
ســخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کدهای تعرفه 
کاالهای ممنوعه وارداتی از ۱۳۹۹ کد در سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵۰ 
کد در سال جاری رسیده، گفت که ۶۰۰ ردیف تعرفه نیز در 
حال حاضر در گروه ۲۷، مشمول ممنوعیت موقت هستند و 
برخی کد تعرفه های دارای اقالم مشترک با اقالم دارای مشابه 
تولید داخل نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در زمان 

ثبت سفارش قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، امید قالیباف با اشاره به اقدامات انجام شده 
برای حمایت از تولید داخل که ممنوعیت واردات کاالهای غیر 
ضرور و لوکس یکی از آن ها است، اظهار کرد: در این راستا و با 
توجه به شرایط کشور، از سال ۱۳۹۷ بر اساس تصمیم شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی کشور، ورود اقالم غیرضرور و لوکس 
شامل ۱۳۳۹ قلم کد تعرفه ممنوع شد. با بررسی های بعدی و 

لزوم به روزرسانی فهرست یاد شده و افزودن اقالم دارای تولید 
داخل، تعداد کاالهای مشمول ممنوعیت واردات در پایان سال 

۱۳۹۷ به ۱۳۹۲ ردیف تعرفه رسید.
سخنگوی صمت با بیان اینکه فهرســت کاالهای مشمول با 
توجه به داخلی سازی محصول و ســایر متغیرها و همچنین 
شکسته شدن سرفصل ها به کد تعرفه های دقیق تر، هر سال 
بازنگری می شود گفت: در پایان سال ۱۳۹۸ تعداد کاالهای 
مشمول منع وارادت به ۱۵۱۹ ردیف تعرفه، در سال ۱۳۹۹ به 
۱۵۳۹ ردیف، در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۳۷ ردیف و در سال جاری 

نیز به ۱۵۵۰ ردیف تعرفه رسید.  
وی با اشاره به اینکه از جمله اقالم ممنوعه گروه چهارم کاالیی، 
شامل پوشاک، لوازم خانگی، محصوالت کشاورزی دارای تولید 
داخل و لوکس و اقالم مصرفی غیرضرور مانند آالت موسیقی 

اســت، تصریح کرد: عالوه بر این ممنوعیت های دائم، تعداد 
۶۰۰ ردیف تعرفه نیز در حال حاضر مشمول ممنوعیت موقت 
شده که فهرســت این اقالم با توجه به درخواست بازرگانان، 
نیاز کشــور و نظر تخصصی نهادهای مسئول، قابل بسط و یا 

تحدید است.
به گفته این مقام مسئول از ســال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوعیت 
واردات برای ایــن تعرفه ها، طبــق ضوابــط در فرآیندها و 
ســامانه های تجارت خارجی شامل ســامانه جامع تجارت، 
سامانه های بانک مرکزی و سامانه های گمرکی اعمال شده 

است.  
ســخنگوی وزارت صمــت تاکیــد کرد کــه در کنــار این 
ممنوعیت ها، برای اطمینان از استفاده حداکثری ظرفیت های 
تولید داخلی، برخی کد تعرفه های دارای اقالم مشــترک با 

اقالم دارای مشــابه تولید داخل نیز مشمول بررسی ثانویه و 
سختگیرانه در زمان ثبت سفارش قرار گرفته است. به گزارش 
ایسنا، از سال ۱۳۹۷، با افزایش نرخ ارز، واردات طیف وسیعی 
از کاالها ممنوع اعالم شد. گفتنی اســت؛ دو گروه کاالیی ۴ 
و ۲۷ که مشــمول ممنوعیت واردات هستند، در این لیست 
اعالم شــدند. در گروه کاالیی چهار، ۱۵۵۰ قلم کاال مشمول 
ممنوعیت واردات شده اند. این گروه، کاالهای لوکس یا دارای 
تولید مشابه ســاخت داخل را شامل می شــود که بر اساس 
مصوبه سران قوا در سال ۱۳۹۷ و اختیاری که به وزیر صمت 
برای افزایش تعداد این کاالها داده شــد، ورود آن ها به کشور 
ممنوع شده است. گروه ۲۷ نیز مجموعه کاالهایی است که به 
تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست کاالهای 
ممنوع برای واردات قرار گرفته اند و ۶۰۰ قلم کاال را شــامل 

می شود. این کاالها با مجوز دفاتر تخصصی وزارت صمت مجوز 
واردات دریافت می کنند.  برخــی صیفی جات و محصوالت 
کشاورزی، انواع چای، غذا برای سگ و گربه، انواع صابون، کف 
پوش و پادری، انواع زیورآالت چرمی، صنایع دستی، لباس های 
زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، 
شالق و تازیانه، قوطی کمپوت و کنسرو، قاب عکس، ماشین 
لباسشویی، چرخ دوزندگی، شیرآالت بهداشتی، آمبوالنس و 

انواع عروسک از جمله کاالهای گروه ۴ هستند.
از جمله کاالهــای گروه ۲۷ نیز می توان بــه انواع ماهی های 
خوراکی، پرندگان زینتی، ســگ و گربه معمولی، صدف ها، 
سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها، مواد پاک کننده 
دندان، تابوت، نخ ابریشم، آبگرم کن های خورشیدی، روده و 

شکمبه حیوانات اشاره کرد.

در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به 
درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را 
در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند. به گزارش ایسنا،  
قانون »اصالح قانون صدور چک« که در آبان ماه سال ۱۳۹۷ 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در آذرماه همان 
سال به دستگاه های اجرایی ابالغ شد؛ سرانجام، اجرای آن 
نیز از ابتدای سال گذشته آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی 
چک ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند 
تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند. قانون جدید ضوابط 
مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است 

که گفته می شود به چک ها اعتبار می بخشد و چک های 
برگشــتی را نیز کم می کند. از جمله مهم ترین الزامات و 
ضوابط قانون جدید چک می توان به ممنوعیت صدور چک 
در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک 
در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و 
... اشاره کرد. در این بین، یکی از سواالت درباره قانون جدید 
چک این است که اقدام قضایی برای چک برگشتی در قانون 
جدید چگونه انجام می شود که بررسی بندهای قانون جدید 
چک نشان می دهد که در صورت برگشت چک به هر دلیلی، 
بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل 

پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت 
کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم 
پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را 
امضاء، مهر و به متقاضی )دارنده چک( تسلیم کند.  گفتنی 
اســت؛ از تاریخ ابالغ اجرائیه، ۱۰ روز به صادرکننده چک 
برگشتی مهلت داده می شود که مطالبات خود را پرداخت 
کند یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا 
مالی را معرفی کند، در غیر این صورت، حسب درخواست 
دارنده چک، مطابق قانون »نحوه اجرای محکومیت های 

مالی« اقدام خواهد شد.

قانون بودجه امســال، بانک مرکزی را مکلف کرده 
فهرســت تســهیالت کالن بانک ها را منتشر و در 
دوره های زمانی بعدی به روزرسانی کند که اجرای 
این تکلیف از جنبه تاخیر در انتشار فهرست، کامل 
نبودن و مبهم بودن اطالعــات، جای خالی برخی 
بانک های بزرگ در فهرســت مربوطه، مورد انتقاد 

کارشناسان است.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی با استناد به قانون 
بودجه ۱۴۰۱، موظف اســت با استفاده از »سامانه 
اطالعاتی« خود و »اطالعات دریافتی«، تسهیالت 
و تعهــدات کالن پرداختی به »اشــخاص مرتبط 
با بانک ها یــا ذی نفعان واحد« را منتشــر کند، در 
دســترس عموم قرار دهد و هر بخــش از آن را در 

دوره های زمانی بعدی »به روزرسانی« کند.
آخریــن به روزرســانی بانک مرکزی از فهرســت 
تسهیالت کالن مربوط به سه ماهه اول سال جاری 
است که این فهرست شامل سه بخش تسهیالت و 
تعهدات کالن، اشخاص مرتبط و تسهیالت کالن 
غیرجاری می شــود. اما این فهرست با وجود اینکه 
مربوط به اولین فصل سال اســت، به تازگی به روز 
رسانی و منتشر شده که البته جای چند بانک هم 

در آن خالی است.
در فهرست تســهیالت و تعهدات کالن مربوط به 
فصل بهار، اســامی بانک های پاســارگاد، سامان، 

ســپه، اقتصاد نوین، ایران زمین، ایــران ونزوئال، 
آینده، پســت بانــک، خاورمیانه، دی، رســالت، 
رفاه کارگران، مســکن، سینا، شــهر، کارآفرین، 
کشــاورزی، گردشــگری، ملــت، موسســه 
 اعتباری توســعه و ملل، نور، مهر ایــران و تجارت 

دیده می شود.
در فهرست تســهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط 
نیز اسامی ایران زمین، ایران ونزوئال، آینده، توسعه 
صادرات، پست بانک، تجارت، خاورمیانه، دی، رفاه 
کارگران، سپه، سینا، شهر، رســالت، ، کارآفرین، 
کشــاورزی، گردشــگری، ملت، موسسه اعتباری 
توســعه و ملل، نور، مهر ایران، مســکن، صادرات، 
ســامان، توســعه تعاون و صنعت و معــدن دیده 

می شود.
در فهرســت فقط تســهیالت کالن غیرجاری نیز 
اسامی بانک های سپه، رفاه، کارآفرین، کشاورزی، 
پســت بانک، اقتصاد نوین، ایران زمیــن، آینده، 
پاســارگاد، خاورمیانه، دی، ســامان، سینا، شهر، 
گردشــگری، ملت، ایران ونزوئال، موسسه اعتباری 
ملل، موسسه اعتباری نور، بانک های قرض الحسنه 

مهر ایران و رسالت منتشر شده است.
اما در فهرست تسهیالت غیرجاری، اسم بزرگترین 
بانک کشــور )بانک ملی( و بانک های بزرگی چون 
صادرات، تجارت، سرمایه، پارسیان، رفاه کارگران، 

توسعه تعاون، توســعه صادرات، صنعت و معدن و 
مسکن خالی است. در شرایطی که تاکنون به اجرای 
انتشار فهرست تســهیالت کالن از جنبه تاخیر در 
انتشار فهرست، کامل نبودن و مبهم بودن اطالعات، 
جای خالی برخــی بانک ها در فهرســت مربوطه 
انتقاداتی مطرح می شود؛ بانک مرکزی توضیحاتی 

در این زمینه ارائه کرده است.
معاون نظارت بانک مرکزی علت تاخیر در انتشــار 
اطالعات بانکی ملی را نبود سامانه ای برای شناسایی 
تسهیالت ذی نفعان واحد یا تعهدات اعالم و اظهار 
کرد که هــم اکنون فرآیند دســته بندی و صحت 
سنجی اطالعات ارســالی بانک ها به بانک مرکزی 
به صورت دســتی و رفت و برگشت اطالعات انجام 
می شود که در این فرایند انتشار اطالعات بانک هایی 
با سایز کوچک به سرعت انجام می شود اما بررسی 
اطالعات بانک هــای بزرگی همچــون بانک ملی 

نیازمند زمان بیشتری است.
وی همچنین بیان کرد که بانک ملی اطالعات خود 
را به بانک مرکزی ارسال کرده و فرآیند بررسی این 
اطالعات در حال انجام اســت، اما بــه دلیل وجود 
برخی خطاها در اطالعات ارســالی، فرایند رفت و 
برگشت و بررسی آن در حال انجام است که به زودی 
پس از صحت ســنجی مجدد اطالعات تسهیالت 

کالن بانک ملی نیز منتشر خواهد شد.

مدیر کل استاندارد استان تهران از توقیف ۱۵۰۰ 
لوازم خانگــی تقلبی و بی کیفیت در ســال جاری 
خبر داد و گفت که بر اســاس نتیجه طرح اوزان و 
مقیاس ها ۳۶ درصد فرآورده ها در تهران کم فروشی 

داشتند.
به گزارش ایسنا، عباس نوری در نشست خبری با 
بیان اینکه پروانه هر واحــدی که نتواند در ارزیابی 
انطباق، الزامات اســتاندارد را رعایت کند، ابطال 
می شود، گفت: بعد از تغییر نظام پرداخت یارانه ها، 
گزارش هایی از کم فروشی منتشر شد و در پی آن 
طرح اوزان و مقیاس ها یا سنجش پیش بسته بندی 
از اوایل تیر اجرا شد. از آغاز اجرای طرح تا امروز ۱۱۰ 

واحد تولیدی در تهران بررسی شده است.
وی با بیان اینکه بخشــی از نتایج این بازرسی ها 
به عنوان نمره منفی در نظر گرفته می شــود و در 
تمدید پروانه ها موثر است، اظهار کرد: اگر موردی 
مشاهده شــود که بحرانی باشــد، پروانه مستقیم 

ابطال می شود.
نوری با بیان اینکه بر اساس نتایج این طرح تاکنون 
در اســتان تهران ۳۶ درصد عدم انطباق مشاهده 

شده، تصریح کرد: معنی گزارش این است که ۳۶ 
درصد فرآورده ها در تهران کم فروشــی داشــتند. 
این رقم در کشور باالی ۴۰ درصد بود. واحدهایی 
که کم فروش کنند جریمه می شــوند. البته فعال 
بخاطر اینکــه ابتدای طــرح اســت، جریمه ها با 
رافت اســالمی تعیین شــده و رقم آن مبلغ قابل 
مالحظه ای نیســت، اما در طرح مرحله به مرحله 
 پیش مــی رود و در آینده رقم جریمــه رقم باالیی 

خواهد بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه طرح اوزان به صورت 
مشــترک با ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و تعزیــرات حکومتی در حال اجرا 
اســت، گفت: اگر کاالیی دارای استاندارد اجباری 
باشــد، مصرف کننده می تواند بــرای اطمینان از 
اصالت کاال، عددی که پایین نشان استاندارد درج 
شده را به ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کند و اطالعات کاال 

را دریافت کند.
مدیر کل استاندارد استان تهران در ادامه در پاسخ 
به سوال ایســنا درباره بازرســی از آسانسورهای 
ساختمان ها، اظهار کرد: دریافت پایان کار ساختمان 

منوط به دریافت پروانه اســتاندارد آسانســورها 
است. همچنین شرکت های بازرسی ساالنه از این 
آسانسورها بازرســی می کنند. اما با توجه به اینکه 
قبل از ســال ۱۳۹۰ اســتاندارد آسانسور اجباری 
نبوده، در حال تدوین اســتاندارد برای بازرسی از 
آسانســورهای قدیمی هســتیم.   در سال جاری 
۲۰ هزار بازرسی از آسانســورهای مسکونی انجام 

شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره 
وضعیت تقلب در حوزه لوازم خانگی، تصریح کرد:از 
بهمن ســال گذشــته تاکنون ۱۵۰۰ محصول بی 
کیفیت در حوزه لوازم خانگی توقیف و جمع آوری 
شــده اســت. همچنین برنامه اداره استاندارد این 
است که ۲۵ درصد بازرسی ها به حوزه لوازم خانگی 

اختصاص یابد.
به گفته این مقام مســئول در ســال جاری ابطال 
پروانه های اســتاندارد واحدهای متخلف نسبت به 
مدت مشابه سال قبل سه برابر شده، به نزدیک به 
۱۰۰۰ مورد رسیده و ۳۳ درصد ابطال ها در حوزه 

صنایع غذایی انجام شده است.

جدیدترین لیست کاالهای ممنوعه وارداتی منتشر شد

اقدام قضائی برای چک برگشتی چگونه انجام می شود؟

چرا نام بزرگترین بانک در فهرست وام های کالن نیست؟ ۳۶ درصد فرآورده ها کم فروشی دارند
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افزایش نرخ سود 
بین  بانکی 

۲۰ درصد از خودروهای 
خودروسازان 

در طرح نوسازی

اعطای ۵۸۴.۸ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت 

به دانش بنیان ها
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سرمقاله

چالش تولید با 
محدودیت انرژی 

صنعت و تولید بدون انرژی 
نمی تواند امورات خود را به 
سرانجام برساند. نیاز صنعت 
و تولید به انرژی اعم از برق، 
آب، گاز و... غیرقابل انکار است. این انرژی است که 
چرخ صنعت و تولید را می چرخاند. بدون انرژی که 
گاز هم یکی از مهم ترین بخش های ان است تولید 
در زمستان به خواب خواهد رفت. تمامی صنایع به 
این انرژی وابسته هستند. اصال دور از تصور است 

که بتوان بدون...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان 

2متن کامل  د ر صفحه ۴
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بورس 
درجا  زد

تالش بازار ساز 
برای حفظ قیمت دالر

قطعی اینترنت بار دیگر پای نسخه های کاغذی را به داروخانه ها باز کرد

سرگردانی مردم  برای  تهیه  دارو
صفحه۳

صفحه۴

تهدید  تولید  با  کمبود  انرژی
گاز رسانی   به   صنایع  و  نیروگاه ها   در   فصل   زمستان   محدود  می شود؟

در روزی که حجــم معامالت بــورس پائین آمد، 
شاخص کل بورس تهران هزار و ۸۹۵ واحد ریزش 
کرد. به نظر می رســد قطع اینترنت و چشــم انداز 
منفی بازار از عوامل کاهش معامالت بازار باشند. به 
گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز شنبه بیست و 
سوم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به 
روز کاری قبل هزار و ۸۹۵ واحد ریزش کرد و به رقم 
یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۸۹۴ واحد رسید.  شاخص 
هم وزن بورس با افت ۶۹۸ واحدی در ســطح ۳۷۹ 
هزار و ۵۷۱واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( ۱۴ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ 
هزار و ۹۵۶ واحد قرار گرفت.  روز گذشته نمادهای 
 »فملی«، »فــوالد« و »خودرو« بیشــترین تأثیر 

را در افت شاخص کل بورس...

قیمت دالر روز گذشته در بازار آزاد نسبت به عصر 
پنجشــنبه گذشــته رنج بود اما قیمت سکه دنده 
معکوس زد. به گزارش اقتصادنیوز، بررسی قیمت 
دالر در اولین روز هفته نشان می دهد که اسکناس 
آمریکایی همچنــان در باتالق قطعی اینترنت قرار 
دارد. از سوی دیگر تداوم تجمعات در تهران موجب 
شده تقاضا برای خرید دالر کاهش یابد. بازار ساز هم با 
افزایش عرضه همچنان در صدد کنترل نرخ ارز است.  
قیمت دالر روز گذشته در بازار آزاد نسبت به عصر 
پنجشنبه گذشته رنج بود .نرخ دالر آمریکا در بازار 
تهران روز گذشته با ۳۲ هزار و ۷۵۰ تومان به فروش 
رسید. نوسان محدود دالر در بازار روز گذشته درحالی 
بود که در معامالت پشت خطی هر برگ اسکناس به 

یک قدمی مرز ۳۳ هزار...



اقتصاد2
ایران

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛
چندمیلیون دستگاه کارت خوان متصل 

به پرونده های مالیاتی وجود دارد؟
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: در 
طرح ساماندهی مودیان مالیاتی، ۹ میلیون و ۳۰۰ 
هزار دستگاه کارت خوان به پرونده های مالیاتی 

وصل شد.
به گزارش ســازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره 
به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک 
مرکزی گفت: در اجرای این قانــون، حدود ۱۸ 
میلیون و ۷۰۰ هزار دســتگاه پذیرنده شناسایی 
شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار 

دستگاه به پرونده های مالیاتی وصل شد.
وی با بیان اینکه قانون پایانه های فروشــگاهی و 
ســامانه مودیان به صورت تدریجی و مرحله ای 
به اجرا درمی آیــد، گفت: این قانــون گام اصلی 
هوشمندســازی نظام مالیاتی است که با اجرای 
آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا 
صورت حساب ها به صورت الکترونیکی در سامانه 
مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت می شود 

و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.
منظور از راه اندازی ســامانه مودیــان به عنوان 
اصلی ترین بخش نظام پایانه های فروشــگاهی 
خبــر داد و گفت: در حــال حاضر بــرای همه 
مودیان، کارپوشه در ســامانه مودیان ایجاد شده 
و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود می تواند وارد 
این کارپوشه شده و تمام اطالعات خود از جمله 

صورت حساب های الکترونیکی را مشاهده کند.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدای آبان ماه امسال، 
شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس 
به عنوان اولین گروه مشــمول اجــرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به 
صدور صورت حساب الکترونیکی خواهند کرد 
و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی ماه، شرکت های 
دولتی مشمول اجرای این قانون شده و به تناوب 
همه فعاالن اقتصادی مشمول اجرای این قانون 
خواهند شد. به گفته وی اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی 
می شود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، 
محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی 
بر اطالعات، جایگزین نظام چانه زنی می شــود. 
معاون وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی با بیان 
اینکه اکنون با اجرای طرح ها و قوانین مختلف، 
اشراف اطالعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر 
فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح 
کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ 
هزار فقره اظهارنامه از ســوی اشخاص حقوقی 
دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم 
اظهارنامه اجتناب کرده اند که برای آنها اظهارنامه 

برآوردی تولید خواهد شد.

سرپرست ســتاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت کشور اعالم کرد؛

۲۰ درصــد از خودروهــای 
خودروسازان در طرح نوسازی

سرپرست ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
کشور از اختصاص ســهم ۲۰ درصدی از میزان 
فروش خودروهای شرکت های تولید کننده داخلی 

به مالکان خودروهای فرسوده خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، علیرضا احمدی 
گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 
برای اجرای بند ف تبصره ۷ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۱ پس از پیگیری های مکرر ستاد و جلسات 
متعدد با نمایندگان وزارت صمت و خودروسازان، 
ســهم ۲۰ درصدی از قرعه کشــی مرحله اخیر 
خودروهای شــرکت های تولید کننده داخلی به 

مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یافت.
سرپرست ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
کشورافزود: به شرط آنکه در زمان تحویل خودرو 
جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود 

را تحویل دهد.
احمدی افزود: این در حالی اســت که در قانون 
بودجــه، ۱۰ درصد خودروهای قرعه کشــی به 
دارندگان خودروهای فرسوده تعلق می گیرد، و این 

مصوبه مشوق مضاعفی برای اسقاط خودرو است.
سرپرست ســتاد مدیریت حمل ونقل و سوخت 
کشور گفت: افرادی که دارای خودروی فرسوده 
هستند و مشمول این طرح خواهند بود، می توانند 
از این پس در طرح فروش خودرو، ثبت نام کنند 
و به شرط برنده شــدن کد ثبت نامی این افراد، از 
ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت استعالم 
خواهد شد. چنانچه براساس کد ثبت نامی، خودرو 
فرسوده وجود داشت، منوط بر آنکه تا دو ماه آینده، 
شخص خودروی خود را اسقاط و گواهی اسقاط را 

ارائه دهد، خودروی مورد تقاضا، تحویل می شود.

