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گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي| 
گزارش عملكرد بودجه در نيم س��ال اول 
حاكي از كاهش ش��ديد سهم بودجه عمراني 
از درآمده��اي حاصل از ف��روش دارايي هاي 
سرمايه يي اس��ت. جداول منتشر شده بانك 
مركزي نش��ان مي ده��د كه دول��ت به طور 
غيرمتعارف��ي 83 درص��د از درآمدهاي نفتي 
خود را براي تراز عملياتي اختصاص داده است 
و تنها 17.4 درص��د از اين درآمدها را صرف 
تملك دارايي هاي س��رمايه يي )پرداخت هاي 
عمراني( كرده است. يعني دولت درآمدهاي 
ناش��ي از واگذاري ها را ابتدا براي كاهش تراز 
عمليات��ي ب��ه كار مي گيرد و بع��د باقي مانده 
آن را ص��رف بودج��ه عمران��ي مي كند. اين 
موضوع كه مس��بب عواقب زيانباري در رشد 
اقتصادي آتي خواهد ش��د، تا جايي است كه 
پرداخت هاي عمراني از س��ال 94 هم كمتر 
شده است. در اين گزارش عوامل اصلي بروز 

اين اتفاق بررسي شده است. 

 عصاره اي به نام تراز عملياتي 
و سرمايه اي

ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، بان��ك مركزي 
آماره��اي دخ��ل و خرج بودجه كش��ور در 
نيم سال اول را منتش��ر كرد. اين آمارها هر 
ماه از س��وي اين نهاد منتشر مي شود و در 
آن ارق��ام مربوط به درآمده��ا و هزينه هاي 
عمومي دولت محاس��به و به صورت جداولي 
اس��تاندارد ب��ه اط��اع هم��گان مي رس��د. 
آمارهاي��ي ك��ه در س��ه طبق��ه درآمده��ا 
تمل��ك  ف��روش و  و هزينه ه��اي ج��اري، 
دارايي هاي س��رمايه يي و واگذاري و تملك 
دارايي ه��اي مال��ي مقوله بندي ش��ده اند و 
نس��بت مقايس��ه يي آنها با مصوب بودجه و 

سال هاي گذشته محاسبه مي شود. 
اگ��ر بخواهيم هم��ه ارقام اين ج��داول را 
به گونه ي��ي چكيده و موجز در يك ش��اخص 
كه نش��ان دهنده وضعيت بودجه كشور باشد، 
جمع بن��دي كنيم، بهتري��ن راه اس��تفاده از 
ش��اخص تراز عملياتي و سرمايه يي است. اين 
ش��اخص در فرمول از مجم��وع تراز عملياتي 
و خال��ص واگ��ذاري دارايي هاي س��رمايه يي 
به دس��ت مي آيد، با زباني ساده تر اين شاخص 
نش��ان دهنده كس��ري   اس��ت كه از س��بقت 
هزينه ها از درآمدها ناش��ي مي شود. البته اين 
درآمدها ش��امل همه عايدي ه��اي دولت در 
طبقه اول يعني درآمده��اي واقعي )ماليات، 
گم��رك و جريم��ه و...( و طبق��ه دوم يعني 
واگذاري دارايي هاي س��رمايه يي )فروش نفت 
و اماك و ش��ركت ها( به اس��تثناي واگذاري 
اوراق مالي مي شود. در طرف ديگر اين تفاضل 
همه هزينه ها شامل پرداخت هاي جاري دولت 
مانند حقوق و دس��تمزد كاركنان و... و تملك 
دارايي هاي س��رمايه يي )هزينه هاي عمراني( 

مي ش��ود. به همين دليل است كه در تعريف 
اين شاخص مي گوييم، مجموع تراز عملياتي 
و خالص واگذاري هاي س��رمايه يي چون تراز 
عملياتي ش��اخصي اس��ت ك��ه در طبقه اول 
بودجه )تفاضل درآمدهاي واقعي و هزينه هاي 
جاري كه نش��ان مي دهد دولت به چه ميزان 
توانسته هزينه هاي جاري خود را با درآمدهاي 
واقع��ي پرداخت كند( ش��كل مي گي��رد. اين 
شاخص در كش��ور ما مطمئنا به طور معمول 
كسري زيادي دارد كه دولت ها آن را از طريق 
فروش اموال س��رمايه يي خ��ود مانند نفت و 
گاز )طبق��ه دوم بودج��ه( جب��ران مي كنند. 
البته طبيعتا درآمدهاي اين طبقه بايد صرف 
خودش يعني هزينه هاي عمراني شود و انگيزه 
اصلي اين طبقه بندي ها در بودجه ريزي نوين 
همي��ن موضوع اس��ت. با اين ح��ال با صرف 
هزينه هاي عمراني ميزان��ي مازاد درآمد باقي 
مي ماند كه تحت عنوان »خالص واگذاري هاي 
س��رمايه يي« از آن نام برده مي شود. از همين 
اكن��ون قبل از ورود به ارائ��ه آمارها، يادآوري 
مي كنم خالص واگذاري ها شاخصي است كه 
به صورت كيفي مازاد محسوب مي شود يعني 
بايد ابتدا به س��اكن صرف عمران شود و بعد 

تراز كسري عملياتي نه بالعكس. 
در آماره��ا متوجه خواهيم ش��د كه اين 
شاخص در عمل در تضاد با مفهوم اصلي اش 
قرار گرفته است؛ به اين شكل كه در اساس 
براي كاهش كس��ري عملياتي و سرمايه يي 
ب��ه كار مي رود و اگر م��ازادي باقي بماند آن 
را خ��رج عم��ران مي كنند. اي��ن جريان در 
حالي رخ داده اس��ت ك��ه درآمدهاي نفتي 
و به دنب��ال آن خالص واگ��ذاري دارايي هاي 
س��رمايه يي در نيم��ه اول امس��ال به ترتيب 
82 و 197 درص��د نس��بت به مدت مش��ابه 
سال قبل رش��د داشته اند. در ادامه خواهيم 
ديد كه اي��ن اتفاق به س��ه دليل عمده رخ 
داده اس��ت؛ افزايش 13درصدي هزينه هاي 
ج��اري، كاه��ش درآمده��اي واقع��ي ب��ه 
مي��زان 3.7 درصد و از س��وي ديگر كاهش 
دارايي هاي  واگ��ذاري  29درصدي خال��ص 

مالي. 
تاثير دو مورد اول كاما روش��ن اس��ت، 
در زمينه علت س��وم الزم به توضيح اس��ت 
كه وقتي  درصد كمتري از كس��ري عملياتي 
مي تواند با فروش اوراق سربه سر شود، دولت 
مجبور مي شود سهم بيشتري از درآمدهاي 
حاص��ل از واگذاري ه��ا را ب��ه پرداخت هاي 
عمران��ي اختصاص دهد. از 55 هزار ميليارد 
توم��ان كس��ري عملياتي بودج��ه، تنها 18 
هزار ميلي��ارد تومان از طري��ق اوراق و 37 
هزار ميليارد تومان آن با اس��تفاده از خالص 
دارايي هاي سرمايه يي جبران شده است. اين 
در حالي است كه در نيم سال 95 سهم اوراق 
مالي 25هزار ميليارد تومان و س��هم خالص 

واگذاري ها به ميزان 12 هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت. اين موضوع كاما ادعاي مبني 
بر تغيير تعريف خالص واگذاري دارايي هاي 
سرمايه يي است و دولت ها هيچ زماني خود 
را مل��زم به تعيي��ن و اجراي نس��بتي ثابت 
در نح��وه هزينه كرد درآمدهاي س��رمايه يي 
نكرده اند تا جايي كه برخي كارشناس��ان از 
جداسازي بودجه جاري و سرمايه يي سخن 
گفته اند. حال با اي��ن پيش زمينه نگاهي به 

اعداد بودجه مي اندازيم. 
براس��اس اطاعات بانك مركزي، كسري 
تراز عملياتي و سرمايه يي در پايان شهريور به 
رقم منفي 18 هزار ميليارد تومان رسيده كه 
نشان دهنده كاهش 28.8 درصدي نسبت به 
كس��ري رقم 6 ماهه اول سال 95 است. تراز 
عملياتي و سرمايه يي در پايان شهريور سال 
گذش��ته به منفي 25.3 هزار ميليارد تومان 
رس��يده بود. كاهش كس��ري ت��راز عملياتي 
طبيعتا نشانه يي از باال رفتن درآمدها نسبت 
ب��ه هزينه هاس��ت و بالطبع بهب��ود وضعيت 
بودجه را نويد مي دهد، اما همان طور كه گفته 
شد با اندك نگاهي دقيق تر متوجه مي شويم 
كه ب��ا دس��تكاري مفهوم خال��ص واگذاري 
دارايي هاي سرمايه يي به نفع جبران كسري 
تراز عملياتي و به ضرر پرداخت هاي هزينه يي 
به دست آمده است. تراز عملياتي در 6 ماهه 
اول امس��ال به رقم منفي 55ه��زار ميليارد 
تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال 

پيش 45.7 درصد رشد داشته است. 
اين رش��د به دليل كاه��ش 3.7درصدي 
كاه��ش  از  )ناش��ي  واقع��ي  درآمده��اي 
و  ماليات��ي  درآمده��اي  0.4درص��دي 
12.7درص��دي س��اير درآمده��ا( و افزايش 
رخ  هزينه ي��ي  درآمده��اي  13درص��دي 
داده اس��ت. از س��وي ديگر خالص واگذاري 
دارايي ه��اي س��رمايه يي به رق��م 37 هزار 
ميليارد تومان رسيده كه نسبت به نيم سال 

گذشته 197.8 درصد رشد داشته است. 
افزاي��ش  افزاي��ش ني��ز به دلي��ل  اي��ن 
81.9درصدي درآمدهاي حاصل از واگذاري 
دارايي ه��اي س��رمايه يي )ناش��ي از افزايش 
82درص��دي درآمده��اي نفت��ي( و كاهش 
36درصدي تملك دارايي هاي سرمايه يي يا 
همان پرداخت هاي عمراني رخ داده اس��ت. 
درواقع اي��ن جداول نش��ان مي دهد از كل 
درآم��د 44.8 هزار ميلي��ارد توماني حاصل 
از واگ��ذاري دارايي ها تنها 7.8 هزار ميليارد 
توم��ان )17.4درص��د( ب��ه بخ��ش عمراني 
رسيده و مابقي آن يعني 83.6 درصد صرف 
جبران تراز عملياتي ش��ده است. بدين معنا 
نفت به عنوان يك كاالي س��رمايه يي صرف 
هزينه ه��اي ج��اري مي ش��ود ت��ا جايي كه 
نس��بت پرداخت هاي عمراني به هزينه هاي 

جاري به 7.3 درصد رسيده است. 

گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه نيم سال اول منتشر شد

مازادي به نام بودجه عمراني

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

رعايت سرانه كاربري هاي محله و...

 پارامترهاي مغفول 
ايمن سازي ساختمان ها

يادداشت

 عباس رياضت   
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گزارش هاي »تعادل« از جزئيات زمين لرزه 7.3 ريشتري غرب كشور

ايران لرزيد
نقايص مسكن مهر در مناطق زلزله زده خود را نشان داد

 در پايان نشس��ت وزراي خارجه اتحاديه 
اروپ��ا در بروكس��ل، وزراي خارجه انگليس، 
آلمان و مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپ��ا بر لزوم حفظ برجام تاكيد كردند.   به 
گزارش خبرگزاري اس��پوتنيك از بروكسل، 
زيگمار گابري��ل وزير خارجه آلمان در پايان 
نشس��ت وزراي خارج��ه كش��ورهاي عض��و 
اتحاديه اروپا كه ديروز در بروكس��ل برگزار 
شد بر لزوم حفظ توافق هسته يي وين تاكيد 

كرد. 
گابريل گفت: در اين نشست من به همراه 
همتاي انگليس��ي خ��ود و همچنين فدريگا 
موگرين��ي بر لزوم حفظ توافق هس��ته يي با 

ايران تاكيد كرديم. 
حمايت اتحاديه اروپا از توافق هس��ته يي 
ب��ا ايران در حالي صورت مي گيرد كه دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا از بدو ورود به 
كاخ سفيد همواره بر ناكارآمد بودن آن تاكيد 
كرده و ماه گذش��ته نيز عدم پايبندي ايران 
ب��ه اين توافق را اعام ك��رد و تصميم گيري 
درباره اين موضوع را به كنگره امريكا سپرد. 
هفته گذش��ته نيز فدري��كا موگريني در 
واش��نگتن تاكي��د كرد كه اتحادي��ه اروپا بر 
اج��راي كامل توافق هس��ته يي ب��ا ايران از 
جمله از جانب امريكا تاكيد دارد.  در همين 
ارتب��اط، آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي نيز 
روز گذش��ته در گزارش جديد خود بار ديگر 
تعهد ايران به توافق هس��ته يي وين را تاييد 

كرد. 
 به گزارش خبرگزاري فرانسه از وين، يك 
م��اه بعد از اقدام دونالد ترامپ رييس جمهور 
امري��كا مبني بر تاييد نكردن پايبندي ايران 
به توافق هس��ته يي وين، آژانس بين المللي 
ان��رژي اتم��ي اعام ك��رد: تهران ب��ه همه 
تعهدات خود در چارچوب توافق هس��ته يي 

وي��ن پايبند بوده اس��ت.  آژانس بين المللي 
انرژي اتمي بر اس��اس ماموريت خود وظيفه 
دارد كه اين مطل��ب را تاييد كند كه تهران 
غني س��ازي اوراني��وم با غناي زي��اد ندارد و 
ذخاي��ر اورانيوم با غناي كم يا آب س��نگين 

اين كشور در حد معمول است. 
در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي 
آمده اس��ت كه ذخيره آب سنگين ايران در 
تاري��خ شش��م نوامبر يكصدو چه��ارده مميز 
چهار ده��م تن بوده كه اين مي��زان در ماه 
آگوس��ت به يكصد و يازده تن رسيده است.  
در توافق هسته يي 2015 مقدار ذخيره آب 
س��نگين ايران كمت��ر از يكصد و س��ي تن 
تاكيد ش��ده اس��ت.  كاهش اي��ن مقدار آب 
س��نگين در توافق هس��ته يي س��ال 2015 
به آن اش��اره شده اس��ت.  اين اقدام آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي در حالي اس��ت كه 
ماه گذشته رييس جمهوري امريكا پايبندي 
ايران به توافق هس��ته يي وين را تاييد نكرد 
و تصميم گي��ري در اي��ن باره را ب��ه كنگره 
اين كش��ور س��پرد.  تصمي��م دونالد ترامپ 
در حالي اس��ت كه ساير كش��ورهاي حاضر 
در روند مذاكره هس��ته يي ب��ا ايران، ضمن 
تايي��د پايبندي ايران به اين توافق بر احترام 

گذاشتن و حفظ آن تاكيد كرده اند.

نماينده ايران در آژانس: گزارش آژانس 
تايي�د مي كند فعاليت اي�ران منطبق با 

برجام است
رضا نجفي اظهار داش��ت: گزارش جديد 
آژان��س كه نهمي��ن گ��زارش از روز اجراي 
برجام و هش��تمين گزارش فصلي به شوراي 
حكام در مورد راس��تي آزمايي اجراي برجام 
به شمار مي رود، برخاف ادعاهاي امريكا بار 
ديگر تاييد مي كند كه اقدامات و فعاليت هاي 

هسته يي ايران كاما منطبق با برجام است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، رضا نجفي س��فير و 
نماينده داي��م جمهوري اس��امي ايران در 
آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي به گزارش 
جدي��د مدي��ركل آژانس بين الملل��ي انرژي 

اتمي واكنش نشان داد. 
در بياني��ه نجف��ي آمده اس��ت: »گزارش 
جدي��د آژانس ك��ه نهمين گ��زارش از روز 
اجراي برجام و هش��تمين گزارش فصلي به 
شوراي حكام در مورد راستي آزمايي اجراي 
برجام به ش��مار مي رود، برخ��اف ادعاهاي 
امري��كا بار ديگر تاييد مي كن��د كه اقدامات 
و فعاليت هاي هس��ته يي ايران كاما منطبق 

با برجام است. 
تداوم تمامي فعاليت هاي هسته يي ايران 
اع��م از ادام��ه غني س��ازي 3.67درصدي با 
30 آبش��ار و تعداد 5060 س��انتريفيوژهاي 
نس��ل اول در س��ايت نطنز، تداوم اس��تقرار 
6 آبش��ار س��انتريفيوژ IR-1 )ب��ه تع��داد 
1034 س��انتريفيوژ( در يك س��الن س��ايت 
ف��ردو ك��ه كاما آم��اده كار هس��تند و 10 
س��انتريفيوژ جداگانه مستقر ش��ده در اين 
س��ايت ب��ه ه��دف اس��تفاده در تحقي��ق و 
توس��عه براي توليد راديوايزتوپ هاي پايدار، 
ت��داوم انجام فعاليت هاي تحقيق و توس��عه 
با س��انتريفيوژهاي پيش��رفته و نسل جديد 
)مطاب��ق بنده��اي 32 ت��ا 42 ضميمه يك 
برجام يعن��ي ادامه كار با س��انتريفيوژهاي 
 IR-2m. IR-4. IR-5. IR-6. IR-6s.
ادام��ه  همچني��ن  و   )IR-7 and IR-8
توليد قطعات س��انتريفيوژهاي نسل جديد 
با فيبركربن، اس��تمرار توليد آب سنگين در 
كارخانه توليد آب س��نگين اراك )رس��يدن 
ذخيره آب س��نگين ب��ه 114 تُ��ن(، ادامه 
انج��ام تمهيدات براي مدرن س��ازي رآكتور 

آب س��نگين تحقيقاتي خنداب )كه البته با 
طرف هاي ديگر پيگيري مي ش��ود(، فعاليت 
رآكت��ور تحقيقاتي تهران و س��اير بخش ها 
براساس برنامه درازمدت اعام شده ايران از 
جمله مواردي اس��ت ك��ه در گزارش به آنها 

اشاره شده است. 
در اين زمينه اشاره يي هم به نامه جديد 
س��ازمان انرژي اتمي ايران شده كه براساس 
آن جمهوري اس��امي ايران تصميم گرفته 
يك رآكتور آب س��بك كوچك جديد )يك 
كيلووات( به هدف تحقيقات در محل فعلي 

سازمان طراحي كرده و بسازد. 
مدي��ر كل در اين گ��زارش همچنين به 
سفر اخير خود به ايران و ماقات با مقامات 

جمهوري اسامي ايران اشاره كرده است. 
متن گزارش بس��يار ش��بيه گزارش هاي 
گذش��ته اس��ت و تغييرات آن ش��امل درج 
تح��والت فن��ي از جمل��ه باال رفت��ن ميزان 
ذخيره آب س��نگين، ميزان افزايش ذخيره 
اورانيوم غني شده 3.67درصدي، جايگزيني 
برخ��ي س��انتريفيوژها و مواردي ش��بيه آن 

است. 
همچنان انتظار ايران و همه كش��ورهاي 
عضو آژانس اين اس��ت كه دبيرخانه آژانس 
ب��ه كار حرفه يي و بيطرفانه خود براس��اس 
اس��تانداردهاي پادمان��ي به راس��تي آزمايي 
اج��راي برج��ام ادام��ه داده و همانطور كه 
تاكنون نظارت بر اجراي پروتكل الحاقي در 
ايران را همانند بقيه 120 كشوري كه آن را 
اج��را مي كنند دنبال مي ك��رده، به كار خود 

ادامه دهد.«
ش��وراي حكام آژانس در جلسه دو روزه 
م��اه نوامب��ر خ��ود در روزه��اي 2 و 3 آذر 
موضوعات مختلف از جمل��ه اين گزارش را 

بررسي خواهد كرد. 

  در پايان نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا صورت گرفت 

تاكيد اتحاديه اروپا بر حفظ برجام

از سوي معاون اول رييس جمهور ابالغ شد

آيين نامه اجراي قانون حمايت از اشتغال پايدار در روستاها
برنامه اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري از سوي معاون اول 
رييس جمهور اباغ شد.  به گزارش فارس، معاون اول رييس جمهور آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و 
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را اباغ كرد.  در اين 
آيين نامه كه توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطاعات، سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري، س��ازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسامي ايران، 
معاونت توس��عه روس��تايي و مناطق محروم كشور و نهاد رياست جمهوري اباغ ش��ده، منابع مالي اجراي اين 
قانون، معادل ريالي يك ميليارد و 500 ميليون دالر از منابع صندوق توس��عه ملي تعيين ش��ده است.  در اين 
آيين نامه عاوه بر تعيين سهم استان ها براساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي، نرخ بيكاري و درآمد سرانه 
استان، سهم بخش هاي هدف نيز به تفكيك مشخص شده كه عبارتند از: بخش كشاورزي و منابع طبيعي )45 
درصد(، صنايع و معادن كوچك )10 درصد(، فعاليت هاي خدماتي و فناوري اطاعات )15 درصد(، گردشگري 
)10درصد(، صنايع دس��تي و فعاليت هاي فرش دس��تباف )10 درصد( و سرمايه درگردش واحدهاي توليدي 

مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير 10هزار نفر )10 درصد(. 



از سوي رييس  جمهوري صورت گرفت

ارسال اليحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي  تروريسم

سخنگوي دستگاه ديپلماسي در نشست هفتگي با خبرنگاران:

سفر بوريس جانسون به تهران ارتباطي با پرونده نازنين زاغري ندارد

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

روز گذشته مطرح شدند و قاسمي به آنها پاسخ گفت. 

 تاريخ نامشخص سفر ماكرون به تهران
اين ديپلمات عالي رتبه كش��ورمان در مورد سفر امانوئل ماكرون 
به ايران تصريح كرد: س��فر ماكرون مطرح شده و در دستوركار قرار 

دارد. تاريخ دقيق آن مشخص نيست و احتماال بعد از سفر وزير امور 
خارجه فرانسه خواهد بود اما موضوعي مورد بحث است كه در زمان 
خودش اگر قطعي شد و جزئيات مشخص شد اطاع رساني مي كنيم. 
قاس��مي درخصوص اظهارات ماكرون درباره ايران خاطرنش��ان 
كرد: موضع گيري رييس جمهور فرانسه موضع گيري دقيقي نبود. ما 
خواستار آن هستيم كه با دقت و هوشياري به مسائل منطقه توجه 
كنند چون بدخواهان زي��ادي مي خواهند روابط ايران و اروپا به ويژه 
فرانس��ه را تحت تاثير قرار دهند و اين س��فر براي كاس��تن از برخي 

اختافات در ديدگاه هاست. 
وي درمورد سفر وزير امور خارجه فرانسه به ايران نيز ابراز داشت: 
اين س��فر در مرحله نهايي است و تاريخ تاحدودي روشن است و آن 

هم در هفته هاي آتي مي تواند انجام شود. 

 در حوزه بازسازي سوريه حضور جدي خواهيم داشت
سخنگوي دستگاه ديپلماسي در پاسخ به اين سوال كه نقش ايران 
در سوريه بعد از داعش چه خواهد بود؟ بيان كرد: حضور ما در سوريه 
براي مبارزه با داعش و با طلب ياري دولت س��وريه بود و در صورتي 
كه سوريه بتواند بر همه مشكات فائق بيايد و داعش سركوب كامل 
ش��ود، ما روابط راهبردي خود را ادامه مي دهيم و در حوزه بازسازي 

سوريه حضور جدي خواهيم داشت. 
قاسمي در پاسخ به س��والي درباره تحت فشار قرار دادن ايران در 
پي استعفاي سعد حريري يادآور شد: ما همواره خواهان ثبات امنيت 

و آرام��ش در لبنان بوديم و در س��اليان اخير با تاش بين احزاب و 
گروه هاي مختلف لبناني، اين كش��ور در مسير درست قرار گرفت و 
در جهت سازندگي خود در حركت بوده و اين مورد حمايت ماست. 
وي با بيان اينكه ما هنوز به طور جدي از روند توس��عه و آرامش 
و ثبات در لبنان حمايت مي كنيم، عنوان كرد: استعفاي نخست وزير 
لبنان امري ناگهاني و مشكوك تلقي شد و اميدوار هستيم باتوجه به 
سخنان يك شنبه  شب حريري، او هر چه زودتر بايد به لبنان برگردد 
و مراحل قانوني استعفا را در كشور لبنان انجام دهد. ما از هر اقدامي 

براي ثبات لبنان حمايت مي كنيم. 
رييس مركز ديپلماسي عمومي و رس��انه يي وزارت امور خارجه 
اف��زود: اينكه آن اتفاق چرا و چگونه صورت گرفت، تحليل زياد دارد. 
بايد صبر كرد تا زمان به روشن شدن واقعيت قضيه كمك كند ولي 
قطعا يك اقدام عجيب و بي نظير بود كه نخس��ت وزيري در كشوري 

ثالث استعفا بدهد و برنگردد. 
قاسمي تاكيد كرد: صحبت هاي يك شنبه  شب نور اميدي براي 
برگشت حريري به لبنان و برگشت ثبات و وضعيت قبلي به لبنان 

بود كه دوران سختي را در گذشته پشت سر گذاشته است. 

 گفت وگوهاي موشكي منتفي است
قاس��مي درخصوص مساله پيشنهاد گفت وگوي موشكي با ايران 
تصريح كرد: اگر چنين چيزي در رسانه يي مطرح شده است كه بعيد 
مي دانم چنين چيزي باتوجه به مواضع جمهوري اسامي در رسانه ها 
مطرح شده باشد، بايد بگويم ما صراحتا درمورد مواضع دفاعي با هيچ 
كشور و فردي مذاكره نمي كنيم و اين موضوع حق جمهوري اسامي 
اس��ت كه در مورد مسائل دفاعي خود تصميم گيري كرده و مباحث 

موشكي و سياست هاي خود را دنبال كند. 
وي ادامه داد: آنچه ديگران بايد توضيح دهند ارس��ال ساح هاي 
گران قيمت و انبوه و پيش��رفته به كشورهاي منطقه است كه نهايتا 
بايد توليدكنندگان و صادركنندگان اين اقام پاسخگو باشند و نهايتا 
گذر زمان اين وضعيت را حادث خواهد كرد كه آنها آثار مخرب اين 

سياست غلط خود را خواهند ديد. 
قاس��مي در پاسخ به سوال ايلنا درباره پرونده زاغري و ارتباط آن 
با سفر بوريس جانسون يادآور شد: موضوع زاغري بحث قضايي است 
و آنها مس��ير را دنبال كردند و حكم محكوميت در حال اجراس��ت. 
درمورد س��فر وزير امور خارجه انگليس به تهران اين موضوع ربطي 
به اظه��ارات اخير و انتقادات درون انگليس ب��ه وي ندارد. ما طيف 
وسيعي از مسائل را با لندن داشتيم و در دوران اخير باتوجه به روند 
مثبت در روابط دو كش��ور و ارتقاي سطح روابط تا سطح سفير بعد 
از بحران گذش��ته در حوزه مسائل دوجانبه و منطقه و بين المللي و 

برجام همواره در دس��توركار بوده است و موضوعات زيادي داريم كه 
بايد پيرامون آنها صحبت كنيم. 

وي با بيان اينكه در تماس تلفني روزهاي گذشته بين دو وزير هم 
مجموعه يي از مسائل دوجانبه و بين المللي مطرح شد، عنوان كرد: در 
اين مكالمه تلفني دوطرف درباره زاغري هم صحبتي داشتند. آقاي 
ظريف هم اش��اره كرد باتوجه به مس��ائل بشردوستانه باوجود اينكه 
موضوع قضايي اس��ت و تفكيك قوا وجود دارد، پيام را به سيس��تم 
قضاي��ي منتقل و در اين زمينه مس��اعدت مي كند. نهايتا اين بحث 
تبليغاتي داخل انگليس است و سروصداهايي ميان مخالفان و موافقان 

دولت در اين كشور وجود دارد و نبايد خود را درگير آن كنيم. 

گروه ايران  
در ش��رايطي كه افكار عمومي ايرانيان و رسانه ها 
يك س��ره متوجه حادثه تاس��ف بار زلزل��ه در مناطق 
غربي كشورمان است، خبر ارسال اليحه الحاق دولت 
ايران به كنوانس��يون بين المللي مقابله با تامين مالي 
ترورس��يم به مجلس روي ويترين رسانه هاي گروهي 
ق��رار گرفت تا از منظر كارشناس��ان يكي از گام هاي 
كليدي اقتصاد ايران براي مقابله با آسيب هاي مالي و 
پولشويي برداشته شود. روز گذشته خبري منتشر شد 
با اين عن��وان كه رييس جمهوري اليحه الحاق دولت 
جمهوري اس��امي ايران به كنوانس��يون بين المللي 
مقابله با تامين مالي تروريسم را جهت طي تشريفات 

قانوني به مجلس شوراي اسامي ارسال كرد. 
اليحه يي كه اي��ران را در مجموعه يي نظارتي عضو 
مي كند كه درحال حاضر حدود ۱۹۸كش��ور به صورت 
مستقيم يا از طريق گروه هاي منطقه يي در آن عضويت 
دارن��د يا توصيه هاي اين نهاد را ب��ه اجرا درمي آوردند. 
در واقع اهداف اصلي اين اليحه تدوين اس��تانداردها و 
ارتقاي ش��يوه اجراي موثر اقدامات قانوني، مقرراتي و 
عملياتي در موارد مرتبط با مبارزه با پولش��ويي، تامين 
مالي تروريسم و ديگر تهديداتي است كه قابليت اعتماد 

به نظام مالي بين المللي را تهديد مي كند. 
ب��ه گزارش پ��اد، اليحه »الح��اق دولت جمهوري 
اسامي ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين 
مالي تروريسم« كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه در 
جلس��ه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶هيات وزيران به تصويب 
رسيده اس��ت جهت طي تشريفات قانوني به مجلس 

شوراي اسامي ارسال شد. 
در بخشي از مقدمه توجيهي اين اليحه آمده است: 
»كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم 
س��ندي اس��ت براي پيش��گيري و مقابله با اشكال و 
مصاديق مختلف تروريس��م بين المللي از طريق قطع 

مناب��ع و پش��توانه هاي مالي س��ازمان ها و گروه هاي 
تروريس��تي كه با اجماع به تصوي��ب مجمع عمومي 

سازمان ملل متحد رسيده است. 
با توجه به تهديدات فزاينده ناش��ي از تروريسم 
و ب��ا توجه به اينك��ه ايران از آغاز پي��روزي انقاب 
اس��امي همواره آماج حمات تروريس��تي گروه ها 
و س��ازمان هاي ضد انق��اب بوده اس��ت و خود از 
بزرگ تري��ن قربانيان اين پديده ش��وم محس��وب 
مي شود همچنين با توجه به اينكه جمهوري اسامي 
ايران با الهام از تعاليم عاليه اسامي و فرهنگ اصيل 
مدارا محور ايراني ضمن محكوميت قاطع تروريسم 
در تمامي اش��كال و مظاهر آن حداكثر تاش خود 
را براي مقابله با آن انجام داده اس��ت و با عنايت به 
اينكه مقابله با تروريس��م مستلزم همكاري نزديك 
همه كشورهاس��ت اين اليحه براي طي تش��ريفات 

قانوني به مجلس ارسال مي شود. 
در م��اده واح��ده اين اليح��ه هم آمده اس��ت: به 
دولت جمهوري اس��امي ايران اجازه داده مي ش��ود 
ب��ه كنوانس��يون بين الملل��ي مقابله با تامي��ن مالي 
تروريسم)مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹دسامبر ۱۹۹۹ 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد( مشتمل بر يك 

مقدمه و 2۸ماده و يك پيوست ملحق شود.

 اليحه چه مواردي را شامل مي شود
بنابر اين گزارش كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين 
مالي تروريس��م سندي است كه براي پيشگيري و مقابله 
با اشكال و مصاديق مختلف تروريسم بين المللي از طريق 
قطع منابع و پش��توانه هاي مالي س��ازمان ها و گروه هاي 
تروريس��تي با اجماع به تصويب مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد رس��يده اس��ت. با توجه به تهديدات فزاينده 
ناشي از تروريس��م و با توجه به اينكه جمهوري اسامي 
ايران از آغاز پيروزي انقاب اسامي همواره آماج حمات 

تروريس��تي گروه ها و سازمان هاي ضد انقاب بوده است 
و خود از بزرگ ترين قربانيان اين پديده ش��وم محسوب 
مي ش��ود، همچنين با توجه به اينكه جمهوري اسامي 
ايران با الهام از تعاليم عاليه اسامي و فرهنگ اصيل مدارا 
محور ايراني ضمن محكوميت قاطع تروريسم در تمامي 
اش��كال و مظاهر آن حداكثر تاش خود را براي مقابله با 
آن انجام داده است و با عنايت به اينكه مقابله با تروريسم، 
مستلزم همكاري نزديك كليه كشورهاست و با امعان  نظر 
ب��ه اين حقيقت كه همكاري بين المللي براي قطع منابع 
اقتصادي گروه ها و س��ازمان هاي تروريستي تاثير قاطعي 
در خشكاندن ريشه هاي تروريس��م خواهد داشت و نظر 
به اينكه عضويت جمهوري اسامي ايران در كنوانسيون 
ياد شده، ابزار حقوقي مناسبي براي همكاري بين المللي 

در زمين��ه ممانعت از تامين مالي گروه هاي تروريس��تي 
ازجمله گروه هاي تروريس��تي معاند جمهوري اس��امي 
ايران در خارج از كش��ور فراهم خواه��د كرد و با آگاهي 
از عزم جامعه بين المللي با محوريت س��ازمان ملل متحد 
براي مقابله جدي با پديده تروريسم و لزوم مشاركت فعال 
جمهوري اس��امي ايران در اي��ن فرآيند، دولت اليحه را 

ارائه كرده است. 
براس��اس ماده واحده اين اليح��ه به دولت جمهوري 
اسامي ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون بين المللي 
مقابله با تامين مالي تروريسم)مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر 
با ۹دس��امبر ۱۹۹۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد( 
مش��تمل بر يك مقدمه و 2۸ماده و يك پيوست با اعام 
شروط مندرج در تبصره ها و اعاميه تفسيري زير ملحق 

ش��ود و اس��ناد الحاق را ن��زد امين اس��ناد توديع نمايد. 
همچنين در تبصره ۱ اين ماده دولت جمهوري اسامي 
ايران به موجب جزء )الف( بند )2( ماده )2( كنوانس��يون 
اع��ام مي نمايد ك��ه مفاد آن دس��ته از كنوانس��يون ها 
و پروتكل ه��اي مندرج در پيوس��ت كنوانس��يون كه به 
عضويت آنها درنيامده است را به عنوان بخشي از پيوست 
كنوانسيون تلقي نمي نمايد. اين شرط به محض الزم االجرا 
ش��دن هر يك از كنوانسيون ها و پروتكل هاي مزبور براي 
دولت جمهوري اسامي ايران اثر حقوقي خود را در مورد 

آن كنوانسيون يا پروتكل از دست خواهد داد. 
در تبص��ره 2 آمده اس��ت: دولت مجاز اس��ت، احراز 
صاحيت هاي موضوع بند )2( ماده )۷( كنوانس��يون را 
به امين اس��ناد اعام نمايد. در اجراي بند )۳( ماده )۷( 
كنوانسيون هر گونه تغيير در صاحيت هاي ياد شده با 

تاييد قوه قضاييه مورد اقدام قرار خواهد گرفت. 
همچنين براساس تبصره ۳ حل اختاف موضوع بند 
)۱( ماده )24( كنوانسيون براي دولت جمهوري اسامي 
ايران الزم الرعايه نيس��ت. دولت مي تواند در مواردي كه 
به صورت موردي ارج��اع به داوري هنگام بروز اختاف 

به مصلحت باشد با رعايت مقررات داخلي اقدام نمايد. 
در اعاميه تفس��يري اين اليحه نيز آمده است كه: 
۱- دولت جمهوري اسامي ايران اعام مي دارد، مبارزات 
مشروع مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي 
در راس��تاي اعمال حق تعيين سرنوش��ت كه به عنوان 
يك اصل حقوق بين الملل عمومي به رسميت شناخته 
مي شود در چارچوب مصاديق اعمال تروريستي مندرج 
در جزء )ب( بند )۱( ماده )2( كنوانسيون نخواهد بود. 

2- دولت جمهوري اسامي ايران در راستاي بند )4( 
ماده )۱۱( كنوانسيون تنها صاحيت كشور محل وقوع 

جرم را براي استرداد مجرمين محرز تلقي مي نمايد. 
۳- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي 
جمهوري اسامي ايران از طرف دولت الزم الرعايه نيست. 
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چهرهها

مذاكره كننده ارش��د اي��ران در روند 
آستانه تاكيد كرد: يكي از توافقاتي كه در 
نشست آستانه۷ صورت گرفت اين است 
كه هر ۳كشور ضامن آتش بس تعداد ۱2 
ايستگاه نظارتي ناظر بر كاهش تنش در 
نوار امنيتي اين منطقه داش��ته باش��ند.  
حس��ين جابري انص��اري در گفت وگو با 
ايلنا درباره آخرين دس��توركارهاي مورد 
بررس��ي قرار گرفته در نشست آس��تانه۷ گفت: در نشست آستانه۷ 
اضاف��ه بر مس��ائل اجرايي مربوط به مناطق كاهش تنش، دو س��ند 
مين زدايي و تبادل اس��را در دس��توركار بود. س��ند مين زدايي آماده 
ش��ده و توسط ۳كش��ور ضامن آتش بس  نهايي شده و گفت وگوهاي 
فني ميان دولت س��وريه و سازمان ملل متحد براي ابعاد اجرايي اين 
موضوع نيز انجام شده اما از آن جهت كه سند تبادل اسرا نهايي نشده 
است، سند مين زدايي هم امضا نشد.  وي با بيان اينكه شركاي ترك، 
امضاي س��ند مين زدايي را به نهايي شدن و امضاي سند تبادل اسرا 
منوط كرده اند، اظهار داشت: اگر سند تبادل بازداشت شدگان و اجساد 
نهايي شود، توافق درخصوص هر دو سند با هم اعام خواهد شد.  وي 
تصريح كرد: ايران و روسيه با دولت سوريه و ترك ها با معارضين براي 
كاهش اين فاصله تاش كردند اما در نهايت طرفين موفق نشدند تا 

سند تبادل بازداشت شدگان و اجساد را نهايي كنند.

 توافق تهران، آنكارا و مسكو
براي ايجاد ايستگاه نظارتي در ادلب

ريي��س ق��وه قضايي��ه ضم��ن ابراز 
تسليت و همدردي با داغديدگان حادثه 
زلزل��ه غرب كش��ور گفت: به روس��اي 
كل دادگس��تري استان هاي غربي براي 
تامين امنيت مناطق زلزله زده دس��تور 
اكيد داده شده است.  به گزارش ايسنا، 
آيت اهلل آملي الريجاني در ابتداي جلسه 
مسووالن عالي قضايي با اشاره به جلسه 
اخير سران ۳ قوه خاطرنشان كرد: گرچه بار اجرايي كشور بر دوش 
دولت و رييس جمهور اس��ت اما قطعا قوه قضاييه و مجلس بايد در 
اين مس��ير به دولت كمك كنند زيرا بس��ياري از كارهاي مهم به 
ويژه در عرصه هاي اقتصادي جز با همكاري وثيق دستگاه قضايي و 
مجلس ش��وراي اسامي با دولت امكان پذير نيست.  آملي الريجاني 
با بي��ان اينكه يكي از محورهاي مهم جلس��ه اخير س��ران ۳ قوه، 
تصميم گيري براي حل مش��كل سپرده گذاران موسسات مالي بوده 
است، اظهار كرد: متاسفانه بر اثر برخي سوءنظارت ها، گرفتاري هايي 
از جانب موسس��ات مالي و اعتباري براي بخش��ي از هموطنان به 
وجود آمده است. درحال حاضر ما نبايد صرفا به دنبال مقصر باشيم 
بلكه اصلي ترين هدف هر ۳ قوه اين است كه مشكل سپرده گذاران 
حل شود يعني به نحو مقتضي، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران 

خسارت صورت گيرد. 

 هدف اصلي هر 3 قوه
حل مشكل سپرده گذاران موسسات مالي است

نماين��ده مجلس دهم گف��ت: ما به 
دول��ت مي گوييم ك��ه در برابر امريكا تو 
ه��ر چه بخواهي، ما فراهم خواهيم كرد؛ 
فقط در برابر امريكا كوتاه نيا و اين فلسفه 
حمايت هاي ما از دولت است.  حميدرضا 
حاجي بابايي در گفت وگو با مهر در پاسخ 
به اين س��وال كه چرا فراكسيون واليي 
مجلس به تمام وزراي پيشنهادي دولت 
به مجلس رأي اعتماد داده است، گفت: كشور در يك موقعيت ويژه 
قرار دارد از طرفي وضعيت اقتصادي كه بيكاري لجام  گسيخته يي را 
ش��اهد هس��تيم و از بعد بيروني هم شاهد عربده  كشي هاي ترامپ و 
بدعهدي هاي امريكا در قبال برجام هس��تيم كه در اين ش��رايط بر 
همه ما الزم اس��ت كه كشور را آماده كنيم تا بتوانيم پاسخگوي اين 
شرايط ويژه باشيم.  وي با بيان اينكه فراكسيون واليي خودش را از 
همه مسوول تر مي داند، ادامه داد: ما نبايد دولت را به سمتي ببريم كه 
برايش مشكل تراش��ي  كنيم.  حاجي بابايي تصريح كرد: ما بايد توجه 
داشته باش��يم كه بار ما، بار شيشه است و خيلي حساس بايد عمل 
كنيم چراكه در ش��رايط وخيم اقتصادي، مشكات بيكاري، ركود و 
تورم قرار داريم و از بعد خارجي هم كه وضع ما مشخص است و امروز 
ب��ه هزار دليل مي گويم كه كمك ك��ردن به انقاب در همين قالبي 

است كه ما انجام داديم و بايد از دولت حمايت كنيم.

 نبايد براي دولت
مشكل تراشي كرد

اس��تاندار تهران گفت: اميدواريم در 
بازسازي س��وريه، توسعه و پيشرفت اين 
كش��ور بتوانيم كمك هاي موثري داشته 
باشيم و دو دولت بتوانند توافقات الزم را 
در اين زمينه داش��ته باشند.  به گزارش 
فارس محمدحس��ين مقيمي، اس��تاندار 
تهران ديروز در حاش��يه ديدار با استاندار 
دمشق در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
دست خدا را در پشت توفيقات سوريه ديديم و اين پيروزي را به مردم 
سوريه و مردم استان دمشق تبريك مي گوييم، اظهار كرد: امروز جبهه 
مقاومت راه خودش را پيدا كرده و درست ادامه مي دهد و با ايمان به 
خداي متعال و پشتيباني مردم به خوبي به سرانجام خواهد رسيد.  وي 
ادامه داد: اميدواريم در بازسازي سوريه، توسعه و پيشرفت اين كشور 
بتوانيم كمك هاي موثري داشته باشيم و دو دولت بتوانند توافقات الزم 
را در اين زمينه داشته باشند.  مقيمي با بيان اينكه دو استان تهران و 
دمشق آمادگي كامل را براي انتقال تجربيات به يكديگر دارند، تصريح 
كرد: ما تجارب خوبي در بازسازي به دست آورده ايم كه كه مي تواند در 
بازسازي سوريه به برادران ما در اين كشور كمك كند.  استاندار تهران 
از بازديد عصر دوش��نبه استاندار دمشق از توانمندي هاي شهر تهران 
خبر داد و افزود: مي توانيم تجربيات خود در ارتباط با مباحث مربوط 

به خدمات فني و مهندسي را به سوريه منتقل كنيم.

 اميدواريم در بازسازي سوريه
كمك  موثري داشته باشيم

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

 همه دستگاه ها با سرعت و همه توان
به ياري آسيب ديدگان بشتابند

 در پ��ي وقوع حادثه تلخ و مصيبت ب��ار زمين لرزه در غرب 
كشور كه به جان باختن و زخمي شدن جمعي از هم ميهنان عزيز 
انجاميد، حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي 
با صدور پيامي ضمن تس��ليت به ملت ايران به خصوص مردم 
عزيز استان كرمانشاه تاكيد كردند: همه دستگاه هاي لشكري و 
كشوري با همه همت و امكانات به ياري آسيب ديدگان بشتابند. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني مقام معظم رهبري متن پيام 

منتشره به شرح زير است: 
» بسم اهلل الرحمن الرحيم

با تاس��ف و ان��دوه فراوان خبر زمين لرزه در غرب كش��ور را 
كه ب��ه جان باختن جمعي از هم ميهنان عزيز و زخمي ش��دن 
جمعي بيشتر انجاميده و خس��ارات بسياري پديد آورده است، 
دريافت كردم. وظيفه مسووالن آن است كه در همين نخستين 
س��اعات با همه همت و توان به ياري آسيب ديدگان به ويژه در 
زير آوارماندگان بش��تابند و با بهره گيري سريع از همه امكانات 
موجود از افزايش تلفات جلوگيري كنند. ارتش و سپاه و بسيج 
با نظم و سرعت به آوار برداري و انتقال مجروحان كمك كنند و 
دستگاه هاي دولتي چه نظامي و چه غيرنظامي همه توان خود 
را براي ياري آس��يب ديده ها و خانواده هاي آنان به صحنه آورند. 
اينجان��ب از اعم��اق دل اين حادثه تل��خ و مصيب بار را به ملت 
ايران به خصوص به مردم عزيز اس��تان كرمانش��اه و به ويژه به 
خانواده هاي مصيبت زده تس��ليت عرض مي كنم و متضرعانه از 
خداون��د متعال مي خواهم كه اين محن��ت و رنج را مايه جلب 
رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صبر و پايداري و مقاومت ملت 
عزيزمان بيفزايد. از همه كساني كه مي توانند به نحوي در سبك 
كردن بار مصيبت و جبران خس��ارت موثر باش��ند، درخواست 

مي كنم كه به ياري آسيب ديدگان بشتابند.
 

تشكر رهبر معظم انقالب اسالمي از ملت، دولت و 
جوانان مبارز عراق و مسووالن عتبات عاليات

 حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي 
صبح روز دوش��نبه در ديدار جمعي از مسووالن و فعاالن 
فرهنگي اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي و قم با تجليل از 
پديده باش��كوه و حيرت انگيز راهپيماي��ي اربعين و با دعا 
و آرزوي قبولي زيارت زائران از دس��ت اندركاران برگزاري 

اين مراسم تقدير و تشكر كردند.
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
حضرت آيت اهلل خامنه اي راهپيمايي عظيم اربعين را نشانه 
گسترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگي براي 
شهادت در همه دنياي اسام دانستند و افزودند: حضور اين 
جمعي��ت عظيم از نقاط مختلف دنيا ب��ا وجود تهديدهاي 
تروريستي، پديده يي عظيم و نشان دهنده اوج  گرفتن تفكر 
مب��ارزه در راه خدا و آمادگي عمومي و همگاني در اين راه 
اس��ت.  رهبر معظم انقاب اس��امي پديده الهي و معنوي 
راهپيمايي اربعين را بي س��ابقه و غيرقابل توصيف خواندند 
و با تش��كر از دس��ت اندركاران برگزاري اين حركت عظيم 
گفتن��د: از دولت عراق كه وس��ايل برگ��زاري اين حركت 
باش��كوه را فراه��م كرد، از مل��ت عزيز عراق ك��ه اين گونه 
مخلصانه و شادمانانه از زائران حضرت اباعبداهلل عليه السام 
پذيراي��ي كرد، از جوانان مبارز عراقي و حش��د ش��عبي و 
دس��ت اندركاران تامين امنيت مراسم و از مسووالن عتبات 
در نجف اشرف و كرباي معلي قلبا تشكر مي كنيم و بركات 

الهي را براي آنان خواستاريم. 
سيد علي خامنه اي
۲۲ آبان ۱3۹۶

دفت�ر  سياس�ي  مع�اون  تخت روانچ�ي  مجي�د   
رييس جمهور ش�د؛ پ�اد  رييس دفتر رييس جمهوري در 
حكم��ي مجيد تخت روانچي را به س��مت معاون سياس��ي 
دفتر رييس جمهور منصوب كرد. متن حكم محمود واعظي 
به اين ش��رح است: »جناب آقاي دكتر مجيد تخت روانچي؛ 
نظر ب��ه مراتب تعهد، تجارب ارزنده و توانايي هاي تخصصي 
جناب عالي به موجب اين حكم به س��مت معاون سياس��ي 
دفتر رييس جمهور منصوب مي شويد. انتظار دارد با افزايش 
بهره وري مجموعه و تعامل هدفمند با دستگاه هاي ذي ربط 
نس��بت به ارائه بهنگام گزارش هاي تحليل��ي از موضوعات 

سياسي، اجتماعي و امنيتي اقدام نماييد. 
 درباره برجام بحث نخواهد شد؛ ايسنا   مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا ب��ا خانواده هاي قربانيان زلزله ايران و 
عراق ابراز همدردي و حمايت خود را براي كمك رساني اعام 
كرد. فدريكا موگريني پيش از برگزاري نشست شوراي روابط 
خارجي اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران تاس��ف خود را از 
وق��وع زلزله در اي��ران و عراق اعام ك��رد.  وي گفت كه با 
قربانيان زلزله يي كه در ايران و عراق به وقوع پيوس��ت، ابراز 
همدردي مي كند و اعام كرد كه اتحاديه اروپا آماده اس��ت 
تا از هر طريقي كه مفيد است، كمك رساني كند. موگريني 
همچنين گفت كه در اين نشس��ت درباره توافق هس��ته يي 
ايران و گروه ۱+5 بحث و رايزني نخواهد شد، اما وي وزيران 
اتحادي��ه اروپا را از محت��واي گفت وگوهايش با محمدجواد 
ظريف و ديدارهاي اخيرش با مقامات امريكايي در واشنگتن 

مطلع خواهد كرد. 
 با ايران منافع مش�ترك داريم؛ ايس�نا  وزير خارجه 
قطر گفت: ايران همس��ايه كشورهاي خليج فارس است و با 
آن منافع مش��ترك داريم.  محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
وزير خارجه قطر در گفت وگو با شبكه تي آر تي تركيه گفت: 
تنش ميان ايران و عربس��تان مي تواند بحران جديدي را به 
وجود آورد كه منطقه توان تحمل آن را ندارد.  وي با اشاره 
به اينكه ايران همسايه  ماست و با آن منافع مشترك داريم، 

افزود: بحران با ايران را بايد از طريق گفت وگو حل كرد.
 آلمان عالقه مند به حفظ برجام است؛ تسنيم  وزير 
امور خارجه آلمان از تمايل اتحاديه اروپا براي حفظ برجام 
و ت��اش اين اتحاديه ب��راي متقاعد ك��ردن امريكا جهت 
متعهد ماندن در توافق هس��ته يي با ايران خبر داد. زيگمار 
گابريل در حاشيه نشس��ت شوراي وزيران خارجه اتحاديه 
اروپا در بروكس��ل كه ديروز برگزار ش��د، تاكيد كرد كه ما 
به دو مس��اله مه��م مي پردازيم. يكي اينك��ه چگونه توافق 
هس��ته يي با ايران براي جلوگيري از گس��ترش تسليحات 
اتمي را حفظ كني��م.  وي همچنين تاكيد كرد كه امريكا 
مي خواهد برجام را زير سوال ببرد اما ما عاقه مند به حفظ 
اين توافق هس��تيم. گابريل همچنين بر لزوم بررسي نقش 

جديد منطقه يي ايران تاكيد كرد.

روي موج خبر

معاون اول رييس جمهور گف��ت: بايد زمينه بروز تخلفات هم از 
راه هاي اقتصادي و هم از روش هاي بازدارنده نظير ايجاد و راه اندازي 
سامانه هاي هوشمند از بين برود.  به گزارش پاد، اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور ديروز در جلس��ه س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي با اشاره به گزارش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
درخصوص پروژه ها و برنامه هاي مرتبط با مبارزه هوشمند با قاچاق 
كاال، پديده قاچاق را از دغدغه هاي اصلي مقام معظم رهبري و ساير 
مس��ووالن كشور برش��مرد و گفت: با توجه به آسيبي كه قاچاق به 
اقتصاد كش��ور وارد مي كند، مبارزه با قاچاق كاال و ارز همواره مورد 
اهتمام مسووالن كش��ور بوده و نسبت به آن حساسيت داشته اند و 
تاش شده است كه اين پديده زشت از اقتصاد كشور برطرف شود.  
معاون اول رييس جمهور افزود: مقررات دس��ت و پاگير و هزينه هاي 
اداري در امر تجارت ش��رايطي را ايجاد كرده كه برخي سوءاستفاده 
گران به دنبال واردات كاال از راه هاي غيررس��مي و غيرقانوني باشند 
كه بايد زمينه بروز اينگونه تخلفات هم از راه هاي اقتصادي و هم از 
روش هاي بازدارنده نظير ايجاد و راه اندازي سامانه هاي هوشمند از بين 
برود.  وي با اشاره به تفاوت ديدگاه  دستگاه هاي اجرايي درخصوص 
آمار و ميزان قاچاق و نيز راهكارهاي مقابله با اين پديده از دبيرخانه 
ستاد خواست جلساتي را با دستگاه هاي مرتبط برگزار كند تا همه 
دستگاه هاي ذي ربط به تفاهم و اجماع درخصوص پديده قاچاق و 
ميزان واقعي آن دست پيدا كنند تا بتوانيم راهكارهاي موثري براي 
از بين بردن قاچاق كاال و ارز تدوين كنيم.  حجت االس��ام اژه اي، 
معاون اول قوه قضاييه نيز در اين جلس��ه اقدامات انجام ش��ده در 
راس��تاي ايجاد و راه اندازي سامانه هاي هوشمند را اقداماتي خوب 
و موثر دانس��ت و با تاكيد بر اينكه اين مس��ير همچنان بايد ادامه 
پيدا كند، خواستار رفع نواقص و اختاف ديدگاه ها درخصوص آمار 

مربوط به قاچاق كاال و ارز شد. 

معاون اول رييس  جمهوري

  مقابله با قاچاق از طريق
مبارزه هوشمند دنبال شود
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3 كالن
ابالغ آيين نامه اجرايي قانون 

ايجاد اشتغال پايدار
معاون اول رييس جمهور آيين نامه اجرايي قانون حمايت 
از توس��عه و ايج��اد اش��تغال پايدار در مناطق روس��تايي و 
عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ابالغ كرد. 
ب��ه گزارش ايِبنا، در اين آيين نامه كه توس��ط اس��حاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور به وزارتخانه هاي تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، 
امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور، بانك مركزي، معاونت توس��عه روستايي و 
مناطق محروم كش��ور و نهاد رياس��ت جمهوري ابالغ شده، 
منابع مالي اجراي اين قانون، معادل ريالي يك ميليارد و 500 
ميليون دالر از منابع صندوق توسعه ملي تعيين شده است. 
طبق اي��ن آيين نامه، عالوه بر تعيين س��هم اس��تان ها 
براس��اس ش��اخص تركيب��ي جمعي��ت روس��تايي، ن��رخ 
بي��كاري و درآمد س��رانه اس��تان، س��هم بخش هاي هدف 
 ني��ز ب��ه تفكي��ك بخ��ش كش��اورزي و مناب��ع طبيع��ي

 )۴5درص��د(، صناي��ع و مع��ادن كوچ��ك )۱0درص��د(، 
فعاليت ه��اي خدمات��ي و فن��اوري اطالع��ات )۱5درصد(، 
گردش��گري )۱0درصد(، صنايع دستي و فعاليت هاي فرش 
دستباف )۱0درصد( و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ۱0 هزار 

نفر )۱0درصد( مشخص شده است. 
همچنين وظايف دستگاه هاي بخشي نيز در اين آيين نامه 
به صورت دقيق تعيين ش��ده و در بخش ديگري از آيين نامه 
آمده اس��ت كه دس��تگاه هاي اجرايي و موسسه هاي عامل 
موظفن��د به طور مس��تمر گزارش هاي عملكرد خ��ود را در 
سامانه نظارت و براس��اس ترتيبات و زمان بندي كه توسط 
سازمان برنامه و بودجه اعالم خواهد شد ثبت و ارائه نمايند 
و س��ازمان برنامه و بودجه نيز موظف ب��ه ارائه گزارش هاي 
دوره ي��ي 6 ماهه از عملكرد برنامه توس��عه اش��تغال پايدار 

روستايي به رييس جمهور و مجلس شوراي اسالمي است. 

واگذاري بلوك 25ميليون 
سهمي سنگ آهن مركزي ايران

بلوك 25ميليون س��همي س��نگ آهن مركزي ايران به 
ارزش كل پايه 39هزار ميليارد ريال در آذرماه امسال واگذار 
مي شود.  به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي؛ 
بلوك 25ميليون س��همي س��نگ آهن مركزي ايران معادل 
67.925درصد س��هام اين ش��ركت به قيمت پايه هر سهم 
يك ميليون و 568 هزار و 795 ريال و ارزش كل پايه 39هزار 
و 992ميليارد و 7۴8ميليون و ۱3۱ هزار و 930 ريال روي 

ميز مزايده مي رود. 
بر اساس اين گزارش اين ميزان سهام به وكالت از سوي 
صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد توسط سازمان 

خصوصي سازي در روز هفتم آذرماه جاري واگذار مي شود. 
همچنين مبلغ سپرده شركت در اين مزايده يك هزار و 
۱99ميليارد و 782ميلي��ون و ۴۴3هزار و 958ريال تعيين 
ش��ده است كه خريدار بايد 20درصد مبلغ پيشنهادي خود 
را به ص��ورت نقد در مدت 20روز كاري و بقيه را به صورت 

اقساط در مدت ۴سال پرداخت كند. 

اخبار كالن

شاخص هاي بودجه ريزي عملياتي در بودجه سال 1397 كل كشور بررسي شد

نصف  شدن تعداد زنگوله هاي پاي بودجه
گروه اقتصاد كالن|

 ش��اخص هاي بودجه ري��زي عملياتي در بودجه 
س��ال ۱397 كل كش��ور روز گذش��ته ب��ا حض��ور 
محمدباق��ر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
در صح��ن علني مجلس مورد بررس��ي قرار گرفت. 
در اين جلس��ه نوبخ��ت از تفاوت هاي اليحه بودجه 
۱397 با اليحه هاي بودجه پيش��ين سخن گفت و 
از 6 تغيي��ر در اليحه بودجه خب��ر داد كه در صدر 
آنه��ا بودجه ري��زي مبتني بر عملكرد قرار داش��ت. 
همچني��ن به گفته وي، اص��الح رديف هاي متفرقه 
بودج��ه، اص��الح ج��داول بودج��ه، تمركززدايي و 
تفويض اختيارات بيشتر به اس��تان ها، نظام درآمد 
هزينه يي اس��تان ها و مش��اركت عمومي خصوصي 
در طرح ه��اي تملك داراي��ي س��رمايه يي از ديگر 
تغيي��رات اعمال  ش��ده در اليحه بودجه اس��ت كه 
ب��ه گفته نوبخت مبتن��ي بر وع��ده وي به مجلس 
درخصوص تغييرات اساسي در اليحه صورت گرفته 
اس��ت. رييس ديوان محاس��بات نيز در اين جلسه 
به آمارهاي جالبي اش��اره كرد و از تعداد اش��خاص 
حقيق��ي و حقوق��ي صحب��ت ك��رد ك��ه به صورت 
مس��تقيم از بودجه اعتبارات دريافت مي كنند. اين 
افراد كه عادل آذر رييس ديوان محاس��بات كش��ور 
از آنها با عن��وان »زنگوله پاي بودجه« ياد مي كند، 
در بودجه س��ال ۱390 به تعداد 8۱ نفر بوده كه در 

بودجه سال جاري به ۴9 نفر رسيده است. 
همچنين براس��اس اظهارات روز گذشته رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه، در اليحه بودجه س��ال 
آينده، سهم پروژه هاي عمراني به حداقل ۱28 هزار 
ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اين افزايش در 
س��هم پروژه هاي عمراني آن هم در شرايطي كه از 
7۱ هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني در بودجه 
96 در نيمه نخس��ت امس��ال تنها 7 ه��زار ميليارد 
توم��ان محقق ش��ده، تامل برانگيز اس��ت. به گفته 
نوبخت، قرار اس��ت از ميزان صرفه جويي حاصل در 
بودجه س��ال آينده كه براساس بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد پيش بيني ش��ده است، 50درصد صرف 
پروژه ه��اي عمران��ي و 50درصد ديگ��ر هم صرف 

ارتقاي بهره وري شود. 
س��خنگوي دول��ت از س��ازوكارهاي ديگري در 
اليح��ه بودجه 97 ه��م خبر داده كه در راس��تاي 
شفاف س��ازي و كاهش هزينه دستگاه ها اتخاذ شده 
است. به گفته نوبخت، در راستاي افزايش شفافيت 
بودج��ه، رديف هاي متفرق��ه از 337 مورد به ۱۱3 
رديف كاهش يافته تا مش��خص ش��ود هر دستگاه 
ب��ه چه منظ��ور بودجه يي درياف��ت مي كند و مبلغ 

دريافتي را صرف چه اموري خواهد كرد. 
ام��ا عادل آذر رييس ديوان محاس��بات كش��ور 
هم كه روز گذش��ته در مجلس به ارائه گزارشي در 
رابطه با آس��يب هاي نظام بودجه ريزي فعلي كشور 
و همچنين ش��اخص هاي بودجه ريزي عملياتي در 
بودج��ه 97 پرداخ��ت، آماره��اي تامل برانگيزي از 
وضعيت بودجه ارائه داد كه نش��ان از آشفتگي هاي 
متعدد در بودجه ريزي كش��ور دارد. وجود 27 طرح 
عمراني با عمر بيش از ۴۱ سال، ۴۴ طرح با عمر تا 
۴0 س��ال، 658 طرح با عمر 20 سال و 758 طرح 
كه س��ال پايان اجرا ندارند، از آن دس��ت آمارهايي 
است كه نماي نه چندان جالبي از پروژه هاي عمراني 

ارائه مي دهد. 

 كاهش رديف هاي متفرفه به 113 مورد
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه روز گذش��ته 
به ارائ��ه توضيحات��ي درخصوص س��ازوكار بودجه 
عملياتي پرداخت و گفت كه در بودجه س��ال آينده 
ب��راي هر يك از فعاليت ها قيمت مش��خص ش��ده 
است. قيمت تمام ش��ده هر فعاليت در هر دستگاه 
مش��خص مي شود كه بودجه هر دس��تگاه براساس 

اين قيمت تمام شده تخصيص مي يابد. 
نوبخت با بيان اينكه با اصالح نظام بودجه ريزي 
بر عملكرد دستگاه ها نظارت خواهيم داشت، گفت: 
بدين ترتي��ب در زمان تخصيص متوجه مي ش��ويم 
دستگاهي براي سال 97 كه مقداري بودجه گرفته 
اس��ت در راستاي هدف خود حركت كرده يا خير و 
آيا توانس��ته اهداف سازمان خود را تحقق بخشد يا 
خير.  س��خنگوي دولت با تاكي��د بر ضرورت تغيير 
روش س��نتي به بودجه ري��زي برمبن��اي عملكرد، 
خاطرنشان كرد: در بودجه سال آينده، بودجه 290 
دس��تگاه و رديف ملي كه 32درصد دس��تگاه هاي 
اصل��ي، 27درص��د مجموعه دس��تگاه هاي اصلي و 
فرعي و ۱0درصد اس��تاني هستند، برمبناي قيمت 
تمام شده و س��اير موارد براساس هزينه واحد توليد 

محاسبه شده است. 
نوبخت ب��ا بيان اينكه در حال حاضر 337رديف 
متفرق��ه در بودج��ه وج��ود دارد، اظهار ك��رد: هر 
دستگاهي رديف بودجه يي دارد. در كنار آن، رديف 
متفرقه وجود دارد كه مشخص نيست اين اعتبار را 
چه كس��ي مي گيرد و صرف چه اموري مي شود، از 
اين رو هماهنگ كرديم تا مشخص شود هر كدام از 
دس��تگاه ها چقدر اعتبار دريافت و صرف چه اموري 
مي كنن��د كه از اي��ن طريق توانس��تيم رديف هاي 

متفرقه را از 337 به ۱۱3رديف كاهش دهيم. 

