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    وزير اقتصاد و دارايي خبر داد 

پيگيري معافيت مالياتي زلزله زدگان 
استان كرمانشاه

وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي گف��ت: 7بانك براي پرداخت تس��هيالت به 
زلزله زدگان استان كرمانشاه مشخص و سهميه آنها نيز تعيين شده كه از امروز 

)29 آبان( روند پرداخت تسهيالت در اين بانك ها آغاز مي شود. 
 به گزارش ايرنا مس��عود كرباسيان عصر روز گذشته در جلسه ستاد بحران 
اس��تان كرمانش��اه كه با حضور رييس مجلس ش��وراي اس��المي در سرسراي 
ش��هداي دولت اس��تانداري برگزار ش��د، افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي 
مصوب��ات هيات وزيران در ارتباط با حادثه زلزله كرمانش��اه را به بانك ها ابالغ 

كرده و روند اجراي آن را نيز پيگيري مي كند. 
او تاكيد كرد كه بانك ها نبايد روند اجراي مصوبات هيات وزيران در ارتباط 

با زلزله كرمانشاه را به تاخير بيندازند. 
كرباس��يان تصريح كرد: روند اجراي مصوبات هيات دولت به صورت ويژه از 

سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيگيري مي شود. 
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از بانك ها خواست در زمينه استهمال 
تسهيالت اعطايي در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه نيز همراهي و همكاري 
كنن��د. كرباس��يان در م��ورد معافيت مالياتي ب��راي مناطق زلزله زده اس��تان 
كرمانشاه نيز گفت: براي اين موضوع جلسه يي در وزارتخانه تشكيل و با حضور 

مسووالن و كارشناسان مربوطه موضوع مطرح و پيگيري خواهد شد. 
جلسه س��تاد بحران استان كرمانشاه روز گذش��ته با حضور رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي و وزراي نيرو و اقتصاد و دارايي، رييس بنياد مسكن و بنياد 

جانبازان و مستضفعان در سرسراي شهداي دولت استانداري برگزار شد. 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي صبح روز گذش��ته براي بازديد از مناطق 

زلزله زده استان كرمانشاه وارد استان شد. 
الريجاني از مناطق زلزله زده شهرستان ثالث باباجاني و سرپل ذهاب بازديد 

و با مردم مناطق زلزله زده ديدار و گفت وگو كرد. 
زلزله ي��ي ب��ه بزرگي 7.3ريش��تر 21 آبان در 11 كيلومت��ري بخش ازگله، 
32كيلومتري شهرس��تان س��رپل ذهاب در غرب استان كرمانشاه روي داد كه 

تاكنون 437كشته و 10هزار و 179 مصدوم داشته است. 
اين زلزله به 7شهرستان و بيش از يك هزار و 900 روستاي استان كرمانشاه 

خسارت وارده كرده است. 
به گفته معاون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري كرمانش��اه، در اين زلزله 
بيش از 30هزار واحد مس��كوني به طور كامل تخريب يا دچار خس��ارت كلي و 

جزيي شده است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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گروه راه و شهرسازي|
د ر پ��ي ناايمن بود ن مس��كن مهر 
س��رپل ذهاب به د س��تور وزي��ر راه و 
شهرس��ازي، ايمني واحد هاي مس��كن  
مه��ر د ر اطراف ش��هر تهران بررس��ي 

مي شود . 
ش��هربانو اماني كه همراه محس��ن 
خد اكرمي،  ناهيد   هاشمي رفس��نجاني، 
محم��د  عليخاني و مجي��د  فراهاني از 
مناطق زلزله زد ه و نحوه خد مات رساني 
ش��هرد اري تهران از مناط��ق زلزله زد ه 
كرمانش��اه بازد يد  مي ك��رد ، با تاكيد  بر 
اينكه ساخت و سازهاي غير استاند ارد  
و ب��د ون نظ��ارت صحنه ه��اي بس��يار 
د لخراش س��اخته بود ، اظه��ار كرد : به 
همراه اعضاي ش��وراي ش��هر تهران از 
بافت هاي ش��هري آسيب د يد ه خصوصا 
از مس��كن مهر بازد يد  كرد يم و د ر پي 
گزارش هاي مسكن مهر، د لخراش ترين 
موضوع اين بود  كه بنياد  مسكن مبلغي 
را تحت عنوان وام به روس��تاييان د اد ه، 
اف��راد  خانه تهي��ه كرد ه بود ن��د  و اين 
منازل نيز تح��ت نظارت مهند س ناظر 
س��اخته ش��د ه بود ، اما تمام خانه ها د ر 

زلزله از بين رفته است. 
به گزارش مهر، عضو ش��وراي شهر 
تهران د ر خصوص بازد يد  از مسكن هاي 
مهر محله شيرود ي سرپل ذهاب گفت: 
د ر س��رپل ذهاب برخي خانه هايي كه 
مرد م س��اخته بود ند ، س��الم بود  اما از 
مس��كن هاي مهر كه به تازگي تحويل 
م��رد م د اد ه بود ن��د  و د ر د ول��ت نه��م 
ساخته شد ه فقط اس��كلت  باقي ماند ه 
كه د ر برخي خانه ها اسكلت هاي فلزي 

نيز خم شد ه است. 
اماني با تاكي��د  بر اينكه بيش از70 
نفر د ر مسكن هاي مهر كشته شد ه اند ، 
اظهار كرد : اين مسكن ها مهند س ناظر 
د اشتند ، اما ايمن نبود ند ، از مصالح غير 
اس��تاند ارد  و سنگين اس��تفاد ه شد ه و 

فلزها سبك بود . 
وي افزود : متاس��فانه د ر كش��ور ما 
مهند سان ناظر و متعهد  غايب هستند  
و ب��ه نظر من حتما نظارتي بر عملكرد  
آنها وجود  ند ارد ، توليد  مس��كن را بايد  

به بخش خصوصي واگذار كرد . 
عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان 
اينك��ه د ر د ول��ت نهم و د ه��م بخش  
س��اخت و س��ازها بي��ش از گذش��ته 
د ولتي ش��د ، گفت: امروزه آس��يب اين 
د ولتي ش��د ن را د يد ي��م و حال وزارت 
مس��كن باي��د  به ج��د  د ر تم��ام نقاط 
ايمني مسكن هاي مهر  كشور وضعيت 
را بررس��ي كند  و بعد  به مرد م تحويل 

د ه��د . اماني د ر پاس��خ ب��ه اينكه براي 
مس��كن هاي مه��ر اطراف ته��ران چه 
اقد امات��ي صورت گرفته اس��ت، اظهار 
ك��رد : براي بررس��ي وضعيت مس��كن 
ته��ران طبيعتا كميس��يون معماري و 
بايد   شهرسازي ش��وراي ش��هر تهران 
نظ��ارت را انجام د ه��د  و البته د ر اين 
زمينه وزير مس��كن، راه و شهرس��ازي 
كارگروه��ي  و  ص��اد ر  بخش��نامه يي 
را تعيي��ن ك��رد ه اس��ت ك��ه ايمن��ي 
مس��كن هاي مهر را بررسي كنند . وي 
با تاكيد  ب��ر اينكه آموزش هاي مواجهه 
با بحران نيز د ر كش��ور ما مغفول ماند ه 
اس��ت، گفت: با م��رد م زلزل��ه زد ه كه 
صحبت كرد ي��م، د ريافتيم پيش از اين 
زلزل��ه عظيم، زمين لرزه كوچكي آمد ه 
و مرد م به خياب��ان آمد ه اند ، اما پس از 
10د قيق��ه به خانه بازگش��تند  و زلزله 
7.3ريش��تري رخ د اد ه و تلفات زياد ي 

را برجاي گذاشته است. 
عضو ش��وراي ش��هر ته��ران، ري و 
تجريش افزود : پس لرزه ها باعث شد  تا 
برخي افراد  خود  را از پنجره ها به پايين 
پرت��اب كنند  و از اي��ن رو تعد اد ي هم 
قطع نخاع شد ه اند  كه اگر براي مواجهه 
ب��ا بحران هاي اينچنين��ي آموزش هاي 
زياد ي صورت مي گرفت، اين تلفات به 

حد اقل مي رسيد . 
اماني با اش��اره به اينكه مس��ووالن 
اعالم كرد ه اند  ك��ه عمليات آواربرد اري 
انجام شد ه و هيچ فرد ي زيرآوار نيست، 
گفت: پزش��كي قانوني گ��زارش تعد اد  
جان باختگان را تاييد  كرد  و بر اس��اس 
گ��زارش ارس��الي، تعد اد  اي��ن افراد  به 

4۵0 نفر مي رسد . 
امان��ي معض��ل اصل��ي را مد يريت 
بح��ران د انس��ت و عن��وان ك��رد : طي 
چند  د هه، زلزله ه��اي مهيب را تجربه 
كرد ه ايم و كش��ور ما گس��ل هاي فعال 
زي��اد ي د ارد ، ام��ا مد يري��ت يكپارچه 
س��ريع و اعتماد  س��ازي بي��ن مرد م و 

سمن ها بسيار كم است. 

 ته�ران د ر برابر زلزل�ه بي د فاع 
است

مجيد  فراهاني رييس كميته بود جه 
ش��وراي اس��المي ش��هر تهران اعتقاد  
د ارد ، زلزله كرمانشاه و اقد اماتي كه د ر 
لحظات پس از بح��ران صورت گرفت، 
ح��اوي د رس ه��ا و نكات��ي اس��ت كه 
مي تواند  براي شهر تهران كه د ر معرض 

تهد يد  زلزله قرار د ارد ، مفيد  باشد . 
به گ��زارش مهر، فراهاني نوس��ازي 
بافت هاي فرس��ود ه را يكي از مهم ترين 

اقد اماتي د انست كه د ر راستاي آماد گي 
ته��ران د ر برابر زلزل��ه بايد  مورد  توجه 

قرار گيرد . 
وي ب��ا اش��اره ب��ه بازد ي��د ي كه از 
مناط��ق زلزل��ه زد ه د اش��ت، گفت: اين 
حض��ور فرصت��ي ب��راي تجربه اند وزي 
بود  ك��ه بايد  از آن بهره كافي را ببريم. 
همه مي د انيم ش��هر ته��ران يك د وره 
زماني 170س��اله د ر رخد اد  زلزله هاي 
ب��زرگ د ارد  و از آخري��ن زلزله مهيب 
تهران 1۸۵ سال مي گذرد  يعني زلزله 
بزرگ 1۵س��ال عقب افتاد ه و اين بد ان 
معناست كه حاد ثه بزرگ قريب الوقوع 
اس��ت. به همي��ن د ليل باي��د  براي آن 
برنامه ريزي كرد . ما به عنوان ش��وراي 
ش��هر و كس��اني كه موظف هس��تند ، 
امني��ت م��رد م را تامي��ن كنن��د  هم 
براي پيش��گيري از بح��ران و هم براي 
واكنش بعد  از بحران بايد  آماد ه شويم. 
وي اف��زود : پيش��گيري يعن��ي اينك��ه 
بايد  ضوابط س��اخت و س��از بر اساس 
اس��تاند ارد  هاي ايمن��ي و مقررات ملي 
س��اختمان ساخته شود . بايد  د ر هنگام 
س��اخت بر رعاي��ت آيين نام��ه 2۸00 
و آيين نامه س��اخت مس��كن مقاوم د ر 
برابر زلزله تاكيد  ش��ود . بايد  به س��مت 
نوسازي بافت فرس��ود ه حركت كنيم. 
د ر حال حاض��ر 1۵د رصد  مرد م تهران 
د ر بافت فرس��ود ه زند گ��ي مي كنند  و 
اين د ر حالي اس��ت كه اين سازه ها د ر 
مقابل زلزله ۶ ريش��تري هم جان بيش 
از يك ميليون نف��ر را د ر معرض خطر 
قرار مي د هد . به همين د ليل نوس��ازي 
بافت فرس��ود ه از اولويت هاي ضروري 
است كه بايد  د نبال كنيم، مساله بعد ي 

بحث آماد گي پس از بحران است. 
فراهان��ي اد ام��ه د اد : باي��د  زمي��ن 
وس��يعي د ر حاش��يه ته��ران د ر نظ��ر 
گرفت��ه ش��ود  كه هم��ه ن��وع امكانات 
مرتبط با زيست ش��هري از قبيل آب، 
برق، گاز و مخابرات و زيرس��اخت هاي 
آنها اند يش��يد ه ش��ود . د ر اين فضا بايد  
س��وله هاي بحران د ر راس��تاي اسكان 
700 ت��ا ۸00 هزار پناهجو كامال آماد ه 
شد ه باشد . د ر زمين هاي مهيا شد ه بايد  
حتي نقاط برپايي چاد ر نيز مش��خص 
باش��د  تا د ر هنگام بحران د ر كمترين 
زمان چاد رها برپا شوند  و امكان اسكان 
اضطراري صورت گيرد . بايد  به س��مت 
تقويت آتش نش��اني بروي��م و براي هر 
منطقه تهران يك استان معين انتخاب 
كني��م تا بياين��د  بازد يد  كنن��د  و تمام 

جزئيات منطقه را بد انند . 
وي گف��ت: مش��اركت ش��هرد اري 

تهران د ر زلزله كرمانش��اه د ر حقيقت 
مانور بس��يار مناس��بي بود  كه د ر عين 
اينكه ب��ه هموطنان كم��ك مي كنيم، 
زمينه ب��روز چني��ن بحران هايي را د ر 
ته��ران و اقد ام��ات مورد  ني��از پس از 

بحران را پيش بيني كنيم. 
فراهاني افزود : تهران را مي توانيم به 
عنوان شهر بي د فاع نام گذاري كنيم كه 
از كمترين مي��زان آماد گي براي د فاع 
ش��هري د ر برابر بحران هايي مثل سيل 
و زلزله برخورد ار است كه جاي تاسف 
د ارد . از 1۵0 س��وله بحران 102 سوله 
س��اخته شد ه و تنها نيمي از اين تعد اد  
تحويل س��تاد  بحران شهرد اري است و 
مابقي اختصاص به فعاليت هاي مربوط 
به ك��ود كان و فعاليت هاي ورزش��ي و 
تفريحي د ارد . پس بايد  هر چه سريع تر 

اين سوله ها تحويل د اد ه شود . 
وي اد امه د اد : ما بين 3 تا 10س��ال 
فرص��ت د اريم ك��ه ب��راي زلزله بزرگ 
بد تري��ن  آم��اد ه كني��م. د ر  را  خ��ود  
حالت بايد  ظرف س��ه س��ال خود  را به 
باالترين س��طح آماد گي د ر برابر زلزله 
برس��انيم. بايد  آماد ه اسكان نزد يك به 
يك ميليون آواره باش��يم و ظرف س��ه 
س��ال با اقد ام��ات زيربناي��ي و كمك 
گرفت��ن از د ولت، بخ��ش خصوصي و 
سرمايه گذاري خارجي اقد ام به از بين 
برد ن بافت فرس��ود ه و جايگزيني آن با 
بافت مس��تحكم كنيم، اين راهي است 

كه ما د اريم. 
فراهان��ي گف��ت: متاس��فانه تنه��ا 
3د رصد  از وام هايي كه براي نوس��ازي 
بافت فرس��ود ه د ر نظر گرفته ش��د ه تا 
امروز پرد اخت ش��د ه و اين يكي از علل 
نارس��ايي اقد ام به ش��مار مي رود . شما 
ببينيد ، امروز س��اختمان هاي ژاپني د ر 
براب��ر زلزله هاي ۸ريش��تري تاب آوري 
و  پيش بين��ي  اينك��ه  ب��راي  د ارن��د ، 
برنامه ريزي كرد ه اند . ما هم بايد  از اين 
رويه پيروي كنيم و اين اتفاق نمي افتد  
جز با برنامه ري��زي د قيق و عزم ملي و 
كش��وري. بحران از آنچه فكر مي كنيم 
به ما نزد يك تر اس��ت، پس بايد  بود جه 
مناس��ب د ر نظ��ر گرف��ت و بافت هاي 
فرسود ه يكجا نوس��ازي شود . بايد  اين 
وام بانك��ي د ر اختيار م��رد م قرار گيرد  
و اجازه د هيم مرد م نوسازي كنند . وي 
تاكيد  كرد : تجربه مس��كن مهر ساخته 
شد ه د ر كرمانش��اه به ما نشان د اد  كه 
مرد م بهتر از د ولت مي توانند  براي خود  
خانه بس��ازند . گواه اين مد عا نيز منازل 
ش��خصي سالمي هس��تند  كه د ر جوار 
اين مسكن مهر ها ساخته شد ه بود ند . 

خبر سخن نخست

  زلزله؛ فرصت فرار از سرخوردگي اقتصادي؟

 زمين لرزيده است. گروهي داغدارند،  گروهي بي خانمان و گروهي بي سرپرست. هزاران 
نفر به داغ نشس��ته اند و ملتي دوباره برخاس��ته اس��ت تا وراي مرزها و ش��كاف ها خودش 
باشد. در فرهنگ ما حركت هاي خودجوش ستودني هستند و در وقت يك فاجعه طبيعي 
اين حركت ها بيشتر و گسترده تر هستند. مردمي كه مي خواهند كاري كرده باشند، نيتي 
س��تودني دارند و طيف گسترده يي را شامل مي ش��وند. از آن مغازه دار كرجي كه ماشين 
كوچكش را پر از اقالم موردنياز مي كند و خود را به مناطق آسيب ديده مي رساند تا ورزشكار 
و استادي كه شماره حسابي اعالم مي كنند و به اعتبار موقعيت اجتماعي خود ميليون ها 

تومان كمك نقدي را جمع آوري مي كنند تا به دست آسيب ديدگان برسانند. 
 همه مي خواهند كاري كنند. عده يي به اطالع رساني مشغولند، گروهي عازمند، گروهي 
پول جمع مي كنند و گروهي به مجادله هاي هميش��گي مشغول. حتي زلزله هم بعضي ها 
را از خواب هاي سياست زده شان بيدار نمي كند. ولي اين نخستين باري نيست كه در ايران 
زلزله روي مي دهد. زلزله هاي تاريخ ايران به گوناگوني و فراواني ش��هرهايش هس��تند. از 
ري تا س��رپل ذهاب، زلزله ها فراوانند و بسيار. ديگر همه مي دانند كه ازدحام جمع مشتاق 
به كمك رس��اني مي تواند مخل كار گروه ها و تيم هايي باش��د كه وظيفه برقراري امنيت و 
كمك رساني را برعهده دارند و براي اين كار آموزش ديده اند. همه مي دانند كه در زلزله بم 
كمك رساني به كمك رسانان از كمك رساني به آسيب ديدگان سنگين تر و پرحجم تر شد. 
جمع آوري پول و كمك هاي مردمي خوب و پس��نديده اس��ت ولي وقتي مبالغ از مجراي 
س��ازمان هاي مشمول حسابرسي و پاسخگو خارج مي ش��ود و به دست اشخاص حقيقي 
مي افتد حسابرسي و شفافيت در فرآيند كمك رساني آسيب مي بيند؛ نكته يي كه بسياري 
هنگام تحسين خودجوش��ي آن را فراموش مي كنند.  اما سوالي كه بايد پرسيد اين است 
كه چرا از رودبار تا سرپل ذهاب نوع رفتار گروه هاي مردمي و فعاالن اجتماعي تغيير كرده 
است؟  آيا از زلزله به زلزله شاهد حضور بيشتر مردم و مشتاقان امدادرساني نيستيم؟ گويي 
زلزله فقط يك فرصت براي ابراز همدلي و همبستگي است. وقت آن رسيده كه بپرسيم آيا 
زلزله و ساير بالياي طبيعي فرصتي شده اند براي تخليه انرژي اجتماعي و تحرك اقتصادي؟  
انگار مردم ما مشتاق موثر بودن هستند. از دانشجوي دانشگاه تا مغازه دار متوسط الحال، از 
كارگر حقوق نگرفته تا كارفرماي چندين پروژه ساختماني همه مي خواهند فرصتي داشته 
باشند تا حاضر باشند و از خود اثري نيك به يادگار بگذارند. فرصت و فرصت هايي كه بايد 
در فضاي فعاليت هاي اقتصادي كش��ور فراهم باش��د ولي حضور سنگين و انحصارطلبانه 
بخش ه��اي دولتي و ش��به دولتي در آن عرص��ه را به مردم عادي آن ق��در تنگ كرده كه 
فضايي براي تحرك و بودن ش��ان باقي نمانده اس��ت. در بالياي طبيعي فاجعه حصارها را 
مي شكند و بخش��نامه هاي گوناگون و پشت ميزنش��ينان مختلف ادارات فراوان كشور ما 
براي ساعتي فراموش مي شوند. همه به صحنه مي آيند تا نشان دهند مي توانند معجزه ساز 
و ش��گفتي آفرين باش��ند.   هفته و ماهي كه از فاجعه گذشت، س��رپل ذهاب هم در ذهن 
تاريخي مردم و ديوانساالران مي شود جايي مانند رودبار، منجيل، بم، آذربايجان، بوئين زهرا؛ 
مجموعه يي از خاطرات از لحظه يي كه همه توانستند فراتر از مرزهاي تصنعي پيش بروند 
و بيش از آن باش��ند كه قانونگذاران مي انديشند. ما به روزمرگي ها و سرخوردگي هاي مان 
بازمي گرديم. مناطق زلزله زده و خانواده هاي آسيب ديده هم رفته رفته فراموش مي شوند. اين 
آوار زلزله نيست كه بقاي جوامع اين مناطق را تهديد مي كند، آنها در روال هاي روزمره ما 
به فراموش��ي سپرده مي شوند تا سالي بعد در زلزله ديگر به خاطر آورده شوند. كمك هاي 
خودجوش و حضور فعاالن اجتماعي كه به هزينه خود به فعاليت مشغولند، تمام مي شوند 
ولي زخم هاي زلزله مي مانند تا مانند بي اندامي هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه ما ماندگار 
باشند.  چالش اساسي در اين نيست كه مردم را چگونه تشويق به كمك رساني كرد، چالش 
اصلي در اين است كه چطور مي توان اقتصادي داشت كه اين نيرو و انرژي در آن كارآفرين 
و مولد گردند. مردم ما در هر حادثه يي نش��ان مي دهند كه مي خواهند باشند و تاثيرگذار 
بمانند ولي روزمرگي اقتصاد در كشور ما از اين اشتياق بهره نمي برد و حتي با محدود كردن 
حضور ايشان در عرصه هاي مختلف به سرخوردگي نيروهاي اجتماعي رقم مي زند. اشتياق 
اين روزها گرچه تحس��ين برانگيز است ولي بايد هشدارآفرين هم باشد. اينكه در اقتصادي 
فقط به واس��طه يك فاجعه طبيعي بتوان موثر بود و تاثير مثبت داشت خبر از نقص هاي 
ساختاري و در هم تنيدگي مقررات دلسردكننده مي دهد. اين روزها كه روال عادي كارها 
به بهانه زلزله مختل شده است، خوب است از خود بپرسيم آيا آنچه مي بينيم خبر از سالمت 
اقتصادي كشور مي دهد يا برعكس نشانه گسل هاي ساختاري اقتصاد است كه خود منتظر 

زلزله هستند؟ پرسشي كه پاسخ به آن را نمي توان به تاخير انداخت. 
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 صفحه 7 

بانك و بيمه

جاي خالي بيمه براي 
مقابله با خسارت زلزله

4

 عضو پارلمان شهري پايتخت:

استحكام واحدهاي مسكن مهر تهران بررسي مي شود

 زمي��ن لرزيده اس��ت. گروه��ي داغدارن��د،  گروهي 
بي خانم��ان و گروهي بي سرپرس��ت. هزاران نف��ر به داغ 
نشس��ته اند و ملتي دوباره برخاسته اس��ت تا وراي مرزها 
و ش��كاف ها خودش باش��د. در فرهنگ م��ا حركت هاي 
خودجوش ستودني هستند و در وقت يك فاجعه طبيعي 
اين حركت ها بيش��تر و گسترده تر هس��تند. مردمي كه 
مي خواهند كاري كرده باشند، نيتي ستودني دارند و طيف 
گسترده يي را شامل مي ش��وند. از آن مغازه دار كرجي كه 
ماش��ين كوچكش را پر از اقالم موردنياز مي كند و خود را 
به مناطق آسيب ديده مي رساند تا ورزشكار و استادي كه 
شماره حسابي اعالم مي كنند و به اعتبار موقعيت اجتماعي 
خود ميليون ها تومان كمك نقدي را جمع آوري مي كنند 

تا به دست آسيب ديدگان برسانند ...

 روز گذش��ته گزارش��ي از عملك��رد ۶ ماهه اجراي 
قان��ون هدفمن��دي يارانه ها ب��ه نقل يك��ي از اعضاي 
كميس��يون برنامه و بودجه انتش��ار يافت كه حاكي از 
انحراف ش��ديد از مناب��ع تعريف  ش��ده در اجراي اين 
قانون اس��ت. غالمعل��ي جعفرزاده ايمن آب��ادي در اين 
گزارش ب��ا بيان اينكه تنها 4۸درص��د از منابع اجراي 
قانون هدفمندي  يارانه ها در نيمه نخس��ت امس��ال از 
محل درآمد حاص��ل از اصالح قيمت  كاالها و خدمات 
تامين شده، گفته است كه بيش از ۵1 درصد از منابع 
دريافتي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از طريق 
رديف هاي بودجه يي بوده است. اين وابستگي شديد به 
مناب��ع بودجه در اجراي قان��ون هدفمندي يارانه ها در 
حالي اعالم مي ش��ود كه تنها ۵ درص��د از منابع مورد 
ني��از براي اجراي هدفمندي باي��د از طريق رديف هاي 

بودجه يي تامين شود و نه ۵1 درصد ...

 زلزله؛ فرصت فرار از 
سرخوردگي اقتصادي؟

 تشكيك در منابع 
حاصل از اصالح قيمت ها

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 3  

صنعت، معدن و تجارت

14

متهمان قاچاق 
سازمان يافته

»بازارچه ه��اي م��رزي پلي براي توس��عه ص��ادرات يا 
مخ��ل مبادالت تجاري به ش��مار مي روند؟« در پاس��خ به 
اين پرسش ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد؛ برخي بر اين 
باورند، بازارچه هاي مرزي عالوه بر تسريع و تسهيل در امر 
صادرات غيرنفتي، در رشد و توسعه اقتصادي مناطق مرزي 
مي توانن��د نقش مهمي را ايفا كنن��د. اما در مقابل ديدگاه 
ديگري نيز وجود دارد كه براساس آن، بازارچه هاي مرزي 
عم��ال از كاركرد اصلي خ��ود دوره افتاده ان��د و در برخي 
دوره ها به دليل سوءمديريت در سياست گذاري ها عمال اين 
مناطق به گلوگاه هايي براي ورود قاچاق به كش��ور تبديل 
ش��ده اند كه نه تنها منجر به حذف بسياري از فرصت هاي 
اقتصادي مرزنشينان شده، بلكه تشديد چالش هاي امنيتي 
و ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي را در پي داشته است. 
از آن س��و، حجم قاچاق ورودي كاال از طريق، مس��افري، 
كوله بري و ملواني حدود 7 ميليارد دالر گزارش مي ش��ود 
كه رقم قابل توجهي است، از اين رو، »مديريت بازارچه هاي 
م��رزي« يكي از الزامات مهمي اس��ت كه بايد براي حفظ 
توازن تجارت رس��مي از يك س��و و تقويت توليد داخل از 

سوي ديگر، موردتوجه قرار گيرد ...

 علي دادپي   

 علي دادپي    
استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادوارد

نخست وزير مستعفي لبنان در پاريس با ماكرون ديدار كرد

روزهاي پرالتهاب حريري



 توضيح واعظي درباره شايعات مربوط به بازديد 
رييس جمهور از مناطق زلزله زده؛ايلنا| سيد محمود 
واعظي رييس دفتر رييس جمهور درباره برخي شايعات 
مربوط به سفر رييس جمهور به مناطق زلزله زده و اينكه 
برخي مي گوين��د چرا روحاني با مردم ديدار مس��تقيم 
نداشته است، گفت: چنين چيزي صحت ندارد، بنده در 
آنجا حضور داشتم رييس جمهور از ماشين پياده شدند، با 
مردم هم ديدار مستقيم داشتند. فيلم هاي سفر به استان 
كرمانش��اه موجود است و مردم مي توانند آنها را ببينند. 
واعظي ادامه داد: ابتدا آقاي روحاني از ماشيني كه حامل 
ايش��ان بود، پياده شدند و تا محوطه يي كه منازل خراب 
شده بود هم رفتند و از منازل آسيب ديده بازديد كردند 
و س��پس براي صحبت به ميان مردم رفتند. وي افزود: 
هنگامي كه مي خواس��تند با مردم س��خن بگويند براي 
اينكه مردم آقاي رييس جمهور را ببينند و همچنين براي 

اينكه صدايشان برسد روي ماشين قرار گرفتند. 
معن�اي  ب�ه  از دول�ت  اصالح طلب�ان  انتظ�ار   
س�هم خواهي نيست؛ايس�نا| ي��ك فعال سياس��ي 
اصالح طلب با بيان اينك��ه گفتمان روحاني در تبليغات 
انتخابات يك گفتمان اصالح طلبي بود، گفت: براي تحقق 
اين گفتمان به سياس��ت ها و كارگزاران اصالح طلب نياز 
است. سيدرحيم ابوالحسني در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا انتقادات و انتظارات اصالح طلبان از دولت را به معناي 
س��هم خواهي مي دانيد، اظهار كرد: م��ن اين انتقادات و 
انتظارات را به معناي سهم خواهي نمي دانم. اصالح طلبان 
در انتخاب��ات به مردم قول هاي��ي دادند كه الزمه تحقق 
اين قول ها اجراي سياس��ت ها و كارگزاراني است كه اين 
سياست ها را اجرا كنند. نمي توان از يك كارگزار اصولگرا 
انتظار داش��ت كه قول هاي اصالح طلب��ان در انتخابات 
را دنب��ال كند. اس��تاندار غيراصالح طلب سياس��ت هاي 
اصالح طلبان��ه را دنبال نمي كند و وقت��ي اصالح طلبان 
س��ينه سپر كرده و به مردم قول هايي دادند االن بايد در 
مسند قرار بگيرند تا اين وعده هاي خود را عملي كنند. 

 تاكي�د ب�ر ع�دم سياس�ي كاري در موض�وع 
زلزله؛فارس| معاون امور ويژه دفتر مقام معظم رهبري 
اظهار داش��ت: مردم زلزله زده با مشكالت زيادي مواجه 
هس��تند و ما نبايد طوري صحبت كنيم كه 12 ميليون 
ساكن مسكن مهر هم دچار مشكل شوند. وحيد حقانيان 
كه براي بررس��ي وضعيت زلزله زدگان غرب كش��ور به 
قصرش��يرين و س��رپل ذهاب سفر كرده اس��ت، درباره 
اظهارات��ي كه دي��روز از وي در فض��اي مجازي پخش 
ش��د، با بيان اينكه آن س��خنان در يك جمع خصوصي 
صورت گرفت و قرار بر انتشار آن نبود، اظهار داشت: البته 
اينها يك واقعيت است كه ما نبايد مسائل اين چنيني را 
سياسي كنيم. معاون امور ويژه دفتر مقام معظم رهبري 
خاطرنش��ان كرد: مردم مشكالت و آالم زيادي دارند كه 
م��ا بايد آنها را كم كني��م نه اينكه طوري صحبت كنيم 
كه 12 ميليون نفر از ساكنان مسكن مهر هم با مشكل 

مواجه شوند. 
 حض�ور مج�دد فرمان�ده كل س�پاه در غ�رب 
كشور؛تسنيم| مسوول روابط عمومي كل سپاه از حضور 
مجدد سرلشكر جعفري در منطقه زلزله زده غرب كشور 
براي بررسي مراحل جديد اقدامات امداد و خدمت رساني 
س��پاه و بس��يج به زلزله زدگان خبر داد.  سردار رمضان 
شريف سخنگو و مس��وول روابط عمومي كل سپاه اعالم 
كرد: فرمانده كل س��پاه در اين س��فر ضمن سركشي از 
مناط��ق روس��تايي، از چگونگ��ي انج��ام مراحل جاري 
اقدامات و برنامه هاي سپاه و بسيج به ويژه امكان سنجي 
احداث اسكان موقت مردم و استقرار تجهيزات و امكانات 

بهداشتي و... بازديد به عمل خواهند آورد.
 س�ومين دور گفت وگو ه�اي اي�ران و اروپ�ا در 
اصفهان؛صدا و سيما| سومين دور گفت وگو هاي سطح 
ب��االي همكاري هاي اي��ران و اتحاديه اروپ��ا با موضوع 
»همكاري هاي هسته يي: پيشرفت ها و چشم اندازها« 30 
آبان و اول آذر در اصفهان برگزار مي ش��ود. سيد عباس 
عراقچي معاون امور حقوقي و بين المللي وزارت خارجه، 
هلگا اش��ميد معاون مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا و بهروز كمالون��دي معاون امور بين الملل، حقوقي 
و مجلس س��ازمان انرژي اتمي در اين نشس��ت حضور 
مي يابند و س��خنراني مي كنند. گفت وگوهاي سياس��ي 
ايران و اتحاديه اروپا قرار اس��ت روز دوشنبه در تهران به 

رياست عراقچي و اشميد برگزار شود. 
 تركيب اعضاي هيات رييس�ه فراكسيون توليد 
و اشتغال مشخص ش�د؛ايرنا| تركيب اعضاي هيات 
رييسه فراكسيون توليد و اشتغال در اجالسيه دوم دوره 
دهم مجلس شوراي اسالمي مشخص شد و كاتب رييس 
اين فراكس��يون ماند. غالمرضا كاتب نماينده گرمسار به 
عنوان رييس اين فراكس��يون مان��د و علي كرد نماينده 
خ��اش، ميرج��اوه و بخش ه��اي نصرت آب��اد و كورين 
نايب رييس اول و سهيال جلودارزاده نماينده تهران، ري، 
شميرانات، اسالمشهر و پرديس به عنوان نايب رييس دوم 

تعيين شدند. 
 انتش�ار پيش نوي�س بياني�ه پايان�ي نشس�ت 
ضدايراني قاهره؛فارس| نشس��ت اضط��راري وزراي 
خارجه عرب به درخواس��ت عربس��تان در مقر اتحاديه 
عرب در قاهره برگزار و در آن ادعاهاي بي اساس��ي عليه 
ايران مطرح شد. وزراي شركت كننده در اين نشست در 
بيانيه يي مدعي شده اند: ما حمله انصاراهلل يمن به رياض 
به وسيله موشك بالس��تيك ايراني را محكوم مي كنيم. 
در اين بيانيه آمده اس��ت: ما از عربستان حمايت و تمام 
اقدام��ات آن كش��ور ب��راي حفظ امنيت مل��ي را تاييد 
مي كنيم. وزراي خارجه عرب مدعي شدند: الزم است كه 
ايران حمايت هاي خود از انصاراهلل يمن و حزب اهلل لبنان 
را متوقف كند، همچنين در بحرين بي ثباتي ايجاد نكند و 

به اصل سياست حسن همجواري پايبند باشد. 
 اجازه دخالت در امور مربوط به اس�تقالل خود 
را نمي دهيم؛باش�گاه خبرنگاران| مش��اور فرمانده 
معظ��م كل قوا گفت: قطعا ب��ه هيچ كس اجازه دخالت 
در امور مربوط به استقالل خود را نمي دهيم. سرلشكر 
محمدحس��ن آقايي فيروزآبادي گفت: برنامه موش��كي 
ايران ب��ه هيچ وجه قابل مذاكره نيس��ت. ما در جريان 
مذاكرات قبلي رس��ما اين موضوع را اعالم كرديم و در 
بيانيه يي 10 صفحه يي نيز اعالم كردم كه قدرت دفاعي 
ايران به هيچ وجه قابل مذاكره نيس��ت. ما براي مقابله 
با تهديدات دش��منان نياز به تقويت برنامه دفاعي خود 

داريم. 
  ليبرمن: كشورهاي عربي با ما عليه ايران متحد 
شوند؛ايسنا| وزير جنگ رژيم صهيونيستي در اظهاراتي 
خصمانه عليه كش��ورمان به وضوح از كش��ورهاي عربي 
خواس��ت تا با اين رژيم عليه ايران متحد ش��وند. وي در 
ادامه اظهارات خود عليه ايران گفت: از كشورهاي عربي 
مي خواهم تا مثل انور س��ادات، رهبر پيشين مصر كه با 
سفر به تل آويو نخستين كشور عربي بود كه با ما صلح 
كرد، با ما عليه ايران متحد ش��وند. ليبرمن گفت: اكنون 
خاورميانه به چيزي كه بيشتر از همه نياز دارد يك اتحاد 

قوي عليه ايران است. 

روي موج خبر

معاون اول رييس جمهوري در جلسه ستاد مديريت بحران كشور مطرح كرد

پيمانكاران ساختمان هاي غيرمستحكم بازخواست شوند
وزير كشور: ساخت مسكن موقت زلزله زدگان آغاز شد

رييس مجلس در كرمانشاه:

معافيت مالياتي صنايع در مناطق آسيب ديده پيگيري مي شود
تسهيالت به سهولت دراختيار زلزله زدگان استان كرمانشاه قرار گيرد 

گروه ايران  
 بالفاصله بعد از آغاز وقوع حادثه زلزله در مناطق غربي كشورمان، 
روند حضور مسووالن ارشد كشور در مناطق زلزله براي همدردي با 
مردم و تسريع در روند رسيدگي به آسيب ديدگان در دستور كار قرار 
گرفت. حضور رييس جمهوري و اعضاي ارش��د كابينه در شهرهايي 
چون سرپل ذهاب و روستاهاي آسيب ديده ازجمله برنامه هايي بود كه 
در روزهاي ابتدايي بعد از وقوع حادثه روي ويترين رسانه هاي گروهي 
نشست.  روز گذشته نيز رييس مجلس دهم راهي مناطق آسيب ديده 
ش��د تا به عنوان يكي از روساي قواي سه گانه ضمن روحيه دادن به 
مردم از روند سرويس دهي به آسيب ديدگان نيز بازديد كند.  باتوجه 
به مطالبات مردم منطقه درخصوص تس��هيالت پرداختي و وام هاي 
بالعوض، الريجاني از بانك ها خواس��ت در روند پرداخت تسهيالت 
اعطايي و وام هاي بالعوض س��ختگيري هاي بيه��وده نكنند و مردم 
داغدار و آس��يب ديده را در اين زمينه تحت فشار قرار ندهند. رييس 
مجلس دهم گفت: »بنياد مسكن اگر پرونده يي تشكيل داد اين سند 
براي تضمين بانكي باش��د و سخت گيري بيش��تر از اين براي مردم 
نباشد.« در كنار اين موضوع رييس دستگاه تقنيني به اهالي اقتصاد 

و صاحبان صنايع در مناطق آسيب ديده وعده داد كه شخصا معافيت 
مالياتي صنايع را پيگيري مي كند.

 تسريع در خدمت رساني
الريجاني در جلسه ستاد مديريت بحران استان كرمانشاه كه در 
استانداري برگزار شد، اظهار كرد: اميدوارم امتحان الهي سبب رشد 

مادي و معنوي كل استان شود. 
رييس مجلس دهم با اش��اره به بازديد از مناطق زلزله زده استان 
كرمانشاه افزود: توزيع چادر به اندازه كافي انجام شده و خوراك هم 

نظم كاملي گرفته و همه  چيز پيش بيني شده است. 
وي با اشاره به اينكه چند مشكل ازجمله سرويس بهداشتي وجود 
دارد كه بايد با س��رعت بيشتري ايجاد شود، گفت: بايد مكاني براي 
استحمام مردم فراهم شود و هالل احمر و نيروهاي مسلح كه تجربه 

دارند در اين كار هماهنگي و همكاري كنند. 
الريجاني افزود: دولت تصميماتي براي اسكان موقت گرفته و اين 
مسير را باز هم طي كرده ايم و چاره يي نداريم جز اينكه به جاي چادر 
اسكان موقتي فراهم شود به طور مثال مكاني را اجاره كنند يا اينكه 

در كانكس ها زندگي كنند و اين بايد در كوتاه ترين زمان انجام شود. 
وي با بيان اينكه تس��ريع در اسكان موقت به همكاري ها بستگي 
دارد، عنوان كرد: بايد شناسنامه هايي از كار و خدمات ارائه شده وجود 
داشته باش��د كه در آينده مش��كل قانوني پيش نيايد.  الريجاني با 
اشاره به اينكه بنياد مسكن هر چه سريع تر اين پرونده ها را تشكيل 
دهند، اظهار كرد: بانك ها در اين زمينه تضاميني متناسب با شرايط 
موجود دريافت كنند و اين پرونده ها را س��ند بدانند و سخت گيري 
بيش��تر از اين در اين شرايط روحي مردم صحيح نيست. وي با بيان 
اينكه مجلس در كمبودها كمك مي كند، گفت: در زمينه اسكان دايم 
دولت تدابيري انديشيده است و بايد آواربرداري سريع انجام شود و ما 
از قبل هم اين مسير را طي كرده ايم.  الريجاني افزود: بنياد مسكن 
با تجربه يي كه دارد بايد محور باش��د و مابقي بخش ها كمك كنند، 
به طور مثال از طريق برخي بنگاه هاي اقتصادي همكاري شود بنابراين 

فرماندهي براي اين كار نياز است كه موازي كاري ايجاد نشود. 

 استفاده از ظرفيت استان براي صادرات
رييس دستگاه قانون گذاري با بيان اينكه در شرايط كمك رساني 

فعلي نيز محوريت بايد هالل احمر و بقيه بخش ها كمك كار باشند، 
گفت: گفته مي ش��ود برخ��ي امكانات نامتوازن توزيع مي ش��ود زيرا 
فرمانده��ي روش��ني وجود ن��دارد و مردم خود ب��دون اطالع توزيع 
مي كنند.  الريجاني عنوان كرد: جهاد كشاورزي بايد آسيب هايي كه 
به حيوانات وارد شده، برآورد كند و ضروري است كه سريع تر بررسي 
شود. وي گفت: باتوجه به خصوصيات استان و مرزي بودن آن اگر از 
ظرفيت صادرات استان استفاده شود باتوجه به شرايط كشور همسايه 
رونقي در استان ايجاد مي ش��ود و بنياد مستضعفان براي اين اقدام 
مشتاق است بنابراين اين موضوع مي تواند يك اولويت در استان باشد. 
الريجاني گفت: درباره منطقه آزاد اس��تان طرحي در مجلس مطرح 
است و ظرف روزهاي آينده بررسي مي شود كه دريچه جديدي براي 
اقتصاد استان فراهم شود. وي افزود: بايد پيگيري شود كه زمينه هاي 
مرزي براي مبادالت فراهم شود و با مسووالن عراقي صحبت مي شود 
و بخشي از تصميم گيري داخل كشور است كه پيگيري مي شود كه 
براي ارسال امكانات به كش��ور زمينه فراهم شود. الريجاني با اشاره 
به اينكه معافيت مالياتي صنايع پيگيري مي ش��ود، گفت: استمهال 
بدهي هاي صنايع نيز با وجود ش��رايط موجود بايد پيگيري شود كه 
انگيزه سرمايه گذاري افزايش يابد. وي عنوان كرد: امكانات زيربنايي 
لطم��ه ديده ادارات ارزيابي ش��ود و نگاه حداقلي بايد داش��ت چون 

شرايط بودجه كشور نيز سخت است. 
الريجاني خطاب به مردم آسيب ديده گفت: اين رفت و آمدها تمام 
نمي شود و همه مسووالن شما را فرزندان خود مي دانند و ما مديون 
شما هس��تيم و اگر كاستي وجود دارد ش��ما بايد ببخشيد بنابراين 
نگراني و اضطراب نداش��ته باشيد و وقتي ش��رايط از حال اضطراب 

خارج شود براي مسكن برنامه ريزي مي شود. 

گروه ايران  
جلس��ه س��تاد مديريت بحران كش��ور عصر روز 
ش��نبه به رياس��ت معاون اول رييس جمه��ور برگزار 
ش��د؛ جلس��ه يي كه در آن وزراي كش��ور، نيرو، راه و 
شهرس��ازي، اطالعات، آموزش و پرورش، ارتباطات و 
فناوري اطالعات، رييس كميته امداد امام خميني)ره(، 
رييس بنياد مس��كن انقالب اسالمي، رييس سازمان 
هواشناسي، رييس سازمان بهزيستي، رييس سازمان 
تامين اجتماع��ي و نمايندگان ارتش، س��پاه، نيروي 
انتظامي و س��تاد كل نيروهاي مس��لح ه��ر كدام در 
سخناني جداگانه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در 
راستاي امدادرساني و كمك به زلزله زدگان ارائه كردند 
و از آمادگ��ي خ��ود براي اس��تمرار كمك ها و حضور 

همه جانبه خبر دادند. 
ام��ا، در روزهاي��ي كه موضوع س��وءمديريت هاي 
ص��ورت گرفت��ه درخصوص مس��كن مه��ر در راس 
ارزيابي هاي تحليلي و رس��انه يي ق��رار گرفته، معاون 
اول رييس جمه��ور ب��ا اش��اره به اهميت اس��تحكام 
س��اختمان هاي نوس��ازي كه در بخش هاي مختلف 
كشورمان در قالب پروژه هاي ساخت و ساز انجام گرفته 
به اين نكته اشاره كرد كه نبايد از كنار چنين موضوعي 
كه به نوعي با زندگي و حيات ش��هروندان ايراني سر 
و كار دارد، به س��ادگي عبور ك��رد. جهانگيري بدون 
اينكه در اين زمينه قضاوتي له يا عليه هيچ ش��خص 
يا جناحي داش��ته باش��د از منظر كارشناسي شده و 
تخصص به موضوع نگاه مي كند و از افراد و جريان هاي 
مختل��ف مي خواهد ك��ه بدون رويكردهاي سياس��ي 
و جناح��ي با موضوعاتي كه با زندگي مردم و س��ر و 
كار دارن��د، صحبت كنند. معاون اول رييس جمهوري 
از تم��ام نهادها، ارگان ها و س��ازمان هايي كه به نوعي 
در فرآيند اسكان و بازسازي مناطق آسيب ديده غرب 
كش��ور نقش آفرين هس��تند، خواس��ت با آغاز فصل 
بارش ها و سرماي سوزنده غرب كشور روند بازسازي و 
اسكان آسيب ديدگان را به سرانجام برسانند. جهانگيري 
با اشاره به وجود برخي ناهماهنگي ها و ضعف هايي كه 
در امدادرساني به مردم ايجاد شده از تمام دستگاه هاي 
مس��وول خواس��ت با برطرف كردن نواقص به بهبود 
اوضاع كمك كنند. عبدالرض��ا رحماني فضلي هم در 
حاشيه اين نشست از آغاز اسكان آسيب ديدگان زلزله 
خبر داد و اعالم كرد كه فرآيند بازس��ازي واحدها نيز 

طي يك ماه آينده به سرانجام مي رسد. 

 اسكان قبل از فصل سرما
اس��حاق جهانگي��ري در اين جلس��ه با اش��اره به 
پيش بيني هاي س��ازمان هواشناسي درخصوص آغاز 
فصل س��رما و بارش ها در غرب كش��ور ب��ر ضرورت 
س��رعت بخش��يدن به روند اس��كان زلزله زدگان در 

استان كرمانشاه تاكيد كرد و گفت: اسكان كساني كه 
خانه هاي شان بر اثر زلزله تخريب شده بايد با سرعت 
هر چه بيش��تر انجام ش��ود به گونه يي كه مردم براي 

فصل سرما و زمستان دغدغه يي نداشته باشند. 
وي با اش��اره به تاكيدات مق��ام معظم رهبري در 
نخستين دقايق پس از وقوع زلزله مبني بر لزوم بسيج 
همگاني براي امدادرساني به زلزله زدگان، خاطرنشان 
كرد: در كنار وظيفه اداري مس��ووالن كشور، وظيفه 
ديني و اخالق��ي نيز حكم مي كند كه همه با جديت 
پاي كار بايستيم و در شرايط سخت به هموطنان مان 
خدمتگزاري كنيم چراكه مردم انتظار دارند مسووالن 

در اين گونه حوادث مشكالت آنها را مرتفع كنند. 
جهانگيري همچنين با اش��اره به اقدامات صورت 
گرفته براي كمك رساني به زلزله زدگان و آوار برداري 
در بي��ش از 1۹00 روس��تا و چندي��ن شهرس��تان 
استان كرمانش��اه، تصريح كرد: اقدامات و تالش هاي 
گسترده يي در كوتاه ترين زمان ممكن صورت گرفت 
و تالش ه��اي فراواني براي كمك به م��ردم زلزله زده 

انجام شد. 
مع��اون اول رييس جمه��ور با تاكيد ب��ر ضرورت 
اطالع رس��اني صحيح به مردم درخص��وص اقدامات 
صورت گرفته، افزود: از صدا و س��يما و همه رسانه ها 
مي خواهيم خدمات انجام ش��ده كه نشانگر كارآمدي 

نظام اس��ت را به درستي منعكس كند البته ما قصد 
نداريم ضعف ه��ا و نواقص را كتمان كنيم اما در عين 
حال بايد كارهاي مثبت زيادي كه انجام مي شود نيز 
اطالع رساني شود تا روند امدادرساني در فضاي مثبت 
با سرعت بيشتري انجام گيرد و نبايد با سياه نمايي و 
انكار خدمات ارائه شده به زلزله زدگان كارآمدي نظام 

را زير سوال ببريم. 

 اهميت استحكام سازه ها
وي ب��ا بيان اينك��ه بي ترديد در كن��ار خدمات و 
اقدامات انجام ش��ده، نواق��ص و ضعف هايي نيز وجود 
دارد، به سفر چندي پيش خود به شهرستان هريس 
اشاره و خاطرنشان كرد: در اين سفر وقتي براي افتتاح 
يك بيمارس��تان رفته بوديم، مش��اهده كرديم كه در 
كنار اين بيمارستان يك بيمارستان ديگر در سال ۹0 
افتتاح ش��ده اما در سال ۹1 بر اثر زلزله تخريب شده 
بود و ناچار ش��ده بودند كه ساختمان ديگري احداث 

كنند. 
جهانگيري ادامه داد: وقتي كه ساختماني احداث 
مي ش��ود بايد از اس��تحكام و ايمني الزم و استاندارد 
برخ��وردار باش��د و نباي��د از كن��ار اي��ن موضوع كه 
ساختمان هاي نوساز دچار آسيب مي شوند به سادگي 
عبور كنيم. مع��اون اول رييس جمهور اضافه كرد: در 

اين گونه موارد كه س��اختمان هاي نوس��از يا بناهايي 
كه مستحكم س��ازي شده اند، تخريب مي شوند، بدين 
معناست كه اش��كاالتي وجود دارد و بايد پيمانكاران 
و سازندگان اين گونه بناها مورد بازخواست قرار گيرند 
ك��ه چرا موارد ايمني در احداث س��اختمان ها رعايت 

نشده است. 
وي با اشاره به اينكه ايران كشوري زلزله خيز است 
و استان هاي مختلف كشور همواره متحمل خسارات 
ناش��ي از زلزله بوده اند، گفت: بايد در هر استان ستاد 
بحران مجهز و قوي وجود داشته باشد و آسيب شناسي 
دقيقي درخصوص ساختمان ها و بناها صورت گيرد تا 

اشكاالت و ضعف ها برطرف شود. 

 بررسي گزارش دستگاه ها
جهانگيري با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه 
ازس��وي نمايندگان دس��تگاه ها و نهادهاي مختلف از 
روند امدادرس��اني و آوار برداري در اس��تان كرمانشاه، 
گفت: گزارش ها نشان مي دهد كه نيازهاي اوليه مردم 
تا حد زيادي تامين شده است و مرحله بعدي اسكان 
فوري زلزله زدگان اس��ت كه مقرر ش��ده روند اسكان 
موقت و دايم با محوريت بنياد مسكن انقالب اسالمي 
انجام شود و ساير دستگاه ها و نهادها براي همكاري در 
اين زمينه بايد با هماهنگي بنياد مسكن فعاليت كنند 

تا از دوباره كاري و موازي كاري پرهيز شود. 
معاون اول رييس جمهور با اش��اره به گزارش وزير 
ام��ور اقتصادي و دارايي مبني ب��ر پرداخت ۵0درصد 
منابع تصويب ش��ده از س��وي هيات دولت تاكنون و 
ني��ز آمادگي بانك ها براي تخصي��ص اعتبارات بانكي 
ب��راي كمك به روند امدادرس��اني و اس��كان، تصريح 
كرد: فعال ش��دن امور زندگي و ازس��رگيري فعاليت 
واحدهاي اداري و آموزش��ي در اس��تان كرمانشاه نيز 
بايد به طور جدي در دس��تور كار قرار گيرد و سازمان 
تامين اجتماعي بايد به كساني كه واحدهاي توليدي و 
افرادي كه شغل آنها با مشكل مواجه شده است بيمه 
بيكاري پرداخت كند ضمن آنكه راه اندازي واحدهاي 
توليدي و كشاورزي نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. 
وي همچني��ن با اش��اره به اع��الم آمادگي برخي 
كش��ورهاي خارجي ب��راي ارس��ال كمك هاي نقدي 
و غيرنق��دي، خاطرنش��ان كرد: دولت مق��رر كرد كه 
هالل احمر به عنوان يك سازمان بين المللي كه همواره 
در ح��وادث منطقه يي در كش��ورهاي مختلف حضور 
جدي دارد، بتواند كمك هاي كش��ورهاي داوطلب را 

دريافت كند. 

 ظرف يك ماه آينده ساخت بناهاي دايمي 
شروع مي شود

عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور نيز در حاشيه 
اين نشست از ساخت مساكن موقت براي زلزله زدگان 
استان كرمانشاه خبر داد و گفت: بنياد مسكن انقالب 
اسالمي ظرف يك ماه آينده ساخت مساكن دايمي را 
نيز ش��روع مي كند. به گزارش پاد، عبدالرضا رحماني 
پس از پايان جلسه ستاد مديريت بحران كه در محل 
نهاد رياست جمهوري برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار شده 
تا روز سه شنبه هفته جاري تاريخ قطعي آماده سازي 

مساكن موقت را اعالم كند. 
وي در ادامه افزود: بنياد مس��كن تا ظرف يك ماه 
آينده بايد تمام طرح هاي اس��كان دايمي را هم آماده 
كند. وزير كش��ور تصريح كرد: در زمينه اسكان دايم 
براساس برنامه ريزي صورت گرفته و طبق برنامه هايي 
كه بنياد مس��كن انقالب اس��المي ارائه كرده منابع، 
اعتبارات و تس��هيالت موردنياز تصويب شده كه روز 
شنبه وزير اقتصاد در گزارشي اعالم كرد كه نخستين 

قسط اين منابع در روز جاري پرداخت شد. 
رحماني فضل��ي تاكيد كرد: بنياد مس��كن انقالب 
اس��المي براس��اس توافقي كه با ق��رارگاه خاتم االنبيا 
داشته، قرار شده ساخت مساكن روستايي توسط اين 
قرارگاه انجام ش��ود. وي گفت: ساخت مساكن موقت 
آغاز ش��ده و روزهاي آتي با انتقال تجهيزات س��رعت 

بيشتري خواهد گرفت. 

 Mon. November  20. 2017  972   دو شنبه         29  آبان 1396     اول ربيع االول 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

چهرهها

نماينده اصالح طلب تهران در مجلس 
دهم با تاكيد بر لزوم اصالح روش ها در 
قوه قضاييه و رفع ابهامات آيين دادرسي 
كيف��ري در مجلس و ضمن پافش��اري 
ب��ر حقوق تمام ش��هروندان در انتقاد از 
مسووالن نسبت به ش��يوه طرح انتقاد 
از س��وي احمدي ن��ژاد انتقاد ك��رد و با 
بيان اينك��ه رييس دولت نه��م و دهم 
عمال وارد نوعي »جنگ بقا« شده و با نوعي »جست و خيز ناشيانه 
سياس��ي« صرفا به دنب��ال حضور در عرصه اس��ت، گفت كه تاريخ 
مصرف احمدي نژاد تمام ش��ده است. محمود صادقي در گفت وگو 
با ايلنا با اشاره به انتقادات احمدي نژاد به قوه قضاييه و بست نشيني 
چن��دروزه در حرم ش��اه عبدالعظيم اعالم كرد: البت��ه در اينكه قوه 
قضايي��ه از جهت طرز كار رفتار قابل انتق��ادي دارد، ترديدي وجود 
ن��دارد؛ با اين حال فردي كه پي��ش از اين رييس جمهور بوده و در 
همان زمان نيز دولت و اعضاي دولتش را خط قرمز خود مي دانست 
و با چنين گردن كشي هايي از رسيدگي به برخي تخلفات اين افراد 
در زماني كه در قدرت بودند، جلوگيري مي كرد. وي گفت: مگر اين 
نخستين بار است كه آقاي احمدي نژاد متوجه شده فردي به انفرادي 
منتقل ش��ده و حقوق متهم نقض شده است؟ مگر آقاي مرتضوي 
كه جزو نزديك ترين اش��خاص ب��ه احمدي نژاد بود، مرتكب چنين 
تخلفاتي نش��د و مگر احمدي ن��ژاد از جنايات كهريزك بي خبر بود 
نماينده اصالح طلب تهران در مجلس يادآور شد: نكته تعجب برانگيز 
ديگر اين اس��ت كه هيچ واكنشي از سوي مقامات ذي ربط نسبت 

به اين سطح از ساختارشكني از جانب مقامات ذي ربط نمي بينيم.

تاريخ مصرف احمدي نژاد تمام شده است

در شرايطي كه عربستان سعودي در 
جريان اج��الس اتحاديه تالش مي كرد 
تا كش��ورهاي عربي را براي تحت فشار 
قرار دادن ايران مجاب كند، وزير خارجه 
قطر در گفت وگو با يك شبكه امريكايي 
گف��ت: روابط م��ا با اي��ران در نوع خود 
بي نظير اس��ت. به گزارش ايسنا محمد 
ب��ن عبدالرحمن آل ثاني در گفت وگو با 
يك ش��بكه امريكايي در پاسخ به س��والي در رابطه با حمايت ايران 
از تروريس��م گفت: روابط ما با ايران در نوع خود بي نظير اس��ت و ما 
در ميان دو كش��ور بزرگ يعني ايران و عربستان قرار داريم و با آنها 
مرزهاي مش��ترك داريم. وي افزود: برخ��ي از نفوذ ايران در منطقه 
هراس دارند اما بايد از راه حل مسالمت آميز با اين مساله برخورد كرد 
و اين امري اس��ت كه قطر كش��ورهاي عربي را به انجام آن تشويق 
مي كند، همچنين در نشست شوراي همكاري خليج )فارس( در سال 
201۶ روساي كش��ورهاي عربي تصميم گرفتند كه وارد گفت وگو 
با ايران ش��وند. محمد بن عبدالرحمن گفت: در سياست عربستان 
و ام��ارات براي اجراي توافق ش��وراي هم��كاري و انجام گفت وگو و 
تفاهم انحراف وجود دارد.وي گفت: قطر خواس��تار حل بحران است 
اما به دليل رفتار عربستان و امارات در تحريم قطر و اتخاذ اقدامات 
غيرقانوني و بستن گذرگاه ها اين بحران همچنان ادامه دارد. در پي 
سخنان تميم بن حمد، امير قطر و توصيف كردن ايران به يك قدرت 
مهم و بزرگ منطقه يي چهار كشور عربستان، امارات، مصر و بحرين 
به اتهام حمايت قطر از تروريس��م روابط خود را با اين كش��ور قطع 

كردند و تمام مرزهاي خود را به روي آن بستند. 

روابط قطر با ايران بي نظير است

 وزير امور خارجه ايران در مصاحبه يي 
گفت كه طي 11ماه گذشته و پس از آغاز 
روندي كه در آس��تانه شروع شد، تلفات 
انساني در س��وريه كاهش زيادي داشته 
اس��ت. به گزارش تس��نيم، محمدجواد 
ظريف پيش از نشس��ت سه جانبه ايران، 
روس��يه و تركي��ه در مصاحبه يي گفت: 
در 11ماه گذش��ته روندي كه در آستانه 
شروع شد، اين امكان را ايجاد كرد كه درگيري ها در سوريه و تلفات 
انساني در اين مدت كاهش بسيار زيادي پيدا كند و دولت سوريه و 
نيروهاي مقاومت نيز اين توانايي را پيدا كردند كه با تمركز بيشتر با 
داعش و گروه هاي تروريس��تي مبارزه كنند و توفيقات بسيار خوبي 
نيز به دست آوردند. وي افزود: روساي جمهور ايران، روسيه و تركيه 
براي پيشبرد اين روند و بررسي روش هايي كه بتوانند با اجماع مردم 
سوريه آينده بهتري را با همراهي و هماهنگي و وحدت ملي در سوريه 
فراهم كنند، تصميم گرفتند روز چهارشنبه اجالسي را در سوچي در 
س��طح س��ران برگزار و براي اقدامات بعدي زمينه سازي كنند. براي 
اين كار ديروز در تهران كارشناس��ان ارشد از سه كشور جمع شدند 
و بيانيه اجالس سران و موضوعاتي كه در اين اجالس مطرح خواهد 
ش��د را بررسي كردند و يك ش��نبه نيز در آنتاليا و در اجالس وزيران 
امور خارجه س��ه كشور بيش��تر بر اين موضوع كار خواهد شد تا روز 
چهارشنبه روساي جمهور سه كشور اجالس موفقي را داشته باشند 
و بتوانيم با كمك به مردم س��وريه زمينه را براي پشت سر گذاشتن 
اين دوران تلخ فشار و حركت هاي ترويستي در سوريه فراهم كرده و 

زمينه را براي يك آينده متحد براي مردم سوريه فراهم كنيم.

تلفات انساني در سوريه كاهش يافته است

سيدحسن خميني در ديدار با اعضاي 
انجمن انديش��ه و قلم با تاكيد بر اينكه 
»انقالب اس��المي ايران به هيچ وجه يك 
انقالب متحجرانه نبوده اس��ت«، گفت: 
بعد روش��نفكري و ضد تحجر انقالب و 
امام )ره( نبايد تضعيف ش��ود. به گزارش 
برنا، يادگار امام در اين ديدار در سخناني 
خاطرنش��ان كرد: انقالب اس��المي، يك 
انقالب روشنفكري بود و همه روحانيوني كه در جريان انقالب نقش 
داش��تند در زمان خودش��ان از طرف متحجرين منفور بودند. وي با 
تاكي��د بر اينكه »بايد از واژه هاي تحجر و متحجر تعريف ارائه دهيم 
تا تبديل به ناس��زا و توهين نشود«، افزود: اگر بخواهيم تقسيم بندي 
كنيم، جريان متحجر كامال در مقابل نيروهاي انقالب قرار داش��ته و 
دارد. اي��ن تقابل چنان بود كه حتي درباره طرفداران امام در نجف و 
طلبه هاي همراه امام مي گفتند مگر آنها هم به حرم حضرت علي )ع( 
مي روند؟ آنها كمونيس��ت هستند. سيدحسن خميني ادامه داد: آن 
زمان حرف هاي روش��نفكري، صبغه ماترياليستي و كمونيستي پيدا 
مي كرد. بحث هاي اقتصادي مرحوم اس��تاد مطهري به ماترياليستي 
بودن متهم مي ش��د. آقاي مطهري كه اساسا بزرگ ترين مبارز عليه 
جريانات التقاطي ماترياليس��تي بود، كتاب اقتصادش به اين موضوع 
متهم مي شد و عده يي بيان مي كردند كه مباني آن ماترياليستي است. 
وي با اشاره به جمله امام مبني بر اينكه »خون دلي كه پدر پيرتان از 
اين دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختي هاي ديگران 
نخورده اس��ت«، گفت: يكي از ابعاد انقالب كه به ش��دت در زمان ما 

كمرنگ و شايد مغفول و فراموش شده، بحث تحجرستيزي است.

بعد روشنفكري و ضدتحجر امام )ره( تضعيف نشود
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3 كالن
تهاتر سه جانبه بدهي دولت 

بخش  خصوصي و بانك ها 
 اواخر هفته پيش مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و 
دارايي در نامه يي آني و حائز اهميت به »محمدباقر نوبخت« 
رييس سازمان برنامه  و بودجه كشور، تهاتر بدهي دولت به 
بخش خصوصي و بخ��ش خصوصي به بانك ها با مطالبات 
دولت از بانك ها را پيش��نهاد ك��رد. طبق نامه وزير اقتصاد، 
اين تهاتر بدهي بايد در اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذيل حكم 
مربوط به اوراق تس��ويه خزانه پيش بيني شود. اما قائم مقام 
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي اعالم كرده 
است:»اسناد خزانه به صرفه نيست.« حسين سالح ورزي در 
گفت وگو با مهر با اشاره به نامه وزير اقتصاد به رييس سازمان 
برنامه و بودجه درخصوص تهاتر سه جانبه بدهي هاي دولت، 
بانك ها و بخش  خصوصي گف��ت: با توجه به مطالباتي كه 
دولت از بخش  خصوصي دارد- كه البته حجم و رقم آن هم 
زياد اس��ت- دولت يازدهم تصميم گرفت تا راهكاري براي 
تس��ويه بدهي دولت با پيمانكاران در نظر بگيرد كه بر اين 
اس��اس در دولت گذش��ته، زمان زيادي صرف شد تا بدهي 
دولت اس��تخراج ش��ود؛ حتي براي اين امر كميسيوني در 
وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد كه مدت ها روي 
اين پرونده كار كرد تا ميزان بدهي دولت را اس��تخراج كند.  
قائم مقام دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي 
اف��زود: با توجه به اينك��ه دولت به دالي��ل مختلف امكان 
پرداخت مطالبات بخش  خصوصي را در كوتاه مدت نداشت 
به دنبال يك ابزارهايي همچون اسناد خزانه اسالمي و اوراق 
مش��اركت رفت؛ اما به موازات اين، يكي از موضوعاتي كه از 
سوي دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي 
پيگيري مي ش��د، فراهم كردن امكان تهاتر مطالبات بخش 
 خصوص��ي از دولت با بدهي هاي��ي بود كه بخش  خصوصي 
به بانك ها يا نهادهايي همچون تامين اجتماعي داشت؛ به 
اين معنا كه همزمان كه بخش خصوصي مطالبات سنگيني 
از دولت داشت، بدهي بااليي نيز به بانك ها، سازمان تامين 
اجتماعي يا س��ازمان ام��ور مالياتي دارد؛ ب��ه همين دليل 
پيشنهاد شد كه اين بدهي ها تهاتر شود.  وي تصريح كرد: 
در تبصره يك م��اده ۲ قانون رفع موانع توليد، ظرفيتي به 
وج��ود آمده بود كه براس��اس آن ام��كان تهاتر بدهي ها به 
صورت سه جانبه فراهم شود؛ به همين دليل در جلسه قبل 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي نيز اين پيشنهاد 
تهيه و به تصويب رس��يد تا به عنوان يك��ي از راهكارها به 
بخش خصوصي طلبكار از دولت كمك كند كه خوشبختانه 
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي ني��ز براي فراهم كردن امكان 
تهاتر بده��ي دولت و بخش خصوصي و بخش خصوصي با 
بانك ها، نامه يي به رييس س��ازمان برنامه و بودجه ارس��ال 
كرده تا براس��اس آن تس��ويه بدهي هاي دول��ت از طريق 
مطالبات دولت از بانك ها در بودجه س��ال ۹۷ كل كش��ور 
ديده شود.  به اعتقاد سالح ورزي، اگر اين امكان فراهم شود، 
ولو يك بخش كوچك باز هم بخش كوچكي از مش��كالت 
برخي از پيمانكاران و بخش خصوصي با دولت حل مي شود؛ 
چراكه واقعيت آن اس��ت كه اين س��ازوكار تسويه بدهي از 
طريق اوراق مشاركت و اسناد خزانه به دليل اينكه سررسيد 
آتي دارد و معموال قدرت خريد آن حفظ نمي شود به اندازه 

كافي اثرگذار نيست. 