اخبار

تورم موجب شــده صنایع 
کشــور برای تامین مالی 
دســت به دامــان بانکها 
شــوند؛ به گونه ای که تا 
پایان تیرماه امســال بیش 
از ۷ هزار ثبت نام برای دریافت وام انجام شده است.

به گزارش مهر، یکی از اصلی ترین چالش های حوزه 
تولید و صنعت، موضوع تأمین ســرمایه در گردش 
است؛ حتی آنطور که رئیس سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی می گوید ایــن موضوع از 
مهم ترین دالیل تعطیلی صنایع در کشور محسوب 

می شود.
در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری 
برای تأمین مالی تولید و صنعت در کشــور مورد 
تاکید قرار گرفته است؛ در واقع واحدهای تولیدی 
و صنعتی )سوای از تقاضاهای ســوداگرایانه( که 
طی سال های گذشته زیر فشــار تورم، با افزایش 
هزینه های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی 
مواجه شده اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش 

دست به دامان بانک ها می شوند.
بررسی آخرین وضعیت تسهیالت دهی شبکه بانکی 
)برنامه تولید و اشــتغال در قالب طرح تبصره ۱۸( 
حوزه تولید و صنعت نشان می دهد که تا پایان تیر 
ماه سال جاری از مجموع ۷ هزار و ۸۳ درخواست 
تسهیالت که از سوی بنگاه های کوچک و متوسط 

به شبکه بانکی ارسال شده، تنها هزار و ۸۳۵ مورد 
به بانک ها معرفی شده اند و ۶۰۷ مورد نیز تسهیالت 
دریافت کرده انــد. در این بین رقم درخواســتی 
واحدهای صنعتی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان 
بود که که شبکه بانکی توانسته است فقط رقمی در 

حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد.

تسهیالت تبصره ۱۸ از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ تا 
پایان تیر ۱۴۰۱

به این ترتیب شــبکه بانکی فقط به یک ســوم از 

درخواســت های صادره برای دریافت تســهیالت 
پاسخ مثبت داده است؛ در واقع میان میزان تقاضا 
برای دریافت تسهیالت و تسهیالت پرداخت شده، 

شکاف حدوداً ۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد.

تورم، صنعت را در دور باطل گرفتار کرده است
نکته قابل توجه این است که همانگونه که مسئوالن 
مختلف به ویژه در بخش خصوصی تاکید می کنند، 
دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم 
قرار دهد چراکه هر چقدر افســار تورم رهاتر باشد 

به همان میزان نیز صنایــع در بخش های مختلف 
به ویژه در اســتخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد 
اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می گیرند 
و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به 
دریافت تسهیالت بیشتر می شود. این در حالیست 
که شبکه بانکی به دلیل چالش های فراوانی که دارد 
نمی تواند به عنوان ابزار قابــل اعتمادی برای رفع 
نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی 
که موجب می شود صنعت کشور در یک دور باطلی 
بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد 
و از طرف دیگر نمی تواند ایــن نیاز خود را برطرف 
کند. همچنین عالوه بر مساله یاد شده، بسیاری از 
واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی 
که دارند، توان بازپرداخت تســهیالت دریافتی را 
ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و 

جریمه های سرسام آور روزانه می شود.
بر همین اساس، وابستگی صنایع به تسهیالت بانکی 
برخالف تصور مسئوالن، نه تنها منجر به بازگشت 
رونق به این بخش نمی شود بلکه هم موجب بدهکار 
شــدن واحدهای تولیدی و از آن طرف فریز شدن 
منابع شبکه بانکی می شــود و هم رکود را در این 
بخش عمیق تر می کند. بنابراین همانطور که تاکید 
شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش 
نرخ تورم و رقابتی و بهره ور کردن صنایع کشور قرار 
دهد زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد 
کشور درگیر رکود و بدهی هایی می شود که تبعات 

سختی را به همراه خواهد داشت.

صنعت در دور باطِل تورم و وام

 تسهیالت، راهکار رونق تولید نیست

صدرنشین پرتراکنش ترین نماد بورسی
بورس درجا زد

در روزی که حجم معامالت بورس پائین آمد، 
شــاخص کل بورس تهران هزار و ۸۹۵ واحد 
ریزش کرد. به نظر می رســد قطــع اینترنت و 
چشم انداز منفی بازار از عوامل کاهش معامالت 

بازار باشند.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز شنبه 
بیست و ســوم مهر ماه، شــاخص کل بورس 
پایتخت نســبت به روز کاری قبل هزار و ۸۹۵ 
واحد ریزش کرد و بــه رقم یک میلیون و ۳۱۷ 

هزار و ۸۹۴ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس با افت ۶۹۸ واحدی در 
سطح ۳۷۹ هزار و ۵۷۱واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۴ واحد پائین 
آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۹۵۶ واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشــته نمادهای »فملــی«، »فوالد« و 
»خودرو« بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشتند و در مقابل نمادهای »شپدیس«، 
»شفن« و »شستا« بیشترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهــای »کگهر«، »ددانا« و 
»خدیزل« بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »شــاوان«، »سمگا« و 
»زاگرس« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 

داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین است و شپنا و خگستر در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، 
سمگا و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم ۱۴ هزار و ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۸ هزار 
و ۸۱۹ میلیارد تومان بود که ۶۳ درصد از ارزش 

کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم هزار و 

۹۳۹ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت شنبه ۴۸ نماد صف خرید داشتند 
و ۷۰ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با افت ۱۱ درصدی به ۱۶۲ 
میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های 
فروش ۳۸ درصد کاهش یافت و ۱۲۸ میلیارد 

تومان بود.
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار ۱۲ میلیارد تومان بود و ارزش 
صف های خرید نیــز در رقم ۷۸ میلیارد تومان 

ایستاد. 
در پایان معامالت نماد غدشت )شرکت دشت 
مرغاب( با صف  خرید ۲۰ میلیارد تومانی برای 
پنجمین روز متوالــی در صدر جدول تقاضای 
پایانی بازار قرار گرفت. پس از غدشت، نمادهای 
اوان )شرکت مبین وان کیش( و گدنا )شرکت 
تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک( بیشترین 

صف خرید را داشتند. 
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد ولشرق تعلق داشت که ارزش آن ۴ میلیارد 
تومان بود. پس از ولشرق، نمادهای کدما، ثاباد، 

خزامیا و گکوثر بیشترین صف فروش داشتند.

اعطای ۵۸۴.۸ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به دانش بنیان ها

طبق اعالم بانک مرکزی، میزان تسهیالت دهی 
به شرکت های دانش بنیان در نیمه اول امسال با 
رقم ۵۸۴.۸ هزار میلیارد ریال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته 
اســت. بانک مرکزی از افزایش ۱۰۰ درصدی 
اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان در 
نیمه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل خبر داد و گفت: طی شش ماهه اول 
امسال به ۱۴۰۴ شرکت دانش بنیان در قالب 
۷۶۱۲ فقره تســهیالت معــادل ۵۸۴.۸ هزار 

میلیارد ریال پرداخت شده است.
بیشترین تسهیالت به شرکت های مذکور طی 
شش ماهه ۱۴۰۱ از ســوی بانک های ملت به 
مبلغ ۱۰۲.۲ هزار میلیارد ریال، تجارت به مبلغ 
۸۵ هزار میلیارد ریــال و اقتصاد نوین به مبلغ 

۵۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
از کل تســهیالت پرداختی در ســال جاری 
۸۸۹۳۶۷ میلیارد ریال تسهیالت جاری، ۷۳۹۲ 
میلیارد ریال تسهیالت معوق شده و ۱۲۰۷۰ 
میلیارد ریال نیز تســهیالت مشکوک الوصول 

عنوان شده است.
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طبق آمار بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ سود 
بین بانکی در هفته گذشــته با یک صدم درصد 
اختالف نسبت به هفته گذشته به .۲۰ ۸۹ درصد 

افزایش پیدا کرد.
به گزارش تســنیم، طبــق آمار بانــک مرکزی، 
میانگین موزون نرخ ســود بیــن بانکی در هفته 

گذشته با یک صدم درصد اختالف نسبت به هفته 
قبل به .۲۰ ۸۹ درصد افزایش پیدا کرد. 

همچنیــن در ۶ هفته اخیر، نــرخ حداقل توافق 
بازخرید )ریپو( در ســطح ۲۱ درصد ثابت مانده 

است.
گفتنی است،  نرخ سود بین بانکی در ۱۳ مهرماه 

با کاهش نســبت به هفته قبل به ۲۰.۸۸درصد 
رسیده بود.  نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 

۶ مهر برابر ۲۰.۹ درصد بود. 
جدول نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی 
نشان می دهد، روند رو به رشد نرخ سود بازار بین 
بانکی از فروردین ماه امسال آغاز شد و از ۲۰.۳۶ 

درصد در یازدهم فروردین ماه امسال به ۲۱.۳۱ 
درصد در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ رسید.

این نرخ پس از صعود به ســقف سال جاری خود 
یعنی ۲۱.۳۱درصد در ۳۰تیرمــاه، تا ۱۹مرداد 
مسیر کاهشی در پیش گرفته و به ۲۰.۵۹درصد 

رسیده بود.

روزهای گذشته قراردادی میان ایران و قزاقستان مبنی 
بر سوآپ نفتی ایران منعقد شد؛ البته این موضوع مساله 
جدیدی نیست و ایران در گذشــته نیز با کشورهای 

حاشیه خزر چنین قراردادهایی را داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته قراردادی 
میان ایران و قزاقستان مبنی بر سوآپ نفتی ایران منعقد 
شد. البته این موضوع مساله جدیدی نیست و ما در گذشته 
با کشورهای حاشیه خزر چنین قرار دادهایی را داشته ایم 
که در برهه ای از زمان متوقف شد و اکنون برای از سر گیری 
آن تالش می شود. چند سالی از کنار گذاشتن سوآپ نفتی 
می گذرد، اما چه شد که در این ســال ها سوآپ نفتی با 

کشورهای همجوار کنار گذاشته شد؟
کارشناسان امر بر این باروند در آن زمان آنچه که مدتها 
در قالب سوآپ نفت خام انجام شده نه تنها سوآپ نبوده 
بلکه طرحی غیر کارشناسی بوده به همین دلیل مورد 
اقبال نبود. به گفته کارشناســان آن نفت خامی که از 
آسیای میانه وارد ایران شد از نظر کیفی با طراحی این 
دو پاالیشگاه متغیر بود به همین دلیل باید یک ترکیبی 
درست می شد که نفت خام آسیای میانه بتواند جایگزین 
نفت خام اهواز، آسماری شود، به گونه ای که ظرفیت 
پاالیشگاه ها و مشخصات فراورده تغییر نکند و از طرف 
دیگر میزان تولید فراورده بنزین و گازوئیل نیز افزایش 
پیدا کند. اما نفت خامی که از آسیای میانه می آمد همه 
آنها نفت خام هایی بود که دارای مرکاپتان باال بود و البته 

مشخصات کیفی الزم را نداشت.
همین موضوع علتی شد که مسئوالن اسبق با دیدن 
چنین وضعیتی تصمیم گرفتند پروژه را در ۲ بخش 
CROS و CROS پالس تعریف کنند که براین اساس 
تصمیمی گرفته شد نفت CROS پالس بیاید و از طرف 
دیگر در پاالیشــگاه های تهران و تبریز نیز تغییراتی 
صورت پذیرد و با اضافه کردن واحدهای جدید امکان 

فراورش را فراهم کرد. فرآیند سوآپ نمی تواند با یک 
سوآپ فی ثابت در نظر گرفته شود و درعمل انچه که 
در این سال ها رخ می داد سوآپ نبود و خرید و فروش 
نفت خام بود. زیرا در فرایند سوآپ عماًل باید نفت خام 
را با ۳۰ شاخص کیفیت و هزینه حمل قیمت گذاری 
کنیم، زیرا هر نفت خام در بازارهای مختلف قیمت های 
متفاوت دارد و این نیست که فقط یک مسیر طراحی 
کنیم و بگوییم فقط از این مسیر سوآپ صورت می گیرد.
همچنین قیمت نفت کــه هر روز ثابت نیســت که 
بگوییم سوآپ فی نیز ثابت است. همچنین از سال ۸۶ 
پاالیشگاه ها به سمت خصوصی شدن حرکت کردند 
و قیمت خوراک با ۵ درصد تخفیف داده شــد، آیا این 
پاالیشگاه حاضر است نفتی را که اصالً مرغوبیت ندارد و 
مشکل ساز است را با قیمت فوب خلیج فارس خریداری 
کند. بنابر این در این طرح اصالً این تغییرات دیده نشده 
و طرح خیلی رویایی بود و با ایــن کار تمام طرح های 
کیفی سازی متوقف شد. اما موضوع به همین جاختم 
نمی شود و در سال ۷۸ تصمیم گرفته شد تا تغییرات 
انجام شود که این تغییرات شامل ایجاد یک تأسیسات 
در نکا و احداث یک خط لوله انتقال جدید در کنار خط 
انتقال قبلی بود احداث این پروژه ها نیز فازبندی شده بود 
که فاز اول این تغییرات در سال ۸۳ به میزان ظرفیت 
۱۰ هزار بشکه به بهره برداری رسید، اما تغییراتی در 
پاالیشگاه ها رخ نداد. کل ظرفیت این طرح ۵۰۰ هزار 
بشکه بود، که شامل تغییرات در پاالیشگاه ها، احداث 
تأسیســات جدید و احداث تلمبه خانه در نکا، احداث 
۱۳ اسکله نیز در دستور کار قرار گرفت و از طرف دیگر 
۳ فروند کشتی ۶۰ هزار بشکه ای پیش بینی شده بود که 
صدرا وظیفه تأمین آن را بر عهده داشت. اما با تمام این 
هزینه هایی که پیش بینی شده بود، طرح سوآپ نفت 

خام با شکست مواجه شد.

این طرح شکست خورد به دلیل اینکه… 
اوالً طرح معاوضه نفت خام را به شــرکت نیکو سپرده 
شد و این شــرکت نیروی تخصصی برای این فعالیت 
نداشــت و در همان ابتدا نفت خام هایــی را وارد کرد 
که اصاًل نفت خام نبود. به عنــوان مثال نفت خامی را 
وارد شــد که ۵ درصد آب نمک داشت، به عبارتی آب 
 نمک خریداری شد و نفت خام ســبک ایران تحویل 

داده می شد!
در سال ۸۳ تصمیم گرفته شد تا نفت خام هایی به ایران 
بیاید که در واقع این نفت خام ها رویایی بود مثاًل یک 
گزینه این بود که همه نفت خام های آذربایجان )آذری 
الیت( به طور ۱۰۰ درصد بیاید زیرا نفت خام آذربایجان 
با ساختار پاالیشگاه های تهران و تبریز مطابقت داشت. 
اما یک حالت دیگر این بود که ۵۰ درصد نفت خام ها از 
میدان تنگیز قزاقستان و ۵۰ درصد از میدان کاالمکاس 

باشد. 
گزینه دیگر این بود که ۲۵ درصد از تنگیز، ۵۰ درصد 
اهواز و ۲۵ درصد از چلیکن ترکمنستان باشد و گزینه 
دیگر ۲۵ درصد اهــواز، ۲۵ درصد چلیکن، ۲۵ درصد 
تنگیز و ۲۵ درصد کاالمکاس باشد اما از همان اول تا 
آخرین روز که این طرح متوقف شد هیچکدام از این 
سناریوها اجرایی نشدند.  نفت خام هایی به کشور وارد 

شد که با شرایط طراحی پاالیشگاه تطبیق نداشت.
مشکل به قدری حاد بود که به دلیل کیفیت بسیار بد 
نفت خام وارداتی در زمســتان این نفت در خط لوله 
ماسید و برای آنکه بتوان خط لوله را احیا کرد، میلیون ها 
لیتر گازوئیل به خط لوله تزریق شد و برای آنکه دیگر 
این مشکل ایجاد نشود میعانات گازی خانگیران را به 
منطقه می آوردند و با ترکیب با آن نفت که معلوم نبود، 
واقعاً نفت خام است و به خط لوله می فرستادند، تا خط 

لوله دیگر دچار مشکل نشود.

دو روی سکه برای سود آور بودن سوآپ نفتی
در آن زمان کارشــناس امر دو طیف فکری متفاوتی 
داشتند عده ای با توقف عملیات ســوآپ انتقادهای 
فراوانی به این مساله کردند و بر این باور بودند که انجام 
عملیات سوآپ برای کشور ســودآور بود و وزیر اسبق 
نفت با توقف سوآپ جلوی این ســودآوری را گرفت. 
با این وجود در مقابل آنها طیــف دیگری فکری قرار 
داشت و ادامه دادن چنین قراردادی را واهی و زیان آور 
می دانستند. به گفته یک منبع آگاه در آن زمان سوآپ 
یک اقدام استراتژیک بوده است اما هیچ مدرکی برای 
اعتباربخشــی به این ادعا ارائه نکرده است، در مقابل 
میرکاظمی مدارکی ارائه کرده اند که سوآپ با بهای یک 
دالر در هر بشکه که ۵۰ سنت آن به شرکت نیکو و ۵۰ 
سنت به شرکت ملی نفت می رسید با سرمایه گذاری 
انجام شده توسط نفت همخوانی و تطبیق اقتصادی 

نداشته و به صرفه نبوده است.
ضمن آنکه بررسی اقتصادی سوآپ نفت به قبل از دوره 
تصدی آقای میرکاظمی بازمی گردد و قبل از ورود ایشان 
به وزارت نفت در مکاتبات و بررســی های اقتصادی به 
سودآور نبودن فعالیت ســوآپ نفت اشاره شده است، و 
زمان میرکاظمی هم بررسی و جمع آوری همین اسناد 
وضعیت ســوآپ نفت یا آنچه را که به نام سوآپ انجام 
می شد را شفاف کرد. این مدارک در مراجع مختلف نفت 
موجود است و بخش های مربوط به برنامه ریزی در نفت 
زیر عناوین مختلف این موارد را اعالم کرده بودند. برهمین 
مبنا بوده اســت که مدیرعامل شرکت ملی نفت پس از 
بررسی های متعدد نامه می نویســد و اعالم می کند که 
سوآپ فی نباید زیر ۳ دالر باشد. حاال باید دید در شرایط 
کنونی آیا مسئوالن امر برای چنین معضالتی تدابیری از 
پیش تعیین شده ای در نظر گرفته اند و مشکالت سوآپ 

نفت که در گذشته وجود داشت برطرف خواهد شد.

اقتصادنیوز: قیمــت دالر روز گذشــته در بازار آزاد نســبت به عصر 
پنجشنبه گذشته رنج بود اما قیمت سکه دنده معکوس زد.

به گزارش اقتصادنیوز، بررســی قیمت دالر در اولین روز هفته نشان 
می دهد که اســکناس آمریکایی همچنان در باتالق قطعی اینترنت 

قرار دارد.
از سوی دیگر تداوم تجمعات در تهران موجب شده تقاضا برای خرید 
دالر کاهش یابد. بازار ساز هم با افزایش عرضه همچنان در صدد کنترل 

نرخ ارز است. 
قیمت دالر روز گذشته در بازار آزاد نسبت به عصر پنجشنبه گذشته 
رنج بود .نرخ دالر آمریکا در بازار تهران روز گذشته با ۳۲ هزار و ۷۵۰ 
تومان به فروش رسید. نوسان محدود دالر در بازار روز گذشته درحالی 
بود که در معامالت پشت خطی هر برگ اسکناس به یک قدمی مرز ۳۳ 

هزار تومان رسیده بود. 

بازیگران ارزی روز گذشــته در هرات و ســلیمانیه روز گذشته دنده 
معکوس زدند. قیمت دالر هرات روز گذشــته از نیمه کانال ۳۲ هزار 
تومان پایین آمد و با تقریبا ۲۰۰ تومان کاهش بر روی ۳۲ هزر و ۴۰۰ 
تومان قرار گرفت. در سلیمانیه هم نرخ دالر از مرز ۳۳ هزار توان فاصله 
گرفت و با ۱۵۰ تومان کاهش به قیمت ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان به فروش 
رسید. نرخ حواله درهم روز گذشته در مقایسه با دو روز قبل ۴۰ تومان 
افت کرد. قیمت درهم روز گذشته ۹ هزار و ۴۰ تومان بود. نرخ برابری 
درهم به دالر ۳۳ هزار و ۲۰۳ تومان بدست آمد. این قیمت در مقایسه با 

قیمت نقدی در حدود ۴۵۰ تومان فاصله را نشان می دهد. 
در بازار جهانی قیمت اونس طال عملکرد بدی از خود ثبت کرد. فلز زرد 
رنگ جهانی در روزهای پایانی هفته بیش از ۲۵ دالر کاهش یافت و بر 
روی ۱۶۴۲ دالر قرار گرفت. قیمت اونس طال روز گذشته در محدوده 

۱۶۴۵ دالر به فروش رسید. 

قیمت طال ریزش کرد 
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال ۱۸ عیار  ظهر روز گذشته ۱۷ هزار 
و ۸۰۰ تومان ریزش کرد و بــت ۱ مییون و ۳۴۴ هزار و ۱۰۰ تومان به 

فروش رسید. 

سکه دنده معکوس زد
به نظر می رسد نوسان محدود دالر موجب شده قیمت سکه هم سوخت 
کافی برای صعود نداشته باشد. از سوی دیگر ریزش قیمت اونس طال 
توان معامله گران افزایشی را کاهش داده است.قیمت سکه روز گذشته 
از کانال ۱۵ میلیون تومان به کانــال ۱۴ میلیون تومان دنده معکوس 
زد.سکه امامی در بازار روز گذشــته با ۱۴ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان 
به فروش رسید.این قیمت در مقایســه با ۲ روز پیش ۷۷هزار تومان 

ارزان تر بود. 

