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۱- به رس�میت شمردن بازار  آزاد تحت نظارت و مديريت دي�����دگاه
بانک مرکزی: پیش��نهاد می ش��ود دولت به هجای 
اصرار ب��ر تک نرخی ک��ردن ارز در این مقطع تالش 
خود را معطوف به س��اماندهی عرضه و تقاضای ارز و 
اج��رای پیمان س��پاری ارزی باهدف بازگش��ت کلیه 
درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری 

از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند.
همان طور که گفته شد براساس برخی مصوبات 
و اظهارات مسئوالن دولتی، بخشی از واردات توسط 
بان��ک مرکزی تأمین ارز نخواهد ش��د و بخش��ی از 
صادرکنن��دگان نیز می توانند پروانه صادراتی خود را 
واگذار کنند. همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا 
دانش��جویی نیز توس��ط بانک مرکزی تأمین نخواهد 
ش��د. همه این گزاره ها دال بر ش��کل گیری یک بازار 
دوم ب��رای عرضه و تقاضای ارز اس��ت که حاکمیت 

می تواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ کند:
الف( به رس��میت نشناختن آن و مصداق قاچاق 
دانس��تن معامله در این بازار و تالش برای ممانعت از 
آن با اقداماتی پلیس��ی و امنیتی که در نهایت منجر 
ب��ه فعالیت آن به صورت زیرزمینی یا در ش��بکه های 

اجتماعی خواهد شد.
ب( به رس��میت شناختن این بازار و تالش برای 
مدیری��ت و نظ��ارت بر آن. با توجه به تجربه کش��ور 
در س��ال های گذشته و همچنین پیشرفت فناوری و 
گسترش ش��بکه های اجتماعی اکیداً توصیه می شود 
برای رویک��رد دوم برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری و 
رویک��رد اول تنه��ا محدود به مبارزه ب��ا تأمین مالی 

قاچاق و پول شویی شود.
۲- تالش های سیاس�ی و ديپلماتیک جهت 
تس�هیل نقل و انتقاالت ارزی: بخش عمده تجارت 
کش��ور با چندین کشور معدود ش��امل چین، امارات 
متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند است و به تبع 
نقش این کش��ورها در نق��ل و انتقاالت ارزی بس��یار 
قابل توجه اس��ت. برخی از این کش��ورها در سال های 
گذش��ته به رغم تحریم های بین المللی همکاری خوبی 
با جمهوری اس��المی ایران داشته اند، ولی متأسفانه در 
س��ال های اخیر این همکاری کمرنگ ش��ده است و با 
بهانه ه��ای مختلف مانند اف.ای.تی.اف و... حتی انتقال 
وجوه در داخل همین کش��ورها هم با مش��کل روبه رو 
شده است. لذا یکی از اقدامات ضروری مذاکره فوری با 
برخی از این کشورها و تالش برای تسهیل روابط تجاری 
و نقل و انتقاالت ارزی است. برای مثال در برخی از این 
کش��ورها درآمد حاصل از ص��ادرات نفت در یک بانک 
کوچک سپرده ش��ده است و سایر بانک ها اجازه افتتاح 
حساب به این بانک نمی دهند، درصورتی که این مشکل 
برطرف ش��ود و این بانک بتواند با سایر بانک ها در این 
کشور ارتباط داشته باشد بخشی از مشکالت کشور در 

حوزه نقل و انتقاالت ارزی برطرف خواهد شد.
۳- تغییر در اکوسیس�تم انتقال ارزی و نظام 
تجاری کش�ور: تمرکز بخش قابل توجهی از انتقاالت 
ارزی کش��ور در چند نقط��ه خاص مانند دوبی منجر به 

آسیب پذیری نظام ارزی ش��ده است و لذا در بلندمدت 
باید برای تمرکززدایی از نقل و انتقاالت ارزی کش��ور و 
ترجیحاً انتقال آن به کشورهای همسو مانند روسیه، چین 
و عمان و... برنامه ریزی کرد. نکته قابل توجه این است که 
تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی کشور ضرورتاً با تغییر 
در مبادی واردات کاالها و کشورهای طرف تجاری و نیز 
الگوی تأمین نیازهای تجاری کش��ور همراه خواهد بود. 
برای مثال انتقال اکوسیستم ارزی به روسیه در صورتی 
معنا خواهد داشت که بخشی از واردات غذاهای اساسی 
مانند گندم، کنجاله، شکر و... به کشورهای حوزه CIS که 

اتفاقاً زمینه ای حاصلخیز و آب فراوان دارند منتقل شود.
راهبرد دیگر تأمین نیازهای وارداتی از کشورهای 
مقصد صادرات کاالهای ایرانی اس��ت، برای مثال در 
س��ال ۱۳۹۵ صادرات کشور به کش��ور ژاپن بیش از 
دو برابر واردات از این کش��ور اس��ت و از طرف دیگر 
واردات از برخ��ی کش��ورها بیش از ص��ادرات به آن 
کشورهاس��ت، درصورتی که مب��ادی واردات کاالها و 
مقاصد کاالهای صادراتی به نحوی مدیریت شود که 
تراز تجاری کشور با سایر کشورها تعادل یابد، بخشی 