بودجه 97

بررسي گزارش عملكرد 6ماهه قانون هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد

تشكيكدرمنابعحاصلازاصالحقيمتها
  گروه اقتصادكالن|

 روز گذش��ته گزارشي از عملكرد 6 ماهه اجراي قانون 
هدفمن��دي يارانه ها ب��ه نقل يكي از اعضاي كميس��يون 
برنامه و بودجه انتش��ار يافت كه حاكي از انحراف ش��ديد 
از منابع تعريف  ش��ده در اجراي اين قانون است. غالمعلي 
جعفرزاده ايمن آب��ادي در اين گزارش با بي��ان اينكه تنها 
48درصد از منابع اجراي قانون هدفمندي  يارانه ها در نيمه 
نخست امسال از محل درآمد حاصل از اصالح قيمت  كاالها 
و خدمات تامين ش��ده، گفته است كه بيش از 5۱ درصد 
از مناب��ع دريافتي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از 

طريق رديف هاي بودجه يي بوده است. 
اين وابستگي ش��ديد به منابع بودجه در اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها در حالي اعالم مي شود كه تنها 5 درصد 
از مناب��ع مورد نياز براي اج��راي هدفمندي بايد از طريق 
رديف هاي بودجه يي تامين ش��ود و ن��ه 5۱ درصد. در اين 
ميان خالصه عملكرد سازمان هدفمندي يارانه ها در نيمه 
نخست سال جاري حاكي از آن است كه مصارف پرداختي 
در اين م��دت بالغ بر ۲4هزار و ۲50ميلي��ارد تومان بوده 
اس��ت. همچنين كل مصارف پرداختي ب��راي اجراي اين 
قانون در سال جاري 48هزار ميليارد تومان پيش بيني شده 
است كه بر اين اساس 50.5درصد كل پرداختي هدفمندي 

يارانه ها در 6 ماهه نخست سال مصرف شده است. 
در حالي كه همچون هر س��ال اصالح قيمت كاالها و 
خدمات اعمال مي شود، گزارش اخير جعفرزاده از منابع و 
مصارف هدفمندي يارانه ها در نيمه نخست امسال حاكي 
از آن است كه اصالح قيمت ها تنها توانسته است ۱۱هزار 
و ۷۳0 ميلي��ارد تومان منابع از كل 48هزار ميليارد تومان 
منابع مصوب براي سال جاري را محقق كند. تشكيك در 
منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موضوعي 
نيست كه براي نخستين بار مطرح شده باشد. سال گذشته 
ه��م ادعاي حميدرض��ا حاجي بابايي يك��ي از نمايندگان 
مجل��س مبني بر اينكه اجراي قان��ون هدفمندي يارانه  ها 
بين ۷5 تا 80 هزار ميليارد تومان درآمد داش��ته است، با 
واكنش محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه 
مواجه ش��د. نوبخت در برابر اين ادعاي حاجي بابايي گفت 
كه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در س��ال ۱۳۹5 تنها 
۳6 هزار ميليارد تومان درآمد داش��ته اس��ت. او از مراجع 
ذي صالح خواس��ت كه به بررس��ي قانوني ادعاي سازمان 

برنامه و بودجه در اين رابطه بپردازد. 
اما اين كشاكش ميان نوبخت و حاجي بابايي در رابطه با 
صحت منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه ها به همين 
جا ختم نش��ده و حاجي بابايي اعالم كرد كه درآمد حاصل 
از اجراي هدفمندي 8۷هزارميليارد تومان بوده اس��ت كه 
تمام اين مبلغ در بودجه ساالنه مجلس ديده نمي شود. وي 

همچنين مدعي شد كه بررسي ها نشان مي دهد همه اين 
مبلغ به حساب خزانه واريز نشده است و بنابراين به تصويب 
نمايندگان هم نمي رسد. بر اين اساس به گفته حاجي بابايي 
از اي��ن ميزان تنها 48 هزار ميلي��ارد تومان آن در بودجه 
ديده مي شود و به تصويب نمايندگان مي رسد و تكليف 40 
هزار ميليارد تومان باقي مانده در اين ميان مشخص نيست. 

 منابع درآمدي هدفمندي يارانه ها
پس از اين كش��مكش بر سر منابع و مصارف حاصل از 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به نظر مي رسد اين مساله 
همچنان ابهام آميز باقي  مانده است و تناقضات موجود در 
عملكرد اجراي قانون هدفمندي در نيمه نخس��ت امسال 
هم بر اين ابهامات مي افزايد. جدول منابع حاصل از اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها در نيمه نخست امسال حاكي از 
آن است كه از محل اصالح قيمت گاز ۲هزار و 868 ميليارد 
تومان منابع حاصل شده اس��ت. سهم پااليش و پخش از 
جمع درآمد ۱۱هزار و ۷00 ميليارد توماني حاصل از اصالح 
قيمت ه��ا 8هزار و 85۹ميليارد تومان بوده و از محل آب و 
فاض��الب هم ۲هزار و 400 ميلي��ارد تومان درآمد حاصل 
شده است. مجموع اين درآمدها به ۱۱هزار و ۷۳0 ميليارد 
تومان مي رسد؛ اين در حالي است كه رديف هاي يارانه يي 
مندرج در قانون بودجه ۱۲هزار و 5۲8ميليارد تومان بوده 

است. 
در طرف ديگر بررسي مصارف اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها در نيمه نخس��ت امسال نشان مي دهد كه در اين 
م��دت ۲0هزار و 6۹0 ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت 
ش��ده اس��ت. همچنين ۲۲0ميليارد تومان صرف حمايت 
غذايي اقش��ار آس��يب پذير ش��ده اس��ت. ۲هزار ميليارد 
تومان براي افزايش مس��تمري خانوارهاي تحت پوشش و 
۳0ميليارد تومان هم براي برنامه حمايت اجتماعي صرف 
ش��ده است. 4۳۳ ميليارد تومان هم براي حمايت از توليد 
و اش��تغال اختصاص يافته و رقمي براي تامين مواد اوليه 
قير و همچنين نوسازي خطوط انتقال نفت خام اختصاص 

نيافته است. 

 افزايش آمار يارانه بگيران
گزارش جعفرزاده از منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها 
در 6ماهه نخست سال جاري همچنين حاكي از آن است 
ك��ه تع��داد يارانه بگيران در ش��هريور ماه س��ال جاري به 
۷6ميليون و ۹6هزار نفر رسيده است كه نسبت به جمعيت 
۷5ميليون و 4۱6هزار نفري يارانه بگيران در زمستان سال 
گذش��ته افزايش 680 هزار نفري را نش��ان مي دهد. نكته 
جال��ب توجه اينجاس��ت كه هيچ گونه حذفي از ليس��ت 
يارانه بگي��ران صورت نگرفته و تنه��ا ۱5۹هزار و 855 نفر 

فوت و انصراف به ثبت رس��يده است. همچنين بر اساس 
قبول اعتراض توسط وزارت رفاه 8۲هزار و ۷5۹نفر به تعداد 
يارانه بگيران افزوده شده است. بر اساس آراي ديوان عدالت 
اداري و كميسيون ماده )۱0( هم به تعداد ۱0 هزار نفر بر 
تعداد يارانه بگيران افزوده شده است. در حالي كه كشمكش 
بسياري بر س��ر حذف دهك هاي باالي درآمدي از ليست 
يارانه بگيران وجود داش��ت، گزارش عملكرد 6ماهه اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها حاكي از آن اس��ت كه هيچ گونه 

حذفي از ليست يارانه بگيران صورت نگرفته است. 

 ابهام در سهم شركت هاي
مشمول قانون هدفمندي

سال گذشته به دنبال شدت پيدا كردن كشاكش بر سر 
منابع و مص��ارف قانون هدفمندي يارانه ها نوبخت خطاب 
به مجل��س اين گونه اعالم كرد كه هم��ه منابع حاصل از 
فروش حامل هاي انرژي س��هم سازمان هدفمندي يارنه ها 
نيس��ت و بايد كسورات و سود ش��ركت ها را در اين رابطه 
در نظر بگيريم تا ذهنيت منفي در مردم ايجاد نش��ود كه 
اين منابع به كجا رفته اس��ت. اما اين بار جعفرزاده در ارائه 
عملكرد قانون هدفمندي يارانه ها به نكته مهمي اشاره كرده 

اس��ت كه مي تواند به رفع ابه��ام منابع هدفمندي يارانه ها 
كم��ك كند.  جعفرزاده ايمن آبادي با بيان اينكه در س��ال 
۱۳۹6 سازوكار روشني با محوريت تعيين سهم هر يك از 
شركت هاي مشمول قانون هدفمند كردن يارانه ها مشخص 
نشده است، ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۳۹5 اين مهم 
در آيين نامه اجرايي تبصره )۱4( تبيين ش��ده بود، يعني 
مشخص شده بود كه هر شركتي چقدر وظيفه دارد كه چه 
ميزان درآمد كس��ب كند و اين سهم مشخص بود، اما در 
س��ال جاري مشخص شده و اين يكي از ايرادات قانون ۹6 
است، كه اين نقص منجر به كاهش احتمالي سهم سازمان 

هدفمندسازي يارانه ها مي شود. 
وي همچنين با هش��دار نس��بت به افزايش روزافزون 
هزينه هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: با توجه 
به رش��د جمعيت كشور و عدم حذف افراد غيرنيازمند، در 
صورت ادامه اين روند تا پايان س��ال از س��قف پيش بيني 
ش��ده براي اين موضوع در بند )۱( جدول س��قف منابع و 
مص��ارف قانون بودجه س��ال۹6، ۳۳ه��زار و500 ميليارد 
تومان تجاوز مي كند. در صورت ادامه اين روند قطعا 8هزار 

و ۳8۱ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت. 
به گفت��ه وي، با توجه به تامي��ن 5۱.6درصدي منابع 

س��ازمان از محل رديف ه��اي يارانه يي من��درج در قانون 
بودجه و محدوديت سقف اعتبار قابل تخصص از محل اين 
رديف ها پيش بيني مي شود سازمان در ماه هاي پاياني سال 

با كسري منابع مواجه شود. 

 تغيير ريل اجراي قانون هدفمندي
ابراز نگراني از بار سنگين هدفمندي يارانه ها در قانون 
بودجه در حالي است كه به گفته هادي قوامي نايب رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه كش��ور در اليحه بودجه سال 
۱۳۹۷ كل كشور احتمال دارد ريل اجراي قانون هدفمندي 

يارانه ها تغيير يابد و به مسير عمراني هدايت شود. 
قوام��ي در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه ممكن اس��ت 
مس��ير اجراي قانون هدفمندي در اليحه بودجه سال ۹۷ 
عوض شود، توضيح داده است كه از سال 8۹ تا پايان سال 
۹6 بيش از ۳۲0هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ش��ده 
ك��ه ۷0درصد آن از محل اصالح قيمت ه��ا و ۳0درصد از 
محل بودجه عمومي بوده اس��ت. در صورتي كه بر اساس 
قان��ون هدفمندي بايد ۳0درصد ب��ه توليد و ۲0درصد به 
دولت اختص��اص يابد كه اين اتفاق نيفت��اده و عكس آن 
عمل ش��ده است. نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس خاطرنش��ان كرد: تالش ما اين است 
كه قانون هدفمندي يارانه ها در سال ۹۷ به مسير عمراني 
هدايت شود؛ يعني به همه اس��تان ها و مناطق يارانه هاي 
مس��تقيم تعلق بگيرد. اما با مصوبات ش��وراي برنامه ريزي 
استان و كميته برنامه ريزي شهرستان ها تصميم بگيرند كه 

اين يارانه چگونه هزينه شود. 
وي تاكيد كرد كه اين بودجه براي عمران مناطق هزينه 
و در واقع به كاالي سرمايه يي تبديل مي شود اما وقتي كه 
يارانه ها مستقيم به مردم پرداخت مي شود در واقع در جيب 

مردم نابود شده و از بين مي رود. 
اظه��ارات عجيب قوام��ي از اولوي��ت هزينه كرد منابع 
بودج��ه ب��راي پروژه ه��اي عمراني در حالي اس��ت كه به 
واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اصالح قيمت ها، 
هزينه ه��اي دريافت كاال و خدمات ب��راي مردم با افزايش 
چشمگيري مواجه شد. با وجود اينكه اصالح قيمت كاالها 
و خدمات اعمال مي ش��ود، اما يارانه نقدي مردم افزايشي 
پيدا نكرده اس��ت. با وجود اينكه ارزش پول ملي از س��ال 
نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افت بسياري داشته 
است، اما دولت باز هم در پرداخت هاي پيش بيني شده در 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ناتوان شده است. گرچه به 
نظر مي رس��د يارانه نقدي 45ه��زار و 500 توماني در نظر 
دولتمردان رقم ناچيزي است اما نبايد اين مساله را ناديده 
گرفت كه بخش اعظم هزينه هاي خانوارهاي فقير از محل 

همين رقم ناچيز تامين مي شود. 
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كفايت سرمايه، كليد ارتباط 
كيفيت مديريت و نظارت

ميثم كريمي  كارشناس اقتصادي 
بهبود نسبت كفايت سرمايه در شبكه بانكي حداقل از 
دو كانال حاكميت شركتي و درگيرشدن منافع فعاالن بازار 
مالي، مي تواند به اثربخشي بيشتر نظارت داخلي و بيروني، 
شفافيت و پاسخگويي بينجامد. سالمت بانكي و جلوگيري 
از بحران در بازار پول از اولويت هاي كليدي اقتصاد كشور 
در حال حاضر محسوب مي شود. سالمت عملكرد در شبكه 
بانكي مي تواند در وهله اول با اصالح ساختار مالي و كيفيت 
مديري��ت بانك و در وهله بعد، ب��ا بهبود دقت و جامعيت 
نظارت داخلي و بيروني بانك افزايش يابد. كفايت سرمايه 
از عوامل كليدي است كه كيفيت مديريت و كيفيت نظارت 
بانك را به يكديگر پيوند مي دهد.  افزايش نس��بت كفايت 
سرمايه بيشتر به عنوان راهكاري مدنظر قرار مي گيرد كه 
ريسك تصميمات س��رمايه گذار بر منابع س��پرده گذار را 
كنت��رل مي كند. با اين حال، افزايش اين نس��بت مزاياي 
ديگ��ري نيز دارد و به بهبود ابعاد مختلف س��المت بانكي 
منجر مي ش��ود. ارتباط شاخص كفايت س��رمايه با بحث 
نظارت بر كيفيت فعاليت هاي بانك و مديران اجرايي آن را 
مي توان از دو جنبه نظارت داخلي )كه توسط سهامداران 
و عوامل پاسخگو به آنها انجام مي پذيرد( و نظارت بيروني 
)كه توس��ط مقام ناظر پيگيري مي ش��ود( تبيين كرد. در 

ادامه به تبيين اين دو جنبه پرداخته مي شود. 
الف- حاكميت شركتي و نظارت داخلي

يكي از راهكارهاي اساس��ي در ارتقاي سالمت بانكي، 
اس��تقرار نظام حاكميت ش��ركتي كارآم��د در هريك از 
بانك هاي كش��ور اس��ت. حل چالش مديريت و مالكيت 
از مس��ائل اصلي تقريباً همه بنگاه هاي تجاري است. اين 
موضوع در شبكه بانكي از اهميت مضاعف برخوردار است. 
عم��ده راه حل ه��اي مط��رح ش��ده در اي��ن رابطه به 
طراحي ي��ك نظام حاكميت ش��ركتي ختم مي ش��ود و 
اينكه س��هامداران بتوانند با اس��تفاده از ابزارهاي كنترلي 
و انگيزش��ي، مديران و كارمندان بان��ك را با اهداف خود 
هم راس��تا كنند. از آنجا كه تامين مالي بانك عمدتا از دو 
محل س��پرده گذاري و آورده سهامداران نشات مي گيرد و 
غالب اين وجوه از محل سپرده گذاري است، سپرده گذاران 
امكان نظارت مستقيم بر فعاليت و تصميم گيري بانك را 
ندارند؛ لذا تنها سهامداران بانك هستند كه بايد براي حفظ 
سرمايه خود در اين راس��تا كوشش كنند. ارتباط كفايت 
س��رمايه و نظارت داخلي بانك )كه به واس��طه سهامداران 
بانك اعمال مي ش��ود( اينگونه اس��ت كه با افزايش سهم 
س��رمايه از س��اختار تامين مالي بانك، منافع بيشتري از 
سهامداران درگير فعاليت و عملكرد بانك شده، سهامداران 
براي صيانت از ارزش سرمايه خود حساسيت بيشتري در 
نظارت بر مديريت بانك اعمال كرده و در نهايت از ظرفيت 
ابزاره��اي قانوني خود در اين امر )مانند تش��كيل كميته 
ريسك، كميته حسابرسي و غيره( بيشتر استفاده خواهند 
ك��رد. اين اقدام منجر ب��ه كنترل فعاليت هاي تخصيص و 
س��رمايه گذاري وجوه بانك شده و امنيت ساير ذي نفعان 

بانك از جمله سپرده گذاران را نيز به ارمغان مي آورد. 
ب- حاكميت شركتي و نظارت بيروني

به صورت طبيعي بانك ها عناصر تشكيل دهنده بازار پول 
بوده و مقام ناظر اين بازار بانك مركزي است. با اين حال نكته 
مهم در اينجا كه معموال به آن بي توجهي مي شود آن است 
كه بانك هايي كه س��هام آنها در بازار بورس معامله مي شود، 
بايد در چارچوب قوانين نظارتي سازمان بورس و اوراق بهادار 
فعاليت كرده و از آن تبعيت كنند. لذا مقام ناظر بازار سرمايه 

در رابطه با نظارت بر برخي بانك ها داراي وظيفه است. 

 افزايش قيمت سكه
و افت دالر و يورو

قيمت سكه در آغاز هفته در بازار تهران در حالي افزايش 
ياف��ت ك��ه نرخ دالر و ي��ورو با افت همراه ب��ود.  به گزارش 
»تع��ادل« با توجه به افزايش ن��رخ اونس جهاني كه به مرز 
1300دالر نزديك شده و روز شنبه 1294 دالر اعالم شده 
پيش بيني مي شود كه نرخ سكه همچنان روبه افزايش باشد 
و به زودي به مرز 1.4 ميليون تومان برسد . هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد روز ش��نبه ب��ا ۸ هزار و ۸00 
تومان افزايش نسبت به روز پنج شنبه گذشته يك ميليون و 
39۷ هزار و 300 تومان فروخته مي شد.  همچنين هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم ب��ا 11 هزار تومان افت 
نسبت به روز پنج شنبه گذشته، يك ميليون و 322 هزار و 
۵00 تومان معامله ش��د. نيم سكه با ۶ هزار تومان افزايش 
قيمت نسبت به روز پنج شنبه گذشته ۷0۵هزار تومان و هر 
قطعه ربع سكه بهار آزادي نيز با ۶ هزار و 300 تومان رشد، 
399 هزار تومان ارزش گذاري ش��د. قيمت هر قطعه سكه 
گرم��ي نيز با افزايش 2 هزار توماني نس��بت به روز مذكور 
2۶0 هزار تومان و هر گرم طالي 1۸ عيار با يك هزار و ۶1۷ 
تومان رشد، 12۷ هزار تومان تعيين شده بود.  صرافي هاي 
پايتخت نيز ه��ر دالر امريكا را با 3 تومان كاهش نس��بت 
به روز پنج شنبه گذش��ته 4 هزار و 9۶ تومان مي فروختند 
همچنين قيمت داد و ستد هر يورو با 4 تومان افت نسبت 
به روز پنج ش��نبه گذشته 4 هزار و ۸۸۸ تومان و هر پوند با 

يك تومان افزايش ۵ هزار و ۵33 تومان تعيين شده بود. 

پيام مديرعامل بانك شهر 
به مناسبت شهادت امام رضا)ع(

مديرعامل بانك شهر با گراميداشت ايام غمبار رحلت 
پيامبر عظيم الشان اس��الم حضرت محمدمصطفي )ص( 
و ش��هادت امام حسن مجتبي )ع( در پيامي شهادت امام 
علي ابن موس��ي الرضا )ع( را تس��ليت گفت.  به گزارش 
مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك شهر، متن اين پيام 
به ش��رح زير است:   فرا رسيدن ايام سوگواري پاياني ماه 
صفر، همزمان با سالگرد رحلت پيامبر اكرم، نبي رحمت، 
حضرت محمدمصطفي)ص(، شهادت دومين نور واليت، 
صاحب كرامت و ش��فيع قيامت، امام حسن مجتبي)ع( و 
ش��هادت امام رئوف، حضرت علي بن موسي الرضا)ع( بر 
تمام مسلمين جهان، شيعيان و ارادتمندان اهل بيت)ع( 
را تس��ليت عرض مي كنم.  سراسر زندگي امام هشتم)ع( 
رواي��ت پاك��ي و زاللي و آزادگي اس��ت ك��ه از مومنان و 
عاش��قان و ره پويان راه حق و حقيقت دستگيري كرده و 
به دوستداران خاندان پاك نبوت و طهارت، راهي روشن و 
مسيري هموار را نشان مي دهد و كمال انسان هاي مومن 
را فراهم مي كند.   مهر و ارادت قلبي به ائمه اطهار افتخار 
بزرگ مسلمانان و ميراثي پرارج است كه در قلب  مومنان 

جاويد شده است.

نگاه

اخبار

عدم اقبال عمومي به خدمات بيمه، خسارت حوادث طبيعي را سنگين تر كرده است

جاي خالي بيمه براي مقابله با خسارت زلزله
ارائه پوشش هاي بيمه اي مختلف براي جبران خسارت حوادث طبيعي

گروه بانك وبيمه    احسان شمشيري 
 ه��ر روز كه مي گذرد، ابعاد بيش��تري از ميزان 
خسارت ها، وسعت و عمق آنها، تنوع خسارت زمين 
لرزه استان كرمانش��اه در امور زندگي مردم، كسب 
وكار، احش��ام و مزرعه، كشاورزي و صنعت و معدن 
و... مش��خص مي ش��ود و آمار و ارقام بيش��تري از 
ميزان خسارت ها برآورد مي شود كه نشان مي دهد، 
بيمه ه��اي مختلف تا چه حد مي توانس��ت به مردم 

حادثه ديده كمك كند. 
به گزارش »تعادل« با توجه به وجود بيمه احشام 
و حيوانات، بيمه آتش س��وزي و زلزله، بيمه مسكن، 
بيمه بدنه خودرو، بيمه محصوالت كشاورزي، بيمه 
عمر و... م��ردم حادثه ديده به ش��كل هاي مختلف 
مي توانند در مواقع حادثه و خس��ارت با كمك بيمه 
ب��ه زندگي خود ادامه دهند و خس��ارت كمتري را 

تحمل كنند. 
در ش��رايط كنوني متاسفانه اس��تان كرمانشاه و 
هموطنان آن ديار با خش��م طبيعت مواجه شده اند. 
منطقه يي كه براس��اس آمارها و برآوردهاي مختلف 
در دهه هاي اخير همواره جزو مناطق محروم كشور 
بوده اس��ت، منطقه جنگ زده و هم مرز عراق بوده و 
در برخي س��ال ها با بيماري ها، بيكاري و مشكالت 
حاشيه نشيني و... همراه بوده است و در نتيجه قابل 
پيش بيني اس��ت كه اين مناطق هم آس��يب پذيرتر 
هس��تند و هم نيازمند پشتيباني بيمه هاي مختلف 
مقابل��ه با حوادث طبيعي نظير زمين لرزه هس��تند 
و در نتيجه الزم اس��ت كه فرهنگ بيمه و پوش��ش 
بيمه يي در اين مناطق مرزي بيش از س��اير مناطق 

مورد توجه باشد. 
در اين ش��رايط كه زلزله جان صدها هموطن را 
گرفته و هزاران مجروح برجاي گذاش��ت و تعدادي 
قطع نخاع شدند و هزاران خانه و فروشگاه روستايي 
و شهري تخريب شد و صدها خودرو و اموال منقول 
از بي��ن رفت، نياز ب��ه طرح هاي حماي��ت بيمه يي 
به خوبي احس��اس مي ش��ود و در منطقه زلزله خيز 
اي��ران كه هر ۵ تا 10س��ال يك حادثه س��همگين 
را شاهد بوده ايم، الزم اس��ت كه بيمه هاي مختلف 
آتش س��وزي، زلزل��ه و... را براي پش��تيباني در اين 

شرايط سخت داشته باشيم. 
مبل��غ  خس��ارت  تقريب��ي  ب��رآورد  ي��ك  در 
1۸00ميلي��ارد توم��ان اع��الم ش��ده اس��ت و در 
ي��ك اظهارنظر رس��مي گفته ش��ده دول��ت مبلغ 
۶۵9ميليارد تومان تسهيالت براي بازسازي منازل 
مس��كوني پرداخ��ت مي كند كه براي س��اخت هر 
واحد از خانه هاي روستايي 2۵ ميليون و خانه هاي 
ش��هري 3۵ ميليون تومان وام در نظر گرفته شده 
كه البته پرداخت اين تس��هيالت به شرط برگشت 
اصل و سود وام است و بخش كوچكي نيز بالعوض 

خواهد بود. 
اي��ن آماره��ا در واق��ع برآورده��اي اولي��ه از 
خسارت هاس��ت و گوي��ا ش��امل محاس��به ام��وال 
غيرمنقول و عدم النفع و نيز خس��ارت هاي وارده به 
باغات، مزارع، مجاري آب كشاورزي، صنايع، اصناف 

و به طور كلي خسارت هاي نامشهود نمي شود. 
آنچه بعد از فرونشس��تن عمليات امداد و نجات 
اهمي��ت مي يابد، نح��وه تامين مالي خس��ارت هاي 
زلزله اس��ت بايد تجربه دنيا را در اس��تفاده از بيمه 
براي تامين خسارت ها به  كار  گيريم. رييس شوراي 
عال��ي بيمه خاطرنش��ان كرد كه بايد ش��كل گيري 
صن��دوق بيمه ح��وادث طبيعي در كنار س��اخت و 

سازهاي ايمني را جدي بگيريم. 
 دولت و س��اير س��ازمان ها و نهادهاي رسمي و 
انجمن هاي مردم جهت بازسازي و ياري هموطنان 
خس��ارت ديده براي بازگش��ت به ش��رايط زندگي 
ع��ادي اعالم آمادگ��ي كرده اند كه ج��اي قدرداني 
بس��يار دارد و از س��وي ديگر با وجود صنعت بيمه 
با دانش كشورمان، مش��اهده مي شود، آشنا نبودن 
عامه هموطنان با محصوالت و حمايت هاي صنعت 
بيم��ه كه موجب ايجاد ش��رايط ع��دم ايفاي نقش 
اصلي جبران خس��ارت ها از سوي شركت هاي بيمه 
در بحران هاي زلزله و... مي شود، جاي تاسف فراوان 

دارد. 
همي��ن آماره��اي اوليه اعالم ش��ده ب��راي هر 
كارشناس مديريت ريسك و بيمه نشان مي دهد كه 
جاي خالي خدمات بيمه براي حمايت از هموطنان 
در مقابل��ه با پيامدهاي منفي خس��ارت ها از  جمله 

رخداد زلزله واقعا خالي است. 
در اي��ن ش��رايط انتظار مي رود، ط��رح صندوق 
خس��ارت هاي غيرمترقب��ه ي��ا طبيع��ي در مجلس 
كه ۶ س��ال است، مطرح ش��ده و به جايي نرسيده 

هر چه زودتر به تصويب برس��د زي��را در تمام دنيا 
و كشورهاي همس��ايه ما اعم از كشورهاي اروپايي 
ژاپ��ن و تركي��ه بيمه ح��وادث طبيع��ي را اجرايي 
كرده اند و معامالت ملكي كه در اين كشورها انجام 

مي شود بدون اين بيمه نامه صورت نمي گيرد.
در اين رابطه حميدرضا حاجي اشرفي كارشناس 
ريس��ك و بيمه به »تعادل« گفت: واقعيت اين است 
ك��ه در صنعت بيمه كش��ورمان پتانس��يل و توانايي 
مديريت علمي، فني، اجرايي كافي و حتي مكانيسم 
انتقال علمي و توزيع ريسك ها براي پذيرش ريسك 
زلزله و س��اير انواع ريس��ك هاي به طور جامع وجود 
دارد، اما متاس��فانه ب��ه علت عدم آش��نايي مديران 
دولتي و بخش خصوصي و ني��ز هموطنان عزيزمان 
ب��ا پوش��ش هاي حمايت��ي خدم��ات بيم��ه و دامنه 
وس��يعي كه پش��تيباني صنع��ت بيم��ه مي تواند از 
خسارت ديدگان كند موجب مغفول ماندن و بي بهره 
ماندن هموطنان از حمايت هاي وس��يع صنعت بيمه 

بازرگاني تاكنون شده است. 
وي افزود: پس از سال ها مطرح بودن راه اندازي 
صندوق خس��ارت هاي ح��وادث طبيعي در دولت و 
مجلس شوراي اسالمي سرانجام در سال 139۵ اين 
قانون به تصويب رس��يد اما تاكن��ون به منصه اجرا 

گذاشته نشده است. 
وي تصريح ك��رد: البته با توجه ب��ه ميزان حق 
بيمه تعيين ش��ده براي منازل ش��هري و روستايي 
در ط��رح مذك��ور و با توجه به تعداد ريس��ك هايي 
ك��ه قرار اس��ت اين صن��دوق پذيرش كن��د و نيز 

محدوديت هاي دامنه پوش��ش ها، حتي با راه اندازي 
اي��ن صندوق نهايت��ا اين برنامه حمايت��ي مي تواند 
به عنوان بيمه پايه محس��وب ش��ود و بدون ش��ك 
خدمات تكميلي و جامع تر كه بازه حمايتي ش��امل 
رش��ته هاي اموال، اشخاص، مس��ووليت و مهندسي 
مي ش��ود كماكان برعه��ده صنعت بيم��ه بازرگاني 
كش��ور باق��ي مي مان��د و در واقع مكم��ل خدمات 
اين صندوق در حمايت از خس��ارت ديدگان فجايع 
طبيعي خواهد ش��د كه از هموطنان، دولت محترم 
و مدي��ران فرهيخته بخش هاي مختل��ف دولتي و 
خصوصي و نيز نمايندگان محترم مجلس ش��وراي 
اسالمي انتظار مي رود تا شرايط آشنايي با خدمات 
بيمه و توانمندي اين علم و صنعت توانمند را براي 

تك تك هموطنان عزيز فراهم كنند. 
وي گف��ت: كش��ورمان ب��ا وج��ود كمبود ه��ا و 
نارس��ايي هايي ك��ه در برخ��ي بخش ه��ا دارد، اين 
موض��وع هم به علت ع��دم حمايت و توجه كافي از 
سوي مسووالن دولتي تصميم گير در سال هاي قبل 
اس��ت، يكي از توانمند ترين صنعت بيمه كشورهاي 
منطقه خاورميانه و غرب آسيا به لحاظ دانش فني، 
عمليات اجرايي و توانايي توزيع و انتقال ريسك در 

داخل در سطح منطقه و بين المللي است. 
صنعت بيمه كشورمان، در صورت حمايت دولت 
و مجلس ش��وراي اس��المي از آن و نيز اس��تقبال 
هموطنان ش��ريف در خريد محصوالت حمايتي آن 
و انتقال ريسك هاي خانوار و بنگاه ها به شركت هاي 
بيمه مس��تقيم و اتكاي��ي مي تواند منش��ا خدمات 

بي نظي��ر براي اقتص��اد خانوار، بنگاه و س��طح ملي 
باش��د. وي اف��زود: صنعت بيمه كش��ور ما لياقت و 
توانمندي مقابله با انواع مخاطرات از جمله زلزله را 
دارد و مي تواند پ��س از رخدادهاي فاجعه آميز ياور 

نظام، دولت و مردم شريف كشورمان باشد. 
وي اضاف��ه ك��رد: از هي��ات محت��رم دولت، از 
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و مديران 
عزيز بخش هاي دولتي و خصوصي و اعضاي محترم 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا در اقصا نقاط كشور 
انتظار مي رود تا ش��رايط آش��نايي بيش��تر تك تك 
ايراني ه��ا با انواع خدمات بيمه ه��اي بازرگاني و نيز 
تعام��ل ش��ركت هاي بيمه و اهالي آن را با س��طوح 
جامع��ه فراه��م آورند ت��ا مردم ب��ا مزاي��ا و ارزان 
بودن حق بيمه هاي آن آش��نا ش��وند ت��ا در فجايع 
طبيع��ي آتي، اين صنعت بيمه بازرگاني باش��د كه 
بار مديريت بحران هاي مالي و پرداخت خس��ارت ها 
را بر عهده داش��ته باش��د و با افتخار هر چه تمام تر 
در خدمت هموطنان باش��د. اميدواريم با ش��ناخت 
وس��يع تر و دقيق تر خدمات صنعت و ش��ركت هاي 
بيمه بازرگاني، در سال هاي پيش رو شاهد برخوردار 
بودن هم��ه خانوارهاي ايراني از خدمات حمايتي و 

پشتيباني بيمه هاي بازرگاني به طور جامع باشيم. 

 بيمه آتش سوزي و پوشش هاي بيمه زلزله 
يكي از مهم ترين رشته هاي بيمه يي كه متاسفانه 
در ايران به دليل پايين بودن فرهنگ بيمه توس��عه 
چنداني نيافته، بيمه آتش س��وزي است كه حوادث 
غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله و صاعقه را پوشش 

مي دهد. 
بيم��ه آتش س��وزي منازل مس��كوني ع��الوه بر 
پوشش ساختمان، تاسيسات و اثاث منزل، خطرات 
آتش سوزي، انفجار، صاعقه به عنوان خطرات اصلي 
و توفان، س��يل، زلزله و آتش فشان، تركيدگي لوله 
آب، ضايعات ناش��ي از آب باران و ذوب برف، خطر 
سقوط هواپيما، بالگرد و حتي سرقت لوازم منزل را 

تحت پوشش قرار مي دهد. 
به ط��ور معمول ش��ركت هاي بيمه ب��ه دو روش 
انفرادي و گروهي نس��بت به ف��روش بيمه نامه هاي 
آتش سوزي براي واحدهاي مسكوني اقدام مي كنند 
ك��ه بيمه نامه ه��اي گروه��ي ب��راي مجتمع ه��اي 

آپارتماني با بيش از 1۵ واحد صادر مي شود. 
مهم تري��ن هدف از ص��دور بيمه آتش س��وزي، 
تامين خس��ارت و جبران زيان ه��اي مالي و مادي 
اس��ت كه بر اثر وقوع خطر آتش س��وزي به اموال و 
دارايي ه��اي منقول يا غيرمنق��ول بيمه گذار اعم از 
اش��خاص حقيقي يا حقوقي وارد مي شود. بنابراين 
در بيمه آتش سوزي خسارت هاي مالي مورد تامين 
قرار مي گيرند نه خس��ارت هاي جان��ي و بدني. لذا 
درصورتي كه صدمه يي به افراد برس��د، معموال اين 

بيمه آن را پوشش نمي دهد. 
از جمله پوش��ش هاي اضافي ك��ه مي توان براي 
اين بيمه از آن استفاده كرد، شرايط مسووليت مالي 

برابر همسايگان در زمان بروز حادثه است. 

گروه بانك و بيمه 
 هفت بانك به عنوان عامل پرداخت تسهيالت 
بانكي ارزان قيمت به آسيب ديدگان ناشي از زلزله 

استان كرمانشاه تعيين شدند. 
پي��رو مصوب��ه 2۵ آب��ان 9۶ هي��ات وزيران 
درخصوص پرداخت تسهيالت بانكي ارزان قيمت 
به آسيب ديدگان ناشي از زلزله استان كرمانشاه، 
بانك هاي ملي، س��په، ملت، تج��ارت، صادرات، 
مس��كن و كش��اورزي به عن��وان بانك هاي عامل 
پرداخ��ت تس��هيالت مزب��ور معرفي ش��دند كه 
اعطاي تسهيالت توسط بانك هاي ياد شده صرفا  
با معرفي متقاضي )ساكن در مناطق آسيب ديده 
از زلزله( از طريق بنياد مس��كن انقالب اسالمي 

قابل پرداخت است. 
ب��ه گزارش »تعادل«، قرار اس��ت از دو محل 
به اي��ن خانوارها كمك ش��ود؛ يك��ي از طريق 
تس��هيالت ارزان قيمت كه برآورد ش��ده باتوجه 
به اينك��ه 11هزار خان��وار روس��تايي و 4۵00 
خانوار شهري دچار آسيب شده اند، به هر خانوار 
روستايي 2۵ ميليون تومان و هر خانوار شهري 
3۵ ميلي��ون تومان تس��هيالت قرض الحس��نه 
اختصاص پيدا كند كه شامل كارمزد 4درصدي 
خواهد بود. البته عالوه بر تس��هيالت نوس��ازي، 
دولت به هر خانوار روس��تايي ۵ ميليون تومان 
و ه��ر خانوار ش��هري ۶ ميلي��ون تومان كمك 

بالعوض خواهد شد. 
ب��ر اين اس��اس مبل��غ ۷۶۷ ميلي��ارد تومان 
تس��هيالت بانكي ارزان قيمت )با س��ود و كارمزد 
4درصد در مناطق روستايي و ۵درصد در مناطق 

شهري( توسط بانك هاي مذكور به آسيب ديدگان 
ناشي از زلزله استان كرمانشاه پرداخت مي شود. 
احتمال��ي  بده��ي  اس��ت  ذك��ر  ب��ه  الزم 
آس��يب ديدگان به بانك ها و چك برگشتي مانع 

از دريافت اين تسهيالت نخواهد بود. 
تس��هيالت ياد ش��ده براي بازس��ازي اماكن 
مسكوني روس��تايي، بازس��ازي اماكن مسكوني 
شهري، تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي 
و تجاري و تامين لوازم خانگي و ساير هزينه هاي 

ضروري پرداخت مي شود. 
عالوه ب��ر اين، براس��اس مصوبه كميس��يون 
اعتباري بان��ك مركزي، كليه بانك هاي كش��ور 
موظفند نس��بت به امهال دو س��اله تس��هيالت 
اعطايي قبل از وقوع حادثه به افراد آس��يب ديده 
از زلزله )اعم از توليدي و غيرتوليدي در شهرها و 
روستاها( با معرفي متقاضي ازسوي ستاد حوادث 

غيرمترقبه استان كرمانشاه اقدام كنند. 

معرفي بانك هاي عامل پرداخت تسهيالت  زلزله
رييس مجلس از بيمارس��تان  صحرايي بانك پاسارگاد 
در مناط��ق زلزل��ه زده كرمانش��اه بازدي��د به عم��ل آورد.  
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، ش��ركت نس��يم 
س��المت بانك پاسارگاد پس از وقوع زلزله كرمانشاه ضمن 
بررسي منطقه و نيازهاي هم ميهنان خسارت ديده، ضمن 
استقرار بيمارستان صحرايي با امكانات پزشكي جهت انجام 
عمل ه��اي جراحي ضروري و عمل ه��اي زايمان و برپايي 
چادرهاي امدادي براي امدادرس��اني به مجروحان و انجام 
اقدامات بستري، 3۵0عدد چادر و تعداد 10هزار تخته پتو 
به مناطق زلزله زده ارس��ال كرد. ع��الوه بر اين با توجه به 
پيش بيني وقوع بارندگي در مناطق زلزله زده، بانك پاسارگاد 

با ارس��ال ميزان قابل توجهي نايلون به كرمانشاه، اقدامات 
الزم را جهت پوش��اندن و حفاظت چادرها از بارش برف و 
باران و در نتيجه تامين آس��ايش هم ميهنان خسارت ديده 
و آس��يب ديده انج��ام داد. همچني��ن ب��ا اع��زام تيم هاي 
روانشناس��ي خب��ره، اقدامات ارزش��مندي را براي تجديد 

روحيه خسارت ديدگان به ويژه كودكان انجام داد. 
گفتني است، شماره  حساب 201-۸100-104۸۸144-2، 
ك��د  و   ۵022-29۷۷-۷۷۷۷-۷۷۷۷ كارت  ش��ماره 
دس��توري #۵*۷20* جه��ت واريز كمك ه��اي نقدي 
بانكداران اين بانك و مردم به هم ميهنان خس��ارت ديده 

اين حادثه در نظر گرفته شده است.

گروه بانك و بيمه 
ريي��س كل بان��ك مرك��زي در مكاتبه ي��ي ب��ا 
استانداران سراسر كش��ور بر ضرورت دقت و نظارت 
موث��ر آنها بر نح��وه مصرف تس��هيالت بانكي براي 
تخصيص بهينه منابع به بنگاه هاي كوچك و متوسط 
و كمك به وصول و تعيين تكليف مطالبات غيرجاري 

بانك ها تاكيد كرد. 
به گزارش»تع��ادل« ولي اهلل س��يف در اين نامه 
با اش��اره به نام گذاري س��ال 139۶ به عنوان س��ال 
»اقتص��اد مقاومتي: تولي��د    - اش��تغال« همچنين 
تاكيدات مق��ام معظم رهبري ب��ر اقتصاد مقاومتي 
و ل��زوم توجه دولتمردان به رش��د و رونق اقتصادي، 
اشتغال زايي و توس��عه صادرات و تمركز بر حمايت 
از بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط به عن��وان يكي از 

اولويت هاي اصلي اقتصاد كشور به تشريح برنامه هاي 
بانك مركزي و شبكه بانكي براي حمايت از توليد و 

اشتغال پرداخت. 
وي با تقدير از وجود همراهي ميان دستگاه هاي 
اجراي��ي و مجموعه نظام بانكي ب��راي اجراي موفق 
طرح رونق توليد در س��ال گذش��ته افزود: در س��ال 
139۵ بال��غ بر 1۶۸هزارميليارد ريال تس��هيالت به 
بيش از 24هزار بنگاه كوچك و متوس��ط در سراسر 
كشور پرداخت ش��د كه فراتر از اهداف اوليه تعيين 
شده بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادي در كشور 

كمك شاياني كرد. 
س��يف در اين نامه تصريح كرد: بانك مركزي در 
سال هاي اخير براي اس��تفاده از ظرفيت هاي خالي 
اقتص��اد اقدام به جهت دهي تس��هيالت براي تامين 

مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كرده است 
به طوري كه س��هم تامين مالي س��رمايه در گردش 
بنگاه هاي توليدي از   4۶درصد در سال 1391 به رقم 
۸.۶2درصد در ۷ماهه سال 139۶ افزايش يافته كه 
سهم بخش صنعت و معدن از اين تسهيالت در دوره 

مزبور معادل ۷.۸3درصد بوده است. 
ريي��س كل بانك مركزي تصريح كرد: در س��ال 
139۶ نيز مقرر شد، تامين سرمايه در گردش مورد 
نياز تعداد 10هزار بنگاه اقتصادي، تامين مالي تعداد 
۶ هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل ۶0 
درصد و تامين مالي بازسازي و نوسازي ۵ هزار واحد 
اقتصادي جمعا با تخصيص حدود 300هزارميليارد 
ريال تسهيالت از محل منابع داخلي در اولويت شبكه 

بانكي كشور قرار گيرد. 

بازديد رييس مجلس از بيمارستان  صحرايي پاسارگاد

ضرورت دقت و نظارت موثر بر نحوه مصرف تسهيالت بانكي

حادث��ه دردناك زلزله غرب كش��ور موجب همدردي و 
همراه��ي ملت بزرگ ايران ش��ده و موج��ي از تالم و تاثر 
در ايران و ساير كش��ورها به وجود آورد. طبيعي است در 
روزه��اي اوليه حادثه همه مردم و نهادها و ارگان ها به امر 
امداد و نجات مش��غول شدند و نيازهاي اوليه زلزله زدگان 
را برآورد كردند ولي بعد از فرو نشس��تن تالش هاي امداد 
و نجات، موضوع تامين مالي خس��ارت هاي ناشي از زلزله 

موضوع اصلي و مهم كشور خواهد بود. 
 وام بالع��وض، وام ك��م به��ره و كمك ه��اي مختلف 
نهادها مورد بحث و بررس��ي قرار مي گي��رد اما همه اينها 
مي توانس��ت با پوش��ش كافي بيمه يي به موق��ع تامين و 
پرداخت ش��ود. حادثه زلزله كرمانش��اه نه اولي است و نه 
آخري خواهد بود. تجربه ديگر كش��ورهاي جهان را براي 
كمك گرفتن از نظام بيمه يي بايد در دستوركار كشور قرار 

دهيم. در كنار مقاوم سازي ساختمان ها و نظارت دقيق بر 
ساخت و س��ازها براي رعايت استانداردهاي ايمني زلزله، 

ارائه بيمه نامه مستقل زلزله يك ضرورت است. 
 اليحه صندوق بيمه حوادث طبيعي كه توس��ط بيمه 
مركزي پيش��نهاد شده س��ال ها بين صنعت بيمه، دولت، 
مجلس و ش��وراي نگهبان درحال رفت و برگش��ت اس��ت 
و تقريبا به نتيجه نهايي نزديك ش��ده و با يك هماهنگي 
دولت، مجلس و شوراي نگهبان شكل گيري آن قابل انجام 
اس��ت. تاس��يس اين صندوق نظير آنچه در تركيه، ژاپن، 
امريكا و چند كش��ور زلزله خير ديگر انجام گرفته اس��ت، 
انقالبي در بيمه زلزله كش��ورمان خواهد بود و مش��اركت 
صنع��ت بيم��ه، دولت و م��ردم در ارائه پوش��ش بيمه يي 
اجب��اري و اختياري را براي حوادث طبيعي فاجعه آميز به 

بار خواهد آورد. 

 درح��ال حاض��ر با توج��ه ب��ه وضعيت خري��د بيمه 
اختي��اري زلزل��ه نمي توان انتظاري بيش��تر از آنچه وجود 
دارد از پوش��ش هاي بيمه زلزله داشت. بيش از ۸۵ درصد 
واحدهاي مس��كوني بيمه آتش سوزي را به عنوان بيمه يي 

كه در برگيرنده بيمه زلزله است، ندارند. 
تجربه نش��ان داده در كش��ور ما اجباري كردن برخي 
از بيمه ها در توس��عه و اس��تفاده از آن نقش داشته است. 
بيمه هاي شخص ثالث، حوادث راننده، عمر كاركنان دولت، 
حوادث دانش آموزي و درمان ازجمله مواردي اس��ت كه با 
نوعي از اجبار همراه بوده و در كش��ورمان رواج يافته است 
و در حال حاضر بيش از ۷0درصد پرتفوي بيمه ها را در بر 
مي گيرد. در قانون تش��كيل صندوق بيمه حوادث طبيعي 
دو نوع بيمه پايه اجباري و تكميلي اختياري تعريف شده 
كه ش��امل حوادث زلزله، س��يل، توفان، صاعقه، سنگيني 

برف، رانش زمين، ريزش كوه و سونامي مي شود. حق بيمه 
پايه و تعهد بيمه گر پايه-كه صندوق خواهد بود- توس��ط 
شوراي عالي بيمه تعيين مي شود و سطح زيربناي واحد ها 
تاثيري در تعهد بيمه گ��ر و حق بيمه پايه ندارد از اين رو 
اين واحدها مي توانند بيمه تكميلي حوادث طبيعي را نيز 

از شركت هاي بيمه بازرگاني خريداري كنند. 
 در اين قانون نحوه اخذ پوشش اتكايي از بيمه مركزي 
و بازار جهاني بيمه به وضوح مش��خص ش��ده است. ضمن 
تس��ليت مجدد به خانواده هاي داغدار حادثه زلزله استان 
كرمانش��اه و آرزوي س��المتي هر چه س��ريع تر مصدومان 
اميدوارم اين آخرين تجربه زلزله بدون پوش��ش مناس��ب 
بيمه يي باش��د. پوش��ش بيمه ي��ي كه هنگام وق��وع زلزله 
پرداخت خس��ارت حقي خواهد بود براي بيمه گذاران و نه 

پرداخت كمك به آنها باشد. 

عبدالناصر همتي
  رييس كل

بيمه مركزي

یادداشت

ضرورت اجباري شدن بيمه حوادث طبيعي 
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5 بورس و فرابورس
بررسي حباب قيمت سكه طال 

و پيش  بيني آينده 
س��كه به��ار آزادي در يك 
ماه گذش��ته با 150هزار تومان 
رش��د )مع��ادل 12درص��د( به 
تومان  1.390ميليون  محدوده 
رسيد. رش��د قيمتي سكه بهار 
آزادي براي اكثر سرمايه گذاران 
غيرقاب��ل پيش بيني بود چراكه 
در ماه گذشته در بازار آتي، سكه 
در سررسيد تير ماه سال 97 در 
مح��دوده فعل��ي قيمت گذاري 

مي ش��د. بر اين اس��اس درخصوص ارزش گذاري قيمت 
سكه اين نكته را بايد يادآور شد كه بخشي از رشد سكه 
طال ب��ه عوامل فاندامنتال مانند تغيي��رات قيمت اونس 
جهاني و دالر برمي گردد و بخشي از آن ناشي از انتظارات 

رفتاري سرمايه گذاران است. 
همچنين با بررسي متغير هاي اثرگذار بر قيمت سكه 
درحال حاضر قيمت اونس ط��ال در محدوده 1295دالر 
اس��ت كه با دالر 4100توماني و عيار 21.6 عمال س��كه 
امام��ي تمام بهار آزادي بي��ش از 130هزار تومان حباب 
دارد. همان گونه كه عنوان ش��د، ارزش س��كه طال به دو 
عامل اونس طال و دالر بس��تگي دارد. قيمت دالر درحال 
حاضر نس��بت به ابتداي س��ال با 10 درصد رشد به رقم 
4100تومان رسيد كه به نظر مي رسد با توجه به نزديك 
ش��دن به ايام تعطيالت سال نو ميالدي و افزايش تقاضا 
به راحتي به محدوده سقف 4200تومان در سال گذشته 
نيز برسد. اما رشد بيشتر از اين مقدار با توجه به مصاحبه 
مقامات بانك مركزي ايران دش��وار بوده و حداقل انتظار 
اين است كه دالر در صورت رشد نيز چسبندگي به رقم 
4200تومان داشته باش��د. سرمايه گذاران درحال حاضر 
عمال س��كه را ب��ا دالر 4550تومان خري��داري مي كنند 
ك��ه به نظر ناش��ي از جو رواني بوده و انتظار اين اس��ت 
كه حباب قيمتي ايجاد ش��ده، اصالح شود و قيمت سكه 
نيز به ارزش ذاتي خود برس��د. از طرفي ديگر اونس طال 
نيز در دو ماه گذش��ته با افت بي��ش از 40دالري)معادل 
3درصد( به محدوده 1295دالري رسيده كه انتظار رشد 
غيرطبيعي در آن ديده نمي ش��ود. قيمت طال اواسط ماه 
س��پتامبر)يعني 70روز پيش( حتي به محدوده باالتر از 
1340دالر در هر اونس رس��يده ام��ا از آن زمان تاكنون 
قيمت اين فلز كاهش داشته كه بيشتر به دليل پيش بيني 
محدود ش��دن سياست هاي حمايتي پولي بانك مركزي 
امريكا و رونق در بازارهاي مالي جهان بود. بانك مركزي 
امريكا در سال جاري ميالدي تاكنون 2بار نرخ هاي بهره 
را باال برده و پيش بيني مي ش��ود در نشس��ت ماه آينده 
كميته سياس��ت گذاري يك بار ديگر اي��ن اقدام را انجام 
ده��د. البته در معامالت روز جمعه)17نوامبر( مقداري از 
اين افت جبران شد)به دليل احتمال تعويق افتادن طرح 
ماليات��ي دولت ترامپ تا س��ال2019( با توجه به عوامل 
ف��وق درحال حاضر به نظر نمي رس��د، قيمت اونس طال 
رش��د شارپ يا غيرمعمول داش��ته باشد كه اين موضوع 
خود موجب فش��ار بيشتري جهت از بين رفتن حباب به 

وجود آمده در سكه طال خواهد بود. 

يادداشت اقتصادي 

»تعادل« از وضعيت بازار سرمايه در آستانه 50سالگي گزارش مي دهد

بورس در مدار تعادل؟
گروه بورس  مسعود كريمي 

آخرين ركورد دماس��نج ب��ورس اوراق بهادار 
تهران مربوط به زمان سكانداري علي صالح آبادي 
رييس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 

1392 است.
باتوجه به گذشت حدود 4 سال از اين موضوع 
و روي  كار آم��دن محمد فطانت و پس از آن هم 
ش��اپور محمدي مديران عامل س��ازمان بورس، 
متاسفانه شاخص بازار سهام تا كنون نتوانسته به 
تاريخ پانزدهم دي ماه س��ال 92 بازگردد و سقف 

تاريخي خود را بازپس گيرد. 
ه��ر چند بازار س��هام در آن زمان نياز به يك 
اصالح تمام عيار داش��ت اما مشاهده مي شود كه 
در حال حاضر هم وضعيت بورس كش��ور باتوجه 
به گش��ايش هاي صورت گرفت��ه در زمينه برجام 
و هس��ته يي، همچن��ان تعريفي نيس��ت و برخي 
صناي��ع همانند گذش��ته با مش��كالت عديده يي 

مواجه هستند. 
ب��ه هر حال، ش��اخص ب��ورس اي��ران كه در 
واق��ع ب��ه نوعي نش��انگر نبض اقتصادي كش��ور 
اس��ت و به عنوان يكي از پارامتر  هاي اساس��ي در 
تعيين وضعيت اقتصادي در هر كشوري به شمار 
مي رود، نيازمند حمايت هاي واقعي دولتمردان و 
صاحب نظران اس��ت چرا كه هر اتفاق سياس��ي و 
اقتصادي چه در س��طح داخلي و چه در س��طح 
جهاني تاثير بس��زايي در روند حركتي آن خواهد 

داشت. 
از همي��ن رو در صورت��ي ك��ه از صناي��ع و 
ش��ركت هاي موج��ود بورس��ي باتوجه ب��ه وزن 
قابل توجه آنه��ا در بازار س��هام و اقتصاد داخلي 
ب��ه صورت عمل��ي و نه در حد ش��عار و تبليغات 
حمايت ه��اي الزم ص��ورت بگي��رد در چني��ن 
ش��رايطي مي ت��وان اذعان داش��ت كه ش��اخص 
بورس كشور نسبت به ريسك هاي وارده ازجمله 
ريسك هاي سيستماتيك داخلي نسبتا واكسينه 

شده است. 
ب��ا اين حال، ب��ا اينكه بازار س��رمايه ايران در 
آستانه 50 سالگي قرار گرفته است اما باتوجه به 
كليت روند بازار، متصور ش��دن چشم انداز روشن 
براي بازاري كه حداقل طي چند سال اخير حتي 
نتوانس��ته از پيش پا افتاده ترين مشكالت خود در 
تعامل با س��اير نهاد ها موفق بيرون آيد هم كمي 

دور از ذهن به نظر مي رسد. 
به هر ح��ال، ب��ا ايجاد س��ازو كاري مناس��ب 
اع��م از تك نرخي ش��دن ارز ك��ه توليد و صنعت 

را در راس��تاي اقتص��اد مقاومتي به خوبي س��وق 
خواهد داد، رس��يدن به استاندارد هاي بين المللي 
گزارشگري مالي، تش��كيل حساب كاستودين با 
رويكرد تضمين و امنيت سرمايه گذاري داخلي و 
خارجي و س��اير مواردي از اين قبيل به طور قطع 
شاهد ارتقاي توسعه سطح بازار هاي مالي ازجمله 

بورس كشور خواهيم بود. 

 سال 92؛ ارزش معامالت 4 برابر حال حاضر
در اين رابطه بهنام بهزادفر مدير امور اعضاي 
كان��ون كارگزاران عنوان كرد: باالترين رقمي كه 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار، در طول دوران 
فعاليت، به خود ديد مربوط به 15 دي ماه سال 

92 است كه به رقم 89500 واحد رسيد. 
وي بي��ان كرد: نه تنها ش��اخص بورس بلكه 
اكث��ر صناي��ع و ش��ركت ها در اي��ن تاريخ پيك 

قيمتي خود را تجربه كردند. 
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه ادام��ه داد: 
ش��اخص اكنون در محدوده 88 هزار واحد بوده 
و در فاصله اندكي با س��قف تاريخ��ي خود قرار 

گرفت. نكته مهم اينكه هرچند هنوز اين س��قف 
تاريخي شكسته نشده، اما بعضي صنايع همانند 
گروه ه��اي دارو و رايانه و خ��ودرو خيلي قبل تر، 
از اين س��قف عبور كردن��د و بعضي گروه ها مثل 
فلزات اساس��ي اخيرا موفق به عبور از اين سقف 
ش��دند، حتي ش��اخص فرابورس ايران هم 8ماه 

است كه از بحران سال 92 عبور كرد. 
مدي��ر ام��ور اعض��اي كان��ون كارگ��زاران با 
بيان اينكه در ش��رايط فعل��ي وضعيت صنايع و 
شركت ها متفاوت از سال 92 بوده و عبور بورس 
از رق��م 89500 واحد هم با مقاومت محكمي از 
ديدگاه تحليلي روبه رو نخواهد بود، در گفت وگو 
با س��نا، بيان كرد: گرچه بازار در ش��رايط فعلي 

مثب��ت اس��ت و حتي نس��بت به ابتداي س��ال 
بازدهي خيره كننده 14درصدي هم داش��ت، اما 
حجم معامالت هنوز به ميزان قابل قبول نرسيده 

است. 
وي اف��زود: ارزش معام��الت خ��رد روزان��ه 
بورس اوراق بهادار تهران، در چند روز گذش��ته 
در مح��دوده 100ميليارد توم��ان بود و ظرفيت 

افزايش آن وجود دارد. 
در مق��ام مقايس��ه در س��ال 92، در برهه يي 
ارزش معامالت بازار بيش��تر از 4 برابر اين مقدار 
بود. بهزادفر با اشاره به اينكه جز حجم معامالت، 
بقي��ه محرك هاي بازار س��رمايه س��يگنال هاي 
مثبتي دارند، گفت: به عن��وان مثال قيمت نفت 

نسبت به ابتداي سال رش��د 22درصدي داشته 
و به رقم 62 دالر رس��يد، دالر هم نسبت به اول 
سال با 10درصد رشد به رقم 4100تومان رسيد 
كه براي بورس اتفاقات مثبتي قلمداد مي شوند. 
در ص��ورت تداوم اين س��يگنال هاي مثبت و 
رش��د ارزش بازار دور از ذهن نيست كه شاخص 
در كوتاه م��دت بتواند از س��قف تاريخي خودش 
عبور كند و فصل جديدي در بازار س��رمايه پس 

از 4سال رقم بخورد.
 

 نرخ ارز و نرخ سود
در سويي ديگر، محمد كفاش كارشناس بازار 
س��رمايه درخصوص وضعيت بازار سرمايه گفت: 
براي بررس��ي وضعيت بازار بايد همزمان عوامل 
داخلي و خارجي موثر بر بازار س��رمايه را مدنظر 

قرار دهيم.
از جمل��ه عوامل خارجي تاثيرگ��ذار مي توان 
به ش��رايط فعلي خاورميان��ه و نيز قيمت جهاني 
نفت كه روند صعودي را در پيش گرفته، اش��اره 
كرد. افزايش قيم��ت جهاني نفت در صورتي كه 
ادامه دار باشد، مي تواند بر كل اقتصاد كشور تاثير 
مثبت بگذارد كه درنهايت در برخي صنايع بازار 

سرمايه نيز اثر آن را خواهيم ديد. 
ضمنا طي ماه هاي اخير قيمت جهاني فلزات 
رنگي مثل روي و برخي محصوالت پتروش��يمي 
ازجمله متان��ول و اوره نيز با افزايش همراه بوده 
اس��ت. وي افزود: عوام��ل داخلي موث��ر بر بازار 

كماكان نرخ ارز و نرخ سود هستند. 
وي با اشاره به ساماندهي نرخ سودهاي بانكي 
و روند كاهش��ي آن گفت: اين امر عالوه بر رونق 
در كل اقتصاد موجب س��رازير ش��دن بخشي از 

پول به سمت بازار سرمايه مي گردد. 
مديرعام��ل كارگ��زاري خب��رگان س��هام در 
گفت وگ��و با اقتصاد آنالين، تصريح كرد: با توجه 
به افزايش ن��رخ ارز ش��ركت هاي صادرات محور 
اوضاع بهتري خواهند داش��ت و با درنظر گرفتن 
افزايش قيمت هاي جهاني، پيش بيني مي ش��ود 
صناي��ع فلزي و پتروش��يمي در بورس پيش��رو 

باشند. 
وي با اش��اره به پتانس��يل مثبت شركت هاي 
پااليش��ي اظه��ار داش��ت: هن��وز س��ود 6 ماهه 
پااليش��ي ها اعالم نش��ده ولي بازار انتظار تعديل 
مثب��ت در ش��ركت هاي پااليش��ي را دارد البته 
اميدوارم با ارائه صورت هاي مالي6 ماهه ابهامات 

موجود برطرف شود. 
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جهت ثبت نام و كسب اطالعات بیشتر به وب سايت  www.saipagroup.ir شبكه گسترده نمايندگی های مجاز گروه خودروسازی سايپا در سراسر كشور مراجعه نمايید.

برقـيهمه چیز در کوییک خالصه می شود کـروز کنتـــرلفــرمان 
استارت دکمه اي و سیستم ورود بدون کلید
مولتــي مــدیا و دوربیــن دنده عقب
(TPMS)سیتسم پایش فشار باد تایرهـا 
سیتســم کنترل صوتي روي فرمان و ...

فروش اينترنتي از
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توجه : واريز به حساب بانكی غیر از حساب سايپا خريد تلقی نمی گردد و شركت هیچ گونه مسئولیتی در قبال تحويل خودرو ندارد .

با اينكه بازار سرمايه ايران در آستانه 50 سالگي قرار گرفته است اما باتوجه به كليت 
روند بازار، متصور شدن چشم انداز روشن براي بازاري كه حداقل طي چند سال اخير 
حتي نتوانسته از پيش پا افتاده ترين مشكالت خود در تعامل با ساير نهاد ها موفق بيرون 

آيد هم كمي دور از ذهن به نظر مي رسد

                                                                                                      

حميدرضا مهرآور 
 كارشناس ارشد
بازار سرمايه 
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افزايشقيمتنهادهها
تاثيريدرميزانصادراتندارد

مجيد موافق قديري رييس انجمن خوراك دام، طيور 
و آبزيان با اشاره به آخرين وضعيت بازار نهاده هاي دامي 
اظهار كرد: در برخي مواقع شاهد وقوع بحث هاي داغ در 
توجيه نبود شرايط رقابتي در اقتصاد، توليد و در نتيجه 
تصميم براي تغيير س��اختار قوانين مرتبط اقتصادي و 

انتظارات توفيق در سازمان مربوطه هستيم. 
به گفته وي، بررس��ي ها حاكي از آن اس��ت كه بازار 
نهاده هاي دامي متاثر از ش��رايط تورم طي روزهاي اخير 
با نوس��اناتي در بازار روبه رو ش��د.  قديري با بيان اينكه 
احتمال افزايش مجدد قيمت نهاده ها در بازار وجود دارد، 
يادآورش��د: هفته گذش��ته قيمت اقالم اصلي نهاده هاي 
دام��ي نظير ذرت، جو و كنجاله س��ويا پس از يك دوره 

نوسان شديد مجددا با رشد نجومي قيمت روبه رو شد. 
 اين مقام مسوول از ثبات نرخ ذرت با شرايط بارگيري 
ف��وري در بنادر جنوبي خب��ر داد و تصريح كرد: اين در 
حالي اس��ت كه در بنادر ش��مالي قيمت ذرت و كنجاله 

سويا با افزايش قابل توجهي روبه رو بوده است. 
 ريي��س انجمن خوراك دام، طيور و آبزيان در بخش 
ديگر س��خنان خود با اش��اره به آخرين وضعيت ميزان 
واردات در 6ماهه نخست سال بيان كرد: براساس آخرين 
آمار، 691هزارتن كنجاله سويا، 27 هزارتن كنجاله پنبه 
دانه، 5.6 هزارتن كنجاله آفتابگردان و 920 كنجاله كلزا 
وارد ش��ده اس��ت كه از نظر وزني نسبت به مدت مشابه 
س��ال قب��ل واردات كنجاله س��ويا 10 درص��د، كنجاله 
آفتابگ��ردان 65 درصد، كنجاله كلزا 92 درصد كاهش و 
كنجاله پنبه دانه 144درصد افزايش را تجربه كرده است. 
 وي ب��ا بي��ان اينكه ايران در 6ماهه نخس��ت س��ال 
285 ميليون دالر انواع كنجاله وارد كرده اس��ت، افزود: 
اين ميزان نس��بت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 
10درصد كاهش و از نظر ارزش 8 درصد كاهش داشته 
است.  به گفته قديري، نرخ كنوني كنجاله سويا در بندر 
روتردام آرژانتين براي هر تن 353 دالر بوده كه نسبت به 

هفته قبل حدود يك دالرافزايش يافته است. 
 اين مقام مس��وول در پايان با اشاره به تاثير افزايش 
قيمت نهاده هاي دام��ي بر صادرات ان��واع خوراك دام، 
طيور و آبزيان بيان ك��رد: فاكتورهايي نظير هزينه هاي 
حمل و نقل، بروكراسي هاي پيچيده اداري، فساد و رانت، 
تكنول��وژي ضعيف، عدم وجود اس��تراتژي هاي صادرات 
و نداش��تن پروتكل هاي بين ايران و كش��ور هاي هدف 
صادرات��ي در امر صادرات تاثير بس��زايي دارد از اين رو 
مي توان گفت كه نوس��ان يك ال��ي دو درصدي قيمت 

نهاده هاي دامي نقش چنداني در ميزان صادرات ندارد. 
از س��وي ديگر عليرضا مهاجر مجري طرح دانه هاي 
روغني با اش��اره به آخرين وضعيت س��طح زير كش��ت 
كلزا در س��ال زراعي جديد 97-96 اظهار كرد: براساس 
آخرين آمار تاكنون 150هزار هكتار كلزا كش��ت ش��ده 
كه در صورت وضعيت مناس��ب بارش، اين رقم به 220 
ه��زار هكتار افزايش خواهد يافت. مهاجر با انتقاد از اين 
مساله كه روغن جز كاالهاي اساسي سبد خانوار به شمار 
مي رود، اظهار كرد: اخذ يارانه براي افزايش سرانه مصرف 
روغن، امري نادرست بوده چرا كه بسياري از بيماري هاي 
قلبي و عروقي ناشي از مصرف زياد نمك و روغن است، 
از اين رو اخذ يارانه به روغن براي افزايش سرانه مصرف 
صحيح نيس��ت.  مجري طرح دانه هاي روغني، با اشاره 
به مش��كالت پيرامون روغن به عن��وان يكي از كاالهاي 
اساسي س��بد خانوار افزود: اس��تفاده از ارز دولتي براي 
واردات روغن موجب شده كه قيمت تمام شده واردات، 
ارزان تر از داخل تمام شود كه درنهايت، اين امر اشتياق 
افراد به جاي خريد محصول داخلي را به سمت و سوي 

واردات سوق داده است. 
مهاجر با اش��اره به اينكه سرانه مصرف روغن در دنيا 
12كيلو بوده است، تصريح كرد: براساس آخرين برآوردها 
س��رانه مصرف روغن در كشور حدود 20 كيلو است كه 
خروج روغن از س��بد كاالي اساسي، يكي از راهكارهاي 

مناسب جهت كنترل مصرف به شمار مي رود. 