افزایشنرخسودبینبانکی

قیمت دالر گرفتار قطعی اینترنت

قیمتسکهدندهمعکوسزد
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3 بازار

با توجه به تامین بخش اعظم روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات، وزارت 
جهاد با اجرای الگوی کشت و کشــت قراردادی به دنبال افزایش ضریب 
خوداتکایی است.بنابر آمار در شرایط کنونی کشور ما ۸۴ درصد در دانه های 
روغنی و ۸۶ درصد در روغن وابسته است که با توجه به سرانه مصرف ۲۰ 
کیلویی روغن این موضوع در مقاطع نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی 

چالش جدی ایجاد می کند.
علی رغم اجرای مصوبه الگوی کشت بعد از ۱۳ سال و سیاست خودکفایی 
کشت محصوالت اساســی و محدودیت محصوالت آب بر، در اردیبهشت 
تعرفه واردات روغن و دانه های روغنی صفر اعالم شد که این موضوع تهدید 
جدی برای تولید داخل محسوب می شود.گرچه طی سال های ۸۲ تا ۸۴ 
روند خودکفایی و تولید دانه های روغنی خوب بود، اما بعد آن اجرا نشد که 
مسئوالن افزایش نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی و پرداخت مشوق ها 
را راهکار توسعه کشت مطرح می کنند. محمد قربانی معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی گفت: با توجه به کاهش نرخ جهانی دانه های روغنی و روغن، این 
تصمیم با هدف حمایت از مصرف کننــده داخل صورت گرفت چرا که در 
شرایط کنونی تولیدکنندگان سویا و کلزا محصول تولیدی با نرخ مصوب 
فروختند و زیانی متحمل نیســتند.به گفته قربانی، مصوبه حذف تعرفه 
واردات روغن و دانه های روغنی مربوط به امسال است، با آغاز برداشت کلزا از 
سال آینده تعرفه بازرگانی در جهت حمایت از تولید داخل افزایش می یابد.

آمارها نشــان می دهد که ظرفیت صنعت روغن کشی ۵.۵ میلیون تن با 
افزایش اشتغال ۱۲ هزار نفر است که واردات روغن با تعرفه صفر این صنعت 
را تهدید می کند. در حالیکه با اصالح نظام یارانه قرار بود حمایت از انتهای 
زنجیره باشد که متاسفانه اتخاذ سیاست تعرفه واردات صفر روغن و دانه های 

روغنی منجر به رانت و فساد می شود.

جبرئیل برادری رئیس جهاد کشــاورزی تهران گفت: توســعه کشــت 
محصوالت اساسی از جمله دانه های روغنی مهم ترین سیاست ما در جهاد 
کشاورزی استان محسوب می شود. براین اساس کلزا به عنوان یکی از مهم 
ترین دانه های روغنی با اقلیم ما ســازگاری دارد.به گفته او، کلزا به لحاظ 
پایداری در تولید و افزایش ضریب خوداتکایی دانه های روغنی باید کشت 
شود که نقش عمده ای در تامین روغن دارد.برادری می گوید: هدف اصلی 
از کشــت دانه های روغنی همچون کلزا، سویا و نخل روغنی تامین روغن 
خوراکی مورد نیاز است که بواسطه آن ضریب خوداتکایی در سطح کشور باید 
افزایش یابد. رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: تولید کلزا بدلیل سازگاری 
با شرایط کشور و همچنین بواسطه پروتئین زیاد و فیبر کم به عنوان علوفه با 
کیفیت در تغذیه دام مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه با رشد جمعیت 
و بهبود سطح تغذیه، تولید دانه های روغنی باید افزایش یابد. بنابر گفته 
برادری، با توجه به اصالح الگوی کشــت، تولید دانه های روغنی کم آب 
متناسب با شرایط اقلیم باید در کشور توسعه یابد. اما افزایش تعرفه واردات 
روغن و دانه های روغنی در راستای حمایت از تولید داخل، افزایش قیمت 
خرید تضمینی به منظور مطلوبیت کشت و پرداخت مشوق به کشاورزان 

باید در دستور کار قرار گیرد.
بنابر آمار اعالمی، از ابتدای سال زراعی تاکنون به رغم  محدودیت منابع آبی 
هزار هکتار کلزا کشت شده است که ۴۶ تا ۴۸ درصد روغن و ۳۶ تا ۳۸ درصد 
پروتئین دارد. عطاالّل هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش 
کشاورزی گفت: هم اکنون ۸۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از خارج تامین 

می شود، لذا برای حمایت از کشاورزان باید تعرفه گذاشته شود.
به گفته او، تامین کاالهای اساسی از جمله اولویت های هر دولت است، هر 
چند در خصوص دانه های روغنی امکان تامین ۱۰۰ درصدی نداریم. هاشمی 

می گوید: در شورای قیمت گذاری تعرفه به ازای واردات روغن و دانه های 
روغنی در جهت حمایت از تولید داخل باید گذاشته شود تا جلوی واردات 

بی رویه گرفته شود.
عضو شورای هماهنگی تشــکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر مصوبه 
شورای  قیمت گذاری واردات به افرادی داده خواهد شد که به میزان کشت 
اجازه واردات معادل آن را برای تامین بــازار داخل دارند، در نهایت این امر 
منجر به توسعه کشت دانه های روغنی می شود.بنابر گفته هاشمی، با توجه 
به تالطم تولید دانه های روغنی به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده ایم 
که برای تولیدکنندگان دانه های روغنی باید مشوق های خاص قائل شویم 
به طوریکه با افزایش سطح زیرکشت، راندمان باال رود. بزرگترین زیرساخت 
برای رسیدن به خوداتکایی دانه های روغنی، اجرای طرح الگوی کشت و 
کشت قراردادی است که بدین منظور تکلیف تولیدکننده، دولت و خریدار 
مشخص می شود. قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: علی 
رغم افزایش قیمت کلزا نسبت به دیگر دانه های روغنی و سایر حمایت های 
یارانه ای، اما رشد قیمت محصوالت صیفی بیشتر بوده است که این موضوع 

موجب شده تا کشاورزان رغبت زیادی به کاشت کلزا نداشته باشند.
به گفته او،کشت دانه روغنی کلزا همانند گندم و جو نیست و بالفاصله بعد از 
برداشت بدلیل فسادپذیری باید وارد کارخانه شود و قابلیت نگهداری در انبار 
را ندارد.پیشه ور می گوید: با توجه به نبود کمباین مخصوص کلزا، کشاورزان 
ناچار به استفاده از کمباین غالت هستند که ریزش زیادی دارد. رئیس نظام 
صنفی کشاورزی گفت: هر هکتار کشت کلزا ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلو کود اوره نیاز 
دارد، درحالیکه برای گندم ۱۰۰ کیلو کافی است، در نتیجه افزایش هزینه 
های تولید، ضرورت کشت محصول قبل از سرما و نبود کمباین مخصوص 

برداشت موجب شده تا کشاورز رغبتی نداشته باشد.

رییس ســازمان هواپیمای درباره اقدام برخی از ایرالین های نسبت به 
برقراری پرواز زودتر از ساعت ثبت شده در بلیت، گفت: برای پروازهایی که 
زودتر از ساعت مقرر انجام شده اند چه با ارسال پیامک اطالع رسانی و چه 
بدون اطالع رسانی به ارسال پیامک، محل پیگری باز است واگر به صورت 

یک برنامه مستمر رخ دهد حتما تخلف محسوب می شود.
اخیرا در کنار تاخیرهای متوالی پروازها به دالیل مختلف، شاهد رواج پدیده 

انجام پروازها زودتر از ساعت و زمان درج شده بر روی بلیت هستیم. در 
یک اتفاق جدید در بخش حمل و نقل هوایی شاهد آن بودیم که ایرالین ها 
نســبت به تغییر برنامه پروازی و انجام پرواز چند ساعت زودتر از زمان 
اعالم شده و ثبت شده بر روی بلیت اقدام می کنند و برای اطالع رسانی 
به مسافران تنها به ارسال پیامک به شماره ثبت شده کفایت می کنند، در 
حالی که ممکن است به هر دلیلی مسافران به آن شماره دسترسی نداشته 

باشند. وقتی هم که در موعد مقرر به فرودگاه مراجعه می کنند، متوجه 
می شوند هم پرواز مورد نظرشان و پول که بابت خرید بلیت پرداخته اند، 
پریده  است و هیچ خسارتی متوجه ایرالین نخواهد شد. در حالی شاهد 
بروز چنین پدیده هایی در حمل و نقل هوایی هستیم که برای رسیدگی به 
تضییع حقوق مسافران در این مواقع، مقررات تعریف شده ای وجود ندارد 

و دستورالعمل جدید حقوق مسافران هنوز تعیین تکلیف نشده است.

حمایت های یارانه ای کشت کلزا کافی نیست

تامین ۸۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از خارج

رییس سازمان هواپیمایی:

تغییر برنامه پرواز تخلف است؛ برخورد می کنیم
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رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان طال 
و جواهر تهــران گفت: افزایــش قیمت طال در 
بازار هاي جهاني و البته نوســانات نــرخ ارز در 
بازار هاي داخلي، بازار سکه و طالي داخلي را هم 

تکان داد و با کمي افزایش همراه کرد.
نادر بذرافشــان، رئیس اتحادیه ســازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر تهران ادامه داد: افزایش 
۳۴ دالري اونس جهاني طال در بازارهاي جهاني 
به همراه کمي نوسان نرخ ارز در بازارهاي داخلي، 
سبب شــد که در آخرین روز کاري هفته سکه 
و طال در بازارهاي داخل )پنجشــنبه( نیز روند 

افزایش قیمت سکه و طال شکل گیرد.
وي در رابطه با وضعیت هفته اخیر بازار ســکه و 
طالي داخلي اظهار کرد: از اواسط هفته گذشته 
شاهد روند کاهش ۲۶ دالري اونس جهاني طال 
بودیم که با بازگشایي بازارهاي جهاني از اواسط 
هفته آغاز شد و تا روز پنجشنبه ادامه دار بود. این 
روند نزولي قیمت طال در بازارهاي جهاني سبب 
شد که در بازارهاي داخلي نیز کاهش حدودا ۸۲ 
هزار توماني قیمت براي هر مثقال طال ۱۷ عیار و 
۱۸ هزار توماني براي هر گرم طالي ۱۸ عیار اتفاق 
بیفتد. ضمن اینکه قیمت انواع قطعات سکه نیز 

تغییر چنداني نداشت.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران در رابطه بــا تغییرات قیمت ها در 
روزهاي آخر نســبت به اواسط هفته )که قیمت 

طال کاهشي شده و ســکه ها از ثبات برخوردار 
بود( گفت: ســکه هاي تمام طرح جدید با ۱۷۰ 
هزار تومان افزایش در آخرین معامالت هفته به 
۱۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه 
تمام طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۴ 
میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیدند. نیم سکه و ربع 
سکه نیز هر یک ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت را 
نسبت به اواســط هفته تجربه کردند و در پایان 
هفته به ترتیب نیم سکه هشت میلیون و ۲۲۰ و 
ربع سکه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین 
قیمت شدند. در این هفته سکه هاي یک گرمي 
تغییر قیمتي نداشت و در آخرین معامالت پایاني 
هفته سه میلیون و ۵۰ هزار تومان دادوستد شد.

بذرافشان افزود: هر مثقال طال ۱۷ عیار با حدود 
۶۵ هــزار تومان افزایش قیمــت پس از کاهش 
قیمت ها در آخرین معامــالت پایاني هفته پنج 
میلیون و ۹۱۰ هــزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ 
عیار نیز با افزایش حــدودا ۱۴ هزار توماني یک 
میلیون و ۳۶۴ هزار تومان به ازاي هر گرم معامله 
شدند. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر تهــران در رابطه با آخرین وضعیت 
حباب ســکه نیز گفت: در حال حاضر هر قطعه 
سکه حدودا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان داراي 
حباب است که نسبت به هفته هاي اخیر تغییرات 
چنداني)در حــدود ۵۰ هزار تومــان افزایش( 

نداشته است

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران با 
تاکید بر ضرورت ساماندهي واردات لوازم خانگي از 
طریق ته لنجني و مرزنشیني گفت: با ساماندهي این 
وضعیت مي توان به کمک بازرگانان کاالهاي با کیفیت 
و ضمانت وارد کشور کرد.اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگي تهران با اشاره به واردات 
لوازم خانگي قاچاق به کشور، گفت: براي صنعت لوازم 
خانگي هیچ گونه برنامه ریزي نداشته ایم و به همین 

دلیل نیز با معضل قاچاق لوازم خانگي روبرو هستیم.
وي با تاکید بر اینکه باید کاري کنیم که قاچاق صرفه 
اقتصادي نداشته باشد، افزود: قبل از سال ۹۶ هم که 
واردات لوازم خانگي آزاد بــود باز هم با پدیده قاچاق 
لوازم خانگي مواجه بودیم، اما مردم لوازم خانگي قاچاق 
را نمي خریدند زیرا ذائقه مردم با کاالي تولید داخلي 
ایران و خارجي تامین مي شد بنابراین افراد متناسب 
با بودجه خود لوازم خانگي ایراني و خارجي خریداري 

مي کردند.
وي افزود: یکسري معافیت هاي وارداتي وجود دارد و 
براساس قانون در مناطق مرزي کوله بر اجازه واردات 
لوازم خانگي دارد و یا بصورت ته لنجي اجازه واردات 
برخي کاالها وجــود دارد در حالي که واردکنندگان 
و بازرگانان که پولشــان بالتکلیف مانده است اجازه 
واردات ندارند و عده اي نیز پولشــان به همین دلیل 

دارایي شان را از کشور خارج کرده اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران با بیان 
اینکه مي توان واردات لوازم خانگي توسط کوله بران 
یا ته لنجي را هدفمند کرد، گفت: باید در ابتدا میزان 
تولید لوازم خانگي در کشور بصورت دقیق ارزیابي و 
مشخص شود و همچنین مشخص شود امکان تولید و 
تعداد کاالها در کشور مشخص شود و همچنین ارزیابي 
دقیقي از کاالهایي که امکان تولید آن در کشور وجود 
ندارد یا کمتر است صورت گیرد و لذا بر این اساس از 
تاجر بخواهیم که واردات در این بخش را از طریق ته 
لنجي و یا کوله بري انجام دهد و در مقابل آن واردات 
نیز به سازمان حمایت ضمانت دهد که کاالي وارداتي 

را گارانتي مي کند.
وي افزود: وقتي مجوز واردات برخي از کاالها از قبیل 
کولر و... از طریق یک سري معافیت ها داده مي شود؛ 
بنابراین باید خدمات پس از فروش آن نیز تامین شود 
ضمن اینکه برخي از کاالها نیز اصال معلوم نیست که 
چگونه وارد کشور مي شود مثل ساید باي ساید که ۲ 
متر ارتفاع دارد و ۲۰۰ کیلووزن دارد وارد مي شود و 
بعد هم مي گویند به صورت قاچاق وارد شده است؛ اما 
این سوال مطرح است که کوله بر چگونه مي تواند این 

کاال را با چنین حجمي وارد کند؟
وي با اشــاره به اینکه کاالي خوب و با کیفیت لوازم 
خانگي ایران با تعویض آرام به عنوان کاالي خارجي 
فروخته مي شود، گفت: همچنین برخي کاالي لوازم 
خانگي دست دوم را به عنوان کاالي نو با برند خارجي 
مي فروشند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه در 
برخي کاالها لوازم خانگي خوب و با کیفیتي در داخل 

کشور تولید مي شود، اما هنوز مردم ترجیح مي دهند 
که برندهاي خارجي را خریداري کنند در حالي که 
این برندها قاچاق است و این کاالهاي قاچاق نیز ممکن 
است تقلبي یا بدون ضمانت باشد، گفت: ذائقه مردم 
هنوز تغییر نکرده است و با توجه به کیفیت خوبي از 
کاالهاي خارجي در ذهن دارنــد هنوز عالقمند به 

استفاده از لوازم خانگي خارجي هستند.
وي افزود: بخشي از این مســئله به این دلیل است 
که اطالع رســاني خوبي درباره کیفیت محصوالت 
لوازم خانگي خوب ایراني انجام نشده است و مردم از 
کیفیت لوازم خانگي خوب ایراني بي اطالع هستند و 
لذا به سمت خرید کاالي خارجي که اتفاقا این لوازم 
خانگي از طریق قاچاق تامین مي شود گرایش دارند. 
همچنین مردم به خدمات پــس از فروش کاالهاي 

ایراني اعتماد ندارند.
پازوکي اظهار داشت: یک دلیل واردات لوازم خانگي 
قاچاق به کشور این است که مي تواند با قیمت لوازم 
خانگي داخلي رقابت کند بنابراین باید با برنامه ریزي 
براي تولید داخلي و صادرات محور کردن لوازم خانگي، 
قیمت تمام شده تولیدات لوازم خانگي کاهش یابد تا 
دیگر واردات قاچاق توان رقابت با کاالهاي ایراني را 
نداشته باشد. وي با بیان اینکه صادرات لوازم خانگي 
ما بسیار محدود است و اصال چشمگیر نیست، گفت: 
لوازم خانگي ما به کشورهایي از قبیل افغانستان، عراق، 
پاکستان و هندوستان صادر مي شود و توان صادرات 
لوازم خانگي به کشوري مانند امارات که از برندهاي 

مطرح در دنیا استفاده مي کنند را نداریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران بیان 
داشت: بهترین راه براي تبلیغ یک کاال در دنیا، تبلیغ 
از طریق مردم و مصرف کنندگان است. وقتي کاالیي 
خدمات پس از فروش و کیفیت خوبي داشته باشد 
قطعا کساني که آن را خریداري کرده اند و استفاده 

مي کنند آن کاال را به دیگران نیز پیشنهاد مي دهند.
وي با بیان اینکه وضعیت تولید لوازم خانگي داخلي 
در حال حاضر نسبت به سال ۹۷ بسیار تغییر کرده 
اســت، گفت: توان تولید ما باال رفته است و امروز نه 
تنها به لحاظ تیراژ توان بیشتري براي تولید داریم، 
بلکه کیفیت تولید لوازم خانگي ما در بسیاري از کاالها 
از جمله یخچال و فریزر ارتقا یافته است. اما همانطور 
که گفتم مردم هنوز به مصرف لوازم خانگي خارجي 
گرایش دارند و با توجه به ســابقه ذهني خوبي که از 
لوازم خانگي خارجي دارند به سمت کاالهاي خرید 
کاالهاي خارجي مي روند و غافل از اینکه این کاالها 
قاچاق اســت و از کیفیت لوزم خانگي خارجي قبلي 

برخوردار نیست.
وي بیان داشت: ۵ سال پیش ممکن بود برخي از تولید 
کنندگان هنوز یخچال و فریزر بي کیفیت و با برفک 
تولید کنند اما اکنون در تولید یخچال و فریزر بسیار 
پیشرفت داشته ایم و یا در تولید ماشین ظرف شویي 
بسیار پیشرفت کرده ایم بنابراین الزم است که درباره 
وضعیت تولید لوازم خانگي و ارتقا کیفیت آن به مردم 

اطالع رساني دقیقي انجام شود.

به نظر می رســد با قطعی 
اینترنــت، طرحــی را که 
دولت بــرای راضی کردن 
پزشکان جهت صدور نسخه 
الکترونیک تبلیغات فراوانی 
انجام داد، دیگر کارایی ندارد. با قطعی اینترنت بار 
دیگر پای نسخه های کاغذی به داروخانه ها باز شده 
و ســردرگمی مردم و بیماران برای تهیه دارو آغاز 
شده است. به نظر می رسد دولت و مسووالن مرتبط 
با قطعی اینترنت باید بازنگری جــدی در فرآیند 
محدودســازی و قطعی اینترنت جهت حفظ جان 
مردم داشته باشند. این بخش یعنی بخش سالمت 
دیگر مرتبط با کسب و کار مردم نیست و پای جان 

در میان است. 
به هر ترتیــب در پــی دریافت پیام هــای مکرر 
شهروندان و مشاهدات میدانی از داروخانه ها شاهد 

ازدحام جمعیت برای دریافــت دارو آن هم فقط با 
نسخه کاغذی هستیم. پرسنل داروخانه ها قطعی 
سامانه دریافت نسخه الکترونیک را علت این اختالل 
و در نتیجه ازدحــام جمعیت عنــوان کردند  و به 
بیماران توصیه می کنند از پزشکان بخواهند درکنار 
نسخه الکترونیک، نسخه کاغذی هم صادر شود. این 
در حالی است که با توجه به شروع فصل سرما و نیاز 
مبرم مردم به دارو های مختلف چرا باید تصمیم به 
قطعی اینترنت باعث سردرگمی و مشکالت ایجاد 

شده برای مردم در داروخانه ها شود؟
الزم به ذکر اســت چنانچه موفق به دریافت نسخه 
فیزیکی برای دارو شوید، هزینه آن را باید به صورت 
آزاد پرداخت کنید و بیمه ها از جمله بیمه تکمیلی 
در پرداخت ســهم بیمه نســخه کاغذی همکاری 
نخواهند کرد که در شــرایط اقتصادی کنونی، بار 
مالی مضاعفی به مردم و اقشار آســیب پذیر وارد 

خواهد شد. 
در بررســی میدانی از چنــد داروخانــه، یکی از 

داروخانه داران در این باره گفت: با قطعی اینترنت 
در روزهای اخیر مشکالت زیادی داشتند و بسیاری 
از بیماران نســخه های خود را به صورت آزاد تهیه 
می کردند که هزینه های بسیاری برای آنها داشت، 
برخی نیز داروهای نســخه  خود را بــا تعداد کمتر 
و برای مدت زمان کوتاه تر خریــداری می کردند. 
مسئول فنی داروخانه دیگری نیز در این باره گفت: 
با قطعی اینترنــت برای تایید برخی نســخه های 
الکترونیک با مشــکالتی روبرو بودیم که اختالل 
بیشتر در سامانه بیمه ســالمت روی می داد. با این 
حال، شرایط پیش آمده مشکالت بسیاری را برای 
تعداد کثیــری از مردم به خصوص ســالمندان و 
بیماران با مشکالت جسمی ایجاد کرد و هزینه های 
درمانی آنها را با وجود اینکه بابــت بیمه تکمیلی 
هزینه مازاد می پردازند اما خدماتی از آنها دریافت 

نمی     کنند را افزایش داد.
در این رابطه یک کارشــناس اقتصادی به »کسب و 
کار« گفت: بخش سالمت بخش مهمی است که باید 

به آن توجه ویژه ای داشت. در اتفاقات اخیر کشور و 
قطعی اینترنت بسیاری از بیماران که بازنشستگان و 
کارگران نیز شامل آن می شوند، دچار آسیب های 
جدی و مشــکالت فراوانی در مراجعه به پزشک و 
تهیه دارو دارند. با تاکید سازمان غذا و دارو، وزارت 
بهداشت و ســازمان نظام پزشــکی به کادر درمان 
برای نوشتن نسخ الکترونیک و به موازات آن حذف 
دفترچه های کاغذی بیمــه، به نوعی می توان گفت 
که پزشکان و داروخانه داران موظف به پذیرش نسخ 
الکترونیک هستند. اما با قطع اینترنت و کندی آن، 
عماًل بخش درمان نمی تواند به وظایفش پایبند باشد.

حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: باید در این بخش 
بازنگری جدی در رابطه با اتصال به اینترنت و فضای 
مجازی جهت رفع مشکالت سالمت مردم در نظر 
گرفته شود. بســترهای داخلی اگر مهیاست باید 
جوابگوی نیازها باشــد در حالیکه شاهد هستیم 
اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده اســت. با وجود 
اینکه اینترنت بیش از دو دهه اســت به کشور وارد 
شده، در اســتفاده از آن برای بهره وری و بازار کار 
موفق نبودیم. حتماً باید زیرساخت های الزم را برای 
چنین مواقعی تهیه می کردیم. دومین دلیل هم این 
است که هر اقتصادی ممکن است با چنین برنامه  
هایی دچار شوک شــود که باید آمادگی الزم برای 
مقابله با آن وجود داشته باشد و ایران هم باید از قبل 
آمادگی ارائه خدمات از طریق تکنولوژی جدید را 

ایجاد می کرد.
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سرگردانی مردم برای تهیه دارو 
بیماران نسخه های خود را به صورت آزاد تهیه می کنند

تحوالت ناگهاني بازار سکه و طال را هم تکان داد

ساماندهي واردات لوازم خانگي از طريق ته لنجي
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متوفی ۲. حدیث نصیری  به شماره شناسنامه ۲۰۵۰۸۴۶۰۷۱  فرزند  دخترمتوفی ۳.حانیه نصیری  به شماره 
شناسنامه۲۰۵۰۳۰۸۵۱۵ فرزند دختر متوفی ۴.مولود قربانی منصور به شماره ۲۴۲ مادر متوفی ۵ .محمود 
قربانیان بابلی به شماره ۱۰۱۱ پدر متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :  ۲۵  / ۱۴۰۱

آگهی درخواست حصر وراثت 
خانم پروین پورحاجی  فرزند رضا قلی به شــرح دادخواســتی کــه به شــماره  ۰۱۰۰۴۶۱  / ۱۴۰۱ از 
این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نمــوده و اعالم داشــته که مرحوم 
ابراهیم جانبازی نجارکالئی  فرزند مرحوم رضا  به شــماره شناســنامه ۸ صادره از  قائمشــهر در تاریخ 
۱۰ /  ۰۳ / ۱۳۵۶ در اقامتــگاه دائمی خود شهرســتان ســیمرغ فــوت نموده و ورثه حیــن الفوت وی 
عبارتنــد از : ۱.مرحومه فاطمــه جانبازی  به شــماره شناســنامه ۱۰ دختر  متوفــی ۲. مرحوم احمد 
جانبازی به شــماره ۲۱۶ پســر متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یــک نوبت آگهی مــی نماید تا هــر کس اعتراضــی دارد و یا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد 
 او می باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظــرف یک ماه به این شــورا مراجعــه و تقدیم نمایــد واال گواهی

 صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :  ۲۶  / ۱۴۰۱
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

صنایع غذایی کشور روی صندلی اتهام 
 دکتر غالمرضا کیامهر- کارشناس اقتصادی

انتشار خبر مربوط به كشف  5 تن شير فاسد در كارخانه توليد محصوالت لبنی پگاه 
كرمان در رسانه ها، تازه ترين ضربه ای است كه به اعتماد عمومی نسبت به صنايع 
غذايی كشور وارد شده اســت. اين خبر در عين آن كه حس قدرشناسی مردم را از 
هوشياری و مسئوليت شناسی سازمان های بهداشتی و نظارتی كشور برمی انگيزد، 
موجبات تاسف شديد افكار عمومی را از بابت تخلفات مكرری كه واحدهای توليد 
انواع محصوالت غذايی مورد نياز مردم در گوشــه و كنار كشور مرتكب می شوند، 
فراهم می سازد. اين احســاس تاسف به ويژه در ارتباط با كشــف معادل 5 تن شير 
فاسد از يكی از كارخانه های لبنی وابسته به صنايع شير ايران كه يک شركت دولتی 
است و توليدات آن مستقيما با سالمت و بهداشــت مصرف كنندگان سروكار دارد، 
بيشتر است و يک بار ديگر اين واقعيت را كه دولت، توليدكننده و تاجر خوبی نيست 
و مديران بنگاه های دولتی انگيزه ای جز دريافت حقــوق و مزايای كالن ندارند، به 
اثبات می رساند. به تعطيلی كشانده شــدن يک برند توليدی هفتاد، هشتاد ساله 
به نام كارخانه ارج يا كفش ملی و امثال اينها كه همگی به نوعی به وســيله مديران 
بی انگيزه و بی خيال منصوب دولت اداره می شدند، نمونه های ديگری از پيامدهای 
سوءتصدی گری دولت در صنعت و توليد كشور است. هرچند كه می دانيم اين پديده 
ناميمون در دولت يازدهم كه تنها 3 سال است زمام امور كشور را در دست دارد، بر 
بنگاه های اقتصادی سابقا خوش نام و موفق ما حاكم نشده و پيدايش آن به سال های 
دور باز می گردد. همچنان كه برخالف آنچه مخالفان سياسی دولت دكتر روحانی 
می گويند، پرداخت حقوق و مزايای غيرمتعارف به برخی از مديران ارشد سازمان ها 
و بنگاه های اقتصادی دولتی مخلوق دولت يازدهم نيست و واقعيت تلخی است كه 
از ديرباز در ساختار ديوانساالری دولتی ما وجود داشته و حجم و گستره آن در دوره 
دولت نهم و دهم به اوج خود رسيده اســت. بداقبالی دولت يازدهم در اين است كه 
از بدو به دست گرفتن زمام امور كشور در سال 92 به دليل تمركز بيش از حد روی 
سياست خارجی و مذاكرات هسته ای و كاهش نرخ تورم فرصتی پيدا نكرد تا به اصالح 
انبوه مسائل مديريتی و نابه ســامانی های مبتال به ديوانساالری دولتی كه پرداخت 
حقوق و مزايای گزاف و غيرمتعارف به برخی از مديــران اجرايی تنها يكی از ده ها 
مورد آن است، بپردازد و امروز بهانه به دســت مخالفان سياسی دولت افتاده تا اين 
غفلت ورزی ها را به ابزاری نه در خدمت اصالح روند مديريتی و اجرايی كشور كه برای 
كوبيدن بی وقفه و بی امان دولت يازدهم تبديل كنند؛ اما سر و صداهای ايجاد شده 
در فضای سياسی كشور هر اندازه هم شديد باشد، نمی تواند ماجرای كشف 5 تن شير 
فاسد در كارخانه محصوالت لبنی پگاه كرمان و تخلفات كشف شده و كشف نشده 
ديگر واحدهای توليد فرآورده های غذايی را كه عمال جان و سالمت مصرف كنندگان 
را هدف قرار داده اند، تحت الشعاع قرار دهد، چه اگر اين 5 تن شير بسته بندی شده 
فاسد در بازار مصرف توزيع می شد سالمت جانی عده زيادی را به مخاطره می انداخت 
و در اين گرمای طاقت  فرسای تابســتان هزاران مصرف كننده بی خبر از همه جا را 
روانه تخت بيمارستان ها می كرد و مصرف اين حجم از شير فاسد می توانست تلفات 
جانی هم به همراه داشته باشــد. گرچه كشف 5 تن شير فاسد در يک كارخانه شير 
دولتی با  پلمب كردن شماری از واحدهای توليدی آن می تواند تا حدودی موجبات 
آرامش خاطر افكار عمومی را فراهم سازد، اما بنا به سابقه ای كه در چند سال اخير 
از كشف انواع و اقسام تخلفات چندين واحد توليد محصوالت لبنی و فرآورده های 
گوشتی در تهران و ساير شهرهای كشــور در  اذهان عمومی وجود دارد، در كمال 
تاسف بايد گفت كه اعتماد عمومی نســبت به صنايع غذايی كشور هر روز كمتر و 
كمتر می شود و اگر اين روند ادامه پيدا كند با كاهش ميزان مصرف محصوالت غذايی 
كارخانه ای، از فرآورده های گوشتی و محصوالت لبنی گرفته تا آب های بسته بندی 
شده و انوع كنسروها، روی آوردن مردم به مصرف مواد غذايی فله ای، واقعه ای كه چند 
سالی است در مورد مصرف شــير فله ای و كاهش شديد سرانه مصرف فرآورده های 
گوشتی در جامعه شاهد آن هستيم، واحدهای توليد محصوالت غذايی در معرض 
خطر ورشكستگی و تعطيلی قرار خواهند گرفت و حتی مزيت های نسبی اين گروه 
از صنايع ما نخواهد توانست آنها را از چنين خطری نجات دهد. بدون شک با پشت 
كردن مصرف كنندگان داخلــی به محصوالت صنايع غذايی و علنی شــدن اخبار 
تخلفات اين صنايع، درهای بازارهای صادراتی نيــز به روی محصوالت اين صنايع 
بسته خواهد شد چون مصرف كنندگان خارجی و دولت های آنها به مراتب بيشتر از 
 ما به امر سالمت و امنيت غذايی خود بها می دهند. در واقع می توان گفت تخلفات 
پايان ناپذير واحدهای توليد محصوالت غذايی نوعی دهن كجی به شعار حمايت از 
توليد ملی توسط خود توليدكنندگان ما است كه اگر قرار بر حمايت مردم از توليد 
ملی باشد توليد كنندگان نيز بايد به حقوق مصرف كنندگان ايرانی احترام گذارند 
به عبارت ديگر حمايت از توليد ملی خيابانی يک طرفه نيست كه هميشه در جهت 
منافع توليدكنندگان و به زيان مصرف كنندگان داخلی باشد. حاال بايد ديد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی امر صنعت و توليد كشور چه اقدامی 
در برخورد با توليدكنندگان متخلف انجام خواهد داد تا كتاب اين تخلفات يک بار و 

برای هميشه بسته شود.
Kiamehr_gh@yahoo.com

دستمزد کارهاي سخت
مدير يک فروشگاه بســيار بزرگ، در حال بررســي درخواست هاي دريافت 
شــده براي اســتخدام بود. در اين ميان متوجه تقاضاي فردي شد كه بدون 
 داشتن سابقه كار درخواست كار داده بود و حقوق بسيار بااليي نيز درخواست 
كرده بود. متعجب شــد؛ با آن فرد تماس 
گرفت و از او پرسيد: براي مرد جواني 
كه سابقه كار ندارد، حقوق بسيار 
بااليي درخواست كرديد. اين 
براي من جالب اســت. 

دوست دارم بدانم چرا؟
مرد جوان پاســخ داد: بله 
قرباّن، مي دانيد كار كردن كال 
كار سختي است و وقتي كه 
نمي دانيد چه كارهايي را 
بايد انجام بدهيد، سخت تر 
مي شــود. كار سخت هم 
 حقــوق بــاال مي خواهد 

ديگر.

يادداشت

طنز

فرمولي براي کشف ارزش محصول 
»نينا كافمــن« بعــد از پايــان تحصيل در 
رشته حقوق، چند ســالي را در يک موسسه 
حقوقي بزرگ كار كرد. بعد از چندين ســال 
تجربه اندوزي، ســرانجام روزي فرا رســيد 
كه او تصميــم گرفت تــا با كمــک يكي از 
همكارانش بنگاه حقوقي خــود را راه اندازي 
كند. بعــد از مدتي او متوجه شــد كه روابط 
تجاري نيــز مانند روابط بين فــردي همواره 
به خوبــي پيــش نمي روند. او بــا همكارش 
دچار اختالف شــده بــود و هيــچ راهي جز 
 تعطيلي آن موسســه حقوقي و شروع از ابتدا 

وجود نداشت. 
او تجربه  اي را كه از آموخته هايش به دســت 
آورده در قالب معادله زير خالصه كرده است: 

ارزش محصــول / خدمت = جريان مســتمر 
درآمد + قابليت اهرمي + قابل آموختن 

در ادامه هر يک از اجزاي سه گانه سمت چپ 
معادله كافمن را شرح مي دهيم: 

1- قابل آموختن: مطمئن شويد كه ماهيت، 
ويژگي ها و كاركردهاي محصوالت و خدمات  
شما به حدي قابل آموزش هستند كه بتوانيد 
اطالعات و مهارت هاي مربوط بــه آنها را به 
كاركنان تان بياموزيد. فعاليت ها را هر جا كه 
ممكن است خودكار كنيد. شما نه مجبوريد و 
نه مجازيد كه هر كاري بكنيد تا كسب وكارتان 

رشد پيدا كند. 
2- قابلیت اهرمي: خودتان و كسب وكارتان 
را در جايگاهي قــرار بدهيد كه بتوانيد موفق 
شويد. اين جايگاه البته به بازاري كه انتخاب 
مي كنيد و اينكه چگونه محصول يا خدمت تان 
مي تواند به نيازهاي مشتريان در آن بازار پاسخ 

بدهد، وابسته است. 
 كافمن به ضــرورت ارتباط برقــرار كردن با 
بازيگران قدرتمند بازار براي افزايش احتمال 

موفقيت  نيز معتقد است.
 3- جريان مستمر درآمد: سرانجام اينكه 
براي تداوم موفقيت ، كســب وكار شــما بايد 
درآمد قانوني و متناســبي را ايجــاد كند تا 
 امكان ادامه حضور شما و كاركنان تان در اين

 كسب  وكار تضمين شود. 

اورژانس كسب و كار مهارت

مقدمه پيشــرفت در هر زمينه اي، تشــخيص موقعيت هاي مناسب هنگام 
مواجهه با آنهاســت. اگرچه عملياتي كردن راه حل، چالشي عمده 

است ولي شناسايي فرصت ها بايد قبل از ارائه راه حل صورت گيرد. 
به طور خاص، ابتدا الزم است مشكل را شناسايي كنيم و سپس 

درصدد ارائه راهكارهاي خالق باشيم. 
نكته مهم اين  اســت كه شناســايي موقعيت هــا يک مهارت 

ذاتي نيســت و اگرچه افراد باتجربه عمدتا در اين زمينه 
بهتر هســتند  اما اين همه ماجرا نيســت. 

كليد اين مهارت در داشتن تمركز 
پيشرفت است. افرادي كه شغل، 
ســرمايه گذاري و اهداف شان را 

عاملي بــراي پيشــرفت، موفقيت و 
پاداش مي دانند، تمركز پيشرفت دارند. 

در نقطه مقابل، تمركز ممانعت قرار دارد. افراد با اين ذهنيت سعي مي كنند 
كه از ريسک اجتناب كنند و كارها را آرام آرام پيش ببرند. نكته مهم اين 
است كه ما به هر دو نوع تمركز نياز داريم. تمركز ممانعت در مواردي 
مانند برنامه ريزي دقيق و جامع مورد نياز است  ولي تمركز پيشرفت 
باعث خالقيت و ذهن باز مي شود و به فرد اعتماد به نفس الزم براي 
ريســک كردن را مي دهد. براي اينكه ناخودآگاه تان بيشــتر روي 
حالت تمركز پيشــرفت قرار بگيرد   راهكاری پيشنهاد 
مي شــود: چندين هدف كه براي 
سرمايه گذاري يا شغل خود در نظر 
داريد را يادداشــت كنيــد. براي هر 
هدف ليســتي از مواردي كه در صورت 
موفقيت به دست مي آوريد تهيه و هر روز صبح 

يا قبل از انجام كارهاي مهم آنها را مرور كنيد. 

چگونه موقعيت هاي مناسب را تشخيص دهيم؟

اين 6 فوت و فن روان شناخــتي شانس موفقیت  را باال مي برد
قانون جذب تاکید مي کند براي داشــتن تفكر مثبت، از 
تصويرسازي ذهني خالقانه استفاده کنید تا کمك تان کند 
همان چیزي را به نمايش بگذاريد کــه مي خواهید. با اين 
حال، يقینا به کار بردن فنون بیشتري که مي تواند شانس 
موفقیت را بیشــتر کند، ضرري ندارد. در اين نوشتار 6 فن 
روان شناختي هوشمندانه و موثر آمده است که با استفاده 
از مفاهیم ضمني، زبان بدن  و هنجارهاي اجتماعي، احتمال 

رسیدن به اهداف تان را افزايش مي دهد. 

1. برقراري ارتباط با ديگران
وقتي سعي مي کنید دوســتان جديد پیدا کنید يا در يك 
محیط کاري جديد بیشتر احساس راحتي کنید، ممكن است 

چند مانع رايج زندگي را سخت کند.
 اول از همه، وقتــي با گروهي ســر و کار داريد که از قبل 
پايه گذاري شده است، دانستن اينكه چه وقت خودتان را 
معرفي کنید يا به يك گفتگو ملحق شويد، مي تواند سخت 
باشــد. اين بار که با خودتان فكر کرديــد آيا از حضور من 
استقبال مي شــود يا نه، به پاهاي اعضاي گروه نگاه کنید. 
به ويژه اگر وقتي به آدم ها نزديك شديد بدن شان را به سوي 
شما چرخاندند، بهترين کار اين اســت که مودبانه آنجا را 
ترك کنید، چون اين حرکت نشانه اين است که آنها درباره 
موضوعي خصوصي يا حســاس صحبت 

مي کنند و نمي خواهند کسي 

آن  وارد 
گفتگو شود. 

در مقابل، آدم هايي که 
عالوه بر بدن، پاهاي شان را نیز 

مي چرخانند، به شــما عالمت مي دهند 
که مي توانید راحــت باشــید و آزادانه به 

گفتگوي شان ملحق شويد.
 در ضمن اگر مي خواهید با کسي که خجالتي 
به نظر مي رسد بیشتر آشنا شويد، سعي کنید 
در وقفه هاي سكوت ارتباط چشمي را حفظ 

کنید.
 با نگهداشــتن نگاه خیره به آن فرد، به او 
مي گويید که مي خواهید بیشــتر صحبت 

کند.
 همچنین اگر فردي اطالعات الزم را به شما 
نمي دهد، مي توانید از اين شگرد خاص 
اســتفاده کنید، چون اين شگرد عموما 
روي میزان چیزهايــي که مي خواهند 

 بگويند اعمــال نفــوذ قدرتمندي
 مي کند. 

 .2

کاهش کشمكش
پژوهش هــاي بســیار جالــب دربــاره کشــمكش و 
اختالف نشــان مي دهــد تنها عــوض کــردن محل 
قرارگیري تــان در يك اتــاق مي تواند بــه آرام کردن 
 طرف صحبت تــان کمك کنــد و يك مشــاجره داغ را 
خاتمه دهد. اگر حــس مي کنید بین شــما و فردي ديگر 
فضاي ناراحت کننــده اي ايجــاد شــده و مي دانید به 
نفع تان اســت از مشــاجره خودداري کنیــد، بهانه اي 
پیدا کنید تا بــه صندلي کنــار آن فرد برويــد. به نظر 
مي رســد به داليلي که هنوز مشــخص نیست، نشستن 
 کنــار فــرد در موقعیت هــاي اجتماعــي تنــش را 

خاتمه مي دهد. 

3. ايجاد ذهنیت مثبت
اگر صبح از خواب برخیزيد و احساس کنید خسته، بدخلق 
يا پريشان و غمگین هســتید، ممكن است ايجاد چارچوب 
ذهني مثبت براي تان سخت باشد. وقتي با روحیه بد از خواب 
برمي خیزيد، براي اجتناب از خراب شدن تمام روزتان، سعي 
کنید خودتان را عادت بدهید که هر بار زنگ ســاعت تان 
 قطع مي شود واکنشي مثبت نشــان دهید. بعضي از آدم ها 
يك تصديق مثبت را )مثل »امروز قرار است روز فوق العاده اي 
باشد.«( فرياد مي زنند در حالي که ديگران مشت شان را به 
هوا مي برند و شادي مي کنند. شما مي توانید مجموعه اي 
از آداب صبحگاهــي 
را  مختلــف 
کنید  امتحان 
ببینیــد  و 
کدام يك شــما را 
براي روز پیش به هیجان 
مي آورد. به عالوه، اگر وسط روز متوجه 
شديد روحیه مثبت تان در حال از بین رفتن است و 
بهره وري براي تان غیرممكن شده است، ايجاد تغییر 
در محیط تان را در نظر داشته باشــید. پژوهش ها 
نشــان مي دهند محیط هاي تمیز و مرتب باعث 
مي شود کارمندان شــادتر باشند، بیشتر تالش 
کنند و نتايج بهتري به دست بدهند. تمیز کردن 
میزتان و مرتب کــردن کاغذهاي به هم ريخته 
مي تواند به طور شــگفت انگیزي بــراي ايجاد 
 نگرش مثبت و بازنشاني توانايي تمرکزتان خوب

 باشد. 

