اخبار
میدان آب تیمور و یونیت ۳اهواز
بسته شد

نماین��ده وزیر نفت در خوزس��تان گفت:
تاکنون میدانی از میادین غرب کارون را
بدلیل مشکالت ناشی از سیل نبستهایم،
اما می��دان آب تیم��ور و یونیت  ٣اهواز
بسته ش��د.به گزارش مهر ،آخرین اخبار
هواشناسی نشان میدهد روند بارندگی،
طغی��ان رودخانهه��ا و آب گرفتگیه��ا
ادامه دارد .در این بین اس��تان خوزستان
که بیش��ترین تولید نفت کش��ور از این
منطقه انجام میش��ود ،دچار آسیبهای
ناش��ی از سیالب شده است.طبق اعالم
وزیر کش��ور ۹۰ ،درصد هورالعظیم دچار
آب گرفتگی ش��ده است و بخشی از آب
نیز به سوی بخش دیگری از هورالعظیم
در عراق میرود .از س��ویی دیگر نیروی
انتظامی به اس��تناد بازدید هوایی اعالم
کرده که هورالعظی��م تا منطقه مرزبانی
دچار آبگرفتگی ش��ده که البته این آب
گرفتگی مش��کل امنیتی ایج��اد نکرده
است .کریم زبیدی ،نماینده وزیر نفت در
استان خوزستان در پاسخ به اینکه طبق
اعالم ناج��ا ،هورالعظیم تا منطقه مرزی
به طور کامل زیر آب رفته؛ آیا تأسیسات
نفتی نیز ش��امل این آب گرفتگی کامل
شدهاند ،گفت :بخش قابل توجهی از هور
زیر آب رفته و چندین چاه را بستهایم ،اما
به طور کلی تأسیسات و چاهها با فاصله
از س��طح زمین تعبیه شدند با این وجود
وضعیت چاهها به طور کامل تحت رصد
و کنترل است و در صورت لزوم اقدامات
الزم برای بس��تن چاهها انجام میشود.
وی ب��ا بی��ان اینکه تاکن��ون میدانی از
میادین غرب کارون را نبسته ایم ،اظهار
داشت :فقط میدان آب تیمور و یونیت ٣
اهواز بسته شده است.
نفت خام روسیه در اروپا جایگزین
ونزوئال شد

د ر حا لی ک��ه
تحریمهای آمریکا
ص��ادرات نف��ت
ش��ور ونزوئ�لا را
محدود کرده است،
پاالیشگاههای اروپایی در حال جایگزین
کردن نفت شور روسیه هستند .در همین
راستا نفت شور روس��یه به شدت گران
ش��ده اس��ت.به گزارش مهر ب��ه نقل از
راشاتودی ،درحالیکه تحریمهای آمریکا
صادرات نفت ش��ور ونزوئ�لا را محدود
کرده است ،پاالیش��گاههای اروپایی در
حال جایگزین کردن نفت ش��ور روسیه
هستند .در همین راستا نفت شور روسیه
به ش��دت گران شده اس��ت.خبرگزاری
رویترز با اش��اره به منابع آگاه از صنعت
تجارت نفت ،گ��زارش میدهد که این
وضعیت در حالی تش��دید ش��ده اس��ت
که اعضای اوپک ،تح��ت توافق اوپک
پالس درجههای ش��ورتر نف��ت خام را
کمتر تولید میکنند تا قیمتها را تقویت
کنند.نفت خام آمریکا نمیتواند این جای
خالی را پر کند ،چراکه به ش��دت سبک
و ش��یرین اس��ت .این درحالی است که
تأسیسات پاالیش��گاههای اروپا مناسب
پردازش درجههای س��نگینتر نفت خام
به عالوه نفت شیرین میباشد.این اخبار
جدیدترین نش��انه از کمبود نفت خام با
درجات س��نگینتر در جهان است ،نفتی
ک��ه صادرات اصلی ونزوئال را تش��کیل
میدهد.با این اتفاق نفت خام س��نگین
روسیه ،یورالس ،با قیمتی باالتر از برنت
به فروش میرسد و به نظر نمیرسد به
این زودیها با تخفیف ارائه ش��ود .این
درحالی اس��ت که معمو ًال نفت سنگین
نس��بت به نفتهای نس��بت ًا سبکی مثل
برنت با تخفیف ارائه میشد.
بورس  ۵۷۰۰واحد رشد کرد

