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هر بامداد در سراسر ایران

قیمت:
500تومان 

در حالی که ستاد تنظیم بازار به نمایندگی از 
دولت برای افزایش قیمت نان چراغ سبز نشان 
داد تا به گفته خبازان قیمت این محصول پس 
از سه سال افزایش یابد، همچنان برخی مخالف 
این تصمیم هستند و مشخص نیست که طی 
هفته آینده قیمت نان افزایش می یابد یا اینکه 
تصمیم دیگری برای آن گرفته می شــود؟.به 
گزارش ایسنا، افزایش قیمت نان با اعتراض ها 
و درخواســت های متعدد از سوی نانوایی ها و 
اتحادیه آنها مطرح شد و در ابتدا مخالفت های 
بسیاری با آن صورت گرفت، اما نهایتا در هفته 
گذشــته ســتاد تنظیم بازار مصوب کرد انواع 
نان با افزایش ۱۵ درصدی قیمت در پایتخت 
فروخته شود و برای استان ها نیز فرمانداری ها و 
استانداری ها تصمیم خواهند گرفت. به گونه ای 

که پیش از این قاسم زراعتکار، رئیس اتحادیه 
نانوایان سنتی با اشاره به موافقت ستاد تنظیم 
بازار بــا افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، اعالم 
کرد که قیمت های جدید نان در اســتان های 
کشور براســاس تصمیم گیری استانداری ها و 
فرمانداری ها مشــخص و از اول آذر ماه جاری 
اجرایــی می شــود.به گفته وی، بــا توجه به 
این که طی ســه سال گذشته با وجود افزایش 
ماننــد هزینه های کارگری  تولید  هزینه های 
قیمت نان افزایش نیافته بود، ستاد تنظیم بازار 
مصوب کرد در کشــور ۱۵ درصد قیمت انواع 
نان بدون تغییر وزن چانه و با شــرایط کنونی 
تولیــد، افزایش یابد که این قیمت ها از ابتدای 
آذرماه اجرایی می شود. البته رئیس اتاق اصناف 
نیز از این مصوبه ســتاد تنظیم بازار خبر داده 

بود. براین اســاس، قیمت انواع نان از سنگک 
و بربری ۸۰۰ تومانی تا لواش ۲۲۰ تومانی ۱۵ 
درصد گران تر می شوند. این در حالی است که 
طی روزهای گذشــته مخالفت هایی با افزایش 
قیمت نان صورت گرفته و مشــخص نیســت 
باالخره تکلیف نان و قیمتش چه می شود، چرا 
که محمد محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن 
ملی حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان در 
گفت وگوی ویژه خبری کــه با موضوع "چراغ 
ســبز دولت برای افزایش قیمــت نان" برگزار 
شــده بود، اظهار کرده که  بیشترین شکایات 
و اعتراضات مردم از ســه جهت نسبت به نان 
اســت؛ نخست کم فروشــی، دیگری از جهت 
کیفیت و همچنین از جهــت فروش اجباری 

نان کنجدی.

گرچه وزیر اقتصاد تاکید داشت سیاستی برای 
مانــدگاری دالر برای بیــش از ۴۰۰۰ تومان 
وجــود ندارد، اما فعــال در این نرخ و بیش از 
آن ماندگار شده و نشانه هایی برای برگشت به 
کمتر از این نرخ دیده نمی شود. این در حالی 
اســت که تازه ترین اظهارات رئیس کل بانک 
مرکزی تنها نشــان از ایــن دارد که می توان 
مانع از افزایش بیش از این قیمت دالر شد. به 
گزارش ایسنا، دالر در سال جاری و در زمانی 
زودتر از روال معمول ســال های قبل روند رو 
به رشد خود در نیمه دوم سال را از سرگرفت. 
از اوایل شهریورماه از کانال ۳۸۰۰ عبور و در 
نیمه مهرماه به ۴۰۰۰ تومان رســید، نرخی 
که در ســال گذشته در دی ماه ثبت شده بود 
یعنی زمانی که محرکان افزایش قیمت دالر 
موجب این رشد شــدند، از افزایش تقاضای 
فصلی گرفتــه تا تحــوالت بین الملل، زمان 
تســویه بدهی های خارجی و همچنین کمی 
عرضه توسط پتروشیمی ها شرایط نوسان بازار 
را فراهم کرده بودند. در جریان نوســانی که 
در حدود سه ماه گذشته در بازار ارز رخ داد، 
رئیس کل بانک مرکزی در اولین واکنش های 
خود اعــالم کرد که تقاضای فصلی و به ویژه 
انتظارات ناشــی از تحوالت بین الملل عامل 
این موضوع بوده اســت که منظور از تحوالت 
بین الملل و انتظارات آن به سخنرانی که قرار 
بود رئیس جمهــور آمریکا در رابطه با مواضع 
خود نســبت به ایران اعالم کند، بر می گشت 
که البته بعد از اعــالم نظر وی درباره برجام 
روند رشــد نرخ دالر تا حدی متوقف و برای 

