاثير گسلهاي البرز است ،ندارد .شهردار تهران با تاكيد بر آمادگي شهر تهران
درخصوص مقابله با پديدههاي طبيعي همچون زلزله عنوان كرد :تاكنون اقدامات خوبي
در اي��ن زمينه انجام ش��ده و مهمترين برنامههايي ك��ه در آينده دنبال ميكنيم ،افزايش
تابآوري پايتخت در مقابل سيل ،زلزله ،رانش زمين و انواع مشكالت طبيعي است.
نجفي ادامه داد :در مجموعه ستاد بحران شهر تهران امكانات بسيار خوبي شكل گرفته،
بهطوري كه هر نوع لرزش��ي در سراس��ر كشور از طريق دستگاههاي موجود در اين ستاد
قابل ثبت است و ميتواند در اين فاصله اقدامات موثري انجام داد.
نجفي با اشاره به تهيه نقشه تخليه محالت تهران گفت :در حال حاضر اين نقشه براي
تمام محالت موجود است و پناهگاههايي كه مردم در صورت بروز حادثه طبيعي ميتوانند
به آن پناه ببرند ،در آن مشخص شده است.
وي اظهار كرد :درخصوص شناس��ايي راههاي اصلي و اضطراري ش��هر تهران در زمان
وق��وع حوادث و پديدههاي طبيعي كارهاي خوبي صورت گرفته اس��ت اما اگر حادثهيي
ش آيد ،همه ارگانها بايد براي كمك به مردم دخيل شوند.
مانند زلزله در تهران پي 
شهردار تهران با تاكيد بر اينكه بايد تهران را در آينده به شهري كامال تابآور تبديل
كنيم ،گفت :ضروري است در سالهاي آينده اقدامات بيشتري را از نظر تجهيزات ،بودجه
و ارائه آموزش به شهروندان براي مقابله با هر نوع حادثه طبيعي انجام دهيم.
وي با تاكيد بر عضويت همه دستگاههاي ذينفع در ستاد مديريت بحران شهر تهران
عن��وان كرد :در حال حاضر اي��ن آمادگي وجود دارد كه در ص��ورت بروز هرگونه حادثه
طبيعي و غيرطبيعي بالفاصله عكسالعمل مناسب نشان داده شود.
زلزله در تهران فاجع هبار خواهد بود
در همي��ن حال ،مجيد فراهاني عضو ش��وراي ش��هر ته��ران ،ري و تجريش گفت :در
صورت��ي كه زلزلهيي باالي  5ريش��تر در تهران اتفاق بيفتد قطعا آمار كش��تهها و تلفات
انساني كه به وقوع ميپيوندد در قرن فعلي بيسابقه خواهد بود.
به گزارش فارس ،فراهاني در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا تهران در صورت بروز
حادثه طبيعي آمادگي الزم را دارد ،گفت :متاس��فانه آمادگي الزم را براي مقابله با بحران
و حوادث طبيعي نداريم.
وي افزود :بايد اقدامات پيش��گيرانه در س��طح شهر بهگونهيي باشد و شرايط به نوعي
تنظيم ش��ود كه ش��هر در مقابل زلزله بيمه ش��ود .فراهاني با اش��اره به اينكه 15درصد
مردم در 3هزار متر بافت فرس��وده زندگي ميكنند ،گفت :در صورتي كه زلزلهيي باالي
 5ريش��تر در اين قس��مت اتفاق بيفتد قطعا آمار كش��تهها و تلفات انساني كه در تهران
به وقوع ميپيوندد در قرن فعلي بيسابقه خواهد بود.

وي با اش��اره به اينكه بايد ايمنسازي بافت فرسوده در اولويت قرار بگيرد ،اظهار كرد:
ش��هرداري تهران بودجه الزم را براي نوس��ازي بافت فرسوده را ندارد و دولت بايد در اين
زمينه وارد عمل ش��ود و با كمك ساير دس��تگاهها هر چه سريعتر بافتهاي فرسوده در
مناطق  18 ،17 ،12 ،11و  15شهر تهران نوسازي شود.
عضو شوراي شهر تهران ،ري و تجريش بيان داشت :ما از يك حيث آمادگي پيشگيرانه
بحران كامال ضعيف هس��تيم و مهمترين مساله نظارت بر ساختوسازهاي فعلي در شهر
تهران است .فراهاني با اشاره به اينكه بايد سازمانآتشنشاني شهر تهران از لحاظ نيروي
انس��اني و تجهيزات تقويت شود ،گفت :در بعضي ايستگاههاي آتشنشاني با حداقل نيرو
فعاليت ميكنند .وي ادامه داد :در حادثه پالسكو شاهد آن بوديم كه سازمان آتشنشاني
شهر تهران تجهيزات و امكانات الزم را ندارد و ازجمله اهم واجبات اين است كه سازمان
آتشنشاني داراي تجهيزات بهروزي شود .عضو شوراي شهر تهران ،ري و تجريش افزود:
س��ولههاي بحران ش��هر تهران به بخش خصوصي ازجمله برنامه خندوانه يا مهدكودك
واگذار ش��ده است كه جاي تاسف دارد .فراهاني افزود :ما در حال حاضر حداقل امكانات
الزم را براي بحران دراختيار نداريم ،اگر زلزلهيي در تهران اتفاق بيفتد كه وقوع آن قطعي
اس��ت س��ولههاي فعلي مديريت بحران نيز جوابگو نخواهد بود و بايد زمينها و مناطق
اطراف شهر تهران زيرساختهاي الزم در آنجاها فراهم شود كه در صورت بروز حادثه با
برپايي چادرها نسبت به اسكان زلزلهزدگان اقدام كنيم.
بافتهاي فرسوده ايمنسازي شوند
در تحولي ديگر ،حس��ن خليلآباديعضو شوراي اسالمي شهر تهران ،بر ايمنسازي
بافتهاي فرسوده تهران و ري در برابر زلزله تاكيد كرد.
به گزارش مهر ،خليلآبادي در حاشيه جلسه شوراي شهرستان ري در جمع خبرنگاران
درخص��وص اقدامات قابل انجام نهادها درخصوص زلزل��ه گفت :يك بخش اين اقدامات،
امداد و نجات اس��ت كهبايد هر س��ازمان در ش��رح وظايف خود آنها را پيشبيني كند تا
در موقع بحران بتواند از آن وس��ايل اس��تفاده كند ،اما ستاد بحران معموال در فرمانداري
تشكيل شده و مديريت ستاد بحران در فرمانداري يك شهرستان مستقر ميشود.
وي اضافه كرد :اصوال در س��اخت و س��ازها بايد نكات ايمني را رعايت كنيم و دولت
نيز مشوقهايي براي نوسازي بافتهاي فرسوده درنظر گرفته است ،مشكالتي درخصوص
انش��عابات وجود داشته است ،اما تسهيالت براي نوسازي پرداخت ميشود و شهرداريها
عوارض نميگيرند و مجوز طبقه تش��ويقي ميدهند و الزم اس��ت كه مردم براي ايمني و
حفظ جان خود اقدام به نوسازي ساختمانها كرده و از نوسازي استقبال كنند.

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي ابوذر قيصري نصر
خواهان :آقاي مهدي نيل قاز دادخواس��تي به طرفيت خوانده :آقاي ابوذر قيري به خواس��ته فک پالک-مطالبه
مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9609982290100601 :شعبه  1دادگاه عمومي
حقوقي شهرس��تان رباط کريم ثبت و وقت رس��يدگي مورخ  1396/10/03س��اعت  11:00تعيين که حس��ب
دس��تور دادگاه طب��ق موض��وع ماده  73قانون آيين دادرس��ي مدني ب��ه علت مجهولالمکان ب��ودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده ظرف يک ماه پس
از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم
را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهمرساند.
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط کريم مهتاب لقايي -مالف1718/

برداش��ته نميش��ود و روش مديريت��ي كنون��ي به
هيچ وجه تامينكننده كيفيت س��اختمانها نيست
و باي��د براي عناصر س��ازنده ،طراح��ي ،نظارت و...
س��اختمانها مسووليت حقوقي قائل شويم تا ديگر
ش��اهد پايين بودن كيفيت ساخت و سازها نباشيم،
چرا بايد بيمارس��تان ساخته ش��ده بر اثر زلزله فرو
بريزد؟ چرا بايد واحدهاي نوس��از مسكن مهر با اين
شدت تخريب شود؟

رييس ش��وراي اسالمي شهرس��تان ري گفت :بايد در دستور جلسات شوراي اسالمي
ش��هر تهران و شهرس��تان ري آسيبشناسي مناطق بحراني شهر ،آسيبهايي كه ممكن
اس��ت بعد از زلزله ايجاد شود را بگنجانيم و با حضور مسووالن ستاد بحران به اين موارد
پرداخته ش��ود ،اما در كل بايد فرهنگسازي ش��ود كه مردم براي ساخت و ساز و ايمني
آموزش ببينند و از مصالح ناايمن براي ساخت و ساز استفاده نكرده و قوانين شهرداريها
در س��اخت و سازها را رعايت كنند .عضو شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه مردم
بايد براي مواجهه با زلزله و مراقبت از خود و خانواده در اين شرايط آموزش ببينند ،افزود:
بخش ديگر وظايف برعهده دستگاههاي دولتي و لزوم آمادگي آنهاست.
وي بر تغيير زيرس��اختها و بافتهاي فرس��وده به بافتهاي ايمن تاكيد كرد و گفت:
در نخس��تين جلسه شوراي شهرس��تان ري به ايمنسازي ساختمانها و تغيير بافتهاي
فرسوده و فرهنگسازي خواهيم پرداخت.
وي اظهار كرد :توصيه من به همه اعضاي ش��وراي شهرس��تان ري كه متاسفانه روي
 ۲گس��ل زلزله قرار دارد ،اين اس��ت كه پيشبيني ش��رايط زلزله در اي��ن منطقه چه از
نظر كارهاي اساس��ي مانند نظارت بر س��اخت و س��ازها در شهر و روس��تا و چه تبديل
بافتهاي فرسوده به بافتهاي ايمن و نيز فرهنگسازي پيشگيري و آموزش زمان حادثه
و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در مقابله با اين حوادث در تهران و ري را داشته باشند.

اخبار
افزايش قيمت بليت پرواز
كرمانشاه تكذيب شد

معاون هوانوردي و امور بينالملل سازمان هواپيمايي
كش��وري با تكذيب هرگونه افزايش قيمت بليت پرواز
تهران-كرمانشاه گفت :با سوءاستفادهكنندگان در فضاي
مجازي برخورد ميشود.
مرتضي دهقان در گفتوگو با مهر ادامه داد :برخي
ش��ركتهاي هواپيمايي ،پروازهاي فوقالعاده به مقصد
كرمانشاه برقرار كردهاند و طي امروز و روزهاي آتي پرواز
به اندازه كافي به مقصد كرمانشاه انجام خواهد شد.
معاون هوانوردي و امور بينالملل سازمان هواپيمايي
كش��وري درخصوص برخي قيمته��اي نجومي اعالم
ش��ده در فضاي مج��ازي براي مس��يرهاي منتهي به
كرمانشاه اظهار كرد :اين موضوع كامال تكذيب ميشود
و اين اتفاق از س��وي ايرالينها رخ نداده اس��ت .اگر در
فضاي مجازي افرادي بخواهند از وضعيت بهوجود آمده
و افزايش تقاضاي سفر هوايي به كرمانشاه سوءاستفاده
كنند ،با آنها شديدا برخورد خواهد شد.
در همي��ن ارتب��اط ،پيگيريه��اي ميداني نش��ان
ميده��د ك��ه برخي آژانسه��ا در حال گرانفروش��ي
بليت پرواز تهران-كرمانش��اه هس��تند .وي ادامه داد:
در حال حاض��ر پرواز چارتري س��اعت  ۱۷هواپيمايي
آس��مان با قيمت  ۴۳۰هزار تومان چند صندلي خالي
دارد .همچني��ن اين ش��ركت براي س��اعات  ۲۱و ۲۲
ني��ز به نرخهاي بهترتي��ب  ۲۴۱و ۱۱۹هزار تومان هم
امكان فروش بليت سيس��تمي و برنامهي��ي را خواهد
داش��ت .اپرات��ور يكي ديگر از آژانسه��اي هواپيمايي
هم گفت :پرواز س��اعت  ۱۷با قيمت فروش سيستمي
(ن��ه چارت��ري)  ۲۴۰هزار توم��ان با ايرالين آس��مان
 ۳صندلي خالي دارد .ضمن اينكه پروازهاي س��اعت
 ۲۱به قيمت ۲۴۱هزار و  ،۲۰۰ساعت  ۲۲با  ۱۴۰هزار
تومان و ساعت 23:15با قيمت  ۱۵۸هزار و  ۵۰۰تومان
هم امكان رزرو بليت براي مسافران وجود دارد.
به گفت��ه اين كارش��ناس فروش بلي��ت پروازهاي
داخل��ي ،آنچ��ه در فض��اي مج��ازي مطرح ش��ده كه
برخ��ي آژانسهاي خدمات مس��افرت هوايي نرخ پرواز
تهران-كرمانش��اه را به قيم��ت  ۹۰۰هزار تومان عرضه
ميكنند ،براي تخريب آژانسها بوده است!