در جری��ان معام�لات  ۲۶فروردین ،۹۸
ش��اخص بورس با  ۵۷۰۰واحد رشد ،از
مرز  ۲۰۱هزار واحد عبور کرد.به گزارش
مهر ،در جری��ان معامالت  ۲۶فروردین
 ،۹۸ش��اخص ب��ورس ب��ا  ۵۷۰۰واحد
رش��د ،از مرز  ۲۰۱هزار واحد عبور کرد
و ب��ه  ۲۰۱هزار و  ۸۰۵واحد رس��ید.در
معام�لات دیروز  ۳میلیارد و  ۱۲میلیون
س��هم در  ۲۶۱هزار و  ۲۲۹دفعه معامله
شدند.ارزش معامالت در بازار دیروز ۱۰
میلیون و  ۶۳۹هزار و  ۷۲۲میلیون ریال
و ارزش بازار نیز  ۷میلیون و  ۷۳۳هزار و
 ۹۹۱میلیارد ریال بود.

 ۷خطای راهبردی دولت در پیگیری  FATFو راهکاری برای برونرفت

دول��ت باید ی��ک دوره مذاکره ج��دی با FATF
ب��ا ه��دف بازنگری و اص�لاح برنامه اق��دام ایران
داش��ته باش��د و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم
پایهای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام
تکمیلکننده تحریمهای ظالمانه آمریکاست.
بعد از برج��ام و با عدم عادی ش��دن روابط بانکی
خارجی ،خصوصا پرهی��ز بانکهای بزرگ خارجی
از هم��کاری با ایران ،دولت قرار داش��تن ایران در
لیس��ت س��یاه گروه ویژه اقدام مالی  FATFرا به
عن��وان مانع اصلی شناس��ایی کرد و ب��رای خارج
ش��دن از این لیس��ت وارد مذاکره با  FATFشد.
 FATFبرنام��ه اقدام ای��ران را تنظیم و ارایه کرد
و از ایران خواس��ت تا تعهد س��طح باالی سیاسی
خ��ود را برای اجرای کام��ل آن ارایه دهد .طیبنیا
وزیر وقت اقتصاد و رئیس ش��ورای عالی مبارزه با
پولش��ویی از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه
اقدام این نهاد بین الدولی مطابق با قانون اساس��ی
تعهد داد FATF .تعهد سطح باالی سیاسی ایران
را پذیرفت و در خرداد ماه  ۱۳۹۵در نشست بوسان،
ت ایران را از حالت کانتر مژر
 FATFتصمیم گرف 
تعلیق ک��رده و اقدامات ایران ب��رای اجرای کامل
برنامه اقدام را رصد کند.
 هف�ت خط�ای راهب�ردی دول�ت در پیگی�ری
FATF

در مدت تقریبا سه س��الی که از شروع این پرونده
میگذرد ،دولت خطاهای راهبردی را مرتکب شده
اس��ت که اگر هرکدام از آنها رخ نداده بود ،وضعیت
ی بهتر از
این پرونده در ح��ال حاضر متفاوت و کم 
وضع کنونی بود .به گزارش فارس در این نوش��ته
که به قلم حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم
و دیپلماسی اقتصادی به رشته تحریر درامده به این
خطاهای راهبردی اشاره میشود .هدف از بیان این
خطاها نه مقابله سیاس��ی با دولت بلکه باز ش��دن
ن��گاه تصمیمگیران به پیچیدگیهای این مس��اله
اس��ت تا در ادامه مسیر تصمیمهای کم هزینهتری
اخذ شود:
 خطای اول