خريدتوافقيبرنج
راهگشاينوسانقيمت

علي اكبري��ان نايب رييس انجمن برن��ج با انتقاد از 
واردات بي��ش از يك ميليون تن برنج در 7ماه نخس��ت 
سال اظهار كرد: براساس آمار، سرانه ساالنه مصرف برنج 
به ازاي هر نفر 36 تا 37 كيلو بوده كه با احتساب توليد 

داخل بايد حدود 700 هزارتن برنج وارد شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه معاونت امور بازرگاني 
وزارت جه��اد دلي��ل اصل��ي واردات را كنت��رل قاچاق 
محص��ول اعالم كرد، افزود: اي��ن دو موضوع كامال جدا 
اس��ت، چراكه واردات بي رويه ضرب��ه مهلكي به توليد 

داخل وارد مي كند. 
اكبريان با اش��اره به اينكه برخي مس��ووالن قيمت 
ب��االي برن��ج ايراني را دلي��ل اصلي واردات گس��ترده 
محصول بي��ان مي كنند، بيان ك��رد: اكنون قيمت هر 
كيلو برنج طارم در استان هاي شمالي 10 هزار و 500، 
ش��يرودي 6 تا 6 هزار و 200 و ندا 5 هزار تومان است 
و تنها برخي افراد سود جو با شايعاتي مبني بر نرخ 15 
و 16 ه��زار توماني برنج در بازار تهران به دنبال س��ود 
باالي واردات هس��تند.  اين مقام مس��وول در پاسخ به 
اين سوال كه چرا در بازار عمده فروشان تهران هر كيلو 
برنج طارم با نرخ 16 و 17 هزارتومان عرضه مي ش��ود، 
يادآور شد: باتوجه به قيمت برنج در استان هاي شمالي 
تنها دستگاه هاي نظارتي كم كاري مي كنند، چراكه با 
احتساب هزينه هاي حمل و نقل حداكثر هر كيلو برنج 
طارم با كيفيت بايد با نرخ 12 هزار تومان عرضه شود. 

نايب رييس انجمن برن��ج با بيان اينكه بعد از فصل 
ممنوعيت برداش��ت؛ نيازي به واردات نيس��ت، افزود: 
مافي��اي واردات، تنه��ا با اظهاراتي مبن��ي بر باال بودن 
قيمت برنج ايراني به دنبال منافع خود هستند، در حالي 

كه دود واردات به چشم برنج كاران مي رود. 
وي در بخش ديگر سخنان خود با بيان اينكه خريد 
توافقي راهگشاي كنترل واردات است، بيان كرد: با توجه 
به آنكه خريد تضميني برنج به سبب قيمت پايين، براي 
برنج كار صرفه اقتصادي ندارد، از اين رو دولت بايد اقدام 

به خريد توافقي برنج كند. 
اكبريان با اش��اره به حلقه مفقوده بازرگاني برنج در 
بازار گفت: با وجود جوالن دالالن در بازار خرده فروشي، 
خريد توافقي مي تواند راهگشاي كنترل نوسان قيمت 

در بازار باشد. 
اكبريان با بيان اينكه در س��ال 92 براي نخس��تين 
بار خريد توافقي برنج طارم توسط دولت از برنج كاران 
انجام ش��د، گفت: دولت با خريد برن��ج توافقي برنج و 
ذخيره در انبار اقدام به عرضه محصول در ايام پرتقاضا 

مي كند كه اين امر در كنترل بازار نقش اساسي دارد.

اخبار

تالشاتاقايرانبراياحيايرابطهرييسومرئوسيبااتاقهايمشترك

رتبه بندي هاي عجيب براي تضعيف اتاق هاي مشترك

كشمكشكارخانههاي»سنگآهن«و»فوالد«همچنانادامهدارد

چهزمانيمشكالتتامينچرخهفوالدحلميشود؟
تامي��ن زنجيره فوالد يك��ي از بحث هاي مهم و 
پرتنش مجامع صنعتي در چند س��ال گذشته بوده 
اس��ت و هميش��ه در اي��ن بحث يك ط��رف قضيه 
كارخانه هاي فوالد هس��تند كه از ع��دم تامين نياز 
به مواد اوليه ش��ان مي نالن��د و در طرف ديگر دعوا، 
كارخانه هاي سنگ آهن كه مدعي اند، هميشه تامين 

نياز داخلي را بر صادرات اولويت داده اند. 
 در كش��ور ما ايجاد و توس��عه زيرس��اخت هاي 
صنع��ت ف��والد در دس��تور كار دولت ه��اي قبل و 
پس از انقالب قرار داش��ته و امروز ايران با داش��تن 
ذخاير غني و معادن بزرگ سنگ آهن، منابع انرژي 
مزي��ت دار )گاز و زغال س��نگ(، دان��ش و ني��روي 
متخص��ص و مج��رب و صناي��ع پش��تيباني كننده 
همچون نس��وز و فرو آلياژ، پيشرفت هاي خوبي در 

اين زمينه كسب كرده است. 
 ب��ا وج��ود هدف گ��ذاري تولي��د 55 ميليون 
ت��ن فوالد در اف��ق چش��م انداز 1404، مجوزهاي 
متعددي بدون رعايت مزيت هاي مكاني و الزامات 
يكپارچگ��ي در زنجيره تا ح��دود 90 ميليون تن 

صادر شده است. 
 برخي از اين مجوزها به معادني داده ش��د كه 
تامين كننده س��نگ آهن براي فوالدسازان بودند و 
در نتيجه به جاي اينكه خوراك كارخانه هاي فوالد 
را تامين كنند، س��نگ آهن استخراج شده را خود 

به فرآوري مي رساندند. 

دخالتدولتمشكلاصليچرخهفوالداست
در همين رابطه فريدون احمدي عضو كميسيون 
صناي��ع و مع��ادن مجلس اظهار كرد: مش��كل اصلي 
دخالت بيش از اندازه دولت در چرخه فوالد است كه 
خود اين موضوع باعث ايجاد رانت در معادن كش��ور 
شده است.   وي در ادامه افزود: اگر دولتي ها از چرخه 
ف��والد بيرون بيايند، همه چيز درس��ت مي ش��ود، اما 
مادامي كه در اقتصاد رانت باشد، اوضاع نه تنها بهترن 
ش��ده بلكه وخيم تر خواهد ش��د.   نماينده زنجان در 
خاتمه بيان كرد: زماني كه يك رقابت كامال با حضور 
بخش خصوصي اتفاق بيفتد، تمام مولفه هاي بازار در 

آن رعايت خواهد شد. 

عدمتوجهبهمطالباتسنگآهنيها
عليرضا سياس��ي راد دبير انجمن سنگ آهن ايران 
نظر ديگري دارد و معتقد است، عدم مديريت صحيح 
كارخانه هاي فوالدسازي براي معادن سنگ آهن كشور 

مشكالت جدي به وجود آورده است. 
وي اظهار كرد: در س��ال هاي گذشته هميشه اين 
سنگ آهني ها بودند كه بايد تاوان سوءمديريت مديران 

كارخانه هاي فوالد را مي دادند. 
 سياس��ي راد در ادامه افزود: مديران كارخانه هاي 
فوالدسازي مدام از نداشتن مواد اوليه مورد نياز شاكي 
هس��تند و دليل آن را صادرات سنگ آهن به خارج از 
كشور مي دانند. وي در پاسخ به اين اعتراضات گفت: 

كارخانه هاي س��نگ آهن هميشه س��ر وقت محصول 
موردني��از فوالد س��ازان را به آنها تحوي��ل داده اند، اما 
متاس��فانه پ��ول خود را ب��ا تاخيرهاي زي��اد دريافت 
كرده اند. دبير انجمن س��نگ آهن ايران ادامه داد: اگر 
آمارهاي گمرك را بررسي كنيد، مشخص مي شود كه 
صادرات س��هم كوچكي در مقابل تامين نياز داخلي 
براي كارخانه هاي سنگ آهن داشته و از طرفي بخشي 
از اين صادرات مربوط به محصوالتي مي ش��ود كه در 

داخل مصرف ندارد. 
 سياس��ي راد با گاليه از مديران كارخانه هاي فوالد 
تاكيد كرد: انباشت نيروي كار و عدم مديريت درست 
مدي��ران اين كارخانه ها موجب به��ره وري پايين آنها 
شده است، چرا كارخانه هاي سنگ آهن بايد تاوان اين 

سوءمديريت ها را بدهند. 
 وي در پايان افزود: كارخانه هاي س��نگ آهن خود 
را موظف به تامين چرخ��ه داخلي فوالد مي دانند اما 
بايد به خواسته هاي به حق آنها و پرداخت بدهي هاي 

فوالدكاران به سنگ آهني ها هم توجه شود. 
 

ضرردهيكارخانههايسنگآهن،درستنيست
 منصور يزدي زاده مديرعامل ش��ركت ملي فوالد 
ايران با اشاره به وجود معادن غني سنگ آهن در ايران 
اظهار كرد: مشكل اصلي تامين چرخه فوالد از زماني 
آغاز ش��د كه كارخانه هاي س��نگ آهن به جاي آنكه 
توليدات خود را از لحاظ كمي و كيفي توسعه دهند، 

خود را درگير احداث واحدهاي پايين دستي همچون 
توليد گندله سازي كردند. 

وي در ادام��ه اف��زود: اين موضوع عالوه بر رش��د 
عمودي كارخانجات س��نگ آهن، موجب شد تا آنها 
نتوانند نياز كارخانه هاي رو به گسترش فوالدسازي در 

كشور را تامين كنند. 
 ي��زدي زاده بيان كرد: هدف اصل��ي كارخانه هاي 
سنگ آهن، تامين نياز فوالدسازان بود نه اينكه تبديل 

به رقيب اصلي كارخانه هاي فوالد بشوند. 
 وي با اش��اره به تش��كيل س��تاد فوالد، گفت: در 
پااليش طرح چش��م انداز فوالد 1404، توجه ويژه يي 
به بحث باالنس زنجيره فوالد شده است، به طوري كه 
تا چند س��ال آينده، كارخانه هاي فوالد مشكلي براي 

تامين سنگ آهن مورد نياز خود نداشته باشند. 
 اين مقام مس��وول در خص��وص علت صادرات 
س��نگ آهن به ص��ورت خام تصريح ك��رد: صادرات 
سنگ آهن اكنون يكي از دغدغه هاي اصلي مسووالن 
اس��ت، زيرا تا زماني كه امكان توليد كنستانتره در 

كشور وجود ندارد، مجبور به خام فروشي هستيم. 
 يزدي زاده با مثبت ارزيابي كردن تشكيل ستاد 
فوالد يادآور ش��د: در طرح جام��ع فوالد، با نظارت 
س��ازمان ايمي��درو و هم��كاري انجمن هاي بخش 
خصوصي ب��ه دنبال كاهش خام فروش��ي و افزايش 
ارز آوري از طري��ق فرآوري بيش��تر روي محصول 

سنگ آهن هستيم. 
 مديرعامل ش��ركت ف��والد اي��ران در پايان در 
خصوص ادعاي مديران معادن س��نگ آهن در مورد 
ضررده��ي به دلي��ل فروش ب��ه كارخانه هاي فوالد 
داخلي گفت: س��نگ آهن در ب��ورس حضور دارد و 
س��ود آنها از طريق فروش داخلي بس��يار باال بوده، 
بنابراين بحث ضرردهي سنگ آهني ها مطرود است. 

اقتصادرقابتيوبازارآزادمولفهپوياييحوزهفوالد
 به��ادر احرامي��ان عض��و هيات مدي��ره انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران اظهار كرد: در راس��تاي 
تعام��ل بيش��تر با تش��كل هاي بخ��ش خصوصي و 
نظرخواه��ي از آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصمي��م گرفت��ه س��تاد ف��والد را تش��كيل دهد و 
تصميم��ات مربوط به ذي نفعان اي��ن حوزه در اين 

ستاد گرفته شود. 
 وي در ادامه افزود: اكنون سياس��ت هايي بربازار 
حاكم اس��ت كه در بخش سنگ آهن عوارض تعيين 
مي كن��د و توليدكنندگان س��نگ آهن مجبورند در 
فض��اي غيررقابتي و در داخ��ل، محصوالت خود را 

به فروش برسانند. 
احراميان تصريح كرد: ما طرفدار اقتصاد رقابتي 
و بازار آزاد هس��تيم و اصوال آزادسازي قيمت ها به 

پويا شدن بازار كمك خواهد كرد. 
عضو هيات مديره انجم��ن توليدكنندگان فوالد 
ايران اضافه كرد: آزادسازي قيمت ها در بازار سنگ 
آهن نيازمند فراهم ش��دن الزاماتي اس��ت، بنابراين 
دول��ت بايد نيروهاي انس��اني را كه به كارخانه هاي 
فوالد تحميل كرده، كاهش دهد و تجديد س��اختار 

جدي در اين حوزه اتفاق بيفتد. 
 وي تاكيد كرد: كاهش هزينه هايي كه دولت بر 
كارخانه هاي فوالد تحميل كرده باعث مي شود باري 
ك��ه بر دوش كارخانه هاي فوالد افتاده، كم ش��ده و 

شاهد افزايش بهره وري باشيم. 
 احرامي��ان در خات��م با تاكي��د براينكه يكي از 
وظايف س��تاد فوالد كاهش اي��ن هزينه هاي اضافي 
اس��ت، يادآور ش��د: وزيرصنعت عزم جدي دارد كه 
يك بار براي هميشه مشكالت زنجيره فوالد كشور 

حل شود. 

گروهتشكلها
زمس��تان 94 دس��تور ات��اق بازرگان��ي ايران 
مبني بر لزوم تغيير اساس��نامه اتاق هاي مشترك 

با واكنش تند اين اتاق ها همراه شد. 
در آن تاريخ مس��عود دانش��مند، رييس اتاق 
بازرگاني مشترك ايران و امارات در مصاحبه يي با 
»تعادل« اعالم كرد كه اتاق بازرگاني ايران ارباب 
اتاق هاي مش��ترك نيست و نمي توان بين اين دو 
رابطه رييس و مرئوس��ي تصور كرد. اين اختالف 
به جلس��اتي درباره اساس��نامه هاي جديد منجر 
ش��د كه با اس��تعفاي رييس ات��اق چند ماهي به 
تعويق افتاد. در نهايت با تغيير بندهايي اتاق هاي 
مش��ترك با اتاق بازرگاني به توافق رس��يدند هر 
چند كه هنوز اختالفاتي بر س��ر اساسنامه وجود 
داش��ت. به  دليل همين اختالف��ات بعضي اتاق ها 
تا روش��ن ش��دن كامل ماجرا حاضر به برگزاري 
مجام��ع نش��دند و باالخ��ره در پاييز 96 ش��اهد 

برگزاري مجامع بوديم. 
با اين وجود حال كه اكثر اتاق هاي مش��ترك 
حاضر به هم��كاري براي جلوگي��ري از اختالف 
بيشتر ش��ده اند، رونمايي از مدل محاسبه امتياز 
اتاق ها دوباره اختالف را گس��ترش داد. اين مدل 
بي��ش از آنكه ب��ه ارزيابي اتاق ها بپ��ردازد براي 
تقوي��ت اتاق هايي ك��ه درخصوص اساس��نامه و 
تغيي��رات با اتاق ايران همكاري كرده اند، ش��كل 
گرفته اس��ت و در مقابل شاهد تضعيف اتاق هايي 
هس��تيم كه حاضر به قب��ول بدون چون و چراي 

برنامه هاي اتاق ايران نشدند. 

رتبهبنديعجيباتاقهايمشترك
نتاي��ج اين رتبه بندي برخالف انتظار بس��ياري 
ب��ود. اتاق هاي��ي كه از نظر تعداد اعض��ا، فعاليت و 
توان مالي در سطح باالتري قرار داشتند، رتبه هاي 
متوس��ط و حت��ي ضعي��ف گرفتن��د و در مقاب��ل 
اتاق هايي كه چندان خبري از آنها نمي ش��نويم در 

رتبه هايي قوي قرار گرفتند. 
براي مثال اتاق چين با تعداد بس��ياري عضو و 
حجم باالي تج��ارت پايين تر از اتاق هايي همچون 
ات��اق قزاقس��تان، عمان، اوكراين و س��وييس قرار 
گرف��ت. اتاق ك��ره جنوبي ك��ه اتاقي نس��بتا تازه 
تاسيس اس��ت و اتاق ارمنس��تان كه كمتر درباره 
آن مي ش��نويم باالتر از اتاق عراق، روسيه، ايتاليا، 
اس��تراليا، هند و امارات قرار گرف��ت. اين درحالي 
اس��ت ك��ه فعاليت هاي زي��ادي در ات��اق عراق و 
ايتالي��ا درحال انجام اس��ت. نگاهي ب��ه علت اين 

نتايج و نحوه رتبه بندي 2مس��اله را به خوبي نشان 
مي ده��د. اول اينكه معيارهاي به كار گرفته ش��ده 
براي رتبه بندي اتاق هاي مش��ترك بيشتر براساس 
همكاري با اتاق ايران بوده و دومين مساله اين است 
در جاهاي��ي كه اتاق قادر به اح��راز نمره و عملكرد 
اتاق مش��ترك نبوده به جاي درخواس��ت مدارك و 
اسناد از اتاق مش��ترك اقدام به دادن هيچ نمره يي 

بابت پارامتر مورد نظر كرده است. 

تشويقبراياساسنامه
مهم ترين مشكلي كه اتاق هاي مشترك با اتاق 
ايران داشته اند درباره اساسنامه بود. اين اساسنامه 
داراي ايرادات بي ش��ماري بود و اتاق هاي مشترك 
تا زمان تغيير در اساس��نامه حاضر به تصويب آن 

نبودند. 
بر همين اس��اس شاهد تاخير چندين ماهه در 
تصويب اين اساسنامه از سوي اتاق هايي بوديم كه 

به فعاليت تشكل خود اهميت مي دادند. 

اين رتبه بندي براي اتاق هايي كه حاضر شدند 
نظر اتاق ايران مبني بر تغيير اساسنامه را بي چون 
و چ��را بپذيرند، نم��ره 1000 را محاس��به كرده 
اس��ت. اهميت اين نمره زماني مش��خص مي شود 
كه ببينيم 3 اتاق اول براساس اين رتبه بندي تنها 
3هزار امتياز داش��ته اند كه ه��زار امتياز آن براي 
تصويب اساس��نامه بوده است. وزني كه براي اين 
بند در نظر گرفته ش��ده به حدي زياد اس��ت كه 
اتاق هاي��ي كه فاقد عملكرد ديگ��ري بوده اند تنها 
براس��اس تصويب همين اساس��نامه در رتبه هاي 
متوس��ط قرار مي گرفتند. در مقابل اتاق هايي كه 
عملكرد فوق العاده يي در بقيه بندها داش��ته اند در 

رتبه هاي پايين تري قرار گرفتند. 
ب��راي مثال تنها در ص��ورت حذف همين بند، 
اتاق ايران و چين در رتبه اول اتاق هاي مش��ترك 
قرار مي گرفت و اتاق ع��راق به جاي اتاق يازدهم 
ات��اق پنجم بود و اتاق هايي همچون انگلس��تان و 
ايتالي��ا در رتبه هايي منطقي تر ق��رار مي گرفتند. 

با اي��ن وجود حتي ب��ا حذف اين م��ورد هم اين 
رتبه بندي نمي توانست وضعيت اتاق هاي مشترك 

را به درستي نشان دهد. 

نگاهيبهمعيارهايموردنظر
در س��اير معياره��ا 2 ايراد اساس��ي به چش��م 
مي خ��ورد. اول در ارزش گذاري براي معيارها و دوم 
در ن��وع تعيين نمره هر اتاق در ه��ر معيار. همين 
دو مس��اله اين رتبه بندي را با چالش زيادي روبه رو 
كرده است. در موارد بسياري اتاق ها داراي جلسات 
منظم، ايجاد و فعاليت كميس��يون ها و اطالع رساني 
منظ��م بوده ان��د اما به دلي��ل اينكه ات��اق ايران در 
جريان مس��اله قرار نگرفته است به اين اتاق ها هيچ 

نمره يي تعلق نگرفته است. 
از س��وي ديگ��ر معيارهايي به عنوان ش��اخص 
س��نجش عملكرد در نظر گرفته ش��ده اند كه اصوال 
در اختيار اتاق نيس��ت و به س��طح روابط تجاري و 
سياس��ي دو كشور بستگي دارد. در حقيقت مسائل 

ديگري كه ب��ر عملكرد اتاق اثرگذار اس��ت در اين 
رتبه بندي در نظر گرفته نش��ده است. با اين وجود 
باز هم اعمال س��ليقه در نمره دهي به اتاق ها كامال 
در اي��ن رتبه بندي ديده مي ش��ود. در بس��ياري از 
پارامترها معيار نمره دهي س��طح هم��كاري با اتاق 
اي��ران بوده كه طبيعتا براي اتاق هايي كه به صورت 
مستقل عمل مي كنند، نمره يي در نظر گرفته نشده 

است. 

اعتراضاتبهرتبهبنديناعادالنه
هر چن��د قرار نب��ود اين رتبه بن��دي در اختيار 
اتاق هاي مش��ترك قرار گيرد اما اكثر اتاق ها از اين 
رتبه بن��دي و نتايج آن مطلع ش��دند و اين مس��اله 
انتقادهاي زيادي به همراه داشت، انتقادهايي كه به 
نظر مي رسد بعد از تعطيالت بسيار گسترده خواهد 
شد. سيدحميد حسيني، دبيركل اتاق ايران و عراق 

در روزنوشت هايش نوشت: 
چهارش��نبه نتاي��ج مقدماتي ارزياب��ي عملكرد 
و رتبه بن��دي اتاق هاي مش��ترك منتش��ر ش��د و 
اعتراض��ات زي��ادي به همراه داش��ت زيرا عملكرد 
ات��اق در رابطه با ح��ل چالش هاي اعض��ا، ميزان 
افزاي��ش صادرات، حضور در مراكز تصميم س��ازي 
و تصميم گيري، فعال بودن جلس��ات كميسيون ها 
س��نجيده نش��ده بود و تمركز بر همكاري با امور 
بين الملل اتاق ايران و تشريفات اداري و نامه نگاري 
گذاشته شده بود و به خاطر برگزار نشدن به موقع 
مجم��ع اتاق، ه��زار امتياز از اتاق مش��ترك ايران 
و ع��راق ك��م كرده بودن��د و رتبه ما را در س��طح 
اتاق هاي مشترك معمولي قرار داده بودند كه برايم 
غيرقاب��ل قبول و پذيرش ب��ود و به تندي اعتراض 
كردم، مقرر ش��د كه در هفت��ه آينده به اين موارد 

رسيدگي و اشتباهات را اصالح كنند. 

سياستتضعيفاتاقهايمنتقد
به نظر مي رس��د ب��ه دليل ايس��تادگي اتاق هاي 
مش��ترك در مقابل تغييرات اجباري از س��وي اتاق 
ايران، سياس��ت تضعيف اتاق ه��اي منتقد در پيش 
گرفته ش��ده اس��ت. براس��اس همين رتبه بندي ها 
بودج��ه اتاق هاي مش��ترك تخصيص پي��دا خواهد 
كرد و با تضعيف مالي و اعتباري اتاق هاي مشترك 
منتق��د عمال اتاق هاي بله قربان گو و نزديك به اتاق 
ايران تقويت خواهند ش��د. طبيعتا چنين سياستي 
به هيچ  وجه به س��ود سيس��تم تش��كلي اتاق هاي 
بازرگان��ي نخواهد بود و لزوم ي��ك تغيير جدي در 
بحث نگاه به اتاق هاي مشترك به چشم مي خورد. 

در عصر جهاني ش��دن، كش��ورهاي جهان نمي توانند بدون 
تعام��ل و هم��كاري اقتص��ادي بين المللي به رش��د اقتصادي 
مناس��ب دس��ت يابند. تعام��الت اقتصادي بين المللي ش��امل 
ج��ذب س��رمايه گذاري، مش��اركت و تامي��ن مالي مي ش��ود. 
تجربه كش��ورهاي عض��و س��ازمان همكاري ه��اي اقتصادي و 
توس��عه)OECD( حاكي از آن اس��ت كه ورود سرمايه گذاران 
خارجي به كشورهاي ميزبان نفع بسياري به دنبال دارد. اما در 
اين بين كشور عربستان در تكاپوي ايجاد ناامني در ايران است 
و از هيچ تالش��ي دريغ نمي كند. همانطور كه در روزهاي اخير 

شاهد اين امر بوده ايم. 
عربس��تان بار ديگر تهديدهاي خود عليه حزب اهلل را شدت 
بخش��يده و بر طبل جنگ با اين جنب��ش لبناني مي كوبد، آن 
هم به دنبال اينكه س��عد الحريري، نخس��ت وزير لبنان را وادار 
به اس��تعفا كرد. پس از اس��تعفاي نخست وزير لبنان اين كشور 
وارد يك بحران سياسي شد و در برابر يك مرحله جديد و مهم 
قرار گرفت. از س��وي ديگر عربس��تان در چند دهه اخير سابقه 
جنگي و ورود به درگيري هاي نظامي را ندارد و تنها جنگي كه 
فرمانده��ي آن را عهده دار اس��ت، عمليات توفان قاطعيت عليه 
كش��وري فقير، درمانده و از هم گس��يخته از لحاظ اجتماعي و 
امنيتي يعني يمن بوده است. در همين راستا يحيي آل اسحاق، 
رييس پيش��ين اتاق بازرگان��ي تهران و رييس اتاق مش��ترك 

بازرگاني ايران و عراق به بررس��ي تحوالت اخير منطقه و لزوم 
جذب س��رمايه خارجي جهت تحقق اهداف س��ند چش��م انداز 

پرداخته است. 
ب��ه گزارش اگزيم نيوز آل اس��حاق با اش��اره به اينكه جذب 
س��رمايه گذاري خارجي يكي از فرآيندهاي بسيار مهم اقتصاد 
جهاني محسوب مي ش��ود، گفت: دو شرط اساسي براي جذب 
س��رمايه وج��ود دارد كه عبارتند از: تضمين امنيت س��رمايه و 
وج��ود بازده مناس��ب. به عب��ارت ديگر س��رمايه گذاري در هر 
كشوري نيازمند امنيت و ثبات اقتصادي است و اگر يك منطقه 
يا كشور از عوامل فوق دور شده باشد موجب تغيير جهت سريع 

منحني سرمايه گذاري مي شود. 
رييس پيشين اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: به طور طبيعي 
يكي از مهم ترين ش��اخص هاي س��رمايه گذاري در هر كشوري، 
احساس امنيت س��رمايه گذاران براي س��رمايه گذاري در كشور 
ديگر است به عبارتي سرمايه گذاران بايد نسبت به سرمايه يي كه 
در كش��ور ديگر به كار مي گيرند احساس امنيت همچنين نسبت 

به بازگشت سرمايه خود و سود آن نيز اطمينان حاصل كنند. 
وي اف��زود: س��رمايه گذاران در هر كش��وري كه نس��بت به 
بازگش��ت س��رمايه خود يا س��ود خود اطمينان حاصل نكنند 
نس��بت به س��رمايه گذاري وس��واس بيش��تر به خرج مي دهند 
بنابراين كش��وري كه خواهان جذب سرمايه خارجي و داخلي 

اس��ت بايد ابتدا امنيت و احس��اس امنيت براي سرمايه افراد و 
شركت ها را فراهم كند. 

رييس اتاق مش��ترك بازرگان��ي ايران و ع��راق در رابطه با 
استعفاي سعد حريري و تحوالت منطقه در روزهاي اخير اظهار 
كرد: بحران هاي اخير باعث مي شود، امنيت كل منطقه به خطر 
افتاده و فضاي ناامني در منطقه به ويژه در لبنان ايجاد ش��ود. 
در اين ميان عربس��تان داليل متعددي دارد اما بايد ديد تا چه 

ميزان اين رويه موفقيت آميز خواهد بود. 
به گفته آل اس��حاق عربس��تان معتقد اس��ت در صورتي بقا 
خواهد داش��ت كه در منطقه آش��فتگي و نا امني وجود داشته 
باش��د. همان روندي كه در كشورهايي همچون يمن، سوريه و 
عراق به راه انداخته است. اتفاقات اخير اين امر را نشان مي دهد 
كه عربس��تان به دليل هم پيماني اش با اس��راييل موجب شده 
تا عليه لبنان و منطقه دردس��ر ايج��اد كند و بر اين قضيه هم 

داخلي ها و هم خارج از كشور اتفاق نظر دارند. 
رييس پيش��ين اتاق بازرگاني تهران معتقد اس��ت، استعفاي 
نخست وزير لبنان از قبل از سوي عربستان براي آن برنامه ريزي 
ش��ده اس��ت و اينكه چقدر بتواند در اين سياس��ت موفق شود 
بستگي به اين دارد كه در كشورهاي يمن، سوريه و عراق تا چه 
اندازه موفق عمل كرده اس��ت. بعيد مي دانم عربستان بتواند به 
اهدافش برسد چراكه معتقد است پول راهگشاي تمام مشكالت 

است و مي توان با پول تمام كشور را تحت كنترل قرار دهد. 
آل اسحاق با بيان اينكه ملت لبنان با وحدت و همدلي خود 
موفق شده اند از مشكالت بزرگ عبور كنند همچنين هوشياري 
مردم در قبال موضوعات ايجاد ش��ده، گفت: بي ترديد امروز نيز 
مل��ت بزرگ لبنان با درايت قادر خواهند بود از اين فتنه جديد 
ب��ه خوبي عبور كنند و اج��ازه نخواهند داد لبن��ان به ميداني 

براي نزاع قدرت هاي بيرون از اين كشور و فرصتي براي حضور 
مجدد تروريست ها تبديل شود. 

رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق ادامه داد: البته 
نباي��د از اين نكته غافل ش��د كه فضاي اقتص��ادي تابع امنيت 
اس��ت. اگرچه در پي اتفاقات اخير، لنب��ان تصور مي كرد نظام 
بانكي كش��ورش ب��ا مش��كالت عديده يي روبه رو ش��ود يا پول 
كشورش تضعيف شود و مواردي اينچنيني رخ دهد اما با توجه 
به اينكه وضعيت كنوني هر چند دش��وار اس��ت ولي آرامش و 
ثبات در لبنان برقرار است و مردم نسبت به اين تحوالت كامال 

هوشيارند. 
آل اس��حاق درخصوص اينك��ه تهديدهاي عربس��تان باعث 
مي ش��ود، نف��ت از 60 دالر عب��ور كن��د و آيا رفتاره��اي اخير 
اين كش��ور مي تواند منش��أ نفتي داشته باش��د، گفت: درحالي 
كه تنش ه��ا در منطقه خاورميانه باال گرفته اس��ت، وقوع يك 
رويارويي نظامي ميان ايران و عربس��تان مي تواند قيمت نفت را 

به بيش از 60 دالر در هر بشكه برساند. 
وي افزود: اما بايد به اين نكته توجه داشت مهم ترين سالح 
عربستان پول است، اين كشور از ثروت هنگفتي برخوردار است 
اما در مديريت آن با مش��كل مواجه اس��ت به عنوان نمونه اگر 
ب��ه دنبال پول ب��ود 400ميليارد دالر ب��ه رييس جمهور امريكا 

پرداخت نمي كرد. 
 ريي��س اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق با اش��اره به 
اينكه برجام، توافقي بس��يار مهم است، گفت: ايران براي برجام 
بس��يار تالش كرده است و معتقدم اين توافق عامل ثبات است 
و در اي��ن بين به تعهداتش متعهد بوده و اگر قرار باش��د تمام 
اين تالش ها ناديده گرفته ش��ود، ايران هم عكس العمل نش��ان 

خواهد داد. 

عضوهياتنمايندگاناتاقبازرگانيمطرحكرد

امنيتوثبات؛شرطجذبسرمايهخارجي
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7  جهان
  دستور اردوغان براي

خروج تركيه از رزمايش ناتو
گروه جهان  دولت تركيه پس از جنجالي كه بر س��ر 
مصطفي كم��ال آتاتورك بنيانگذر دول��ت تركيه و رجب 
طي��ب اردوغ��ان رييس جمهور كنوني تركي��ه در جريان 
رزمايش پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( در نروژ پيش آمده، 
س��ربازانش را به بازگشت به كشورش��ان فراخوانده است. 
دبي��ركل ناتو عذرخواهي كرد اما آنكارا اعالم كرده كه اين 
مساله با يك عذرخواهي ساده تمام نخواهد شد.  به گزارش 
دويچه وله، رجب طي��ب اردوغان رييس جمهور تركيه در 
برابر روس��اي اس��تاني حزب »عدالت و توسعه« در آنكارا 
گفته كه آتاتورك و او را در جريان مانور به عنوان دشمن 
معرف��ي كرده و هدف تيراندازي ق��رار داده اند. در پي آن، 
دولت تركيه تمام ۴۰پرسنل نظامي خود را كه در تمرينات 
شركت كرده بودند از حضور در رزمايش منع كرد. اردوغان 
در اين رابطه گفته است: »چنين متحدان و چنين اتحادي 
غير قابل قبول است. از تصوير آتاتورك و نام من به عنوان 
هدف تيراندازي اس��تفاده كرده اند. « ينس اس��تولتنبرگ 
دبي��ركل ناتو طي بيانيه ي��ي از آنچه پي��ش آمده پوزش 
خواس��ته اس��ت. او در اين بيانيه توضيح داده كه شخص 
مس��وول اين پيشامد همكار رس��مي ناتو نبوده بلكه يك 
غيرنظامي بوده كه به صورت پيماني با ناتو همكاري داشته 
است. به گفته استولتنبرگ، شخص ياد شده فورا از شركت 
در تمرينات در استاوانگر اخراج شده و مقامات نروژي بايد 
درباره اقدامات تاديبي نسبت به او تصميم بگيرند. در بيانيه 
دبيركل ناتو همچنين آمده است كه آنچه رخ داده بيانگر 
نظر ناتو نيست، بلكه ناتو معتقد است كه »تركيه متحدي 
ارزش��مند براي ناتو اس��ت كه خدمات مهمي براي تامين 
امنيت اين پيمان انجام داده است«. دوغو پرينجك رهبر 
حزب وطن تركيه با اشاره به تحوالت اخير در روابط تركيه 
و ناتو گفته است: »اين سازمان استقالل ما را هدف گرفته 
و ب��ه دنبال تجزيه تركيه اس��ت.« پرينجك در كنفرانس 
»از جن��گ وطن به حاكميت ملي، انقالب هاي آتاتورك و 
راه خروج« در س��خناني انتقادآميز عليه ناتو گفته است: 
»در اذهان ما ناتو به عنوان پشتيبان و متحد تركيه جاي 
گرفته بود اما امروز اين سازمان با سيبل قرار دادن عكس 
آتات��ورك و اردوغان در ميدان تير ي��ك رزمايش در اروپا 
به واقع ايس��تادن در مقابل تركي��ه را به جهان اعالم و ما 
را با حقيقتي بزرگ مواجه ك��رد. امريكا به عنوان يكي از 
اعضاي ناتو، با ارس��ال بيش از چهار هزار كاميون سالح به 
نيروهاي پ ك ك و گروه هاي تروريستي زيرمجموعه آنها 
در سوريه و حمايت از فتح اهلل گولن به عنوان عامل كودتاي 
نافرجام 16 جوالي 2۰16، امنيت ملي تركيه را هدف قرار 
داده است. ما در كودتاي نافرجام ناتو را شناختيم؛ آن شب 

جنگ ترك � امريكايي رخ داد و هنوز هم ادامه دارد. «

  تماس تلفني تيلرسون
با نيچروان بارزاني

وزير خارجه امريكا طي تماس تلفني با نخس��ت وزير 
اقليم كردستان عراق موضع اين اقليم را به دليل احترام 
به تفسير دادگاه فدرال از قانون اساسي ستود. به گزارش 
اليوم الس��ابع، وزير خارجه امري��كا در تماس با نيچروان 
بارزاني نسبت به آرام ش��دن تنش ها در خطوط تماس 
ميان نيروهاي پيش��مرگ و نيروهاي ف��درال عراق ابراز 
خرسندي كرد. وي همچنين خواستار خويشتنداري از 

سوي دوطرف براي برقراري ثبات در عراق شد. 

  افزايش نيروهاي تركيه اي
در شمال سوريه

بخش جديدي از نيروهاي تركيه يي كه ش��امل ۹۰ 
س��رباز به همراه تجهيزات نظام��ي و خودروهاي زرهي 
هس��تند، وارد روس��تاي مرزي لوسين در حومه شمالي 
ادلب س��وريه ش��دند. به گزارش الجزيره، اين نيروها به 
مراكز نظارتي كه قرار است در ادلب و غرب حلب ايجاد 
شود، رس��يدند. ادلب و غرب حلب جزو مناطق كاهش 
تنش در س��وريه هس��تند. توافق ايجاد مناطق كاهش 
تنش در نشست آستانه با حضور نمايندگان ايران، تركيه، 

روسيه، امريكا و چند كشور ديگر حاصل شد. 

آزادي ۳۰ نفر از بند طالبان 
در افغانستان 

نيروهاي ويژه افغان و همكاران بين المللي شان توانستند 
۳۰زنداني را از بازداش��تگاه طالبان آزاد كنن��د. اين افراد از 
نزديكان نيروهاي ارتش، پليس و كارمندان دولتي هستند. به 
گزارش دويچه وله، در نتيجه عمليات نيروهاي ويژه افغان و 
نيروهاي خارجي در شهرستان نوزاد واليت هلمند گروهي از 
زندانيان كه در بازداشتگاه طالبان بودند، آزاد شدند. زندانيان 
آزادش��ده نزديكان كساني هس��تند كه در صفوف نيروهاي 

پليس، ارتش ملي و دستگاه دولتي فعاليت مي كنند. 

  افزايش پروازهاي تركيه
و قطر

طبق تفاهمنامه امضا شده ميان سازمان هواپيمايي 
تركيه و سازمان هواپيمايي قطر، شمار پروازها ميان دو 
كش��ور افزايش خواهد يافت. به گزارش آناتولي، سازمان 
هواپيمايي تركيه با انتش��ار بيانيه ي��ي اعالم كرده تعداد 
پروازهاي توريستي ميان دو كشور افزايش خواهد يافت. 
تفاهمنامه جديد ميان تركيه و قطر 1۳ نوامبر در آنكارا 
پايتخت تركيه به امضا رس��يده و بر اس��اس آن پروازها 

ميان شهرهاي توريستي دو كشور افزايش مي يابد. 

 ثبت 125 گور جمعي در عراق 
يك مقام مسوول در سازمان دولتي شهدا در عراق از 
ثبت 125گور جمعي در اين كشور به عنوان آثار جنايات 
تروريست هاي القاعده و داعش خبر داد. به گزارش ايرنا، 
اي��ن گورها در مناطق مختلف عراق از جمله در منطقه 
اس��پايكر و ش��هر حويجه قرار دارند و گاه در يك نقطه 
جغرافياي��ي ده ها گور جمعي به چش��م مي خورد. گفته 
شده، هزاران خانواده عراقي بي صبرانه منتظر گشودن اين 
گورها و شناس��ايي فرزندانشان هستند اما تاكنون توجه 
الزم در اين زمينه از س��وي دولت عراق و نيز تشكيالت 

كردستان عراق نشده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

آنگال مركل به آخر خط رسيده است

تشكيل ائتالف در وقت اضافي

اخبار ضد و نقيض از ترور نافرجام بن  سلمان 

روزهاي پرالتهاب حريري

گروه جهان 
س��عد حري��ري نخس��ت وزير مس��تعفي لبنان، 
ش��نبه پس از ورود ب��ه پاريس ب��ا امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه ديدار كرد. س��عد حريري 
گفته چند روز ديگر به مناسبت روز استقالل لبنان 
به كش��ورش باز خواهد گش��ت و در آنجا وضعيت 
سياس��ي خود را روشن مي كند. او از دو هفته پيش 
در عربس��تان س��عودي س��اكن بوده و گزارش هاي 
متعددي مبني بر بازداش��ت و تحت فش��ار بودنش 

از س��وي عربس��تان براي استعفا از س��مت خود با 
هدف تحت فشار گذاش��تن حزب اهلل لبنان منتشر 

شده است. 
در همي��ن حال برخي رس��انه ها از ترور ناموفق 
محمد بن س��لمان، وليعهد عربس��تان خبر داده اند 
و نش��ريه وال اس��تريت ژورنال نيز نوشته كه دولت 
عربس��تان در ازاي آزادي برخ��ي از ش��اهزاده هاي 
بازداشت شده، پيشنهاد ضبط بخشي از ثروت آنان 

را مطرح كرده است. 

 سفر پس از 2 هفته جنجال 
س��عد حريري بعد از دو هفته اقامت در عربستان 
سعودي ش��نبه وارد پاريس ش��د و پيش از ظهر به 
ديدار امانوئل ماكرون ش��تافت. خبرگزاري فرانس��ه 
نوش��ته، اس��تقبال از وي در كاخ اليزه با تش��ريفات 
درخور نخس��ت وزيران همراه بوده است. گفته شده، 
دو فرزند كوچك  س��عد حريري به بهانه مدرس��ه در 

عربستان باقي مانده اند. 
سعد حريري در پيام مطبوعاتي مختصر خود كه 
به زبان فرانسه ايراد شده، گفته كه در روزهاي آينده 
به لبنان خواهد رفت. شبكه تلويزيوني الميادين هم 
نوش��ته حريري پيش از بازگشت به لبنان به مصر و 
كويت سفر مي كند. الميادين توضيح بيشتري درباره 

داليل و برنامه هاي اين سفر ارائه نكرده است. 
ميش��ل عون، رييس جمهوري لبنان تاكيد كرده 
كه حريري بايد براي اعالم اس��تعفا در لبنان حضور 
داشته باشد. سعد حريري در شرايطي به فرانسه رفته 
كه وضعيت نامشخص و مبهم وي در عربستان باعث 

شده رابطه رياض � برلين متشنج شود. 
رويترز نوشته، زيگمار گابريل، وزير خارجه آلمان 
پنج شنبه در نشست مشترك خبري با حضور همتاي 
لبناني اش در برلين گفته بود كه حريري خالف ميل 
خ��ود در رياض مانده اس��ت. وي همچنين با اظهار 
نگراني درب��اره افزايش درگيري ه��ا در خاورميانه با 
تاكيد بر اينكه آلمان قاطعانه در كنار لبنان مي ماند، 
گفته بود ايجاد يك منطقه ناامن ديگر، آخرين چيزي 
است كه مردم خاورميانه اكنون به آن احتياج دارند. 
عربس��تان در مقابل سخنان وزير آلماني را بي اساس 
خوانده و سفير آلمان در رياض را احضار كرده است. 
عبدالب��اري عطوان، س��ردبير نش��ريه رأي اليوم 
با اش��اره به اظهارات تند وزير خارجه آلمان نوش��ته 
اس��ت: »مداخله فرانسه و امانوئل ماكرون در بحران، 

اعزام ژان ايو لودريان وزير خارجه  فرانس��ه به رياض 
و تهديد به رجوع به ش��وراي امنيت در صورت اجازه 
ندادن به حريري براي ترك عربستان و استقبال گرم 
از او در الي��زه نكاتي هس��تند كه بازداش��ت حريري 
به دس��ت عربس��تان را تاييد مي كنند ن��ه تكذيب. 
همچنين سخنان تند وزير خارجه آلمان پيامي بود 
مبني بر اينكه طاقت اروپا به سر آمده است. گابريل 
به صراحت گفته، لبنان نبايد بازيچه  عربستان و ديگر 
كش��ورها باشد. حال اميدواريم كه حريري صالبت و 
جسارت رفيق حريري)پدرش( و دورانديشي و عشق 
به لبنان را داش��ته باشد و به معامله يي كه امنيت و 
ثبات را براي اين كش��ور محقق ك��رده، ادامه دهد؛ 
معامله يي كه شبح جنگ س��وم را از لبنان دور كرد 
و وي را با وجود مخالفت بس��ياري از اعضاي احزاب 

لبناني به پست نخست وزيري رساند.«

 ترور نافرجام، پول در ازاي آزادي 
در همي��ن حال منابع رس��انه يي از تالش ناكام 
ش��ماري از افس��ران گارد ملي عربس��تان سعودي 
براي ترور محمد بن س��لمان خبر داده اند. نش��ريه 
لبناني الديار و ديفنس پاكس��تان نوش��ته اند كه 5 
نفر از افسران گارد ملي عربستان سعودي در تالش 
براي ترور محمد بن  س��لمان به س��وي خودرو وي 
تيراندازي كرده اند. در اين عمليات تروريستي چند 
نفر از محافظان بن س��لمان زخمي ش��ده اند اما او 
جان سالم به در برده است. همزمان برخي رسانه ها 
از بازداش��ت 16 افسر بازنشس��ته وزارت دفاع گارد 

ملي عربستان خبر داده اند. 
نش��ريه وال اس��تريت ژورنال نيز نوشته مقام هاي 
سعودي در ادامه آنچه طرح مقابله با فساد خوانده اند، 
شماري ديگر از نظاميان بلندپايه را بازداشت كرده اند. 
در اي��ن گزارش آم��ده: حداقل بي��ش از 2۰ نظامي 

ازجمله چند فرمانده توس��ط كميته مبارزه با فس��اد 
بازداش��ت شده اند. ش��ماري از منابع خبري گفته اند، 
مقام هاي س��عودي به ش��اهزاده هاي بازداشت ش��ده 
گفته اند كه براي آزادي بايد بخش وس��يعي از ثروت 

خود را به دولت منتقل كنند. 
رويترز به نقل از منابع آگاه نوشته، عربستان به ازاي 
آزادي برخي از افراد بازداش��ت  شده در روزهاي اخير 
خواستار توقيف و مصادره دارايي هاي آنها شده است. 

ده ها ش��اهزاده، مقام  بلندپايه، درج��ه دار نظامي، 
ب��ازرگان، وزي��ر و ميلياردر س��عودي چه��ارم نوامبر 
در اقدام��ي ناگهاني توس��ط كميته مبارزه با فس��اد 
دستگير شدند. اين دستگيري ها تنها ساعاتي پس از 
تش��كيل اين كميته از سوي ملك سلمان رخ داد. اما 
شاخص ترين سرمايه دار بازداشت  شده وليد بن طالل 
بن عبدالعزيز با 1۸ميليارد و ۷۰۰ميليون دالر ثروت 
اس��ت. وي سهامدار عمده در شركت هايي نظير اپل و 

گروه بانكي سيتي بانك امريكاست. 
به  گفته يك منبع آگاه در روزهاي اخير يك تاجر 
س��عودي ده ها ميليون ريال س��عودي از حساب خود 
برداش��ت كرده ت��ا آن را در ازاي آزادي اش به دولت 
بپردازد. در موردي ديگر يك مقام بلندپايه سابق حاضر 
شده ۴ميليارد ريال سعودي از سهام خود را به دولت 
واگ��ذار كند. يك منبع ديگر ب��ه رويترز گفته، دولت 
سعودي در چند روز اخير از مسدود كردن حساب ها 
فراتر رفته و دستور توقيف و مصادره دارايي ها را صادر 

كرده است. 
ديد بان حقوق بش��ر ب��ه تازگي اعالم ك��رده اين 
بازداش��ت هاي گسترده را نشانه بازي قدرت در داخل 
مي داند تا حركتي كه س��عودي ها به عنوان مبارزه با 
فس��اد جلوه مي دهن��د. اين س��ازمان از حكومت اين 
كشور خواس��ته تا درباره بنيان حقوقي و قضايي اين 

بازداشت ها اطالع رساني كند. 

گروه جهان  طال تسليمي  
 آن��گال م��ركل صدراعظم آلمان يك ش��نبه را به 
عنوان مهل��ت پاياني خود براي متح��د كردن چهار 
حزب در تش��كيل دولت ائتالفي جديد و جلوگيري 
از بحران��ي سياس��ي در بزرگ ترين اقتص��اد اروپايي 
تعيين كرده بود، اما به نظر مي رس��د مركل و حزب 
دموكرات مس��يحي وي در جلب نظر دموكرات هاي 
آزاد و ح��زب س��بز براي آغاز رس��مي گفت وگوهاي 
ائتالفي به بن بست خورده اند. اين مساله براي مركل 
به معناي خطر برگ��زاري انتخابات مجدد و احتماال 
پايان چهارمي��ن دوره صدراعظمي وي پيش از آغاز 
ش��دن آن است. از س��وي ديگر دس��تيابي به توافق 
در برلين، آغاز مباحثات بر س��ر جزئيات دس��توركار 
سياسي و انتخاب وزراي كابينه خواهد بود؛ مباحثاتي 
كه مركل و حزبش ترجيح مي دهند آن را تا پيش از 

كريسمس به پايان برسانند. 

 افق هاي نامعلوم سياست آلمان
انتخاب��ات آلمان كه ح��دود ۸ هفته پيش برگزار 
ش��د، اين كشور را با پيچيده ترين چشم انداز سياسي 
از جنگ جهاني دوم تاكنون مواجه كرده است. حزب 
دموكرات مسيحي مركل با كمترين ميزان آرا از 1۹۴۹ 
در انتخابات پيروز شد و حزب آلترناتيوي براي آلمان 
)گزينه جايگزين آلمان( كه مبارزات انتخاباتي خود را 
صرف مقابله با سياس��ت پناهجويان مركل كرده بود، 
12.6 آرا را به دست آورد. به  گزارش بلومبرگ، پس از 
چهار هفته گفت وگوهاي اوليه، مذاكره كنندگان شنبه 
اعالم كردند كه توافق در زمينه سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي، اروپا و حمل و نقل نزديك است. بدين ترتيب 
مهاج��رت و كاهش س��طح آالينده ها ب��ه عنوان دو 

بن بست اصلي باقي مانده است. 
انتخابات پارلماني آلمان را در افق هاي ناش��ناخته 
س��ردرگم كرده اس��ت: اگر مذاكرات شكست بخورد، 
انتخابات جديدي برگزار خواهد ش��د كه اين مس��اله 
از زم��ان جنگ جهاني دوم در آلمان بي س��ابقه بوده 
اس��ت؛ در صورت موفقيت گفت وگوهاي رس��مي نيز 
نگراني هاي��ي وج��ود دارد، چراكه ائتالف موس��وم به 
جامايي��كا )به دليل رنگ اح��زاب( هيچ تجربه يي در 
دولت داري مش��ترك نداش��ته اند. وينفريد كرشمان، 

يكي از مذاكره كنندگان حزب سبز شنبه به خبرنگاران 
گفت: »شكست مذاكرات جاماييكا مي تواند به بي ثباتي 
ش��ديدي در اروپا منجر شود. هنوز نمي توان نتيجه را 
پيش بيني كرد.« هورست زيهوفر مذاكره كننده حزب 
اتحاد سوسيال مس��يحي گفت: مذاكرات مقدماتي با 
سختگيري شديدي صورت مي گيرد به اين دليل كه 
زماني كه گفت وگوهاي ائتالفي رسمي آغاز شود، ديگر 

هيچ جاي برگشتي نيست. 
اش��تاينماير  والت��ر  فرن��ك  ح��ال  همي��ن  در 
رييس جمه��وري آلم��ان از هم��ه طرفي��ن مذاكره 
خواس��ته به رقابت براي يافتن موض��ع قوي تر پايان 
دهن��د و مذاك��رات را پي��ش ببرند. اگرچه س��مت 
رياس��ت جمهوري در آلمان بيشتر نمايشي است، اما 
در صورت نياز به برگزاري انتخابات مجدد، اعالن خبر 
آن بر عهده اشتاينماير خواهد بود. وي در مصاحبه با 

روزنامه »ولت ام زونتاگ« گفت: »احزاب همواره سعي 
مي كنن��د پيش از آغاز گفت وگوهاي رس��مي قيمت 
را ب��اال ببرند. آنچه در هفته هاي اخير ش��اهد بوديم 
از بس��ياري جهات با مذاكرات پيشين تشكيل دولت 
ائتالفي شباهت دارد. اما انتظار دارم كه همه طرفين 

به مسووليتي كه دارند، توجه كنند. «

 مهاجرت و تغييرات آب و هوايي 
مذاك��رات اولي��ه تش��كيل ائتالف مي��ان احزاب 
دموكرات مسيحي، اتحاد سوسيال مسيحي، دموكرات 
آزاد و س��بزها كه انتظار مي رفت پنج شنبه به نتيجه 
برس��د، جمعه پس از 15ساعت گفت وگو با بن بستي 
آشكار به پايان رسيد و اكنون احزاب اميدوارند، بتوانند 
مذاكرات را تا پايان دوشنبه )امروز( به نتيجه برسانند. 
ب��ه  گ��زارش آسوش��يتدپرس، ظاهرا براي پيش��برد 

گفت وگوها به سازش بر سر دو مساله اساسي تغييرات 
آب و هوايي و مهاجرت نياز اس��ت. سبزها پايان يافتن 
استفاده از سوخت هاي فسيلي در آلمان و تغييراتي در 
قوانين مهاجرت را خواستار هستند و در هر دو مورد با 

مخالفت ديگر احزاب مواجه شده اند. 
به گزارش اش��پيگل، ضد و نقي��ض در گفته هاي 
مذاكره كنن��دگان حت��ي در ميان نماين��دگان يك 
ح��زب قابل توجه ب��ود. كريس��تين ليندگ��ر رهبر 
مذاكره كنندگان ح��زب دموكرات ه��اي آزاد پس از 
جلسه جمعه گفت كه پيشرفت شاياني حاصل شده و 
اين ائتالف تاريخي شكست نمي خورد، اگرچه احتمال 
طوالني تر شدن مذاكرات وجود دارد. وي تاكيد كرد 
ك��ه مذاكره كنن��دگان در برخي زمينه ه��ا به توافق 
رس��يده اند، اما اختالف نظرها بر سر مسائلي همچون 
مهاجرت و سياس��ت گذاري هاي مالي باقي است. در 

همين حال، آرمين الش��ت از حزب اتحاد دموكرات 
مس��يحي با خوش��بيني كمتري به نتيجه مذاكرات 
گفت: »در برخي زمينه ها به درك مشترك رسيديم 
اما توافقي حاصل نشده است. اين مساله ناراحت كننده 
اس��ت. « س��بزها به وضوح اع��الم كرده اند كه تحت 
فش��ار زماني گفت وگو نمي كنند. دموكرات هاي آزاد 
ني��ز ظاهرا عجله چنداني ب��راي نتيجه گيري ندارند؛ 
ولفگانگ كوبيك��ي نماينده اين ح��زب در مذاكرات 
روز پنج شنبه به اشپيگل گفت: »اگر امشب به جايي 
نرسيم، بايد چند روز بيشتر صرف دستيابي به توافقي 

امن و قابل قبول كنيم. «
از سوي ديگر به نظر مي رس��د، مذاكره كنندگان 
هيچ تالشي براي پنهان كردن اختالف نظرهاي خود 
نمي كنند و حتي به وضوح از مشكالتش��ان س��خن 
مي گويند تا در صورت شكس��ت گفت وگوهاي اوليه 
بتوانند تقصير را بر گ��ردن ديگري اندازند. خبرهاي 
درز ك��رده از مذاكرات از بازگش��ت مذاكره كنندگان 
به مس��ائل ظاهرا حل ش��ده همچون مسائل اروپايي 
حكايت دارد. مس��ائل مالي و تغييرات آب و هوايي نيز 
به ش��دت تفرقه افكن بوده اند. اما بزرگ ترين مش��كل 
در گفت وگوها مساله پناهجويان است؛ به ويژه اينكه 
پناهجوياني كه از آلمان پناهندگي دريافت مي كنند 
امكان آوردن اقوام نزدي��ك خود به آلمان را دارند يا 
خير. س��بزها و اتحاد سوسيال دموكرات در دو سوي 
اين قائله هستند و هنوز نتوانسته اند زمينه مشتركي 

براي توافق بيابند. 
اما گفت وگوها تماما به مباحثه و جنجال نگذشته 
اس��ت. در حال��ي كه م��ركل، لين��در، زيهوفر و جم 
اوزدمير رهبر حزب س��بز، جمعه دست كم دو ساعت 
پشت درهاي بسته مذاكره مي كردند، سياستمداران 
اتحاد دموكرات مسيحي در دفتر حزب سبز در حال 
ورق بازي ديده ش��دند. ديگران ه��م از روي بيكاري 
عالئم نگارشي پيش نويس 62 صفحه يي قانون  اساسي 
را مي شمردند. پيتر آلتمير رييس دفتر مركل گفت: 
»مطمئن��م اگر بخواهيم، مي توانيم به توافق دس��ت 
يابيم. « نتيجه مذاكرات ديروز و امروز نشان مي دهد 
كه آيا احزاب تمايلي به توافق و آغاز مذاكرات رسمي 
تش��كيل دولت ائتالفي دارند يا برگ��زاري انتخابات 

مجدد را ترجيح مي دهند.

اعتصاب غذاي موگابه در ميانه 
شادماني مخالفانش

پيشتازي »پينه را« در انتخابات 
رياست جمهوري شيلي

 دستور غيرقانوني حمله هسته اي
ترامپ رد مي شود

گروه جهان 
مردم ش��يلي يك ش��نبه براي ش��ركت در انتخابات رياس��ت جمهوري اين كشور پاي 
صندوق ه��اي راي رفتند. اين درحالي اس��ت كه انتظار مي رود سباس��تين پينه را اكثريت 
آرا را ب��ه خ��ود اختصاص دهد. اين تاجر ميلياردر از حمايت آن دس��ته از مردمي برخوردار 
است كه اميدوارند رييس جمهوري پيشين بتواند اقتصاد ضعيف اين كشور را احيا كند. به 
گزارش بي بي سي، ۸ نامزد در انتخابات رياست جمهوري شيلي حضور داشتند. اگرچه شانس 
سباستين پينه را ميلياردر وابسته به جناح محافظه كار، از ساير رقبايش بيشتر است، اما احتماال 
نمي تواند 5۰درصد آراي الزم براي خاتمه رقابت را كسب كند و به اين ترتيب انتخابات به 
دور دوم كش��يده مي ش��ود. پيروزي احتمالي پينه را 6۷ ساله در انتخابات رياست جمهوري 
شيلي مي تواند نشانه ديگري از افول احزاب چپ و تمايل مردم امريكاي جنوبي براي انتخاب 
دولت هاي راس��ت گرا باش��د. پينه را پيش تر در بازه زماني 2۰1۰ تا 2۰1۴ رييس جمهوري 
شيلي بوده و تجربه اعتراض هاي مردمي به نابرابري اقتصادي و تحصيلي را پشت سر گذاشته 
و زمامداري را با ميزان پايين محبوبيت به پايان رسانده، اما ركود اقتصادي كه در دولت حزب 
چپ ميانه ميشل باچلت رييس جمهوري فعلي رخ داده، موضع پينه را را در انتخابات تقويت 
كرده است. اقتصاد شيلي كه بزرگ ترين كشور توليد كننده مس در جهان محسوب مي شود 
در پي پايين آمدن قيمت جهاني اين فلز و نيز كاهش درخواست براي آن، آسيب ديده است. 
باچلت در نخس��تين دوره رياست جمهوري خود در سال هاي 2۰۰6 تا 2۰1۰ محبوب ترين 
رييس جمهوري ش��يلي بود، اما دوره دوم را با كمترين ميزان محبوبيت به پايان مي رساند. 
عالوه بر مشكالت اقتصادي، رسوايي ملكي خانواده باچلي به وجهه وي آسيب رسانده است. 
در همين حال، پينه را متعهد شده تا ماليات  كسب و كارها را براي افزايش رشد، كاهش دهد 
و برنامه پرداختي چهارساله يي به ارزش 1۴ميليارد دالر، شامل سرمايه گذاري هاي جديد در 
بخش زيرساخت ها را اجرايي كند. رقيب اصلي پينه را در اين انتخابات الخاندرو گويلير است. 
گويلير 6۴ساله، روزنامه نگار سابق، متعهد شده برنامه باچلت براي افزايش ماليات  شركت هاي 
حقوقي و صرف بخشي از آن در اصالحات آموزشي، اصالح قانون اساسي، افزايش حقوق و 
نظام سالمت را ادامه دهد. مردم شيلي يك شنبه همچنين در راي گيري براي انتخاب 155 

عضو مجلس نمايندگان و 2۳ عضو مجلس سنا شركت كردند. 

گروه جهان 
رييس جمهوري كهنسال زيمبابوه كه در روزهاي پاياني قدرت در حبس خانگي 
به سر مي برد، دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش روزنامه ديلي ميل، رابرت 
موگاب��ه رييس جمه��وري زيمباب��وه، در اعتراض به اقدام ارتش ك��ه او را به همراه 
همسرش حبس خانگي كرده، اعتصاب غذا كرد. يكي از نزديكان او مي گويد موگابه 
از شنبه لب به غذا نزده و حاضر است براي آنچه فكر مي كند صحيح است، بميرد. 
حزب حاكم زانو-پي اف زيمبابوه يك شنبه در جريان نشستي ويژه بركناري موگابه 
را از رهبري خود اعالم كرد. اين نشست احتماال موجب بازگشت امرسون منانگاگوا 
معاون اخراجي موگابه و بركناري گريس موگابه از س��مت رياست ليگ زنان زانو-

پي اف مي ش��ود. بركناري منانگاگوا موجب ش��د تا ارتش دو هفته پيش براي حل 
بحران مداخله كند و اجازه ندهد تا همسر نسبتا جوان موگابه جاي او را بگيرد. اين 
در حالي اس��ت كه هزاران نفر از مردم زيمبابوه با ش��ادماني در خيابان هاي هراره، 
پايتخت اين كشور، از روي كار آمدن نظاميان استقبال كردند و كناره گيري رابرت 
موگابه از قدرت را خواستار ش��دند. تظاهرات كنندگان با پاره كردن تصاوير موگابه 
به س��مت دفتر و محل اقامت وي راهپيمايي كردند. گفته شده ارتش زيمبابوه كه 
از عصر سه ش��نبه در اقدامي شبيه يك كودتا قدرت را دست گرفته، از راهپيمايي 
دي��روز حمايت كرده اس��ت. گروه هاي مختلفي از اح��زاب و نهادهاي اجتماعي در 
زيمبابوه و حتي نمايندگان منطقه يي حزب حاكم زانو-پي اف در پي تحوالت اخير 
كناره گيري موگابه از قدرت را خواس��تار ش��ده اند. پيش تر ارتش زيمبابوه با صدور 
اطالعيه يي گفته بود كه نيروي دفاع زيمبابوه شماري از جنايتكاران اطراف رابرت 
موگابه را شناس��ايي كرده اند تا آنان را به خاطر جرايمي كه باعث رنج و مش��قت 
اقتصادي و اجتماعي مردم ش��ده ، به دست عدالت بسپارند. در اين بيانيه آمده بود 
ك��ه ارتش در ح��ال حاضر با رييس جمهور و فرمانده كل قوا در تعامل اس��ت و به 
محض دس��تيابي به نتيجه مذاكرات با او، ملت را از آن آگاه خواهد كرد. ارتش از 
مردم خواسته در حالي كه نظاميان به عمليات خود ادامه مي دهند، صلح و آرامش 

را حفظ كنند. 

گروه جهان 
فرمانده امور راهبردي ارتش امريكا گفته در صورتي كه دس��توري از س��وي دونالد 
ترامپ يا ديگر روس��اي  جمهوري كشورش مبني بر حمله هسته يي ارائه شود و مشخص 
شود اين دس��تور غيرقانوني است، ممكن است رد ش��ود. به گزارش رويترز، ژنرال جان 
هايتن فرمانده ستاد راهبردي ارتش اياالت متحده در جريان نشستي در كانادا گفته به 
دونالد ترامپ يا هر رييس جمهوري كه دستور به حمله هسته يي دهد، خواهد گفت اين 
فرمان ممكن  است با امتناع اين ستاد روبه رو شده و اجرايي نشود. ژنرال هايتن گفته »ما 
در مورد اين مسائل خيلي فكر مي كنيم. وقتي چنين وظيفه يي به شما سپرده مي شود، 
چه طور ممكن است در مورد آن فكر نكرد. من پيشنهادهاي خود را به رييس جمهوري 
ارائه مي كنم؛ او به من خواهد گفت چه كنم.« فرمانده امور راهبردي ارتش امريكا اظهار 
داش��ت »اگر دستوري غيرقانوني باش��د، حدس مي زنيد چه خواهد شد؟ من مي روم و 
مي گويم: آقاي رييس جمهور، اين دستور غيرقانوني است. و حدس مي زنيد او چه خواهد 
گف��ت؟ او مي گويد: چه چي��زي حالت قانوني دارد؟ و آن موقع ما گزينه ها و مجموعه يي 
از راهكارها براي واكنش دادن به پيش��امد را ارائه مي كنيم. اين طوري است. آن قدر هم 
پيچيده نيس��ت.« س��تاد امور راهبردي ارتش اياالت متحده، وظيفه كنترل جنگ افزار 
هسته يي آن كشور در زمان جنگ را در اختيار دارد. اين ستاد در عين حال مسوول امور 
سايبر و دفاع موشكي امريكا است. از آن جايي كه موضوع استفاده از جنگ افزار هسته يي، 
به خاطر تازه ترين تنش ها در ش��به جزيره كره، بازتاب فراواني پيدا كرده، س��خنان اخير 
ژنرال هايتن نيز مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. از هفته پيش سناتورهاي امريكايي 
شروع به رايزني و گفت وگو در مورد حد و حدود اختيارات رييس جمهوري براي استفاده 
از جنگ افزار هسته يي كرده اند. سناتورها و كارشناسان براين عقيده هستند كه در زمان 
يك حمله هسته يي قريب الوقوع يا در حال انجام، رييس جمهوري به طور قانوني مختار 
اس��ت براي دفاع از ملت و كشور خود تصميمات الزم را بگيرد. ولي همزمان شماري از 
س��ناتورها اين نگراني را مطرح كرده اند رييس جمهوري كه شايد تحت تاثير احساسات 
شديد خود قرار دارد و لزوما دورانديشي نمي كند، اين قدرت را خواهد داشت تا به صورت 

يك طرفه دست به يك حمله هسته يي بزند. 
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پرونده8
 برنامه رفع مشكالت 

زيرساختي مناطق زلزله زده
رييس كميته ارتباطات مجلس، از ماموريت اپراتورها 
براي رفع مش��كالت زيرس��اختي مناطق زلزله زده غرب 
كش��ور خبر داد. رمضانعلي س��بحاني فر در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به وقوع زلزله در استان 
كرمانشاه و قطع برخي زيرساخت هاي مخابراتي در اين 
اس��تان، گفت: وزير ارتباطات براي بررسي مشكالت زير 
س��اختي به منطقه سفر كرد و در همين راستا اپراتورها 
ماموريت پيدا كرده اند كه مشكالت زيرساختي مخابراتي 
را رفع كنند. رييس كميته ارتباطات كميسيون صنايع و 
معادن مجلس ش��وراي اسالمي، با بيان اينكه آنتن دهي 
تلفن همراه در غرب كش��ور مشكل زيادي ندارد، افزود: 
اگر مشكالتي در بخش مخابراتي ايجاد شده بايد سريع 
برطرف شود و در بخش ارتباطات تلفن همراه بروز هرگونه 
مشكالت نبايد مدت زمان زيادي براي اصالح زمان نياز 
داش��ته باشد. وي ادامه داد: دستورات الزم مبني بر رفع 
مشكالت احتمالي و نصب تلفن هاي همگاني درمجاورت 
چادرهاي اسكان آسيب ديدگان زلزله استان صادر شده 
است. عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي، تصريح كرد: كميته ارتباطات كميسيون صنايع 
و مع��ادن مجلس ش��وراي اس��المي از وزارت ارتباطات 
پيگيري مي كند كه در بخش زيرساخت ها بخش هايي كه 
آسيب ديده اند سريع تر بازسازي و ارتباطات برقرار شود. 

