
اقتصـاد

شهروند| سال هاست که شــمار تصادف ها و کشته شدگان حوادث 
رانندگی در ایران ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته است. پژوهشکده 
بیمه مرکزی ایران می گوید که ایران از نظر تلفات جاده ای در بین ۱۹۰ 
کشــور جهان، رتبه ۱۸۹ را دارد و تعداد کشــتگانش تنها از سیرالئون 
در غرب آفریقا کمتر است، اما در شــرایطی ایران رتبه دوم دنیا را از این 
نظر به خود اختصاص داده که معاون وزیر راه و شهرســازی در تازه ترین 
اظهارات خود از ارایه 3 سناریو برای کاهش تلفات جاده ای به معاون اول 
رئیس جمهوری خبر می دهد. انجام اقدامات ایمن سازی جاده ها، افزایش 
سهم حمل ونقل همگانی و واقعی ســازی قیمت سوخت سناریوهایی 
اســت که به گفته مهرداد تقــی زاده، اجرایش طی ۱۰ ســال آینده به 
2۸۰ هزار  میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. او ادامه می دهد: اگر سناریوی 
اول به اجرا برسد تا ۱۰ سال آینده تعداد تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 
به ۱5 هزار نفر می رســد و اگر با سناریوی دوم موافقت شود، پیش بینی 
می کنیم میزان تلفات به ۱3 هزار نفر و به شــرط اجرای سناریوی سوم 
تعداد کشته ها به ۹هزار نفر می رسد.تقی زاده همچنین با اشاره به بودجه 
مورد نیاز برای تحقق سناریوهای پیشنهادی برای کاهش تلفات جاده ای 
اظهار داشت: برای اجرایی شدن سناریوی اول به بودجه ۱3۰هزار  میلیارد 
تومانی، سناریوی دوم به بودجه ۱5۰ هزار میلیاردی و سناریوی سوم به 

بودجه 2۸۰ هزار  میلیارد تومانی نیاز داریم.
موتورسیکلت ها مرگبار تر از خودروها 

اما درحالی خودروهای غیرایمن را از عوامــل اصلی باال بودن تلفات 

جاده ای در ایران می دانند که تقی زاده در این باره به »شهروند« می گوید: 
ســهم واژگونی خودرو در تلفات جــاده ای اینقدرها هم نیســت و در 

حمل ونقل درون شهری موتورسیکلت ها سهم بیشتری در تلفات دارند. 
او ادامــه داد: چــه در ایران، چه در اغلب کشــورها علــت بروز اکثر 
ســوانح، عامل نیروی انسانی است. حتی در ســانحه واژگونی اتوبوس 
دانش آموزان هم علت اصلی خواب آلودگــی راننده بود. این موضوع هم 
 در مورد حمل ونقل درون شــهری هم در مورد حمل ونقل برون شهری

 صدق می کند.
تلفات جاده ای در ایران برابر با یک جنگ تمام عیار 

آن گونه که آمارها نشــان می دهد، تعداد تلفات جاده های کشــور 
در ســال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می کند. در  سال گذشته 
تعداد کشته های ســوانح جاده ای ۱5هزار و ۹۰۰ نفر بود که در مقایسه 
با  سال ۹4 کاهش چشمگیری را تجربه می کند. آن گونه که معاون وزیر 
راه و شهرســازی اعالم کرده، هم اکنون شاخص تلفات در ایران به ازای 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۹.۹ نفر است، درحالی که این رقم در  سال ۸4، 

4۰ نفر بود. 
البته او تأکید می کند که هنوز هم این رقم از میانگین جهانی باالتر 
است. میانگین جهانی شاخص تلفات چیزی حدود ۱5 نفر است که 
این رقم در کشورهای توسعه یافته کمتر است. کشور سوئد با شاخص 
تلفات 2.۸ نفر، انگلیس با 2.۹ نفر، ســوییس با 3.3 نفر، هلند با 2.4 
نفر و دانمارک با 3.5 نفر از بهترین کشورها در میزان تلفات ناشی از 

تصادفات جاده ای هستند. بدترین کشورها هم تایلند با شاخص 36.2 
نفر، ماالوی با 35 نفر، کنگو با 33.2 نفر و تانزانیا با 33.۹ نفر هستند.