از مشکالت نظام ارزی حل خواهد شد.
درصورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه با 
چهار کشور چین، هند، ترکیه و کره جنوبی را منعقد 
و عملیاتی کند، بالغ بر ۵۰ درصد حجم تجارت کشور 
بدون نیاز به ارز واس��ط انجام خواهد شد و مشکالت 

ارزی به صورت اساسی حل خواهد شد.
راهب��رد دیگر جذب س��رمایه گذار خارجی باهدف 
کاه��ش تجارت اس��ت. برای مثال یک��ی از اقالم عمده 
صادرات کشور، صادرات سنگ آهن و یکی از اقالم عمده 
واردات کش��ور واردات فوالد به اشکال مختلف است که 
درواقع محصول فرآوری شده از سنگ آهن است. موضوع 
جالب تر می شود اگر بدانیم که کره جنوبی طرف عمده 
تجاری ما در صادرات س��نگ آهن و واردات فوالد است، 
لذا درصورتی که با س��رمایه گذاری طرف کرهای تبدیل 
س��نگ آهن به فوالد در داخل کش��ور انجام شود ضمن 
کاهش هزینه ها، نظام ارزی کشور نیز تقویت خواهد شد.

۴- انعق�اد پیمان ه�ای پولی ب�ا طرف های 
تجاری: پیمان پولی دو یا چندجانبه زیرساختی است 
که کلیه خدمات بانکداری بین المللی مانند ارس��ال 
حواله، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه از 
طریق آن قابل ارائه است. در این ساختار در بانک های 
برای س��ایر طرف ها افتتاح می ش��ود. حسابداری این 
»حس��اب ویژه« مرکزی کش��ورهای طرف قرارداد، 
یک حساب می تواند براس��اس دارایی هایی همچون 
ط��ال، نفت، دالر، یورو و امثالهم باش��د. بعد از افتتاح 
بانک های تجاری هر کش��ور مع��ادل اعتباری را که 
در حس��اب مخصوص ب��رای یکدیگر در،« حس��اب 
ویژه »نظ��ر گرفته اند، یک خط اعتباری به پول ملی 
خ��ود ایجاد می کنند و براس��اس آن نیازهای تجار را 
ب��ا واحد پول مل��ی برطرف می نماین��د و در مقاطع 

زمانی مشخص نسبت به تسویه مانده حساب ویژه از 
طریق روش های مورد تعهد اقدام می کنند. برقراری 
پیمان های پولی دوجانبه چند س��الی اس��ت که در 
کش��ور پیگیری می ش��ود و حتی در ماده ۱۳ قانون 
برنامه ششم توس��عه نیز به تصویب رسیده است. در 
اواخر س��ال ۱۳۹۵ اولین پیمان پولی دوجانبه کشور 
با پاکس��تان منعقد شد، ولی به واس��طه عدم تمهید 
زیرساخت های الزم توسط بانک مرکزی تاکنون این 
قرارداد منش��أ اثر نبوده اس��ت. همچنین در اواسط 
مهرم��اه ۱۳۹۶، پیم��ان پول��ی دوجانبه در س��طح 
رؤس��ای بانک های مرکزی ایران و ترکیه امضا شد و 
اولین اعتبار اس��نادی مبتنی بر آن توسط بانک ملی 

در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ گشایش یافت.
بانک مرکزی ضروری است اوالً نسبت به امضای 
قرارداد با کشورهای عمده طرف تجارت با ایران اقدام 
کند. ش��ایان ذکر اس��ت درصورتی ک��ه بانک مرکزی 
پیمان پولی دوجانبه با چهار کشور چین، هند، ترکیه 
و ک��ره جنوبی را منعقد و عملیات��ی کند، بالغ بر ۵۰ 
درصد حجم تجارت کش��ور بدون نیاز به ارز واس��ط 
انجام خواهد ش��د و مشکالت ارزی به صورت اساسی 
حل خواهد شد. ثانیاً سامانه نرم افزاری اجرای پیمان 
را طراح��ی و عملیاتی نمای��د و آیین نامه های الزم را 
ب��ه ش��بکه بانکی ابالغ کن��د و ثالثاً آم��وزش الزم را 
ب��ه صادرکنندگان و واردکنن��دگان ارائه کند و با در 
نظر گرفتن مش��وق هایی آن ها را به اس��تفاده از این 
زیرساخت ترغیب کند. این مشوق ها ضروری است در 
کشورهای طرف تجاری نیز در نظر گرفته شود تا عدم 