  ثبت ۲۲۱ هزار شكايت
از پيامك هاي تبليغاتي

مع��اون نظارت و اعمال مق��ررات رگوالتوري گفت: با 
توسعه امكانات سامانه پيامكي ۱۹۵ و فراهم شدن امكان 
ثبت ش��كايت از پيامك هاي انبوه ارسالي از تلفن ثابت و 
سرشماره هاي تبليغاتي، تاكنون ۲۲۱ هزار و ۷۵۵ شكايت، 
در سامانه ۱۹۵، ثبت شده است. به گزارش ايسنا، مجيد 
حقي اظهار كرد: از تعداد شكايت هاي پيامكي ارسالي، ۹۵ 
هزار و ۵۷۹ شكايت با قالب درست ارسال شده كه از اين 
تعداد ۹۰ هزار شكايت به خطوط تلفن همراه، هزار و ۶۷۶ 
شكايت به خطوط تلفن ثابت و ۳ هزار و ۴۴۵ شكايت به 
سرشماره هاي تبليغاتي مربوط مي شود. وي درباره نتايج 
بررسي شكايت هاي ثبت ش��ده گفت: شكايت هاي ثبت 
شده در سامانه ۱۹۵ از سوي ۳۶ هزار و ۶۴۸ شاكي اعالم 
ش��ده كه پس از بررس��ي، حدود دو ه��زار و ۹۷۸ خطي 
كه پيامك انبوه مزاحم از آنها ارس��ال مي ش��ده، مسدود 
ش��ده است. حقي درباره قالب درس��ت ارسال شكايت از 
پيامك هاي انبوه به س��امانه ۱۹۵ اظهار كرد: مشتركين 
مي توانند ش��ماره ارسال كننده پيامك را براي شماره هاي 
تلفن ثاب��ت به همراه ك��د مانن��د ********۰۲۱ و 
*******۰۲۶ و براي سرشماره هاي تبليغاتي به شكل 
 ۵۰۰۰*** و   ۳۰۰۰***  ،۲۰۰۰***  ،۱۰۰۰***
و ب��راي ش��ماره هاي تلف��ن همراه ش��خصي به ش��كل 

*********۰۹ براي سامانه ۱۹۵ ارسال كنند

  »دولت همراه«
وارد فاز نهايي شد

مه��دي بينا گفت: پروژه راه ان��دازي خدمات »دولت 
موبايل« در كشور بر بستر پلتفرم يكپارچه دولت همراه 
در حال راه اندازي اس��ت. مهدي بينا در گفت وگو با مهر، 
با بيان اينكه پروژه »دولت همراه« به عنوان بستري براي 
ارائه و دريافت خدمات دولت از طريق موبايل و دستيابي 
به هدف »دولت هوشمند«، مراحل نهايي را مي گذراند، 
گفت: خدمات قاب��ل ارائه از طريق اين پروژه، به صورت 
يكپارچه روي تمامي كانال هاي قابل ارائه موبايل در حال 
نهايي سازي و تست است. وي در مورد كانال هاي موبايل 
گفت: امكان استفاده از خدمات دولت از طريق موبايل با 
 IVR، vms ،كانال هايي چون »كد دس��توري، پيامك
و اپليكيشن و ش��بكه هاي اجتماعي« فراهم شده و اين 
پلتفرم فاز نهايي را مي گذراند. مدير پروژه دولت هوشمند 
خاطرنشان كرد: در كنار اين، در حال تست و نهايي سازي 
سيستم هاي مرتبط با خدمات موبايل از جمله سيستم 
احرازهويت و امضاي ديجيتال و نيز NFC، هستيم كه 
در ص��ورت اتمام اين موارد، ارائ��ه خدمات دولت همراه 
آغاز مي ش��ود. بينا با بيان اينكه مركز گسترش فناوري 
اطالع��ات اي��ران مطاب��ق تفاهمنامه س��ازمان فناوري 
اطالعات و س��ازمان گس��ترش به عن��وان عامل چهارم 
وظيفه مديريت و كنترل و نظارت اين پروژه را به عهده 
دارد، افزود: در اين پروژه نهاد رياست جمهوري و وزارت 
ارتباط��ات به عنوان اليه حاكميت حضور دارند و بخش 
خصوصي نيز مسووليت به تصويركشيدن اين خدمات را 

براي مردم به عهده خواهد داشت. 

 كدهاي خدماتي مخابرات 
تجميع مي شوند

معاون شركت مخابرات ايران گفت: تمامي كدهاي 
خدمات��ي مخاب��رات ش��امل ۲۰۲۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱۷، 
۲۰۰۰، ۱۸۱۸، ۲۸۲۸ و ۱۱۸ ب��ه حداكثر ۳ يا احتماالً 
۲ كد كاهش مي يابد و مراكز پاسخگويي آنها يكپارچه 
و عمليات پيگيري و پش��تيباني اس��تاني خواهد شد. 
داود زارعيان معاون مشتريان ش��ركت مخابرات ايران 
در گفت وگ��و با ف��ارس، از س��اماندهي، يكپارچگي و 
تجميع كدهاي خدماتي مخابرات تا اواس��ط سال ۹۷ 
خبر داد. وي اظهار داش��ت: تمام��ي كدهاي خدماتي 
شركت مخابرات ايران شامل ۲۰۲۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱۷، 
۲۰۰۰، ۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ به حداكثر ۳ كد يا احتماالً دو 
كد كاهش مي يابد و مراكز پاس��خگويي آنها يكپارچه و 
عمليات پيگيري و پش��تيباني استاني مي شود. معاون 
مش��تريان شركت مخابرات ايران توضيح داد: از ابتداي 
راه اندازي س��رويس هاي مخابرات��ي به دليل پراكندگي 
ش��ركت هاي س��رويس دهنده، به ازاي هر سرويس در 
بخش تلفن ثابت يك كد خدماتي ايجاد شد. وي ادامه 
داد: به اين ترتيب كد خدماتي ۲۰۱۰ براي مش��تريان 
تج��اري در هر اس��تان، ك��د ۲۰۲۰ براي مش��تركان 
ADSL، ك��د ۲۰۱۱۷ براي خراب��ي تلفن، كد ۲۰۰۰ 
ب��راي پرداخت ها و ك��د ۱۱۸ به عن��وان كد خدماتي 
عمومي تعريف ش��د و عالوه بر اين كدهاي استاندارد، 
حدود ۴۰ تا ۴۵ كد ديگر ش��امل ۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ براي 
پرداخت ها نيز در برخي اس��تان ها فعال شدند. زارعيان 
اضافه كرد: در نخس��تين اقدام براي ساماندهي كدهاي 
خدماتي، حذف كدهاي اضافي در دستوركار قرار گرفت 
كه در اين مرحله ۴۴ كد حذف ش��د. به اين ترتيب به 
جز تهران، در تمامي استان ها كدهاي ۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ 
ح��ذف ش��ده و تمامي پرداخت ها از ك��د ۲۰۰۰ انجام 

مي شود. 

ارتباطات

مزارع اشتراك خورشيدي و »آگري ولتاييك«

استفاده دوگانه زمين براي توليد محصول و انرژي
مهرداد مطبوع رياحي  

دانش آموخته كارشناسي ارشد منابع تجديدشونده 
در حالي كه پهنه گس��ترده يي از كشور درگير 
خشكس��الي ش��ديد بوده و منابع آبي باقي مانده 
هم به س��رعت در ح��ال تحليل رفتن هس��تند، 
آي��ا مي توانيم ب��ا اتخاذ يك سياس��ت خالقانه و 
منطقي، به طور همزمان و كامال هدفمند، بخشي 
از نگراني ه��اي موجود در خصوص امنيت غذايي، 
بحران آب، اش��تغال در بخش كشاورزي، آلودگي 
ه��وا ناش��ي از ش��يوع كانون هاي محل��ي توليد 
گردوغب��ار و تولي��د ان��رژي را در كش��ور كاهش 
دهيم؟ آي��ا راهكاري دانش بنيان و كاربردي براي 
نيل به اي��ن هدف در دني��اي پيراموني ما وجود 
دارد؟ در نوش��تار حاض��ر ضمن معرف��ي يكي از 
راهكاره��اي جدي��د جهان��ي و تش��ريح مزاياي 
بالق��وه اين راهكار براي كش��ور، به داليل اهميت 
مطرح ش��دن اين طرح جهت بررسي در مديريت 

كالن كشور خواهيم پرداخت. 

مقدمه
بزرگ تري��ن منب��ع ان��رژي تجديدپذي��ر و در 
دس��ترس براي اس��تفاده بش��ر، انرژي خورشيدي 
اس��ت. منبع ان��رژي كه پاي��دار، پاك، مس��تمر و 
قابل اعتماد بوده و مي تواند اس��اس توس��عه پايدار 
مبتني بر كاه��ش نگراني هاي زيس��ت محيطي در 
دنياي امروزي باش��د. در س��ال هاي اخير، سيستم 
پنل هاي خورش��يدي PV ي��ا فتوولتاييك كه اين 
انرژي را به خدمت مي گيرد، رشدي سريع و جهاني 
داش��ته است، اما اين رش��د نيز همراه با رونمايي از 
نقاط ضعف و چالش هاي جديد بوده اس��ت. اشكال 
اصلي سيستم هاي خورشيدي PV، نياز قابل توجه 
به س��طوح وس��يع و مناس��ب جه��ت اس��تقرار و 

بهره برداري است.
نيروگاه ه��اي خورش��يدي PV در  تاسيس��ات 
مقي��اس بزرگ به طور مس��تقيم روي س��طوحي از 
زمين نصب مي شوند كه در معرض تابش حداكثري 
نور خورش��يد در طول روز هس��تند. در كش��ور ما 
دش��ت هاي مس��طح و ش��يب هاي مناس��ب جهت 
احداث نيروگاه هاي خورشيدي كه نزديك به مراكز 
جمعيت��ي و مصرف انرژي باش��ند عمدتا با كاربري 
زراعي و باغ��ي بوده و امكان تغيي��ر كاربري جهت 
ايج��اد مزارع خورش��يدي در اين دس��ته از اراضي 
بجهت منع قانوني ب��راي حفاظت از آنها و ممانعت 
از محدود كردن پتانس��يل توليد مواد غذايي وجود 
نداش��ته اس��ت. تا همين اواخر در دنيا، نگرش رايج 
بر اين بود كه يك قطعه زمين مناس��ب يا مي تواند 
كارب��ري زراع��ي داش��ته و براي تولي��د محصوالت 
كشاورزي استفاده شود يا مي تواند براي توليد انرژي 
و استقرار مزارع انرژي خورشيدي به كار گرفته شود، 

اما نه براي هر دو هدف به صورت همزمان.
 اما اين نگرش در س��ال ۱۹۸۱ توس��ط آدولف 
گتزبرگر و آرمين زاسترو به عنوان نخستين كساني 
كه پيش��نهاد اس��تفاده دوگانه از زمين هاي زراعي 
براي توليد همزمان انرژي خورشيدي و محصوالت 
كشاورزي، جهت افزايش بهره وري از زمين و توليد 
نهايي را دادند به چالش كشيده شد. سپس در سال 
۲۰۰۴ يك مهندس ژاپني ماش��ين آالت كشاورزي 
به نام آكيرا ناگاشيما با ابداع سيستمي ابتكاري بنام 
»اش��تراك گذاري خورش��يدي« با تركيب پنل هاي 
خورش��يدي PV با مزارع كش��اورزي عماًل نگرش 
قبلي را رد كرد. اساس كار اين بود كه او دريافت كه 
از نقطه اشباع نور، افزايش سطح نور خورشيد باعث 
افزايش بيش��تر نرخ فتوسنتز نمي ش��ود. ناگاشيما 
پايلوت هاي اوليه را در كش��ور ژاپن در سال ۲۰۰۴ 

اجرا و توسعه داد. 

 سيستم آگري ولتاييك؛ بهره وري
و تاثيرات جانبي

 »Agrivoltaics« اصط��الح آگري ولتايي��ك 
براي نخس��تين ب��ار در يك مقاله در س��ال ۲۰۱۱ 
اس��تفاده شد. سيس��تم آگري ولتاييك در مناطقي 

كه افزايش راندمان مصرف آب در بخش كشاورزي 
ضروري اس��ت مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. در 
تحقيقاتي كه روي س��طوح تبخي��ر در محصوالت 
مقاوم به سايه مانند خيار و كاهو آبياري شده، تحت 
پنل هاي خورشيدي فتوولتاييك انجام شد، كاهش 
تبخي��ر به ميزان ۱۴تا ۲۹ درص��د ثبت گرديد. در 
مطالعه ي��ي ك��ه روي گرماي خاك، هوا و پوش��ش 
گياه��ي در زير پنل هاي خورش��يدي در طول يك 
فصل زراعي انجام ش��د، مشخص ش��د كه با وجود 
اينكه جريان هوا در زير پنل ها ثابت باقي مانده بود، 
درجه حرارت خاك و سطح پوشش گياهي كاهش 

داشته است. 
روي  انجام ش��ده  مطالع��ات  و  شبيه س��ازي ها 
به��ره وري سيس��تم هاي آگ��ري ولتاييك نش��ان 
مي دهن��د كه تولي��د موثر و همزم��ان محصوالت 
مقاوم در برابر س��ايه اندازي و انرژي الكتريس��يته 
در ي��ك مزرعه كام��ال امكان پذير اس��ت. دينش 
و هم��كاران دريافتند ك��ه توليد نهاي��ي كاهو در 
سيس��تم آگ��ري ولتايي��ك با كش��ت تك گونه يي 
)monocultures( آن كامال قابل مقايسه است. 
در واقع سيس��تم آگري ولتاييك براي گياهاني كه 
مقاوم به س��ايه اندازي هس��تند، بهترين نتيجه را 
در بردارد. شبيه س��ازي انجام شده توسط دوپراز و 
همكاران نش��ان داد كه در سيستم آگري ولتاييك 
پتانسيل بهره وري زمين به ميزان ۶۰ تا ۷۰ درصد 

افزايش يافته است.
ع��الوه بر اين، دينش و هم��كاران دريافتند كه 
ارزش برق خورش��يدي توليدي ب��ه همراه ارزش 
محصوالت زراعي توليدشده، موجب افزايش بيش 
از ۳۰ درصدي ارزش اقتصادي مزارع در مقايس��ه 
با سيستم كش��اورزي مدرن مي شود. سيستم هاي 
آگري ولتاييك براي توليد محصوالت تابس��تاني با 
توج��ه به ميكروكليمايي كه ايج��اد مي كنند و اثر 
جانبي كه روي كنترل گرما و رطوبت نسبي دارند، 

مفيد خواهند بود. 
دوپ��راز و همكاران در تحقيقي كه انجام دادند، 
دريافتند كه سيستم هاي آگري ولتاييك مي توانند 
از طري��ق افزايش به��ره وري زمين به خصوص در 
كش��ورهاي كه با محدوديت زمين مواجه هستند، 
بسيار كارآمد باش��ند. به طور مثال در كشورهايي 
 )PV( نظير هند، جايي كه ظرفي��ت فتوولتاييك
اتصال ش��ده به ش��بكه از تقريبا صف��ر به ۲، ۶۰۰ 
م��گاوات در عرض ۴ س��ال افزايش  يافته اس��ت، 
يك��ي از مس��ائل كليدي كه به وجود آمده اس��ت 
محدوديت زمي��ن بوده و اس��تفاده از زمين براي 
كش��اورزي و ان��رژي تجديدپذير بط��ور همزمان 

مطرح شده است. 

 اشتراك گذاري خورشيدي

كش��اورزان ژاپن��ي در ح��ال بهره ب��رداري از 
فرصت ه��اي جديد ب��راي توليد ب��رق در مزارع، 
همزم��ان ب��ا توليد محص��والت كش��اورزي خود 
هس��تند. در م��اه آوري��ل ۲۰۱۳، وزارت زراعت، 
جنگلداري و ش��يالت )MAFF( ژاپن اس��تقرار 
سيس��تم خورش��يدي PV را در مزارع كشاورزي 
تحت عنوان »اش��تراك گذاري خورش��يد « تاييد 
ك��رد، عمل��ي ك��ه قباًل تح��ت قان��ون حمايت از 
زمين ه��اي كش��اورزي ممن��وع اعالم ش��ده بود، 
صرف نظ��ر از اينك��ه زمين در حال تولي��د يا باير 

بوده باشد. 
بر اساس دستورالعمل هاي MAFF، سيستم 
به گونه يي طراحي ش��ده اس��ت كه اجازه مي دهد 
س��طح مناس��بي از ن��ور خورش��يد ب��ه گياهان 
زراعي تابيده ش��ده و فضاي كاف��ي براي فعاليت 
ماشين آالت كش��اورزي وجود داش��ته باشد. كل 
سازه در صورت لزوم به راحتي قابل برچيده شدن 
و جابه جايي بوده بدون آنكه پايه هاي سيماني در 
س��طح مزرعه باقي بمانند. سيستم PV كه آكيرا 
ناگاش��يما طراحي كرد، با وجود نداشتن پايه هاي 
بتن��ي به طور قابل مالحظه يي در مقابل زلزله و باد 

مقاوم است.
اي��ن   MAFF دس��تورالعمل هاي  اعم��ال   
اطمين��ان را ايج��اد كرد كه كش��اورزان در مزارع 
كماكان به توليد موث��ر ادامه داده و تغييركاربري 
اراضي به سايت نيروگاهي براي توليد صرف انرژي 
خورش��يدي صورت نخواهد پذيرفت. كش��اورزان 
ژاپن��ي بايس��تي گ��زارش س��االنه يي از تولي��د 
محصوالت كش��اورزي خود در اين گونه س��ايت ها 
ارائه داده تا اگر مق��دار محصول توليدي كمتر از 

۸۰ درصد باشد، سيستم PV برچيده شود. 

 طرح موضوع و اهميت آن

ايران از جمله معدود كشورهاي دنياست كه با داشتن 
بيش از ۳۰۰ روز آفتابي در طول س��ال )بطور متوس��ط 
حدوداً ۲۸۰۰ ساعت خورش��يدي(، داراي شدت انرژي 
باالتر از سطح متوسط جهاني است. اين بدين معناست 
ك��ه اوال س��رمايه گذاري در بخش اح��داث نيروگاه هاي 
خورشيدي در مقياس هاي مختلف توجيه فني، اقتصادي 
و زيس��ت محيطي داش��ته و ثانيا با توجه به شدت باالي 
تابش در كشور، اكثر گياهان زراعي نياز به دريافت تمام 
نور خورشيد براي انجام فتوسنتز و رشد و نمو را ندارند. 
چرا كه هر س��طحي از نور فراتر از نقطه اش��باع، ميزان 
فتوسنتز را افزايش نخواهد داد و حتي در مناطق خشك 
و نيمه خشك مي تواند از طريق كاهش رطوبت نسبي و 
تبخير زياد كامال مضر هم باشد. بنابراين اگر محصوالت 
زراعي ب��ه خصوص آنهايي ك��ه مقاوم به س��ايه اندازي 
هستند، به تمام نور خورشيد براي فتوسنتز نياز ندارند، 
چرا از مقدار اضافي براي توليد انرژي در كش��ور استفاده 
نشود؟ با تشديد افت سطح آب هاي زيرزميني و كسري 
۶ ميليارد مترمكعبي حجم مخزن دشت ها كشور با خطر 
كاهش قابل  مالحظه آب قابل استحصال براي تامين آب 
بخش كش��اورزي و به تبع آن كاهش درآمد و از دس��ت 
دادن گسترده اشتغال بهره برداران مواجه است. آيا بهتر 
نيست كه همه تخم مرغ ها را در يك سبد نگذاريم؟ چرا 
ما از سيستم اشتراك خورشيدي براي مديريت بحران و 
كاهش آثار س��وء آن استفاده نكنيم؟ به عنوان مثال، در 
سال هاي اخير بسياري از كش��اورزان ايالت كاليفرنياي 
امريكا كه از خشكسالي ممتد و به تبع آن، كاهش توليد و 
درآمد به ستوه آمده بودند، از طريق روي آوردن به توليد 
انرژي خورش��يدي در مزارع خ��ود انگيزه يي قوي براي 
ماندن در مزارع و ادامه فعاليت پيدا كرده اند. در حقيقت 
استقرار پنل هاي فتوولتاييك در مزارع براي توليد انرژي 
برق، بجهت نياز آبي كم براي شستش��و، سياستي قابل 
 قبول و بهترين راهكار ممكن براي فائق آمدن بر مشكالت 
مالي ناشي از خشكسالي هاي ممتد و طوالني مدت است. 
انرژي توليدش��ده مي توان��د در درج��ه اول براي تامين 
برق مورد نياز مراكز جمعيتي در ش��هرها و روس��تاهاي 
پيرامون��ي، چاه هاي كش��اورزي يا مراك��ز صنعتي مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و در صورت عدم نياز، به شبكه برق 
سراسري وصل شود. مضاف بر اينكه توليد الكتريسيته و 
درآمدزايي در كل س��ال ادامه خواهد داشت نه فقط در 
ط��ول فصل زراعي.  نتايج تحقيقي كه در كش��ور چين 
در خصوص امكان ايجاد ديوارهاي بادش��كن با پنل هاي 
خورش��يدي براي كنترل ريز گردها انجام شد، نشان داد 
كه پنل هاي خورش��يدي قادرند كه كسر قابل توجهي از 
ريزگرده��ا را كنترل و در عين حال انرژي الكتريس��يته 
قابل توجهي توليد كنند. اس��اس رويكرد پيشنهادي اين 
اس��ت كه رديف هاي از پنل هاي خورش��يدي با پوشش 
پش��تي ورقه هاي فوالد ضدزنگ يا مواد مشابه به عنوان 
ديوارهاي بادش��كن در مجاورت كانون هاي محلي توليد 
گردوغبار نصب مي شود. اين ديوارها شامل پنل هايي بوده 
كه روي محورهاي نصب شده تحت كنترل يك ايستگاه 
مرك��زي براي تغيير زاويه قرارگيري نس��بت به بادهاي 

حامل گردوغبار در شرايط هشدار توسط اداره هواشناسي 
هس��تند، همان طور كه در شكل هاي زير )a&b( نشان 
داده شده است. امكان سنجي ايجاد اين رويكرد با هدف 
مش��ابه و كاهش تبخير در ايران توس��ط وزارتخانه هاي 
متبوع و مراكز دانش��گاهي از طريق استقرار بادشكن با 
پنل هاي خورش��يدي در مزارع پايلوت از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت. اس��تقرار نواري اين گونه بادشكن ها در 
تلفي��ق با گياهان مناس��ب كم آب و مق��اوم مانند گل 
محمدي در سطح آن دسته از مزارع در كشور كه در آنها 
مشكل گردوغبار، كمبود آب، وزش بادهاي شديد، تبخير 
ب��اال و بازده كم اقتصادي وج��ود دارد مي تواند راهكار و 
جايگزيني مناسب براي بادشكن هاي درختي در شرايطي 
كه محدودي��ت آب جهت آبياري درخت��ان وجود دارد، 
باشد. يكي ديگر از مزيت هاي اين طرح آن است كه آب 
حاصل از بارش ها در فصل غير زراعي كه از روي پنل هاي 
خورشيدي به پايين مي ريزد مي تواند از طريق كانال هاي 
به س��مت استخرهاي نگهداري هدايت و در شروع فصل 
زراعي براي آبياري محصوالت زراعي استفاده شود يا به 
چاهك هاي نفوذ هدايت ش��ده و از تبخير آن جلوگيري 
ش��ود. از آب چاه هاي كش��اورزي در فص��ل زراعي هم 
مي توان استفاده دوگانه براي شست وشوي پنل ها جهت 
زدودن گردوغبار، و هدايت آب حاصل از شستش��و براي 
آبياري گياهان زراعي كشت ش��ده در زير پنل ها داشت. 
پ��رورش دام در م��زارع خورش��يدي به خص��وص براي 
توليدات ارگانيك گوشت و تخم مرغ محبوب ترين گزينه 
دوگانه براي افزايش بهره وري اس��ت. در اين سيستم ها 
پرورش مرغ، غاز و بوقلمون و دام هاي كوچك بسيار رايج 
است، چراكه سايه اندازي پنل ها و پوشش علفي مناسب و 
پرپشت در زير پنل ها محيطي ايدئال و پناهگاهي مناسب 
براي تغذيه و رش��د و نمو آنها فراهم خواهد كرد )شكل 
زير، نيروگاه اشتراك خورشيدي در Oo، تسوكوبا، ژاپن، 

جوالي ۲۰۱۵(. 
 

 سخن آخر
س��اخت نيروگاه ه��اي كوچ��ك اش��تراك ان��رژي 
خورشيدي مي تواند بخش��ي از يك راه حل پايدار براي 
برخي مش��كالت ناشي از خشكس��الي در كشور باشد. 
ايده كش��ت همزمان محصوالت كشاورزي و توليد برق 
خورشيدي در مزارع كشاورزي به داليلي كه گفته شد، 
بايس��تي به صورت جدي در وزارتخانه هاي نيرو و جهاد 
كش��اورزي و مجلس ش��وراي اس��المي مطرح و مورد 
بررس��ي قرار گيرد، ايده يي كه در كش��ورهاي مختلف 
جهان مطرح، آزمايش و اجرا ش��ده اس��ت. در كشور ما 
ايران اين ايده به لحاظ محدوديت هاي منابع آبي و لزوم 
آينده نگري در جهت حفظ انگيزه و اشتغال بهره برداران 
بخش كش��اورزي براي مان��دن در روس��تاها و تجديد 
حيات بخش كش��اورزي براي نس��ل هاي آينده، اهميت 
بيش��تري پيدا مي كن��د.  از آنجايي ك��ه وزارت نيرو در 
نظر دارد در راستاي اجراي تعهدات كشور در توافقنامه 
پاريس و اسناد باالدس��تي كشور از جمله برنامه ششم 
توس��عه، در ۵ سال آينده ميزان توليد برق از انرژي هاي 
تجديدپذير در كشور را به حدود ۵۰۰۰ مگاوات و سهم 
انرژي هاي پاك )با احتس��اب انرژي برق آبي( در س��بد 
انرژي كشور را تا پايان برنامه ششم به ۲۶ هزار مگاوات 
برس��اند. بدون شك سرمايه گذاري براي امكان سنجي و 
پياده كردن سيس��تم هاي اشتراك خورشيدي در نقاط 
مختلف ايران عالوه بر مزيت هاي كه گفته شد مي تواند 
زمينه س��از تحولي بنيادي در اقتصاد انرژي كشور باشد. 
با نگاه اميدوارانه، سيستم اش��تراك گذاري خورشيدي 
مي تواند بهره وري و ارزش افزوده را در بخش كشاورزي 
در كشور بهبود و افزايش دهد، سيستمي كه اگر در بستر 
سياس��ت گذاري آينده نگر و صحيح شكل گرفته و اجرا 
ش��ود با توليد همزمان انرژي خورش��يدي و محصوالت 
زراعي قادر خواهد بود كه كارگران بيشتري را به بخش 
كشاورزي جذب، و روند مهاجرت به شهرها را معكوس 
كند. و س��خن آخر اينكه، در دس��ترس ب��ودن فناوري 
مناس��ب، اراده ملي و سياست گذاري صحيح )حمايتي، 
تضميني و تشويقي( فاكتورهاي مهمي خواهند بود كه 
منجر به سرمايه گذاري در اين بخش مي شود و نه چيز 

ديگر. 
منبع: شمس

رد ادعاي »گندم خاك آلود«

فاصله ۷ برابري اين ادعا از دولت تا بخش  خصوصي
درحالي كه رييس كانون انجمن هاي صنفي صنايع 
غذايي مدعي ش��د كه »درون گندم خاك مي ريزند و 
مي گويند بخريد« همچنين »ميزان خاك موجود در 
گندم را ۷درصد دانست« وزارت جهاد كشاورزي اين 
ادعا را تكذيب و ميزان افت غيرمفيد كه ش��امل علف 
هرز، كلوخ و سنگ در گندم است را ۱.۳۶درصد اعالم 
كرد. به گزارش ايس��نا، محمدرضا مرتضوي كه پيش 
از اين ضمن انتقاد شديد از جدول پاكي خريد گندم 
در وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد كه به هيچ  وجه 
درون گن��دم ۷درصد خاك وجود ن��دارد و ما اعتقاد 
داري��م كه اين خاك به گندم اضافه مي ش��ود چراكه 
ج��دول پاكي از گندم اصال پاك نيس��ت و بايد آن را 

نجس تلقي كرد. 
وي همچنين اظهار كرد كه كجاي دنيا با ۷درصد 

خاك و ۱۰درصد گندم خريداري مي شود. سوال است 
كه آيا گندم ۷درصد خاك دارد؟ ما معتقديم كه اين 
ام��كان وجود ن��دارد مگر آنكه ب��ه درون گندم خاك 
منتقل كنن��د. هر چند امس��ال صحبت هايي مطرح 
كردن��د كه اين جدول اصالح خواهد ش��د و عالوه بر 
تغيير در قيمت ها ميزان خاك از ۷ به ۵ درصد كاهش 
مي يابد اما در تمامي دنيا ميزان خاك موجود در گندم 

۰.۲درصد است. 
اين اظهارات درحالي مطرح مي ش��ود كه با وجود 
پيگيري مكرر خبرنگار ايس��نا هيچ يك از مسووالن 
وزارت جهاد كش��اورزي حاضر به پاس��خگويي و ارائه 
سند و مدرك در اين زمينه براي ادعاي خود نشدند و 

تنها به انتشار توضيحاتي اكتفا كردند. 
در اين پاس��خ معاونت امور زراع��ت وزارت جهاد 

كش��اورزي با رد ادعاي بي كيفيت��ي گندم به آلودگي 
نان مردم به خاك تاكيد كرده است براساس استاندارد 
ملي ايران)شماره ۱۰۴ گندم– ويژگي ها و روش هاي 
آزمون( گندم خوراك انس��ان در ۳ درجه طبقه بندي 
ش��ده و كليه گندم هاي��ي كه دول��ت در قالب خريد 
تضميني طي س��ال هاي اخير از كشاورزان خريداري 
كرده اس��ت مطابق با استاندارد ياد شده و در درجات 
يك تا س��ه قرار داشته اس��ت. بر اين اساس اختالط 
گندم غيرخوراكي با گندم خوراك انس��ان با قاطعيت 

رد مي شود. 
در ادام��ه اين گزارش با اش��اره ب��ه اينكه قيمت 
تضمين��ي گن��دم داخل��ي بر پاي��ه افت ه��اي مفيد 
)شكس��تگي گندم( و غيرمفيد )علف ه��رز، كلوخ و 
س��نگ( توس��ط دولت با در نظرگي��ري يك جدول 

ماتريسي تعيين مي شود تاكيد كرده است كه براساس 
ارزيابي ه��اي انجام ش��ده توس��ط پژوهش هاي مركز 
غالت در قالب جدول پاكي، عملكرد خريد تضميني 
۸.۸ميليون تن گندم در س��ال جاري نشان مي دهد، 
متوس��ط افت مفيد و غيرمفيد گندم خريداري شده 
به ترتي��ب ۱.۳۹درصد و ۱.۳۶درصد ب��وده، بنابراين 
ط��رح اين ادعا كه گندم كش��ور با هفت درصد خاك 
خريداري و به كارخانجات تحويل مي شود به هيچ وجه 
صح��ت ندارد و قويا تكذيب مي ش��ود، بلكه همانطور 
كه عنوان ش��د افت غيرمفيد گندم امسال ۱.۶درصد 
بوده اس��ت نه هفت درصد. وزارت جهاد كشاورزي در 
ادامه پاس��خ خود كش��اورزان به ويژه گندمكاران را از 
هر گونه تخلف در فروش گندم بري دانس��ته و اضافه 
كرده است كه اين وزارتخانه همه تمهيدات الزم براي 
جلوگيري از هرگونه سودجويي پيش بيني كرده و در 
فصل خريد جاري با مش��اهده برخي موارد نامتعارف 
از سوي برخي س��ودجويان غيركشاورز كه استاندارد 
۱۰۴ و اخت��الط خ��اك در تحويل گندم ب��ه مراكز 
خريد ضمن خ��ودداري از تحويل گندم، متخلفين را 
براي برخورد قانوني به دس��تگاه هاي مذكور و مراجع 

قضاي��ي معرفي كرده اس��ت و از آنجا كه اس��تاندارد 
ويژگي هاي آرد گندم )شماره ۱۰۳( در كشور اجباري 
اس��ت دانش��گاه علوم پزش��كي و اداره كل استاندارد 
اس��تان به صورت مستمر بر ويژگي هاي آرد نظارت و 
ب��ا متخلفين برخورد قانوني مي كند، بنابراين هرگونه 
اس��تفاده از افزودني هاي خوراكي در توليد آرد منوط 
به اخذ مجوز واحد توليدي از دانش��گاه علوم پزشكي 
بوده كه بايد با اصالح پروانه س��اخت انجام گيرد و در 
غي��ر اين صورت واحدهاي توليدي مجاز به اين اقدام 
نبوده و دانشگاه علوم پزشكي با هرگونه موارد مغاير با 
استاندارد برخورد خواهد كرد. در چنين شرايطي كه 
از يك سو فعاالن بخش خصوصي معتقدند كه گندم 
ايراني كيفيت ندارد و برادعاي اختالط اين محصول با 
خاك تاكيد مي كنند بايد منتظر ماند و ديد كه وزارت 
جهاد كشاورزي، اسناد و مدارك خود را از جمله آناليز 
گندم كه به صورت رس��مي در گزارش هايش پيش از 
طرح اين ادعا و پس از آن اس��تخراج شده، در اختيار 
رسانه هاي عمومي براي انتش��ار قرار مي دهد يا آنكه 
همچنان ب��ه تكذيب هاي بدون س��ند و مدرك خود 

ادامه مي دهد. 

معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه مشكل 
تعرفه يي ايجاد شده براي صادرات محصوالت لبني 
به عراق به زودي حل مي شود، خبر داد كه حذف ارز 

مبادله يي نهاده هاي دامي منتفي شد. 
حسن ركني در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان 
اينكه در حوزه صادرات لبنيات برنامه ريزي هاي خيلي 
خوبي انجام ش��ده و هدف گذاري ما صادرات حدود 
يك ميليون تن فرآورده لبني است، اظهارداشت: در 

حدود ۶ماهه نخس��ت س��ال ميزان صادرات مان در 
اين حوزه قابل توجه بوده و در ۵ ماهه تقريبا ماهي 

۱۰۰هزار تن لبنيات از كشور صادر كرديم. 
وي با اش��اره به اقدام كش��ور ع��راق در افزايش 
تعرفه هاي واردات فرآورده هاي لبني از ايران، اضافه 
كرد: همكاران م��ا در امور بين المل��ل وزارت جهاد 
كش��اورزي و وزارت امور خارجه خيلي سريع به اين 
امر واكنش نشان دادند، پيگيري هاي خوبي در اين 

زمينه انجام ش��ده اس��ت و با توجه به قول هايي كه 
به م��ا داده اند فكر مي كنم ب��ه زودي از اين مرحله 
عبور كنيم و به ش��رايط عادي برگرديم. معاون وزير 
جهاد كشاورزي با بيان اينكه حدود ۳۰ كشور مقاصد 
صادراتي لبنيات ايران هس��تند، افزود: صادرات اين 
محص��والت كماكان ادامه دارد اما ب��ازار عراق براي 
ما يك بازار اس��تراتژيك است و به هر شكل ممكن 
موانع به وج��ود آمده را برطرف خواهيم كرد. ركني 
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آشفتگي 
ايجاد شده در بازار نهاده هاي دامي نيز اظهارداشت: 
در تخصيص ارز مبادله يي وقفه كوتاهي ايجاد شده 
بود كه با پيگيري هايي كه وزارت جهاد كش��اورزي 

انجام داد اين مشكل رفع و ارز مبادله يي به نهاده هاي 
دامي تخصيص داده شد؛ تمام كشتي هايي كه پهلو 
گرفته بودند مشكل شان حل و فصل شده و اميدوار 
هس��تيم با توجه به رقابتي كه در زمينه عرضه اين 
نهاده ها بين شركت هاي مختلف وجود دارد، هرچه 

سريع تر شرايط به حالت عادي بازگردد. 
وي با بيان اينكه ش��ركت پشتيباني امور دام نيز 
آمادگي دارد نياز تمام تش��كل هاي كش��ور برطرف 
كند، افزود: برنامه بلندمدت��ي نيز داريم كه بتوانيم 
با ايجاد شبكه هاي مختلفي كه مي توانند در تامين 
نهاده فعال شوند، مذاكراتي را داشته باشيم كه تامين 
و عرضه آن به ش��كل رقابتي هميش��ه بتواند تعادل 

بازار را حفظ كند. ركني درباره اينكه بنابراين مشكل 
افزايش قيمت به زودي رفع خواهد شد؟، گفت: اين 
افزايش قيمت دليل موجهي نداشت، تنها دليل آن 
وقفه كوتاه در تخصيص ارز بود كه برطرف شد و االن 
بايد سازمان نظارتي موضوع را رصد كنند تا قيمت به 
شرايط تعادل خود برگردد. وي درباره مباحث مطرح 
ش��ده مبني بر حذف ارز مبادله يي كنجاله س��ويا، 
اظهارداشت: با پيگيري كه وزارت جهاد كشاورزي و 
ساير نهادها انجام دادند اين مساله منتفي شدو بانك 
مركزي نيز همكاري خوبي در اين زمينه با ما داشت؛ 
چون ما اعتقاد داريم تغييرات قيمت نهاده روي نرخ 
محصول نهايي تاثير دارد و نبايد اين اتفاق رخ دهد. 

معاون وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد

حذف ارز مبادله اي نهاده هاي دامي منتفي شد
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خأل نظريات رفاهي در كشور
گروهاقتصادكالن|

د ر جلسه اين هفته د ين و اقتصاد  موضوع تامين 
اجتماعي و مس��ائل آن مورد  بح��ث قرار گرفت. د ر 
اين جلس��ه محمد  س��تاري فر، عض��و هيات علمي 
د انشگاه عالمه طباطبايي با ارائه تاريخچه يي از نحوه 
شكل گيري تامين اجتماعي د ر اروپا توضيح مي د هد  
كه نبود  اين روند  تاريخي باعث شد  د ر ايران نگاه به 
تامين اجتماعي هيچگاه به عنوان يك نهاد  نباشد ؛ 
موضوع��ي كه به اعتقاد  او اين س��ازمان را به جاي 
يك نهاد  با وظايف تعريف ش��د ه به يك منبع براي 
حل مش��كالت مالي يا »جاد ه صاف كن مشكالت« 
تن��زل د اد . اي��ن خ��أ تاريخ��ي را محمد حس��ين 
ش��ريف زاد گان از زاويه د يگري مورد  بحث قرار د اد . 
وزير رفاه كشور د ر د ولت اصالحات معتقد  است كه 
نظريه يي منس��جم براي رفاه وجود  ند ارد . به گفته 
وي بطور كل اس��اس هر سياست رفاهي بر يكي از 
د و نظريه هاي راس��ت گرا يا چپ گرا بنا شد ه است، 
د ر حالي كه سياست هاي رفاهي ايران د ر چارچوب 
هيچكد ام از اين نظريه ه��ا قرار ند ارد  و اين موضوع 
باعث ش��د ه اس��ت كه هزينه هايي بد ون انسجام و 
هد فگيري انجام ش��ود  د ر حالي كه هيچ نتيجه يي 
د ر پي ند اش��ته باش��د . د ر اد امه محس��ن ايزد خواه، 
كارشناس امور اقتصاد ي و رفاهي موضوع بحث خود  
را به مشكالت انضمامي تر صند وق هاي بازنشستگي 
اختصاص د اد . به گفته ايزد خواه به د ليل مش��كالت 
مربوط به كفايت صند وق هاي بازنشستگي و تامين 
اجتماعي بسياري از مستمري افراد ي كه بازنشسته 
مي ش��وند  كف��اف زند گي آنه��ا را نمي د ه��د  و آنها 

مجبورند  د وباره به كار بازگرد ند . 
 د ر اي��ن جلس��ه همچني��ن فرش��اد  مومني به 
مفه��وم اعتماد  متقابل د ولت و مل��ت پرد اخت و با 
بيان اينكه د ر سال هاي جنگ د ولت د ر تخصيص ها 
و جهت گيري ه��ا مرد م را مح��ور قرار د اد ه و اعتماد  
متقابل بين مرد م و د ولت با صد اقت و شفافيت بود ه 
اس��ت، گفت: د ر د وران اجراي سياست هاي تعد يل 
س��اختاري و ورود  ب��ه بحث هاي خصوصي س��ازي 
آموزش، سالمت و برخي آزاد سازي ها مي بينيم كه 
عمال اين رابطه د چار تزلزل شد  و خود  را د ر شاخص 
ناهنجاري ه��اي اجتماع��ي و ش��اخص هايي مانند  
تحوالت صد ور چك هاي بالمحل خود  را نشان د اد . 

شانوجودنداشتهتاميناجتماعي
محمد  س��تاري فر د ر نشس��ت هفتگ��ي د ين و 
اقتص��اد  س��خنراني خود  را با تش��ريح تف��اوت د و 
مفهوم رفاه و تامي��ن اجتماعي آغاز كرد . »وقتي از 
رف��اه صحبت مي كنيم منظور ما رويكرد هاي د ولت 
و سياس��ت هاي د ول��ت اس��ت كه د ر ه��ر مقطعي 
متناسب شرايط اجتماعي و اقتصاد ي تغيير مي كند . 
اين موضوع به سوبس��يد  ها و مس��اعد ت هاي د ولت 
برمي گرد د  ولي بحث تامين اجتماعي از اين موضوع 
جد اس��ت و منظور از تامين اجتماعي بحث ويژه يي 
است كه حقي همگاني به حساب مي آيد  و مقوله يي 

كليد ي است.«
رييس پيشين س��ازمان مد يريت و برنامه ريزي 
د ر اد امه س��خنانش به د و مش��كل د ر زمينه تامين 
اجتماعي پرد اخت كه به گفته او هر روز هم به عمق 
آن افزود ه مي شود . »يكي از آنها د ر ارتباط با رابطه 
بين توسعه اقتصاد ي و تامين اجتماعي است. به اين 
معني كه ما د ر مس��ير توسعه قرار نمي گيريم مگر 
اينكه مساله تامين اجتماعي خود  را به نحو متناسبي 
حل و فصل كرد ه باشيم، ولي نظام حكمراني ما بعد  
از انق��الب تاكنون به اين موض��وع اهميت چند اني 
نگذاشته اس��ت. « او اد امه د اد : مشكل بزرگ د يگر 
د ر ارتباط با صند وق هاي بازنشستگي اين است كه 
چگونگي جايگاه حقوقي، قانوني، معرفتي و نهاد ي 
قلمرو تامين اجتماعي مش��خص نيست و بررسي ها 
نشان مي د هد  كه از اين نظر نگاه به تامين اجتماعي 
نگاه متناس��بي نبود ه و اين مساله به قبل از انقالب 
هم برمي گرد د . اي��ن اقتصاد د ان توضيح د اد : قبل از 
انقالب نيز معاونان و وزرا بخشي از هزينه هاي خود  
را از صند وق تامي��ن مي كرد ند  و بعد  از انقالب هم 
د يد ي��م كه د ر مواقعي د ولت وقتي با مش��كل مالي 
روب��رو مي ش��د  به اين فك��ر مي افتاد  ك��ه برخي از 
مشكالت خود  را از طريق سازمان تامين اجتماعي 
حل كن��د . د ر مورد ي به ي��اد  د ارم كه پنج ميليارد  
تومان به د س��تور رييس كل بانك مركزي از تامين 
اجتماعي برد اش��ت شد ه و البته با رايزني مسووالن 
به ازاي پنج ميليارد  تومان ملك و اموال به صند وق 

تامين اجتماعي د اد ه شد . 
وي با بيان اينكه اين نگاه نامناسب به صند وق ها 
همواره وجود  د اش��ته است، افزود : به ياد  د ارم كه از 
بعد  از جنگ مساله رشد  جمعيت و تعد اد  تخت هاي 
بيمارس��تاني به ازاي آنها مورد  س��وال قرار گرفت و 
بررس��ي ها نش��ان د اد  كه قبل از انقالب و د ر سال 
۱۳۵۶ به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر د و تخت بيمارس��تاني 
وجود  د اش��ته است، ولي بعد  از جنگ به د ليل رشد  
جمعيت و مشكالت بهد اشتي و د رماني پيش آمد ه 
به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر ۰/9 تخت وجود  د اشت و اين 
خيلي بد  بود  و د ر آن زمان نيازمند  آن بود يم كه ۲۳ 
هزار تخت بيمارستاني اضافه شود . وي اد امه د اد : د ر 
آن زمان نمايند گان مجلس بد ون حضور س��ازمان 
تامين اجتماعي و س��اير مسووالن تصميم گرفتند  
كه اين بيمارستان ها د ر مناطقي ساخته شود  و اين 
بيمارس��تان ها نيز د ر مكان هايي احد اث شد  كه به 
آن ش��كل بيمه نشد ه وجود  ند اش��ت و به هر حال 
بيمارس��تان ها، هزينه هاي بسياري د ارند  و موظفند  

به بيمه شد ه هاي خود  رسيد گي كنند . 
صند وق ه��اي  بطوركل��ي  اف��زود :  س��تاري فر 
م��ا هيچ وقت ش��ان د ين��ي، اقتصاد ي، انس��اني و 
حقوقي شان حفظ نشد ه است و بعضا اين نگاه بود ه 
كه چگونه مي ش��ود  با صند وق ها اقتصاد  كش��ور را 
هد اي��ت كرد . اين اقتصاد د ان اد امه د اد : د ر ضمن د ر 
اد بيات اقتصاد ي تامين اجتماعي پيش نياز توسعه 
اقتصاد ي و يكي از ابزارهاي مهم توس��عه اقتصاد ي 
صند وق ها به حساب مي آيند . او د ر اد امه سخنانش 
گفت: تامي��ن اجتماعي يك��ي از ميوه هاي انقالب  
صنعتي اس��ت و انقالب صنعتي خ��ود  از ميوه هاي 
رنسانس، مركانتليسم، اصالحات د يني، د ولت هاي 

مطلقه، عصر روشنگري، عصر علمي و فني است. او 
افزود : به عبارتي وقتي توليد  چند  برابر ش��د  زايش 
انق��الب صنعتي و بازوي مكانيك��ي د ر كنار نيروي 
انس��اني تضاد هايي را ش��كل د اد . ماركسيس��ت ها 
پش��ت كارگران ايس��تاد ند  و كالس��يك ها پش��ت 
سرمايه. اين تضاد ها و د رگيري ها نقش گسترد ه يي 
را د ر ش��كل گيري تامي��ن اجتماع��ي ايج��اد  كرد . 
ماركسيست ها به د نبال انقالب كارگري بود ند  ولي 
سرمايه د اران زرنگ تر از آنها بود ند  كه ماركس فكر 
مي كرد  و نظام بيمه توس��ط بيس��مارك، چرچيل 
و رزول��ت به كار افتاد  تا پاد زهر الزم براي مس��ائل 

اقتصاد ي كارگران فراهم شود . 
او د ر خصوص تامي��ن اجتماعي د ر ايران گفت: 
ن��گاه تامين اجتماعي د ر ۶۰، ۷۰ س��ال گذش��ته 
هيچ وق��ت نه��اد ي نبود ه اس��ت. د ر زم��ان مصد ق 
كارگران نس��بت به وضعيت خود  اعتراض كرد ند  و 
صند وق ها شكل گرفت. د ر زمان پهلوي نيز د ر حوزه 
نف��ت اتفاقاتي افتاد  و بحث صند وق ها جد ي گرفته 
ش��د  البت��ه د ر آن زمان 9 ماه ب��ا خارجي ها د رباره 
وضعيت تامين اجتماعي مذاكراتي صورت گرفت كه 
د ر نوع خود  مثمرثمر بود . من بارها گفته ام كه كاش 
د ولت س��ال هاي بعد  انقالب ني��ز اقد ام به مطالعه و 
مذاكره د رخصوص تامين اجتماعي مي كرد  و وقت 

بيشتري براي آن مي گذاشت. 
ستاري فر د ر پايان س��خنانش تاكيد  كرد : بارها 
گفته ام و تاكيد  مي كنم صند وق ها نبايد  مورد  د ست 
د رازي د ولت ها قرار بگيرد ، ولي متاسفانه قبل و بعد  
از انقالب پول صند وق ها د ر موارد ي جاد ه صاف كن 
مش��كالت بود ه و امروز ما را با مش��كالت بسياري 
روب��رو كرد ه اند  و مي بايس��ت فقط ب��ه افراد  تحت 
پوشش خود  متعهد  باشند  و همين هزينه هاي نابه 

جا امروز صند وق ها را با بحران روبرو كرد ه اند . 

خألنظريهرفاهيمنسجم
محمد حسين ش��ريف زاد گان د ر اين نشست با 
توضي��ح اينكه بطور كل د و رويكرد  ليبراليس��تي و 
ماركسيستي د ر ارتباط با رفاه اجتماعي وجود  د ارد ، 
گفت: عم��د ه هد ف چپ گرايان، برابري، مس��اوات 
طلبي و انصاف است، نوع سياست هاي توسعه ايشان 
هم منصفانه بود ن توزيع خد مات اجتماعي است د ر 
حالي كه راستگرايان و ميانه روان معتقد ند  نتايج بايد  
برآورد ه شود . رويكرد  توسعه شان هم آزاد ي د ر همه 
عرصه ها و نوع نظارتشان د اشتن حق آزاد ي انتخاب 
اس��ت. ما نمي توانيم خود  را د ر هيچ د سته يي پيد ا 

كنيم. بلكه وضعيت ما ملغمه يي از هركد ام است. 
وي با بيان اينكه سياست هاي رفاهي ايران بين 
د و رويكرد  رفاهي و رانتي د ر گرد ش اس��ت، گفت: 
د ر عمل ما از رويكرد  د ولت رفاه استفاد ه نابه جايي 
مي كنيم. ما همه مشكالت آن را به جان خريد ه ايم 
اما همه نفع هاي آن را نتوانس��ته ايم د اشته باشيم. 
د ولت رانتي نيز از زمان��ي كه د ر ايران نفت تبد يل 
به عنصر اصلي ش��د ، وجود  د اشته است، به ويژه از 

سال 88 به بعد . 
وي با بيان عوامل تاثيرگذار د ر سياس��ت رفاهي 
ايران گف��ت: د ولت مد اخله گر د ر هم��ه حوزه ها از 
جمله مشكالت موجود  است. نوع مد اخله د ولت د ر 
همه موارد  بسيار ريز شد ه است. كاهش ياد گيري و 
نوآوري ناش��ي از افزايش د خالت د ولت، ناكارآمد ي 
سياس��ت هاي رفاهي، كاهش فرهن��گ كار و توليد  
به ويژه د ر مس��ائل يارانه ها، مس��د ود  ش��د ن روند  
اصالحات د ر سياس��ت هاي رفاهي از جمله مسائل 

تاثيرگذار است. 
شريف زاد گان اد امه د اد : به ياد  د ارم كه بسياري 
از نخ��ل كاران و لنج د اران د ر جنوب بعد  از نقد ي 
ش��د ن يارانه ها، كار خود  را ره��ا كرد ند  و به همان 
يارانه بس��ند ه كرد ند  كه حاال نه امكان بازگشت به 
آن كاره��ا را د ارند ، نه يارانه نق��د ي كفاف زند گي 
شان را مي د هد . حتي مي بينيم كه مرد م به اشتباه 

تصور مي كنند  يارانه ها پول نفت است كه بين آنها 
تقسيم مي ش��ود  و متوجه نيس��تند  كه اين نوعي 
اعانه اجتماعي براي طبقات فرود س��ت اس��ت. د ر 
س��ال ۱۳۵۷، ٤۰ د رصد  خانوارهاي ايراني زير خط 
فقر بود ند  كه د ر س��ال ۱۳۷۵ به نزد يك ۲۰ د رصد  
و د ر پاي��ان د وره اصالحات به ۱۰ د رصد  رس��يد ند ، 
اما مي بينيم كه د ر س��ال ۱۳9۲ بعد  از هشت سال 
ش��عار حمايت از فرود ستان، اين ميزان به بيش از 
۳۰ د رصد  د ر مناطق ش��هري و بي��ش از ٤۰ د رصد  
د ر مناطق روستايي مي رسد ؛ يعني ما با وجود  اين 
هم��ه هزينه براي سياس��ت هاي رفاهي كه د ر حد  
برخي كش��ورهاي اروپايي است، د ر عمل وضعيت 
بس��يار بد ي د ر سطح اقشار فرود س��ت د اريم و به 
نظ��ر من علتش اين اس��ت كه ما هنوز سياس��ت 
رفاه��ي مش��خصي د ر كش��ور ند اري��م. از آن بد تر 
اينكه يارانه ها د ر كش��ور ما ب��ه يك حق اجتماعي 
تبد يل ش��د ه است. وزير س��ابق رفاه بيان كرد : د ر 
اد بي��ات اقتصاد ي همواره د ر اين باره هش��د ار د اد ه 
مي ش��ود  كه هرگز نبايد  اجازه د اد  يارانه تبد يل به 
حق ش��ود ، زيرا اگر يارانه به حق تبد يل شود  قطع 
آن بسيار س��خت و پرهزينه خواهد  بود . به همين 
د ليل است كه مشاهد ه مي كنيم ما ساالنه ٤8 هزار 
ميليارد  تومان هزين��ه يارانه مي كنيم، د رحالي كه 
س��ال گذش��ته فقط ۱۶ هزارميليارد  تومان صرف 
هزينه هاي عمراني كش��ور كرد ه ايم. وزير نفت يك 
ب��ار به من گفت من نمي د انم وزير نفت هس��تم يا 
خزان��ه د اري، چراكه از نيمه م��اه د رحال د وند گي 
ب��راي جوركرد ن پ��ول يارانه هس��تم. چاره يي هم 
ند ارن��د  چ��ون يارانه به مس��اله يي حيثيتي تبد يل 
شد ه است. تصور كنيد  د ر چنين وضعيتي كه د ولت 
بابت تصميمات اش��تباه گذش��ته د رحال پرد اخت 
هزينه هاي غيرهد فمند  و نجومي است، كشور ما به 
سمت سالمند ي مي رود  كه مطمئنا فشار اصلي اش 
روي صند وق ه��اي بيمه يي خواهد  بود  كه چش��م 
اميد ش��ان به همين د ولت است. نكته عجيب د يگر 
اين است كه از طرفي د ولت ها به صند وق ها د ست 
د رازي مي كنند  و از طرف د يگر د ولت بس��ياري از 
هزينه هاي��ي را كه صرف امور رفاهي مي كند ، اعالم 
نمي كند ؛ چون خود ش هم خبر ند ارد  د ر حال انجام 
آن هزينه هاست! اين نشان مي د هد  د ولت به معناي 
حاكميت، سياس��ت رفاهي مشخصي ند ارد  و حتي 
از آن بد تر اينك��ه قوانين موجود  د ر اين زمينه هم 
اجرايي نمي ش��ود  و به آن بي اعتنا هستند . به نظر 
مي رسد  د رحال حاضر مساله اساسي اين است كه 
اوال هزينه هاي سياست هاي ند اشته رفاهي د ر ايران 
بيش��تر از توان اقتصاد ي كشور اس��ت و د وما اين 
هزينه ها هد فمند  اعمال نمي شوند ، د رنتيجه د ست 

وپاي كشور براي توسعه را نيز مي بند ند . 

۷ميليوننفرتحتپوششهيچبيمهاينيستند
محس��ن ايزد خ��واه ب��ه عن��وان يك��ي د يگر از 
سخنرانان نشست هفتگي د ين و اقتصاد  اظهار كرد : 
نظام تامين اجتماعي د ر ايران پايه هايي مانند  سند  
چشم اند از ۲۰ ساله، قانون اساسي، قانون برنامه هاي 
توسعه از جمله برنامه پنجم توسعه و غيره د ارد  كه 
بايد  د يد  د ولت به هر كد ام از آنها چقد ر وفاد ار است. 
او اضاف��ه ك��رد : د ر قانون اساس��ي اصل ۲9 به 
صراح��ت تكليف د وم د ر موض��وع تامين اجتماعي 
تعيين ش��د ه و د ر قانون س��اختار نظ��ام جامع نيز 
بحث اليه بند ي ها شرح د اد ه شد ه، د ر برنامه پنجم 
توسعه نيز بحث نظارت ها و شكل گيري ها به صورت 
مش��روع توضيح د اد ه شد ه است. بعضا اين قوانين با 
بي اعتنايي بزرگي از سوي د ولت روبرو شد ه است و 
مي بينيم كه د ر د ولت يازد هم د خالت د ر صند وق ها 

د ر ۵۰ سال گذشته بي سابقه بود ه است. 
او ب��ا بيان اينك��ه د ر بحث نظ��ام صند وق هاي 
اجتماع��ي چند  خصيصه قابل توجه اس��ت، گفت: 
ابت��د ا موضوع جامعيت اس��ت به اين معني كه يك 

صند وق باي��د  بتواند  8 يا 9 م��ورد  نيازهاي جامعه 
استفاد ه كنند ه خود  را مورد  پوشش قرار د هد . مساله 
د وم بحث فراگيري است يعني چه تعد اد  افراد  تحت 
پوش��ش قرار د ارند  و قاعد تا باي��د  همه افراد  جامعه 
تحت پوش��ش بيمه باش��ند ، ولي طبق گفته د ولت 
هم اكنون بين ۶ تا ۷ ميليون نفر تحت پوشش هيچ 

بيمه يي نيستند . 
اي��ن كارش��ناس اقتص��اد ي اد ام��ه د اد : بيمه ها 
همچني��ن باي��د  حكمراني خوب د اش��ته باش��ند . 
د ر زمان��ي كه قانون س��اختار مطرح بود  بس��ياري 
مي گفتند  كه بايد  صند وق ها به صورت شركتي اد اره 
شوند . اكنون بحث پايد اري منابع و مصارف كه يكي 
از خصيصه هاي مهم صند وق هاست، با مشكل جد ي 
روبرو ش��د ه است. اگر پايد اري منابع به خطر بيفتد  
عملكرد  صند وق ها به ضد  خود  تبد يل خواهند  شد . 
او اد امه د اد : اخيرا د رباره طرح تحول سالمت د ر 
سازمان تامين اجتماعي د يد يم كه گرچه هزينه هاي 
تامين اجتماعي براي اين طرح د ر س��ه و سال نيم 
گذش��ته بس��يار باال بود ، ولي وزير بهد اش��ت مد ام 
مي گويد  حق و حقوق كاركنانش به خوبي پرد اخت 
نش��د ه اس��ت و اكنون هم پزش��كان، پرس��تاران، 

صند وق ها و غيره ناراضي هستند . 
او ب��ه موضوع كفايت نيز اش��اره ك��رد  و گفت: 
صند وق ه��اي ما اكنون د ر موضوع كفايت هم د چار 
مش��كل هس��تند  و حقوقي كه پرد اخ��ت مي كنند  

كفايت جامعه استفاد ه كنند ه خود  را نمي د هد . 
او د ر اد ام��ه س��خنانش گفت: زمان��ي كه قانون 
س��اختار نوش��ته مي ش��د  اين بحث مطرح بود  كه 
صند وق ه��ا د ر چ��ه ش��اخه راهبرد ه��اي بيمه اي، 
راهبرد هاي حمايتي و راهبرد هاي امد اد ي خد مات 
ارائه د هند  و حاال بايد  بررسي كنيم و ببينيم كه د ر 

هر كد ام چه وضعيتي وجود  د ارد . 
او اد ام��ه د اد : د ر راهبرد هاي بيمه يي حد ود  ۲٤ 
صن��د وق بيمه يي د اري��م كه حمايت ه��اي پيري، 
از كار افتاد گ��ي و غيره انج��ام مي د هند  و د ر قالب 
صند وق ه��اي عمومي هس��تند . با اي��ن حال بطور 
خاص د و صند وق را مورد  بررسي قرار مي د هيم كه 
8۵ د رص��د  بار جمعيت را به د وش مي كش��ند  و اگر 
عطس��ه كنند  باقي صند وق ها ذات الريه مي گيرند . 
اكنون س��ازمان تامين اجتماع��ي ۱۳ ميليون بيمه 
شد ه د ارد  و مستمري بگيران آن سه و نيم ميليون 
هس��تند . ش��اغالن آن ني��ز ٤ ميلي��ون و ۲۵ نفر 
هس��تند . بيش از ۷۳ د رصد  جمعيت تحت حمايت 
زيرمجموع��ه تامي��ن اجتماعي هس��تند ، بنابراين 
گسترد ه ترين نهاد  بيمه يي است كه اگر به مسووليت 
خود  به د رس��تي عمل نكن��د  مي تواند  حوزه امنيت 

ملي را به خطر بند ازد . 
صند وق تامين اجتماعي و صند وق بازنشستگي 
كش��ور كه د ومين صن��د وق مهم كش��ور از حيث 
پوش��ش جمعيتي نسبت بيمه ش��د گان به شاغالن 
وضعيت مناس��بي ن��د ارد  و اگر مش��كل آنها حل و 
فصل نشود  حوزه هاي مختلف اقتصاد ي و اجتماعي 

تحت تاثير قرار خواهند  گرفت. 
اين اقتصاد د ان همچنين اظهار كرد : نظام تامين 
اجتماع��ي كارآمد  بايد  ۵ يا ۶ حيطه وظايف خود  را 
كه ذكر شد  به خوبي انجام د هد  وگرنه د چار مشكل 
خواهيم شد . يكي د يگر از اين مسائل كه الزم است 
د رباره آن بيش��تر توضيح د هم بحث كفايت است. 
د ر بررس��ي هايي كه انجام شد ه نش��ان مي د هد  د ر 
سال هاي اخير حقوقي كه به افراد  پرد اخت مي شد  
د ر تامي��ن اجتماعي ٤8 د رص��د  حد اقل هزينه هاي 
فرد  اس��ت و د ر صند وق بازنشس��تگي كشوري اين 
ميزان حد ود  ۵۲ د رصد  است. اين موضوع توجيه گر 
آن اس��ت كه چرا ۵۰ د رصد  از بازنشس��تگان به كار 
بازمي گرد ند . او د ر توضيح بيشتر نقش فراگيري د ر 
نظام بازنشس��تگي گفت: تنها ۷۰ د رصد  از جمعيت 
كش��ور تحت پوشش هستند  و اقتصاد  غيررسمي و 
حاشيه نشيني نيز وجود  د ارد  كه آنها تحت پوشش 

نيس��تند  و د ر نتيجه از اين نظر نيز مش��كل د اريم. 
ايزد خواه به مشكل بزرگ نرخ جايگزيني نيز اشاره 
كرد  و گفت: اما مش��كل بزرگ تر ما نرخ جايگزيني 
اس��ت كه د ر ايران وضعيت مناس��بي ن��د ارد . وي 
همچنين به موضوع نرخ پشتيباني نيز اشاره كرد  و 
گف��ت: بايد  ببينيم كه چه تعد اد  حق بيمه پرد اخت 
مي كنن��د  و چه تعد اد  از آن برخورد ارند . تجربه هاي 
جهاني نشان د اد ه كه اگر اين نسبت به شش برسد  
زنگ هاي خطر به صد ا د رآمد ه و اگر به زير ۵ برسد  
يعني سازمان قاد ر نيس��ت روي پاي خود  بايستد ، 
يعني ي��ا بايد  د ارايي ها و اموال خود  را بفروش��د  يا 
از د ول��ت كمك بگيرد . اكن��ون تامين اجتماعي د ر 
ايران نس��بت ٤.۲۵ د ارد  و وضعيت د ر صند وق هاي 
د يگر بد تر اس��ت. به اين معني اگ��ر د ولت د خالت 
نكند  و صند وق ها د ست د ارايي ها و اموال خود  نزند  
نمي توانن��د  خود  را اد اره كنند  و اين وضعيت د رباره 

آيند ه نگراني هايي را ايجاد  كرد ه است. 