تقی زاده حاال می گوید: پــس از واژگونی اتوبــوس دانش آموزان، 
معاون اول رئیس جمهوری نامه ای به وزیر راه و ســایر وزرای مرتبط 
برای کاهش ســوانح جاده ای ارســال و وزارت راه و شهرسازی اقدام 
به تدوین نقشــه ایمنی راه ها کــرد. هدف از تدوین و تهیه نقشــه 
 ایمنی راه ها شناسایی عوامل موثر در ســوانح جاده ای و کاهش این

 مخاطرات است.
افزایش تعداد وسایل نقلیه به 53 میلیون 

»در حال حاضر 3۰ میلیون وســیله نقلیه با احتساب موتور در کشور 
وجود دارد که گفته می شود در ۱۰ ســال آینده این رقم به 53 میلیون 
خودرو می رســد.« معاون حمل ونقل وزارت راه  و شهرسازی با تأکید بر 
این که ایران یک کشور خودرومحور است، گفت: با توجه به سوبسیدهایی 
که در سوخت داده می شــود، به طور قطع تعداد خودروهای موجود در 

کشور رو به افزایش خواهد بود.
با وجود بار مالی ناشی از تلفات جاده ای، آمارها از کاهش سهم بخش 
ریلی و حمل ونقل عمومی در جابه جایی مسافر حکایت می کند. به گفته 
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، حمل ونقل عمومی در بخش 
ریلی از 2۸ میلیون نفر در سال ۸7 به کمتر از 23 میلیون نفر در  سال ۹5 
رسیده است. همچنین در بخش حمل ونقل جاده ای از 26 میلیون نفر در 

 سال ۸۸ به ۱6 میلیون نفر در  سال ۹5 رسیده است. 

سه سناریو برای کاهش تلفات جاده ای به معاون اول رئیس جمهوری ارایه شد

280 هزار  میلیارد تومان اعتبار الزم برای کاهش تلفات جاده ای 
 معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به »شهروند«: سهم موتورسیکلت ها از تلفات جاده ای شهری بیش از خودروهاست 
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مائده امینی - شــهروند| نســبت به شنیدن 
حقایق تلخ، واکســینه شــده ایم؛ »مصرف انرژی در 
ساختمان های ایران، 3 برابر کشورهای مشابه است«، 
»مقررات ساخت وساز ضمانت اجرا ندارد«، »مبحث ۱۹ 
مقررات ملی ساختمان، مدت هاست به حال خود رها 

شده است.«
می شــنویم و برای آن جلســه و همایش تشکیل 
می دهیــم، امــا در نهایت، بریــز و بپاش انــرژی در 
ساختمان های ایرانی بیش از ۱5 سال است که با وجود 

تدوین آیین نامه های مختلف ادامه دارد. 
روز گذشته هم ســومین همایش ملی ساختمان با 
حضور محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی برگزار شــد تا در آن خبر از شروع 
اقدامات تازه ای داده شــود؛ قرار اســت ماده ۱۸ قانون 
اصالح الگوی مصرف از ســاختمان ها و دستگاه های 

دولتی شروع شود. 
بر این اســاس، متخصصــان و مهندســان در ابتدا 
هدررفت و مصــرف انرژی ســاختمان های دولتی را 
محاسبه می کنند. بعد از آن ذیحساب ها و دستگاه های 
دولتی موظفند که پیش بینی کنند بــرای اصالح این 
حفره های انرژی ساختمان خود به چه میزان بودجه در 
 ســال ۹7 نیاز دارند و بعد از آن این طرح به مرحله اجرا 
و به تبع آن رفع مشــکل خواهد رسید. البته این طرح 
فعال به بررسی مشکل ساختمان های موجود در کشور 

می پردازد، نه ساختمان های در دست احداث.
رئیس مرکــز تحقیقات راه و مســکن در این باره به 
»شهروند« می گوید: اجرای این طرح در ساختمان های 
دولتی، مستلزم تأمین مالی اســت. در مصوبه هیأت 
وزیران برای اجرای ماده ۱۸ قانون اصالح الگوی مصرف، 
مورخ 3۰ مهرماه پیش بینی شــده که منابع مالی در 
بودجه ۹7 برای این موضــوع با همکاری آقای نوبخت 

تأمین شود. 
او ادامه می دهد: قرار است ظرف مدت 2 سال نسبت 
به تعیین وضع مصرف انرژی ســاختمان های دولتی 
و ارزیابی آن اقدام شــود و بعد از آن ظرف مدت 5سال، 

