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تعیین تکلیف بیمه خودروهای صفر کیلومتر
 دبیرکل س��ندیکای بیمه گران ایران از برگزاری 
جلس��ه شرکت های بیمه با ۲ شرکت بزرگ خودروساز 
در دو هفته آینده درباره تعیین تکلیف بیمه خودروهای 

صفر کیلومتر خبر داد.
س��یدمحمدعلی علیپور یزدی گفت: در هفته آینده 
و هفته بعد از آن با ۲ ش��رکت خودروس��از در سندیکای 
بیمه گران جلسه داریم؛ بیمه خودروهای صفر کیلومتر در 
 حال حاضر به چند ش��کل مختلف در حال انجام است. 
وی گفت: سامانه طراحی شده در زمینه بیمه خودرو هنوز 
به انسجام کامل نرسیده است، ما از روندی که این سامانه 

دارد، راضی نیستیم.  پژوهشکده پولی و بانکی
 

 مدیریت مصرف آب در پاالیشگاه ها
کلید خورد 
س��خنگوی پاالیش��گاه اصفهان گفت: در صورت 
کاه��ش ۱۰ واحدی س��هم آب این پاالیش��گاه، ناچار 
هس��تیم تولید محصوالت کم اهمی��ت خود را کاهش 

داده یا متوقف کنیم.
محمدصادق حاجیان ب��ا تاکید بر اینکه آب مورد 
نیاز برای پاالیش��گاه اصفهان همواره با س��ختی تامین 
می ش��ده اس��ت، گفت: با توجه به ظرفیت تولید ۳۷۵ 
هزار بشکه ای پاالیش نفت در این پاالیشگاه، در صورت 
کمبود آب مورد نیاز، به ناچار میزان تولید فرآورده های 
 کم اهمیت خ��ود را کاهش داده ی��ا متوقف می کنیم.
وی با بیان اینکه پروژه استفاده از تصفیه آب فاضالب 
شاهین شهر را حدود ۴ سال است که مطرح کرده ایم، 
ادامه داد: در نظر داریم تا آب فاضالب شاهین ش��هر را 
خری��داری کرده و با تصفیه، به عنوان منبع تامین آب 

پاالیشگاه استفاده کنیم.
به گفته حاجیان، میزان آب مصرفی این پاالیشگاه 
هزار میلیون مترمکعب در ساعت است که با توجه به 
اجرای سیستم تصفیه آب در پاالیشگاه، ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
مترمکعب آب مورد اس��تفاده این پاالیشگاه مجددا به 

چرخه مصرف باز می گردد.  مهر

 تعرفه اینترنت کم حجم پرسرعت
تصویب شد

در حالی ک��ه در تغییر روش ف��روش اینترنت در 
کشور از حجمی به نامحدود خالء دیده نشدن سرویسی 
مناسب مش��ترکان کم مصرف وجود داش��ت، به گفته 
معاون وزیر ارتباطات تعرفه مخصوص سرویس کم حجم 

و پرسرعت تصویب شده و به زودی ابالغ می شود.
حس��ین فالح جوش��قانی از تصویب دستورالعمل 
تعرف��ه اینترنت برای مش��ترکان کم مص��رف خواهان 
سرعت باال در روش فروش اینترنت نامحدود خبر داد و 
اظهار داشت: شب گذشته در جلسه کمیسیون تنظیم 
مق��ررات ارتباطات این موضوع به تصویب رس��ید و به 
زودی ابالغ خواهد ش��د. وی گفت: به این ترتیب کف 
و سقف اینترنت کم حجم س��رعت باال برای مشترکان 
کم مصرف مشخص شده و اپراتورهای اینترنت می توانند 

با رعایت این مقررات سرویس جدید را ارائه کنند.
در روش فروش اینترنت نامحدود یک ایراد وجود 
داش��ت که نیاز متقاضیان کم مصرف دیده نشده بود و 
در آن زمان اعالم شد که تعرفه این سرویس در آینده 
مشخص خواهد شد. تاکنون مسئوالن وزارت ارتباطات 
برای پاسخگویی به نیاز این دسته از مشترکان استفاده 
TD-( از اینترن��ت موبای��ل یا اینترنت بی س��یم ثابت