بازگشتبهذخيرهداناييسالهايقبل
همچنين فرشاد  مومني د ر نشست هفتگي د ين 
و اقتصاد  اظهار كرد : كساني كه بقا و بالند گي جوامع 
را بر حس��ب طي��ف متنوعي از س��رمايه ها توضيح 
مي د هند  و د رباره س��رمايه هاي فرهنگي، اجتماعي، 
سياسي و اقتصاد ي و نقشي كه د ر زند گي اجتماعي 
ايفا مي كنند  صحبت مي كنند  عموما بر اين مس��اله 
توافق د ارند  ك��ه وجه اجتماعي زند گي ما به اعتبار 
اينكه نقش يك سطح چسب د هند ه و وحد ت بخش 
را به عهد ه د ارد  موقعيتي منحصر به فرد  و بي بد يل 
د ارد . بط��وري كه د ر غياب يا خوب كار نكرد ن اين 
چسب س��رمايه هاي انس��اني و فيزيكي از كاركرد  
مي افتد  و د س��تاورد هاي انتظاري و ثمربخشي هاي 

انتظاري را نمي توان مشاهد ه كرد . 
عضو هيات علمي گروه اقتصاد  د انش��گاه عالمه 
اد امه د اد : مطالعات بسيار ارزشمند ي وجود  د ارد  كه 
از اين حكايت مي كند  كه به موازات پيش��رفت هاي 
علمي وقتي تراكم بيشتر جمعيت اتفاق مي افتد  كه 
باع��ث پيچيد گي فزايند ه همه امور مي ش��ود  نقش 
اين چس��ب پيوند  د هند ه بيشتر اس��ت و به مراتب 
تعيين كنن��د ه خواهد  ش��د . هر قد ر ك��ه رو به جلو 
مي رويم عنصر اجتماعي د ر حيات انس��ان ها نقشي 

مهم تر را به عهد ه خواهد  گرفت. 
وي اد ام��ه د اد : د ر تجرب��ه اد اره امور كش��ور د ر 
س��ال هاي بعد  از انقالب به عنوان مصد اق يك گواه 
بي بد يل د اريم كه نش��ان مي د هد  اينكه مناس��بات 
اجتماعي بطور نسبي مبتني بر صد اقت و شفافيت 
بيش��تر بود  و همين همد لي اجتماعي منجر به آن 
شد ه بود  كه امورات كشور به صورت كم هزينه و با 

د ستاورد هاي ارزشمند ي اد اره شود . 
مومني اضافه كرد : د ر ش��رايط حس��اس كنوني 
كه د ر منطقه خاورميانه به ويژه حاشيه هاي جنوبي 
و ش��مالي خليج فارس ش��رايط پرتنش��ي را از سر 
مي گذراند  بازگش��ت به ذخيره د انايي آن س��ال ها 

مي تواند  كمك حال باشد . 
وي اد امه د اد : د ر ۱۰ ساله بعد  از انقالب اسالمي 
و بطور ويژه طي هش��ت س��اله د فاع مقد س امنيت 
مل��ي د ر ايران د ر يك كاد ر ويژه تعريف ش��د ه بود  
كه بر اساس آن اتصالي بر حيات اجتماعي ايرانيان 
وجود  د اشت اين مس��اله از ابعاد  گوناگون مي تواند  
م��ورد  توجه قرار گيرد  و نش��ان د ه��د  كه وقتي د ر 
بي��ن م��رد م و حكومت اعتماد  متقاب��ل وجود  د ارد  
چقد ر اد اره امور كش��ور با كيفيت بيش��تر و هزينه 
كمتري اد اره مي ش��د . او اد ام��ه د اد : اعتماد  متقابل 
مي��ان مس��ووالن و مرد م ب��ه وي��ژه د ر اين جهت 
قابل بررسي اس��ت كه مثال وقتي مرد م قرار بود  به 
جبهه هاي جنگ بروند  آنها فرزند ان مسووالن را هم 
آنجا مي د يد ند  چنين نبود  كه مرد م به كاري د عوت 
شوند  و حضوري از مسووالن د ر آن كارها نباشد . او 
اد ام��ه د اد : د ر اين اعتماد  متقابل قوه مجريه اهتمام 
زياد ي د اشت. اين استراتژي د ر د ولت جنگ جواب 
د اد ه اس��ت و باي��د  آن را گرامي بد اري��م. ما د يد يم 
كه د ر زمان جنگ هزينه هايي كه انجام مي ش��د  و 
مقايسه آن با سال هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، هزينه هاي 
ب��ه مراتب كمتري د ر حوزه هاي د فاع كش��ور انجام 
ش��د ه و اگر د ولت مي خواه��د  با تكيه بر هزينه هاي 
د فاعي همان د وران جنگ را اد اره كند  ممكن بود  به 
مش��كل برخورد  كند  و به اين معني نقش نيروهاي 
د اوطلب د ر اين ماجرا بسيار كمرنگ تر است وگرنه 
د ولت با ۵۰ د رصد  هزينه سال هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ 

چگونه مي تواند  جنگ را اد اره كند . 
او افزود : به اين معني د ر س��ال هاي جنگ د ولت 
د ر تخصيص ه��ا و جهت گيري ها مرد م را محور قرار 
د اد ه اس��ت و اعتم��اد  متقاب��ل بين م��رد م و د ولت 
با صد اقت و ش��فافيت بود ه اس��ت و باعث ش��د  كه 
بي سابقه ترين سطوح مشاركت صورت بگيرد  و اد اره 

كشور د ر چنين فضايي انجام شود . 
او اف��زود : بنابراين رابطه م��رد م با حكومت خيلي 
مهم اس��ت و نقش��ي كه ط��رز برخ��ورد  حكومت و 
بطور خ��اص د ولت زمينه  مس��ووليت هاي اجتماعي 
به عهد ه مي گيرد  بس��يار تعيين كنند ه است و چسب 
پيوند  د هند ه و وحد ت بخش د ر جامعه مي تواند  باشد . 
او با اش��اره به تجربه د وره تعد يل ساختاري هم 
گف��ت: د ر آن د وران د ول��ت ورود  كرد  به بحث هاي 
برخ��ي  و  س��المت  آم��وزش،  خصوصي س��ازي 
آزاد س��ازي ها و مي بيني��م كه عمال اين چس��ب د ر 
آن د وران د چ��ار تزلزل ش��د  و خود  را د ر ش��اخص 
ناهنجاري ه��اي اجتماع��ي و ش��اخص هايي مانند  
تحوالت صد ور چك هاي بالمحل خود  را نشان د اد . 
اين اقتصاد د ان اد امه د اد : اين وضعيت را مي توان 
د ر كميت و كيفيت مش��اركت مرد م د ر امور كشور 
د يد . هرقد ر كه كس��ي بهتر كار كند  اد اره امور بهتر 
خواه��د  ش��د  و مرد م نيز د ر منافع توس��عه س��هم 
عاد النه يي خواهد  د اش��ت. د ر تعد يل س��اختاري ما 
با گسس��ت بزرگي روبه رو ش��د يم و اين موضوع د ر 
۲۵ سال گذشته به صورت فزايند ه و نظام د ار د يد ه 
مي ش��ود  كه س��هم عامه مرد م به ويژه فرود س��تان 
و بخش ه��اي مول��د  رو به تنزل گذاش��ته و س��هم 
غيرمولد ها ب��ا محوريت رانت خواره��ا و رباخوارها 

افزايش غيرعاد ي يافته است. 

يكپرسشاساسي
دربارهگرانفروشي

رضااميدي| استاددانشگاهعالمهطباطبايي|
د ر بحث از »گران فروش��ي« يك پرس��ش اساس��ي 
هس��ت كه البته خيلي اوقات فراموش مي ش��ود  و آن 
اينس��ت كه قيمت يك كاال چطور تعيين مي شود . د ر 
استفاد ه رايج، زماني مي توانيم از »گران فروشي« صحبت 
كني��م كه معتقد  باش��يم يك قيمت مبنا و د رس��ت و 
منصفانه هست كه قيمت فعلي از آن بسيار بيشتر است 

و د ر نتيجه كاال »گران« فروخته شد ه است. 
اينكه قيمت از كجا مي آيد  س��اد ه نيس��ت؛ آيا بايد  
مي��زان زحمت ي��ا مواد  ب��ه كار رفته د ر تولي��د  آن را 
مبن��ا گرفت؟ آيا ضرورت و مفيد  ب��ود ن كاال را بايد  د ر 
نظر د اشت؟... پاس��خ هاي متعد د ي هم به اين پرسش 
د اد ه ش��د ه اس��ت؛ ولي حرف هواد اران اتريشي اقتصاد  
بازار شنيد ني تر اس��ت؛ حرف آنها اين است كه قيمت 
كاال برآم��د ه از ارزش ذهني خريد ار اس��ت؛ اين ارزش 
هم امري نس��بي اس��ت و با توجه به شرايط مختلف و 
خري��د اران مختلف تغيي��ر مي كند . من ف��الن كاال را 
ارزش��مند  تلقي مي كنم، پس د ست به جيب مي شوم، 
چيزي ارزش��مند  )پول د ر جيب( را از د ست مي د هم تا 

چيزي با ارزش تر )كاال( را به د ست آورم. 
د يگري ممكن است ارزيابي اش از ارزش كاال با من 
متفاوت باش��د  پس به قيمتي بيشتر يا كمتر بخواهد  
كاال را خري��د اري كند  يا حتي خواهان آن نباش��د . از 
آنجا كه ارزش د ر ذهن خريد ار اس��ت و چيزي ثابت 
نيس��ت، شرايط متفاوت قيمت هاي متفاوتي را هم به 
وجود  مي آورند ؛ بطري آب د ر فروش��گاه ش��هر حد ود  
۱۰۰۰ چوق فروخته مي ش��ود ؛ ولي همين جنس د ر 
وسط كوير لوت و كمبود  آب تا چند ين برابر خواهان 
خواهد  د اش��ت. ياد مان نرود  قيمت ربطي به زحمتي 
كه توليد كنند ه براي آن كش��يد ه است ند ارد  و قاضي 
اصلي مش��تري است؛ اگر كس��ي نيمي از زند گي اش 
را هم براي س��اخت محصولي گذاشته باشد  و هزينه 
بس��ياري براي آن كرد ه باش��د  و كس��ي خواهان آن 
نباشد ، قيمتي نخواهد  د اشت. محصول تنها به قيمتي 
مي تواند  فروخته ش��ود  كه مش��تري ت��وان و تمايل 

پرد اخت آن را د اشته باشد . 
د ر م��ورد  اينك��ه آن ارزش ذهن��ي چگون��ه تعيين 
مي ش��ود ؛ صحبت مفصل است، ولي به زبان ساد ه بايد  
آن را با توجه به كميابي نس��بي )به زبان فني تر مقد ار 
مارژينال يا حاشيه اي( محصول فهم كرد ؛ به زبان د يگر، 
يعني يك واحد  »بيش��تر« محصول چقد ر د ر د سترس 
است و ارزش خواهد  د اشت؛ آب از الماس براي زند گي 
ضروري تر است، ولي از آنجا كه يك واحد  »بيشتر« آب 
د ر ش��رايط عاد ي به س��اد گي د ر د سترس است قيمت 
زياد ي ند ارد ؛ ولي الماس تجملي به د ليل س��اد ه نبود ن 
د سترسي به يك واحد  »بيشتر« از الماس قيمتي بسيار 
باالت��ر د ارد  )معم��اي آب و الم��اس(. مي د انيم كه د ر 
شرايط تشنگي شد يد  قضيه متفاوت مي شود  و با همين 
استد الل ذهني بود ن ارزش و مقد ار حاشيه يي مي شود  
فهميد  چرا فرد  حاضر مي ش��ود  د ه ها الماس را بد هد  تا 

يك بطري آب د ريافت كند . 
به نظر مي رس��د  اگر د نبال اين پرس��ش برويم كه 
منشأ قيمت چيست؛ د ر مي يابيم كه هر قيمتي )تاكيد  
مي كنم هر قيمتي( حاصل فرايند  عرضه و تقاضاس��ت 
و ب��اال رفتن آن نيز از همان منط��ق پيروي مي كند  و 
صحب��ت از »گرانفروش��ي« نارواس��ت؛ مد اخله د ولت 
د ر مورد  اينكه قيمت »منصفانه« چقد ر تعيين ش��ود ، 
ع��الوه بر اينكه د ر عمل به زيان همه افراد  تمام خواهد  
ش��د ، هيچ پايه و اساسي هم ند ارد . كنترل قيمت صرفا 
يك تصميم سياسي اس��ت كه د ر واقع بهاي آن را هم 
شهروند ان مي پرد ازند . منطق عمل د ولت سياست است 

و انتظار اخالقي بود ن از د ولت )هر د ولتي( خطاست. 

درآمدهايگمركي
۳برابرشد

گم��رك ايران، از افزايش س��ه براب��ري د رآمد هاي 
گمركي با اجراي سامانه جامع گمركي خبر د اد  و اعالم 
كرد : امكان جعل اسناد  با ارتقاي سامانه هاي الكترونيكي 

د ر گمرك هوشمند ، وجود  ند ارد . 
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از گم��رك اي��ران، با 
هوشمند سازي تمامي مراحل انجام تشريفات گمركي 
از ابتد اي س��ال جاري، تطبيق اطالع��ات بارنامه، ثبت 
س��فارش و تمامي اس��ناد  و م��د ارك ترخيص با اظهار 
صاحب كاال، به صورت الكترونيكي و هوش��مند  انجام 

مي شود  و امكان جعل اسناد  وجود  ند ارد . 
بنابراين گزارش؛ با همكاري و مس��اعد ت س��ازمان 
بناد ر و د ريانورد ي از اواخر سال گذشته، تباد ل اطالعات 
مي��ان گمرك و بن��د ر به صورت الكترونيك��ي انجام و 
تمامي عمليات با اتصال سامانه جامع گمركي و پنجره 
واحد  تجارت فرامرزي به بن��د ر به صورت الكترونيكي 
ثبت مي ش��ود . هم اكن��ون بارگذاري اس��ناد  به صورت 
الكترونيكي د ر س��امانه جامع گمركي انجام مي شود  و 
با هوشمند سازي تمامي مراحل ورود  و تطبيق اطالعات 
با بارنام��ه الكترونيك، مانيفس��ت الكترونيك، فاكتور 
الكترونيك، عد ل بن��د ي الكترونيك، اظهار الكترونيك، 
گواه��ي مبد أ، قب��ض انب��ار الكتروني��ك و مجوزهاي 
الكترونيكي سازمان هاي همكار گمرك، امكان بارگذاري 
اسناد  مجعول وجود  ند ارد  و د ر صورت هرگونه مغايرت 
سامانه جامع گمركي به صورت خود كار از اد امه مراحل 

انجام تشريفات گمركي جلوگيري مي كند . 
با ارتقاي سامانه جامع گمركي از ابتد اي سال جاري 
كنترل هاي گمركي به صورت سيستمي انجام و تطبيق 
اطالعات د ر تمامي مراحل ترخيص كامال الكترونيكي و 
هوشمند  صورت مي پذيرد  كه اين مهم، د ستاورد  بزرگي 

د ر گمرك الكترونيك به شمار مي رود . 
گمرك ايران با الكترونيكي كرد ن تمامي رويه هاي 
گمركي موفق شد  د رآمد هاي خود  را نسبت به زمان 
قبل از پياد ه س��ازي سامانه جامع گمركي به ۳ برابر 
افزايش د هد  و س��ال گذش��ته با كس��ب ۳۳۰هزار 
ميليارد  ري��ال مجموع د رآمد ه��اي وصولي بهترين 
ركورد  را د ر كس��ب د رآمد ها كس��ب نمايد  و اين د ر 
حالي است كه وارد ات كاال به كشور د ر سال گذشته 
نس��بت به مد ت زماني قبل از پياد ه س��ازي س��امانه 

جامع گمركي كاهش د اشت. 
همچنين مجموع د رآمد هاي گمركي د ر شش ماهه 
سال جاري به ۱۶۰هزار ميليارد  ريال رسيد  كه نسبت 
به مد ت مشابه سال قبل ۳۷ د رصد  رشد  نشان مي د هد  
و عمد ه ترين د ليل آن هم گمرك الكترونيك بود ه است. 

ديدگاه

گمرك

محمدستاريفر:
نگاهتاميناجتماعيدر۷۰،۶۰سالگذشتههيچوقتنهادينبودهاست.درزمانمصدقكارگراننسبتبهوضعيتخود
اعتراضكردندوصندوقهاشكلگرفت.درزمانپهلوينيزدرحوزهنفتاتفاقاتيافتادوبحثصندوقهاجديگرفته
شدالبتهدرآنزمان۹ماهباخارجيهادربارهوضعيتتاميناجتماعيمذاكراتيصورتگرفتكهدرنوعخودمثمرثمر
بود.منبارهاگفتهامكهكاشدولتسالهايبعدانقالبنيزاقدامبهمطالعهومذاكرهدرخصوصتاميناجتماعيميكرد

ووقتبيشتريبرايآنميگذاشت

محمدحسينشريفزادگان:
ازطرفيدولتهابهصندوقهادستدرازيميكنندوازطرفديگردولتبسياريازهزينههاييراكهصرفاموررفاهيميكند،اعالم
نميكند؛چونخودشهمخبرندارددرحالانجامآنهزينههاست!ايننشانميدهددولتبهمعنايحاكميت،سياسترفاهيمشخصي

نداردوحتيازآنبدتراينكهقوانينموجوددراينزمينههماجرايينميشودوبهآنبياعتناهستند





 Mon. November  20. 2017  972   دو شنبه         29  آبان 1396     اول ربيع االول 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

بورس و فرابورس10
پرد اخت سود  ۱۷هزار ميليارد  

ريالي به سرمايه گذاران
گروه بورس| معاونت عمليات شركت سپرد ه گذاري 
مركزي د ر هفته گذشته بيش از 17هزار و 589 ميليارد  
ريال انواع س��ود  به 4343 س��رمايه گذار پرد اخت كرد . 
ب��ر اين اس��اس د ر معام��ات هفته گذش��ته فرابورس 
اي��ران تع��د اد  4941نفر با اس��تفاد ه از اوراق حق تقد م 
تس��هيات مس��كن وارد  فرآيند  د ريافت تس��هيات از 
بانك مس��كن ش��د ند . همچنين حج��م معامات حق 
تقد م تس��هيات مسكن د ر هفته منتهي به 26 آبان ماه 
بيش از 281ه��زار برگه اوراق بود . اين د رحالي اس��ت 
كه معامات حق تقد م تس��هيات مس��كن از سال 89 
د ر ش��ركت فرابورس ايران آغاز شد ه كه هم اكنون بيش 
از 20نماد  حق تقد م تس��هيات مسكن د ر اين شركت 
معامله مي ش��ود . براساس بخش��نامه بانك مسكن، نرخ 
سود  تس��هيات خريد  خانه، فروش اقس��اطي و جعاله 
تعمير مس��كن از 18.5به 17.5 د رص��د  كاهش يافته و 
مد ت زمان بازپرد اخت آن 12س��ال تعيين ش��د ه است. 
براس��اس اين گزارش، س��قف فرد ي تسهيات خريد  از 
محل گواهي حق تقد م استفاد ه از تسهيات مسكن د ر 
تهران 600 ميليون ريال، د ر مراكز استان ها و شهرهاي 
ب��االي 200هزار نفر500 ميليون ريال و س��اير مناطق 

شهري 400ميليون ريال است. 

 انتش�ار صورت هاي مالي ب�ورس انرژي ايران: 
ش��ركت بورس انرژي ايران اطاع��ات و صورت هاي مالي 
د وره 6ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 96 را حسابرسي 
ش��د ه و با س��رمايه معاد ل 600 ميليارد  ريال منتشر كرد . 
همچنين، شركت بورس انرژي ايران با انتشار صورت هاي 
مال��ي 6ماهه خود  اعام كرد  د ر د وره ياد  ش��د ه مبلغ 94 
ميليارد  و 328 ميليون ريال سود  خالص كسب كرد . بر اين 
اس��اس اين شركت مبلغ 157 ريال سود  به ازاي هر سهم 
اختصاص د اد  كه د ر مقايسه با د وره مشابه سال مالي قبل 
معاد ل 28 د رصد  افزايش د اشت. گفتني است، اين شركت 
د ر د وره مشابه سال مالي قبل مبلغ 123 ريال سود  به ازاي 
هر س��هم اختصاص د اد ه بود . افزون بر اين، به سود  خالص 
د وره نيز س��ود  انباشته ابتد اي سال اضافه شد  و د ر نهايت 
مبلغ 193 ميليارد  و 816 ميليون ريال سود  انباشته پايان 

د وره د ر حساب هاي اين شركت منظور شد . 
 افزايش عملكرد  »شامال«: شركت معد ني اماح 
اي��ران اطاعات و صورت هاي مالي د وره 6ماهه منتهي به 
31 شهريور ماه 96 را حسابرسي شد ه و با سرمايه معاد ل 
210 ميليارد  ريال منتشر كرد . همچنين، شركت با انتشار 
صورت هاي مالي 6ماهه خود  اعام كرد  د ر د وره ياد  ش��د ه 
مبلغ 231 ميليارد  و 603 ميليون ريال سود  خالص كسب 
كرد . بر همين اس��اس اين ش��ركت مبلغ يك هزار و 103 
ريال س��ود  به ازاي هر سهم اختصاص د اد  كه د ر مقايسه 
با د وره مش��ابه س��ال مالي قبل معاد ل 14 د رصد  افزايش 
د اشت. گفتني است، اين شركت د ر د وره مشابه سال مالي 
قبل مبلغ 964 ريال سود  به ازاي هر سهم اختصاص د اد ه 
بود . افزون بر اين، به س��ود  خالص د وره نيز س��ود  انباشته 
ابتد اي س��ال اضافه ش��د  و د ر نهايت مبلغ 304 ميليارد  و 
167 ميليون ريال س��ود  انباشته پايان د وره د ر حسابهاي 

اين شركت منظور شد . 
 انتش�ار صورت ه�اي مالي د اروس�ازي تهران 
شيمي: ش��ركت د اروس��ازي تهران ش��يمي اطاعات و 
صورت هاي مالي د وره 6ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 
96 را حسابرسي نشد ه و با سرمايه معاد ل 148 ميليارد  و 
500 ميليون ريال منتشر كرد . همچنين، شركت با انتشار 
صورت هاي مالي 6ماهه خود  اعام كرد  د ر د وره ياد  ش��د ه 
مبلغ 213 ميليارد  و 179 ميليون ريال سود  خالص كسب 
كرد  و بر اين اس��اس مبلغ يك هزار و 436 ريال س��ود  به 
ازاي هر س��هم اختصاص د اد  كه د ر مقايسه با د وره مشابه 
س��ال مالي قبل معاد ل 34 د رصد  كاهش د اشت. گفتني 
اس��ت، اين شركت د ر د وره مشابه س��ال مالي قبل مبلغ 
2هزار و 190 ريال س��ود  به ازاي هر سهم اختصاص د اد ه 
بود . د ر سويي د يگر، به سود  خالص د وره نيز سود  انباشته 
ابتد اي س��ال اضافه شد  و د ر نهايت مبلغ يك هزار و 173 
ميليارد  و 159 ميليون ريال س��ود  انباشته پايان د وره د ر 

حسابهاي اين شركت منظور شد . 
 پوشش 44 د رصد ي »پاكسان«: شركت پاكسان 
پيش بيني د رآمد  هر سهم سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 
96 را حسابرسي نش��د ه و با سرمايه معاد ل 540 ميليارد  
ريال منتشر كرد . همچنين، شركت پيش بيني د رآمد  هر 
س��هم س��ال مالي منتهي به 30 آذر ماه 96 را مبلغ 664 
ري��ال اعام كرد  و طي 9 ماه با اختصاص مبلغ 291 ريال 
س��ود  به ازاي هر سهم و به 44 د رصد  از پيش بيني هايش 
رسيد  كه د ر مقايسه با د وره مشابه سال مالي قبل معاد ل 
51 د رصد  كاهش يافت. گفتني است اين شركت د ر د وره 
9ماهه گذش��ته مبلغ 598 ريال س��ود  به ازاي هر س��هم 
اختص��اص د اد  و معاد ل 61 د رص��د  از پيش بيني هايش را 
پوشش د اد . براين اساس، ش��ركت د اليل تغيير اطاعات 
پيش بيني س��ال مالي 96 را حسابرس��ي نشد ه نسبت به 
اطاعي��ه قبلي اعام كرد . همچني��ن، كاهش پيش بيني 
د رآمد  فروش به مبلغ 103 ميليارد  ريال عمد تا مربوط به 
كاهش مقد ار فروش است. افزون بر اين، افزايش پيش بيني 
بهاي تمام ش��د ه كاالي ف��روش رفته به مبلغ 42 ميليارد  
ريال، د ر كل به د ليل افزايش قيمت مواد  اوليه اس��ت. اين 
د ر حالي اس��ت كه، افزايش خالص د ر آمد هاي متفرقه به 
مبل��غ 120 ميليارد  ريال به د ليل پيش بيني فروش زمين 

د ر سه ماهه چهارم سال مالي جاري است. 
 آه�ن و ف�والد  ارف�ع از پيش بيني هايش جا 
ماند : شركت آهن و فوالد  ارفع پيش بيني عملكرد  سال 
مالي منتهي به 29 اس��فند  ماه 96 را حسابرس��ي شد ه 
و با س��رمايه ثبت ش��د ه معاد ل 2هزار و 994 ميليارد  و 
865 ميليون ريال منتش��ر كرد . همچنين، اين شركت 
پيش بيني د رآمد  هر سهم براي سال مالي منتهي به 29 
اس��فند  ماه 96 را مبلغ 471 ريال اعام كرد ه است. اين 
ش��ركت طي د وره 6ماهه با اختص��اص مبلغ 471 ريال 
زيان به ازاي هر سهم از پيش بيني هايش جا ماند . گفتني 
اس��ت اين شركت د ر د وره 6ماهه مشابه سال مالي قبل 
مبلغ 44 ريال س��ود  به ازاي هر س��هم كنار گذاش��ت و 
ب��ه 14 د رصد  از پيش بيني هايش رس��يد . افزون براين، 
ش��ركت د اليل تغيير اطاعات پيش بيني سال مالي 96 
را حسابرس��ي شد ه نسبت به اطاعيه قبلي به شرح زير 
اعام كرد . د ر س��ويي د يگر، تغيي��رات قابل توجه بهاي 
واحد  فروش د ر 6ماهه اول س��ال مالي 96 و تد اوم روند  
آن پس از كاهش نس��بي د ر ماه هاي بعد  موجب شد  تا 
با وجود  افزايش قابل ماحظه د ر س��اير هزينه هاي غير 
عملياتي، سود  هر سهم د ر مقايسه با پيش بيني ارائه شد ه 

د ر 31 شهريور ماه 96 تغيير محسوسي ند اشته باشد . 

ذره  بين بازار

روي خط شركت ها

»تعاد ل« از مهمترين رويدادهاي بورس كاال  گزارش مي د هد 

از خريد توافقي زعفران تا فروش گندم
گروه بورس|

د ر هفته گذش��ته رويد اد ه��ا و اظهار نظرهاي مهمي 
پيرام��ون ب��ورس كاالي اي��ران صورت گرف��ت كه اباغ 
سازوكار خريد  توافقي زعفران از بورس كاال، خريد  توافقي 
محصول زعفران از طريق اين بورس، جلس��ه هماهنگي 
خريد  توافقي و فروش صاد راتي محصوالت كش��اورزي با 
حضور نمايند گاني از شركت هاي كارگزاري، جلوگيري از 
خام فروشي با مكانيسم بورس كاال، پرد اخت سريع تر پول 
كشاورزان با عرضه گند م و عرضه محصوالت شركت هاي 
تابعه شس��تا د ر بورس كاال از مهم تري��ن آنها بود . بر اين 
اساس، با توجه به تحوالت اخير معاونت توسعه بازرگاني و 
صنايع كشاورزي وزارت جهاد  كشاورزي از هد ايت سازوكار 
خريد  توافقي محصول زعفران از طريق ظرفيت هاي ايجاد  
شد ه د ر بورس كاال با قيد  فوريت خبر د اد  و د ستورالعمل 
معامات توافقي اين محصول با استفاد ه از گواهي سپرد ه 
كااليي د ر بورس كاال را اباغ كرد . طبق اين د ستورالعمل، 
خريد  زعفران به قيمت توافقي توس��ط سازمان مركزي 
تعاون روس��تايي ايران د ر قالب د و سناريو د ر نظر گرفته 
شد ه كه زمان اجراي آن از تاريخ د وم آبان ماه سال جاري 
تا 30 آذر ماه 1396است؛ سناريوي اول، خريد  فيزيكي 
زعفران است كه توسط سازمان مركزي تعاون روستايي 
اي��ران با پرد اخت 40 د رصد  از پول كش��اورز بود ه كه د ر 
آن معامل��ه به صورت قطعي انجام مي گ��رد د  و زعفران 
خريد اري ش��د ه ب��راي تقويت بخش ص��اد رات و حفظ 
جايگاه بين المللي زعف��ران از طريق بورس كاالي ايران 
عرضه مي ش��ود . سازمان مركزي تعاون روستايي موظف 
اس��ت مابقي وجه زعفران خريد اري شد ه از كشاورزان را 
از محل د رآمد  ناش��ي از فروش محصول و يا تس��هيات 
د ريافتي براي خريد هاي تضميني و توافقي تسويه كند . 
د ر سناريوي د وم نيز خريد  زعفران به شكل گواهي سپرد ه 
كااليي مورد  معامله د ر بورس كاالي ايران است كه طي 
آن قيمت توافقي زعفران برمبناي مش��خصات كيفي و 
وضعيت ظاهري انواع محصول، د ر 4 د سته تعيين شد ه 
اس��ت. د ر اين شيوه س��ازمان مركزي تعاوني روستايي 
موظف به خريد  30 د رصد  گواهي س��پرد ه كااليي صاد ر 
ش��د ه براي كشاورز با س��ازوكار معامات گواهي سپرد ه 
كااليي بود ه و نس��بت به تس��ويه حس��اب با كشاورزان 
براساس مقررات بورس اقد ام مي كند . 70 د رصد  باقيماند ه 
محصول كشاورز توسط مباش��ر به مد ت سه ماه با اخذ 
هزينه انبارد اري از كشاورز نگهد اري مي شود  و د ر صورتي 
كه طي سه ماه مذكور كشاورز موفق به فروش محصول 
خود  د ر بورس نشود ، 70 د رصد  مذكور نيز پس از سه ماه 
با همان حد اقل قيمت خريد  توافقي توسط مجري طرح 
با سازوكار معامات گواهي سپرد ه كااليي خريد اري شد ه 

و با كشاورز تسويه مي شود . 

 خريد  توافقي و فروش صاد راتي 
سه شنبه گذش��ته جلسه هماهنگي خريد  توافقي و 
فروش صاد راتي محصوالت كش��اورزي از بس��تر بورس 
كاالي اي��ران ب��ا حض��ور نمايند گان��ي از ش��ركت هاي 

كارگزاري برگزار ش��د . طي اين جلس��ه معاون توس��عه 
بازار و مطالعات اقتصاد ي بورس كاالي ايران به جزييات 
اباغيه جد يد  وزارت جهاد  كشاورزي براي خريد  توافقي 
محصول زعفران پرد اخت و گفت: وزارت جهاد  كشاورزي 
د ستورالعمل خريد  توافقي زعفران از بستر بورس كاال را 
د ر قالب د و سناريوي خريد  قطعي و اماني به شيوه گواهي 
س��پرد ه كااليي اباغ كرد  كه براي اجراي آن الزم است 
ش��ركت هاي كارگزاري پذيرفته ش��د ه د ر بورس كاالي 
ايران نيز د ر جذب خريد اران زعفران، بازاريابي مورد نياز را 

براي بازار د اخلي و خارجي انجام د هند . 

 صند وق ارزي، كاهش ريسك توليد كنند گان
عليرضا عسگري ماراني با تاكيد  بر اينكه ارز مباد له يي 
بايد  حذف ش��ود ، گف��ت: با تك نرخي ش��د ن ارز توليد  و 
صنعت ما د ر راس��تاي اقتص��اد  مقاومتي به خوبي حركت 
خواهد  كرد . اين كارش��ناس بازار سرمايه د ر اد امه با اشاره 
به برنامه ريزي مسووالن سازمان بورس و اوراق بهاد ار براي 
انتشار گواهي سپرد ه كااليي براي انواع كاالهاي قابل معامله 
د ر بورس كاال گفت: انتشار اين اوراق براي تمام د ارايي هاي 
بورس كاال پيش بيني شد ه و هر شركت سرمايه گذاري يا 
صند وق هاي سرمايه گذاري يا سهامد ار خرد  مي توانند  اين 

د ارايي را د ر سبد  سرمايه گذاري خود  د اشته باشند . 

 خريد  توافقي 
طي هفته گذشته معاونت توسعه بازرگاني و صنايع 
كش��اورزي وزارت جهاد  كش��اورزي د ر حالي از خريد  

توافق��ي محصول زعف��ران از طريق ب��ورس كاال خبر 
د اد ه و د س��تورالعمل معامات توافقي را نيز با استفاد ه 
از گواه��ي س��پرد ه كااليي اباغ كرد ه ك��ه د ر اين بين 
از ماه ه��ا پيش خواس��ته فعاالن بخ��ش خصوصي نيز 
راه اند ازي بورس زعفران بود ه اس��ت. د ر همين رابطه، 
منوچهر مالكي به نقش بورس كاال د ر ايجاد  ش��فافيت 
قيمتي د ر بازار طاي س��رخ اشاره كرد  و اظهار د اشت: 
با توجه به اباغ د س��تورالعمل خري��د  توافقي زعفران 
از بس��تر ب��ورس كاال د ر قالب گواهي س��پرد ه كااليي، 
ش��فافيت قيمتي مي تواند  د ر معام��ات اين محصول 
حوزه كش��اورزي حاكم شود  و اين اقد امي مثبت براي 

بازار زعفران محسوب مي شود . 

 جلوگيري از خام فروشي 
طي هفته گذشته عضو هيئت نمايند گان اتاق بازرگاني 
تهران، د ر رابطه با جلوگيري از خام فروش��ي با مكانيسم 
ب��ورس كاال گفت: ماد ه 37 قانون رفع موانع توليد  رقابت 
پذي��ر و آيين نامه اجرايي آن د ر حالي بر عرضه مواد  خام 
از طري��ق عرضه محصوالت د ر بورس كاال تاكيد  مي كند  
كه اجراي واقعي و كامل آن مي تواند  ضمن شفاف سازي 
د ر بازار صنايع مختلف، به كشف واقعي قيمت محصوالت 
نيز كمك كند . مهد ي پورقاضي با بيان اينكه يك راه حل 
مناسب براي جلوگيري از خام فروشي مواد  اوليه و صاد رات 
آن، عرض��ه د ر بورس كاال طبق ماد ه 37 قانون رفع موانع 
توليد  رقابت پذير اس��ت، گفت: اصل قضيه اين است كه 
عرضه مواد  خام به گونه يي باشد  كه صنايع پايين د ستي 

بتوانند  با قيم��ت رقابتي حاكم بين عرضه كنند گان مواد  
اوليه خود  را متناسب با قيمت هاي جهاني تامين و اقد ام 

به توليد  كنند . 

 پرد اخت پول كشاورزان 
عضو كميسيون كش��اورزي مجلس شوراي اسامي 
هفته گذش��ته د ر رابطه با طرح ف��روش گند م از طريق 
بورس كاال گفت: اين طرح خوب است و حد اقل د ستاورد  
اجراي آن اين اس��ت كه 60 ت��ا 70د رصد  از پول گند م 
س��ريع تر به د ست كشاورزان خواهد  رسيد . علي اكبري، 
د ر اد ام��ه افزود : خريد  تضميني گند م قانون اس��ت و تا 
قانون لغو نش��ود ، د ولت بايد  هر سال قيمت تضميني را 
اعام كند . البته ساز وكارهاي خريد  گند م را مي توان د ر 

روش هاي مختلف پيش بيني كرد . 

 عرضه محصوالت شركت هاي تابعه شستا 
وزي��ر كار و رفاه د وش��نبه گذش��ته د ر صحن علني 
مجلس يكي از اقد امات ش��ركت س��رمايه گذاري تامين 
اجتماع��ي د ر راس��تاي اجراي ش��فاف قان��ون را عرضه 
محصوالت شركت هاي تابعه شستا د ر بازار شفاف بورس 

كاالي ايران عنوان كرد . 
علي ربيعي با بيان اينكه س��امانه هوش تجاري را د ر 
شستا مستقر كرد ه ايم گفت: محصوالت شركت هاي تابعه 
د ر ب��ورس كاال به فروش مي رس��د  و كاهش بنگاه د اري 
برنامه جد ي ماست كه متعهد  به انجام آن هستيم و شايد  
د ر هيچ د وره يي اين چنين بر اين موضوع اصرار ند اشتيم. 

 كشف منطقي قيمت فوالد 
مع��اون نظارت بر كاالهاي س��رمايه يي و خد مات 
س��ازمان حمايت مصرف كنن��د گان و توليد كنند گان 
هفته اخير د ر رابطه با كشف واقعي قيمت محصوالت 
ف��والد ي گفت: كش��ف و تعيين قيم��ت محصوالت 
ف��والد ي مطابق با مجموعه قواني��ن و مقررات جاري 
كشور بر اس��اس قيمت هاي پايه جهاني و مكان�يسم 
عرض���ه و تقاض��ا، د ر ب��ورس كاالي اي��ران صورت 
مي پذيرد  و از ش��مول قيمت گ��ذاري تكليفي خارج 
اس��ت. وحيد  منايي تاكيد  كرد : مضافاً حسب بررسي 
بعمل آمد ه افزايش قيمت جهاني ناش��ي از د و عامل 
اصلي، افزايش قيمت مواد  اوليه نظير الكترود  گرافيتي 
به د ليل كاهش توليد  جهاني و افزايش قيمت شمش 
فوالد  به د ليل كاهش عرضه جهاني و كاهش صاد رات 

كشورهاي توليد كنند ه بود ه است. 

 نياز به كمك بورس كاال 
يك توليد  كنند ه پس��ته هفته گذش��ته با اشاره به 
اقد امات به عمل آمد ه از س��وي اس��تاند اري كرمان و 
نمايند گان مجلس د ر اين استان براي ساماند هي بازار 
پس��ته از طريق پذيرش و عرضه د ر بورس كاال، اظهار 
كرد : با تاش هايي كه صورت گرفته، برخي واريته هاي 
پس��ته د ر بورس كاال پذيرش و عرضه شد ه كه تد اوم 
و استمرار آن مي تواند  د ر آيند ه موجب حل مشكات 
بازار س��نتي شد ه و ضمن كش��ف قيمت شفاف تر، به 
بازار صاد راتي نيز نظم و انس��جام بيش��تري ببخشد . 
مهد ي محمد ي افزود : با همگاني ش��د ن بازار پس��ته 
د ر ب��ورس كاال، س��رمايه ها از د يگر بازارها به س��مت 
بازار پس��ته مي آيد . عاوه بر اي��ن، عرضه د ر اين بازار 
با اس��تفاد ه ازابزارهاي��ي نظير اوراق گواهي س��پرد ه 
 كااليي از جنبه تامي��ن مالي نيز به كمك باغد اران و 

پسته كاران مي آيد . 

 راه اند ازي صند وق زعفران
سرپرست مد يريت توسعه بازار فيزيكي بورس كاال 
د ر گفت وگ��وي خود  طي هفت��ه اخير رونق معامات 
زعفران د ر بورس كاال را عاملي براي شناخته شد ن برند  
زعفران به نام ايران د ر جهان د انس��ت و گفت: د رواقع 
از آنجايي كه استاند ارد هاي بورس كاال مي تواند  خيال 
خريد اران خارج��ي را از بابت كيفيت محصول راحت 
كند ، مش��تريان خارجي به ج��اي مراجعه به د الالن 
مس��تقيما از بورس كاالي اي��ران خريد  خواهند  كرد  
و اين اتفاق به مرور زمان به ش��ناخته ش��د ن زعفران 
د ر جه��ان به عنوان يك كاالي ايراني مي انجامد . اكبر 
ميرزاپور افزود : عرضه زعفران د ر بورس كاال و به ويژه 
راه اند ازي بازار گواهي س��پرد ه كااليي براي آن منجر 
به ساماند هي بازار اين محصول خواهد  شد . البته بازار 
زعفران نيازمند  يكسري كار فرهنگ سازي د امنه د ار و 
مد اوم اس��ت تا بتوانيم از امكانات ب��ورس كاال د ر راه 

توسعه بازار اين محصول ملي گام  برد اريم. 

نگاهي به تحوالت بازار
امكان ص�اد رات ٥محصول اس�تراتژيك: 
معاون توس��عه بازرگان��ي و صناي��ع وزارت جهاد  
كشاورزي گفت: صاد ركنند گان مي توانند  د ر رينگ 
صاد راتي بورس كاال قرار بگيرند  و محصوالت خود  
را از اي��ن طريق عرضه كنند  كه با توجه به تقويت 
و گسترش روزافزون بورس كاال د ر ايران مي توانند  
از اين طريق محصوالت خود  را بهتر از گذشته د ر 
بازارهاي د اخلي و خارجي به صورت شفاف عرضه 

كنند .
علي اكب��ر مهرف��رد  اظهار كرد : پن��ج محصول 
زعف��ران، پس��ته، كش��مش، خرما و س��يب جزو 
محصوالت كش��اورزي هس��تند  كه مزيت نس��بي 
بااليي براي ص��اد رات د ارند  و اي��ران جزو يكي از 
بزرگ تري��ن توليد  كنند گان آنها د ر د نيا محس��وب 
مي شود  و امسال نيز ميزان توليد  بااليي د ر زمينه 
محص��والت خواهيم د اش��ت كه غير از كش��مش 

مابق��ي آنها روند  افزايش��ي نس��بت به س��ال هاي 
گذش��ته خواهد  د اش��ت. وي افزود : با د ستور وزير 
جه��اد  كش��اورزي از صاد ركنن��د گان محصوالت 
كش��اورزي به وي��ژه محصوالت مذك��ور حمايت 
ويژه مي شود  كه از طريق راهكارهاي متفاوت اين 

حمايت اعمال خواهد  شد . 
ب��ه عنوان مث��ال تس��هيات 14.5د رصد  براي 
صاد ركنند گان پيش بيني ش��د ه است كه از منابع 
بانك كش��اورزي، بانك توسعه صاد رات و صند وق 
توس��عه ملي اختصاص پيد ا مي كند . معاون توسعه 
بازرگان��ي و صنايع وزارت جهاد  كش��اورزي اد امه 
د اد : صاد ركنند گان مي توانن��د  د ر رينگ صاد راتي 
ب��ورس كاال ق��رار بگيرند  و محص��والت خود  را از 
اين طري��ق عرضه كنند  كه با توج��ه به تقويت و 
گس��ترش روزافزون بورس كاال د ر ايران مي توانند  
از اين طريق محصوالت خود  را بهتر از گذشته د ر 

بازارهاي د اخلي و خارجي به صورت شفاف عرضه 
كنن��د . به گزارش ايس��نا، مهرفرد  ب��راي صاد رات 
محص��والت كش��اورزي نيز مذاكرات��ي با صند وق 
ضمانت صاد رات انجام د اد ه و آنها متعهد  ش��د ه اند  
تا ظرف د و هفته د رخواست هاي مختلف را بررسي 
و كااله��اي صاد راتي د ر حوزه كش��اورزي را براي 

سيستم بانكي ضمانت كنند .
وي با بيان اينكه براي استفاد ه از اين تسهيات 
و حمايت ه��ا زنجيره هاي توليد  و تاجراني كه خود  
د اراي زنجيره توليد  هستند ، د ر اولويت قرار د ارند ، 
گفت: پتانس��يل بااليي براي توس��عه و رونق بازار 
صاد راتي محصوالت كشاورزي ايران وجود  د ارد  كه 
اگر صاد رات آنها حمايت ش��ود  و توسعه يابد  توليد  

اين محصوالت نيز افزايش پيد ا خواهد  كرد . 
زيان بورس هاي عربي: تصفيه حس��اب هاي 
بي سابقه د ر عربستان د ر ماه جاري مياد ي موجب 
كاهش حد ود  19ميلي��ارد  د الري ارزش د ارايي ها 
د ر بورس ه��اي 6 كش��ور عضو ش��وراي همكاري 
خليج فارس ش��د . به گزارش بلومب��رگ، به د نبال 

د ستگيري هاي گسترد ه د ر عربستان كه به اد عاي 
مقامات س��عود ي با هد ف مبارزه با فس��اد  صورت 
گرفته اس��ت، يك توسعه د هند ه اماك د ر د وبي از 
بزرگ تري��ن عرضه اوليه س��هام د ر بازار خاورميانه 
د ر س��ال جاري منصرف شد ه است. به گفته منابع 
آگاه، پس از آنكه سرمايه گذاران د اخلي د ر آخرين 
روز معامله از سرمايه گذاري صد ها ميليون د الري 
د ر موسس��ه اماك امار پراپرتيز منصرف ش��د ند ، 
مشاوران اين شركت نتوانستند  عرضه 1.3ميليارد  
د الري سهام اين شركت د ر بورس امارات را كامل 
كنند .اي��ن مناب��ع افزود ند : اين انصراف گس��ترد ه 
از س��رمايه گذاري ب��ه د نبال تصفيه حس��اب هاي 
گس��ترد ه د ر عربس��تان رخ د اد ه است. همچنين، 
تصفي��ه حس��اب هاي بي س��ابقه د ر عربس��تان د ر 
م��اه جاري مي��اد ي د امن بس��ياري از چهره هاي 
سرش��ناس خان��د ان س��عود ي و س��رمايه گذاران 
ميليارد ر اين كشور را گرفته است. اين بازد اشت ها 
طي هفته گذشته موجب كاهش حد ود  19ميليارد  
د الري ارزش د ارايي ها د ر بورس هاي 6 كشور عضو 

شوراي همكاري خليج فارس شد . د ر ابتد اي عرضه 
اوليه سهام موسس��ه امار پراپرتيز كه از 26 اكتبر 
آغاز ش��د ، تقاضاي زياد ي براي خريد  س��هام اين 
ش��ركت وجود  د اش��ت، اما بيش از يك هفته بعد  
و به د نبال تحوالت د ر عربس��تان بسياري از خريد  

سهام منصرف شد ند .
تقا براي تكميل فروش سهام اين شركت بزرگ 
اماراتي نشان مي د هد  كه سرمايه گذاران منطقه تا 
چه ميزان نگران افزايش ريسك سرمايه گذاري د ر 
منطقه بعد  از بازد اش��ت چهره هاي سرش��ناس د ر 
عربستان هس��تند .اين تصفيه حساب ها همچنين 
احتم��اال بر عرض��ه اوليه س��هام برخ��ي د يگر از 
ش��ركت هاي بزرگ اماراتي از جمله عرضه س��هام 
جايگاه ه��اي عرض��ه س��وخت ش��ركت ملي نفت 
ابوظبي د ر اواخر امس��ال و عرضه احتمالي س��هام 
ش��ركت امارات گلوبال آلومينيوم د ر اوايل س��ال 
2018 تاثي��ر منفي خواهد  گذاش��ت. از زمان آغاز 
عرضه اوليه سهام، ارزش س��هام شركت ماد ر امار 

پراپرتيز 7.5د رصد  افت د اشته است. 

بازار سرمايه

صعود شاخص هاي بازار سرمايه
گروه بورس|

 د ر د اد  و س��تد هاي روز ش��نبه ش��اخص كل 
ب��ورس تهران ب��ا افزايش 196واحد ي توانس��ت، 
رقم 88 ه��زارو 202واحد  را به خ��ود  اختصاص 
د هد . بر اين اس��اس د ر د اد  و ستد هاي روز شنبه 
س��هامد اران بورس تهران بي��ش از 534 ميليون 
برگه س��هم، حق تقد م و س��اير د ارايي هاي مالي 
را د ر بازار د س��ت به د س��ت كرد ند  كه ارزش اين 
مب��اد الت بيش از يك ه��زار و 174ميليارد  ريال 
بود  و د ر 44هزار نوبت معاماتي به ثبت رس��يد . 
همچنين شاخص بازار اول 229واحد  باال رفت اما 
شاخص بازار د وم 58 واحد  افت كرد . اين د رحالي 
اس��ت ك��ه نماد هاي پاالي��ش نف��ت بند رعباس، 

پاالي��ش نفت اصفه��ان، فوالد  مبارك��ه، پااليش 
نفت تهران و پااليش نفت تبريز با بيشترين تاثير 
مثبت بر ش��اخص رش��د  اين متغير را رقم زد ند . 
د ر مقاب��ل د و نماد  تاپيكو و س��رمايه گذاري غد ير 
بيش��ترين تاثير منفي را بر شاخص كل د اشتند . 
اف��زون بر اي��ن گروه ه��اي فرآورد ه ه��اي نفتي، 
ش��يميايي و فلزات اساسي با بيش��ترين حجم و 
ارزش معامات د ر صد ر برترين گروه هاي صنعت 
قرار گرفتند . د ر س��ويي د يگر صد رنش��يني بازار 
نيز با بيش��ترين رش��د  قيمت متعلق به نماد هاي 
سيمان ايام، سيمان كرد ستان، نورد  آلومينيوم، 
س��يمان غرب، آلوميني��وم اي��ران، پااليش نفت 
بند رعب��اس و فرآوري م��واد  معد ني اي��ران بود . 

د ر مقاب��ل نماد هاي س��رمايه گذاري اعتبار ايران، 
س��رما آفرين، ليزينگ رايان س��ايپا، موتورسازان 
تراكتورس��ازي ايران، توليد  محور خود رو، سيمان 
هگمتان و كارتن ايران با بيشترين كاهش قيمت 

د ر انتهاي جد ول معامات قرار گرفتند . 

 افزايش حجم و ارزش معامالت
بر اين اس��اس د رحالي كه ح��د ود  450هزار و 
382تن ان��واع كاال به ارزش 9هزار و 692 ميليارد  
ريال د ر بورس كاالي ايران د اد وس��تد  شد ، حجم و 
ارزش معامات به ترتيب 2 د رصد  و 6  د رصد  رش��د  
را تجربه كرد . همچنين د ر تاالر محصوالت صنعتي 
و معد ن��ي 148هزار و 310ت��ن انواع كاال به ارزش 
4هزار و 306ميليارد  ريال معامله شد . عاوه بر اين 
د ر اي��ن تاالر 138هزار و 57 تن فوالد ، يك هزار و 
180تن آلومينيوم، 6 هزار و 260تن مس، 250تن 

كنس��انتره موليبد ن، 3تن كنسانتره فلزات گرانبها، 
2ه��زار و 500 تن آهن اس��فنجي، 60 تن روي و 
10كيلوگرم شمش طا از سوي مشتريان خريد اري 
ش��د . همچني��ن د ر هفته معامات��ي مذكور د ر د و 
بخ��ش د اخلي و صاد راتي تاالر فرآورد ه هاي نفتي و 
پتروشيمي 262هزار و 924تن انواع كاال به ارزش 
4ه��زار و 994ميليارد  ريال به فروش رس��يد . اين 
د رحالي اس��ت كه د ر اين تاالر 53 هزار و 653 تن 
قي��ر، 57هزار و 915تن مواد  پليمري، 87 هزار تن 
وكيوم باتوم، 19هزار و 500 تن لوب كات، 36هزار 
و 180تن مواد  شيميايي، 7هزار و 100تن گوگرد ، 
506 تن روغن پايه و اساك واكس همچنين يك 
ه��زار و 70تن عايق رطوبتي خريد اري ش��د . تاالر 
محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران طي هفته 
مذكور شاهد  معامله 35هزار و 464تن انواع كاال به 
ارزش بي��ش از 302ميليارد  ريال بود ؛ د ر اين تاالر 

د اد  و ستد  35 زار و 250تن گند م، 189هزار قطعه 
جوج��ه يك روزه و 25تن برنج مش��اهد ه ش��د . د ر 
هفته يي كه گذش��ت و د ر بازار فرعي بورس كاالي 
ايران هم 2هزار تن پتاس)كلريد  پتاسيم(، 600 تن 
روغن، 180تن ضايعات فلزي، 900تن نخ پلي استر 
گريد  A همچنين 4تن بشكه خالي د اد وستد  شد . 

 عبور آيفكس از ۱000 واحد 
همچني��ن د ر ب��ازار فراب��ورس ش��اخص با 
رش��د  همراه ب��ود  و با افزاي��ش 11.64واحد ي 
مع��اد ل 1.17 د رص��د  ب��ه رق��م 1008.6واحد  
رسيد . براس��اس اين گزارش د ر بازار فرابورس، 
معامله گ��ران 195ميلي��ون و 558 ه��زار برگه 
به��اد ار د ر قالب 28ه��زار و 854 نوبت معامله 
و ب��ه ارزش 158ميلي��ارد  و 476ميليون تومان 

د اد وستد  كرد ند .

آمار معامالت

رييس شوراي اطالع رساني بازار سرمايه خبر د اد 

بورس ارز؛ ابزار تثبيت و كنترل
ياس��ر فاح رييس ش��وراي اطاع رساني بازار س��رمايه سازمان 
ب��ورس د ر رابطه با راه اند ازي بورس ارز و برخي از اظهارات مبني بر 
اينكه چنين بورس��ي د ر د نيا وجود  ن��د ارد ، گفت: بازارهايي د ر د نيا 
ب��ا قالب بورس ارز به عناوين د يگري همچ��ون بازارهاي فاركس يا 
نقل و انتقاالت ارزي وجود  د ارد ، اما عملكرد ي غيررس��مي د ارند . به 
گزارش راد يو سهام، مد يرعامل شركت اطاع رساني و خد مات بورس 
تصريح كرد : گاهي برخي كارشناس��ان ش��رايط اقتصاد ي ايران را با 
ساير كشورها مقايس��ه مي كنند  و معتقد ند  كه د ر كشورهاي د يگر 

بطور رسمي چنين س��ازوكاري وجود  ند ارد ، پس احد اث بورس ارز 
صحيح نيس��ت، اما اين بيان اشتباه است، زيرا اقتصاد  ايران با ساير 
د نيا قابل مقايسه نيست و ارزآوري ايران متكي بر نفت است. مشاور 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهاد ار افزود : ايران براس��اس اقتصاد  
نفتي اد اره مي شود  و بيشتر د ريافتي هاي ارزي كشور از محل فروش 
نفت، ميعانات گازي و پتروشيمي تامين مي شود ، پس بايد  با توجه 
به تكيه كش��ور براين كاال ارز سامان د هي شود . به گفته مد ير روابط 
عمومي و امور بين الملل س��ازمان ب��ورس و اوراق بهاد ار، براي آنكه 

بتوان قيمت ارز را كنترل كرد  و از مزيت ارز تك نرخي بهره مند  شد ، 
تاسيس بورس ارز ضروري است و با تاييد  نهايي بانك مركزي شاهد  
اين د س��ت آورد  نوين مي شويم. ياس��ر فاح با بيان اثر پذيري ارز از 
سازوكار عرضه و تقاضا با راه اند ازي بورس كاال، ياد آور شد : تاسيس 
بورس ارز بر شفاف سازي و نظام مند  سازي قيمت ارز اثري مستقيم 
مي گ��ذارد  و پس از آن قيمت ارز آزاد  براس��اس س��ازوكار عرضه و 

تقاضاي بازار تعيين مي شود . 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه بانك مرك��زي د ر مجموع موافق 
به احد اث بورس ارز اس��ت و مش��كات اقتصاد ي كشور تاكنون اجازه 
راه ان��د ازي اين بورس را ن��د اد ه، بيان كرد : متولي ارز كش��وري بانك 
مركزي اس��ت و تعيين ن��رخ و عوامل مربوط ب��ه ارز از وظايف ذاتي 
اين بانك اس��ت، پس بايد  به اين نه��اد  اجازه د هيم تا تثبيت ارزي را 
به وجود  بياورد  و پس از آن بورس ارز امكان فعاليت د ارد . ياسر فاح 

گفت: راه اند ازي بورس ارز به ش��رايطي از جمله اقتصاد  جهان، شرايط 
سياس��ي و همچنين شرايط بازار و ارز كشور بس��تگي د ارد ، بنابراين 

پيش بيني و تطابق اين موارد  با يكد يگر نامعلوم است. 

چهره



 Mon. November  20. 2017  972   دو شنبه         29  آبان 1396     اول ربيع االول 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 حركت كاروان »همراه اول«
براي كمك به زلزله  زد گان 

همراه اول از حركت كارواني شامل كمك هاي غيرنقد ي 
به مناطق زلزله زد ه د ر غرب كشور خبر د اد . 

ب��ه گ��زارش ايلنا، ش��ركت هم��راه اول ب��ه عنوان 
نخس��تين و بزرگ ترين اپراتور موبايل كش��ور به د نبال 
انجام مسووليت هاي اجتماعي از حركت كارواني بزرگ 
شامل كمك هاي غيرنقد ي به زلزله زد گان غرب كشور د ر 

استان هاي ايالم و كرمانشاه خبر د اد . 
گفتن��ي اس��ت، بعد  از وق��وع زلزله د ر غرب كش��ور 
و اخت��الل د ر سيس��تم ارتباطي به  د لي��ل حجم باالي 
مكالم��ات و قطع برق همراه اول با ارس��ال س��ايت هاي 
موبايل سيار، ژنراتورهاي برق به مناطق زلزله زد ه و ايجاد  
بس��تر مكالمه رايگان براي زلزله زد گان توانست تا بستر 

مناسب ارتباطي براي اين مناطق را ايجاد  كند . 

 كارخانه نخ ريسي بهشهر به مد ار توليد  بازگشت-
ساري| كارخانه نخ ريسي اكريلتاب بهشهر د ر شرق مازند ران 
15روز پس از آتش س��وزي اي كه انبار مواد  اوليه آن را تبد يل 
به خاكستر كرد ه بود  از روز شنبه به مد ار توليد  بازگشت. انبار 
كارخانه اكريلتاب 11 آبان ماه جاري به د ليل آنچه اتصال سيم 
برق عنوان شد ، شب هنگام آتش گرفت. براساس اعالم مد يران 
كارخانه و مسووالن آتش نشاني، د ر اين حاد ثه يك هزار و 800 
تن نخ اكريلي ويژه توليد  فرش د س��تي و ماشيني و يك هزار 
تن كاموا آماد ه ارسال به بازار د ر آتش سوخت. د ر برآورد  اوليه 
ميزان خسارت ناشي از اين آتش سوزي كه 30د رصد ش تحت 
پوشش بيمه قرار د اشت افزون بر 400ميليارد  ريال اعالم شد . 
مد يرعامل كارخانه اكريلتاب گفت كه كارخانه با وجود  به نتيجه 
نرسيد ن وعد ه هاي مس��ووالن براي كمك به احياي آن براي 
جلوگيري از بيكاري كارگران و زيان بيشتر، فعاليتش را از امروز 
به طور موقت از سر گرفت. محمد  جعفرزاد ه افزود  كه اين واحد  
صنعتي پيش از آتش سوزي د ر سه نوبت فعال بود  ولي اكنون 
د ر يك نوبت فعال شد  تا د ر صورت تامين مواد  اوليه بتواند  به 

ظرفيت كامل بازگرد د .
 د انش آم�وزان خارج از كش�ور، س�فير ايران د ر 
جذب گرد ش�گر ش�وند - تبريز| معاون عمراني استاند ار 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه 14هزار نفر د انش آموز د ر خارج 
از ايران مشغول تحصيل هستند ، گفت: مي توانيم براي جذب 
گرد ش��گران خارجي از اين د انش آموزان به عنوان س��فيران 
ايران د ر كش��ورهاي خارجي اس��تفاد ه كنيم. محمد صاد ق 
پورمهد ي د ر پنجمين جلسه شوراي آموزش و پرورش استان 
با بيان اينكه د ر س��تاد  استاني تبريز 2018 كميته فرهنگي 
و اجتماعي تش��كيل يافته است، اظهار كرد : د ر رويد اد  تبريز 
2018 آموزش و پرورش اس��تان يكي از مباحثي اس��ت كه 

مي توان از ظرفيت باالي آن د ر اين راستا استفاد ه كرد . 
  بارند گ�ي از د وش�نبه د ر مناط�ق زلزله زد ه 
كرمانشاه آغاز مي شود - كرمانشاه| معاون اد اره كل 
هواشناسي استان كرمانشاه از آغاز بارش باران د ر مناطق 
زلزله زد ه اس��تان از روز د وشنبه هفته جاري خبر د اد  و 

گفت: اين  بارش ها تا روز چهارشنبه اد امه پيد ا مي كند . 
علي محمد  زورآوند  اظهار كرد : س��امانه ناپايد اري كه 
روزهاي گذش��ته هم به آن اشاره شد  از اوايل د وشنبه تا 
شنبه هفته آيند ه جو استان را تحت تاثير قرار خواهد  د اد . 
وي اد ام��ه د اد : م��وج اول اي��ن س��امانه، روزهاي 
د وشنبه تا چهارش��نبه ضمن كاهش د ماي روزانه به 
تناوب سبب بارند گي همراه با مه، رعد  و برق و وزش 
باد  د ر اس��تان مي شود . زورآوند  افزود : شرايط ناپايد ار 
طي روز سه شنبه د ر مناطق زلزله زد ه شهرستان هاي 
س��رپل ذهاب، قصرش��يرين و گيالنغ��رب همچنين 
ش��مال غرب اس��تان)اورامانات( از ش��د ت بيشتري 

برخ��ورد ار خواه��د  ب��ود .
 كاهش 3د رصد ي نرخ بيكاري با منابع صند وق 
توسعه ملي -تبريز| نمايند ه تبريز، اسكو و آذرشهر 
د ر مجلس د هم مطرح كرد : د ر صورت اس��تفاد ه از 
منابع صند وق توس��عه ملي، نرخ بيكاري د ر استان 

3د رصد  كاهش مي  يابد . 
 به گ��زارش ايس��نا، ش��هاب الد ين بي  مقد ار د ر 
هماي��ش »تبيي��ن راهكاره��اي اس��تفاد ه بهينه از 
تس��هيالت صند وق توسعه ملي براي ايجاد  اشتغال 
روستايي« د ر خصوص تس��هيالت صند وق توسعه 
ملي براي روس��تاييان ياد آور ش��د : از اين صند وق 
ح��د ود  430 ميلي��ارد  تومان به آذربايجان ش��رقي 
آورد ه   كن��ار  د ر  و  اس��ت  د اد ه ش��د ه  اختص��اص 
س��رمايه گذاران، اين مبلغ به ح��د ود  600 ميليارد  

تومان هم مي رسد . 
 وي اف��زود : البت��ه باي��د  گفت كه اس��تفاد ه از 
تس��هيالت صند وق هايي همچون صند وق توس��عه 
ملي و صند وق نوآوري و شكوفايي نياز به روان سازي 
د ارد .  وي خطاب به مسووالن و متوليان امور تاكيد  
كرد : شما بايد  مرد م را براي كارآفريني تشويق كرد ه 
و از طرفي بانك هاي عامل را براي همراهي با مرد م 
توجيه كنيد . بي مقد ار همچنين برند سازي و رعايت 
اخالق د ر كسب وكار براي كارآفرينان را از ضروريات 
د انس��ت و افزود : د ر كنار اينه��ا د ر مرحله اول بايد  
بازار فروش و عرضه محصوالت شناس��ايي ش��ود  و 
بع��د  به فكر توليد  بود ؛ معتق��د م كه حلقه مفقود ي 
اقتصاد  ايران همان پيد اكرد ن بازار فروش مناس��ب 
ب��راي محصوالت توليد ي اس��ت.  وي د ر بخش��ي 
د يگر از س��خنان خود  با انتقاد  از بي توجهي مد يران 
و مس��ووالن براي ش��ركت د ر اين همايش صند وق 
توس��عه ملي براي ايجاد  اشتغال روستايي د ر تبريز 
بي��ان كرد : آنان با نيامد ن خود  به اين همايش مهم 
ب��ه ما و هم اس��تاني ها بي احترام��ي كرد ند  و حاضر 
نش��د ه اند  ك��ه زمان خ��ود  را به اي��ن موضوع مهم 

اختصاص د هند . 
 وي با اش��اره به نقش پررنگ مد ي��ران د ر ايجاد  و 
حماي��ت از اش��تغال تاكيد  كرد : د عوتنامه رس��مي به 
مد يران براي حضور د ر اين همايش ارس��ال ش��د ه بود  
ولي متاسفانه حضور ند اشتند ؛ به همه مد يران مي گويم 
كه بايد  از پش��ت ميز خود  بلند  شوند  و خود  به د نبال 

كارآفرينان و عالقه مند ان به سرمايه گذاري باشند .

ويژه

اخبارشهرستانها

نوبخت د ر د يد ار با آيت اهلل مكارم شيرازي درخصوص جبران خسارت مناطق زلزله زده مطرح كرد

واريز۲۸۱ميلياردتومانتسهيالتبالعوضآسيبديدگان

ارسال كاروان كمك هاي »ايران خود رو« به مناطق زلزله زد ه 

گروه بنگاه ها|
محمد باق��ر نوبخ��ت س��خنگوي د ول��ت و رييس 
س��ازمان برنامه و بود جه روز گذشته براي زيارت حرم 
مطه��ر حضرت فاطمه معصومه )س( و د يد ار با مراجع 
عظام تقليد  به قم س��فر كرد . د يد ارهايي كه د ر هر يك 
از آنها بخش��ي از مطالبات مرد م د ر بخش هاي مختلف 
اقتص��اد ي، معيش��تي، اجتماعي و... مطرح ش��د ند  و 
راهكارهاي س��ازند ه براي عبور از آنها از س��وي مراجع 

عظام تقليد  و آيات عظام ارائه شد . 
د ر اين ميان موضوع رس��يد گي به آس��يب د يد گان 
غرب كش��ور و راهكاره��اي اجرايي د ول��ت براي حل 
مشكالت معيشتي و اقتصاد ي مرد م از جمله مهم ترين 
س��رفصل هايي بود ند  كه از س��وي مراجع عظام قم د ر 
د يد ار با س��خنگوي د ولت مطرح ش��د ند  تا برنامه هاي 

اجرايي براي حل اين مشكالت تد ارك د يد ه شود . 
د ستورات اسالم مبني بر ضرورت مقاوم سازي خانه ها 
از جمل��ه موضوعاتي بود ند  كه د ر جريان د يد ار نوبخت با 
آيت اهلل جواد ي آملي  به ابعاد  و زواياي گوناگون آن اشاره 
شد ؛ موضوعي كه طي روزهاي اخير مباحث د امنه د اري 
را د ر سطح رسانه ها ايجاد  كرد ه و اظهارنظرهاي گوناگوني 

د رباره آن مطرح مي شود . 

 با بانك هاي ربوي نمي توان توليد  د اشت
آي��ت اهلل جواد ي آملي مرجع تقليد  ش��يعيان گفت: 
مس��اله اقتص��اد  مقاومتي ب��ا س��فارش و نصيحت حل 
نمي ش��ود ، بلكه با علم حل مي شود ، بنابراين د انشگاه ها 
بايد  بد انند  كه نبايد  به د نبال ميزنشيني بروند ، بلكه بايد  

مستقيما از د انشگاه به توليد  بروند . 
به گزارش »تعاد ل« و به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
اس��را، آيت اهلل جواد ي آملي د ر د ي��د ار محمد باقر نوبخت 
معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه وبود جه كه 
د ر بنياد  بين المللي علوم وحياني اسرا برگزار شد ، ضمن 
تش��كر از زحماتي كه د ولت و مرد م براي كمك رساند ن 
به زلزله زد گان انجام د اد ند ، براي د رگذشتگان اين حاد ثه 
آرزوي غفران الهي و براي مصد ومان حاد ثه از ايزد  منان 

طلب سالمت و شفاي عاجل كرد ند . 
وي به د ستور اسالم به مقاوم سازي د ر ساخت خانه ها 
اش��اره كرد  و اظهار د اشت: د ر اين گسل هاي زلزله براي 
همه آسيب است، اما اينكه مي بينيد  چند  صد  نفر آسيب 
مي بينند ، براي اين است كه آن حد اقل د ستورات اسالم 
رعايت نشد ه است. وجود  مبارك پيغمبر)ص( د ر جريان 
كند ن قبر پسرش ابراهيم كه وارد  قبرستان شد  و مرتب 
سفارش مي كرد  كه اين طور قبر را بكن. آن گوركن شاكي 
ش��د  كه چرا اين قد ر ايراد  مي گيريد ، فرمود : آد م طرزي 
خانه مي س��ازد  كه با يك تكان خراب نش��ود  و در ادامه 

ه��م فرمود : تو چه كار د اري اين قبر مرد ه اس��ت ما براي 
يك مرد ه هم كه خانه مي سازيم محكم مي سازيم. 