۴. اشاعه مثبت انديشي
اگر مي خواهید روشي ســريع پیدا کنید تا 
به آدم هــا حس خوبي 
مي توانید  بدهیــد، 

مهارت هاي گوش کردن فعاالنه را تمريــن کنید. از همه 
مهم تر، مي توانید چیزي را که يك فــرد مي گويد با بیاني 
ديگر تكرار کنید و محتواي گفته شــان را به نحوي بازتاب 
دهید که تايید و تصديق را در کالم تــان بیابد. مثال اگر به 
دنبال اين هستید که حال يك دوســت را، بعد از اينكه به 
سختي از نامزدش جدا شده است، بهتر کنید و آن فرد درباره 
اين صحبت مي کند که چرا فكر مي کند اين جدايي به نفع او 
است، آنچه را گفته است با عباراتي ديگر بیان کنید و از اين 
طريق اين پیام را به او منتقل کنید که چشم اندازش را تايید 
مي کنید. اين نوع رويكرد خیلي موثرتر از اين است که فقط 
 به فرد بگويید حق با او است و ثابت مي کند شما با دقت گوش

 مي کنید.
 

۵. در مصاحبه ها خوب عمل کنید
حتي افرادي که بیشــترين اعتماد به نفــس را دارند، از 
فكر حضور در يك مصاحبــه کاري دچار تهوع و اضطراب 
مي شوند. براي اينكه بر نكوهشــگر درون تان غلبه کنید 
و پروانه هاي عصبي درون تــان را آرام کنید، خودتان را 
 عادت دهید قبــل از مصاحبه آدامس در دســترس تان 

داشته باشید. 
هرچند اين توصیه در ابتدا احمقانه به نظر مي رســد، اما 
واقعا مغزتان را فريب مي دهد که باور کند در محیطي امن 
هســتید )که منجر به کاهش هورمون استرس مي شود.( 
بدن تان آموزش ديده اســت که تمايل به خــوردن را به 
عنوان نشانه اي تفســیر کند که در خطر نیستید، بنابراين 
بايد به تدريج احساس کنید ضربان قلب تان کند مي شود 
و قطرات عرق کم کم خشــك مي شــود. وقتي واقعا در 
مصاحبه تان هستید، وقت آن است فنون روان شناختي اي 
را به کار ببريد کــه کمك مي کند ديگــران را به واکنش 
مثبت واداريد. يكي از ســاده ترين شگردها که بايد به ياد 
داشته باشید اين است که وقتي چیزي مي گويید مي خواهید 
هیات مصاحبه کننده باور کند، به سادگي سرتان را تكان 
دهید. از آنجا که آدم ها اغلب زبان بدن هم صحبت شــان 
را عینا تقلیــد مي کنند، اعضاي هیات مصاحبه هم ســر 
تكان خواهندداد  و مغزشــان اين ســر تكان دادن را به 
 عنوان نشانه اي تفســیر مي کند که خالصانه با شما موافق 

هستند. 

6. درك روابط دروني گروه
وقتي نیاز داريد بفهمید کدام يك از اعضاي گروه نزديك و 
صمیمي هستند، وقتي گروه از چیزي خوشحال است اعضا 
را رصد کنید. وقتي يك جوك يا داستان جالب گفته مي شود، 
آدم ها به طور طبیعي به سوي کسي نگاه مي کنند که بهترين 
پیوند را با او دارند. گرفتن اين اطالعات مي تواند کمك تان کند 

جذابیت هاي احساسي احتمالي و نیز دوستي ها را ببینید. 
the law of attraction :منبع
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نابودي درختان، مراتــع و جنگل ها عالوه بر 
اينكه زنگ خطري براي انســان ها و تهديد 
حيات آنهاست، هشدار بزرگي براي اقتصاد 
كشورهاست كه در صورت ناديده گرفتن آن 
ســرمايه هاي بزرگي از مواد غذايي، پوشاك، 

مسكن، فرصت هاي شغلي و آرامش محيطي از دست خواهد رفت. 

سرمايهاقتصاديجنگلها
آتش ســوزي، از بين بردن جنگل ها و درختان براي ساختمان سازي، 
بريدن درختان براي استفاده از چوب آنها و توليد موادي مانند زغال، 
از بين رفتن جنگل ها در نتيجه بالياي طبيعي چون سيل و... همواره 
موجب از دست رفتن ميزان زيادي از عرصه هاي طبيعي كشور شده كه 
برآورد خسارت هاي آن در سال 40هزار ميليارد تومان است. كارشناسان 
اكولوژي طبيعي ايران ميزان تخريب سطح جنگل ها و مراتع كشور را 
360 مترمربع در ثانيه برآورد مي كنند. از طرفي به گفته آنها ساالنه يك 
ميليون هكتار به وسعت بيابان هاي ايران افزوده مي شود و اين در حالي 
است كه ساالنه 35 تا 40 هزار هكتار نيز از جنگل هاي كشور در معرض 
تهديد و از دست رفتن قرار دارند. همچنين اجراي طرح هاي كشاورزي 
صنعتي، طرح هاي سدسازي و راهسازي، گســترش شهرها به ويژه 
ساخت وسازهاي غيرقانوني موجب شده تا تخريب جنگل هاي ايران در 
يك سده گذشته روندي شتابان تر از قبل داشته باشد. ازاينرو با ادامه اين 
روند پيش بيني مي شود طي سال هاي آينده يعني تقريبا 50 سال آينده 

اثري از جنگل هاي كشور باقي نماند.
 

فرصتهايشغليجنگل
جنگل ها از عوامل اصلي پااليش هوا و كاهش آالينده هايي مانند گازهاي 
گلخانه  اي هستند و ساالنه براي بسياري از افراد كشور در مواردي مانند 
فروش چوب، گردشگري، فروش محصوالت جنگل و ميوه هاي آنها منبع 
درآمدزايي ايجاد كرده اند و در حالي كه بعضي از مشاغل چون دامپروري 
و كشاورزي وابســتگي زيادي به آنها دارند در ساير حوزه ها نيز مزيت 
شغلي مناسبي بوده و ظرفيت زيادي براي ايجاد شغل و فرصت هاي 
شغلي دارند به طوري كه امروزه در دانشگاه ها نيز رشته هايي مانند رشته 
جنگلداري، حفاظت محيط زيست شــيالت، و... به اين منظور شكل 
گرفته اســت. عالوه بر اين جنگل ها ظرفيت توليد بيش از 4 هزار نوع 
فرآورده هاي گوناگون چون كاغذ، الكل، ابريشم مصنوعي، رزين، واكس، 
گريس، اسانس، سقز، چسب، رنگ، فيلم عكاسي، پالستيك، كبريت، 
روغن، جوهر چاپ، مداد، چوب پنبه، صابون و... را دارند كه از نظر مادي 

بسياري از هزينه ها را كاهش مي دهند.  با اين وجود همانطور كه ذكر 
شد درصد بزرگي از اين نعمت طبيعي ساالنه نابود مي شود بدون آنكه 
اقدام جدي اي در مقابل آن صورت بگيرد. طبق تحقيقات انجام شده 99 
درصد عامل تخريب جنگل ها در كشور انسان ها هستند كه در بسياري 
از موارد به صورت عمدي و خود خواسته اســت. اين افراد كه در واقع 
مي توان آنها را قاتالن طبيعت ناميد چه مجازاتي دارند؟ قانون چگونه با 

آنها برخورد كرده و مي كند؟

جريمههايمحدودبرايخسارتنامحدود
بر اساس قانون گسترش فضاي سبز هر كس عالما و عامدا و برخالف 
قانون به قطع درختان بپردازد يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، 
عالوه بر جبران خسارت وارده بايد به جزاي نقدي از يك ميليون ريال 
تا ده ميليون ريال براي قطع هر درخت بپردازد و در صورتي كه قطع 
درخت بيش از 30 اصله باشد به حبس تعزيري از 6 ماه تا 3 سال محكوم 
خواهد شد. همچنين به موجب اين ماده قانوني، هركس در جنگل عمدا 
آتش سوزي ايجاد كند به حبس مجرد از 3 تا 10 سال محكوم شده و 
در صورتي كه مرتكب، مامور  جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور 
محكوم مي شود. ماده ديگر اين قانون نيز مي گويد: »آتش زدن نباتات 
در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران 
جنگلباني ممنوع است. در صورتي كه در نتيجه  بي مباالتي، حريق در 
جنگل ايجاد شود مرتكب به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال محكوم 

خواهد شد.«
ناگفته نماند اينگونه قوانين اگر قرار باشد بر اساس ارزش واقعي درختان 

لحاظ شود سر از جريمه هاي بيش از 120 ميليون تومان درمي آورد 
چرا كه به گفته برخي از كارشناسان ارزش يك درخت تنها از نظر 
توليد اكسيژن 120 ميليون در ســال است، ساير فوايد و ارزش 
مادي آن بماند. همچنين از آنجايي كه ســن برخي از درختان 
بيش از 400 سال است و درصورت نابودي، احيای آنها صدها 
سال طول مي كشد بنابراين خسارت نابودي آنها با احتساب اين 

زمان بسيار باالست و حتي جبران نشدني. 
به نظر مي رســد با وجود تكرار همه ساله اين جرائم 

در كشور كه محيط زيســت را با بحران مواجه 
كرده، قانون جرم و مجازات نتوانسته است 

از پس كنترل خطرات وارده بر محيط 
زيست بر آيد، خطراتي كه در 

نهايت جان و مـال 
انسان ها را 

نيز به خطر خواهد انداخت.  محمد رستگاري، معاون پايش و نظارت 
اداره كل حفاظت محيط زيســت در رابطه با خطــرات از بين رفتن 
سطح پوشش گياهي، جنگل ها، مراتع و... به »كسب وكار« مي گويد: 
در نتيجه تخريب فضاي سبز چه درخت باشد چه گياه و مرتع، سطح 
 خاك از پوشش سبز خالي مي شود كه خود منشــأ توليد گرد و غبار 

در كشور است. 

هزينهبااليازدسترفتنسرمايهدرختان
وي توضيح مي دهد: عالوه بر سطح وســيعي از جنگل ها كه توسط 
انسان ها تخريب مي شود حتي شاهد نابودي درختچه هايي هستيم كه 
توسط خود انسان ها كاشته شده اند و هزينه هاي زيادي صرف كاشتن 
آنها شده اما به دليل برخي سودجويي ها نابود مي شوند. همين امر موجب 
شده خاك در معرض فرســايش قرار گرفته و براي شهرها و روستاها 
آلودگي هايي ايجاد كند كه هزينه هاي مــادي زيادي در بخش هاي 
بهداشت، ســالمت و درمان و بخش هاي كشاورزي و دامداري داشته 
باشد. بنابراين از دست رفتن سرمايه بزرگ جنگل ها در حالي است كه 

همه ساله بايد براي آن هزينه هاي زيادي نيز صرف كرد. 

محيطزيستجزوبيكارترينرشتهها
در حال حاضر رشته هاي مربوط به محيط زيست 

و جنگلداري جزو بيكارترين رشــته ها هستند و 
باالترين درصد بيكاري را به خود اختصاص 

داده اند به طوري كه بر اســاس آمارها نرخ بيكاري در رشته هاي 
تحصيلي حفاظت محيط زيست 57.7درصــــد و كشــاورزي، 
جنگلداري و شـــيالت 56.2 درصد بوده است. با در نظر گرفتن 
اين تعداد بيكاران و سطح باالي تخريب منابع طبيعي در محيط 
زيست كشور كه در حال حاضر به ســمت بحران پيش مي رود و 
حتي لبه تيز گاليه و انتقاد را به سمت مسئوالن اين حوزه كشانده 
اســت، مي توان نتيجه گرفت هنوز در كشــور ما برنامه جامعي 
براي تحقق اهداف زيســت محيطي در نظر گرفته نشده است و 
اهداف نظام آموزشــي نتوانسته اســت براي كمك به اين حوزه 
تحقق پيدا كند. بنابراين جنگل ها، مراتــع و به طور كلي محيط 
زيست در حالي به سمت نابود شدن مي رود كه دست تيم بزرگي 
 از ناجيان براي كمك به آن در ســطح علمي و دانشــگاهي بسته 

مانده است. 

تخريبهاهمراهباافزايشبيكارها
البته به گفته برخي از كارشناســان بيــكاري خود عامل مهمي 

درآمدزايــي غيرقانوني از براي روي آوري برخي از افراد براي 
تبديــل آنها بــه زغال، درختان ماننــد بريــدن آنها و 

قاچــاق چوب و... اســت 
به طوري كه اگر در برخي از 
مناطق كشــور بتوان اشتغالزايي 
ايجاد كرد و فرصت هاي شغلي جديد 
 معرفي كرد، درصــد تخلفات حوزه 
محيط زيست كاهش پيدا مي كند و 

تخريب ها كمتر مي شود.

»كسبوكار«گزارشميدهد

خساراتاقتصاديتخريبجنـــگلها

شــهريه مدارس غيردولتي در سال 
جديد با توجه به شرايط جغرافيايي 
هر منطقه تا 15 درصد افزايش يافت. 
با اين وجــود كيفيــت و كارايي اين 
مدارس  اگرچه در مواردي از مدارس 
دولتي باالتر است اما همچنان سيســتم آموزشي از كارايي 
قابل قبولي در تربيت نســلي نــوآور، كارآفريــن و با انگيزه 
برخوردار نيســت. نتيجه ناكارآمدي مدارس، تربيت نسلي 
از دانش آموختگان اســت كه هيچ از مدرك تحصيلي خود 
نمي داننــد و علت تحصيل آنها صرفا گرفتن مدرك، فشــار 
خانواده و برآورده كردن توقعات جامعه است. اينك ديگر دوره 
آن گذشته است كه دانش آموزان به چند نيمكت و صندلي و 
با لوازم التحريري ساده براي ادامه تحصيل خود قانع باشند و 
خانواده هاي آنها نيز متحمل هزينه هاي چنداني براي تحصيل 
آنها نباشــند. باوجود همه امكاناتي كه به كمك نسل امروز 
براي تشويق آنها به كســب علم آمده، مدارس كشور شاهد 
تربيت دانش آموزاني اســت كه چندان انگيزه اي براي  رشد، 
كارايي و تحصيل جز گرفتن مدرك ندارند و  ســوال اساسي 
اين اســت: آيا دانش آموزي كه تمام هم و غمش گرفتن يك 
نمره از معلم است و مي داند كه اين نمره را درنهايت مي تواند 
با پرداخت پول بيشتر، دريافت كند، چنين توانايي اي كسب 
خواهد كرد؟ آيا سطح كيفيت مدارس و دانشگاه ها به اندازه اي 
است كه بتواند اميد خانواده هاي امروز را براي تعليم و تربيت 
فرزندان خود چندين برابر ســازد؟ دانش آموزي كه از همان 
دوره ابتدايي به تحصيل بي رغبت است، چگونه مي تواند در 

دوره هاي آينده تحصيلي خود انگيزه اي پيدا كند؟ پولي 
شــدن مراكز تحصيلي تا چه اندازه در اين بي رغبتي 

نقش داشته است؟

ناكارآمديآموزشدردورهابتدايي
بــه گفتــه بســياري از كارشناســان 
عوامــل متعــددي در بــاال بــردن 
و  دانش آمــوزان  علمــي  ســطح 
كــه  دارد  نقــش  دانشــجويان 

مهم ترين آنها بعد از خانواده، محيط مدرســه اســت. جدا 
از اينكه عالقه به تحصيــل و درس بايد توســط خانواده در 
 دانش آمــوز نهادينه شــود، معلم، مدير و محيط آموزشــي

 يك مدرسه نيز مي توانند اين عالقه را چندين برابر سازند يا 
برعكس، اينكه موجب دلزدگي دانش آموزان از درس و مدرسه 
باشند. به نظر مي رسد دوره ابتدايي به عنوان دوره پايه نقش 
مهمي در ايجاد اين انگيزه دارد. با اين وجود در نظام آموزش 
و پرورش كشور اهميت اين دوره حساس كه شالوده فكري، 
شخصيتي و علمي فرد در آن ساخته مي شود، در مقايسه با 
دوره هاي باالتر تحصيلي ناديده گرفته مي شــود، نمونه آن 
بروز بحران نيروي كارآمد و مجرب در دوره ابتدايي است كه 
در سال گذشته مردودي 47 هزار و در سال 93 مردودي ۸۸ 
هزار دانش آموز اول ابتدايي را به همراه داشته است. از طرفي 
آمارهاي مربوط به مدارس متخلف تهران كه در برخي موارد 
حتي تعداد 100 مدرسه بوده است، نشان از بي كيفيتي سطح 
علمي مدارس دارد. از جمله اين تخلفات به كارگيري معلمان 
فاقد صالحيت، عدم ارائه مناسب و شايسته دروس آموزشي، 
برخورد ناشايســت و غيراخالقي با دانش آموزان است كه در 

رابطه با آن تخلفات مالي نيز شكل مي گيرد. 

عدمصالحيتدرگزينشمربيان
از طرف ديگر الزم اســت بدانيم نظــام آموزش وپرورش در 
رابطه با باال بردن سطح علمي دانش آموزان و افزايش كيفيت 
مدارس نقش مهمي برعهده دارد به طوري كه آيين نامه هاي 
آموزشي، قوانين استخدام مربيان و معلمان، نحوه برخورد و 
مجازات مدارس متخلف و ... از جمله مواردي است كه 
اگر به صورت منطقي انجام شود، مانع از بروز برخي 
اختالالت در نظام آموزشي مي شود. براي مثال بي 
توجهي به شرايط مربيان و صالحيت اخالقي و علمي 
آنها منجر به بروز اتفاقاتي در مدارس خواهد 
شد كه هم براي دانش آموزان و هم براي 
نظام آموزشي گران تمام خواهد شد. از 
سوي ديگر كمي شدن دانشگاه ها، بي 
توجهي به ارتقای سطح آموزشي 

مدارس، نمره اي شدن مدارس و دانش آموزان و رقابت مدارس 
براي دادن نمره بيشتر به دانش آموزان، شرطي شدن مدارس و 
خريد نمره و مدرك از جمله نمونه هاي ديگري است كه ريشه 

در سياست هاي غلط نظام آموزشي دارد. 

كيفيتفدايمنافعشخصيدرمدارس
مساله مهم ديگر به ســودجويي برخي از افراد برمي گردد كه 
اقدام به تاسيس مدارسي مي كنند بدون اينكه بر ضوابط نظام 
آموزشي آگاهي داشته يا خود را ملزم به رعايت قانون كنند. 
مثال درحالي كه هدف از اليحه »تاسيس و اداره مدارس و مراكز 
آموزشي و پرورشي غيردولتي« در برنامه ششم »كيفيت بهتر 
مدارس غيردولتي نســبت به مدارس دولتي«، »كاهش بار 
دولت از محل مدارس غيردولتي« و »گسترش مشاركت مردم 
در آموزش و پرورش از طريق مدارس غيردولتي« ذكر شده 
اما تاسيس برخي مدارس از ســوي افراد فاقد صالحيت، هم 
اينگونه مدارس را بدنام خواهد كرد و هم كشور را در رسيدن 

به اهداف قوانين آموزشي دور مي سازد.
 از ســوي ديگر نظام آموزشــي نيز دقت چنداني در ورود افراد 
حرفه اي و شايسته به سيستم آموزشي ندارد يا شايد آنطور كه 
بايد از نظام پاداش و تنبيه در سيســتم آموزشي كشور به نحو 
عادالنه استفاده نمي كند به گونه اي كه به گفته برخي از معلمان 
رواج روابط رانتي در مدارس مانع از بررسي هاي دقيق از وضعيت 

آموزشي مدارس يا ارزشيابي درست از معلمان مي شود. 

دغدغههايماديمعلمان
حميدرضا خانپور، مديركل ســابق آمــوزش فني وحرفه اي 
استان تهران در رابطه با افت ســطح آموزشي در مدارس به 
»كسب وكار« مي گويد: ايجاد انگيزه در معلمان الزمه ايجاد 
انگيزه در دانش آموزان اســت. يكي از داليــل بي انگيزگي 
دانش آموزان بــه درس و تحصيل بــه بي انگيزگي معلم ها 
برمي گردد كه ناشــي از ناهمخواني حقوق و مزاياي معلم ها 
با معيشت آنهاست. به همين دليل بسياري از معلم ها ناچار 
مي شوند شغل دوم و سومي در كنار شغل معلمي اختيار كنند. 
همين امر هم به ايفاي نقش معلمي توسط آنها آسيب مي زند. 

حال آنكه در بسياري از كشورهاي پيشرفته نياز هاي مادي و 
دغدغه هاي معلم برطرف مي شود تا معلم بدون هيچ دغدغه اي 

به آموزش بپردازد. 

افزايشبيكاريوبيانگيزهشدندانشآموزان
وي ادامه مي دهد: بخش ديگر ايــن موضوع به باال رفتن نرخ 
بيكاري در كشور برمي گردد كه آثار منفي آن بر دانش آموزان 
پديدار شــده اســت به گونه اي كه دانش آمــوزان با ديدن 
دانش آموختگان بيكار ديگر در خود انگيزه اي براي تحصيل 
نمي بينند چراكه با خود مي انديشند در هر صورت با آينده اي 
مواجه خواهند بود كه در آن امكان پيدا كردن شغلي متناسب 

با تحصيالت آنها نيست. 