LTE( را پیشنهاد می کردند.  فارس

 ۱۰ درصد صرفه جویی
مانع خاموشی در تابستان می شود

مدیرعامل توانیر گفت: برای س��ه ه��زار مگاوات 
کمبود تولید برق،   کافی اس��ت همه مش��ترکان برای 
جلوگیری از خاموش��ی در تابستان حداقل ۱۰ درصد 

صرفه جویی کنند و یا بد مصرفی را کاهش دهند.
آرش کردی گفت: برای جلوگیری از خاموش��ی در 
تابس��تان دو انتخاب داریم؛ اول درست مصرف کنیم و 
وس��ایل برقی غیر ضروری را خام��وش نگه داریم دوم 
از همه وسایل اس��تفاده کنیم و به خاطر کمبود تولید 
نیروگاه های برق آبی و به خاطر خشکس��الی ساعاتی از 
شبانه روز دچار خاموشی شویم. البته نمی پذیریم نقاطی 
مثل آسانس��ورها و یا روشنایی شهر خاموش شوند اما 
خام��وش کردن ل��وازم غیرضروری مثل ظرفش��ویی و 

لباسشویی در ساعت های اوج مصرف ضروری است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه پیش بین��ی می کردیم از 
پارسال تا قبل از پیک دو هزار مگاوات نیروگاه جدید 
وارد مدار شود که تاکنون هزار و ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات 
وارد مدار ش��ده اس��ت اف��زود: قبل از پیک تابس��تان 
ظرفیت دو هزار مگاوات کامل خواهد ش��د. هر س��ال 
از نیروگاه ه��ای برق آبی ۹ ه��زار و ۳۰۰ مگاوات برق 
تولید می شد که امسال به دلیل   کمبود بارش ها چهار 
هزار مگاوات کمتر تولید خواهد ش��د گرچه برخی ها 
ب��ه بارش های اخیر اش��اره می کنند ول��ی ذخیره آب 
سدهای بزرگ که از آنها برق تولید می کنیم از ذخیره 
برف استفاده می شود بنابراین بارش های پراکنده اخیر 

تاثیر عمده ای بر روی ذخیره سدها ندارد.
وی مدیریت مصرف را اصلی ترین تدبیر برای گذر 
از تابستان برشمرد و افزود: هنوز این تدبیر به صورت 

درست و کامل اجرا نمی شود.  صداوسیما

اخبار

صادرات ۸۰۰ میلیون بشکه نفت در سال ۹۶
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از صادرات ۸۰۰ میلیون بشکه نفت 

از پایانه خارک در سال ۹۶ خبر داد.
س��یدپیروز موس��وی گفت: ش��رکت پایانه های نفتی ایران مسئولیت بسیار 
مهم��ی در حوزه صادرات نف��ت و میعانات گازی و دیگر مش��تقات آن در نقاط 

مختلف کشور دارد. وی با بیان اینکه توان عملیاتی شرکت پایانه های نفتی ایران 
در حوزه های مختلف عملیاتی افزایش یافته است، اظهار کرد: پارسال بارگیری حدود 

۸ میلیون بشکه نفت از هشت پهلوگاه و ۲ عملیات کشتی به کشتی با استاندارد و ایمنی 
کام��ل در پایانه نفتی خارک به طور همزمان انجام ش��د که یک رکورد اس��ت و اکنون 

آمادگی الزم برای افزایش این ظرفیت وجود دارد. 
موس��وی ادامه داد: ایران هیچ نفت روی آب و بدون مش��تری ندارد و تاکنون حدود ۷۲ 
نفتکش برای عملیات سوآپ در این پایانه سبز و مدرن پهلودهی شده است.  وزارت نفت

طالی سیاه 
تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان تا چند ماه آینده

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در حال تدوین و بررسی امور حقوقی 
و اداری مربوط به سهام عدالت و سود مشموالن متوفی هستیم و تدارک های الزم 

درخصوص نرم افزارها و بسترهای الکترونیکی لحاظ خواهد شد.
علی اشرف پوری حسینی درخصوص سهام عدالت متوفیان گفت: تعیین تکلیف 

این دسته از مشموالن موضوعی زمانبر و پیچیده به لحاظ حقوقی و اداری است که 
البته بررسی و اقدامات الزم در این زمینه در سازمان خصوصی سازی در حال انجام است 