راهب��ردی دول��ت ،عدم تش��خیص درس��ت علت
مشکل روابط بانکی بود .دولت مشاهده میکرد که
بانکهای بزرگ بینالملل��ی حاضر به همکاری با
ایران در دوران پسابرجام نیستند .اما درک صحیح
از ریش��ه آن نداش��ت .علت اصلی ع��دم همکاری
بانکهای ب��زرگ خارجی ب��ا ایران باق��ی ماندن
ساختار تحریمهای ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه
پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران .ساختار
تحریمه��ای ثانویه بانک��ی نس��ل دوم در قوانین
چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در
برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد .حتی مواردی
که در متن برجام مورد اش��اره ق��رار گرفت با نامه
جانکری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره ،عمال
ش��امل توقف موقت اجرا هم نشد .لذا دولت درک
درس��تی از ریش��ه اصلی عدم همکاری بانکهای
بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر
اشتباهی را دنبال کرد.
 خطای دوم

خط��ای راهب��ردی دوم دولت ع��دم درک صحیح
از نس��بت اس��تانداردها و ماموری��ت  FATFب��ا

یک مقام مس��ئول گفت :نقش دولت در مس��کن
امید ،عمدت ًا نقش حمایتی مانند اعطای تسهیالت
ارزان قیمت و تخفیف در انشعابات است و واحدها
را مالکان واحدهای فرسوده میسازند .به گزارش
مهر ،یکشنبه هفته گذش��ته ( ۱۸فروردین) پروژه
مسکونی کوچک مقیاس ( ۳۲۴واحدی) در منطقه
 ۱۸تهران با عنوان پروژه بهاران شرقی به عنوان
نخس��تین پروژه نوس��ازی بافت فرسوده با حضور
رئیس جمهور و ش��هردار تهران ب��ه بهره برداری
رس��ید.این مجموعه ،نخس��تین محص��ول طرح
مس��کن امید اس��ت که در روزهای پایانی بهمن
ماه س��ال  ۹۶در زم��ان وزارت عباس آخوندی در
راه و شهرس��ازی و با حضور رئیس جمهور اجرای
آن کلید خورد.طرح مس��کن امید یا «برنامه ملی
بازآفرینی ش��هری» در برنامه شش��م توس��عه نیز
گنجانده ش��ده و بر اس��اس آن ،برنامه بازس��ازی
س��االنه  ۲۷۰محله طی ده س��ال تصریح ش��ده
اس��ت؛ در این طرح ،به دس��تور رئیس جمهور ۲
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان از صندوق توس��عه ملی
و  ۲ه��زار و  ۵۰۰میلی��ارد تومان دیگر از س��وی
ش��بکه بانکی در اختیار بان��ک عامل برای «اهرم
کردن» تسهیالت صندوق توسعه ملی در راستای
اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار میگیرد.
همچنی��ن با ورود محمد اس�لامی ب��ه وزارت راه
و شهرس��ازی از مهر ماه س��ال گذشته ،بر اجرای
ساخت  ۱۰۰هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده
به عنوان بخشی از برنامه ساخت  ۴۰۰هزار واحد
مسکونی تا پایان دولت دوازدهم تأکید شد.گفتنی
اس��ت پروژه  ۱۰۰واحدی محله س��یروس تهران
در منطقه  ۱۲تهران نی��ز از مهمترین برنامههای
نوسازی بافت فرسوده در دولت یازدهم بود که در

نه تنها موجب پیشرفت مساله نشد بلکه کار دولت
را در اقناع تصمیمگیران سختتر کرد.
خطای هفتم