 30 درصد درآمدهاي اختصاصي براي 
پروژه هاي عمراني

رييس س��ازمان برنامه و بودجه افزود: در بودجه 
س��ال آين��ده، حداكث��ر ت��ا 70درص��د درآمدهاي 
اختصاص��ي ب��راي هزينه ه��اي ج��اري و حداق��ل 
30درصد درآمدهاي اختصاص��ي براي بودجه هاي 
عمران��ي ص��رف خواهد ش��د.  وي در ادامه با بيان 
اينكه 59 موسس��ه داري��م كه اعتبارات��ي از دولت 
براي كمك مي گيرن��د، عنوان كرد: هر كدام از اين 
موسس��ات زيرمجموعه دستگاهي هس��تند؛ سهام 
نه��اد آنها را افزايش داديم ت��ا از رديف هاي متفرقه 
ك��م ش��ود. همچنين تش��ويق هايي ب��راي افزايش 
درآمده��اي اس��تاني درنظر گرفتيم و مكانيس��مي 

براي مشاركت مردمي در پروژه ها تعيين كرديم. 
رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال 
ريي��س مجلس درخصوص بودج��ه بخش هايي كه 
زيرنظ��ر هيچ وزارتخانه يي نيس��تند؛ مانند موضوع 
يارانه ها اظهار ك��رد: از 337 رديف متفرقه بودجه، 
22۴ را حذف كرده ايم كه از مقدار باقي مانده براي 
بخش هايي كه زيرنظر هيچ وزارتخانه يي نيس��تند، 

استفاده خواهد شد. 

  بن بست نظام بودجه ريزي
رييس ديوان محاس��بات هم با بيان اينكه نظام 
فعلي بودجه ريزي به بن بس��ت رسيده است، گفت: 
به ط��ور ميانگي��ن 87درصد بودجه دول��ت مربوط 
به اعتبارات هزينه يي اس��ت. ناچار ب��ه تغيير نظام 
بودجه ري��زي و تعيي��ن نظ��ام جديدي هس��تيم و 

مجلس بايد اين موضوع را از دولت مطالبه كند. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ب��ا بودجه ري��زي فعلي بايد 
پروژه ه��اي عمران��ي را تعطيل ك��رد، گفت: فاصله 
بين اعتبارات هزينه يي و عمراني زياد اس��ت. يكي 
از آسيب هاي نظام بودجه ريزي تراز عملياتي است. 
كسري تراز عملياتي در سال 9۱، 28 هزار ميليارد 
تومان بود كه در سال 95 به 68 هزار ميليارد تومان 

رسيد. 
وي با طرح اين پرسش كه واگذاري دارايي هاي 
مالي از كجا تامين مي ش��ود، اف��زود: تاكنون براي 
تامي��ن بودجه، نف��ت و ش��ركت ها فروخته و خرج 
مي ش��د تا به بخش اعتبارات هزينه يي پول بدهيم. 
ام��ا اتف��اق عجيب آن اس��ت كه اعتب��ارات فروش 
اوراق  از مح��ل ف��روش  دارايي ه��اي س��رمايه يي 
مش��اركت و اس��ناد خزانه تامين مي ش��ود. به اين 

معنا كه اوراق را ب��ا اوراق پاس مي كنيم و به جاي 
دادن پول واقعي اسناد خزانه مي دهيم، در دوره يي 
اين موضوع ابداع ش��د كه براي تعهدات كوتاه مدت 
پيمانكاران اسناد بدهيم كه خوب بود اما ادامه روند 

درست نيست.  
رييس ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه يكي 
از نشانه هاي بي انضباطي جدي در بودجه انحراف ها 
از اعتبارات متفرقه اس��ت، گف��ت: اعتبارات متفرقه 
س��االنه بدون داشتن هدف خاصي در بودجه تكرار 
مي ش��ود كه تنها برخي موارد نادر آن براي هدفي 

خاص است. 
وي با بيان اينكه به طور ميانگين اعتبارات مربوط 
به اس��تان ها حدود هفت برابر افزايش يافته اس��ت، 
گفت: ح��دود 77درصد اعتبارات اس��تان ها به طور 
متمركز توزيع مي ش��ود. يعني شوراي برنامه ريزي 
اس��تان و مسووالن محلي تسلطي بر بودجه ندارند. 
ح��ال آنكه  بايد بتوانيم به م��ردم بگوييم كه بودجه 

در كجا و با چه هدفي خرج شده است. 

 پروژه هاي پير عمراني
آذر، درآم��د اختصاصي را يكي از مفس��ده هاي 
ج��دي بودجه دانس��ت و با بيان اينكه بس��ياري از 
پرداخت هاي نامتعارف از اين محل است، گفت: در 
قانون بودجه كش��ور 27 طرح با عمر بيش��تر از ۴۱ 
س��ال و ۴۴طرح عمراني با عمر تا ۴0 س��ال وجود 
دارد. 658 پروژه با عمر تا 20 س��ال موجود است و 
758 پروژه در كشور است كه سال پايان اجرا ندارد. 
وي با تاكيد بر اينكه در نظام بودجه ريزي شفاف 
و روش��ن مي توان نظارت را در بهترين و كوتاه ترين 
فرصت انجام داد، گفت: برخي دستگاه هاي اجرايي 
در قوانين بودجه سنواتي، بودجه شان درج نمي شود 
كه اين يك ضعف اس��ت و بودجه متناسب با اصل 
جامعيت نيس��ت. طبيعتا در اين شرايط نمايندگان 
و دس��تگاه هاي نظارتي نمي توانند به خوبي نظارت 

كنند.  
آذر افزود: با يك سري اشخاص حقيقي و حقوقي 
ه��م مواجهيم كه به طور مس��تقيم از بودجه اعتبار 
مي گيرند. ما نمي دانيم كه چطور اين زنگوله ها به پاي 
 بودجه آويزان ش��ده اند. در سال 90 تعداد اين افراد 

8۱ نفر بود كه در سال 96 به ۴9 نفر رسيد. 
حال كه بودجه س��ال آين��ده مبتني بر عملكرد 
تدوين شده و صرفه جويي هاي بسياري هم از همين 
محل پيش بيني ش��ده، بايد ديد با وجود گروه هاي 
ذي نفع��ي كه منافع خ��ود را در خطر خواهند ديد، 
بودجه سال آينده چه مسيري را طي خواهد كرد. 
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  نقش غيرقابل انكار
  شركت هاي گروه بانك صنعت

در اقتصاد كشور
 مدير امور مجامع و شركت هاي بانك صنعت و معدن 
در گفت وگويي با اعالم عملكرد چهارساله شركت هاي گروه 
بانك صنعت و معدن نقش اين ش��ركت ها را در توس��عه 

اقتصادي كشور مهم و كارآمد دانست. 
ابوالفضل نجار زاده گفت: شركت هاي گروه بانك صنعت 
و معدن متشكل از هفت شركت است كه عبارتند از: شركت 
سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران، شركت سرمايه گذاري 
صنعت و معدن، شركت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند و 
ش��ركت ليزينگ صنعت و معدن كه شركت هاي بورسي 
هس��تند؛ شركت آتيه الوند اس��ت كه قبل از اين شركت 
ليزينگ آتيه الوند بوده و اخي��را به دليل محدوديت هاي 
قانوني، فعاليت ليزينگي ش��ركت متوقف ش��ده اس��ت. 
شركت هاي كارگزاري و شبكه صرافي بانك صنعت و معدن 
كه شركت هاي ابزاري بانك محسوب مي شوند. پايان سال 
مالي همه اين شركت ها 30 آذرماه هرسال است كه با توجه 
به مهلت 4ماهه برگزاري مجمع ساالنه شركت ها، مجامع 
عادي ساالنه همه شركت ها قبل از پايان مهلت مقرر و تا 

پايان اسفندماه سال گذشته برگزار شد. 
وي افزود: ش��ركت س��رمايه گذاري صنايع شيميايي 
ايران كه در سال 1363 با مشاركت وزارت صنايع و بانك 
صنعت و معدن براي توسعه صنايع پتروشيمي و با سرمايه 
اوليه 165ميليون ريال تاس��يس شد و فعاليت اصلي اين 
كارخانه توليد الكيل بنزن خطي )LAB( اس��ت كه ماده 
اوليه در توليد شوينده هاس��ت. در حال حاضر اين شركت 
با افزايش سرمايه خود از 771ميليارد ريال در سال 1392 
به 4.628ميليارد ريال كنوني، 115.000 تن )LAB( در 
س��ال توليد مي كند و با اجراي طرح توسعه به 220.000 
تن در س��ال خواهد رس��يد. صورت هاي مالي اين شركت 
كامال شفاف است به طوري كه در سال هاي 1394 و 1395 
سازمان حسابرسي در گزارش حسابرس مستقل و بازرس 

قانوني وضعيت گزارش را مطلوب اعالم كرده است. 
ش��ركت س��رمايه گذاري صنعت و معدن با س��رمايه 
4.500ميلي��ارد ريال از ديگر ش��ركت هاي بورس��ي اين 
بانك به حس��اب مي آيد كه همواره س��عي بر پوياسازي و 
بهينه كردن وضعيت پرتفوي خود داش��ته است. از ديگر 
فعاليت هاي اين شركت انجام بازارگرداني سهام شركت هاي 
گروه و استفاده از ابزارهاي نوين مالي است. ارزش بازار اين 

شركت هم اكنون بالغ بر 4.495 ميليارد ريال است. 
شركت ليزينگ صنعت و معدن نيز با سرمايه 3.300 
ميليارد ريال در س��ال 1396 يكي ديگر از ش��ركت هاي 
بورس��ي بانك صنعت و معدن به حساب مي آيد كه طبق 
گزارش س��ازمان حسابرس��ي وضعيت صورت هاي مالي 
در س��ال 1395 مطلوب گزارش ش��ده است. اين شركت 
نخستين ليزينگ دريافت كننده گواهينامه ايزو و نخستين 
ليزينگ اخذكننده مجوز فعاليت 5 ساله با اصالح و تطبيق 
اساسنامه براس��اس نظر بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران است كه با ورود به عرصه ليزينگ ريلي فصل جديدي 

از فعاليت ها را آغاز كرده است. 
از ديگر شركت هاي بورسي اين بانك گروه سرمايه گذاري 
آتيه دماوند است كه اصالح ساختار و واگذاري شركت هاي 
زيرمجموعه بانك و همچنين بهينه سازي پرتفوي شركت 
از اهم برنامه هاي آن است كه سرمايه آن از 1.000 ميليارد 
ريال در سال 1392 به 4.500 ميليارد ريال در سال 1396 
افزايش يافته است. ارزش بازار اين شركت از 4150ميليارد 
ريال در سال 1392 به مبلغ 10.395ميليارد ريال افزايش 

يافته است. 
ش��ركت كارگزاري بانك صنع��ت و معدن با اخذ رتبه 
ال��ف در بورس و اوراق بهادار و بورس كاال از ش��ركت هاي 
پيشرو در عرصه فعاليت هاي بورسي است، چنانچه توانسته 
اس��ت در بين 108 كارگزاري، رتبه 26 در بورس و اوراق 
به��ادار و رتب��ه 13 در ب��ورس كاال را به خ��ود اختصاص 
دهد. افزايش س��رمايه صندوق كوث��ر، راه اندازي صندوق 
بازارگرداني اختصاصي نماد و راه اندازي باش��گاه مشتريان 
online از اقدامات مهم ش��ركت در چهار س��ال گذشته 
است. اين شركت نيز در راستاي تحقق افزايش شفافيت در 
گزارشات مالي توانسته است چهار سال متوالي اظهارنظر 
مطلوب حسابرس مستقل و بازرس قانوني را از حسابرس 

خود اخذ كند. 
شركت ش��بكه صرافي صنعت و معدن به عنوان يكي 
ديگر از شركت هاي ابزاري بانك صنعت و معدن با سرمايه 
140ميليارد ريال مشغول فعاليت ارزي در چارچوب قوانين 
و مقررات و دس��تورالعمل هاي بان��ك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران است كه توانسته براي چهارمين سال متوالي 
در سال مالي 1395 اظهارنظر مطلوب سازمان حسابرسي 
در گزارش حسابرس مس��تقل و بازرس قانوني را دريافت 

كند. 
وي ادامه داد: در چند سال گذشته مجامع شركت هاي 
گ��روه بانك، طبق زمانبندي مش��خص و زودتر از مهلت 
مقرر برگزار ش��ده اس��ت ك��ه وضعيت تمام آنه��ا از نظر 
گ��زارش حسابرس��ي و بازرس قانوني بهبود يافته اس��ت. 
در دوره مذكور سرمايه ش��ركت هاي گروه بانك از حدود 
3500ميليارد ريال به 16000 ميليارد ريال افزايش يافته 
است )افزايش 5 برابري( كه اكثر اين افزايش سرمايه ها از 
محل سود انباشته شركت هاي گروه بوده است. همچنين 
با وجود نوسانات بازار سهام و افزايش سرمايه شركت ها، در 
چهار سال گذش��ته شاهد افزايش ارزش بازار شركت هاي 
بورسي بانك بوده ايم كه نشانگر مديريت و عملكرد مطلوب 
آنها بوده اس��ت. همچنين شركت هاي گروه دستاوردهاي 
بزرگي از جمله تبديل شدن شركت سرمايه گذاري صنايع 
شيميايي ايران به بزرگ ترين توليد كننده LAB جهان )با 
 ،HF اجراي طرح توس��عه( و حذف كاتاليست خطرناك
اصالح و بهينه كردن پرتفوي سهام و اقدام در جهت انتشار 
نخستين اوراق صكوك ارزي توسط شركت سرمايه گذاري 
صنع��ت و معدن، اخذ مجوز 5س��اله فعالي��ت و ورود به 
فعاليت هاي جديد همچ��ون ليزينگ حمل و نقل هوايي 
و ريلي توسط شركت ليزينگ صنعت و معدن، اخذ رتبه 
ال��ف بورس كاال و بورس و اوراق بهادار توس��ط كارگزاري 
صنعت و معدن و تعيين تكليف حدود 3000ميليارد ريال 
از مطالبات و فروش ش��ركت هايي همچون سايان كارت و 
خزر خز توسط شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند داشته اند. 

  همدردي بانك  پاسارگاد
با حادثه كرمانشاه

 بانك  پاسارگاد، ضمن تسليت به ملت شريف ايران 
به  مناسبت درگذش��ت تعدادي از هموطنان عزيزمان 
در حادثه  غم انگيز زلزله  كرمانشاه، از درگاه ايزد منان 
براي درگذش��تگان علو درجات، براي بازماندگان صبر 
و شكيبايي، براي مجروحان شفاي عاجل و براي تمام 
هم ميهنان عزيزمان سالمت و طول عمر مسئلت دارد.

اخبار

هشدار نسبت به كالهبرداري در ارزهاي ديجيتال

هجومسوداگرانبهبيتكوين
نيمه دوم سال ۹۷ تكليف پول هاي رمزينه مشخص مي شود 

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري    
در ماه هاي اخير بحث ارزهاي ديجيتال و اقدام 
براي خريد آنها رواج بيش��تري نس��بت به گذشته 
يافته است و بسياري براي ورود به آن دچار ترديد 
شده اند. اين در حالي است كه معاون فناوري هاي 
نوي��ن بانكي در موضع صريح خ��ود اعالم كرد كه 
ن��ه آن را قانون��ي مي دان��د و ن��ه غيرقانوني و در 
حال بررس��ي موضوع اس��ت ودر نيمه دوم س��ال 
97 تكلي��ف پول ه��اي رمزين��ه مش��خص خواهد 
ش��د، اما بايد توجه داشت كه اين ارزها از ريسك 
بااليي برخوردار ب��وده و اكنون درگير جريان هاي 

سوداگري شده است. 
به گزارش »تعادل« در ش��رايطي كه بيت كوين 
ن��ه قانون��ي و نه غيرقانوني اس��ت، ض��رورت دارد 
كس��اني ك��ه مي خواهن��د وارد اين بازار ش��وند به 
ريس��ك نوسانات اين موضوع توجه داشته و مراقب 
س��وداگراني باش��ند ك��ه از اين فضا سوءاس��تفاده 
مي كنن��د، زي��را هن��وز بان��ك مرك��زي در مورد 
بيت كوين به جمع بندي مش��خصي نرس��يده است 
و چ��ون پول ه��اي رمزين��ه از نظر فن��ي پايه هاي 
رياضي محكم��ي دارد از همين رو نمي توان گفت 
ك��ه ام��كان تقل��ب در آن وجود دارد ام��ا با توجه 
به نوس��انات قيمتي كه در آن وج��ود دارد، امكان 
متضرر ش��دن مردم وجود دارد و از سويي با توجه 
ب��ه تبليغاتي ك��ه از طريق ش��بكه هاي اجتماعي 
صورت مي گيرد، امكان تبديل ش��دن بيت كوين به 
چيزي شبيه گلدكوئيست وجود دارد و تا زماني كه 
سياست گذار به صورت رسمي از آن حمايت نكرده 
اس��ت، امكان كالهب��رداري در آن وجود دارد و ما 
توصي��ه نمي كنيم كه م��ردم دارايي خود را در اين 

بخش سرمايه گذاري كنند.
شبكه بانكي كشور هنوز در خصوص بيت كوين 
و ارزهاي رمزنگاري ش��ده قانونگذاري نكرده اس��ت 
ولي به مردم توصيه كرده با توجه به ريس��ك هايي 
ك��ه در اين ح��وزه وجود دارد به خري��د اين ارزها 
مب��ادرت نكنند چراكه هنوز به عنوان ارز رس��مي 

شناخته شده نيستند
در خص��وص بيت كوي��ن و ارزه��اي رمزنگاري 
شده دو موضوع بس��يار مهم وجود دارد اول اينكه 
به نوس��انات ش��ديد ارزهاي رمزنگاري شده مانند 
بيت كوي��ن بايد توجه داش��ت، دومين موضوع هم 
هجوم س��وداگري به اين حوزه اس��ت كه تبليغات 
وس��يعي در اين زمينه انجام مي شود كه مردم بايد 

به اين موضوع نيز توجه داشته باشند. 
در برنامه ري��زي ص��ورت گرفته قرار اس��ت كه 
ت��ا پايان س��ال 97 بان��ك مركزي ب��ه جمع بندي 
مش��خصي در اين خصوص برس��د تا در بخشي از 
برنامه  فوق تكليف پول ه��اي رمزينه داخلي را نيز 
مش��خص كند تا اگر فين تك��ي تصميم گرفت كه 
پول رمزين��ه داخلي توليد كند، ح��دود فعاليتش 

مشخص باشد. 
در شرايطي كه هنوز سياست گذاري در خصوص 
بيت كوين و ارزهاي مش��ابه انجام نش��ده و بعد از 
بررس��ي ها سياست ها مشخص مي ش��ود كه بانك 
مركزي اين ابزارها را به عنوان طال مي شناس��د، به 
عنوان ارز مي شناس��د، به عنوان كاال مي شناسد يا 
اصال ممكن اس��ت، اعالم كند كه اين ابزار اصال در 
دايره اختيارات بانك مركزي نيست، قرار است كه 
در نيمه دوم سال 97 اين سياست ها را اعالم كند. 
نكت��ه جالب اينجاس��ت كه ميزان رش��د خريد 
ايراني ه��ا در اين س��ال با ميزان رش��د قيمت اين 
ارز ديجيتالي رابطه مس��تقيم داشته است. در سال 
2014 اين ارز ح��دود 600 دالر قيمت دارد كه با 
توجه به قيمت حدود 3هزار و 300توماني دالر در 
آن زمان بايد براي ه��ر بيت كوين حدود 2ميليون 
تومان پرداخت مي كرديم. در س��ال 2015 قيمت 
بيت كوين اف��ت مي كند و به 200 دالر مي رس��د. 
اتفاق��ي ك��ه باعث مي ش��ود در ب��ازار اي��ران تنها 
300ه��زار توم��ان در طول يك ماه خريد داش��ته 

باشيم. 

با اينكه س��ال 2016 قيم��ت بيت كوين در يك 
حد ثاب��ت بود و ح��دود 700 دالر خريد و فروش 
مي ش��د، ايراني ها اصال عالقه يي ب��ه خريد اين ارز 
نش��ان ندادند. در بيش��تر ماه هاي اين سال ميزان 
ف��روش بيت كوين زير 10 ميليون تومان بود. حتي 
در بعضي ماه هاي اين سال ميزان فروش به 70هزار 
تومان در ماه هم رس��يده اس��ت. ول��ي در مجموع 
روند مش��خصي را شاهد نيس��تيم. تا اينكه دوباره 
در زمستان س��ال 95 و اوايل سال 2017 ميالدي 
بيت كوين كمي جان مي گيرد و مثل سابق به كانال 
معمول 20ميليون تومان برمي گردد. حتي با اينكه 
قيمت بيت كوين در فروردي��ن ماه 96 به باالترين 
حد خود يعني حدود 1300دالر مي رس��د در بازار 

ايران واكنشي را شاهد نيستيم. 
ت��ا اينكه دو م��اه بعد از اي��ن اتف��اق ايراني ها 
نخس��تين واكن��ش را نش��ان مي دهن��د و حدود 
62ميلي��ون توم��ان در خردادماه خري��د مي كنند. 
اين اتفاق در ماه مرداد امسال ادامه پيدا مي كند و 
ركوردي 90 ميليون توماني را ثبت مي كند. از اين 
ماه به بعد ش��اهد اتفاق��ات عجيب وغريبي در بازار 
بيت كوين ايران هس��تيم. ايراني ها نس��بت به بقيه 
دنيا ابتدا واكنش زيادي نش��ان ن��داده و در همان 
ح��دود 124ميلي��ون در ماه خريد دارن��د. ولي در 
مهرماه ركوردي 240ميليون توماني ثبت مي كنند. 
ركوردي كه حتي به نسبت خريد 370ميليوني در 

اوايل سال 95 نزديك هم نمي شود. 

 فناوري مالي يا فين تك 
حكيمي معاون فناوري هاي نوين ش��بكه بانكي 
اعالم كرد: بر اس��اس بررس��ي هاي كارشناسي به 
عمل آم��ده در ح��وزه فناوري هاي نوي��ن بانكي، 
سياس��ت كل��ي در تبيين جايگاه فن��اوري مالي و 
ش��يوه مقررات گذاري براي آن بر مبناي تجربيات 

بين المللي ترسيم شده است. 
در اين سياس��ت به جاي تعريف نهادي و ارائه 
مج��وز براي آن كه رويكرد س��نتي براي نهادهاي 
بازار پول بوده است، تعريف نقش ها و چارچوب هاي 

كاري براي آنها مدنظر قرار گرفته است. در ساختار 
نق��ش  چارچوب، نظامي سلس��له مراتبي، ارتباط 
فناوران مالي را با موسس��ات رس��مي داراي مجوز 
از بان��ك مركزي تبيين كرده و مديريت ريس��ك 
و تطبيق با مقررات را بر عهده موسس��ات زيرنظر 
بانك مرك��زي مي گذارد. ارتباط فن��اوران مالي با 
نظام پولي كشور از طريق موسسات اعتباري برقرار 
شده و ريسك آنها به صورت تضامني در مجموعه 
ريس��ك موسس��ات اعتباري ارزيابي مي شود؛ در 
مقابل موسسات اعتباري از امكانات جذب مشتري 
و فروش خدمت و محصولي كه فناوران مالي براي 

آنها مهيا مي كنند، بهره مي برند. 
بانك مركزي از منظ��ر اجرايي، متولي ايجاد و 
سرپرس��تي س��امانه هاي بين بانكي است، بنابراين 
در ايجاد و گس��ترش فض��اي كاري فناوران مالي، 
اقدام��ات بانك مرك��زي عالوه ب��ر تعيين ضوابط، 
تس��هيل در چارچوب توس��عه اس��تفاده از شبكه 
عمومي پرداخت و تبادل اطالعات بين بانكي است. 
و  برنامه ري��زي  نوي��ن،  فناوري ه��اي  مع��اون 
فعاليت هاي بخش فناوري بانك مركزي و ش��بكه 
بانكي را در راستاي افزايش كيفيت خدمات بانكي 
و گس��ترش دسترسي آحاد جامعه به اين خدمات 

دانست. 
حكيمي در نشست خبري تشريح سياست هاي 
عرصه فناوري مالي با اش��اره ب��ه اهميت موضوع 

فناوري مالي در عرصه خدمات بانكي گفت: باتوجه 
به گسترش روزافزون كاربرد فين تك ها در خدمات 
بانكي با اس��تفاده از كس��ب نظرات متخصصان در 
داخل كشور و همچنين بررسي و مطالعه تجربيات 
بين المللي در اين زمينه، برنامه يي به عنوان مسير 
راه و سياس��ت كلي بانك مركزي در 6 مرحله در 
عرص��ه فناوران مالي تا پايان س��ال 1397 تدوين 
و اجرايي خواهد ش��د. س��ند اول و دوم اين برنامه 
تدوين و منتشر شده است و سند سوم نيز تا اوايل 
آذر و س��ند چه��ارم تا اواخر دي ماه س��ال جاري 
اطالع رساني خواهد ش��د؛ دو سند ديگر مجموعه 
سياستي فناوري مالي در سال آتي منشر مي شود. 
وي پرداخت س��از را س��ند اول اي��ن مجموعه 
سياس��ت ها خوان��د و گف��ت: پرداخت س��از ب��ه 
فين تك هايي اطالق مي ش��ود كه اطالعات مربوط 
به فرآيند پرداخت را توس��عه مي دهند. اين س��ند 
در تيرماه امس��ال تدوين و در سايت بانك مركزي 

اطالع رساني شده است. 
حكيمي ب��ا معرفي پرداخت يار به عنوان دومين 
س��ند اين مجموعه بيان ك��رد: ضوابط پرداخت يار 
امكان اس��تفاده از خدمات پذيرش كارت توس��ط 
فين تك ها را فراهم مي كند، اين ضوابط در مهرماه 

سال جاري تدوين و منتشر شده است. 
وي از پرداخت بان به عنوان س��ومين س��ند از 
مجموعه سياس��ت هاي فناوري مالي بانك مركزي 

ن��ام برد و افزود: پرداخت ب��ان امكان پرداخت هاي 
خ��رد غير از آنچه تاكنون از طريق ش��بكه آنالين 
انجام مي داد را امكان پذير مي كند. كيف پول خرد 
نمونه ي��ي از اين فناوري مالي اس��ت كه چارچوب 
اين ضوابط تا اوايل دي ماه تدوين و منتشر خواهد 

شد. 
معاون فناوري هاي نوين از حس��اب يار به عنوان 
چهارمين س��ند كه تا اواخر دي ماه س��ال جاري 
كار تدوين آن به پايان مي رس��د ن��ام برد و گفت: 
چارچ��وب مقرراتي حس��اب يار ب��ه فين تك هايي 
مرب��وط مي ش��ود كه ام��كان كنت��رل و مديريت 
حس��اب هاي چندين بانك را به طور همزمان براي 

بانك هاي كاربر فراهم مي كند. 
ارزه��اي رمزين��ه يا رمزين��ه پ��ول، پنجمين 
س��ند مجموعه سياس��تي فناوري مالي را ش��امل 
مي ش��ود كه حكيمي در تش��ريح آن عنوان كرد: 
بحث ارزهاي رمزينه در دنيا با فراز و نش��يب هاي 
بس��ياري همراه بوده اس��ت و در بازار پول كشور 
نيز به موضوعي ج��ذاب براي بازيگران عرصه پول 
مبدل ش��ده و بانك مركزي به عنوان سياست گذار 
ت��ا پايان نيمه اول س��ال 1397 مجموعه مقررات 
مرتبط ب��ا پول رمزينه را منتش��ر خواهد كرد. در 
اين زمينه به دو مقوله ضوابط و مقررات اس��تفاده 
از ارزه��اي رمزينه توجه خواهد ش��د و همچنين 
مس��اله ايجاد پول رمزينه به صورت بومي و محلي 
در داخل كشور بررسي و سياست گذاري مي شود. 
مع��اون فناوري ه��اي نوين تعيي��ن چارچوب 
فين تك هاي تخصيص مصارف يا ارائه تس��هيالت 
بانك��ي از طريق فناوري مالي را شش��مين س��ند 
مجموع��ه خوان��د و تصريح كرد: در ح��ال حاضر 
فرصت طاليي براي توس��عه ابزار فناوري مالي در 
حوزه تامين مال��ي خرد از طريق فين تك ها وجود 
دارد كه بايد از آن براي افزايش س��طح دسترسي 
عموم مردم به تس��هيالت مالي خ��رد بهره ببريم. 
سند ششم تا پايان س��ال 1397 تدوين و منتشر 
خواهد شد و مي تواند نقش موثري در سطح تامين 

مالي خرد ايفا كند. 
ناصر حكيمي در ادامه نشس��ت خبري با اشاره 
به فراگير ش��دن بحث بيت كوين گفت: باتوجه به 
اينك��ه در اين زمينه در س��طح دني��ا ديدگاه هاي 
مختلف��ي از ممنوعي��ت كامل تا اس��تفاده از بيت 
كوين به عنوان پش��توانه و ذخاير ارزي مطرح شده 
اس��ت، در بانك مرك��زي بررس��ي و مطالعه همه 
جوانب بيت كوين در دس��تور كار قرار دارد و پس 
از بررسي كامل سياست هاي بانك مركزي در اين 
حوزه ابالغ خواهد شد. وي گفت: در اين زمينه دو 
نگران��ي مهم براي سياس��ت گذار وجود دارد؛ يكي 
نوس��انات ش��ديد ارزش ارزهاي رمزينه است. اين 
موضوع باعث عدم اطمينان و بروز ريسك باال براي 
ارزهاي رمزينه ش��ده اس��ت. موضوع نگران كننده 
ديگر، هجوم س��وداگري در بحث بيت كوين است. 
فعاليت هاي سوداگرانه از طريق بازاريابي شبكه يي 
و فعاليت هاي هرمي در حال ش��كل گيري است تا 
بيت كوين را به عنوان گزينه جذاب سرمايه گذاري 
معرفي كند و ممكن اس��ت س��رمايه هاي مردم در 

معرض تهديد قرار گيرد. 
 مع��اون فناوري هاي نوين تاكي��د كرد: باتوجه 
به اينكه بيت كوين و ساير ارزهاي رمزينه از سوي 
بانك مركزي به عنوان ارز رس��مي معرفي نش��ده 
اس��ت و همچنين وجود ريسك باالي خريد آن و 
فعاليت سوداگران در اين عرصه، از سرمايه گذاران 
و م��ردم مي خواهيم با احتياط بيش��تري وارد اين 
بازار ش��وند چراكه امكان مالباختگي در آن وجود 
دارد. ب��ا همكاري بانك مركزي و س��اير نهادهاي 
ذي ربط سمت عرضه ارزهاي رمزينه، مكانيسم هاي 
كنترل و رصد در حال انجام است اما بايد از جانب 
تقاضا نيز مردم با خطرات و ريس��ك هاي آن آشنا 
ش��وند برهمين اساس رس��انه ها بايد اطالع رساني 
درخص��وص ارزهاي رمزينه از جان��ب تقاضا را در 

دستور كار خود قرار دهند. 

ضرورت راه اندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي براي پوشش خسارت هاي زلزله با مشاركت مردم و دولت

مسكوت ماندن 15ساله طرح تشكيل صندوق حوادث طبيعي
ارزش كل بيمه نامه هاي شناسايي شده در مناطق زلزله زده شامل سرپل ذهاب و روستاهاي اطراف فقط ۳۰ميليارد تومان است 

گروه بانك وبيمه  
خبرهاي رس��يده از زلزله ش��ديد سرپل ذهاب 
بيانگر آن اس��ت كه اكثر مناطقي كه با حادثه زلزله 
تخريب ش��ده اند هيچ بيمه نامه آتش س��وزي، زلزله 
ي��ا حوادث نداش��تند به طوري كه مدي��ر بيمه هاي 
آتش س��وزي يكي از بزرگ ترين ش��ركت هاي بيمه 
دولتي در كشور مي گويد: ارزش كل بيمه نامه هايي 
ك��ه تاكنون شناس��ايي ش��ده در س��رپل ذهاب و 

روستاهاي اطراف فقط 30ميليارد تومان است. 
به گزارش »تعادل« زلزله ش��ديد س��رپل ذهاب 
ضم��ن اينكه ج��ان صدها نفر از عزي��زان هموطن 
در غرب كشور خصوصا اس��تان كرمانشاه را گرفت 
و ه��زاران مصدوم برجاي گذاش��ت، خس��ارت هاي 
س��نگيني نيز ب��ه اماكن خصوص��ي و عمومي وارد 

آورد. 
در اس��تان كرمانشاه و در شهرهاي سرپل ذهاب 
و جوانرود، قصرش��يرين، گيالنغرب، ثالث باباجاني، 
روانس��ر، اس��الم آباد غرب و اطراف س��نقر در اين 
بخش ه��ا ح��دود 1000 مورد بيمه نامه شناس��ايي 
ش��ده كه اين تعداد بس��يار اندك است و از آنجايي 
كه در بحث فرهنگ س��ازي بيمه ضعيف هس��تيم، 

بيمه نامه هاي كمي وجود دارد. 
اين نكات نش��ان مي دهد ك��ه اوال بيمه حوادث 
طبيع��ي باي��د به ي��ك بيمه اجب��اري و هم��راه با 

مش��اركت همگاني تبديل ش��ود و دوم اينكه ارقام 
پش��تيبان اين طرح از كل ملت ايران و با ارقام خرد 
از طريق قبض برق، تلفن، آب و... جمع آوري شود تا 
به عنوان يك طرح ملي از مردم در حوادث طبيعي 

حمايت كند. 
براس��اس آمارها و بررس��ي هاي اوليه متاسفانه 
ميزان خريد پوشش بيمه يي مربوط به زلزله خيلي 
زي��اد نيس��ت و بخش زي��ادي از اماكن مس��كوني 
پوش��ش زلزله ندارند و اين امر ضرورت تس��ريع در 
راه اندازي صندوق بيمه حوادث طبيعي را گوش��زد 
مي كند. صندوقي كه راه اندازي آن نياز به هم افزايي 
بيمه مركزي، قوه مجريه و قوه مقننه و البته شوراي 

نگهبان را دارد. 
پيش��نهاد اوليه بيمه اجب��اري همگاني حوادث 
طبيعي بيش از 15س��ال قبل به دولت ارائه شد اما 
همواره ب��ا توجه به اينكه تامين منابع مالي و نحوه 
مديريت صندوق مورد سوال نمايندگان و مسووالن 
دولتي قرار مي گرفت، موضوع مس��كوت مي ماند و 
بع��د از وقوع ه��ر حادثه طبيعي در كش��ور مجددا 
موض��وع براي مدت��ي دغدغه همگان��ي و دوباره به 

فراموشي سپرده مي شد. 
به هر صورت اين موضوع مهم در دولت يازدهم 
دنبال ش��د و مراحل تصوي��ب در مجلس را گذراند 
كه در نهايت با ايرادات شوراي نگهبان روبه رو شد، 

حال بايد منتظر ماند ايرادات اين اليحه در مجلس 
شوراي اسالمي برطرف  شود. 

اگر چه به نظر مي رس��د، برخي چالش ها تحقق 
اين طرح را با چالش مواجه مي كند زيرا مشكل اش 
اين است كه مصوباتي كه در مجلس انجام مي شود 
بايد محل تامين اعتبارش از س��وي دولت مشخص 
ش��ده باش��د يا اينكه بار مالي نداشته باشد و دولت 
هنوز اين موضوع را تعيين تكليف نكرده است و لذا 
الزم است كه از طريق عوارض خرد روي قبض هاي 
منازل و ش��ركت ها و اصناف دريافت ش��ود. در اين 
رابط��ه مي توان به عنوان مثال عوارضي كه از مردم 
در قبض ه��اي تلفن، آب، برق و گاز اخذ مي ش��ود، 

هزينه بيمه نامه حوادث طبيعي را اخذ كرد. 
قائم مق��ام بيمه مركزي پيش از اين در فروردين 
م��اه س��ال 96 گفت: كميس��يون اقتص��اد مجلس 
ش��وراي اس��المي با دعوت از بيمه مركزي و مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي بررسي هاي 
اولي��ه  را در اين خصوص انجام داده و پيش��نهادات 
الزم را ب��راي رفع اي��ن ايرادات تهي��ه كرده اند كه 
در جلس��ه هايي با حضور نماينده ش��وراي محترم 
نگهب��ان، اين ايرادات مورد بررس��ي ق��رار گرفته و 
اصالح��ات الزم در حال انجام اس��ت. وي در حالي 
پيش بيني كرده كه تا قب��ل از پايان دولت يازدهم 
اين اليحه به تصويب نهايي برس��د كه متاس��فانه با 

وج��ود پايان كار دولت يازده��م و آغاز به كار دولت 
دوازهم خبري از تصويب نهايي نيست. 

آخري��ن خبره��ا از وضعي��ت اين اليحه نش��ان 
مي دهد عبدالناصر همتي روز شنبه چهارم شهريور 
96 از تصويب طرح تاس��يس صندوق بيمه حوادث 
طبيعي در مجلس در س��ال 95 خبر داده و اذعان 

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

همگرايي حاصل نشده است. 

در بازار رسمي ارز، دالر 3524.9تومان، پوند 4624.8تومان، 
يورو 4107.5تومان معامله شد. 

ب��ه گزارش »تع��ادل«  در بازار آزاد نيز در ب��ازار ارز، دالر با 
23توم��ان افزايش 4122تومان، يورو با 33تومان رش��د 4863 
تومان، پوند با 26تومان افزايش 5521 تومان و درهم با رشد 9 

توماني 1131 تومان به فروش رسيد. 

اكنون اختالف دو نرخ مبادله يي دالر رس��مي و آزاد به 597 
تومان رسيده است. قيمت اونس در بازار جهاني طال با 4 دالر و 

8 سنت افزايش 1279 دالر و 21 سنت معامله شد. 
س��كه طرح جديد 11هزار تومان، طرح قديم 4هزار تومان، 
نيم سكه 7هزار تومان، ربع سكه 5هزار تومان، سكه گرمي هزار 

تومان و هر گرم طالي 18 عيار با 508 تومان رشد كرد. 

دالر ۴1۲۲ تومان شد
محمدرضا منصوري، عضو كميسيون صنايع گفت: تورم تعيين كننده 
نرخ سود بانكي است و با تورم فعلي نرخ سود سپرده بايد به حدود 11درصد 
كاه��ش ياب��د. وي در گفت وگو با ايبنا اظهار ك��رد: در اقتصاد درآمدها و 
هزينه ها بايد همخواني داشته باشد و با توجه به اينكه هزينه هاي ما همواره 
بيشتر از درآمدها بوده، هميش��ه تورم بااليي داشته ايم.  وي افزود: حتي 
زماني كه حدود 700تا 800 ميليارد دالر نفت مي فروختيم، نتوانس��تيم 

ن��رخ تورم را كاهش دهيم در صورتي كه اگر هزينه ها را كاهش مي داديم 
و بخشي از اين درآمد را پس انداز مي كرديم، مي توانستيم به اقتصاد كشور 
س��امان دهيم. در دوره يي كه قيمت نفت در س��طح بااليي قرار داشت به 
جاي پس ان��داز درآمدها، پروژه هاي عمراني نيمه كاره مانند س��الن هاي 
ورزشي با مديريت دولتي به چندين برابر قيمت تمام شده احداث كرديم 

كه اگر اين اتفاقات نمي افتاد اكنون اقتصاد به اين شكل نبود. 

نرخ سود سپرده متناسب با تورم بايد به 11 درصد برسد

فعاليت هاي سوداگرانه از طريق بازاريابي شبكه يي و فعاليت هاي هرمي در حال 
 شكل گيري است تا بيت كوين را به عنوان گزينه جذاب سرمايه گذاري معرفي كند

و ممكن است سرمايه هاي مردم در معرض تهديد قرار گيرد

در خصوص بيت كوين و ارزهاي رمزنگاري شده موضوع بسيار مهمي وجود دارد 
اول به نوسانات شديد ارزهاي رمزنگاري شده مانند بيت كوين توجه كرده و هجوم 

سوداگري به اين حوزه را بررسي كرد زيرا تبليغات وسيعي در اين زمينه انجام مي شود 
و مردم بايد به اين موضوع توجه داشته باشند
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5 بورس و فرابورس
۳۹ هزار ميليارد ريال 

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

فعاليت بورس كرمانشاه 
عادي است

مسوول تاالر منطقه يي بورس كرمانشاه اعالم كرد: 
فعاليت اين تاالر پس از زلزله مهيب، در روز دوش��نبه 
به ص��ورت عادي در جريان قرار گرفت. بر اين اس��اس، 
زهرا دفتري ب��ا اعالم اينكه همه 21 كارگزاري موجود 
در ت��االر منطقه يي بورس كرمانش��اه از آغاز معامالت 
سهام روز دوشنبه 22 آبان ماه فعاليت هاي خود را بدون 
اختالل و مش��كل دنبال كردند، اظهار كرد: سهامداران 
و كارگزاري هاي حاضر در اين تاالر با انجام داد و س��تد 
س��هام همانند روزهاي گذشته در جريان فرآيند كلي 
معام��الت روزانه قرار دارند. به گ��زارش ايِبنا، اين مقام 
رسمي تاالر منطقه يي بورس كرمانشاه، در ادامه گفت: 
هيچ يك از زيرساخت هاي موجود براي معامالت سهام 
در اين تاالر با مش��كل و آسيبي همراه نشده و فعاالن 
حقيقي و حقوقي در اين تاالر به راحتي مش��غول انجام 
معامالت روزانه خود هس��تند. مسوول تاالر منطقه يي 
بورس كرمانش��اه با بيان اينكه مش��كل خاصي درباره 
خدمات رساني به فعاالن در جهت انجام معامالت وجود 
ندارد، اضافه كرد: ارتباط آنالين سامانه اصلي معامالتي 
بورس با تاالر منطقه يي كرمانشاه و بسترهاي اينترنتي 
در اي��ن تاالر در وضعيت پايدار قرار دارد و معامله گران 
و كارگزاري ها همانند هميشه در خريد و فروش سهام 
مش��اركت كردند. اف��زون بر اين دفت��ري، درخصوص 
جايگاه تاالر منطقه يي بورس كرمانش��اه در ميان ساير 
تاالرهاي منطقه يي در كشور اظهار كرد: تاالر بورس اين 
استان در بين همه تاالر هاي منطقه يي كشور، در رتبه 
سيزدهم از نظر حجم، ارزش و تعداد معامالت قرار دارد. 

 نگاهي بر عملكرد گروه صنعتي بارز: شركت گروه 
صنعتي بارز پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 
به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه معادل 
2 هزار و 526 ميليارد و 500ريال منتشر كرد. همچنين، 
اين ش��ركت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 
به 29 اس��فندماه 96 را حسابرس��ي شده مبلغ 484 ريال 
اعالم كرده است و طي 6 ماه با اختصاص مبلغ 194 ريال 
سود به ازاي هر سهم معادل 40درصد از پيش بيني هايش 
را پوشش داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 37درصد كاهش داش��ت. گفتني است اين شركت 
در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 309ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داد و 47درصد از پيش بيني هايش را 
محقق كرد. افزون بر اين، »پكرمان« داليل تغيير اطالعات 
پيش بيني سال منتهي به 29 اسفندماه 96 را حسابرسي 
ش��ده نسبت به اطالعيه قبلي منتش��ر كرد. براساس اين 
گزارش، به دليل كاهش نرخ جهاني مواد اوليه و محصوالت 
پتروش��يمي، مصرف م��واد اوليه و به تب��ع آن نرخ فروش 
محصوالت نس��بت به بودجه اوليه كاهش يافته اس��ت و 
پيش بيني مي شود اثرات ناشي از كاهش نرخ مصرف مواد 
اوليه در 6 ماهه دوم نس��بت به 6 ماهه ابتداي س��ال 96 
 بيش��تر و موجب افزايش درصد پوشش سود تحقق يافته

6 ماهه دوم در پيش بيني كل سال شود. 
 دالي�ل افزاي�ش پيش بيني ه�اي نفت س�پاهان: 
ش��ركت نفت س��پاهان عملكرد 6 ماهه خ��ود را به صورت 
ب��ا س��رمايه مع��ادل يك ه��زار و  حسابرس��ي ش��ده و 
50ميلي��ارد ريال منتش��ر ك��رد. همچنين، اين ش��ركت 
 پيش بين��ي درآم��د ه��ر س��هم س��ال مال��ي منته��ي به

 29 اس��فندماه 96 را حسابرس��ي ش��ده مبل��غ يك هزار و 
801ري��ال اعالم ك��رده اس��ت و طي 6 ماه ب��ا اختصاص 
مبلغ 915 ريال س��ود به ازاي هر س��هم مع��ادل 51درصد 
از پيش بيني هاي��ش را پوش��ش داد ك��ه در مقايس��ه ب��ا 
س��ال مالي قبل معادل 79درصد افزايش داش��ت. گفتني 
 اس��ت اين ش��ركت در دوره مشابه س��ال مالي قبل مبلغ
510 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت و به 56درصد 
از پيش بيني هايش رسيد. بر اين اساس تفاوت حاشيه سود 
ناخالص عملكرد واقعي 6 ماهه با پيش بيني ساالنه به علت 
پيش بيني ثبات نفت در 6 ماهه دوم سال برآورد شده است. 
از آنجا كه نرخ خوراك دريافتني از پااليش��گاه ها در ابتداي 
 هر ماه مش��خص مي ش��ود، روند صع��ودي قيمت نفت در

 6 ماهه ابتداي سال موجب افزايش نرخ فروش محصوالت 
و به تبع آن ارزش افزوده مضاعف موجودي هاي ابتداي دوره 
و خريدهاي ط��ي ماه و درنتيجه، افزايش حاش��يه فروش 
واقعي شركت شده است، در حالي كه در پيش بيني 6 ماهه 
دوم باتوج��ه به فرض ثبات قيمت نفت، نرخ خريد خوراك 
و فروش محصوالت بدون نوسان درنظر گرفته شده است. 

 پوش�ش پيش بيني هاي رادياتور ايران: ش��ركت 
راديات��ور اي��ران عملك��رد 6 ماه��ه خ��ود را به صورت 
حسابرسي ش��ده و با سرمايه معادل 300 ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. همچنين، اين ش��ركت پيش بيني درآمد 
هر س��هم س��ال مالي منته��ي به 29 اس��فندماه 96 را 
 حسابرس��ي ش��ده مبلغ 520 ريال اع��الم كرده و طي

6 ماه با اختصاص مبلغ 229 ريال سود به ازاي هر سهم 
معادل 44درصد از پيش بيني هايش را پوش��ش داد كه 
در مقايسه با سال مالي قبل معادل 1.32درصد افزايش 
داش��ت. گفتني است اين ش��ركت در دوره مشابه سال 
مالي قبل مبلغ 226 ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار 

گذاشت و به 41درصد از پيش بيني هايش رسيد.

ذره بين بازار 

نگاه 

روي خط شركت ها 

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان ارشد بازار سرمايه از وضعيت شركت  هاي كارگزاري   گزارش مي دهد

حال كارگزاري ها خوب نيست
گروه بورس  مسعود كريمي 

رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تهران در 
تازه ترين اظهارنظر  هاي خود از تعداد كارگزاري هاي 
موجود بازار سرمايه حمايت كرده است كه اين نكته 
قابل مالحظه نش��ان دهنده عمق كم بازار س��رمايه 
ايران نسبت به ساير بازار  هاي مالي دنياست، چراكه 
مجم��وع ارزش بورس و فراب��ورس در ايران حدود 
400هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه اين رقم 
در مقايسه با س��اير بازار  هاي مالي در جهان بسيار 
ان��دك اس��ت. از همين رو، باتوجه ب��ه اينكه تعداد 
108 كارگزاري براي بورس كش��ور كفايت مي كند، 
اما بررسي ها نشان مي دهد كه وضعيت اين صنعت 
در كليت اقتصاد به دليل هزينه هاي بسيار زياد آن، 
مس��اعد و مطلوب نيس��ت. در عين حال، برخي از 
اين ش��ركت هاي كارگزاري  بايد در راس��تاي بقاي 
خود هم كه ش��ده با يكديگر ادغام شوند تا بتوانند 
خدمات متنوع تر و بهتري را به مشتريان خود ارائه 
دهند. بر اين اساس »تعادل« در گفت وگو با هاشم 
باروتي و محمد دارس��تاني كارشناس��ان ارشد بازار 
س��رمايه، به چرايي وضعيت نابسامان كارگزاري ها، 
بررسي شرايط فعلي اين صنعت، چگونگي استفاده 
از پتانس��يل ها و ق��رار گرفتن  آنها در ش��رايط بهتر 

پرداخته است كه در ادامه  مي خوانيد. 

  تعداد كارگزاري ها كافي است
در اين رابطه، رييس سازمان بورس در پاسخ به 
اين س��وال كه آيا صنعت كارگزاري در ايران نبايد 
رقابتي ش��ود؟ مي گويد: تع��داد 108 كارگزاري كه 
در ايران وجود دارد، كافي اس��ت و با افزايش شعب 
آنها بايد اين رقابت به وجود  آيد. شاپور محمدي در 
پاس��خ به اينكه اگر كسي بخواهد خارج از سيستم 
كارگزاري ه��اي موج��ود، وارد صنع��ت كارگزاري 
ش��ود، تكلي��ف چيس��ت؟ گف��ت: دنيا به س��مت 
آنالين ش��دن معامالت مي رود و صنعت كارگزاري 
از لح��اظ مش��اوره مي تواند به ش��كل هاي مختلف 
خدمت رساني كند. اينكه آيا اين صنعت براي افراد 
مختل��ف جذابيت دارد يا خير، بايد گفت باتوجه به 
اينكه حجم معامالت در كش��ور نسبتا پايين است، 
كارگزاري هاي موج��ود مجبورند فعال تحمل كنند 
تا س��ودآور باش��ند. وي ادامه داد: اگ��ر كارگزاري 
تش��كيل ش��ود و عملكردش موفق نباشد، ريسك 
سيس��تماتيك براي كش��ور ايجاد مي كند. موضوع 
كارگزاري مانند بانك است و بايد مراقبت هاي ويژه 
داش��ته باش��د. اگر يك كارگزاري با تعداد زيادي از 
مش��تركان دچار مشكل ش��ود، باعث ايجاد ريسك 
سيستماتيك مي شود. محمدي در پاسخ به سوالي 
درب��اره مش��كالت س��رمايه گذاران خارج��ي براي 
ورود ب��ه بازارهاي مالي ايران، به ايس��نا، گفت: جز 

بح��ث نقل و انتقال پول، موضوع حس��اب متولي يا 
كاس��تودين مي تواند به ورود س��رمايه گذار خارجي 
ب��ه ايران كمك كند. در حال حاضر كارگزاري ها به 
هلدينگ خدمات مالي تبديل ش��ده اند و اين كمك 
خواهد كرد كه ما موضوع كاس��تودين را براي شان 

تعريف كنيم. 
وي ادام��ه داد: با بانك ه��ا صحبت كرده ايم تا از 
طريق ش��عب خارجي س��رمايه گذار خارجي جذب 
كنن��د و موض��وع حس��اب متولي را خ��ود بانك ها 
عهده دار ش��وند و شعب خارجي آنها نقطه اتصال ما 
با س��رمايه گذار خارجي خواهد بود. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار اضافه كرد: تنظيم صورت هاي 
مالي شركت ها به روش گزارشگري مالي بين المللي 
از ديگر موضوعاتي اس��ت كه براي س��رمايه گذاران 
خارجي مهم است و طي يك سال گذشته سازمان 

بورس به اين سمت رفته است. 

  خدمات متنوع  به جاي تخفيفات بي فايده
باتوجه به موضوعات مطرح ش��ده، هاشم باروتي 
كارشناس ارشد بازار سرمايه درخصوص وضعيت و 
تعداد كارگزاري ها عنوان ك��رد: تعداد كارگزاري  ها 

نسبت به حجم فعلي بازار زياد است. 
وي خاطرنش��ان كرد:  بايد سياست هايي در رابطه 
با ميزان افزايش س��هم بازار درنظر گرفته شود چراكه 

متاسفانه در حال حاضر شاهد برخي رقابت  ها در سطح 
ب��ازار و بين كارگزاري ها هس��تيم كه خيلي منطقي 
ارزيابي نمي ش��وند. اين تحليلگر بازار س��رمايه اذعان 
ك��رد: برخ��ي از اين رقابت   ها در ح��وزه تخفيفات و... 
قرار مي گيرند. وي افزود: يكسري دستورالعمل  هايي را 
كانون كارگزاران در حوزه تخفيفات تدوين كرده است 
كه متاسفانه اين موضوع توسط شركت هاي كارگزاري 
اجرايي نمي ش��ود و باعث ايجاد رقابتي منفي در بين 
آنها شده است. هاش��م باروتي ابراز داشت: باتوجه به 
صورت هاي مالي موجود، مش��اهده مي شود كه بيش 
از 70درصد كارگزاري ها در زيان قرار دارند و از لحاظ 
درآمدزايي، در حال حاضر صنعت كارگزاري وضعيت 
مطلوبي ندارد. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه بيان 
كرد: كارگزاري ها براي اينكه بتوانند هزينه هاي خود را 
جبران كنند اقدام به فعاليت  هايي مي كنند كه عمال به 

ضرر اين صنعت خواهد بود. 
وي در پاس��خ ب��ه وضعيت ادغام ش��ركت هاي 
كارگزاري نيز گفت: بحث ادغام و افزايش س��رمايه  
كارگزاري ه��ا در س��ازمان ب��ورس از زم��ان آقاي 
صالح آبادي مطرح بود. در همين حال، در ش��رايط 
فعلي موضوع افزايش س��رمايه در دس��تور كار قرار 
گرفته و ش��ركت كارگزاري  اي ك��ه توانايي افزايش 
س��رمايه نداشته باشد  بايد يا واگذار شود يا با ديگر 

شركت هاي كارگزاري ادغام شود. 

هاش��م باروت��ي درب��اره رقابتي ش��دن صنعت 
كارگزاري نيز عنوان كرد: هر صنعتي بايد به سمت 
رقابتي ش��دن حركت كند اما اين موضوع بس��تگي 
دارد ك��ه در نهايت چيزي براي صنعت باقي خواهد 
ماند يا خير. وي تصري��ح كرد: كارگزاري ها به جاي 
حركت به س��مت ارائه خدمات متنوع  و گسترده به 
مش��تريان، متاس��فانه در حال حاضر پتانسيل هاي 
خود را فقط در حوزه ارائه تخفيفات به مشتريان در 

راستاي كسب رضايت آنها به كار گرفته اند. 
درنهايت اين موضوع منجر به اين مي ش��ود كه 
اين صنعت در آين��ده نتواند به وظايفي كه برعهده 

دارد به خوبي عمل كند.
اين تحليلگر بازار س��رمايه اذعان داش��ت: 108 
كارگزاري در بازار س��رمايه وج��ود دارد كه حدود 
نص��ف بازار با 10 كارگ��زاري اول فعاليت  هاي خود 
را انج��ام مي دهند. اين در حالي اس��ت كه س��اير 
كارگزاري ها عمال نمي توانند فعاليت  قابل توجهي در 

بازار داشته باشند. 
اي��ن كارش��ناس ارش��د ب��ازار س��رمايه گفت: 
تحميل برخي مس��ائل، هزينه م��كان كارگزاري ها، 
سيس��تم هاي نگه��داري، پش��تيباني و نرم افزار ها، 
استخدام برخي نيرو  هايي كه عمال نيازي به حضور 
آنها در ش��ركت هاي كارگزاري ها وجود ندارد و... از 
جمله هزينه هايي اس��ت كه باعث ش��ده بار زيادي 

به صنع��ت كارگزاري تحميل ش��ود. باروتي تاكيد 
كرد: موضوع تخفيفات بس��يار جدي است. اين در 
حالي اس��ت كه كارگزاري ها براي حفظ مش��تريان 
خود ريس��ك دريافت اعتب��ار را مي پذيرند كه اين 
ريسك درنهايت باعث مي شود كه اكثر شركت هاي 
كارگ��زاري نتوانند اعتباري را كه از بانك ها دريافت 

كرده اند به موقع تسويه كنند. 

  ادغام و ايجاد هم افزايي 
در سويي ديگر، محمد دارستاني كارشناس ارشد 
بازار س��رمايه درباره تع��داد كارگزاري هاي موجود 
اذعان داش��ت: باتوجه به عمق كم بازار، تعداد فعلي 
ش��ركت هاي كارگزاري كافي است. در همين حال، 
در صورت افزايش عمق بازار  بايد تعداد كارگزاري ها 
هم متناس��ب با آن افزايش پيدا كند. اين تحليلگر 
ب��ازار س��رمايه درخص��وص وضعيت ش��ركت هاي 
كارگ��زاري عنوان ك��رد: ش��ركت  هاي كارگزاري از 
لحاظ سودآوري در شرايط مطلوبي قرار ندارند. اين 
در حالي است كه در صورت رتبه  بندي، شركت هاي 
كارگزاري  از منظر س��هم بازار، شركت هايي كه در 
نيمه پاييني جدول قرار مي گيرند ش��رايط مناسبي 
را سپري نمي كنند. وي خاطرنشان كرد: در شرايط 
رك��ودي همانند وضعيت فعلي ك��ه حجم بازار هم 
پايين است، ادغام ش��ركت  هاي كارگزاري مي تواند 
هزينه ه��ا  را كاهش ده��د. در همين حال، در بحث 
ادغام، هزينه هاي ثابت ش��ركت هاي كارگزاري هم 
كاه��ش پيدا خواهد كرد. وي افزود: از س��ويي، در 
صورت ادغام مش��تريان و پتانسيل ها، كارگزاري ها 

هم مي توانند هم افزايي ايجاد كنند. 
محم��د دارس��تاني بي��ان ك��رد: رقابتي ش��دن 
كارگزاري ه��ا منوط به اين امر اس��ت ك��ه ورود و 
خروج به اين صنعت تس��هيل ش��ود. اين در حالي 
اس��ت كه در ش��رايط فعلي اين مهم دشوار است و 
فضاي رقابت��ي خيلي وجود ندارد. اين كارش��ناس 
ارشد بازار سرمايه ابراز كرد: كارگزاري ها براي اينكه 
بتوانند پس��ت هاي درآمدي خود را توسعه دهند و 
كم ريس��ك كنن��د به س��مت درآمد هاي��ي حركت 
مي كنند ك��ه اين گونه درآمد ها كارمزدي نيس��تند 
)همانند ايجاد صندوق هاي س��رمايه گذاري، نوشتن 
نرم افزار هاي آنالين، پذيرفتن س��مت در صندوق ها 
و...(. وي عن��وان ك��رد: در ح��ال حاض��ر، رقابت  ها 
بيش��تر در پس��ت  هاي درآم��دي كارگزاري ه��ا رخ 
مي دهد. اين تحليلگر بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
ميانگي��ن معامالت بازار در روز حدود 130 تا 140 
ميليارد تومان اس��ت كه اين موضوع نش��ان دهنده 
عمق كم بازار اس��ت. اما در صورتي كه به رقم هايي 
بيش��تر برسيم ضرورت افزايش تعداد اين شركت ها 

احساس خواهد شد.

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

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

كش��يدند. بر اين اساس ارزش كل معامالت بورس تهران درحالي 
به بيش از 197ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست 
به دس��ت ش��دن بيش از 891 ميليون س��هم و اوراق مالي قابل 

معامله طي 50 هزار و 166نوبت داد و ستد بود. 

  افزايش حجم و ارزش معامالت فرا بورس 
در س��ويي ديگر، دادوستدهاي فرابورس ايران با افزايش حجم و 
ارزش معامالت همراه ش��د به طوري كه 309ميليون ورقه به ارزش 
بي��ش از 2هزار و 424ميليارد ريال در مجموع بازار مبادله ش��د كه 
اين ميزان در 41هزار دفعه دادوس��تد ش��د. اين درحالي اس��ت كه 
س��هامداران در مجم��وع بازارهاي اول و دوم نيز ش��اهد جابه جايي 

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

آيفكس در نزديكي ارتفاع 988واحدي بايستد. 

افزايش 87 واحد؛ نماگر در كانال 87 هزار واحد 

آمار معامالت

كش�ف منطقي قيمت فوالد در ب�ورس كاال: معاون نظارت 
بر كاالهاي سرمايه يي و خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان گفت: كش��ف و تعيين قيمت محصوالت فوالدي 
مطاب��ق ب��ا مجموعه قواني��ن و مقررات جاري كش��ور براس��اس 
قيمت ه��اي پايه جهاني و مكان�يس��م عرض���ه و تقاضا در بورس 
كاالي اي��ران صورت مي پذيرد و از ش��مول قيمت گذاري تكليفي 
خارج است. وحيد منايي تاكيد كرد: با توجه به بررسي هاي صورت 
گرفت��ه، افزايش قيمت جهاني ناش��ي از دو عام��ل اصلي، افزايش 
قيم��ت مواد اوليه نظي��ر الكترود گرافيتي ب��ه دليل كاهش توليد 
جهاني و افزايش قيمت شمش فوالد به دليل كاهش عرضه جهاني 
و كاهش صادرات كش��ورهاي توليدكننده بوده است. وي افزود: از 
عوامل مهم ديگر در افزايش قيمت فوالد، تغييرات افزايش��ي نرخ 
ريالي ارز، تعرفه واردات و نيز افزايش نرخ نهاده هاي موثر در بهاي 
تمام ش��ده محصوالت فوالدي نظير انرژي، دستمزد و... است كه 
به تبع آن بهاي كاال را تحت تاثير قرار مي دهد. اين درحالي است 
كه به پش��توانه ظرفيت توليد قابل توجه ايجاد شده در بخش هاي 
مختلف صنعت فوالد طي س��ال هاي اخير و مطابق با سياست هاي 
راهبردي تجاري كش��ور بر ميزان صادرات شمش فوالدي افزوده 
ش��ده است. در اين ارتباط صادرات ش��مش فوالدي در نيمه اول 
س��ال برابر با 3190هزار تن بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه در 

سال گذش��ته)1715هزارتن( افزايش86 درصدي داشته است. به 
گزارش برنا، وي ابراز كرد: در زمينه مقايس��ه تغييرات قيمت هاي 
جهاني با قيمت هاي داخلي بايد گفت: قيمت جهاني شمش فوالد 
در مهر ماه سال 1395 برابر با 320دالر/ تن بوده كه با 58  درصد 
افزاي��ش به 506 دالر/تن در مهر ماه س��ال جاري رس��يده كه به 
تب��ع آن قيمت بازار آزاد اين محصول در داخل كش��ور طي مدت 
ياد شده از 12507ريال/كيلوگرم)مهرماه 1395( به 19140ريال 
كيلوگ��رم در مهر ماه س��ال جاري افزايش يافته كه با رش��د 53 
درصدي همراه بوده لذا بديهي اس��ت، افزايش قيمت حادث شده 
به ميزان 33 درصد بر قيمت محصوالت توليدي مرتبط در صنايع 

پايين دست)تيرآهن، ميلگرد، ورق و...( نيز تسري يافته است. 
وي همچنين گفت: مضافا صادرات محصوالت فوالدي)تيرآهن، 
ميلگرد، ورق فوالدي و...( در نيمه اول سال جاري برابر با 576 هزار 
تن بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه در سال گذشته)يك ميليون و 
203هزارتن( با كاهش52 درصدي همراه بوده است. نظارت مستمر 
بر تغييرات قيمت اقالم كااليي و خدماتي حساس در راستاي انجام 
وظايف نظارتي محوله براي تنظيم بازار اعمال مي شود؛ ضمن اينكه 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در صورت مواجهه 
با هر گونه تخلف اعم از گران فروشي، كم فروشي و... برخورد قانوني 

الزم را مطابق قوانين جاري كشور معمول خواهد داشت. 

حض�ور خارجي ب�ا افزايش عم�ق و نقدش�وندگي بازار 
س�رمايه: يكي از راه حل هاي بزرگ ش��دن بازار س��رمايه، ورود 
شركت هاي بيش��تر به اين بازار است. در غير اين صورت مادامي 
ك��ه اين ب��ازار محدود ب��ه ش��ركت هاي حاضر باش��د، نمي توان 
انتظار وسعت آن در س��طح بين المللي را داشت. روزبه شريعتي، 
مدير اجراي��ي و تحليلگر كارگزاري اقتصاد بي��دار درباره اهميت 
عرضه ه��اي اوليه گفت: درحالي كه ش��اخص كل در تالش براي 
فتح قله تاريخي خود به س��ر مي برد، برخي از اهالي بازار نس��بت 
ب��ه عرضه هاي اولي��ه گاليه مندند اما نكته اصل��ي كه بايد در اين 
خصوص به آن توجه كرد اين است كه اين تعداد شركت با ميزان 
س��هام عرضه ش��ده آن آيا توان بر هم زدن جو كلي بازار را دارند 
و آي��ا مي توانند نقدينگي موجود در بازار را به س��وي س��هم هاي 

جديد كوچ بدهند؟ 
وي ب��ا رد اي��ن نوع نگاه خاطرنش��ان ك��رد: قطعا اي��ن نگاه 
س��اده انگارانه اس��ت زيرا در عالم واقع مش��خص نيست آن تعداد 
از كدهاي متقاضي عرض��ه اوليه ها كه اخيرا به بيش از 100هزار 
نفر رس��يده است براي خريد عرضه اوليه ها ساير سهام خود را بر 
مي��ز فروش مي گذارند يا خير؛ اما ب��ا فرض بدترين حالت ممكن 
ورود پول براي خريد عرضه اوليه و ورود پول از سمت بازارگردان 
و ناش��ر بس��يار محتمل تر از خروج سرمايه از كل سيستم موجود 
اس��ت. ش��ريعتي با بيان اينكه جمع ارزش بورس و فرابورس در 
ايران كمي بيش از 400هزارميليارد تومان اس��ت، گفت: اين رقم 
در مقايسه عيني با ابرقدرت هاي اقتصادي دنيا بسيار پايين است. 