پايتخت نيازمند افزايش
سرعت حملونقل شهري

سفير س��نگاپور در تهران گفت :براي حل معضل
ترافيك ،توس��عه حمل و نقل عمومي ازجمله مترو،
اتوبوسراني و تاكسي آنالين ميتواند مفيد باشد.
به گزارش مهر ،اون كنگ يانگ ،س��فير سنگاپور با
رياس��ت و اعضاي ش��ورا ديدار و گفتوگو كرد .تبادل
تجربي��ات در عرصههاي فرهنگي و مديريت ش��هري
ازجمله محورهاي اين ديدار بود.
اون كنگ يانگ بعد از اس��تماع س��خنان رياست و
اعضاي شورا ش��هر تهران گفت :قطعا مديريت شهري
با جمعيت قريب به ۱۰ميليون نفر كار آس��اني نخواهد
بود اما با وجود س��اختاري منس��جم در شوراي شهر و
نيز با وجود كميسيونهاي تخصصي انتظار ميرود اين
مديريت با مشكل مواجه نشود.
يانگ با اشاره به سخنان عليخاني ،رييس كميسيون
عم��ران و حم��ل و نقل ش��ورا مبني بر ازدي��اد تعداد
خودروها و موتورسيكلتها در تهران گفت :اين معضلي
اس��ت كه بيشتر ش��هرهاي دنيا با آن دست به گريبان
هستند اما راهكار كاهش حضور خودروها در سطح شهر
و كاهش ترافيك ،توسعه حمل و نقل عمومي است.
وي افزود :تقويت سيس��تم حمل و نقلي مترو و نيز
اتوبوسراني و در كنار اينها ايجاد سيستم حمل و نقلي
تاكس��ي آنالين حائز اهميت است كه با استفاده از اين
سيستمها س��رعت حمل و نقل شهري افزايش خواهد
يافت و در نتيجه ترافيك كاهش پيدا ميكند.
يانگ همچنين با برشمردن 3عامل مهم در كارايي
مديريت ش��هري گفت :هماهنگي نهادهاي ش��هري،
ارتباط بين مناطق داخلي و پيراموني و ارتباط با مردم
3عاملي اس��ت كه ميتواند موجبات موفقيت مديريت
شهري را فراهم آورد.
يان��گ در توضيح عامل س��وم نيز گف��ت :ارتباط با
مردم ايجاد فرصت براي ش��هروندان در جهت پيشبرد
برنامههاي توس��عه خواهد بود در كشور شما (ايران) با
توجه به قانون اساسي كه بر مبناي دين و مذهب است،
حضور زنان در اين عرصه بسيار حائز اهميت خواهد بود.
سفير سنگاپور افزود :روند شهرنشيني در كشورهاي
جنوب شرق آس��يا بسيار پر س��رعت بوده لذابايد در
اي��ن زمينه ارتباطهاي خوبي با ش��هرهاي ديگر نظير
تهران داش��ته باشيم و اين تجربيات را در اختيار ديگر
شهرها بگذاريم .سفير سنگاپور گفت :ما آمادگي داريم
كه همكاريهاي هم ه جانبه با مديريت ش��هري تهران
داشته باش��يم و اميدواريم در آيندهيي نزديك پذيراي
نمايندگان شوراي شهر تهران باشيم.

اخبار
فهرست نمايندگان رسمي
واردكننده خودرو

تع�ادل| مديركل دفت��ر صنايع خ��ودرو و نيرومحركه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت از نهايي شدن دستورالعمل
طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو خبر داد .اميرحس��ين
قنات��ي در رابطه با ط��رح الصاق ك د رهگي��ري به قطعات
واردات��ي خودرو اظهار كرد :دس��تورالعمل ط��رح مبارزه با
قاچاق قطعات خودرو با الصاق ك د رهگيري نهايي شده و در
حال حاضر آماده اجراست .وي ادامه داد :الصاق ك د رهگيري
قطعات وارداتي خودرو تمام قطعات را شامل نميشو د و تنها
قطعاتي كه بيش��ترين ميزان قاچاق را در چن د س��ال اخير
داشتهاند ،در اين طرح قرار گرفتهاند .او با بيان اينكه حدود
۱۶مجموعه از قطعات خودرو در اين طرح قرار دارند ،افزود:
علت اجرايي نش��دن اين طرح تاكنون به دليل آن است كه
طرح براي بررسيهاي نهايي در ستا د مبارزه با قاچاق كاال و
ارز است .اين مقام مسووول همچنين فهرست شركتهاي
نمايندگي رسمي واردكننده خودرو داراي مجوز پيشفروش
را اعالم كرد .بر همين اس��اس ،ن��ام 15مدل خودرو با ذكر
شركتهاي واردكننده رس��مي به عنوان خودروهاي مجاز
براي پيشفروش اعالم ش��دن د كه شركت جهان نوين آريا
با دو مدل خودرو نيس��ان جوك ،نيسان اكسترال ،شركت
نگين خودرو با دو مدل رنو كوليوس ،رنو تاليس��مان و نيز
شركت ايرتويا با  5مدل تويوتا  ،CHRتويوتا پريوس ،تويوتا
لكس��وس  NX200 Tو تويوتا  RAV4و نيز لكس��وس
 RX200Tاز جمله آنها هس��تند .مديركل صنايع خودرو
وزارت صنعت ادامه داد :همچنين ش��ركت آرين موتور پويا
ب��راي واردات و پيشفروش دو مدل خودرو ميتسوبيش��ي
 ،ASXاستيش��ن واگن ( )CVTو نيز ميتسوبيشي اتلندر،
استيشن واگن ( )CVTو ش��ركت آرين موتور تابان براي
خودروه��اي  DS3، DS5، DS6، DS5LSو DS4
مجاز اعالم ش�� دهاند .همچنين ش��ركت كرمان موتور براي
واردات و پيشفروش هيونداي س��انتافه و هيونداي IX35
و ش��ركت آسان موتور براي خودرو «النترا و رامك خودرو»
براي واردات و پيشفروش خودرو تيوولي نيز مجاز هستند.
براس��اس اعالم وزارت صنعت پيشف��روش خودروهايي از
جمله «بنز ،كيا ،ولوو ،س��ئات ،اوپل ،فولكسواگن ،هوندا و
كيا بهدليل ع د م دريافت مجوز غيرقانوني است».

مسير توسعه تجارت
با «اسلواكي»

فارس| دبيركل اتاق بازرگاني تهران در نشست مشترك
تجاري ايران و جمهوري اس��لواكي كه با حضور سفير ايران
برگزار ش��د ،گفت :در ماه گذشته نخس��تين قراردا د تامين
اعتبار بانكي پس��ابرجام ب��ه ارزش يك ميلي��ار د يورو بين
14بانك ايراني و «اوبر بانك اتريش» به امضا رسيد .همچنين
به گفته بهمن عش��قي ،عالوه بر امضاي يا دداشت همكاري
مش��ترك بين بانكه��اي ايراني و بانكه��اي « »AKFو
«اگزيمبانك» دانمارك10 ،بانك ايراني قراردا د  500ميليون
يورويي را با «دانس��كه بانك دانمارك» به امضا رساندند .به
عالوه ،تامين خط اعتباري 100ميليون دالري از طرف بانك
صادرات چك از جمله ديگر گش��ايشهاي حاصل شده در
مراودات بانكي ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست.
عش��قي با اشاره به اينكه همكاريهاي بانكي بين ايران
و اس��لواكي قابل اهميت است ،گفت :اسلواكي با دارا بودن
نظام بانك��داري خصوصي ،زمينهيي را فراهم كرده تا اغلب
بانكه��اي بينالمللي ش��عبهيي در براتيس�لاوا داير كنند
و اكن��ون با توجه به اينكه اگزيم بانك اس��لواكي ،يك خط
اعتباري 100ميليون يورويي براي پروژههاي مش��ترك دو
كشور در نظر گرفته ،ما از شركتهاي فعال دو كشور انتظار
داريم تا در صورتي كه پروژههايي با مطالعات امكانسنجي
براي همكاري مشترك در اختيار دارند ،از اين طريق اقدام
كنن��د .او افزود :ب��ا تولي د صادراتگرا ب��ه بازارهاي جهاني
ميت��وان توازن تجاري بين دو كش��ور را بهبو د بخش��يد.
براي دس��تيابي به اين هدف ضروري اس��ت ،پيشنيازها و
سازوكارهاي الزم از جمله فعالسازي روابط بانكي ،بيمهيي
و حم��ل و نقل را فراهم آوريم .عش��قي گف��ت :جمهوري
اس��لواكي به عنوان عضو مهم اتحادي��ه اروپا ،ضمن ارتباط
نزديك با كميس��يون و پارلمان اروپا ميتوان د طرف خوبي
براي رايزنيها جه��ت رفع موانع رفت و آم د تجار و فعاالن
اقتصادي دو كشور و نيز تسهيل همكاريهاي مشترك بوده
و نقش سازن دهيي ايفا كند.

معضل اصلي توليد ،باز بودن
مسير قاچاق است

وزي��ر صنعت ،معدن و تج��ارت گفت :يكي از معضالت
اساس��ي تولي د در كش��ور عدم مرزباني صحيح و س��الم و
همچنين باز بودن مس��ير قاچاق به داخل كش��ور است .به
گزارش پايگاه خبري وزارت صنعت ،معدن وتجارت محمد
شريعتمداري با بيان اين مطلب افزود :اين نوع مرزباني نظام
تعرف��ه حمايت از تولي�� د را مخدوش ميكند ،م��ا «در» را
كوچك ميكنيم و دشمن اقتصادي از «ديوار» وار د ميشود.
وي با تاكي د بر اين موضوع كه تامين مالي واردات غيرقانوني
كاال به كش��ور با شناسايي گلوگاهها باي د بسته شود ،گفت:
باي�� د به گمرك اختيارات كاف��ي دا د و ورو د كاال به مناطق
آزادي كه هدف اوليه تاسيس آنها پردازش و توسعه صادرات
بوده است ،با كنترلهاي جدي گمركي محدو د شود.

افزايش صادرات مواد معدني

شاتا| ميزان صادرات محصوالت بخش معدن و صنايع
معدني در  7ماهه منتهي به مهر امسال از نظر وزني و ارزشي
به ترتيب 5 .5درص د و 3.1درص د افزايش يافت .در اين مدت
5.4ميليار د دالر محصول صادر و  2.4ميليار د دالر محصول
معدني و صنايع معدني وار د كشور شد .از ابتداي فروردين
تا پايان مهر 39 ،ميليون و 105هزار و  900تن محصوالت
مع��دن و صنايع معدني به ارزش 5ميليار د و 417ميليون و
700هزار دالر صادر ش د كه در مقايسه با مدت مشابه سال
گذش��ته از نظر وزني 5 .5درص د و از نظر ارزشي 3.1درصد
يدهد .عمده كش��ورهاي مقص�� د صادرات
رش�� د نش��ان م 
محص��والت معدن و صنايع معدني ايران به ترتيب ش��امل
«چين ،عراق ،افغانستان ،امارات متحده عربي ،هند ،كويت،
بنگالدش ،پاكس��تان ،عمان ،قطر ،تايلند ،اندونزي ،ايتاليا،
تركمنس��تان ،تايوان ،تركيه ،سومالي ،روسيه و مصر» بوده
است .همچنين در بازه زماني يا د شده3 ،ميليون و 157هزار
و 200ت��ن محص��والت معدني و صنايع معدن��ي به ارزش
2ميليار د و 444ميليون و 800هزار دالر وار د ش د كه از نظر
وزني 14.3درص د كاهش و از نظر ارزشي 4 .7درص د افزايش
يدهد .عمده كشورهاي مقص د واردات محصوالت
نش��ان م 
مع��دن و صنايع معدني ايران نيز ش��امل «چي��ن ،امارات
متح��ده عربي ،تركيه ،هند ،كرهجنوبي ،س��وييس ،آلمان،
ايتاليا ،روس��يه ،سوئد ،بلژيك ،اسپانيا ،استراليا ،بلغارستان،
قزاقستان ،اندونزي ،ژاپن و تايوان» بوده است.
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صنعت ،معدن و جتارت

«تعادل» در گفتوگو با متوليان امر بررسي ميكند

طرح خريد اعتباري در اغما

تعادل|
س��ال گذش��ته دولت براي تحريك تقاضا در بازار
به فكر اعط��اي كارتهاي اعتباري خري د كاالي بادوام
افتاد؛ اگرچه هيچگاه مش��خص نش��د ه��دف اصلي از
اجراي چنين طرحي چه بو د و چرا همواره در مس��ير
اجرا ،دچار انحراف ش��د .طرح��ي كه قرار بو د منجر به
تحرك صنايع از يكسو و تحريك تقاضا از سوي ديگر
ش��ود؛ اما به دليل بيكفايتي برخ��ي متوليان امر ،اين
طرح نيز يكبار ديگر عمال راه به جايي نبر د و داستان
خري د نس��يه مردم ب��دون پايان باقي مان��د .از اين رو،
«تعادل» در گفتوگو با برخي مسووالن و كارشناسان
تالش ك��ر د تا گره ك��ور اين طرح را شناس��ايي كند.
ح��ال ميتوان گف��ت مهمترين علتي كه باعث ش��ده
اين طرح همچنان روي زمي��ن بماند ،عدم هماهنگي
بين بان��ك مركزي و وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
است .بر همين اساس ،در مور د اجراي لنگان اين طرح
همچنان شاه د اظهارنظرهاي مختلفي هستيم؛ برخي
از عدم اجرايي شدن اين طرح سخن به ميان ميآورند.
اما برخي ديگر همچن��ان اجراي آن را به ماههاي آتي
موكول ميكنند .در م��ور د اظهارنظر دوم ،باي د به اين
موضوع اش��اره كر د كه تقريبا سه فصل از سال جاري
در آستانه سپري شدن است اين در شرايطي است كه
هنوز خبري از اجراي اين طرح به كما رفته نيست.
طرح خري د اعتباري كاال از اواس��ط س��ال گذشته
ش��روع و براي آن جامعه هدفي مشخص شد .براساس
آن جامعه هدف قرار ش��د ،اف��رادي كه حقوق زير 1.5
ميليون توم��ان دريافت ميكنن د تا 4برابر حقوقش��ان
كارت اعتباري دريافت كنند .اين داستان ادامه يافت و
كارتها هم با هماهنگي بانك مركزي توزيع ش د اما با
توجه به اينكه مبلغ آن اندك بو د و از طرفي تعدادي از
متقاضيان با مشكالتي چون بدهيهاي مختلف مواجه
بودند ،عمال از درياف��ت كارت خري د اعتباري منصرف
شدند .بنابراين تعدا د كارتي كه توانست به صورت موثر
در اي��ن چرخه قرار بگيرد ،عم�لا به بيش از 100هزار
نرس��يد .در حال��ي كه انتظار بخ��ش خصوصي ،توزيع
باالي يك ميليون كارت از سوي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت بود .با آنكه يكس��ري گروههاي هدف كاري
ديگر به ليست اضافه شدن د و تعدا د توليدكنندگان نيز
در اين ليس��ت افزايش يافت اما اين طرح همچنان در
هالهيي از ابهام قرار دارد.
ح��ال با توجه ب��ه بهانه مختلف بان��ك مركزي و
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت در راس��تاي طرح
اعتباري خريد ،مع��اون وزير صنعت ،معدن و تجارت
نظر ديگري دار د و بر اجراي اين طرح مصمم اس��ت.