بیتوجهیبهبرگزاريدورههايآموزشيبراي
معلمان

خانپور مي گويد: موضوع ديگر به روش غلط نهضت سوادآموزي 
در ترويج علم برمي گردد به گونه اي كه در ســال هاي گذشته 
هر كس بــراي دو ســال به افراد بي ســواد آمــوزش مي داد، 
مي توانســت جذب آموزش و پرورش شــده و به عنوان معلم 
استخدام شــود درحالي كه ممكن بود فاقد هيچ گونه مهارت 
يا شــرايط الزم براي شــغل معلمي باشــد.  مديركل سابق 
آموزش فني و حرفه اي اســتان تهران با اشاره به اينكه قصد او 

انتقاد از اين شــيوه يا انكار اقدامي كه زمان آن گذشته است، 
نيســت، مي گويد: عالوه بر اين موضوع بي توجهي به برگزاري 
دوره هاي آموزشــي براي معلم ها كه آنها را با شــيوه های نو و 
تكنولوژي ها و نوآوري هاي آموزشــي آشــنا كند نيز موضوع 
ديگري است كه بر دامنه مشكل بي كيفيتي سطح آموزشي در 
كشور افزوده است. در حال حاضر بســياري از خانواده ها براي 
 اطمينان از كيفيت ســطح تحصيل فرزند شــهريه هاي باالي 
۸ ميليون پرداخت مي كنند كه البتــه اين موضوع مخصوص 
خانواده هاي مرفه نيســت بلكه طبقات متوسط اجتماع را نيز 

شامل مي شود.
 با نگاهي به ميزان شهريه ها در مدارس مي توان اين موضوع را 
درك كرد.شهريه مدارس غيردولتي سال 95 براساس آمارها 
بدين ترتيب است: كف شــهريه مدارس ابتدايي غيردولتي 
براي دوره ابتدايي در سال 95 براي شــهر تهران 2 ميليون 
و 22 هزار تومان و ســقف آن 5 ميليــون و 595 هزار تومان 
اســت، براي متوســطه اول كمترين ميزان شهريه مصوب 
شــهر تهران 2 ميليون و990 هزار تومان و بيشترين ميزان 
آن 6 ميليــون و ۸56 هزار تومان اســت. در متوســطه دوم 
 نيزكف شــهريه 3 ميليــون و 7۸0 هزار تومان و ســقف آن

 ۸ ميليون و 419 هزار تومان است. در دوره پيش دانشگاهي نيز 
كمترين ميزان شهريه 4 ميليون و 725 هزار تومان و بيشترين 

ميزان آن 10ميليون و 524 هزار تومان اعالم شده است. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

بیكاريدانشآموزانرابيانگیزهكرد

كارو
كارآفرينی
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ماليات بر ارزش افزوده فقط بايد 
يك بار پرداخت شود

رئيس اتاق اصناف جم )استان بوشهر( به اخذ 
عوارض سنگين از صنوف توسط شهرداري ها 
اشاره كرد و گفت: عوارضي كه شهرداري ها از 
صنوف و كسبه مي گيرند، نه تنها بي انصافانه 

است بلكه نوعي غارتگري محسوب مي شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اتاق اصناف 
ايران، علي خطيب از نمايندگان جديد مجلس 
شوراي اسالمي خواست تا روي قوانين مالياتي 

بازنگري داشته باشند. 
 وي بــا بيان اينكــه طبق قوانيــن و مقررات

 ۹ درصــد ماليات بــر ارزش افــزوده بايد از 
سود حاصله دريافت شــود، افزود: نه تنها در 
كالن شهرها بلكه در شهرستان هاي كوچك نيز 
ماليات بر ارزش افزوده را از كل فروش و معامله 
محاســبه مي كنند و بنابرايــن از نمايندگان 
انتظار مي رود كــه پيگيري هاي الزم را انجام 

دهند تا مطابق با قوانين ماليات اخذ شود. 
رئيس اتاق اصنــاف جم همچنيــن متذكر 
 شــد: ماليــات بــر ارزش افزوده فقــط بايد

 يك بار پرداخت شود در حالي كه گاهی پيش 
مي آيد كه از يك كاال تا زماني كه به دســت 
مصرف كننده برســد، 3 بار ماليات بر ارزش 
افزوده گرفته مي شــود و بســياري از صنوف 
ما از جمله آهن فروشــان و كسبه ديگر از اين 

وضعيت به شدت ناراضي هستند. 
وي بــه چالش هاي موجــود در موضوع نصب 
صندوق مكانيزه فروش در صنوف نيز اشاره كرد 
و گفت: فقط به صنوف اعالم مي كنند كه بايد 
صندوق مكانيزه فروش نصب شــود اما فكري 

براي ارائه نرم افزار مربوط به آن نمي كنند. 

اســتقبال روســاي اتحاديه 
شهرستان گلپايگان از سياست 

ثبات ماليات صنوف
رئيس اتاق اصناف گلپايــگان گفت: اگرچه 
انتظار صنوف، كاهش ماليات در شرايط ركود 
اقتصادي است اما با اين حال بايد از سياست 
افزايش نيافتن ماليات در پي توافقنامه اخير 
اتاق اصناف ايران با ســازمان امــور مالياتي 

رضايت داشت. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اتاق اصناف 
ايــران، محمــد شــريفي گفــت: اعضاي 
اتحاديه هاي صنوف مختلف در شهرســتان 
گلپايــگان از توافقنامه اتاق اصنــاف ايران 
با ســازمان امور مالياتي اســتقبال كرده اند. 
وي با اشــاره به تشــديد ركود اقتصادي در 
ســال جــاري، سياســت افزايــش نيافتن 
ماليــات صنــوف را در شــرايطي كــه 
 بســياري از صنوف بــه ابطــال پروانه هاي 

كسب و كار اقدام مي كنند، مطلوب دانست. 

يك هــزار و ۲۰۰ واحد صنفي 
پروانه دار در خور و بيابانك

رئيس اتاق اصنــاف خور و بيابانك )اســتان 
اصفهان( خواســتار اصالح بندهايي از قانون 

نظام صنفي در مجلس شوراي اسالمي شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف ايران، 
مرتضي شيباني به استقبال روساي اتحاديه ها از 
توافقنامه مالياتي امسال اشاره كرد و گفت: اگر 
چه با توجه به تشديد ركود اقتصادي و كاهش 
درآمد صنوف، انتظار كاهش ماليات مي رفت اما 
با تمام اين اوصاف اتحاديه ها از افزايش نيافتن 
ماليات اســتقبال كردند. وي با اشاره به اينكه 
۸۰ درصد صنوف شهرســتان خور و بيابانك 
به دليل درآمد بسيار پايين از پرداخت ماليات 
معاف هستند، افزود: به دليل آنكه درصد بااليي 
از صنوف در اين شهرستان از پرداخت ماليات 
معاف هستند، تغييرات حاصله از توافقنامه اخير 
اتاق اصناف ايران با ســازمان امور مالياتي قابل 
 درك نيســت. رئيس اتاق اصناف شهرستان 
خور و بيابانك گفت: يك هــزار و ۲۰۰ واحد 
صنفي پروانه دار در اين شهرســتان فعاليت 
دارند كه به بيش از ۷۰۰ واحد صنفي ماليات 
تعلق نخواهد گرفت. وي همچنين ضمن اشاره 
به شروع به كار مجلس جديد شوراي اسالمي، 
پيشنهاد اصالح بندهايي از قانون نظام صنفي 
را توسط نمايندگان جديد مجلس مطرح كرد. 
به گفته وي، در قانون نظام صنفي آمده است 
 كه اعضاي هيات مديره تنهــا مي توانند براي

 دو ســال متوالــي انتخــاب شــوند كــه با 
توجه بــه كمبود افــراد متخصــص و واجد 
صالحيت هاي حرفه اي، اين موضوع مي تواند 
 بــراي شهرســتان هاي كوچــك در آينده 

مشكل ساز شود. 

طي يك دهه گذشته صنعت شيشه سازي 
ايران به ايستگاه خودكفايي رسيد و اين 
در حاليست كه در اوايل انقالب حدود ۷۰ 
درصد نياز داخل از طريق واردات تامين 

مي شد. 
رئيــس اتحاديــه توليد كنندگان شيشــه و آينــه در گفتگو با 
»كسب وكار« گفت: توليد شيشه و انواع آن با كيفيت هاي متفاوت 
در سراسر دنيا انجام مي شــود اما نوع دسترســي به مواد اوليه 
مصرفي اين صنعت و فناوري هاي الزم آن، در نقاط مختلف دنيا 

متفاوت است. 
محمدعلــي قنبري با بيان اينكه ســاالنه حدود

 4۰ درصد توليدات شيشه و آينه به ساير كشور ها 
 صــادر می شــود، گفت: ركــود حاكم بــر بازار

 يك سري كمبود هايي را به وجود آورده كه بايد 
آنها را برطرف كرد. وي با اشاره به وضعيت اتحاديه 
شيشه و آينه اظهار داشت: ركود با برخورداري از تنوع توليد كاال 
گريبان تمامي اصناف كشــور را گرفته و در واقع به يك بيماري 
مشترك ميان اصناف تبديل شده است. وي ادامه داد: ركود حاكم 
بر بازار مصرف يك مقدار كمبودهايــي را در بدنه رونق اقتصادي 
ايجاد كرده كه باعث شــده تا ركود يك بخش به ساير بخش هاي 
ديگر اصناف هم منتقل شود. رئيس اتحاديه فروشندگان شيشه و 
آينه با اعالم اينكه خوشبختانه كارخانه های ما مملو از شيشه هاي 
توليدي اســت، افزود: كارخانه های ما در حوزه توليد از ســاختار 
مناسبي برخوردار بوده و دركل وضعيت بازار توليد شيشه از رونق 
خوبي برخوردار است. قنبري با تاكيد بر اينكه در زمينه شيشه و آينه 
حدود 4۰ درصد صادرات داريم، عنوان كرد: بيشتر كارخانه های ما در 
حال حاضر با مشكل فروش مواجه  هستند و اكثر انبار ها پر است از 
شيشه ها و آينه هاي توليدي كه هنوز فروش نرفته اند. قنبري با بيان 
اينكه ميزان توليد بســيار بيشــتر از ميزان عرضه در بازار اســت، 
خاطرنشان كرد: ركود ضربه بزرگي را به بازار توزيع شيشه وارد كرده 

كه يكي از اين مشكالت كاهش تقاضا براي اين محصول است. 

هزينه هاي بسته بندي و حمل ونقل زياد است
قنبري درباره مشكالت پيش روي اين حرفه مي گويد: اگر دولت 
و مسئوالن بتوانند مشكل بازار مسكن را حل كنند، بازار شيشه 

رونق زيادي پيدا مي كند. ساختمان كه بدون شيشه قابل استفاده 
و سكونت نيســت و يكي از اصلي ترين ملزومات خانه به حساب 
مي آيد. چون هزينه انرژي در يكسری از كشورها باالست براي شان 
صرف نمي كند توليد انبوه داشته باشند، بنابراين سراغ ما مي آيند 

چون مي دانند كه كيفيت كارهاي ايراني بسيار باالست. 
ضمن اينكه هزينه هــاي بســته بندي و حمل ونقــل هم زياد 
اســت و ســراغ اين كار نمي رونــد. وي درباره اقــالم صادراتي 
شيشــه كشــور مي افزايد: انواع شيشــه در قطعات مختلف و با 
 ضخامت هــاي ۲ ميلي متر تــا ۱۹ ميلي متري توليــد و عرضه

 مي شود.

مواد اوليه الزم براي توليد شيشه در كشور وجود دارد  
به گفتــه اين فعال صنفــي، درحال حاضر چنــد كارخانه توليد 
شيشــه فلوت در كشــور وجود دارد كه از اين شيشه ها در بدنه 

خودروهاي داخلي استفاده مي شود و همچنين بخشي از توليد 
اين شيشه ها به كشورهاي اروپايي صادر مي شوند. قنبري اظهار 
داشت: تعدادي كارخانه مانند صنايع شيشه گيالن و شركت ونوس 
شيشه با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي كنند 
و تعدادي كارگاه توليد شيشــه نيز زيرپوشــش سازمان صنايع 
كوچك درحال فعاليت هستند. وی تصريح كرد: مواد اوليه الزم 
براي توليد شيشه در كشور وجود دارد و نيازي به واردات نداريم، 
با اين حال به دليل اينكه شيشه موردنياز خودروهاي پيشرفته به 
 مواد اوليه خاصي نياز دارد، بــراي تامين آن بايد از طريق واردات

 اقدام شود. 

انواع مهــم فرآورده هاي شيشــه اي از زبان رئيس 
اتحاديه 

شيشــه جام: اين نوع شيشــه براي مصرف در، پنجره، قاب 

عكس و... تهيه مي شــود و داراي ســطح كامال صاف اســت. در 
مرحله توليد خمير شيشــه با عبور بين دو غلتــك صاف افقي، 
 عمودي يا عبور از روي قلع مذاب به دســتگاه برش و كوره پخت

 هدايت مي شود. 
انواع بطري: براي تهيــه بطري، خميــر شيشــه را از باالي 
ماشين قالب زني توســط قيچي مخصوص به صورت لقمه هايي 
در آورده، به قســمت قالب زنــي وارد مي كننــد و از پايين، هوا 
در آن مي دمند تا شــكل مطلوب بــه خود بگيرد. بــراي تهيه 
انواع ليوان، اســتكان، لوله چــراغ نفتي و فانــوس، مانند تهيه 
 بطري عمل مي شــود ولي به جــاي دميدن هــوا از قالب ويژه

 استفاده مي شود. 
شيشه ضدگلوله: اين نوع شيشه شامل چهار اليه ۶ ميلي متري 
و دو اليه طلق ضخيم است. در هر مورد، ابتدا از طريق وصل كردن 
به خالء هواي بين اليه ها را خارج كرده، ضخامت شيشــه و طلق 
 را به هم مي چســبانند و بعد تحت فشــار ۱3 اتمسفر در دماي

 ۱۲۰ درجه سانتي گراد به مدت 3 ساعت نگه مي دارند تا اليه ها 
كامال به همديگر بچسبند. 

شيشه هاي نشكن: اين نوع شيشه ها داراي ضريب انبساط بسيار 
كم هستند و در مقابل تغيير ناگهاني دما يا ضربه، مقاومت زيادي 
دارند. از اينرو از آنها براي تهيه ظروف و وســايل آزمايشگاهي و 

اخيرا ظروف آشپزخانه استفاده مي شود. 
شيشــه هاي بلور: ايــن نــوع شيشــه ها بســيار ظريف و 
مشــابه كريســتال هســتند امــا ســنگيني و صدادهندگي 
 كريســتال را ندارنــد و خاصيــت شكســت نــور در آنهــا

 كمتر است. 
كريستال: كريستال بسيار شفاف، سنگين، صدادار و قابل تراش 
است و نور را در خود مي شكند و طيف رنگي مي دهد. از اينرو در 

تهيه گلدان، لوستر و... به كار مي رود. 
شيشه هاي رنگي: براي برخي مصارف ويژه، تهيه شيشه هاي 
رنگي ضرورت دارد. براي اين كار، عمدتا از اكسيد فلزات استفاده 
مي شود. براي مات يا شيري كردن شيشــه، فلوئوريت كلسيم، 
كريوليت، اكسيد آنتيموان )III(، فسفات كلسيم، سولفات كلسيم 
و دي اكسيد قلع اســتفاده مي شــود، زيرا اين مواد، رسوب هاي 
كلوئيدي در خمير شيشــه توليد مي كنند كه پس از سرد شدن، 

سبب شيري شدن آن مي شود. 

رئيس اتحاديه توليد كنندگان شيشه و آينه در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

کاهـش تقاضا  در بازار شــیشه
اخبار

 4۰ درصد توليدات شيشه و آينه صادر مي شود

رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران همچنين 
به جهش نرخ اونس جهاني طال با خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا اشاره كرد و گفت: 
نرخ طال و ســكه در بازار داخلي به دليل 
تداوم موج قيمتي ايجاد شده، ظهر ديروز 
مشخص شد. »محمد كشتي آراي« با اشاره به تاثير خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا افزود: قيمت هر اونس طال تا اين لحظه حدود ۱۲ درصد 
نسبت به آخرين روز كاري هفته )يك هزار و ۲۶5 دالر( رشد داشته و 

با افزايش ۷۰ دالري   به هزار و 335 دالر رسيده است. 
به گفته وي، ارزش پوند نيز تاكنون به پايين ترين قيمت 3۰ سال اخير 
رسيده است اما هنوز تاثيرات نهايي مشخص نيست و نوسان ها ادامه 
دارد. كشــتي آراي افزود: اكنون بازارهاي مالي جهان به هم ريخته، 
ارزش سهام در بسياري بورس ها كاهش يافته، قيمت دالر افزايش 

داشته و نرخ يورو نيز با كاهش مواجه شده است. 
وي گفت: دامنه اين نوســانات هنوز مشخص نيست و به پيامدها و 

عواقب بعدي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بستگي دارد. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران با اشــاره به موج ايجاد شده در 
بازارهاي اقتصادي جهان، افزود: ديروز بازارهاي جهاني باز بودند و 
دادوستد جهاني ادامه داشــت و تا امروز )شنبه( ظهر كه بازارهاي 
جهاني بورس تعطيل مي شــوند، نمي توان نســبت به تاثير آن بر 

بازارهاي داخلي طال و سكه اظهارنظر كرد. 
 با شمارش آرای همه پرســي تاريخي عضويت انگليس در اتحاديه 
اروپا، اكثريت مردم اين كشــور به خروج از اين اتحاديه پس از 43 
سال راي دادند. آثار اين خروج تاكنون ضمن كاهش برابري پوند با 
يورو و دالر، دامن بورس هاي جهان را گرفته و حتي سبب سقوط و 
تعطيل شدن برخي بورس ها از جمله در ژاپن و كره جنوبي شده است. 
بازار طالهاي دست دوم مدت هاست كه داغ است؛ تشخيص طالي 
دست اول و دست دوم شايد تا حدودي مشكل باشد. ساده ترين راه 
براي اينكه دست دوم بودن طال را تشخيص بدهيد، يك نگاه به ظاهر 
آن، به ويژه به قفل و  بندي است كه در آن به كار رفته است. در طالي 
دست دوم، اين قسمت ها در مقايسه با بخش هاي ديگر كمتر براق اند 
و به خاطر استفاده هايي كه از طال شده، خش هايي هم در اين بخش ها 

ديده مي شود. 
محمد كشتي آراي، درباره  نحوه محاسبه خريد طال از مردم توسط 

واحد هاي صنفي به »كسب وكار« گفت: در زمان خريد طال، اجرت 
ساخت، سود فروشنده و ماليات بر ارزش افزوده كه در زمان خريد 
از خريدار دريافت شده كسر مي شود و فقط مصنوعات طال براساس 

وزني كه دارند، به نرخ روز خريداري مي شوند. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر درباره  نحوه خريد مصنوعاتي كه در آنها 
نگين به كار رفته است، اظهار كرد: اگر نگين ها بدل باشند، در زمان 
خريد آن از مردم وزن نگين ها از وزن طال كسر و فقط قيمت طالي 

خام به نرخ روز از مردم خريداري مي شود. 
وي افزود: درصورت اصل بودن نگين ها طبيعي است كه قيمت آنها 

نيز جداگانه محاسبه و پرداخت مي شود. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر در پاسخ به اين سوال كه قيمت خريد 
نگين هاي اصل در زمان خريد از مشتري توسط واحد هاي صنفي 
بســيار كمتر از زمان فروش آنهاســت، ادامه داد: طبيعي است كه 
نگين هاي به كار رفته شــده در مصنوعات در زمــان خريد از مردم 
به عنوان نگين هاي دست دوم و كاركرده محسوب مي شوند و قيمت 

آنها كمتر است و در داد وســتدها اين موضوع امري مرسوم است.  
باوجود ممنوعيت فروش طالي دســت دوم از سوي طالفروشان، 
مواردي مشــاهده مي شــود كه مصنوعات طاليي كه از مردم به 
قيمت بســيار پاييني خريداري شــده دوباره با آب طال جلوه داده 
و شفاف تر و به قيمت بســيار باالتري فروخته مي شــود و اين در 
 حاليســت كه فروش طالي دست دوم از ســوي واحدهاي صنفي

غيرقانوني اســت.  البته نكته  قابل توجه اين است كه همان طالي 
دست دوم با احتساب سود فروشنده و ماليات بر ارزش افزوده دوباره به 
مردم فروخته مي شود و با يك محاسبه كوچك مي توان تفاوت فاحش 
بين خريدوفروش طال را محاسبه كرد و در اين ميان سودهاي زياد از 
فروش  طالهاي دست دوم - كه به گفته رئيس اتحاديه طال و جواهر 

امري غيرقانوني است - عايد برخي مي شود. 
محمد كشتي آراي همچنين توضيح داد: براي تعيين قيمت طال بايد 
قيمت يك گرم طال را با قيمت اجرت ســاخت آن جمع و ۷ درصد 
سود فروشنده را به آن اضافه كنيم و ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده 

هم اضافه شــود.  وي ادامه داد: تمام اين اعداد قابل كنترل است و 
اگر كسي درباره ميزان اجرت يا ســودي كه به فروشنده داده شده 
 است، اعتراضي داشته باشــد، مي تواند به اتحاديه مراجعه كند تا 

رسيدگي شود. 
كشتي آراي درباره اجرت ساخت هر گرم طال نيز گفت: اجرت هاي 
ساخت معموال مشــخص اســت و در واحدهاي صنفي با درصد 
ناچيزي اختالف عرضه مي شود ولي اصوال اجرت ساخت ها براساس 
درجه بندي ميزان كاري كــه روي هر گرم طال انجــام مي گيرد، 

درجه بندي مي شود. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر افزود : معموال اجرت ساخت هر گرم طال 
5 تا 35 هزار تومان متناسب با كاري كه روي طال انجام شده است، 
محاسبه مي شود يعني ممكن اســت برخي طالها اجرت بيشتري 
داشته باشد و آن هم به خاطر كار بيشــتري است كه روي آن انجام 
مي شود.  كشتي آراي ادامه داد: برخي طالها مانند طالهاي چند رنگ 
و طالهاي فانتزي نيز از نظر ميزان قيمت تمام شده نيز اجرت ساخت 

بيشتري دارد چون كار بيشتري روي آنها انجام مي شود. 
وي درباره ۷ درصد سود فروشنده طال نيز گفت: واحدهاي صنفي 
كه قصد رقابت دارند، ممكن است ســود كمتري براي طالي خود 

دريافت كنند. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر افزود: طالهاي كم اجرت طالهايي است 
كه كار كمتري روي آنها انجام مي شــود و اين طالهاي كم اجرت با 

طالهاي دست دوم فرق دارد. 
كشــتي آراي درباره برگه فروش جواهرات نيز گفــت: معموال در 
واحدهاي صنفي در برگه فروش )فاكتــور( جواهرات، قيمت طال 
به روز درج مي شــود و اگر فرض كنيم برچسب يك انگشتر برليان 
۲ ميليون و 5۰۰ هزار تومان تعيين شده باشد، با احتساب ۷ درصد 
ســود و ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده بايد ۲ ميليون و ۷۲۰ هزار 
تومان به فروش برسد. وي ادامه داد: دليل اينكه قيمت طال را به روز 
در برگه فروش جواهرات مي نويسند، اين اســت كه اگر روزي فرد 
بخواهد اين جواهر را به همان واحــد برگرداند، مي تواند بر مبناي 
قيمت طال و جواهر به كار رفته شــده آن را دوبــاره خريداري كند.  
كشــتي آراي افزود: معموال در فاكتور جواهــرات جمله ضمانت 
 جنس هم نوشته شده كه نرخ مصوب اتحاديه در اين باره ۲5 درصد 

است. 