وي اد ام��ه د اد : ملت بايد  رش��د  و ش��كوفايي عقلي 
و علمي د اش��ته باش��د  كه كش��ور را اد اره كند ، ولي اگر 
ملتي جيبش و د س��تش خالي باشد ، اين ويلچري است 
و قد رت قيام ند ارد ، لذا د ولت به ملتي مي تواند  تكيه كند  
كه ملت، س��تون باشد . مرجع تقليد  شيعيان د ر اد امه بر 
لزوم به كارگيري طالب و د انش��جويان د ر عرصه عمل و 
توليد  تاكي��د  و ابراز كرد : هم حوزه و هم د انش��گاه بايد  
علمي د اشته باشند  كه بتواند  مشكل جامعه را حل كند ، 
هم اس��تاد  بايد  طوري شاگرد  تربيت كند  كه ميزنشين 
نباش��د ، هم شاگرد  بايد  طوري باش��د  كه د ر سر؛ هوس 
ميز، پست و مقام ند اشته باشد ، نه اينكه از همان اول اين 
د انشجو به فكر ميز است. وي خاطرنشان كرد : فهميد ن 
و عاقل ش��د ن حرام نيس��ت، بي عقلي حرام است؛ وجود  
مبارك پيامبر)ص( هم كه د ست كارگر را بوسيد ، د ست 
كارگري را بوسيد  كه براي خود ش كار مي كرد ، مزد وري 
د ر اسالم قد غن است و غالب فقها حمل بر كراهت كرد ند ، 

براي اينكه با عزت و كرامت انسان هماهنگ نيست. 
وي اد امه د اد : سرمايه فروشي خسارت است نه تجارت 
و نفت يك سرمايه است و نه د رآمد ؛ لذا نبايد  خام فروشي 

كرد  بلكه بايد  آن را د ر چرخه توليد  به كار گرفت، تالش و 
كوشش ما اين است كه اقتصاد  نه د ولتي و نه خصوصي 

است، نه خصولتي است، بلكه عمومي است. 
آي��ت اهلل جواد ي آملي ياد آور ش��د : با بانك هاي ربوي 
نمي توان توليد  د اشت، خد اي سبحان د ر قرآن مي فرمايد  
گزينه نظامي روي ميز قرآن من اس��ت، بانك هاي ربوي 

د ارد  با من مي جنگند ، اما ما باور نكرد يم. 

 خد مت رساني د ولت و مرد م د ر زلزله كرمانشاه 
قابل توجه و جامع بود 

 يك��ي د يگ��ر از مراج��ع ش��يعه گفت: مش��اركت 
و خد مت رس��اني د ول��ت و م��رد م د ر زلزله كرمانش��اه 
قابل توجه و جامع تر از گذش��ته ب��ود  كه اين تالش ها 
ج��اي تش��كر د ارد . به گزارش ايس��نا، آي��ت اهلل ناصر 
مكارم شيرازي د يروز د ر د يد ار محمد باقر نوبخت معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بود جه كشور با 
تاكيد  بر لزوم افزايش كمك ها به آس��يب د يد گان زلزله 
اخير عنوان كرد : مش��اركت و خد مت رس��اني د ولت و 
مرد م د ر زلزله كرمانشاه قابل توجه و جامع تر از گذشته 
بود  كه اين تالش ها جاي تشكر د ارد . اين مرجع تقليد  
شيعه تصريح كرد : مشكالت زياد ي د ر مناطق زلزله زد ه 

وجود  د ارد  كه بايد  به آنها رس��يد گي ش��ود  و خد مات 
و كمك ها تد اوم د اشته باش��د . وي خاطرنشان كرد : با 
توجه به اينكه فصل سرما را د ر پيش د اريم بايد  تالش 
بيش��تري صورت بگيرد  تا مرد م از بازس��ازي خانه ها و 

كمك رساني هاي بيشتر، نااميد  و مايوس نشوند . 
آي��ت اهلل مكارم ش��يرازي ب��ا تاكي��د  ب��ر اهمي��ت 
مقاوم سازي خانه ها بيان كرد : فارغ از د عواها و بحث ها 
بسياري از ساختمان هاي جد يد  هم فرسود ه هستند  و 

بايد  براي مقاوم سازي آنها فكري اساسي شود . 
وي اد امه د اد : بافت هاي فرس��ود ه بايد  بازسازي، 
نوس��ازي و مقاوم س��ازي ش��ود  ت��ا د ر زم��ان زلزله 
شاهد  حواد ث تلخ نباش��يم. وي اظهار د اشت: براي 
مقاوم سازي خانه ها بايد  فعاليت هاي تشريفاتي نظام 
مهند س��ي نيز بازنگري و علت ريزش ساختمان هاي 
تازه تاسيس بررسي شود . اين مرجع تقليد  د ر مورد  
فض��اي مجازي نيز عنوان ك��رد : فضاي مجازي تنها 
فس��اد  و تزلزل ايج��اد  نمي كند  بلكه د ر فروپاش��ي 
اصول اخالقي نقش مهمي د ارد  و بسياري از مسائل 
اخالق��ي، د ين��ي و اعتقاد ي را تهد ي��د  مي كند . وي 
گفت: فضاي مجازي د امي سياس��ي از س��وي غرب 
است، متاس��فانه غرب با سلطه فضاي مجازي نيات 

ش��ومي د ارد  و نمي توان نس��بت به آنها خوش��بين 
بود . آيت اهلل مكارم ش��يرازي خاطرنش��ان كرد : براي 
جايگزين��ي فضاي مج��ازي د ر جامعه ب��ا توجه به 
آسيب هايي كه به د نبال د ارد  بايد  راهكاري اند يشيد . 
آيت اهلل مكارم ش��يرازي د ر اد امه د ر مورد  پرد اخت 
ماليات ني��ز عنوان ك��رد : اخذ ماليات باي��د  عاد النه 
باش��د ، د ريافت ماليات از كس��به ها و فعاالن كوچك 
و از ي��اد  برد ن د انه د رش��ت ها و ف��رار آنها از پرد اخت 
ماليات صحيح نيست. وي د ر پايان عنوان كرد : براي 
فس��اد هاي اقتصاد ي نيز بايد  به د نبال راهكاري بود ، 
مقابله با فس��اد  نياز به تصميمات اساس��ي و بنياد ين 

توسط مسووالن د ارد . 

 برنامه د ولت براي حمايت از آسيب د يد گان
رييس سازمان برنامه و بود جه گفت: د ولت 281 
ميليارد  توم��ان به صورت بالع��وض و 65۹ميليارد  
تومان براي تس��هيالت ارزان قيمت مصوب كرد ه كه 
با وجود  محد ود يت هاي بود جه، تس��هيالت بالعوض 
هم��ان روز ب��ه خزانه ابالغ و اين پ��ول هم اكنون به 
حس��اب بنياد  مس��كن واريز ش��د . به گزارش پايگاه 
اطالع رساني د ولت و به نقل از ايرنا، محمد باقر نوبخت 
روز يك ش��نبه د ر د يد ار با آيت اهلل مكارم ش��يرازي از 
مراج��ع عظام تقليد  با تقد ي��ر از كمك ها و عملكرد  
مرد م به زلزله زد گان غرب كش��ور افزود : پس از اين 
حاد ثه د ولت سه وظيفه اساسي امد اد  و نجات، اسكان 
موقت و اس��كان د ايمي را تعري��ف كرد ه و اقد ام هاي 
الزم ب��ر مبناي اين وظايف تصوي��ب، اجرا يا د رحال 

اجرايي كرد ن است. 
وي با بيان اينكه كمك هاي قابل ستايش مرد م رافع 
وظايف د ولت براي كمك به زلزله زد گان نيس��ت، اد امه 
د اد : براي اس��كان موقت زلزله زد گان از همان روز اول با 
حضور رييس جمهوري د ر كرمانشاه د ستورات الزم د اد ه 
ش��د ه و د ر نخستين جلسه د ولت پس از اين حاد ثه نيز 
براي كمك به زلزله زد گان د ر پنج س��رفصل براي افراد  

آسيب د يد ه برنامه ريزي شد ه است. 
نوبخت با بيان اينكه موضوع زلزله به جهت اهميت 
با جد يت د ر د س��تور كار د ولت ق��رار د ارد ، اد امه د اد : از 
مرد م مي خواهيم كه د ر بازسازي خانه هاي تخريب شد ه 

اصول فني و ايمني را رعايت كنند . 
وي اف��زود : مرد م به ايمني د ر س��اختمان به عنوان 
س��ختگير نگاه مي كنند  كه به د ليل رعايت نكرد ن اين 
اصول ايمني متاسفانه برخي ساختمان هاي تازه ساخت 
نيز د ر اين زمين لرزه د چار آسيب شد ند  و اين د ر حالي 
بود  كه س��اختمان ها خس��ارتي ند يد  كه اين نش��ان از 

اهميت رعايت مسائل ايمني و فني است. 

كاروان كمك ش��ركت هاي گروه صنعتي ايران 
خود رو ب��ه هموطنان زلزله زد ه غرب كش��ور د ر 
ايران خود رو كرمانشاه تجميع سپس براي توزيع 
د ر ش��هرها و روس��تاهاي آس��يب د يد ه راهي اين 

مناطق شد .  
به گ��زارش ايكوپرس، اين كمك ها از س��وي 
ش��ركت ايران خ��ود رو و ش��ركت هاي تابعه اين 
گروه صنعتي از تهران و ساير استان ها و شهرهاي 
مختلف كش��ور به ايران خود رو كرمانشاه ارسال و 

از آنجا بين مناطق زلزله زد ه توزيع شد . 
كاروان كمك ه��اي گروه صنعتي ايران خود رو 
د ر چند ين تريلر، كاميون و كاميونت شامل اقالم 
اصلي مورد  نياز هموطنان د ر شهرها و روستاهاي 

آس��يب د ي��د ه از زلزل��ه تهيه ش��د ه اس��ت. اين 
كمك ها با هماهنگي ستاد  مد يريت بحران كشور، 
استاند اري كرمانشاه، جمعيت هالل احمر و ساير 
ارگان ه��اي د خيل د ر امر امد اد رس��اني توس��ط 
تعد اد ي از كاركنان گروه صنعتي ايران خود رو د ر 
شهرها و روستاهاي زلزله زد ه توزيع خواهد  شد . 

همچنين نيروه��اي ام��د اد ي و خد مات پس 
از ف��روش ايران خود رو كه س��اعاتي پس از وقوع 
زلزله براي خد مت رس��اني به غرب كش��ور اعزام 
ش��د ه اند  نيز همچنان د ر منطقه حاضر و د رحال 

امد اد رساني هستند .
اي��ن نيروهاي امد اد ي ك��ه از تهران، همد ان و 
اهواز به مناطق غربي كشور اعزام شد ه اند  تا پايان 

زمان نياز و اضطرار د ر منطقه  مستقر خواهند  بود . 
گفتني اس��ت با توجه به وضعيت خاص منطقه و 
نقل و انتقاالت متعد د  بين ش��هرها با خود روهاي 
ش��خصي و صد مه د ي��د ن بس��ياري از خود روها، 
ناوگان ام��د اد ي ايران خود رو ش��امل 15خود رو 
ام��د اد ، د و كانكس، خود روه��اي مجهز به د كل و 
كوييك س��رويس تاكن��ون روزانه ب��ه 40خود رو 

خد مات ارائه كرد ه اند .
همچني��ن اين ش��ركت با د ر اختيار د اش��تن 
خود روهاي س��نگين و برخي تجهي��زات د ر كنار 
ساير س��ازمان هاي امد اد ي ازجمله هالل احمر و 
آتش نشاني د ر امر آواربرد اري نيز اقد اماتي صورت 

د اد ه است. 

استارت خود رو كوييك توسط شريعتمد اري 

وزير صنعت، معد  ن و تجارت د  ر روز پاياني د  وازد  همين 
نمايش��گاه بين المللي قطعات، لوازم و مجموعه هاي خود  رو 
تهران با حضور د  ر غرفه سايپا د  ر جريان آخرين د  ستاورد  هاي 
اين گروه خود  روسازي قرار گرفت. به گزارش تعاد ل، به نقل 

از سايپانيوز، محمد   شريعتمد  اري و هيات همراه با حضور د  ر 
نمايش��گاه بين المللي قطعات، لوازم و مجموعه هاي خود  رو 
تهران د  ر بازد  يد   از غرفه گروه خود  روسازي سايپا، كوييك؛ 
جد  يد  ترين محصول سايپا را مورد   ارزيابي قرار د  اد  . د  ر حاشيه 
اين بازد  يد  ، وزير صنعت ضمن سوار شد  ن بر خود  رو كوييك 
از آخرين د  ستاورد  هاي گروه خود  روسازي سايپا مطلع شد   
و د  ر جريان جد  يد  ترين امكانات اين خود  رو و زمان ورود   به 
بازار آن قرار گرفت. براساس اعالم گروه خود  روسازي سايپا 
فروش خود  رو كوييك س��ايپا از 7 آذر ماه س��ال جاري به 
صورت اينترنتي آغاز خواهد   شد  . گفتني است، د  وازد  همين 
نمايشگاه بين المللي قطعات، لوازم و مجموعه هاي خود  رو از 
روز د  وشنبه 21 آبان ماه شروع به كار و پنج شنبه 25 آبان 

به كار خود   پايان د  اد  .

ايالم|
برنامه ه��اي  توس��عه  راس��تاي  د  ر 
عمراني و ضرورت رفع مشكالت د  ر اين 
بخ��ش مد  ي��ركل ورزش و امور جوانان 
اي��الم گفت: مطالب��ات پيمان��كاران و 
كاركن��ان ورزش و جوان��ان س��ال هاي 
د  هه 60 پرد  اخت نش��د  ه اس��ت. بهروز 
حيد  رزاد  ه د  ي��روز د  ر گفت وگو با فارس 
د  ر ايالم د  ر خصوص برد  اشت اد  اره كل تامين اجتماعي از اعتبارات 
جاري اد  اره كل ورزش و جوانان استان ايالم اظهار د  اشت: بسياري 
از مطالب��ات پيمان��كاران و كاركن��ان ورزش و جوان��ان مربوط به 
س��ال هاي ابتد  اي د  هه شصت است و تاكنون اقد  امي د  ر اين زمينه 
صورت نگرفته و اين بد  هي پرد  اخت نشد  ه است. مد يركل ورزش و 
امور جوانان ايالم گفت: مطالبات گروه د  يگري از كاركنان ورزش و 
جوانان مربوط به سال هاي 65 تا 88 است كه به د  ليل نبود   تامين 
اعتبار پرد  اخت نشد  ه اس��ت و د  ر حال حاضر سبب بروز مشكالت 
براي ورزش و جوانان ش��د  ه اس��ت كه طي مكاتبات صورت گرفته 
با استاند  اري ايالم، وزارت كشور، سازمان مد  يريت استان ايالم و... 

سعي د  ر گشايش اين مشكالت است. 
وي اف��زود  : پس از واريز نخس��تين مبلغ به حس��اب ورزش 
و جوان��ان، تامين اجتماعي اقد  ام به برد  اش��ت براي پرد  اخت به 
پيمان��كاران و معوقات كاركنان مي كند   به طوري كه طي د  و ماه 
گذش��ته 200ميليون تومان توس��ط تامين اجتماعي برد  اشت 
ش��د  ه اس��ت. حيد  رزاد  ه تصريح كرد  : مبلغ كل��ي بد  هي ورزش و 
جوانان به 5 ميليارد   تومان مي رس��د   و طي مكاتباتي د  ر تالشيم تا 

از طريق اوراق خزانه پرد  اخت مطالبات را انجام د  هيم. 
وي اد  امه د  اد  : انتظار مي رود   تامين اجتماعي همكاري بيشتري 

با ورزش و جوانان د  ر اين خصوص د  اشته باشد  .

مطالبات پيمانكاران و كاركنان ورزش و جوانان 
سال هاي د هه 60 پرد اخت نشد ه است

زنجان|
د ر ش��رايطي كه مباح��ث متعد د ي 
د رب��اره برخي اقالم اس��تفاد ه ش��د ه د ر 
تهيه روغن هاي خوراكي مطرح مي شود ، 
مد يركل اس��تاند ارد  استان زنجان گفت: 
حالل هگزان د ر روغن كش��ي روغن هاي 
صنعتي مصرف د ارد  و د ر روغن خوراكي 

مصرف ند ارد . 
د اوود  كارگرزاد ه د ر گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به موارد ي كه د ر 
رابط��ه با روغن هاي خوراكي مطرح مي ش��ود ، اظه��ار كرد : حد  مجاز 
استاند ارد  براي اس��يد هاي چرب ترانس روغن هاي مصرفي خانوارها 
حد اكثر 2 د رصد  اس��ت كه بايد  توس��ط توليد كنن��د گان مورد  توجه 
قرار گيرد . اين مس��وول اد امه د اد : د ر اس��تان واحد هاي توليد  روغن 
خوراكي وجود  د ارد  كه به طور مستمر به اين واحد ها نظارت مي شود  
به طوري كه د ر هر س��ال حد اقل 4 نمونه از انواع روغن هاي خوراكي 
به صورت اتفاقي اخذ مي ش��ود . همچنين عالوه بر اين د ر قالب طرح 
كنترل بازار نيز نمونه هاي روغن خوراكي موجود  د ر بازار نمونه برد اري 
و آزمايش مي ش��وند . وي اف��زود : د و واحد  توليد كنند ه روغن مصرفي 
خانوار د ر اس��تان وج��ود  د ارد  كه هر د و ب��راي همه محصوالت خود  
د اراي پروانه كاربرد  نشان استاند ارد  اجباري هستند  و به طور مستمر به 
آنان نظارت مي شود . كارگرزاد ه خاطرنشان كرد : براساس نتايج آزمون 
پارسال و امسال همه روغن هاي خوراكي توليد  شد ه د ر استان مطابق 
با استاند ارد هاي ملي است و مشكلي د ر رابطه با رعايت استاند ارد  د ر 
تولي��د  اين روغن ها وجود  ند ارد  و نتايج آزمون نمونه هاي اخذ ش��د ه 
توس��ط اد اره كل د ر س��ال ۹5 و ۹6 مطابق با اس��تاند ارد  بود ه است. 
مد يركل استاند ارد  استان زنجان د ر رابطه با وجود  هگزان د ر روغن هاي 
خوراكي، تصريح كرد : حالل  هگزان د ر روغن كش��ي براي روغن هاي 

خوراكي مصرف ند ارد  تنها د ر روغن هاي صنعتي استفاد ه مي شود . 

حالل هگزان د ر روغن هاي صنعتي مصرف 
مي شود ، نه خوراكي

كهگيلويه و بويراحمد| 
 رييس س��ازمان صنع��ت، معد ن و 
تج��ارت كهگيلوي��ه و بويراحمد  گفت: 
ساالنه 50هزار تن سلستين از اين استان 
به كش��ور چين صاد ر مي شود . د اريوش 
د يود يد ه د يروز د ر گفت وگو با ايرنا اظهار 
د اشت: س��االنه يك ميليون و 500 هزار 
ت��ن مواد  معد ني از مع��اد ن كهگيلويه و 
بويراحمد  استخراج مي شود . وي افزود : 76 پروانه بهره برد اري معد ن 
د ر اين اس��تان صاد ر شد ه كه هم اينك 50 معد ن فعال وجود  د ارد  و 
10 معد ن نيز د ر حال تجهيز هس��تند . وي عنوان كرد : شن و ماسه، 
س��نگ الشه، سنگ تزييني، اكسين، سلس��تين، بوكسيت، گوگرد ، 
نمك، آهك، مارن و گچ مهم ترين معد ن هاي كهگيلويه و بويراحمد  
را تش��كيل مي د هند . د يود يد ه تصريح ك��رد : 770 نفر د ر معاد ن اين 
استان مشغول به كار هستند . رييس سازمان صنعت، معد ن و تجارت 
كهگيلويه و بويراحمد  گفت: اين معاد ن ساالنه براي د ولت 2ميليارد  
و 500 ميلي��ون ريال د رآمد  د ارند . ذخيره قطعي معاد ن كهگيلويه و 
بويراحمد  افزون بر يك ميليارد  و 755 ميليون تن برآورد  شد ه است. 
وجود  80 مواد  معد ني ويژگي خاصي به تنوع معاد ن اين استان د اد ه 
اس��ت كه از مهم ترين آنها مي توان به فسفات، بوكسيت، سنگ هاي 
نما و تزييني، سنگ گچ و آهك، د ولوميت، سلستين، سيليس، مس، 
مواد  معد ني نس��وز، مواد  اوليه سيمان، گوگرد ، نمك، قير طبيعي و 
خاك هاي صنعتي اش��اره كرد . سلس��تين با س��ولفات استرانسيوم 
يك��ي از مواد  معد ني د ر ايران اس��ت كه د ر صنايع مختلف همچون 
س��اخت المپ هاي فلئورسنت و المپ تصويري تلويزيون هاي رنگي 
و همچنين س��اخت آتش زنه و مصارف پزش��كي مورد  استفاد ه قرار 
مي گي��رد . بزرگ ترين معد ن فس��فات كهگيلوي��ه و بويراحمد  با 80 

ميليون تن د ر شهرستان چرام د ر جنوب اين استان قرار د ارد . 

 صاد رات ساالنه 50هزار تن سلستين
كهگيلويه و بويراحمد  به چين

سيستان و بلوچستان|
علوم  د انش��گاه  بهد اش��تي  مع��اون 
پزشكي زابل گفت: 21هزار و ۹11 سفير 

سالمت د ر سيستان فعاليت د ارند . 
به گزارش ايس��نا، ج��واد  اكبري زاد ه 
اف��زود : طرح تربيت س��فيران س��المت 
ب��راي اجراي برنامه مل��ي خود  مراقبتي 
از ابتد اي س��ال ۹5 د ر منطقه سيستان 
ش��روع شد ه است و همچنان اد امه د ارد . اكبري زاد ه اظهار كرد : خود  
مراقبتي شامل اعمالي اكتس��ابي، آگاهانه و هد ف د ار است كه مرد م 
براي خود ، فرزند ان و خانواد ه انجام مي د هند  تا تند رس��ت بمانند ، از 
س��المت ذهني و جسمي خود  حفاظت كنند  و نيازهاي اجتماعي و 

رواني خود  را برآورد ه سازند . 
وي بيان كرد : س��فير س��المت كه عضوي از اعضاي يك خانواد ه 
و جامعه اس��ت حد اقل بايد  هشت كالس سواد  د اشته باشد  تا بتواند  
به صورت د اوطلبانه مسووليت انتقال مطالب آموخته شد ه د ر حوزه 
س��المت و مراقبت فعال از س��المت خود ، اعضاي خانواد ه و جامعه 
را عهد ه د ار ش��ود  كه طرح س��فيران سالمت ش��امل سفير سالمت 
د انش آموزي، خانوار، د انش��جويي و به ويژه معلمان د ر زمينه اجراي 

برنامه ملي خود  مراقبتي، د ر سيستان انجام شد . 
وي با اشاره به اهد اف اجراي برنامه سفيران سالمت گفت: افزايش 
بهبود  س��بك و كيفيت زند گي، رضايت مرد م از خد مات بهد اش��تي 
و د رماني، پيش��گيري از بيماري هاي اوليه، بهره وري افراد  و افزايش 
ق��د رت توليد  اقتصاد ي، اجتماع��ي و فرهنگي مرد م، افزايش كميت 
و كيفيت مش��اركت مرد م د ر سالمت و مراقبت از بيماري ها و رشد  
تحصيل و كار س��الم د ر كشور از جمله اهد اف اين طرح است. تعد اد  
سفيران س��المت خانوار تربيت ش��د ه 14هزار و 133، د انش آموزي 

6هزار و 526، معلمان هزار و 101 و د انشجويي 151 نفر است. 

 فعاليت 21هزار سفير سالمت 
د ر سيستان
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اقتصاد اجتماعي12
زلزله و سياست زدگي 

محمدرضا ابراهيمي   فعال مدني 
سياس��ت زدگي را مي توان يك��ي از موانع جدي ايران 
براي توسعه يافتگي دانس��ت. اين جمله در ابتدا مي تواند 
مانند تمامي پاسخ هاي بي س��رانجام ديگري كه براي اين 
س��وال مهم كه چرا ما كشوري توس��عه يافته نمي شويم 
باشد. پاسخ هايي كه خود مولد سوال ديگري هستند، اينكه 
چگونه درمان ممكن اس��ت. آيا درمان درد سياست زدگي 
تكنوكراسي ست يا بايد در حوزه سياسي به دنبال درمان 
بود؟ سياس��ت زدگي يعني حضور سياست عوامانه يا غير 
علمي در حوزه هاي تخصصي يا كالن سياس��ي، آنجا كه 
جامعه يي به جاي طرح موانع اجتماعي، اقتصادي، آموزشي 
و... خ��ود مثال به جاي طرح بهبود كيفيت آموزش��ي، امر 
سياس��ي را به پيش مي كش��د و تمام راهكارها را سياسي 
مي دان��د حتي در بهبود كيفيت حم��ل و نقل. جايي كه 
همه چيز علتي ندارد و طرح هر موضوعي حتي غير سياسي 
بي مورد است مگر سياسي باشد و كسي گويا دارد به جاي 
همه تصميم مي گيرد و هر گونه فعاليت فرهنگي اجتماعي 
و... بي مورد است. به معنايي، جامعه سياست زده همه چيز 
را در يك چيز مي بيند و به جاي پاس��داري از مسووليت 
اجتماعي خود، غر مي زند و بي عملي خود را نمي بيند. اين 
رويه به نا اميدي و س��رخوردگي اجتماعي دامن مي زند و 

جامعه يي پويا را فلج مي كند. 
در به وجود آمدن اين شرايط، گروه هاي سياسي متهم 
رديف اول هستند. زماني كه هر ايده يي بايد يك ذهنيت 
سياس��ي را دنبال كند. حتي يك ايده مذهبي. طرح هاي 
اقتصادي معيشتي مانند يارانه ها، سهام عدالت، طرح هايي 
با رنگ و بوي سياسي مي شوند براي پيروزي در انتخابات ها 
و عرض اندام سياس��ي در ح��وزه عمومي. حوزه تخصصي 
و متخصصان اين امور و نظراتش��ان هيچ جايگاهي اما در 
اين تصميم گيري ها ندارند. يك نمونه آن امروز به صورت 
فاجعه باري س��ر در مي آورد و باالترين داشته آدمي يعني 
جان انس��ان ها را مي گيرد. ش��ايد امروز ديگر كمتر كسي 
باشد كه نداند مسكن مهر طرحي سياسي براي به دست 
آوردن راي و نظر مردم بود. و حاال كه جس��م بي جان هم 
وطنانمان از اين مخروبه ها بيرون كشيده مي شود سخت 
مي توان درب��اره چنين تصميمي كه از آغ��از مورد انتقاد 
متخصصين حوزه ش��هري بود و در پاي��ان هم براي آنان 
عالمت سوال هاي بزرگي از عدم كيفيت تا نحوه واگذاري 
بر جاي گذاش��ته ب��ود نظر داد و از اي��ن خطاي بزرگ به 
راحت��ي عبور ك��رد. اما يك نكته را ني��ز نمي توان در نظر 
نگرفت و آن اينكه سياست زدگي نمي گذارد انتقادها را هم 
جدي گرفت، همه چيز يا توطئه است يا نيست. يا عليه ما 
يا با ما، هر طرف ديگري را متهم مي كند كه صحبت هايش 
بي پايه و اساس است و تنها به دليل دشمني سياسي است. 
مي توان نامش را تنهايي پر هياهو گذاش��ت. درست شبيه 
به زير زميني كه هرابال در كتابش به همين نام به تصوير 
مي كش��د و جامعه يي كه براي كتاب هايش به عنوان علم، 
مراس��م عش��اي رباني مي گيرد و آنها را زير دستگاه پرس 
مي گذارد و خمير مي كند و هر روز افس��رده و افس��رده تر 

مي شود و هر شب كابوس خودش را مي بيند. 
قطع��ا انتقاد از مس��كن مهر و ويرانه يي ك��ه امروز به 
قيمت جان مردم بر جاي گذاش��ت انتقاد صرف به دولت 
احمدي نژاد نيس��ت انتقاد به يك روش نا صحيح اس��ت؛ 
روش��ي كه چشم ها را به روي واقعيت مي بندد، روشي كه 
دول��ت فعلي نيت برچي��دن آن را دارد، اما خود دچار آن 
ش��ده است. ش��ايد نمونه بارز تقابل معكوس يعني مقابله 
با سياس��ت زدگي را ك��ه در انتها منجر به همين وضعيت 
مي شود، در شهرداري تهران و نوع مديريت آن و پاسخي 
كه شهردار تهران به تازگي به اين عملكرد داده است بتوان 
مش��اهده كرد. نجفي در رابطه با تخصص و جلوگيري از 
سياست زدگي هم راس��ت مي گويد هم راست نمي گويد. 
راس��ت مي گويد چ��را كه مي داند ما دچار سياس��تزدگي 
ش��ده ايم و راهكار آن توجه به علم اس��ت و صاحبان آن، 
و راست نمي گويد چراكه تمام افرادي كه او امروز مديران 
متخص��ص مي داند افرادي هس��تند كه از ي��ك انتخاب 
سياس��ي وارد حوزه مديريت ش��هري شده اند. يعني خود 
محصول سياست زدگي هستند. افرادي كه صرف نزديكي 
با يك جريان يا شخصيت سياسي امروز مهر متخصص بر 
پيشاني دارند. چگونه يك دندانپزشك زن مي تواند از يك 
انتخاب سياس��ي به يك شهردار متخصص تبديل شود و 
ديگران نه؟ شايد بهتر باش��د بگوييم امروز راهكار اشتباه 
ب��راي درمان مي تواند ظاهر قضيه را درس��ت كند اما درد 
پابرجاست ش��ايد بهتر باش��د از زاويه ديگري به موضوع 
نگاه كرد و سياس��ت زدگي را گريز از امر سياسي و ناديده 
گرفتن آن ندانس��ت. از مس��كن مهر تا شهرداري تهران و 
تمام اتفاقاتي كه در آن مي توان رنگ و بوي سياست زدگي 
را از آن استشمام كرد بايد راهكاري داشته باشد تا دوباره 
مردم قرباني نشوند. امروز صداي خطر به بلندي به گوش 
مي رسد. مسكن مهر ازسوي منتقدان سياسي جناح مقابل 
نقد مي ش��ود، اما اگر اين نقد، همراه به راهكار و در جهت 
جلوگي��ري از حوادث ديگر نباش��د، گامي به عقب و قدم 
نهادن در همان مسير سياست زدگي سال هاي قبل است و 

فردا روزي دوباره شاهد ويراني خواهيم بود. 

ساخت مسكن مقاوم براي 
مددجويان زلزله زده كميته امداد 
رييس كميته ام��داد با تاكيد بر اينكه كميته امداد 
خانه هاي بس��يار مقاوم و بر اس��اس اص��ول در مناطق 
زلزله زده خواهد ساخت، گفت: سرعت عمل و كيفيت 
براي ما در ساخت منازل مددجويان در اولويت قرار دارد 
اما اين موضوع نبايد موجب شود ما به هر قيمتي خانه 

بسازيم و اسراف و بي نظمي در كار داشته باشيم. 
پروي��ز فت��اح افزود: براس��اس آماره��اي ميداني 
2000 منزل مس��كوني خانوارهاي مددجو در زلزله 
اخير به طور 100درصد تخريب و حدود 4000 واحد 
مس��كوني نياز به تعميرات اساس��ي دارند كه كميته 
ام��داد به زودي كار س��اخت و تعمير اين منازل را با 

باالترين كيفيت آغاز خواهد كرد. 
به گفته او، منابع مالي س��اخت منازل مس��كوني 
براي خانوارهاي مددجوي زلزله زده از محل اعتبارات 
كميت��ه امداد، ظرفيت بانك ه��ا و كمك هاي مردمي 
تامي��ن خواه��د ش��د. او گفته كه مددجوي��ان نبايد 
نگران خسارات وارده باشند، چراكه منازل آنان تحت 
پوش��ش بيمه قرار دارد. خانوارهاي تحت حمايت در 
مناطق زلزله زده براي س��اخت منازل خود هيچ گونه 
مبلغي پرداخ��ت نمي كنند و كميته ام��داد در كنار 
كمك هاي دولت، منازل مسكوني مددجويان را بدون 

تحميل هزينه براي اين خانوارها بازسازي مي كند. 

يادداشت

خبر

كرمانشاه 7 روز پس از زلزله؛ زندگي در حال بازگشت است
هف��ت روز پس از زمين لرزه كرمانش��اه خانواده 
قربانيان هفتمين روز مراسم درگذشت عزيزان شان 
را به س��وگ نشس��ته اند و زندگي آرام آرام بر چهره 

ويرانه هاي شهرها و روستاها بازمي گردد. 
هفت روز از زلزله 7.3 ريشتري كه سرپل ذهاب، 
قصرش��يرين، ازگله و داالهو را تحت تاثير قرار داد، 

گذشت.
هف��ت روزي ك��ه ايراني��ان بس��ياري را از نقاط 
مختلف جه��ان دل نگران هموطن��ان خود در اين 
مناطق كرد و آنان با ارس��ال كمك هاي مردمي به 
اين مناطق چهره  ديگر از نوع دوستي خود را نشان 
دادن��د. مردم مناطق زلزله زده نيز البته قدردان اين 
حجم از نوع دوستي با وجود برخي مشكالت و داغي 
كه ديده بودند، هس��تند. به استقبال از كمك هاي 
مردمي و هموطنان نوع دوست شان آمده و با نصب 
بنر، پ��الكارد و همچنين پذيرايي و مهمان نوازي از 
آنان از هموطنان خود قدرداني كرده اند. با گذش��ت 
يك هفته از وقوع زلزله امدادرس��اني در بسياري از 
شهرها و روستاهاي زلزله زده انجام شده و چادرهاي 

امدادي ميان اكثر زلزله زدگان توزيع شده است. 
ب��ه گزارش ايس��نا، در مي��ان مناطقي همچون 
سرپل ذهاب، داالهو، اس��الم آباد، قصرشيرين، ازگله 
و... بيش��ترين خرابي هاي ش��هري مربوط به سرپل 
ذهاب است. در اين شهرس��تان بسياري از واحدها 

آس��يب ديده بود اما در حال حاضر تمام س��اكنان 
آن در چادره��ا اس��كان اضط��راري پي��دا كرده اند. 
دس��تگاه هاي دولت��ي و نظام��ي نيز اق��دام به ارائه 
خدمات به شهروندان كرده و همچنان امدادرساني 
و توزي��ع اقالم امدادي ميان زلزله زدگان ادامه دارد. 
ب��ا اين وجود به نظر مي رس��د كه حجم كمك هاي 
امدادي ارائه ش��ده به مناطق زلزله زده باالس��ت و 
بس��ياري از دس��تگاه ها اين اقالم را در انبارها دپو 
مي كنند تا هنگام س��ردتر شدن هوا در اين مناطق 

دوباره ميان زلزله زدگان توزيع شود. 
شهرستان هاي قصرشيرين و ازگله در اين حادثه 
آس��يب كمتري ديده اند؛ اما باتوج��ه به اينكه پس 
لرزه ها همچنان پس از گذش��ت يك هفته از وقوع 
زلزله در اين مناطق ادامه دارد بس��ياري از ساكنان 
اين شهرها نيز شب را در چادرهاي امدادي سپري 
مي كنن��د؛ ام��ا كم كم زندگي در حال بازگش��ت به 
ش��هرها و روستاهاست. بسياري از كشاورزان شخم 
زدن زمين ه��اي خ��ود را آغاز ك��رده و تعدادي از 
مغازه ها در س��طح شهر نيز بازگش��ايي شده است. 
عمليات آواربرداري نيز در بس��ياري از روس��تاها و 
ش��هرها ادامه دارد. گرچه درروزهاي نخست زلزله 
برخ��ي روس��تاييان از امدادرس��اني در اين مناطق 
انتقاد داش��تند اما در حال حاضر امدادرس��اني در 
اين مناطق به طور كامل انجام شده است. در برخي 

موارد ممكن اس��ت امدادرساني به طور كامل انجام 
ش��ده اس��ت. به عنوان مثال در مح��دوده امامزاده 
باباي��ادگار در ارتفاع��ات روس��تاي زرده ب��ه دليل 
ريزش كوه و انحراف مسير رودخانه تنها مسير اين 
امامزاده مسدود ش��ده و تعدادي از زائران و خدمه 
امامزاده در اين محل حضور دارند كه البته آسيبي 
نديده اند اما مش��خص نيست اين مسير مجددا چه 

زماني بازگشايي خواهد شد. 

 كمك هاي موردنياز براي زلزله زدگان
پيگي��ري از زلزل��ه زدگان نش��ان مي ده��د كه 
در ح��ال حاض��ر كانكس ه��اي اس��كان موقت و 
كانكس ه��اي حم��ام و توالت از اقالم م��ورد نياز 
زلزل��ه زدگان اس��ت گرچ��ه در نق��اط مختلفي از 
ش��هرها كانكس هاي سرويس بهداش��تي مستقر 
ش��ده اما همچنان نياز به اين كانكس ها احساس 
مي ش��ود. پوش��ش نايلوني براي پوش��اندن روي 
چادرها از ديگر اقالم مورد نياز زلزله زدگان است. 
همچنين وسايل گرمايشي نيز از مواردي است كه 

زلزله زدگان به آن احتياج دارند. 
بس��ياري از زلزله زدگان به ويژه ساكنان مناطق 
سردسير كرمانشاه همچون داالهو نيز از سرد شدن 
هوا ابراز نگراني دارند. تعدادي از اين افراد با اش��اره 
به س��رماي ش��ديد هوا در اين مناطق كه گاهي به 

15- درجه نيز مي رس��د از مس��ووالن درخواس��ت 
داش��تند كه هر چه سريعتر نسبت به فراهم كردن 
شرايطي براي بازس��ازي منازل و همچنين اسكان 
موقت ش��ان اقدام شود. يكي از مواردي كه از همان 
زمان وقوع زمين لرزه تاكنون بحث بر س��ر آن باال 
گرفت��ه وضعيت ايمني مس��كن مهر س��رپل ذهاب 
بود. برخي از س��اكنان اي��ن خانه ها درباره وضعيت 
ايمني مسكن مهر گفتند: زماني كه خانه را تحويل 
گرفتيم از ايمني آن به ما اطمينان دادند. درس��ت 

اس��ت كه ما شايد بودجه كافي براي خريد هر خانه 
را نداشتيم اما قرار نبود كه بهاي خانه را با جانمان 
بدهيم. متاسفانه مسكن مهر ايمن نبود و بسياري از 
ديوارهاي آن ريزش كرد حتي س��تون هاي استفاده 

شده در اين منازل ستون هاي استانداردي نبود. 
با گذش��ت يك هفت��ه از زلزله آب بس��ياري از 
اين مناطق وصل ش��ده و برق و تلفن نيز در بيشتر 
روستاها وصل ش��ده است اما همچنان در برخي از 

مناطق مشكالتي وجود دارد. 

ريحانه جاويدي   
اگرچه هم��واره نفت ماده اصل��ي گردش چرخ 
اقتص��اد اي��ران بوده اس��ت و دولتم��ردان در تمام 
صدس��الي ك��ه از اكتش��افش مي گذرد، ب��ر درآمد 
حاص��ل از فروش آن تكيه كرده اند اما چند س��الي 
مي ش��ود، تفكر خروج از اقتص��اد تك محصولي، در 
ميان مديران وزارت نفت هم مانند ديگر سازمان ها 
رش��د يافته و توجه به صنعت گردشگري به عنوان 
ي��ك صنع��ت جايگزين براي رس��يدن به توس��عه 
پاي��دار بدون تكي��ه بر نفت رونق پيدا كرده اس��ت 
ام��روزه مديران نفتي كش��ور ه��م از قافله توجه به 
زيرساخت هاي گردشگري عقب نمانده و از دو سال 
پيش تاكنون ، نخستين تجهيزات و اسناد و صنعت 
نفت ايران كه با قدمتي بيش از صد س��ال در انبار 
دالالن ضايعات،  كيلويي فروخته مي ش��د، از گوشه 
و كنار كش��ور جمع كرده ت��ا در قالب آثار موزه يي 
نگهداري ش��ود. هر استاني از ايران كه ردي از نفت 
و تجهيزاتش در آن وجود دارد،  قرار اس��ت صاحب 
يك موزه نفت ش��ود،  تا سهم مردم اين استان ها از 
نفت، تنها آلودگي هاي يك ش��هر صنعتي نباشد و 
نف��ت عالوه بر بعد اقتصادي كه دارد، وجه فرهنگي 

هم پيدا كند. 

 كنسولگري انگليس موزه نفت كرمان مي شود
كرمان، استاني پهناور كه 11 درصد از مساحت 
كش��ور را به خود اختص��اص داده اس��ت، بيش از 
آنكه ميزبان گردش��گران باش��د، سكوت را در خود 
جا داده اس��ت. س��كوتي كه آنقدر عميق و طوالني 
شده كه داشته هاي فرهنگي،  اجتماعي و اقتصادي 
اي��ن اس��تان را در خود فرو برده اس��ت. صحبت از 
كرمان كه مي ش��ود، نخستين و ش��ايد تنها چيزي 
كه در ذهن مخاطب نق��ش مي بندد،  تصاوير زلزله 
بم اس��ت و خرابي، آوار و ويراني اما كرمان استاني 
اس��ت كه در ميان كيلومترها كوير، ناگهان چشم را 
با ديدن روستاها و باغ هاي پر درختش كه آب قنات 
از ميانشان جاري است ش��گفت زده مي كند. كمتر 
كسي اس��ت كه خبر داشته باشد اين استان وسيع 
با كلوت هاي سر به آسمان كشيده، در سايه همين 
س��كوت ممتد، نفت بسياري از استان هاي همجوار 
و تمامي نفت مورد نياز ش��هر مشهد وحتي تبريز را 
تامين مي كند اما س��همش از توسعه يافتگي نسبت 
به استان هاي همجوارش كه بهره يي از نفت ندارند، 

كمتر بوده است.
ب��ا هدف آش��نايي همگان ب��ا تاريخچه صنعت 
نفت كرمان، سومين موزه نفت كشور قرار است در 

اين استان افتتاح ش��ود. موزه يي كه در ساختمان 
عمارت كنس��ولگري انگليس، تاري��خ نفت كرمان 
را مقاب��ل ديدگان گردش��گران نمايش مي دهد. به 
اين ترتيب پس از س��ال ها مت��روك ماندن عمارت 
كنسولگري، در غفلت مس��ووالن ميراث فرهنگي، 
 صنايع دستي و گردش��گري كه متولي حفاظت از 
بناهاي تاريخي هس��تند،  اين بن��ا با تالش مديران 
دفت��ر موزه ها و مركز اس��ناد صنعت نفت، در حال 
مرم��ت و احيا اس��ت. بنايي كه قدمت��ش به دوره 
زنديه مي رسدو روزگاري خانه والي كرمان بود پس 
از آن انگليس ها براي كنترل همس��ايگان ش��رقي 
ايران اين بنا را از والي كرمان خريده و كنسولگري 
انگلي��س در اي��ران را راه ان��دازي كردن��د. عمارت 
تاريخ��ي مدتي به ش��ركت نفت اي��ران و انگليس 
واگذار ش��د و پ��س از انقالب اس��المي،  در اختيار 
ش��ركت ملي نفت ايران قرار گرفت از همان س��ال 
تاكن��ون،  اين عمارت كه اين روزها ميان كرماني ها 
ب��ه عمارت كنس��ولگري معروف اس��ت،  متروك و 
مخروب باقي مان��د تا در نهايت در طرح راه اندازي 
موزه هاي صنعت نفت ايران، غبار از چهره اش پاك 
ش��ود. اكبر نعمت اللهي، مدير موزه ها و مركز اسناد 
صنعت نفت درباره جزئيات ط��رح راه اندازي موزه 

نف��ت كرمان مي گويد: »دو س��ال پيش اين بنا كه 
بخش��ي از س��قف و ديوارهايش تخريب ش��ده بود 
براي راه اندازي موزه نف��ت كرمان انتخاب و در دو 
مرحله مرمت ش��د تا همزمان با دهه فجر امس��ال 
افتتاح ش��ود. اين عمارت تاريخي تاكنون از سوي 
مس��ووالن مي��راث فرهنگي در فهرس��ت آثار ملي 
ايران به ثبت نرس��يده و با تالش كارشناسان دفتر 
موزه هاي وزارت نفت،  پرونده ثبت ملي آن در حال 
تهيه اس��ت. به اين ترتيب موزه هاي نفت ايران به 
پن��ج مورد مي رس��د كه از اين تع��داد دو موزه در 
آبادان،  ي��ك موزه در كرمان،  يك موزه در تهران و 

يك موزه در سبزوار قرار دارد. «
او درب��اره ادام��ه برنامه هاي فرهنگ��ي اين دفتر 
افزود: »س��ال آينده پروژه موزه حلب سازي و حلب 
پركني كرمانش��اه به عنوان موزه نفت غرب كشور و 
همچنين موزه نفت مس��جد س��ليمان آغاز شده و 
موزه علوم و فناوري نفت تهران هم در صورت حل 
مشكالت مالي افتتاح مي شود. تاكنون 104 منطقه 
صنع��ت نف��ت را ثبت ملي كرده و برايش��ان پالك 
تهيه كرديم،  در واقع كاري كه ميراث فرهنگي بايد 
انجام ميداد را انج��ام داديم و 20 منطقه ديگر هم 

شناسايي شده است. «

 رد تجهيزات نفت ايران در انبار ضايعات
افتت��اح م��وزه نفت مش��هد،  در مح��ل قديمي 
نخس��تين انبار نفت و و موزه نفت مرودشت استان 
فارس در محل نخس��تين پتروش��يمي كشور هم از 
برنامه هاي آينده اين دفتر اس��ت كه در سال آينده 

به مرحله طراحي و اجرا مي رسد. 
آنطور ك��ه نعمت اللهي مي گويد، تاكنون نزديك 
به 40هزار قلم از اشياي تاريخي صنعت نفت ايران، 
كه متعلق به نس��ل اول بهره ب��رداري نفت ) قدمتي 
بيش از 100 س��ال(  در كش��ور اس��ت شناس��ايي 
و نگهداري ش��ده اس��ت،  اش��يايي كه در انبارهاي 
ضايعات فروش ها روي هم انباش��ته شده و به جاي 
اينكه در موزه ه��اآرام بگيرد،  به صورت كيلويي به 
دالل هاي فلزات و مواد ضايعاتي فروخته مي شد. اما 
اكنون اين اش��يا به تفكيك استان ها به محل اصلي 
خودشان باز مي گردند تا آيندگان تاريخ نفت ايران 

را فراموش نكنند.
همچني��ن 20 ميليون برگ س��ند تاريخي هم 
تاكنون كش��ف شده كه در آزمايش��گاه قارچ زدايي 
ش��ركت نفت در حال مرمت هستند تا ميزان خريد 
و فروش،  استخراج و صادرات 100ساله نفت ايران، 

به دست فراموشي سپرده نشود.

سومين موزه صنعت نفت كشور در كرمان راه اندازي شد

نمايش چهره فرهنگي نفت

سازمان بيمه سالمت با كسري بودجه روبه رو شده است

بيمه رايگان همگاني در گرو »آزمون وسع«
مهم تري��ن طرح دول��ت؛ طرحي كه قرار بود س��المت را 
متحول كند، حاال طبق پيش بيني ها با مش��كل رو به رو شده 

است. 
مشكل در طرح تحول سالمت بيشتر از دو سال است كه 
خودش را نش��ان داده و با زور امداد دولت و رفتن بيمه ها تا 
مرز ورشكستگي سر پا ايستاده، اما حاال چند وقتي است كه 

حرف از محدود كردن اين طرح به ميان آمده است. 
بيمه س��المت همگاني ديگر همگاني نخواهد بود. اجراي 
بي برنامه طرح تحول، آماده نش��دن زيرس��اخت ها و الزامات 
اين طرح، مثل طرح پزش��ك خانواده و نسخه الكترونيك كه 
هزينه ه��اي درمان را كاهش مي داد و كس��ري بودجه، طرح 
تحول سالمت را علنا از اهداف اوليه اش خارج كرده به طوري 
 كه معاون بيمه خدمات س��المت سازمان بيمه سالمت ايران 
گفت��ه، كنترل ورود بيمه ش��دگان به صن��دوق بيمه رايگان 

همگاني در گرو آزمون وسع وزارت رفاه است. 
آناهيتا كش��اورز ب��ا تاكيد ب��ر اينكه ب��راي كنترل ورود 
بيمه ش��دگان به صندوق بيمه همگاني منتظر اجراي آزمون 
وس��ع از طرف وزارت رفاه هس��تيم، اظهار كرد: بر اس��اس 
مصوب��ه دولت و قان��ون بودجه، بايد ب��راي ورود به صندوق 
بيمه همگاني، آزمون ارزيابي وس��ع انجام شود كه متولي آن 
وزارت رفاه اس��ت. از زمان آغاز اجراي اين برنامه، كساني كه 
متمايل به اس��تفاده از صندوق بيمه رايگان هستند، ارزيابي 
مي ش��وند و نتيجه آن به بيمه س��المت منعكس مي ش��ود. 
م��ا نيز بر اس��اس آن افراد را بيمه مي كني��م. همچنين اگر 
متقاضي نخواهد ارزيابي وس��ع براي او انجام شود، مي تواند 
با پرداخت حق سرانه، صندوق بيمه ايرانيان را انتخاب كند. 

او در ادامه به ايس��نا گفت: صندوق بيم��ه همگاني تا امروز 
ريزش نداشته و به س��مت افزايش رفته است؛ چون رايگان 
اس��ت و صدور دفترچه هم نيازي به انتظار ندارد. مردم هم 
وقتي بيمار مي ش��وند به دنبال درمان مي روند و خودشان را 
در همان مركز درمان��ي بيمه مي كنند. حدود 10 ميليون و 
400 هزار نفر ت��ا االن دفترچه بيمه همگاني معتبر دريافت 

كرده اند. 
معاون بيمه خدمات س��المت سازمان بيمه سالمت ايران 
با اش��اره به تمديد ساالنه بيمه همگاني، تصريح كرد: دولت 
بيش از ۹5 درصد از منابع بيمه س��المت را تامين مي كند؛ 
هر قدر منابع مالي در نظر گرفته شود، ما موظفيم به همان 
اندازه هزينه كنيم. اما منابع اصوال كفايت نمي كند و معموال 
در همه صندوق هاي خود با كس��ري روبه رو مي ش��ويم. در 
س��ال ۹5، 4400ميليارد تومان در مجموع همه صندوق ها 

كسري منابع مالي داشتيم. 

يك زلزله آمده و س��ه بيمارس��تان كه بايد ب��ه حادثه ديدگان 
امدادرس��اني مي ك��رد، خود ويران ش��دند. نزديك ب��ه 60درصد 
بيمارستان هاي كشور فرس��وده اند و با بروز هر حادثه يي، احتمال 
تخريبش��ان وجود دارد. دولت نيز بودجه كافي براي بازس��ازي و 

نوسازي بيمارستان ها ندارد. 
عضو كميس��يون بهداش��ت ودرمان مجلس در اين باره گفت: 
دولت به علت ش��رايط اقتصادي توانايي نوسازي بيمارستان هاي 
فرسوده كشور را ندارد. منوچهر جمالي سوسفي با اشاره به اينكه 
فرسودگي بيمارستان ها و مراكز درماني تنها مربوط به تهران نيست، 
گفت: فرس��ودگي بيمارستان ها در بيشتر استان هاي كشور وجود 
دارد، اصل مس��ووليت پذيري و انجام كار مسووالنه و درست براي 
پيشگيري از هرگونه حادثه و تلفات جاني در حوادث طبيعي بايد 
مورد توجه قرار گيرد؛ يعني نظارت ها در روند ساختمان س��ازي ها 
درحوزه درماني و مسكوني بايد به نحو درستي انجام شود. نماينده 
مردم رودبار در مجلس ش��وراي اس��المي، با بيان اينكه توجه به 
مقاوم سازي بيمارستان ها از اهميت بيشتري برخوردار است، افزود: 
در شرايط و مواقع بحراني بيمارستان ها بيش از ساير مراكز فعاليت 
كرده و به مردم خدمات رساني مي كنند، ضمن اينكه تهران به دليل 
جمعيت بس��يار در زمان بحران دچار مشكالت بيشتري مي شود؛ 
بنابراين در ش��رايط بحراني بايد خدمات گسترده يي به مردم ارائه 
ش��ود. او با تاكيد بر اينكه نوسازي بيمارستان هاي فرسوده هزينه 
بس��يار س��نگيني را مي طلبد، به خانه ملت گفت: در حال حاضر 
شرايط اقتصادي به گونه يي نيست كه بتوان بيمارستان هاي فرسوده 
را نوسازي كرد، اما به هر حال فعاليت بيمارستان هاي فرسوده در 
ش��رايط بحراني و خطر به طور حتم دردسرهايي را براي مردم به 
وجود مي آورد؛ ولي براي نوسازي و مقاوم سازي مراكز درماني بايد 

راهكاري را درنظر گرفت كه ضمانت اجرايي داش��ته باشد. جمالي 
سوس��في با اشاره به اينكه نمي توان با شعار و حرف بيمارستان ها 
را نوس��ازي كرد، اظهار كرد: درحال حاضر مهم ترين مش��كل آن 
اس��ت كه براي س��اخت بيمارس��تان هاي جديد نيز نكات ايمني 
رعايت نش��ده و مركز درماني نوس��از پس از كمي فعاليت با يك 
زلزله دچار تخريب 100درصدي مي ش��ود، اين يعني اينكه افراد 
در زمان ساخت به مسووليت هاي خود به درستي عمل نكردند يا 
اينكه نظارت ها به درستي انجام نشده است، متاسفانه از بودجه هاي 

عمراني كشور به شكل صحيح استفاده نمي شود. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه در زمان س��اخت 
مراك��ز درماني گاهي مس��ووالن ب��ه وظايف خود به درس��تي عمل 
نمي كنند، افزود: به عنوان مثال در ساخت بيمارستان اسالم آباد غرب 
پس از مدت كوتاهي از فعاليت مشخص است كه افراد در زمان ساخت 
نظارت هاي درستي نداشتند، دراين شرايط نبايد به دنبال مقصر بود؛ 

اما بايد در هر نقطه يي به وظايف خود به درستي عمل كنيم. 

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح كرد

نوسازي مراكز درماني فرسوده خارج از توانايي دولت
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جزئيات فني تازه از ابعاد حيرت آور زمين لرزه کرمانشاه – سرپل ذهاب 

گسیختگی نادر زمین  بر اثر زلزله در غرب كشور
»جابه جایی عمودی و ایجاد پرتگاه با ارتفاع بيش از 3 متر، گسيختگی طولی و ممتد در امتداد بيش از 4 کيلومتر و در پهنای بيش از یک کيلومتر در سطح زمين، نتيجه رخداد زلزله کرمانشاه – سرپل ذهاب«

علی بيت اللهی| مدیر بخش زلزله مرکز 
تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی|

زلزله س��ترگ و كم سابقه د ر سوي غربي 
استان كرمانش��اه، نزد يك نوارمرزي با كشور 
عراق از زواياي مختلفي قابل تحليل و ارزيابي 
اس��ت. مطمئن��ا د ر روزهاي آت��ي تيم هاي 

تحقيقاتي، اجرايي و امد اد ي حاصل مشاهد ات خود  را با هد ف انتقال 
تجربي��ات و د رس آم��وزي از اين رخد اد  طبيعي به اش��تراك خواهند  
گذاشت. د ر همين ارتباط تيم كارشناسي و تحقيقاتي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي متشكل از متخصصان زلزله، ژئوتكنيك، سازه، 
تاسيسات، مصالح و بتن، شهرس��ازي، حمل و نقل و مد يريت بحران 
روز بعد  از رخد اد  زلزله 21 آبان ماه با بزرگي 7.3 به منطقه اعزام و از 

د يد گاه هاي مختلفي ابعاد  حاد ثه را بررسي كرد ند . 
يافته ارزش��مند  و مهمي كه د ر اين نوش��تار به طور مجمل به آن 
پرد اخته مي ش��ود ، مشاهد ات گروه زلزله و ژئوتكنيك مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي)با همكاري مستمر و نزد يك همكاران اد اره كل 
راه و شهرسازي استان كرمانشاه( از گسيختگي ناد ر و طويل و عريضي 
است كه د ر پي وقوع زلزله با بزرگي 7.3 د ر اطراف و مركز آن به وقوع 
پيوسته است. د ر شكل هاي زير اثرات اين گسيختگي سطحي كه به 
صورت كششي و گاهي رانش زمين د ر منطقه بود ه قابل مشاهد ه است. 
ميزان جابه جايي قائم طرفين و گسيختگي د ر برخي از نقاط به بيش از 
3متر نيز بالغ مي شود . طول گسيختگي برد اشت شد ه حد ود  4كيلومتر 
و پهناي زون گس��يختگي كه به صورت خطوط كم و بيش موازي و 
طويل است بيش از يك كيلومتر ثبت شد ه است. چنين رخ نموني از 
گسيختگي هاي خاك و لغزش سطحي د ر زمين د ر زلزله هاي پيشين 
ايران ناد ر اس��ت. بد يهي اس��ت كه اين گس��يختگي ها د ر اثر جنبش 
نيرومند  زمين پد يد  آمد ه كه نمود  آن د ر س��طح زمين و د ر اليه هاي 
سطحي به صورت گسيختگي هاي كششي و كند ه شد ن سطح زمين و 

جابه جايي و پرتاب سنگ هاست. 

اي��ن زون  گس��يختگي كه د ر ب��ر د ارند ه حركات كشش��ي لغزش د ر 
د امنه هاي خاكي نيز هس��ت د ر 10كيلومتري ش��مال شرق شهر سرپل 
ذهاب)خط مس��تقيم( واقع شد ه و د ر مجاورت روستاي مله كبود  سمت 
شمال ش��رقي آن واقع اس��ت كه جهت بازد يد  و شناسايي از روستاي مله 
كبود  واقع د ر ارتفاع 760متري از سطح د ريا د ر جهت شمال شرق تا ارتفاع 

1700متري، طول مسيري تقريبي د و كيلومتري را به صورت پياد ه بايد  
پيم��ود . مختصات جغرافيايي نقطه مركز اين زون گس��يختگي به طول 

جغرافيايي 45.909 و عرض 34.536د رجه است)شكل 2(. 
امتد اد  گس��يختگي شمال غرب – جنوب شرق بود ه كه د ر راستاي 
گسل هاي منطقه است. اين زون د ر ناحيه يي واقع مي شود  كه جانمايي 

پس لرزه ها نيز منطبق با آن اس��ت. تا لحظه تد وين اين نوش��تار حد ود  
750پس لرزه د ر منطقه رخ د اد ه كه براس��اس گزارش مركز لرزه نگاري 
د انشگاه تهران، موسسه ژئوفيزيك، نقشه توزيع آن د ر شكل 3 نمايش 

د اد ه شد ه است. 
د ر سمت شمال غربي زون گسيختگي و به سمت روستاهاي تپاني، 
نوش��يروان ، س��راب ذهاب و د شت ذهاب واقع ش��د ه است كه احتمال 
مي رود ، پهنه گس��لي ذهاب نيز حد  فاصل اين د شت و ارتفاعات شرقي 
آن نظير ارتفاعات شاه نش��ين كه د ر پيش��اني آن قلعه يزد گرد  نيز واقع 
شد ه، باشد . د ر سمت جنوب شرقي و د ر مجاورت آبشار ريژاوو يا آبشار 
پيران)حوالي روستايي به همين نام( پرتگاه هاي مرتفعي وجود  د ارد  كه 
اثر گسل هاي با راستاي شمال غرب– جنوب شرق منطقه و از آن جمله 

پهنه گسل ذهاب را نشان مي د هد  )شكل 4( . 
آنچه كه واضح اس��ت، منطق��ه مورد  بحث د ر اين نوش��تار يكي از 
عمد ه ترين كانون رهايي تنش تكنونيكي منطقه د ر زلزله 7.3 كرمانشاه 
– س��رپل ذهاب بود ه و د ر اين منطقه عالوه بر گسيختگي هاي خاك، 
از جا د ر آمد ن س��نگ ها، كند ه ش��د ن و متالشي شد ن زمين عالوه بر 
گس��يختگي هايي كه حالت رانش زمين را متصور مي س��ازند ، مشهود  
اس��ت. همچنين امتد اد  طويل گسيختگي و انطباق آن با پخش شد گي 
پس لرزه ها و جهت گس��له هاي ش��ناخته ش��د ه منطقه نشان مي د هد  
كه گس��ل مس��بب زلزله نيز د ر همين راستا جابه جايي عمد ه د اشته و 
بيشترين اثرات جنبش زمين نيز د ر اين مناطق رخ د اد ه است)شكل 5(. 
با رخد اد  زلزله به بزرگي 7.3 د ر نواحي مرزي ايران و عراق عالوه بر 
اس��تان هاي غربي كشور همچون كرمانشاه، كرد ستان و ايالم، زلزله د ر 
تهران، اس��تان لرس��تان و چند ين استان د يگر كشور از يك طرف و د ر 
كشورهاي كويت، ارمنس��تان، آذربايجان، گرجستان، عربستان، قطر و 
چند  كشور د يگر طبق گزارش خبرگزاري ها نيز احساس شد ه است كه 
بد ون ترد يد  معرف ميزان انرژي آزاد  ش��د ه د ر اثر زلزله كرمانشاه بود ه و 
اثر آن بر اليه هاي سطحي نظير آنچه كه د ر شكل هاي اين نوشتار نشان 

د اد ه شد ، حيرت آور است.

معافيت 2 ساله زلزله زد گان 
مسکن مهر از پرد اخت اقساط

قائم  مقام وزير راه و شهرسازي د ر طرح مسكن مهر گفت: 
د ر پي مذاكرات وزارت راه با بانك مسكن، مقرر شد  ساكنان 
مس��كن مهر د ر مناطق زلزله زد ه از پرد اخت اقس��اط ماهانه 

تسهيالت فروش اقساطي به مد ت 2 سال معاف شوند . 
احم��د  اصغري مهرآب��اد ي اف��زود : پ��روژه مس��كن مه��ر 
س��رپل ذهاب د ر برابر حواد ث غيرمترقب��ه ازجمله زلزله بيمه 
بود ه و هم اكنون ارزيابي خس��ارت آغاز ش��د ه اس��ت. به گفته 
مهرآباد ي، د ر شهرس��تان س��رپل ذهاب 2پ��روژه 200واحد ي 
و 576 واحد ي توس��ط تعاوني هاي مس��كن مهر ساخته شد ه 
 اس��ت. پ��روژه اول هيچ گون��ه آس��يبي ند يد ه و پ��روژه د وم با 
24 بلوك از نظر س��ازه يي سالم اس��ت و حتي يك سقف نيز 
از كل پروژه فرو نريخته اس��ت. د ر حالي كه د يوارهاي جانبي 
بلوك ها به خصوص د ر طبقات پايين باتوجه به  شد ت زلزله 7.3 
ريشتري تخريب شد ه است. وي افزود : همه بلوك هاي مسكن 
مهر ايستايي خود  را حفظ كرد ه و كامال پابرجايند  و خوشبختانه 
همين امر موجب كاهش چش��مگير تلفات و خس��ارت جاني 
نسبت به ساختمان هاي اطراف شد ه است كه متاسفانه تعد اد  

زياد ي از آنها 100د رصد  تخريب و با خاك يكسان شد ه اند . 

 آغاز ساخت سرپناه
براي اسکان موقت زلزله زد گان

مد يركل د فتر بازس��ازي بنياد  مسكن با اشاره به امضاي 
تفاهمنامه با قرارگاه سازند گي خاتم االنبيا گفت: با آواربرد اري 
و تامين مصالح ساختماني توس��ط قرارگاه، ساخت سرپناه 
موقت د ر مناطق زلزله زد ه استان كرمانشاه آغاز شد ه است. 

مجيد  جود ي د ر گفت وگو با ايرنا افزود : قرارگاه سازند گي 
خاتم االنبيا د ر منطقه از ماش��ين آالت و امكانات لجستيكي 
بيش��تري برخورد ار اس��ت و امضاي تفاهمنامه ب��ا قرارگاه 
سازند گي، عمليات بازس��ازي واحد هاي مسكوني شهري و 

روستايي د ر اين منطقه با سرعت بيشتري د نبال مي شود . 
وي با بيان اينكه قرارگاه س��ازند گي خاتم االنبيا عمليات 
آوار ب��رد اري، اس��كان موق��ت و س��اير اقد ام��ات مورد نياز 
زلزل��ه زد گان را از چند  روز پيش آغاز كرد ه اس��ت، گفت: با 
انجام ارزيابي ها و احراز مالكيت واحد هاي مسكوني پرد اخت 
تسهيالت بانكي و كمك هاي بالعوض نيز از هفته جاري به 

زلزله زد گان آغاز مي شود . 
مد يركل د فتر بازس��ازي بنياد  مس��كن انقالب اسالمي 
گفت: طبق مصوبه د ولت تمام واحد هاي مس��كوني مناطق 
زلزله زد ه استان كرمانشاه از پرد اخت هزينه هاي صد ور پروانه 
ساختماني، تهيه نقشه، نظارت و آواربرد اري معاف خواهند  
ب��ود  تا زلزل��ه زد گان با آرامش خاطر بيش��تري به كار خود  
برسند . به گفته جود ي، طبق مصوبه هيات د ولت مقرر شد ه 
براي هر واحد  مسكوني شهري 35 ميليون تومان تسهيالت، 
و 6 ميليون تومان كمك بالعوض پرد اخت شود  و تسهيالت 
هر واحد  روس��تايي 25 ميليون توم��ان و 5 ميليون تومان 

كمك هاي بالعوض خواهد  بود . 

 رتبه بيست و یکم
راه آهن ایران د ر جهان 

بررس��ي هاي آماري نش��ان مي د ه��د  از حيث طول 
خطوط ريلي، 30 كش��ور اول د ني��ا، بيش از 84 د رصد  
كل خط��وط ريلي را به خ��ود  اختص��اص د اد ه اند . اين 
 ميزان تنها براي د و كشور امريكا و روسيه رقمي بالغ بر

31 د رصد  اس��ت. با اضافه كرد ن د و كشور چين و هند ، 
اين رقم به 45 د رصد  و پس از افزود ن كاناد ا و آلمان، به 
52 د رصد  مي رسد . يعني بيش از نيمي از خطوط ريلي 

د نيا مختص به اين 6 كشور است. 
 د ر اي��ن ميان، ايران ب��ا 13 ه��زار كيلومتر، معاد ل

0.9 د رصد  كل خطوط ريلي جهان، جايگاه بيست و يكم 
طوالني ترين خطوط را به خود  اختصاص د اد ه است. 