محس��ن صالحينيا با اش��اره به اج��راي طرح كارت
اعتب��اري به «تع��ادل» ميگويد :گروه ل��وازم خانگي
پيش��ران رش�� د اقتصا د به ش��مار ميرون د و از اينرو
طي س��ال  94-95برنامهيي در راس��تاي طرح كارت
اعتب��اري ب��راي رون��ق و رش�� د اين صنع��ت در نظر
گرفته ش�� د تا به اين ش��كل مردم بتوانن�� د از مزاياي
اين طرح در راس��تاي خري�� د كاالهاي مور د نياز خود
اس��تفاده كنند .معاون امور صنايع در پاس��خ به اين
پرس��ش كه با گذش��ت دو س��ال از مطرح شدن اين
طرح ،اجراي آن بهطور جامع چه زماني كلي د خواهد
يدهد :اجراي اين برنامه زمان خاصي
خورد ،توضيح م 
ن��دارد ،به واقع چن د بانك عامل در جريان اجراي اين
طرح قرار گرفتهان د و جزئيات اين موضوع را پيگيري
ميكنن د و درص د د اجراي اين طرح هس��تند .از اينرو
اعتبارس��نجي اين طرح انجام ش��ده و بر اساس اين
اعتبارس��نجي افرادي كه اخذ كارت را در برنامههاي
خو د داشته باش��ند ،ميتوانن د با گواهي الزم اين نوع
كارتها را دريافت كنند .اين مقام مس��وول دولتي در
پاس��خ به اين پرس��ش كه با گذش��ت زمان از اجراي
اي��ن طرح آيا تغيي��رات خاصي در ش��رايط اخذ اين
نوع كارتها از س��وي وزارت صنعت ،معدن و تجارت

اعمال شده اس��ت ،يا خير ،اظهار ميكند :در گذشته
بحث بر سر افزايش توليدكنندگان و فروشگاهها براي
اج��راي اين طرح وجو د داش��ت ،با برنامههاي در نظر
گرفته ش��ده از س��وي وزارتخانه ن��ام توليدكنندگان
مج��از در اين طرح و همچنين تعدا د كارتهاي صادر
ش��ده ،اعالم ش د و از اينرو در اين بازه زماني تغيير يا
تحوالت خاصي در اين طرح اعمال نش��ده و همچنان
روشهاي گذش��ته پابرجاست .صالحينيا همچنين با
اش��اره به قابليت كارتهاي اعتباري در فروش��گاهها
ميگوي��د :كارتها قابليت اي��ن را دارن د كه در مراكز
مختلف اس��تفاده ش��وند،از اينرو براساس قواع د در
اين طرح قرار است ،نرخ سو د كارتها 12درص د باشد
و مابهالتف��اوت آن بين خو د توليدكنندگان و بانكها
هماهنگ ش��ده اس��ت .در حال حاضر نيز هم برنامه
اين اس��ت كه بتوانيم جامعه هدف بيشتري را در اين
ارتباط تجهيز كنيم.
تكليف طرح غيرجذاب
باوجو د آنچه گفته ش��د ،به نظر ميرس د گره اين
طرح دولتي آنقدر كور ش��ده باش�� د كه با دس��تان
ش خصوصي ب��از نخواهد
مس��ووالن دولتي ي��ا بخ 

ش��د .به عبارتي خصوصيها هم از اجراي اين طرح
دلسر د ش دهان د و همين موضوع باعث شده كه ديگر
ب��ه اجراي اين برنامه دلخ��وش نكنن د و حرفي در
راس��تاي اجرا يا ع��دم اجراي آن نزنن��د؛ چراكه به
اعتق��ا د آنها اي��ن نوع طرحهاي دولتي و مش��خص
نب��ودن زمان اجراي آن نه تنه��ا مزيتي را به دنبال
ندارد ،بلك��ه ديگر جذابيتي را هم براي مردم نيز به
همراه نخواه د داشت.
از اينرو س��خنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم
خانگ��ي از عدم اجرا و وج��و د برخي گرهها در طرح
كارت اعتب��اري ب��ه «تعادل» ميگوي��د .حميدرضا
غزنوي اظه��ار ميكند :طرحهاي گذش��ته به دليل
ايراده��اي ف��راوان هرگز عملياتي نش�� د و ما هم به
عنوان نماين��دگان بخشخصوصي درباره تاخير اين
طرح دچار بالتكليفي هس��تيم .به گفته او اين طرح
دولتي قرار بو د با همكاري توليدكنندگان و بانكها
به مرحل��ه نهايي برس��د ،از اينرو ديگ��ر نيازي به
واسطهبازي دولت در اين طرح نيست .او در توضيح
اين مطلب عنوان ك��رد :در اجراي اين طرح ،دولت
با مذاكراتي كه با بانكها داشت؛ مقرر ش د سو د اين
تسهيالت 12درص د و با بازپرداخت اقساط 24ماهه

اعمال ش��ود ،ام��ا برنامه بخش خصوص��ي ،اعطاي
تس��هيالت 15درصدي با اقساط  36ماهه در تعامل
با بانكها ب��ود .او در عين حال با انتقا د از تاخير در
اجراي اين طرح اذعان ميكن د كه چنانچه اين طرح
در انته��اي بهمن ماه هم كلي�� د بخور د ديگر مزيتي
ش خصوصي؛
نخواه د داشت .به اعتقا د اين فعال بخ 
ما باي د با ش��رايط اقتصادي امروز طرحها را در نظر
بگيريم و آنه��ا را عملياتي كنيم .امروز تورم كاهش
يافته است ،بنابراين باي د نرخ سو د تسهيالت اعطايي
به مردم زير 10درص د باش د تا مردم را براي خري د از
طريق كارتهاي اعتباري خري د ترغيب كنيم.
از سوي ديگر ،برخي فعاالن اقتصادي در راستاي
اجراي طرح كارتهاي اعتباري خري د بر اين باورند
كه بانك مركزي براي اجرايي ش��دن چنين طرحي
در سال جاري به دنبال بهانهجويي است.
از اي��ن رو بنا ب��ه اظهارنظر س��خنگوي انجمن
توليدكنن��دگان لوازم خانگي به نظر ميرس�� د اين
طرح در سال جاري اجرايي نخواه د شد.
او در اين زمينه درب��اره علت تاخير طوالني در
اجرايي ش��دن ط��رح كارت اعتب��اري خري د كاالي
ايران��ي در س��ال  ۱۳۹۶توس��ط وزارت صنع��ت،
معدن و تجارت و ني��ز بانك مركزي اظهار ميكند:
پيگيريهاي مختلفي در اي��ن رابطه انجام دا دهايم،
اما هنوز اين طرح به نتيجه نرسيده و هر خبري در
ارتباط با اجرايي ش��دن طرح كارت اعتباري كاالي
ايراني در سال  ۱۳۹۶صحت ندارد.
يدهد :تصور ما بر اين اس��ت كه بانك
او ادامه م 
مرك��زي قص د ندارد ،ط��رح كارت اعتب��اري خريد
كاالي ايران��ي مصرفي بادوام در س��ال  ۱۳۹۶را به
مرحله اجرا درآور د و باي د ادعا كر د كه دستورالعمل
يا سياس��ت ابالغ فرماندهي اقتصا د مقاومتي توسط
بان��ك مركزي به هوا رفته اس��ت .ح��ال با اينكه به
گفته كنش��گران اقتصادي تقويت توان تولي د و رشد
اقتصادي ش��رايط خاص خ��و د را ميطلبد .حتي به
گفته توليدكنندگان ،اگرچه محيط پيراموني صنعت
وضعيت مطلوبتري پيدا كرده ،اما رش د اقتصادي و
غلبه بر ركود ،حمايتهاي جدي دولت را ميطلبد.
بنابراين چنانچه به وضعيت كش��ورهايي كه داراي
ركو د اقتصادي بودن د توجه كنيم ،مشاهده ميكنيم
ك��ه دولت كااله��ا را از كارخانجات ب��ا قيمت باالتر
خريداري ك��رده و با قيم��ت پايينترين به صورت
اقس��اطي به مردم ميفروشد؛اين در حالي است كه
به گفته غزنوي ،اجراي چنين طرحي تنها در مورد
فروش خودرو صورت گرفت و مابقي صنايع مشمول
چنين طرحي نشدند.

خودروس��ازان و دولت ش��كل گرفت و با حمايتهاي خودروسازان
مراحل رش د خو د را پشت سر گذاشت.
وي با اشاره به ظرفيت فعلي قطعهسازان گفت :هماكنون بيش
از 270هزار نيرو در قطعهسازي كشور مشغول بهكار است و ميزان
دارايي ثابت قطعهس��ازان با گردش مالي  5ميليار د دالر 4 ،ميليارد
دالر برآور د ميشود.
رييس انجمن قطعهسازان كشور ضمن اشاره به تصميم درست
و بجا در اس��تفاده از توان قطعهس��ازان داخلي در مش��اركتهاي
بينالملل��ي در تولي د خودرو گفت :قطعهس��ازان ب��زرگ و توانمند
داخل��ي آمادگي دارن�� د تا با ايج��ا د ش��ركتهاي جوينتونچر يا
ش��كلهاي ديگ��ري از هم��كاري ،با قطعهس��ازان ب��زرگ جهاني
مشاركت كنن د و موجب فناوري در اين بخش شوند.
د خودروهاي مختلف روي پلتفرم جديد
تولي 

سازندگان پلتفرم جديد ايرانخودرو گردهم آمدند

گام مهم ايرانخودرو در تحول خودروسازي كشور

دس��تاوردهاي گروه صنعتي ايرانخودرو در سال 96را ميتوان
گام مهم تحول در خودروس��ازي كشور به شمار آورد؛ چه آنكه در
اين س��ال نخس��تين و مهمترين قراردا د بينالمللي صنعت خودرو
ايران با برندهاي معتبر براي طراحي پلتفرم به مرحله اجرا رسي د و
همكاري ايرانخودرو با سازندگان تراز اول جهاني به صورت رسمي
آغاز ش��د .اج��راي قراردا د و تفاهمنامه بينالملل��ي ايرانخودرو با
طراح��ان و صنعتگران معتبر جهاني براس��اس برنامه زمانبندي و
ش��رح وظايف طرفين قراردا د آغاز ش��د .اين پروژه با مش��اركت و
همكاري ش��ركتهاي مطرح جهاني مانن د پيني��ن فاريناي ايتاليا،
هيوندايي پاورتك كره جنوبي و ماهله آلمان درحال اجرا است.
براي تحقق اهداف در بخش طراحي پلتفرم و توسعه محصول،
نخس��تين نشس��ت مش��ترك س��ازندگان پلتفرم جدي د با عنوان
« »Early Supplier Involvementب��ا حضور نمايندگاني از
ش��ركت پينين فارينا و نمايندگان ش��ركتهاي طراح و سازندگان
داخل��ي و خارج��ي در روزه��اي ابتدايي آبان ماه در محل س��الن
اجتماعات ساپكو برگزار شد.
در اين نشست كه نمايندگان و مديران ارش د طراحان جهاني و
بيش از  80س��ازنده توانمن د داخلي در آن حضور داشتند ،وضعيت
اجراي قراردا د بررس��ي ش د و گزارش��ي از برنامههاي آينده تا زمان
عرضه پلتفرم و محصوالت جدي د ارائه شد.
اين نشس��ت فرصتي مناسب براي ايرانخودرو و شركت پينين
فارينا بو د تا به تمامي تامينكنندگان داخلي و خارجي عالقهمند،
اهداف فن��ي و برنامه زماني پ��روژه پلتفرم جدي�� د ايرانخودرو را
معرفي كنند.
نقش مهم زنجيره تامين
مديرعامل ساپكو نخستين سخنران اين نشست بود .وي درباره
طرفه��اي قراردا د طراحي پلتفرم جدي د ايرانخودرو گفت :پينين
فارينا از ش��ركتهاي مطرح در بخش طراح��ي خودرو ،هيوندايي
پاورت��ك كره در طراحي و تولي د گيربكس اتوماتيك و ماهله آلمان
در طراحي موتور خودرو از ش��ركاي اصل��ي ايرانخودرو در پروژه
طراحي پلتفرم جدي د هستن د كه با همراهي سازندگان بنام خارجي
و بيش از  100سازنده داخلي مسووليت اجراي پروژه پلتفرم جديد
ايرانخودرو را برعهده دارند.
حس��ين نجاري هدف پروژه طراحي پلتفرم جدي د را ارتقاي نام
ايرانخودرو در بازارهاي بينالمللي دانست و ضمن وسيع خواندن