رغبت تجار خارجی مانع از فعالیت پیمان نشود.
۵- طراح�ی پیام رس�ان مال�ی غیرمتمرکز 
به عنوان جايگزين پیام رس�ان های مالی متمرکز 
مانند س�وئیفت: سوئیفت یک پیام رسان مالی است 
که به بانک ها این امکان را می دهد که در یک محیط 
امن با س��ایر بانک ها ارتباط برق��رار کنند و به انتقال 
وجوه در فضای بین المللی بپردازند. مشکل اینجاست 
که سوئیفت یک سامانه متمرکز است و همه اطالعات 
تراکنش ه��ای مال��ی بانک ها و کش��ورها ک��ه درواقع 
آئین��ه تجارت بین المللی آن ها نیز هس��ت، در اختیار 
مسئوالن آن قرار دارد و عنداللزوم به نهادهای نظارتی 
گ��زارش می کنند. ب��رای مثال این س��امانه در قالب 
برنامه ره گی��ری مالی تروریس��م )TFTP( اطالعات 
تراکنش ه��ای بانک ه��ای ایران��ی را در اختیار وزارت 
خزان��ه داری آمریکا ق��رار می دهد و آن ها به س��ادگی 
می توانن��د بانک های طرف مقابل م��ا را تهدید کنند. 
۲ لذا یک��ی از علل محدودیت ه��ای بانک های ایرانی 
در برق��راری روابط کارگزاری وابس��تگی نظام بانکی 
بین الملل��ی به این پیام رس��ان مالی اس��ت. به همین 
منظور برای کاهش اشراف وزارت خزانه داری آمریکا بر 
تراکنش های بانکی و به تبع کاهش اش��راف بر تجارت 
خارجی کش��ور ضروری است از س��امانه های موازی 

س��وئیفت استفاده کنیم. نکته قابل توجه این است که 
سامانه موازی »زنجیره بلوک« ضرورتاً باید غیرمتمرکز 
باشد؛ لذا در میان مدت می توان این مشکل را از طریق 
پیام رس��ان به راحتی حل کرد. ای��ن موضوع در برخی 
دیگر از کشورها نیز درحال پیگیری است؛ برای مثال 
مقامات نظام جایگزین سوئیفت روسیه تا سال ۲۰۱۹ 
بر بس��تر زنجیره »بانک مرکزی روسیه اعالم کرده اند 

که بلوک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
۶- س�اماندهی قاچ�اق و واردات به مناطق 
آزاد: همان ط��ور ک��ه در بخش قبل گفته ش��د در 
مقررات جدید ارزی تدابیر قابل تحسینی در ارتباط با 
کنت��رل قاچاق و واردات در مناطق آزاد و برگرداندن 
ای��ن مناطق به هدف اصلی خود ک��ه همانا صادرات 
است، اتخاذشده اس��ت؛ در ادامه پیشنهادهایی برای 

تکمیل اقدامات فوق ارائه خواهد شد:
س��اماندهی بندره��ا و کنت��رل ورود و خ��روج 
کااله��ا: درحال حاضر کاالهایی که در بندر بارگیری 
می ش��وند، تنها در صورتی توس��ط گمرک بررس��ی 
می ش��وند و تش��ریفات گمرکی را طی می کنند که 
بخواهند ترخیص ش��وند؛ در غیر ای��ن صورت هیچ 
نظارتی بر کاالهای موجود در بندرها و انبارها صورت 
نمی گی��رد. ازآنجاکه حجم کاالی بارگیری ش��ده و 
انبارش��ده به دلی��ل خصوصی ب��ودن انبارهای بندر 
قابل تش��خیص و شفاف نیس��ت، امکان کشف کاالی 
قاچ��اق در این مناطق وجود ندارد. در چنین حالتی 
کاالهایی که ترخیص نمی ش��وند، ممکن اس��ت وارد 
مناطق آزاد شوند. در صورت ورود کاال به منطقه آزاد 
یا س��رزمین اصلی و توزیع آن امکان ره گیری کاالی 
قاچاق به شدت دشوار خواهد بود. راه حل پیشنهادی 
اتص��ال س��امانه های اطالعاتی گمرک و بن��ادر و یا 
اس��تقرار گمرک، پلیس و دیگر نهادهای نظارتی در 
بندرها و مناطق آزاد و فراهم شدن امکان نظارت این 

نهادها بر جریان کاال در این مناطق است.
س��اماندهی مناط��ق آزاد مبتن��ی ب��ر کارک��رد 
توسعه صادرات: به منظور س��اماندهی مناطق آزاد و 
توس��عه صادرات در این مناطق باید سیاس��ت هایی 
طراحی ش��ود و س��طح امتیازاتی که به مناطق آزاد 
تخصیص داده می ش��ود مبتنی بر میزان صادرات هر 
منطق��ه تعیین ش��ود. به عنوان مثال چ��ون زیربنای 
تولی��د در مناطق آزاد براس��اس واردات بدون تعرفه 
اس��ت، مناطق آزاد به اندازه صادراتی که داش��ته اند، 
می توانند واردات انجام دهند و ارز الزم برای واردات 
فق��ط از محل صادرات کاالهای��ی که در این مناطق 
ساخته ش��ده اند، تأمین می شود. بدین صورت مناطق 
آزاد ب��ه هجای واردات ماش��ین های لوکس و ترویج 
مصرف گرای��ی، مواد اولیه الزم برای تولید و توس��عه 

صادرات را وارد خواهند کرد. 
احی��ای مالیات بر ارزش اف��زوده در مناطق آزاد: 
کلیه واردات ب��ه مناطق آزاد، صرف نظر از اینکه کاال 
مصرفی اس��ت یا مواد اولیه تولید اس��ت از پرداخت 
مالی��ات بر ارزش افزوده معاف ش��ده اس��ت و همین 
موضوع منجر ب��ه افزایش صرفه اقتصادی واردات در 