د ر همين ح��ال،  اگر اين ميزان خط��وط را به ازاي 
سرانه سطح )يعني طول خطوط ريلي به ازاي مساحت 
كش��ور( بس��نجيم، ايران به ازاي هر 148 كيلومتر مربع 
مس��احت، يك كيلومتر خط آهن د ارد  كه از اين حيث، 

جايگاهي بهتر از 81 پيد ا نخواهد  كرد . 
همچني��ن د ر كش��ور ما به ازاي ه��ر 6816 نفر يك 
كيلومتر خ��ط ريلي وجود  د ارد  كه از اين نظر نيز ايران 
د ر جايگاه 76 د نيا قرار مي گيرد . همچنين آمارها نشان 
مي د هد  رتبه ايران د ر ميزان خطوط الكتريكي ريلي د ر 

جايگاه چهل و پنجم د نياست. 

ايرانشهر

رضا جعفرزاد ه، مد ير روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
د ر واكن��ش ب��ه انتش��ار خب��ري د ر برخي رس��انه ها گف��ت: موضوع 
واگذاري رجيس��تر هواپيماهاي ايران اير به ش��ركت هاي د يگر اد عايي 

غيركارشناسي است. 
جعفرزاد ه با بيان اينكه قرارد اد  با فاينانسورها د ر مرحله نهايي است، 
اظهار كرد : قبل از توليد  و قبل از انتقال مالكيت قطعي واگذاري ممكن 
نيست. قرارد اد ها به قوت خود  باقي است و نقض تعهد ي صورت نگرفته 
اس��ت. پيش از اظهارات جعفرزاد ه، اصغر فخريه كاشان، قائم  مقام وزير 
راه و شهرس��ازي نيز با اعالم اين خبر كه مس��اله فروش هواپيماهاي 
متعلق به ايران اير توس��ط ايرباس به س��اير متقاضيان شايعه يي بيش 
نيس��ت و يك د روغ رسانه يي است، گفت: فاينانس ها د ر مراحل نهايي 
انعقاد  قرارد اد  به سر مي برند  و زمان بند ي ورود  هواپيماها طبق قرارد اد  
اس��ت و مطابق اين برنامه هواپيماي بع��د ي د ر تير ماه آيند ه به ايران 

تحويل د اد ه خواهد  شد . 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، مس��اله فاينانس 
هواپيماه��اي ايرب��اس و بويينگ تحت تاثير مواضع و س��خنان د ونالد  
ترامپ، رييس جمهوري امريكا د ر محافل رس��انه يي و اقتصاد ي محل 

بحث شد ه است. د ر اين زمينه يكي از خبرگزاري ها اد عا كرد  كه چون 
د ولت نتوانس��ته است د ر مذاكره با فاينانسورهاي بين المللي به توافقي 
براي تامين مالي خريد  اين هواپيماها د ست پيد ا كند ، شركت ايرباس 
هواپيماهاي متعلق به ايران اير را به  س��اير متقاضيان ايرباس فروخته 
است. مس��اله يي كه با تكذيب قائم مقام وزير راه و شهرسازي د ر امور 

بين الملل مواجه شد ه است. 
اصغر فخريه كاش��ان د ر گفت وگو ب��ا روزنامه »ايران« اعالم كرد  كه 

اد عاي فوق شايعه يي بيش نيست و يك د روغ رسانه يي است. 
فخريه كاش��ان د رخصوص وضعيت فاينان��س هواپيماهاي ايرباس 
و بويين��گ گفت: فاينانس ه��ا د ر مراحل نهايي انعقاد  قرارد اد  به س��ر 
مي برن��د  و تاكنون هيچ تغييري د ر وضعيت آنها ايجاد  نش��د ه اس��ت. 
وي د رخص��وص تاريخ ورود  هواپيماها هم اضافه كرد : زمان بند ي ورود  
هواپيماها طبق قرارد اد  اس��ت و مطابق اين برنامه هواپيماي بعد ي تير 
م��اه آيند ه به ايران تحويل د اد ه خواهد  ش��د . پيش از اين يك رس��انه 
د اخلي د ر گزارشي مد عي شد ه بود  كه ايرباس تصميم گرفته د ر پايان 
خط توليد  محصوالت خود ، رجيستر هواپيماهاي A 320 سفارش د اد ه 
ش��د ه از سوي ايران را به ش��ركت هاي هواپيمايي د يگري تغيير د هد . 

اين رس��انه د ر اين خصوص نوش��ت: با توجه به ناتواني ايران د ر تامين 
فاينانسور براي خريد  هواپيماهاي برجامي، ايرباس نيز از چند  شركت 
هواپيمايي د يگر د نيا براي فروش هواپيماهاي A 320 بازاريابي كرد ه و 
گويا هواپيماهايي كه براي فروش به ايران كاند يد  كرد ه بود  را به تازگي 
به كش��ورهاي د يگري فروخته است.  شركت هاي اير آسيا)مالزي(، اير 
ايند يا)هند (، اويانا برازيل)برزيل( و س��عود ي عربين ايرالينز)عربستان( 
ازجمله خري��د اران ايرباس هاي 320 ايران هس��تند  كه به  د ليل عد م 
تامين مالي آنها، شركت فرانس��وي ايرباس، رجيسترهاي شركت هاي 

هواپيمايي غيرايراني را روي بد نه هواپيماها ثبت كرد ه است. 
اد ع��اي اين رس��انه د رحالي مطرح مي ش��ود  كه اص��وال هواپيماها 
د ر مرحل��ه بعد  از توليد ، رجيس��تر خواهند  ش��د  و ت��ا وقتي كه بحث 
انتقال مالكيت آنها به ش��ركت هاي هواپيمايي نهايي نشود  به  نام هيچ 
ش��ركت يا كشوري ثبت نخواهند  شد . حال اين سوال مطرح است كه 
چگونه هواپيماهايي كه هنوز متعلق به ايران اير نبود ه و بحث ساخت 
و انتقال مالكيت آنها مطرح نشد ه است به شركت ها و كشورهاي د يگر 
فروخته شد ند ؟هر چند  تحريم هاي صنعت هوايي ايران به مد ت ها قبل 
از مس��ائل هسته يي بازمي گش��ت اما د ر جريان مذاكرات، طرف ايراني 

توانست بند هايي را به برجام اضافه كند  كه تحريم ها د ر حوزه هوايي را 
نيز تحت تاثير خود  قرار د اد ؛ موضوعي كه به بازگشت غول هاي هوايي 

جهان به آسمان ايران منجر شد . 
اين هواپيماها كه تحويل آنها از ماه هاي پس از انعقاد  برجام شروع 
شد  و د ر جريان روند ي 10ساله به ناوگان كشور مي پيوند ند ، مي توانند  

د ر مقاصد  كوتاه و البته سفرهاي طوالني به كار بيايند . 
مه��ر ماه 96 ب��ود  كه د و هواپيماي ATR جد يد  هما وارد  كش��ور 
ش��د  و به اين ترتيب تع��د اد  هواپيماهايي كه بعد  از برجام خريد اري و 
وارد  كشور شد  به 9عد د  رسيد . از اين تعد اد  هواپيما 3فروند  مربوط به 
ايرباس اس��ت)يك فروند  321A و د و فروند  330A( و 6 فروند  د يگر 
هم هواپيماهاي  ATR هس��تند  كه قرار اس��ت 14فروند  د يگر از اين 
هواپيماهاي  ATR تا پايان سال 2018 وارد  ناوگان هوايي ايران شوند . 
يكي از بند هاي مهم توافق هس��ته يي رفع تحريم از صنعت هوايي 
كش��ور بود . بعد  از برجام نوسازي ناوگان هوايي و تجهيزات فرود گاهي 
بالفاصله از طرف د ولت پيگيري شد  و با سفر رييس جمهوري به فرانسه 
و ايتالي��ا ق��رارد اد  خريد  100فروند  هواپيماي ايرب��اس، 80 هواپيماي 

بويينگ و 20هواپيماي ATR بسته شد . 

تکذیب خبر واگذاري هواپيماهاي برجامي به سایر کشورها

د ر آگهی ش��ماره 28910 مورخ 96/8/22 خط اول آقای عليرضا نوروزی صحيح اس��ت كه به اش��تباه عليرضا نوری چاپ شد ه است و به اين 
وسيله اصالح مي گرد د .

آگهی مزايد ه مال غيرمنقول د ر مرحله اول
محكوم له: عباس و علی نبی زاد ه مرزيانی و نبی زكی زاد ه

محكوم عليه: بنياد  مستضعفان و جانبازان
پروند ه كالسه 951145 صاد ره از شعبه 8 د اد گاه حقوقی شهريار مبنی بر د ستور فروش پالك ثبتی 49/12744 پس از طی مراحل قانونی و 
ارجاع به كارشناس رسمی د اد گستری ارزش ششد انگ ملك مورد  نظر به مبلغ 2.331.440.000.000 ريال ارزيابی گرد يد ه است كه سپس 
مقرر گرد يد  د ر روز يكشنبه تاريخ 96/09/19 از ساعت 9 الی 10 د ر محل اجرای احكام مد نی د اد گستری شهريار از طريق مزايد ه عمومی به 
فروش برسد ، و آد رس ملك مورد  نظر واقع د ر شهريار بلوار رسول اكرم)ص( تقاطع خيابان شهيد  مفتح كوچه شهيد  اسماعيلی مجتمع تجاری 
الماس شهر مي باشد . لذا طالبين مي توانند  پنج روز جلوتر از تاريخ مزايد ه با اطالع و هماهنگی اين اجرا از اموال بازد يد  نمود ه و د ر صورت تمايل 
از تاريخ ياد  شد ه د ر مراسم مزايد ه شركت نمايند . مزايد ه از قيمت پايه كارشناسی شروع و هر كسی باالترين قيمت را پيشنهاد  نمايد  به عنوان 
برند ه مزايد ه شناخته شد ه و 10د رصد  از كل مبلغ فروش فی المجلس از خريد ار اخذ و باقی پس از گذشت يك هفته و عد م وصول هر گونه 

اعتراضی از خريد ار اخذ و ملك به وی تحويل خواهد  شد . مشخصات ملك توقيفی به شرح زير مي باشد .
ارزش شش��د انگ عرص��ه پ��الك ثبتی 49/12744 ب��ا كاربری فعلی به مس��احت د و هزار و هفتص��د و نود  و چهار متر مرب��ع جمعاً به مبلغ 
83/820/000/000 ريال مي باشد  كه شامل طبقه منفی د و و منفی سه و منفی چهار د ر زيرزمين هر كد ام به صورت پاركينگ با گنجايش هر 

طبقه هشتاد  و د و و سه واحد  پاركينگ به مساحت زيربنای هر طبقه 2794 متر مي باشد .
طبقه همكف مجتمع شامل هشتاد  و د و واحد  تجاری به مساحت مجموع 1879/10 مترمربع و مابقی به صورت فضای مشاع مي باشد .

طبقه منفی يك شامل يكصد  واحد  تجاری به مساحت 1767/94 مترمربع و مابقی بصورت فضای مشاعی مي باشد .
طبقات اول الی چهارم هر يك شامل نود  و شش واحد  تجاری به مساحت مجموع يك هزار و هشتصد  پنجاه و نه مترمربع و الباقی به صورت 

مشاعات مي باشد  .
 طبقه پنجم شامل يك واحد  تجاری يكپارچه به مساحت د و هزار و هشتصد  و بيست و نه متر و هفتاد  و سه متر مربع به انضمام د ويست و چهل 

و پنج متر مربع نيم طبقه تجاری جهت شهربازی احد اث گرد يد ه است.
ارزش ششد انگ اعيانی احد اثی د ر پالك 49/1244 بصورت چهار طبقه منفی، طبقه همكف، و پنج طبقه روی همكف به شرح و مساحت نظريه 

كارشناس جمعاً به مبلغ 2/239/520/000/000 ريال اعالم مي گرد د .
ميزان ارزش 270 متر مربع مشاع از عرصه ملك جمعاً به مبلغ 8/100/000/000 ريال برآورد  شد ه است.

ضمناً مبلغ كارشناس��ی به مبلغ 2/331/440/000/000 ريال مي باش��د  و چنانچه روز مزايد ه مصاد ف با روز تعطيل گرد يد  مزايد ه د ر فرد ای 
همان روز و ساعت انجام خواهد  شد .

مد ير اجرای احكام مد نی د اد گستری شهريار- م الف/29070

آگهی ابالغ
وقت رسيد گی و د اد خواست و ضمائم به خواند گان 1- زهرا حيد ری 2- حسن رستگاری الری 3- مهشب سخاوتی 4- فريبا صد فی چقوشی 

خواهان ناد ر رضايی  د اد خواستی به طرفيت خواند گان 1- شركت تعاونی خد مات بهد اشتی د رمانی بصير طب شهريار 2- زهرا حيد ری 3- حسن 
رستگاری الری 4- مهشب سخاوتی 5- فريبا صد فی چقوشی به خواسته مطالبه ارزش ريالی سهام مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پروند ه كالسه 9409982640901178 شعبه 9 د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيد گی مورخ 1396/10/10 ساعت 
10:00 تعيين كه حسب د ستور د اد گاه طبق موضوع ماد ه 73 قانون آيين د اد رسی مد نی به علت مجهول المكان بود ن خواند گان 1- زهرا حيد ری 
2- حسن رستگاری الری 3- مهشب سخاوتی 4- فريبا صد فی چقوشی و د رخواست خواهان مراتب يك نوبت د ر يكی از جرايد  كثيراالنتشار 
آگهی مي شود  تا خواند ه ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به د فتر د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود  نسخه ثانی د اد خواست 

و ضمائم را د ريافت نمايد  و د ر وقت مقرر فوق جهت رسيد گی و اجرای قرار كارشناسی د ر د اد گاه حاضر گرد د .
منشی د اد گاه حقوقی شعبه 9 د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار- قاسم علی پور- م الف/29074

گواهی حصر وراثت
آقا/خانم جواد  مراد ی  د ارای شناسنامه شماره 2050 به شرح د اد خواست به كالسه 3316 از اين شورا د اد خواست گواهی حصر وراثت نمود ه 
و چنين توضيح د اد ه ش��د  كه ش��اد روان حسن مراد ی به شناس��نامه 1058 د ر تاريخ 96/8/8 اقامتگاه د ائمی خود  بد رود  زند گی گفته اند  ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- جواد  مراد ی ش.ش 2050 ت.ت 1333 پسر  2- طاهره مراد ی ش.ش 2051 ت.ت 1332 د ختر 

3- رقيه مراد ی ش.ش: 2625 ت.ت 1344 د ختر 4- بتول مراد ی  ش.ش 2337 ت.ت 1336 د ختر  
اينك با انجام تشريفات مقد ماتی د رخواست مزبور را د ر يك نوبت آگهی مينمايد  تا هر كسی اعتراضی د ارد  و يا وصيت نامه از متوفی نزد  آن باشد  

از تاريخ نشر آگهی ظرف يكماه به شورا تقد يم د ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  شد .
د بير شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهريار- م الف /29072 

آگهی مزايد ه مال غيرمنقول پروند ه اجرايی كالسه 9200085 
شش��د انگ واحد های د وم و چهارم تفكيكی مفروز از شش��د انگ يك قطعه زمين به مس��احت 221 مترمربع قطعه 377 تفكيكی به ش��ماره 
پالك6315 فرعی از 46 اصلی ذيل ثبت 123802 صفحه 258 د فتر 740 بنام ش��ركت تعاونی مس��كن فرزانگان با حد ود  اربعه شماالً بطول 
8/5 متر به خيابان 10 متری شرقاً بطول 26 متر به قطعه 378 جنوباً بطول 8/5 متر به فضای سبز غرباً بطول 26 متر به خيابان 10 متری و 
قطعه 376 كه فواصل ذكر نشد ه پی حفر گرد يد ه است ثبت و سند  صاد ر و تسليم شد ه است و طبق سند  11621مورخ 1359/03/29 د فتر 
17 ش��هريار به فريبا اميرموسوی انتقال يافته است و طبق س��ند  91392 مورخ 1389/05/30 د فترخانه 259 تهران د ر رهن بانك پاسارگاد  
قرار د ارد  و طبق صورتجلسه 58550 مورخ 1391/11/03 به 6 قطعه تفكيك گرد يد ه كه ذيل صفحات 146 الی 161 د فتر161 د فتر 1929 

تحت پالك های 15987 الی 15992 فرعی ثبت و اسناد  جد اگانه صاد ر شد ه است . حد ود  و مشخصات آپارتمان قطعه د وم: ششد انگ آپارتمان 
مس��كونی واقع د ر سمت جنوبی طبقه اول به مس��احت 68/85 كه مقد ار 2/01 آن بالكن جنوبی است بانضمام انباری قطعه د وم تفكيكی به 
مساحت 1/49 واقع د ر سمت غربی طبقه همكف و پاركينگ قطعه د وم تفكيكی واقع د ر شمال غربی طبقه همكف به مساحت 11/35 تحت 
پالك 15988 فرعی از 46 اصلی با حد ود  اربعه: شماالً د ر سه قسمت كه د وم غربی اول د رب و د يواريست بطول 4/91 به راه پله مشاعی د وم 
د يواريست به طول 1/25 به راه پله مشاعی سوم د يواريست مشترك بطول 3/54 به آپارتمان مسكونی قطعه يك شرقاً مرزيست بطول 8/87 به 
قطعه 378 تفكيكی، جنوباً د ر سه قسمت اول د يوار و پنجره است بطول 2/94 بفضای حياط مشاعی غرباً مرزيست بطول 7/62 به قطعه 376 

تفكيكی سقف با كف طبقه د و اشتراكی است كف با سقف طبقه همكف اشتراكی است. 
حد ود  و مشخصات قطعه چهارم: ششد انگ آپارتمان مسكونی واقع د ر سمت جنوبی طبقه د وم به مساحت 68/71 متر مربع كه مقد ار 2/01 آن 
بالكن جنوبی است بانضمام ششد انگ انباری واقع د ر سمت غربی طبقه همكف به مساحت 1/94 قطعه چهارم تفكيكی تحت پالك 15990 
فرعی از 46 اصلی شماالً د ر سه قسمت كه د وم غربی است اول د رب و د يواريست بطول 4/92 به راه پله مشاعی د وم د يواريست بطول 1/25 
به راه پله مش��اعی س��وم د يواريست مشترك بطول 3/53 به آپارتمان مسكونی قطعه سوم شرقاً مرزيست بطول 8/87 به قطعه 378 تفكيكی 
جنوباً د ر سه قسمت اول د يوار و پنجره است به طول 3/19 بفضای حياط مشاعی د وم نيم د يوار جلوی بالكن بطول 2/31 بفضای حياط مشاعی 
سوم د يوار و پنجره است بطول 2/96 بفضای حياط مشاعی غرباً مرزيست بطول 7/62 به قطعه 376 سقف با كف طبقه سه اشتراكيست كف 

با سقف طبقه يك اشتراكی است.
طبق نامه شماره 5099/95 ص/112 مورخ 1395/11/27 اد اره اجرای اسناد  امور حقوقی بانك پاسارگاد  قطعات آپارتمانی به شماره های يك و 

سه و پنج و شش فك رهن شد ه اند  و تنها ارزيابی و كارشناسی قطعات د و و چهار تفكيكی مد نظر می باشد .
كه بعلت عد م ايفای تعهد  منجر به صد ور اجراييه تحت شماره 9200085 شد ه است و برابر نظريه مورخ 96/2/20 كارشناس رسمی د اد گستری 
توصيف اجمالی مورد  وثيقه عبارت از: ملك فوق واقع د ر ش��هريار فاز يك اند يش��ه ش��هرك مريم بلوار طالقانی كوچه ياسمن د و قطعه 377 
تفكيكی پالك 14 شهرد اری است. د و واحد  مورد  كارشناسی د ارای كف سراميك و د يوار آشپزخانه و سرويس بهد اشتی و حمام كاشی می باشد  
و آش��پزخانه د ارای كابينت ام د ی اف می باش��د  و سيستم گرمايش بصورت پكيج و سيستم سرمايش بصورت كولر آبی می باشد . واحد  ها د ارای 
انشعابات آب و برق و گاز و با كيفيت ساخت نيمه مرغوب می باشد  و تعد اد ی از واحد  های ساختمان مورد  كارشناسی بصورت قولنامه ای خريد  

و فروش شد ه اند  و نيز تعد اد ی از واحد  ها بصورت اجاره به غير واگذار شد ه اند .
بهای ششد انگ آپارتمان مسكونی قطعه د وم تفكيكی به ميزان يك ميليارد  و صد وپنجاه ميليون ريال معاد ل يكصد وپانزد ه ميليون تومان و بهای 
آپارتمان مسكونی قطعه چهارم تفكيكی به ميزان يك ميليارد  و صد وپنجاه ميليون ريال معاد ل يكصد وپانزد ه ميليون تومان ارزيابی شد ه است و 
جهت وصول طلب بانك و حقوقی د ولتی كالسه فوق الذكر د ر روز سه شنبه مورخ 96/09/21  از ساعت 9الی 12 ظهر د ر محل اد اره ثبت شهريار 
واحد  اجراء به نشانی شهريار شهرك اد اری از طريق مزايد ه حضوری بفروش می رسد  و مزايد ه هر يك از مبلغ 1/150/000/000 ريال جمعاً به 
مبلغ 2/300/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريد ار د اشته باشد  فروخته خواهد  شد  شركت د ر جلسه مزايد ه برای عموم آزاد  
است و فروش كاًل نقد ی است چنانچه روز تعيين شد ه با تعطيل رسمی مصاد ف گرد د  روز بعد  از تعطيل جلسه مزايد ه د ر همان ساعت و مكان 
تشكيل خواهد  شد  طالبين و خريد اران می توانند  كسب اطالعات بيشتر د ر ساعات اد اری به ثبت شهريار – اجراء به نشانی باال مراجعه و جهت 
شركت د ر مزايد ه د ر وقت مقرر د ر جلسه مزايد ه شركت نمايند  ضمناً بد هی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و نيز 
بد هی مالياتی و عوارض شهرد اری و غيره كه رقم قطعی آنها برای اين اد اره معلوم نشد ه بعهد ه برند ه مزايد ه است و تنظيم سند  انتقال موكول 

به ارائه مفاصا حساب های د ارايی و شهرد اری و... خواهد  بود  مزايد ه بيمه می باشد . چاپ: 96/08/29
مسئول اجرای اسناد  رسمی شهريار- صاد ق بيگی- م الف/29073

آگهی مزايد ه اموال غير منقول 
به موجب پروند ه كالسه 963398 نفع محكوم له اعظم ظهيری با وكالت خانم مريم جاذب به ضرر محكوم عليه خانم نرگس نصرالهی – خانم 
آوا عميد ی با قيوميت آقای رستم نصرالهی مبنی بر فروش و تقسيم بهای اوال غير منقول مرحوم كيوان عميد ی يك قطعه زمين به متراژ 1000 
متر به پالك ثبتی 147/2292 واقع د ر د ه حسن بلوار صنعت بعد  از زيرگذر شهرك صنعتی د ه حسن خيابان اخالقی سمت راست قطعه 206 

تفكيكی ملك چهار د يواری مورد  نظر طبق نظريه كارشناسی ارزيابی و توصيف گرد يد ه است
 ملك فوق عبارت است از ششد انگ يك قطعه زمين بمساحت 1.000/00 مترمربع قطعه 206 تفكيكی شماره 2292 فرعی مفروز و مجزی 
ش��د ه از پالك 545 فرعی از 147 اصلی واقع د ر مزرعه باغ آد ران جز حوزه ثبتی رباط كريم ذيل ش��ماره ثبت 42806 د فتر جلد  197صفحه 
229 كه د ر مورخ 1371/07/18 س��ند  آن بنام آقای ناصر عس��گری صاد ر و تسليم شد ه است سپس مع الواسطه بموجب سند  شماره 61274 
مورخ 86/10/10 د فترخانه شماره هشت رباط كريم بنام آقای كيوان عميد ی انتقال قطعی يافته است حد ود  اربعه آن عبارت است از شماال 
بطول 50/0 متر به قطعه د ويست وهفت شرقا بطول 20/0 متر به قطعه يكصد و نود و د و جنوبا بطول 50/0 متر به قطعه د ويست وپنج تفكيكی 

و غربا بطول 20/0 متر به خيابان د ه متری محد ود  شد ه است.
- ملك فوق بصورت چهار د يواری محصور كه د يوار د ور شامل كرسی چينی- نصب سنگ ازاره- آجر چينی نما با آجر پنج سانتی و بند كشی 

جمعا به ارتفاع حد ود  2/50 متر و د رب بزرگ آهنی د ر ضلع مجاو خيابان و محوطه تسطيح شد ه می باشد .
نظريه كارشناسی:

با توجه به موارد  فوق و جميع عوامل موثر د ر موضوع از جمله محل و موقعيت ملك- ابعاد  و قواره زمين- كاربرد ی- كيفيت د يوار احد اثی و 
غيره چنانچه د ر معامله آن منعی وجود  ند اشته باشد  ارزش ششد انگ پالك فوق مبلغ يك ميليارد  و د ويست ميليون )1.200.000.000 ريال( 

معاد ل يكصد وبيست ميليون تومان تعيين می گرد د .
مقرر گرد يد ه ملك موصوف د ر روز مورخ 96/9/12 از ساعت 10 صبح الی 11 از طريق مزايد ه د ر د فتر اجرای احكام مد نی د اد گستری رباط كريم 
واقع د ر رباط كريم. بلوار امام خمينی د اد گستری رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهای ارزيابی شد ه شروع و به كسانی كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد  نمايد  فروخته خواهد  شد ، د ه د رصد  مبلغ پيشنهاد ی فی المجلس از برند ه مزايد ه د ريافت و نامبرد ه مكلف است حد اكثر تا 
يك ماه نسبت به پرد اخت باقی ماند ه ثمن معامله اقد ام نمايد ، د ر غير اين صورت د ه د رصد  اوليه به نفع صند وق د ولت ضبط و مزايد ه تجد يد  

ميگرد د . طالبين د ر صورت تمايل می توانند  پنج روز از موعد  مزايد ه به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازد يد  آنان از ملك مورد  مزايد ه د اد ه شود . 
مد ير د فتر اجرای احكام مد نی د اد گستری شهرستان رباط كريم- غفاری- م الف /1762 

 توضيحات چمران د رباره وضعيت پاد گان »06«
مهد ي چمران رييس س��ابق شوراي ش��هر تهران با اشاره به جزئيات واگذاري 
پاد گان 06 د ر خيابان پاس��د اران، گفت: ما د ر س��ال هاي اخير اصرار د اشتيم اين 

پاد گان به فضاي سبز عمومي تبد يل شود . 
وي گفت: به لحاظ وسعت زمين هاي اين پاد گان و بهاي باالي زمين آن براي 
خريد  اين اقد ام براي ش��هرد اري ميس��ر نبود  و از س��وي د يگر با تبد يل آن طبق 

ضوابط به منطقه مسكوني-تجاري و خد ماتي هم موافق نبود يم. 
رييس پيشين شوراي شهر تهران افزود : بنابراين طرحي را ارتش به كميسيون 
ماد ه پنج ارائه كرد  كه براساس آن حد ود  50د رصد  فضاي پاد گان فضاي سبز باقي 
بماند  و بقيه به فضاي خد ماتي يا س��اير نيازمند ي ها و مس��كوني تبد يل شود  كه 
مجموع آن هم از تراكم پهنه كمتر باش��د  كه اين طرح با پيش��نهاد هاي اصالحي 
د ر كميس��يون ماد ه پنج بررس��ي و تصويب و براي تصويب نهايي به شوراي عالي 
معماري و شهرسازي ارسال شد  كه هنوز اين شورا بررسي هاي الزم را انجام ند اد ه 
و هيچ گونه تصميمي نيز اخذ نكرد ه است. به گزارش ايسنا، چند ي است وضعيت 
پاد گان 06 خيابان پاس��د اران خبرس��از ش��د ه و برخي اهالي منطقه و هنرمند ان 

خواستار آن شد ند  كه اين فضا به فضاي سبز بد ل شود . 

 پروازهاي کرمانشاه از مرز 600 نشست و برخاست گذشت
مجتبي بياتي مد يركل فرود گاه كرمانشاه، با بيان اينكه از زمان وقوع زلزله د ر 
غرب كش��ور تاكنون، آمار پروازهاي اين فرود گاه از مرز 600 نشست و برخاست 
گذش��ته اس��ت، از اعزام 278 مصد وم و د ريافت 1000تن كم��ك از طريق اين 

فرود گاه خبر د اد . 
به گزارش ش��ركت فرود گاه ها و ناوبري هوايي ايران، بياتي گفت: د ر پي وقوع 
فاجع��ه غم انگيز زلزله كرمانش��اه د ر 21 آب��ان ماه، بالفاصله كميت��ه بحران اين 
فرود گاه با حضور تمام اعضا و ارگان هاي مستقر د ر فرود گاه تشكيل شد  و ضمن 
بازد يد  از امكانات و تجهيزات فرود گاه، برنامه ريزي كامل براي پذيرش شبانه روزي 

هواپيماهاي امد اد رسان د ر د ستور كار قرار گرفت. 
مد يركل فرود گاه كرمانش��اه با بيان اينكه از زمان زلزله تاكنون آمار پروازهاي 
اين فرود گاه از مرز 600 نشس��ت و برخاست گذشته است، افزود : د ر جريان اين 
پروازها 278 مصد وم به فرد گاه مهرآباد  و بيمارستان هاي تهران منتقل شد ه اند  و 
1000 تن محموله و اقالم كمك رساني به فرود گاه كرمانشاه منتقل شد ه است. 

وي گفت: كمك هاي بين المللي ارسالي به اين فرود گاه از فرود گاه شارجه نيز 
از س��وي سازمان بهد اش��ت جهاني انجام و كمك هاي د اخلي نيز از فرود گاه هاي 
مختلف كش��ور ارسال ش��د ه اس��ت. بياتي همچنين عنوان كرد : خوشبختانه به 
اذعان مس��ووالن، نمايند گان مجلس و اقشار مختلف، عملكرد  فرود گاه كرمانشاه 
د ر مد يري��ت بح��ران زلزله مطلوب ب��ود ه و اين فرود گاه يك نقط��ه قوت و اهرم 

امد اد رساني محسوب مي شود .

 اد امه رایزني ها براي تغيير نام شورا
حس��ن خليل آباد ي عضو ش��وراي ش��هر تهران، ري و تجريش با تاكي��د  بر اينكه 
 د ر ح��وزه ش��هر ته��ران، ري و تجري��ش تنها يك ش��ورا تش��كيل مي ش��ود ، افزود : 
بر همين اساس د ر حال رايزني و گفت وگو با ساير اعضاي شوراي شهر تهران هستيم 

تا تغيير سرد ر شورا انجام شود . 
خليل آباد ي د ر گفت وگو با ايسنا، د ر تشريح آخرين جزئيات تغيير نام شوراي شهر 
تهران، گفت: براساس قانون، اين شورا متعلق به تهران، ري و تجريش است و بايد  اسم 
واقعي اين شورا بيان شود . ما قصد  ند اريم نام شهرد اري تهران را تغيير د هيم. بي ترد يد  
اين شهرد اري تنها يك نام تهران را خواهد  د اشت، اما شورا متعلق به هر سه شهر است. 
وي افزود : براي اينكه به هويت سه شهر تهران، ري و تجريش توجه شود  به گونه يي كه 
مرد م به عنوان شهروند ان اين شهرها به رسميت شناخته شوند ، الزم است نام د و شهر ري و 
تجريش نيز به نام شورا افزود ه شود . وي اد امه د اد : ري سابقه يي تا 10 هزار سال د ارد  و د ر 
تاريخ فرهنگي و مذهبي ما از جايگاه ويژه يي برخورد ار است. سه د وره پايتخت بود ه و پس 
از ري، تهران به عنوان پايتخت مورد  توجه قرار گرفته است. لذا بايد  به هويت اين شهر توجه 
شود  و با تغيير نام شورا تالش كنيم كه به هويت شهروند ي مرد م ري لطمه يي وارد  نشود . 
وي تاكيد  كرد : اعضاي ش��ورا اعالم مي كنند  كه مي توانيم د ر اد امه نام شوراي شهر تهران 
حوزه انتخابيه تهران، ري و تجريش را اضافه كنيم اما من به اين د وستان گفتم كه بهتر 
اس��ت كال نوشته شود  شوراي شهر تهران، ري و تجريش به اين ترتيب د ر حال گفت وگو 

هستيم و اميد واريم با گفت وگو حل شود . 

 خطر گود  ۱۷ متري د ر خيابان سبالن
محمد علي كروني د بير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران، معضل 
اصلي پايتخت را د ر اولويت قرار د اد ن پروژه هاي بي اولويت د انس��ت و گفت: د ر بود جه 

سال آيند ه تالش مي شود  بود جه ريزي عملياتي شود . 
به گزارش مهر، كروني با بيان اينكه د ر منطقه 7 گود ي 17 متري كه از زمان تحكيم 
آن بسيار گذشته و د ر مرحله خطرناك رها شد ه است، افزود : پروژه فرهنگي مذهبي شهيد  
مد ني نياز س��ريع به ايمن سازي د ارد  كه متاس��فانه اين پروژه د ر وضعيت خطرناكي رها 
شد ه است. وي با اشاره به اينكه 8 ميليارد  تومان براي تكميل اين پروژه تا مرحله اسكلت 
نياز است، گفت: تالش مي كنيم هر چه سريع تر و د ر كوتاه ترين زمان به اين نوع پروژه ها 
رسيد گي شود . د بير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران اد امه د اد : اولويت 
تخصيص اعتبار د ر بود جه با پروژه هاي باالي 50د رصد  د ر اولويت است. د ر اد امه پروژه هاي 
د ر اولويت زير 50د رصد  و آخرين مرحله پروژه هايي كه پيشرفت باالي 70 تا 80د رصد  و 
اولويت كمتري د ارند ، به اين پروژه ها تزريق مالي خاصي نخواهد  شد ، هر چند  شايد  بتوان 
با اعتبار كمي آنها را به اتمام رساند . كروني همچنين از بازد يد  برخي از اعضاي كميسيون 
عمران از خيابان 17 شهريور خبر د اد  و گفت: اهالي اين منطقه و واحد هاي تجاري د چار 
چالش جد ي د ر اين محد ود ه ش��د ه و د ر بازد يد ي كه به اتفاق ش��هرد ار منطقه د اش��تند  

پيشنهاد  شد  برنامه مشخصي براي حل معضل اين پياد ه راه ارائه شود .

در شهر
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صنعت، معدن و جتارت14
 انتصاب عضو جديد 

ستاد اقتصاد مقاومتي 
ش�اتا   وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت با صدور 
حكم��ي معاون امور اقتص��ادي و بازرگاني خود را به 
عضويت ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت صنعت، معدن 

و تجارت منصوب كرد. 
حكم محمد شريعتمداري خطاب به حسن يونس 
س��ينكي به شرح زير اس��ت: نظر به ابالغ شهريورماه 
س��ال 95 مع��اون اول محترم رييس جمه��ور، براي 
تسريع در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، 
ابالغي از سوي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( و 
تحقق تاكيدات رياست محترم جمهوري در راستاي 
برنامه هاي مرتبط با اين سياس��ت ها و دس��تيابي به 
توسعه و پيش��رفت اقتصادي كشور بنا بر تصميمات 
بيس��ت و چهارمين جلس��ه س��تاد فرماندهي مبني 
ب��ر تكليف تش��كيل س��تاد اقتص��اد مقاومتي درون 
دستگاهي نظر به سوابق، توانمندي و تعهد، جنابعالي 
را ب��ه عن��وان عضو س��تاد اقتصاد مقاومت��ي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت منص��وب مي كنيم. انتظار 
دارم با تالش و كوشش مستمر و در راستاي نقشه راه 
اقتصاد مقاومتي با تعامل و همفكري با س��اير اعضاي 
س��تاد در تحقق اهداف و اجراي اثربخش برنامه ها و 
پروژه هاي محول به وزارت متبوع نقش آفرين باشد. 

مديرعامل سايپا تغيير كرد
تسنيم    وزير صنعت، معدن و تجارت طي حكمي 
محسن قاسم جهرودي را به عنوان جايگزين مهدي 
جمالي ب��ه س��مت مديرعاملي گروه خودروس��ازي 
س��ايپا منصوب كرد. بايد گفت ك��ه جمالي بيش از 
دو س��ال سكانداري شركت س��ايپا را برعهده داشت 
اما در طول اين مدت نتوانست مشكالت اين شركت 
خودروس��ازي را برط��رف كن��د. به همي��ن منظور 
وزي��ر جديد تصميم به تغيير مديريتي اين ش��ركت 
گرفته اس��ت. از س��وابق كاري جهرودي مي توان به 
شركت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو و شركت 

سرمايه گذاري ايران خودرو اشاره كرد. 

صادرات كاال كاهش يافت
مهر    معاون توسعه صادرات كاال و خدمات سازمان 
توسعه تجارت كشور از كاهش ۲درصدي صادرات كاال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. محمدرضا 
مودودي بيان كرد: ۱۰۰ميليارد تومان تسهيالت بانكي 
به صورت يارانه يي به صادر كنندگان توليد كننده تعلق 
مي گيرد. او افزود: ۱۲۰ميليارد تومان تسهيالت نيز براي 
صادركنندگان��ي كه در بخش تجاري فعال هس��تند و 
براي حضور در نمايشگاه ها، ثبت برند در خارج از كشور 
و حمل و نقل در نظر گرفته شده است. مودودي گفت: 
۴هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان هم از طرف صندوق توسعه 
ملي و بانك ها با به��ره بين ۱3/5درصد تا ۱۴درصد به 
صادركنندگان پرداخت مي شود. او ميزان صادرات را از 
اول سال تاكنون ۲۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر عنوان 
كرد و گفت: صادرات ۲درصد نس��بت به سال گذشته 
كاه��ش دارد. او اظه��ار كرد: محصوالت پتروش��يمي، 
ميعانات گازي، شيريني و شكالت، لبنيات، محصوالت 
صنعتي، محصوالت فل��زي از جمله كاالهاي صادراتي 
هس��تند كه بيشتر به كشورهاي پيراموني چين و هند 

صادر شده است. 

 واهمه توليدكنندگان
از دريافت تسهيالت

ايس�نا    رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
گف��ت: بانك ها از تمام اهرم هاي فش��ار در راس��تاي 
پرداخت تس��هيالت به واحدهاي توليدي اس��تفاده 
مي كنن��د كه موج��ب ش��ده واحده��اي توليدي از 
درياف��ت تس��هيالت ترس و واهمه داش��ته باش��ند. 
عبدالوهاب س��هل آبادي در ارتباط با آخرين وضعيت 
طرح رونق توليد و نيز استقبال پايين توليدكنندگان 
از اين طرح در س��ال جاري اظه��ار كرد: آن گونه كه 
م��ا اطالع داريم، در نيمه اول س��ال كمتر از ۴درصد 
مربوط به تس��هيالت 3۰ ه��زار ميلي��ارد توماني به 
واحده��اي توليدي جهت رونق و نوس��ازي پرداخت 
شده و در سال جاري شاهد هستيم كه برخالف سال 

گذشته استقبال مطلوبي انجام نشده است. 
او ادام��ه داد: بانك ه��ا براي وص��ول مطالبات خود 
از تمام اهرم هاي ممكن جهت اعمال فش��ار اس��تفاده 
مي كنند و به همين دليل توليدكنندگان از طرح رونق 
توليد استقبال نكرده اند. يكي از مشكالت موجود در اين 
ط��رح پايين بودن طول مدت بازپرداخت اس��ت كه به 
همين دليل روز به روز به جرايم و ديون توليدكنندگان 
اضافه مي ش��ود. مس��اله  ديگري كه بايد ب��ه آن توجه 
داشت، اين است كه سود تسهيالت ۱۸ درصدي براي 
واحدهاي توليدي رقم بااليي به ش��مار مي آيد و زماني 
كه بازپرداخت ه��ا مدنظر قرار نمي گيرد، س��ود بانكي 

بيشتر از ۱۸درصد محاسبه مي شود. 
رييس خان��ه صنعت، معدن و تج��ارت ايران ادامه 
داد: يكي ديگر از مش��كالت اساس��ي توليدكنندگان و 
كارخانه داران مسائلي است كه در روند ثبت شركت ها 
به وجود آمده و واحدهايي كه قصد دارند به روزرس��اني 
خ��ود را جهت تحويل مدارك به بانك در دس��تور كار 
ق��رار دهند در مس��ير ثبت ش��ركت ها دچار مش��كل 
مي ش��وند. س��هل آبادي با تاكيد بر اينكه تا زمان حل 
نشدن مس��ائل بانكي مشكالت توليدكنندگان برطرف 
نخواهد شد، عنوان كرد: تا زماني كه مسائل بانكي براي 
توليدكنندگان حل نش��ود، هر ريال��ي كه به واحدهاي 
توليدي تعلق گيرد، همانند س��م مي ماند؛ چرا كه روز 
به روز به ديون بانك ها اضافه ش��ده و توان بازپرداخت 

وجود ندارد. 
او ب��ا بيان اينكه قرار بر اين بود 3۰ درصد س��هم 
هدفمند ك��ردن يارانه ها به توليدكنندگان اختصاص 
يابد، خاطرنش��ان كرد: متاسفانه اين مساله عملياتي 
نش��د و در حال حاضر چنانچه دولت تصميمي اتخاذ 
كند مبني بر اينكه اين سهم با ديون توليدكنندگان 
به بانك ها تهاتر شود، مي توانيم شاهد بهبود وضعيت 
واحدهاي توليدي باش��يم.رييس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران وضعيت توليد را مناس��ب ندانست و 
گفت: به طور حتم بايد جهت بهبود وضعيت توليد در 
كشور چاره انديش��ي شود؛ چراكه در غير اين صورت 
با بار س��نگين بدهي بانكي و بهره هاي مربوط به آن 
توليد به حركت درنمي آيد و هم اكنون شاهد هستيم 
اس��تقبال مناس��بي از ط��رح رونق توليدي توس��ط 

واحدهاي توليدي انجام نشده است. 

روي موج خبر

»تعادل« مسير ورود قاچاق به كشور را بررسي مي كند

متهمانقاچاقسازمانيافته

فعاالن بازار خودرو تاكيد كردند
الزامات در روند توليد خودروهاي برقي

تعادل    
طي س��اليان اخير ب��ه دليل افزاي��ش آلودگي هوا 
كشورهاي توس��عه يافته و در حال توسعه صنعتي به 
س��مت توليد خودروهاي برقي گام ه��اي مهم و قابل 
توجهي برداش��ته اند؛ اين موضوع در حالي اس��ت كه 
خودروس��ازان ايراني از توليد اي��ن نوع خودروها براي 
حفظ محيط زيس��ت غافل مانده ان��د. از اين رو فعاالن 
ب��ازار خودرو براي ع��دم عقب ماندگ��ي در توليد اين 
نوع خودروه��ا معتقدند كه بايد دس��تگاه هاي متولي 
كش��ورمان از توان الزم براي تامي��ن برق نيروگاه ها و 
شارژ س��ريع خودروها در طول روز برخوردار باشند و 
عالوه بر آن توس��عه ش��بكه شارژ در كش��ور از مساله 
توليد خودروهاي برقي مهم تر اس��ت؛ بر اين اس��اس 
هماهنگي و همكاري دس��تگاه هايي نظير وزارت نيرو، 
ش��هرداري ها، راهداري ه��ا و وزارت كش��ور از جمل��ه 
موضوعاتي مه��م در روند تولي��د و توزيع خودروهاي 
برق��ي به ش��مار مي رود. ح��ال با توجه به پيش��رفت 
تكنول��وژي در س��اخت خودروها بايد اين پرس��ش را 
مط��رح كرد كه آيا فضا براي توليد قطعات خودروهاي 
برقي از س��وي قطعه سازان كش��ورمان فراهم است يا 

خي��ر؟ محمدرضا نجفي منش عض��و هيات نمايندگان 
اتاق ته��ران مي گويد كه »قطع��ات خودروهاي برقي 
به مراتب س��اده تر از خودروهاي با س��وخت فس��يلي 
اس��ت و مطمئنم در ص��ورت تصميم گي��ري دولت و 
خودروسازان كشورمان براي تحقق اين مهم، مشكلي 
در تامي��ن قطعات اين خودروها نيز نخواهيم داش��ت. 
او اظهار مي كند: موض��وع اصلي در خودروهاي برقي، 
تامين باتري آنهاس��ت و امروز بس��ياري از كشورهاي 
اروپايي س��ازنده خودروهاي برقي نيز باتري هاي مورد 
نياز خود را از چين تهيه مي كنند. در صورتي كه بتوان 
مش��كل تهيه و تامين اين قطعه مهم را در خودروهاي 
برقي حل كرد، خودروسازان كشورمان مشكل خاصي 

در توليد اين اتومبيل ها نخواهند داشت. 
در همين راس��تا دبير انجم��ن صنايع همگن نيرو 
محركه و قطعه س��ازان كش��ور تاكيد كرد: با توجه به 
فراواني منابع گاز طبيعي در كشور، توليد خودروهاي 
هيبريدي متش��كل از س��وخت گاز طبيع��ي و برقي 
مي توان��د به ج��اي تمركز بر تولي��د خودروهاي برقي 
گزينه مناسب تري باشد. آرش محبي نژاد افزود: توليد 
خ��ودرو برقي در كش��ورمان كه گاز طبيع��ي به وفور 

وجود داشته و امكان توليد خودروهاي گازسوز ميسر 
اس��ت، نمي تواند به عنوان يك اولويت مطرح باش��د. 
او گفت: اس��تفاده از خودروهاي برقي در كش��ورهايي 
ك��ه از منابع ان��رژي تجديدپذير ف��راوان برخوردارند، 
ب��ه كاهش آلودگي هاي زيس��ت محيطي و جلوگيري 
از گرم ش��دن ك��ره زمين كمك مي كن��د اما چنانچه 
قرار باش��د برق توليدي كش��ورمان را با نيروگاه هايي 
با سوخت  فس��يلي توس��عه دهيم، به همان اندازه در 
آلودگي محيط زيست و گرم شدن زمين تاثير خواهد 
داش��ت. محبي نژاد افزود: موضوع خودروهاي برقي در 
كش��ور فقط در حد پروژه »فاز صفر« آن يعني مرحله 
مقدماتي مطرح اس��ت و هنوز خودروسازان كشور در 
اين زمينه اقدام عملي نكرده اند. اين مس��وول صنفي 
عنوان كرد كه قطعه س��ازان نيز تاكن��ون براي تامين 

قطعات خودروهاي برقي اقدام عملي نداشته اند. 
در اي��ن زمينه ب��ه مطالعه ش��رايط نيازمنديم كه 
موض��وع از س��وي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران )ايدرو( 
در دس��ت بررس��ي اس��ت. محبي نژاد گفت كه امروز 
خودروه��اي برق��ي توليدي در كش��ورهاي مختلف با 
معضالت اساس��ي روبه رو هس��تند ك��ه از جمله آنها، 
ضايعات و زباله هاي باتري هاي اس��تفاده شده در آنها، 
محل دفنش��ان و خس��ارت هاي وارد به محيط زيست 
است. عالوه بر آن، اين خودروها در طول شب به شارژ 
ش��دن نياز دارند كه استفاده تعداد زيادي از خودروها 
از شارژ برق، توان الكتريكي بااليي در شبكه مي طلبد. 

 فضا براي مهياسازي تامين قطعات خودرو برقي
از س��وي ديگر عضو اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن 
و كش��اورزي تهران با اش��اره به توان باالي قطعه سازان 
ايران��ي و تولي��د ۶۰درصد قطعات خودرويي كش��ور در 
داخل بر توفيق قطعه س��ازان ايران��ي در همكاري و كار 
مش��ترك با خارجي ها و تامين خدمات م��ورد نياز آنها 
اطمينان خاط��ر داد.  محمدرضا نجفي منش عنوان كرد 
كه در س��ال هاي گذش��ته ش��اهد روند افزايش��ي تيراژ 
و رون��ق در صنعت خودرو كش��ور بودي��م؛ به طوري كه 
توليد خودرو از حدود ۷5۰ هزار دس��تگاه در س��ال 9۲ 
سال گذشته به يك ميليون و 35۰هزار دستگاه افزايش 
ياف��ت و مطابق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده امس��ال به 
يك ميليون و ۶۰۰ هزار دس��تگاه افزايش خواهد يافت.  
به گفته او، اين موضوع و همچنين س��اير موارد همچون 

عقد قرارداد خودروس��ازان با ش��ركت پژو )كه توليد آن 
آغاز ش��ده(، عقد قرارداد با شركت سيتروئن )كه تا چند 
ماه ديگر نخستين محصول آن وارد بازار مي شود( و عقد 
قرارداد جوينت ونچري )سرمايه گذاري و توليد مشترك( 
با رنو )كه افزايش تيراژ و توليد س��االنه خودرو رنو را به 
دنبال خواهد داش��ت( همگي دال بر موفقيت آميز بودن 
گفت وگوهاي پسابرجامي است. اين عضو اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران ادامه داد: در عين حال 
ش��اهديم شركت هاي بزرگ قطعه ساز مانند بوش آلمان 
دفتر كاري خود را در ايران برپا كرده و ش��ركت زيمنس 
نيز به دنبال فعاليت مجدد در كشورمان است؛ همچنين 
در نمايش��گاه اخير قطعات، لوازم و مجموعه هاي خودرو 
تهران ش��اهد بوديم كش��ورهاي تركيه، چي��ن، تايوان، 
كره جنوبي، هند و آلمان به صورت گروهي حضور يافتند 
كه همگي از جمله دستاوردهاي برجام در صنعت خودرو 

و ساير صنايع وابسته به آن است. 
او يادآوري كرد كه اكنون فقط ۶۰ شركت قطعه ساز 
ايراني با شركت رنو فرانسه كار مشترك انجام مي دهند و 
همه آنها از توليدات كيفي با قابليت صادرات برخوردارند 
و انتظار مي رود با قراردادهاي منعقد شده با اين شركت 
و ساير خودروس��ازان، فعاليت اين شركت  ها نيز روند رو 

به رشد يابد. 
اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد: ش��ركت هاي 
قطعه س��از ايراني در زمان تحريم ها ني��ز بيكار نبوده اند 
و به اش��كال مختلف ب��ه ارتق��اي توانمندي هاي علمي 
و تكنولوژيك��ي خ��ود پرداخته و عل��م روز را در اختيار 
گرفته اند؛ بر اين اساس آنها قادرند تا نيازهاي شركت هاي 
بزرگ خودروس��از در بازار ايران و ساير كشورهاي هدف 

صادراتي آنها را تامين كنند. 

 ايران مركز منطقه اي صادرات باتري خودرو
در عين حال فعاالن بازار خودرو معتقدند كه ايران 
توان تبديل ش��دن به مركز منطقه يي صادرات باتري 
خودرو را دارد. رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 
باتري و خدمات برق تخصصي خودرو استان تهران نيز 
در اين رابطه گفت: تمايل باالي شركت هاي خارجي 
ب��راي هم��كاري با اي��ران در زمينه توليد مش��ترك 
باتري، فرصت مناس��بي براي تبديل ش��دن ايران به 
مركز صادراتي اين محصوالت به كش��ورهاي منطقه 
و همس��ايگان فراهم كرده است. گويك نرسسيان از 
اشتياق كشورهاي بزرگ در زمينه توليد باتري خودرو 

براي همكاري مش��ترك با توليد كنندگان ايراني خبر 
داد و اف��زود: پ��س از اجراي برجام، ش��ركت هايي از 
جمهوري كره و تركيه براي همكاري مشترك با ايران 

اعالم آمادگي كرده اند. 
ب��ه گفته اين مقام صنفي، زماني در س��ال هاي نه 
چندان دور ايران يكي از بزرگ ترين بازارهاي مصرفي 
باتري هاي توليدي اين كش��ورها بود، اما با اقدام هاي 
انجام شده اكنون عمده بازار اين محصوالت در اختيار 
ش��ركت هاي ايراني اس��ت. به گفته فعاالن اقتصادي؛ 
نزديك به ۱۷ميليون خودرو در س��طح كشور وجود 
دارد و س��االنه به ۱۲ميليون باتري خ��ودرو نيازمند 
هستيم كه ۱۰ميليون باتري در داخل كشور به صورت 
كامال بومي توليد مي ش��ود. او بيان كرد: در ۲ س��ال 
اخير به ويژه با اجرايي ش��دن برجام، محدوديت هاي 
بين المللي از س��ر اين صنعت در كشور برداشته شد 
و فعاالن اين صنف توانس��تند با واردات خطوط توليد 
و فناوري هاي جديد كيفي��ت توليدات خود را بهبود 
بخشند. در همين پيوند و به دليل افزايش طول عمر و 
كاهش مصرف ساالنه باتري، نياز به محصوالت مشابه 

خارجي كاهش يافته است. 
رييس اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان باتري و 
خدمات برق تخصصي خودرو استان تهران اظهار كرد 
كه وضع تعرف��ه 55درصدي بر واردات باتري، كاهش 
چش��مگير واردات اين محصوالت را به دنبال داشته 
است. او ادامه داد: ايران عالوه بر در اختيار داشتن بازار 
داخلي، فرصت خوبي براي اين كش��ورها براي انجام 
صادرات به بازار بزرگ با جمعيت بيش از ۴۰۰ ميليون 

نفري منطقه و همسايگان است. 
نرسس��يان ادامه داد: هزينه هاي حمل زياد و س��اير 
هزينه هاي متفرقه، صادرات به كشورهاي همسايه ايران 
را از سوي اين كش��ورها با محدوديت و دشواري همراه 
مي كند و به همين دليل مشتاقند با شركت هاي ايراني 
به توليد مش��ترك بپردازند. او تصريح كرد: ۲ مش��كل 
اساس��ي در مسير تبديل ش��دن ايران به هاب صادراتي 
بات��ري خودرو در منطقه وجود دارد كه نخس��تين آنها 
مش��كالت بانك��ي و دش��واري جابه جايي پول اس��ت؛ 
شركت هاي خارجي متمايل به سرمايه گذاري در ايران 
هستند، اما براي انتقال فاينانس با مشكل مواجه اند. به 
گفته اين مقام صنفي، مشكل دوم كمبود سرب به عنوان 
يكي از مواد اوليه مورد نياز اين صنعت است، زيرا عمده 

سرب توليدي كشور به صورت خام صادر مي شود.

تعادل  
»بازارچه هاي مرزي پلي براي توس��عه صادرات يا 
مخل مبادالت تجاري به شمار مي روند؟« در پاسخ به 
اين پرسش ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد؛ برخي بر 
اين باورند، بازارچه هاي مرزي عالوه بر تسريع و تسهيل 
در امر صادرات غيرنفتي، در رش��د و توسعه اقتصادي 
مناطق م��رزي مي توانند نقش مهمي را ايفا كنند. اما 
در مقابل ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه براس��اس 
آن، بازارچه هاي مرزي عمال از كاركرد اصلي خود دوره 
افتاده اند و در برخي دوره ها به دليل س��وءمديريت در 
سياست گذاري ها عمال اين مناطق به گلوگاه هايي براي 
ورود قاچاق به كش��ور تبديل شده اند كه نه تنها منجر 
به حذف بسياري از فرصت هاي اقتصادي مرزنشينان 
شده، بلكه تشديد چالش هاي امنيتي و ناهنجاري هاي 
اجتماعي و اقتصادي را در پي داش��ته است. از آن سو، 
حجم قاچاق ورودي كاال از طريق، مسافري، كوله بري 
و ملواني حدود ۷ ميليارد دالر گزارش مي شود كه رقم 
قابل توجهي اس��ت، از اي��ن رو، »مديريت بازارچه هاي 
مرزي« يكي از الزامات مهمي است كه بايد براي حفظ 
توازن تجارت رسمي از يك سو و تقويت توليد داخل از 
سوي ديگر، موردتوجه قرار گيرد؛ چراكه بازارچه هاي 
مرزي به مناطقي مس��تعد ب��راي ورود كاالي قاچاق 
تبديل ش��ده اند. حال چنانچه بخواهيم به اين پرسش 
پاس��خ دهيم كه چگونه مي توان بازارچه هاي مرزي را 
مديريت كرد كه از يك س��و منجر به تس��هيل تجارت 
شده و از سوي ديگر، مديريت واردات و كنترل قاچاق 
را در پي داشته باشد، سراغ فعاالن اقتصادي رفتيم تا 
نظر آنها را در اين زمينه جويا شويم. فعاالن اقتصادي 
در همين رابطه و در گفت وگو با »تعادل«، مي گويند: 
ابع��اد موضوع قاچاق بزرگ تر از آن اس��ت كه تنها در 
قال��ب بازارچه هاي مرزي گنجانده ش��ود؛ چراكه تنها 
بخش��ي از قاچاق از اين طريق انجام مي شود و بخش 
عم��ده آن از مبادي قانوني و به صورت س��ازمان يافته 
وارد كش��ور مي ش��وند. به طوري كه برخي مسووالن، 
غيرش��فاف و گاه در لفافه به ورود كاالي هاي قاچاق از 
مبادي رسمي نيز اشاره دارند. از اين رو، به اعتقاد آنها 
نمي توان تنه��ا بازارچه هاي مرزي را متهم اصلي ورود 
كاالي قاچاق به كش��ور عنوان كرد. از طرفي، به گفته 
آنه��ا، كاركرد بازارچه هاي م��رزي زماني قابل پذيرش 
خواه��د بود كه نگاه تجارت خارجي ايران از واردات به 
سمت صادرات چرخش داش��ته باشد. از سوي ديگر، 
برخ��ي بر اين عقيده اند ك��ه بازارچه يي در قالب طرح 
پايلوت اجرايي شود تا به پايگاهي براي توسعه صادرات 

كاالهاي غيرنفتي تبديل شود. 
  

طرح ايج��اد بازارچه هاي مرزي همس��و با راهبرد 
توسعه اس��تان هاي مرزي، با محوريت بخش بازرگاني 
و هماهنگ با برنامه هاي توس��عه اقتصادي، اجتماعي 
و... براي نخس��تين بار در س��ال ۱3۷۱ از سوي وزارت 
كشور تهيه و ارائه شد. البته چند سال پيش از آن در 
ژانويه سال ۱99۰ ميالدي نيز توافقنامه همكاري هاي 
بازرگاني ميان ايران و پاكس��تان در ارتباط با مبادالت 
تجاري مرزي به امضا رسيده بود. ايجاد اشتغال، افزايش 
درآمد و رفاه، توسعه روابط اقتصادي و تجاري مناطق 
مرزي و ش��كوفايي روستاهاي مرزي، كاهش قاچاق و 
فعاليت هاي غيرمجاز در مناطق مرزي ازجمله اهدافي 
اس��ت كه در اين طرح از آنها به عنوان عوامل موثر در 
ايجاد بازارچه هاي مرزي ياد ش��ده است. نهايتا ايجاد 
بازارچه هاي مرزي مش��ترك مطرح و به عنوان يكي از 
طرح هاي بنيادي و اساس��ي توسعه استان هاي مرزي 
مورد تصويب هيات دول��ت قرار گرفت. اين بازارچه ها 
در چارچوب اهداف تعيين شده، بايد عالوه بر تسريع و 
تسهيل در امر صادرات غيرنفتي، در رشد و شكوفايي 
و توسعه اقتصادي مناطق مرزي نيز مفيد واقع شده و 

اشتغال مستقيم يا غيرمستقيم تعداد زيادي از ساكنان 
منطق��ه را در ارتباط با حمل و نق��ل و تهيه كاالهاي 
صادراتي فراهم كنند اما در حال حاضر عمال نظاره گر 
اين هستيم كه بخش قابل توجهي از كاالهاي قاچاق از 

طريق بازارچه هاي مرزي وارد كشور مي شوند. 
در همين راس��تا، دولت يازده��م باتوجه به نقش 
ذاتي مناطق مرزي قرار بود اقداماتي در راستاي توسعه 
بازارچه ه��اي مرزي انجام دهد، اما در اين بين ش��اهد 
اختالف نظرهايي ميان دس��تگاه هاي اجرايي كش��ور 
بودي��م؛ برخي بر توس��عه بازارچه هاي م��رزي تاكيد 
داش��تند و از آن سو برخي ديگر مخالف گسترش آنها 
بودند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها نهادي بود 
كه س��ال 9۴ مخالفت خود را با توس��عه بازارچه هاي 
مرزي اعالم و آنها را مخل مبادالت تجاري عنوان كرد؛ 
به گفته متوليان صنعتي، بررس��ي هاي به عمل آمده 
نش��ان مي داد كه عملكرد اين بازارچه ها، طبق قانون 
تجارت نبوده و تاكنون اشتغال زايي قابل توجهي را نيز 
براي مرزنشينان ايجاد نكرده است، همين مساله باعث 
ش��د تا در زمان محمدرضا نعمت زاده، وزير پيش��ين 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به فكر صدور نس��خه 
جديدي ب��راي اين بازارچه ها باش��د. به واقع اين مقام 
دولتي در آن زمان بر ايجاد پايانه صادراتي در مرزها و 

ضرورت تعطيلي اين بازارچه ها تاكيد داشت. 

نقاط استراتژيك وارداتي
هر چند دولتمردان از مراكز ياد شده به عنوان مراكز 
رس��مي تجارت و تبادالت دوسويه مرزي ياد مي كنند 
و نسبت به سهم تجاري ايران از اين بازارچه ها ارزيابي 
مثبتي دارند، اما نمي توان منكر آن شد كه صادرات از 
طري��ق اين بازارچه در برابر س��يل عظيم ورود كاال از 
مراكز مذكور، رقم بسيار ناچيزي است كه كفه تبادالت 
تجارت مرزي را براي ايران منفي كرده است. نكته مهم 
اينجاست كه اين بازارچه ها عمال به نقاط استراتژيك 
وارداتي تبديل شده و درواقع دولت با ارائه مجوز براي 
ايج��اد بازارچه هاي مذكور، زمين��ه افزايش واردات به 

كشور را تسهيل و تاييد مي كند. 
در اين راس��تا برخي تصميم س��ازان بر اين عقيده 
بودند كه بازارچه ي��ي در قالب طرح پايلوت را اجرايي 
كنند تا به جاي روند تعطيل كردن بازارچه ها شرايطي 
براي صدور خدمات آنها فراهم ش��ود تا به اين ش��كل 
هم س��اكنان مناطق م��رزي به يك نواي��ي در زمينه 
اشتغال زايي دس��ت يابند و هم پايگاهي براي توسعه 
صادرات كاالهاي غيرنفتي كشور باشد. البته در دولت 
يازدهم متوليان اقتصادي بر ضرورت تشكيل پايانه هاي 
خوب صادراتي در جنوب و غرب كشور تاكيد داشتند. 
حال در اين بازه زماني برخي معتقدند كه بازارچه ها به 
صادرات لطمه مي زنند و عمال مقري براي دپو و توزيع 
كاالهاي قاچاق هستند؛ اين موضوع درحالي است كه 
به گفته فعاالن اقتص��ادي، تجارت هاي بزرگ در دنيا 
از طري��ق بازارچه انجام نمي ش��ود، بلكه در راس��تاي 
تقويت بخش صادرات بايد تجارت از طريق مسيرهاي 
صحيح انجام گيرد. از اين رو »تعادل« در اين گزارش 
عملك��رد بازارچه هاي م��رزي را در راس��تاي تقويت 
صادرات بررس��ي كرده و به اين پرسش پاسخ داده كه 
آيا بازارچه هاي مرزي محلي توانسته اند پايگاهي براي 
صادرات كشور به شمار روند يا اينكه محلي براي ورود 

كاالهاي غيررسمي در مناطق مرزي هستند؟
حال با آنكه توس��عه بازارچه ه��اي مرزي به عنوان 
يكي از مزيت هاي و ظرفيت هاي استان هاي حاشيه يي 
و با هدف گس��ترش صادرات و فعاليت هاي اقتصادي 
با كش��ورهاي همس��ايه و هدف به ش��مار مي رود اما 
به گفته فع��االن اقتصادي 5۰ درص��د از بازارچه هاي 
مرزي كشور در حالت ركود يا تعطيلي كامل به لحاظ 
صادرات هستند. احمد اناركي، رييس هيات تحقيق و 

تفحص نيز فقدان سيستم يكپارچه در مرزها را ازجمله 
مش��كالت پيش روي كش��ور در مبارزه با قاچاق كاال 
برش��مرد وافزود: برخي بحث ه��ا در حوزه تعزيرات به 
نتيجه رس��يده اما هنوز آماري از اين طرح در دس��ت 
نداري��م. اين نماين��ده مجلس در عين ح��ال به آمار 
3ميليارد دالري قاچاق ورودي در بحث البس��ه اشاره 
مي كن��د و مي گوي��د: مرزها و گلوگاه ي��ي ]در واردات 
قاچاق البس��ه وج��ود دارد[ و كاالهايي نيز به صورت 

كوله بري و ته لنجي مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد. 