طيف آن از مرحله مفهومي و كانس��پت تا تولي د انبوه خودرو گفت:
طراحي ،مهندسي ،اجرا ،تولي د و ارزيابي در طيف اجراي اين پروژه
قرار دارند .نجاري افزود :ش��ركت ايتالياي��ي پينين فارينا طراحي
پلتفرم م��اژوالر براي خودروهايي در كالسهاي س��دان ،هاچبك،
ك��راساوور و وانت را برعهده خواه د داش��ت و ش��ركت ماهله نيز
طراحي پيشرانه با احتراق بنزيني را انجام خواه د داد.
مدي��ر پ��روژه طراحي پلتفرم جدي�� د ايرانخ��ودرو تاكي د كرد:
محصوالت در دو بخش مش��خصات س��طح باال و معمولي طراحي
خواه د ش د كه پيشرانه محصوالت در هر دو بخش موتور 3سيلندر
توربو شارژ است .وي ادامه داد :پروژههاي صنعتيسازي نيز همزمان
در بخشهاي بدنهسازي ،پرس ،مونتاژ و ...درحال انجام است.
مدير عامل ساپكو زمان عرضه نخستين محصول اين همكاري
را دوس��الونيم آينده اعالم كر د و گف��ت :قيمت محصوالت در دو
بخش س��طح باال و معمولي رقابتي خواه د ب��ود .وي صادرات 30
درصدي و بوميس��ازي بيش از  70درص د قطعات و مجموعهها را
از ديگر اهداف پ��روژه عنوان كر د و گفت :در صورت تحقق اهداف
داخليسازي ،قيمت محصول رقابتي خواه د بود.
وي همكاري س��ازندگان در اجراي پ��روژه را مهم توصيف كرد
و گفت :درحال حاضر بيش از  600س��ازنده و توليدكننده داخلي
با س��اپكو همكاري ميكنن د و در بخشهاي مختلف مجموعهها و
يدهند.
قطعات را در اختيار ايرانخودرو قرار م 

د موتور بسيار كممصرف
تولي 
عضو هياتمديره ش��ركت ماهله
آلم��ان ني��ز در اين نشس��ت با بيان
اينكه همكاري م��ا با ايرانخودرو در
مس��ير پيشرفت و توس��عه قرار دارد
گفت :يك��ي از پروژههاي مش��ترك
ايرانخ��ودرو و ماهل��ه تولي�� د ي��ك
نمونه پيش��رانه ٣س��يلندر است كه
بس��يار كممصرف خواه د ب��ود .مارتين برگر اظهار ك��رد :افزايش
اس��تانداردهاي پيشرانهها و رفتن به س��مت هيبري ديها پرهزينه
اس��ت و به همين دليل از نمونههاي س��ا دهتر شروع كرديم .ضمن
اينكه ماهله در بخش سي.ان.جي هم تجربيات زيادي دارد.
برگ��ر در ادام��ه ضم��ن اش��اره به پتانس��يلهاي هم��كاري با
ايرانخودرو گفت :شركت ما در بخش پيشرانه كنسرسيوم طراحي

و تولي�� د پلتف��رم جدي د ايرانخودرو فعاليت ميكن�� د و با توجه به
پتانس��يلهاي موجو د اطمينان داريم كه اين همكاري چندمليتي
نتيجه بسيار خوبي به همراه خواه د داشت.
يدانيم كه در سالهاي آينده برقيسازي و رانندگي
وي افزود :م 
اتوماتيك تا سال ٢٠٣٠و بع د از آن نقش مهمي در صنعت خودرو
جهان خواه د داشت از اينرو باي د فناوريهايي را بهكار بگيريم كه
در سال  ٢٠٣٠شيب استفاده از پيشرانههاي درونسوز كمتر شود.
آماده همكاري با قطعهسازان معتبر جهاني

دبير انجمن قطعهس��ازان كشور ديگر سخنران اين نشست بود.
وي گفت:نخس��تين تجربه همكاري قطعهسازان با شركاي جهاني
در ش��ركت ايكاپ بوده كه با ارزيابي دقيق  200واح د قطعهسازي
از سوي پژو ،در نهايت  100قطعهساز در كنار ايكاپ همكاريهاي
خو د را با قطعهسازان جهاني آغاز كر دهاند.
رض��ا رضايي با اعالم آماده بودن قالبها براي س��اخت قطعات
و مجموعههاي محصوالت ايكاپ اظهار كرد :قطعهس��ازان آمادگي
دارن د تا ميزان داخليس��ازي قطعات در خودروهاي  208 ،2008و
 301را به  70درص د برسانند.
وي با بيان اينكه مديريت هوش��من د در ايرانخودرو باعث ش��د
كش��ور در شرايط س��خت اقتصادي تحوالت عظيمي را در صنعت
خودرو و قطعهس��ازي تجربه كن��د ،افزود :درح��ال حاضر 1200
قطعهس��از به تولي د قطعات مور د نياز خودروسازان مشغول هستند
كه از اين تعدا د  550واح د عضو انجمن و داراي برن د و شناس��نامه
هس��تند .رضايي افزود :صنعت قطعهس��ازي و انجمن قطعهسازان
در اوايل دهه 90براس��اس اس��تراتژي توس��عه صنعت و با حمايت

نماين��ده مديرعام��ل ش��ركت پينين فارين��ا ايتاليا ب��ه عنوان
يكي از طرفه��اي اصلي قرارداد ،پروژه اين ش��ركت در همكاري
ب��ا ايرانخودرو را طراحي پلتفرم آينده اين خودروس��از اعالم كرد
و گف��ت :طراحي و توس��عه خودروها و موتوره��اي احتراق داخلي
با همكاري ديگر ش��ركتهاي حاضر در اين كنسرس��يوم از جمله
فعاليتهاي ما خواه د بود
جينو موزاكو اظهار كرد :استراتژي اصلي ما سبك جديدي دارد
كه تنها شامل طراحي يك خودرو نميشو د و مباحثي مثل مصرف
سوخت ،رقابتي بودن ،ايمني و محيط زيست را نيز در نظر دارد.
وي گفت :تولي د خودرو در كالسهاي مختلف هاچبك ،س��دان،
ك��راساوور و اس.يو.وي روي اين پلتفرم پيشبيني ش��ده اس��ت،
ضمن اينك��ه تولي د خودروهاي هيبري��دي و الكتريكي نيز در اين
كنسرسيوم موردنظر قرار گرفته است.
موزاك��و در ادام��ه ضمن معرفي ش��ركت پيني��ن فارينا گفت:
ش��ركت ما يك شركت طراحي و مهندس��ي است كه محصوالتي
مثل فراري از جمله خودروهايي هس��تن د كه توس��ط اين شركت
طراحي ميشوند.
زيرساختهاي مطلوب عامل مهم سرمايهگذاري
ديگر سخنران نشس��ت س��ازندگان پلتفرم جدي د ايرانخودرو
مع��اون طراحي و توس��عه محص��ول جدي د ايرانخ��ودرو بود .وي
گف��ت :با اجراي پروژه طراحي پلتف��رم جدي د ايرانخودرو و عرضه
محصوالت جديد ،س��هم بازار افزاي��ش يافته و اهداف صادراتي نيز
محقق ش��ود .كامران سپهري با اش��اره به رش د اقتصادي ايران در
شرايط لغو تحريمهاي بينالمللي گفت :زيرساختهاي موجو د در
ايران نس��بت به كشورهاي منطقه در ش��رايط مطلوبي قرار دارد،
نيروي انساني جوان در دسترس با سطح دانش و تخصص مناسب
نيز يكي از مزاياي سرمايهگذاري به شمار ميرود.
وي اف��زود :ايران با جمعيت  84ميليون��ي خو د تقاضاي بااليي
براي خودرو در آينده خواه د داش��ت كه اين فرصت و مزيتي است
كه سرمايهگذاران به آن توجه دارند.
س��پهري به ميزان باالي فروش خودرو در بازار ايران اشاره كرد
و گفت :در س��ال  2016با فروش يكميليونونيم خودرو رتبه 13
فروش از آن بازار ايران بوده اس��ت كه پيشبيني ميشو د با عرضه
محصوالت متنوع در آينده اين رتبه ارتقا يابد.
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«تعادل» از تبعات زلزله غرب كشور در تامين انرژي مردم
منطقه گزارش ميدهد

گروه انرژي
زلزله فقط ماندن عدهيي زير آوار ،تصاوير بهت زده
در كنار تختهاي بيمارستان و عددهاي كشتهشدگان
كه آنقدر با ش��تاب باال ميروند ك��ه مفهوم عدد را از
معنا خالي ميكنند ،نيس��ت .براي غربنشينان ايران
كه يكشنبه شب كابوسواري را پشت سر گذاشتند،
صبح آغاز كابوسي جديد بود .سرابهاي تامينكننده
آب منطقه كدر شده و مردم آبي براي مصرف ندارند.
عكس ليوانهايي كه محتواي آنها مايعي بدرنگ است
در كانالهاي تلگرامي دس��ت به دست ميشود .اين
ليوان از شير آبي در جوانرود ،شهرستاني در نزديكي
كرمانشاه پر شده است و براي كساني كه گذرشان به
آن نواحي خورده باشد بيشتر به خاطر بازار مرزياش
و كاالهاي امريكايي كه از عراق وارد شدهاند ،شناخته
ميش��ود .ديروز پيش از ظهر فرماندار قصرشيرين در
گفتوگوي زنده تلوزيوني اعالم كرد كه به دليل رانش
اليهه��اي زير زمين ،آب منطقه گلآلود ش��ده و وارد
مخزن نميش��ود .در نتيجه آب مورد نياز مردم از دو
طريق آبرساني سيار و توزيع بطريهاي معدني تامين
خواهد ش��د .ناگفته پيدا ب��ود كه به اين ترتيب مردم
در مضيقه آب قرار خواهند گرفت .او مش��خص كرد
كه اولويت با اماكني همچون«سرويسهاي بهداشتي
عمومي» و «نانواييهاست» كه بتوانند خدمات خود
را ارائه دهند .از س��وي ديگر عالوه بر مش��كلي كه در
منبع تامين آب ايجاد ش��ده اس��ت ،شبكه توزيع نيز
اوضاع وخيمي دارد .حدود ساعت 11و 30دقيقه روز
گذشته ،مديرعامل آبفاي شهري كرمانشاه اعالم كرد
كه «شبكه توزيع و خطوط انتقال آب» مناطق زلزله
زده دچار «شكستگي» شده است .در آن سوي مرزها
اما زلزله مش��كلي براي آبرس��اني مردم ايجاد نكرده
اس��ت .البته با توجه به ضربه زلزله به سد دربنديخان
در رودخانه سيروان از مردم اين منطقه خواسته شده
است كه هر چه سريعتر منطقه را ترك كنند.
م��ردم زلزله زده با چهرههايي كه مصيبت را حتي
از فيلتر دوربين به خوبي انتقال ميدهند با بطريهاي
خالي نوشابه ،دبههاي سفيد رنگ و هر چيزي كه دور
و اطراف خودش��ان پيدا كردهاند به طرف تانكر س��بز
رنگي ميآيند كه برايشان آب آورده است .اين وضعيت
تامين آب مردم سرپل ذهاب است ،شهري كه هم در
زمان جنگ ايران و عراق بيشترين آسيب را ديد و هم
در زلزل ه 7.2ريشتري كه مناطق زيادي در خاورميانه

كوتاه از دنياي انرژي

توضيحات روابط عمومي آبنا كرمانشاه

عليحس��ين م��رادي مدي��ر روابطعمومي ش��ركت آب و فاضالب ش��هري
اس��تان كرمانش��اه در گفتوگو با «تعادل» اعالم كرد ك��ه تنها منبع تامين آب
شهرس��تانهاي استان كرمانشاه از جمله سرپل ذهاب ،قصر شيرين ،گيالنغرب،
هرس��ين ،كرند غرب و تازهآباد چشمههايي است كه بر اثر وقوع زلزله گلآلود و
كدر شده و آب آن قابل آشاميدن نيست .مرادي در اين زمينه توضيح داد« :آب
سرپل ذهاب و قصر شيرين از سرآب گرم سرپل تامين ميشود و منبع جايگزيني
ديگري نيز وجود ندارد .به علت فعل و انفعاالت زمين،آب اين چش��مه كدر و
گلآلود شده است .لذا اين آب قابل شرب نبوده و از شبكه خارج شده است».
قطعي برق مش��كل ديگري است كه ش��ركت آب و فاضالب كرمانشاه براي
تامين آب منطقه با آن دست و پنجه نرم ميكند .وي در اين رابطه توضيح داد:
نيز ش��ده است ،گذشت .زلزلهيي كه بعد از زلزله 7.4
ريش��تري كه در سال  69در رودبار به وقوع پيوسته و
ايران را داغدار كرد ،شديدترين به حساب ميآيد .در
س��ال  69نيز منبع تامين آب ش��رب رشت -انزلي با
خاك يكسان شده و منبع آب آستانه اشرفيه به كلي
ويران شد تا مردمي كه از لحاظ روحي آسيب فراواني
ديده بودند با بيآبي نيز دست و پنجه نرم كنند.
در اين بين بس��ياري نگران اين مس��اله هس��تند
ك��ه با وجود همدل��ي زيادي كه م��ردم در اين واقعه
نش��ان دادهاند ،عدهيي با س��ودجويي از نياز آبي مردم
سوءاستفاده كرده و براي خود بازار سياه آبمعدني به
راه بيندازند .از سوي ديگر اطمينان و اعتماد نسبت به
اظهارات مسووالن دولتي نيز به دليل تناقض با ديدهها

«تعادل» از نشست خبري رييس  HSEشركت گاز گزارش ميدهد

دودكشهاي قاتل

در صورت زلزله احتمالي در تهران ،نگران شبكه گاز نباشيد

گروه انرژي مهدي نيكوئي
روز گذش��ته ،نشس��تي خبري در خيابان آبان و
س��اختمان سازمان ملي گاز تشكيل شد تا در آستانه
فصل سرد س��ال و اس��تفاده از تجهيزات گرمايشي،
هشداري ايمني به گوش مشتركين گاز سراسر كشور
درباره خطرات اس��تفاده از تجهيزات غيراس��تاندارد
و دودكشهاي نامناس��ب برس��د .با وجود اين ،زلزله
شديدي كه در غرب ايران رخ داد ،باعث شد تا فضاي
جلسه تا حد زيادي به احتمال زلزله در تهران و ساير
نقاط كشور و همچنين آمادگي شركت ملي گاز براي
مواجهه با چنين خطري معطوف شود.
محمدرضا يوس��فيپور رييس ( HSEس�لامت،
ايمني و محيطزيس��ت) ش��ركت مل��ي گاز ،ضمن
عرض تس��ليت به حاضران جلسه و مردم ايران بابت
زلزله رخ داده ،بيان كرد :كش��ور ايران تقريبا مستعد
وقوع 75درصد از بالياي طبيعي اس��ت و از اين رو،
سازمانها و ارگانها بايد آمادگي و چابكي الزم براي
مقابله با هر نوع حادثه را داش��ته باشند و مشكالت
م��ردم را به س��رعت حل كنند .وي اف��زود :با وجود
خس��ارتها و ويرانيهايي كه اين زلزله به بار آورده،
شبكه گاز استان كرمانشاه به اندازه كافي ايمن است
و دس��تكم از نظر نش��ت و آتشسوزي يا انفجار در
اين زمينه مشكلي وجود ندارد .شبكه گاز اين استان