این مناطق شده است. لذا ضروری است اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده در این مناطق احیا ش��ود و مالیات بر 
ارزش افزوده اخذش��ده از نهاده های تولید در صورت 
ص��ادرات کاالی نهایی، باهدف حمای��ت از صادرات 
مسترد گردد یا به تولیدکنندگان اعتبار مالیاتی تعلق 

گیرد و بعد از صادرات تسویه حساب شود.
ضروری اس��ت بانک ه��ای ایرانی از اس��تفاده از 
س��امانه س��وئیفت برای تبادالت با بانک های ایرانی 
منع شوند و به عنوان راه حل کوتاه مدت به بانک های 
خارجی داوطلب نیز دسترس��ی به این س��امانه داده 
ش��ود. شایان ذکر اس��ت برخی کش��ورهای اروپایی، 
آمریکا، چین، روسیه و هند نیز هم اکنون سامانه های 

موازی سوئیفت برای ارتباط داخلی دارند.
۷- ممانع�ت از افزاي�ش ناگهان�ی س�رعت 
گردش پول: همان طور که پیش تر گفته شد، یکی از 
علل زمینه ای بحران ارزی، افزایش قابل توجه نقدینگی 
در سال های اخیر و عدم تخلیه آثار این رشد نقدینگی 
در تورم به واس��طه کاهش سرعت گردش پول به دلیل 
افزایش نرخ بهره بوده است. لذا باید با اتخاذ راهبردهایی 
مانع از افزایش ناگهانی س��رعت گردش پول و هجوم 

نقدینگی به بازارهای مختلف اعم از ارز و... شد.
در ادامه پیشنهادهایی در این رابطه ارائه خواهد شد:

منوط ش��دن جابجایی مبالغ کالن در سپرده های 
بانکی تا مش��خص ش��دن محل مصرف: در بسیاری از 
کش��ورها جابجایی مبال��غ قابل توجه در س��پرده های 
بانکی نیازمند ارائه توضیحات و ارائه اسناد دال بر علت 
جابجایی اس��ت و در برخی موارد این موضوع محدود 
می شود. ضروری است فوراً آیین نامه نظارت بر گردش 
وجوه قابل توجه توس��ط بانک مرکزی تدوین شود و به 
مرحله اجرا برسد. این موضوع با توجه به قانون مبارزه 
با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز ضروری است.

تفکیک حساب های ش��خصی و کاری و محدود 
ک��ردن تراکنش های حس��اب های ش��خصی: یکی از 
روش های دیگر مدیریت سرعت گردش پول، محدود 
ک��ردن تراکنش حس��اب های ش��خصی در محدوده 
موردنیاز متع��ارف خانوارها و کاه��ش محدودیت ها 
برای حس��اب هایی اس��ت که به عنوان حساب کاری 
ثبت شده اند و مشمول نظارت های مالیاتی می شوند.

۸- ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای 
مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته بازی

نکته حائز اهمیت این اس��ت که حتی المقدور باید 
نقدینگی موجود در اقتصاد به نفع بخش واقعی اقتصاد 
جمع آوری ش��ود، لذا با این رویک��رد عالوه بر اقداماتی 
که توس��ط بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و 
نیز بازگرداندن اسکناس های ارزی به چرخه اقتصادی 
کشور انجام شده است، پیشنهادهای زیر قابل ارائه است:

الف( انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه 
برای پروژه های ارزآور مانند پروژه های نفتی،

ب( صک��وک ارزی با ف��روش ریال��ی/ فروش با 
اسکناس دالر،

ج( فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری 
طال درپیشخوان بانک ها.

۹- ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و 
برنامه ريزی برای جذب توريست: یکی از مصارف 
ارزی کشور، س��فرهای سیاحتی خارجی و بار همراه 
مس��افر اس��ت. علت اصلی اس��تقبال از این سفرها، 
هزینه اندک در مقایسه با تورهای گردشگری داخلی 
اس��ت. در کوتاه مدت ب��ا افزایش تصاع��دی عوارض 
خروج از کش��ور برای دفع��ات اول تا چهارم )دفعات 
بع��دی باقیمت کمت��ر از س��فر اول( می توان ضمن 
پرهزینه کردن س��فرهای سیاحتی خارجی و کاهش 
انگیزه اقتصادی برای انجام آن، از اخالل در سفرهای 
کاری و تج��اری جلوگیری ک��رد. ولی در میان مدت 
و بلندمدت ضروری اس��ت با شناس��ایی فرصت های 
زیرس��اخت های  در  س��رمایه گذاری  و  گردش��گری 
اقامتگاه های کوچ��ک خانوادگی،  رفاه��ی، توس��عه 
ک��م کردن بوروکراس��ی ص��دور روادی��د و بازاریابی 
خارج��ی ب��رای گردش��گری ایران��ی و ... هزینه های 
گردش��گری را کاهش داد تا گردشگران ایرانی سفر 
به مناطق گردش��گری داخل کشور را ترجیح دهند 
و همچنی��ن بتوانیم س��هم گردش از گ��ردش مالی 
صنعت گردشگری جهانی را افزایش دهیم. همچنین 
می توان برگزاری تورهای خارجی توسط آژانس های 
مس��افرتی را منوط به جذب گردشگر خارجی توسط 
آن ه��ا کرد )این الگو قباًل در ارتباط با واردات خودرو 
خارجی و اس��قاط خودروهای فرس��وده پیاده سازی 
شده است( و یا برای آژانس هایی که بتوانند گردشگر 