سامانه های کنترلی روی ساختمان ها نصب شود.
»تا زمانی که مقررات موجود در حوزه ساخت وساز 
ضمانت اجرایی نداشته باشــد، نمی توان در اصالح 
سیســتم موجود موفق بود، باید جوری برنامه ریزی 
کنیم که بتوانیم بعد از یک حادثه، ســهل انگاران و 
مقصران را به مردم معرفی کنیــم« فرج اهلل رجبی، 
رئیس نظام مهندســی ساختمان کشــور و عضو 
کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی ضمن 
اعالم این موضوع در جمع خبرنگاران گفت: آیندگان 
بعد از ما با قطره چکان انرژی را مصرف خواهند کرد 
و در رخداد ایــن موضوع همه ما مقصریم. هیچ وقت 
در کشــور ما تبیین مســأله انجام نمی شود، عادت 
کرده ایم که انگشت اتهام را به سمت یکدیگر بگیریم. 
امروز زمان بهینه سازی مصرف انرژی نیست، زمان 

کمینه سازی است. 
واردکننده انرژی می شویم

»اگــر اوضاع بــه همین شــیوه ادامه پیــدا کند، 
در ســال های آینــده واردکننده انرژی می شــویم« 
شکرچی زاده ضمن اعالم این موضوع در نشست خبری 
اخیر خود گفت: درحالی  3 برابر کشــورهای هم سطح 
خود در ســاختمان هایمان انرژی مصرف می کنیم که 
مصرف انرژی در ساختمان، هیچ ارزش افزوده ای برای 

ما ایجاد نمی کند. 
داستان یک نامه مشترک 

این نگرانی اگرچه دیر، اما باالخره به دولتمردان هم 
رسیده است. 3۰ مهرماه  سال  جاری، زنگنه، وزیر نفت 
و آخوندی، وزیر راه و شهرســازی در نامه  ای به رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، خواستار تأمین مالی این طرح 
شدند. شکرچی زاده معتقد است که دولت اگر اصالح 
الگوی مصرف را از خودش شــروع کنــد، می تواند به 
عملی شدن آن توسط مردم هم امیدوار باشد. به گفته 
شکرچی زاده، این نامه موجب تسریع روند اصالح الگوی 
مصرف در ساختمان ها می شود و برای مهندسان کشور 
که قرار است ســاختمان ها را ارزیابی و مشکالت را در 

مرحله اجرا رفع کنند، اشتغالزایی می کند. 
بعد از این نامه قرار شده که با همکاری سازمان نظام 
مهندســی، آموزش های الزم به مهندسان داده شود و 

طرح کلید بخورد.  شکرچی زاده همچنین در پاسخ به 
سوال »شــهروند« درباره مکان و زمان شروع این طرح 
می گوید: هنوز مشــخص نیســت که این طرح از چه 
استان هایی آغاز خواهد شــد و زمان آن هم بستگی به 

تأمین مالی که پیشتر درباره آن صحبت کردیم، دارد. 
بودجه الزم برای عملی شدن این طرح چقدر است؟ 

شــکرچی زاده درباره بودجه الزم برای بهینه سازی 
مصرف انرژی ساختمان ها به »شهروند« می گوید: این 
بودجه مبلغ مشخصی ندارد، بلکه قرار است یک ردیف 
برای آن در نظر گرفته شود و براساس آن دستگاه های 
ذیربط بعد از انجام اقدامــات الزم برای کنترل مصرف 

انرژی، مبلغ الزم را دریافت کنند. 
 ساختمان های در دست ساخت

 همچنان در بالتکلیفی
یکی از خألهای این طرح، توجه آن به ساختمان های 
موجود کشور اســت و این درحالی است که همچنان 
ساختمان های در دســت ســاخت به حال خود رها 
 شده اند و بدون دریافت اســتانداردهای الزم، پایان کار 

دریافت  می کنند. 
شــکرچی زاده در این باره به »شــهروند« می گوید: 
شهرداری ها مجاز نیستند که به ســاختمان های در 
دســت احداثی که مبحث ۱۹ ســاختمان را رعایت 
نکرده انــد، پایــان کار بدهنــد. این تکلیــف قانونی 