همچني��ن به تازگي تحت مميزي ش��ركت ملي گاز
ق��رار گرفته و آمادگي آنها براي مقابله با اين حوادث
طبيعي تاييد شده است .عالوه بر آن ،تاكنون خبري
مبني بر آنكه بالفاصله پس از زلزله ،آتشس��وزيها
و انفجارهايي رخ داده باش��د يا حتي گاز ش��بكه در
پي اين اتفاق قطع ش��ده باش��د ،وجود ندارد .با اين
ح��ال ،در برخي مناطق ،ب��راي اطمينان از ايمني و
جلوگيري از اتفاقات احتمالي ،ش��ركت استاني گاز،
جريانه��اي گاز را در برخي مناطق قطع كرده و در
حال بررس��ي ش��رايط براي وصل دوباره جريان گاز
است .ضمن آنكه معاون وزير و مدير شركت ملي گاز،
حميدرضا عراقي و جمعي ديگر از مديران مسوول به
منطقه رفتهاند تا اوضاع را از نزديك زيرنظر بگيرند.
يوس��فيپور در واكنش به اين سوال كه در صورت
وقوع زلزلهيي مش��ابه در ش��هري مثل تهران ،آيا اين
موض��وع صحت دارد ك��ه «مردم پي��ش از آنكه زير
آوار بميرند ،بر اثر انفجارها و آتشس��وزيهاي شبكه
گاز ،ميس��وزند» ،بيان كرد :شركت ملي گاز ،بيش از
 16س��ال است كه با شركت اوزاكاي ژاپن كه دومين
شركت بزرگ گازي اين كشور است ،همكاري نزديكي
دارد و در اين س��الها توانس��ته كارهاي زيادي براي
ايمني ش��بكه انتق��ال و توزيع گاز انج��ام دهد .وي
همچنين ادعا كرد كه كارشناسان شركت گاز اوزاكا،

در اوايل دهه  1380كه بازديدي ميداني از تاسيسات
گاز ايران داش��تند ،بيان كردند در صورت وقوع زلزله
در اي��ران ،ميزان تلفات ناش��ي از حوادث گازي كه به
سلسله حوادث ثانويه معروف هستند ،كمتر از حوادث
گازي زلزله  1995ژاپن خواهد بود.
رييس  HSEشركت ملي گاز ،بيان كرد :با وجود
اقدامات ايمني انجام ش��ده در اين س��الها ،شركت
ملي گاز هنوز هم بايد كارهاي بس��ياري براي ايمني
بيش��تر انجام دهد ،ام��ا آنطور ك��ه در صحبتها و
گمانهزنيه��ا مطرح ميش��ود ،مش��كل اصلي هنگام
وقوع زلزله احتمالي ،مشكالت ايمني شبكه پخش و
توزيع گاز نيست .مشكل اصلي ساختمانهاي قديمي
و غيراصولي است كه ممكن است در صورت تخريب
روي علمكها و س��اير تجهيزات شبكه گاز هم افتاده
و به آنها آس��يب بزنند ،اما در هر صورت ،خود شبكه
مشكل فني و ايمني ندارد.
هشدارهايي در آستانه فصل سرما
يوس��فيپور در مورد لزوم جدي گرفتن مسائل
ايمني در آستانه فصل سرد سال گفت :متاسفانه در
سال گذشته 839 ،مورد مرگ ناشي از گازگرفتگي
ثبت ش��ده اس��ت كه حدود 30درص��د آنها يعني
239مورد ناشي از مصرف تجهيزات گازسوز متصل

حركت دست به عصاي بازار نفت

افزايش يك ميليون و  500هزار بشكهاي برآورد اوپك از تقاضاي نفت در 2018
گروه انرژي
درحال��ي كه انتظار ميرفت پس از تحوالت چند
روز اخي��ر در خاورميان��ه ازجمله اس��تعفاي پرابهام
ن گرفت��ن او
نخس��توزير لبن��ان و ش��ائبه گ��روگا 
توسط عربستان سعودي ،ش��ليك موشك از سمت
حوثيهاي يمن به س��مت ف��رودگاه رياض و تهديد
آنها مبني بر هدف قرار دادن نفتكشهاي موجود در
درياي س��رخ و خطوط لوله بينالمللي و انفجار خط
لوله انتقال نفت در بحرين ،قيمت نفت در نخستين
روز معام�لات هفته جاري افزايش ياب��د ،روند بازار
كامال متفاوت بود.
ب��ه گزارش«تعادل» ب��ه نقل از ايرن��ا رويترز در
همين رابطه اعالم كرد كه معامالت نفت در بازارهاي
جهاني صبح روز دوشنبه محتاطانه بود زيرا تنشها
در خاورميانه ادامه دارد ،زمين لرزه شديدي در ايران
و عراق اتفاق افتاده و ش��مار دكله��اي حفاري در
امريكا نيز كه به منزله افزايش توليد در آينده است،
باال رفته است.
ت نفت برن��ت تا س��طح  63دالر و
دي��روز قيم�� 
19س��نت در هر بش��كه نيز پايين آم��د .هر چند تا
لحظه ن��گارش اين گزارش در س��اعت  16به وقت
ته��ران ،برنت در س��طح  63دالر و  53س��نت قرار
گرفت .نفت خام وس��ت تگزاس اينترمديت نيز پس

از افت تا س��طح  56دالر و  61س��نت مجددا كمي
افزايش قيمت داش��ت و به  56دالر و  80س��نت در
هر بشكه رسيد.
فع��االن بازار نفت ميگوين��د ،كاهش توليد نفت
توليدكنن��دگان مهم جهان و در راس آنها س��ازمان
كشورهاي صادركننده نفت(اوپك) و روسيه به خوبي
از قيمتهاي نفت حمايت ميكند.
فعاالن بازار همچنين معتقدند ،افزايش تنش در
خاورميان��ه ،خطر احتمال ايج��اد اختالل در عرضه
نفت را به همراه دارد و مش��خص نيست زمين لرزه
ش��ديدي كه يكشنبه ش��ب در ايران و عراق اتفاق
افتاد ،تاثيري بر مناطق نفتخيز اين دو كشور گذاشته
اس��ت يا خير؟ از س��وي ديگر دادههاي جديد نشان
ميدهد كه ش��مار دكلهاي حفاري امريكا در هفته
منتهي به 10نوامبر( 19آب��ان) با 9واحد افزايش به
738دكل رسيده است .اين بيشترين افزايش تعداد
اين دكلها از ماه ژوئن(خرداد -تير) است.
تنشه��ا در خاورميانه پ��س از آن باال گرفت كه
عربستان ،ايران را به خاطر حمله موشكي به فرودگاه
بينالمللي اين كش��ور مقصر دانس��ت و بحرين نيز
ايران را متهم به دخالت داش��تن در انفجار خط لوله
اصلي نفت اين كش��ور كرد ك��ه ايران هر دو اتهام را
رد كرده است.

تكليف نهادهاي زيرمجموعه
نفت به ياري زلزلهزدگان

وزارت نفت وزير نفت با انتش��ار پيام تس��ليتي در
پي وقوع زلزله در غرب كش��ور ،اعالم كرد« :براي كاهش
درد آسيبديدگان ،به همه نهادهاي زيرمجموعه وزارت
نفت ،تكليف اس��ت كه با نهايت كوش��ش خود به ياري
آس��يبديدگان شتافته و خدماترس��اني در بخشهاي
مرتبط را نيز به بهترين ش��كل ممكن دنبال كنند ».در
متن پيام بيژن زنگنه آمده اس��ت« :حادثه زلزله در غرب
استان كرمانشاه و جان باختن جمعي از هموطنان و مردم
اين نواحي و ورود خسارات به آنها ،مردم ايران و باالخص
شهرها و روستاهاي آن منطقه را در عزا فرو برد ».در ادامه
اين پيام آمده اس��ت« :اين ضايعه بزرگ را به همه مردم
ايران بهخصوص هموطنان پايمرد و غيور استان كرمانشاه
كه بيش��ترين آس��يب را متحمل ش��دند تسليت عرض
ميكن��م و ضمن آرزوي مغفرت الهي براي گذش��تگان،
براي بازماندگان اين حادثه تاس��فبار صبر جزيل و بهبود
هر چه سريعتر از خداوند منان طلب ميكنم».

داغداران تشنه در تاريكي
را تكان داد ،بيش��ترين كش��ته را داد .با يكي از مردم
منطقه ك��ه اتوموبيلش را پر از بطريهاي آب معدني
كرده و راهي سرپل ذهاب شده است ،تماس ميگيرم.
صدايش به س��ختي شنيده ميشود .ميپرسم اوضاع
چطور است؟ ميگويد اصال خوب نيست .صداي آه و
ناله از آن سوي خط به گوش ميرسد .از وضعيت آب
مردم س��وال ميكنم ،ميگويد ،تشنهاند و آب نيست.
براي همين اتوموبيلش را پر از آب كرده و راهي سرپل
ذهاب شده است.
غمگين است بايد هم باشد .اما همين مساله نشان
ميده��د ،نهاده��اي دولتي از پس تامي��ن آب مردم
ن بار نيز مردم خود بايد هواي
منطقه برنميآيند و اي 
همديگر را داش��ته باش��ند .مكالمهام با آقاي خاصي
به دليل تمام شدن ش��ارژ باترياش ناتمام ماند .برق
منطقه از زمان وقوع زلزله قطع شده و به همين دليل
امكان شارژ مجدد گوشي وجود ندارد.
طب��ق گزارشها با وقوع زلزله ،پس��تهاي توزيع
برق دچار مشكل ش��ده و در نتيجه مردم از امكانات
وابسته به برق نيز محروم شدهاند .ديروز پاون به نقل
از رض��ا اردكاني��ان ،وزير نيرو گ��زارش داد كه پس از
وقوع زلزله پست 230.132كيلوولت همچنين پست
230.63كيلوولت س��رپل ذهاب به همراه دو پس��ت
ديگر به علت خسارت از مدار خارج شد كه گروههاي
علميات��ي از س��اعت 1:30بامداد عمليات بازس��ازي
پس��تها را آغاز كردهاند .پس از اين ستار محمودي،
قائم مقام وزير نيرو عنوان كرد«:تاسيسات برقرساني
س��رپل ذهاب به دليل نزديكي به كانون زلزله آسيب
فراواني ديده است و از شب گذشته رسيدگي به مشكل
قطع برق در اين منطقه در دستوركار وزارت نيرو قرار
دارد و اميد ميرود تا بعدازظهر امروز(دوشنبه) بيش از
90درصد مشكالت برقرساني حل شود».
مش��كالت فراواني كه تاسيسات آب و برق سرپل
ذهاب در پي اين زلزله تجربه كردند از فرسوده بودن
و آس��يبپذير بودن اين تاسيس��ات حكايت داشت.
اسفند ماه سال گذشته ،علي چهلاميراني ،مديرعامل
برقمنطقهي��ي غرب گفته ب��ود ك��ه «نقدينگي» و
«اعتبارات» مهمترين مش��كل پيش روي اين شركت
براي اجراي پروژههاي وزارت نيرو است.
البته نبايد از كنار «ش��دت» اي��ن زلزله كه حتي
يك ترانس با عظمت در پست شماره  2سرپلذهاب
را از جاي خود تكان داده و باعث خاموش ش��دن آن

تريبون وزير

در همي��ن حال ،دبيركل اوپك روز گذش��ته در
جريان ي��ك كنفرانس ان��رژي در ام��ارات متحده
عرب��ي ،بار ديگر از توافق كاهش توليد دفاع و اعالم
كرد كه بازار درحال رس��يدن به توازن مجدد است.
به گزارش «تعادل» به نقل از تس��نيم ،باركيندو در
اين باره گفت« :بازار نفت با روند پرش��تابي درحال
رس��يدن به توازن مجدد اس��ت و كاه��ش توليدها
«تنها گزينه قابل دوام» براي برقراري ثبات مجدد
در بازار است».
باركيندو افزود :س��ازمان كشورهاي صادركننده
نفت در گزارش ماهانه خود كه روز دوشنبه منتشر
ميش��ود ،برآوردش از رش��د تقاضا براي نفت را در
س��الهاي 2017و  2018به «ب��االي 1.5ميليون
بش��كه در روز» افزايش خواهد داد .وي با اشاره به
اينك��ه ميزان ذخاير نفتي در س��ال جاري بيش از
180ميليون بشكه كاهش يافته است .بيان كرد«:ما
شاهد نش��انههاي روشني هس��تيم از اينكه بازار با
يك س��رعت رو به رشدي درحال رسيدن به توازن
مجدد اس��ت و ثبات درحال بازگشت به بازار است.
اطمينان دارم كه اگر ما بس��يج نميش��ديم و براي
اقدام مش��ترك جهت پاس��خگويي ب��ه اين بحران
اجم��اع نميكرديم ،صنعت نفت در ش��رايطي بدتر
از امروز قرار داشت».