و به عنوان مثال کلیت موضوع از این قرار است که اصل سهام عدالت و سود آن میان وراث 
تقس��یم شود، حاال اگر یکی از وراث هم فوت کرده باش��د این موضوع پیچیده تر می شود. 
وی اف��زود: در ای��ن زمینه تالش خواهیم ک��رد تا در چند ماه آینده پ��س از فراهم آمدن 
زیرساخت های الزم، اطالع رسانی مناسبی درخصوص نحوه تقسیم اصل سهام عدالت و سود 

آن میان وراث و همچنین مدارک مورد نیاز انجام دهیم.  سازمان خصوصی سازی

اصل 44
ثبات در قیمت و تأمین بازار تخم مرغ

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار میهن گفت: برای ما این سوال پیش آمده است 
ک��ه چرا با اینکه ارز یارانه ای به کاالهای اساس��ی از جمله کنجاله س��ویا و ذرت 
اختص��اص یافته اما این محصوالت به عن��وان دو نهاده مهم تولیدکنندگان دام و 

طیور همچنان روند افزایشی دارد.
رضا ترکاشوند در مورد وضعیت تولید تخم مرغ و قیمت آن در بازار هم گفت: 

اکنون به اندازه نیاز داخل تولید تخم مرغ انجام و در بازار توزیع می ش��ود و قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری را بین ۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان اس��ت. به گفته وی تقریباً 
واردات تخم مرغ متوقف شده است؛ چراکه امکان تأمین نیاز داخلی از محل تولید داخل 

را داریم اما هنوز به مرزی نرسیده ایم که بتوانیم تخم مرغ صادر کنیم.
وی در مورد طرح ویژه  توزیع برای ماه مبارک رمضان هم گفت: طرح ویژه ای در دستور 

کار نداریم، اما اگر به هر دلیلی مشکلی در بازار به وجود آید ورود می کنیم.  فارس

وز  بازار ر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد
ید اعتباری درحال بازنگری مقررات خر

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادرا با بیان اینکه عمده  حافظ تمرک��ز س��ازمان در س��ال جاری ب��ر روی صندوق ها و خیابان 
کارگزاری ها است گفت: امسال به دنبال این موضوع هستیم که نظارت دقیق 

بر روی کارگزاری ها و صندوق ها داشته باشیم.
ش��اپور محمدی در جریان بازدید از مجموعه تامین س��رمایه تمدن ابراز 
امیداوری کرد با کمک سازمان بورس شرکت های تامین سرمایه در مسیر رشد 
حرکت کنند. وی با بیان اینکه س��ال گذشته کارهای بزرگی در بازار سرمایه 
انجام شد گفت: اصالح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها مهمترین اقدام 
سازمان بورس در سال گذشته بود به طوری که از هفتاد نماد بسته تنها ۱۰ 

نماد باقی مانده و مابقی بازگشایی شده اند.
دبیر ش��ورایعالی بورس افزود: ارس��ال پیامک به تمام ناشران و تک تک 
اعضای هیات مدیره برای ارایه صورت مالی در موعد مقرر و انتشار اطالعات 
ماهانه از دیگر اقدامات انجام ش��ده بود. وی ادامه داد: این روند سبب شد تا 
تعداد گزارش های ارایه نشده که در سال های گذشته ۴۰ مورد در ماه بود به 
یک تا دو مورد برسد. همچنین متوسط تاخیر در ارسال اطالعات ۳۰ تا ۴۰ 

روز بود که اکنون در حد ۳ تا ۴ روز است.
محمدی با اش��اره به اینکه در گذشته شناخت جامعه از بازار سرمایه کم 
بود گفت: امروز همه می دانند که بورس پررونق است و ما نیز باید برنامه ریزی 
کنیم تا زمینه فعالیت بیش��تر جامعه در بازار س��رمایه مهیا ش��ود. وی با بیان 
اینکه مقررات خرید اعتباری نیز در حال بازنگری است، افزود: در سال گذشته 

با ریسک اعتباری، نسبت ریسک کارگزاری ها کاهش یافت.  سنا

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد
تامین منابع مالی پایانه های نفتی خارک 

اعضای کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی در  س�یاه بازدی��د از پایانه ه��ای نفت��ی خ��ارک به عن��وان گلوگاه ط�الي 
اقتصادی کش��ور، از تالش این کمیسیون برای تامین بودجه مورد نیاز منطقه 

خارک خبر دادند.
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این بازدید، با اشاره به 
تالش اعضای این کمیسیون برای یاری رساندن به مسئوالن شرکت پایانه های 
نفتی ایران، گفت: از آنجا که تولید و صادرات نفت مقوله های مهمی هس��تند، 