یکی دو روز حتی کاهشی شد، اما رشد قیمت 
بار دیگر ادامه پیدا کرده و دالر بیش از ۴۰۰۰ 
تومان قیمت می خورد. در همین اوضاع بود که 
کرباسیان، وزیر اقتصاد در واکنشی به صراحت 
برخی اعالم ها مبنی بر این که سیاست دولت 
بر این است که قیمت دالر را بیش از ۴۰۰۰ 
تومان نگه دارد را به شــدت تکذیب و اعالم 
کرد که چنین ادعایی صحــت ندارد. گرچه 
بعد از این اعالم وزیــر اقتصاد انتظار کاهش 
قیمــت دالر بر برگشــت آن بــه زیر ۴۰۰۰ 
تومان وجود داشت، اما در سویی دیگر بانک 
مرکزی به عنوان سیاست ارزی چنین موضعی 
نداشت و حتی سیف، رئیس کل بانک مرکزی 
در واکنش نســبت به این اظهارات  گفت که 
به هرحال تا حدی دالر دچار نوســان شده و 
از دامنه مجاز خود عبور کرده و قابل کنترل 
است، ولی ســخنی درباره برگشــت به زیر 
۴۰۰۰ تومان نداشت. حدود یک ماه و نیم از 
عبور قیمت دالر از ۴۰۰۰ تومان گذشته و در 
روزهای اخیر تا ۴۱۳۰ تومان در بازار معامله 
شده است. گرچه دالر در دی ماه سال گذشته 
حتی تا بیش از ۴۱۵۰ تومان معامله و تا مرز 
۴۲۰۰ تومان هــم پیش رفته بود، اما قیمت 
فعلی و در بازه زمانی کنونی خود یک رکورد 
محسوب می شود. این در شرایطی است که با 
توجه به روزهایی پیش رو که می تواند موجب 
افزایش تقاضای فصلی به ویژه برای ارز ژانویه 
شود و از سوی دیگر برخی محرک های دیگر 
برای افزایش قیمت دالر وجود خواهد داشت، 
برخی کارشناسان و فعاالن بازار ارز معتقدند 