وي به س��نا گفت: ب��راي حضور س��رمايه گذاران خارجي نيازمند 
افزاي��ش عمق و نقدش��وندگي در بازار س��رمايه هس��تيم. چراكه 
نمي توان بدون ايجاد زمينه و بس��ترهاي مورد نياز سرمايه گذاران 
بزرگ انتظار س��رمايه هاي س��نگين و اثرگذار در اقتصاد كشور را 

داشت. 
واگذاري س�هام دو شركت دولتي: سهام دو شركت دولتي 
توسط سازمان خصوصي سازي در روز 13 آذر ماه امسال واگذاري 
مي ش��ود كه بر اين اس��اس 97.261 درصد سهام شركت خدمات 
مهندسي آب و خاك پارس با سرمايه 666 ميليارد و 963ميليون 
ري��ال به صورت وكالتي در اين روز روي ميز مزايده خواهد رفت. 
همچنين اين بلوك 648 ميليون و 698 هزار و 2س��هم ش��ركت 
خدمات مهندسي آب و خاك پارس را شامل مي شود كه به قيمت 
پايه هر سهم 8248 ريال و ارزش كل پايه 5 هزار و 350ميليارد 
و 461ميلي��ون و 120هزار و 496ريال به صورت 15 درصد نقد و 
بقيه اقساط 6 س��اله براي اين واگذاري قيمت گذاري شده است. 
عالوه بر اين 95 درصد س��هام شركت س��رمايه گذاري گسترش و 
توس��عه صنعت با سرمايه 850 ميليون ريال به صورت وكالتي در 
روز 13 آذر ماه امس��ال واگذار خواهد ش��د. اين درحالي است كه 
اين بلوك 80 ميليون و 750هزار س��همي شركت سرمايه گذاري 
گس��ترش و توسعه صنعت نيز قرار اس��ت به قيمت پايه هر سهم 
11ه��زار و 765ريال و ارزش كل پاي��ه 950ميليارد و 23ميليون 
و 750هزار ريال به صورت 30 درصد نقد و بقيه اقس��اط 4س��اله 

واگذار شود. 

نگاهي به تحوالت بازار 

بازار سرمايه

س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت: كم ريس��ك شدن س��رمايه گذاري در بورس باعث سوق 
نقدينگي به بازار س��رمايه مي ش��ود. رحي��م زارع در خصوص 
وضعيت بازار س��رمايه در چند روز گذش��ته گف��ت: در هفته 
گذش��ته ش��اخص كل قيمت و ب��ازده نقدي ب��ورس و اوراق 
بهادار تهران در مجموع رش��د اندكي داشت كه متاثر از عوامل 

اقتصادي و حتي برخي اخبار سياسي بين المللي بوده است. 
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
افزود: روز يك ش��نبه ش��اخص بورس با كاه��ش 102واحدي 

روبه رو شد و سطح معامالت كم حجم بود. اين در حالي است 
كه بايد وضعيت بازار س��رمايه با تحول روبه رو ش��ود. نماينده 
آباده، بوانات و خرم بيد در مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: 
قيم��ت نفت، ن��رخ ارز، اخبار سياس��ي و افزاي��ش صادرات از 
عواملي اس��ت كه بازار سرمايه كشور و شاخص بورس را تحت 
تاثير قرار مي دهد. زارع با تاكيد بر تقويت شركت هاي توليدي 
بورس��ي در گفت وگو با خانه ملت بيان ك��رد: اگر برنامه ريزي 
مناس��بي در بازار وجود داش��ته باش��د و س��رمايه گذاران اين 
اطمينان را داش��ته باش��ند كه در درازمدت سرمايه گذاري در 

بورس كم ريس��ك خواه��د بود به صورت بديه��ي روند هدايت 
نقدينگي به اين بازار تسريع مي شود. 

وي تصريح ك��رد: افزايش قيمت جهان��ي برخي كاالها در 
وضعيت ش��اخص بورس ايران نيز تاثيرگذار بود و باعث ش��د 
در هفته گذش��ته ش��اخص بورس با افت روبه رو نشود اما بايد 
پذيرفت اين روند رشد شاخص قابل قبول نيست چرا كه رونق 
بازار س��رمايه يكي از اولويت هاي اقتصادي اس��ت. زارع افزود: 
باال رفتن قيمت نفت باعث رش��د درآمدهاي ارزي مي شود كه 
به ط��ور طبيعي اين موضوع مولفه هاي ديگر اقتصادي كش��ور 
مانند ش��اخص بورس را تحت تاثير قرار مي دهد. س��خنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: احتمال 
افزاي��ش ص��ادرات محصوالت پتروش��يمي و رون��ق مبادالت 
تجاري با كشور تركيه در رشد قيمت سهام شركت هاي بورسي 

تاثيرگذار است.

سخنگوي كميسيون اقتصادي تاكيد كرد 

كاهش ريسك سرمايه گذاري عامل هدايت نقدينگي به بازار سرمايه

مجلس 
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كوچك ها شبكه جهاني 
تشكيل مي د هند 

مسعود  جمالي|
|)ICC( عضو كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي

انجم��ن جهاني SME به عنوان يك نهاد  خصوصي 
و غيرانتفاعي شناخته مي شود  كه هد ف آن بهبود  رشد  
و تاثيرگذاري SME ها د ر س��طح جهان اس��ت. مجمع 
انجم��ن جهان��ي SME ه��ا د ر س��ال 2015 د ر تركيه 
فعاليت خود  را آغاز كرد  و پس از آن د ر سال 2016 به 
 B20-شبكه تجاري چين و د ر سال 2017 نيز به گروه
د ر آلمان پيوست. اكنون نيز د ر تالش براي تبد يل شد ن 
به يك پل ارتباطي ميان SME ها د ر سراس��ر جهان و 
كم��ك به بهبود  چرخه فعاليت ش��ركت هاي كوچك و 

متوسط د ر كشورهاي مختلف د نياست. 
اين انجم��ن اكنون د ر اجرا و راه ان��د ازي پروژه هاي 
مختل��ف د ر س��طح منطقه و جهان ب��ا تمركز جامع بر 
توسعه ش��ركت هاي SME اس��ت. تاكنون 14 انجمن 
 WSF (World SME Forum) به عنوان اعضاي SME
ثبت نام كرد ه اند  و 10 انجمن د يگر نيز د ر حال پيوستن 
به اين مجموعه جهاني هس��تند . اي��ن انجمن تصميم 
 SME د ارد  عملي��ات خود  را به عن��وان انجمن جهاني
د ر اي��االت  متحد ه امريكا و د ر ي��ك چارچوب قانوني و 
نهاد ي به ثبت برس��اند  و فعاليت هاي خود  را د ر گستره 
وس��يع تري د نبال كند  تا عمال به ي��ك نهاد  بين المللي 

تبد يل شود . 
يكي از اقد امات اين انجمن ايجاد  بازاري مشترك يا 
به  اصطالح )SME.Market( براي شركت هاي كوچك 
و متوسط اس��ت. بازار مش��ترك SME ها، د ر راستاي 
يكپارچه سازي با »تركيه، آذربايجان و گرجستان« اد غام 
و همچنين سيستم  عامل هاي الكترونيكي و پلتفرم هاي 
الزم براي معامالت راه اند ازي ش��د ه است. WSF د امنه 
SME.Market را گسترش خواهد  د اد  تا انجمن هاي 
د يگر د ر س��اير كش��ورها به آن بپيوند ند  و طبق برنامه 
خاورميانه و آفريقا تا س��ال 2018 را تحت پوشش خود  
قرار د هد . اكنون برنامه توس��عه SME گرجستان براي 
پيوس��تن به اين بازار تكميل ش��د ه اس��ت. WSF د ر 
همكاري با اتاق بازرگاني و صنايع گرجستان يك برنامه 
منطقه ي��ي را با هد ف توس��عه SME هاي گرجس��تان 
آغاز كرد ه اس��ت. مرحله ارزيابي ه��اي اوليه با تمركز بر 
شناس��ايي اولويت ها و مراحل پيشنهاد ي تكميل شد ه 

است و اين برنامه توسط اتحاد يه اروپا تامين مي شود . 
»پروژه خلبان« تجارت بين الملل مرزي بين تركيه 
و چين را به ارمغان مي آورد . پروژه آزمايش��ي تجارت 
بين المللي تركيه و چين كه براساس يك تفاهمنامه از 
س��وي وزارت حمل ونقل، د ريايي و ارتباطات تركيه و 
كميس��يون توسعه و اصالحات ملي )NDRC( چين 
امضا ش��د ه و مراس��م افتتاحيه د ر تاريخ 4 مه 2017 
د ر كاي��زري برگزار ش��د . اين پروژه ب��ه WSF اجازه 
مي د هد  تا د ر س��طح كشور تمام ابتكارات اصلي را د ر 
سطح جهاني به د س��ت گيرد . اين پروژه به طور كامل 
با تالش هاي B20 براي افزايش تجارت الكترونيك و 
تجارت د يجيتال به عنوان يكي از موثرترين كانال هاي 
توسعه SME ها، سازگار اس��ت. WSF د ر حال ارائه 
كمك ه��اي فني و هماهنگ كرد ن فعاليت هايي مانند  
 GVC توسعه بازار، ظرفيت س��ازي، بازار و د سترسي
از طريق سيس��تم عامل هاي د يجيتال است. د ر اوايل 
س��ال 2018، انجمن ها د ر ح��ال برنامه ريزي براي باز 
كرد ن مراكز نمايش د ر چين و تركيه براي SME هاي 
اين د و كش��ور جهت نمايش محصوالت خود  و شروع 
 ب��ه ف��روش ف��وري د ر سيس��تم هاي DHGate و

)SME.Market( هستند . 
 WSF يك جلس��ه را د ر مجمع عمومي جهاني 
WTO 2017 برگزار ك��رد . مجمع عمومي جهاني 
تج��ارت 2017 د ر تاري��خ 27 س��پتامبر 2017 د ر 
ژنو د ر س��تاد  س��ازمان تجارت جهان��ي تحت عنوان 
ش��د .  برگ��زار   »Trade:Behin Headlines«
WSF همچني��ن جلس��ه يي را د ر مجم��ع عمومي 
جهاني 2017 د ر مورد  »تجارت الكترونيك به عنوان 
يك موتور براي پيش��رفت SME د ر كش��ورهاي د ر 
حال توس��عه« برگزار كرد . اين انجمن فرصت مهمي 
را ب��راي بحث د ر م��ورد  چگونگي تجارت وس��يع و 
گس��ترد ه براي ش��ركت هاي خصوصي و كوچك د ر 
سيس��تم معامالتي فراهم مي كند  و سازمان تجارت 
جهاني نيز مي تواند  به افزايش اعتماد  و اطمينان براي 

رشد  سود آوري SME ها كمك كند . 
 SME منبع: خبرنامه جد يد  انجمن جهاني

 استفاد ه از توليد ات مازاد 
به عنوان افزود ني

فارس| د بير انجمن سيمان گفت: زلزله آسيبي به 
كارخانه هاي سيمان واقع د ر غرب كشور وارد  نكرد ه و 
هم اكن��ون د ر اين كارخانه ها قطعي برق و گاز ند اريم. 
عبد الرضا ش��يخان اظهار كرد : زلزله د و شب گذشته 
باعث قطع برق د ر غرب كش��ور شد  و د ر نتيجه برق 
كارخانه هاي سيمان واقع د ر آنجا نيز قطع شد  اما بعد  
از چند  س��اعت جريان برق مجد د ا برقرار ش��د . وي با 
بيان اينكه قطعي گاز د ر كارخانه هاي س��يمان غرب 
كش��ور اتفاق نيفتاد ه است، گفت: د و كارخانه سيمان 
د ر غرب واقع شد ه كه د ر حال حاضر مشكلي د ر روند  
توليد  آنها وجود  ند ارد . وي همچنين د ر مورد  موضوع 
تعيي��ن قيمت مازوت ب��راي كارخانه هاي س��يماني 
د ر آس��تانه روزهاي سرد  س��ا ل به فارس گفت: هنوز 
بخشنامه يي د ر اين مورد  صاد ر نشد ه اما براساس قانون 
كس��ب و كار د ر صورت قطع گاز، مازوت يارانه يي به 
كارخانه هاي سيمان اختصاص خواهد  يافت. شيخان 
تصريح كرد : بس��ياري از كارخانه هاي سيماني مطابق 
با ميزان عرضه و تقاضا به توليد  سيمان مي پرد ازند  و 
د ر اين شرايط مطرح كرد ن بحث عد م پرد اخت يارانه 
مازوت به كارخانه ها براي مد يريت توليد  و جلوگيري 

از توليد  مازاد ، منطقي نيست. 
وي با اش��اره به طلب 29ميلي��ون د الري صنعت 
سيمان از وزارت نفت بابت صرفه جويي د ر مصرف گاز 
طي سال هاي قبل گفت: د ر حال حاضر كارخانه هاي 
س��يماني با 73د رصد  ظرفيت خود  فعال هستند . وي 
د ر مورد  وضعيت مازاد  توليد  د ر كارخانه هاي سيماني 
نيز گفت : بخش��ي از توليد  م��ازاد  كارخانه ها، كيفيت 
خود  را از د س��ت د اد ه ان��د  و به همي��ن د ليل به طور 
مس��تقيم به بازار عرضه نخواهند  ش��د  ام��ا به عنوان 
افزود ني د ر س��يمان هاي تازه  توليد  شد ه مورد  مصرف 

قرار خواهد  گرفت. 

يادداشت

خبر

رييس پارلمان بخش  خصوصي با كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا ديدار كرد

سرآغاز همكاري هاي جديد با »اتحاديه اروپا«
تعاد ل|

هي��ات 70نف��ره از مقامات كش��اورزي و غذايي 
كميس��يون اتحاد يه اروپا ك��ه روز جمعه وارد  تهران 
ش��د ند ، پس از د يد ار ب��ا نمايند گان بخش خصوصي 
از واحد ه��اي صنعت��ي و غذايي تهران ني��ز بازد يد  
كرد ن��د . اين گ��روه كه مقامات كش��اورزي و غذايي 
كميسيون اتحاد يه اروپا، شركت ها و فعاالن اقتصاد ي 
بزرگ اين اتحاد يه را تش��كيل مي د هند  براي بررسي 
همكاري هاي مشترك د ر زمينه هاي سرمايه گذاري 
مش��ترك، ص��اد رات و وارد ات، انتق��ال تكنولوژي و 
برگزاري د وره هاي آموزشي به ايران سفر كرد ند . حال 
بايد  گفت د ر د وران پس از برجام كشورهاي عضو اين 
اتحاد يه براي گسترش روابط د ر زمينه هاي كشاورزي 
و صناي��ع غذايي با ايران تمايل خود  را اعالم كرد ه و 
حاال هيات اروپايي مشتاقانه د ر نظر د ارند  تا د ر حوزه 
صنايع تبد يلي ايران مش��اركت و ورود  پيد ا كنند . از 
اين رو د ر جريان سفر اروپايي ها به تهران روز گذشته 
كميسيونر كشاورزي و توسعه روستايي اتحاد يه اروپا 
ب��ا رييس اتاق ايران نيز د يد ار كرد . د ر اين نشس��ت 
د وجانبه »فيل هوگان« كميسيونر كشاورزي اتحاد يه 
اروپا گفت ك��ه ظرفيت زياد ي ب��راي همكاري هاي 
مشترك د ر توليد  غذا و محصوالت كشاورزي با ايران 
وجود  د ارد  كه ما عالقه مند  به توس��عه همكاري هاي 

برد - برد  سياسي و اقتصاد ي با ايران هستيم. 

 ضرورت تد وين برنامه جامع
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران؛ رييس پارلمان 
بخ��ش خصوصي د ر اين نشس��ت د وجانب��ه از ورود  
تكنولوژي هاي اروپايي ها د ر حوزه كش��اورزي سخن 
گفت. به گفته غالمحس��ين ش��افعي؛ ايران نيازمند  
حماي��ت و كم��ك اتحاد ي��ه اروپا براي رس��يد ن به 
بازارهاي جهاني كشاورزي است؛ همچنين روش هاي 
كش��اورزي و آبياري د ر اي��ران به تكنولوژي هاي روز 
د ني��ا نياز د ارد  و اتحاد يه اروپا مي تواند  د ر اين زمينه 
به اي��ران كمك كن��د . او اظهار ك��رد : حضور هيات 
اروپايي به تهران نشان د هند ه عزم جد ي براي توسعه 
همكاري ه��ا بين اتحاد ي��ه اروپا و ايران ب��ه  ويژه د ر 
بخش كش��اورزي است. ش��افعي افزود : بعد  از برجام 
همكاري ه��اي خوب و مثبتي بين اي��ران و اتحاد يه 
اروپا د ر بخش كش��اورزي آغاز شد ه و آيند ه روشني 
براي توسعه روابط د و طرف د ر اين زمينه پيش بيني 
مي كنيم. رييس ات��اق ايران تصريح كرد : زمينه هاي 
همكاري بي��ن ايران و اتحاد يه اروپا متنوع اس��ت و 
آب وخاك، شيالت، ايمني غذا، بهد اشت و موضوعات 
د ام��ي و نباتي مي تواند  محور همكاري هاي د و طرف 

قرار بگيرد . 
او افزود : د ر د و س��ال گذش��ته هم همكاري هاي 
خوب و مثبتي به  ويژه د ر زمينه س��موم و د فع آفات 
نباتي، مس��ائل د امي و محيطي بين ايران و اتحاد يه 

اروپا ايجاد  شد ه و اد امه اين همكاري ها مي تواند  نتايج 
ملموسي را د ر آيند ه نزد يك د اشته باشد . 

ريي��س پارلمان بخ��ش خصوصي ب��ا تاكيد  بر 
موضوع بازاريابي براي محصوالت ايراني د ر بازارهاي 
اروپايي گفت: م��ا نيازمند  حمايت و كمك اتحاد يه 
اروپا براي رس��يد ن به بازارهاي جهاني كش��اورزي 
هس��تيم؛ همچنين روش هاي كش��اورزي و آبياري 
ما هم ش��د يد ا به تكنولوژي ه��اي روز د نيا نياز د ارد  
و اميد واريم از كمك اي��ن اتحاد يه د ر اين زمينه ها 

بتوانيم استفاد ه كنيم. 
شافعي د ر اد امه بر اهميت همكاري هاي آموزشي 
ميان ايران و اتحاد يه اروپا تاكيد  كرد  و گفت: آشنايي 
توليد كنند گان و صاد ركنند گان محصوالت كشاورزي 
ما با اس��تاند ارد هاي اروپايي نيز مي تواند  زمينه س��از 
همكاري هاي خوب د و طرفه باشد . رييس اتاق ايران، 
س��رمايه گذاري مش��ترك بين اتحاد يه اروپا و ايران 
را ني��ز مورد  توجه ق��رار د اد  و گف��ت: د ر حوزه هاي 
بسياري امكان س��رمايه گذاري مشترك وجود  د ارد  
ب��ه  ويژه د ر زمينه خوراك د ام و توليد  مش��ترك د و 
ط��رف مي توانند  كل ب��ازار منطقه اط��راف ايران را 
تحت پوش��ش قرار د هند . ش��افعي همچنين گفت: 
ايران خاس��تگاه محصوالتي مانند  خرما، زرشك، انار 
و زعفران اس��ت و مي تواند  با اتحاد يه اروپا د ر زمينه 
توليد  اين محصوالت و صنايع تبد يلي همكاري كند . 
سفر هيات كشاورزي اتحاد يه اروپا به تهران سرآغاز 

د ور جد ي��د ي بر همكاري هاي بخش خصوصي ايران 
و اتحاد يه اروپا د ر بخش كش��اورزي خواهد  بود  و ما 
آماد گي د اريم همكاري جد يد ي د ر زمينه كشاورزي 

با اتحاد يه اروپا د اشته باشيم. 
شافعي بر لزوم انعقاد  تفاهمنامه يي مشترك بين 
د و ط��رف تاكيد  كرد  و گف��ت: با توجه به زمينه هاي 
متنوع و چش��م اند ازهاي آيند ه همكاري هاي ايران و 
اتحاد ي��ه اروپا، بخش خصوصي ايران آماد گي د ارد  تا 
همكاري  با اتحاد يه اروپا را د ر قالب يك برنامه جامع 

مشخص اد امه د هد . 

 همكاري هاي برد  - برد  
از س��وي د يگر كميس��يونر كش��اورزي و توسعه 
روس��تايي اتحاد يه اروپا نيز د ر اين د يد ار از حمايت 
اروپ��ا از برجام س��خن گفت. به گفت��ه فيل هوگان؛ 
بعد  از برجام و توافق هس��ته يي، اتحاد يه اروپا پشت 
برجام و اجراي كامل آن ايس��تاد ه است و ما از طرف 
خان��م »فد ريكا موگريني« اين قول را مي د هم كه ما 
از برجام كه براي به ثمر رسيد ن آن تالش كرد ه ايم، 
حماي��ت مي كنيم. او گفت: ما عالقه مند  به توس��عه 
همكاري هاي برد - برد  سياس��ي و اقتصاد ي با ايران 
هستيم. ظرفيت زياد ي براي همكاري هاي مشترك 
د ر توليد  غذا و محصوالت كش��اورزي با ايران وجود  
د ارد . »هوگان« با اش��اره به د يد اره��اي خود  با وزير 
جهاد  كش��اورزي گفت: د ر حال برنامه ريزي هستيم 

تا اقالمي مانند  پس��ته و زعف��ران و ماهي قزل آال و 
شترمرغ آزاد انه از ايران به اتحاد يه اروپا صاد ر شوند . 
همچنين مقرر شد ه از سال 2018 وارد ات محصوالت 
گوشتي اتحاد يه اروپا به ايران آزاد  شود . او با استقبال 
از س��خنان ش��افعي د ر مورد  توليد  مشترك ايران و 
اتحاد يه اروپا و ارسال توليد ات به بازارهاي كشورهاي 
همس��ايه  ايران گفت كه ايران مي تواند  براي اتحاد يه 
اروپ��ا هاب منطقه و مركز توزيع باش��د ؛ م��ا از اين 
موضوع اس��تقبال مي كنيم. كميس��يونر كشاورزي 
و توس��عه روس��تايي اتحاد يه اروپا همچنين از سفر 
هياتي د ر زمينه آب و محيط زيس��ت د ر هفته هاي 
آين��د ه به ايران خبر د اد  و گف��ت: اين هيات به طور 
ويژه روي موضوع آب و همكاري د ر اين زمنيه تمركز 
د ارند . هوگان با اس��تقبال از توسعه همكاري ها ميان 
بخ��ش خصوصي ايران و اتحاد ي��ه و اروپا گفت: بايد  
از فرصت هاي به وجود  آمد ه اس��تفاد ه كرد ه و نتايج 
مذاكرات را خيلي زود  عملياتي كرد ؛ مرد م بايد  اثرات 

اين مذاكرات را ببينند . 
د ر عين حال د ر نشس��ت تخصصي كميس��يون 
كش��اورزي و صنايع غذاي��ي اتاق اي��ران به رعايت 
اصول د ر كشاورزي تاكيد  شد . د ر ابتد اي اين نشست 
غالمعلي فارغي رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق 
اي��ران د رباره اخب��ار روز حوزه كش��اورزي و صنايع 
غذايي س��خن گفت. حضور هي��ات تجاري بلند پايه 
اروپايي و فعاالن اقتصاد ي ايراني د ر حوزه كشاورزي، 

صنايع غذايي و توس��عه روس��تايي مهم ترين خبري 
ب��ود  كه د رب��اره اهميت آن صحب��ت كرد ند . پس از 
آن د انش��يار معاونت موسس��ه تحقيقات كشاورزي 
د يم د رباره »اهميت كش��اورزي حفاظتي د ر زراعت 
د يم« س��خن به ميان آورد . رضا حق پرست با اشاره 
به بح��ران كم آبي و بح��ران خاك د ر اي��ران گفت: 
سپس گزارش��ي از اجراي پروژه هاي ملي كشاورزي 
حفاظتي با مشاركت موسسه هاي بين المللي سيميت 
و ايكارد ا د ر اس��تان كرمانش��اه ارائه د اد . حق پرست 
گف��ت: كش��اورزي حفاظت��ي براي حف��ظ خاك و 
افزايش حاصلخيزي بسيار موثر است؛ حفظ ماد ه آلي 
خاك و كاهش هزينه توليد  از نكات برجس��ته طرح 
كش��اورزي حفاظتي اس��ت. به گفته او د ر اين طرح 
حد اق��ل تخريب مكانيكي خاك به  منظور برد اش��ت 
بذر وجود  د ارد ؛ همچنين پوشش د ايمي سطح خاك 
حفظ مي شود . البته بايد  تناوب زراعي مختلف شامل 
گياهان پوشش��ي را د ر اين طرح د ر نظر گرفت و از 
تك محصولي كرد ن زمين هاي كشاورزي پرهيز شود . 
حق پرس��ت تاكيد  كرد : اهميت طرح كش��اورزي 
حفاظتي به قد ري است كه حد ود  35.6ميليون هكتار 
د ر امريكا زيركشت كشاورزي حفاظتي است. برزيل 
رتب��ه د وم را د ر اين زمين��ه د ارد  و آرژانتين، كاناد ا و 
اس��تراليا و چين و روسيه رتبه س��وم تا هفتم را به 
ترتيب د ر اختيارد ارند . 1570ميليون هكتار زمين د ر 
د نيا زير كشت كش��اورزي حفاظتي است. او تصريح 
كرد : براي حفظ ذخي��ره رطوبت خاك و جلوگيري 
از فرسايش و افزايش ماد ه آلي خاك تاثيرگذار است. 
از طرفي س��وزاند ن بقاياي گياهي باعث افزايش گاز 
گلخانه يي و تحميل جريمه هاي س��نگين به كشور 
مي شود . حق پرست مي گويد : بخار بيشتر روي مزرعه 
شخم شد ه د ر مقايس��ه با مزرعه بد ون شخم د ليلي 
براي زود تر خش��ك ش��د ن خاك مزارع شخم شد ه 
اس��ت. با سوزاند ن گياهان، علف و كلش روي زمين، 

رطوبت از خاك گرفته مي شود . 
حق پرس��ت د ر اد ام��ه گزارش خود  عن��وان كرد : 
كش��اورزي به روش حفاظتي باع��ث حفظ ماد ه آلي 
خاك مي ش��ود . همچنين كنترل بهتر علف هاي هرز 
د ر كشاورزي حفاظتي، بقايا د ر سطح مزرعه مانع از 
رسيد ن نور به علف هاي هرز فتوبالستيك مي شود . او 
اد امه د اد : بذر علف هاي هرز و بذور محصول قبل د ر 
س��طح خاك باقي مي مانند  و د ر اثر سرما و خشكي، 
پرند گان حش��رات و فعاليت ه��اي ميكروبيولوژيكي 
بيش��تر از روش هاي متد اول كش��ت از بين مي روند . 
همچني��ن رعايت تن��اوب د ر كش��اورزي حفاظتي 
موج��ب كاه��ش علف هاي ه��رز د ر س��طح مزرعه 
مي ش��ود . او اظهار كرد : با رعايت اصول كش��اورزي 
حفاظتي د وب��اره خاك را زن��د ه و حاصلخيز كنيم؛ 
اين تنها روشي اس��ت از كشاورزي د يم و كشاورزان 

وابسته به زمين هاي د يمي حفاظت مي كند . 

تعاد ل| 
اولويت هاي كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران 
براي د وره 2ساله د وم فعاليت ها د ر تازه ترين نشست اين كميسيون 
تشريح شد . براين اساس، تد وين نقش ICT د ر توسعه بخش هاي 
 ICT مختلف اقتصاد ي و آيند ه پژوهي و تد وين نقش��ه راه توسعه
كش��ور د ر د س��توركار اين كميس��يون قرار گرفته اس��ت. رييس 
كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات د ر اين نشست، د ر تشريح 
اولويت هاي كاري كميس��يون گفت: اين اولويت ها شامل بررسي 
مش��كالت ش��ركت هاي فعال د ر حوزه فاوا و ارائه راهكار، تد وين 
و ترجم��ه اس��تاند ارهاي نوين و ب��ه روز ICT و بين المللي كرد ن 
استاند ارد ها د ر ايران براي توسعه و تسهيل صاد رات، تد وين نقش 
ICT د ر توسعه بخش هاي مختلف اقتصاد ي كشور، آيند ه پژوهي 
و تد وين نقش��ه راه توس��عه ICT، شناس��ايي موانع كسب وكار 
براي ش��ركت هاي نوپ��ا و نوآور د ر حوزه فن��اوري اطالعات و ارائه 

راه حل هاي عملياتي براي رفع آنها بود . 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، محمد رضا طاليي د ر اد امه 
س��خنان خود  با انتق��اد  از ايجاد  انحصار براي يك��ي از اپراتورهاي 
موبايلي كش��ور د ر زمينه توليد  محتوا گف��ت: يكي از اپراتورها د ر 
زمينه توليد  محتوا مزايد ه يي را از طريق شركت زيرمجموعه خود  
برند ه شد ه كه عمال همان چيزي هم كه د ر زمينه توليد  محتوا د ر 
اين س��ال ها به وجود  آمد ه با انحص��ار اين مجموعه از بين خواهد  
رفت. به گفته او، اين انحصار 3س��اله موجب مي شود  هر كسي كه 
د ر حوزه توليد  محتوا مي خواهد  با صد ا و سيما وارد  مذاكره شود  و 
تبليغاتي د اشته باشد  حتما بايد  از طريق اين اپراتور و زيرمجموعه 

آن وارد  شود  كه صحيح نيست. 
طاليي به برنامه حضور وزير ارتباطات د ر اتاق ايران همم اشاره 
كرد  و گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته مقرر شد ه محمد جواد  
آذري جهرمي وزير ارتباطات  هفتم آذر ماه براي نشستي با فعاالن 
بخش خصوصي د ر اتاق حاضر ش��ود . كميسيون فناوري اطالعات 
و ارتباطات اتاق با مشورت اعضا، نظرات بخش خصوصي را تد وين 

كرد ه و د ر اختيار وزير قرار خواهد  د اد . 
او همچنين به برنامه س��فر يك هيات ايرلند ي فعال د ر حوزه 
ICT به تهران براي د يد ار با فعاالن بخش خصوصي اش��اره كرد  و 
گفت: اين هيات كه به همراه وزير بازرگاني ايرلند  به تهران س��فر 
مي كند ، قرار است د ر زمينه انتقال د انش و فناوري، سرمايه گذاري 
د ر بخش استارت آپ ها با تاكيد  بر فين تك ها د ر ايران فعاليت كند . 
رييس كميس��يون فناوري اطالع��ات و ارتباطات همچنين با 

تشريح برنامه هاي اتاق ايران براي تعامل بهتر با بخش د انشگاهي و 
استفاد ه از ظرفيت هاي استارت آپ ها گفت: اتاق ايران د ر سال هاي 
گذشته براي ارائه سرويس هاي بهتر با بخش د انشگاهي د ر ارتباط 

بود ه و قصد  د اريم اين ارتباط را د ر حوزه فناوري بهبود  بخشيم. 
د ر اد ام��ه اي��ن نشس��ت، ريي��س هيات مد ي��ره س��ند يكاي 
توليد كنند گان فناوري اطالعات به تشريح برخي مشكالت موجود  
د ر محيط كس��ب وكار كش��ور پرد اخت. مس��عود  شنتيايي گفت: 
مش��كالت زياد ي د ر زمينه قان��ون كار وج��ود  د ارد  و نيروي كار 
د س��تمزد  مي گيرد  اما عاد ت به انجام صحيح و كامل كار د ر ميان 
نيروها وجود  ند ارد . به عالوه بحث زياد  بود ن تعطيالت رس��مي و 
غيررسمي نيز از د يگر مشكالت فضاي كسب وكار است. همچنين 
وجود  26روز مرخصي عالوه بر تعطيالت كه با حقوق همراه است 
و پرد اخت د و بار عيد ي و پاد اش د ر س��ال باعث شد ه كه د ر عمل 

هزينه نيروي كار به شكل زياد ي افزايش يابد . 
او اف��زود : ما د ر برنامه هاي وزارت ارتباطات و د ر برنامه شش��م 
توس��عه آثار زي��اد ي از حماي��ت از بخ��ش ICT نمي بينيم. د ر 
تهيه برنامه شش��م ما به عنوان بخش خصوصي مش��ورت د اد يم 
و پيش��نهاد اتي را د ر حوزه س��خت افزار مطرح كرد ي��م اما حد ود  

90د رصد  مسائل و مطالبات ما د ر برنامه ششم لحاظ نشد . 
محمد رض��ا انصاري نايب ريي��س اتاق ايران ني��ز ضمن تاييد  
برنامه هاي مطرح ش��د ه از س��وي كميس��يون فناوري اطالعات و 
ارتباطات اتاق ايران ابراز اميد واري كرد ، پيگيري كميسيون منجر 

به رسيد ن به اهد اف مقرر شود . 
انص��اري حضور نمايند گان بخش خصوص��ي و د ولتي د ر كنار 
هم د ر كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران را مثبت 
ارزيابي كرد ه و گفت: اميد وار اس��ت تا با همكاري ش��كل گرفته، 

مشكالت حوزه ICT احصا و برطرف شوند . 

تد وين نقشه راه توسعه ICT د ر د ستور كار
تعاد ل| 

نشس��ت آبان  ماه كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق ايران 
د رحالي برگزار ش��د  كه اخيرا طرح بانك مركزي از س��وي تعد اد  
از نمايند گان مجلس به هيات رييس��ه مجلس ارائه شد ه است؛ از 
اين  رو بحث د رباره روند  بررس��ي اين طرح د ر مجلس همچنين 
بررس��ي حقوقي پيش نويس قانون تقويت بازار سرمايه به عنوان 
محورهاي اصلي اين نشست مورد  بحث و تباد ل نظر قرار گرفت. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، رييس كميسيون بازار پول و 
سرمايه اتاق ايران گفت: بانك مركزي يك نهاد  فراقوه يي است كه 
چارچوب نظام بانكي و ارزي كش��ور را تنظيم مي كند  و ضروري 
اس��ت د ر كليه طرح هايي كه براي اصالح آن پيش��نهاد  مي شود ، 

حفظ استقالل اين نهاد  د ر صد ر توجهات قرار گيرد . 
كوروش پرويزيان د ر نشس��ت اخير كميس��يون ب��ازار پول و 
س��رمايه اتاق ايران افزود : از س��وي د يگر براساس قوانين فعلي، 
ش��وراي پول و اعتبار نيز جايگاهي فراقوه ي��ي د ارد  كه با حضور 
نمايند گان تاثيرگذار نظام پولي كشور، سياست هاي اين حوزه را 
تبيين مي كند  اما د ر طرح ارائه شد ه از سوي نمايند گان مجلس، 

يك هيات عالي جاي شورا را مي گيرد . 
رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق ايران همچنين 
براس��اس طرح بانك مركزي كه تع��د اد ي از نمايند گان آن  را به 
هيات رييس��ه مجلس ارائه كرد ه اند ، بخش نظارتي بانك مركزي 
نيز به س��امان مس��تقلي د ر د ل بانك مركزي تبد يل مي شود . به 
گفته رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه ات��اق د ر اين طرح 
همچنين مش��اور د ولت ب��ود ن را نيز به وظاي��ف بانك مركزي 
اضاف��ه كرد ه اند . پرويزي��ان تصريح كرد : براس��اس قوانين فعلي، 
مجمع س��االنه بانك مركزي براي تصويب گزارش عملكرد  مالي 
و ترازنامه اين نهاد  با حضور رييس جمهور برگزار مي ش��ود  كه د ر 
ط��رح جد يد ، اين مه��م نيز به هيات عالي واگذار خواهد  ش��د  و 
سازمان حسابرس��ي به عنوان حسابرس مستقل بانك مركزي و 
سازمان تعيين مي شود . او با اشاره به اينكه براساس قوانين فعلي، 
نمايند ه اتاق د ر س��اختار شوراي پول و اعتبار حضور د ارد ، افزود : 
د ر تغييرات جد يد  هيچ جايي براي بخش خصوصي د ر نظر گرفته 
نشد ه و بخش خصوصي هيچ نقشي د ر سياست گذاري هاي بازار 
پول ند ارد . محس��ن حاجي بابا نايب رييس كميسيون بازار پول و 
سرمايه نيز د ر اين نشست گفت: با توجه به اينكه د ولت و اغلب 
مسووالن كشور از حمايت از بخش خصوصي د م مي زنند  بايد  د ر 
ميد ان عمل نيز خواس��تار اين حمايت ها باش��يم و مثال اگر قرار 

است 3 اقتصاد د ان متخصص د ر هيات عالي بانك مركزي حاضر 
شوند ، اين افراد  از سوي انجمن اقتصاد د انان ايران معرفي شوند . 

حاجي باب��ا افزود : د ر بخش د يگر س��اختار هي��ات عالي بانك 
مرك��زي نيز كه بايد  يك حق��وق د ان متخصص د ر حقوق بانكي 
حضور د اشته باشد ، اين شخصيت حقوقي به پيشنهاد  كانون وكال 
معرفي شود . د ر اد امه بررسي حقوقي پيش نويس »قانون تقويت 
همه جانبه بازار سرمايه كشور د ر راستاي تحقق سياست هاي كلي 
اقتصاد  مقاومتي و حمايت از توليد « د ر د ستوركار كميسيون بازار 
پول و سرمايه اتاق ايران قرار گرفت كه اعضا نكاتي د رباره تعاريف 
و عبارت هاي اين پيش نويس اعالم كرد ه و پيش��نهاد  هايي براي 

رفع ايراد ات ارائه د اد ند . 
د ر پايان اين نشس��ت، پيشنهاد  ش��د  متن پيش نويس قانون 
تقويت همه  جانبه بازار س��رمايه كش��ور از نظر نكات ويرايشي و 
نگارشي د قيقا مورد  بازبيني قرار بگيرد  و با فصل بند ي مشخص به 
همراه مقد مه توجيهي و مطالعات پيوست تد وين شود . همچنين 
بنا بر اجماع اعضاي كميس��يون پيش��نهاد  ش��د ، مواد ي از اين 
پيش نويس كه اثر حقوقي ند ارد  يا امكان گنجاند ن و تصويب د ر 
آيين نامه و د ستورالعمل ها را د ارد  از متن پيش نويس قانون حذف 
ش��ود  همچنين مواد ي كه د ر مورد  صالحيت نهاد هاي قضاوتي 
د ر بازار س��رمايه توضيح مي د هند  د قيقا بازنويسي شوند  تا حد ود  

مسووليت و صالحيت هر يك از نهاد ها مشخص شود . 
اص��الح عبارت هاي مرب��وط به حاكميت ش��ركتي مطابق با 
تجربي��ات بين المللي همچنين اصالح يا ايج��اد  زمينه هاي الزم 
براي تس��هيل قوانين به  منظور جذب س��رمايه هاي خارجي نيز 
از د يگر پيش��نهاد  هاي كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق ايران 
براي اعمال د ر پيش نويس قانون تقويت همه  جانبه بازار س��رمايه 

كشور بود . 

غلفت از جايگاه بخش خصوصي د ر سياست گذاري   پولي 

باشگاه خبرنگاران جوان| 
د بي��ر انجم��ن وارد كنند گان الس��تيك خ��ود رو گف��ت: وجود  
الستيك هاي قاچاق د ر كشور باعث برهم خورد ن نظم اين بازار شد ه 

و به د نبال آن مشكالت زياد ي را د ر فروش به وجود  آورد ه است. 
محمد  ميرعابد يني د ر خصوص اينكه آيا الستيك مي تواند  از 
طريق رينگ بورس كاال از شفافيت برخورد ار شود ، اظهار كرد : د ر 
صورت راه اند ازي سامانه جامع تجارت كاال توسط وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت اقد امات بس��يار خوبي د ر راس��تاي شفاف سازي 
رون��د  وارد ات الس��تيك انجام مي ش��ود  كه براس��اس آن اعد اد  
تعريف ش��د ه د ر اين سامانه به تفكيك توليد كنند ه، نام كمپاني، 
كش��ور سازند ه، شركت وارد كنند ه، نوع الستيك و سايز الستيك 
مشخص مي شود . البته اين امر، پروسه يي زمان بر بود ه اما ميزان 

قاچاق را به عد د  صفر خواهد  رس��اند . او با اش��اره به برخورد اري 
برخي ش��ركت هاي توليد ي بورسي از حاش��يه سود  مناسب د ر 
اين صنعت تصريح كرد : آمارها نش��ان از افزايش فروش الستيك 
توليد كنند گان د اخلي نسبت به سال گذشته د اشته، اما همچنان 
شركت هاي د اخلي اصرار بر افزايش نرخ د ارند ، د رحالي كه قيمت 

تمام شد ه هركيلو تاير د ر د يگر عمد ه مناطق د نيا 3د الر است. 
ميرعابد ين��ي د ر اد امه افزود : برخي برند هاي مطرح چيني كه 
به كشورهاي امريكايي و اروپايي صاد رات د ارند ، قيمت تمام شد ه 
را تا كمتر از 2.5د الر كاهش د اد ه اند  اما د ر مقابل اين عد د  بيش 
از 4د الر بود ه كه با توجه به قيمت تمام شد ه توليد  د اخلي، خطر 
بزرگي براي صنعت الس��تيك كشور اس��ت. به گفته او، با وجود  
حاشيه س��ود  مناس��ب فروش، اما اينكه چرا شركت هاي د اخلي 

به د نبال افزايش تعرفه وارد ات هس��تند  هنوز براي كارشناس��ان 
معلوم نيس��ت، زي��را نازل ترين برن��د  وارد اتي، گران ت��ر از توليد  
د اخلي بفروش مي رسد  و به همين خاطر هيچ گونه خطري براي 

توليد كنند گان د اخلي ند ارد . 
د بي��ر انجمن وارد كنند گان الس��تيك د ر خص��وص تاثيرات 
كاهش عوارض وارد ات بر توليد  د اخل و تثبيت نرخ ارز بيان كرد : 
32د رص��د  تعرفه وارد ات كاال، 9د رصد  مالي��ات بر ارزش افزود ه، 
هزينه نمونه گيري براي استاند ارد ، هزينه حمل و نقل و انبارد اري 
موجب مي شود  تا قيمت كاالي يك وارد كنند ه حد ود  50 د رصد  
افزايش يابد ، به همين س��بب باال رفتن تعرفه، تاثير مستقيم بر 
افزايش ميزان قاچاق د ر كشور د ارد . ميرعابد يني اد امه د اد : بخش 
زياد ي از كاالها و برند هاي موجود  د ر بازار كشور، ثبت نمايند گي 

نشد ه اند  و متاسفانه هنوز د ر خصوص جلوگيري از ورود  اين د سته 
از كاالها اقد امي صورت نگرفته است. 

او با اشاره به اينكه مشكل اصلي توليد كنند گان و وارد كنند گان 
وجود  الستيك هاي قاچاق د ر كشور بود ه كه باعث برهم خورد ن 
نظم بازار ش��د ه و به د نبال آن مش��كالت زياد ي را د ر فروش به 
وج��ود  آورد ه، اد امه د اد : اختالف قيمت بين كااليي كه رس��مي 
وارد  كشور شد ه با كااليي كه به طور قاچاق وارد  شد ه، بسيار زياد  
اس��ت كه يكي از علل هاي اصلي آن تعرفه باالست. ميرعابد يني 
افزود : تعرفه باال موجب افزايش رغبت افراد  به قاچاق شد ه است، 
د ر حالي كه اگر د ولت به توليد كنند گان و وارد كنند گان به ترتيب 
سوبس��يد  و ارز مباد له ي��ي بپ��رد ازد ، وضعيت براي ه��ر د و گروه 

مطلوب خواهد  شد . 

قاچاق، نظم بازار الستيك را برهم زد 
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7  جهان
 مصاحبه حريري بر ابهامات 

مربوط به استعفايش افزود
گ�روه جهان   س��عد الحريري، نخس��ت وزير لبنان كه 
اس��تعفاي ناگهاني و اقامت مرموز او در عربستان، خاورميانه 
را به تالطم انداخته، يك شنبه شب در مصاحبه يي تلويزيوني 
گفت، آزاد اس��ت و لبن��ان را براي محافظت از خودش ترك 
ك��رده و ظرف چند روز به خانه بازمي گردد؛ اما اين مصاحبه 
نتوانست از نگراني هاي عمومي درباره شرايط حريري بكاهد و 
از آنچه موجب  شده وي خارج از لبنان از نخست وزيري استعفا 
دهد، پرده بردارد. به گزارش ايسنا، عبدالباري عطوان، سردبير 
روزنامه مستقل »رأي اليوم« در سرمقاله يي نوشت، همزماني 
مصاحبه حريري با درخواست عربستان براي برگزاري نشست 
فوق العاده اتحاديه عرب براي بررسي »مداخله هاي« ايران در 
كشورهاي منطقه، نمي تواند اتفاقي باشد؛ اين اقدامي حساب 
 شده در چارچوب طرحي با هدف بر هم  زدن ثبات در لبنان 
و برافروختن آتش جنگ عليه حزب اهلل بوده است. حريري در 
اين مصاحبه آش��فته بود و حرف هايي زد كه از مضمون آن 
راضي نبود و س��خنانش بسياري از مردم لبنان را قانع نكرد. 
حري��ري گفت هر زمان بخواهد مي تواند عربس��تان را ترك 
كند؛ اما چرا عربستان را ترك نكرد و اين مصاحبه را مثال در 
پاريس انجام نداد تا تاييد كند، آزاد است؟! بازگشت حريري 
به لبنان بسياري از مسائل را روشن مي كند و مهم ترين آنها 
آزادي وي در رفت و آمد است؛ اما آزادي بيان مساله يي است 
كه نياز به بررسي بيشتر دارد. عدم حضور تيم فني همراه با 
پائوال ياكوبيان)يعقوبيان( كه اين مصاحبه را به نفع تلويزيون 
المستقبل انجام داد، ابهام زيادي درباره اوضاع به وجود آورد 
و بسياري را مطمئن كرد كه اين مصاحبه احتماال بر او ديكته 
شده اس��ت. حريري در شرايط سختي به سر مي برد؛ اگر به 
لبنان بازگردد و همين س��خنان را تك��رار كند، مي گويند او 
رهب��ري فتنه را برعهده گرفته و اگر عكس اينها را بگويد به 
معناي قطع نهايي روابطش با عربستان و اخراج همه لبناني ها 
و استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار خواهد بود. جان حريري 
بيش از هميشه در خطر است چراكه عربستان »جايگزين ها« 
و »ش��به نظامياني« در لبنان دارد كه احتماال واكنش نشان 
خواهن��د داد و عليه حريري كودت��ا خواهند كرد. در همين 
حال شبكه راديويي»فرانس اينفو« اعالم كرد، سفر پنج شنبه 
گذش��ته امانوئل ماكرون، رييس جمهور اين كشور به رياض 
با هدف نجات س��عد حريري و جلوگيري از تبديل لبنان به 
ميدان جنگ صورت گرفته است. طبق اين گزارش، ماكرون 
هيچ برنامه يي براي سفر به عربستان نداشت و كامال ناگهاني 
و ب��دون برنامه از ابوظبي به ري��اض رفت و در واقع تحوالت 
سياسي پرونده حريري، وي را مجبور به چنين سفري كرد. 
اما ماكرون موفق به نجات حريري يا ديدار با او نشد. ژان ايو 
لودريان، وزير خارجه فرانسه پيش تر ترديدهاي خود را نسبت 
به آزادي حريري با اس��تفاده از عبارت »فكر مي كنم او آزاد 

است« ابراز كرده بود. 

  تركيه پول نفت كردستان
را به عراق بازمي گرداند

رسانه هاي محلي در كردستان عراق از مسدود كردن 
حساب هاي بانكي مسووالن كردستان عراق و بازگرداندن 
اين مبالغ از تركيه به خزانه دولت مركزي عراق خبر دادند. 
به  گزارش ايرنا، عضو كميته نفت و انرژي در پارلمان عراق 
گفته تركيه شماره حساب و پولي بالغ بر ده ها ميليون دالر 
در حساب هاي مسووالن كردس��تان عراق در بانك هاي 
تركي��ه را تحويل دولت عراق خواهد داد. بخش��ي از اين 
شماره حساب ها به نام مسووالن كردستان عراق و بخشي 

هم به نام افراد نزديك به آنها افتتاح شده است. 

  طالبان ۸ پليس افغان
را به قتل رساند

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

عامل اين حمله مي داند.  

  ديدار اردوغان و پوتين
در سوچي 

 والديمي��ر پوتي��ن و رجب طي��ب اردوغان روس��اي 
جمهوري روسيه و تركيه در شهر سوچي در كرانه درياي 
سياه با هم ديدار كردند. به  گزارش رويترز، مسائل منطقه يي 
و بين المللي ازجمله چگونگي مبارزه با تروريسم و جنگ 
داخلي در سوريه از موضوعات مورد گفت وگوي دو طرف بوده 
است. چشم انداز همكاري هاي اقتصادي دو كشور، به ويژه 
 در بخش انرژي و تجارت نيز در دس��تور كار ديدار س��ران 

دو كشور قرار داشته است. 

  رييس پارلمان عراق
به امريكا رفت

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

سياسي اهل سنت عراق، به امريكا سفر كرده بود. 

 پاكستان 55 ماهيگير هندي 
را بازداشت كرد

پاكستان ۵۵ ماهيگير هندي را به دليل ورود غيرقانوني 
به آب هاي اين كش��ور بازداشت كرد. به گزارش تايمزنيوز، 
گارد س��احلي پاكس��تان اعالم كرده در طول عمليات هاي 
چه��ار روز گذش��ته در درياي عرب��ي ۵۵ ماهيگير هندي 
بازداش��ت و ۹ لنج متعلق به آنها نيز مصادره ش��ده است. 
اين ماهيگيران پس از بازجويي هاي اوليه به پليس پاكستان 
تحويل داده شده و هفته آينده محاكمه خواهند شد. هند و 
پاكستان در درياي عرب مرز مشخص آبي ندارند و به همين 
دليل ماهيگيران دوطرف به طور دايم به دليل ورود غيرقانوني 

به آب هاي يكديگر دستگير مي شوند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

آنچه در انتظار بدهي هاي 150ميليارد دالري كاراكاس است

ورشكستگي در چند قدمي ونزوئال

اعضاي اتحاديه اروپا به توافق تاريخي رسيدند

آغاز فرآيند دفاع مشترك اروپايي

گروه جهان  
فرانس��ه، آلمان و ۲۰ دولت ديگ��ر اتحاديه اروپا 
به اميد تحكيم وحدت پس از برگزيت و اس��تقالل 
از امريكا در تامين امنيت خود معاهده دفاعي امضا 
كردند. به  گ��زارش رويترز، در تازه ترين تالش اروپا 
براي كاهش اتكا به اياالت متحده امريكا، ۲۲ دولت 
قاره سبز باش��گاهي رسمي تش��كيل مي دهند كه 
بايد نقش منس��جم تري به اتحادي��ه اروپا در مقابله 

با بحران هاي بين المللي بدهد. 
فدري��كا موگرين��ي مس��وول سياس��ت خارجي 

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

نخستين بار دفاع اروپايي را با پروژه هاي واقعي آغاز 
كني��م به خصوص كه كش��ورهاي عضو پيش از اين 
۵۰ پ��روژه واقعي هم در زمين��ه توانايي ها و هم در 

زمينه همكاري ارائه كرده اند.«
ي��ك مقام ارش��د اتحاديه اروپا نيز گفته اس��ت: 
»هي��چ گاه ت��ا ب��ه اين ح��د پيش��رفت نداش��تيم. 
تالش هايي در راس��تاي ايجاد همبستگي دفاعي در 
اتحاديه اروپا از دهه ۵۰ ميالدي با شكس��ت مواجه 

شده بود. ما اكنون در شرايط جديدي هستيم.«
ديپلمات ها مي گويند: پي��روزي امانوئل ماكرون 
اروپاگ��را در انتخابات رياس��ت جمهوري فرانس��ه و 
هش��دارهاي دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا 
مبني ب��ر اينكه متحدان اروپاي��ي بايد براي تامين 
امنيت خودشان بهاي بيشتري پرداخت كنند، اين 

پروژه را به سمت جلو هدايت كرد. 
به گفت��ه مناب��ع مطلع، رهب��ران اتحادي��ه اروپا 
دس��امبر حمايت رسمي خود را از اين پيمان اعالم 
مي كنند تا به قانوني در اتحاديه اروپا تبديل ش��ود. 
پ��س از قانوني ش��دن اي��ن طرح سيس��تمي براي 
شناس��ايي ضعف هاي نيروهاي مس��لح در سراس��ر 
اتحادي��ه اروپا با هماهنگي ناتو تحت رهبري امريكا 
ب��ه صورت آزمايش��ي ب��ه مرحله اج��را در مي آيد. 
اتحادي��ه اروپ��ا براي اج��زاي اين ط��رح بودجه يي 

چندين ميليارد يورويي را در دست بررسي دارد. 
ب��ه اعتقاد ناظ��ران تاس��يس اتحادي��ه اروپايي 
دفاع��ي با معضالت خاص حقوقي روبه رو مي ش��ود 
زي��را اتحادي��ه اروپا ب��ه عنوان دولتي ك��ه در واقع 
اتحاد دولت هاس��ت، نمي تواند ارتش واحد داش��ته 
باش��د، زيرا اين اتحاديه فاقد وزير دفاع و وزير مالي 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه لندن بخشي از اين 
ابتكارعمل نيس��ت اما مقام هاي بريتانيايي گفته اند 

به دنبال مشاركت به عنوان كشور سوم هستند. 

 دوري از بريتانيا، استقالل امنيتي از امريكا 
ناظران سياس��ي ب��ر اين باورند كه آغ��از فرآيند 
دفاع مش��ترك اروپايي نش��ان دهنده گرايش جديد 
در سياس��ت خارجي اروپا و تماي��ل رهبران اتحاديه 
اروپا به خارج شدن از حيطه تاثيرپذيري امريكاست. 
به گزارش اس��پوتنيك، ايگور موروزوف كارش��ناس 
سياسي نظامي در اين باره مي گويد: »گفتمان دفاعي 
جدي��د در اروپا بيانگر آن اس��ت كه سياس��تمداران 
در بروكس��ل پس از روي كار آم��دن ترامپ و طرح 
موض��وع برگزيت عميقا نگران امنيت خود هس��تند 
و ديگ��ر نمي خواهند اين مس��اله حياتي را به اياالت 
متحده بس��پارند به ويژه اينكه ترامپ و دولتمردانش 
بارها تهديد كرده اند كه متحدان اروپايي بايد هزينه 

بيشتري براي تامين دفاع خود بپردازند.«
جيم��ز ماتيس وزي��ر دفاع امريكا در نخس��تين 
س��فر اروپاي��ي خ��ود در بروكس��ل ب��ه صراح��ت 
اع��الم كرد كه اي��االت متحده نمي تواند بيش��تر از 
اروپايي ها نگران آينده فرزندان آنها باش��د. ماتيس 
گفت: »وظيف��ه دارم درباره واقعيت هاي سياس��ي 
در اياالت متحده به ش��ما اطالعات ش��فاف بدهم. 
امريكا به مسووليت هايش عمل مي كند اما حمايت 
امريكايي ه��ا محدوديت ه��اي خ��ودش را دارد. باز 
هم تك��رار مي كنم متحدان اروپاي��ي بايد اعتبارات 
بيشتري را صرف ارتش هاي خودشان كنند. رييس 
پنتاگون همچنين تهديد كرد: »اگر كشورهاي شما 
نمي خواهند شاهد كم ش��دن كمك هاي امريكا به 
ناتو باش��ند، هر يك از شما بايد حمايت خودتان را 

از دفاع جمعي نشان دهيد.«
مارك لنرد پيش تر در انديش��كده شوراي روابط 
خارجي اروپا نوشته: »موضوع امنيت اروپا از بسياري 
جهات از بحران اوكراين گرفته تا جنگ س��وريه و از 
حمالت س��ايبري گرفته تا حمالت تروريستي مورد 

واكاوي ق��رار گرفته اس��ت. جمعي��ت ۵۰۰ميليوني 
اتحادي��ه اروپا به خوبي دريافت��ه كه ديگر نمي تواند 
مس��ووليت تامي��ن و برق��راري امنيت خ��ود را به 
كشوري همچون امريكا بسپارد. زمان آن رسيده كه 
رهبران قاره س��بز طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان 
براي تامين امني��ت و دفاع از اروپا را جدي بگيرند. 
همچنين ضروري اس��ت تا اتحاديه اروپا شيوه هاي 
نهادينه يي را براي متعهد كردن بريتانيا در معماري 

امنيتي جديد اين اتحاديه بيابد.«
نش��ريه پوليتيكو نيز با اش��اره به نقش برگزيت 
در س��وق دادن رهب��ران اروپاي��ي به س��وي طرح 
دفاع مش��ترك اروپايي نوش��ته اس��ت: »بريتانيا با 
زرادخانه هاي هسته يي خود و جايگاهش در شوراي 
امنيت سازمان ملل نقش ويژه يي در امنيت اروپايي 
دارد. همين اهميت ويژه اس��ت كه باعث ش��ده تا 
با مطرح ش��دن بح��ث برگزيت، رهب��ران اروپايي 
به طور جدي براي تامي��ن امنيت خود بدون لندن 
چاره انديش��ي كنند. به گفته ديپلمات ها، بس��ياري 
از كش��ورهاي اروپاي مركزي و منطق��ه بالتيك از 
بلغارس��تان تا ليتواني عالقه مند هستند كه بتوانند 
ج��اي بريتاني��ا را گرفت��ه و در تصميم س��ازي هاي 
مرب��وط به عمليات ه��اي احتمال��ي نظامي دخالت 
داشته باشند. در اروپاي غربي هم كشورهايي مانند 
دانم��ارك از احتمال عضويت كش��ورهاي خارج از 
اتحاديه اروپا در اين پيم��ان دفاعي جديد حمايت 
مي كنند ت��ا به اين ترتي��ب بتوانند دره��ا را براي 
بريتانيا به منظور نقش داشتن در اين پيمان دفاعي 
جديد باز بگذارند. اما كشورهاي قدرتمندتر اروپايي 
مش��خصا فرانس��ه و آلمان اص��رار دارن��د كه براي 
تصميم گي��ري درباره نقش بريتاني��ا در اين فرآيند 
 دفاعي مش��ترك ابتدا باي��د گفت وگوهاي برگزيت

به سرانجام برسد.«

گروه جهان  
ني��كالس م��ادورو رييس جمه��وري ونزوئال در 
آس��تانه دي��داري كليدي ب��ا مال��كان اوراق قرضه 
دولت اين كش��ور به ارزش حدود ۶۰ ميليارد دالر 
تاكي��د كرد ك��ه كاراكاس هي��چ گاه در بازپرداخت 
بدهي هايش قصوري نك��رده و هرگز از بازپرداخت 
بدهي هاي 1۵۰ ميليارد دالري خود سرباز نمي زند. 
مادورو در س��خنراني تلويزيوني هفتگي خود گفت: 
راهب��رد كنون��ي دول��ت وي »مذاكره مج��دد« و 
»تامين بودجه« براي پرداخت همه بدهي هاس��ت. 
رييس جمهوري ونزوئال ب��ه مذاكرات موفق با چين 
و روس��يه، دو متحد اين كشور اشاره كرد كه حدود 
3۶ميليارد دالر از بدهي هاي ونزوئال به آنها مربوط 
مي ش��ود. مادورو در نخس��تين اظهارات مربوط به 
س��ازماندهي مجدد زمان بن��دي پرداخت بدهي ها، 
تحريم ه��اي امريكا را از جمل��ه عوامل بحران آفرين 
در اقتصاد ونزوئال دانس��ته ب��ود. تحليلگران بر اين 
عقيده اند كه در صورت ورشكستگي، مادورو، امريكا 
و سياست هاي اين كشور را به عنوان مقصر معرفي 
مي كند. اما آنچه به فش��ارهاي موجود بر كاراكاس 
مي افزاي��د، مقدمه چيني اتحادي��ه اروپا براي اعمال 
تحريم عليه ونزوئالست. وزراي امور خارجه اتحاديه 
اروپ��ا روز دوش��نبه بر س��ر متوقف ك��ردن فروش 
تس��ليحات به ونزوئال و ايجاد چارچوب قانوني براي 
تحري��م ش��خصيت هاي حقيقي از طريق انس��داد 
دارايي ها و محدوديت هاي مسافرتي توافق كردند. 

 توافق با چين و روسيه، پيش درآمد مذاكرات
م��ادورو در س��خنراني تلويزيون��ي خ��ود گفت: 
مذاكرات با چين »خيلي عالي« پيش رفته اس��ت. 
ونزوئ��ال ۲۸ ميليارد دالر ب��ه چين و ۸ميليارد دالر 
به روس��يه بدهكار است. روس��يه در 3سال گذشته 
1۰ميلي��ارد دالر كم��ك مال��ي به ونزوئ��ال كرده و 
س��ال گذشته ش��ركت بزرگ فعال در زمينه انرژي 
»روس��نفت« 4۹.۹درصد از سهام »سيتگو« شاخه 
پااليش ش��ركت مل��ي نفت ونزوئ��ال در امريكا را از 
آن خود كرد. روسيه با سازماندهي مجدد 3ميليارد 
دالر بدهي ونزوئال موافقت كرده است كه اين مساله 
فرصت متمركز ش��دن كاراكاس بر ديگر مشكالت 
 را از جمل��ه 1.۲ ميليارد دالر پرداخت هاي ضروري

در ازاي اوراق قرضه ش��ركت نفت ملي كه سررسيد 
آن جمعه گذشته بود، يافته است. 

 جلسه در »قصر سفيد«
بحران اقتصادي در ونزوئال هر روز وخيم تر مي شود و 
در نتيجه اين بحران مردم براي تامين كاالهاي اساسي 

از جمله غذا و دارو با مش��كل مواجه ش��ده اند. كاهش 
شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تحريم ها عليه 
دولت م��ادورو به ويژه پس از ناآرامي هاي سياس��ي و 
اجتماعي ونزوئال در ارتباط با تاسيس مجلس موسسان، 
نقدينگي دولت را به شدت كاهش داده و مادورو را كه 
با اعالم ناتواني در پرداخت بدهي ها مخالف بود، مجبور 
ك��رده ب��ه وجود مش��كالت اعتراف كند. ب��ه گزارش 
دويچه وله، كميته جديد مذاك��ره مجدد بدهي ها روز 
دوشنبه در چنين ش��رايطي مالكان اوراق قرضه را به 
»قصر سفيد« در مقابل دفتر رياست جمهوري دعوت 
كرد. دعوت ش��دگان مالك حدود ۶۰ميلي��ارد دالر از 
اوراق قرضه دولت ونزوئال هس��تند. سيمون زرپا وزير 
دارايي ونزوئال كه رييس ش��ركت ملي نفت و گاز نيز 
هست روز شنبه در توييتي از برنامه اين نشست خبر 

داد، اما هيچ اشاره يي به دستوركار مذاكرات نكرد. 