رئيس سابق اتحاديه طال و جواهر در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

جهش اونس جهاني طال
ممنوعيت فــروش طالي دست دوم

نايب رئيس اول مجلس شوراي اســالمي گفت: مجلس جديد 
شوراي اسالمي براي رفع دغدغه هاي اصناف تالش خواهد كرد. 
دكتر مسعود پزشكيان تاكيد كرد: سياست ها و رويكرد ما بايد 
به گونه اي باشــد كه مشــتري را راضي نگه داريم، درواقع اصل 
بايد رضايت مشتري باشد اما متاسفانه انصاف، اخالق و دين را 

مراعات نمي كنيم. 
به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رســاني اتاق اصناف ايران، وي 
ادامه داد: رابطه مردم، حاكميت و بنگاه هاي اقتصادي در كشور 

بايد به گونه اي باشد كه همواره شاهد يك رابطه بر مبناي برد – 
برد باشيم و هيچ يك از طرفين زيان نكنند. 

مجلــس  از  اصنــاف  گاليه هــاي  دربــاره  پزشــكيان 
شــوراي اســالمي گفــت: مــا خودمــان هــم از مجلــس 
گاليــه داريــم، زمانــي كــه قانــون هدفمنــدي يارانه هــا 
 را مي نوشــتند، نماينــدگان مجلــس و دولــت، بايــد

 ۲۰ درصــد از منابع حاصــل از هدفمند شــدن يارانه ها را به 
كارخانه هــا و اصناف اختصــاص مي دادند كه متاســفانه اين 

اتفاق نيفتاد.  نايب رئيس اول مجلس شــوراي اسالمي تصريح 
كرد: در زماني كه نظارت ها كافي نباشــد، بي اعتمادي شــكل 
خواهد گرفت و اخــالق هم رخــت برمي بنــدد بنابراين اگر 
 فكر و ذهن ما تنها رضايت مردم باشــد، ســود به خودي خود 

حاصل مي شود. 
 وي ادامه داد: اگر ژاپن به كشــوري قدرتمند تبديل شــده، به 
اين خاطر است كه رضايت مشتري را ســرلوحه كار خود قرار 

داده است. 

پزشــكيان، حضور اصناف را نمايانگر توسعه و قدرت در كشور 
عنوان كرد و گفت: ســود باال زماني حاصل مي شود كه هدف ما 

ارائه خدمت به مردم و رضايت مشتري باشد. 
وي افزود: در دوران تحريم ها، لوازم و تجهيزات پزشــكي كه در 
تركيه يك دالر بود، به قيمتي بيش از ۱۰ دالر به مردم فروخته 
مي شــد درحالي كه من همان موقع گفتم كه امكان آن وجود 
دارد كه اين لوازم با قيمت كمتر و در حــدود 5۰ درصد وارد و 

فروخته شود. 

مجلسدغدغههاياصنافرارفعميكند

اصناف
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 ثبت نام مزایده معادن برای ۹۴۳۵ فقره از ۶۲ مهر 
آغاز می شود و تا ۶۲ آذر ادامه دارد.

جزئیات ثبت نام مزایده معادن اعالم شد. سرپرست 
دفتر بهره برداری معــادن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از آغاز ثبت نام متقاضیان برای شرکت 
در مزایده بیش از ۵هــزار محدوده و معادن از ۶۲ 
مهرماه خبر داد و گفت: پروســه ثبت نام در کل 

کشور تا ۶۲ آذر ماه ادامه خواهد داشت.

مهدی حمیدی گفــت: ۹۴۳۵ فقــره محدوده 
و معدن که شــامل مجوز برداشــت، درخواست 
اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه 
بهره برداری و معادن متروکه می شود را به صورت 
مزایده از ۶۲ مهرماه در اختیار متقاضیان قرار می 
دهیم تا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( قیمت های پیشنهادی خود را ارائه 

کنند.

حمیدی با اشــاره به اینکه این محدوده ها در ۱۳ 
استان کشور به اضافه جنوب کرمان واقع شده اند، 
گفت: این استان ها در چهار بخش قرار گرفته اند 
که در بخش اول شامل محدوده ها و معادن استان 
های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، هرمزگان و بوشهر اســت و متقاضیان از 
۶۲ مهر ماه تا ۱۱ آبان مــاه فرصت ثبت نام دارند 
که به همین روال ســایر اســتان ها تا ۶۲  آذرماه 

بخش بندی شــده اند و بازه زمانی آنها در سایت 
اداره کل صمت استان ها اعالم می شود.

زمان ثبت نام مزایده معادن اعالم شد
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شهردار اندیشه خبر داد :

پروژه زمین چمن مصنوعی فاز ۴ در آینده نزدیک آماده بهره برداری است 
به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی 
و شهرداری اندیشه ،با تمهیدات شورای اسالمی و شهرداری اندیشه در 
خیابان توحید شمالی فاز ۴ اندیشــه زمین چمن مصنوعی برای رفاه 

شهروندان این منطقه احداث و به بهره برداری می رسد.
بهروز کاویانی با اعالم این خبر افــزود : از نیازهای پر مصرف جوانان و 
نوجوان و زیرساخت های مهم تفریحی ورزشی در شهر می توان اماکن 
ورزشی بویژه زمین های چمن مصنوعی نام برد که بواسطه عالقه مندی 
های مختلف شهروندان و کاربرد آنها شــاهد استفاده پر کاربرد از آنها 
هستیم  لذا احداث و برنامه ریزی در این راستا یکی از دغدغه های اصلی 

مدیریت شهری اندیشه است. 
شهردار اندیشه با اشــاره به اینکه اقدامات بسیار زیادی در جهت ارتقا 
شاخصه های ورزشی در شهر اندیشــه تمهید شده است گفت : طرح 
ریزی این پروژه ها نیز با در نظر گرفتن عدالت منطقه ای صورت گرفته 
تا امکانات و زیر ساخت ها در تمام نقاط شهر بطور یکسان در بازه زمانی 
تعیین شده احداث گردد. وی افزود : در این راستا زمین چمن مصنوعی 
به مساحت هشتصد متر و با اعتبار هفتصد میلیون تومان جهت رفاه 
حال شــهروندان فاز ۴ در خیابان توحید شمالی ، خیابان مهر در حال 
احداث است که در آینده نزدیک به بهره برداری و در اختیار شهروندان 

قرار خواهد گرفت.

تعمیر و سرویس سیستم انتقال آب چاه شماره هشت شهر 
اندیشه 

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی 
و شهرداری اندیشه ، معاون خدمات شهری شهرداری اندیشه از تعمیر و 
سرویس سیستم انتقال آب در چاه شماره هشت شهر اندیشه متعلق به 
شبکه آبیاری فضای سبز این شهر خبر داد.  مرتضی نوری در این رابطه 
با تاکید بر اجرای سیاست های کلی در جهت بهره برداری بهینه و صرفه 
جویی در  مصرف از آب در آبیاری فضای سبز گفت : با توجه به مشکالتی 
که برای پمپ آب چاه شماره هشت شهر اندیشه پیش آمده بود  لذا با 
عنایت به پیگیری های انجام گرفته توسط همکارانم در سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز و با توجه به اینکه آبیاری برای قسمتی از شهر با تانکر 
انجام می گرفت لذا تمهیدات الزم در خصوص تعمیر  و سرویس این چاه 
در نظر گرفته شد.  وی افزود : در این راستا سیستم آبرسانی این چاه به 
طور کامل سرویس گردید.  گفتنی است این چاه بخشی از آب شرب 
مصرفی فاز دو شهر اندیشه را تامین میکند و  برای آبیاری فضای سبز 

شهر اندیشه روزانه ۰۰۰/۵۰۰/۴ لیتر آب دهی انجام می گردد تا شاهد 
شهری سرسبز و نمونه در غرب استان تهران باشیم

شهردار شهر اندیشه خبر داد:
طرح بهسازی و ترمیم پیاده رو های شهر اندیشه با قدرت در 

حال اجراست
به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی و 
شهرداری اندیشه،با اجرای طرح رفع نواقص و مشکالت پیاده رو های شهر 
اندیشه شاهد ارتقای شاخص های خدماتی شهرداری اندیشه به شهروندان 
خواهیم بود. بهروز کاویانی شهردار شهر اندیشه با بیان این موضوع گفت: از 
آنجایکه شهر موجودی زنده است و به واسطه عوامل مختلفی از جمله آب و 
هوا، تردد، فرسایش و دیگر موارد بدون تردید امکانات و زیرساخت های آن  
مستهلک می شود ، لذا پیاده روها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وی در 
ادامه افزود: در راستای رفع معضالت و مشکالت پیاده روهای شهر اندیشه با 
حمایت اعضای محترم شورای اسالمی عملیات ترمیم و پیاده روسازی سطح 
شهر اندیشه با قوت به اجرا درآمد.  وی در این خصوص افزود: قرار است در این 
پروژه اجرایی با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال نقاط هدف و کارشناسی شده پیاده 
روهای سطح شهر از هرگونه مشکل عاری گردند.  وی در پایان تصریح کرد: 
امیدوارم با اجرای این طرح توانسته باشیم خدمت ارزنده ای برای شهروندان 

انجام دهیم و شاهد شهری ایمن و با امکانات مطلوب شهروندان باشیم. 

نوسازی و تجهیز بوستان دكتر حسابی فاز پنج شهر اندیشه به 
وسایل بازی كودكان

به گزارش واحد خبــر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شــورای 
اسالمی و شهرداری اندیشه ،سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای 
سبز شهرداری اندیشه از نوسازی وسایل بازی کودکان در بوستان دکتر 

حسابی فاز ۵ اندیشه خبر داد. 

نوسازی و تجهیز بوستان دكتر حسابی فاز پنج شهر اندیشه به 
وسایل بازی كودكان 

به گزارش واحد خبــر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شــورای 
اسالمی و شهرداری اندیشه ،سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای 
سبز شهرداری اندیشه از نوسازی وسایل بازی کودکان در بوستان دکتر 

حسابی فاز ۵ اندیشه خبر داد. 
چاوشی در این خصوص گفت : با توجه به ارتقا شاخصه های فرهنگ 

شهر نشینی یکی از نیازهای روزمره و مهم شهروندان برای گذراندن وقت 
فراغت خود و فرزندانشان استفاده از وسایل بازی و ورزش در بوستان های 
سطح شهر است که تبعا پس از مدت زمانی شاهد مستهلک شدن آن 
هستیم. وی افزود : در راستای نوسازی این وسایل شهرداری اندیشه در 
طی سال اقدام به تعویض ، تعمیر و نوسازی این امکانات می نماید که با 
توجه به بررسی بعمل آمده در بوستان دکتر حسابی ، وسایل بازی این 
پارک طی مدت کوتاهی نوسازی گردید تا فرزندان شهروندان شریف این 
منطقه در فاز پنج بتوانند با آسایش خاطر بیشتری از آن بهره مند گردند.

چاوشی ادامه داد : با عنایت به برنامه ریزی جامعی که در این خصوص 
توسط شهردار محترم ابالغ شده ، انشاهلل با توجه به اولویت بوستان ها 
در تمام نقاط سطح شهر بنا به نیاز ، اقدام به نوسازی و تجهیز پارک ها به 

وسایل بازی و ورزش جدید خواهد شد.

شهردار اندیشه خبر داد: آغاز عملیات آسفالت، جدول گذاری 
و بهسازی معابر سطح شهر اندیشه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی 
و شهرداری اندیشه ، بهروز کاویانی از آغاز عملیات اجرایی جدول گذاری 
، اصالح انهار، پیاده رو ســازی ، ترمیم پیاده روهای سطح شهر، بهبود 
وضعیت آسفالت فاز ۲، فاز ۳، فاز ۴ و فاز ۵ شهر اندیشه با اعتبار قریب به 

۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
شهردار اندیشه در این خصوص افزود: از آنجا که توجه و رفع نواقص معابر 
شهر بعنوان شریان های اصلی تردد شهروندان از وظایف ذاتی شهرداری 
محســوب می گردد در این راســتا با هدف آســایش و آرامش خاطر 
شهروندان و همچنین بهبود وضعیت آسفالت معابر و با توجه به پیگیری 
های اعضای محترم شورای اسالمی شهر اندیشه و تصویب الیحه آن در 
اسرع وقت عملیات بهسازی و ترمیم کلیه معابر فاز های ۴،۳،۲و ۵ شهر 

اندیشه در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: برای انجام این عملیات گسترده در جهت رفع مشکالت 
معابر ، تمام مراحل قانونی آن طی شد و تالش داریم در کوتاه ترین زمان 
نسبت به جدول گذاری و اصالح انهار و پیاده روسازی در سطح شهر به 
طور کامالً جهادی اقدام نماییم تا با اجرای این طرح شاهد بهبود آسفالت 
معابر در فازهای ۲، ۳، ۴ و ۵ شهر اندیشه باشیم. شهردار اندیشه در پایان 
افزود :  امیدواریم شهروندان عزیز ضمن رضایتمندی از خدمات خادمان 
خود در مجموعه مدیریتی شهر اندیشه با اجرای این پروژه بتوانند تردد 

آسان تری را در نقاط مختلف شهر انجام دهد.

اجرای عملیات جدول گذاری و اصالح انهار شهر اندیشه در 
دستور كار شهرداری

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی 
و شهرداری اندیشه، معاونت فنی عمرانی شهرداری شهر اندیشه در این 
خصوص گفت: با توجه به ابالغ طرح بهســازی معابر از سوی شهردار 
محترم و حسب تاکید ایشان در خصوص تسریع در روند اجرایی این 
پروژه، عملیات اجرایی جدولگذاری و اصالح انهار شهر اندیشه با اعتبار 

۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است.
 ایزدی در این خصوص افزود: از اهداف اصلی این طرح هدایت آب های 
سطحی و رفع موارد مشــابه و همچنین ایجاد سیما و منظر مناسب و 
رفع نواقص جداول و انهاردر سطح شهر می باشد که هم اکنون  توسط 

همکارانم در حال اجراست.
 وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح در مناطق حادثه خیز و گزارش 
شده توسط کارشناسان و مردم، نقاط ضمن مورد پایش قرار گرفتن ، 

عملیات اجرایی آنها انجام خواهد گرفت.
وی خاطرنشان ساخت: انشــااهلل با تالش و همت همکارانم و نظارت و 

پیگیری شهردار محترم این طرح توســط پیمانکار به زودی به اتمام 
خواهد رسید.

پروژه بهبود آسفالت معابر فاز ۴ شــهر اندیشه با بیش از ۱۶ 
میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست.

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی و 
شهرداری اندیشه ،معاون فنی عمرانی شهرداری شهر اندیشه یکی از پروژه 
های اولویت دار شهرداری اندیشه را در راستای رفع نواقص و مشکالت 
معابر سطح این شهر را بهبود آسفالت معابر فاز ۴ اندیشه دانست و   افزود :   
طرح بهسازی آسفالت معابر سطح شهر اندیشه را می توان یکی از دغدغه 
های مهم مدیران شهری عنوان نمود  که با توجه به تاکید اعضای شورای 
اسالمی و شهردار محترم این طرح در دستور کار اجرایی شهرداری قرار 
گرفته است.  ایزدی در ادامه افزود :  این طرح با اعتبار ۱۶میلیارد و پونصد 
میلیون ریال  هم اکنون مراحل پایانی خود را می گذراند و با توجه به میزان 
پیشرفت این پروژه انشااللله در آینده نزدیک شاهد اتمام آن خواهیم بود و 

امیدواریم شهروندان شریف فاز ۴ از آن بهره مند گردند.

صنعت و 
معدن

تأمین و تضمین خوراک مورد 
نیــاز صنعت پتروشــیمی در 

دهه های آینده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با 
توجه به ذخایر نفت و گاز در کشور، می توان خوراک 
مورد نیاز صنعت پتروشیمی ایران را در دهه های 
پیش رو تضمین و تأمین کرد کــه این موضوع 
ضمانتی برای حضور سرمایه گذاران در طرح های 

توسعه ای است.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی 
شاهمیرزایی در دیدار با دیمیتری کلتسوف، سفیر 
کشور بالروس و والدیمیر سیزوف، معاون کنسرن 
دولتی »بلنفتخیم« اظهار کرد: صنعت پتروشیمی 
ایران با توجه به زیرساخت های مطلوب، آمادگی 
کامل دارد در زمینه تأمین محصوالت پتروشیمی، 
مواد اولیه، کاتالیست، دانش فنی و خدمات فنی و 
مهندسی مورد نیاز بالروس با این کشور همکاری 

کند.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید ســاالنه صنعت 
پتروشیمی ایران ۹۰ میلیون تن با تولید ۵۰۰ گرید 
انواع محصول پلیمری و شــیمیایی است، گفت: 
حجم صادرات صنعت پتروشیمی ایران پارسال 

حدود ۲۵ میلیون تن بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
پیش بینی می شــود ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی ایران تا ۱۰ سال آینده به ۲۰۰ میلیون 

تن در انواع زنجیره  ارزش و تکمیلی افزایش یابد.
شاهمیرزایی با مثبت ارزیابی کردن ظرفیت های 
مشترک همکاری با بالروس ادامه داد: زمینه های 
مختلفی بــرای همکاری ها به ویــژه در صنعت 
پتروشــیمی وجود دارد و باید هم زمان با تداوم 

رایزنی ها، برای تقویت روابط دوجانبه تالش کرد.

خبر

عضــو کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلس شــورای 
اســالمی بر لزوم رفع موانع 
واردات و صادرات از پیش پای 
فعاالن صنعت ســنگ تاکید 
کرد. فرهاد طهماســبی ، ۲۲ مهرماه در آیین اختتامیه 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ نیمور محالت، 
ضمن بی نظیر خواندن ظرفیت هــای محالت در حوزه 
معادن ســنگ های تزئینی و تقدیر از اقدام شاخص این 
شهرستان در برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ، اظهار 
کرد: استان هایی همچون استان فارس و استان مرکزی با 
ارزش آفرینی از مواد معدنی خام، در ایجاد اشتغال و رونق 
صادرات نقش قابل توجهی ایفا می کنند. وی با بیان اینکه 
به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن احساس می کنم 
در قبال این عزیزان تکلیف و مسئولیت مضاعفی داریم، 
گفت: متاسفانه فعاالن معدنی با مشکالت زیادی در عرصه 
واردات ماشین آالت معدنی دست و پنجه نرم می کنند و 
در واقع واردات این ماشین آالت بسیار سخت شده یا برای 

قشر عظیمی از معدنکاران غیرممکن شده است.
طهماسبی با بیان اینکه قیمت ها در این بخش سرسام آور 
و غیر قابل دسترس برای قشر متوسط و ضعیف حوزه 
فعالیت های معدنی اســت، افزود: در این شرایط تهیه 
بسیاری از تجهیزات مورد نیاز معادن برای معدنکاران 
غیرممکن یا به شدت ســخت و تامین مالی آن دشوار 

اســت.  وی با طرح ســوال هایی همچون »ما در بحث 
صادرات مواد معدنی و بویژه سنگ های تزئینی، نسبت 
به کشــور ترکیه چه جایگاهی داریم؟ سهم ما از منابع 
حاصل از صادرات ســنگ در بازار منطقه ای و بازارهای 
جهانی چند درصد است؟ حجم ذخایر ما چقدر است؟ 
خروجی و منفعت ارزی ما از معادنی که به ادعای برخی 
ســازمان ها به محیط زیســت و طبیعت خسارت وارد 
می کند، البته اگر این خسارت فرضا صحت داشته باشد، 
چقدر است؟« اظهار کرد: محاسبات در این حوزه، قطعا ما 
را مغبون نشان خواهد داد چرا که بستر صادرات را فراهم 
 نمی کنیم و در صادرات سنگ های تزیینی به شدت ایجاد 

مانع می کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت: ترکیه در همسایگی ما به راحتی 
بازارهای منطقــه ای و جهانی ســنگ های تزئینی را 
ربوده است، حتی برخی از برندهای معروف و باکیفیت 
سنگ های تزئینی ما هم با بی کیفیت ترین ماده معدنی 
آنها قدرت رقابت ندارد. بخش خصوصی در صنعت سنگ 
و معدن کاران، از اینکه در بحث صادرات مانع تراشــی 
می شود بسیار گله مند هســتند. وی با بیان اینکه این 
صنعت با یک صحبت غیرکارشناسانه مسئول اجرایی، 
به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد و زیان می بیند، افزود: 
مانع تراشــی برای صادرات این بخش را آزار می دهد و 

وزارت صنعت در این موضوع بسیار ضعیف عمل می کند، 
در حوزه معادن و فعالیت های اکتشافی که ضرورت دارد 
برای اکتشافات هزینه کند، برنامه ای ندارد و در حمایت 
از صادرات مواد معدنی و بویژه سنگ های تزیینی هیچ 

کار قابل ارائه ای دیده نمی شود.
طهماسبی با بیان اینکه قشر عظیمی از کارگران از این 
مسیر ارتزاق می کنند و می توانیم در صورت برخورداری 
از برنامه درست و کارآمد و با رفع موانع در حوزه معادن 
سنگ های تزیینی میزان باالیی از رضایتمندی عمومی را 
ایجاد کنیم، بر لزوم تدوین سند توسعه معادن تاکید کرد و 
گفت: این سند باید در حوزه اکتشافات، استخراج، فراوری 

و تامین ماشین آالت، قابل سنجش و ارزیابی باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که نمایشــگاه سنگ محالت 
محل تضارب افکار، تجربه ها و اندیشه ها باشد و گفت: 
تغییراتی در ساختارهای وزارت صمت ایجاد شده ولی 
در این تغییرات باید از فعــاالن اصلی حوزه معادن و 
سنگ های تزیینی نظرخواهی می شد که این اتفاق 
نیفتاده اســت در حالی که اعمــال چنین تغییراتی 
بدون مطالعه و بدون جلب آرا و نظرات صاحبان اصلی 
این حوزه فعالیتی، خروجی و نتیجه موفقی نخواهد 
داشت. طهماســبی با انتقاد از عدم اطالع رسانی در 
خصوص برگزاری این نمایشگاه در رسانه ملی، از سوی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس جهت دریافت 
پیشــنهادات فعاالن معدنی در حوزه وزارت اقتصاد، 
گمرک، موانع صادرات و در حوزه واردات ماشین آالت 

معدنی اعالم آمادگی کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد:

لزوم رفع موانع واردات و صادرات در صنعت سنگ

به همت ذوب آهن اصفهان انجام شد
برگزاری جشن با شکوه میالد 
پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر 

صادق)ع( در زرین شهر
همزمان با فرا رسیدن ایام نورانی والدت فرخنده 
پیامبر اکرم )ص( ، میالد با سعادت حضرت امام 
جعفر صادق )ع( و گرامیداشت هفته وحدت چهار 
شنبه ۲۰ مهرماه مراسم جشن با شکوهی به همت 
ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه قیام زرین شهر 

برگزار گردید.
برگزاری جشن با شکوه میالد پیامبر اکرم )ص( و 

امام جعفر صادق)ع( در زرین شهر
به گزارش ایلنا، همزمان با فرا رسیدن ایام نورانی 
والدت فرخنده پیامبر اکرم )ص( ، میالد با سعادت 
حضرت امام جعفر صادق )ع( و گرامیداشت هفته 
وحدت چهار شــنبه ۲۰ مهرماه مراسم جشن با 
شکوهی به همت ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه 

قیام زرین شهر برگزار گردید.    
در این مراسم جشن باشکوه که با حضور جمعی از 
مسئوالن شهرستان ، ذوب آهن اصفهان و جمعی 
از خانواده های ذوب آهنی برگزار شد، برنامه های 

متنوع فرهنگی و هنری به اجرا در آمد.
حســین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان 
در مجلس شورای اسالمی در این مراسم گفت :  با 
توجه به شرایط عمومی جامعه و نیاز مردم به نشاط 
و شادی ،  از مسئولین ذوب آهن اصفهان به لحاظ 

برگزاری این جشن با شکوه قدردانی می کنم .
وی به تشــریح وضعیت کنونی کشور پرداخت و 
گفت : شرایط ناشی از همه گیری بیماری کرونا 
وتعطیلی مجموعه های آموزشی و گسترش فضای 
مجازی موجب شــد که بعضی از جوانان ما دچار 

هیجان شوند.