«در برخي مناطق به دليل قطع برق ،تاسيس��ات برقي ما نيز از مدار خارج شده
است .به عنوان مثال در شهر تازهآباد به دليل قطعي برق ايستگاه پمپاژ و خطوط
انتقال ،آب از مدار خارج شدهبود .البته در حوالي ساعت 12ظهر (روز دوشنبه)،
دستگاه ژنراتور اين منطقه نصب شد و وضعيت آب اين شهر فعال عادي است».
وي با اش��اره به نادر بودن چنين حادثهيي در نيم قرن اخير اعالم كرد كه با
توجه به ادامهدار بودن پسلرزهها ،وضعيت كدر بودن آب فعال باقي است .هرچند
كدر بودن آب از سطح  300به 190پيپيام رسيده و كمتر شده است.
مرادي با اش��اره به مشكل تامين آب و نياز اساسي مردم اعالم كرد كه تالش
ميش��ود با اس��تفاده از تانكرهاي آبرسان از برخي شهرس��تانهاي كرمانشاه
همچون اسالمآباد و نيز با آبهاي بستهبندي به مردم كمك شود.

و شنيدهها از دست رفته است .براي مثال درحالي كه
ديروز افراد مطلع در منطقه از قطع بودن ش��بكه آب
س��رپل ذهاب صحبت ميكردند ،پايگاه اطالعرساني
وزارت ني��رو ب��ه نقل از مدير دفت��ر مديريت بحران و
پدافند غيرعام��ل وزارت نيرو نوش��ت«:در بخش آب
خوشبختانه وضعيت آب سراب سرپل به وضعيت عادي
برگشته و هماكنون شرايط آب شهرهاي سرپل ذهاب
و قصرشيرين در وضعيت نرمال و عادي به سر ميبرد».
همچنين در اواس��ط روز گذش��ته مدي��ركل بحران و
پدافند غيرعامل توانير به فارس گفت :برقرس��اني تا
ل ذهاب انجام شده اما به دليل اينكه
ورودي شهر سرپ 
احتمال جرق��ه يا اتفاقات بعدي وج��ود دارد از وصل
كردن برق به منازل و واحدهاي مس��كوني خودداري

كردهاي��م .ب��ه هر روي ب��ه داليل مختلف��ي ازجمله
آماده نبودن ش��بكههاي توزيع انرژي ،مردم زلزله زده
يا حداقل بخش��ي از آنها ش��ب را نيز در خاموشي به
سر خواهند برد .در اين بين گاز 400هزار مشترك در
مناطق زلزله زده نيز طبق اظهارات سخنگوي شركت
گاز به دليل انجام عمليات نشتيابي قطع شده است و
مردم با اين مساله نيز دست و پنجه نرم خواهند كرد.
ش��ايد نتوان به روندي كه اكن��ون در تامين آب و
ب��رق مناطق زلزله زده در جريان اس��ت ،ايراد خاصي
ن چيزي كه آنقدر عيان بوده كه غيرقابل
وارد كرد اما آ 
ان��كار مينمايد ،عدم آمادگي زيرس��اختهاي تامين
انرژي منطقه اعم از آب ،برق و س��وخت در مواجهه با
بحرانهاي اينچنيني است.

ب��ه گاز طبيعي بوده اس��ت .رييس  HSEش��ركت
مل��ي گاز با بيان اينكه از س��ال  ،1382مس��ووليت
تضمين ايمني اس��تفاده از تجهيزات گازسوز برعهده
شركت ملي گاز نيست و سازمان نظام مهندسي بايد
نظارت دقيقتري بر اين موضوع داش��ته باشد ،افزود:
تعداد مرگهاي ناشي از گازگرفتگي در سال گذشته،
نسبت به سال پيش از آن (سال  ،)94حدود 34درصد
افزايش داشته كه آماري تكاندهنده است و ما را بر آن
داشته تا با افزايش آگاهي مشتركان خود ،تالش كنيم
تا سال بدون حادثهيي را پشتسر بگذاريم.
يوسفيپور بيان كرد :مساله حوادث گازگرفتگي
و تلفات مرتبط با آن در اس��تانهايي مانند اردبيل،
خراسانشمالي و سمنان بيش از بقيه استانها بوده
و الزم اس��ت تا مسووالن اس��تاني در استانداريها،
ش��ركتهاي گاز اس��تاني ،س��ازمانهاي نظ��ام
مهندس��ي ،آموزش و پرورش ،صدا و سيما ،مساجد
و س��اير س��ازمانها و ارگانهاي اثرگ��ذار بر مردم،
تالش بيشتري براي فرهنگسازي و آموزش مردم
به خرج دهند.
وي ادامه داد :البته در زمينه جلبنظر و همكاري
دس��تگاهها و س��ازمانهاي مختلف ،شركت ملي گاز
براساس سنت هر ساله خود ،كتابچهيي تحت عنوان
«تجزيه و تحليل حوادث مش��تركين گاز طبيعي در
س��ال  »95منتش��ر كرده و نس��خهيي از آن را براي
تمام شركتهاي استاني ،استانداريها و سازمانها و
ارگانهاي مربوطه ارسال كرده است.
عالوهبرآن،قراراستدردههنخستآذرماه 30،نفراز
 15س��ازمان و ارگان مختل��ف به دعوت ش��ركت
ملي گاز گ��رد آمده و به بحث و تبادلنظر پيرامون
راهحلهاي كاهش «مرگهاي خاموش» ناش��ي از
منواكسيدكربن بپردازند.

لزوم دقت مشتركان گاز
رييس  HSEش��ركت مل��ي گاز ابراز ك��رد :در هر
صورت ،مشتركين گاز هم بايد دقت زياد به خرج دهند
تا از حوادث احتمالي به دور باش��ند .وي دودكشها را
عامل 72درص��د از حوادث گازگرفتگ��ي عنوان كرد و
خواستار آن شد كه مشتركين دقت بيشتري در استفاده
و تهويه مناسب آنها داشته باشند .يوسفيفر ديگر عوامل
حوادث گازگرفتگي را بهترتيب ،نقص وس��ايل گازسوز،
تهويه نامناس��ب و استفاده از وس��ايل پخت و پز براي
گرم كردن محيط بيان كرد .وي در پايان سخنان خود،
 5توصيه و خواس��ته خطاب به مشتركين گاز طبيعي
داش��ت تا فصل پرمص��رف پيشرو بدون مش��كل و با
كمترين خطر سپري شود« :نخس��ت آنكه در مصرف
گاز صرفهجوي��ي كنيد تا ما هم بتوانيم بدون مش��كل،
س��وخت موردنياز شما را تامين كنيم .دوم آنكه ،هرگز
ريگالتورهاي گاز را دس��تكاري نكنيد تا سيس��تمهاي
ايمني بهكار رفته در آنها از كار نيفتند .توصيه سوم آن
اس��ت كه هر تغييري در لولهكشيهاي گاز ،تجهيزات
گازي ،دريچههاي تهويه و تغيير چيدمان وسايل گازي
را با س��ازمانهاي نظام مهندس��ي در مي��ان بگذاريد
ت��ا اين كار بهصورت علمي و ايمن انجام ش��ود .بهطور
همزمان از سازمانهاي نظام مهندسي هم ميخواهيم
تا اين فرآيندها را تس��هيل و تسريع كنند تا هيچكدام
از مش��تركان از ه��راس فرآيندهاي پيچي��ده ،خطر را
ب��ه جان نخرن��د .توصيه چهارم ،جدي گرفتن مس��اله
تهويه است .مغز انس��ان با وجود سهم 2درصدياش از
وزن بدن20 ،درصد هواي تنفس��ي را دريافت ميكند.
مس��اله تهويه را جدي بگيريد تا مغز خود را با مشكلي
مواجه نكنيد .مس��اله آخر آن اس��ت كه س��عي كنيد
بهدليل اتالف حرارتي باالي شومينهها و خطرات توليد
منواكسيدكربن ،كمتر از آنها استفاده كنيد».

شرايط آزمون استخدامي
وزارت نفت

شانا ش��رايط و زمان ثبتنام در آزمون استخدامي
در ش��ركتهاي تابعه وزارت نفت اعالم شد .در متن اين
آگهي آمده است« :ش��ركتهاي تابعه وزارت نفت براي
تامين نيروي انس��اني متعهد و شايسته براي خدمت در
بخشهاي مختلف صنعت نفت افراد داراي شرايط ذيل
را به تع��داد  ۲۳۰۰نفر ،از طريق برگزاري آزمون كتبي،
مصاحبه ،طب صنعتي و گزينش استخدام ميكند .گروه
اول ،تعداد  ۱۰۵۰نفر با حداقل ۴سال سابقه كار مرتبط
كليه زنان و مردان فارغالتحصيل در مقاطع كارشناسيو كارشناس��ي ارشد در رشتههاي تحصيلي و محلهاي
خدمت تعيين ش��ده داراي س��ابقه كار متوالي و مرتبط
حداقل  ۴س��ال تا تاريخ ۱۴دي ماه ( ۱۳۹۶تاريخ شروع
بهكار  ۱۴دي ماه  ۱۳۹۲و قبل از آن) در مشاغل موردنظر
در صنايع نفت و ديگر صنايع مشابه با پرداخت حق بيمه
مس��تمر و كامل كه حايز ش��رايط من��درج در دفترچه
راهنماي آزمون ذيربط باشند .گروه دوم به تعداد ۱۲۵۰
نفر فارغالتحصيالن برتر دانشگاهي در مقاطع كارشناسي
و كارشناس��ي ارشد در رشتههاي تحصيلي و محلهاي
خدمت تعيين شده كه حايز شرايط مندرج در دفترچه
راهنماي آزم��ون ذيربط باش��ند .متقاضيان ميتوانند
براي بهدس��ت آوردن اطالعات بيش��تر درباره رشتهها و
گرايشهاي موردنياز ،مكانهاي خدمت و ديگر جزئيات
استخدام ازجمله ضوابط مربوط به شرايط سن و معدل
در ه��ر يك از گروههاي «الف» و «ب» از تاريخ  ۲۴آبان
 ۱۳۹۶به پاي��گاه اينترنتي  azmoon.nioc.irمراجعه
و اطالعات بيش��تر را دريافت و درصورت احراز ش��رايط
و تماي��ل از تاريخ  ۲۵آبان  ۱۳۹۶لغايت يكم آذر ۱۳۹۶
نسبت به ثبتنام اقدام كنند.

صادرات پسابرجامي نفت
قطعا دوبرابر شده است

ش�انا ش��ركت ملي نفت ايران در پي انتشار خبري
ب��ا عنوان «آيا بعد از برجام ،ص��ادرات نفت ايران دو برابر
شد؟» در سايت مشرقنيوز ،توضيحاتي ارائه داد و تاكيد
كرد :ميتوان با قطعيت اعالم كرد كه صادرات نفت ايران
بعد از برجام دو برابر شده است .شركت ملي نفت ايران در
پاسخ به اين خبر اعالم كرده است« :براساس آمار دقيق
ارائه شده از سوي مديريتهاي برنامهريزي تلفيقي و امور
بينالملل شركت ملي نفت ايران و همچنين آمار صادراتي
ارائه شده از سوي شركت پايانههاي نفتي ايران بهعنوان
متولي صادراتي نفت كشور ،ميانگين صادرات نفت خام
ايران با احتساب ميعانات گازي در سال  ۱۳۹۴يعني سال
پيش از اجرايي ش��دن برنامه جامع اقدام مشترك حدود
يكميليون و  ۴۰۰هزار بش��كه در روز بوده كه با اجراي
برجام و گشايشهاي حاصله ،ميانگين صادرات نفت خام
و ميعانات گازي در س��ال  ۱۳۹۵ب��ه حدود  ۲ميليون و
 ۹۰۰هزار بشكه در روز رسيده است .شايان ذكر است كه
ميزان صادرات نفت خام و ميعانات گازي در برخي روزها
حتي از ميزان ۲,۹ميليون بشكه فراتر رفته است كه با اين
احتس��اب ميتوان با قطعيت اعالم كرد كه صادرات نفت
ايران بعد از برجام دو برابر شده است .در ضمن ميانگين
صادرات نفت خام كشور در سال  ۱۳۹۳بنا بر اعالم وزير
نف��ت همان رقم يكميليون بش��كه در روز بوده كه رقم
اعالم ش��ده در گزارش سايت مش��رق ( ۱,۳۴۳ميليون
بشكه) با احتساب ميعانات گازي بوده است.
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عكس روز

چهره روز

ضربه شرايط اكران به فيلمسازان مستقل

ب��ه گفت��ه عليرضا صمدي كارگردان س��ينما ،برخي در هر ش��رايطي آثار س��ينمايي را اكران ميكنن��د و گويا فقط
ميخواهند از شر فيلمها راحت شوند .اكران فيلم در هر شرايطي به فيلمسازان مستقل ضربه ميزند.
عليرضا صمدي درباره زمان اكران فيلم س��ينمايي «بي نامي» گفت :درحال حاضر يك فيلمس��وزي دس��ته جمعي
درحال رخ دادن اس��ت به همين دليل از اكران «بي نامي» در اين برهه منصرف ش��ديم البته شايد اين موضوع هم براي
فيلم ضرر داشته باشد و باعث شود كه بيات شود.
او ادامه داد :اين روزها ميبينم كه فيلمي براي مثال ۲ميليون تومان فروخته كه اين مس��اله براي من تعجببرانگيز
است زيرا گويا برخي فقط ميخواهند از شر فيلم راحت شوند و بگويند فيلمت را اكران كرديم ولي وقتي يك كارگردان
خودش در ساخت فيلم دخيل ميشود ،بخشي از سرمايه را تامين ميكند و نميخواهد سرمايهگذارش را از دست بدهد،
متوجه ميشود كه اوضاع از چه قرار است.