 اعضاي تحريم  شده كميته
زاپ��ا يكي از ۶عض��و كميته مس��وول مذاكره بر 
س��ر توافقي جديد براي بازپرداخ��ت 1۵۰ميليارد 
دالر بده��ي خارج��ي ونزوئال و همچني��ن يكي از 
افرادي اس��ت كه امريكا به اتهام فساد وي را تحريم 
كرده اس��ت. رييس كميته طارق ال ايسامي معاون 
رييس جمهوري ونزوئالس��ت كه از سوي واشنگتن 
به قاچاق مواد مخدر متهم ش��ده است. هر دو مقام 
ونزوئالي��ي اين اتهام��ات را رد كرده ان��د، اما طبق 
تحريم هاي اعمال ش��ده از سوي اياالت متحده هر 
ش��خصي كه با آنها ديدار يا تجارت كند، مي تواند با 
عواقب حقوقي مواجه شود. قوانين امريكا توافق هاي 
تجاري با افرادي را كه به طور رس��مي مورد تحريم 
ق��رار گرفته اند، منع مي كند و هر كس��ي كه چنين 
كاري انج��ام دهد، دس��ت كم روي كاغذ با مجازات 

تا 3۰س��ال زندان مواجه خواهد ش��د. انتخاب زاپا 
و ال ايس��امي از س��وي مادورو به عنوان مسووالن 
برنامه ريزي مج��دد بازپرداخت بدهي ه��ا مي تواند 
براي شركت كنندگان در جلسه روز دوشنبه عواقبي 
در بر داش��ته باشد و در عين حال شك و ترديدهايي 
را در رابط��ه با نيت حقيقي مادورو در تامين بودجه 

براي پرداخت بدهي ها در پي دارد. 
ال ايس��امي هفته پيش در سخنراني تلويزيوني 
از س��رمايه گذاران خواست تا در جلسه روز دوشنبه 
درباره س��ازماندهي مج��دد برنام��ه بازپرداخت ها 
گفت وگ��و كنن��د. به گ��زارش رويترز، م��ادورو در 
اظه��ارات روز يك ش��نبه گفته 414س��رمايه گذار 
حضور خود را در جلسه روز دوشنبه تاييد كرده اند 
و ب��ه رقمي به عن��وان »۹1 درص��د كل طلبكاران 
ونزوئ��ال« اش��اره كرده اس��ت؛ اما به  نظر مي رس��د 

اين آمار با پاس��خ هايي كه رويترز از سرمايه گذاران 
دريافت كرده است، مغايرت دارد. 

 مقدمه چيني براي اعالم ورشكستگي
تحريم ه��اي اعم��ال ش��ده در م��اه آگوس��ت 
محدوديت هايي را در ارتباط با تجارت اوراق قرضه 
ونزوئ��ال كه توس��ط دولت اين كش��ور در بازارهاي 
مالي امريكا فروخته شده، ايجاد مي كند و همچنين 
بانك ه��اي امري��كا را از ارائه بدهي ه��اي ونزوئال به 
صورت اوراق قرضه جديد باز مي دارد و اين شرايط 
هرگونه تالش براي مذاكره مجدد بر سر بازپرداخت 

بدهي ها را به شدت پيچيده مي كند. 
م��ادورو در اظهارات روز يك ش��نبه گفت: اعالم 
ورشكس��تگي از س��وي دولت ونزوئ��ال هرگز اتفاق 
نخواه��د افتاد. ام��ا برخي تحليلگ��ران گفته اند كه 
رييس جمهوري ونزوئال ب��ا اقدامات كنوني در حال 
مهيا كردن مقدمات براي اعالم ورشكس��تگي است 
و پس از آن، سياست گذاري ها و تحريم هاي اعمال 
ش��ده از س��وي امريكا را به عنوان عامل اين اتفاق 
معرفي خواهد كرد. اتمام پرداخت  بدهي ها از سوي 
دولت ونزوئال مي تواند به بزرگ ترين ورشكس��تگي 

يك كشور در تاريخ منجر شود. 
به گزارش بي بي سي، ريسا گريس تارگو از گروه 
مشاوره مخاطره سياسي يورآسيا معتقد است؛ اعالم 
ورشكستگي مي تواند وضعيت سياسي مادورو را در 
كوتاه مدت ارتقا دهد؛ چني��ن اقدامي اين امكان را 
ب��راي مادورو فراهم مي آورد تا پول هايي را كه براي 
پرداخ��ت بدهي ها مصرف مي ك��رده، در زمينه هاي 
ديگر خ��رج كند و اين ش��رايط موقعيت وي را در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري ۲۰1۸ )در صورت 

برگزاري( بهبود مي بخشد. 
اما به عقيده جان دن از شركت مديريت سرمايه 
آشمور معلوم نيس��ت مادورو بتواند از ورشكستگي 
دولت جان س��الم به در بب��رد: »چنين اتفاقي يك 

ضربه مهلك به اعتبار هر دولتي است.« 
تحليلگر لوئيس ويس��نته لئ��ون نيز در اين باره 
گفت: ونزوئال براي بازپرداخت بدهي ها بايد واردات 
كاال به كش��ور را قرباني كند و از آنجايي كه واردات 
اين كشور اقالم اساسي همچون دارو و مواد غذايي 
است، دولت مادورو بر س��ر مراقبت از مردمان اين 
كشور يا اداي دين به سرمايه گذاران در اوراق قرضه، 
بر سر دو راهي مانده است. لئون افزود: ورشكستگي 
براي ونزوئال به معناي بلوكه ش��دن بخش نفتي در 
بازار بين المللي اس��ت و اگر اين اتفاق بيفتد، دولت 
هيچ درآم��د ارزي و در نتيجه امكان واردات را نيز 

نخواهد داشت. 

 پيمان دوستي ترامپ با
رييس جمهور جنجالي فيليپين

 عربستان راه هاي آبي و هوايي
يمن را باز مي كند 

كاهش ارزش پوند به  دليل ترديد 
درباره آينده سياسي »ترزا مي«

گروه جهان 
 عربس��تان سعودي يك هفته پس از آغاز مسدود كردن راه هاي زميني، هوايي و 
دريايي در يمن اعالم كرده كه راه بندرها و فرودگاه ها را باز خواهد كرد. اين پيام را 

نماينده عربستان در سازمان ملل با انتشار پيامي در توييتر اعالم كرد. 
نيويورك تايمز يك روز پيش تر با انتقاد از سياس��ت هاي رياض در منطقه نوشته 
ب��ود كه رهاورد جنگ س��عودي ها در يمن وبا بود و اينك محاص��ره همه جانبه اين 
كشور مي رود تا فاجعه شيوع بيماري و قحطي و گرسنگي را براي كشور رقم بزند. 
 به گزارش خبرگزاري آلمان، نماينده عربس��تان سعودي در سازمان ملل متحد با 
انتش��ار پيامي در شبكه توييتر گفته كه نخس��تين اقدام در اين راستا باز كردن بنادر 
تحت كنترل دولت يمن طي ۲4 ساعت آينده خواهد بود، از جمله بندر عدن واقع در 
جنوب يمن. س��ازمان هاي حقوق بش��ري و همچنين مقامات سازمان ملل در پي اين 
اقدام هشدار دادند كه يمن با وجود دسترسي به كمك هاي اوليه با بزرگ ترين فاجعه 
گرسنگي طي دهه هاي گذشته روبه رو خواهد شد، چرا كه در آنجا بيش از ۲۰ميليون 
نف��ر به كمك هاي انسان دوس��تانه نيازمند هس��تند. مارك لوكاك مع��اون دبيركل و 
هماهنگ كننده س��ازمان ملل در امور بشردوستانه چهارشنبه گذشته اعضاي شوراي 
امنيت سازمان ملل را پشت درهاي بسته در جريان وضعيت حاكم در يمن قرار داده 
و تصريح كرده بود: »ما با بزرگ ترين قحطي و گرسنگي روبه رو خواهيم شد كه جهان 

در ده هاي اخير به چشم ديده است. اين قحطي ميليون ها قرباني خواهد گرفت.«
عربستان سعودي چند روز پس از اعالم مسدود شدن كامل بنادر و فرودگاه هاي 
يمن زير فش��ار س��ازمان ملل بخش��ي از محاصره را برداش��ت. به گزارش س��ازمان 
بهداشت جهاني، امسال بيش از ۵۰۰هزار يمني مبتال به وبا شده اند و تاكنون افزون 
بر ۲هزار نفر آنها كه اكثرشان كودك بوده اند، از دنيا رفته اند. صليب سرخ بين الملل 
هم انتظار دارد كه تا پايان ماه دس��امبر يك ميليون نفر ديگر بر تعداد مبتاليان به 
وبا افزوده ش��ود. نيويورك تايمز نوشته: »شيوع بيماري وبا در سطح كشور يمن گواه 
صادقي اس��ت بر اينكه جنگ و بمباران نويدبخش چه بدبختي ها و عامل ش��يوع چه 

بيماري هايي است.«

گروه جهان 
برگ��زاري تظاهرات ض��د امريكايي در ماني��ل و ديدار 4۰دقيقه ي��ي دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا با همتاي فيليپيني خود همزمان خبرس��از شدند. رييس جمهور 
امريكا در پايان س��فر آس��يايي خود به عنوان مهمان در كنفرانس اتحاديه  كش��ورهاي 
جنوب ش��رقي آسيا)ASEAN( شركت كرد. اتحاديه يي كه اكنون پنجاهمين سالگرد 
تاسيس خود را جشن مي گيرد. حدود ۲۰۰۰نفر در اعتراض به سفر ترامپ به فيليپين 
در خيابان هاي مانيل، پايتخت اين كش��ور دست به تظاهرات زدند. اين تظاهرات در اثر 

دخالت پليس به پايان رسيد و 1۶ نفر در جريان اين تظاهرات مجروح شدند. 
به گزارش دويچه وله، سياس��ت خشن رودريگو دوترته، رييس جمهور فيليپين كه به 
ترامپ ش��رق شهرت دارد در مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر بارها از سوي سازمان هاي 
مدافع حقوق بشر مورد نقد واقع شده است. گفته مي شود حدود 3۹۰۰نفر از شهروندان 
فيليپين در جريان جنگ خونين دوترته با قاچاقچيان مواد مخدر كشته شده اند. از اين 
رو بسياري از نهادها و سازمان هاي مدافع حقوق بشر انتظار داشتند كه ترامپ در ديدار 
خود با دوترته، موضوع نقض حقوق بشر از سوي دولت او را نيز مطرح كند. انتظاري كه 
برآورده نش��د. در ديدار 4۰دقيقه يي بين ترامپ و دوترته مسائل مختلفي مطرح شد اما 
ترامپ موضوع رويكرد خش��ن رييس جمهور فيليپين را مطرح نكرد. بنابر اظهارات سارا 
 س��اندرز، س��خنگوي ترامپ در گفت وگوي رهبران دو كشور، موضوع نقض حقوق بشر

به گونه يي مختصر مطرح شده اما مسائل مربوط به داد و ستد بازرگاني بين دو كشور و 
موضوع مقابله با گروه تروريستي داعش مضمون گفت وگوي رهبران دو كشور را تشكيل 
مي داده است. سخنگوي دوترته پس از پايان ديدار رهبران دو كشور حتي اعالم كرد كه 
ترامپ از سياس��ت هاي رييس جمهور فيليپين در مقابله با قاچاق مواد مخدر حمايت و 
پش��تيباني كرده و گفته اس��ت كه او همواره رويكردي دوستانه و خوب نسبت به دولت 
دوترته داشته است. دوترته در ديدار خود با ترامپ ازجمله گفته است:»ما دوست و متحد 
شما هستيم. ما دوست و متحد مهم شما هستيم.« ترامپ نيز در پاسخ گفته است:»ما 
مناسبات بسيار خوبي با هم داريم. مناسبات دو كشور خيلي موفق بوده و رييس جمهور 
فيليپين، كنفرانس اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا را خيلي زيبا اداره كرده است.«

گروه جهان 
افزايش نگراني ها درباره سرنوش��ت ترزا مي  در س��مت نخست وزيري بريتانيا در پي 
انتشار گزارش هاي مربوط به تصميم قانونگذاران حزب محافظه كار براي دادن راي عدم 
اعتماد به وي، ارزش پوند در معامالت دوش��نبه كاهش يافت. به گزارش رويترز پس از 
اينكه دو نشريه داخلي يك شنبه گزارشي از توافق 4۰نماينده مجلس عوام براي امضاي 
نامه درخواست راي عدم اعتماد به ترزا مي  منتشر كردند، ارز بريتانيا بار ديگر تحت فشار 

قرار گرفت و با افتي نيم درصدي در برابر يك دالر و 31 سنت مبادله شد. 
در همين حال ليام فاكس وزير تجارت بين الملل بريتانيا در فايننشال تايمز نوشت؛ 
مردم بريتانيا در ماه ژوئن ۲۰1۶ به آغاز فصل جديدي در تاريخ كش��ور راي دادند و از 
آن زمان تاكنون هيچ روزي بدون بحث هاي هيجاني درباره برگزيت چه در بريتانيا و چه 
در اتحاديه اروپا س��پري نش��ده است. بريتانيا با ترك اتحاديه اروپا براي نخستين مرتبه 
در بيش از 4۰ س��ال، مسووليت مستقيم سياس��ت گذاري هاي تجاري خود را بر عهده 
مي گيرد. موفقيت در تجارت و سرمايه گذاري براي رونق اقتصادي بريتانيا حياتي است. 
برخالف پيش بيني ها، بريتانيا در سال اول پس از همه پرسي، جذب ۲هزار و ۲۶۵پروژه 
 س��رمايه گذاري خارجي را ش��اهد بود. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده بيش از

۹۰ درصد رشد اقتصادي ۲۰ سال آينده جهان در خارج از اتحاديه اروپا رخ مي دهد. در 
اوايل اين هفته دولت بريتانيا يك اليحه تجاري ارائه كرده كه چارچوبي براي حفظ روابط 
تجاري از جمله توافقات كنوني طبق شرايط عضويت در اتحاديه اروپا محسوب مي شود. 
اين اليحه در تركيب با چهارمين اليحه گمركي كمك مي كند تا نتيجه مذاكرات برگزيت 
هرچه كه باشد، تداخل اين اتفاق با واردات و صادرات به حداقل رسانيده شود. اين اليحه 
همچنين نشانه يي آشكار از التزام به بريتانيايي جهاني و در بطن آن تجارت آزاد است. 
دپارتمان تجارت بين الملل در حال حاضر براي يافتن بهترين راه پيشبرد روابط تجاري و 
سرمايه گذاري، 14 گروه كاري با ۲1كشور ايجاد كرده است. بريتانيا همچنين با خروج از 
اتحاديه اروپا مي تواند كرسي مستقل خود را در سازمان تجارت جهاني به دست آورد و 
از اين موقعيت براي رفع موانع تجاري استفاده خواهد كرد كه تعامل با كشورهاي گروه 

هفت و گروه بيست را نيز در بر مي گيرد. 
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ايرانشهر8
پارامترهاي مغفول 

ايمن سازي ساختمان ها
مي دانيم  ك��ه  همانط��ور 
و  ش��هر ها  از  بس��ياري 
كمربند  روي  ما  روس��تاهاي 
زلزل��ه ق��رار دارد و اين يك 
خط��ر طبيع��ي ب��راي بحث 
ايمني ش��هر ها و ساختمان ها 
محس��وب مي ش��ود. ه��رگاه 
س��خن از ايمني س��اختمان 
مي شود اكثر مردم، مسووالن 
س��ازه  روي  متخصص��ان  و 
ساختمان تمركز مي كنند در صورتي كه مباحث مهم 
ديگري هم هستند كه كمتر به آنها توجه شده است. 
مباحثي همچون نقشه ساختمان، نوع كاربري، تراكم 
س��اختمان و تراكم بافت محله، عرض كوچه، تخليه 
اضطراري، تاسيس��ات و تجهيزات ش��هري مناسب و 

منعطف، رعايت سرانه كاربري هاي محله و... 
بس��ياري از اي��ن م��وارد ذكر ش��ده ب��ه صورت 
كامل در طرح تفصيلي هر ش��هر توس��ط مهندسان 
شهرساز مشخص مي شود ولي هنگام اجرا به مشكل 
برمي خورد. در اينجا الزم اس��ت بازرس��ان متخصص 
شهرس��از از س��ازمان نظام مهندس��ي و س��اختمان 
كش��ور بر رعايت اينگونه موارد نظارت داشته باشند 
تا بتوانيم ش��اهد س��اختمان هاي ايمن باشيم. نبود 
بازرس��ي دوره يي حتي پس از پايان كار ساختمان و 
قوانين ناقص باعث مي ش��ود كه مالكان پس از مدتي 
اقدام به انجام تغييرات اختصاصي خود در ساختمان 
كنند و توجهي به ايمني نداش��ته باشند. براي مثال 
هم اكنون در بين طبقات س��اختمان به جاي در هاي 
شيشه يي پرخطر از در هاي چوبي بدون رنگ استفاده 
مي كنند و سازمان آتش نشاني نيز از ساختمان بازديد 
و تايي��د مي كند ولي پس از مدتي اين در ها توس��ط 
مالكي��ن رنگ ي��ا به كلي حذف مي ش��ود. همچنين 
س��اختمان هاي با نماي شيشه باعث مي شود هنگام 
زلزل��ه بر تع��داد مصدومان اف��زوده ش��ود و هنگام 
آتش س��وزي شيشه ها فرو بريزد و س��اختمان مانند 
ي��ك دودكش عمل كند و مانند پالس��كو فرو بريزد. 
نصب كولر هاي گازي روي نماهاي بيروني ساختمان 
باعث مي ش��ود در مواقع بحراني روي س��ر مردم فرو 
بريزد. همچنين بايد عرض خيابان و كوچه نسبت به 
ارتفاع ساختمان ها بررس��ي شود و كاربري آن طبق 

نقاط دسترسي و شعاع عملكرد مشخص شود. 
داخ��ل س��اختمان ها  در  فق��ط  نباي��د  ايمن��ي 
موردتوجه باش��د، بلكه هنگام بح��ران بايد به تخليه 
اضطراري س��اختمان و محله نيز توجه داشته باشيم 
و س��ناريوهاي مختلف را بررسي و پياده سازي كنيم 
و آموزش ه��اي الزم را ب��ه م��ردم محل��ه و مال��كان 
س��اختمان ها ارائه كنيم و در س��طح هر محله مانور 
مخصوص به خودش را برگزار كنيم تا مردم و مالكان 
مجتمع ه��اي تج��اري بدانند در مواق��ع بحراني چه 
كاري بايد انجام بدهند تا صدمات ناش��ي از حادثه را 

به حداقل ممكن برسانند. 
اقدام��ات ش��هرداري در بح��ث ايم��ن ك��ردن 
س��اختمان ها در اين سال ها نس��بتا قابل قبول بوده 
است ولي متاسفانه در خصوص موارد ذكر شده، كار 
كارشناس��ي صورت نگرفته اس��ت، زيرا اين موارد در 
حيطه تخصص مهندس شهرس��از است و شهرداري 
هم اكن��ون در چارت س��ازماني خ��ود از متخصصان 

شهرساز بي بهره است. 
همچني��ن ش��هرداري ها باي��د هر چه س��ريع تر 
ب��ه س��مت هوشمند س��ازي ش��هر حرك��ت كنند و 
نخس��تين گام ها بايد با ورود و گس��ترش و استفاده 
كاربردي از نرم افزار هاي تخصصي شهرس��ازي نظير 
cityengine و Gis در ش��هرداري ها باش��د. بدين 
ش��كل مديران ش��هري و بازرس��ان مي توانند ش��هر 
را در حال��ت س��ه بعدي رص��د كنن��د و گزارش هاي 
مختلف��ي از وضعيت كاربري و قدمت بنا و كيفيت و 
طبقات آنها بگيرند هر زمان ساختماني از معيار هاي 
استاندارد خارج شود، توس��ط اين گونه نرم افزارها به 
راحتي شناسايي مي ش��وند و جهت استاندارد سازي 
آن اقدام مي ش��ود. اين پروژه در كشور هاي پيشرفته 
پياده سازي شده اس��ت ولي متاسفانه در ايران فقط 
ب��ه صورت كليش��ه يي ب��ا آن كار مي كنن��د و حتي 
 بس��ياري از متخصصان و مديران ش��هري حتي نام

CityEngine را هم نشنيده اند. 
گرچه انجمن شهرس��ازي ايران در تالش اس��ت 
مدي��ران و متخصصان را با اين تكنولوژي آش��نا كند 
ولي اين كار نياز به اطالع رس��اني و آموزش وس��يع 
دارد. زيرا اگر همه كار ها را به نيروي انس��اني وابسته 
كنيم و از نرم افزار هاي جديد در بدنه مديريت شهري 
استفاده نكنيم، ممكن است زياد دچار اشتباه شويم 
و يكي از اين اشتباهات منجر به حادثه يي ديگر مانند 
پالسكو خواهد شد. هوشمند سازي سيستم مديريت 
شهري مي تواند با كمك استارت آپ هاي كشور شروع 
ش��ود و با اختصاص بودجه و حمايت از آنها مي تواند 
به عن��وان يك محصول به س��اير كش��ور هاي منطقه 

صادر كرد. 
اكن��ون زمين و خانه و ام��الك در ايران به عنوان 
كاالي س��رمايه يي مطرح است و با اينكه اين موضوع 
ب��راي اقتص��اد كش��ور ي��ك نقطه ضعف محس��وب 
مي ش��ود ولي مي توان از آن به عنوان يك فرصت نيز 
استفاده كرد بدين شكل كه ايده هاي هوشمند سازي 
س��اختمان و به دنبال آن هوشمند سازي شهر را اجرا 
كرد و مالكان و س��ازندگان با اضافه كردن اين مورد 
ب��ه امالك خ��ود بتوانند ب��ا ارزش افزوده بيش��تري 
ام��الك خ��ود را به ف��روش برس��انند و بدين ترتيب 
هوشمند س��ازي و كنترل ايمني س��اختمان توس��ط 

خود مالكان و بدون اجبار انجام مي شود. 
به نظر بنده گره مش��كالت ايمني ساختمان ها و 
ش��هر هاي ما فقط با همكاري سازمان نظام مهندسي 
س��اختمان و ش��هرداري و ب��ه دس��ت مهندس��ان 
شهرس��ازي باز مي ش��ود. شهرس��ازان باي��د ناظر بر 
رعايت قوانين ش��هري باشند و با شناسايي مشكالت 
وضع موجود، پيشنهاد هاي خود را براي آينده شهر و 
ساختمان ها ارائه كنند سپس مهندسان معمار طرح 
زيبايي شناختي و انسان مداري ساختمان را پيشنهاد 
دهند و مهندس��ان عمران طرح سازه ساختمان ها را 
ارائه كنند. درنهايت با همكاري مهندس��ان شهرساز 
و معمار و عمران مي ت��وان اطمينان حاصل كرد كه 
س��اختمان طبق ط��رح تفصيلي و طب��ق نظر معمار 
خ��وش ذوق و طب��ق تايي��د مهندس عم��ران داراي 
س��ازه يي قدرتمند ساخته مي ش��ود و ادامه اين روند 
منجر به ايجاد ش��هر هايي با قانون و انس��ان محور و 

مقاوم و ايمن است. 

يادداشت

10 برج پايتخت در اولويت ايمن سازي قرار گرفتند

ورودشورايتهرانبهايمنسازيبرجها
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

30 دي ماه س��ال گذش��ته ي��ادآور خاطره تلخي 
براي ش��هروندان تهراني اس��ت. س��اختمان پالسكو 
كه جزو نخستين س��اختمان هاي مدرن شهر تهران 
محس��وب مي ش��د و بي��ش از 600 واح��د تجاري و 
توليدي در آن مشغول به كار بودند، دچار حريق شد 
و در كمال ناباوري در عرض دو س��اعت به تلي از آوار 
تبديل شد. بعد از اين حادثه بود كه براي نخستين بار 
خطر ساختمان هاي بلندمرتبه ناايمن مطرح شد و از 
شوراي شهر و شهرداري تا وزارت راه آمارهايي در اين 
خصوص منتشر كردند و همه به دنبال ارائه راه حل و 

راهكار بودند. 
به گ��زارش »تعادل«، در اين م��دت اقداماتي هم 
صورت گرف��ت و برخي س��اختمان هاي بلندمرتبه و 
پاس��اژها قديمي ك��ه عمدتا در بخش ه��اي مركزي 
شهر مس��تقرند مانند مجتمع هاي تجاري آلومينيوم، 
عالءالدي��ن، آزاد، كويتي ها، بهارس��تان، خانقاه، اروپا، 
نوش��ين، ش��يرين، اخوان، حكيم هاش��مي، اسالمي 
و علمي��ه از جمله مهم ترين س��اختمان هاي تجاري 
محدوده خيابان جمهوري بودند كه حكم هاي قضايي 
دريافت كردند. برخي از اين مراكز شروع به كار كرده و 
مقاوم سازي را در دستور كار قرار دادند و برخي ديگر 
مانند گذش��ته اخطارها را جدي نگرفته و بي اهميت 
س��رگرم كار خودش��ان ش��دند. در نتيجه حكم هاي 
قضايي مثل پاس��اژ اروپا در نزديكي چهارراه سعدي، 
كار دست ش��ان داد و س��اختمان به كل پلمب ش��د. 
اگرچه پاس��اژ اروپا مدتي است كه دوباره باز شده اما 
مالكان آن خوب مي دانند كه از فرصت به دست آمده 
بايد نهايت استفاده را براي ايمن سازي ساختمان ببرند 
وگرنه ديري نخواهد پاييد ك��ه دوباره با حكم پلمب 
روبه رو مي شوند. پاساژ نبوت در شرق تهران نيز چندي 
پيش با حكم دستگاه قضايي پلمب شد، اما به شكل 

غيرقانوني به فعاليت خود ادامه مي دهد. 
البته اخيرا نيز شوراي شهر پنجم دست به كار شده 
و بسياري از اين پاساژها مجددا اخطار گرفته اند. به اين 
آمارها بايد اخطارهاي الزم براي توقف فعاليت »مركز 
تجارت جهاني فردوس��ي« و تخريب طبقه غيرقانوني 

پاساژ پر حاشيه »عالءالدين« را هم اضافه كرد. 

 شاخص هاي ارزيابي ساختمان هاي نا ايمن
زهرا صدراعظم نوري رييس كميس��يون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري در گفت وگو با »تعادل« 
توضيحاتي در خصوص شناسايي ساختمان هاي ناايمن 
تهران ارائه كرد و گفت: سازمان آتش نشاني يك سري 
شاخص هاي ارزيابي دارد كه برمبناي آن ساختمان ها 
را مورد بازديد و ارزيابي قرار مي دهد و با تعيين ضريب 
ريسك ساختمان ايمني يا عدم ايمني آن را مشخص 
مي كن��د. از جمله ش��اخص هاي ارزياب��ي مي توان به 
جمعيت، قدمت،  راه هاي خروجي، تعداد خروجي ها و 
ظرفيت آنها، جانمايي خروجي ها و بار اش��تعال را نام 
برد. همچنين تعداد طبقات نيز مهم اس��ت و طبقات 
منفي و زير همكف ضريب ريسك باالتري دارند، زيرا 

خروج افراد از طبقات پايين به باال سخت تر است. 
وي ادامه داد: س��اختماني ك��ه ضابطه مبحث 3 
مقررات ملي س��اختمان را ك��ه در ارتباط با مباحث 
آتش نشاني اس��ت نداشته باشد، ضريب ريسكش باال 
م��ي رود. همچنين م��وادي كه در داخل س��اختمان 
وجود دارد و نيز مواد به كار رفته در احداث ساختمان 
ارتباط مستقيم با ضريب اشتعال و آتش سوزي دارد. 
عالوه براين حريم ايمني و  روش��نايي اضطراري جزو 
شاخصه هايي هستند كه س��ازمان آتش نشاني احصا 
كرده و ساختمان ها را براساس اين شاخص ها ارزيابي 

مي كند و امتياز مي دهد. 
به گفته كارشناس��ان، حري��ق جدي ترين خطري 
اس��ت كه اين س��اختمان  ها را تهدي��د مي كند. اين 
در حالي اس��ت كه به گفته محم��د عليخاني رييس 
كميسيون عمران شوراي شهر تهران 200 مال )مركز 
خريد ب��زرگ( غيراس��تاندارد در تهران وج��ود دارد. 
از س��وي ديگر، تعدادي از بناهاي مهم در قلب ش��هر 
تهران واقع ش��ده اند. به همين دليل دايما در منطقه 

12جلسات كارشناسي تشكيل مي شود. 

 همكاري شهرداري و دستگاه قضايي
اين عضو كميته ايمني و مديريت بحران ش��وراي 
ش��هر معتق��د اس��ت، در زمينه شناس��ايي و كنترل 
س��اختمان هاي نا ايمن مواد قانوني ب��ه اندازه كافي 
وج��ود دارد و به لحاظ قانوني مش��كل خاصي وجود 
ن��دارد. وي در اين باره تاكيد ك��رد: اكنون مقررات و 
دستورالعمل هايي براي رسيدگي به اين موضوع وجود 
دارد از جمله مقررات ملي س��اختمان. از سوي ديگر 
مصوبات شوراي شهر نيز كمك مي كند تا شرايط براي 

وجود الزامات كافي فراهم شود. 
وي ادامه داد: خوشبختانه اكنون دستگاه قضايي با 
شهرداري همراه است و ساختمان هايي كه شهرداري 
و سازمان آتش نش��اني تشخيص به ناايمن بودن آنها 
مي دهند به مراجع قضايي گزارش مي شوند. دستگاه 
قضايي نيز ذي نفعان ساختمان ها را احضار كرده و در 

يك بازه مناسب دستورالعمل آتش نشاني به ذي نفعان 
و صاحبان س��اختمان ها داده شده و آنها را نسبت به 
ايمن سازي ساختمان ها مجاب مي كنند و در صورت 

لزوم به آنها اخطار داده مي شود. 
 صدراعظ��م ن��وري عنوان ك��رد: تاكن��ون 243 
س��اختمان بلندمرتبه ناايمن شناس��ايي ش��ده و 10 
س��اختمان را در اولويت قرار داده ايم تا هر چه زودتر 

نسبت به ايمن سازي واحدها اقدام شود. 
به گفته وي، پاس��اژهاي اس��المي، اروپا، شيرين، 
حكيم هاش��مي و اخوان جزو ساختمان هايي هستند 

كه براي آنها اخطار ارسال شده است. 
وي درباره پاس��اژ نب��وت نيز گفت: اگر فك پلمب 
كرده باشند تخلف است و دوباره بايد مورد رسيدگي 

قرار گيرد و با متخلفان برخورد شود. 

 200ساختمان نياز به رسيدگي دارند
ناهي��د خداكرمي، عضو كميس��يون س��المت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران 
ني��ز در گفت وگ��و با »تع��ادل« در اين ب��اره اظهار 
داش��ت: ايمن��ي يا ع��دم ايمن بودن س��اختمان ها 
توسط كارشناس��اني در حوزه هاي مختلف از جمله 
تاسيس��ات،  برق و آب و ديگر حوزه ها مورد بررسي 
قرار مي گيرد. اين كارشناس��ان براساس معيارهاي 
خود س��اختمان ها را درجه بندي و تعيين مي كنند 
كه آيا ساختمان ايمن است يا خير. بنابراين ممكن 
اس��ت يك ساختمان مش��كل لوله كشي گاز داشته 
باش��د و ساختمان ديگري س��يم هاي برق پوسيده 
داشته باش��د. گاهي از نظر ساختار يا زمين شناسي 

مشكالتي داشته باشد. 
وي ادامه داد: ساختمان هاي بلندمرتبه بسياري 
به خصوص در مركز ش��هر كه عمر باالي 50 سال 
به باال دارند در ليس��ت س��اختمان هاي ناايمن قرار 
گرفته اند و براس��اس اورژانس��ي بودن خطراتي كه 
ممكن اس��ت هر لحظه به وجود بياورند در ليس��ت 

قرار گرفته و با آنها برخورد مي شود. 

به گفته اين عضو كميس��يون س��المت، محيط 
زيس��ت و خدمات ش��هري بيش از 200 ساختمان 
بلندمرتبه ناايمن در تهران وجود دارد كه در شرايط 
اضطراري قرار دارند و رسيدگي ضروري مي طلبند 
و شايد دو برابر اين عدد هم ساختمان هاي معمولي 

باشند كه نياز به رسيدگي دارند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، مرتضي الوي��ري عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه و ش��هردار اسبق تهران 
ني��ز در گفت وگويي عنوان كرده ب��ود كه به غير از 
س��اختمان هاي قديمي كه بايد ايمني آنها را به روز 
كنند، در مورد س��اختمان هاي جديد و تازه ساخت 
هم احتياج به دس��تورات جديدي است. خداكرمي 
در پاس��خ به اينكه برخورد با اين نوع س��اختمان ها 

نياز به چه قوانيني دارد، اظهارداش��ت: بيش��ترين 
مشكل هنگام پلمب س��اختمان ها به وجود مي آيد 
ك��ه صاحب��ان اي��ن س��اختمان ها گاهي اوق��ات از 
مراجع مختلف دس��تور فك پلمب را اخذ مي كنند. 
معياره��اي كنوني بايد به ش��كل قانوني نيز وجود 
داش��ته باش��د تا دس��ت مجريان ب��راي برخورد با 
متخلفان باز باشد. نمونه اين مورد پاساژ نبوت است 
كه با وجود پلمب ش��دن روند كسب و كار هنوز در 
اي��ن مركز تج��اري ادامه دارد و اي��ن نتيجه همان 
خألهاي قانوني است كه درباره آن صحبت كردم. 

وي ادامه داد: شوراي شهر مواردي را كه گزارش 
مي ش��ود يا واحدهاي��ي را كه خود ب��ه اين نتيجه 
مي رس��د نياز به رس��يدگي دارند را به ش��هرداري 
اعالم مي كند و اين ش��هرداري اس��ت كه به عنوان 

عامل اجرايي وارد عمل مي شود. 

 آغاز ايمن سازي ساختمان آلومينيوم 
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه پنجمين دوره 
ش��وراي اسالمي شهر تهران نيز در اين باره توضيح 
داد: ش��وراي ش��هر تهران پس از حادثه ساختمان 
پالس��كو، مصوب كرد تا تمام ساختمان هاي مشابه 
پالس��كو شناس��ايي ش��وند. براس��اس مصوبه فوق 
مقررش��د تا پس از شناسايي ساختمان هاي تجاري 
ناايمن، اخطارهاي الزم به مالكان واحد هاي تجاري 

آن مجموعه ها و مديريت آنها ابالغ شود. 
به گفت��ه وي، براس��اس پيگيري ه��ا و تحقيقات 
ص��ورت گرفته از س��وي اعضاي ش��وراي ش��هر، 11 
مجتمع تج��اري در دو منطق��ه 11 و 12 كه ايمني 
آنها پايين است شناسايي و اخطارهاي الزم نيز صادر 
ش��ده است. بنده در ابتداي كار شوراي پنجم، نسبت 
به ايمني س��ازي س��اختمان هاي ناايمن تذكر دادم و 
نس��بت به وضعيت فعلي حاكم ب��ر آنها كه وضعيتي 

نگران كننده است، هشدار دادم. 
وي يادآور ش��د: از ميان س��اختمان هاي نامبرده 
تنها يك مجموعه، يعن��ي مجتمع تجاري آلومينيوم 

به ايمن سازي و رفع نواقص موجود اقدام كرده است. 
عضو هيات رييسه پنجمين دوره شوراي اسالمي 
ش��هر تهران ادامه داد: بيش از 3 ماه اس��ت كه كار 
ايمن س��ازي مجتمع تجاري آلومينيوم آغاز شده و 
ايمن س��ازي آن همچنان ادامه دارد. اكنون مالكان 
و مديران مجتمع هاي تجاري شناس��ايي شده، بايد 
توجه داشته باشند كه اگر به ايمن سازي ساختمان 
اقدام نكنند با آنها برخورد مي ش��ود و شهرداري با 

حكم قضايي به اين مساله ورود مي كند. 
 وي با بيان اينك��ه مجتمع هاي تجاري متخلف 
كه فاقد ايمني الزم براي فعاليت و كسب و كار خود 
هس��تند به زودي توسط نيروي انتظامي و با حضور 
برخي اعضاي ش��وراي ش��هر به عنوان ناظر تعطيل 

مي ش��وند، اظهار داش��ت: مالكان واحد هاي تجاري 
بايد به تامين ايمني س��اختماني كه اجاره مي دهند 
ب��ه اندازه اجاره بهايي ك��ه دريافت مي كنند اهميت 
بدهن��د و در قبال جان و مال كس��به و مردمي كه 
براي خريد به مجتمع هاي تجاري مي آيند، س��هل 

انگاري نكنند. 

 چگونگي ارائه آمار ساختمان هاي ناايمن
به گزارش »تعادل«، برخي كارشناس��ان معتقدند 
اصوال تعيين تعداد ساختمان هاي ناايمن شدني نيست 
و آمار گفته شده بيشتر مناطق خاصي از شهر را شامل 
مي شود. از جمله محمدمهدي تندگويان عضو شوراي 
ش��هر چهارم معتقد ب��ود كه نمي توان درب��اره تعداد 
ساختمان هاي بلندمرتبه ناايمن در تهران، رقم دقيقي 
ارائ��ه داد. وي دليل اين امر را اينگونه عنوان مي كرد: 
دليل اصلي اين است كه در اين حوزه پايش و ارزيابي 
صورت نگرفته است. ما حتي درباره عمر سازه، ايمني 
سازه و... اطالعاتي در دست نداريم. البته اينها بحث هاي 
متفاوتي اس��ت. حتي مانورهاي آتش نشاني هم براي 
بررسي تجهيزات و ايمني برخي سازه ها برگزار شده، 
اما بررس��ي عمر س��ازه و برآورد زمان نگهداري بحث 
ديگري است كه كار خاصي انجام نشده است. درحالي 
كه در دنيا براي هر س��ازه، زمان به روزرس��اني تعيين 
شده است. يعني اين ساختمان بايد در اين بازه زماني 
از نظر استحكام و عمر سازه، بروز رساني شود. يعني اگر 
قرار است تجهيزات يا امكاناتي الحاق شود، بايد انجام 
شود. متاسفانه ما در كشورمان چنين چيزي نداريم. 
آيا تابه حال ش��نيده ايد كه براي فالن ساختمان كار 

به روزرساني انجام شده باشد؟!
به گفت��ه وي، س��اختمان »اس��كان« در خيابان 
ميرداماد كه جزو يكي از قديمي ترين بلندمرتبه هاي 
تهران محسوب مي ش��ود، بايد پايش اساسي صورت 
بگي��رد، اما تاكن��ون چنين اتفاقي نيفت��اده. بنابراين 
نمي توان بطور دقيق گفت چه تعداد از ساختمان هاي 

بلندمرتبه تهران، ناايمن هستند. 

 ساختمان هاي جديد هم ناايمن هستند
 اما پويا عالءالديني اس��تاديار دانش��گاه تهران و 
كارش��ناس حوزه شهرس��ازي نظر متفاوتي در اين 
خصوص دارد و معتقد اس��ت ب��ه دليل اينكه تعداد 
ساختمان هاي بلندمرتبه قديمي چندان زياد نيست 
به دست آوردن آماري از تعداد آنها نيز كار دشواري 

به نظر نمي رسد. 
اي��ن اس��ت ك��ه فق��ط پاس��اژها و  واقعي��ت 
ساختمان هاي قديمي نيس��ت كه در معرض خطر 
قرار دارند و به عنوان س��اختمان ناايمن ش��ناخته 
مي ش��وند. بلكه ساختمان هاي جديدي هم كه ساخته 
مي ش��وند، به دليل اس��تفاده از مصالح نامرغوب، عدم 

نظارت مناسب و كارش��كني هاي بسيار برخالف ظاهر 
شيك و زيبايي كه دارند، ناايمن هستند. مركز تجاري 

تيراژه در غرب تهران يكي از اينهاست. 
داود برات��ي مع��اون س��ازمان آتش نش��اني نيز در 
گفت وگوي��ي عنوان ك��رده بود كه بخ��ش عمده يي از  
اي��ن س��اختمان ها در ميان اماكن تج��اري و انباري ها 
هس��تند كه با توجه به مواد سوختني يا شيميايي كه 
در آنها نگهداري مي ش��وند خطرات بيشتري دارند. وي 
در خصوص عدم ايمني در س��اختمان تيراژه نيز گفته 
بود: اين س��اختمان با توج��ه به اينكه تعداد طبقات آن 
زياد اس��ت و حجم زيادي از افراد در آن تردد مي كنند 
دستورالعمل متناسب با آن صادر شده است، اما با وجود 
گذشت 3 س��ال هنوز موفق به اخذ تاييديه از سازمان 
نشده است. به گفته وي، ساختمان هاي بسياري مشابه 

ساختمان تيراژه در تهران وجود دارد. 
به گفته عالءالديني، ايمني ساختمان هاي بلندمرتبه 
به ضوابط س��ازه يي مربوط مي ش��ود كه يكي از توسعه 
يافته تري��ن حوزه هاس��ت. وي دراين ب��اره توضيح داد: 
در كش��ورهاي زلزله خيز مانند ژاپن و تايوان تحقيقات 
متع��ددي در اي��ن زمينه ص��ورت گرفته اس��ت. اين 
كش��ورها ساختمان هاي بسيار بلند دارند و طبيعتا اين 
ساختمان ها مقاوم ساخته شده اند. ايمني ساختمان هاي 
بلندمرتبه ب��ه تكنولوژي و نظارت ني��ز برمي گردد كه 
متاسفانه در ايران كمتر به اين دو مورد توجه مي شود. 
عالوه بر اين به نظر مي رسد نظام ساخت و ساز در كشور 
ازهم گسيخته است و مي توان با نظارت بيشتر و تصويب 

قوانين به روز اين مشكالت را حل كرد. 
آماره��ا نش��ان مي ده��د ك��ه در ته��ران بيش از 
980 س��اختمان بلندمرتب��ه وجود دارد كه براس��اس 
ش��اخص هاي تعيين ش��ده بيش از 10 طبقه دارند. از 
اين 980 ساختمان هم حدود 500 ساختمان طي 10 
س��ال اخير ساخته شده، اما مساله اصلي اينجاست كه 
25 درص��د اين س��اختمان هاي بلندمرتبه در محدوده 
گس��ل هاي فعال پايتخت ساخته ش��ده اند. به عبارتي 
حدود 200 ساختمان 10 طبقه تهران در نقاطي ساخته 
شده اند كه در حريم گسيختگي و جنبش شديد زمين 
در گسل هاي فعال قرار دارند. اين آمارها را مهدي زارع 
استاد پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله درحالي 
مي دهد كه ب��ه گفته او، 10 درصد از س��اختمان هاي 
بلندمرتبه تهران حتي فاقد امكانات اوليه ايمني هستند. 
عالءالديني در اين ب��اره اظهار كرد: قبل از اقدام به 
ساخت و س��از بايد خاك منطقه و دوري و نزديكي به 
گسل ها مورد بررس��ي قرار گيرد و ساختمان هاي بلند 
و به خصوص بيمارس��تان ها و مراكز اس��تراتژيك روي 

گسل ها ساخته نشود. 
وي درباره ايمن كردن س��اختمان هاي قديمي نيز 
توضيح داد: مشكل اين نوع ساختمان ها با مقاوم سازي 
ح��ل مي ش��ود اما نكت��ه اينجاس��ت ك��ه هزينه هاي 
مقاوم س��ازي س��اختمان ها باالس��ت و به همين دليل 
مالكان زير بار اين موضوع نمي روند. از سوي ديگر بايد 
بررسي شود كه آيا يك ساختمان ارزش مقاوم سازي را 

دارد يا بهتر است از نو ساخته شود. 
اين كارش��ناس مس��ائل ش��هري يك��ي ديگر از 
ايمن س��ازي  مش��كالت در زمين��ه مقاوم س��ازي و 
س��اختمان ها  مالكي��ت  در  ابه��ام  را  س��اختمان ها 
برش��مرد و توضيح داد: واقعيت اين اس��ت كه بيشتر 
ساختمان هاي اداري و تجاري مالك مشخص نداشته 
يا چندين مال��ك دارند و بنابراي��ن هماهنگ كردن 
اين ساختمان ها براي مقاوم س��ازي با مشكل مواجه 
مي ش��ود. نوس��ازي اين مراكز تجاري نيز مش��كالت 
خ��ودش را دارد. در ي��ك مرك��ز تج��اري صدها نفر 
س��رقفلي دارند و در صورت تخري��ب قطعا نمي توان 
هم��ان مغازه ب��ا همان متراژ را در اختي��ار افراد قرار 
داد. مش��كلي كه اكنون در ساخت مجدد ساختمان 
پالس��كو نيز وجود دارد. پرداخت��ن به اين موارد نياز 
ب��ه الزام هاي قانوني دارد و در اي��ن زمينه به قوانين 
جديد نياز داريم. حل اين مشكل نياز به برنامه ريزي 

و بررسي دقيق دارد. 

 مهم ترين پيش نياز مقاوم سازي
اين كارشناس ش��هري در پاسخ به اينكه چگونه 
مي ت��وان مال��كان و ذي نفعان س��اختمان هاي بلند 
ناايمن را به مقاوم س��ازي ترغيب كرد، اظهار كرد: در 
اين خصوص بايد دو مس��اله م��ورد توجه قرار گيرد. 
همانطور كه اشاره كردم مساله اول قوانين و مقررات 
و بحث هاي حقوقي اس��ت. عالوه براين مقاوم سازي 
يا بازس��ازي اين س��اختمان ها نياز به سرمايه گذاري 
دارد. اين در حالي است كه ما شركت هاي توسعه گر 
مناسبي نداريم. بانك ها از ورود به اين مقوله سر باز 
مي زنند و بيش��تر به دنبال سرمايه گذاري در امور پر 
س��ود هس��تند. گرفتن وام از بانك ها آسان نيست و 
كس��اني كه مي خواهند وارد اين موضوع ش��وند راه 
سختي در پيش خواهند داشت. از سوي ديگر پلمب 
كردن نيز چاره كار نيس��ت زيرا معموال ذي نفعان از 
راه هاي مختلف مجوز فك پلمب را دريافت مي كنند. 
بنابراين ايمن سازي ساختمان هاي بلندمرتبه قديمي 

نياز به تمهيدات بيشتري دارد. 

عباس رياضت 
كارشناس ارشد 

برنامه ريزي شهري

جوابيه

سه ش��نبه هفته گذش��ته روزنامه تعادل در صفحه ايرانشهر، 
گزارشي باعنوان »تكرار پروژه نواب در قلب تهران؟« منتشركرد. 
در اين گزارش طرح مس��كن پيش��گام كه قرار است با همكاري 
دولت و ش��هرداري تهران در بافت هاي فرس��وده اجرا ش��ود، از 
زواياي مختلف مورد بررس��ي قرار گرفت و از اين طرح به عنوان 
طرح��ي بدون برنامه كه نتيجه يي ش��بيه طرح ن��واب به دنبال 

خواهد داشت، ياد شده بود. 
در واكنش به اين گزارش، س��ازمان نوسازي شهرداري تهران 
جوابيه يي به روزنامه تعادل ارسال كرد. در اين جوابيه آمده است: 
»با عنايت ب��ه اينكه پيدايش بافت هاي فرس��وده و ناكارآمد 
ش��هري متاثر از عوام��ل اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، زيس��ت 
محيطي، حقوقي و مديريتي بوده اس��ت، لذا اقدام هاي نوسازي 
اي��ن محدوده ها نمي تواند صرفا محدود به ابعاد كالبدي ش��ود و 

مي بايست براي برقراري توازن و پايداري نوسازي در اين بافت ها، 
 ساير ابعاد نيز مدنظر قرار گيرد.«

در همين راس��تا در برنامه هاي نوس��ازي ش��هر تهران عالوه 
بر نوس��ازي مس��كن، تامين خدمات و زيرس��اخت هاي شهري 
و بهس��ازي محيط��ي نيز مد نظر قرار گرفته اس��ت. از س��ويي 
ماموريت هاي نوس��ازي ش��هري محدود به بافت هاي فرس��وده 
نبوده و با درنظر داش��تن چشم انداز توسعه پايدار شهر و ارتقاي 
نقش آفريني آن در مقياس بين المللي، شايس��ته است پروژه هاي 
شايس��ته و پيش��رو ش��هري نيز در دس��تور قرار گيرد. تا ضمن 
نوسازي محله هاي داراي بافت فرسوده، شاهد توسعه همه جانبه 

و پايدار در كالن شهر تهران باشيم. 
از اي��ن رو، رويك��رد و سياس��ت مديريت ش��هري در نوس��ازي 
بافت هاي فرس��وده، ترجمان اميد، ش��كوفايي و توسعه و مشاركت 

دولت و مردم در امور ش��هري است و دراين راستا شهرداري تهران 
با عنايت به قوانين و اسناد باالدستي در خصوص نوسازي بافت هاي 
فرس��وده از جمله سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري درتاريخ 
1389.12.29 مبني بر احياي بافت فرس��وده شهري و روستايي از 
طريق روش هاي كارآمد، قوانين مجلس شوراي اسالمي و برنامه هاي 
مصوب شوراي اسالمي شهرتهران با اتكال به حول و فضل الهي، كار 
برنامه مند و رويكرد شفاف و تالش در راستاي بهبود كيفيت زندگي 

در مناطق محروم را در دستور كار خود قرار داده است. 
ازاين رو سياست ها، راهبردها و برنامه هاي عملياتي شهرداري 
تهران را در بازآفريني شهرتهران بشرح ذيل به عرض شهروندان 

عزيز تهراني مي رساند: 
سياست هاي شهردار تهران در خصوص نوسازي بافت هاي فرسوده: 

 توسعه سرانه خدمات شهري در بافت هاي فرسوده
 توسعه دفاتر تسهيل گري بازآفريني شهري

 افزاي��ش كاربري ه��اي اقتص��ادي و مح��رك توس��عه در 
بافت هاي فرسوده

 راه اندازي صندوق بازآفريني بافت هاي فرسوده
 جذب س��رمايه هاي داخلي و خارجي در نوس��ازي قطعات 

بزرگ شهري
 ايجاد زمينه هاي تس��هيل گري وتسريع در فرآيند بازسازي 
و نوس��ازي با تهيه طرح هاي ويژه توسعه يكپارچه براي محالت 
و بافت هاي فرس��وده ش��هر با بهره ب��رداري از عرصه هاي ذخيره 

نوسازي شهري
 ارائه مش��وق هاي الزم نظير تخفيفات پروانه ها و انشعابات، 
 اعطاي وام ها، بخش��ودگي بخش��ي از س��ود وام ها و... با تاكيد بر 
تجميع پالك ها براي بازسازي،  بهسازي و نوسازي بافت فرسوده

 تهيه طرح هاي ويژه توسعه يكپارچه براي محالت و بافت هاي 
فرسوده شهر با بهره برداري از عرصه هاي ذخيره نوسازي شهري

 توانمند س��ازي و س��ازماندهي تش��كل هاي محله يي براي 
مشاركت به شيوه هاي امكان پذير ضمن ايجاد مديريت هاي واجد 
ش��رايط و نهاد سازي براي اين مداخالت با رويكرد حفظ و تداوم 

سكونت و هويت محله يي«.

پاسخ سازمان زيباسازي شهر تهران به يك گزارش 

زهرا صدراعظم نوري رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري:
تاكنون 243 س�اختمان بلندمرتبه ناايمن شناس�ايي ش�ده و 10 س�اختمان را در اولويت قرار داده ايم تا هر چه زودتر 
نس�بت به ايمن س�ازي واحدها اقدام ش�ود.  به گفته وي، پاساژهاي اسالمي، اروپا، ش�يرين، حكيم هاشمي و اخوان جزو 
ساختمان هايي هستند كه براي آنها اخطار ارسال شده است. وي درباره پاساژ نبوت نيز گفت: اگر فك پلمب كرده باشند 

تخلف است و دوباره بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و با متخلفان برخورد شود. 

پويا عالءالديني استاديار دانشگاه تهران و كارشناس حوزه شهرسازي:
واقعيت اين اس�ت كه بيش�تر ساختمان هاي اداري و تجاري مالك مشخص نداش�ته يا چندين مالك دارند و بنابراين 
هماهنگ كردن اين ساختمان ها براي مقاوم سازي با مشكل مواجه مي شود. نوسازي اين مراكز تجاري نيز مشكالت خودش 
را دارد. در يك مركز تجاري صدها نفر سرقفلي دارند و در صورت تخريب قطعا نمي توان همان مغازه با همان متراژ را در 

اختيار افراد قرار داد. مشكلي كه اكنون در ساخت مجدد ساختمان پالسكو نيز وجود دارد. 
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سرنوشت مسكن مهر د  ر كمين مسكن پيشگام

عضوهياترييسهگروهتخصصيعمرانسازماننظاممهندسياستانتهران

مطالعاتمسكنپيشگام،ابترواشتباهاست
عضو هيات رييس��ه گروه تخصصي عمران س��ازمان 
نظام مهند  س��ي اس��تان تهران بابيان اينكه بطوركلي از 
حضور باواسطه يا بي واسطه د  ولت د  ر بخش مسكن موافق 
نيستم گفت: ابتد  ا بايد   مشخص شود   آيا د  ولت به صورت 
تمام و كمال و به صورت شخص اول قصد   حضور د  ر اين 
ب��ازار را د  ارد   يا به د  نبال حضور غياب��ي يا به صورت فرد   
ياري د  هن��د  ه د  ر اين مبحث حضور خواهد   د  اش��ت. زيرا 
د  ر طي سال هاي متماد  ي د  ولت به وضوح نشان د  اد  ه كه 
سازند  ه بسيار بد   از د  و منظر تحويل بد   موقع و گران فروش 

بود  ه است. 
س��يامك الهي فر اف��زود  : همواره حض��ور د  ولت د  ر 
بخش هاي مسكن سازي با چالش ها و د  غد  غه هاي روبرو 
بود  ه و هيچ وقت نتوانسته اند   به اصل موضوع يعني خانه د  ار 
كرد  ن د  هك هاي پايين جامعه برس��ند   و اگر به اين اصل 
د  ست يافتند   كيفيت و وسعت مسكن هاي ارائه شد  ه قابل 

د  فاع نبود  ند  . 
 وي همچني��ن اظه��ار كرد  : ب��راي تحلي��ل حضور 
غيرموث��ر د  ولت د  ر بخش مسكن س��ازي بايد   نگاهي به 
رويكرد   چند  ين س��اله د  ولت د  ر س��ال هاي اخير د  اشته 
باش��يم. به هرحال اگر عملكرد   د  ولت و د  ولت هاي بعد   از 
انقالب را بررسي كنيم به چند   د  وره مختلف برمي خوريم. 
د  وره اول ش��امل حضور پررنگ و مد  اخله جد  ي، شد  يد   و 
مس��تقيم د  ر بازار مس��كن بود  . د  ر اين سال هاي پس از 
قانون ملي ش��د  ن زمين ها د  ست د  ولت د  ر بخش عرصه 
فراخ تر ش��د  ه و ازآنجايي كه بخش عمد  ه يي از زمين هاي 
ش��هري )زمين هاي باير و موات( زير تملك د  ولت بود   و 
حتي اين ورود   تنها به بخش زمين ختم نشد  ه و به صورت 
ش��خص اول د  ر زمينه مصالح ساختماني نيز وارد   شد   و 
د  ر اد  امه سياس��ت توزيع مصالح ساختماني ارزان قيمت 
به نرخ د  ولتي نيز مد  نظر قرار گرفت و د  ر قس��مت توزيع 
عوامل توليد   نيز ش��اهد   چنين وضعي بود  يم. وي گفت: 
به  هر ح��ال د  ر د  وره هاي بعد  ي به غير موارد   ذكرش��د  ه 

ساخت وساز مس��كن نيز توس��ط د  ولت مورد  توجه قرار 
گرفت و اين يكي از سياس��ت هايي بود   ك��ه د  ر اين د  وره 
مد  اخله شد  يد   د  ولت تا قبل از برنامه اول و د  وم هم اد  امه 
د  اش��ت د  ر اين د  وره، سياس��ت هايي كه ناظ��ر بر توزيع 
مصالح س��اختماني به قيمت د  ولتي بود  ، متوقف ش��د   و 
سياس��ت واگذاري زمين از انفراد  ي به س��ازند  گان انبوه 
اتخاذ شد   و زمين به قيمت بازار به فروش رسيد  . بنابراين 
ساخت وساز د  ولتي به حد  اقل خود   كاهش يافت و چون 
عملكرد   چند  اني هم )از نظر تعد  اد  ( ند  اشت، د  ر نهايت بازار 
آزاد   بر بخش مس��كن غلبه پيد  ا كرد   كه د  ر اوايل، نتيجه 
بد  ي ند  اشت ولي با افزايش قيمت ها باعث شد  ، گروه هاي 
د  رآمد  ي يك، د  و، سه و چهار كه طبيعتا د  ر همه برنامه ها 
محفوظ بود  ند  ، تقريباً به هيچ عنوان نتوانند   اقد  ام به تامين 

مسكن كنند  . 
اله��ي فر همچنين اف��زود  : د  ر برنامه بع��د  ي، پس از 
بازنگري نس��بت به آنچه انجام شد   د  ولت به اين نتيجه 
رس��يد   كه اي��ن مد  اخل��ه د  ر بعضي عرصه ه��ا، مد  اخله 
صحيحي نيست و باعث انحراف د  ر بازار مي شود   و عالئم 
اش��تباه به بازار مي د  هد  . از سويي اطالعات صحيحي د  ر 
اختي��ار آن قرار نمي د  هد   و د  رعين حال افراد   كم د  رآمد   را 
نيز د  ر برنمي گيرد   به همين خاطر، از مد  اخله ش��د  يد   به 
سمت مد  اخله حد  اقل حركت كرد   و د  ولت، كمترين حد   
مد  اخله را د  ر بخش مس��كن انج��ام د  اد  ، د  ر طول برنامه 
سوم، سياست اصلي بنا بر عرضه زمين به مرد  م باقيمت 
بازار و ورود   د  ولت به بازار مس��كن بود   كه باعث افزايش 
ش��د  يد   قيمت مس��كن و زمين و حركت به سمت حد   
افراطي طيف د  يگر سياس��ت گذاري ها شد  . د  ر اد  امه نيز 
روند   ساخت وس��از با حضور د  ولت د  هم و يازد  هم ش��كل 

جد  يد   و نامناسبي به خود   گرفت. 
عضو س��ازمان نظام مهند  س��ي تهران اف��زود  : جد  اي 
اي��ن مباحث طرح هاي ارائه ش��د  ه به بازار مس��كن بايد   
مطالعات كافي همراه باش��د   اما به وضوح د  يد  ه مي شود  . 

مطالعات كافي د  ر خصوص مناطق ارائه شد  ه د  ر اين طرح 
انجام نشد  ه و به مطالعات صورت گرفته ابتر و بسيار اشتباه 
است بطور مثال از 5 منطقه گفته د  ر اين طرح كه شامل 
مناطق 11، 12، 15، 1۶ و 1۷ اس��ت. مناطق 11 و 12 
مملو از بافت هاي تاريخي و تجاري اس��ت كه اصالح اين 
بافت ها با مش��كالت عد  يد  ه يي روبرو بود  ه و چالش هاي 
مرب��وط ب��ه خ��ود   را د  ارد  . وي بابيان اينك��ه به هرحال 
اصالح بافت هاي فرسود  ه مساله پيچيد  ه يي است، گفت: 
اصلي ترين مشكل مربوط به بافت هاي فرسود  ه، مشكالت 
پيچيد  ه حقوقي است و اگرچه يكسري قوانين مختلف و 
متعد  د  ي د  ر سنوات اخير براي گره گشايي و رفع معضالت 
حقوقي مربوط ب��ه تملك و احياي بافت هاي فرس��ود  ه 
وضع شد  ه است، اما بخش بزرگي از مشكالت اين مناطق 
همچنان د  ر هاله ي��ي از ابهام ق��رار د  ارد  . الهي فر گفت: 
د  ر نتيج��ه مصائب مربوط به بروكراس��ي و نيز معضالت 
حقوقي، انگيزه هاي انبوه س��ازان را ب��راي ورود   به احياي 
بافت هاي فرسود  ه به ش��د  ت كم كرد  ه است و حتي ارائه 
تسهيالت تشويقي نيز نمي تواند   از انگيزه الزم براي سوق 
د  اد  ن آنها به اين مسير برخورد  ار شود  . عضو هيات رييسه 
گروه تخصصي عمران سازمان نظام مهند  سي گفت: با اين 
تفاسير اصالح بافت هاي فرسود  ه به د  ليل پيچيد  گي ها از 
سوي بخش خصوصي توجيه اقتصاد  ي ند  ارد  . وي گفت: 
به  هرحال، با وجود   حضور موثر س��ازند  ه ها د  ر اين بخش 
اين قش��ر به د  ليل ايجاد   حاش��يه سود   اند  ك قيمت اين 
امالك را گران تر به متقاضيان ارائه خواهند   د  اد  . بنابراين 
اين امالك نيز باقيمت بااليي ارائه خواهد   ش��د   و د  ست 
بسياري از متقاضيان واقعي از اين بازار كوتاه خواهد   شد  . 

ايفاينقشرگالتوريدرقيمتمسكن
الهي ف��ر د  ر پاس��خ به اين س��وال آيا اص��الح بافت 
فرس��ود  ه وس��اطت مس��كن 55 هزار واحد   مس��كوني 
مي توان��د   تعد  يل��ي د  ر قيمت ه��اي نهايي مس��كن د  ر 

كالن شهرها د  اشته باشد   گفت: اين نگرش به هيچ عنوان 
د  رس��ت نيس��ت، زيرا مناطقي خاصي د  ر كالن شهرها 
قيمت تعيين مي كند   بطور مثال، مناطق شمالي تاثير 
فراواني د  ر تعيين نرخ قيمت مس��كن د  ارد   و س��اخت 
مسكن د  ر بافت هاي فرسود  ه نقش رگالتوري د  ر قيمت 

مسكن ند  ارد  . 
وي همچنين اظهار ك��رد  : د  ر حال حاضر بخش ها 
و تش��كيالت مختلفي د  ر حوزه مسكن با هم د  ر ارتباط 
هس��تند   كه هركد  ام از اين د  س��تگاه ها از زاويه خاصي 
به حوزه مس��كن مي نگرند   و اين نوع تكثر د  يد  گاه ها و 
رويكرد  ها باعث ش��د  ه اس��ت كه مشكالت زياد  ي براي 
حوزه مس��كن ايجاد   شود  . به عنوان مثال، وزارت راه د  ر 
حالي  كه از حوزه مس��ائل مقررات و ضوابط شهرسازي 
به حوزه مس��كن مي نگرد   و نگاه كالن��ي به اين حوزه 
د  ارد  ، آن س��وتر ام��ا تاكن��ون نگاه ش��هرد  اري به حوزه 
مس��كن عموماً معطوف به د  رآمد  زايي بود  ه اس��ت تا از 
رهگ��ذر فروش تراكم هاي غيرمج��از بتواند   د  رآمد  زايي 
و نس��بت به اد  اره ش��هر اقد  ام كند  . همچنين د  ر حوزه 
تد  وين سياس��ت هاي مالي، گاه سياس��ت هايي تد  وين 

مي شود   كه س��بب ايجاد   آسيب هاي جبران ناپذير بازار 
مس��كن مي شود  . الهي فر همچنين گفت: به هرحال اگر 
مرد  م منتظر هس��تند   كه با اصالح اين بافت ها تعد  يلي 
د  ر قيمت هاي مس��كن ايجاد   ش��ود   اين موضوع كاماًل 
منطقي اس��ت. به هرحال، ما بايد   انتظار خود   را از اين 
بازار به شكل منطقي د  اشته باشيم اصالح اين بافت نه 
يك نياز بلكه ضرورت است. زيرا د  ر اين مناطق برخي 
از شهروند  ان به بد  ترين شكل زند  گي كرد  ه و از امكانات 

اوليه نيز برخورد  ار نيستند  . 
عضو هيات رييس��ه گروه تخصصي عمران س��ازمان 
نظام مهند  س��ي بابيان اينكه اصالح اين بافت ها بايد   به 
بخش خصوصي ارائه شود   تاكيد   كرد  : حضور د  ولت د  ر 
اين بخش ها نه تنها اثربخش نيست بلكه باعث وخيم تر 

شد  ن اوضاع نيز مي شود  . 
وي گفت: طرح پيشگام طرح مناسبي براي اصالح 
بافت هاي فرسود  ه محس��وب مي شود   و تا حد  ود  ي نيز 
مي توان��د   د  ر خانه د  ار كرد  ن د  هك ه��اي پايين جامعه 
موثر باش��د   اما اي��ن بافت ه��ا جامعيت كامل��ي براي 

پاسخگويي به تمام متقاضيان را ند  ارد  . 

گروهراهوشهرسازي| شهالروشني| 
طرح تامين مس��كن د  ر ش��هر تهران با عنوان طرح 
»پيش��گام« براي اج��را د  ر بافت فرس��ود  ه مورد   موافقت 
رييس جمهوري قرار گرفت. د  ر قالب اين طرح كه هفته 
گذشته د  ر جلسه يي با حضور رييس جمهوري، وزير راه و 
شهرسازي و مقامات اين وزارتخانه، شهرد  ار تهران و ساير 
مسووالن مرتبط د  ر پاسخ به تاكيد   رييس جمهوري براي 
تسريع د  ر فرآيند   نوسازي بافت هاي فرسود  ه مورد   موافقت 
قرار گرفت، قرار است طي يك بازه زماني 5 ساله، د  ر فاز 
اول، 55 ه��زار واحد   مس��كوني د  ر محد  ود  ه ها و محالت 
هد  ف نوسازي ش��هر تهران با اولويت 5 منطقه فرسود  ه 

پايتخت به اجرا د  ربيايد  . 