تحریمهای اقتصادی آمریکا خصوصا تحریمهای
بانکی ب��ود .تصمیمس��ازان و تصمیمگیران درون
دولت ،علیرغم وجود نسبتهای بسیار روشن میان
اس��تانداردها و ماموریت  FATFب��ا تحریمهای
اقتص��ادی آمریکا که به یک اب��زار راهبردی برای
این کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است ،این
نسبت را ندیده و فهم نکرده و این دو را پدیدههای
مس��تقل ارزیابی میکردند .در نتیجه ،با سرعت به
س��مت اجرا و پیادهس��ازی موارد برنامه اقدام روی
آوردن��د .در حالیکه این راهب��رد غلط ،در زمانی که
تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است ،منجر
به عمیقتر ش��دن و درونی ش��دن ای��ن تحریمها
میش��ود که مشکالت بسیار بزرگتری در اقتصاد و
اجتماع و سیاس��ت ایران پدید میآورد .بیتوجهی
دولت به این مساله در کنار آگاهی نخبگانی از آن،
این ذهنیت را تقویت کرد که دولت به دنبال حذف
سایر نهادهای قدرت در کشور است و لذا اثر منفی
بر تعامالت آنها با دولت گذاشت.
خطای سوم

س��ومین خطای دول��ت ،مذاکره ضعی��ف با کمیته
 ICRGدبیرخان��ه  FATFب��ود .مذاکرهای که
بر تص��ورات غلط بنا ش��ده بود و ب��دون توجه به
تهدیدهایی که کش��ور ب��ا آن روبهرو ب��ود ،برنامه
اقدام��ی مورد پذیرش قرار گرف��ت که ابعاد نگران
کنندهای داشت .ابعادی که تکمیل و تعمیق کننده
تحریمهای آمریکا علیه ایران بود .به طور مشخص
بخش هفتم برنامه اقدام که ش��امل اقدامات  ۲۸تا
 ۳۲است ،برای ایران در شرایط تحریمی غیر قابل
اجراست .پس نباید از ابتدا در برنامه اقدام ایران قرار
میگرفت و این کار جز با مذاکره قوی و مسلط به
مباحث پیچیده تحریم و روابط بانکی شدنی نبود.
خطای چهارم

خطای دیگ��ر دولت عدم آش��نایی دقیق و کامل
با رونده��ای کاری  FATFب��ود .تصور عمومی
دولت در ابتدای ش��روع تعامل با  FATFاین بود
که نیازی نیس��ت تمامی اقدامات مشخص شده در
برنامه اقدام به طور کامل توس��ط ایران اجرا شود.
برخ��ی از دولتم��ردان تصور میکردند ک��ه تنها با
اجرای چند اقدام از  ۴۱اقدام ،میتوانند با FATF
به توافق برس��ند تا ای��ران از بیانیه عمومی به طور
کامل خارج ش��ود .در حالیکه این تصور کامال غلط
بود و هیچ مستندی آن را تایید نمیکرد .دولت تنها

توصیههای چهلگان��ه  FATFرا بدون توجه به
متدولوژی ارزیابی و تفاسیر آنها دیده بود .گذر زمان
و مش��خص ش��دن جدیت  FATFدر مطالبه از
ایران برای اجرای کامل برنامه اقدام ،دولتمردان را
در مس��یری غیرقابل بازگشت قرار داد .اگر در ابتدا
ش��ناخت دقیقی از  FATFدر دولتمردان میبود
میتوانستند متفاوت رفتار کنند.
خطای پنجم

خط��ای راهبردی بع��دی دولت ،عدم مهندس��ی
کالن برای اجرای برنام��ه اقدام بود .از همان ابتدا
مشخص بود مواردی در برنامه اقدام وجود دارد که
به هیچ وجه از س��وی ایران اجرا نخواهد شد ،این
موارد بیشتر از پیوستن به دو کنوانسیون بینالمللی
هستند .کافیست به سه بیانیه اخیر  FATFدرباره
موارد باقی مانده برنامه اقدام که باید از سوی ایران
تکمیل شود نگاهی انداخته شود .لذا انتظار این بود
که دولت به گونهای مهندس��ی میکرد تا کمترین
هزین��ه سیاس��ی را در داخل برای اج��رای برنامه
اقدام بپردازد .ارایه لوایح پیوستن به دو کنوانسیون
بینالمللی که از س��ختترین م��وارد برنامه اقدام
اس��ت ،باید زمانی صورت میگرفت که سایر موارد
تعیین تکلیف میشد .وقتی دولت میداند که اجرای
کامل برنامه اقدام خواس��ت و نظر  FATFاست
و اگ��ر حتی ی��ک اقدام هم باقی بمان��د ،نمیتواند
مطل��وب دولت را در تعامل با  FATFتامین کند،
چرا سختترین اقدامات را قبل از تمام شدن سایر
اقدامات آغاز کرد؟ این موضوع ،غیر از آنکه هزینه
سیاس��ی دولت را در داخل کش��ور افزایش داد ،چه
آوردهای برای دولت داشت؟
خطای ششم