که قیمت دالر تا دو مــاه آینده بیش از نرخ 
فعلی افزایش خواهد داشت. اما واکنش جدید 
رئیس کل بانک مرکزی درباره  شرایط فعلی 
نرخ ارز نشانی از این که قرار است دالر ارزان 
شــود ندارد، ولی تاکید دارد که می توان بازار 
را کنترل کرد. ســیف با اعالم این که افزایش 
قیمت ارز بــه دلیل تقاضــای فصلی بوده و 
نمی توان استمرار پیدا کند گفته که این تقاضا 
را می توان کنترل کرد. این در حالی است که 
در سال گذشــته قیمت دالر تا سطح فعلی 
پیش رفته بود ولی در نهایت در پایان سال به 
۳۷۰۰ تومان کاهش یافته است. سیاستگذار 
ارزی بــا تاکید بر این که منابع ارزی در حال 
حاضر کافی بوده و هیچ  کمبودی وجود ندارد 
تاکیــد دارد که بانک مرکزی با منطق تعادل 
بازار و جلوگیری از نوسانات هیجانی را کنترل 
می کند. به هرحال در حدود سه ماه گذشته 
قیمــت دالر در بــازار آزاد از حدود ۳۸۲۰ تا 
۴۱۳۰ تومان پیش رفته که رشد ۳۰۵ تومانی 
دارد از ســویی دیگر قیمت در مرکز مبادالت 
ارزی بــا روندی بی ســابقه افزایش یافته و از 
۳۲۹۵ تا ۳۵۲۴ تومان رشد داشته که نشان 
از گرانی ۲۳۰ تومانی دالر مبادله ای دارد. در 
این شرایط که سیاســتگذار ارزی قرار است 
بازار را کنترل کرده و اعالم می کند هیچ گونه 
کمبود ارز وجود ندارد و منابع کافی اســت، 
این انتظار وجود دارد که قیمت دالر تا حدود 
دو ماه آینده کــه در اوج افزایش تقاضا قرار 
می گیرد بیش از این افزایش نیافته و کنترل 

شود.

افزایش قیمت »نان« در گیرودار مخالفت

براساس اظهارات مسئولین :

شاید دالر گران تر نشود!

نیاز مبرم کشــور ما به پژوهش هــای فناورانه به 
ویژه در مقطع کنونی بســیار حائز اهمیت است. 
مجلس شورای اسالمی و به ویژه کمیسیون علوم 
و تحقیقات نیز به چنین امــر الزمی وقوف دارد.  
در نام وزارت علوم کلمه تحقیقات ذکر شده است 
و نظام نیز همواره بر اهمیت علوم تاکید داشــته 
اســت. ما در کمیســیون حداکثر مســاعد را به 
پژوهش، شرکت های دانش بنیان، مراکز پژوهشی 
مربوط به آموزش عالی داشته ایم. این حمایت های 
حداکثری در برنامه پنج ســال های ششم توسعه 
تجلی یافــت و اهل دقت می توانند این حمایت ها  
را در بندها و مواد مرتبط ببینند. به شخصه مدعی 
نیســتم که اعتبارات پژوهشی ایده آل است، اما از 
همین امکانات موجود نیز می توان برای حل مسائل 
کشور استفاده کرد. اما نکته حائز اهمیتی که تذکر 
مکرر آن را بسیار الزم و ضروری می دانم  آن است 
کــه ما در برابر حمایت توقــع عملکرد نیز داریم. 
مراکز پژوهشــی ما باید بدانند که صرفا پژوهش 
برای پژوهش دردی از کشــور مــا دوا نمی کند، 
تحقیقاتی که خروجــی اش چند جلد کتاب برای 
پر کردن ویترین  و قفســه ها است  و بیالن های 
کاغــذی برای جذب بودجــه نمی تواند برای این 
مراکز اعتمــاد و آبروی کاری به همــراه بیاورد. 
یافته های علمی مدقن و قابل استفاده و دارای بعد 
تجاری ســازی و یا دارای کاربرد مشخص در یک 
امر الزم آن چیزی است که مد نظر سیاستگذاران 
اســت و مراکز علمی باید دیر یا زود خود را با آن 
منطبق نمایند. دو تا ده جلد کتاب بالاستفاده که 
به عنوان نتیجه پژوهش ارائه می شود معموالً صرفاً 
برای عالیق آن شــخص پژوهشگر است که سعی 
در رزومه سازی و ارتقا وضعیت شغلی اش است نه 

انجام تحقیقات واقعی و ملموس. 

پژوهش برای پژوهش 

سرمقاله

ادامه در صفحه4

  میر حمایت میرزاده  
سخنگوی کمیسیون علوم و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

   بررسی و پیشنهاد آفتاب اقتصادی برای دریافت تسهیالت :

معرفی 10  وام   نسبتاً مناسب!
  بررسی شطرنج نفتی روس ها با اوپک   

بازی کرملین 
با یک توافق نفتی

شاید دالر
 گران تر 

نشود!