آمارهاچهميگويند؟
به نظر مي رس��د   يك��ي از د  اليل مه��م واصلي د  ولت 
د  وازد  هم د  ر خصوص توجه به مس��اله بافت هاي فرسود  ه 
ناشي از ميزان و گسترد  گي اين مبحث د  ر سراسر كشور 
باشد  . براساس اسناد   برنامه ششم توسعه د  ر حال حاضر 
۷۷ هزار بافت هاي فرسود  ه )عرصه تاريخي و غير تاريخي 
مراكز شهري( د  ر كشور وجود   د  ارد   كه از اين ميزان حد  ود   

55 هزار هكتار مربوط به اسكان غيررسمي است. 
براس��اس همين آمارها تعد  اد   محله هاي نابس��امان 
ش��هري هزار و 100 محله اس��ت. به  هرحال وجود   12 
تا 13 ميليون حاشيه نش��ين و بد   مسكن د  ر كشور امري 
غيرقابل چشم پوش��ي اس��ت و نمي توان رفع آن را بد  ون 
مد  اخله و حد  اقل تنظيم گري و راهبري د  ولت تصور كرد   

كه اگر اينگونه بود   تاكنون اين معضل حل شد  ه بود  . 

تفاوتيبامسكنمهرندارد!
منصور غيبي، كارش��ناس اقتصاد   مسكن د  ر اين باره 
گفت: مساله يي كه حائز اهميت است اينكه بايد   بررسي 
شود   د  ر پشت اين د  ستورالعمل نوسازي بافت هاي فرسود  ه 
چه حجمي از كار كارشناس��ي د  ر خصوص مهند  س��ي 
معم��اري، ترافيك و محد  ود  يت هاي بلند  مرتبه س��ازي و 
مطالعات توسعه شهري د  ر اين بافت ها انجام شد  ه است. 

منص��ور غيبي اف��زود  : به عبارت س��اد  ه تر به لحاظ 
شهرسازي، با بلند  مرتبه سازي و توسعه نظام جمعيتي 
تراكم جمعيت د  ر يك محله چند  ين برابر مي ش��ود  ، از 
اين رو، چه تعريفي براي توسعه يا ايجاد   زيرساخت هاي 
حمايتي و پشتيباني از جمله توسعه هم زمان و موازي 
نظ��ام خد  مات��ي مانند   م��د  ارس حمل ونق��ل و د  رمان 
 و توس��عه فاض��الب ش��هري و فضاي س��بز و افزايش

زير ساختارهاي مربوط به آب و برق و مخابرات و... د  ر 
اينگونه پروژه ها وجود   د  ارد  ؟

وي بابيان اينكه مش��كلي كه د  ر بحث مسكن مهر 
وجود   د  اش��ت، نبود   مطالعات د  قيق و كارشناس��انه د  ر 
رابطه با تراكم باالي جمعيت بد  ون نگاه زيرساخت هاي 
حمايتي و پشتيباني اس��ت، گفت: بنابراين نگراني كه 
د  ر خصوص برج س��ازي و توس��عه نظام محل هايي د  ر 
بافت هاي فرسود  ه شهري وجود   د  ارد  ، از جنس »ساخت 
و ايجاد   مس��كن« براي مرد  م نيست بلكه تعريف جامع 
و عملياتي از نوع »نظام بهره برد  اري صحيح از مسكن« 

ساخته شد  ه است. 
اين كارش��ناس اقتصاد   مس��كن گفت: ب��ه عبارتي 
روشن تر توليد   مسكن بد  ون برنامه اصولي بهره برد  اري 
از آن، معضل بافت هاي فرس��ود  ه را به ش��كل د  يگري 

د  چار عارضه هايي جد  يد   مي نمايد  . 
غيبي بابيان اينكه د  ر جزئيات طرح تامين مس��كن 
پيش��گام د  ر بافت فرس��ود  ه تهران آمد  ه است بيش از 
نيمي از ظرفيت فعلي ساخت وس��از س��االنه د  ر ش��هر 
تهران به هس��ته هاي مياني و فرسود  ه پايتخت هد  ايت 
 ش��ود  ، اظهار كرد  : س��اخت 55 هزار واحد  ي مسكوني 
د  ر بافت هاي فرس��ود  ه بيانگر مد  اخله گسترد  ه د  ر برابر 
نوس��ازي تد  ريجي اس��ت اما اين امر نباي��د   به صورت 
ساخت مسكن مهر باش��د  ، زيرا مناطق )11، 12، 15، 
1۶ و 1۷( نيازمند   بهس��ازي نيستند   بلكه اين مناطق 

بايد   اصالح و نوسازي شوند  . 

طرحخوشيمنياست
اين كارش��ناس مس��كن گفت: به هرح��ال اين طرح 
مي تواند   بس��يار خوش يمن تلقي شود   زيرا زمين د  ر اين 
مناطق از ارزش كمتري برخورد  ار بود  ه و مي تواند   بخشي 
از مس��كن د  هك هاي پايين جامعه را پاس��خ گو باشد  . د  ر 
مواقعي نيز مي توان با صد  ور سند   رسمي و د  اد  ن وام هاي 
كم بهره فقرا را به بهبود   كيفيت سكونتگاه هايشان ترغيب 
كرد  . د  ر حال حاضر، س��مي نبود  ن عام��ل اصلي ناتواني 
حاشيه نش��ينان د  ر ثروت آفريني، توس��عه كسب وكار و 
بهبود   وضعيتش��ان اس��ت. غيبي گفت: به هرحال تامين 
مس��كن براي د  هك هاي كم  د  رآمد   مي توان��د   د  ولت را از 
زير بار س��نگين تامين مس��كن براي اين قشر آسود  ه تر 
كن��د  . از آنجايي كه بخش اعظمي از اي��ن مناطق د  اراي 
زيرساخت هاي حمل ونقل، ارتباطات و آب و برق هستند  ، 
راحت تر و كم هزينه تر قابل اصالح است. ساخت 55 هزار 
واحد   مسكوني با كيفيت د  ر كنار ارائه خانه هاي خالي به 
بازار مصرف مي تواند   پاسخ و راهكار مناسبي براي كاهش 

قيمت مسكن و اجاره بها باشد  . 

رسميتمناطقميانيبااصالحبافتها
د  ر همي��ن زمين��ه، محمد  عل��ي مهري، كارش��ناس 
شهرس��ازي بابي��ان اينكه بافت هاي فرس��ود  ه، فاجعه يي 
قريب الوقوع هس��تند  ، گف��ت: د  ر حال حاضر مس��احت 
بافت ه��اي نابس��امان و پهنه هاي فقر ش��هري د  ر حد  ود   
132 ه��زار هكتار برآورد   مي ش��ود   كه اين مناطق محل 
سكونت حد  ود   ۶ ميليون خانوار با جمعيتي قريب به 21 
ميليون نفر اس��ت. مهري گفت: براساس اين آمارها اين 
جمعيت حد  ود   ۴0 د  رصد   از جمعيت ش��هري كش��ور را 
ش��امل مي شود  . ۷۷ هزار هكتار از كل اين مساحت، جزو 
محد  ود  ه بافت هاي ناكارآمد   )مياني تاريخي و فرس��ود  ه( 
اس��ت كه 10 ميليون نفر مع��اد  ل 8.2 ميليون خانوار د  ر 
۶.2 ميليون واحد   مس��كوني د  ر آن زند  گي مي كنند  . وي 

گفت: همچنين براس��اس آمارهاي ارائه ش��د  ه از وزارت 
 راه و شهرس��ازي د  ر محد  ود  ه س��كونتگاه هاي غيررسمي

11 ميليون نفر معاد  ل 3.2 ميليون خانوار د  ر 2.9 ميليون 
واحد   مس��كوني و د  ر مس��احتي مع��اد  ل 5۶ هزار هكتار 
س��كونت د  ارند   كه از حد  ود   900 محله شناسايي ش��د  ه 
د  ر اي��ن محد  ود  ه، 300 محله از اين نوع س��كونتگاه ها د  ر 
اراضي خارج از محد  ود  ه هاي رسمي شهرها قرار د  ارند  . اين 
كارشناس اد  امه د  اد  : سهم شهر تهران از بافت هاي فرسود  ه 
مصوب ش��هري 32۶8 هكتار )5 د  رصد   از مساحت ۷30 
كيلومتر مربعي شهر تهران( است. و از آنجايي كه جمعيت 
متراكم تري د  ر اي��ن 5 د  رصد   زند  گي مي كنند   از اهميت 
بالقوه ي��ي برخورد  ار اس��ت. وي گفت: نس��بت بافت هاي 
ناپايد  ار د  ر شرف فرسود  گي به مساحت شهري تهران نيز 
2۴ د  رصد   اس��ت كه د  ر برگيرند  ه 2۷ د  رصد   از واحد  هاي 

مسكوني و 3۷ د  رصد   جمعيت شهري است. 

20درصدبافتفرسودهاصالحشد
مه��ري با بيان اينكه د  ر حال حاضر حد  ود   20 د  رصد   
جمعيت ش��هر تهران كه اكثريت قري��ب به اتفاق آنها از 
فقرا هم هستند  ، د  ر اين بافت ها زند  گي مي كنند  ، گفت: 
ش��هرد  اري تهران اق��د  ام د  رخور توجهي براي نوس��ازي 
و بهس��ازي اين بافت ها نكرد  ه اس��ت و با توجه به وجود   
گس��ل هاي متعد  د   د  ر شهر تهران، د  ر صورت زلزله حجم 
بااليي از تلف��ات د  ر همين بافت ها خواهد   بود  . به عنوان 
نمونه براساس گزارش ها رسمي سال 9۴ سازمان نوسازي 
شهرد  اري تهران، 52 د  رصد   بافت منطقه 10، 3۷ د  رصد   
باف��ت منطقه 12 و ح��د  ود   30 د  رصد   بافت هاي منطقه 
11 و 1۷ كه عمد  تا محل س��كونت فقرا و طبقه متوسط 
به پايين ش��هري هستند   فرسود  ه اس��ت. اين كارشناس 
شهرسازي با اعتقاد   به اينكه شايد   اين طرح بتواند   رويكرد   
اصالحي بر بافت هاي فرسود  ه د  اشته باشد  ، گفت: براساس 
گزارش خود   ش��هرد  اري تهران تا انتهاي س��ال 9۴ تنها 

20 د  رصد   بافت فرسود  ه شهر تهران از سال 85 نوسازي 
شد  ه است. نكته جالب اينكه تعد  اد   پروانه هاي صاد  رشد  ه 
براي نوس��ازي پس از سال 90 بسيار كاهش يافته است، 
به گونه ي��ي كه تعد  اد   اين پروانه ها د  ر س��ال 93 كمتر از 
يك س��وم تعد  اد   پروانه هاي سال 90 بود  ه و د  ر شش ماهه 
9۴ تنه��ا به 8۷0 مورد   نقصان يافته اس��ت. وي با بيان 
اينكه اين آمارها بيانگر لزوم توجه به بافت هاي فرس��ود  ه 
است، تاكيد   كرد  : مس��اله اصالح بافت فرسود  ه تنها يك 
واژه نيس��ت كه د  ر قالب طرح پيش��گام بيان ش��ود   اين 
طرح نيازمند   تد  ابير و مطالعات شهري است زيرا اغماض 
د  ر اي��ن بافت ها حواد  ث وخيمي را د  ر پ��ي د  ارد  . مهري 
گفت: اصالح و نوسازي اين واحد  ها بايد   به صورتي انجام 
گي��رد   كه متقاضيان با آغوش باز اين واحد  ها را بپذيرند  . 
متاسفانه ما د  ر س��اخت مسكن مهر د  چار اشتباه شد  يم 
و فرام��وش كرد  يم كه كيفيت حرف اول را د  ر س��اخت 
مسكن مي زند  . د  رحالي كه ما د  ر اين بخش فقط به مساله 
س��رعت فكر كرد  يم. اين كارشناس گفت: بازار مسكن با 
ساخت وساز د  ر بافت هاي فرسود  ه مي تواند   تاثير مطلوبي 
د  ر كاهش و تعد  يل قيمت هاي مس��كن د  ر سراسر كشور 
د  اش��ته باشد  ؛ زيرا گسترد  گي اين بافت ها د  ر كشور باال و 

همچنان د  ر حال گسترش است. 

تغييرنگرش؛تيراول
د  ر همين زمينه يك كارش��ناس ساخت وساز بابيان 
اينكه اين طرح مي تواند   نگرش جامعه را نس��بت به اين 
بافت ها تغيير د  هد  ، گفت: رسانه هاي رسمي اين مناطق 
را عموماً محالتي جرم خيز و پرآسيب از منظر اجتماعي 
نشان د  اد  ه و خواسته يا ناخواسته بر نفرت حاشيه نشينان 
و وحشت مركزنشينان از يكد  يگر مي افزايند  . اين د  ر حالي 
است كه بخشي از همين حاشيه نشينان و فقراي شهري 
نقشي مثبت د  ر اقتصاد   ش��هر ايفا مي كنند  . به هر حال 
به نظر مي رسد   تغيير نگرش جامعه نسبت به بافت هاي 

فرس��ود  ه تير اول طرح مسكن پيشگام باشد  . د  ر گام هاي 
بعد  ي مي تواند   به تاثي��ر آن د  ر تعد  يل قيمت ها، كاهش 
آمار متقاضيان مسكن، بهبود   كيفيت زند  گي مستاجران 

اشاره كرد  . 
 حميد  رضا قاضي زاهد  ي گفت: د  ر حال حاضر، بخش 
قابل توجهي از خد  مات ساختماني، توزيعي، حمل ونقلي و 
حتي نيازهاي توليد  ي و مصرفي شهرها د  ر قالب كارگري 
س��اختمان، د  ست فروش��ي، پيك موتوري يا حمل ونقل 
كاال، د  وخ��ت و د  وز و... توس��ط آنها تامين مي ش��ود   كه 
همگي واجد   ارزش  افزود  ه ان��د  . توانمند  ي هاي اقتصاد  ي 
حاشيه نش��ينان غيرقابل چشم پوشي است و علت اصلي 
خروج آنها از بخش رس��مي اقتصاد   را بايد   د  ر موانع ورود   

به بخش رسمي جست وجو كرد  !

پاككردنمساله
وي با اش��اره ب��ه اينكه اصالح بافت هاي فرس��ود  ه 
و حاشيه نش��يني مي توان��د   ارتقاي ش��ان انس��اني را 
د  ر پي د  اش��ته باش��د  ، گفت: تخريب س��كونتگاه هاي 
حاشيه نشينان به نوعي پاك كرد  ن صورت مساله است. 
با اين كار فقر و حاشيه نشيني از ميان نمي رود   و حتي 
تش��د  يد   هم خواهد   شد  . د  ولت بايد   براي تامين حقوق 
قانوني اين افراد   براي د  اشتن سرپناه ورود   و اقد  ام كند  . 
د  ر حال حاضر محله يي مانند   خاك سفيد   را تنها با ارائه 
اسناد   رسمي، نوسازي و بهسازي مي توان زند  ه كرد  . د  ر 
غير اين صورت با اعمال موارد   تحكمي تنها باعث جري 
شد  ن ساكنان و گسترش حاشيه نشيني بيشتر خواهيم 
شد  . اين كارش��ناس ساخت وساز گفت: د  ر حال حاضر 
كشور ساالنه به يك ميليون مسكن نيازمند   است، گفت: 
اگ��ر د  ر هر بخش از اين برنامه 55 هزار ملك س��اخته 
يا اصالح ش��ود   مي تواند   د  ر كاهش آمارهاي متقاضيان 
مسكن موثر باشد  . و بد  ون ترد  يد   اين ميزان د  ر شهرها 
د  يگربه علت ارزاني خد  مات و مصالح بيشتر از اين ميزان 

نيز گسترش د  اشته باشد  . 
زاهد  ي همچني��ن گفت: بطوركل��ي 25 الي 30 
د  رص��د   جمعيت ش��هرهاي بزرگ و كالن ش��هرهاي 
كش��ور ش��امل: تهران، مش��هد  ، اهواز، تبريز، شيراز، 
كرمانش��اه، زاهد  ان، بند  رعباس، همد  ان، س��نند  ج د  ر 
سكونتگاه هاي غيررسمي زند  گي مي كنند  . پيش بيني 
مي ش��ود   د  ر ص��ورت اد  امه روند   موجود   د  ر 10س��ال 
آيند  ه اين س��كونتگاه ها يك چهارم جمعيت ش��هري 
كشور را ش��امل خواهند   شد  . تراكم جمعيت مناطق 
غيررسمي )حاشيه نشين( بطور متوسط حد  ود   250 
نفر د  ر هكتار اس��ت كه 5 تا ۷ برابر متوس��ط تراكم 
ش��هري است؛ يعني س��كونت 5 تا ۷ برابري فقرا د  ر 
يك خانه مثاًل 100 متري نس��بت به سايرين د  ر اين 
مناطق زند  گي مي كنند  ؛ بنابراين به نظر مي رسد   طرح 
مسكن پيش��گام بتواند   د  ر كوتاه ترين زمان بيشترين 
تاثير را بر مس��كن د  اش��ته باش��د  . وي بابيان اينكه 
بافت هاي فرسود  ه ازلحاظ گسترد  گي مي تواند   رويكرد   
مناسبي د  ر تامين مسكن د  ر كالن شهرها د  اشته باشد   
تاكيد   كرد  : زماني كه عرضه نس��بت به ميزان تقاضا 
فراتر باش��د   خواه ناخواه قيمت ه��اي با تعد  يل قيمت 
روبرو مي شود  . وي همچنين با اشاره به اينكه اگرچه 
افزايش تراكم د  ر اين مناطق نيازمند   زيرساخت هاي 
شهري بيشتر است گفت: اين طرح د  ر صورت استفاد  ه 
از تجربه هاي كشورهاي د  يگر موفق از طرح هايي مانند   
مسكن مهر خواهد   بود  . زاهد  ي گفت: حضور تعاوني ها 
و انبوه سازان و مشاركت اين عد  ه د  ر بافت هاي فرسود  ه 
مي تواند   يك برد   – برد   د  وس��ويه محسوب شود  ؛ زيرا 
 جز تغيير ظاهر اين كالن ش��هرها اصالح اين بافت ها 
د  ر خانه د  ار كرد  ن بخش مهم جامعه يعني د  هك هاي 
پايين از اهميتي بااليي برخورد  ار هستند  . د  ر ثاني اين 
بافت مي تواند   د  ر كاهش قيمت هاي امالك د  يگر نيز 
موثر باش��د  ؛ زيرا هجوم افراد   طبقه متوس��ط و پايين 
جامعه به اين س��مت و خالي ش��د  ن تقاضا از بخش 
مركز شهر باعث خواهد   شد   مالكان به صورت رسمي 

تعد  يلي د  ر قيمت ها د  اشته باشند  . 

طرحيآرماني
احي��ا و بازس��ازي بافت هاي 
فرس��ود ه ش��هري د ر سال هاي 
اخي��ر د ر كان��ون توج��ه د ولت 
ق��رار گرفته اس��ت. اين معضل 
ك��ه خطري بالق��وه براي بخش 
قابل توجهي از ش��هرها اس��ت، 
با عوامل د يگ��ري چون ركود  و 
ركود  بازار مس��كن تشد يد  شد ه 
اس��ت. همزماني اين د و مشكل 
بزرگ فش��ار مضاعفي به د ولت 

مرد ان و سياس��ت گذاران بخش مس��كن وارد  كرد ه. د ر اين 
مد ت شاهد  اجراي سياست هاي مختلفي براي ايجاد  تحرك 
و ترغيب سرمايه گذاران د ر جهت احيا و بازسازي بافت هاي 
فرس��ود ه بود يم. با گذشت چند  سال از طرح هاي تشويقي 
و حمايت��ي د ولت به نظر نمي رس��د ، روند  احيا و نوس��ازي 
بافت هاي فرسود ه مطابق با انتظار و برنامه پيش بيني شد ه 

انجام شد ه باشد . 
از جمل��ه طرح هاي��ي كه د ر روزه��اي اخير بخش قابل 
توجهي از اخبار مربوط به احياي بافت هاي فرس��ود ه را به 
خود  اختصاص د اد ه طرحي موسوم به مسكن پيشگام است. 
البته هنوز از جزئيات د قيق و د ستورالعمل هاي اجرايي اين 
طرح به طور كامل رونمايي نش��د ه است، اما آنچه از كليات 
منتشر شد ه بر مي آيد ، هد ف اصلي اين طرح مرتفع كرد ن 
نواق��ص طرح هاي قبلي با قصد  نفوذ بيش��تر د ر بافت هاي 
فرسود ه و انتقال بخشي از بازار ساخت و ساز به سمت اين 
بافت است. البته آنچه از كليات طرح تاكنون اعالم شد ه زيبا 
و قابل توجه است، اما به نظر مي رسد ، اجراي آن هم با تعد اد  

د ر نظر گرفته شد ه كمي آرماني است. 
تجربه قبلي اين نوع طرح ها كه بيشتر جنبه ايد ه آليستي 
د اش��ته د ر عمل با آنچه د ر واقعيت اتف��اق افتاد ه، متفاوت 
بود ه اس��ت. مخصوصا د ر مقوله س��اخت مس��كن كه يك 
پد ي��د ه كامال چند  وجهي اس��ت و بخش بزرگ��ي از آن د ر 
س��مت بخش خصوصي اتفاق مي افتد . مسلما آنچه د غد غه 
سياس��ت گذاران بخش مسكن است متفاوت با مشكالت و 
مسائل سازند گان و ساكنان بافت هاي فرسود ه است. ساخت 
تع��د اد  55 هزار واحد  طي 5 س��ال د ر غال��ب احياي بافت 
فرسود ه نياز به هماهنگي زياد ي بين بخش هاي مختلف و 
د س��تگاه هاي اجرايي د ارد . البته د ر كنار طرح هايي كه قبال 
و د ر حال حاضر د ر حال اجراست، شرايط خاص بافت هاي 
فرس��ود ه از لحاظ تركيب جمعيتي، فرهنگ و سطح مالي 
افراد  ساكن توجه خاص و ويژه يي را از طرف سياست گذاران 
و مجريان آن طلب مي كند . به د ليل قرار گيري اين بافت ها 
د ر قلب ش��هرها تراكم بااليي از جمعي��ت د ر اين بخش ها 
س��اكن هستند . به نظر مي رسد ، د ولتمرد ان پيش از اجراي 
فاز ساخت و س��از اين طرح بايد  فكري به حال جابه جايي 
انبوه جمعيت ساكن د ر اين بخش ها را بكنند . طرح مسكن 
پيشگام به لحاظ تعيين نوع سرمايه گذاران و به نوعي تعيين 
تكليف براي مالكان به شمار مي رود ،  از همين رو با توجه به 
عد م كشش بازار مسكن بعيد  به نظر مي رسد ، كامال اجرايي 
 ش��ود . د ولت بد ون د ر نظ��ر گرفتن مالكيت خصوصي افراد  
بر اين امالك و نقش اصلي بخش خصوصي و تعيين نوع و 
شرايط و حتي تيراژ ساخت عمال د ستيابي به نتيجه مطلوب 
را د ور از د سترس كرد ه است. اما د ر صورت اجراي صحيح و 
بد ون مشكل اين طرح و با فرض ساخت همه اين 55 هزار 
واحد  د ر طي 5 سال نمي توان به جز تاثير قابل توجه آن بر 
نوسازي چهره شهر تاثير قابل توجه د يگري بر بازار مسكن 
تهران متصور شد . زيرا 55هزار واحد  حد ود  5 د رصد  از حجم 
واحد  هاي س��اخته شد ه طي 5 سال د ر شهر تهران با فرض 
ثابت ماند ن تعد اد  ساخت و سازهاي فعلي خواهد  بود . اما د ر 
صورت توسعه اين طرح و تسري آن به تمام مناطق كشور 

مي توان آثار مثبتي براي آن د ر نظر گرفت. 

جذب1.5ميليارددالرسرمايه
درحوزهريلي

 مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي با بي��ان اينكه د ر
۶ سال گذشته بيش از 1.5 ميليارد  د الر د ر حوزه ريلي 
سرمايه گذاري مستقيم جذب كرد ه ايم، گفت: د ر حال 
حاضر راه آهن ۷ ميلي��ارد  د الر قرارد اد  فاينانس منعقد  

كرد ه است. 
به گزارش ف��ارس، تيلمان رود لف براون معاون رييس 
بخ��ش خاورميانه وزارت اقتصاد  و ان��رژي آلمان، د ر اد امه 
سفر خود  به ايران با مد يرعامل راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران د يد ار و گفت وگو كرد . د ر اين مراسم، فعاالن صنعت 
حمل و نقل ريلي آلمان و ش��ركت هاي آلماني نيز حضور 
د ارند . همچنين مد يرعامل راه آهن اظهار كرد : كشور آلمان 
يك��ي از تاثيرگذارترين كش��ورهاي عض��و اتحاد يه اروپا و 
بزرگ ترين اقتصاد  اين اتحاد يه به ش��مار مي رود . س��عيد  
محم��د زاد ه افزود : روابط ايران با آلمان و گس��ترش آن د ر 
ابعاد  سياس��ي و اقتص��اد ي از اولويت هاي مهم سياس��ت 
خارجي ايران د ر رابطه با اتحاد يه اروپاس��ت. وي با اش��اره 
به ارتقا و حج��م روابط اقتصاد ي ايران با آلمان گفت: اين 
رقم د ر سال گذش��ته ميالد ي به 2.9ميليارد  يورو رسيد ؛ 
ايران و آلمان مي توانند  به عنوان د و شريك قابل اعتماد  د ر 
زمينه هاي مختلف اقتصاد ي همكاري هاي مناسبي د اشته 
باش��ند . مد يرعامل راه آه��ن افزود : ايران بين كش��ورهاي 
خاورميانه و آفريقاي شمالي د ومين كشور بزرگ اقتصاد ي 
اس��ت. GDP ايران د ر سال 201۶ ميالد ي ۴12ميليارد  
د الر ب��ود  و اقتصاد  ايران د ر آن س��ال جهش ۶.۴د رصد ي 
د اش��ت. وي افزود : پ��س از برجام حجم تج��ارت ايران و 
اتحاد يه اروپا ۶0د رصد  افزايش يافت و اروپا د ومين مقصد  
صاد راتي ايران د رنظر گرفته شد  و 1۷د رصد  سهم صاد رات 

ايران به مقصد  كشورهاي عضو اين اتحاد يه است. 
وي با اش��اره به برنامه  شش��م توس��عه اي��ران گفت: 
طبق اين برنامه د ر س��ال 201۶ ميالد ي آغاز مي ش��ود  و 
ت��ا 2021 اد امه د ارد ، راه آهن ايران بايد  س��هم خود  را د ر 
حم��ل ب��ار از 12 به 30د رصد  و د ر حمل مس��افر از 8 به 
20د رصد  برس��اند . محمد زاد ه افزود : د ر همين راستا يكي 
از برنامه هاي ما، افزايش سهم راه آهن د ر ترانزيت كاال بين 
قطب هاي اقتصاد ي د نيا به ويژه خليج فارس و شمال اروپا 
و همچنين آسياي شرقي و اروپا از طريق ايران است. وي 
افزود : افزايش خطوط برقي با هد ف ارتقاي سرعت به 200 
كيلومتر بر ساعت، نوسازي و بازسازي خطوط، ايستگاه ها 
و ناوگان، توسعه ايستگاه هاي مسافري، افزايش مشاركت 
بخش خصوص��ي د ر تامين منابع مالي، توس��عه و ايجاد  
بناد ر خشك و مراكز لجستيك و اتصال به مراكز تجاري و 
معد ني و توسعه زيرساخت ها د ر بناد ر، از د يگر برنامه هاي 
راه آهن جمهوري اس��المي ايران است. وي افزود : د ر حال 
حاض��ر راه آهن ايران ۷ ميليارد  د الر قرارد اد  فاينانس براي 

توسعه زيرساخت هاي ريلي منعقد  كرد ه است. 
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دانشوفن10
اينترنتطبقهبنديميشود

مهرمعاون مركز ملي فضاي مجازي از اجراي طرح 
»اينترنت طبقه بندي شده« در كشور خبر داد و گفت: 
تقس��يم بندي اينترنت برمبناي دسترس��ي ها براساس 

نيازها و ماموريت ها خواهد بود. 
خوراكيان با اشاره به اينترنت طبقه بندي شده گفت: 
طرح اينترنت طبقه بندي شده طرحي است كه اجرايي 
مي ش��ود. بر اين اس��اس برخي از مراكز خاص همچون 
مراكز پروژهشي و دانشي، فرهنگي، دانشگاه ها، رسانه ها 
مي توانند به بخش عظيمي از اينترنت دسترسي داشته 
باشند. سعي داريم تقسيم بندي اينترنت به گونه يي باشد 

تا دسترسي ها براساس نيازها و ماموريت ها باشد. 
وي افزود: در دوسال اخير، مصوبات كوتاه را تبديل به 
اسناد قابل انتشار در كشور كرده ايم، اسنادي كه وظايف 
را در حوزه هاي مختلف مشخص مي كند تا زندگي فضاي 
مجازي براساس اسناد ملي به سهولت و بدون مشكالت 
باش��د.  معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي تصريح 
كرد: ش��بكه ملي اطالعات، فضاي مجازي سالم، مفيد، 
ايمن، توليد محتواي منطبق با فرهنگ ايراني اس��المي، 
آموزش و فرهنگس��ازي، صيانت از كودكان و نوجوانان، 
خط و زبان فارس��ي از جمله موضوعات و محورهاي ۲۵ 
گانه يي اس��ت ك��ه براي مان اهميت بس��ياري دارد. وي 
يادآور ش��د: در سال ۹۶ ما براي حمايت و توسعه محتوا 
در كارگروهي بيش از ۹۰ موضوعي كه مانعي براي توليد 
محتوا بوده را شناسايي كرديم و از اين تعداد ۱۵ موضوع 
را در اولويت قرار داريم و هم اكنون با كمك دستگاه هاي 
ذي ربط در حال تنظيم تفاهم نامه و مصوبات هستيم تا 
به رش��د فضاي مجازي كمك بيشتري كند. خوراكيان 
اظه��ار كرد: ب��ا انحصار در حوزه فض��اي مجازي موافق 
نيستيم و بايد كمك كنيم تا اپراتورها و همه كساني كه 
در ح��وزه خدمات و ارتباطات نقش اصلي دارند، در بازار 

توليد مفيد باشد. 

سوءاستفادههكرهااز
نرمافزارهايضدويروس

ياهونيوزهكرها با سوءاستفاده از يكي از قابليت هاي 
نرم افزارهاي ضدويروس تالش مي كنند از آنها براي اجراي 
حمالت بدافزاري بهره بگيرند.  بس��ياري از نرم افزارهاي 
امنيتي و ضدويروس داراي قابليتي موس��وم به قرنطينه 
كردن فايل هاي مشكوك و آلوده هستند. مشكل موجود 
در برخي از اين نرم افزارها انتقال فايل هاي قرنطينه شده 
به پوشه يي ديگر در رايانه فرد قرباني و فعال كردن بدافزار 
را ممك��ن مي كند. در حالت ع��ادي نمي توان فايل هاي 
قرنطينه ش��ده توس��ط ضدويروس را به پوشه هاي ديگر 
ويندوز منتقل كرد، اما براي طراحي اين حمله بدافزاري 
از قابليت NTFS ويندوز براي اعطاي دسترسي كاربري 
به پوش��ه هاي ديگر و انتقال فايل هاي مورد نظر استفاده 
مي ش��ود.  البته براي اجراي موف��ق اين حمله هكر بايد 
بطور فيزيكي به رايانه يي كه مي خواهد آن را آلوده كند، 
دسترس��ي داشته باشد و با توجه به آنكه انتقال بسياري 
از بدافزاره��ا امروزه از طريق اينترن��ت صورت مي گيرد، 
بعيد اس��ت كه اين روش سوءاستفاده بتواند فراگير شود 
و مش��كالت زيادي ايجاد كند. به نظر مي رسد اين روش 
حمله بيش��تر براي آلوده كردن رايانه هاي ش��ركت هاي 
تجاري مورد سوءاس��تفاده قرار بگيرد و برخي كارمندان 

از آن براي انتقام گيري بهره بگيرند. 

اسپيكرآيفون۱۰مشكلساز
شد

پيسيورلداسپيكرهاي گوشي جديد آيفون ۱۰ 
هنگام پخش موسيقي يا تماس تلفني با صداي بلند با 
مشكل روبرو شده و خش خش مي كنند.  پس از آنكه 
كاربران بس��ياري در سراسر جهان از مشكِل به وجود 
آمدِن خط س��بز رنگ موس��وم به »خط سبز مرگ« 
روي صفحه نمايش گوش��ي هاي جديد و هوش��مند 
آيف��ون ۱۰ نارضايتي خود را نش��ان دادند، هم اكنون 
نوبت به اس��پيكرها و بلندگوهاي اين گوشي پرچمدار 
اپل رس��يده اس��ت.  كاربران در حس��اب هاي كاربري 
خ��ود در توييتر، فيس بوك و رديت اعالم كرده اند كه 
اس��پيكرهاي گوش��ي آيفون ۱۰ آنها به هنگام پخش 
موس��يقي يا تماس تلفني با ص��داي زياد خش خش 
ك��رده و صداي نامفهوم و بي كيفيتي را ايجاد مي كند.  
چند ماه پيش كاربران و صاحبان گوشي هاي اس۸ و 
اس  پالس هم با چنين مش��كل مشابهي روبرو شده 
بودند كه با اطالع يافتن اپل از مش��كل ياد ش��ده، آن 
 را با انتش��ار نسخه به روزرساني ش��ده سيستم عامل

iOS ۲ .۰ .۱۱. به زودي حل كرد. 
البته مش��كِل نويز و خش خش كردن صدا توسط 
اس��پيكرهاي اين گوش��ي جديد پرچمدار، تنها براي 
تعداد محدودي از كاربران پيش آمده و ساير كاربران 
اين گوشي با مش��كالت مذكور مواجه نشده اند. اپل 
براي جل��ب رضايت مش��تريان و كاربران��ش دو راه 
پيش رو دارد؛ يكي اينكه با انتش��ار يك به روزرساني 
نرم افزاري يا سخت افزاري مشكل مذكور را به زودي 
حل كند يا اينكه گوش��ي هاي آنها را به كلي تعويض 
كن��د. در هر دو صورت، ش��ركت امريكايي اپل با به 
وجود آمدن مشكالت متعدد همچون خط سبز رنگ 
روي صفحه نمايش يا نقص در اس��پيكرهاي گوشي 

آيفون ۱۰ بايد هزينه هاي هنگفتي بپردازد. 

وبسايتداعشهكشد
بيزينستايميك هكر مسلمان وب سايت خبري 
داعش را هك كرد. يك هكر مس��لمان به وب سايت 
خبرگ��زاري داعش نفوذ كرده و آدرس ايميل ۲ هزار 

مشترك وب سايت »اعماق« را منتشر كرده است. 
هك��ري ب��ه ن��ام Di۵s3nSi۰N مس��ووليت اين 
حمله را به عهده گرفته است. وب سايت اعماق وسيله 
ارتباطي اصلي داعش داشت و جديدترين اخبار درباره 
فعاليت هاي تروريستي اين گروه شبه نظامي در سراسر 

جهان را منتشر مي كند.
اين درحالي است كه به نوشته روزنامه ايندپندنت، 
س��ه س��اعت قبل از اين حمل��ه اعم��اق در ايميلي به 
مش��تركان خود اع��الم كرد به دليل آنك��ه بارها مورد 
حمالت س��ايبري قرار گرفته، اقدامات امنيتي خود را 
افزايش داده است.  Di۵s3nSi۰N در عكس العمل به 
اين پيام، توييتي را با مضمون »چالش را قبول مي كنم« 
منتش��ر كرد. پ��س از آن ايميلي به تمام مش��تركان 
وب س��ايت اعماق با مضمون زير فرس��تاد: »ما تمامي 

ايميل هاي مخفي داعش را هك كرديم... .«
همچنين به نوش��ته روزنام��ه ايندپندنت اين پيام 

حاوي آدرس ايميل ۱۷۸۴ مشترك اعماق بود.

اخبار

شبكههاييكهكاربرانحمايتنميكنند

مصوبه پيام رسان هاي داخلي در ابهام
گروهدانشوفن

قرار است دغدغه  شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي 
داخلي سرانجام در يك مصوبه حمايتي حل شود اما 
لخت��ي و كندي مقررات گذاري آنقدر زياد اس��ت كه 
گاه��ي كار از كار مي گذرد و فرصتي كه هدر مي رود 

حكم ترمز شديد در بازار رقابت را دارد. 
آخرين روزه��اي مهر ماه بود كه مديران ش��بكه 
اجتماعي كلوب از تعطيلي اين شبكه تا پايان پاييز به 
دليل شرايط بد و محدوديت ها خبر دادند در حالي كه 
ش��عار حمايت از شبكه هاي اجتماعي داخلي مدت ها 
است از سوي مس��ووالن وعده مي شود و بارها درباره 

سياست گذاري در اين زمينه صحبت ها شده است. 
وقتي محمد جواد ش��كوري مقدم از موسس��ان 
شبكه اجتماعي كلوب كه ۱۲ سال پيش با تيم سه 
نفره جوان راه اندازي ش��ده، در وبالگ شخصي اش، 
نوش��ت: كلوب دات كام نزديك به 3 بار كامال فيلتر 
ش��د، بار آخر رفع فيلتر ۲۸ روز بطول انجاميد، اگر 
وب مستر يا كشاورز باشيد شايد كمي ملتفت شويد 
كه چگونه بعد از ۲۸ روز زميني خشكيده و بي رونق 

را دوباره بايد گرم فعاليت و حضور مردم كرد. 
مدير اين ش��بكه اجتماعي داخلي به مش��كالت 
فعاليت در اين حوزه اشاره كرد و نوشت: شريان حياتي 
يك ش��بكه اجتماعي و سايت كابر محور فقط و فقط 
محتواي آن است، مقوله يي كه آن روزها بسيار بسيار 
محدود بود و امروز هم به گونه يي ديگر محدود است. 
كلوب دات كام جزو 3 س��رويس پر ترافيك ايران بود، 
درخت پر شاخه برگ كلوب را، پس از فيلترهاي مكرر 
هر روز بي رونق تر كردند و نه دل و دماغي براي مردم 
مان��د و نه براي مديران آن و امروز بس��ياري از همان 

مسووالن نادم و پشيمان هستند اما چه سود؟!
وي با اش��اره به ش��كايت صدا و سيما از پخش 
زنده هاي س��ايت آپارات و فشار براي دريافت مجوز 
IPTV ي��ادآوري ك��رد: وقتي زور يا دس��تتان به 
س��رويس اينس��تاگرام يا تلگرام نمي رسد براي چه 

به سراغ ما مي آييد؟
ش��كوري ادامه داده اس��ت: امروز بيش از ۱۲۰ 
س��ري، محتواي هفتگي توسط كاربران در تهران و 
شهرس��تان ها توليد مي شود و نزديك به ۱۲۰۰ نفر 
اشتغال زايي كرده است. گريزي از جريان تكنولوژي 
وجود ندارد، در بستر آپارات نباشد، هزاران راه ديگر 
براي نش��ر آن وجود دارد. در اي��ن يك صد برنامه 

قطعا اشكاالتي هست و بعدا هم بيشتر پيش خواهد 
آم��د، مگر با غي��ر از صبوري و تدبي��ر و با ضديت 
و از ريش��ه درآوردن مي ش��ود درخت تنومندي را 
اص��الح و پربار ك��رد؟ قحطي محت��واي ويديويي، 
چنان گريبانگير كشور شده كه يك شبكه ۵۰ نفره 
ماهواره يي آنچنان در كشور مخاطب پيدا كرده كه 
روزي چندين پرونده رسيدگي به تبليغات كسب و 

كارها در آن تشكيل مي شود. 
وي گفت: نگهداري سايت كلوب دات كام با شرايط 
فعلي، محدوديت ها و عدم تمايل به توسعه آن بيش از 
اين صالح نيست و تصميم به خاموشي اين سرويس 

در انتهاي پاييز گرفته ايم. 
ب��ه گزارش فارس، محمدج��واد آذري جهرمي در 
اين خصوص گفت: اخيراً مدير يك ش��بكه اجتماعي 
ايران��ي اعالم ك��رده كه فعاليت اين ش��بكه ديگر به 
صرفه نيست و از تصميم تعطيلي اين شبكه خبر داده 
است، درباره اين ش��بكه شايد تغيير رفتار مشتركان 

در منسوخ ش��دن مدل اين شبكه را بتوان تاثيرگذار 
دانست، اما درباره پيام رسان هاي ايراني نمي توان اين 
تصور را داش��ت، چه برنامه منظم��ي براي حمايت از 
پيام رس��ان هاي داخلي وجود دارد كه در آينده شاهد 
خبر تعطيلي پيام رسان هاي ايراني نباشيم، گفت: در 
عرصه فعاليت اقتصادي بخش خصوصي، حس��اب دو 
دو تا چهار تا است و نمي توان از بخش خصوصي انتظار 

سرمايه گذاري حاكميتي را داشت. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات افزود: هر 
حوزه يي كه مشتري نداش��ته باشد، طبيعتا پس از 
مدتي سرمايه گذاري در آن توجيه پذير نيست و اگر 
پروژه يي بسيار خوب داخل كشور توسعه داده شده 
باشد و از لحاظ فني نيز خوب باشد و مدل درستي 
نيز داشته باش��د، اما استراتژي توسعه بازار نداشته 
باش��د، موفق نخواهد بود و با مشكل مواجه خواهد 
ش��د. وضعيت غيررقابتي نيز مطلوب نيست و ضرر 

آن متوجه كاربر نهايي مي شود. 

وي گف��ت: از نظ��ر قواني��ن حمايتي، ش��وراي 
عال��ي فضاي مجازي ب��راي حماي��ت حاكميتي از 
پيام رس��ان ها مصوبه يي دارد ك��ه اين مصوبه داراي 
مراحلي است كه پيام رس��ان هاي داخلي بايد خود 
را رش��د دهند و به مرحله هاي باالتر برسانند و اين 

مصوبه ابالغ شده و بايد جاري سازي شود. 
جهرم��ي يادآور ش��د: اين مصوبه ب��راي اجرا به 
چند آيين نامه نياز داشت كه آيين نامه حمايت هاي 
قضايي در دادس��تاني كش��ور در حال تهيه است و 
آيين نام��ه مقررات گذاري توس��ط س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي با يك ماه تاخير آماده 
و براي تايي��د به مركز ملي فضاي مجازي ارس��ال 
شده و در صورت تاييد مركز، در كميسيون تنظيم 

مقررات ارتباطات به تصويب خواهد رسيد. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: تمامي اي��ن آيين نامه ها 
پس از تهيه بايد در ش��وراي عال��ي فضاي مجازي 

به تصويب برسند. 

اقدام مديران كلوب براي اعالم رسمي خبر تعطيلي 
اين ش��بكه اجتماعي ايراني عالوه بر اطالع رساني به 
كارب��ران، بلندكردن صداي اعتراض و گاليه و خطاب 

قرار دادن مسووالن بوده است. 
پيش از اين گاليه هاي مديران شبكه هاي اجتماعي 
و پيا م رس��ان هاي ايراني در رسانه ها مطرح شده و در 
جلس��اتي با مس��ووالن گاهي خبرنگاران نيز حضور 
داش��ته اند و بنابراين مش��كالت و خواسته هايش��ان 

مشخص است. 
دس��ت وپاگيري قوانيني كه ذاتا قرار اس��ت براي 
تس��هيل امور جوامع وضع ش��وند اما به مانع تبديل 
مي شوند، موانع حقوقي و قضايي و نبود سياست هاي 
حمايت��ي در عين وجود مقرراتي كه ش��رايط رقابت 
بازيگران داخلي و خارجي را غيررقابتي كرده و گاهي 
حت��ي تقاضا كرده اند كه ش��رايط حاك��م بر فعاليت 

خارجي ها را به فعاالن داخلي نيز تعميم دهند. 
اين گاليه ها اگرچه كهنه، اما هنوز به روز هس��تند 
زيرا اين دغدغه ها به مصوبه حمايت از پيام رسان هاي 
داخل��ي حواله ش��ده كه اگرچه مصوبه ش��د اما براي 
اجرايي شدن به آيين نامه هايي نياز دارد كه در دست 

تدوين است. 
كسي انتظار ندارد اين مصوبه معجزه كند يا توقع 
نمي رود يك سازمان به تنهايي وظيفه چندين نهاد را 
برعهده بگيرد. يا مثاًل وزارت ارتباطات به جاي وزارت 
ارشاد متولي محتوا شود يا به جاي قوه قضاييه موانع 
حقوقي را رفع كند بلكه منطقي است اين مهم نياز كار 
مشترك اس��ت اما لختي مقررات گذاري و رفع گره ها 
آنقدر زياد اس��ت كه آزاردهنده مي ش��ود و گاهي كار 

از كار مي گذرد. 
بس��ياري از س��رويس هاي حتي جهان��ي كه در 
دوره ي��ي در اوج بودند در كمال ناباوري به پايان عمر 
خود رس��يدند و به نوس��تالوژي ها پيوستند. بنابراين 
الزامي براي دوام هميش��گي همه سرويس ها نيست؛ 
اما امروز پيام رسان ها روي بورس هستند. تجربه گذر 
كج دار و مريز عمر ش��بكه هايي مثل كلوب منطقي يا 
منصفانه نيست درباره پيام رسان هاي ايراني تكرار شود. 
زماني كه براي فهم مشكل، بررسي شرايط، احصاي 
موانع، مطالعه، قانون گذاري و اجرا هدر مي رود فرصتي 
طاليي است كه در بازار رقابت حكم موتور عقب ران را 
دارد. اين در حالي است كه همچنان انتظار مي رود تا 
مسووالن ازشبكه هاي اجتماعي داخلي حمايت كنند. 

س�ينتش��ركت مخابراتي ژاپني سافت بانك به دنبال س��رمايه گذاري ۱۰ ميليارد 
دالري در اوبر است كه به معناي اختصاص ۲۰ درصد از كل اوبر به آن است. 

اوب��ر كه خدمات تاكس��ي يابي آنالين ارائ��ه مي دهد بعد از انتش��ار اخباري در مورد 
مزاحمت هاي جنس��ي مديران ارشدش دچار بحران شده بود و در ماه هاي اخير به شدت 
در تالش اس��ت تا وجهه عمومي خود را بهبود بخش��يده و سرمايه هاي جديدي را جذب 

كند. 
در همي��ن راس��تا اوبر ۲۰ نفر از كاركنان ارش��د خود كه برخ��ي از آنها موقعيت هاي 

مديريتي مهمي را در اوبر در اختيار داشتند، اخراج كرده است. 
اي��ن توافق منجر به پايان منازعه حقوقي ميان مديرعامل س��ابق اوبر و موس��س آن 
تراويس كاالنيك و ش��ركت Benchmark Capital يكي از س��رمايه گذاران اوليه در 

اوبر نيز مي شود. 
 Benchmark Capital ك��ه ۱3 درصد از اوبر را در اختيار دارد در ماه آگوس��ت 
كاالنيك را تحت پيگرد قضايي قرار داده بود و مدعي شده بود كه وي سهامداران اوبر را 
فريب داده تا بتواند كنترل س��ه كرسي در هيات مديره اين شركت را  به دست آورد و آنها 

در اختيار حاميان خود قرار دهد. 
اوبر اميدوار اس��ت با اين توافق بتواند س��رمايه الزم براي توسعه فعاليت هاي خود در 
امريكا و خارج از آن را به دس��ت آورد. اين ش��ركت به تازگي تعداد اعضاي هيات مديره 

خود را از ۱۱ به ۱۷ نفر افزايش داده است. 

فونآرناگزارش هاي منتشر شده در فضاي مجازي حاكي از آن است كه گوشي هاي پيكسل 
۲ ايكس ال گوگل، بار ديگر دچار مشكل در صفحه نمايش شده اند. 

چند هفته پيش بود كه صفحه نمايش گوشي هاي هوشمند گوگل مدل پيكسل۲ ايكس ال، 
دچار مش��كل سوختگي پيكسل ها ش��ده بود كه اين مشكل در اثر استفاده چند روزه از گوشي 
براي كاربران ايجاد شده بود.  اما هم اكنون بر اساس اخبار جديد منتشر شده، كاربران گوشي هاي 
پيكسل۲ ايكس ال در فضاي مجازي اظهار كرده اند كه كناره و حاشيه صفحه نمايش گوشي هاي 

مذكور كار نمي كند و بسياري از آنها از مشكل پيش آمده ناراضي هستند. 
با اينكه مدت زيادي از عرضه گوشي هاي گوگل پيكسل۲ و گوگل پيكسل۲ ايكس ال نگذشته 
اس��ت، اين گوشي ها با س��يل پايان ناپذيري از مشكالت كوچك و بزرگ مواجه شده اند. يكي از 
مش��كالت اين گوش��ي، از كار افتادن ميكروفون آن به هنگام تماس تلفني يا ضبط صدا است. 
يكي ديگر از مشكالت آن هم كه گفته شد، نقص در صفحه نمايش اين گوشي ها بود. اما شركت 
گوگل در اين باره مدعي شد كه صفحه نمايش به كار گرفته شده در اين گوشي به هيچ عنوان 
با صفحه نمايش گوشي هاي ديگر متفاوت نيست و كامال مشابه پنل هاي اولد ساير گوشي هاي 
هم رده آن است.  اين غول تكنولوژي همچنين اعالم كرد كه تحقيقات گسترده يي در اين باره 
انجام داده است و نتايج به دست آمده از تحقيقات كامال بر تطابق پيكسل هاي صفحه نمايش 
گوشي هوشمند پيكسل۲ ايكس ال داللت دارد. گوگل در آخر به تمامي كاربران اطمينان داد كه 
در اثر استفاده روزانه از اين گوشي هرگز با چنين مشكلي روبرو نخواهند شد. گوگل همچنين 

قول داده بود كه با به روزرساني نرم افزاري مشكل پيش آمده را حل خواهد كرد.

 Vault7 ويتريسايت افشاگر ويكي ليكس تازه ترين اسناد مربوط به كدهاي بدافزار
كه توسط سازمان جاسوسي سيا مورد استفاده قرار گرفته را منتشر كرده است. 

در ميان اس��ناد منتشر شده توس��ط ويكي ليكس كدهاي منبع بدافزار Vault7 نيز 
وجود دارد و بنابراين هكرها در سراس��ر جهان با اس��تفاده از كدهاي يادش��ده مي توانند 

بدافزارهاي جديدي را طراحي كنند. 
يكي از مهم ترين نقاط قوت بدافزار Vault7 قابليت برقراري ارتباط ايمن توسط اين 
بدافزار با طراحان آن بوده كه باعث مي شده كشف و شناسايي آن به كاري بسيار دشوار 
بدل ش��ود. اين در حالي است كه پيچيده ترين و پيش��رفته ترين بدافزارها هم معموال به 

علت ضعف قابليت هاي ارتباطي شناسايي مي شوند. 
اي��ن بدافزار قادر به مخفي كردن ارتباط��ات خود بوده و با مهارت فراوان اطالعات به 
س��رقت برده شده را براي سرورهاي سازمان سيا ارسال مي كرده و سپس دستورات تازه 

براي فعاليت و سرقت اطالعات جديد را دريافت مي كرد. 
Vault7 قادر به اجراي همزمان چندين عمليات خرابكاري در رايانه هاي هدف بوده 
و س��رورهاي فرمان دهنده معموال متعلق به شركت هاي تجاري شناخته شده ارائه دهنده 

خدمات ميزاني وب بوده اند. 
سازمان سيا در مواردي براي مخفي كردن فعاليت هاي خرابكارانه بدافزار Vault7 از 
گواهي هاي ديجيتال جعلي استفاده مي كرد كه متعلق به شركت امنيتي كاسپراسكاي و 

شركت Thawte صادركننده اين نوع گواهي ها به نظر مي رسيد. 

سرمايه گذاري ۱۰ ميليارد دالري ژاپني ها در اوبر ويكي ليكس كدهاي بدافزار سيا را منتشر كرداختالل گوشي هاي گوگل ادامه دارد

دريچه بازار

فضاكاربر

فراسو

انگج�تپيل س��وختي هيدروژني عمدتا براي 
تامي��ن نيروي وس��ايل نقليه مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرن��د، اما آنها ب��ه زودي مي توانند اس��تفاده 

ديگري پيدا كنند. 
گروه خودروس��ازي دايملر و ش��ركت فناوري 
HPE ب��ه دنب��ال اس��تفاده از پي��ل س��وختي 
)سلول هاي سوخت( هيدروژني در اتاق سرور براي 

ارائه خدمات اينترنت هستند. 
دايمل��ر، HPE و مرك��ز نوآوري ه��اي برقي و 
آزمايش��گاه ملي انرژي تجديدپذير امريكا، در حال 
گس��ترش استفاده از پيل س��وختي به شبكه هاي 

كوچك داخل مراكز داده هستند. 
دايمل��ر )Daimler( يك ش��ركت خودروس��از 
آلمان��ي و چن��د مليتي اس��ت، كه از لح��اظ ميزان 
درآمد س��االنه، پس از تويوتا و گ��روه فولكس واگن، 
س��ومين خودروس��از بزرگ جهان به ش��مار مي آيد. 
اين شركت، از نظر تعداد خودروهاي توليد شده، در 
رتبه چهاردهم قرار دارد، همچنين تاكنون به عنوان 

بزرگ ترين كاميون ساز جهان شناخته مي شود. 
ان��رژي خورش��يدي و باد مقدار زي��ادي انرژي 
فراه��م مي كنند، اما پيل هاي س��وختي مي توانند 
اگر تقاضاي انرژي بيش از حد باال باش��د يا قطعي 
برق رخ دهد، انرژي الزم را تامين كنند. شركت ها 

مجبور نيس��تند به ش��دت به موتورهاي ديزلي يا 
ديگر پش��تيبان هاي ناس��ازگار با محيط زيس��ت 
وابسته باشند تا از عهده تقاضاي مشتريان برآيند. 
پيل هاي س��وختي برخالف سيس��تم هاي رايج 
هي��چ محدوديت��ي ندارند چ��را ك��ه مي توانند تا 
زمانيكه هيدروژن وجود داش��ته باش��د به فعاليت 

خود ادامه دهند. 
اين كار با ارائه نمونه هاي اوليه از همين امسال 
آغاز مي ش��ود. البته بايد در نظر داشت كه اجرايي 

شدن آن مدتي طول خواهد كشيد. 
HPE ب��ا ش��ركاي خ��ود هم��كاري مي كند 
ت��ا پيل هاي س��وختي را به سيس��تم هاي موجود 

رايانه يي و آي تي منتقل كند. 

با اين وجود، اين كار مي تواند گام بلندي در مسير 
دس��تيابي به مراكز كامال سبز داده باشد و مهم تر از 
همه، نويد آن را مي دهد كه پيل هاي س��وختي يك 
آينده مترقي خواهند داشت، حتي اگر صنعت خودرو 
بطور كامل به سمت توليد خودروهاي برقي حركت 

كند. 
پيل هاي سوختي ممكن است در صنعت خودرو 
كاربرد وس��يعي نداشته باشند، اما مي توان اطمينان 
داش��ت كه ش��بكه اجتماعي مورد عالقه شما حتي 
اگر س��رور با خاموشي و قطعي كامل مواجه شود، به 

فعاليت خود ادامه خواهد داد. 
پي��ل س��وختي )Fuel cell( يك مب��دل انرژي 
ش��يميايي به ان��رژي الكتريكي اس��ت. اين تبديل 

مستقيم بوده و از بازده بااليي برخوردار است. 
معروف ترين نوع پيل سوختي در حال حاضر پيل 
سوختي هيدروژني اس��ت. انواع ديگر پيل سوختي 
مانند پيل س��وختي متانول ني��ز كاربردهاي خاصي 
دارند. در مورد پيل سوختي هيدروژني مي توان گفت 
كه در اين تبديل از عمل عكس الكتروليز آب استفاده 
مي گردد، به عبارت ديگر از واكنش بين هيدروژن و 

اكسيژن، آب، حرارت و الكتريسيته توليد مي شود. 
هر س��لول در پيل هاي س��وختي از سه جزء  آند، 

كاتد و الكتروليت و غشا تشكيل شده است. 

اس�پيسمحقق��ان س��ازمان فضاي��ي امري��كا 
)ناس��ا( اع��الم كرده اند، در حال س��اخت تجهيزات 
الكترونيكي جديدي هس��تند كه بتواند در ش��رايط 

بسيار سخت زهره دوام بياورند. 
ش��رايط ج��وي در زه��ره به گونه يي اس��ت كه 
تجهي��زات الكترونيك��ي معم��ول نمي توانند مدت 
زي��ادي در آن دوام بياورند.  انس��ان ت��ا به حال در 
چند ماموريت سعي كرده است كه به زهره كاوشگر 
بفرس��تد اما اين تجهيزات بي��ن ۲۰ دقيقه تا كمي 
بيش��تر از دو ساعت با زمين در ارتباط بودند و بعد 

از آن از كار افتادند. 
س��طح زهره يكي از چالش برانگيزترين محيط ها 
محسوب مي ش��ود، دماي باالي ۴۶۲ سانتي گراد و 
فش��ار ۹۲۰ هزار پاسكالي كه ۹۲ برابر فشار موجود 
در س��طح زمين اس��ت و بارش سولفوريك اسيد در 
زهره از جمله مهم ترين  چالش هايي هستند كه كار 

را براي ماموريت هاي اكتشافي مشكل مي كنند. 
پي��ش از اين اعالم ش��ده ب��ود ك��ه محققان و 
متخصصان ناس��ا در آزمايشگاه پيشرانش جت ناسا 
)JPL( به دنبال طراحي كاوش��گرهايي هستند كه 
وابس��تگي كمتري ب��ه قطعات الكترونيكي داش��ته 
باشند تا بتوانند در شرايط پيچيده زهره بيشتر دوام 
بياورند. »جاناتان س��اودر« يكي از محققاني اس��ت 

ك��ه طرح هاي متع��ددي را با الهام از دس��تگاه هاي 
مكانيك��ي مختلف��ي ك��ه در طول تاري��خ طراحي 
ش��ده اند براي كاوشگرهاي مكانيكي در سطح زهره 

ارائه كرده است. 
س��اودر در رابطه با ش��رايط زهره در بيانيه ناس��ا 
نوشته اس��ت: سطح زهره آنقدر غيرقابل تحمل است 
كه نمي توان يك كاوشگر كامال الكترونيكي مانند آنچه 
در مريخ اس��ت را به آنجا فرس��تاد؛ اما با يك كاوشگر 
مكانيكي مي ت��وان اين چالش را تا ح��د زيادي حل 
كرد. اين كاوش��گر به جاي اجزاي ديجيتال از قطعات 
آنالوگ استفاده مي كند و براي تامين انرژي از صفحات 

خورشيدي استفاده مي كند. 
و  ناس��ا  ب��راي  تجهيزات��ي  چني��ن  س��اخت 
ماموريت ه��اي آن در محيط هاي با ش��رايط جوي 
نامساعد بسيار با اهميت است و مي تواند راه را براي 
به دست آوردن اطالعات حياتي و جزئي تر در رابطه 

با سياره زهره و عطارد بسيار هموار كند. 
در عطارد دما به ۴۲۷ درجه سانتي گراد مي رسد 

و امكان استفاده از اين تجهيزات وجود دارد. 
نكت��ه قاب��ل توجه ديگر اين اس��ت ك��ه از اين 
تجهيزات مي توان براي كاوش در سيارات غول پيكر 
گازي نظير مش��تري، زحل، اوران��وس و نپتون نيز 

استفاده كرد. 

ناسا تجهيزات بادوام براي »زهره« مي سازدشبكه هاي اجتماعي با هيدروژن كار خواهند كرد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

  اختصاص ۲۴ س�اعت مكالمه رايگان همراه 
اول به مناطق زلزله  زد ه

همراه اول جهت تس��هيل ارتب��اط د ر مناطق زلزله 
زد ه، مكالمه رايگان د رون ش��بكه به شهرهاي زلزله زد ه 

استان هاي كرمانشاه و ايالم اختصاص د اد . 
به گزارش اد اره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، پس از وقوع زلزله د ر استان هاي ايالم و كرمانشاه، 
شبكه اپراتور اول د ر آن مناطق كامال پايد ار بود ه و انتقال 

ترافيك بد ون هيچ گونه اختاللي صورت مي گيرد . 
براس��اس اين گ��زارش د قايقي پس از وق��وع زلزله، 
تيم ه��اي فني هم��راه اول د ر اين مناطق حاضر ش��د ه 
و با توج��ه به قطعي برق د ر برخي مناطق د ر س��اعات 
اوليه با تجهيز سايت ها به برق اضطراري، سرويس د هي 
به مناطق زلزله زد ه را ميس��ر كرد ند . انتقال سايت هاي 
BTS اضطراري به مناطق زلزل��ه زد ه، افزايش ظرفيت 
سايت هاي موجود  و بازد يد  از كليه سايت هاي منطقه و 
حصول اطمينان از عملكرد  مناسب آنها از د يگر اقد امات 
اپرات��ور اول د ر مناطق زلزله زد ه بود ه اس��ت. همراه اول 
جهت تسهيل ارتباط د ر ش��هرهاي زلزله زد ه اسالم آباد  
غرب، پاوه، تازه آباد ، جوانرود ، روانسر، سرپل ذهاب، قصر 
ش��يرين، كرند ، گهواره، گيالن غرب، چوار، زرنه، ايوان و 
سرابله، مكالمه رايگان د رون شبكه)به مقصد  همراه اول 
و تلفن هاي ثابت( از س��اعت ۱۴روز د وش��نبه به مد ت 
۲۴س��اعت د ر نظر گرفته است. با اقد امات پيشگيرانه و 
تس��ريع د ر اقد امات پس از وق��وع زلزله با وجود  افزايش 
بس��يار زياد  ترافيك منطقه، سرويس د هي به هموطنان 
زلزله زد ه به صورت نرمال د رحال انجام است. همچنين 
همراه اول از روز سه شنبه به مد ت يك هفته، تسهيالت 
خاص��ي را ب��راي مناط��ق زلزله زد ه د ر نظ��ر گرفته كه 

جزييات آن متعاقبا اعالم مي شود . 
 تكليف نواح�ي صنعتي و ش�هر كاوه د  ر مورد   
فيبر نوري- مركزي| رييس شركت مخابرات شهرستان 
ساوه د  ر مورد   استقرار اينترنت و شبكه فيبر نوري د  ر مناطق 
صنعتي شهر ساوه ازجمله شهر صنعتي كاوه اظهار كرد  : شهر 
صنعت��ي از لحاظ خد  ماتي مانند   ويس و اينترنت همرد  يف 
با تهران اس��ت و د  رحال حاضر ام��كان واگذاري اينترنت تا 
س��رعت ۴0مگابايت را از طريق سيستم هاي وي. د  ي. اس. 
ال)VDSL( وجود   د  ارد   و هيچ مشكلي د  ر استفاد  ه از د  يتا و 
خطوط اينترنت براي شركت ها وجود   ند  ارد  . مجيد  ي گفت: 
همچنين از س��ال ۱39۲ براي ايجاد   تكنولوژي فيبر نوري 
كه د  اراي پهناي باند   نامحد  ود  ، بطور مد  اوم با شهر صنعتي 
كاوه جلس��ات و مذاكراتي انجام ش��د  ه و ب��راي اجراي اين 
طرح حد  ود   70ميليارد   ريال اعتبار نياز است. وي اد  امه د  اد  : 
شركت مخابرات براي تامين اين هزينه ها پيشنهاد   اجراي 
مشاركتي طرح را د  اد   كه هيات مد  يره شهر صنعتي راجع به 
اين امر به اتفاق نظري نرسيد  . به گفته اين مسوول،  اكنون 
شركت مخابرات تصميم به اجراي طرح د  ر قالب طرح هاي 
اختصاص��ي از مح��ل اعتبارات اين ش��ركت د  ارد   و ش��يوه 
كار بد  ين صورت اس��ت كه با توجه به ارتقاي سيس��تم ها، 
شركت هاي مستقر د  ر شهر صنعتي كاوه مي توانند   متقاضي 
اس��تفاد  ه از هر پهناي باند  ي باش��ند   و مخاب��رات نيز اين 

خد  مات را د  ر همان بستر مسي به آنها ارائه مي كند  . 
  تمام محورهاي ارتباطي ايالم باز است- ايالم

مد ي��ركل راه��د اري و حم��ل و نق��ل جاد ه يي ايالم 
گفت: تمام محوره��اي ارتباطي ايالم باز اس��ت. نوراهلل 
د لخواه اظهار كرد : به د ستور استاند ار ايالم چند  د ستگاه 
ماش��ين آالت س��نگين ب��راي آوار ب��رد اري و كمك به 
نيروهاي امد اد ي به س��رپل ذهاب اعزام شد ند . مد يركل 
راه��د اري و حمل و نقل جاد ه يي ايالم گفت: بر اثر زلزله 
د يشب)يك شنبه( بعضي از محورهاي استان ايالم ريزش 
د اشتند  كه به وس��يله عوامل راهد اري پاكسازي شد ه و 

اكنون تمام محورها باز شد ه و ترد د  د ر جريان است. 
 بازد ي�د  پژوهش�گران اروپاي�ي از گلخانه اي 
د ر البرز- كرج| گروهي از پژوهش��گران به سرپرستي 
مد يركل بخش غذا و نوشيد ني هاي كميسيون اروپا روز 
د وش��نبه از مزرعه كشت گلخانه يي مد رن د ر شهرستان 
ساوجبالغ استان البرز بازد يد  و روش كشت نوين ايراني 
را تحس��ين برانگيز توصيف كرد ن��د . خانم»ميال فروئن« 
مد يركل بخش غذا و نوش��يد ني هاي كميسيون اروپا د ر 
اي��ن بازد يد ، اجراي طرح هاي تركيبي د ر بخش كش��ت 
گلخانه ي��ي د ر ايران را موثر عنوان ك��رد . وي اد امه د اد : 
اجراي پروژه هاي كش��ت گلخانه يي به سبك ايراني كه 
تلفيقي از ايد ه هاي سنتي و جد يد  بود ه، روش اقتصاد ي و 
خوبي است. فروئن گفت: استفاد ه از فناوري هوشمند انه 
و مد رن د ر برخي مزارع گلخانه يي س��اوجبالغ حركتي 
مناسب براي توليد  انبوه محصوالت كشاورزي و كاهش 

استفاد ه از سموم است. 
  افزاي�ش اختي�ارات گم�ركات ي�زد - يزد | 
مد يركل گمركات اس��تان يزد  گفت: ترخيص كاال هاي 
واحد  هاي توليد ي ب��د ون پرد اخت حقوق ورود ي از اين 
پس د رگمركات استان انجام مي شود . مد يركل گمركات 
استان يزد  با اشاره به افزايش اختيارات اين گمركات براي 
حمايت از توليد  د اخلي گفت: واحد هاي توليد ي معتبر 
مي توانن��د  كاالي خود  را بد ون پرد اخت حقوق ورود ي و 
با نگهد اري بخشي از كاال به عنوان وثيقه ترخيص كنند . 
مهرد اد  پيرحياتي با اش��اره به بخش��نامه جد يد  گمرك 
ايران افزود : براساس اين بخشنامه و براي حمايت از توليد  
د اخلي و بهبود  فضاي كسب وكار و تسهيل د ر تشريفات 
گمركي براي واحد هاي توليد ي معتبر با نگهد اري بخشي 
از كاال ب��ه عنوان وثيقه حق��وق ورود ي به اين گمركات 

تفويض شد ه است.  
 ايجاد  پايانه گرد شگر د ر ورود ي هاي يزد - يزد | 
مد ير پايگاه ميراث جهاني ش��هر تاريخي يزد  با بيان اينكه 
گرد ش��گري پايد ار ضرورت اجرايي د ر برنامه ريزي توسعه 
گرد ش��گري اس��ت، گفت: گرد ش��گري زماني مي تواند  به 
عنوان صنعتي پويا و قد رتمند  براي ما ايفاي نقش كند  كه 
سرمايه هاي ما د ر اين زمينه حفظ شوند . مجتبي فرهمند  
با اشاره به اينكه ثبت جهاني بافت تاريخي يزد ، عامل ايجاد  
بس��ياري از فرصت هاي توسعه يي براي كشور است، اظهار 
كرد : اس��تفاد ه از اين فرصت ه��ا نيازمند  برنامه ريزي د قيق 
اس��ت كه بايد  با د ر نظر گرفتن پتانسيل هاي شهر تاريخي 
انجام شود . وي افزود : ايجاد  پايانه گرد شگر د ر ورود ي هاي 
عرص��ه جهاني، افزاي��ش اقامتگاه هاي گرد ش��گران، ايجاد  
سازوكارهاي مناسب و كارآمد  جهت راهنماي گرد شگران 
و شناس��اند ن ه��ر چ��ه بهتر فرهن��گ يزد ي ه��ا از د يگر 
ضرورت هاي اجرايي است كه بايد  د ر د ستوركار قرار گيرد . 