خطای دیگر ،تعامل بس��یار غل��ط دولت با جامعه
نخبگان��ی در این قضیه مهم ب��ود .دولت از همان
ابتدا تصور ک��رد که منتقدان اج��رای برنامه اقدام
 FATFمتعل��ق ب��ه یک جریان سیاس��ی خاص
بوده و مس��اله آنها واقعی نیس��ت بلک��ه به دنبال
تضعیف دولت هس��تند .این تصور س��بب ش��د که
دولت به جای افزایش دقت در ش��ناخت مس��اله و
یافتن راههای برون رفت از وضعیتی که برای خود
ایجاد کرده بود ،به رفتارهای سیاسی در مواجهه با
جامع��ه نخبگانی روی آورد .همین رفتار را دولت با
نهادهای تصمیمگیر و خصوصا ش��ورای نگهبان و
مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد .این رفتار

خط��ای مهم دیگ��ر دولت که در ح��ال حاضر نیز
جریان دارد ،عدم درک صحیح از ریش��ه مشکالت
ایجاد ش��ده در روابط محدود بانکی اس��ت .دولت
مش��کالت فعلی ایجاد شده را به وضعیت ایران در
 FATFمرتب��ط میداند ،با آنکه وضعیت ایران در
 FATFدر س��ه سال گذشته تغییری نکرده است
و نمیتواند عامل بروز مش��کالت فعلی باش��د .اما
بسیار روشن است که مشکالت ایجاد شده ناشی از
بازگشت تحریمهایی است که طبق برجام از سوی
آمری��کا موقتا اجرایش متوقف ش��ده بود .این خطا
مانند خطایی اس��ت که در ابت��دا دولت به آن دچار
شده بود .اگر این خطا اصالح نشود ،تجربههای تلخ
گذشته تکرار خواهد شد.
پیشنهادی برای ادامه مسیر پیشرو

ب��رای ادامه مس��یر پیشرو میتوان همین مس��یر
فعل��ی را دنب��ال کرد که به طور قط��ع برای دولت
آوردهای نخواهد داشت .دولت باید متوجه باشد که
مصحلتش همان مصلحت نظام اس��ت و این دو از
یکدیگر قابل تفکیک نیست .به عبارت دیگر ،همه
در یک کشتی نشستهایم.پیشنهادی که میتوان در
این وضعیت ارایه داد ملزوماتی دارد که از مهمترین
آن لزوم تغییر دیدگا ه دولت درباره نسبت FATF
و تحریمهای آمریکا اس��ت .همچنی��ن دولت باید
فهمی واقعی از نقش هر کدام در بروز مش��کالت
داشته باشد .تیم پیگیری کننده این موضوع نیز باید
موارد فوق را باور داش��ته باش��د .اگر این ملزومات
مهیا شد میتوان راهکار زیر را دنبال کرد:دولت باید
ی��ک دوره مذاکره جدی را ب��ا  FATFآغاز کند.
هدف ای��ن مذاکره باید بازنگ��ری و اصالح برنامه
اقدام ایران باش��د .این مذاکره بای��د مبتنی بر این
فهم پایهای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه
اقدام تکمیل کننده تحریمهای ظالمانه آمریکاست
و ایران آنها را خالف منافع ملی تش��خیص داده
و از اج��رای آنها خ��ودداری میکند .اج��رای این
اقدامات در زمانی مورد پذیرش ایران قرارگرفته که
آمری��کا در برجام بود و برخی از تحریمهای آمریکا
موقتا اجرایش��ان متوقف شده بود .اکنون آمریکا از
برجام خارج ش��ده و تمام��ی تحریمهای خود را به
طور کامل بازگردانده اس��ت .لذا وضعیت محیطی
که در آن برنامه اقدام ش��کل گرفته است ،به طور
اساس��ی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور
شده است .در این ش��رایط ،طبیعی است که ایران
به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباش��د.
بر این اس��اس مذاکرات جدید برای اصالح برنامه
اقدام باید صورت گیرد و این اصالحات شامل حذف
مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل کننده
تحریمهای آمریکا تلق��ی میکند .خصوصا زمانی
که رئیس فعل��ی  FATFصریحا اظهاراتی درباره
سواستفاده آمریکا از رژیمهای مبارزه با پولشویی و
تامین مالی تروریسم در راستای تکمیل تحریمهای
خود بیان میکند.این راهبرد زمان کافی برای ایران
جهت باق��ی ماندن در حالت تعلی��ق بدون اجرای
بیش��تر مطالبات  FATFرا مهیا میکند که برای
ایران مطلوب است.