افزایش 
 سه برابری  قیمت 

ملکه های  چینی

براساس اظهارات مسئولین :

وفور عسل های قاچاق در بازار

صفحه 8

چگونه در 
سریع ترین زمان ممکن

 پولدار شویم؟!

آداب بازرگانان
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بــا توجه به اظهارات معاونان ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در زمینه 
افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی 
به نظر می رســد این سازمان هنوز دل واگذاری  
اختیار قیمت گذاری در کاالهای غیر اولویتی را 
ندارد، چراکه از سویی افزایش قیمت این کاالها 
را که مشمول قیمت گذاری نیست، فاقد وجاهت 
قانونی می داند و از ســوی دیگــر اجازه افزایش 
قیمت می دهد و اعــام می کند با افزایش غیر 

متعارف و غیر منطقی برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، بر اســاس قانون برای ایجاد 
فضای رقابتی میان تولیدکنندگان کاال و خدمات 
و همچنین ارائه کاالی باکیفیت به مصرف کننده، 
مقرر شده کاالها و خدمات بر اساس نقشی که 
در سبد مصرفی مردم دارند در گروه های اولویتی 
مختلف دسته بندی شوند و به جز گروه کاالیی 
یک، مابقی اقام در فضای رقابتی و بر اســاس 

عرضه و تقاضا به مصرف کننده ارائه شوند.
گروه کاالیی یک شــامل کاالهایی از قبیل نان، 
پنیر، کره و شــیر در قالب لبنیــات پرمصرف 
و برخی کاالهای دیگر می شــود که بر اســاس 

قانون، مســئول قیمت گــذاری این گــروه از 
کاالها دســتگاه های دولتی متصدی هستند و 
تولیدکنندگان و عرضه کننــدگان بدون مجوز 
سازمان حمایت حق هیچ گونه افزایش قیمتی 
در این کاالهــا را ندارند و در صــورت هرگونه 
افزایش غیر قانونی حتی ممکن اســت متحمل 
برخورد تعزیری شــوند.اما در مقابل، گروه های 
کاالیی قرار دارند که در اینجا قانون مشــخص 
کرده اســت قیمت گذاری آنها بر اساس میزان 
عرضــه و تقاضای بازار توســط تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان مشــخص می شــود که البته 
باید این قیمت گذاری هــا در چار چوب قواعد و 
ضوابط مشــخص شده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد؛ به طوری 
که ســازمان حمایت موظف اســت در صورت 
مشــاهده افزایش قیمت های نامتعارف یا خارج 
از قاعده نسبت به اقدام انجام شده پیگیری های 
الزم را انجام دهد و در صورت احراز تخلف نسبت 

به برخورد قانونی اقدام کند.
حاال با وجود تمام ایــن بندها و قوانین موجود 
هنوز برخی گفتــار معاونان ســازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سهوا یا عمدا 
با زیر ســوال بردن وجاهت قانونی قیمت گذاری 
از سوی تشــکل های تولیدی، اختیارات واگذار 
شــده را حداقل در فضای رسانه ای تحت شعاع 

قرار می دهند.
این اتفاقی بود که از ابتدای پاییز جاری حداقل 
در دو حوزه لوازم خانگی و تجهیزات پزشــکی 
تکرار شد.چندی پیش بود که سخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی پس از افزایش قیمت 
فوالد و پتروشــیمی از احتمــال افزایش قیمت 
لــوازم خانگــی در ماه های آینده خبــر داد که 
باعث شــد پیرو آن وحید منایی، معاون نظارت 
بر کاالهای سرمایه ای و خدماتی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت وگویی 
با ایسنا اعام کند که هرگونه تغییر قیمت کاال و 
خدمات توسط انجمن ها و تشکل های تولیدی و 

توزیعی فاقد وجاهت قانونی است .
در حالی این معاون سازمان حمایت موضوع عدم 
وجاهت قانونی قیمت گذاری توسط تشکل ها را 
مطرح می کند که باید یاد آور شــد مدت هاست 
قوانین مربوطــه تغییر کرده و امروز ســازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فقط 
وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با قیمت های غیر 