تالش می کنیم منابع مالی و بودجه مورد نیاز منطقه خارک تامین شود.
وی تصریح کرد: این کمیسیون از پایانه های صادراتی نفت کشور به ویژه 
منطقه خارک حمایت کرده و س��عی می کند ب��ا در اختیار قرار دادن بودجه 

الزم، مشکالت آنها را برطرف کند.
س��کینه الماسی عضو کمیس��یون انرژی هم در نشست با مدیران شرکت 
پایانه های نفتی ایران، با بیان اینکه خارک گلوگاه اقتصادی کشور است، گفت: 
اکنون تغییر و تحوالت مثبتی در منطقه بوشهر و فازهای مختلف پارس جنوبی 
ایجاد ش��ده که در این باره از وزیر نفت تشکر می کنیم. در سالی که حمایت از 
کاالی ایرانی نام گذاری شده است باید سعی کنیم با حمایت از جوانان ایرانی و 

تجهیزات و کاالهای ساخت داخل از این گردنه سخت و دشوار عبور کنیم.
الماس��ی ب��ا بیان اینکه با ش��رایط جدی��دی روبه رو هس��تیم و باید همه 
گزینه های صنعت نفت روی میز قرار گیرد تا انتخابی درست و آگاهانه داشته 
باشیم، اظهار کرد: باید به تولیدکنندگان داخلی و جوانان اعتماد کنیم، با تعامل 

دولت و مجلس چالش ها را نیز پشت سر خواهیم گذاشت. وزارت نفت

عضو اتاق بازرگانی ایران:
وپایی پا برجاست وسازان ار قرارداد با خودر

رئیس کمیس��یون تس��هیل کس��ب  و کار اتاق بازرگانی  ل ت������و ته��ران گفت: بع��د از خروج آمریکا از برج��ام قرارداد با ا
خودروس��ازان اروپای��ی پ��ا برجا می ماند اما ممکن اس��ت مش��کالت نقل و 

انتقاالت ارزی و مسائل مالی تشدید شود.
محمدرضا نجفی من��ش اظهار کرد که قرارداد با خودروس��ازان خارجی 
پ��ا برجا خواهد بود اما موانعی هم س��ر راه به وج��ود خواهد آمد. وی گفت: 
خودروسازانی که بعد از برجام آمدند و با ایران قرارداد امضا کردند هیچ کدام 

قصد بر هم زدن این قراردادها را ندارند و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
وی افزود: مش��کلی که ممکن اس��ت بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق 
بیفتد مس��ائل مربوط به نقل و انتقال پولی اس��ت که باید بررسی ها و تدابیر 
الزم در این خصوص اندیشیده شود. وی ادامه داد: به هر حال موضوع خروج 
آمریکا از برجام نمی تواند بی تاثیر باش��د و اثراتی را درپی خواهد داش��ت اما 
در نهایت اینکه چه اثراتی به دنبال داش��ته باش��د به تصمیمات و تدبیرهای 

خودمان بستگی دارد، اینکه چگونه با این مسئله برخورد کنیم.
عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی ای��ران اضافه کرد: ب��ا اطمینان 
می توان گفت که قراردادهای بسته شده در حوزه خودروسازی پابرجا خواهد 

بود، چون سرمایه گذاری شده است و امکان به هم خوردن آن وجود ندارد.
نجفی منش تصریح کرد: نمی توان گفت خروج آمریکا از برجام هیچ تاثیری 
ندارد و از طرفی هم نمی توان گفت که اثرات خیلی منفی خواهد داشت. یکی 
از مشکالتی که ممکن است بعد از این جریانات اتفاق بیفتد نقل و انتقال ارز و 

مسائل مالی است که باید به نحوی آن را مدیریت کنیم.  ایسنا

س����بز گروه معیشت  این روزه��ا در کنار بازارهایی راه 
مانند ارز و طال که دخالت دولت آن را دستخوش 
التهابات بس��یار کرده اس��ت بازار سایر محصوالت 
مانند زعفران نیز دس��تخوش دخالت های متولیان 
ش��ده و فع��االن این بازار ت��داوم این روی��ه را به 
هیچ وج��ه مطل��وب نمی دانن��د و می گویند؛ ورود 