نگاهي به زيانبارترين زلزلهها در مناطق مختلف جهان

خسارات زلزله در سر پل ذهاب
كيوسك

سفرنامه آسيايي ترامپ
نيويورك تايمز  :

اين روزنامه در صفحه
اول خود ،به بررسي پيامد
دي��دار ترام��پ با س��ران
كشورهاي آسيايي پرداخته
اس��ت .ب��ه گ��زارش اين
روزنام��ه ،رييسجمهوري
امري��كا اع�لام ك��رده كه
چهارش��نبه اي��ن هفت��ه
بياني��ه بس��يار جامعي در
ش��رح دستاوردهاي س��فرش به آس��يا ارائه خواهد
كرد كه ش��امل مسائلي درباره كرهشمالي ،تجارت و
ديگر موضوعات خواهد بود .همچنين ترامپ با اظهار
رضايت از س��فر خود ،گفته ك��ه در رابطه با تجارت
قدمهاي خيلي بزرگي برداش��ته است .او همچنين
از توافقه��اي تجاري ميان ش��ركتهاي امريكايي و
خارجي نام برد .گفتني است فيليپين آخرين مقصد
تور آس��يايي ترامپ بعد از سفر به ژاپن ،كرهجنوبي،
چين و ويتنام اس��ت .اين سفر  ۱۲روز طول كشيد
و موضوعات اصلي آن مس��اله هستهيي كرهشمالي
و تج��ارت بود .اين در حالي اس��ت كه طبق گزارش
نيويوركتايمز ،ترامپ در جريان اين سفر و ديدارهاي
خود ،پيامهاي متناقضي به سران كشورهاي آسيايي
منتقل كرده اس��ت .او از طرف��ي درمورد حل بحران
كرهشمالي از ساير كشورها خواسته با او متحد باشند.
از سوي ديگر ،زماني كه بحث اقتصاد و تجارت امريكا
مطرح ميشود ،امريكا را بهعنوان قدرت برتر معرفي
ميكن��د و از اقتدار و رهبري اين كش��ور در جهان
صحبت ميكند.

فايننشال تايمز:

اين روزنامه در صفحه
اول خود ،گزارشي از ديدار
ترام��پ با دوترته منتش��ر
كرده است .به گزارش اين
روزنام��ه ،رييسجمهوري
امري��كا دي��روز در مانيل
بود تا با رهبران  ۱۸كشور
منطقه براي يك نشس��ت
 2روزه ديدار كند .باوجود
آنك��ه ترام��پ و دوترته رييسجمه��وري فيليپين،
روز يكش��نبه گفتوگوها و ديدارهاي غيررس��مي
با يكديگر داش��تند ،اما نشست رسمي آنها دوشنبه
برگزار شد .گفته شده كه دوترته به بيپروايي در بيان
نظراتش درباره س��اير رهبران جهان معروف است و
درگيريه��اي لفظي ش��ديدي هم با ب��اراك اوباما
رييسجمهوري س��ابق امريكا داش��ت .الزم به ذكر
است يك مقام رسمي كاخ سفيد پيشتر اعالم كرده
بود كه رييسجمهوري امريكا قصد دارد در س��فر به
فيليپين مساله حقوق بش��ر را در ديدار با «دوترته»
مطرح كند.

والاستريت ژورنال:

در صفح��ه اول اي��ن
روزنامه ،عكس و گزارشي
از كليساي تگزاس منتشر
ش��ده اس��ت .طب��ق اين
گزارش ،كليس��اي ش��هر
س��ادرلند تگزاس ،پس از
ك هفته از گذشت حادثه
ي 
تيراندازي ،همچنان عزادار
اس��ت .پي��ش از اين اعالم
ش��ده بود كه فردي مس��لح در ايالت تگزاس امريكا
به شركتكنندگان در مراس��م روز يكشنبه كليسا
شليك كرده و به گفته پليس  ۲۶نفر را كشته بود .اين
حمله در كليساي «فرست باپتيست» در شهر كوچك
س��ادرلند اس��پرينگز در كانتي (بخش) ويلسون در
جنوب تگزاس اتفاق افتاد .گرگ ابت فرماندار تگزاس،
اعالم كرده بود كه اين خونينترين حمله از اين نوع
در تاريخ تگزاس بوده اس��ت .اين تيراندازي يك ماه
بعد از كشتار السوگاس اتفاق ميافتد .در آن حمله
يك مرد مسلح از داخل هتلي در السوگاس به سوي
تماشاچيان يك كنسرت موسيقي آتش گشود و ۵۸
نفر را كشت و صدها نفر را زخمي كرد كه مرگبارترين
حمله از اين نوع در تاريخ معاصر امريكا بود.

عكس :مهر

بازار هنر

ثبت مهارت چاقوسازي يك هنرمند نابينا
مهارت ويژه اس��تاد محمد مختاريان
آبيز هنرمند نابيناي خراسانجنوبي ،در
شناس��ايي خواص و كاربرد فلز ،ش��اخ و
اس��تفاده آن در ساخت چاقوي ارهكارد و
ديگر افزار فلزي ثبت شد .به گزارش ايسنا،
در كميته ثبت ملي ميراث ناملموس كه
صب��ح ديروز با حضور كارشناس��ان دفتر
ثبت آثار تاريخي و پژوهش��گران ميراث
ناملموس كشور برگزار شد ،پرونده مهارت
چاقوسازي (ارهكارد) روستاي آبيز توسط اداره ميراث
فرهنگي اس��تان خراسانجنوبي مطرح و پس از تاييد
كارشناسان در فهرس��ت ميراث ناملموس قرار گرفت
كه اس��تاد مختاريان بهدليل مهارت ويژه در شناسايي
خواص فلز ،ش��اخ و اس��تفاده از آن در ساخت ادوات
و افزار فلزي در فهرس��ت حامالن مي��راث ناملموس
ثبت شد .سيداحمد برآبادي پژوهشگر و مردمشناس
خراس��انجنوبي درباره مه��ارت ويژه اس��تاد محمد
مختاري��ان در س��اخت چاقوهاي س��اخت آبيز گفت:
استاد محمد مختاريان آبيز كه به استاد محمد مختار
مشهور است ،مهارت ويژهيي در شناسايي خواص فلز

و شاخ و استفاده از اين خواص در اجراي
باكيفيت چاقوهاي ساخت آبيز دارد .اين
درحالي اس��ت كه اين استاد پيشكسوت
نابيناست و اجراي با كيفيت اين فن نياز
به س��الها تمرين و ممارس��ت دارد .به
گفته اين پژوهشگر ،استاد محمد مختار
ن��ه تنها مه��ارت ويژه در س��اخت چاقو
دارد كه س��اخت كليه متعلقات مرتبط با
كار از جمله اب��زار كار و قطعات مختلف
چاقو را نيز بهصورت كامال س��نتي انجام ميدهد .اين
هنرمند چاقوس��از به چندين رش��ته هنري از جمله
خراطي ،آهنگري ،مس��گري ،قفلسازي و ريختهگري
نيز تسلط دارد .اين مردمشناس خراسانجنوبي گفت:
س��اخت چاقو و ادوات فلزي در منطقه زيركوه بهويژه
روستاهاي آبيز و اسفاد از پيشينه تاريخي بيش از ۳۰۰
س��ال برخوردار است و لزوم حفظ ميراث و تكنيك و
مهارت س��اخت چاقوي ارهكارد ضروري است چراكه
تنها دو نفر از هنرمندان آش��نا ب��ه كار در قيد حيات
هس��تند و با فوت آنها خط��ر از بين رفتن اين ميراث
كهن قطعي ميشود.

درخشش سينماي ايران در آن سوي مرزها  
«روياهاي دم صبح» س��اخته مهرداد
اس��كويي ،لوح تقدير وي��ژه هيات داوران
جش��نواره س��ارايوو را درياف��ت كرد .به
گ��زارش مه��ر ،فيلم مس��تند «روياهاي
دم صب��ح» ب��ه كارگردان��ي مه��رداد
اسكويي ش��نبه  ۱۱نوامبر ساعت  ۲۰در
دوازدهمين دوره جش��نواره فيلم «پراوو
لودس��كي» به نمايش در آمد« .روياهاي
دم صبح» در اين جشنواره از طرف گروه
داوري م��ورد قدرداني قرار گرفت .اين جش��نواره از ۸
تا  ۱۳نوامبر  ۲۰۱۷در س��ارايوو برگزار شد .جشنواره
«پراوو لودسكي» كه درباره سينما و هنرهاي مستقل
اس��ت ،كارش را با نمايش فيلمهاي مستند آموزشي
براي دانش��جويان اروپايي ش��روع و از سال  ۲۰۰۶در
قالب يك جش��نواره بينالمللي فعاليت كرده است و
از س��ينماي خالق مس��تند حمايت ميكند .مستند
بلند س��ينمايي «روياهاي دم صبح» در س��ال ۲۰۱۶
به كارگرداني و تهيهكنندگي مهرداد اسكويي ساخته
ش��د و داستان نوجوانان دختر زير  ۱۸سالي را تعريف
ميكند كه در كانون اصالح و تربيت شهر تهران تحت
نظارت هستند .اين فيلم سومين قسمت از مستندهاي
س��هگانه اسكويي است كه بعد از «روزهاي بيتقويم»
و «آخرين روزهاي زمس��تان» از راه رس��يد .اين فيلم
ي و چهارمين دوره جشنواره فيلم فجر و شصت
در س 

و ششمين دوره برليناله آلمان در بخش
مسابقه برگزيده شد و مهرداد اسكويي در
جشنواره ترو فالس امريكا با بردن جايزه
ت��رو ويژن به عنوان برترين مستندس��از
سال  ۲۰۱۶جهان برگزيده شد.
همچنين گفته ش��ده ك��ه «رهايي از
بهشت» نيز در جش��نواره «ريآنيمانيا»
ارمنس��تان ب��ا آث��ار ديگ��ر ب��ه رقاب��ت
ميپردازد .انيميشن س��ينمايي «رهايي
از بهش��ت» س��اخته علي نوري اس��كويي به نهمين
دوره جش��نواره «ريآنيمانيا» ارمنستان راه يافت .در
اين جشنواره «دوست داشتن ونسان» ساخته دوروتا
كوبي�لا و هيو ولش��من« ،روباه بزرگ ب��د و قصههاي
ديگر» س��اخته بنجامي��ن رينر و پاتري��ك ايمبرت و
« »COCOLORSس��اخته توشيهيسا يوكوشيما
ديگر رقباي «رهايي از بهش��ت» هس��تند .جشنواره
فيلم انيميش��ن «ريآنيماني��ا» ايروان س��ال ۲۰۰۸
توس��ط ورژ كاسوني كارتونيست و نقاش تاسيس شد.
اين جش��نواره از  ۲۱آبان ماه آغاز به كار كرده اس��ت.
«رهايي از بهشت» داس��تاني چنداليه از نويسندهيي
را روايت ميكند كه در جس��توجوي يافتن قهرمان
كودكياش وارد ماجرايي عجيب ميشود .نويسنده اين
فيلم مجيد آس��ودگان و ساخت موسيقي آن برعهده
محمدرضا عليقلي بوده است.

حاشيه

حواشي زلزله و سالمت رواني كه تهديد ميشود
خبرهاي ضد و نقيض ،انتشار تصاوير
هولناك اجس��اد و شوخي برخي كاربران
با حادثهيي ك��ه جان تع��دادي از مردم
را گرفت��ه ،اتفاقات تلخ��ي بود كه پس از
زلزله يكش��نبه ش��ب غرب كش��ور رخ
داد؛ اتفاقات��ي كه س�لامت روان مردم و
زلزلهزدگان را نشانه گرفته بودند.
اميرمحم��ود حريرچ��ي ،م��ددكار
اجتماعي معتقد اس��ت ،انتش��ار تصوير
اجساد يا تصاوير هولناك دردي از مردم دوا نميكند و
تنها اضطراب را در جامعه افزايش ميدهد.
ب ه عقيده او ،برخي ش��بكههاي مجازي با انتش��ار
تصاوي��ر دردن��اك از زمين لرزه باعث ب��ر هم خوردن
آرامش و بهداش��ت روان مخاطبان خود ميشوند .اين
استاد دانشگاه با اشاره به اينكه خبرهايي كه از زمين
لرزه انتش��ار مييابد نبايد مردم را نگران كند به ايسنا
گفت :اخبار بايد آگاهيدهنده باش��د .در سونامي كه
در ژاپن آم��د ،تصاوير چندان��ي از جانباختگان ديده
نش��د بنابراين ما نيز بايد چنين استانداردهايي را در

خبرهايم��ان رعايت كني��م .اين مددكار
اجتماعي با بيان اينكه برابر گزارشهاي
واصله حضور مشاوران در مناطق زلزلهزده
و توج��ه به س�لامت روان زلزلهزدگان از
نيازهاي مهم در اين مناطق است ،گفت:
بهتر است دستگاههايي كه در اين مناطق
حضور يافتهاند ،مشاوران و روانشناسان را
نيز با خود به اين مناطق ببرند.
وي همچني��ن درب��اره آن دس��ته از
افرادي كه بعد از وقوع زلزله اقدام به س��اختن جوك
و شايعه از زلزله كردهاند ،گفت :اين افراد شرايط رواني
نرمالي نداشته و به نظرم بيمار هستند .نميتوان تصور
كرد كه چطور ممكن اس��ت فردي همنوعش در زير
آوار مانده باشد اما او نه تنها با او همدردي نكند بلكه
با لودگي برايش��ان جوك و لطيفه بسازد .خوشبختانه
قاطبه جامعه نيز واكنش��ي به اين افراد نش��ان داده و
به آنان توجهي نكردهاند .من حتي ش��نيدم در فضاي
مجازي هشتگ #زلزله_شوخي_نيست به راه انداختند
و با اين اقدام مقابله كردهاند.