متعارف را دارد.
همچنین موضوع مشــابه دیگر نیز در خصوص 
افزایش قیمت تجهیزات پزشــکی اســت، چرا 
که چنــدی پیش نیــز اســماعیل مهدی پور، 
مدیــر کل نظارت بــر محصوالت بهداشــتی، 
دارویی و تجهیزات پزشــکی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در خصوص 
قیمت گذاری لوازم و تجهیزات پزشــکی در بازار 
مصرف، فرآیند قیمت گذاری تجهیزات پزشکی را 
از سوی انجمن ها و اتحادیه ها فاقد وجاهت قانونی 

دانسته بود.
حاال این موضوع پیش از قبل مطرح می شــود 
که چرا ســازمان حمایــت مصرف کنندگان  و 
تولیدکنندگان بیش از این که به ســوی فضای 
بــازار آزاد و رقابتــی حرت کند، خواســته یا 
نا خواســته فضا را به سمت ســلب اختیارات 
تشکل های تولیدی یا اتحادیه های توزیعی سوق 
می دهد، در حالــی که چنین رو در رویی هایی 

می تواند فضای بازار و تولید را متشنج کند. 

روزنامه صبح ایران

دبیر سرویس خبر: اصغر منصور کاظمی
۸۸322160

بازار گوشــت قرمز در مقایسه با قیمت ماه 
گذشته با روند افزایشی همراه شده است؛ به 
طوری که اقام مختلف هر کیلوگرم گوشت 
گوساله و گوسفندی بیش از ۴۲ هزار تومان 
فروخته می شــود. به گزارش ایسنا، قیمت 
گوشــت قرمز از اواخر سال گذشته تاکنون 
در چند مقطع با نوســاناتی مواجه شد و در 
جهت افزایش قیمــت حرکت کرد. در میان 
اقام مختلف گوشت قرمز گوشت استیکی 
گوسفندی گران ترین نوع است و هر کیلوگرم 
آن نزدیک به ۶۰ هزار تومان فروخته می شود. 
در میان سایر اقام ماهیچه و راسته گوسفندی 
نیز قیمت باالیــی دارند و به ترتیب کیلویی 
۴۹ هــزار و ۸۰۰ و ۴۹ هــزار تومان عرضه 
می شوند.  همچنین گوشت مخلوط گوساله 
که از پرمصرف ترین اقام گوشت قرمز است، 
کیلویی ۳۸ هــزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد. 

همچنین به طور متوسط هر کیلوگرم مغز ران 
گوسفندی ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان، ران و کف 
دســت ۵۴ هزار تومان، سردست گوسفندی 
۴۳ هــزار و ۳۰۰ تومان، شــقه با گردن ۴۲ 
هزار و ۳۰۰ تومان و گردن گوســفندی ۴۱ 
هــزار و ۳۰۰ تومان در قصابی های ســطح 
شهر عرضه می شــود.در میان دیگر اقام که 
مصرف کنندگان خاص خود را دارد هر دست 
کله پاچه ۵۳ هزار تومان، هر کیلوگرم دنبه که 
ارزان ترین محصول در بازار گوشت قرمز است 
۱۷ هزار تومــان قیمت دارد. به گفته برخی 
فروشندگان، بازار گوشــت قرمز دچار رکود 
اســت و تقاضا با افت قابل ماحظه ای روبرو 
شده است.گفتنی است، قیمت های آمده در 
این گزارش مربوط به مغازه های مرکز شــهر 
است و در سایر نقاط شهر قیمت ها می تواند 

بیشتر یا کمتر باشد.