 آمار قاچاق مرزي
همچنين براس��اس اسناد باالدس��ت و در برخي از 
موارد تكاليف قانوني كه به مرزنشينان اجازه ورود كاال 
به كش��ور در قالب معافيت ها ارائه ش��ده؛ آن دسته از 
معافيت هايي كه از طريق سوءاس��تفاده از آنها كاالي 
قاچاق وارد كش��ور مي شود، شناس��ايي شده و ميزان 
حج��م واردات آنه��ا ب��ه تفكي��ك قانون��ي و رويه يي 
برآورد ش��ده كه مطابق آمارها ح��دود ۷ميليارد دالر 
سوءاس��تفاده از طريق معافيت ها صورت مي پذيرد. از 
اين رو براس��اس مستندات آماري، قاچاق كاال به اسم 
كوله بري و ته لنجي وارد كشور مي شود كه آمار بااليي 
را به خود اختصاص مي دهد. به طوري كه آمار س��تاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، حاكي از اين است كه حدود 
۲.3ميلي��ارد دالر كاالي قاچ��اق از طريق كوله بران و 
حدود ۱.9ميليارد دالر قاچاق ملواني وارد كشور شده و 

مسافري ۲.۸ ميليارد دالر گزارش شده است. 
 همچنين جزييات آماري نش��ان مي دهد حدود 
۲3درصد از قاچ��اق از طريق مس��افري، ۱9درصد 
از طري��ق كوله بري، ۱۶درص��د ملواني، ۱۲درصد از 
طري��ق خألهاي مرزي و ح��دود 3۰درصد از طريق 
س��اير مب��ادي ص��ورت مي پذي��رد. حال ب��ه گفته 
كارشناسان لزوم بهره برداري از سيستم و تجهيزات 
ب��راي مقابله با قاچاق كاال يكي از الزامات اساس��ي 
است و چنانچه نتوانيم تجهيزات را در مرزها مستقر 
كني��م، كنت��رل الزم را نخواهيم داش��ت و گمرك 
اقدامات شايس��ته يي در اين زمين��ه انجام داده كه 

مي طلبد براي تجهيز مرزها اضافه شود. 
با اين اوصاف، اگرچه فلس��فه شكل گيري اين نوع 
بازارچه هاي مرزي، توس��عه مبادالت مرزي، تس��هيل 
ورود كاالهاي همراه مس��افر، سهميه هاي مرزنشيني، 
راه ان��دازي بازارچه هاي مرزي و برخي ديگر از اقدامات 
دولت ها در س��ال هاي گذشته براي كاهش مشكالت 
زندگي مرزنش��يني و اس��تقرار دايمي در مرزها بوده 
ام��ا در برخ��ي دوره ه��ا به دلي��ل س��وءمديريت در 
سياست گذاري موضوعات مرتبط با مرزنشينان و بعضا 
ورود نهادهاي غيرتخصصي و غيرمرتبط، زمينه حذف 
بسياري از فرصت هاي اقتصادي و معيشتي مرزنشينان 
فراهم ش��ده و متقابال به تشديد چالش هاي امنيتي و 
ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتص��ادي در برخي نقاط 

مرزي و استان هاي همجوار منجر شده است. 
از س��وي ديگ��ر بازارچه هاي مرزي  باي��د عالوه بر 
تسريع و تس��هيل در امر صادرات غيرنفتي در رشد و 
شكوفايي و توس��عه اقتصادي مناطق مرزي نيز مفيد 
واقع ش��ده و اشتغال مس��تقيم يا غيرمستقيم تعداد 
زيادي از س��اكنان منطقه را در ارتباط با حمل ونقل و 
تهي��ه كاالهاي صادراتي فراهم كنند اما درحال حاضر 
عمال نظاره گر اين هس��تيم كه بخش قابل توجهي از 
كاالهاي قاچاق از طريق بازارچه هاي مرزي وارد كشور 

مي شوند. 
در همين راستا، عضو كميسيون تسهيل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق تهران درباره عملكرد بازارچه هاي 
مرزي ب��ه »تعادل« مي گويد: ه��دف از راه اندازي اين 
بازارچه ها توجه به امر اش��تغال زايي در مناطق محروم 
مرزي بوده؛ اين موضوع درحالي است كه متاسفانه طي 

س��اليان گذشته ش��اهد عدم توجه به اين امر در اين 
مناطق هس��تيم. به واقع بازارچه هاي مرزي از اهداف 
خود در راستاي توس��عه صادرات و رونق اشتغال زايي 
فاصله گرفته ان��د. حميدرضا صالحي توضيح مي دهد: 
با توجه ب��ه بيكاري در مناطق م��رزي دولتمردان در 
راستاي توس��عه اين مناطق مزيت هاي زيادي را قايل 
ش��دند اما عمال عدم اجراي مناسب در بحث ساختار 
و سياس��ت گذاري ها باع��ث ش��د كه اي��ن مناطق از 
فعاليت هاي ذاتي يش��ان دور بمانن��د و عمال پايگاهي 
براي واردات كاالهاي ثبت نش��ده و غيررسمي باشند. 
او در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا عدم اجراي قوانين 
منجر به آن شده تا بازارچه هاي مرزي از اهداف اصلي 
خود دور بمانند؛ اظهار مي كند: در برخي مواقع متوليان 
حوزه كالن، سياست گذاري و ساختار مطلوبي را براي 
اين مناطق در نظر مي گيرند اما متاسفانه عدم اجراي 
برنامه ريزي ها منجر به آن مي ش��ود ك��ه ما از اهداف 
تعيين شده، فاصله بگيريم. بنابراين بايد در اين حوزه 
آسيب شناس��ي كنيم تا به اين شكل پتانسيل الزم در 
اين مناطق به نفع حوزه صادرات و اقتصاد كشور احيا 
ش��ود. او در عين حال پيشنهاد مي كند: براي تقويت 
بازارچه ه��اي مرزي، متوليان باي��د اقدامات الزم را در 
بخش هاي گمركي به كار ببندد؛ چراكه اين بازارچه  ها 
مح��ل ورود و خ��روج كاالهاي تولي��دي و وارداتي به 
ش��مار مي روند بنابراين چنانچه ديوار تعرفه يي كوتاه 
ش��ود، مي توانيم كاالهاي ساخته ش��ده توليد ايران را 
به بازارهاي منطقه يي صادر كنيم و گامي جهت رونق 

اقتصاد كشور  برداريم. 
همچنين به گفته محمدعلي صديقي، عضو هيات 
رييسه اتاق اصناف ايران، ورود ۲5ميليارد دالر كاالي 
قاچاق در عرض يك س��ال هيچ��گاه نمي تواند تنها از 
طريق بازارچه هاي مرزي، كول بري، سرباري و... باشد؛ 
بلكه ورود اين ميزان از قاچاق قطعا از مبادي رس��مي 
نيز ص��ورت گرفته اس��ت. او در عين ح��ال در ادامه 
مي گوي��د كه در دنيا اين يك فرمول اس��ت كه تامين 
تنه��ا ۱۰درصد نياز جامع��ه از طريق قاچاق كاال قابل 

قبول است و چنانچه اين رقم افزايش يا از آن فراتر رود 
بايد آن را قاچاق سازمان يافته دانست. 

ع��الوه ب��ر اي��ن توزي��ع نامت��وازن فرصت ه��ا و 
س��رمايه گذاري هاي صورت گرفته در سال هاي اخير 
براي ايجاد صنايع و اشتغال در استان ها نه تنها باعث 
مهاجرت اجباري صدها هزار نفر به كالن شهرها شده 
بلكه باعث شده تا برخي از منطق مرزي به محل نسبتا 
مناسبي براي قاچاق كاال بدل شوند. همچنين به گفته 
صدقي، گذشته از آن عدم حمايت براي خروج از ركود، 
كمبود نقدينگي ناش��ي از نوسانات شديد قيمت ها و 
مواد اوليه و از همه مهم تر افزايش غيرعاقالنه و ناگهاني 
ماليات را مي توان جزو آن دس��ته از عواملي دانس��ت 
كه باعث شده درگاه بس��ياري از اين واحدها صنعتي 
صادرات محور بسته شود تا به افزايش بيكاري در اين 

مناطق دامن بزند. 
از س��وي ديگر، رييس كميس��يون تج��ارت اتاق 
خراس��ان نيز درب��اره عملكرد بازارچه ه��اي مرزي به 
»تعادل« مي گويد: چنانچه نگاه كالن اقتصادي كشور، 
صادرات محور باش��د، پايه فعاليت هاي تجاري نيز در 
مرزها به همين س��مت و سو س��وق داده خواهد شد. 
اما به گفته محمدحس��ين روشنك از آنجا كه تجارت 
كشور، واردات محور است بر همين اساس، بازارچه هاي 
مرزي ني��ز به پايگاهي ب��راي واردات آن ه��م از نوع 

غيررسمي و غيرشفاف مبدل شده اند. 
اين فعال اقتصادي بر اين باور است كه بازارچه هاي 
مرزي ن��ه تنها به هدف ذاتي خود كه همان توس��عه 
اشتغال و بهبود وضعيت اقتصادي در مرزهاست دست 
نيافته بلكه پاتوقي ب��راي ورود كاالهاي مصرفي ديگر 
كش��ورها تبديل ش��ده واين نگران كننده است كه ما 
همچنان درحال سير كردن در اين مسير غلط هستيم. 
به گفته او مادامي كه نتوانيم قيمت كاالهاي توليدي 
را در كش��ور كاهش دهيم و همچن��ان ديوار تعرفه ها 
به همين روال پابرجا باشد، نمي توانيم اقدام موثري را 
در بازاچه هاي مرزي همچنين اقتصاد كش��ور بر جاي 

بگذاريم. 

برآورد حجم قاچاق مبادي ورودي سال 95

سهم از كلارزش )ميليارد دالر(قاچاق

سوءاستفاده از معافيت ها
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15 نفت و انرژي
آخرين وضعيت ساخت 

نيروگاه »يونيت« در ايران
ايلنا  هوشنگ فالحتيان معاون وزير نيرو در امور 
برق و انرژي گفت: يوني��ت در مرحله تامين مالي از 

شبكه هاي بانكي در كشورهاي مختلف است. 
فالحتيان درباره آخرين وضعيت س��اخت نيروگاه 
توس��ط يونيت تركيه اظهار كرد: اين شركت در حال 
حاضر در مرحله تامين مالي از ش��بكه هاي بانكي در 
كشورهاي مختلف است و در صورت نهايي شدن بايد 
حداكث��ر تا 7 يا 8 ماه آينده بتواند توس��عه فيزيكي 

پروژه 2 هزار مگاواتي را آغاز كند. 
وي در ادامه درباره پيك مصرف برق در تابس��تان 
96 نيز گفت: ما امس��ال با گذر از پيك تابس��تان كه 
55هزار و 442 م��گاوات را تجربه كرديم، وارد فصل 
پاييز ش��ديم و عمليات تعميرات اساسي نيروگاه ها را 
ش��روع كرديم كه تا اوايل ارديبهش��ت ماه سال 97 
ادام��ه دارد. فالحتيان افزود: تالش ما اين اس��ت كه 
تعميرات اساس��ي نيروگاه ها را نيز انجام داده و وارد 
تابس��تان 97 ش��ويم و همچنين در كنار آن 3500 
مگاوات نيروگاه جديد را وارد ش��بكه برق سراس��ري 

خواهيم كرد. 

 بنزين توليدي تهران
و اراك، قطعا يورو 4 است

خانه ملت   نايب رييس كميسيون انرژي مجلس، 
گف��ت: برخ��ي دس��تگاه هاي نظارت��ي معتقدند كه 
كيفي��ت بنزي��ن وارداتي يورو 4 نيس��ت، اما بنزيني 
كه در پااليش��گاه تهران و اراك توليد مي شود قطعا 
يورو 4 اس��ت. س��يدعلي ادياني با اش��اره به كيفيت 
س��وخت هاي تولي��دي در كش��ور، گف��ت: در توليد 
س��وخت هايي همانند گازوييل و نفت س��فيد بدون 
شك شاخص ها، معيارها و استانداردهاي الزم رعايت 
مي ش��ود و اساس��ا گازوييل و نفت س��فيد ايران در 

جهان يك برند است. 
نايب ريي��س كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اس��المي، با تش��ريح كيفيت بنزين واردات��ي، افزود: 
در بح��ث بنزي��ن واردات��ي مديران ذ ي رب��ط معتقد 
هس��تند كه كيفيت بنزين يورو 4 اس��ت، اما برخي 
دس��تگاه هاي نظارتي معتقدند كه كيفيت آن يورو 4 
نيست. وي ادامه داد: بنزيني كه در پااليشگاه تهران 
و اراك توليد مي ش��ود قطعا يورو 4 است و از كيفيت 
خوبي برخوردار است كه اين نوع از بنزين در تهران، 

شهرهاي بزرگ و كالن شهرها توزيع مي شود. 
 اديان��ي با بي��ان اينكه هي��چ گزارش مس��تند و 
قابل اتكايي دراختيار كميس��يون انرژي قرار نگرفته 
كه اس��تانداردهاي س��وخت مانند س��وخت بنزين، 
گازوييل و نفت كاهش پيدا كرده اس��ت، يادآور شد: 
درصورتي كه پااليش��گاه س��تاره خليج فارس هرچه 
س��ريع تر راه اندازي ش��ده و به مرحله توليد برس��د، 
مي توان��د بخ��ش قابل توجه��ي از بنزي��ن وارداتي را 
تامين كن��د. وي در پايان گف��ت: بنزين توليدي در 
پااليشگاه ستاره خليج فارس يورو 4 است و با افتتاح 
اين پااليشگاه و افزايش توليد بنزين، از شكاف ميان 
تولي��د و مصرف كاس��ته مي ش��ود و اي��ران ظرفيت 

صادرات اين محصول را نيز پيدا مي كند. 

97؛ موعد بهره برداري از 
F نخستين نيروگاه كالس

باش�گاه خبرنگاران جوان  مع��اون برنامه ريزي 
شركت برق حرارتي كش��ور از بهره برداري نخستين 

نيروگاه كالس جديد )F( در سال آينده خبر داد. 
حميدرض��ا عظيمي بيان ك��رد: نيروگاه هايي كه 
تاكنون در كش��ورمان نص��ب، به مرحل��ه راه اندازي 
رس��يده و در ش��رايط فعلي مش��غول بهره برداري از 
آنها هس��تيم، به نيروگاه ه��اي كالس E معروفند كه 

راندماني در حدود 35درصد دارند. 
 )Fوي اف��زود: نيروگاه هاي جديد كش��ور )كالس
راندمان حدود 40درصد داش��ته و مصرف س��وخت 
پايين ت��ري دارند. در اين نيروگاه ها با افزوده ش��دن 
بخ��ش بخار و نصب آن به ش��كل س��يكل تركيبي، 

راندمان در شرايط ايزو به 58درصد خواهد رسيد. 
عظيمي عنوان كرد: براي ساخت اين نيروگاه هاي 
جديد، قراردادي به ارزش 5 هزار مگاوات با ش��ركت 
مپن��ا مبادله كرده اي��م تا بتواني��م فعاليت هاي انجام 
شده در سنوات گذشته براي بومي سازي نيروگاه هاي 
كالس E در كش��ور را براي نيروگاه هاي كالس F يا 

راندمان باال نيز به اجرا دربياوريم. 
معاون برنامه ريزي شركت برق حرارتي كشور در 
پايان گفت: برنامه س��اخت 5 ه��زار مگاوات نيروگاه 
جديد كالس F در 8 س��اخت گاه در دستور كار قرار 
گرفته اس��ت. نخس��تين س��اخت گاه اين نيروگاه در 
بندرعباس تعبيه شده كه اكنون تجهيزات الزم براي 
امور آن وارد كشور شده و واحد 307 مگاواتي گاز آن 

در انتهاي سال آينده وارد مدار خواهد شد. 

ايران سومين صادركننده 
نفت به هند

ايرنا  ايران توانسته به سومين صادركننده بزرگ 
نفت خ��ام به هند كه س��ومين واردكننده نفت خام 

جهان است، تبديل شود. 
به گزارش رويترز، اي��ن تغيير پس از تمركز هند 
به خاورميانه براي تامين نيازش به نفت خام رخ داد. 
هند در ماه جوالي )تير- مرداد( 502 هزار بشكه 
نفت خام از ايران خريداري كرده كه اين رقم نسبت 
به ماه پيش از آن )ژوئن( 83 هزار بش��كه افزايش را 
ثبت كرد. بررس��ي آمار صادرات نفت ايران به هند از 
سال 2015، روند افزايشي خريد نفت خام اين كشور 
را نش��ان مي دهد؛ اي��ران در س��ال 2015 و 2016 
به طور متوس��ط روزانه معادل 189 هزار و 451 هزار 

بشكه به هند نفت خام صادر كرده است. 
ميانگي��ن ص��ادرات نفت خ��ام ايران ب��ه هند در 
9ماهه س��ال 2017 نيز 438 هزار بشكه در روز بوده 
و باتوجه به اينكه هنوز سه ماه به پايان سال ميالدي 

مانده، امكان تغيير اين رقم وجود دارد. 
صادرات نفت ايران كه پس از اجراي توافق برجام 
و لغو تحريم ها، به س��رعت افزاي��ش يافته، اكنون به 
مرحله تثبيت رسيده است. صادرات نفت ايران پيش 
از رفع تحريم ها روزانه حدود يك ميليون بش��كه بود 
و با تدابير اتخاذ ش��ده در دولت، بالفاصله پس از لغو 

تحريم ها، رو به افزايش گذاشت. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« گزارش مي دهد 

تغييرجنسنياززلزلهزدگان
بهآب

 آيا منابع آب شهرها و روستاهاي ايران با پيش بيني شرايط بحران
در نظر گرفته شده اند؟

شمار قربانيان حادثه 5 آبان باقر شهر افزايش يافت 

علتشعلهورشدنپااليشگاه
تهرانهمچناندرسكوت

هشتمين كارگر حادثه آتش سوزي پااليشگاه تهران هم در سكوت 
خبري فوت شده است

گروه انرژي  
شايد در چند روز نخست »اسكان« اولويت نخست زلزله زده ها 
بود اما مس��اله »آب« كم كم جدي تر ش��ده اس��ت. از همان روز 
نخس��ت و با اظهارنظ��ر رييس مركز زلزله ن��گاري درباره احتمال 
ادامه يافتن پس لرزه ها تا ماه ها بعد از زلزله اصلي به نظر مي رسيد 
كه آب به يكي از معضالت مناطق بحران زده تبديل شود. آب اين 
مناطق ازجمله س��رپل ذهاب از چش��مه هايي تامين مي شود كه 
به دليل جابه جايي اليه هاي زمين »كدر« ش��ده و قابل اس��تفاده 
نيس��تند. »تعادل« در گفت وگو با خبرن��گار »خبرآنالين« كه در 
محل حادثه حضور دارد جوياي وضعيت آب مردم در اين مناطق 
ش��د. فهيمه حسن ميري كه طي 2 روز گذشته به تهيه گزارش از 
روس��تاهاي زلزله زده پرداخته بود، عن��وان كرد كه مردم به دليل 
وجود آب معدني به اندازه كافي از منظر آب شرب چندان مشكلي 
ندارند اما براي حمام و س��رويس بهداشتي عمال تاكنون تمهيدي 

انديشيده نشده است. 
جنس نياز زلزله زدگان به »آب« درحال تغيير كردن است. اگر 
ابتدا فقط نياز بدن آنها به دريافت آب كه با ارس��ال محموله هاي 
آب معدني همچنين تانكرهاي آبرس��اني قابل حل بود، احس��اس 
مي شد حاال و با گذش��ت بيش از يك هفته از وقوع حادثه وجود 
»آب« براي مس��ائلي همچون استحمام هر روز جدي تر مي شود. 
در اين وضعيت نبود آب مي تواند تبعاتي را به دنبال داش��ته باشد 
كه به سادگي قابل كنترل نيست. دكتر گالره حسيني، متخصص 
زنان و زايمان كه در بيمارس��تان س��رپل ذهاب مس��تقر است در 
اين باره به خبرآنالين مي گويد:»بايد هر چه زودتر فكري به حال 
امكانات بهداشتي روستاها كرد، كانكس هاي سرويس بهداشتي و 
حمام از مهم ترين چيزهايي اس��ت كه حاال بايد به آن توجه شود. 
م��ردم زلزل��ه زده در چادر زندگي مي كنن��د و از همان روز حمام 
نرفته اند، س��رويس هاي بهداشتي هم به خيلي مناطق و روستاها 
نرس��يده، جايي هم كه باشد با اين همه جمعيت، تميز نمي ماند. 
اي��ن همه آلودگي احتمال بيماري ه��اي عفوني را زياد مي كند به 

خصوص براي زنان و به ويژه زنان باردار«.
آن  ط��ور كه مش��خص اس��ت، وزارت ني��رو به دنب��ال توزيع 
دس��تگاه هاي تصفيه آب در ميان مردم اس��ت. رض��ا اردكانيان، 
وزير نيرو كه به كرمانش��اه سفر كرده اس��ت عنوان كرده كه اين 
وزارتخانه در پي اس��تقرار دس��تگاه هاي تصفيه آب »سيار« براي 
رفع كدورت آب مناطق زلزله زده است. كدورتي كه با ادامه يافتن 
پس لرزه ها كه در 2روز اخير از نظر ريش��تر ش��ديدتر نيز بوده اند 

فعال با زندگي مردم وداع نخواهد كرد. 
موضوع »آب« براي زلزله زده ها كه در مطالعات و پژوهش هاي 
مختلفي مورد بررسي قرار گرفته از اهميت ويژه آن حكايت دارد. 
مركز كنترل و پيش��گيري بيماري اياالت متحده مي نويس��د كه 
روزان��ه 1 گالون آب براي هر نف��ر و 1 گالون آب براي هر حيوان 

كه در مناطق زلزله زده ايران ش��امل دام و طيور مي شود، احتياج 
است. 

اين مركز با اش��اره به اينكه بيماري ها در اثر كمبود يا آلودگي 
آب در مواق��ع بح��ران در تاريخ بس��يار زياد ديده ش��ده اس��ت، 
دس��تورالعمل هايي براي ذخيره س��ازي ميزان مشخصي از آب در 
نواحي مختلف جهان ارائه كرده است. در اين دستورالعمل توصيه 
ش��ده كه در هر شهر و روس��تايي همواره به اندازه 2هفته ذخيره 

آب براي انسان ها و حيوانات وجود داشته باشد. 
 پر واضح است كه مناطق زلزله زده ايران از چنين ذخيره سازي 
آبي محروم بوده اند. اين درحالي است كه به دليل تامين آب اين 
مناطق از چشمه، موضوع كدر شدن منابع آبي با تكانه هاي زمين 
كامال قابل پيش بيني بوده و س��هل انگاري در اين زمينه مشاهده 

مي شود. 
ب��ه هر روي آن طور كه مش��خص اس��ت، وزارت نيرو تاكنون 
مسووليت تامين آب شرب زلزله زدگان را به عهده داشته است اما 
در ميان صحبت هاي مسووالن اين وزارتخانه اشاره يي به موضوع 
نيازهاي غيرش��رب نشده است. در فايل ويدئويي كه توسط كانال 
تلگرامي وزارت نيرو منتش��ر ش��ده اس��ت، رضا اردكانيان عنوان 
مي كند:»ما يك سري وظيفه داريم كه داريم انجام مي دهيم، آب 
و برق مي رسانيم، اين روزها تمام مي شوند اما چيزي كه مهم ترين 

دستاورد ماست، اعتماد مردم است.«
تاكنون از س��مت هيچ نهاد يا ارگان خاصي اعالم نشده است 
ك��ه متولي تامين فاز بعدي نيازهاي آبي مردم چه كس��ي خواهد 
بود؟ از س��ويي برخي ش��نيده ها از انتقال اتاقك هاي سيار حمام 
و س��رويس بهداش��تي مربوط به زائران كربال به مناطق زلزله زده 
حكايت دارد اما اينكه آب مورد نياز براي استفاده از اين تجهيزات 
به چه طريقي تامين مي ش��ود، پرسشي است كه پاسخي براي آن 

مطرح نمي شود. 
يك ماماي مستقر در بيمارستان سرپل ذهاب با اشاره به تبعات 
نبود آب گفته اس��ت:»نبودن امكانات بهداش��تي، س��رويس هاي 
بهداش��تي تميز و حمام باعث شده بعضي به بيماري هاي عفوني 
مبتال ش��وند. اينها ش��ايد در لحظه اول به چشم نيايد اما عواقب 
خطرناك��ي براي زنان منطق��ه دارد.« همچنين درحالي كه مردم 
اغل��ب از س��رويس هاي بهداش��تي عموم��ي اس��تفاده مي كنند، 
اس��تاندارد بودن آب اين واحدها همچنين تامين بهداشت آن كه 
طبق شنيده ها اوضاعي به  شدت نامناسب دارد مورد سوال است. 
شايد انتظار معجزه از وزارت نيرو براي مناطق زلزله زده اكنون 
منطقي نباش��د اما اين حادث��ه و تبع��ات آن مي تواند حداقل به 
عاملي ب��راي بازنگري در ش��يوه هاي تامين آب كش��ور در نقاط 
مختلف بدل شود. شايد اكنون وزارت نيرو بايد در كنار پروژه هاي 
آبرساني روستايي نگاهي عميق تر به آسيب پذيري منابع آب نقاط 

مختلف ايران در بحران هاي اينچنيني داشته باشد. 

گروه انرژي  
 5 آبان بود كه انتش��ار خبر آتش س��وزي پااليشگاه تهران، 
جامعه را در شوك فرو برد. رسانه ها و فضاي مجازي پر شدند 
از افشاي ابعاد مختلف اين حادثه جانگداز و كارگراني كه زنده 
 زنده در آتش س��وختند و گزارش وضعيت فردي كه براي فرار 
از آتش، خود را از باالي برج تقطير به پايين انداخت. مسووالن 
ش��هري و نمايندگان مردم ه��م در مصاحبه هاي پي در پي به 
اهميت رس��يدگي به موضوع، بررس��ي علل حادثه و مجازات 
خاطيان سخن گفتند و بازديد از پااليشگاه، جلسه با مسووالن 
مربوطه و تهيه گزارش از ش��رايط پااليش��گاه را در دستور كار 

خود قرار دادند.
 با اين وجود، گرد و خاك ها بس��يار زودتر از حد انتظار فرو 
نشس��ت. پيگيري هاي »تعادل« نش��ان داد، كارگري كه خود 
را از ب��االي برج به پايين انداخته ب��ود، ظهر روز بعد و پس از 
گذشت 20ساعت از حادثه درگذشت و آخرين مجروح حادثه 
كه وضعيتش رس��انه يي ش��ده بود، روز يك شنبه، 14 آبان در 
سكوت كامل خبري رسانه هاي وابسته به وزارت نفت، شركت 
ملي پااليش و پخش و حتي رس��انه هاي مستقل درگذشته تا 
احتماال پرونده اين حادثه آتش سوزي بسته شود و شايد ديگر 

خبري از پيگيري آن انتشار نيابد. 
داس��تان حوادث پااليش��گاهي و فراموش��ي آنها تبديل به 
يك��ي از معض��الت جدي صنعت نفت ش��ده اس��ت. همانطور 
ك��ه هدايت اهلل خادمي، نايب رييس كميس��يون انرژي مجلس 
حدود 2هفته پيش بيان كرد:»حوادثي كه در پااليش��گاه ها و 
بخش هاي پتروشيمي كش��ور اتفاق افتاده، نگران كننده است. 
اين ح��وادث چندين برابر حوادثي بوده كه در 10س��ال اخير 

صورت گرفته است.« 
اما با توجه به برخورد نامناس��بي كه با اين دس��ت حوادث 
تاثربرانگيز مي شود، تعجبي ندارد كه شاهد سير صعودي تعداد 
آنها و تلفات كاركنان باش��يم. در گام نخس��ت، بي تفاوتي ها و 
رعاي��ت نكردن مس��ائل ايمن��ي و »50 مورد اش��كال ديگر« 
باع��ث بروز حوادث مي ش��وند. اما پس از ي��ك دوره تب وتاب 
و داس��تان هاي پيرامون آن حادثه، رويه ه��اي متداولي مانند 
فراموش��ي به تاخير افتادن گزارش هاي عيب يابي و در نهايت 
رسيدگي نكردن به خانواده هاي قربانيان و درس نگرفتن از آن 

حادثه را شاهد هستيم. 
5 آبان ماه امسال در ساعت 16 روز جمعه خبري كوتاه روي 
خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت. پااليشگاه تهران دچار حريق 
ش��د و در همان ساعات ابتدايي اعالم شد كه 6 نفر جان خود 
را در اين س��انحه از دست داده اند و 2 كارگر ديگر كه همگي 
از ايالم در قالب يك ش��ركت پيماني براي تعميرات پااليشگاه 
تهران اعزام شده بودند در بيمارستان بستري شدند. هدايت اهلل 

جمالي پ��ور، فرماندار ري در س��اعت اوليه اي��ن حادثه عنوان 
كرد:»اين آتش س��وزي حين تعمير بخش��ي از واحد پااليشگاه 
نفت در اثر نش��ت مواد نفتي بخش مذكور دچار آتش س��وزي 
ش��د و تعداد 6 نفر از مهندس��ين و تكنيس��ين هاي عزيز جان 
خود را از دس��ت داده و 2نفر نيز با 40درصد س��وختگي دچار 
مصدوميت جدي و به بيمارس��تان منتقل شدند« يكي از اين 
دو نفر حدود 20س��اعت پ��س از حادثه جان باخت. در نهايت 
رس��انه هاي وزارت نفت شمار كشته شدگان پااليشگاه تهران را 
7نف��ر اعالم كرده و اين خبر را به روزرس��اني نكردند. پيگيري 
»تعادل« اما نشان مي دهد 14 آبان ماه قربانيان اين حادثه كه 

هنوز دليل آن روشن نيست به 8 نفر افزايش يافتند. 
ام��ا با وجود وعده و وعيدهاي ف��راوان درباره پيگيري علت 
اي��ن حادثه كه ج��ان 8 نف��ر را گرفته و خانواده ه��اي آنها را 
دغدار كرد. به نظر مي رس��د، موضوع شامل مرور زمان شده و 
بيان دليل وقوع آن و مقصراني كه عامل مرگ نفرات ش��دند، 

مسكوت مانده است. 
نمونه ه��اي اين م��وارد را به وضوح مي توان مش��اهده كرد. 
تير ماه س��ال گذشته بود كه پتروشيمي بوعلي ماهشهر طعمه 
حريق ش��د و به سرعت فضاي رس��انه ها و سازمان ها و نهادها 
را ب��ه خود معطوف ك��رد. با اين حال پ��س از فروكش كردن 
هيجان هاي اوليه، موضوع فراموش ش��د و تكميل گزارش ها و 
اع��الم دليل حادثه بيش از 16ماه زمان برد. اين احتمال قوي 
وجود دارد كه همين گزارش هم مدتي ديگر فراموش ش��ده و 
شاهد حادثه مش��ابهي باش��يم. اما از اين دست داستان ها در 
پااليش��گاه ها و پتروشيمي هاي كش��ور كم مشاهده نمي شوند. 
10بهمن سال گذشته در همين پااليشگاه تهران بر اثر اصابت 
صاعقه به يك مخزن، آتش س��وزي گسترده يي به راه افتاد كه 
الزم شد 120 آتش نشان در محل حاضر شده و 4ساعت براي 
خام��وش كردن آن ت��الش كنند. اين حادثه ه��م البته مانند 
حادثه پتروش��يمي بوعلي تلفاتي نداش��ت ام��ا رعايت نكردن 
اص��ول ايمني پايه يي به وضوح در آن مش��خص بود و خبري 
ه��م از درس هاي گرفته ش��ده از آن يا برخ��ورد با خاطيان به 

گوش نرسيد. 
 اكنون بسياري بر اين باور ند كه معرفي خاطيان اين حوادث 
به نظام قضايي كشور يك انتظار معمول است. اما اكنون بدون 
مشخص بودن روند اين قضايا، پيگيري»تعادل« از اين حكايت 
دارد كه بس��تگان افراد جانباخته در حادثه پااليش��گاه تهران 
ك��ه روز 5 آبان ماه به وقوع پيوس��ت هنوز در تهران به دنبال 
حقوق قانوني عزيز از دس��ت رفته خود هستند. طبيعي است 
كه رسيدگي به حقوق آنها و حقوق ساير خانواده هاي قربانيان 
از كمترين وظايف مسووالن پااليشگاه و سازمان هاي باالدستي 

آن پس از وقوع آن حادثه دلخراش است. 

وزير نفت ايران به شايعه ها درباره خروج غول فرانسوي از فاز 11 پاسخ داد 

تحريم شوراي امنيت تنها راه فسخ قرارداد توتال 
گروه انرژي  

وزير نفت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي 
با كنسرس��يومي ب��ه رهب��ري توتال را ق��رارداد 
معتبري عنوان كرد و گفت: اين شركت در شرايط 

عادي نمي تواند از اين پروژه كنار برود. 
بيژن زنگنه روز ش��نبه پس از ديدار با عليشير 
س��لطان اف، معاون نخس��ت وزير ازبكستان ضمن 
تشريح محور اين ديدار درباره اخبار ضد و نقيضي 
كه از توس��عه فاز 11 پارس جنوبي و توتال مطرح 
اس��ت، اظهار ك��رد: ما ق��رارداد معتب��ر قانوني با 
توتال، س��ي ان پي س��ي و پتروپارس داريم و در 
آن مش��خص شده كه اين شركت در چه شرايطي 

مي تواند از اين پروژه كنار برود. 
وي تاكيد كرد: توتال در ش��رايطي مي تواند از 
اين پروژه كن��ار برود كه تحريم هاي بين المللي از 

سوي شوراي امنيت عليه ايران اعمال شود. 
وزي��ر نفت ب��ا بيان اينك��ه متاس��فانه عده يي 
مي خواهند ك��ه توتال از اين پ��روژه كنار برود تا 
بگويند پيش بيني ما درس��ت از آب درآمد، افزود: 
يك عده هم مرتبا خبرهاي مربوط به حضور توتال 
در اي��ران را غلط ترجمه مي كنند تا نگراني ايجاد 
كنند؛ آدم كه از ترس مرگ خودكشي نمي كند. 

پيش از اين پاتري��ك پويانه در چند اظهارنظر 
مختلف مس��ائلي را درباره موضع اين ش��ركت در 

قب��ال قرارداد فاز 11 پ��ارس جنوبي مطرح كرده 
بود. هر چند اين اظهارات اغلب نشانه يي مبني بر 
»خروج« اين شركت از قرارداد را در خود نداشت 
ام��ا در تازه تري��ن آنه��ا كه 23 آبان مطرح ش��د، 
خبرگزاري فارس نوش��ته كه پويانه، رييس توتال 
اعالم كرده اس��ت ك��ه در ص��ورت تغيير تصميم 
امريكا درباره برجام ق��رارداد گاز پارس جنوبي را 

بازنگري مي كنيم. 
البته در اينجا ني��ز پويانه صحبتي از »خروج« 
يا كنار رفتن توت��ال از پروژه مطرح نكرده بود. او 
در ادامه به س��ي ان ان گفته ب��ود:»در صورتي كه 
چارچوب قانوني وجود داش��ته باشد، ما مي توانيم 
اين قرارداد)توس��عه قرارداد پ��ارس جنوبي( را به 
صورت قانوني پيش ببريم. اما اگر نتوانيم به داليل 
رژيم تحريمي اين قرارداد را اجرا كنيم، مجبوريم 

در اين قرارداد بازنگري كنيم.«
در اينجا يكي از داليل اش��اره زنگنه به ترجمه 
غل��ط اخبار، اين موضوع ب��ود كه پويانه به »وضع 
تحريم هاي جديد« عليه ايران اشاره كرده و فارس 
بيش از ه��ر چيز بر تصميم امريكا در قبال برجام 
مان��ور داده ب��ود. پويانه در واق��ع گفته بود كه در 
صورت وض��ع تحريم هاي تجديد ب��ه دليل وجود 
دارايي هاي توتال در امريكا اين شركت مجبور به 

بازنگري در قرارداد فاز 11 خواهد شد. 

از  ديگ��ري  بخ��ش  در  توت��ال  مديرعام��ل 
صحبت ه��اي خ��ود عن��وان ك��رده بود: م��ا روي 
پ��روژه كار مي كنيم، م��ا مناقصه هاي��ي را برگزار 
كرديم و بايد قرارداده��اي مربوط به اين مناقصه 
را ت��ا ژانويه اجرا كنيم، من امي��دوارم تا آن زمان 
كنگره پاس��خي براي رييس جمهور داشته باشد و 
رييس جمهور بتوان��د تصميم بگيرد كه آيا موضع 

جديدي اتخاذ مي كند يا نه. 
ح��اال اما به هر رو وزير نفت ايران در اظهاراتي 
ك��ه مي تواند خطاب به »توتال« نيز تلقي ش��ود، 
عنوان كرده اس��ت كه اين ش��ركت فقط درحالي 
مي تواند از پروژه »كنار« برود كه ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل متح��د، تحريم ه��اي جديدي عليه 
اي��ران وضع كن��د. البت��ه مديرعامل توت��ال نيز 
مش��خص نكرده ك��ه منظ��ور او از »بازنگري« در 
ق��رارداد فاز 11 چه بوده اس��ت. ام��ا نكته واضح 
اين اس��ت كه اين ش��ركت هرگز سخني از خروج 
از پروژه يي كه خود س��رمايه گذاري مهمي در آن 
كرده و سود خوبي نيز خواهد برد به ميان نياورده 

است. 

 مشتري جديد نفتي ايران
اما اظهارات بيژن زنگنه درباره قرارداد توتال در 
ديدارش با معاون نخست وزير ازبكستان بوده است. 

او در اين ديدار با اش��اره ب��ه اينكه ما عالقه مند به 
توسعه روابط با اين كش��ور در شاخه هاي مختلف 
هس��تيم، تصريح كرد: اين دومين ديدار با مقامات 
ازبكس��تاني در طول حدود يك ماه گذش��ته است 
و عم��ده محور اي��ن ديداره��ا در زمين��ه نفت و 

بخش هاي پايين دستي است. 
وي از عالقه مندي ازبكستان براي سرمايه گذاري 
در باالدس��تي نفت و پتروشيمي خبر داد و گفت: 
معاون نخس��ت وزير ازبكس��تان امروز با مديرعامل 
ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي)رضا نوروززاده( 

ديدار و گفت وگو مي كند. 
زنگن��ه ب��ا بي��ان اينك��ه ازبكس��تان همچنين 

عالقه مند به خريد نفت از ايران است، تصريح كرد: 
موض��وع خريد نفت مي تواند نخس��تين قدم براي 
گس��ترش همكاري بين دو كشور باشد كه ممكن 

است زودتر از مباحث ديگر به نتيجه برسد. 
ب��ه گفته وزي��ر نفت، مذاكرات بيش��تر درباره 
خري��د نفت ايران از س��وي ازبكس��تان توس��ط 
مديري��ت امور بين الملل ش��ركت ملي نفت ايران 

پيگيري مي شود. 
ازبكستان كش��وري در آسياي مركزي و داراي 
مرز مشترك با كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، 
تركمنس��تان، قرقيزس��تان و قزاقس��تان اس��ت و 

پايتخت اين كشور شهر تاشكند است. 
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عكسروز

عكس:ايرنا اسكانموقتزلزلهزدگاندرچادر

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بازيگريكهنميخواهدازصحنهتئاتردورشود
صديقه كیانفر كه بعد از حدود 3سال دوري از تئاتر اين روزها دوباره با بازي در نمايش »هاياليت« به صحنه بازگشته است، گفت: 
وقتي سوسن  پرور به عنوان كارگردان اين نمايش با من تماس گرفت و از من دعوت كرد، گريه ام گرفت و با كمال افتخار قبول كردم 

چون نمي خواستم در 85 سالگي از صحنه دور باشم. 
صديقه كیانفر، بازيگر پیشكسوت سینما و تئاتر گفته: به نظر خودم و آن  طور كه از صحبت هاي خانم پرور مشخص است با دعوت 
از من براي بازي در نمايش »هاياليت« خواسته اند كه يك قدرداني از من بشود درحالي كه من هم بیمارم و هم از نظر جسمي ناتوان 
هستم. او درباره نقش و حضورش در نمايش »هاياليت« به ايسنا گفت: اين نمايش داستاني اجتماعي دارد و نقش من در واقع يك 
خانمي است كه به آرايشگاه مي رود تا موهايش را درست كند اما سر از كار همه هم درمي آورد و از همه  چیز آگاه مي شود به طوري 
كه خودش هم در نمايش مي گويد؛ من هر روز به اينجا مي آيم و صدها داستان مي شنوم. من نقشم را دوست دارم زيرا جمله هايي 

دارد كه دور از شخصیت خود من نیست و به گونه يي نیست كه منطبق بر شخصیت من نباشد و در عین حال بسیار زيباست. 

چهرهروز

نگاهيبهآمارازدواجهايزودهنگامواجباريدرامريكا

بحرانازدواجكودكان
گروهگوناگون

اين روزها، تالش هاي بسیاري ازسوي 
نهاده��اي جهاني براي مقابله ب��ا ازدواج 
كودكان صورت مي گیرد. با اين  حال، طبق آمار منتشر 
ش��ده، س��االنه بیش از 7 میلیون دختر در جهان، زير 
س��ن قانوني ازدواج مي كنند و آن طور كه اعالم شده، 
نزديك به 100میلیون دختر، به دلیل حمايت  نش��دن 
از س��وي قوانین كشورش��ان، در معرض بحران ازدواج 
ك��ودكان قرار مي گیرند. طبق تحقیقات به عمل آمده، 
ريشه هاي فرهنگي از مهم ترين عوامل ازدواج زودهنگام 
پس��ران و دختران است كه حتي در شرايطي، قوانین 
كش��ورها نیز نمي تواند مانع اين بحران شود. برخالف 
اينكه تصور مي ش��ود تنها كودكان كش��ورهاي فقیر و 
توس��عه  نیافته دچار ازدواج هاي اجب��اري و زودهنگام 
مي شوند، تازه ترين آمار منتشر شده نشان مي دهد كه 
در بس��یاري از كشورهاي اروپايي و غربي كه نهادهاي 
بسیاري بر اين موضوع نظارت مي كنند نیز، اين بحران 

ديده مي شود.
 طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، باتوجه به اينكه 
در امريكا سن قانوني ازدواج 18سالگي است، اما ساالنه 
بیش از 13 هزار كودك زير 18 سال در اين كشور تن به 
ازدواج مي دهند. تازه ترين آمار نشان مي دهد در سال هاي 
2000 ت��ا 2015، بیش از 200 هزار كودك و نوجوان 
در امريكا ازدواج كرده اند. اين درحالي است كه بسیاري 
 از نهاده��اي دفاع از حقوق ك��ودكان، از كاهش حدود
 10 ت��ا 25 هزار نفري ازدواج كودكان زير 18س��الگي 
در امريكا خبر داده اند. در س��ال 2000، حدود 23هزار 
و 583 كودك زير 18 س��ال تن به ازدواج هاي اجباري 
داده اند كه اين رقم در س��ال 2010، حدود 9 هزار نفر 
اعالم شد. اين آمار، كاهش 61درصدي ازدواج كودكان 
زير 18 س��ال در امريكا را نش��ان مي دهد. با اين  حال، 
همان طور كه گفته شد، همچنان گزارش هاي بسیاري 
از آم��ار ب��االي ازدواج زودهن��گام دخت��ران در برخي 
ايالت هاي امريكا خبر مي دهد. طبق گزارش هاي منتشر 
شده از سوي سازمان فرانت الين، ركورد كمترين سن 
ازدواج در امريكا، مربوط به س��ال 2000 بود كه در اين 
س��ال، حدود 3 كودك 10ساله ازدواج كرده بودند. هر 
چند اين ش��مارش به صورت كامل نیس��ت؛ چراكه در 

بسیاري از ايالت ها، اين آمار تنها به صورت محلي ثبت 
ش��ده و در ش��مارش آمار كلي ايالت ها وارد نمي شود. 
همچنین از آنجا كه اي��ن ازدواج ها به دلیل مغايرت با 
قوانین امريكاس��ت، گاهي در بعضي شهرها، به صورت 
رسمي و قانوني ثبت نمي شود. با اين  حال، آن طور كه 
اين سازمان اعالم كرده، از سال 2000، حدود 2 ازدواج 
كودكان 11س��اله و 10 ازدواج در 12 سالگي در چند 
ايالت مورد بررسي، ثبت شده است. 51 كودك 13ساله 
امريكايي نیز، در اين بازه زماني به ازدواج هاي اجباري 
تن داده اند. هر چند تالش هاي بسیاري ازسوي نهادهاي 
حمايت از حقوق بشر براي كنترل ازدواج هاي كودكان 
ص��ورت مي گیرد، ام��ا اجراي ضعی��ف قوانین و وجود 
عرف هاي س��نتي يكي از مهم ترين داليل ازدواج هاي 
زودهنگام كودكان به ش��مار مي روند.  همچنین، طبق 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده، در بس��یاري از ايالت هاي 
امري��كا، هیچ قانون��ي درباره س��ن ازدواج وجود ندارد. 
اين موارد باعث ش��ده كه طبق آمار اعالم شده، حدود 
يك هزار كودك 14 س��اله امريكايي، در 15سال اخیر 
تن به ازدواج هاي اجباري داده باش��ند. براس��اس ساير 
گزارش هاي منتش��ر شده، ايالت تگزاس، با ثبت بیش 
از 34 ه��زار ازدواج كودكان كمتر از 18س��ال، از نظر 

تعداد بیش��ترين آمار را به خود اختصاص داده است. 
فلوريدا نیز با بیش از 14هزار مورد و ايالت كنتاكي با 
حدود 12 هزار م��ورد، در رتبه هاي بعدي ازدواج هاي 
زودهنگام كودكان قرار دارند. همچنین، ايالت »اياهو« 
امريكا  نس��بت ب��ه جمعیتي كه دارد، بیش��ترين آمار 
ازدواج هاي زودهن��گام و اجباري را به خود اختصاص 
داده است. آمار منتشر شده از بحران ازدواج زودهنگام 
كودكان در ساير كش��ورها، همچنین نفوذ فرهنگ و 
عرف هاي سنتي در بسیاري از مناطق كه مانع اجراي 
درست قانون مي ش��ود، نگراني هاي بسیاري را ايجاد 
كرده اس��ت. بر اين اساس، مس��وول سیاست گذاري 
صندوق نجات كودك اع��الم كرده كه با وجود اينكه 
قدم اول در راه برطرف ك��ردن اين معضل قرار دادن 
موانع قانوني اس��ت اما خط��ر ازدواج براي میلیون ها 
ك��ودك دختر در جه��ان ادامه دارد مگ��ر آنكه با آن 
برخورد ضربت��ي كنیم. بايد نگ��رش جوامع را تغییر 
دهیم ت��ا بتوانیم يك بار براي همیش��ه اين معضل را 
ريشه كن كنیم. مسوول سیاست گذاري صندوق نجات 
كودك ادامه تحصیل را بهترين راه براي رش��د سالم 
دخت��ران و باال رفتن توانايي آنان در تامین معیش��ت 

خود معرفي كرده است. 

آمارنامه

بازارهنر

تازهترينفيلم»ميالني«درراه»تالين«
راه ه��اي  و  س��ینمايي»ملي  فیل��م 
نرفته اش« به كارگرداني تهمینه میالني 
در بخ��ش »پانوراما« بیس��ت و يكمین 
جش��نواره فیلم »شب هاي سیاه تالین« 

به نمايش درخواهد آمد. 
اي��ن جش��نواره رده ال��ف جهان��ي 
داراي بخش ه��اي مختلف��ي همچ��ون 
مس��ابقه اصلي، مس��ابقه فیلم هاي اول، 
نمايش هاي ويژه، پانوراما و فاروم است 

ك��ه فیلم »ملي و راه هاي نرفت��ه اش« به كارگرداني 
تهمین��ه میالن��ي و تهیه كنندگي محم��د نیك بین 
در نخس��تین حضور جش��نواره يي خ��ود در بخش 
پانوراماي اين جش��نواره در تاريخ هاي 26 آبان ماه 
ب��ه نمايش درآم��د و 7 و 8 آذر ماه تك��رار خواهد 
ش��د. به گزارش ايس��نا، اين فیلم همزم��ان با اين 
جش��نواره در سومین دوره جش��نواره سینه- ايران 
ك��ه از 26تا 28 آبان ماه در تورنتو كانادا برپاس��ت، 
ش��ركت كرده س��پس در ش��انزدهمین جش��نواره 

بین المللي فیلم داكا كه از 22تا 30دي 
ماه در كش��ور بنگالدش برگزار مي شود 
در بخش رقابتي »فیلمس��ازان زن« به 
نماي��ش درخواهد آمد. فیل��م »ملي و 
راه هاي نرفته اش« تا كنون در شهرهاي 
مونت��رال و ونك��وور كانادا ب��ه نمايش 
عمومي درآمده و به زودي در شهرهاي 
تورنتو، ادمونتون، كالگاري، هالیفاكس، 
اوتاوا و میشیگان نیز به نمايش عمومي 

درخواهد آمد. 
 پخش بین المللي فیلم سینمايي »ملي و راه هاي 

نرفته اش« به عهده علي قاسمي است. 
در اي��ن فیلم ك��ه ماهور الون��د و میالد كي مرام 
نقش هاي اصل��ي را بازي مي كنن��د؛ روايت ملیحه، 
دختر جوان و كم تجربه يي اس��ت كه عاش��ق جواني 
به نام سیامك مي شود و بر خالف میل خانواده با او 
ازدواج مي كن��د و به زودي تفاوت ديدگاه و اختالف 

فرهنگي بین اين دو آشكار مي شود. 

حاشيه

اعالمشمارهحسابهايشخصيبرايكمك
بهزلزلهزدگاننشانهچيست؟

از شامگاه بیس��ت ويكم آبان ماه كه 
زلزله خانه هاي هموطنان كرمانشاهي را 
ويران كرد و جان شماري از عزيزانشان 
را گرفت، همه مردم به صحنه آمده اند 
و تالش مي كنند از هر راهي كه بتوانند 

به بازماندگان كمك كنند. 
در اين میان ش��اهد اعالم ش��ماره 
از  متع��ددي  ش��خصي  حس��اب هاي 
س��وي هنرمندان، ورزش��كاران و افراد 

شناخته شده و فعال در عرصه اجتماعي براي كمك 
به زلزله زدگان و حتي حركت برخي مردم با خودرو 
ش��خصي به س��مت كرمانش��اه بوديم، صرف نظر از 
اقدام نوع دوستانه افراد شناخته  شده، علت استقبال 
از كمك ه��اي انف��رادي و ايجاد چنددس��تگي در 
امدادرس��اني و جم��ع آوري كمك ه��اي مردمي به 
مناطق زلزله زده چیس��ت؟ حس��ن موس��وي چلك 
ريیس انجمن م��ددكاري اجتماعي اي��ران، معتقد 
اس��ت: مردم عالقه من��د مي خواهند خودش��ان به 
مناط��ق زلزل��ه زده برون��د؛ اين واقعیتي اس��ت كه 
نمي توانی��م آن را كتمان كنیم؛ در واقع براس��اس 
تج��ارب قبل��ي و دغدغه هايي كه ام��روز از طريق 

ش��بكه هاي اجتماعي منتقل مي ش��ود 
مي توان دريافت كه فضا، فضاي اعتماد 
نیس��ت. چلك با بیان اي��ن مطلب كه 
»به وج��ود آمدن اين ج��و به عملكرد 
و ش��فافیت مديريت��ي بازمي گردد« به 
ايسنا گفت: وقتي عمدتا مديران بحران 
را از افراد سیاس��ي انتخ��اب مي كنیم 
و در ش��رايط بح��ران اينط��ور عم��ل 
مي كنیم، نتیجه آن مي ش��ود كه مردم 
ناراضي مي ش��وند و يك اثر اين نوع مديريت، القاي 

حس بي اعتمادي است.
 او ب��ا تاكید بر اينكه بايد با ي��ك بازنگري امور 
مديريت بح��ران را نظام مندتر انج��ام دهیم اضافه 
كرد: اين همه حادثه ديده ايم ولي درس نمي گیريم، 
مدام اشتباهات قبلي را تكرار مي كنیم و اين بسیار 
ناخوشايند است. واقعیت اين است كه مدير بحران 
بايد پخته ترين افراد باش��د اما اين طور نیست و در 

استان ها نیز وضعیت بغرنج تر است. 
موسوي چلك در ادامه پیشنهاد كرد كه مديريت 
يك م��اه اول بحران را ب��ه ارگان هايي چون ارتش 

واگذار كنند. 

تكذيبحذفبازيگرتركيهايفيلم»جنزيبا«
اين روزها پس از انتش��ار تس��لیت 
بازيگر تركیه يي براي زلزله كرمانش��اه، 
خبري در فضاي مجازي مبني بر حذف 
اين بازيگر از فیلم ايراني منتش��ر شد. 
مهرداد فريد در واكن��ش به اين اخبار 
اع��الم كرد، فیل��م جن زيب��ا با حضور 
»نورگل يش��یل چاي« بازيگر تركیه يي 
س��اخته ش��ده و به نماي��ش درخواهد 
آمد همچنین امكان تغییر بازيگر وجود 

ندارد. 
ب��ه گ��زارش ايلنا ب��ه دنب��ال حض��ور »نورگل 
يش��یل چاي« بازيگ��ر تركیه ي��ي س��ريال »حريم 
س��لطان« در فیل��م س��ینمايي »ج��ن زيب��ا« به 
كارگردان��ي »باي��رام فضل��ي« خبرهاي��ي مبني بر 
دس��تور وزير ارش��اد ب��راي تغیی��ر اي��ن بازيگر و 

فیلمبرداري مجدد فیلم مطرح شده است. 
مه��رداد فريد)تهیه كننده فیلم س��ینمايي جن 
زيبا( در توضیح دس��تور وزارت ارش��اد براي تغییر 
بازيگ��ر زن اصلي اين فیلم گفت: فیلمبرداري فیلم 
به  صورت كامل انجام ش��ده و ه��م اكنون فیلم در 
مراح��ل فني ق��رار دارد. به هیچ عن��وان هم امكان 
تغییر بازيگر ي��ا فیلمبرداري مجدد با بازيگر جديد 

وج��ود ندارد. بعد از آماده ش��دن فیلم 
براي دريافت پروان��ه نمايش همچنین 
حضور آن در جشنواره فیلم فجر اقدام 

خواهد شد.
 او ادام��ه داد: زماني كه ما فیلمنامه 
را به س��ازمان س��ینمايي ارائه كرديم 
و درخواس��ت پروان��ه س��اخت داديم، 
مش��خص ب��ود كه ق��رار اس��ت بازيگر 
تركیه ي��ي در فیلم حض��ور پیدا كند و 
وزارت ارش��اد نیز براس��اس همی��ن اطالعات به ما 
پروان��ه س��اخت داد و مجوز س��اخت فیلم را صادر 
ك��رد. وي ادامه داد: فیلم جن زيبا تولید مش��ترك 
ايران و تركیه اس��ت و وقتي در تولید مش��ترك از 
دو طرف س��رمايه گذاري صورت گرفته، نمي توانیم 
قراردادهاي��ي ك��ه بین خودم��ان داري��م را زير پا 
بگذاريم و من نمي توان��م برخالف قرارداد و تعهدم 

تغییراتي در فیلم اعمال كنم. 
فیل��م س��ینمايي ج��ن زيب��ا ب��ه كارگرداني و 
فیلمب��رداري بايرام فضل��ي و تهیه كنندگي مهرداد 
فريد با حضور فرهاد اصالني، محرم زينال زاده، لیال 
زارع، لیال موس��وي، علي جعفري، میثم پويان فر و 

غزل فريد ساخته شده است. 

مالككالهبردارميالن
نيويوركتايمز

اين روزنامه در صفحه 
اول خود، در گزارشي ويژه 
به بررس��ي س��ابقه مالك 
باش��گاه می��الن پرداخته 
اس��ت. اين روزنامه نوشته 
اس��ت: در آگوست 2016 
هواداران میالن با تغییرات 
بسیاري در زمینه مديريت 
باش��گاه مواجه ش��دند و 

درنهاي��ت، لي يونگ هونگ تاجر چیني، با پرداخت 
740 میلی��ون يورو تبدي��ل به مال��ك جديد اين 
باشگاه شد. اين در حالي است كه اين روزها، اعالم 
ش��ده كه لي يونگ هونگ مالك باشگاه آث میالن 
رزومه يي س��اختگي دارد و با جعل اسناد به رياست 
باش��گاه روسونري دس��ت يافته اس��ت. به گزارش 
نیويورك تايمز، بخش قابل توجهي از رزومه يي كه از 
يانگ هونگ در رس��انه ها منتشر شده دروغ است و 
صحت ندارد. به طور مثال يونگ هونگ خود را مالك 
يك شركت فعالیت هاي معدن به نام »گوانگدونگ 
لیون« در ش��هر فوكوان معرفي كرده بود. نیويورك 
تايمز گزارش داده است كه اين شركت در دو سال 
اخیر چهار مالك مختلف داش��ته كه يونگ هونگ 

هیچ كدام از آنها نبوده است. 

لوموند:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، در گزارش��ي به 
تحلیل سفر سعد حريري 
پرداخته است.  پاريس  به 
لوموند در اين گزارش، به 
تصمی��م حريري مبني بر 
بازگشت به لبنان، پس از 
اشاره كرده  ديدار مكرون 
اس��ت. آن طور كه در اين 

روزنامه گفته شده، سعد حريري نخست وزير لبنان، 
روز ش��نبه 27 آبان پ��س از ورود به پاريس در كاخ 
الیزه با امانوئل مكرون ريیس جمهور فرانسه، ديدار 
كرد. اين ديدار در حالي بوده كه حريري روز شنبه 
به میش��ل عون ريیس جمهوري لبنان، گفته است 
كه قصد دارد روز چهارش��نبه به لبنان بازگش��ته و 
در آيین هاي روز استقالل لبنان شركت كند. سعد 
حري��ري پ��س از ديدار با امانوئل مك��رون، خود به 
خبرنگاران گفت كه »ان شاءاهلل در روز استقالل در 
لبنان حضور خواهم داشت و بعد از ديدار با میشل 
عون موضع سیاسي ام را از لبنان اعالم خواهم كرد.« 
در اين میان، نكته يي كه توجه تحلیلگران را به خود 
جلب كرده، اين است كه چه ارتباطي مي تواند میان 

ديدار حريري با مكرون و تصمیم او باشد. 

الپايس:
به نظر مي رسد صفحه 
اول روزنامه هاي اسپانیايي، 
قرار نیس��ت تا مدت ها به 
موض��وع ديگ��ري غیر از 
بحران اس��تقالل كاتالونیا 
از اس��پانیا بپردازن��د. اين 
روزنامه نی��ز، همچنان در 
صفحه اول خود، گزارشي 
از حاشیه هاي جدايي طلبي 

كاتاالن ها از اسپانیا منتشر كرده است. آن طور كه اين 
روزنامه اعالم كرده، يونكر ريیس كمیسیون اروپا، در 
يك س��خنراني اعالم كرده كه ملي گرايي براي اروپا 
سم است. به گزارش ال پايس، يونكر در مراسمي در 
دانش��گاه ساالمانكا در غرب اسپانیا كه به او دكتراي 
افتخاري اعطا ش��د، س��خنراني ك��رده و گفته كه با 
هرگونه جدايي طلبي كه باعث تضعیف و ش��كاف در 
اتحاديه اروپا شود، مخالف است. او همچنین عالوه بر 
تاكید دفاع از قانون و دولت اسپانیا در مقابل بحران 
جدايي طلب��ي كاتالونیا، هش��دار داده كه اگر قوانین 
حقوقي اتحادي��ه اروپا رعايت نش��ود، اروپا به زودي 
فرصت هاي خود را از دست خواهد داد. او همچنین 
با هشدار از اينكه يك تهديدي از سوي جدايي طلبان 
روي اتحاديه اروپا سايه افكنده است، تاكید كرد كه 

نمي شود با حقوق هاي اتحاديه بازي كرد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

گرانقيمتتريننقاشيازمسيح)ع(
آخرين اثر ب��ه جاي مان��ده از »لئوناردو 
داوينچ��ي« به قیم��ت ركوردش��كن 450 
میلی��ون دالر در يك حراجي به فروش رفت 
و گران تري��ن اثر نقاش��ي جهان ن��ام گرفت. 
به گ��زارش رويت��رز، در حراجي كريس��تیز 
نیويورك، نقاشي لئوناردو داوينچي از حضرت 

مسیح )ع( با عنوان »سالواتور موندي« با فروش 450میلیون دالري، ركورد گران ترين 
اثر نقاش��ي كه تاكنون در يك حراجي به فروش رفته را بیش از دوبرابر افزايش داد. 
براي اين نقاش��ي كه اخیرا پیدا شده و دراختیار مجموعه داران خصوصي بود، پیش 
از ش��روع حراجي قیمت حدودي 100 میلیون دالري تخمین زده شده بود اما يك 
خريدار ناشناس با بیش از چهار برابر ارزش تخمیني اين اثر هنري را خريد تا ركورد 
پیش��ین گران ترين اثر هنري را كه با 179.4 میلیون دالر دراختیار نقاش��ي »زنان 
الجزاير« از »پابلو پیكاسو« بود را با اختالف فراوان جابه جا كند. نقاشي »داوينچي« 
توسط يك خريدار ناشناس و از طريق تلفن و پس از 20 دقیقه رقابت در خانه حراج 
نیوي��ورك به فروش رفت. در اي��ن حراجي در مجموع 785.9میلیون دالر اثر هنري 
فروخته ش��د كه بیش از نیمي از آن به نقاشي »داوينچي« اختصاص داشت. قدمت 
نقاشي »سالواترو موندي« )ناجي جهان( به سال 1500 میالدي بازمي گردد و يكي از 
حدود 20 نقاشي به جاي مانده از »داوينچي« نقاشي نامدار رنسانس است. به گزارش 
ايسنا، در اين نقاشي حضرت مسیح )ع( با لباسي آبي با نوارهاي قرمز و در حالي كه 
گوي بلوريني در دست دارد به تصوير كشیده شده است. اين اثر نقاشي نخستین بار 
به س��فارش مجموعه شخصي پادشاه چارلز اول كشیده شد و در سال 1973 چوب 
حراج خورد اما پس از آن تا س��ال 1900 ناپديد ش��د. اين نقاشي در سال 1958 در 
حراجي س��اتبي به يك مجموعه دار امريكايي فروخته ش��د و مجددا در سال 2005 
دراختیار كنسرس��یوم آثار هنري قرار گرفت و مرمت ه��اي فراواني روي آن صورت 
گرف��ت. لئوناردو داوينچي متولد س��ال 1452 می��الدي در فلورانس ايتالیا بود و در 
مدت 67سال از عمر خود، صدها اثر هنري را كه مشهورترين آنها تابلوي »مونالیزا« 
يا »لبخند ژكوند« است، خلق كرد. هر چند بیشتر شهرت »داوينچي« به دلیل خلق 
دو ش��اهكار نقاشي جهان، يعني »ش��ام آخر« و »مونالیزا« است اما او عالوه  بر تبحر 
در نقاشي در مجسمه سازي، طراحي و مهندسي بناهاي تاريخي نیز يك استاد بود. 

آغازمرمتبناهايتاريخيزلزلهزده
زلزله كرمانش��اه به هفت شهرس��تان و 
يك هزار و 950 روس��تاي اس��تان خسارت 
وارده ك��رده و طبق برآورد اولیه دس��ت كم 
31 هزار واحد مسكوني شهري و روستايي 
آس��یب كلي و جزئ��ي ديده ان��د. اين میان 
بناه��اي تاريخي اين اس��تان هم با ش��دت 

كمتر نسبت به منازل مسكوني تازه ساخت،  متحمل آسیب هايي شدند. بررسي هاي 
كارشناس��ي نهايي سازمان میراث فرهنگي،  صنايع دستي و گردشگري حكايت از 
آن دارد كه میزان كل خس��ارات وارد ش��ده به بناهاي تاريخي اين استان،  برابر با 
حدود يك میلیارد و 530میلیون تومان است. محمدحسن طالبیان  معاون میراث 
فرهنگي كش��ور درباره آسیب هاي وارد ش��ده به بناهاي تاريخي كرمانشاه گفت: 
حفاظت و مرمت اضطراري بناهاي آس��یب ديده هرچه زودتر با تجهیز كارگاه ها و 
تشكیل تیم مرمت آغاز مي شود، البته برنامه دقیق مرمت بايد پس از تصويب در 
ش��وراي فني سازمان میراث  فرهنگي شروع شود، اما تیم هاي مرمت اضطراري از 
29 آبان وارد فاز اجرايي مي شوند. او با اشاره به ضرورت مرمت اضطراري و حفظ 
آثار تاريخي ادامه داد: اين آثار تاريخي به  لحاظ هويتي براي منطقه بس��یار مهم 
اس��ت. برخي بناها مشكالتي دارند كه اگر به فوريت رسیدگي نشود، ممكن است 
در پس لرزه ه��ا وضعیت بدتري پیدا كنند. وي اضافه كرد: زلزله تخريب اساس��ي 
نداش��ته اس��ت و  غیر از دو مجموعه تاريخي، وضعیت س��اير آثار بغرنج نیست و 
مي ت��وان با مرمت جزئي آثار تاريخي را به وضعیت قبل بازگرداند. مجموعه مقابر 
ابودجانه و مس��جد عبداهلل بن عمر در ريجاب دو اثر تاريخي هستند كه نسبت به 
بقیه آثار آسیب بیشتري ديده اند، مسجد عبداهلل بن عمر يكي از بناهاي متعلق به 
صدر اس��الم يا میانه قرون اس��المي است و از نظر پالن و طراحي اهمیت ويژه يي 
دارد. س��نگ هايي كه براثر زلزله از كوه ريخته اس��ت منجر به تخريب بام و مناره 
مسجدعبداهلل بن عمر شده است، مناره در دو، سه نقطه نیازمند مرمت فوري است. 
طالبیان بیان كرد: »براي تايید نهايي میزان خسارت و اعتبار موردنیاز براي مرمت 
آنها، بايد چند بناي تاريخي ديگر در كرمانشاه مانند تكیه »بیگلربیگي«، »معاون 
الملك« و »گنبد چارسو« بررسي شوند از سوي ديگر بايد مناطق صعب العبور نیز 

بررسي شوند. 

تاريخنگاري

فراخوان تحصيلكرده هاي اروپا براي كمك به وزارت ماليه 
بیس��ت و نهم آبان 1300، مصدق الس��لطنه وزير 
مالی��ه در فراخوان��ي همه افراد تحصیلك��رده اروپا و 
متخص��ص در امور مالي را ك��ه در اداره هاي دولتي 
مش��غول به خدمت نبودند، به هم��كاري در وزارت 

مالیه دعوت كرد. 
مص��دق كه از خرداد آن س��ال به س��مت وزارت 
مالیه رسیده بود، اصالحاتي مالي در زمان احمدشاه 
را آغ��از كرد؛ اصالحاتي كه البته چندان دوام نیاورد. 
مصدق پس از آزادي قوام السلطنه از زندان و تصدي 
ريیس الوزرايي، به پیش��نهاد قوام به تهران برگش��ته 
بود و با شرط برخي اختیارات در صندلي وزير مالیه 

نشسته بود. 
طب��ق اين اصالحات كه پس از س��ه ماه جدل و 
بحث در مجلس شوراي ملي به تصويب رسیده بود، 
وزير مالیه به مدت س��ه ماه مجاز بود ادارات مربوط 
به قوانین سابق را منحل كرده و اداراتي را كه صالح 
مي داند تش��كیل و قوانین مربوط به آن ادارات را كه 
بايد به مجلس ش��وراي ملي پیش��نهاد كند، به طور 
نظامنامه ب��راي تجربه و آزماي��ش در ادارات وزارت 
مالی��ه به جري��ان انداخته و بع��د از تجديدنظر، آنها 

را به ص��ورت لواي��ح قانوني به مجلس ش��وراي ملي 
پیشنهاد دهد. 

س��رانجام در يكي از جلس��ات، مجلس اليحه يي 
را درم��ورد اختالس يكي از نمايندگان مجلس به نام 
غضنفرخ��ان ب��ه مجل��س ارائ��ه داد. ريیس مجلس 
موتمن الملك نیز غفلتا آن را در دس��تور جلسه قرار 
داده و در جلسه علني قرائت شد. اين اتفاق باعث بروز 
مش��اجره میان وزير مالیه و برخي نمايندگان شد و 
درنهايت به سقوط كابینه در سي ام دي 1300 منجر 
 ش��د. در همین جلس��ه در حالي كه هنوز اختیارات

 سه ماهه وزير مالیه به اتمام نرسیده بود، او تقاضاي 
تمديد اختیارات را ط��ي اليحه يي به مجلس تقديم 
كرده بود كه با سقوط دولت، بحث تمديد اختیارات 

نیز منتفي شد. 
اصالحات موردنظر مصدق بخش��ي از برنامه هايي 
بود كه تحصیلكردگان اين حوزه دريافت كرده بودند. 
مص��دق س��ال 1287 خورش��یدي ب��راي ادامه 
تحصی��الت ب��ه فرانس��ه رفته ب��ود و پ��س از پايان 
تحصیل علوم مالیه در مدرس��ه علوم سیاسي پاريس 
به سويیس رفته بود و درجه كارشناسي و دكتري در 

رشته حقوق را از دانشگاه نوشاتل گرفته بود. موضوع 
پايان نامه كارشناسي او مسوولیت دولت براي اعمال 
خالف قانوني مس��تخدمین در موقع انجام وظايف و 

قاعده منع استرداد مقصرين سیاسي بود. 