خارجی جذب نمایند مشوق هایی را تعریف کرد.
تالش ب��رای مدیریت متمرکز ارز گردش��گری: 
درصورتی ک��ه به گردش��گران ایرانی که عازم س��فر 
خارجی هستند، کارت بانکی به واحد پول کشورهای 
مقصد و متقاباًل به گردشگران خارجی که قصد سفر به 
خارج از کشور را دارند، کارت بانکی ریالی ارائه شود و 
یا سوئیچ شبکه کارت های بانکی کشور به کشورهای 
همس��ایه متصل گردد، اوالً تقاضای اس��کناس ارزی 
برای س��فرهای خارجی کاهش پی��دا خواهد کرد و 
ثانیاً ارز همراه گردش��گر خارجی به صورت متمرکز و 
توس��ط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد و منجر به 

عرضه اسکناس در بازار نخواهد شد.
۱۰- توسعه استخراج )ماينینگ( رمزارزها: 
رمزارزها یا Cryptocurrency ها پدیده جدید 
حوزه فناوری های مالی هستند و کشورهای مختلف 
در قب��ال آن ها اس��تراتژی های برخ��ورد مختلفی را 
اتخاذ کرده اند. در کشور ما کماکان استراتژی خاصی 
در این ارتباط اتخاذ نش��ده است، ولی آنچه از جهت 
کارشناسی و در فضای نظام ارزی قابل بیان است این 
است که تس��هیل معدن کاوی، استخراج یا ماینینگ 
ای��ن رمزارزه��ا حتم��اً قابل دف��اع اس��ت. ماینینگ 
رمزارزها فرآیندی اس��ت که توسط کامپیوترهایی با 
قدرت پردازش باال انجام می ش��ود و نتیجه اش تولید 
و اکتس��اب واحدهای جدید رمز ارزهاست. درواقع با 
ساخت یا واردات این ماش��ین ها و استفاده از انرژی 
برق می توان به واحدهای جدید رمزارزها دست پیدا 

کرد.  برهان

برای برون رفت از بحران ارزی چه باید کرد؟

شھرستان ھا10 پنج شنبه  25 بهمن 1397  شماره41261 شهرستانها

افتتاح طرح آبرسانى به روستاهاى بند بن 
و صالح بر شهرستان الهيجان

ــت ايام اهللا دهه مبارك فجر،  به مناسبت گراميداش
ــتاهاى بند بن و  ــرب 70 خانوار روس طرح تامين آب ش
 صالح بر شهرستان الهيجان امروز با حضور مسئوالن به

 بهره بردارى رسيد.
مدير امور آب و فاضالب روستايى الهيجان در مراسم 
افتتاح اين طرح كه با حضور فرماندار انجام شد، گفت: به 
منظور آبرسانى به اين 2 روستا، اعتبارى بيش از 6 ميليارد 

و 500 ميليون ريال هزينه شد.
بهارك مهدى پور، حجم عملياتى اين طرح را شامل 
اجراى 8 هزار متر لوله گذارى خطوط انتقال و توزيع، يك 
ــتگاه پمپاژ و يك مخزن زمينى 50 مترمكعبى  باب ايس

عنوان كرد.

سرمايه گذارى نياز به 3 سرمايه انسانى، 
اقتصادى و اجتماعى دارد

ــه اينكه  ــاره ب ــهد با اش ــهر مش ــوراى ش رئيس ش
ــه عامل سرمايه انسانى، اقتصادى و  سرمايه گذارى به س
اجتماعى نياز دارد، گفت: اصلى ترين اين عوامل سرمايه 
اجتماعى است كه افزايش آن نياز به جلب اعتماد عمومى 

در جامعه است.
ــت  ــن نشس ــدرى در چهاردهمي ــا حي محمدرض
كميسيون سرمايه گذارى و مشاركت هاى شهردارى هاى 
كالنشهر هاى كشور در مشهد كه با حضور مديران حوزه 
ــهردارى هاى 17 كالنشهر در مشهد برگزار  اقتصادى ش
شد، افزود: اكنون و با گذشت 40 سال از پيروزى انقالب 
اسالمى به دهه پنجاه سالگى انقالب وارد مى شويم و بايد 