اخبارشهرستانها

مديرعامل صندوق كارآفريني اميد تشريح كرد

سايه روشن هاي عملكرد صندوق در حوزه كسب و كار خرد
پرداخت 51 هزار ميليارد ريال تسهيالت اشتغال زايي در دولت يازدهم

نماينده ولي فقيه در كردستان: 

كولبران را بايد وارد عرصه تجارت و توليد كرد

گروه بنگاه ها|
يكي از اركان اصلي بحث تامين مالي بنگاه هاي خرد  
د ر بطن د ولت، صند وق كارآفريني اميد  اس��ت كه بعد  از 
مشكالتي كه د ر زمان د ولت هاي نهم و د هم ايجاد  شد  از 

د ل خاكستر صند وق مهر امام رضا)ع( سر بر آورد . 
تغيير راهبرد  صند وق كارآفرني اميد  همزمان با ابالغ 
سياس��ت هاي اقتصاد  مقاومتي، اين مجموع��ه را د ر ارائه 
تس��هيالت بانكي پوياتر از گذش��ته كرد ؛ به گونه يي كه 
شاهد  پرد اخت 5۱ هزار ميليارد  ريال تسهيالت توسط اين 
صند وق و افزايش 3برابري پرد اخت تس��هيالت به بخش 

صنعت د ر د ولت يازد هم هستيم. 
 رفع مساله بيكاري و ايجاد  اشتغال هميشه به عنوان 
مهم ترين د ل مش��غولي د ولتمرد ان مطرح بود ه و هر يك 
از روس��اي د ولت با ارائه نسخه هاي متفاوت براي د رمان 
اين د رد  مزمن تالش كرد ه اند . د ر اين چارچوب شناسايي 
د غد غه ها و موانع پيش روي فعاالن اين حوزه با راهبرد هايي 
همچون تصويب قوانين مختلف، ارائه تسهيالت سرمايه د ر 
گرد ش، بخشود گي جرايم و د يركرد هاي بانكي و پرد اخت 
تس��هيالت كم بهره از رويكرد هاي د ولتمرد ان براي رونق 
د ر حوزه توليد  و اشتغال به شمار مي رود . د ر همين ارتباط 
صند وق كارآفريني اميد  با وجود  اينكه سرمايه اند كي د ر 
اختيار متقاضيان راه اند ازي طرح كسب وكار قرار مي د هد  
اما براس��اس آمارها، نقش محوري د ر توسعه اشتغال به 
ويژه د ر مناطق روس��تايي و كم برخورد ار د اشته است. به 
همين منظور ايرنا د ر جريان س��فر نوراهلل زاد ه به همد ان 
براي بررسي نقش و خد مات صند وق كارآفريني اميد  د ر 
ايجاد  اشتغال با مد يرعامل صند وق كارآفريني اميد  كشور 
به گفت وگو نشس��ت تا تصويري از عملكرد  اين صند وق 

براي مخاطبان ارائه شود . 
 ش�اخص هاي كيف�ي اي�ن صند وق د ر ۴ س�ال 

گذشته چه تغييراتي د اشته است؟ 
فعاليت هاي صن��د وق كارآفريني اميد  د ر س��ال هاي 
9۲ ت��ا 96 مبتني بر ش��اخص هاي كم��ي و كيفي قرار 
گرفت و د ر راس��تاي بهبود  شاخص هاي كيفي، اقد ام به 
برنامه ري��زي راهبرد ي و براي محورهاي با اهميت برنامه 
اجرايي طراحي ش��د . با توجه به همزماني اجراي برنامه 
راهبرد ي با ابالغ سياس��ت هاي اقتصاد  مقاومتي د ر سال 
9۲ سياس��ت هاي صند وق كارآفريني اميد  مبتني بر اين 
د ستورالعمل تد وين شد  تا بتوان بحث حمايت از توليد ات 
د اخلي، شبكه توزيع و رويكرد  زنجيره يي به فرآيند  توليد  
و توزي��ع را مد  نظر قرار د اد . د ر همين چارچوب حمايت 
و ايجاد  ش��بكه توزيع براي آن د س��ته از محصوالتي كه 
توليد  انب��وه آن د ر كارگاه هاي كوچك امكان پذير بود  د ر 
د ستوركار قرار گرفت. همچنين با توجه به اينكه صند وق 
كارآفريني اميد  بد ون مجوز بانك مركزي فعاليت مي كرد  
براي اينكه د ر بازار پولي فعاليت صند وق را قانونمند  كنيم، 
مجوز الزم از بانك مركزي د ريافت شد  و از اين رو ماهيت 
حقوقي صند وق كارآفريني اميد  تعيين تكليف شد  چراكه 

صند وق از سال هاي گذشته به شكل هاي مختلف فعاليت 
مي كرد  و چند ين بار اد غام آن مطرح ش��د ه بود . بنابراين 
الزم ب��ود ، ماهيت آن شفاف س��ازي ش��ود  ك��ه با كمك 
مس��ووالن اين مهم نيز محقق شد . د ر اين ميان فعاليت 
كمي صند وق كارآفريني اميد  موجب جلب  توجه د ولت 
و مجلس به اين نهاد  و د ر نهايت انتخاب اين صند وق به 
عامليت پرد اخت تسهيالت از محل منابع صند وق توسعه 

ملي شد  و ما اين موضوع را با جد يت پيگيري كرد يم.
 منابع د ولتي صند وق كارآفريني اميد  چه ميزان 

است؟ 
د ر ۴س��ال گذش��ته هيچ اعتبار د ولت��ي به صند وق 
پرد اخت نشد ه و اين صند وق تنها از محل بازگشت اقساط 
منابع قبلي مد يريت مي شود  د رحالي كه د ر سال هاي 88 
 تا 9۲ د ر قالب كمك به افزايش سرمايه صند وق بيش از

6 هزار و 800 ميليارد  ريال به آن تزريق شد ه بود . 
ش�اخص پرد اخت تس�هيالت با وج�ود  تزريق 
نكرد ن اعتبار از سوي د ولت تغييري د اشته است؟ 

د ر ش��اخص پرد اخت تس��هيالت با 83 د رصد  رش��د  
مواجه هس��تيم؛ با اين توصيف كه د ر ۴س��اله 88 تا 9۲ 
ح��د ود  ۲8هزارميلي��ارد  ريال صن��د وق كارآفريني اميد  
تس��هيالت پرد اخت كرد ه بود  اما د ر س��ال 9۲تا 96 اين 
آمار به 5۱ هزارميليارد  ريال رسيد  همچنين د ر اين زمان 
ساالنه به طور متوس��ط به ۱60هزار متقاضي تسهيالت 

پرد اخت شد ه است.

 وضعيت صند وق د ر زمينه وصول اقساط چگونه 
است؟ 

د ر زمينه وصول اقساط نيز به همين شكل عمل شد ه 
اس��ت؛ يعني ۴س��اله د ولت د هم 93د رصد  انتظار وصول 
اقس��اط اين صند وق محقق ش��د  اما د ر مد ت ۴ساله 9۲ 
تا 96 با 5 د رصد  رش��د  به 98د رصد  رس��يد ه و از ۴۲هزار 
و 700ميليارد  ريال انتظار وصول كه د اش��تيم ۴۱هزار و 
770ميليارد  ريال وصول شد ه است. بي ترد يد  اگر صند وق 
مي خواهد  پايا و ماند گار باش��د  و بتواند  خد مات بيشتري 
ارائه د هد  بايد  براي وصول اقساط فكر اساسي كند  چون 
صند وقي كه با ماهيت قرض الحس��نه و ۴د رصد  كارمزد  
فعاليت مي كند  اگر نتواند  اقساط خود  را به موقع د ريافت 

كند  به طور حتم با شكست مواجه مي شود . 
برخي ب��ر اين باورند  كه صند وق د ر ارائه تس��هيالت 
سختگيري مي كند  د رحالي كه اين سخت گيري نيست 
بلكه اطمينان از بازگش��ت اقساط براي پايا ماند ن و ارائه 

خد مات بيشتر به مرد م است. 
آيا توانسته ايد  مطالبات را كاهش بد هيد ؟ 

قط��ع يقين اگر نتوانيم اقس��اط را وصول كنيم، توان 
وام د هي نيز كاهش مي يابد  بنابراين د ر ۴ س��ال گذش��ته 
تالش شد  كه نه تنها از سير صعود ي مطالبات جلوگيري 
ش��ود  بلكه ميزان آن ني��ز د رصد ي كاه��ش يابد . ميزان 
مطالبات صند وق كارآفرين��ي اميد  ۲هزار و 800 ميليارد  
ريال اس��ت كه اين ميزان مطالبات توان صند وق را براي 

پرد اخت تس��هيالت كاهش د اد ه اس��ت هر چند  د ر طول 
۴سال 9۲تا 96 با رش��د ي كه د ر وصول اقساط د اشتيم، 
اجازه ند اد يم مطالبات رشد  پيد ا كند . علت به وجود  آمد ن 
اين مطالبات د ر د ولت قبل را مي توان د ريافت ضمانت هاي 
بانكي نامناس��ب و ارزيابي ناد رست و ساماند هي نامناسب 
طرح ها برش��مرد . د رحالي كه طي ۴سال گذشته پس از 
طراحي برنامه هاي راهبرد ي س��عي شد ، طرح ها را به نحو 
مطلوب ارزيابي كنيم و پس از بررس��ي اهليت متقاضي، 
تس��هيالت پرد اخت كنيم. همچنين ب��راي جلوگيري از 
ش��كل گيري مطالبات معوق، فرآيند  پرد اخت تسهيالت 
اصالح ش��د  ولي برخي اش��كال مي گيرند  بر اين موضوع 
د رحالي ك��ه اين اقد ام منجر به افزاي��ش پايايي صند وق 
كارآفريني اميد  شد ه است. البته بايد  به منتقد ان اعالم كرد  
ك��ه د ر صورت اصالح نكرد ن فرآيند ها و د ر پيش گرفتن 
روالي كه د ر د ولت گذشته د ر پيش گرفته شد ه بود  با د ر 
نظر گرفتن اين موضوع كه د ولت پولي به صند وق نمي د هد  
و ما نيز وصولي مناس��ب ند اشته باشيم به طور حتم بايد  

منتظر ورشكسته شد ن صند وق كارآفريني اميد  باشيم.
 د ر زمين�ه جذب س�پرد ه هاي مرد م�ي اقد امي 

كرد ه ايد ؟ 
پس از د ريافت مجوز فعاليت از بانك مركزي د ر زمينه 
جذب س��پرد ه هاي مرد مي با رشد  خوبي مواجه بود يم و 
مرد م از س��پرد ه گذاري د ر اين صند وق استقبال كرد ند  و 
اين موجب ش��د  ما بتوانيم از محل منابع مرد م به مرد م 

تسهيالت پرد اخت كنيم. طبق د اد ه هاي آماري د ر پايان 
سال 9۱ حد ود  ۲هزار و 500 ميليارد  ريال ميزان سپرد ه 
مرد مي اين صند وق بود  ولي د ر پايان س��ال 95 با حد ود  
۲.5برابر افزايش اي��ن رقم به 6 هزار و 300ميليارد  ريال 

افزايش يافت. 
براي چابك س�ازي صند وق چ�ه اقد امي انجام 

د اد يد ؟ 
براي چابك سازي و افزايش بهره وري د ر منابع انساني 
به عنوان مهم ترين اولويت هاي د ولت تد بير و اميد  از سال 
9۲ تاكن��ون نه تنها با افزايش ني��رو روبه رو نبود يم بلكه 
ش��مار نيروها سير نزولي د اشته و نيروي انساني صند وق 
كارآفريني اميد  از يك هزار و 3۱7نفر با ۱0د رصد  كاهش 
هم اينك به يك هزار و ۲07نفر رسيد ه است. تعد اد ي از 
نيروهاي صند وق كارآفريني اميد  د اراي مد رك تحصيلي 
د يپلم و زيرد يپلم بود ند  بنابراين براي اينكه سطح خد مات 
صند وق افزايش يابد  اين قش��ر را تش��ويق به حضور د ر 
عرصه كارآفريني و ايجاد  كس��ب وكار كرد ه و تسهيالتي 

نيز د ر اختيار آنها قرار گرفت. 
 د ر پرد اخ�ت تس�هيالت ب�ه بخش ه�اي ك�م 
برخ�ورد ار و روس�تاها چه اقد امي ص�ورت گرفته 

است؟ 
با توجه به اينكه سياست هاي صند وق كارآفريني اميد  
د ر چارچوب سياست هاي اقتصاد  مقاومتي طراحي شد ه 
است ما بيشترين رشد  پرد اخت را د ر بخش صنايع د اريم 

به ويژه صنايعي كه د ر روستاها مستقر شد ند . 
طبق آمار د ر ۴س��ال گذش��ته پرد اخت تس��هيالت 
به بخش صنعت حد ود  3.5برابر رش��د  د اش��ته و ميزان 
تسهيالت پرد اختي به اين بخش از ۲هزار و 880 ميليارد  
ريال د ر د ولت د هم به ۱3هزارميليارد  ريال د ر س��ال هاي 
9۲تا 96 رسيد ه است. از اين ۱3هزارميليارد  ريال حد ود  
5 هزارميلي��ارد  ري��ال به صنايع مس��تقر د ر محيط هاي 
روس��تايي اختصاص يافته اس��ت؛ يعني صنايع و كسب 
وكارهاي كوچك صنعتي، صنايع د س��تي و د يگر صنايع 
مورد  حمايت مالي صند وق قرار گرفته و سعي د ر تقويت 

و د اير كرد ن آنها د اشته ايم.
 صن�د وق كارآفريني د ر بخ�ش خد مات نيز 

فعال بود ه است؟ 
اين صند وق د ر بخش خد ماتي كه سرويس به بخش 
توليد  مي د هند ، فعاليت خوبي د اشته است. به عنوان مثال 
بخش لجستيك با حمايت صند وق كارآفريني و هماهنگي 
سازمان راهد اري كشور د ر روستاها ساماند هي شد . بخش 
خد مات به طور عمد ه س��رويس د هند ه بخش توليد  است 
بنابراين صند وق كارآفريني د ر برنامه هاي خود  س��عي د ر 
حمايت شبكه يي د ارد ؛ هر چند  طرح هايي كه د ر قالب اين 

شبكه ها نبود ند  نيز از تسهيالت صند وق بهره مند  شد ند . 
آمارها گوياي اين است كه عملكرد  صند وق كارآفريني 
اميد  متناسب با تغيير راهبرد هاي نظام تغيير كرد ه و اين 
مجموعه د ر تحقق اقتصاد  مقاومتي موفق عمل كرد ه است. 

نمايند ه ولي فقيه د ر اس��تان كرد ستان گفت: كولبري بايد  هر چه 
س��ريع تر ساماند هي شود  و كولبران را وارد  عرصه تجارت و توليد  كرد  

تا معضل بازارچه هاي موقت مرزي د ر كشور ما برطرف شود . 
به گزارش مهر، آيت اهلل س��يد محمد  حسيني ش��اهرود ي د ر مراسم 
گراميد اشت روز ملي صاد رات و تجليل از صاد ركنند گان نمونه استان كه 
د ر سالن پيامبر اعظم استاند اري تشكيل شد ، گفت: مايه تاسف است د ر 
اس��تاني كه د اري ظرفيت هاي فراواني د ر بخش هاي مختلف است مرد م 
با مش��كل اقتصاد  و اشتغال مواجه باش��ند . وي با بيان اينكه د ين مبين 
اس��الم بر مولد  بود ن و ارائه خد مت به د يگران تاكيد  كرد ه است، عنوان 
كرد : اگر فرامين و د س��تورات د يني به طور كامل رعايت شود  بسياري از 
مشكالت برطرف خواهد  شد . وي با اشاره به اينكه كشور ما پيشرفت هاي 
فراوان��ي كرد ه و قاد ر به ارائه خد ماتي به د يگر كشورهاس��ت، بيان كرد : 

نه تنها د ر چند  بخش بايد  د ر تمام بخش ها و حوزه ها به پيش��رفت هاي 
الزم د س��ت پيد ا كنيم و اين مهم مس��تلزم بهره من��د ي از توان نيروي 
انس��اني است. نمايند ه ولي فقيه د ر كرد ستان بر توجه جد ي به صاد رات 
و ارزآوري تاكي��د  ك��رد  و اد امه د اد : بازارچه ه��اي موقت مرزي معضلي 
د ر كش��ور ما ش��د ه كه بايد  تد بيري براي ساماند هي آن اند يشيد ه شود . 
آيت اهلل حسيني شاهرود ي اضافه كرد : كولبري بايد  جمع شود  و كولبران 
هم عزتمند انه وارد  عرصه تجارت و توليد  ش��وند  و توليد ات آنها به د يگر 
نقاط د نيا صاد ر ش��ود  و اين گون��ه معضل بازارچه هاي مرزي هم برطرف 
خواهد  شد . وي اظهار كرد : تراز تجاري منفي شايسته كشور و استان ما 

نيست و بايد  تالش شود  اين تراز همواره مثبت باشد . 
رييس اتحاد يه صاد ركنند گان اس��تان كرد ستان هم د ر اين مراسم 
با اش��اره به اينكه اقتصاد  زيربناي جامعه است، گفت: هر كشوري كه 

اقتصاد  آن صاد رات ند اشته باشد  روبه فناست. آزاد  محمود يان با اشاره 
به اينكه حل تمام مشكالت صاد ركنند گان از توان د ولت خارج است، 
عن��وان كرد : انتظار د اريم د ولتمرد ان الاقل مهم ترين مش��كالت ما را 

برطرف كنند . 
وي مشكل اساس��ي صاد ركنند گان را نبود  نقد ينگي خواند  و بيان 
كرد : سيستم بانكي ما نسبت به پرد اخت تسهيالت به صاد ركنند گان 
بيگانه اس��ت و اين د رحالي اس��ت كه د ر كش��ور همس��ايه ما يك تا 
۱0ميلي��ون د الر وام با بهره ۴د رصد  ب��ه صاد ركنند گان خود  پرد اخت 
مي كنند ، د ر چنين شرايطي ما توان رقابت با آنها را ند اريم. وي عنوان 
كرد : متاس��فانه نرخ تسهيالت د ر كشور ما بس��يار باالست و هيچ گاه 
صاد ركنن��د ه و توليد  كنند ه ما با وام هايي با ن��رخ بهره ۲0د رصد  توان 
رقاب��ت د ر بازاره��اي جهاني را ند ارد . ريي��س اتحاد يه صاد ركنند گان 

اس��تان كرد ستان خواستار رفع مشكل انبارهاي پارسيان مرز باشماق 
مريوان شد  و اظهار كرد : سال هاست وعد ه حل مشكل اين انبارها د اد ه 
مي شود  و تاكنون كاري انجام نشد ه است. محمود يان عنوان كرد : تنها 
صاد رات براي رونق تجاري كافي نيس��ت و وارد ات هم اساس تجارت 
اس��ت و بايد  به آن توجه ش��ود . وي اضافه كرد : ۴ سال پيش استاند ار 
اسبق كرد س��تان قول بازگشايي مرز سيف س��قز را د اد ند  كه محقق 
نش��د  و تاكنون به طور واضح مشكل اين مرز عنوان نشد ه است. وي با 
اشاره به اينكه بسته ش��د ن مرزها بيشترين ضرر را به صاد ركنند گان 
وارد  مي كند ، بيان كرد : اگر قرار اس��ت مرزي بسته شود  قبل از آن به 
ما اطالع د هند  نه اينكه 750 خود رو حامل كاال د ر مرز وجود  د اش��ته 
باش��د  و آنگاه چند  س��اعت قبل از بسته ش��د ن مرزها به ما اين اقد ام 

را اعالم كنند . 

آذربايجان شرقي|
مد يرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب 
استان د رخصوص منابع تامين آب استان 
گف��ت: آب د ر د س��ترس مش��تركين از 
55 د رصد  آب هاي س��طحي و ۴5د رصد  

آب هاي زيرزميني تامين مي شود . 
ايمانل��و گف��ت: تامي��ن كيفيت آب 
شهروند ان از طريق 9واحد  تصفيه خانه 
آب بود ه كه عمليات زالل سازي و گند زد ايي آب هاي سطحي را انجام 
مي د هند  و 86 د ستگاه تاسيس��ات كلرزني براي آب هاي زيرزميني 
ب��ود ه تا همواره و د ر هر نقطه از اس��تان آب س��الم و بهد اش��تي د ر 
د س��ترس مش��تركين محترم قرار گيرد . وي اضافه ك��رد : امروزه با 
توج��ه به ارتقاي بهد اش��ت جامعه و تعيين اس��تاند ارد هاي مختلف 
جهت حفظ و افزايش س��المت مصرف كنند گان آب شرب به عنوان 
حياتي ترين نياز انسان مورد  ارزيابي هاي كيفي قرار مي گيرد . د ر اين 
راستا با تعيين ش��اخص ها آلود گي و حد ود  استاند ارد هاي مطلوب و 
قابل قبول براي آب ش��رب عالوه بر د فتر كنترل كيفيت و بهد اشت 
آب اين ش��ركت از طريق مركز بهد اشت استان نيز با نمونه برد اري و 
آزمايش��ات منظم روزانه كيفيت آب پايش مي شود . ايمانلو گفت: د ر 
راستاي كنترل كيفيت آب شرب بهد اشتي از لحاظ ميكروبي، فيزيك 

و شيمي، و.... بر كيفيت آب نظارت انجام مي شود. 

 كيفيت مطلوب آب شرب
د ر آذربايجان شرقي

اصفهان|
بهرام س��بحاني طي سخناني با ارائه 
گ��زارش كاملي د رب��اره وضعيت برنامه 
تولي��د  55 ميلي��ون تن ف��والد ، الزامات 
موازنه ظرفيت د ر زنجيره توليد  فوالد  را 

تبيين كرد . 
وي با اش��اره به انگيزه هايي كه پيش 
ازاين باعث شد ه بود  هنگام تنظيم سند  
چش��م اند از، توليد  55 ميليون تن فوالد  د ر نظر گرفته شود ، مصرف 
س��رانه فوالد  كش��ور را حد ود  ۲۱5كيلوگرم اعالم كرد  و افزود : اگر تا 
سال ۱۴0۴ جمعيت كشور به حد ود  90ميليون نفر و مصرف سرانه 
به حد ود  330كيلوگرم افزايش يابد ، د ر اين حالت براي مصرف د اخلي 
فق��ط به 30ميليون تن فوالد  نياز خواهيم د اش��ت و مابقي ظرفيت 
توليد ي بايد  د ر بازارهاي صاد راتي به فروش رسد . اين د رحالي است 
كه مزيت هايي نظير گاز، انرژي، معد ن و نيروي انس��اني مستعد  د ر 
ايران شرايطي فراهم آورد ه است تا با استفاد ه از اين ظرفيت ها توليد  
55 ميليون تن فوالد  د ر د ستوركار قرار د اد ه شود  كه البته د ستيابي 
به اين هد ف د ر صورت برطرف ش��د ن چالش هاي فرارو چند ان هم 
بلند پروازانه و د ور از د س��ترس نيس��ت. سبحاني د ر همين خصوص 
خاطرنش��ان كرد : به خوبي واضح است كه نتيجه همه اين كاستي ها 
ند اشتن توان الزم براي رقابت است كه بايد  براي بهبود  آن تالش كرد . 

رويكرد  توليد  55 ميليون تن فوالد  با نگاه 
جهاني موفقيت آميز خواهد  بود 

كرد ستان|
ريي��س ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع و 
كشاورزي شهرستان سنند ج گفت: بايد  
اف��كار سياس��ي د ر خد م��ت برنامه هاي 
اقتصاد ي قرار بگيرد  چراكه د ر اين حوزه 
منابع و پتانس��يل هاي ماد ي و فيزيكي 

بسياري وجود  د ارد . 
به گزارش تسنيم، سيد كمال حسيني 
د يروز د ر مراسم تجليل از صاد ركنند گان نمونه استان كه د ر استاند اري 
كرد ستان برگزار شد  با تسليت جان  باختن تعد اد ي از هموطنان د ر استان 
كرمانش��اه بر اثر زلزله شب گذشته اظهار كرد : امروز روز ملي صاد رات و 
آيين گراميد اشت و ارج نهاد ن به تمامي زحمتكشان اين حوزه است. وي 
با بيان اينكه توليد كنند گان و كارآفرينان صاد رات محور سربازان مظلوم 
جنگ اقتصاد ي هس��تند ، گفت: زد ود ن غبار فقر، محروميت، بيكاري و 
آسيب هاي اجتماعي قبل از هر زيرساختي نيازمند  به توجه توسعه ذهني، 
فكري و همكاري ماست و رويكرد  مد يريت اقتصاد ي، د يپلماسي اقتصاد ي 
د ر مراود ات تجاري د ر مرزها از مهم ترين نيازهاي كشور و كرد ستان است. 
وي تصريح كرد : بايد  افكار سياس��ي د ر خد مت برنامه هاي اقتصاد ي قرار 
بگيرد  چراكه د ر بخش د ولتي و خصوصي منابع و پتانسيل هاي ماد ي و 
فيزيكي بس��ياري وجود  د ارد  اما متناسب با توسعه ذهني و فكري ما د ر 

مسير و ريل توسعه اقتصاد ي قرار نگرفته است. 

برنامه هاي اقتصاد ي كرد ستان د ر مسير توسعه 
قرار نگرفته است 

گلستان|
اس��تاند ار گلس��تان گفت: بايد  با كار 
كارشناس��ي و اد غام برخي نشس��ت ها و 
كارگروه ها، مانع از هد ررفت وقت مد يران 
ش��ويم. طبيعي است كه با حجم فراوان 
نشست ها و لزوم حضور مد يران د ر آنها، 
وقت كمي براي رسيد گي به وظايف باقي 
ماند ه و حل مش��كالت اس��تان به مد ت 
بيشتري احتياج خواهد  د اشت. به گزارش ايسنا سيد  مناف هاشمي 
د ر ستاد  فرماند هي اقتصاد  مقاومتي اس��تان از مد يران د ستگاه هاي 
اجرايي عضو اين س��تاد  خواس��ت تا از شرح وظايف د ستگاهي فراتر 
رفت��ه و اقد امات تحول آفرين د ر حوزه مربوطه انجام د هند  كه منجر 
به اشتغال زايي شود . وي گفت: قوانين موجود  د ر كشور ظرفيت هاي 
بسيار زياد ي د ارند  كه بايد  با مطالعه د قيق، شناسايي و به كارگيري 
ش��وند  و حت��ي د ر م��وارد ي كه موانع قانوني وجود  د اش��ته باش��د ، 
كارگروه هاي��ي نظير كارگروه تس��هيل و رفع موان��ع توليد  كه براي 
آسان س��ازي روند  توليد  و حمايت از توليد  كنند گان تشكيل شد ه اند  
باي��د  به نحو مطلوبي مود  اس��تفاد ه قرار گيرند . اس��تاند ار گلس��تان 
تاكيد  كرد : د ر هنگام ص��د ور مجوزها براي ايجاد  واحد هاي توليد ي 
يا اش��تغال زا بايد  به فكر بازار فروش و صاد رات توليد ات هم باش��يم 
تا رقابت هاي د اخلي بين شغلي موجب ركود  يا تعطيلي واحد  نشود . 

لزوم اد غام نشست ها و كارگروه ها جهت 
جلوگيري از اتالف وقت مد يران استان
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اقتصاد اجتماعي12
 استخدام حق التدريسي ها 

تعيين تكليف مي شود
استخدام حق التدريسي ها يكي از چالش هاي بزرگ 
آموزش و پرورش  است. معلمان حق التدريسي مي گويند 
سال ها با حقوق كم و بدون بهره مندي از مزايا، تدريس 
كرده اند و حاال بايد استخدام شوند؛ آن هم بدون آزمون، 
اما آم��وزش و پرورش چني��ن اعتقادي ن��دارد. وزارت 
آموزش و پرورش كه در س��ال هاي گذشته بدون فيلتر، 
معلمان حق التدريس��ي را به دليل كسري نيرو و بودجه 
به كار گرفته بود، حاال مي گويد اين معلمان بايد آزمون 
بدهند و در صورت قبولي استخدام شوند. مديركل امور 
مجل��س وزارت آموزش و پرورش به بازگش��ت »طرح 
اس��تخدام معلمان حق التدريس، مربيان پيش دبستاني 
و آموزش��ياران نهضت سوادآموزي«، به كميته آموزش، 
كميسيون تحقيقات مجلس جهت بررسي اشاره كرد و 
گف��ت: با توجه به اهميت و ظرافت كار تعليم و تربيت، 
موض��وع جذب و اس��تخدام در آم��وزش و پرورش بايد 
ب��ا حساس��يت و دقت انجام ش��ود و در اين خصوص با 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي و مسووالن حوزه 
تخصصي در وزارتخانه، س��ازمان اداري و اس��تخدامي 
كش��ور و س��اير مراجع ذي رب��ط در دول��ت همكاري 
نزديكي داريم. او تاكيد كرد: پس از برگزاري جلس��ات 
كارشناس��ي، »طرح اس��تخدام معلمان حق التدريس، 
مربيان پيش دبستاني و آموزشياران نهضت سوادآموزي« 
جهت تعيين تكليف نهايي از طريق كميسيون به صحن 

علني ارسال خواهد شد. 

  بررسي طرح حبس زدايي
در دستور كار كميسيون قضايي 
دس��تورالعمل صدور اح��كام جايگزين حبس صادر 
ش��ده، اما قانون مدون و مش��خصي براي صدور احكام 
جايگزين وجود ندارد و مجلس بايد قانون جامع و قابل 
اجراي��ي در اي��ن زمينه تصويب كند تا ص��دور احكام، 
بستگي به سليقه و نگاه قاضي نداشته باشد. عضو هيات 
رييس��ه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به 
بررس��ي طرح حبس زدايي در اين كميسيون گفته كه 
اين ط��رح در صورت تصويب نهايي مش��كل جمعيت 

باالي زندانيان را حل خواهد كرد. 
جلي��ل رحيمي جهان آبادي با اش��اره به اينكه طرح 
مربوط به حبس زدايي يكي از طرح هايي اس��ت كه در 
دستور كار كميسيون قضايي قرار دارد، اظهار كرد: اين 
طرح در مورد بازداشت موقت وزندانياني كه به صورت 
موقت نگهداري مي شوند و كساني كه به دليل بعضي از 
جرايم كيفري از جمله مس��ائل مالي و رانندگي زنداني 
مي ش��وند، اجرا خواهد ش��د. نماينده مردم تربت جام، 
تايباد و باخرز در مجلس ش��وراي اسام، به خانه ملت 
گف��ت: در اي��ن طرح با واكاوي بخش ه��اي مختلف به 
جاي زندان، جريمه نق��دي، محروميت هاي اجتماعي 
و محدوديت هايي در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا بتواند 
بخش��ي از جمعيت 230 هزار نفري زندانيان كشور را 
كاهش دهد. او اظهار كرد: در بعضي از زندان هاي كشور 
4 برابر ظرفيت زنداني وجود دارد و اين زندان ها نه تنها 
كانون اصاح و كانون تربيت نيس��تند بلكه زمينه هاي 
جرم زاي��ي و آموزش رفتاره��اي مجرمانه ب��راي افراد 

مي شوند. 

اي   خأل سياست بيمه 
براي نسخه نويسي پزشكان

عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس با بيان 
اينكه صرفه جويي در حوزه دارو بر عهده س��ازمان هاي 
بيمه گر است، گفت: متاس��فانه سازمان هاي بيمه گر از 
خأل تصميم گي��ري رنج مي برند. حيدرعل��ي عابدي با 
اش��اره به اينكه تجوي��ز دارو از نقطه نظرهاي مختلفي 
قابل بررسي است، به خانه ملت گفت: بحث صرفه جويي 
اقتصادي، س��امت بيمار، نگراني هاي پزش��كي و تيم 
مراقبت دهنده س��امت از موضوعات قابل بررس��ي در 

تجويز دارو است. 
نماينده مردم اصفهان درمجلس ش��وراي اسامي، 
اف��زود: نمي توان هر دارويي كه پزش��ك تجويز كرد را 
 نوع��ي زياده رويي در تجويز قلمداد كرد، زيرا پزش��ك

بر اساس فهم و مطالعات خود به اين نقطه رسيده است؛ 
ضمن اينكه نمي توان از پزش��ك درخواست كرد كه در 
زم��ان تجوي��ز دارو صرفه جويي را مد نظ��ر قرار دهد، 
پزش��ك بايد ب��ا آرامش كامل و قاطعي��ت دارويي را با 

هدف روند درماني دارويي تجويز كند.
 او تاكيد كرد: اگر پزش��كي دارويي را نمي پس��ندد 
اين كس��ري مربوط به پزش��ك نبوده و بلكه داروس��از 
داراي مشكاتي است، يعني داروساز نتوانسته دارو را به 
درستي ارائه داده و ذهن پزشك را نسبت به اثر بخشي 
دارو اقناع كند، ضمن اينكه هر بيماري تمايل دارد، دارو 
را ب��ا بهترين كيفيت دارويي دريافت كند؛ بنابراين اين 

حق را نمي توان از مردم گرفت.

اخبار

گزارش »تعادل« از جزئيات زلزله غرب كشور

ايران لرزيد
ريحانه جاويدي   

ساعت 9:48 يك شنبه شب، بيست و يكم آبان، زلزله يي با 
قدرت 7.3 ريشتر، »ازگله« از توابع استان كرمانشاه را لرزاند؛ 
زلزله يي كه نزديك به 200 پس لرزه داشت و طبق آخرين 
آمار اعام شده تا ساعت 19 روز گذشته، 407  نفر كشته و 
6700 نفر مجروح شدند. آنطور كه بررسي هاي اوليه نشان 
مي دهد، شهرستان سرپل ذهاب بيش از 70 درصد تخريب 

شده و بيشترين آمار تلفات را داشته است. 
هر بار كه زمين به لرزه مي افتد، ضعف هاي س��ازه يي 
و امكانات زيرساختي،  امنيتي و بهداشتي در استان هاي 
كش��ور با قدرت رخ مي نمايد. نوبت به كرمانشاه رسيد تا 
پس از رودبار،  قائنات، بم و ورزقان، به خاك بنش��يند و 
مردمي داغدار ش��وند. شهرونداني كه از ترس جان، شب 
را در س��وز سرماي پاييز زاگرس بدون كمترين امكانات 
در خياب��ان به صبح رس��اندند تا هوا به روش��ني برود و 
هلي كوپترهاي امداد و امكانات اوليه راهي شهرهايش��ان 
ش��ود. در حالي كه آماره��اي اوليه، درس��ت و غلط در 
ش��بكه هاي اجتماعي دست به دس��ت مي چرخيد، دو 
س��اعت بعد از وقوع زلزله يي كه هشت استان كشور آن 
را ح��س كردن��د و عراق و تركيه و كوي��ت را هم لرزاند، 
مرتضي س��ليمي، رييس سازمان امداد و نجات جمعيت 
هال احمر با اعام 2 كش��ته و 15 مصدوم، كانون زلزله 
را ش��هر حلبچه اعام كرد و دقايقي بعد گفت كه پيش 
بيني مي ش��ود تلفات حادثه زياد نباشد. اما از صبح روز 
گذشته، آمار كش��ته ها و مجروحان زلزله 7.3 ريشتري، 
هر لحظه بيشتر مي ش��د. اگرچه دو ساعت بعد از وقوع 
اين حادثه، س��تاد مديريت بحران با دس��تور عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزيركشور،  تشكيل شد،  اما مانند بسياري 
از حوادث غيرمترقبه ديگر،  يك س��خنگوي واحد براي 
اع��ام آخرين اخبار از اين حادثه وجود ندارد و هر كدام 
از سازمان هاي مرتبط با امر امدادرساني، اقدام به انتشار 
اعداد و ارقام از ميزان خس��ارت هاي جاني و مالي كردند 
بطوري كه طبق اعام س��ازمان امداد و نجات جمعيت 
ه��ال احمر، تا س��اعت 19 تعداد كش��ته ها 407  نفر و 
مجروحان 6700 نفر بود. از طرف ديگر آنطور كه سازمان 
پزش��كي قانوني اعام كرد، 387  نفر كشته و 6603 نفر 
مجروح شدند. پيرحسين كوليوند،  رييس اورژانس كشور 
آمار كشته شدگان اين حادثه را 371  نفر و مجروحان را 
6650 نفر دانست. از ميان اين كشته شدگان،  بنابر اعام 
فرمانده كل ارت��ش، براثر تخريب اماكن ارتش در مرزها 
و در پادگان هاي شهرهاي زلزله زده، تعدادي از نيروهاي 
ارتش جان خود را از دس��ت دادند و همچنين به استناد 
اطاعي��ه، مركز اطاع رس��اني و روابط عموم��ي وزارت 
آموزش و پرورش، 6 نفر از دانش آموزان شهرستان داالهو 

در زلزله 7.3 ريشتري يكشنبه شب،  جان باخته اند. 

 مردم چه مي گويند؟
تاريكي هوا بر خسارت ناشي از زلزله سايه انداخته بود، 
آفتاب كه زد مشخص شد چه بر شهرها رفته است. خانه ها 
يكي در ميان خراب شده و آب و برق قطع است. صداي گريه 
و شيون با بهت ناشي از اتفاق كرمانشاه را در بر گرفته است. 
فردين رستمي، يكي از زلزله زده هاي كرمانشاه درباره اوضاع 
حاكم بر اين استان به »تعادل« مي گويد: »بيمارستان هاي 
اس��تان ديگر پاس��خگوي تعداد باالي مجروحان نيس��ت. 
درهاي بيمارستان طالقاني،  امام حسين و امام رضا به روي 
مردم بسته شده و ظرفيت اين سه بيمارستان تكميل است. 
ب��ا اين وجود هنوز تعداد زيادي از مردم زير آوار هس��تند. 
شهرستان هاي سرپل ذهاب، قصرشيرين،  كرند،  اسام آباد، 

 ازگله و ثاث باباجاني بيشترين خسارت را داشتند.«
رس��تمي افزود: »اگرچه ارتش و س��پاه، هلي كوپتر و 
نيروي كمكي به استان اعزام كردند اما امداد رساني ضعيف 
و كند پيش مي رود. ارائه خدمات امدادي دير ش��روع شده 
بود جز شهرس��تان جوانرود كه مديريت بحرانش به خوبي 
عمل كردند، مي توان گفت مس��ووالن مديريت بحران در 
ساير شهرستان ها،  خودشان بيشتر از مردم از زلزله ترسيده 

بودند.«
اين ش��هروند زلزله زده درباره كمك هاي ارائه ش��ده در 
مناطق زلزله زده مي گويد: »در بسياري از مناطق زلزله زده، 
هيچ كمك امدادي از جمله چادر و پتو توزيع نشده و آنچه 
در دست مردم است، وسايل شخصي خودشان است. شب 
تا صبح هيچ كاري انجام نشد. بيشتر ادارات و اماكن عمومي 
شهر تعطيل است و اگرچه بارها از سوي مسووالن اعام شد 
سوخت به استان ارسال مي شود،  بسياري از پمپ بنزين ها 

تعطيل هستند.«
رستمي درباره شرايط خانه هاي اين استان بعد از 
وقوع زلزله مي گويد: »آن بخش از واحدهاي مس��كن 
مهر كه در كانون زلزله قرار داشتند، بيش از 90 درصد 

تخريب ش��ده و در بقيه نقاط اس��تان ديوار خانه هاي 
ترك خورده و نماهايشان ريخته است.«

 بي مهري مسكن مهر
اگرچه مديران مس��كن مه��ر در دولت هاي نهم و دهم 
معتقد بودند، واحدهاي اين طرح به دليل ساخت وسازهاي 
اصولي در برابر وقوع ش��ديدترين زلزله مقاوم هس��تند، اما 
نتيجه در عمل حكايت ديگري دارد. مس��كني كه قرار بود 
س��قفي باالي سر مردم باشد پس از زلزله يكشنبه شب بر 
سرشان آوار ش��د. دولت احمدي نژاد از اين پروژه با عنوان 
مهم ترين پروژه ملي كش��ور ياد مي كرد و معتقد بود تنها 
مخالفان دولت به اين طرح »انگ« نداشتن ايمني مي زنند، 
 در برابر زلزله تحمل نداشت و اين در حالي بود كه بسياري 
از منازل ش��خصي در مجاورت اين س��اختمان ها آسيبي 
نديدند. بطوري كه مسعود شريفي،  مديركل راه و شهرسازي 
استان كرمانشاه درباره وضعيت ساختمان هاي مسكن مهر 
در شهرستان سر پل ذهاب كه اعام شد 90 درصد تخريب 
ش��ده است،  به ايسنا گفت: »ما در اين شهرستان دو پروژه 
500 واحدي و 250 واحدي مس��كن مهر داريم كه پروژه 
اول با توجه به قرار گرفتن آن بر روي گس��ل آسيب جدي 

ديده اند.«
از ط��رف ديگ��ر،  اس��حاق جهانگي��ري،  مع��اون اول 
رييس جمه��ور، در واكنش به تصاوير منتش��ره از تخريب 
مس��كن مهردر شهرس��تان س��رپل ذهاب گفت:  »بيشتر 
خانه هاي تخريب ش��ده در زلزله ش��ب گذشته در استان 
كرمانشاه متعلق به ساختمان هاي مسكن مهر است، وزارت 
راه و شهرس��ازي با دقت اين موض��وع را كه چرا خانه هاي 

نوساز تا اين حد آسيب پذير بوده اند، بررسي كند.«
واحدهاي مسكن مهر تنها بناهاي تازه ساختي نبودند 
كه بر اثر زلزله يكشنبه شب،  تخريب شدند، بلكه بيمارستان 
تازه تاسيس اسام آباد غرب و بيمارستان سرپل ذهاب هم 

از ديگر بناهاي تخريبي در اين منطقه بودند. 

 وضعيت امدادرساني به مناطق زلزله زده
پنج س��اعت بعد از وقوع زلزله در اس��تان كرمانش��اه، 
رحماني فضلي،  در جلس��ه اضطراري ستاد مديريت بحران 
كشور،  با تاكيد بر لزوم اعزام تيم هاي تخصصي آواربرداري 
در مناطق زلزله زده از نيروهاي س��پاه و ارتش خواس��ت تا 
هر چه س��ريع تر نس��بت به ايجاد بيمارس��تان صحرايي و 
آواربرداري در مناطق زلزله زده اقدام كنند. دو س��اعت پس 
از اين جلسه،  از سوي وزير كشور اعام شد به دليل تاريكي 
شب امكان پرواز بالگرد نيست و  برخي راه ها بسته شده اما 
تمام تاش نيروها اين بوده كه خود را به منطقه برس��انند، 
 اكنون ارتش، س��پاه، بسيج، هال احمر، وزارت بهداشت و 

وزارت نيرو با آمادگي كامل در منطقه حضور دارند. 
ساعت هشت صبح روز دوشنبه، 10 ساعت بعد از وقوع 
زلزله،  مديرعامل جمعيت هال احمر اس��تان كرمانشاه از 
آغاز آواربرداري در شهرستان هاي مختلف زلزله زده خبر داد. 
 محمدرضا اميريان به ايس��نا گفت: »100 تيم عملياتي به 
مناطق آس��يب ديده اعزام ش��دند كه از اين تعداد 50 تيم 
مربوط به خود استان است و از 10 استان ديگر نيز براي ما 

كمك و امكانات رسيده است.«
از س��وي ديگر امير سرلش��كر رحيم موسوي فرمانده 
كل ارتش،  كه براي بررس��ي آخرين تاش ه��ا در رابطه با 
كمك رس��اني زلزله زدگان عازم كرمانشاه شد،  اعام كرد: 
»هم��ه امكان��ات نيروه��اي ارتش در خدمت م��ردم عزيز 
در مناط��ق زلزله زده خواه��د بود و آم��اده تامين هرگونه 
نيازمندي ستاد بحران خواهيم بود.« همچنين امير سرتيپ 
كيومرث حيدري فرمانده ني��روي زمين ارتش هم از اعزام 
145 فروند بالگرد به منطقه براي كمك به امدادرس��اني و 
انتقال مجروحان خبر داد و گفت: »با توجه به حجم باالي 
خس��ارت دس��تور دادم 4 تيپ نيروي زميني براي تسريع 
آواربرداري در منطقه مس��تقر ش��وند.« كمك هاي ارتش 
و س��پاه در حالي است كه س��خنگوي ناجا هم از آمادگي 
كامل پليس براي ارائه هرگونه خدمات امنيتي، انتظامي و 
ترافيكي به آسيب ديدگان زلزله اخير در استان هاي مرزي 
كشور خبر داد. سعيد منتظرالمهدي درباره اين خبر گفت: 
»پليس بافاصله با بسيج عوامل انتظامي خود در استان هاي 
آس��يب ديده از زلزله در محل حاضر و ب��ا اعزام دو گردان 
ني��رو از تيم ه��اي پليس هاي تخصص��ي و همچنين چند 
فرون��د بالگرد به همراه تجهيزات و امكان��ات الزم از تهران 
به كمك هموطنان عزيز ش��تافتند.« سرهنگ محمد رضا 
صادقي زاد فرمانده منطقه پدافند هوايي غرب كش��ور هم 
اظهار داش��ت: يگان هاي اين منطقه در همدان، كرمانشاه، 
ايام و آبدانان آماده كمك رس��اني، امداد و اقدامات مردم 
ياري به حادثه ديدگان هستند.  ساعت 13:30 دقيقه ظهر 
روز گذش��ته،  امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع هم به معاون 

مهندسي و پدافند غيرعامل و مديران ارشد وزارت دفاع در 
كرمانشاه دستور داد با هماهنگي ساير سازمان ها و نهادهاي 
وابسته به وزارت دفاع و بسيج امكانات براي امدادرساني به 

زلزله زدگان اقدام فوري را به عمل آورند. 
يك گ��روه نجات و 8 دس��تگاه خودرو آتش نش��اني و 
تجهي��زات آواربرداري ه��م از تهران براي امدادرس��اني به 
مناطق زلزله زده غرب كش��ور اعزام شدند تا روند كمك به 

مناطق زلزله زده سرعت بيشتري پيدا كند. 
محمد علي نجفي،  شهردار تهران هم از اعزام يك اكيپ 
براي امداد، كمك رساني و اهداي موادغذايي و بهداشتي به 

مناطق زلزله زده خبر داد. 

 وضعيت بهداشتي مناطق زلزله زده
همچنين صبح ديروز حس��ن قاضي زاده هاشمي،  وزير 
بهداش��ت كش��ور،  راهي مناطق زلزله زده غرب ايران شد. 
مناطق��ي كه به گفته م��ردم زلزله زده،  بيمارس��تان هايش 
پاسخگوي حجم باالي مجروحان نيست. صبح روز گذشته، 
 امي��د عبدي،  معاون غذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��كي 
كرمانشاه با اعام كمبود شديد دارو، سرم، تخت و تجهيزات 
در استان از تخريب بيمارستان سرپل ذهاب خبر داد. اين در 
حالي است كه قاسم باباجاني، معاون درمان وزارت بهداشت 
از ارس��ال س��ه كاميون حام��ل دارو و تجهيزات پزش��كي 
مصرفي از لرستان، كردس��تان و همدان به كرمانشاه خبر 
داد. و گفت:»20 بالگرد هوانيروز، 136 دستگاه آمبوالنس، 
28 دستگاه اتوبوس آمبوالنس نيز به مناطق زلزله زده اعزام 
ش��ده اند همچنين چهار باب بيمارس��تان صحرايي نيز در 

منطقه مستقر شده است.«
محس��ن فرهادي، معاون فني مركز سامت محيط و 
كار وزارت بهداش��ت از اعزام تيم واكنش س��ريع بهداشت 
محيطي به مناطق زلزله زده غرب كشور خبر دادو به دنبال 
آن محس��ن ميرش��اه ولد،  مديركل رواب��ط عمومي و امور 
بين الملل س��ازمان بهزيستي كشور هم اعام كرد تيمي از 
اين سازمان با هدف ارائه خدمات مشاوره يي به بازماندگان 
زلزله غرب كش��ور اعزام مي شود. غامرضا اصغري،  رييس 
س��ازمان غذا و دارو، عصر روز گذشته، اعام كرد موجودي 
شركت هاي دارويي و تجهيزاتي استان و استان هاي همجوار 
 براي امداد رساني به مناطق زلزله زده كافي است. همچنين

80 نفر از مصدومان زلزله غرب كشور به بيمارستان هاي امام 
خميني)ره(، طالقاني، سينا و شريعتي تهران منتقل شدند. 
كمك هاي بهداشتي و درماني دولت در حالي است كه 
مردم هم در راس��تاي ابراز همدردي با هموطنان زلزله زده، 
 به ميدان آمدند و به دنبال درخواس��ت سخنگوي سازمان 
انتقال خون، براي اهداي خون پيش قدم شدندبطوري كه 
تا س��اعت 12 ظهر روز گذشته، 830 نفر به مراكز سازمان 

انتقال خون در استان تهران مراجعه كردند. 

 پيام هاي تسليت ملي و بين المللي
به دنبال وقوع زلزله 3.7 ريش��تري در استان كرمانشاه، 
رييس جمه��ور، عل��ي الريجاني رييس مجل��س و اعضاي 
هيات دولت  از جمله عبدالرضا رحماني فضلي  وزير كشور ، 
حسن قاضي زاده هاشمي  وزير بهداشت، محمدجوادظريف 
 وزير امورخارجه، بيژن زنگنه   وزير نفت،  محمدباقر نوبخت 
س��خنگوي دول��ت و... پيام هاي تس��ليت را در راس��تاي 
همدردي با مردم زلزله زده كرمانشاه منتشر كردند،  در متن 
پيام تسليت حس��ن روحاني،  رييس جمهوري كشور،  آمده 
اس��ت: »حادثه زلزله در سطح وسيعي از استان هاي غربي 
كشور به ويژه در استان قهرمان پرور كرمانشاه كه منجر به 
جان باختن و مجروح شدن تعداد زيادي از هموطنان عزيز 

گرديد، موجب تاثر همگاني و اندوه فراوان شد.«
از ابتداي وقوع اين حادثه دردناك و در تماس مس��تمر 
با اس��تاندار كرمانش��اه و وزير كشور دس��تورات الزم براي 
امدادرس��اني و نجات آس��يب ديدگان داده ش��د و معاون 
اول رييس جمه��ور نيز ماموريت يافت با نظارت و مديريت 
عالي، كليه امكانات كش��ور در بخش هاي دولتي، عمومي، 
نظامي و نهادهاي مردمي را در اين جهت هماهنگ و بسيج 
نمايد. در عين حال الزم است تمام دستگاه هاي مسوول و 
امدادي در اين اس��تان ها و استان هاي همجوار، با همكاري 
حداكثري و در اختيار گذاردن همه امكانات موجود، نسبت 
به امدادرس��اني، اسكان مناس��ب و تامين نيازهاي آسيب 
ديدگان اقدام كنند. از صميم قلب با همه آسيب ديدگان و 
داغديدگان اين حادثه همدردي مي كنم و از درگاه خداوند 
متعال براي جان باختگان رحمت واسعه، براي آسيب ديدگان 
شفاي عاجل و براي هموطنان مصيبت ديده صبر و سامتي 
مسألت دارم. دولت با تمام امكانات خود و به صحنه آوردن 
توانايي همه دستگاه ها در سطح ملي و محلي در كنار آسيب 

ديدگان خواهد بود.«
از طرف ديگر كميسيونر اروپايي كمك هاي بشردوستانه 
در پيامي با آسيب ديدگان و خانواده  قربانيان زلزله مناطق 
غربي ايران ابراز همدردي كرد. كريس��توس اس��تايليانيدز 
همچنين از اعام آمادگي اتحاديه اروپا براي كمك رس��اني 
خب��ر داد. همچنين دبير هفت��اد و دومين مجمع عمومي 
س��ازمان ملل هم به دنبال تلفات برجاي مانده از زلزله در 
ايران به دولت و مردم كش��ورمان تسليت گفت. ميروساو 
الجكاك، دبير هفتاد و دومين مجمع عمومي سازمان ملل 
ضم��ن ابراز نگراني از افزايش ميزان تلفات زلزله در ايران و 
عراق در صفحه توييتر خود نوشت: مجمع عمومي سازمان 
ملل در كنار دولت و بازماندگان قربانيان اين زلزله است. گري 
لوييس هماهنگ كننده ويژه سازمان ملل در ايران، ميشاييل 
كلور برشتولد سفير آلمان در تهران، آنتونيو گوترش دبيركل 
س��ازمان ملل،  روساي جمهور و نخست وزيران كشورهاي، 
 تركيه،  افغانس��تان،  جمهوري  آذربايجان،  روس��يه،  كويت، 
 پاكستان، انگلس��تان و ايتاليا هم برخي از ديگر چهره هاي 

بين المللي بودند كه اين حادثه را تسليت گفتند. 

 گاليه نمايندگان مردم كرمانشاه در مجلس 
شوراي اسالمي

در حالي كه امدادرساني ها به مناطق زلزله زده كرمانشاه 
ادام��ه دارد،  نماين��دگان م��ردم اي��ن اس��تان در مجلس 
ش��وراي اس��امي، نامه يي گايه آميز خطاب به حس��ن 
روحاني،  رييس جمهور،  نوش��تند. در بخشي از اين نامه به 
محروميت مناطق مرزي غرب كش��ور اش��اره شده و آمده 
اس��ت: »همچنانكه در زمينه آمار بيكاران، استان كرمان و 
شهرهاي غرب كش��ور رتبه اول را دارند، متاسفانه از نظر 
توس��عه و عمران ش��هري و روس��تايي هم به اين مناطق 
بي توجهي صورت گرفته است لذا ضروري است همه جانبه 

و عادالنه زمينه رشد همه مناطق كشور فراهم شود.«
از ط��رف ديگ��ر حش��مت اهلل فاحت پيش��ه نماينده 
اس��ام آباد غرب و داالهو نيز از افرادي بود كه نس��بت به 
وضعيت مردم ح��وزه انتخابيه خود،  در س��اعات اوليه در 
واكنش به اين حادثه با تاكيد بر اينكه عمق فاجعه زلزله در 
استان كرمانشاه بسيار زياد است گفت كه تلفات در روستاها 
بسيار باالست. عمق فاجعه بيشتر از آنچه در خبرها آمده، 
اس��ت. در حال حاضر بيمارس��تان هاي اس��ام آباد غرب، 
داالهو، قصرش��يرين، س��رپل ذهاب و گيانغرب به شدت 

نيازمند كمك هستند. 
وي با ابراز تاس��ف از اينكه برخي از مديران بهداشت و 
درمان اين شهرستان ها سر پست خود نيستند، گفت: اغلب 
مصدومان غرب اس��تان كرمانشاه به بيمارستان اسام آباد 
غرب منتقل شده اند، بيمارستاني كه امكانات زيادي ندارد. 
بنده در همين رابطه با ستاد بحران در وزارت كشور تماس 
گرفتم و به اين موضوع اشاره داشته ام و درخواست كردم كه 
هال احمر و كمك هايي به اين بيمارستان برده شود چون 
االن وضعيت به گونه يي است كه تخت هاي بيمارستاني در 
حياط بيمارستان مس��تقر كرده و به شدت با كمبود نيرو 
و امكانات مواجهند. بخشي از بيمارستان جديدالتاسيس 
اس��ام آباد غرب نيز به دليل زلزله تخريب ش��ده است. با 
اين وجود پرس��نل به شدت مش��غول درمان مجروحان و 
مصدومان هستند. انتظار مي رود كمك رساني به مصدومان 

افزايش يابد و روند درمان تسريع بخشيده شود. 
همچنين، سيد قاسم جاسمي ديگر نماينده كرمانشاه 
هم گفت كه شهرس��تان هاي همجوار اس��تان كرمانش��اه 
براي خدمات رس��اني به مناطق زلزله زده مامور ش��ده اند 
كه احتماال خدمت رس��اني به استان هاي تهران و سمنان 
نيز خواهد رس��يد. وي در توضيح آخرين وضعيت مناطق 
زلزله زده گفت: بيش��ترين اثرات تخريبي زلزله در منطقه 
ازگل، ثاث باباجاني، س��رپل ذهاب و روس��تاهاي اطراف 
است. متاسفانه وضعيت برق رساني در شب گذشته مناسب 
نبود. گزارشاتي از قطعي برق و نبود ارتباطات تلفني رسيده 
است مردم در شب گذشته از ترس پس لرزه ها به خيابان ها 
رفته و ش��ب را در آن س��رماي سوزناك به صبح رساندند. 
حدود 50 پس لرزه گزارش ش��ده اس��ت كه اين وضعيت 

نگران كننده بود. 
مجمع نمايندگان اس��تان كرمانش��اه هم در پي وقوع 
زلزله در مناطق مختلف اين استان ضمن صدور بيانيه يي از 
دولت و مردم درخواست كرد كه با سرعت بيشتر به آسيب 

ديدگان كمك كرده و آنها را ياري رسانند. 

 لرزه بر اندام آثار تاريخي استان كرمانشاه
در حالي كه بسياري از س��اختمان هاي نوساز استان 
كرمانشاه از جمله واحدهاي مسكن مهر و دو بيمارستان 
اين اس��تان دچار تخريب و آس��يب جدي شدند،  بناهاي 
تاريخي كرمانشاه هم از آسيب هاي زلزله بي نصيب نماندند، 
اگرچ��ه ميزان خس��ارات وارده به اين بناه��ا كه هر كدام 
قدمت چند صد ساله و بيشتر دارند،  به شدت آسيب هاي 
وارد شده به بناهاي تازه ساخت نبود. اخبار اوليه حكايت 
از آن داش��ت كه 10 بناي تاريخي در اس��تان كرمانشاه و 
ايام دچار تخريب ش��دند. جليل باالي��ي، مدير اداره كل 
ميراث فرهنگي استان كرمانشاه، درباره اين خبر بيان كرد: 
»كاروانسراي شاه عباسي، عمارت خسرو و چارقاپي در قصر 
شيرين،  قلعه يزدگرد در شهرس��تان داالهو و زيج منيژه 
در س��رپل ذهاب از بناهاي تاريخي بودند كه آسيب هاي 
جزئي را متحمل شدند.« اين در حالي است به گفته پيمان 
نعمتي، مدير دو مجموعه تاريخي بيستون و طاق بستان 
كرمانش��اه،  اين دو مجموعه سالم هستند و هيچ آسيبي 

نديدند. 
از طرف ديگر آنطور كه عبدالمالك شنبه زاده، مديركل 

ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري استان ايام 
مي گويد،  بر اثر زلزله يكشنبه شب، 9 بناي تاريخي از جمله 
گچ بري هاي شهر تاريخي سيمره آسيب جدي ديدند. به 
گفته او، قلعه گنجان چم در ايام، قلعه توراش��رف و قلعه 
ميرغام در دره ش��هر و موزه باستان شناسي دره شهر نيز 

آسيب ديدند. 

 وعده هاي مسووالن؛ از بيمه بيكاري تا وام مسكن
مانند بسياري از حوادث غيرمترقبه،  مسووالن اين بار 
هم در راس��تاي هم��دردي با مردم زلزله زده كرمانش��اه، 
آمادگي سازمان خود را براي ارائه كمك هاي بلندمدت به 
م��ردم اين منطقه اعام كردند، تقي نوربخش، مديرعامل 
س��ازمان تامي��ن اجتماعي،  يك��ي از افرادي ب��ود كه در 
س��اعات ابتدايي صبح روز گذشته، مستمري بازماندگان 
بيمه شدگان متوفي و همچنين برقراري كمك هزينه ايام 
بيماري براي حادثه دي��دگان را از وظايف مهم واحدهاي 
بيمه يي س��ازمان تامين اجتماعي برش��مرده و دس��تور 
تس��ريع در انجام اين تعهد س��ازمان تامين اجتماعي در 
قبال ذينفعان را صادر كرده است.  نوربخش همچنين بر 
لزوم سركشي از كارگاه هاي آسيب ديده از زلزله و برقراري 
مقرري بيمه بيكاري براي واجدين شرايط در اين كارگاه ها 

تاكيد كرده است. 
از ط��رف ديگر، كيوم��رث فاحي، مدي��ركل تامين 
اجتماعي كرمانشاه هم با اشاره به آمادگي مراكز بيمه يي و 
درماني تامين اجتماعي براي خدمت رساني به مصدومين 
حادثه زلزله گفت: همچنين دستور برقراري بيمه بيكاري 
و مستمري بازماندگان براي بيمه شدگان حادثه ديده اين 
استان در زلزله در اس��رع وقت صادر شده است.« محمد 
كاظم چقازردي، مديرعامل بانك سپه هم از اختصاص يك 
هزار ميليارد ريال منابع اين بانك براي پرداخت تسهيات 
ب��ه خانواده هاي آس��يب ديده از زلزله اس��تان هاي غربي 
كشور خبر داد. او افزود: اين منابع با هماهنگي استانداري 
براي هر واحد مس��كوني تا س��قف يكصد ميليون ريال با 
بازپرداخت 5 ساله و تنها با يك ضامن پرداخت خواهد شد. 