شهرداری هاست. از طرفی، ما منکر این نمی شویم که 
ساختمان هایی که ساخته می شــود بدون رعایت این 
قانون، پایان کار می گیرد، اما نکته اینجاست که درحال 
حاضر ما 27 میلیون ساختمان موجود در کشور داریم 
و این درحالی اســت که ســاالنه 5۰۰ هزار ساختمان 
در کشور ساخته می شــود و عقل حکم می کند فعال 
 به این 27 میلیون پرداخته شــود تا بــه هدف گذاری 

مدنظر برسیم.
کمینه کنیم نه بهینه 

وقتی می توانیم صحبت از بهینه ســازی کنیم که 
ورودی و خروجــی انرژی ما برابر باشــد. مــا امروز در 
شرایطی نیستیم که بتوانیم بهینه سازی کنیم. رجبی 
ضمن اعالم این موضوع در نشســت خبــری دیروز 
گفت: نیازمند ضمانت اجرایی در ساختمان های کشور 
هســتیم، چرا که با مکانیسم ها و شــیوه های موجود 

نمی توان افراد متخلف را شناسایی کرد. 
ساختمان های ما، مجری ذیصالح ندارد و از طرفی 
هم براســاس بند 5 ماده ۱5 نظام مهندسی، مهندس 
ناظر را برای ایمن نبودن یا نداشتن استاندارد مواخذه 
نمی کنند. این به این معناســت که ســیکل نظارت و 
مهندسی انرژی در کشــور ما معیوب است. در چرخه 
ساختمان سازی همه عناصر اجرایی باید قابل تعقیب 

حقوقی باشد.

رئیس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی درباره مصرف 3 برابری انرژی در ایران نسبت به کشورهای مشابه هشدار داد

در چند قدمی وارد ات انرژی
  کنترل مصرف انرژی ساختمان ها را از ساختمان های دولتی آغاز می کنیم

    رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به »شهروند«:                      قرار است ظرف مدت دو سال نسبت به تعیین وضع مصرف انرژی ساختمان های دولتی اقدام  می شود

سایر بازارها

عقبگرد ۱5 واحدی بورس

شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامالت دیروز، دوشنبه، ۱3 
آذر ماه ۹6 با کاهش ۱5 واحدی روی رقم ۹۰ هزار و 
۹36 واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن اما با کاهش 
2۱ واحدی عدد ۱7 هزار و 625 واحد را به نمایش 
گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۸۰ 

واحدی به رقم ۹۸ هزار و 4۸7 واحد دست یافت.
شــاخص بازار اول اما در حالی بــا افزایش 2۹ 
واحدی به رقم 64 هزار و 645 واحد دســت یافت 
که شــاخص بازار دوم با کاهش 246 واحدی عدد 
۱۹3 هزار و 3۸۱ واحد را به نمایش گذاشــت. روز 
گذشته همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
نیز با افزایش یک واحدی روی رقم یک هزار و 2۱ 
واحد ایستاد. گفتنی است ارزش کل معامالت دیروز 
بورس تهران در حالی به بیش از ۱۸۹ میلیارد تومان 
نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن 
بیش از 7۹۹ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله 

طی 56 هزار و 663 نوبت دادوستد بود.

بازار سرمایه

ثبات قیمت در بازار مرغ

مهر| رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ 
و انواع مشتقات آن را اعالم کرد و گفت: قیمت مرغ 
در مراکز خرده فروشی به 765۰ تومان رسیده است. 
مهدی یوسف، نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن 
را اعالم کرد و اظهار داشت: دیروز قیمت مرغ زنده 
4 هزار و ۸۰۰ تومان بــود. او همچنین قیمت مرغ 
آماده طبخ در عمده فروشی در کشتارگاه را 6 هزار 
و ۸۰۰ تومان اعالم کرد و گفــت: قیمت این کاال 
تحویل درِ واحدهای صنفی 6 هزار و ۹5۰ تومان و 
خرده فروشی واحدهای صنفی 7 هزار و 65۰ تومان 
اســت.رئیس اتحادیه پرنده و ماهــی اضافه کرد: 
همچنین قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با کمر 6 هزار 
و 65۰ تومان، ران مرغ بی کمر 7 هزار و 65۰ تومان، 
سینه با کتف ۱3 هزار تومان، ســینه بدون کتف 

۱4 هزار تومان و فیله مرغ ۱6 هزار تومان است. 