پخته تر عمل كرده و آزمون و خطا نداشته باشيم.
ــرمايه  ــه عامل س وى با بيان اينكه بدون توجه به س
ــانى، اقتصادى و به ويژه سرمايه اجتماعى در جذب  انس
ــد، اظهار كرد: افزايش  سرمايه گذارى موفق نخواهيم ش
سرمايه اجتماعى نيز در گرو اعتماد عمومى به سازمان ها 
ــهردارى است كه جلب اعتماد مردم نيازمند  از جمله ش
پاسخگويى، شفافيت، مبارزه با فساد و ارتباط با نخبگان 
ــويم  ــت. حيدرى ادامه داد: اگر مى خواهيم موفق ش اس
ــرمايه اجتماعى است كه متاسفانه  ــرط آن افزايش س ش
ــتيم لذا يكى از  ــهردارى ها با فقدان آن مواجه هس در ش
ــتاى افزايش  ــهرى ارتقاى اعتماد در راس ضرورت هاى ش

سرمايه اجتماعى است.
ــهد اضافه كرد: در گذشته  ــوراى شهر مش رئيس ش
ــال مى آمدند و به  ــى در آخر س ــن منابع مال ــراى تامي ب
ــرمايه گذاران مى گفتند پول واريز كنيد به شما پروانه  س
و مجوزات مورد نياز را خواهيم داد و سرمايه گذار به طور 
مثال 100 ميليارد به حساب شهردارى واريز و كار را آغاز 
ــهردارى پروانه و اسناد مورد نياز  مى كرد اما بعد از آن ش
را صادر نمى كرد و خودش به دليل تذكرات دستگاه هاى 
ناظر پروژه ها را پلمپ مى كرد؛ با اينكار چه اعتمادى براى 

سرمايه گذاران باقى مى ماند؟

اخبار
ــى مديرعامل  ابراهيم ــن  حس ــى يـــزد اجتماع ــه  بيم ــدوق  صن
ــت خبرى در جمع  ــتاييان وعشاير يزد در نشس روس
اصحاب رسانه استان يزد به مناسبت ايام اهللا دهه فجر 
ــر  ــالمى گفت: جامعه هدف  صندوق قش انقالب اس
ــتند  و اين  قشر در  ــاورز، روستايى و عشاير هس كش
ــترين  حوادث انقالب نقش پررنگ را ايفا كردند وبيش

فداكارى ومشاركت را در صحنه هاى مختلف داشتند.
ــاورزان،  مدير عامل صندوق بيمه اجتماعى كش
ــتان يزد خاطرنشان كرد:بعداز  روستائيان و عشاير اس
ــتاها از كليه امكانات  ــر 99 درصد روس ــالب بالغ ب انق
زيربنايى و زيرساختى بهره مند شدند ولى  متاسفانه 
ــر درآمدى مردم كمتر  ــال در زمينه فق در طى 40 س
ــش از 85 درصد  ــت و در حال حاضربي ــده اس كار ش
ــتند. ابراهيمى تصريح كرد: 58  جمعيت شهرى هس

درصد جمعيت استان در مركز استان حضور دارند كه 
 بايد در زمينه اشتغال و جلوگيرى از مهاجرت به شهرها

برنامه ريزى داشته باشيم. وى ادامه داد: ايجاد اشتغال 
و درآمد يكى ازعوامل مهمى است كه مى توان از اين 
طريق سير مهاجرت به شهرها را كاهش داد تا شاهد 
ــيم. ابراهيمى بيان كرد: در  ــتاها باش باقى ماندن روس
وضعيت امروز جامعه با توجه به خشكسالى هاى اخير و 
نداشتن درآمد كشاورزان و روستائيان ما شاهد مشكالتى 

ــتند كه وضعيت فعلى اين قشر ما زيبنده مردم و  هس
نظام ما نيست زيرا بيشترين همراهى را داشتند و بايد به 
آنها كمك شود. وى تصريح كرد: يكى از موضوعاتى كه 
مى تواند در وضعيت رفاه روستائيان تاثيرگذار باشد بيمه 
است كه روستائيان ما مى توانند در اين صندوق بيمه 
شوند. مدير عامل صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
ــان كرد: در  ــتائيان و عشاير استان يزد خاطرنش روس
ــكونت شرط اصلى بيمه  صندوق بيمه روستائيان س

ــاكن در مناطق  ــت و كليه افراد اعم از زن و مرد س اس
روستايى، عشايرى و شهرهاى زير 20 هزار نفر و اشتغال 
به مشاغل 200 گانه كشاورزى مى توانند بيمه پردازى 
كنند. همچنين در صنعت فرش و صنايع دستى نيز 
ــت كه مى توانند در صندوق  از جمله بخش هايى اس
بيمه روستائيان بيمه پردازى كنند. ابراهيمى سن بيمه 
شوندگان را از 18 تا 50 سال عنوان كرد وگفت در اين 
زمينه بايد اطالع رسانى صورت بگيرد. وى اضافه كرد: 

در استان 56 هزار و 600 نفر مشمول اين بيمه هستند 
ــوند و تاكنون بيش از 22 هزار  كه مى توانند بيمه ش
نفر عضو صندوق شده اند كه 40 درصد افراد مشمول 
ــت. ابراهيمى بيان كرد: حدود 10 هزار نفر به طور  اس
دائم بيمه خود را تمديد مى كنند .همچنين هزينه حق 
بيمه 15 درصد است كه بر اساس سطوح درآمدى 5 
ــد را افراد و 10 درصد را دولت  مى دهد كه  درص
ــد نيز از 400 تا 900 هزارتومان  اين ميزان در آم
تعريف شده حق بيمه نيز از 20 هزار تومان تا 45 
ــت. مدير عامل  هزار تومان به صورت اختيارى اس
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستائيان و عشاير 
استان يزد خاطرنشان كرد: مستمرى هاى بازنشستگى 
ــرى، از كارافتادگى، فوتى يا بازماندگان به عنوان  و پي
ــه بيم ــن  اي در  ــه  ك ــت  اس ــى  هاي ــتمرى  مس   

 دنبال مى كنيم.