وزیرصنعت،معدن و تجــارت در روز پایانی 
دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی قطعات، 
لوازم و مجموعه های خودرو تهران با حضور 
در غرفه سایپا در جریان آخرین دستاوردهای 
این گروه خودروسازی قرار گرفت.به گزارش 
سایپانیوز، محمد شریعتمداری و هیئت همراه 
با حضور در نمایشــگاه بین المللی قطعات، 
لوازم و مجموعه های خودرو تهران در بازدید 
از غرفه گروه خودروســازی سایپا ، کوییک؛ 
جدیدترین محصول ســایپا را مورد ارزیابی 
قرار داد.در حاشــیه این بازدید، وزیر صنعت 

ضمن ســوار شــدن بر خودروی کوییک، از 
آخرین دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا 
مطلع شد و در جریان جدیدترین امکانات این 
خــودرو و زمان ورود به بــازار آن قرار گرفت 
.بر اســاس اعام گروه خودروســازی سایپا 
فروش خــودرو کوییک ســایپا از ۷ آذر ماه 
سال جاری به صورت اینترنتی  آغاز خواهد 
شد.گفتنی است، دوازدهمین نمایشگاه بین 
المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو از 
روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه شروع به کار  و پنج 

شنبه ۲۵ آبان به کار خود پایان داد.

کاروان کمک شــرکت های گــروه صنعتی 
ایران خودرو به هموطنــان زلزله زده غرب 
کشــور در ایران خودرو کرمانشاه تجمیع و 
ســپس برای توزیع در شهرها و روستاهای 
آسیب دیده راهی این مناطق شد. به گزارش 
ایکوپرس، این کمک ها از سوی شرکت ایران 
خودرو و شرکت های تابعه این گروه صنعتی 
از تهران و سایر استان ها و شهرهای مختلف 
کشــور به ایران خودرو کرمانشاه ارسال و از 
آنجا بین مناطق زلزله زده توزیع شد.کاروان 
کمک هــای گروه صنعتی ایــران خودرو در 
چندیــن تریلر، کامیون و کامیونت شــامل 
اقام اصلی مورد نیاز هموطنان در شــهرها 
و روســتاهای آسیب دیده از زلزله تهیه شده 
است. این کمک ها با هماهنگی ستاد مدیریت 
بحران کشور، استانداری کرمانشاه، جمعیت 
هال احمر و سایر ارگان های دخیل در امر 
امدادرسانی، توسط تعدادی از کارکنان گروه 
صنعتی ایران خودرو در شهرها و روستاهای 
توزیــع خواهد شــد.همچنین  زلزلــه زده 

نیروهای امدادی و خدمــات پس از فروش 
ایران خودرو که ســاعاتی پس از وقوع زلزله، 
برای خدمت رسانی به غرب کشور اعزام شده 
اند نیز همچنان در منطقه حاضر و در حال 
امدادرسانی هستند.این نیروهای امدادی که 
از تهــران، همدان و اهــواز به مناطق غربی 
کشــور اعزام شــده اند، تا پایان زمان نیاز و 
اضطرار در منطقه  مستقر خواهند بود. گفتنی 
است، با توجه به وضعیت خاص منطقه و نقل 
و انتقاالت متعدد بین شهرها با خودروهای 
شخصی و صدمه دیدن بسیاری از خودروها، 
ناوگان امــدادی ایران خودرو، شــامل ۱۵ 
خودرو امداد، دو کانکس، خودروهای مجهز 
به دکل و کوییک سرویس تاکنون روزانه به 
۴۰ خودرو خدمــات ارائه کرده اند.همچنین 
این شرکت با در اختیار داشتن خودروهای 
ســنگین و برخی تجهیزات در کنار ســایر 
ســازمان های امدادی از جمله هال احمر و 
آتش نشــانی در امر آواربرداری نیز اقداماتی 

صورت داده است.

دومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه 
و نهاده ها، روز سه شــنبه بــا حضور مقامات 
وزارت جهاد کشاورزی، برخی از نمایندگان 
مجلس شورای اســامی و شورای اسامی 
شــهر تهران در محل نمایشگاه های بوستان 
گفتگو گشــایش می یابد،در این نمایشــگاه 
ده ها شــرکت داخلی و خارجی از جمهوری 
اسامی ایران و ۶ کشور خارجی؛ جدیدترین 
فناوری ها، تولیدات، محصوالت و خدمات خود 
در حوزه کشاورزی، باغبانی و ماشین آالت را 
ارائــه می کنند.به گــزارش روابط عمومی و 
بین المللی  نمایشــگاه  دومین  اطاع رسانی 
باغبانی،گلخانه و نهاده ها؛ در این نمایشــگاه   
شرکت های داخلی، شرکت هایی از کشورهای 
ایتالیا، آلمان، ترکیه، چیــن، تایوان و هلند 
حضور دارند. دومین نمایشــگاه بین المللی 
باغبانی،گلخانه و نهاده ها را شــرکت میاد 
نور، با حمایــت و همکاری معاونت باغبانی، 
وزارت جهادکشــاورزی، شــرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی،روابط عمومی وزارت جهاد 
کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، 
بانک کشاورزی،انجمن تولیدکنندگان کشت 
بافت و اتحادیه باغداران سراسرکشور برگزار 

می کنــد. در دومین نمایشــگاه بین المللی 
باغبانی،گلخانه، نهاده ها،ماشین آالت وصنایع 
مکانیزه،تجهیزات  گلخانه های  انواع  وابسته؛ 
گیاهــان  گلخانه ای،انــواع  وتاسیســات 
فضــای باز،انواع گل های شــاخه ای،گلدانی، 
قارچ های  گیاهان آپارتمانی،گیاهان دارویــی، 
خوراکی وفرآورده های مربوطه،انواع ســبزی، 
صیفــی ومیوه های باغی وگلخانــه ای، انواع 
باغبانی، سیســتم های  ونهاده هــای  بــذر 
سردخانه ای،ذخیره سازی وماشین آالت فرآوری 
باغی و گلخانه ای،آزمایشــگاه های  تولیدات 
ه پزشــکی، ی گیا کلینیک ها  آب وخاک،
بیوتکنولوژی وخدمات پشــتیبانی گیاهی، 
ادوات،ماشــین آالت وابــزارآالت باغبانــی، 
ملزومات آبیــاری بارانی،قطرهای وکشــت 
هیدروبونیــک، سیســتم های سرمایشــی 
وگرمایشی وسیستم های آبیاری ارائه می شود.
دومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه، 
نهاده ها،ماشــین آالت وصنایع وابسته ازسه 
شنبه سی ام آبان تا ســوم آذر ماه هر روز از 
ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل نمایشگاه های بین 
المللی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو 

آماده بازدید عاقه مندان است.

نگاه

خودرو

نکته

کشاورزی

افزایش قیمت گوشت قرمز

استارت خودروی کوییک توسط وزیر صنعت

ارسال کاروان کمک های ایران خودرو
 به مناطق زلزله زده غرب کشور

سه شنبه آغاز به کاردومین نمایشگاه بین المللی 
باغبانی،گلخانه و نهاده ها در تهران

مهر ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.در این مدت 
تولید خودروی VELA V۵ شرکت خودروسازی راین با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 
1۴6 دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید ام وی ام 110 اس شرکت مدیران 
خودرو نیز متوقف شده و از دو دستگاه در مهر ماه 139۵ به صفر کاهش یافت.مهر ماه 
امسال تولید ام وی ام ۵۵0 دیگر محصول مدیران خودرو نیز 100 درصد کاهش یافته و از 
۵33 دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید ام وی ام 31۵ از دیگر محصوالت 
خودروسازی مدیران نیز با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 106۴ دستگاه در مهر ماه 
139۵ به صفر کاهش یافت.در این مدت تولید خودروی لندمارک گروه بهمن نیز متوقف 
شده و از یک دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید لیفان 620 با موتور 1۸00 
سی سی شرکت کرمان موتور 100 درصد کاهش یافته و از 2۷6 دستگاه در مهر ماه 139۵ 
به صفر کاهش یافت.مهر ماه امسال تولید جک J۵ دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف 
شده و از دو دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید چند سواری متوقف شد