اشتباه دو سر باخت چای خارجی

ایسنا| رئیس سازمان چای کشور گفت: مصرف 
چای داخلی سالمت و اشتغال را برای مردم فراهم 
می کند. محمدولی روزبهان با اشاره به نامه  ای که در 
آن حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مردادماه امسال 
به معاون اول رئیس جمهوری نوشــت و خواستار 
استفاده از چای ایرانی در ادارات دولتی شد، گفت: 
این دستور در بخشی از دستگاه های حاکمیتی و 
نهادهای کشوری و لشــکری اجرایی می شود، اما 
هنوز برخی از دستگاه ها مصرف چای داخلی را در 
برنامه کاری خود قــرار نداده اند. روزبهان ادامه داد: 
باید به دســتگاه هایی که هنوز برای مصرف چای 
داخلی به صورت جــدی ورود نکرده اند، گفت که 

معامله ای برد- برد را می بازند.

 آغاز پرداخت های جدید
 البرز ایرانیان

ایلنا|  سپرده گذاران البرز ایرانیان که سپرده آنها 
باالی ۱۰۰ میلیون تومان است، می توانند با مراجعه 
به شعب منتخب بانک تجارت تا سقف این رقم از 

سپرده شان را دریافت کنند.

ویترین خانواده
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قیمت انواع ماشین اصالح صورت
قیمت)تومان( مدل 

125 هزار QG3322 ست اصالح صورت فیلیپس مدل

269 هزار 20/AT890 ماشین اصالح صورت فیلیپس مدل

215 هزار 13/BT5200 ماشین اصالح صورت فیلیپس مدل

395 هزار 16/QG3380 ست اصالح فیلیپس مدل

74 هزار HC228 ماشین اصالح صورت کوئین مدل

75 هزار PR451AT ماشین اصالح صورت پرينسلي مدل

 1.698

میلیون
23/S9711 ماشین اصالح صورت فیلیپس

455 هزار ماشین اصالح صورت پاناسونیک سري لمدش مدل 

ES-ST25

 1.299

میلیون
11/S9911 ماشین اصالح صورت فیلیپس مدل

178 هزار 15/MG3710 ست اصالح فیلیپس مدل

 1.185

میلیون

 Lamdash ماشین اصالح صورت پاناسونیک سري

ES-LV95 مدل

85 هزار 1106-PW ماشین اصالح صورت پروويو مدل

345 هزار 15/MG5730 ست اصالح فیلیپس مدل

297 هزار BT7206 ماشین اصالح صورت فیلیپس مدل

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/00- 16/30

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیــع نیروی 
برق اســتان چهارمحال وبختیاری ، مهندس ســیاوش 
مختاریان مدیر امور برق شهرســتان شــهرکرد با اشاره 
به شــروع فصل زمســتان و شــروع بارندگی ها افزود: 
در راســتای پایداری شــبکه های برق رســانی ،کاهش 
خاموشــی ها و جلوگیری از وقوع بحران ، از ابتدای مهر 
ماه ســال جاری تعمیرات کلی و برنامه ریزی شــده ای 
توســط واحد بهره برداری ، گروه خط گرم و پیمانکاران 
اجرایی روی فیدر های 2۰ کیلوولت شهرستان شهرکرد 
انجام شد. ایشــان در ادامه این خبر گفت : این تعمیرات 
 اساسی طی مراحل مختلف انجام شــد که ابتدا از طریق
 بازدید های میدانی و اطالعات استخراج شده از نرم افزار 
pm حجم کار مشــخص شد و سپس نســبت به اجرای 
تعمیرات از جمله تعویض مقره های معیوب و فرســوده ، 

اصالح جمپرها ، هرس درختان و .... اقدام شد. 

تعمیرات کلی روی فیدرهای 20 
کیلوولت شهرکرد در استقبال از 

فصل بارندگی وسرما

شهرستان

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نیم سکه

ربع سکه

سکه يک گرمي

هر گرم طالي 18 عیار

1404000

1346000

696000

394000

261000

1301150

تغییرقیمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپک

هر بشکه نفت برنت

1279.7

16.36

61.06

63.62

تغییرقیمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغییرتغییربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگلیس

درهم امارات

4167

5053

5734

1151

3527.7

4195.1

4751.6

960.5

-

-

-

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.1897

1.3472

3.6741

بازار طال و ارز

-

-

-

-

-

-

-
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