دولت، بازار زعفران را مختل کرده است.
در این زمینه نایب رئیس شورای ملی زعفران 
می گوی��د؛ قیم��ت زعف��ران هم اکن��ون حداقل ۳ 
میلی��ون و۷۰۰ هزار توم��ان و حداکثر ۶ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان اس��ت و از زمانی که س��ازمان 
مرکزی تعاون روس��تایی وارد بحث خرید توافقی 

زعفران شد، ما به این مسئله معترض بودیم.
ب��ه گفته این فعال اگر این کار با هدف منتفع 
کردن کش��اورزان و تنظیم بازار زعفران انجام شد 
اما متاس��فانه در حین اجرا این اهداف محقق نشد 

و بحث ما نیز همین مسئله بود.
نای��ب رئیس ش��ورای مل��ی زعف��ران مدعی 
اس��ت؛ س��ازمان مرکزی تعاون روستایی به سمت 
سودجویی و دپوی زعفران پیش رفت، چراکه این 
س��ازمان ۷۰ تن زعفران خرید و آن را دپو کرد که 
همی��ن عرضه نکردن محصول به بازار باعث ش��د 
قیمت ه��ا در یک محدوده ۱۰ الی ۱۵ روزه حدود 
ی��ک میلیون تومان افزایش پیدا کند، در حالی که 
قصد ما از خرید توافقی، تثبیت قیمت ها و تنظیم 

بازار بود.
می��ری با بیان اینکه با ش��رایط ایجاد ش��ده، 
صادرکنندگان رغبتی به صادرات ندارند، می گوید؛ 
در حال حاضر س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی 
اعالم کرده مقداری از زعفران خریداری شده خود 

را می فروش��د که با این قیمت ها فایده ای ندارد و 
همان زمان باید دست به این اقدام می زد.

ب��ه گفت��ه وی هم اکنون قیمت ه��ر کیلوگرم 
زعفران دس��ته بین ۳ میلی��ون و ۷۰۰ هزار تومان 
ت��ا ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، زعفران پوش��ال 
بین ۴ میلی��ون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان، زعفران س��رگل بین ۵ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و 
زعفران نگین بین ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا 

۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

زعفران روی رینگ
از س��وی دیگر برخ��ی متولیان این مس��اله را 
مطرح می کنندکه در صورت راه اندازی معامالت آتی 

زعفران این مهم به نفع کشاورزان خواهد بود.
 نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
با بیان اینکه هر کاالیی که در بورس عرضه ش��ود 
به معنای ایجاد ش��فافیت و حذف واسطه هاس��ت 
می گوید؛ زعفران ه��م یکی از محصوالت با ارزش 
کشورمان است که با عرضه در بورس کاال می توانیم 
به بس��یاری از کاس��تی ها و مش��کالت ب��ازار این 

محصول پایان دهیم. ب��ه گفته وی عرضه زعفران 
در ب��ورس کاال و راه اندازی معام��الت آتی آن، به 
نفع کشاورزان است؛ چراکه این اتفاق به کشاورزان 
یک اطمینان خاطر از فروش محصوالتشان آن هم 
ب��ا قیمتی واقع��ی را می ده��د. وی تصریح کرد: با 
عرضه ای��ن محصول بخش کش��اورزی در بورس 
قیمت ها ش��فاف سازی می ش��ود و استفاده از این 

فرایند کشف قیمت به نفع کشاورزان است.
افضلی با بیان اینکه عرضه محصوالت کشاورزی 
در بورس کاالی ایران به دلیل ش��فافیت باالی این 

ب��ازار، امری ضروری ب��رای اقتصاد ایران اس��ت، از 
حمایت مجلس از شفافیت و جلوگیری از انحصار در 
بخش کشاورزی سخن گفت و تاکید کرد: معامالت 
محصوالت کشاورزی در بورس کاال سبب ساماندهی 

بازار، تولید و قیمت کاالهای کشاورزی می شود.
وی با اش��اره به اینکه تصمیم وزیر کشاورزی 
برای عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی 
ای��ران و تنظیم بازار ب��ا مکانیس��م های کارآمد و 
مدرن، تصمیمی صحیح و جس��ورانه است، افزود: 
بازار محص��والت کش��اورزی دارای واس��طه های 
زیادی است که مطمئنا در مقابل توسعه معامالت 
کش��اورزی در بازار ش��فاف ب��ورس کاال مقاومت 
خواهن��د کرد، ب��ه همین دلیل ای��ن تصمیم وزیر 
بس��یار درس��ت و جسورانه اس��ت و مجلس نیز از 
شفاف ش��دن آمارهای بخش کش��اورزی و پایان 