بيش از 56 هزار نفر در استان يزد مشمول
 بيمه اجتماعى كشاورزان،  روستائيان و عشاير هستند

یت حوادث مشترکین  برگزاری جلسه مدیر
 گاز طبیعی  در شرکت گاز استان سمنان

به گزارش روابط عمومى شركت گاز  استان سمنان؛ جلسه مديريت سـمـنـان
حوادث مشتركين گاز طبيعى و آمادگى در برابر حوادث 
غير مترقبه با حضور مديركل پدافند غيرعامل استاندارى، 
نمايندگان سازمان نظام مهندسى، آتش نشانى، شهردارى 
و ساير دستگاه هاى مرتبط در اين شركت برگزار گرديد. 

ــركت گاز استان  ــريفى نژاد مديرعامل ش عليرضا ش
ــاره به اهميت ايمنى مشتركين گاز طبيعى از منظر  با اش
ــئوليت هاى اجتماعى شركت گاز و جايگاه نامناسب   مس
ــاخص تعداد حوادث گاز در بخش  ــمنان در ش استان س
خانگى به ميزان مصرف گاز گفت: مهمترين عامل در موضوع 
ايمنى، فرهنگ سازى و آگاهى بخشى است و فرهنگ سازى 
مصرف ايمن گاز مستلزم كار جمعى كليه دستگاه هاى مؤثر 
در فرهنگ عمومى به ويژه آموزش و پرورش، صدا و سيماى 

مركز استان و رسانه هاى بومى است. 
وى با تأكيد بر نقش بى بديل سازمان نظام مهندسى 
استان در بازرسى و تاييديه لوله كشى گاز ساختمان ها بر 
اساس مبحث 17 مقررات ملى ساختمان، خواستار تشكيل 
ــى گاز پس از وقوع  ــى ويژه تاييد لوله كش تيم هاى بازرس
بالياى طبيعى به ويژه در مناطق زلزله زده جهت تسريع 
در وصل گاز مشتركين به صورت ايمن و جلوگيرى از وقوع 
حوادث ثانويه آتش سوزى و انفجار در شرايط نابسامان پس 
از زلزله گرديد. شريفى نژاد با اشاره به گستردگى بيش از 
4 هزار كيلومترى زير ساخت و خطوط گاز ايجاد شده در 
ــتان و پراكندگى وسيع جمعيت در اين استان،  سطح اس
صيانت از ايمنى و امنيت اين زيرساخت از ابتدا تا انتهاى 
چرخه عمر محصول را از مصاديق بارز پدافند غير عامل در 

استان دانست. 

 کشف لوازم خانگی قاچاق
وین  در  استان قز

رئيس پليس آگاهى استان از كشف  كاالى قاچاق به ارزش 140 ميليون قـزويــن
ريال در قزوين خبر داد. 

ــريح اين خبر اظهار  ــرهنگ "آرش مرادى" در تش س
ــاق كاال و ارز پليس آگاهى  ــت: ماموران مبارزه با قاچ داش
ــتاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و  استان در راس
ــاق كاال حين كنترل خودروهاى عبورى در  مبارزه با قاچ
عوارضى آزاد راه "قزوين – زنجان" به يك دستگاه پژو 405 

مشكوك و دستور ايست صادر كردند.
ــف خودرو، در  ــام انتظامى افزود: پس از توقي اين مق
ــى ماموران از خودرو تعداد 10 دستگاه جارو برقى  بازرس
ــتگير  ــف و يك نفر در اين رابطه دس خارجى قاچاق كش
ــتان ارزش ريالى كاالى  ــدند. رئيس پليس آگاهى اس ش
قاچاق خارجى مكشوفه را حدود 140 ميليون ريال اعالم و 
بيان داشت: متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به اداره 

تعزيرات حكومتي استان معرفى شد.
انهدام باند سارقان اماكن دولتى در بوئين زهرا

ــتگيري 3 سارق   فرمانده انتظامى بوئين زهرا از دس
اماكن دولتي و يك مال خر در اين شهرستان خبر داد. 

سرهنگ "حسين عليان نژادي"  اظهار داشت: در پي 
اعالم مركز 110 به پليس آگاهي شهرستان مبني بر اينكه 
چند سارق وارد منزل شخصي در روستاي" قشالق چرخلو 
ــرقت دارند بالفاصله اكيپ گشت پليس  "شده و قصد س
ــارق را  ــي به محل اعزام و در يك اقدام ضربتى 3 س آگاه
در حال سرقت از منزل دستگير و به پليس آگاهي منتقل 
ــى افزود: در تحقيقات و بازجويى  كردند. اين مقام انتظام
ــرقت از اماكن دولتي با  ــوران ، متهمان به 2 فقره س مام

همدستى يك مالخر نيز اعتراف كردند.