 حاشيه
زلزله 7.3 ريش��تري در استان كرمانش��اه، هم مانند 
تجربه ه��اي تلخ ديگري كه پيش از اي��ن در زمان بحران 
در ايران،  شاهد هس��تيم،  با حواشي همراه بود،  اين ميان 
افزايش قيمت بليت هواپيما،  ارائه ش��ماره حس��اب هاي 
جعل��ي و دفن بدون مجوز قربانيان اين حادثه بخش��ي از 
اين حاشيه ها بودند. در نخستين ساعات صبح روز گذشته 
اعام شد قيمت بليت هواپيما به استان كرمانشاه به 900 
هزار تومان رس��يد،  اتفاقي كه با واكنش دادستان عمومي 
و انقاب كرمانش��اه هم��راه بود. محمدحس��ين صادقي 
در واكن��ش به اي��ن خبر گفت: »با اف��راد فرصت طلب و 
سودجويي كه احيانا بخواهند با زار سياه در عرضه و فروش 
بليت هواپيما يا اتوبوس به مقصد كرمانش��اه ايجاد كنند 
برخورد قانوني خواهد ش��د. چنين رفتاري قطعا با قانون، 
اخاق و آموزه هاي ديني و اصول نوع دوس��تي ناس��ازگار 
است و مردم در مواجهه با اين افراد مراتب را سريعا به تلفن 

گوياي سازمان تعزيرات حكومتي اطاع دهند.«
از طرف ديگر برخي افراد سودجو اقدام به اعام شماره 
حس��اب جعلي براي دريافت كمك ه��اي نقدي مردمي 
كردند كه س��ازمان جمعيت هال احمر طي اطاعيه يي 
به ش��هروندان نسبت به شماره  حساب هاي جعلي كمك 
به زلزله زدگان هشدار داد. بنا بر اعام رسمي اين سازمان 
ش��هروندان مي توانند براي كمك به هموطنان زلزله زده 
غرب كش��ور مبالغ خود را به ش��ماره حساب 99999 به 
نام هال احمر نزد بانك هاي مل��ي، ملت، صادرات، رفاه، 
مسكن، دي، تجارت، سپه، پارسيان، شهر، آينده و رسالت 
و شماره حس��اب 702070 )ارزي دالر( 800300 )ارزي 
يورو( بانك ملي و 1404440 )ارزي دالر( بانك ملت واريز 

كنند. 
 *724# و   *741*3*112# كده��اي  همچني��ن 
كارت  ش��ماره  و  موبايل��ي  آس��ان  پرداخ��ت  ب��راي 
6104337770064606 براي دريافت و ارسال كمك هاي 

نقدي به زلزله زدگان در دسترس شهروندان خواهد بود. 
در حالي كه هنوز امدادرساني به زلزله زدگان كرمانشاه 
ادامه دارد، برخي از ساكنان اين مناطق كه تعدادشان هنوز 
مشخص نيست زير آوار خانه هايشان مانده اند و  هواشناسي 
نيز براي دو روز آينده آسماني ابري پيش بيني كرده است. 

زلزله هاي بزرگ ايران از 20 سال گذشته تاكنون
تلفات و خسارات تاريخ قدرت محل وقوع 

حداقل 37 كشته، 20 فروردين 6.392 ريشترشنبه، استان بوشهر
تخريب 3 هزار واحد مسكوني. 220 ميليارد تومان خسارت

اهر و ورزقان، آذربايجان 
شرقي 

306 كشته، تخريب كامل 5هزار و 329 واحد مسكوني. 21 مرداد 91 6.4
بيش از هزار ميليارد تومان خسارت

 70 كشته 11 فروردين 6.185بروجرد، استان لرستان
بيش از 555 ميليارد تومان خسارت. 

تخريب 39 اثر تاريخي

 حداقل 900 كشته4 اسفند 6.483زرند، استان كرمان 
تخريب و آسيب به 8هزار ساختمان 

40 كشته 8 خرداد 6.383مازندران 

 حداقل 30هزار كشته5 دي 6.682بم، استان كرمان
تخريب 90درصدي شهر، تخريب ارگ تاريخي بم. 

262 كشته، برآورد خسارت وارده 91ميليون دالري، تخريب 1 تير 6.581بوئين زهرا، استان قزوين
كامل 120 خانه 

 1567كشته 20 ارديبهشت 76 7.3قائنات، استان خراسان 
 تخريب كامل چند روستا و مرگ نيمي از ساكنان روستا، 

ميزان خسارت ها 100 ميليون دالر برآورد شد
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»تعادل«ازتخريب90درصديمسكنمهرشهرهايزلزلهزدهگزارشميدهد

بروز عيني نقايص مسكن مهر در مناطق زلزله زده
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

ب��ا فروكش ك��ردن هيج��ان زلزله 7.3ريش��تري 
يك ش��نبه ش��ب در غ��رب كش��ور ك��ه 387نفر از 
هموطنانمان را به كام مرگ فرس��تاد و بيش از 4هزار 
نفر را زخمي كرد، تب انتش��ار عكس خس��ارت هاي 
وارده به اماكن و س��اختمان هاي ش��هرهاي غربي به 
ويژه س��رپل ذهاب)بيش��ترين ميزان خسارت، تعداد 
كش��ته ها و زخمي ها را در ميان ش��هرها داشت( در 
فضاي مجازي و كانال هاي تلگرامي باال گرفت. در يكي 
از اين عكس ها يكي از طبقات مجتمع مسكن مهر به 
طور كامل تخريب ش��ده و از 5 طبقه تنها 4طبقه در 
عكس قابل مش��اهده است در عكسي ديگر كه نماي 
مسكن مهر و واحدهاي شخصي ساز را در كنار يكديگر 
نمايش مي دهد، ديوارها و سقف هاي واحدهاي مسكن 
مهر به طور كامل تخريب شده درحالي كه واحدهاي 
شخصي س��از آس��يب چنداني نديده اند و بس��ياري 
عكس هاي ديگر كه نشان از تخريب شديد واحدهاي 
مس��كن مهر داش��ت. در كنار تمام��ي اين عكس ها، 
اظهاراتي هم از سوي مسووالن محلي شهرهاي غربي 
منتشر شد كه تاثير رواني تخريب واحدهاي مسكن 
مه��ر را دوچن��دان كرد، يكي از مس��ووالن به طور 
تلويحي آمار 90درصدي تخريب واحدهاي مسكن 
مهر ش��هرهاي غربي را پذيرفت و مديركل اداره راه 
و شهرسازي اس��الم آباد غرب در مصاحبه يي اعالم 
كرد كه از دو پروژه 500 و 250واحدي مسكن مهر 
اين ش��هر، پروژه اول كه روي گس��ل بوده، آسيب 

جدي ديده است. 
در اين ش��رايط و ب��ا وجود عكس هاي مس��تند و 
گفت وگوهاي مس��ووالن اين ح��وزه مبني بر تخريب 
ش��ديد واحدهاي مس��كن مه��ر، برخي رس��انه ها از 
موضوع اصلي منحرف ش��ده و با انتش��ار عكس هايي 
كه خرابي هاي بافت فرس��وده و مسكن مهر را در كنار 
يكديگر نش��ان مي داد، س��عي در تطهير پروژه مسكن 
مهر كرده و اع��الم كردند كه ميزان تخريب واحدهاي 
نوسازي نش��ده بيش از مسكن مهر است اين درحالي 
اس��ت كه اكثر طرح هاي مس��كن خارج از شهرها و به 
قول مسووالن وزارت راه و شهرسازي در »بيابان« و نه 
در قلب و بافت هاي فرسوده ساخته شده اند و از ساخت 
و اجراي پروژه مس��كن مهر  زمان كوتاهي مي گذرد و 
واحدهاي اين پروژه نوساز هستند و نبايد چنين تخريب 

گسترده و خسارتي را در آنها شاهد باشيم. 
اما در ش��رايط كنوني و با اس��تناد به عكس هاي 
مس��كن مهر مناطق زلزله زده و گفته هاي مسووالن 
محلي ش��هرهاي غربي كش��ور مبني برآسيب باالي 
اين واحدها به علت وجود گس��ل، اين س��وال مطرح 
مي شود كه چرا وزارت مسكن دولت نهم و دهم اقدام 
به س��اخت پروژه مسكن مهر روي گسل كرده است؟ 
آيا براي اجراي اين پروژه ملي تحقيقاتي درباره ميزان 
خطرپذيري مكان هاي ساخت در برابر زلزله انجام شده 
است؟ ضمن اينكه انتقاد هميشگي به نبود كيفيت در 
مصالح ساخت از موضوعاتي است كه همواره پايداري و 

مقاومت پروژه مسكن را زير سوال برده است. 

مسكنمهررويگسلنيست
عل��ي بيت الله��ي، دبي��ر كارگ��روه مل��ي زلزله 
مرك��ز تحقيق��ات راه، مس��كن و شهرس��ازي با رد 
اظهارنظرهايي درباره تاثير گس��ل بر تخريب شديد 
واحدهاي مس��كن مهر س��رپل ذهاب به »تعادل« 

مي گوي��د: محل وقوع زلزله لب م��رز ايران و عراق 
و اندكي به س��وي عراق است و زلزله در منطقه يي 
رخ داده كه فاصله بسياري با واحدهاي مسكن مهر 
شهر سرپل ذهاب داش��ته و اين واحدها روي خط 

گسل قرار ندارد. 
بيت الله��ي مي افزاي��د: در صورتي كه گس��ل در 
اطراف مس��كن مهر س��رپل ذهاب قرار داشت شاهد 
زمين گسيختگي هاي عميقي در اين منطقه بوديم كه 
چنين اتفاقي در زمين هاي اطراف واحدهاي مس��كن 
مه��ر اين ش��هر رخ نداده و دليل تخري��ب باالي اين 
واحدها به عدم كيفيت ساخت و به عناصر دخيل در 

ساخت و ساز، طراحي و مصالح ساخت برمي گردد. 
او ادامه مي دهد: در زلزله بجنورد هم واحدهاي 
مسكن مهر اين شهر آسيب ديده بودند درحالي كه 
در اطراف ساختمان هاي مسكن مهر تخريب شده، 

 ساختمان هاي خشتي و گلي پا برجا مانده بودند. 

عدممطالعهبرايسنجشخطرپذيري
در ش��رايطي ك��ه دبير كارگروه مل��ي زلزله مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي، وجود گسل را به 
عنوان عامل تخريب واحدهاي مسكن مهر شهرهاي 
غربي تكذيب مي كند،  اين موضوع مطرح مي شود كه 
آيا پروژه هاي مسكن مهر ساير شهرها هم روي گسل 
زلزله قرار دارد و آيا تحقيقاتي در اين زمينه انجام شده 
است؟ بيت اللهي در اين باره مي گويد: پيش از تصويب 
طرح مس��كن مهر هيچ گونه رايزني از س��وي وزارت 
مس��كن دولت نه��م و دهم براي ارزياب��ي و جانمايي 
واحدهاي مسكن مهر درباره خطرپذيري اين مناطق 
در مقابل زلزله، فرونشس��ت و فروريزش انجام نشد و 
شتاب در ساخت و ساز مانع از انجام مطالعات مناسب 
در اين زمينه شد زيرا انجام مطالعات، اجراي پروژه را 

با تاخير همراه مي كند. 
او با اش��اره به وجود مش��كالت جدي در برخي 
جانمايي هاي مسكن مهر مي گويد: برخي واحدهاي 
مس��كن روي خط گسل ساخته ش��ده اند يا اينكه 
پ��ي آنها براث��ر فرونشس��ت زمين، نشس��ت كرده 
اس��ت همچني��ن در برخي مجتمع ها ش��اهد عدم 

نفوذ پذيري زمين براي ساخت فاضالب بوديم. 
دبي��ر كارگروه مل��ي زلزله مرك��ز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي تصري��ح مي كن��د: ري��زش 
س��اختمان هاي نوساز مس��كن مهر بجنورد،  سرپل 
ذه��اب و... ك��ه اس��كلت دارند اما س��تون هاي آن 
شكس��ته ش��ده و ديوارها فرو ريخته ش��ده است، 
بي دليل نيست و ناشي از وجود ضعف هاي گسترده 

در ساخت اين واحدهاست. 
اين كارشناس زلزله با اشاره به اينكه در ساخت 
واحدهاي مس��كن مه��ر باي��د از آيين نامه 2800 
پيروي مي ش��د، مي گويد: اي��ن آيين نامه بايد براي 
س��اخت تمام واحدهاي مسكوني رعايت شود اما نه 
تنها در س��اخت و س��از واحدهاي مس��كن مهر كه 
در س��اخت و س��ازهاي شخصي هم ش��اهد رعايت 
اين آيين نامه نيس��تيم. علت اصلي اين مساله، نبود 
نظارت كافي بر روند ساخت و ساز در كشور است. 

عمر30سالهساختمانهادرايران
بيت اللهي اضافه مي كند: ب��ه دليل نبود نظارت 
كاف��ي ب��ر ساخت وس��از و ع��دم رعاي��ت قوانين و 
مقررات، حداكثر عمر بناي س��اختمان در كش��ور 

كمتر از 30سال است درحالي كه در ساير كشورها 
اين رقم به 100سال هم مي رسد. 

دبي��ر كارگروه مل��ي زلزله مرك��ز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي درباره س��هم پيمان��كار در 
تخري��ب واحدهاي مس��كن مهر ش��هرهاي غربي 
مي گويد: براي ارزياب��ي عملكرد يك پروژه عمراني 
باي��د چندين موضوع مورد س��نجش ق��رار بگيرد، 
باي��د محلي كه براي س��اخت پروژه انتخاب ش��ده 

از نظ��ر جانمايي صحيح مورد بررس��ي قرار بگيرد. 
بايد مقاومت طراحي ها در برابر زلزله ارزيابي ش��ود. 
كيفيت مصالح هم بايد س��نجيده شود چون ممكن 
اس��ت، طراحي مناسب باش��د و پيمانكار هم طرح 
را ب��ه خوبي اجرا كند ام��ا كيفيت مصالح نامرغوب 

باشد و... .
او اظهار مي كند: متاس��فانه گام��ي براي بهبود 
كاه��ش خطرپذيري س��اختمان ها در براب��ر زلزله 

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

شدت تخريب شود؟

گروهراهوشهرسازي
محمدعلي نجفي شهردار تهران، در حاشيه بازديد از ستاد مديريت بحران شهر تهران 
ضمن اظهار تاس��ف از زلزله ك��ه منجر به جان باختن تع��دادي از هموطنان در مناطق 
غربي كشور شد، افزود: ش��هرداري تهران در كنار برنامه هاي وزارت كشور براي مديريت 
حادثه زلزله كرمانشاه به صورت آماده باش درآمده و طي تماس هايي با استاندار كرمانشاه و 

شهرداران شهرهاي صدمه ديده، در جريان آخرين نيازها و اقدامات قرار گرفتم. 
نجفي تاكيد كرد: همه ما مردم يك كشور هستيم و براساس پيام رهبر معظم انقالب 
و دستور رييس جمهوري مبني بر پشتيباني و كمك رساني به مردم مناطق زلزله زده بايد 

بگوييم آنها تنها نخواهند بود و شهر تهران آمادگي كمك به آنها را دارد. 
وي اظهار كرد: زلزله كرمانشاه مربوط به گسل هاي زاگرس بود و هيچ ارتباطي با تهران 
كه تحت تاثير گسل هاي البرز است، ندارد.  شهردار تهران با تاكيد بر آمادگي شهر تهران 
درخصوص مقابله با پديده هاي طبيعي همچون زلزله عنوان كرد: تاكنون اقدامات خوبي 
در اي��ن زمينه انجام ش��ده و مهم ترين برنامه هايي ك��ه در آينده دنبال مي كنيم، افزايش 

تاب آوري پايتخت در مقابل سيل، زلزله، رانش زمين و انواع مشكالت طبيعي است. 
نجفي ادامه داد: در مجموعه ستاد بحران شهر تهران امكانات بسيار خوبي شكل گرفته، 
به طوري كه هر نوع لرزش��ي در سراس��ر كشور از طريق دستگاه هاي موجود در اين ستاد 

قابل ثبت است و مي تواند در اين فاصله اقدامات موثري انجام داد. 
نجفي با اشاره به تهيه نقشه تخليه محالت تهران گفت: در حال حاضر اين نقشه براي 
تمام محالت موجود است و پناهگاه هايي كه مردم در صورت بروز حادثه طبيعي مي توانند 

به آن پناه ببرند، در آن مشخص شده است. 
وي اظهار كرد: درخصوص شناس��ايي راه هاي اصلي و اضطراري ش��هر تهران در زمان 
وق��وع حوادث و پديده هاي طبيعي كارهاي خوبي صورت گرفته اس��ت اما اگر حادثه يي 

مانند زلزله در تهران پيش  آيد، همه ارگان ها بايد براي كمك به مردم دخيل شوند. 
شهردار تهران با تاكيد بر اينكه بايد تهران را در آينده به شهري كامال تاب آور تبديل 
كنيم، گفت: ضروري است در سال هاي آينده اقدامات بيشتري را از نظر تجهيزات، بودجه 

و ارائه آموزش به شهروندان براي مقابله با هر نوع حادثه طبيعي انجام دهيم. 
وي با تاكيد بر عضويت همه دستگاه هاي ذي نفع در ستاد مديريت بحران شهر تهران 
عن��وان كرد: در حال حاضر اي��ن آمادگي وجود دارد كه در ص��ورت بروز هرگونه حادثه 

طبيعي و غيرطبيعي بالفاصله عكس العمل مناسب نشان داده شود. 

زلزلهدرتهرانفاجعهبارخواهدبود
در همي��ن حال، مجيد فراهاني عضو ش��وراي ش��هر ته��ران، ري و تجريش گفت: در 
صورت��ي كه زلزله يي باالي 5 ريش��تر در تهران اتفاق بيفتد قطعا آمار كش��ته ها و تلفات 

انساني كه به وقوع مي پيوندد در قرن فعلي بي سابقه خواهد بود. 
به گزارش فارس، فراهاني در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا تهران در صورت بروز 
حادثه طبيعي آمادگي الزم را دارد، گفت: متاس��فانه آمادگي الزم را براي مقابله با بحران 

و حوادث طبيعي نداريم. 
وي افزود: بايد اقدامات پيش��گيرانه در س��طح شهر به گونه يي باشد و شرايط به نوعي 
تنظيم ش��ود كه ش��هر در مقابل زلزله بيمه ش��ود.  فراهاني با اش��اره به اينكه 15درصد 
مردم در 3هزار متر بافت فرس��وده زندگي مي كنند، گفت: در صورتي كه زلزله يي باالي 
 5 ريش��تر در اين قس��مت اتفاق بيفتد قطعا آمار كش��ته ها و تلفات انساني كه در تهران 

به وقوع مي پيوندد در قرن فعلي بي سابقه خواهد بود. 

وي با اش��اره به اينكه بايد ايمن سازي بافت فرسوده در اولويت قرار بگيرد، اظهار كرد: 
ش��هرداري تهران بودجه الزم را براي نوس��ازي بافت فرسوده را ندارد و دولت بايد در اين 
زمينه وارد عمل ش��ود و با كمك ساير دس��تگاه ها هر چه سريع تر بافت هاي فرسوده در 

مناطق 11، 12، 17، 18 و 15 شهر تهران نوسازي شود. 
عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش بيان داشت: ما از يك حيث آمادگي پيشگيرانه 
بحران كامال ضعيف هس��تيم و مهم ترين مساله نظارت بر ساخت وسازهاي فعلي در شهر 
تهران است.  فراهاني با اشاره به اينكه بايد سازمان  آتش نشاني شهر تهران از لحاظ نيروي 
انس��اني و تجهيزات تقويت شود، گفت: در بعضي ايستگاه هاي آتش نشاني با حداقل نيرو 
فعاليت مي كنند.  وي ادامه داد: در حادثه پالسكو شاهد آن بوديم كه سازمان آتش نشاني 
شهر تهران تجهيزات و امكانات الزم را ندارد و ازجمله اهم واجبات اين است كه سازمان 
آتش نشاني داراي تجهيزات به روزي شود.  عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش افزود: 
س��وله هاي بحران ش��هر تهران به بخش خصوصي ازجمله برنامه خندوانه يا مهدكودك 
واگذار ش��ده است كه جاي تاسف دارد.  فراهاني افزود: ما در حال حاضر حداقل امكانات 
الزم را براي بحران دراختيار نداريم، اگر زلزله يي در تهران اتفاق بيفتد كه وقوع آن قطعي 
اس��ت س��وله هاي فعلي مديريت بحران نيز جوابگو نخواهد بود و بايد زمين ها و مناطق 
اطراف شهر تهران زيرساخت هاي الزم در آنجاها فراهم شود كه در صورت بروز حادثه با 

برپايي چادرها نسبت به اسكان زلزله زدگان اقدام كنيم. 

بافتهايفرسودهايمنسازيشوند
در تحولي ديگر، حس��ن خليل آبادي  عضو شوراي اسالمي شهر تهران، بر ايمن سازي 

بافت هاي فرسوده تهران و ري در برابر زلزله تاكيد كرد. 
به گزارش مهر، خليل آبادي در حاشيه جلسه شوراي شهرستان ري در جمع خبرنگاران 
درخص��وص اقدامات قابل انجام نهادها درخصوص زلزل��ه گفت: يك بخش اين اقدامات، 
 امداد و نجات اس��ت كه  بايد هر س��ازمان در ش��رح وظايف خود آنها را پيش بيني كند تا 
در موقع بحران بتواند از آن وس��ايل اس��تفاده كند، اما ستاد بحران معموال در فرمانداري 

تشكيل شده و مديريت ستاد بحران در فرمانداري يك شهرستان مستقر مي شود. 
وي اضافه كرد: اصوال در س��اخت و س��ازها بايد نكات ايمني را رعايت كنيم و دولت 
نيز مشوق هايي براي نوسازي بافت هاي فرسوده درنظر گرفته است، مشكالتي درخصوص 
انش��عابات وجود داشته است، اما تسهيالت براي نوسازي پرداخت مي شود و شهرداري ها 
عوارض نمي گيرند و مجوز طبقه تش��ويقي مي دهند و الزم اس��ت كه مردم براي ايمني و 

حفظ جان خود اقدام به نوسازي ساختمان ها كرده و از نوسازي استقبال كنند. 

رييس ش��وراي اسالمي شهرس��تان ري گفت: بايد در دستور جلسات شوراي اسالمي 
ش��هر تهران و شهرس��تان ري آسيب شناسي مناطق بحراني شهر، آسيب هايي كه ممكن 
اس��ت بعد از زلزله ايجاد شود را بگنجانيم و با حضور مسووالن ستاد بحران به اين موارد 
پرداخته ش��ود، اما در كل بايد فرهنگ سازي ش��ود كه مردم براي ساخت و ساز و ايمني 
آموزش ببينند و از مصالح ناايمن براي ساخت و ساز استفاده نكرده و قوانين شهرداري ها 
در س��اخت و سازها را رعايت كنند.  عضو شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه مردم 
بايد براي مواجهه با زلزله و مراقبت از خود و خانواده در اين شرايط آموزش ببينند، افزود: 

بخش ديگر وظايف برعهده دستگاه هاي دولتي و لزوم آمادگي آنهاست. 
وي بر تغيير زيرس��اخت ها و بافت هاي فرس��وده به بافت هاي ايمن تاكيد كرد و گفت: 
در نخس��تين جلسه شوراي شهرس��تان ري به ايمن سازي ساختمان ها و تغيير بافت هاي 

فرسوده و فرهنگ سازي خواهيم پرداخت. 
وي اظهار كرد: توصيه من به همه اعضاي ش��وراي شهرس��تان ري كه متاسفانه روي 
2 گس��ل زلزله قرار دارد، اين اس��ت كه پيش بيني ش��رايط زلزله در اي��ن منطقه چه از 
نظر كارهاي اساس��ي مانند نظارت بر س��اخت و س��ازها در شهر و روس��تا و چه تبديل 
بافت هاي فرسوده به بافت هاي ايمن و نيز فرهنگ سازي پيشگيري و آموزش زمان حادثه 
و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در مقابله با اين حوادث در تهران و ري را داشته باشند. 

افزايشقيمتبليتپرواز
كرمانشاهتكذيبشد

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 
كش��وري با تكذيب هرگونه افزايش قيمت بليت پرواز 
تهران-كرمانشاه گفت: با سوءاستفاده كنندگان در فضاي 

مجازي برخورد مي شود. 
مرتضي دهقان در گفت وگو با مهر ادامه داد: برخي 
ش��ركت هاي هواپيمايي، پروازهاي فوق العاده به مقصد 
كرمانشاه برقرار كرده اند و طي امروز و روزهاي آتي پرواز 

به اندازه كافي به مقصد كرمانشاه انجام خواهد شد. 
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 
كش��وري درخصوص برخي قيمت ه��اي نجومي اعالم 
ش��ده در فضاي مج��ازي براي مس��يرهاي منتهي به 
كرمانشاه اظهار كرد: اين موضوع كامال تكذيب مي شود 
و اين اتفاق از س��وي ايرالين ها رخ نداده اس��ت. اگر در 
فضاي مجازي افرادي بخواهند از وضعيت به وجود آمده 
و افزايش تقاضاي سفر هوايي به كرمانشاه سوءاستفاده 

كنند، با آنها شديدا برخورد خواهد شد. 
در همي��ن ارتب��اط، پيگيري ه��اي ميداني نش��ان 
مي ده��د ك��ه برخي آژانس ه��ا در حال گران فروش��ي 
بليت پرواز تهران-كرمانش��اه هس��تند.  وي ادامه داد: 
در حال حاض��ر پرواز چارتري س��اعت 17 هواپيمايي 
آس��مان با قيمت 430 هزار تومان چند صندلي خالي 
دارد. همچني��ن اين ش��ركت براي س��اعات 21 و 22 
ني��ز به نرخ هاي به ترتي��ب 241 و 119هزار تومان هم 
امكان فروش بليت سيس��تمي و برنامه ي��ي را خواهد 
داش��ت.  اپرات��ور يكي ديگر از آژانس ه��اي هواپيمايي 
 هم گفت: پرواز س��اعت 17 با قيمت فروش سيستمي 
 )ن��ه چارت��ري( 240 هزار توم��ان با ايرالين آس��مان

 3 صندلي خالي دارد.  ضمن اينكه پرواز هاي س��اعت 
21 به قيمت 241هزار و 200، ساعت 22 با 140 هزار 
تومان و ساعت23:15 با قيمت 158 هزار و 500 تومان 

هم امكان رزرو بليت براي مسافران وجود دارد. 
به گفت��ه اين كارش��ناس فروش بلي��ت پروازهاي 
داخل��ي، آنچ��ه در فض��اي مج��ازي مطرح ش��ده كه 
 برخ��ي آژانس هاي خدمات مس��افرت هوايي نرخ پرواز 
تهران-كرمانش��اه را به قيم��ت 900 هزار تومان عرضه 

مي كنند، براي تخريب آژانس ها بوده است!

پايتختنيازمندافزايش
سرعتحملونقلشهري

سفير س��نگاپور در تهران گفت: براي حل معضل 
ترافيك، توس��عه حمل و نقل عمومي ازجمله مترو، 

اتوبوسراني و تاكسي آنالين مي تواند مفيد باشد. 
به گزارش مهر، اون كنگ يانگ، س��فير سنگاپور با 
رياس��ت و اعضاي ش��ورا ديدار و گفت وگو كرد. تبادل 
تجربي��ات در عرصه هاي فرهنگي و مديريت ش��هري 

ازجمله محور هاي اين ديدار بود. 
اون كنگ يانگ بعد از اس��تماع س��خنان رياست و 
اعضاي شورا ش��هر تهران گفت: قطعا مديريت شهري 
با جمعيت قريب به 10ميليون نفر كار آس��اني نخواهد 
بود اما با وجود س��اختاري منس��جم در شوراي شهر و 
نيز با وجود كميسيون هاي تخصصي انتظار مي رود اين 

مديريت با مشكل مواجه نشود. 
يانگ با اشاره به سخنان عليخاني، رييس كميسيون 
عم��ران و حم��ل و نقل ش��ورا مبني بر ازدي��اد تعداد 
خودروها و موتورسيكلت ها در تهران گفت: اين معضلي 
اس��ت كه بيشتر ش��هر هاي دنيا با آن دست به گريبان 
هستند اما راهكار كاهش حضور خودروها در سطح شهر 

و كاهش ترافيك، توسعه حمل و نقل عمومي است. 
وي افزود: تقويت سيس��تم حمل و نقلي مترو و نيز 
اتوبوسراني و در كنار اينها ايجاد سيستم حمل و نقلي 
تاكس��ي آنالين حائز اهميت است كه با استفاده از اين 
سيستم ها س��رعت حمل و نقل شهري افزايش خواهد 

يافت و در نتيجه ترافيك كاهش پيدا مي كند. 
يانگ همچنين با برشمردن 3عامل مهم در كارايي 
مديريت ش��هري گفت: هماهنگي نهاد هاي ش��هري، 
ارتباط بين مناطق داخلي و پيراموني و ارتباط با مردم 
3عاملي اس��ت كه مي تواند موجبات موفقيت مديريت 

شهري را فراهم آورد. 
يان��گ در توضيح عامل س��وم نيز گف��ت: ارتباط با 
مردم ايجاد فرصت براي ش��هروندان در جهت پيشبرد 
برنامه هاي توس��عه خواهد بود در كشور شما )ايران( با 
توجه به قانون اساسي كه بر مبناي دين و مذهب است، 
حضور زنان در اين عرصه بسيار حائز اهميت خواهد بود. 
سفير سنگاپور افزود: روند شهرنشيني در كشور هاي 
جنوب شرق آس��يا بسيار پر س��رعت بوده لذا  بايد در 
اي��ن زمينه ارتباط هاي خوبي با ش��هر هاي ديگر نظير 
تهران داش��ته باشيم و اين تجربيات را در اختيار ديگر 
شهر ها بگذاريم.  سفير سنگاپور گفت: ما آمادگي داريم 
كه همكاري هاي همه  جانبه با مديريت ش��هري تهران 
داشته باش��يم و اميدواريم در آينده يي نزديك پذيراي 

نمايندگان شوراي شهر تهران باشيم. 

اخبار

آگهيابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي ابوذر قيصري نصر

خواهان: آقاي مهدي نيل قاز دادخواس��تي به طرفيت خوانده: آقاي ابوذر قيري به خواس��ته فك پالك-مطالبه 
مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه: 9609982290100601  شعبه 1 دادگاه عمومي 
حقوقي شهرس��تان رباط كريم ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 1396/10/03 س��اعت 11:00 تعيين كه حس��ب 
دس��تور دادگاه طب��ق موض��وع ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني ب��ه علت مجهول المكان ب��ودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 

را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند. 
مديردفتردادگاهحقوقيشعبه1دادگاهعموميحقوقيشهرستانرباطكريممهتابلقايي-مالف/1718

با وجود اينكه متوليان طرح مس��كن مهر از شروع اجراي اين 
طرح تاكنون معتقد بودند كه س��اخت و سازهاي مسكن مهر در 
برابر شديدترين زلزله ها نيز مقاوم هست، اكنون با وقوع زلزله در 

غرب كشور شاهد نامهرباني مسكن مهر دولت مهربان هستيم. 
در واقع زلزله اخير ثابت كرد كه طرح مس��كن مهر نه تنها به 
لحاظ استانداردهاي سكونتي نتوانسته است انتظارات متقاضيان 
آن را ب��رآورده كن��د، بلكه ب��ه مرثيه يي براي روياي هميش��گي 
خانه دار ش��دن هموطنان درمانده از بي مه��ري طبيعت و دولت 

تبديل شده است.
دولتي كه با وجود تمام انتقادات وارده به طرح مسكن مهر، رهاورد اجراي 
اين طرح را توانمندس��ازي پيمان��كاران، ورود فناوري هاي جديد س��اخت و 
س��از به كش��ور و مهم تر از همه ارتقاي كيفيت س��اخت و س��از مي دانست و 
مقاوم س��ازي را امتيازي براي تمايز اين س��اختمان ها از ساير ساخت وسازها 

برمي شمرد.
در واق��ع دولت وقت مدعي اين بود كه ساخت وس��ازهاي مس��كن مهر بر 
اس��اس آيين نامه 2800 انجام ش��ده اس��ت و با توجه به نظارت هاي مداوم، 
به كارگي��ري مصالح با كيفيت و همچنين رعايت قانون و مقررات س��اخت و 
س��از، واحدهاي مس��كن مهر در برابر ش��ديدترين زلزله ها نيز مقاوم هستند. 
حتي برخي مس��ووالن مانند رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
قزوين هم در گذش��ته مدعي شدند كه مس��كن مهر در برابر 8 ريشتر زلزله 

نيز مقاوم است. 

در واقع طرح مس��كن مهر در راس��تاي سياس��ت زمين صفر پا 
به عرصه ظهور گذاش��ت. سياس��تي كه دولت معتق��د بود با صفر 
كردن هزينه تامين زمين مي توان هزينه تمام شده ساخت مسكن 
را ب��ه صورت محسوس��ي كاه��ش داد. تا به اينجا مش��كلي وجود 
ندارد، ولي مش��كل از آنجا ش��كل گرفت كه دولت وقت با سياست 
زمين مفت، گنجش��ك مفت و مس��كن مفت، بدترين نقاط ممكن 
را براي مكان يابي مس��كن مهر انتخاب كرد. نمونه بارز آن مس��كن 
مهر آس��يب ديده كرمانش��اه كه بنا به گفته ش��ريفي، مديركل راه 
و شهرس��ازي اس��تان كرمانشاه روي گسل س��اخته شده است.  از 
ط��رف ديگر اجراي سياس��ت زمين صفر نه تنها موج��ب كاهش قيمت تمام 
ش��ده مس��كن نش��د، بلكه هزينه هاي باالي زيربنايي و محوطه سازي مسكن 
مهر به علت مكان يابي هاي نادرس��ت، بيش��تر از هزينه زمين ش��د. از اين رو 
سياست زمين صفر كه تقريبا مدلي موفق در دنياست، با شكست مواجه شد 
و تاثير آنچناني در كاهش قيمت تمام ش��ده مسكن نداشت. واقعا اندوهناك 
اس��ت، متقاضيان مسكن مهر كه بعد از مدت هاي مديد انتظار خانه دار شدن 
را كشيده بودند، سرپناهي را تحويل گرفتند كه حتي نتوانست جان پناه آنها 
باش��د. چه بس��ا كه تحمل آوار خش��ت و گل و چوب بي منت خودشان، قابل 
تحمل ت��ر از بتن و آجر و آهن با منت دولت بود.  س��خن آخر اينكه مطمئنا 
زلزله ه��اي طبيعي پس از اندك زماني خاتمه مي يابند، حال آنكه ما ش��اهد 
زلزله هاي انس��اني هستيم كه در نتيجه سياست هاي اشتباه دولت نهم و دهم 

شكل گرفته و هنوز هم با گذشت نزديك به نيم دهه پاياني ندارند. 

مرثيهايبرايرويايمسكنمهر

اكبررحمتي
كارشناسمسكن

آمادهباششهرداريتهرانبرايروياروييبازلزله
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صنعت، معدن و جتارت14
فهرست نمايند گان رسمي 

وارد كنند ه خود رو 
تع�اد ل| مد يركل د فت��ر صنايع خ��ود رو و نيرومحركه 
وزارت صنعت، معد ن و تجارت از نهايي شد ن د ستورالعمل 
طرح مبارزه با قاچاق قطعات خود رو خبر د اد . اميرحس��ين 
قنات��ي د ر رابطه با ط��رح الصاق كد  رهگي��ري به قطعات 
وارد ات��ي خود رو اظهار كرد : د س��تورالعمل ط��رح مبارزه با 
قاچاق قطعات خود رو با الصاق كد  رهگيري نهايي شد ه و د ر 
حال حاضر آماد ه اجراست. وي اد امه د اد : الصاق كد  رهگيري 
قطعات وارد اتي خود رو تمام قطعات را شامل نمي شود  و تنها 
قطعاتي كه بيش��ترين ميزان قاچاق را د ر چند  س��ال اخير 
د اشته اند ، د ر اين طرح قرار گرفته اند . او با بيان اينكه حد ود  
۱۶مجموعه از قطعات خود رو د ر اين طرح قرار د ارند ، افزود : 
علت اجرايي نش��د ن اين طرح تاكنون به د ليل آن است كه 
طرح براي بررسي هاي نهايي د ر ستاد  مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز است. اين مقام مسووول همچنين فهرست شركت هاي 
نمايند گي رسمي وارد  كنند ه خود رو د اراي مجوز پيش فروش 
را اعالم كرد . بر همين اس��اس، ن��ام ۱5مد ل خود رو با ذكر 
شركت هاي وارد  كنند ه رس��مي به عنوان خود روهاي مجاز 
براي پيش فروش اعالم ش��د ند  كه شركت جهان نوين آريا 
با د و مد ل خود رو نيس��ان جوك، نيسان اكسترال، شركت 
نگين خود رو با د و مد ل رنو كوليوس، رنو تاليس��مان و نيز 
شركت ايرتويا با 5 مد ل تويوتا CHR، تويوتا پريوس، تويوتا 
لكس��وس NX200 T  و تويوتا RAV4 و نيز لكس��وس 
RX200T از جمله آنها هس��تند . مد يركل صنايع خود رو 
وزارت صنعت اد امه د اد : همچنين ش��ركت آرين موتور پويا 
ب��راي وارد ات و پيش فروش د و مد ل خود رو ميتسوبيش��ي 
ASX، استيش��ن واگن )CVT( و نيز ميتسوبيشي اتلند ر، 
استيشن واگن )CVT( و ش��ركت آرين موتور تابان براي 
 DS4 و   DS3، DS5، DS6، DS5LS خود روه��اي 
مجاز اعالم ش��د ه اند . همچنين ش��ركت كرمان موتور براي 
 IX35 وارد ات و پيش فروش هيوند اي س��انتافه و هيوند اي
و ش��ركت آسان موتور براي خود رو »النترا و رامك خود رو« 
براي وارد ات و پيش فروش خود رو تيوولي نيز مجاز هستند . 
براس��اس اعالم وزارت صنعت پيش ف��روش خود روهايي از 
جمله »بنز، كيا، ولوو، س��ئات، اوپل، فولكس واگن، هوند ا و 

كيا به  د ليل عد م  د ريافت مجوز غيرقانوني است.« 

 مسير توسعه تجارت
با »اسلواكي«

فارس| د بيركل اتاق بازرگاني تهران د ر نشست مشترك 
تجاري ايران و جمهوري اس��لواكي كه با حضور سفير ايران 
برگزار ش��د ، گفت: د ر ماه گذشته نخس��تين قرارد اد  تامين 
اعتبار بانكي پس��ابرجام ب��ه ارزش يك ميلي��ارد  يورو بين 
۱4بانك ايراني و »اوبر بانك اتريش« به امضا رسيد . همچنين 
به گفته بهمن عش��قي، عالوه بر امضاي ياد د اشت همكاري 
مش��ترك بين بانك ه��اي ايراني و بانك ه��اي »AKF« و 
»اگزيم بانك« د انمارك، ۱0بانك ايراني قرارد اد  500 ميليون 
يورويي را با »د انس��كه بانك د انمارك« به امضا رساند ند . به 
عالوه، تامين خط اعتباري ۱00ميليون د الري از طرف بانك 
صاد رات چك از جمله د يگر گش��ايش هاي حاصل شد ه د ر 

مراود ات بانكي ايران با كشورهاي عضو اتحاد يه اروپاست. 
عش��قي با اشاره به اينكه همكاري هاي بانكي بين ايران 
و اس��لواكي قابل اهميت است، گفت: اسلواكي با د ارا بود ن 
نظام بانك��د اري خصوصي، زمينه يي را فراهم كرد ه تا اغلب 
بانك ه��اي بين  المللي ش��عبه  يي د ر براتيس��الوا د اير كنند  
و اكن��ون با توجه به اينكه اگزيم بانك اس��لواكي، يك خط 
اعتباري ۱00ميليون يورويي براي پروژه  هاي مش��ترك د و 
كشور د ر نظر گرفته، ما از شركت هاي فعال د و كشور انتظار 
د اريم تا د ر صورتي كه پروژه  هايي با مطالعات امكان سنجي 
براي همكاري مشترك د ر اختيار د ارند ، از اين طريق اقد ام 
كنن��د . او افزود : ب��ا توليد  صاد رات گرا ب��ه بازارهاي جهاني 
مي ت��وان توازن تجاري بين د و كش��ور را بهبود  بخش��يد . 
براي د س��تيابي به اين هد ف ضروري اس��ت، پيش نيازها و 
سازوكارهاي الزم از جمله فعال سازي روابط بانكي، بيمه يي 
و حم��ل و نقل را فراهم آوريم. عش��قي گف��ت: جمهوري 
اس��لواكي به عنوان عضو مهم اتحاد ي��ه اروپا، ضمن ارتباط 
نزد يك با كميس��يون و پارلمان اروپا مي تواند  طرف خوبي 
براي رايزني  ها جه��ت رفع موانع رفت و آمد  تجار و فعاالن 
اقتصاد ي د و كشور و نيز تسهيل همكاري هاي مشترك بود ه 

و نقش سازند ه يي ايفا كند . 

معضل اصلي توليد ، باز بود ن 
مسير قاچاق است

وزي��ر صنعت، معد ن و تج��ارت گفت: يكي از معضالت 
اساس��ي توليد  د ر كش��ور عد م مرزباني صحيح و س��الم و 
همچنين باز بود ن مس��ير قاچاق به د اخل كش��ور است. به 
گزارش پايگاه خبري وزارت صنعت، معد ن وتجارت محمد  
شريعتمد اري با بيان اين مطلب افزود : اين نوع مرزباني نظام 
تعرف��ه حمايت از تولي��د  را مخد وش مي كند ، م��ا »د ر« را 
كوچك مي كنيم و د شمن اقتصاد ي از »د يوار« وارد  مي شود . 
وي با تاكيد  بر اين موضوع كه تامين مالي وارد ات غيرقانوني 
كاال به كش��ور با شناسايي گلوگاه ها بايد  بسته شود ، گفت: 
باي��د  به گمرك اختيارات كاف��ي د اد  و ورود  كاال به مناطق 
آزاد ي كه هد ف اوليه تاسيس آنها پرد ازش و توسعه صاد رات 

بود ه است، با كنترل هاي جد ي گمركي محد ود  شود . 

افزايش صاد رات مواد معد ني 
شاتا| ميزان صاد رات محصوالت بخش معد ن و صنايع 
معد ني د ر 7 ماهه منتهي به مهر امسال از نظر وزني و ارزشي 
به ترتيب 5.5 د رصد  و 3.۱ د رصد  افزايش يافت. د ر اين مد ت 
5.4ميليارد  د الر محصول صاد ر و 2.4 ميليارد  د الر محصول 
معد ني و صنايع معد ني وارد  كشور شد . از ابتد اي فرورد ين 
تا پايان مهر، 39 ميليون و ۱05هزار و 900 تن محصوالت 
مع��د ن و صنايع معد ني به ارزش 5ميليارد  و 4۱7ميليون و 
700هزار د الر صاد ر شد  كه د ر مقايسه با مد ت مشابه سال 
گذش��ته از نظر وزني 5.5 د رصد  و از نظر ارزشي 3.۱ د رصد  
رش��د  نش��ان مي د هد . عمد ه كش��ورهاي مقص��د  صاد رات 
محص��والت معد ن و صنايع معد ني ايران به ترتيب ش��امل 
»چين، عراق، افغانستان، امارات متحد ه عربي، هند ، كويت، 
بنگالد ش، پاكس��تان، عمان، قطر، تايلند ، اند ونزي، ايتاليا، 
تركمنس��تان، تايوان، تركيه، سومالي، روسيه و مصر« بود ه 
است. همچنين د ر بازه زماني ياد  شد ه، 3ميليون و ۱57هزار 
و 200ت��ن محص��والت معد ني و صنايع معد ن��ي به ارزش 
2ميليارد  و 444ميليون و 800هزار د الر وارد  شد  كه از نظر 
وزني ۱4.3 د رصد  كاهش و از نظر ارزشي 4.7 د رصد  افزايش 
نش��ان مي د هد . عمد ه كشورهاي مقصد  وارد ات محصوالت 
مع��د ن و صنايع معد ني ايران نيز ش��امل »چي��ن، امارات 
متح��د ه عربي، تركيه، هند ، كره جنوبي، س��وييس، آلمان، 
ايتاليا، روس��يه، سوئد ، بلژيك، اسپانيا، استراليا، بلغارستان، 

قزاقستان، اند ونزي، ژاپن و تايوان« بود ه است.

اخبار

»تعادل« در گفت وگو با متوليان امر بررسي مي كند 

طرح خريد اعتباري در اغما

د س��تاورد هاي گروه صنعتي ايران خود رو د ر سال9۶ را مي توان 
گام مهم تحول د ر خود روس��ازي كشور به شمار آورد ؛ چه آنكه د ر 
اين س��ال نخس��تين و مهم ترين قرارد اد  بين المللي صنعت خود رو 
ايران با برند هاي معتبر براي طراحي پلتفرم به مرحله اجرا رسيد  و 
همكاري ايران خود رو با سازند گان تراز اول جهاني به صورت رسمي 
آغاز ش��د .  اج��راي قرارد اد  و تفاهمنامه بين الملل��ي ايران خود رو با 
طراح��ان و صنعتگران معتبر جهاني براس��اس برنامه زمان بند ي و 
ش��رح وظايف طرفين قرارد اد  آغاز ش��د . اين پروژه با مش��اركت و 
همكاري ش��ركت هاي مطرح جهاني مانند  پيني��ن فاريناي ايتاليا، 

هيوند ايي پاورتك كره جنوبي و ماهله آلمان د رحال اجرا است. 
براي تحقق اهد اف د ر بخش طراحي پلتفرم و توسعه محصول، 
نخس��تين نشس��ت مش��ترك س��ازند گان پلتفرم جد يد  با عنوان 
»Early Supplier Involvement« ب��ا حضور نمايند گاني از 
ش��ركت پينين فارينا و نمايند گان ش��ركت هاي طراح و سازند گان 
د اخل��ي و خارج��ي د ر روزه��اي ابتد ايي آبان ماه د ر محل س��الن 

اجتماعات ساپكو برگزار شد . 
د ر اين نشست كه نمايند گان و مد يران ارشد  طراحان جهاني و 
بيش از 80 س��ازند ه توانمند  د اخلي د ر آن حضور د اشتند ، وضعيت 
اجراي قرارد اد  بررس��ي شد  و گزارش��ي از برنامه هاي آيند ه تا زمان 

عرضه پلتفرم و محصوالت جد يد  ارائه شد . 
اين نشس��ت فرصتي مناسب براي ايران خود رو و شركت پينين 
فارينا بود  تا به تمامي تامين كنند گان د اخلي و خارجي عالقه مند ، 
اهد اف فن��ي و برنامه زماني پ��روژه پلتفرم جد ي��د  ايران خود رو را 

معرفي كنند . 

 نقش مهم زنجيره تامين 
مد يرعامل ساپكو نخستين سخنران اين نشست بود . وي د رباره 
طرف ه��اي قرارد اد  طراحي پلتفرم جد يد  ايران خود رو گفت: پينين 
فارينا از ش��ركت هاي مطرح د ر بخش طراح��ي خود رو، هيوند ايي 
پاورت��ك كره د ر طراحي و توليد  گيربكس اتوماتيك و ماهله آلمان 
د ر طراحي موتور خود رو از ش��ركاي اصل��ي ايران خود رو د ر پروژه 
طراحي پلتفرم جد يد  هستند  كه با همراهي سازند گان بنام خارجي 
و بيش از ۱00 سازند ه د اخلي مسووليت اجراي پروژه پلتفرم جد يد  

ايران خود رو را برعهد ه د ارند . 
حس��ين نجاري هد ف پروژه طراحي پلتفرم جد يد  را ارتقاي نام 
ايران خود رو د ر بازارهاي بين المللي د انست و ضمن وسيع خواند ن 

طيف آن از مرحله مفهومي و كانس��پت تا توليد  انبوه خود رو گفت: 
طراحي، مهند سي، اجرا، توليد  و ارزيابي د ر طيف اجراي اين پروژه 
قرار د ارند .  نجاري افزود : ش��ركت ايتالياي��ي پينين فارينا طراحي 
پلتفرم م��اژوالر براي خود رو هايي د ر كالس هاي س��د ان، هاچ بك، 
ك��راس اوور و وانت را برعهد ه خواهد  د اش��ت و ش��ركت ماهله نيز 

طراحي پيشرانه با احتراق بنزيني را انجام خواهد  د اد . 
مد ي��ر پ��روژه طراحي پلتفرم جد ي��د  ايران خ��ود رو تاكيد  كرد : 
محصوالت د ر د و بخش مش��خصات س��طح باال و معمولي طراحي 
خواهد  شد  كه پيشرانه محصوالت د ر هر د و بخش موتور 3سيلند ر 
توربو شارژ است. وي اد امه د اد : پروژه هاي صنعتي سازي نيز همزمان 

د ر بخش هاي بد نه سازي، پرس، مونتاژ و... د رحال انجام است. 
مد ير عامل ساپكو زمان عرضه نخستين محصول اين همكاري 
را د وس��ال ونيم آيند ه اعالم كرد  و گف��ت: قيمت محصوالت د ر د و 
بخش س��طح باال و معمولي رقابتي خواهد  ب��ود . وي صاد رات 30 
د رصد ي و بومي س��ازي بيش از 70 د رصد  قطعات و مجموعه ها را 
از د يگر اهد اف پ��روژه عنوان كرد  و گفت: د ر صورت تحقق اهد اف 

د اخلي سازي، قيمت محصول رقابتي خواهد  بود . 
وي همكاري س��ازند گان د ر اجراي پ��روژه را مهم توصيف كرد  
و گفت: د رحال حاضر بيش از ۶00 س��ازند ه و توليد كنند ه د اخلي 
با س��اپكو همكاري مي كنند  و د ر بخش هاي مختلف مجموعه ها و 

قطعات را د ر اختيار ايران خود رو قرار مي د هند . 

 توليد  موتور بسيار كم مصرف 
عضو هيات  مد يره ش��ركت ماهله 
آلم��ان ني��ز د ر اين نشس��ت با بيان 
اينكه همكاري م��ا با ايران خود رو د ر 
مس��ير پيشرفت و توس��عه قرار د ارد  
گفت: يك��ي از پروژه هاي مش��ترك 
ايران خ��ود رو و ماهل��ه تولي��د  ي��ك 
نمونه پيش��رانه 3س��يلند ر است كه 

بس��يار كم مصرف خواهد  ب��ود . مارتين برگر اظهار ك��رد : افزايش 
اس��تاند ارد هاي پيشرانه ها و رفتن به س��مت هيبريد ي ها پرهزينه 
اس��ت و به همين د ليل از نمونه هاي س��اد ه تر شروع كرد يم. ضمن 

اينكه ماهله د ر بخش سي.ان.جي هم تجربيات زياد ي د ارد . 
برگ��ر د ر اد ام��ه ضم��ن اش��اره به پتانس��يل هاي هم��كاري با 
ايران خود رو گفت: شركت ما د ر بخش پيشرانه كنسرسيوم طراحي 

و تولي��د  پلتف��رم جد يد  ايران خود رو فعاليت مي كن��د  و با توجه به 
پتانس��يل هاي موجود  اطمينان د اريم كه اين همكاري چند مليتي 

نتيجه بسيار خوبي به همراه خواهد  د اشت. 
وي افزود : مي د انيم كه د ر سال هاي آيند ه برقي سازي و رانند گي 
اتوماتيك تا سال2030 و بعد  از آن نقش مهمي د ر صنعت خود رو 
جهان خواهد  د اشت از اين رو بايد  فناوري هايي را به كار بگيريم كه 
د ر سال 2030 شيب استفاد ه از پيشرانه هاي د رون سوز كمتر شود . 

 آماد ه همكاري با قطعه سازان معتبر جهاني 

د بير انجمن قطعه س��ازان كشور د يگر سخنران اين نشست بود . 
وي گفت:  نخس��تين تجربه همكاري قطعه سازان با شركاي جهاني 
د ر ش��ركت ايكاپ بود ه كه با ارزيابي د قيق 200 واحد  قطعه سازي 
از سوي پژو، د ر نهايت ۱00 قطعه ساز د ر كنار ايكاپ همكاري هاي 

خود  را با قطعه سازان جهاني آغاز كرد ه اند .
رض��ا رضايي با اعالم آماد ه بود ن قالب ها براي س��اخت قطعات 
و مجموعه هاي محصوالت ايكاپ اظهار كرد : قطعه س��ازان آماد گي 
د ارند  تا ميزان د اخلي س��ازي قطعات د ر خود روهاي 2008، 208 و 

30۱ را به 70 د رصد  برسانند . 
وي با بيان اينكه مد يريت هوش��مند  د ر ايران خود رو باعث ش��د  
كش��ور د ر شرايط س��خت اقتصاد ي تحوالت عظيمي را د ر صنعت 
خود رو و قطعه س��ازي تجربه كن��د ، افزود : د رح��ال حاضر ۱200 
قطعه س��از به توليد  قطعات مورد  نياز خود روسازان مشغول هستند  
كه از اين تعد اد  550 واحد  عضو انجمن و د اراي برند  و شناس��نامه 
هس��تند .  رضايي افزود : صنعت قطعه س��ازي و انجمن قطعه سازان 
د ر اوايل د هه90 براس��اس اس��تراتژي توس��عه صنعت و با حمايت 

خود روس��ازان و د ولت ش��كل گرفت و با حمايت هاي خود روسازان 
مراحل رشد  خود  را پشت سر گذاشت. 

وي با اشاره به ظرفيت فعلي قطعه سازان گفت: هم اكنون بيش 
از 270هزار نيرو د ر قطعه سازي كشور مشغول به كار است و ميزان 
د ارايي ثابت قطعه س��ازان با گرد ش مالي 5 ميليارد  د الر، 4 ميليارد  

د الر برآورد  مي شود . 
رييس انجمن قطعه سازان كشور ضمن اشاره به تصميم د رست 
و بجا د ر اس��تفاد ه از توان قطعه س��ازان د اخلي د ر مش��اركت هاي 
بين الملل��ي د ر توليد  خود رو گفت: قطعه س��ازان ب��زرگ و توانمند  
د اخل��ي آماد گي د ارن��د  تا با ايج��اد  ش��ركت هاي جوينت ونچر يا 
ش��كل هاي د يگ��ري از هم��كاري، با قطعه س��ازان ب��زرگ جهاني 

مشاركت كنند  و موجب فناوري د ر اين بخش شوند . 

 توليد  خود روهاي مختلف روي پلتفرم جد يد  

نماين��د ه مد يرعام��ل ش��ركت پينين فارين��ا ايتاليا ب��ه عنوان 
يكي از طرف ه��اي اصلي قرارد اد ، پروژه اين ش��ركت د ر همكاري 
ب��ا ايران خود رو را طراحي پلتفرم آيند ه اين خود روس��از اعالم كرد  
و گف��ت: طراحي و توس��عه خود روها و موتوره��اي احتراق د اخلي 
با همكاري د يگر ش��ركت هاي حاضر د ر اين كنسرس��يوم از جمله 

فعاليت هاي ما خواهد  بود  
جينو موزاكو اظهار كرد : استراتژي اصلي ما سبك جد يد ي د ارد  
كه تنها شامل طراحي يك خود رو نمي شود  و مباحثي مثل مصرف 

سوخت، رقابتي بود ن، ايمني و محيط زيست را نيز د ر نظر د ارد . 
وي گفت: توليد  خود رو د ر كالس هاي مختلف هاچ بك، س��د ان، 
ك��راس اوور و اس.يو.وي روي اين پلتفرم پيش بيني ش��د ه اس��ت، 
ضمن اينك��ه توليد  خود روهاي هيبري��د ي و الكتريكي نيز د ر اين 

كنسرسيوم مورد نظر قرار گرفته است. 
موزاك��و د ر اد ام��ه ضمن معرفي ش��ركت پيني��ن فارينا گفت: 
ش��ركت ما يك شركت طراحي و مهند س��ي است كه محصوالتي 
مثل فراري از جمله خود روهايي هس��تند  كه توس��ط اين شركت 

طراحي مي شوند . 

 زيرساخت هاي مطلوب عامل مهم سرمايه گذاري 
د يگر سخنران نشس��ت س��ازند گان پلتفرم جد يد  ايران خود رو 
مع��اون طراحي و توس��عه محص��ول جد يد  ايران خ��ود رو بود . وي 
گف��ت: با اجراي پروژه طراحي پلتف��رم جد يد  ايران خود رو و عرضه 
محصوالت جد يد ، س��هم بازار افزاي��ش يافته و اهد اف صاد راتي نيز 
محقق ش��ود .  كامران سپهري با اش��اره به رشد  اقتصاد ي ايران د ر 
شرايط لغو تحريم هاي بين المللي گفت: زيرساخت هاي موجود  د ر 
ايران نس��بت به كشورهاي منطقه د ر ش��رايط مطلوبي قرار د ارد ، 
نيروي انساني جوان د ر د سترس با سطح د انش و تخصص مناسب 

نيز يكي از مزاياي سرمايه گذاري به شمار مي رود . 
وي اف��زود : ايران با جمعيت 84 ميليون��ي خود  تقاضاي بااليي 
براي خود رو د ر آيند ه خواهد  د اش��ت كه اين فرصت و مزيتي است 

كه سرمايه گذاران به آن توجه د ارند . 
س��پهري به ميزان باالي فروش خود رو د ر بازار ايران اشاره كرد  
و گفت: د ر س��ال 20۱۶ با فروش يك ميليون ونيم خود رو رتبه ۱3 
فروش از آن بازار ايران بود ه اس��ت كه پيش بيني مي شود  با عرضه 

محصوالت متنوع د ر آيند ه اين رتبه ارتقا يابد . 

سازندگان پلتفرم جديد ايران خودرو گردهم آمدند

گام مهم ايران خودرو در تحول خودروسازي كشور

تعاد ل|
س��ال گذش��ته د ولت براي تحريك تقاضا د ر بازار 
به فكر اعط��اي كارت هاي اعتباري خريد  كاالي باد وام 
افتاد ؛ اگرچه هيچ گاه مش��خص نش��د ه��د ف اصلي از 
اجراي چنين طرحي چه بود  و چرا همواره د ر مس��ير 
اجرا، د چار انحراف ش��د . طرح��ي كه قرار بود  منجر به 
تحرك صنايع از يك سو و تحريك تقاضا از سوي د يگر 
ش��ود ؛ اما به د ليل بي كفايتي برخ��ي متوليان امر، اين 
طرح نيز يك بار د يگر عمال راه به جايي نبرد  و د استان 
خريد  نس��يه مرد م ب��د ون پايان باقي مان��د . از اين رو، 
»تعاد ل« د ر گفت وگو با برخي مسووالن و كارشناسان 
تالش ك��رد  تا گره ك��ور اين طرح را شناس��ايي كند . 
ح��ال مي توان گف��ت مهم ترين علتي كه باعث ش��د ه 
اين طرح همچنان روي زمي��ن بماند ، عد م هماهنگي 
بين بان��ك مركزي و وزارت صنع��ت، معد ن و تجارت 
است. بر همين اساس، د ر مورد  اجراي لنگان اين طرح 
همچنان شاهد  اظهارنظرهاي مختلفي هستيم؛ برخي 
از عد م اجرايي شد ن اين طرح سخن به ميان مي آورند . 
اما برخي د يگر همچن��ان اجراي آن را به ماه هاي آتي 
موكول مي كنند . د ر م��ورد  اظهارنظر د وم، بايد  به اين 
موضوع اش��اره كرد  كه تقريبا سه فصل از سال جاري 
د ر آستانه سپري شد ن است اين د ر شرايطي است كه 

هنوز خبري از اجراي اين طرح به كما رفته نيست. 
  

طرح خريد  اعتباري كاال از اواس��ط س��ال گذشته 
ش��روع و براي آن جامعه هد في مشخص شد . براساس 
آن جامعه هد ف قرار ش��د ، اف��راد ي كه حقوق زير ۱.5 
ميليون توم��ان د ريافت مي كنند  تا 4برابر حقوقش��ان 
كارت اعتباري د ريافت كنند . اين د استان اد امه يافت و 
كارت ها هم با هماهنگي بانك مركزي توزيع شد  اما با 
توجه به اينكه مبلغ آن اند ك بود  و از طرفي تعد اد ي از 
متقاضيان با مشكالتي چون بد هي هاي مختلف مواجه 
بود ند ، عمال از د رياف��ت كارت خريد  اعتباري منصرف 
شد ند . بنابراين تعد اد  كارتي كه توانست به صورت موثر 
 د ر اي��ن چرخه قرار بگيرد ، عم��ال به بيش از ۱00هزار

نرس��يد . د ر حال��ي كه انتظار بخ��ش خصوصي، توزيع 
باالي يك ميليون كارت از سوي وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت بود . با آنكه يك س��ري گروه هاي هد ف كاري 
د يگر به ليست اضافه شد ند  و تعد اد  توليد كنند گان نيز 
د ر اين ليس��ت افزايش يافت اما اين طرح همچنان د ر 

هاله يي از ابهام قرار د ارد . 
ح��ال با توجه ب��ه بهانه مختلف بان��ك مركزي و 
وزارت صنع��ت، مع��د ن و تجارت د ر راس��تاي طرح 
اعتباري خريد ، مع��اون وزير صنعت، معد ن و تجارت 
نظر د يگري د ارد  و بر اجراي اين طرح مصمم اس��ت. 

محس��ن صالحي نيا با اش��اره به اج��راي طرح كارت 
اعتب��اري به »تع��اد ل« مي گويد : گروه ل��وازم خانگي 
پيش��ران رش��د  اقتصاد  به ش��مار مي روند  و از اين رو 
طي س��ال 95-94 برنامه يي د ر راس��تاي طرح كارت 
اعتب��اري ب��راي رون��ق و رش��د  اين صنع��ت د ر نظر 
گرفته ش��د  تا به اين ش��كل مرد م بتوانن��د  از مزاياي 
اين طرح د ر راس��تاي خري��د  كاالهاي مورد  نياز خود  
اس��تفاد ه كنند . معاون امور صنايع د ر پاس��خ به اين 
پرس��ش كه با گذش��ت د و س��ال از مطرح شد ن اين 
طرح، اجراي آن به طور جامع چه زماني كليد  خواهد  
خورد ، توضيح مي د هد : اجراي اين برنامه زمان خاصي 
ن��د ارد ، به واقع چند  بانك عامل د ر جريان اجراي اين 
طرح قرار گرفته اند  و جزئيات اين موضوع را پيگيري 
مي كنند  و د رصد د  اجراي اين طرح هس��تند . از اين رو 
اعتبارس��نجي اين طرح انجام ش��د ه و بر اساس اين 
اعتبارس��نجي افراد ي كه اخذ كارت را د ر برنامه هاي 
خود  د اشته باش��ند ، مي توانند  با گواهي الزم اين نوع 
كارت ها را د ريافت كنند . اين مقام مس��وول د ولتي د ر 
پاس��خ به اين پرس��ش كه با گذش��ت زمان از اجراي 
اي��ن طرح آيا تغيي��رات خاصي د ر ش��رايط اخذ اين 
نوع كارت ها از س��وي وزارت صنعت، معد ن و تجارت 

اعمال شد ه اس��ت، يا خير، اظهار مي كند : د ر گذشته 
بحث بر سر افزايش توليد كنند گان و فروشگاه ها براي 
اج��راي اين طرح وجود  د اش��ت، با برنامه هاي د ر نظر 
گرفته ش��د ه از س��وي وزارتخانه ن��ام توليد كنند گان 
مج��از د ر اين طرح و همچنين تعد اد  كارت هاي صاد ر 
ش��د ه، اعالم شد  و از اين رو د ر اين بازه زماني تغيير يا 
تحوالت خاصي د ر اين طرح اعمال نش��د ه و همچنان 
روش هاي گذش��ته پابرجاست. صالحي نيا همچنين با 
اش��اره به قابليت كارت هاي اعتباري د ر فروش��گاه ها 
مي گوي��د : كارت ها قابليت اي��ن را د ارند  كه د ر مراكز 
مختلف اس��تفاد ه ش��وند ،  از اين رو براساس قواعد  د ر 
اين طرح قرار است، نرخ سود  كارت ها ۱2د رصد  باشد  
و مابه التف��اوت آن بين خود  توليد كنند گان و بانك ها 
هماهنگ ش��د ه اس��ت. د ر حال حاضر نيز هم برنامه 
اين اس��ت كه بتوانيم جامعه هد ف بيشتري را د ر اين 

ارتباط تجهيز كنيم. 