انحصار در بازار حمایت کامل خواهد کرد.
افضل��ی با بیان اینکه اطالع��ات و آمار معامالت 
محصوالت مختل��ف در بورس کاالی ایران در اختیار 
مردم قرار می گیرد و این موضوع بس��یار مهم اس��ت 
افزود: نحوه ارائه اطالعات و آمار به مردم در جمهوری 
اسالمی ایران بسیار مهم است و باید مردم در جریان 
آمارها به طور شفاف قرار بگیرند، از این رو بورس کاالی 

ایران می تواند سبب شفافیت در کشور شود.
وی با بیان اینکه عرضه محصوالت کش��اورزی 
در بورس کاال باعث تعادل در بازار، حذف واسطه ها 
و کش��ف واقعی قیمت ها می شود، خاطرنشان کرد: 
یکی دیگر از مزایای استفاده از پتانسیل های بورس 
کاال برای بخش کشاورزی، برنامه ریزی برای میزان 
تولی��د و پیش بینی ص��ادرات و واردات محصوالت 
کشاورزی اس��ت که این موارد با توجه به آمارهای 

شفاف بورس، ممکن خواهد شد.

سیاست روز وضعیت بازار زعفران ایران را بررسی می کند؛

بی عیاری طالی سرخ ایرانی در تجارت جهانی
نمای نزدیک

 براساس آمار مستندات موجود؛ ایران 95 درصد از زعفران 
 12.5( تنها یک هشتم  وجود  این  با  اما  می کند  تامین  را  جهان 

از گردش مالی این محصول ارزشمند در اختیار  درصد( 
ایران دارد و به عبارت دیگر ایران با تمام مزیت هایی که 

در تولید این محصول دارد؛ کمتر از 500 میلیون 
طالی  دالری  میلیارد  چهار  مالی  گردش  از  دالر 

سرخ در جهان بهره می برد.
تن   300 حدود  ساالنه   

زعفران در جهان تولید و مصرف 
می شود که ایران با تولید بیش 

از 250 تن اولین تولیدکننده این محصول به شمار 
محصول  این  افزوده  ارزش  مقابل  در  اما  می رود 
)بزرگترین  اسپانیا  نظیر  کشورهایي  نصیب 

واردکننده زعفران ایران( مي شود.
 طبق آمار ایران زعفران را کیلویي 
این  اسپانیا  و  مي فروشد  دالر   2000
محصول را پس از بسته بندي با برند 
 5000 تا   4000 کیلویي  خود 
جهاني  بازارهاي  در  دالر 

مي فروشد.

کار ح��دود ۲۸ س��ال از تصویب  و  قانون کار در مجمع تشخیص کس�ب 
مصلح��ت نظ��ام در آب��ان ۶۹ می گ��ذرد ام��ا زور 
قرارداده��ای موقت همچنان ب��ر قراردادهای دائم 
می چرب��د. فعاالن کارگری معتقدند از دهه ۷۰ که 
قراردادهای موق��ت رواج پیدا کرد تا امروز بالغ بر 
۹۵ درص��د از قرارداده��ای کار به ص��ورت منعقد 

بین کارگر و کارفرما منعقد می شود.
 اولی��ا علی بیگی رئیس کانون عالی ش��وراهای 
اسالمی کار کش��ور گفت: مهمترین و اساسی ترین 
مش��کلی که جامعه کارگری طی سال های طوالنی 
با آن مواجه ش��ده موضوع قراردادهای موقت و عدم 
امنیت شغلی در بین جامعه کار و کارگری است به 
طوری در حال حاضر متاسفانه ۹۶ درصد از کارگران 

کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه غال��ب کارگ��ران دارای 
قراردادهای موقت، در مش��اغل مس��تمر اشتغال به 

کار دارن��د که به رغم س��وابق طوالن��ی همچنان با 
قراردادهای یکساله، ۶ ماهه و سه ماهه و حتی یک 
ماهه فعالیت می کنند، افزود: بنابراین باید بپذیریم 
ک��ه عدم تامین امنیت ش��غلی کرام��ت نیروی کار 
را مخ��دوش کرده و حتی آزادگی را از تش��کل های 
کارگری سلب کرده است. در این شرایط آیا نماینده 
کارگ��ران در یک واحد یا بن��گاه خدماتی، تولیدی، 
اقتصادی یا کش��اورزی می توان��د مطالبات کارگران 
را در آن کارگاه پیگی��ری کن��د؟ طبیعتا در صورت 
پیگیری حقوق کارگران، این فرد بعد از اتمام قرارداد 