مسکن امید چه تفاوتی با مسکن مهر دارد؟

 ۱۱بهمن  ۹۵با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی
کلنگ زنی ش��د؛ اما یک شرکت انبوه ساز وابسته
به بانک عامل بخش مس��کن اع�لام کرد که به
دالیل غیر اقتصادی ب��ودن از این پروژه انصراف
داده است.

تارانتاش :مس�کن امید عمدتاً پروژههای ُخرد
اس�ت

در همین راستا ،مسعود تارانتاش مشاور مدیرعامل
شرکت بازآفرینی شهری در گفتوگو با مهر اظهار
داشت :پروژه بهاران شرقی اولین پروژهای بود که
شرکت بازآفرینی شهری در راستای اجرای برنامه
ملی بازآفرینی ش��هری با حضور رئیس جمهور به
بهره برداری رس��ید اما از آنج��ا که مجری پروژه
ش��هرداری تهران بود ،بنا نداش��تیم ک��ه بر روی
نقش وزارت راه و شهرس��ازی در این پروژه مانور
بدهیم .زمانی که برای س��اخت ساالنه  ۱۰۰هزار
واحد مسکونی در بافتهای فرسوده برنامه ریزی
میکردیم ،بنایمان بر این بود که بخش اعظم این
واحدها را یا بخش خصوصی بس��ازد یا به صورت
خودمالکی و از س��وی مالک واحدهای فرس��وده
ساخته ش��ود.وی تأکید کرد :قرار نیست در برنامه
ملی بازآفرینی شهری مانند مسکن مهر به سمت
امضای قرارداد با پیمانکار و س��اخت و س��ازهای
کالن برویم .به جز چند پ��روژه محدود که تعداد
واحدهای مسکونی آن نسبت ًا باالست مانند همین
پروژه  ۳۲۴واحدی بهاران شرقی منطقه  ۱۸تهران؛
وگرنه جنس پروژههای مسکن امید از نوع ساخت
س��ایتهای هزار واحدی نیست و عمدت ًا  ۵تا ۲۰
واحدی است.مش��اور مدیرعامل شرکت بازآفرینی
ش��هری یادآور ش��د :نقش دول��ت و وزارت راه و
شهرسازی در مس��کن امید ،عمدت ًا نقش حمایتی

مانند اعطای تس��هیالت ارزان قیمت ،تخفیف در
انش��عابات ،ص��دور پروانه و تعرف��ه خدمات نظام
مهندس��ی اس��ت و واحدها را خود مردم و مالکان
خانههای فرس��وده میس��ازند.وی ادام��ه داد۹۵ :
هزار واحد از  ۱۰۰هزار واحدی که در دس��تور کار
بازآفرینی شهری اس��ت ،به این صورت است که
خود مردم برای خودش��ان خانه میسازند .شرکت
بازآفرینی شهری وارد قراردادهای مردم با توسعه
گران نمیشود.