 ذوب آھن اصفھان ، پیشگام استفاده بھینه 
و بازچرخانی آب در صنعت کشوراست

 ، ــتاوردها  ــى دس بررس ــت  نشس ــكالت ذوب آهن اصـفـهـان ــرد و مش عملك
اصفهان با حضور دكتر محمد شريعتمدارى وزير تعاون ، 
كار و رفاه اجتماعى و هيات همراه ، دكتر عباس رضايى 
استاندار اصفهان ، جمعى از مسئولين هلدينگ شستا  و 

مسئولين ذوب آهن اصفهان ، در اصفهان برگزار شد.
دكتر شريعتمدارى در اين نشست گفت : بسيار عالقه 
مند بودم كه با حضور در ذوب آهن اصفهان مادر صنعت 
فوالد كشور ، قدردان زحمات تالشگران اين شركت باشم، 
ــگران اين شركت  اما قطعاً در اولين فرصت در بين تالش
ــد . وى افزود : ايجاد ذوب آهن اصفهان  حاضر خواهم ش
يكى از مهمترين ابعاد توسعه كشور را كه بخش صنعت 
ــت ، رقم زد و در رشد ظرفيت توليد فوالد كشور كه  اس
امروز به 25 ميليون تن رسيده ، نقش مهمى ايفا نموده 
است. وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعى ، افزايش بهره ورى 
ــانى ، ايجاد امنيت شغلى و صيانت از نيروى  نيروى انس
ــت كه در مجموعه موجب  ــيار مهم دانس ــانى را بس انس
ــازمان مى گردد . اين مقام  افزايش ارزش افزوده براى س
مسئول از ذوب آهن اصفهان به دليل كاهش 35 درصدى 
در مصرف آب قدردانى نمود و تصريح كرد  : اين مجتمع 
ــگام استفاده بهينه و بازچرخانى آب  عظيم صنعتى پيش
ــريعتمدارى با اشاره به  ــت. دكتر ش در صنعت كشوراس
ــه ، گفت : اين  ــكالت ذوب آهن در تامين مواد اولي مش
مجتمع عظيم صنعتى ، در راه اندازى معادن كشور نقش 
ــيارى  ــوده و هم اكنون هم آرم آن در بس مهمى ايفا نم
ــد اما امروز با مشكالتى مواجه است  از معادن مى درخش
ــات الزم در حوزه مديريت و  ــه براى حل آن بايد اقدام ك

مالكيت معادن انجام شود .

برگزاری دوره آموزشی مصرف ایمن و بھینه 
گاز طبیعی جھت مشترکین خانگی شھر مجن
دوره آموزشى مصرف ايمن و بهينه  ــتركين سـمـنـان ــت مش ــى جه گاز طبيع
خانگى شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود برگزار شد.

ــريفى نژاد  ــى، عليرضا ش ــزارش روابط عموم به گ
ــتان سمنان ضمن اعالم خبر  مديرعامل شركت گاز اس
ــاره به اينكه همزمان با گسترش فعاليت هاى  فوق با اش
ــركت گاز بايد به اين نكته توجه كرد كه  ــعه اى ش توس
اقدامات و رفتار ناايمن از عوامل مهم بروز حوادث به شمار 
مى آيند، افزود: اگر چه شركت گاز موفق شده است ميزان 
و شدت حوادث را در اين مدت كاهش دهد؛ با اين حال؛ 
ــتلزم آموزشهاى مستمر و  نهادينه كردن رفتار ايمن مس

فرهنگ سازى است.
وى با اعالم اينكه شركت گاز همواره به عنوان يكى 
ــازمانهاى پيشگام اصالح الگوى مصرف در استان به  از س
ــراى طرح ها و پروژه هاى زيربنايى؛ گام هاى  موازات اج
ــتاى ترويج فرهنگ مصرف ايمن و بهينه  موثرى در راس
ــئوليت  ــى از مهم ترين مصاديق مس ــه عنوان يك گاز ب
اجتماعى اين شركت برداشته است، ابراز داشت: ضرورت 
ــانى و فرهنگ  ــرى تمامى ابزارهاى اطالع رس به كارگي
ــرژى در ايران،  ــازى براى كنترل و مديريت مصرف ان س
ــت و با توجه به برنامه ريزى هاى  ــى پوشيده نيس بركس
ــده پس از اجراى عمليات گازرسانى به روستاها  انجام ش
و شهرك هاى جديدالتأسيس بستر الزم جهت برگزارى 
ــه پيش از وصل گاز  ــوزش ايمنى و مصرف بهين دوره آم
ــريفى نژاد ابراز اميدوراى  متقاضيان فراهم شده است.ش
نمود مشتركين فهيم استان با رعايت هر چه بيشتر نكات 
و مسائل ايمنى و مصرف بهينه گاز، شركت گاز را بيش از 

پيش در عمل به اين مسئوليت اجتماعى يارى رسانند.

  