با عدم نیاز از سوی کارفرما مواجه خواهد شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه امروز حتی جامعه 
کارفرمایی می داند مهمتری��ن دغدغه کارگران عدم 

امنیت شغلی اس��ت، اداممه داد: جمهوری اسالمی 
ایران عضو س��ازمان بین المللی کار اس��ت و در این 
شرایط الزامات و توصیه های این سازمان باالدستی را 

باید در حوزه روابط کار مورد توجه قرار دهد.
علی بیگی اظهار داش��ت: نمایندگان س��ازمان 
بین المللی کار در یک کارگاه آموزش��ی در اصفهان 
برای ساماندهی قراردادهای کار دو پیشنهاد داشتند 
که اگر این پیش��نهادات را مورد توج��ه قرار دهیم 
بخش عظیمی از مش��کالت کارگران مرتفع خواهد 
شد. یک توصیه آنها این بود که اگر یک فرد سه سال 
متوالی در یک کارگاه یا بنگاه، اشتغال به کار داشته 
باشد ماهیت آن شغل »مستمر« تلقی می شود و باید 
با وی قرارداد دائم منعقد ش��ود. این در حالی است 

که در بسیاری از موارد مشاهده شده افرادی حتی با 
سوابق کاری ۲۰ سال همچنان با قراردادهای موقت 
سه ماهه، ش��ش ماهه و یک س��اله مشغول به کار 
هستند. وی افزود: معموال در کشورهای توسعه یافته 
۷۰ درص��د کارگران با قراردادهای دائم و ۳۰ درصد 
دیگر به دلیل فراز و نش��یب و نوسانات اقتصادی با 

قرارداد موقت مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد: توصیه دیگر نمایندگان سازمان 
جهانی کار اس��تفاده از این سیس��تم قراردادی در 

ایران برای ارتقای بهره وری نیروی کار است.
علی بیگی افزود: عالوه بر توصیه های س��ازمان 
بین المللی کار، پیشنهادی هم ما تشکل های کارگری 
برای ساماندهی قراردادهای موقت داریم؛ پیشنهاد 
ما این اس��ت که در بح��ث قراردادهای کار تفکیک 
قائل شویم و سه تعریف مشخص از قراردادهای کار 
داشته باشیم تا بر مبنای ماهیت مشاغل قراردادها 
را تنظیم کنیم. وی گفت: نخس��ت اینکه مش��اغل 

مستمر و غیرمستمر شناس��ایی و براساس ماهیت 
ش��غل، قرارداد کار بی��ن کارگ��ر و کارفرما تنظیم 
تنظیم ش��ود به این ترتیب ک��ه قراردادهای کار در 

مشاغل مستمر به صورت دائم منعقد شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار ادامه 
داد: پیش��نهاد دیگر ما این اس��ت که در مش��اغل 
فصلی قرارداده��ای کار به ص��ورت فصلی منعقد 
ش��وند. همچنین در برخی مشاغل که ماهیت آنها 
»معین« اس��ت پیشنهاد می کنیم قراردادهای این 
نوع مشاغل به صورت معین تعریف و منعقد شود.

وی گفت: بنابراین اگ��ر اراده ای برای خروج از 
نابسامانی قراردادهای موقت داریم باید سه تعریف 
جامع از مش��اغل مستمر، مش��اغل فصلی و معین 
داش��ته باشیم تا قراردادهای کار ساماندهی شوند و 
یقین داشته باشید که نتیجه ساماندهی قراردادهای 
موق��ت، افزای��ش به��ره وری نی��روی کار و کیفیت 

خدمات و محصول ایرانی خواهد بود.  مهر

با گذشت 28 سال؛
زور قراردادهای موقت بر قراردادهای دائم می چربد

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
پرداخت وام ۵۰ میلیونی ساخت 

با سود ۹ درصد
مع��اون وزی��ر راه از اجرای ط��رح "برجام  خونه به  بازآفرینی ش��هری" خبر داد و با اشاره به خونه 
برنامه پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی س��اخت به سازندگان در 
بافت ه��ای فرس��وده گفت: بان��ک مرکزی با تخصیص س��االنه 
۲۵۰۰ میلی��ارد توم��ان از محل صن��دوق توس��عه ملی برای 