گروه گوناگون
زلزله جزو حوادث بسيار زيانبار طبيعي
آمارنامه
اس��ت؛ بهويژه آنكه بسياري از كشورها در
مناطق زلزلهخي��ز قرار دارند .اين موضوع باعث ش��ده
كش��ورهايي كه در اين مناطق ق��رار دارند ،برنامههاي
بيشتري براي مقابله با پيامدهاي اين بحران طبيعي ارائه
كنند .طبق آمار منتشر شده ،ايران نيز ازجمله كشورهاي
زلزلهخيز اس��ت و در طول دورههاي مختلف تاريخي،
زمينلرزههاي مهيب با خسارات باالي متعددي را شاهد
بوده است .هر چند كه قدرت زمينلرزههايي كه تاكنون
در ايران رخ داده ،باال بوده اما با توجه به خس��ارتهاي
وارد شده در فهرست پرزيانترين زلزلههاي جهان قرار
ندارد .براساس آمار منتش��ر شده ،ژاپن با توجه به قرار
گرفتن بر كمربند آتشفش��اني اقيان��وس آرام ازجمله
مناطقي اس��ت كه بيشترين تهديدها را از زلزله و ساير
رويدادهاي طبيعي دريافت ميكند.
براس��اس گزارش س��ازمان آمار جهاني در سوييس
29.4ميليون نفر از س��اكنان توكي��و در معرض تهديد
هس��تند .طبق آمار منتشر شده ،زيانبارترين زمينلرزه
ثبت شده در جهان با قدرت 7.3ريشتر بود كه در سال
 1995ش��هر كوبه در ژاپن را لرزاند .اين زمينلرزه يكي
از بدترين رويدادهاي طبيعي در ژاپن بود كه خسارات
ش��ديدي به بار آورد و باعث خرابي بس��ياري از پلها و
س��ازههاي ديگر شد .خسارات ناش��ي از اين زمينلرزه
حدود 312ميليارد دالر برآورد شد.
البت��ه ق��رار گرفت��ن در مناطق زلزلهخي��ز تنها به
خس��ارات ناشي از زمينلرزه محدود نميشود؛ حوادثي
مانند سونامي ،سيل و ...نيز از ديگر عوامل زيانبار مرتبط
با زلزله شناخته ميشوند .براساس گزارشهاي منتشر
شده ،سونامي  ۲۰۱۱توهوكو نيز پس از زلزله كوبه ،به
عنوان زيانبارترين زمينلرزه تاكنون شناخته شده است.
اين سونامي نيز خسارات بسياري شامل تخريب شديد
جادهها و راهآهن و ايجاد آتشس��وزي در برخي مناطق
را بر ژاپن وارد كرده است .همچنين حدود 4,4ميليون
خانوار در شمال ش��رقي ژاپن بدون برق و 1,4ميليون
نفر بدون آب ماندن��د .تعدادي از ژنراتورهاي الكتريكي

رقص مرگبار زمين

خسارتبارترين زلزلههاي جهان

ني��ز از كار افتادند و حداقل  3رآكتور هس��تهيي در پي
انباشته ش��دن گاز هيدروژن منفجر شدهاند .خسارات
اين س��ونامي حدود 249ميليارد دالر برآورد شد .رتبه
س��وم در فهرست زمينلرزههاي زيانبار مربوط به زلزله
سيچوان در چين است.
اين زمينلرزه با قدرت 7ريش��تر در س��ال 2008
خس��ارتي ح��دود 95ميلي��ارد دالر به اين ش��هر وارد
كرد .زمينلرزه نورتريج نيز در س��ال  1994خسارتي
ح��دود  67ميلي��ارد به امريكا وارد ك��رد و رتبه چهارم
زمينلرزههاي زيانبار را ب��ه خود اختصاص داد .پس از
آن زلزلههايي در ايتاليا ،چين و نيوزيلند با خساراتي بالغ
بر 40ميليارد دالر به ترتيب به عنوان خس��ارتبارترين
زلزلهها معرفي ش��دهاند .همانطور كه گفته ش��د ،ژاپن
از زلزلهخيزترين كش��ورهاي جهان بهشمار ميرود كه
تاكنون خس��ارات بس��ياري را بر اثر اين حادثه طبيعي
متحمل ش��ده است .هش��تمين زلزله زيانبار جهان در
سال  2004ژاپن را لرزاند .طبق آمار منتشر شده ،زلزله
چواتس��و حدود 35ميليارد دالر خس��ارت بهبار آورد.
پ��س از آن زلزلههايي در تركيه و امريكا با خس��اراتي

ايستگاه

بال��غ بر 20ميليارد دالر به عن��وان زلزلههاي زيانبار در
جهان معرفي شدهاند .همانطور كه در اين گزارش اعالم
شد ،بيشترين خسارتهاي ناشي از زلزله در ژاپن بوده
اس��ت .از طرفي طبق آمار جهاني عالوه بر ويرانيهاي
ناش��ي از زلزله در ژاپ��ن ،ارزش روزهاي كاري كه بر اثر
فاجعههاي طبيعي در اين كش��ور از دس��ت ميرود به
ل توجهي بيش��تر از مناط��ق ديگر بر اقتصاد
ميزان قاب 
مل��ي ژاپن تاثير ميگذارد .بر اين اس��اس و با توجه به
واقع ش��دن اين كش��ور در مناطق زلزلهخيز ،ژاپن در
خط مقدم پيشگيري از خطرات ناشي از بالياي طبيعي
قرار گرفته است .طبق گزارشهاي منتشر شده شينزو
آبه ،نخستوزير ژاپن در سندي از برنامه جديدي براي
پيش��گيري از خطرات ناشي از بالياي طبيعي رونمايي
كرده است .گفته شده  ۳.۸ميليارد يورو در 4سال براي
آموزش ۴۰هزار نفر و توسعه همكاريهاي بينالمللي در
اين بخش هزينه ميشود .اين پروژه اهداف گوناگوني را
دنبال ميكند ازجمله :كاهش ۱۰۰هزار مرگ ناش��ي از
اين حوادث به مدت 10سال همچنين كاهش زيانهاي
اقتصادي مرتبط با حوادث طبيعي از آن جملهاند.

ميراثنامه

انتقاد شوارتزنگر از روش مدافعان محيطزيست

در س��الهاي گذش��ته ،گزارشه��اي
بسياري از تخريب محيط زيست ،گرمايش
و آلودگي هوا ،همچنين آسيبهاي ناشي از
اين بحرانها منتشر شده است .در اين ميان،
كش��ورها و بسياري از سازمانهاي حفاظت
از محيط زيس��ت ،تالشهاي بسياري براي
كنترل آلودگي هوا و خس��ارتهاي ناش��ي از آن دارند .با اينحال ،ش��وارتزنگر ،از
روش محافظان محيطزيست انتقاد كرده است .بازيگر نقش «ترميناتور» گفته فكر
ميكند مدافعان محيط زيس��ت بايد با تمركز بر مواردي چون افزايش سرطان در
بزرگس��االن و اوتيسم در كودكان ،به سياستمداران يادآوري كنند كه آلودگي هوا
چه ضررهايي دارد.
به گزارش مهر به نقل از هاليوود ريپورتر ،آرنولد ش��وارتزنگر كه خود از فعاالن
زيست محيطي است و در جلسات مختلف تغييرات آب و هوايي شركت و سخنراني
كرده اس��ت گفت بايد بيشتر بر مشكالت س�لامتي انسانها و نقش آلودگي آب و
هوا هشدار بدهيم تا همگان متوجه ضرورت توجه به تغييرات آب و هوايي بشوند.
ستاره فيلمهاي اكشن و فرماندار سابق كاليفرنيا در نشست آب و هواي جهاني كه
يكشنبه در بن آلمان برگزار شد در اين باره صحبت كرد .ديپلماتهايي از سراسر
جهان براي بحث درباره دستاوردهاي نشست پاريس در اين شهر گرد آمده بودند.
او گفت :وقت اين اس��ت كه بيدار شويم و درباره  ۲۵هزار نفري حرف بزنيم كه هر
روز فقط براي آلودگي آب و هوا جان خود را از دست ميدهند .شوارتزنگر همچنين
به انجمنها و جوامع محيط زيستي نيز انتقاد كرد و گفت آنها نقطه حساس را از
دس��ت دادهاند و تنها بر گرماي زمين تاكيد ميكنند .اين سياستمدار سابق افزود:
براي مردم خيلي مهم نيست كه افزايش دو درجهيي حرارت زمين به چه معناست
يا اينكه سطح آب درياها باال ميآيد چه عواقبي دارد.

بررسي نسخههاي خطي و سفرنامههاي دوره قاجار
نس��خههاي خطي و سفرنامههاي دوره
قاجار به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني
 ۲۳آبان در كاخ گلس��تان بررسي ميشود.
مس��عود نصرتي مدي��ر مجموع��ه ميراث
جهان��ي كاخ گلس��تان گفت :در گذش��ته
نسخهنويس��ان و خوشنويس��ان مهمترين
دلي��ل در انتقال فرهنگ از دورهيي به دوره ديگر بودند ،مراكزي مانند مس��اجد،
مدارس ،نظاميهها ،رصدخانهها و ساير مراكز علمي به نسخهنويسي ميپرداختند.
در كش��ور ما اين آث��ار در دورههاي مختلف تاريخي م��ورد تهاجم بيرحمانه
قرار گرفته اس��ت كه ميتوان به كتابخانه بزرگ ري اشاره كرد كه توسط سلطان
محمود غزنوي به آتش كش��يده ش��د ،همچنين حمله مغولها عالوه بر كشتار و
ويراني باعث ش��د تا مراكز علمي و ادبي و بخش��ي از فرهن��گ و ميراث مكتوب
كش��ورمان از بين برود .او اف��زود :در دوره مظفرالدين ش��اه نيز رييس كتابخانه
س��لطنتي ،كتابهاي خطي نفيس ،تابلوهاي نقاشي و ...را تاراج كرده و به بهايي
ارزان به بيگانگان فروخته است.
البته خاطرات ناصرالدينشاه با خط خودش ميراثي است كه از اين دستبردها
مصون مانده و توسط فاطمه قاضيها در  ۹جلد كتاب تدوين شده است ،همچنين
توسط اين مولف  ۵جلد كتاب نيز با موضوع سفرنامه اين پادشاه قاجاري به رشته
تحرير درآمده است.
مدي��ر مجموع��ه ميراث جهاني كاخ گلس��تان اظهار كرد :نشس��تي با حضور
نويسنده اين كتابها با موضوع معرفي نسخههاي خطي دورههاي مختلف به ويژه
دوره قاجار از س��اعت  ۱۱تا  ۱۳در اين مجموعه ميراث جهاني برگزار ميش��ود.
همچنين در ادامه اين نشست محمدرضا سحاب درباره نقشههاي كهن تهران در
زمان قاجار سخنراني ميكند.

تاريخ نگاري

تعطيلي مجلس سوم شوراي ملي
توس��وم آب��ان  ۱۲۹۴هجري-شمس��ي،
روز بيس 
سومين دوره مجلس شوراي ملي با كمتر از يكسال
فعاليت منحل شد و به كار خود پايان داد.
علت اين تعطيلي مهاجرت عده زيادي از نمايندگان
ب��ه قم به دليل رعايت نكردن بيطرفي ايران در جنگ
جهاني اول بود .مجلس س��وم ش��وراي ملي جمعا ۷۹
جلسه تشكيل داد .موضوعاتي همچون به هم ريختن
تمركز قدرت ،ضعف مالي دولت ،بروز اغتشاشات ،بسط
دخالت دولته��اي انگليس و روس ،احزاب سياس��ي
و ...كه با مش��روطه آغاز ش��ده بود ،در مجلس س��وم
گس��ترش يافت .البته تالش روحانيون كه عمدتا عضو
فراكس��يون هيات علميه بودند ،براي الزماالجرا كردن
ماده  ۲متمم قانون اساس��ي كه لزوم وجود هيات پنج
نفرهيي از مجتهدين براي تطبيق قوانين مصوب جهت
عدم مغايرت با اصول اس�لام را مطرح كرده بود ،ناكام
ماند .يكي از ويژگيهاي مجلس س��وم شوراي ملي آن
بود كه از برگزاري جلسات عمومي براي بررسي مسائل
سياس��ت خارجي اجتناب ميكرد ،اما نمايندگان اين
دوره در رابطه با امور مربوط به دولت و حتي بحرانهاي
كابينه بر برگزاري علني جلسات اصرار داشتند.
هنگام��ي ك��ه در پي تداوم جن��گ جهاني اول و
پيش��روي قواي روس تا قزوين ،تهران بهشدت مورد
تهدي��د قرار گرفت ،جمع��ي از نمايندگان مجلس به
دستور مستوفيالممالك تهران را ترك كرده و به قم
مهاجرت كردند .نمايندگان مهاجر در قم كميته دفاع
ملي را تشكيل دادند ،كميتهيي كه از حضور چهرههاي
مطرحي چون سليمان ميرزا ،ميرزا سليمانخان ،ميرزا

محمدعليخان كل��وب و ...بهره ميبرد .در پي حضور
اكثريت نمايندگان مجلس در قم جلسه روز  ۲۳آبان
 ۱۲۹۴از اكثريت افتاد و تعطيل شد .در پي اين واقعه
سومين مجلس شوراي ملي ايران همچون دو مجلس
پيش از خود با دخالت روسها تعطيل ش��د و عمرش
حتي به يكسال هم نرسيد.
پس از تشكيل كميته دفاع ملي ازسوي نمايندگان
مهاجر مجلس منحله و همكاري آنها با مسيو شونمان
آلماني ،ق��واي روس به قم حمله كرد .اعضاي كميته
دف��اع مل��ي و روس��اي اح��زاب ديگر مانن��د محمد

طباطبايي ،م��درس و ...نيز در اين هنگام به س��مت
كاش��ان و اصفهان حركت كرده و از آنجا به كرمانشاه
رفتند كه آن زمان در تصرف نيروهاي عثماني بود .اين
نمايندگان در آنجا دولت موقت ملي را تشكيل دادند.
در اي��ن ميان با بروز اختالفنظ��ر ميان هيات دولت،
نظامالس��لطنه و س��ليمان ميرزا و دموكراتها ،هر دو
حزب اعتدال و دموكرات منحل شدند .از سوي ديگر
با تغيير وضعيت جنگ به نفع متفقين ،نيروهاي روس
با حمله به غرب ايران ،نيروهاي عثماني را شكس��ت
دادند و به اين ترتيب عمر دولت ملي پايان يافت.