 تكليف طرح غيرجذاب
باوجود  آنچه گفته ش��د ، به نظر مي رسد  گره اين 
طرح د ولتي آن قد ر كور ش��د ه باش��د  كه با د س��تان 
مس��ووالن د ولتي ي��ا بخش  خصوصي ب��از نخواهد  

ش��د . به عبارتي خصوصي ها هم از اجراي اين طرح 
د لسرد  شد ه اند  و همين موضوع باعث شد ه كه د يگر 
ب��ه اجراي اين برنامه د ل خ��وش نكنند  و حرفي د ر 
راس��تاي اجرا يا ع��د م اجراي آن نزنن��د ؛ چراكه به 
اعتق��اد  آنها اي��ن نوع طرح هاي د ولتي و مش��خص 
نب��ود ن زمان اجراي آن نه تنه��ا مزيتي را به د نبال 
ند ارد ، بلك��ه د يگر جذابيتي را هم براي مرد م نيز به 

همراه نخواهد  د اشت. 
از اين رو س��خنگوي انجمن توليد كنند گان لوازم 
خانگ��ي از عد م اجرا و وج��ود  برخي گره ها د ر طرح 
كارت اعتب��اري ب��ه »تعاد ل« مي گوي��د . حميد رضا 
غزنوي اظه��ار مي كند : طرح هاي گذش��ته به د ليل 
ايراد ه��اي ف��راوان هرگز عملياتي نش��د  و ما هم به 
عنوان نماين��د گان بخش خصوصي د رباره تاخير اين 
طرح د چار بالتكليفي هس��تيم. به گفته او اين طرح 
د ولتي قرار بود  با همكاري توليد كنند گان و بانك ها 
به مرحل��ه نهايي برس��د ، از اين رو د يگ��ر نيازي به 
واسطه بازي د ولت د ر اين طرح نيست. او د ر توضيح 
اين مطلب عنوان ك��رد : د ر اجراي اين طرح، د ولت 
با مذاكراتي كه با بانك ها د اشت؛ مقرر شد  سود  اين 
تسهيالت ۱2د رصد  و با بازپرد اخت اقساط 24ماهه 

اعمال ش��ود ، ام��ا برنامه بخش خصوص��ي، اعطاي 
تس��هيالت ۱5د رصد ي با اقساط 3۶ ماهه د ر تعامل 
با بانك ها ب��ود . او د ر عين حال با انتقاد  از تاخير د ر 
اجراي اين طرح اذعان مي كند  كه چنانچه اين طرح 
د ر انته��اي بهمن ماه هم كلي��د  بخورد  د يگر مزيتي 
نخواهد  د اشت. به اعتقاد  اين فعال بخش  خصوصي؛ 
ما بايد  با ش��رايط اقتصاد ي امروز طرح ها را د ر نظر 
بگيريم و آنه��ا را عملياتي كنيم. امروز تورم كاهش 
يافته است، بنابراين بايد  نرخ سود  تسهيالت اعطايي 
به مرد م زير ۱0د رصد  باشد  تا مرد م را براي خريد  از 

طريق كارت هاي اعتباري خريد  ترغيب كنيم. 
از سوي د يگر، برخي فعاالن اقتصاد ي د ر راستاي 
اجراي طرح كارت هاي اعتباري خريد  بر اين باورند  
كه بانك مركزي براي اجرايي ش��د ن چنين طرحي 

د ر سال جاري به د نبال بهانه جويي است.
از اي��ن رو بنا ب��ه اظهارنظر س��خنگوي انجمن 
توليد كنن��د گان لوازم خانگي به نظر مي رس��د  اين 

طرح د ر سال جاري اجرايي نخواهد  شد . 
 او د ر اين زمينه د رب��اره علت تاخير طوالني د ر 
اجرايي ش��د ن ط��رح كارت اعتب��اري خريد  كاالي 
ايران��ي د ر س��ال ۱39۶ توس��ط وزارت صنع��ت، 
معد ن و تجارت و ني��ز بانك مركزي اظهار مي كند : 
پيگيري هاي مختلفي د ر اي��ن رابطه انجام د اد ه ايم، 
اما هنوز اين طرح به نتيجه نرسيد ه و هر خبري د ر 
ارتباط با اجرايي ش��د ن طرح كارت اعتباري كاالي 

ايراني د ر سال ۱39۶ صحت ند ارد . 
او اد امه مي د هد : تصور ما بر اين اس��ت كه بانك 
مرك��زي قصد  ند ارد ، ط��رح كارت اعتب��اري خريد  
كاالي ايران��ي مصرفي باد وام د ر س��ال ۱39۶ را به 
مرحله اجرا د رآورد  و بايد  اد عا كرد  كه د ستورالعمل 
يا سياس��ت ابالغ فرماند هي اقتصاد  مقاومتي توسط 
بان��ك مركزي به هوا رفته اس��ت. ح��ال با اينكه به 
گفته كنش��گران اقتصاد ي تقويت توان توليد  و رشد  
اقتصاد ي ش��رايط خاص خ��ود  را مي طلبد . حتي به 
گفته توليد كنند گان، اگرچه محيط پيراموني صنعت 
وضعيت مطلوب تري پيد ا كرد ه، اما رشد  اقتصاد ي و 
غلبه بر ركود ، حمايت هاي جد ي د ولت را مي طلبد . 
بنابراين چنانچه به وضعيت كش��ورهايي كه د اراي 
ركود  اقتصاد ي بود ند  توجه كنيم، مشاهد ه مي كنيم 
ك��ه د ولت كااله��ا را از كارخانجات ب��ا قيمت باالتر 
خريد اري ك��رد ه و با قيم��ت پايين ترين به صورت 
اقس��اطي به مرد م مي فروشد ؛  اين د ر حالي است كه 
به گفته غزنوي، اجراي چنين طرحي تنها د ر مورد  
فروش خود رو صورت گرفت و مابقي صنايع مشمول 

چنين طرحي نشد ند . 
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15 نفت و انرژي
تكليف نهادهاي زيرمجموعه 

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

هر چه سريع تر از خداوند منان طلب مي كنم.« 

 شرايط آزمون استخدامي
وزارت نفت

شانا  ش��رايط و زمان ثبت نام در آزمون استخدامي 
در ش��ركت هاي تابعه وزارت نفت اعالم شد. در متن اين 
آگهي آمده است: »ش��ركت هاي تابعه وزارت نفت براي 
تامين نيروي انس��اني متعهد و شايسته براي خدمت در 
بخش هاي مختلف صنعت نفت افراد داراي شرايط ذيل 
را به تع��داد ۲۳۰۰ نفر، از طريق برگزاري آزمون كتبي، 
مصاحبه، طب صنعتي و گزينش استخدام مي كند. گروه 
اول، تعداد ۱۰۵۰ نفر با حداقل ۴سال سابقه كار مرتبط 
-كليه زنان و مردان فارغ التحصيل در مقاطع كارشناسي 
و كارشناس��ي ارشد در رشته هاي تحصيلي و محل هاي 
خدمت تعيين ش��ده داراي س��ابقه كار متوالي و مرتبط 
حداقل ۴ س��ال تا تاريخ ۱۴دي ماه ۱۳۹۶ )تاريخ شروع 
به كار ۱۴ دي ماه ۱۳۹۲ و قبل از آن( در مشاغل موردنظر 
در صنايع نفت و ديگر صنايع مشابه با پرداخت حق بيمه 
مس��تمر و كامل كه حايز ش��رايط من��درج در دفترچه 
راهنماي آزمون ذي ربط باشند. گروه دوم به تعداد ۱۲۵۰ 
نفر فارغ التحصيالن برتر دانشگاهي در مقاطع كارشناسي 
و كارشناس��ي ارشد در رشته هاي تحصيلي و محل هاي 
خدمت تعيين شده كه حايز شرايط مندرج در دفترچه 
راهنماي آزم��ون ذي ربط باش��ند. متقاضيان مي توانند 
براي به دس��ت آوردن اطالعات بيش��تر درباره رشته ها و 
گرايش هاي موردنياز، مكان هاي خدمت و ديگر جزئيات 
استخدام ازجمله ضوابط مربوط به شرايط سن و معدل 
در ه��ر يك از گروه هاي »الف« و »ب« از تاريخ ۲۴ آبان 
۱۳۹۶ به پاي��گاه اينترنتي azmoon.nioc.ir مراجعه 
و اطالعات بيش��تر را دريافت و درصورت احراز ش��رايط 
و تماي��ل از تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ لغايت يكم آذر ۱۳۹۶ 

نسبت به ثبت نام اقدام كنند. 
 

صادرات پسابرجامي نفت 
قطعا دوبرابر شده است

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

بشكه( با احتساب ميعانات گازي بوده است. 

تريبون وزير

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« از تبعات زلزله غرب كشور در تامين انرژي مردم 
منطقه گزارش مي دهد

داغداران تشنه در تاريكي

»تعادل« از نشست خبري رييس HSE شركت گاز گزارش مي دهد 

دودكش هاي قاتل
در صورت زلزله احتمالي در تهران، نگران شبكه گاز نباشيد 

گروه انرژي  مهدي نيكوئي  
 روز گذش��ته، نشس��تي خبري در خيابان آبان و 
س��اختمان سازمان ملي گاز تشكيل شد تا در آستانه 
فصل سرد س��ال و اس��تفاده از تجهيزات گرمايشي، 
هشداري ايمني به گوش مشتركين گاز سراسر كشور 
درباره خطرات اس��تفاده از تجهيزات غيراس��تاندارد 
و دودكش هاي نامناس��ب برس��د. با وجود اين، زلزله 
شديدي كه در غرب ايران رخ داد، باعث شد تا فضاي 
جلسه تا حد زيادي به احتمال زلزله در تهران و ساير 
نقاط كشور و همچنين آمادگي شركت ملي گاز براي 

مواجهه با چنين خطري معطوف شود. 
محمدرضا يوس��في پور رييس HSE )س��المت، 
ايمني و محيط زيس��ت( ش��ركت مل��ي گاز، ضمن 
عرض تس��ليت به حاضران جلسه و مردم ايران بابت 
زلزله رخ داده، بيان كرد: كش��ور ايران تقريبا مستعد 
وقوع 7۵درصد از بالياي طبيعي اس��ت و از اين رو، 
سازمان ها و ارگان ها بايد آمادگي و چابكي الزم براي 
مقابله با هر نوع حادثه را داش��ته باشند و مشكالت 
م��ردم را به س��رعت حل كنند. وي اف��زود: با وجود 
خس��ارت ها و ويراني هايي كه اين زلزله به بار آورده، 
شبكه گاز استان كرمانشاه به اندازه كافي ايمن است 
و دس��ت كم از نظر نش��ت و آتش سوزي يا انفجار در 
اين زمينه مشكلي وجود ندارد. شبكه گاز اين استان 

همچني��ن به تازگي تحت مميزي ش��ركت ملي گاز 
ق��رار گرفته و آمادگي آنها براي مقابله با اين حوادث 
طبيعي تاييد شده است. عالوه بر آن، تاكنون خبري 
مبني بر آنكه بالفاصله پس از زلزله، آتش س��وزي ها 
و انفجارهايي رخ داده باش��د يا حتي گاز ش��بكه در 
پي اين اتفاق قطع ش��ده باش��د، وجود ندارد. با اين 
ح��ال، در برخي مناطق، ب��راي اطمينان از ايمني و 
جلوگيري از اتفاقات احتمالي، ش��ركت استاني گاز، 
جريان ه��اي گاز را در برخي مناطق قطع كرده و در 
حال بررس��ي ش��رايط براي وصل دوباره جريان گاز 
است. ضمن آنكه معاون وزير و مدير شركت ملي گاز، 
حميدرضا عراقي و جمعي ديگر از مديران مسوول به 
منطقه رفته اند تا اوضاع را از نزديك زيرنظر بگيرند. 

يوس��في پور در واكنش به اين سوال كه در صورت 
وقوع زلزله يي مش��ابه در ش��هري مثل تهران، آيا اين 
موض��وع صحت دارد ك��ه »مردم پي��ش از آنكه زير 
آوار بميرند، بر اثر انفجارها و آتش س��وزي هاي شبكه 
 گاز، مي س��وزند«، بيان كرد: شركت ملي گاز، بيش از

 ۱۶ س��ال است كه با شركت اوزاكاي ژاپن كه دومين 
شركت بزرگ گازي اين كشور است، همكاري نزديكي 
دارد و در اين س��ال ها توانس��ته كارهاي زيادي براي 
ايمني ش��بكه انتق��ال و توزيع گاز انج��ام دهد. وي 
همچنين ادعا كرد كه كارشناسان شركت گاز اوزاكا، 

در اوايل دهه ۱۳8۰ كه بازديدي ميداني از تاسيسات 
گاز ايران داش��تند، بيان كردند در صورت وقوع زلزله 
در اي��ران، ميزان تلفات ناش��ي از حوادث گازي كه به 
سلسله حوادث ثانويه معروف هستند، كمتر از حوادث 

گازي زلزله ۱۹۹۵ ژاپن خواهد بود. 
رييس HSE شركت ملي گاز، بيان كرد: با وجود 
اقدامات ايمني انجام ش��ده در اين س��ال ها، شركت 
ملي گاز هنوز هم بايد كارهاي بس��ياري براي ايمني 
بيش��تر انجام دهد، ام��ا آن طور ك��ه در صحبت ها و 
گمانه زني ه��ا مطرح مي ش��ود، مش��كل اصلي هنگام 
وقوع زلزله احتمالي، مشكالت ايمني شبكه پخش و 
توزيع گاز نيست. مشكل اصلي ساختمان هاي قديمي 
و غيراصولي است كه ممكن است در صورت تخريب 
روي علمك ها و س��اير تجهيزات شبكه گاز هم افتاده 
و به آنها آس��يب بزنند، اما در هر صورت، خود شبكه 

مشكل فني و ايمني ندارد. 

 هشدارهايي در آستانه فصل سرما
يوس��في پور در مورد لزوم جدي گرفتن مسائل 
ايمني در آستانه فصل سرد سال گفت: متاسفانه در 
سال گذشته، 8۳۹ مورد مرگ ناشي از گازگرفتگي 
ثبت ش��ده اس��ت كه حدود ۳۰درص��د آنها يعني 
۲۳۹مورد ناشي از مصرف تجهيزات گازسوز متصل 

ب��ه گاز طبيعي بوده اس��ت. رييس HSE ش��ركت 
مل��ي گاز با بيان اينكه از س��ال ۱۳8۲، مس��ووليت 
تضمين ايمني اس��تفاده از تجهيزات گازسوز برعهده 
شركت ملي گاز نيست و سازمان نظام مهندسي بايد 
نظارت دقيق تري بر اين موضوع داش��ته باشد، افزود: 
تعداد مرگ هاي ناشي از گازگرفتگي در سال گذشته، 
نسبت به سال پيش از آن )سال ۹۴(، حدود ۳۴درصد 
افزايش داشته كه آماري تكان دهنده است و ما را بر آن 
داشته تا با افزايش آگاهي مشتركان خود، تالش كنيم 

تا سال بدون حادثه يي را پشت سر بگذاريم. 
يوسفي پور بيان كرد: مساله حوادث گازگرفتگي 
و تلفات مرتبط با آن در اس��تان هايي مانند اردبيل، 
خراسان شمالي و سمنان بيش از بقيه استان ها بوده 
و الزم اس��ت تا مسووالن اس��تاني در استانداري ها، 
نظ��ام  س��ازمان هاي  اس��تاني،  گاز  ش��ركت هاي 
مهندس��ي، آموزش و پرورش، صدا و سيما، مساجد 
و س��اير س��ازمان ها و ارگان هاي اثرگ��ذار بر مردم، 
تالش بيشتري براي فرهنگ سازي و آموزش مردم 

به خرج دهند. 
وي ادامه داد: البته در زمينه جلب نظر و همكاري 
دس��تگاه ها و س��ازمان هاي مختلف، شركت ملي گاز 
براساس سنت هر ساله خود، كتابچه يي تحت عنوان 
»تجزيه و تحليل حوادث مش��تركين گاز طبيعي در 
س��ال ۹۵« منتش��ر كرده و نس��خه يي از آن را براي 
تمام شركت هاي استاني، استانداري ها و سازمان ها و 

ارگان هاي مربوطه ارسال كرده است.
  عالوه بر آن، قرار است در دهه نخست آذرماه، ۳۰ نفر از

 ۱۵ س��ازمان و ارگان مختل��ف به دعوت ش��ركت 
ملي گاز گ��رد آمده و به بحث و تبادل نظر پيرامون 
راه حل هاي كاهش »مرگ هاي خاموش« ناش��ي از 

منواكسيدكربن بپردازند. 

 لزوم دقت مشتركان گاز 
رييس HSE ش��ركت مل��ي گاز ابراز ك��رد: در هر 
صورت، مشتركين گاز هم بايد دقت زياد به خرج دهند 
تا از حوادث احتمالي به دور باش��ند. وي دودكش ها را 
عامل 7۲درص��د از حوادث گازگرفتگ��ي عنوان كرد و 
خواستار آن شد كه مشتركين دقت بيشتري در استفاده 
و تهويه مناسب آنها داشته باشند. يوسفي فر ديگر عوامل 
حوادث گازگرفتگي را به ترتيب، نقص وس��ايل گازسوز، 
تهويه نامناس��ب و استفاده از وس��ايل پخت و پز براي 
گرم كردن محيط بيان كرد. وي در پايان سخنان خود، 
۵ توصيه و خواس��ته خطاب به مشتركين گاز طبيعي 
داش��ت تا فصل پرمص��رف پيش رو بدون مش��كل و با 
كمترين خطر سپري شود: »نخس��ت آنكه در مصرف 
گاز صرفه جوي��ي كنيد تا ما هم بتوانيم بدون مش��كل، 
س��وخت موردنياز شما را تامين كنيم. دوم آنكه، هرگز 
ريگالتورهاي گاز را دس��تكاري نكنيد تا سيس��تم هاي 
ايمني به كار رفته در آنها از كار نيفتند. توصيه سوم آن 
اس��ت كه هر تغييري در لوله كشي هاي گاز، تجهيزات 
گازي، دريچه هاي تهويه و تغيير چيدمان وسايل گازي 
را با س��ازمان هاي نظام مهندس��ي در مي��ان بگذاريد 
ت��ا اين كار به صورت علمي و ايمن انجام ش��ود. به طور 
همزمان از سازمان هاي نظام مهندسي هم مي خواهيم 
تا اين فرآيندها را تس��هيل و تسريع كنند تا هيچ كدام 
از مش��تركان از ه��راس فرآيندهاي پيچي��ده، خطر را 
ب��ه جان نخرن��د. توصيه چهارم، جدي گرفتن مس��اله 
تهويه است. مغز انس��ان با وجود سهم ۲درصدي اش از 
وزن بدن، ۲۰درصد هواي تنفس��ي را دريافت مي كند. 
مس��اله تهويه را جدي بگيريد تا مغز خود را با مشكلي 
مواجه نكنيد. مس��اله آخر آن اس��ت كه س��عي كنيد 
به دليل اتالف حرارتي باالي شومينه ها و خطرات توليد 

منواكسيدكربن، كمتر از آنها استفاده كنيد.«

گروه انرژي  
زلزله فقط ماندن عده يي زير آوار، تصاوير بهت زده 
در كنار تخت هاي بيمارستان و عددهاي كشته شدگان 
كه آنقدر با ش��تاب باال مي روند ك��ه مفهوم عدد را از 
معنا خالي مي كنند، نيس��ت. براي غرب نشينان ايران 
كه يك شنبه شب كابوس واري را پشت سر گذاشتند، 
صبح آغاز كابوسي جديد بود. سراب هاي تامين كننده 
آب منطقه كدر شده و مردم آبي براي مصرف ندارند. 
عكس ليوان هايي كه محتواي آنها مايعي بدرنگ است 
در كانال هاي تلگرامي دس��ت به دست مي شود. اين 
ليوان از شير آبي در جوانرود، شهرستاني در نزديكي 
كرمانشاه پر شده است و براي كساني كه گذرشان به 
آن نواحي خورده باشد بيشتر به خاطر بازار مرزي اش 
و كاالهاي امريكايي كه از عراق وارد شده اند، شناخته 
مي ش��ود. ديروز پيش از ظهر فرماندار قصرشيرين در 
گفت وگوي زنده تلوزيوني اعالم كرد كه به دليل رانش 
اليه ه��اي زير زمين، آب منطقه گل آلود ش��ده و وارد 
مخزن نمي ش��ود. در نتيجه آب مورد نياز مردم از دو 
طريق آبرساني سيار و توزيع بطري هاي معدني تامين 
خواهد ش��د. ناگفته پيدا ب��ود كه به اين ترتيب مردم 
در مضيقه آب قرار خواهند گرفت. او مش��خص كرد 
كه اولويت با اماكني همچون»سرويس هاي بهداشتي 
عمومي« و »نانوايي هاست« كه بتوانند خدمات خود 
را ارائه دهند. از س��وي ديگر عالوه بر مش��كلي كه در 
منبع تامين آب ايجاد ش��ده اس��ت، شبكه توزيع نيز 
اوضاع وخيمي دارد. حدود ساعت ۱۱و ۳۰دقيقه روز 
گذشته، مديرعامل آبفاي شهري كرمانشاه اعالم كرد 
كه »شبكه توزيع و خطوط انتقال آب« مناطق زلزله 
زده دچار »شكستگي« شده است. در آن سوي مرزها 
اما زلزله مش��كلي براي آبرس��اني مردم ايجاد نكرده 
اس��ت. البته با توجه به ضربه زلزله به سد دربنديخان 
در رودخانه سيروان از مردم اين منطقه خواسته شده 

است كه هر چه سريع تر منطقه را ترك كنند. 
م��ردم زلزله زده با چهره هايي كه مصيبت را حتي 
از فيلتر دوربين به خوبي انتقال مي دهند با بطري هاي 
خالي نوشابه، دبه هاي سفيد رنگ و هر چيزي كه دور 
و اطراف خودش��ان پيدا كرده اند به طرف تانكر س��بز 
رنگي مي آيند كه برايشان آب آورده است. اين وضعيت 
تامين آب مردم سرپل ذهاب است، شهري كه هم در 
زمان جنگ ايران و عراق بيشترين آسيب را ديد و هم 
در زلزله  7,۲ريشتري كه مناطق زيادي در خاورميانه 

را تكان داد، بيش��ترين كش��ته را داد. با يكي از مردم 
منطقه ك��ه اتوموبيلش را پر از بطري هاي آب معدني 
كرده و راهي سرپل ذهاب شده است، تماس مي گيرم. 
صدايش به س��ختي شنيده مي شود. مي پرسم اوضاع 
چطور است؟ مي گويد اصال خوب نيست. صداي آه و 
ناله از آن سوي خط به گوش مي رسد. از وضعيت آب 
مردم س��وال مي كنم، مي گويد، تشنه اند و آب نيست. 
براي همين اتوموبيلش را پر از آب كرده و راهي سرپل 

ذهاب شده است. 
غمگين است بايد هم باشد. اما همين مساله نشان 
مي ده��د، نهاده��اي دولتي از پس تامي��ن آب مردم 
منطقه برنمي آيند و اين  بار نيز مردم خود بايد هواي 
همديگر را داش��ته باش��ند. مكالمه ام با آقاي خاصي 
به دليل تمام شدن ش��ارژ باتري اش ناتمام ماند. برق 
منطقه از زمان وقوع زلزله قطع شده و به همين دليل 

امكان شارژ مجدد گوشي وجود ندارد. 
طب��ق گزارش ها با وقوع زلزله، پس��ت هاي توزيع 
برق دچار مشكل ش��ده و در نتيجه مردم از امكانات 
وابسته به برق نيز محروم شده اند. ديروز پاون به نقل 
از رض��ا اردكاني��ان، وزير نيرو گ��زارش داد كه پس از 
وقوع زلزله پست ۲۳۰,۱۳۲كيلوولت همچنين پست 
۲۳۰,۶۳كيلوولت س��رپل ذهاب به همراه دو پس��ت 
ديگر به علت خسارت از مدار خارج شد كه گروه هاي 
علميات��ي از س��اعت ۱:۳۰بامداد عمليات بازس��ازي 
پس��ت ها را آغاز كرده اند. پس از اين ستار محمودي، 
قائم مقام وزير نيرو عنوان كرد:»تاسيسات برق رساني 
س��رپل ذهاب به دليل نزديكي به كانون زلزله آسيب 
فراواني ديده است و از شب گذشته رسيدگي به مشكل 
قطع برق در اين منطقه در دستوركار وزارت نيرو قرار 
دارد و اميد مي رود تا بعدازظهر امروز)دوشنبه( بيش از 

۹۰درصد مشكالت برق رساني حل شود.«
مش��كالت فراواني كه تاسيسات آب و برق سرپل 
ذهاب در پي اين زلزله تجربه كردند از فرسوده بودن 
و آس��يب پذير بودن اين تاسيس��ات حكايت داشت. 
اسفند ماه سال گذشته، علي چهل اميراني، مديرعامل 
برق منطقه ي��ي غرب گفته ب��ود ك��ه »نقدينگي« و 
»اعتبارات« مهم ترين مش��كل پيش روي اين شركت 

براي اجراي پروژه هاي وزارت نيرو است. 
البته نبايد از كنار »ش��دت« اي��ن زلزله كه حتي 
يك ترانس با عظمت در پست شماره ۲ سرپل ذهاب 
را از جاي خود تكان داده و باعث خاموش ش��دن آن 

نيز ش��ده است، گذشت. زلزله يي كه بعد از زلزله 7,۴ 
ريش��تري كه در سال ۶۹ در رودبار به وقوع پيوسته و 
ايران را داغدار كرد، شديدترين به حساب مي آيد. در 
س��ال ۶۹ نيز منبع تامين آب ش��رب رشت- انزلي با 
خاك يكسان شده و منبع آب آستانه اشرفيه به كلي 
ويران شد تا مردمي كه از لحاظ روحي آسيب فراواني 

ديده بودند با بي آبي نيز دست و پنجه نرم كنند. 
در اين بين بس��ياري نگران اين مس��اله هس��تند 
ك��ه با وجود همدل��ي زيادي كه م��ردم در اين واقعه 
نش��ان داده اند، عده يي با س��ودجويي از نياز آبي مردم 
سوءاستفاده كرده و براي خود بازار سياه آب  معدني به 
راه بيندازند. از سوي ديگر اطمينان و اعتماد نسبت به 
اظهارات مسووالن دولتي نيز به دليل تناقض با ديده ها 

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

كرده اي��م.  ب��ه هر روي ب��ه داليل مختلف��ي ازجمله 
آماده نبودن ش��بكه هاي توزيع انرژي، مردم زلزله زده 
يا حداقل بخش��ي از آنها ش��ب را نيز در خاموشي به 
سر خواهند برد. در اين بين گاز ۴۰۰هزار مشترك در 
مناطق زلزله زده نيز طبق اظهارات سخنگوي شركت 
گاز به دليل انجام عمليات نشت يابي قطع شده است و 
مردم با اين مساله نيز دست و پنجه نرم خواهند كرد. 
ش��ايد نتوان به روندي كه اكن��ون در تامين آب و 
ب��رق مناطق زلزله زده در جريان اس��ت، ايراد خاصي 
وارد كرد اما آن  چيزي كه آنقدر عيان بوده كه غيرقابل 
ان��كار مي نمايد، عدم آمادگي زيرس��اخت هاي تامين 
انرژي منطقه اعم از آب، برق و س��وخت در مواجهه با 

بحران هاي اينچنيني است. 

گروه انرژي 
درحال��ي كه انتظار مي رفت پس از تحوالت چند 
روز اخي��ر در خاورميان��ه ازجمله اس��تعفاي پرابهام 
نخس��ت وزير لبن��ان و ش��ائبه گ��روگان  گرفت��ن او 
توسط عربستان سعودي، ش��ليك موشك از سمت 
حوثي هاي يمن به س��مت ف��رودگاه رياض و تهديد 
آنها مبني بر هدف قرار دادن نفتكش هاي موجود در 
درياي س��رخ و خطوط لوله بين المللي و انفجار خط 
لوله انتقال نفت در بحرين، قيمت نفت در نخستين 
روز معام��الت هفته جاري افزايش ياب��د، روند بازار 

كامال متفاوت بود. 
ب��ه گزارش»تعادل« ب��ه نقل از ايرن��ا رويترز در 
همين رابطه اعالم كرد كه معامالت نفت در بازارهاي 
جهاني صبح روز دوشنبه محتاطانه بود زيرا تنش ها 
در خاورميانه ادامه دارد، زمين لرزه شديدي در ايران 
و عراق اتفاق افتاده و ش��مار دكل ه��اي حفاري در 
امريكا نيز كه به منزله افزايش توليد در آينده است، 

باال رفته است. 
دي��روز قيم��ت  نفت برن��ت تا س��طح ۶۳ دالر و 
۱۹س��نت در هر بش��كه نيز پايين آم��د. هر چند تا 
لحظه ن��گارش اين گزارش در س��اعت ۱۶ به وقت 
ته��ران، برنت در س��طح ۶۳ دالر و ۵۳ س��نت قرار 
گرفت. نفت خام وس��ت تگزاس اينترمديت نيز پس 

از افت تا س��طح ۵۶ دالر و ۶۱ س��نت مجددا كمي 
افزايش قيمت داش��ت و به ۵۶ دالر و 8۰ س��نت در 

هر بشكه رسيد. 
فع��االن بازار نفت مي گوين��د، كاهش توليد نفت 
توليدكنن��دگان مهم جهان و در راس آنها س��ازمان 
كشورهاي صادركننده نفت)اوپك( و روسيه به خوبي 

از قيمت هاي نفت حمايت مي كند. 
فعاالن بازار همچنين معتقدند، افزايش تنش در 
خاورميان��ه، خطر احتمال ايج��اد اختالل در عرضه 
نفت را به همراه دارد و مش��خص نيست زمين لرزه 
ش��ديدي كه يك شنبه ش��ب در ايران و عراق اتفاق 
افتاد، تاثيري بر مناطق نفتخيز اين دو كشور گذاشته 
اس��ت يا خير؟ از س��وي ديگر داده هاي جديد نشان 
مي دهد كه ش��مار دكل هاي حفاري امريكا در هفته 
منتهي به ۱۰نوامبر)۱۹ آب��ان( با ۹واحد افزايش به 
7۳8دكل رسيده است. اين بيشترين افزايش تعداد 

اين دكل ها از ماه ژوئن)خرداد- تير( است. 
تنش ه��ا در خاورميانه پ��س از آن باال گرفت كه 
عربستان، ايران را به خاطر حمله موشكي به فرودگاه 
بين المللي اين كش��ور مقصر دانس��ت و بحرين نيز 
ايران را متهم به دخالت داش��تن در انفجار خط لوله 
اصلي نفت اين كش��ور كرد ك��ه ايران هر دو اتهام را 

رد كرده است. 

در همي��ن حال، دبيركل اوپك روز گذش��ته در 
جريان ي��ك كنفرانس ان��رژي در ام��ارات متحده 
عرب��ي، بار ديگر از توافق كاهش توليد دفاع و اعالم 
كرد كه بازار درحال رس��يدن به توازن مجدد است. 
به گزارش »تعادل« به نقل از تس��نيم، باركيندو در 
اين باره گفت: »بازار نفت با روند پرش��تابي درحال 
رس��يدن به توازن مجدد اس��ت و كاه��ش توليد ها 
»تنها گزينه قابل دوام« براي برقراري ثبات مجدد 

در بازار است.«
باركيندو افزود: س��ازمان كشورهاي صادر كننده 
نفت در گزارش ماهانه خود كه روز دوشنبه منتشر 
مي ش��ود، برآوردش از رش��د تقاضا براي نفت را در 
س��ال هاي ۲۰۱7و ۲۰۱8 به »ب��االي ۱,۵ميليون 
بش��كه در روز« افزايش خواهد داد. وي با اشاره به 
اينك��ه ميزان ذخاير نفتي در س��ال جاري بيش از 
۱8۰ميليون بشكه كاهش يافته است. بيان كرد:»ما 
شاهد نش��انه هاي روشني هس��تيم از اينكه بازار با 
يك س��رعت رو به رشدي درحال رسيدن به توازن 
مجدد اس��ت و ثبات درحال بازگشت به بازار است. 
اطمينان دارم كه اگر ما بس��يج نمي ش��ديم و براي 
اقدام مش��ترك جهت پاس��خگويي ب��ه اين بحران 
اجم��اع نمي كرديم، صنعت نفت در ش��رايطي بدتر 

از امروز قرار داشت.«

حركت دست به عصاي بازار نفت
افزايش يك ميليون و 500 هزار بشكه اي برآورد اوپك از تقاضاي نفت در 2018

علي حس��ين م��رادي مدي��ر روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب ش��هري 
اس��تان كرمانش��اه در گفت وگو با »تعادل« اعالم كرد ك��ه تنها منبع تامين آب 
شهرس��تان هاي استان كرمانشاه از جمله سرپل ذهاب، قصر شيرين، گيالنغرب، 
هرس��ين، كرند غرب و تازه آباد چشمه هايي است كه بر اثر وقوع زلزله گل آلود و 
كدر شده و آب آن قابل آشاميدن نيست. مرادي در اين زمينه توضيح داد: »آب 
سرپل ذهاب و قصر شيرين از سرآب گرم سرپل تامين مي شود و منبع جايگزيني 
ديگري نيز وجود ندارد. به علت فعل و انفعاالت زمين،  آب اين چش��مه  كدر و 

گل آلود شده است. لذا اين آب قابل شرب نبوده و از شبكه خارج شده است.«
قطعي برق مش��كل ديگري است كه ش��ركت آب و فاضالب كرمانشاه براي 
تامين آب منطقه با آن دست و پنجه نرم مي كند. وي در اين رابطه توضيح داد: 

»در برخي مناطق به دليل قطع برق، تاسيس��ات برقي ما نيز از مدار خارج شده 
است. به عنوان مثال در شهر تازه  آباد به دليل قطعي برق ايستگاه پمپاژ و خطوط 
انتقال، آب از مدار خارج شده  بود. البته در حوالي ساعت ۱۲ظهر )روز دوشنبه(، 

دستگاه ژنراتور اين منطقه نصب شد و وضعيت آب اين شهر فعال عادي است.«
وي با اش��اره به نادر بودن چنين حادثه يي در نيم قرن اخير اعالم كرد كه با 
توجه به ادامه دار بودن پس لرزه ها، وضعيت كدر بودن آب فعال باقي است. هرچند 

كدر بودن آب از سطح ۳۰۰ به ۱۹۰پي پي ام رسيده و كمتر شده است. 
مرادي با اش��اره به مشكل تامين آب و نياز اساسي مردم اعالم كرد كه تالش  
مي ش��ود با اس��تفاده از تانكرهاي آب رسان از برخي شهرس��تان هاي كرمانشاه 

همچون اسالم آباد و نيز با آب هاي بسته بندي به مردم كمك شود. 

توضيحات روابط عمومي آبنا كرمانشاه
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عكسروز

عكس:مهر خساراتزلزلهدرسرپلذهاب

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

ضربهشرايطاكرانبهفيلمسازانمستقل
ب��ه گفت��ه علیرضا صمدي كارگردان س��ینما، برخي در هر ش��رايطي آثار س��ینمايي را اكران مي كنن��د و گويا فقط 

مي خواهند از شر فیلم ها راحت شوند. اكران فیلم در هر شرايطي به فیلمسازان مستقل ضربه مي زند. 
علیرضا صمدي درباره زمان اكران فیلم س��ینمايي »بي نامي« گفت: درحال حاضر يك فیلم س��وزي دس��ته جمعي 
درحال رخ دادن اس��ت به همین دلیل از اكران »بي نامي« در اين برهه منصرف ش��ديم البته شايد اين موضوع هم براي 

فیلم ضرر داشته باشد و باعث شود كه بیات شود. 
او ادامه داد: اين روزها مي بینم كه فیلمي براي مثال ۲میلیون تومان فروخته كه اين مس��اله براي من تعجب برانگیز 
است زيرا گويا برخي فقط مي خواهند از شر فیلم راحت شوند و بگويند فیلمت را اكران كرديم ولي وقتي يك كارگردان 
خودش در ساخت فیلم دخیل مي شود، بخشي از سرمايه را تامین مي كند و نمي خواهد سرمايه گذارش را از دست بدهد، 

متوجه مي شود كه اوضاع از چه قرار است. 

چهرهروز

نگاهيبهزيانبارترينزلزلههادرمناطقمختلفجهان

رقصمرگبارزمين
گروهگوناگون

زلزله جزو حوادث بسیار زيانبار طبیعي 
اس��ت؛ به  ويژه آنكه بسیاري از كشورها در 
مناطق زلزله خی��ز قرار دارند. اين موضوع باعث ش��ده 
كش��ورهايي كه در اين مناطق ق��رار دارند، برنامه هاي 
بیشتري براي مقابله با پیامدهاي اين بحران طبیعي ارائه 
كنند. طبق آمار منتشر شده، ايران نیز ازجمله كشورهاي 
زلزله خیز اس��ت و در طول دوره هاي مختلف تاريخي، 
زمین لرزه هاي مهیب با خسارات باالي متعددي را شاهد 
بوده است. هر چند كه قدرت زمین لرزه هايي كه تاكنون 
در ايران رخ داده، باال بوده اما با توجه به خس��ارت هاي 
وارد شده در فهرست پرزيان ترين زلزله هاي جهان قرار 
ندارد. براساس آمار منتش��ر شده، ژاپن با توجه به قرار 
گرفتن بر كمربند آتش فش��اني اقیان��وس آرام ازجمله 
مناطقي اس��ت كه بیشترين تهديدها را از زلزله و ساير 

رويدادهاي طبیعي دريافت مي كند. 
براس��اس گزارش س��ازمان آمار جهاني در سويیس 
۲9.4میلیون نفر از س��اكنان توكی��و در معرض تهديد 
هس��تند. طبق آمار منتشر شده، زيانبارترين زمین لرزه 
ثبت شده در جهان با قدرت 7.3ريشتر بود كه در سال 
1995 ش��هر كوبه در ژاپن را لرزاند. اين زمین لرزه يكي 
از بدترين رويدادهاي طبیعي در ژاپن بود كه خسارات 
ش��ديدي به بار آورد و باعث خرابي بس��یاري از پل ها و 
س��ازه هاي ديگر شد. خسارات ناش��ي از اين زمین لرزه 

حدود 31۲میلیارد دالر برآورد شد. 
البت��ه ق��رار گرفت��ن در مناطق زلزله خی��ز تنها به 
خس��ارات ناشي از زمین لرزه محدود نمي شود؛ حوادثي 
مانند سونامي، سیل و... نیز از ديگر عوامل زيانبار مرتبط 
با زلزله شناخته مي شوند. براساس گزارش هاي منتشر 
شده، سونامي ۲۰11 توهوكو نیز پس از زلزله كوبه، به 
عنوان زيانبارترين زمین لرزه تاكنون شناخته شده است. 
اين سونامي نیز خسارات بسیاري شامل تخريب شديد 
جاده ها و راه آهن و ايجاد آتش س��وزي در برخي مناطق 
را بر ژاپن وارد كرده است. همچنین حدود 4.4میلیون 
خانوار در شمال ش��رقي ژاپن بدون برق و 1.4میلیون 
نفر بدون آب ماندن��د. تعدادي از ژنراتورهاي الكتريكي 

نی��ز از كار افتادند و حداقل 3 رآكتور هس��ته يي در پي 
انباشته ش��دن گاز هیدروژن منفجر شده اند. خسارات 
اين س��ونامي حدود ۲49میلیارد دالر برآورد شد. رتبه 
س��وم در فهرست زمین لرزه هاي زيانبار مربوط به زلزله 

سیچوان در چین است.
 اين زمین لرزه با قدرت 7ريش��تر در س��ال ۲۰۰8 
خس��ارتي ح��دود 95میلی��ارد دالر به اين ش��هر وارد 
كرد. زمین لرزه نورت ريج نیز در س��ال 1994 خسارتي 
ح��دود 67 میلی��ارد به امريكا وارد ك��رد و رتبه چهارم 
زمین لرزه هاي زيانبار را ب��ه خود اختصاص داد. پس از 
آن زلزله هايي در ايتالیا، چین و نیوزيلند با خساراتي بالغ 
بر 4۰میلیارد دالر به ترتیب به عنوان خس��ارت بارترين 
زلزله ها معرفي ش��ده اند. همانطور كه گفته ش��د، ژاپن 
از زلزله خیزترين كش��ورهاي جهان به  شمار مي رود كه 
تاكنون خس��ارات بس��یاري را بر اثر اين حادثه طبیعي 
متحمل ش��ده است. هش��تمین زلزله زيانبار جهان در 
سال ۲۰۰4 ژاپن را لرزاند. طبق آمار منتشر شده، زلزله 
چواتس��و حدود 35میلیارد دالر خس��ارت به  بار آورد. 
پ��س از آن زلزله هايي در تركیه و امريكا با خس��اراتي 

بال��غ بر ۲۰میلیارد دالر به عن��وان زلزله هاي زيانبار در 
جهان معرفي شده اند. همانطور كه در اين گزارش اعالم 
شد، بیشترين خسارت هاي ناشي از زلزله در ژاپن بوده 
اس��ت. از طرفي طبق آمار جهاني عالوه بر ويراني هاي 
ناش��ي از زلزله در ژاپ��ن، ارزش روزهاي كاري كه بر اثر 
فاجعه هاي طبیعي در اين كش��ور از دس��ت مي رود به 
میزان قابل  توجهي بیش��تر از مناط��ق ديگر بر اقتصاد 
مل��ي ژاپن تاثیر مي گذارد. بر اين اس��اس و با توجه به 
واقع ش��دن اين كش��ور در مناطق زلزله خیز، ژاپن در 
خط مقدم پیشگیري از خطرات ناشي از بالياي طبیعي 
قرار گرفته است. طبق گزارش هاي منتشر شده شینزو 
آبه، نخست وزير ژاپن در سندي از برنامه جديدي براي 
پیش��گیري از خطرات ناشي از بالياي طبیعي رونمايي 
كرده است. گفته شده 3.8 میلیارد يورو در 4سال براي 
آموزش 4۰هزار نفر و توسعه همكاري هاي بین المللي در 
اين بخش هزينه مي شود. اين پروژه اهداف گوناگوني را 
دنبال مي كند ازجمله: كاهش 1۰۰هزار مرگ ناش��ي از 
اين حوادث به مدت 1۰سال همچنین كاهش زيان هاي 

اقتصادي مرتبط با حوادث طبیعي از آن جمله اند. 

آمارنامه

بازارهنر

حاشيه

ثبتمهارتچاقوسازييكهنرمندنابينا

حواشيزلزلهوسالمتروانيكهتهديدميشود

مهارت ويژه اس��تاد محمد مختاريان 
آبیز هنرمند نابیناي خراسان جنوبي، در 
شناس��ايي خواص و كاربرد فلز، ش��اخ و 
اس��تفاده آن در ساخت چاقوي اره كارد و 
ديگر افزار فلزي ثبت شد. به گزارش ايسنا، 
در كمیته ثبت ملي میراث ناملموس كه 
صب��ح ديروز با حضور كارشناس��ان دفتر 
ثبت آثار تاريخي و پژوهش��گران میراث 
ناملموس كشور برگزار شد، پرونده مهارت 

چاقوسازي )اره كارد( روستاي آبیز توسط اداره میراث 
فرهنگي اس��تان خراسان جنوبي مطرح و پس از تايید 
كارشناسان در فهرس��ت میراث ناملموس قرار گرفت 
كه اس��تاد مختاريان به دلیل مهارت ويژه در شناسايي 
خواص فلز، ش��اخ و اس��تفاده از آن در ساخت ادوات 
و افزار فلزي در فهرس��ت حامالن می��راث ناملموس 
ثبت شد. سیداحمد برآبادي پژوهشگر و مردم شناس 
خراس��ان جنوبي درباره مه��ارت ويژه اس��تاد محمد 
مختاري��ان در س��اخت چاقوهاي س��اخت آبیز گفت: 
استاد محمد مختاريان آبیز كه به استاد محمد مختار 
مشهور است، مهارت ويژه يي در شناسايي خواص فلز 

و شاخ و استفاده از اين خواص در اجراي 
باكیفیت چاقوهاي ساخت آبیز دارد. اين 
درحالي اس��ت كه اين استاد پیشكسوت 
نابیناست و اجراي با كیفیت اين فن نیاز 
به س��ال ها تمرين و ممارس��ت دارد. به 
گفته اين پژوهشگر، استاد محمد مختار 
ن��ه تنها مه��ارت ويژه در س��اخت چاقو 
دارد كه س��اخت كلیه متعلقات مرتبط با 
كار از جمله اب��زار كار و قطعات مختلف 
چاقو را نیز به صورت كامال س��نتي انجام مي دهد. اين 
هنرمند چاقوس��از به چندين رش��ته هنري از جمله 
خراطي، آهنگري، مس��گري، قفل سازي و ريخته گري 
نیز تسلط دارد. اين مردم شناس خراسان جنوبي گفت: 
س��اخت چاقو و ادوات فلزي در منطقه زيركوه به ويژه 
روستاهاي آبیز و اسفاد از پیشینه تاريخي بیش از 3۰۰ 
س��ال برخوردار است و لزوم حفظ میراث و تكنیك و 
مهارت س��اخت چاقوي اره كارد ضروري است چراكه 
تنها دو نفر از هنرمندان آش��نا ب��ه كار در قید حیات 
هس��تند و با فوت آنها خط��ر از بین رفتن اين میراث 

كهن قطعي مي شود. 

خبرهاي ضد و نقیض، انتشار تصاوير 
هولناك اجس��اد و شوخي برخي كاربران 
با حادثه يي ك��ه جان تع��دادي از مردم 
را گرفت��ه، اتفاقات تلخ��ي بود كه پس از 
زلزله يك ش��نبه ش��ب غرب كش��ور رخ 
داد؛ اتفاقات��ي كه س��المت روان مردم و 

زلزله زدگان را نشانه گرفته بودند. 
م��ددكار  حريرچ��ي،  امیرمحم��ود 
اجتماعي معتقد اس��ت، انتش��ار تصوير 

اجساد يا تصاوير هولناك دردي از مردم دوا نمي كند و 
تنها اضطراب را در جامعه افزايش مي دهد. 

به  عقیده او، برخي ش��بكه هاي مجازي با انتش��ار 
تصاوي��ر دردن��اك از زمین لرزه باعث ب��ر هم خوردن 
آرامش و بهداش��ت روان مخاطبان خود مي شوند. اين 
استاد دانشگاه با اشاره به اينكه خبرهايي كه از زمین 
لرزه انتش��ار مي يابد نبايد مردم را نگران كند به ايسنا 
گفت: اخبار بايد آگاهي دهنده باش��د. در سونامي كه 
در ژاپن آم��د، تصاوير چندان��ي از جانباختگان ديده 
نش��د بنابراين ما نیز بايد چنین استانداردهايي را در 

خبرهايم��ان رعايت كنی��م. اين مددكار 
اجتماعي با بیان اينكه برابر گزارش هاي 
واصله حضور مشاوران در مناطق زلزله زده 
و توج��ه به س��المت روان زلزله زدگان از 
نیازهاي مهم در اين مناطق است، گفت: 
بهتر است دستگاه هايي كه در اين مناطق 
حضور يافته اند، مشاوران و روانشناسان را 

نیز با خود به اين مناطق ببرند. 
وي همچنی��ن درب��اره آن دس��ته از 
افرادي كه بعد از وقوع زلزله اقدام به س��اختن جوك 
و شايعه از زلزله كرده اند، گفت: اين افراد شرايط رواني 
نرمالي نداشته و به نظرم بیمار هستند. نمي توان تصور 
كرد كه چطور ممكن اس��ت فردي همنوعش در زير 
آوار مانده باشد اما او نه تنها با او همدردي نكند بلكه 
با لودگي برايش��ان جوك و لطیفه بسازد. خوشبختانه 
قاطبه جامعه نیز واكنش��ي به اين افراد نش��ان داده و 
به آنان توجهي نكرده اند. من حتي ش��نیدم در فضاي 
مجازي هشتگ #زلزله_شوخي_نیست به راه انداختند 

و با اين اقدام مقابله كرده اند. 

درخششسينمايايراندرآنسويمرزها
»روياهاي دم صبح« س��اخته مهرداد 
اس��كويي، لوح تقدير وي��ژه هیات داوران 
جش��نواره س��ارايوو را درياف��ت كرد. به 
گ��زارش مه��ر، فیلم مس��تند »روياهاي 
مه��رداد  كارگردان��ي  ب��ه  صب��ح«  دم 
اسكويي ش��نبه 11 نوامبر ساعت ۲۰ در 
دوازدهمین دوره جش��نواره فیلم »پراوو 
لودس��كي« به نمايش در آمد. »روياهاي 
دم صبح« در اين جشنواره از طرف گروه 

داوري م��ورد قدرداني قرار گرفت. اين جش��نواره از 8 
تا 13 نوامبر ۲۰17 در س��ارايوو برگزار شد. جشنواره 
»پراوو لودسكي« كه درباره سینما و هنرهاي مستقل 
اس��ت، كارش را با نمايش فیلم هاي مستند آموزشي 
براي دانش��جويان اروپايي ش��روع و از سال ۲۰۰6 در 
قالب يك جش��نواره بین المللي فعالیت كرده است و 
از س��ینماي خالق مس��تند حمايت مي كند. مستند 
بلند س��ینمايي »روياهاي دم صبح« در س��ال ۲۰16 
به كارگرداني و تهیه كنندگي مهرداد اسكويي ساخته 
ش��د و داستان نوجوانان دختر زير 18 سالي را تعريف 
مي كند كه در كانون اصالح و تربیت شهر تهران تحت 
نظارت هستند. اين فیلم سومین قسمت از مستندهاي 
س��ه گانه اسكويي است كه بعد از »روزهاي بي تقويم« 
و »آخرين روزهاي زمس��تان« از راه رس��ید. اين فیلم 
در سي  و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر و شصت  

و ششمین دوره برلیناله آلمان در بخش 
مسابقه برگزيده شد و مهرداد اسكويي در 
جشنواره ترو فالس امريكا با بردن جايزه 
ت��رو ويژن به عنوان برترين مستندس��از 

سال ۲۰16 جهان برگزيده شد. 
همچنین گفته ش��ده ك��ه »رهايي از 
بهشت« نیز در جش��نواره »ري آنیمانیا« 
ارمنس��تان ب��ا آث��ار ديگ��ر ب��ه رقاب��ت 
مي پردازد. انیمیشن س��ینمايي »رهايي 
از بهش��ت« س��اخته علي نوري اس��كويي به نهمین 
دوره جش��نواره »ري آنیمانیا« ارمنستان راه يافت. در 
اين جشنواره »دوست داشتن ونسان« ساخته دوروتا 
كوبی��ال و هیو ولش��من، »روباه بزرگ ب��د و قصه هاي 
 ديگر« س��اخته بنجامی��ن رينر و پاتري��ك ايمبرت و

»COCOLORS«  س��اخته توشي هیسا يوكوشیما 
ديگر رقباي »رهايي از بهش��ت« هس��تند. جشنواره 
فیلم انیمیش��ن »ري آنیمانی��ا« ايروان س��ال ۲۰۰8 
توس��ط ورژ كاسوني كارتونیست و نقاش تاسیس شد. 
اين جش��نواره از ۲1 آبان ماه آغاز به كار كرده اس��ت. 
»رهايي از بهشت« داس��تاني چنداليه از نويسنده يي 
را روايت مي كند كه در جس��ت وجوي يافتن قهرمان 
كودكي اش وارد ماجرايي عجیب مي شود. نويسنده اين 
فیلم مجید آس��ودگان و ساخت موسیقي آن برعهده 

محمدرضا علیقلي بوده است. 

سفرنامهآسياييترامپ
نيويوركتايمز:

اين روزنامه در صفحه 
اول خود، به بررسي پیامد 
دي��دار ترام��پ با س��ران 
كشورهاي آسیايي پرداخته 
اس��ت. ب��ه گ��زارش اين 
روزنام��ه، ريیس جمهوري 
امري��كا اع��الم ك��رده كه 
چهارش��نبه اي��ن هفت��ه 
بیانی��ه بس��یار جامعي در 

ش��رح دستاوردهاي س��فرش به آس��یا ارائه خواهد 
كرد كه ش��امل مسائلي درباره كره شمالي، تجارت و 
ديگر موضوعات خواهد بود. همچنین ترامپ با اظهار 
رضايت از س��فر خود، گفته ك��ه در رابطه با تجارت 
قدم هاي خیلي بزرگي برداش��ته است. او همچنین 
از توافق ه��اي تجاري میان ش��ركت هاي امريكايي و 
خارجي نام برد. گفتني است فیلیپین آخرين مقصد 
تور آس��یايي ترامپ بعد از سفر به ژاپن، كره جنوبي، 
چین و ويتنام اس��ت. اين سفر 1۲ روز طول كشید 
و موضوعات اصلي آن مس��اله هسته يي كره شمالي 
و تج��ارت بود. اين در حالي اس��ت كه طبق گزارش 
نیويورك تايمز، ترامپ در جريان اين سفر و ديدارهاي 
خود، پیام هاي متناقضي به سران كشورهاي آسیايي 
منتقل كرده اس��ت. او از طرف��ي درمورد حل بحران 
كره شمالي از ساير كشورها خواسته با او متحد باشند. 
از سوي ديگر، زماني كه بحث اقتصاد و تجارت امريكا 
مطرح مي شود، امريكا را به عنوان قدرت برتر معرفي 
مي كن��د و از اقتدار و رهبري اين كش��ور در جهان 

صحبت مي كند. 

فايننشالتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، گزارشي از ديدار 
ترام��پ با دوترته منتش��ر 
كرده است. به گزارش اين 
روزنام��ه، ريیس جمهوري 
امري��كا دي��روز در مانیل 
بود تا با رهبران 18 كشور 
منطقه براي يك نشس��ت 
۲ روزه ديدار كند. باوجود 

آنك��ه ترام��پ و دوترته ريیس جمه��وري فیلیپین، 
روز يك ش��نبه گفت وگوها و ديدارهاي غیررس��مي 
با يكديگر داش��تند، اما نشست رسمي آنها دوشنبه 
برگزار شد. گفته شده كه دوترته به بي پروايي در بیان 
نظراتش درباره س��اير رهبران جهان معروف است و 
درگیري ه��اي لفظي ش��ديدي هم با ب��اراك اوباما 
ريیس جمهوري س��ابق امريكا داش��ت. الزم به ذكر 
است يك مقام رسمي كاخ سفید پیش تر اعالم كرده 
بود كه ريیس جمهوري امريكا قصد دارد در س��فر به 
فیلیپین مساله حقوق بش��ر را در ديدار با »دوترته« 

مطرح كند. 

والاستريتژورنال:
اي��ن  اول  صفح��ه  در 
روزنامه، عكس و گزارشي 
از كلیساي تگزاس منتشر 
ش��ده اس��ت. طب��ق اين 
كلیس��اي ش��هر  گزارش، 
س��ادرلند تگزاس، پس از 
يك  هفته از گذشت حادثه 
تیراندازي، همچنان عزادار 
اس��ت. پی��ش از اين اعالم 

ش��ده بود كه فردي مس��لح در ايالت تگزاس امريكا 
به شركت كنندگان در مراس��م روز يك شنبه كلیسا 
شلیك كرده و به گفته پلیس ۲6 نفر را كشته بود. اين 
حمله در كلیساي »فرست باپتیست« در شهر كوچك 
س��ادرلند اس��پرينگز در كانتي )بخش( ويلسون در 
جنوب تگزاس اتفاق افتاد. گرگ ابت فرماندار تگزاس، 
اعالم كرده بود كه اين خونین ترين حمله از اين نوع 
در تاريخ تگزاس بوده اس��ت. اين تیراندازي يك ماه 
بعد از كشتار الس وگاس اتفاق مي افتد. در آن حمله 
يك مرد مسلح از داخل هتلي در الس وگاس به سوي 
تماشاچیان يك كنسرت موسیقي آتش گشود و 58 
نفر را كشت و صدها نفر را زخمي كرد كه مرگبارترين 

حمله از اين نوع در تاريخ معاصر امريكا بود. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

انتقادشوارتزنگرازروشمدافعانمحيطزيست
گزارش ه��اي  گذش��ته،  س��ال هاي  در 
بسیاري از تخريب محیط زيست، گرمايش 
و آلودگي هوا، همچنین آسیب هاي ناشي از 
اين بحران ها منتشر شده است. در اين میان، 
كش��ورها و بسیاري از سازمان هاي حفاظت 
از محیط زيس��ت، تالش هاي بسیاري براي 

كنترل آلودگي هوا و خس��ارت هاي ناش��ي از آن دارند. با اين حال، ش��وارتزنگر، از 
روش محافظان محیط زيست انتقاد كرده است. بازيگر نقش »ترمیناتور« گفته فكر 
مي كند مدافعان محیط زيس��ت بايد با تمركز بر مواردي چون افزايش سرطان در 
بزرگس��االن و اوتیسم در كودكان، به سیاستمداران يادآوري كنند كه آلودگي هوا 

چه ضررهايي دارد. 
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ريپورتر، آرنولد ش��وارتزنگر كه خود از فعاالن 
زيست محیطي است و در جلسات مختلف تغییرات آب و هوايي شركت و سخنراني 
كرده اس��ت گفت بايد بیشتر بر مشكالت س��المتي انسان ها و نقش آلودگي آب و 
هوا هشدار بدهیم تا همگان متوجه ضرورت توجه به تغییرات آب و هوايي بشوند. 
ستاره فیلم هاي اكشن و فرماندار سابق كالیفرنیا در نشست آب و هواي جهاني كه 
يك شنبه در بن آلمان برگزار شد در اين باره صحبت كرد. ديپلمات هايي از سراسر 
جهان براي بحث درباره دستاوردهاي نشست پاريس در اين شهر گرد آمده بودند. 
او گفت: وقت اين اس��ت كه بیدار شويم و درباره ۲5 هزار نفري حرف بزنیم كه هر 
روز فقط براي آلودگي آب و هوا جان خود را از دست مي دهند. شوارتزنگر همچنین 
به انجمن ها و جوامع محیط زيستي نیز انتقاد كرد و گفت آنها نقطه حساس را از 
دس��ت داده اند و تنها بر گرماي زمین تاكید مي كنند. اين سیاستمدار سابق افزود: 
براي مردم خیلي مهم نیست كه افزايش دو درجه يي حرارت زمین به چه معناست 

يا اينكه سطح آب درياها باال مي آيد چه عواقبي دارد. 

بررسينسخههايخطيوسفرنامههايدورهقاجار
 نس��خه هاي خطي و سفرنامه هاي دوره 
قاجار به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني 
۲3 آبان در كاخ گلس��تان بررسي مي شود. 
مس��عود نصرتي مدي��ر مجموع��ه میراث 
جهان��ي كاخ گلس��تان گفت: در گذش��ته 
نسخه نويس��ان و خوشنويس��ان مهم ترين 

دلی��ل در انتقال فرهنگ از دوره يي به دوره ديگر بودند، مراكزي مانند مس��اجد، 
مدارس، نظامیه ها، رصدخانه ها و ساير مراكز علمي به نسخه نويسي مي پرداختند. 
در كش��ور ما اين آث��ار در دوره هاي مختلف تاريخي م��ورد تهاجم بي رحمانه 
قرار گرفته اس��ت كه مي توان به كتابخانه بزرگ ري اشاره كرد كه توسط سلطان 
محمود غزنوي به آتش كش��یده ش��د، همچنین حمله مغول ها عالوه بر كشتار و 
ويراني باعث ش��د تا مراكز علمي و ادبي و بخش��ي از فرهن��گ و میراث مكتوب 
كش��ورمان از بین برود. او اف��زود: در دوره مظفرالدين ش��اه نیز ريیس كتابخانه 
س��لطنتي، كتاب هاي خطي نفیس، تابلوهاي نقاشي و... را تاراج كرده و به بهايي 

ارزان به بیگانگان فروخته است.
 البته خاطرات ناصرالدين شاه با خط خودش میراثي است كه از اين دستبردها 
مصون مانده و توسط فاطمه قاضي ها در 9 جلد كتاب تدوين شده است، همچنین 
توسط اين مولف 5 جلد كتاب نیز با موضوع سفرنامه اين پادشاه قاجاري به رشته 

تحرير درآمده است. 
مدي��ر مجموع��ه میراث جهاني كاخ گلس��تان اظهار كرد: نشس��تي با حضور 
نويسنده اين كتاب ها با موضوع معرفي نسخه هاي خطي دوره هاي مختلف به ويژه 
دوره قاجار از س��اعت 11 تا 13 در اين مجموعه میراث جهاني برگزار مي ش��ود. 
همچنین در ادامه اين نشست محمدرضا سحاب درباره نقشه هاي كهن تهران در 

زمان قاجار سخنراني مي كند. 

تاريخنگاري

تعطيلي مجلس سوم شوراي ملي 
روز بیست و س��وم آب��ان 1۲94 هجري-شمس��ي، 
سومین دوره مجلس شوراي ملي با كمتر از يك سال 

فعالیت منحل شد و به كار خود پايان داد. 
علت اين تعطیلي مهاجرت عده زيادي از نمايندگان 
ب��ه قم به دلیل رعايت نكردن بي طرفي ايران در جنگ 
جهاني اول بود. مجلس س��وم ش��وراي ملي جمعا 79 
جلسه تشكیل داد. موضوعاتي همچون به هم ريختن 
تمركز قدرت، ضعف مالي دولت، بروز اغتشاشات، بسط 
دخالت دولت ه��اي انگلیس و روس، احزاب سیاس��ي 
و... كه با مش��روطه آغاز ش��ده بود، در مجلس س��وم 
گس��ترش يافت. البته تالش روحانیون كه عمدتا عضو 
فراكس��یون هیات علمیه بودند، براي الزم االجرا كردن 
ماده ۲ متمم قانون اساس��ي كه لزوم وجود هیات پنج 
نفره يي از مجتهدين براي تطبیق قوانین مصوب جهت 
عدم مغايرت با اصول اس��الم را مطرح كرده بود، ناكام 
ماند. يكي از ويژگي هاي مجلس س��وم شوراي ملي آن 
بود كه از برگزاري جلسات عمومي براي بررسي مسائل 
سیاس��ت خارجي اجتناب مي كرد، اما نمايندگان اين 
دوره در رابطه با امور مربوط به دولت و حتي بحران هاي 

كابینه بر برگزاري علني جلسات اصرار داشتند.
 هنگام��ي ك��ه در پي تداوم جن��گ جهاني اول و 
پیش��روي قواي روس تا قزوين، تهران به شدت مورد 
تهدي��د قرار گرفت، جمع��ي از نمايندگان مجلس به 
دستور مستوفي الممالك تهران را ترك كرده و به قم 
مهاجرت كردند. نمايندگان مهاجر در قم كمیته دفاع 
ملي را تشكیل دادند، كمیته يي كه از حضور چهره هاي 
مطرحي چون سلیمان میرزا، میرزا سلیمان خان، میرزا 

محمدعلي خان كل��وب و... بهره مي برد. در پي حضور 
اكثريت نمايندگان مجلس در قم جلسه روز ۲3 آبان 
1۲94 از اكثريت افتاد و تعطیل شد. در پي اين واقعه 
سومین مجلس شوراي ملي ايران همچون دو مجلس 
پیش از خود با دخالت روس ها تعطیل ش��د و عمرش 

حتي به يك سال هم نرسید. 
 پس از تشكیل كمیته دفاع ملي ازسوي نمايندگان 
مهاجر مجلس منحله و همكاري آنها با مسیو شونمان 
آلماني، ق��واي روس به قم حمله كرد. اعضاي كمیته 
دف��اع مل��ي و روس��اي اح��زاب ديگر مانن��د محمد 

طباطبايي، م��درس و... نیز در اين هنگام به س��مت 
كاش��ان و اصفهان حركت كرده و از آنجا به كرمانشاه 
رفتند كه آن زمان در تصرف نیروهاي عثماني بود. اين 
نمايندگان در آنجا دولت موقت ملي را تشكیل دادند. 
در اي��ن میان با بروز اختالف نظ��ر میان هیات دولت، 
نظام الس��لطنه و س��لیمان میرزا و دموكرات ها، هر دو 
حزب اعتدال و دموكرات منحل شدند. از سوي ديگر 
با تغییر وضعیت جنگ به نفع متفقین، نیروهاي روس 
با حمله به غرب ايران، نیروهاي عثماني را شكس��ت 

دادند و به اين ترتیب عمر دولت ملي پايان يافت. 

خسارتبارترينزلزلههايجهان
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