پرداخت وام موافقت کرده است.
هوشنگ عشایری در نشس��ت خبری اظهار کرد: اولین و 
اساس��ی ترین موضوع تبدیل شرکت عمران و بهسازی شهری 
ایران از تصدی گری به یک ش��رکت سیاستگذار و برنامه ریزی 

و راهبر بازآفرینی ش��هری بود. این موضوع رسما دو روز پیش 
از س��وی معاون اول رئیس جمهوری این تبدیل ابالغ شد و نام 

شرکت به شرکت بازآفرینی شهری ایران تغییر کرد.
وی با بیان اینکه در پنج بخش بافت های میانی، بافت فرسوده، 
س��کونتگاه های غیررسمی، حاشیه شهرها با پیشینه روستایی و 
نقاط همگون شهری برنامه ریزی توسط شرکت بازآفرینی شهری 
انجام می ش��ود، تصریح کرد: یکی از ابزاره��ای عملیاتی کردن 
برنامه ها اصالح ساختار تشکیالتی بود که خوسبختانه اتفاق افتاد. 
وی با اشاره به اصالح به ساختار تشکیالتی شرکت به عنوان یک 
ضرورت، افزود: برنامه ملی بازآفرینی شهر ۹ بعد دارد که سه بعد 
آن کالبدی و ش��ش بعد آن غیرکالبدی است. توجه به روح این 
برنامه نش��ان می دهد دو سوم قالب ابعاد این برنامه غیرکالبدی 

)اجتماعی، فرهنگی، قالبی و...( است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به تش��کیل مرکز 

مطالع��ات و اطالعات کاربردی در ش��رکت بازآفرینی ش��هر، 
گفت: این حوزه کمک می کند بازآفرینی ش��هر عملیاتی شود. 
برنامه ای که در ۱۳۳۴ محله در ۵۲۳ شهر که ۱۰ میلیون نفر 
در آن ساکن بوده و دچار بد مسکنی هستند. کیفیت این افراد 
در ۶۶ هزار هکتار اراضی شهری از میانگین کیفیت شهری که 
در آن زندگی می کنند، پایین تر است. این ۱۰ میلیون نفر در 
یک پروس��ه زمانی ۱۰ تا ۱۲ ساله کیفیت زندگی را به سطح 

میانگین شهری برسانند.
عش��ایری با بی��ان اینکه حدود ۹۰ میلی��ارد تومان منابع 
برای یک محله جهت ارتقای زندگی به میانگین ش��هری نیاز 
اس��ت، اظهار کرد: س��االنه باید ۱۰۰ هزار واحد مس��کونی در 
محله های هدف بازآفرینی ش��هر بازس��ازی ش��ود. در مجموع 
ب��رای ۱۳۳۴ محله بالغ بر ۱۲۳ ه��زار میلیارد تومان در طول 

برنامه بازآفرینی شهری اعتبار نیاز دارد.

وی درخص��وص نح��وه تامین این میزان مناب��ع مالی افزود:  
قبال برنامه احیای و بهسازی محالت را مبتنی بر سه رکن دولت، 
ش��هرداری و بخش خصوصی اجرایی می شد. در این طرح با پول 
دولت خانه ای خریداری و تخریب می شد و پس از ۸ سال که اجرا 
نمی شد، در نهایت محله نه تنها بهتر نمی شد که بدتر هم می شد.

مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی ش��هری ایران ب��ا یادآوری 
اینک��ه رویکرد احیا از باال ب��ه پایین بود و در تهران برای همه 
جا تصمیم گیری می کردیم، ادامه داد: این در حالی اس��ت که 
در طرح جدید روند بازآفرینی ش��هری از پایین به باالست به 
طوریکه خواس��ته های مردم در احیا و بازسازی در اولویت قرار 
دارد. برای این کار تس��هیل گر برنامه جامع شهرسازی در آن 
است، جامعه ش��ناس و مردم شناس نهاد مردم شناس تشکیل 
می َش��ود که معتمدین و ریش س��فیدان در این نهاد هستند و 

برنامه ریزی محلی شهری را انجام می دهند.  تسنیم