افتت�اح دومی�ن پروژه مس�کن امی�د؛ یک ماه
آین�ده در اراک

تارانت��اش تصریح کرد :در ح��ال حاضر برای ۷۰
هزار واحد از این  ۱۰۰هزار واحدی که برنامهریزی
شده ،پروانه ساختمانی صادر شده و مردم اقدام به
امضای قرارداد با س��ازندگان و توسعه گران برای
س��اخت مس��کن در احجام کوچک مانند  ۵تا ۲۰
واح��د کردهاند هرچند که پروژههای بزرگ هم در
این برنامه گنجانده ش��ده که نمونه آن پروژههای
 ۱۴۰۰واحدی تبریز ۳۲۴ ،واحدی بهاران ش��رقی
ته��ران و پ��روژه  ۳۰۰واحدی خلج اراک اس��ت؛
پروژه اراک تا یک ماه دیگر افتتاح میشود.
کارش��ناس نوس��ازی بافت فرس��وده خاطرنشان
کرد :برخ��ی در ابتدای دولت یازدهم در تش��ریح
برنامهه��ای بازآفرین��ی ش��هری عجل��ه کردند و
میگفتند قرار اس��ت انب��وه س��ازان وارد فعالیت
نوس��ازی بافتهای شهری ش��وند ،یا برج سازی
شود یا بکوبیم و بسازیم؛ این در حالی است که در
بافتهای میانی ته��ران مانند منطقه  ۱۲به هیچ
وجه ظرفیت اجرای این نوع فعالیت وجود ندارد.
انبوه س�ازان ذهنیت پرند و پردیس سازی در
بافت فرس�وده را از خود دور کنند
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اخبار
قیمت طال کاهش یافت

با انتش��ار آمار ق��وی از اقتص��اد چین و
نش��انههای مثبت از مذاک��رات تجاری
میان واش��نگتن و پکن و کاسته شدن از
نگرانیها در م��ورد رکود اقتصاد جهانی،
قیمت ط�لا به کمترین می��زان در یک
هفته گذش��ته کاهش یافت .به گزارش
فارس ب��ه نقل از رویترز ،با انتش��ار آمار
قوی از اقتصاد چین و نش��انههای مثبت
از مذاک��رات تجاری میان واش��نگتن و
پک��ن و کاس��ته ش��دن از نگرانیها در
م��ورد رکود اقتص��اد جهانی ،قیمت طال
به کمترین میزان در یک هفته گذش��ته
کاهش یافت.هر اونس طال در بازارهای
جهانی ب��ا  4.10دالر کاهش 1286.33
دالر فروخته ش��د .این فل��ز گران بها در
ساعات اولیه معامالت به  1286.15دالر،
کمتری��ن میزان از  5آوریل رس��یده بود.
م��ارگارت یانگ ،یک تحلیلگ��ر بازار در
بازارهای سیامس��ی در س��نگاپور گفت:
«به علت بهب��ود آمارهای اقتصاد کالن
که به نفع ریس��ک پذیری است ،قیمت
طال کاهش یافت».ارق��ام بهتر از انتظار
رش��د اعتبار و صادرات در چین ،ش��روع
مثبت فصل درآمدها در آمریکا و امید به
به نتیجه رسیدن مذاکرات تجاری آمریکا
و چین ،از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طال
بود.ارزش سهامهای آسیایی پس از اینکه
وزیر خزانهداری آمریکا در مورد مذاکرات
تجاری امریکا و چین ابراز امیدواری کرد،
به باالترین میزان در  9ما گذشته رسید.
بانک مرکزی آلمان خواستار جایگزینی
سیستمهای پرداخت آمریکایی شد