اخبار

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com
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استان ها

سید محسن موسوی: به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی، آیت اهلل قربانعلی دری 
نجف آبادی روز گذشته در همایش دامپزشکی که به 
مناسبت هفته دامپزشکی مهرماه در سالن اجتماعات 
سازمان در اراک برگزار شــد افزود: امنیت غذایی در 
کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باید با استفاده 
از تمامی ظرفیت های از جملــه افزایش بهره وری، 
خاک، نیروی انسانی و دانش فنی، زمینه بی نیازی 
کشور به سایر کشورها فراهم شود. وی با یادآوری هدر 
رفت ۴۰ درصد آب کشاورزی در آبیاری بارانی ادامه 
داد: با بهره گیری از سامانه های نوین آبیاری و آبیاری از 
طریق ریشه به گیاهان باید بهره وری آب از ۳۵ درصد 

در بخش کشاورزی به ۲ برابر افزایش یافته و با تحقق 
این مهم می توان تولیدات محصوالت کشاورزی را 
نیز تا ۲ برابر افزایش داد. امام جمعه اراک خاطرنشان 
کرد: همچنین می توان با تغییر الگوی کشت، کود 
دهی و استفاده از سم در زمان مناسب زمینه تولید 
۲۰ میلیون تن گندم در کشور را فراهم کرد. آیت اهلل 
دری نجف آبادی گفت: شرایط منطقه، جهان و کشور 
اکنون حساس بوده و با هوشیاری تمام باید برای تامین 
امنیت غذایی برای قرن های آینده کشور برنامه ریزی 
و تدبیر کرد. وی یادآور شد: ایران اسالمی خانه تمامی 
قومیت ها شامل کرد، لر، ترک، بلوچ و فارس بوده و با 
وجود اینکه در قرن های گذشته قسمت هایی از کشور 

توسط بیگانگان جدا شــده در انقالب اسالمی ملت 
ایران اســالمی با اتحاد و همدلی و اهدای ۲۳۰ هزار 
شهید اجازه نداده اند یک وجب از خاک کشور توسط 
بیگانگان از کشور جدا شود. نماینده ولی فقیه در استان 
مرکزی گفت: دشمنان ایران اسالمی با ایجاد توطئه 
به دنبال تجزیه کشور هستند و این توطئه دشمنان 
نیز با اتحاد و همدلی مردم و اطاعت از دستورات رهبر 
معظم انقالب همانند گذشته نقش بر آب می شود. 
آیت اهلل دری نجف آبادی با یــادآوری تغییر اقلیم، 
شرایط آب و هوای و خشــک سالی های اخیر افزود: 
شرایط آب و هوایی مشکالتی را برای بخش کشاورزی 
به همراه داشته و باید با توجه به شرایط اقلیمی موجود 

و برنامه ریزی مناسب زمینه توسعه تولید محصوالت 
کشاورزی در کشور فراهم شود. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی در این نشست گفت: تامین 
امنیت غذایی از جمله مهمترین اهداف وزارت جهاد 
کشاورزی بوده و امسال با وجود تمامی مشکالتی که 
در زمینه تامین مواد غذایی در سایر نقاط دنیا به وجود 
آمد با تدبیر دولت و اقدامات انجام شده مشکلی در این 

زمینه در کشور وجود نداشت. 

سید محسن موسوی: مدیرتوزیع 
برق شهرســتان خنداب از تست 
بیش از ۵هــزار کنتــور برق در 
این شهرســتان از ابتدای ســال 

جاری تاکنون خبرداد. حســین 
نوروزی اصالح انشعابات و تست 
کنتورهای عادی مشترکین ۵۲۵۰ 
مورد،تعمیر۸۵ دستگاه پست و 
تابلو ،اصالح ۸۵۰ دســتگاه پایه 
چراغ ،تعمیر ۲۶کیلومتر شبکه 
توزیع برق، جوشــکاری۶۴ درب 
تابلو چاه های کشــاورزی ، نصب 
۳۳۶ انشــعاب بــرق، نصب ۲۴ 
دستگاه کنتور هوشمند وتعویض 
۲۱۲ کنتور برق را از جمله اقدامات 

انجام شده عنوان کرد. وی نصب 
سرخط حفاظتی برای شبکه های 
فرعی در راستای پایداری شبکه 
به تعداد ۴۲ سری،جوشــکاری 
۱۶ مــورد ســکو ترانــس چاه 
آب آشــامیدنی های در معرض 
ســرقت،کاور گذاری کنســول 
تیرهای فشار متوســط به تعداد 
۴۸۵ پایه برای کاهش خاموشی ها 
و مقاوم سازی شبکه اراضی حاجی 

آباد را ازدیگر اقدامات برشمرد.

سید محسن موســوی: شهردار 
منطقه سه اراک به تشریح اقدامات 
عمرانی، فرهنگی و اجتماعی این 
منطقــه از ابتدای ســال جاری 
تاکنون پرداخــت و گفت: بیش 
از ۸۰۰۰ تن آســفالت در سطح 
معابر ایــن منطقه توزیع شــده 
اســت. به گزارش اداره ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری اراک، 
محمد جعفرپور با اشاره به توزیع 
۸۰۰۰ تن آســفالت در ســطح 

منطقه سه اراک، اظهار کرد: این 
نهضت همچنان ادامــه دارد و از 
جمله اقدامات عمرانی شهرداری 
در سطح منطقه می توان به اجرای 
عملیات آسفالت و لکه گیری در 
نقاط مختلف سطح منطقه، روکش 
آسفالت خیابان ها، کوچه و معابر 
اصلی سطح منطقه، جدول گذاری 
بلوار کربال و کوچه ها و معابر اصلی 
منطقــه، همچنیــن پله گذاری 
ســمت کوهپایــه و کوچه های 

صعب العبور کــوی امام علی )ع( 
توسط واحد عمران و احداث زمین 
چمن مصنوعی در نقاط مختلف 

سطح منطقه اشاره کرد.

تامین امنیت غذایی و اقتدار غذایی از برنامه های اولویت دار دولت سیزدهم

توزیع بیش از ۸ هزار تن آسفالت در معابر منطقه۳ اراکتست بیش از ۵ هزار کنتور برق در خنداب
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نصف جهان میزبان بزرگترین رویداد صنعت ساختمان 
بيســت و پنجمين نمايشــگاه بين المللی صنعت 

ساختمان در اصفهان برگزار می شود
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان از تاریخ ۲۶ به مدت ۴ روز با حضور 
برندهای مطرح در محل دائمی نمایشــگاه 
اصفهان برگزاری می گردد. به گزارش واحد 
روابط عمومی نمایشگاه بین المللی اصفهان 
 این نمایشــگاه بــا حضور ۱۲۸ شــرکت و 
تولید کننــده آغاز بــه کار خواهــد کرد. 
شرکت هایفعال در حوزه های سبک سازی و مقاوم سازی، شیرآالت، لوله و اتصاالت، 
تولید کننده پنجره، تولید آجر، سقف کاذب، هوشمند سازی، تولید کنندگان بتن و 
آسانسور آخرین دستاوردها و ظرفیتهای خود راظرف چهار روز برگزاری این رویداد 
نمایشگاهی به نمایش می گذارند.  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان 
در متراژ ۸9۰۰ متر و با حضور مشارکت کنندگانی از استان های تهران، خراسان 
رضوی، اصفهان، فارس، سمنان، خراسان شمالی، قم، یزد، هرمزگان و خوزستان 
برگزار خواهد شد.  این نمایشگاه در شرایطی برگزار می گردد که از نظر کیفیت 
نسبت به دوره های سابق ارتقاء یافته و برندهای مطرحی را گرد هم آورده است. از 
جمله این برندها می توان به آجر شهرزاد، شرکت تولیدی بهریزان، آریا بارون، فوالد 

فرم سپاهان، تانگیران، جهان آرای اسپادانا و بتن همدانیان اشاره کرد. 

هم افزایی و تعامل ، راهبرد مدیریت بهینه انرژی
شركت توزيع برق اصفهان ميزبان امام جمعه رهنان 

و شهردار منطقه 11 بود 
در این مراسم که سرپرست شرکت توزیع برق 
اصفهان معاونین ، مدیر برق منطقه ۳ و مدیر 
روابط عمومی حضور داشت مهندس علیرضا 
کشانی سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان  
از حل برخی از چالش های گذشته  گفت : با 
توجه به اینکه در سال گذشته خاموشی هایی 
اتفاق افتاد در سال جاری نگرانی هایی در این 
خصوص وجود داشت اما صنعت برق با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ با افزایش زود 
هنگام هوا ؛ بارش کم باران و تشدید خشکسالی به همراه افزایش مصرف روبرو بود 
ولی تابستانی  با کمترین چالش را ســپری  و با اجرای برنامه های عملیاتی سال 
۱۴۰۱ را بدون خاموشی مشترکین خانگی  سپری کرد . وی خاطر نشان کرد : از 
اقدامات دیگر رصد الگوی برق در ادارات دولتی بود به نحوی که در تابستان سال 
جاری اداراتی که بیش از حد استاندارد برق مصرف کردند را قطع نمودیم و شاهد 

۳۰ درصد کاهش مصرف برق در ادارات دولتی بودیم . 

واريانت خطوط 63 كيلو ولت افرينه ،خرم آباد2 و 
پلدختر،خرم آباد با موفقيت انجام شد

سید محسن موسوی: مدیر امور انتقال نیروی 
برق استان لرستان گفت:واریانت خطوط ۶۳ 
کیلوولت افرینه ،خرم آباد۲ و پلدختر،خرم آباد 
در استان لرســتان با موفقیت انجام و برقدار 
شد. به گزارش دفتر  روابط عمومی  شرکت 
برق منطقه ای  باختر “ولی اله ابراهیمیان” 
با اعالم این خبر افزود:بر اثر بارش های سیل 
آسایی که در جنوب استان لرستان روی داد این بخش از استان دچار رانش زمین 
شد و در اثر این پدیده ۳ کیلومتر از خطوط ۶۳ کیلوولت منطقه افرینه دچار  آسیب 
گردید. وی اظهارداشت:با تالش و پیگیری های  همکاران این امور و واحد طرح 
اصالح و بهینه سازی شرکت برق منطقه ای باختر این خط در محلی ایمن و مطمئن 
از نظر زمین جابجا و واریانت شد و هم اکنون نیز برقدار گردید. ابراهیمیان افزود:این 
خطوط بخشی ازشبکه جنوب استان لرستان از جمله شهرهای پلدختر ، افرینه 
و توابع آنها را به شبکه مرکز استان لرستان  متصل نموده و نقشی مهم در قابلیت 

اطمینان شبکه جنوب استان لرستان بر عهده دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از آمادگی کامل این شرکت برای 
ورود به فصل سرما خبر داد

اقدامات و تمهيدات شركت گاز استان مركزی در 
مواجهه با بحران های احتمالی فصول سرد سال

سید محســن موســوی: همزمان با نوزدهم 
مهرماه ســالجاری و با ورود به فصل پاییز، به 
منظور هماهنگی و آمادگی زمستانی و بررسی 
شرایط و اطمینان از آمادگی تامین گازطبیعی 
مشترکین و لزوم بازدید و بررسی تاسیسات و 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه 
و شیرهای گاز و رفع اشکاالت و آمادگی الزم 
جهت مقابله با بحران های احتمالی و رعایت موارد ایمنی، جلسه هماهنگی و آمادگی 
زمستانی با حضور مدیرعامل، معاونین، روسای واحدهای ستادی و روسای نواحی 
در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان مرکزی در ابتدای جلسه محمدرضا سمیعی مدیر عامل این شرکت ضمن 
تبریک بمناسبت هفته وحدت و میالد با سعادت پیامبر اکرم)ص( و حضرت امام 
جعفرصادق)ع( گفت: ازجمله اقدامات بهره برداری نواحی گازرسانی، بازدید و بررسی 
تاسیسات، ایستگاه های تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و شیرهای گاز است و باید 

راه های مقابله با بحران های احتمالی را با رعایت موارد ایمنی مورد بررسی قرار داد.

ديدارمدير مخابرات منطقه مركزی با فرماندهی 
انتظامی استان

سید محســن موســوی: مدیرمخابرات 
منطقه مرکزی بــا ســردار رفیعی کیا 
،فرمانده جدید نیروی انتظامی اســتان 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه مرکزی، در ابتدای این نشســت 
که در دفتر فرماندهــی نیروی انتظامی 
اســتان برگزار شــد ،ســردار رفیعی کیا، ضمن تقدیر از زحمات وتالش 
های به عمل آمــده اظهار امیدواری کــرد با همکاری وتعامل بیشــتر و 
 بهبود سطح خدمات عمومی شــاهد افزایش رضایت مندی مردم شریف 

استان باشیم.
در ادامه این جلسه مهندس لطفی ،ضمن تبریک انتصاب سردار رفیعی کیا 
به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان ، تاکید کرد: مخابرات آمادگی کامل 
دارد نهایت سعی وتالش خود را در راســتای توسعه شبکه های ارتباطی 

مجموعه نیروی انتظامی استان به عمل آورد.

استان ها

طراحی ابزار کنترل منشن کاربران در توییتر
توییتر سرگرم طراحی قابلیتی است که به کاربران اجازه می دهد کنترل کنند چه کسانی می توانند آنها را در این پلتفرم منشن کنند. یکی از ویژگی های توییتر، این است که هر کاربری با 

استفاده از عالمت @ در مقابل نام کاربری افراد، می تواند آنها را مخاطب خود قرار دهد. اما گویا توییتر سرگرم طراحی قابلیتی برای کنترل این منشن ها به منظور مقابله با آزار و اذیت در این 
شبکه اجتماعی است. جین مانچون وونگ، محقق و مهندس حریم خصوصی اعالم کرد توییتر در حال آزمایش امکان مسدود کردن کامل قابلیت منشن کردن یا محدود کردن آن به افرادی 

است که کاربر را دنبال می کنند. دومنیک کاموزی، طراح حریم خصوصی توییتر در ابتدا تایید کرد چنین قابلیتی در دست طراحی است اما بعدا این اظهارات را حذف کرد.

فضای تولید داخلی و صنایع 
هرساله تحت تاثیر محدودیت 
در گازرســانی در زمستان با 
مشکالت عدیده ای روبرو می 
شود. سیاست های کج دار و 
مریز دولتها طی سالهای اخیر در رابطه با رساندن برق و 
گاز به تولید، تبعات جبران ناپذیری در اقتصاد ایجاد کرده 
است.  مازیار سیاح نژاد، رئیس امور نظارت، اندازه گیری 
و کنترل کیفیت گاز در این رابطه گفته است: ۶ درصد از 
تولید ساالنه گاز کشور صادر می شود. سهم صنایع عمده 
از مصرف گاز ۱۷ درصد و سهم نیروگاه ها ۳۰ درصد از 
کل تولید است. اکنون ۸9 نیروگاه در کشور وجود دارد. 

بخش خانگی و تجاری بیش از ۴۴ درصد از کل تولید 
را مصرف می کنند، 9۷ درصد از شــهرها و 9۰ درصد 
روستاها گازرسانی شده اند. در سال ۸۶ ایران 9 پاالیشگاه 
گاز در کشور داشته که ۴۷۰ میلیون مترمکعب گاز تولید 
می کرده است، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد پاالیشگاه ها 
به ۲۲ پاالیشگاه رسیده که روزانه ظرفیت تولید ۸۵۰ 
میلیون مترمکعب گاز را دارا هستند که ۷۰ درصد رشد 

را نشان می دهد.
گازرسانی شهری از سال ۸۶ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۶9 
درصد رشد داشــته، این در حالی است که گازرسانی 
به روستاها در این مدت ۷ برابر شده است. مصرف گاز 
در بخش خانگی در زمستان به شدت رشد می کند. در 
بخش خانگی با انفجار مصرف گاز مواجه می شویم. برای 
تأمین گاز خانگی مجبور به محدود کردن گازرسانی به 

نیروگاه ها و صنایع خواهیم بود.

گاز رسانی   به   صنايع  و  نيروگاه ها   در   فصل   زمستان   محدود  می شود؟

تهدید  تولید  با  کمبود  انرژی 
كاهش تقاضا و گرانی كاالها با محدوديت انرژی رسانی به صنعت 

چالش تولید با محدودیت انرژی 
مسعود دانشمند، اقتصاددان 

صنعت و تولید بدون انرژی نمی تواند امورات خود را به سرانجام برساند. نیاز صنعت و تولید به انرژی اعم از برق، آب، گاز و... غیرقابل انکار است. این انرژی است که چرخ صنعت و تولید را می چرخاند. بدون انرژی که گاز 
هم یکی از مهم ترین بخش های ان است تولید در زمستان به خواب خواهد رفت. تمامی صنایع به این انرژی وابسته هستند. اصال دور از تصور است که بتوان بدون برق و گاز که برق در تابستان و گاز در زمستان قطع می 

شود، امورات صنعت و تولید را جلو برد. با آغاز فصل سرما و با مشاهده افزایش و اوج گیری مصرف گاز در بخش خانگی دست دولت به سمت  قطعی گاز صنایع می رود. 
گویا تنها اعالم محدودیت گاز رسانی وظیفه دولت است. در حالی که دولت وظیفه دارد در حال حاضر که هنوز به اوج سرما نرسیده ایم، انرژی و گاز مورد نیاز صنایع را از هر روشی که می تواند تامین کند. چرا دولت از 
امروز به فکر واردات گاز از ترکمنستان برای تامین گاز صنایع در زمستان نیست. چرا تا مصرف بخش خانگی باال می رود صنعت قربانی می شود. دولت بیاید از ترکمنستان گاز را وارد کند و در صنایع بخصوص صنایع 

خراسان شمالی و جنوبی، مازندران و... استفاده کند. 
چرا هر سال صنایع و تولید را دچار اختالل می کنیم. این اختالل در صنعت گران تمام می شود. بیکاری افزایش پیدا می کند. بی پولی در سطح خرید و اقتصاد خرد ایجاد می شود. این اتفاقات در حالی همه ساله تکرار 
می شود که دولت تنها وظیفه خود را در اطالع رسانی در رابطه با آن می داند. وزیر نفت و وزارتخانه مرتبط باید وارد عمل شود و عملیات گاز رسانی را با واردات گاز از ترکمنستان و هر کشوری که مقدور است انجام دهد. 

می توان اقدامات زیادی انجام داد اما تنها اطالع رسانی وظیفه شده است. 
متاسفانه با وجود منابع باالی ذخایر گاز و انرژی همچنان تولید و صنعت ما در زمان اوج گیری مصرف قربانی می شــوند. میزانی که گاز تولید می شود از برنامه عقب است. برنامه ریزی درستی نیز برای افزایش بهره 
برداری از انرژی ها نداریم. سرمایه گذاری در بخش استخراج انرژی نداشتیم. این در حالی است که باید اضافه برداشت نیز داشته باشیم. اما میزان تولید و مصرف متناسب نبوده و آسیب اصلی را تولید و صنعت دیده اند. 
تبعات قطعی برق و گاز تنها تولید را تهدید نمی کند. گرانی کاالها به دلیل کاهش تولید به افت قدرت خرید منجر می شود و سطح رفاه کاهش پیدا می کند. این چرخه معیوب موجب شده که مردم هم دیگر قدرت نداشته 
باشند. صنعت هم بدون مشتری می ماند و خطوط تولید یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج می شوند. چرا هر بار با هر اتفاقی گناه ناکارآمدی را به گردن تحریم ها می اندازیم. در حالی که برای انجام کوچکترین و 
در دسترس ترین کاری که می توانیم برای تولید انجام دهیم کم کاری می کنیم. در صورت ادامه این وضعیت، چشم اندازی جز رشد بیشتر قیمت ها، از بین رفتن قدرت خرید مردم و خواب صنعت و تولید نخواهیم داشت.
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