یکی از اعضای عضو هیأت مدیره بانک
مرکزی آلمان خواس��تار ایجاد یک نظام
پرداخت جدید برای جایگزینی نظامهای
پرداخت آمریکایی شد .به گزارش فارس
به نقل از اس��پوتنیک ،بورکه��ارد بالز،
عضو هیأت مدی��ره بانک مرکزی آلمان
از کش��ورهای اروپایی خواس��ت تا نظام
پرداخ��ت جایگزین نظامه��ای پرداخت
آمریکایی ایجاد کنند.وی گفت :بانکها
باید از فناوریهای جدید اس��تفاده کرده
و نظ��ام پرداخت جدی��دی ایجاد کنند تا
بتوانن��د ثب��ات نظام مالی اروپ��ا را حفظ
کنند.ای��ن عض��و هی��أت مدی��ره بانک
مرکزی آلم��ان در مصاحبه ب��ا روزنامه
ولتام س��ونتاگ آلمان گفت :به عنوان
مسئوالن بانک مرکزی آلمان نمیتوانیم
در قبال این مس��ئله بیتفاوت باشیم چرا
که شرکتهای بزرگی نظیر اپل ،گوگل،
پیپ��ال و آمازون ه��ر روز در حال جذب
بیشتر مش��تری هس��تند و بانکها باید
تنها نقش عامل تراکنش را در پس زمینه
تعامالت مالی ایف��ا کنند.وی تاکید کرد:
خود بانکها بای��د در این زمینه یک راه
حل اساسی پیدا کنند.
عملیاتی شدن وام  ۲.۵میلیون تومانی
برای گاز سوز کردن خودروها

مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت:
این ش��رکت اگرچ��ه با تش��کلهای صنفی انبوه
س��ازان برای نوسازی بافت فرس��وده تفاهم نامه
امضا کرده ،اما انبوه س��از مد نظر ما ،انبوه سازانی
در مقیاس محله اس��ت نه ش��هرک سازی؛ اص ً
ال
امکان س��اخت بلوکهای  ۲۰طبقه در بافتهای
میانی ش��هرها وج��ود ندارد؛ انبوه س��ازان باید از
ذهنیت پرند و پردیس س��ازی در بافت فرس��وده
خارج ش��وند.وی درباره منتفی ش��دن پروژه ۱۰۰
واحدی س��یروس تهران افزود :شرکت بازآفرینی
ش��هری ق��راردادی امضا ک��رده بود ب��ا یکی از
ش��رکتهای انبوه س��از تابعه بانک عامل بخش
مس��کن که یک��ی از پروژههای محله س��یروس
را بس��ازد اما این ش��رکت اعالم کرد ساخت این
پروژه برای ما به صرفه نیس��ت ب��ه همین دلیل
دنب��ال اجرای پ��روژه چند جانبه جدی��دی میان
وزارت راه و شهرس��ازی ،ش��هرداری و توس��عه
گران هس��تیم که عالوه بر پروژه ساخت مسکن،
سایر ساختمانهای محله مانند بازارهای تاریخی
منطقه را هم نوس��ازی کند و شرکت مجری این
پروژه ،اولین توس��عهگر واقعی در ایران باش��د.

مدیر طرحهای سی ان جی شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران از عملياتی
ش��دن ارائه وام  2.5ميليون تومانی برای
دوگانه س��وز ك��ردن خودروه��ا خبر داد
و گفت:متقاضي��ان با اولوي��ت صاحبان
خودروهای حمل و نقل عمومی می توانند
از ای��ن وام برخ��وردار ش��وند .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش
و پخش ،حمید قاس��می مدیر طرح های
س��ی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی با اشاره به عملیاتی شدن ارائه
وام  2.5میلی��ون تومان��ی ب��رای دوگانه
س��وز کردن خودروها گفت :کافی است
متقاضیان برای دریافت تس��هیالت مورد
نظر به سایت  www.irngv.irمراجعه
کنند.قاس��می با بیان اینک��ه متقاضیان
ب��ا اولویت صاحب��ان خودروهای حمل و
نقل عمومی (بار و مس��افر) می توانند تا
س��قف  2.5میلیون تومان از تس��هیالت
بانکی برخوردار ش��وند ،اف��زود :این افراد
باید هنگام ثبت نام گزینه وام را در سایت
مذکور فعال کنند و س��پس مش��خصات
شخصی و خودروی خود را وارد کنند.