یک بام و دو هوای 
سازمان حمایت 

در قیمت گذاری کاالها

می دهــد  نشــان  پژوهشــی  گزارش هــای 
آبــی، حمل ونقل  زیربخش هــای حمل ونقل 
هوایی و حمل ونقل ریلی از ضریب اشتغالزایی 
غیرمســتقیم باالیی برخوردارند که حکایت از 
پیوندهای بین بخشــی قوی تــر آنها و ظرفیت 
باالتر این بخش هــا در ایجاد تحرک در تولید 
و اشتغال کل بخش های اقتصادی کشور دارد. 
به گزارش خبرآناین، اشــتغال به عنوان عامل 
تکمیل کننده روند شکل گیری عرضه و تقاضا، 
یکی از شــاخص های مهم اقتصادی به شــمار 
می رود. به عبارتی، نیروی کار خانوارها از طریق 
اشتغال، برای تولید محصول )کاال یا خدمت(، 
در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می گیرند و 
از ســوی دیگر، پرداختی بنگاه ها به شاغان، 
به عنــوان درآمد به خانوارهــا تعلق می گیرد و 
از مجرای مخارج مصرفــی خانوار، تقاضا برای 
محصوالت تولید شده در اقتصاد ایجاد می کند. 
به این ترتیب ایجاد فرصت های شغلی جدید و 
افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد، یکی از مهم ترین 
دغدغه هــای برنامه ریــزان و سیاســتگذاران 
اقتصادی کشورها به شمار می رود. این موضوع 
در کشــوری نظیر ایران با شمار باالی بیکاران 

که بخش قابل توجهی از آنان را فارغ التحصیان 
دانشگاهی تشکیل می دهند، اهمیتی دوچندان 
می یابد. براســاس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس، شناســایی بخش هــای اقتصادی که 
از توان اشــتغالزایی باالیی برخوردارند و اتخاذ 
سیاست های مناســب برای ایجاد فرصت های 
شــغلی در بخش های مزبور، از جمله مسایل 
بنیادی اقتصاد کشــور محســوب می شــود. 
بنابراین یکی از عواملی که در سرمایه گذاری و 
برنامه ریزی توسعه هر بخش اقتصادی باید مورد 
توجه قرار گیرد، میزان اشــتغالزایی حاصل از 

اقدامات توسعه ای در بخش مزبور است.
بخش حمل ونقل نیز علیرغــم برخورداری از 
نقش زیربنایی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی 

این قاعده مستثنا  از  کشور، 
نیست. در این ارتباط، یکی 

از مجراهای تاثیرگذاری توســعه 
بــر  حمل ونقــل 

اشتغال، افزایش 
نعطاف پذیری  ا

بازار کار در پاسخ 
تغییرات  بــه 

و جریانات اقتصادی اســت که از طریق فراهم 
آوردن امکان دسترسی آسان تر و کم هزینه تر 
نیــروی کار به محیط کار، صورت می پذیرد. با 
وجود این، مهم ترین بُعد اشــتغالزایی ناشی از 
سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل، در بررسی 

زنجیره ارزش آن متجلی می شود. 
درواقع، ســرمایه گذاری در بخش حمل ونقل 
عاوه بر آنکه مســتقیما بر اشتغال خود بخش 
تاثیــر می گــذارد، از مجرای تعامــات بین 
بخشی و پیوند با سایر بخش های اقتصادی، با 
تحرک آفرینی در فرآیند تولید بخش های مزبور 

طریــق  افزایــش تقاضای از 
واســطه ای آنهــا، 
بر ایجــاد فرصت های 
شــغلی جدیــد نیــز به 
غیرمســتقیم  صــورت 
موثر اســت. در ســوی 
زیربخش های  مقابــل، 

حمل ونقل آبی، حمل ونقل هوایی و حمل ونقل 
ریلی از ضریب اشتغالزایی غیرمستقیم باالیی 
برخوردارند که حکایت از پیوندهای بین بخشی 
قوی تر آنها و ظرفیت باالتر بخش های مزبور در 
ایجاد تحرک در تولید و اشتغال کل بخش های 
اقتصادی کشور دارد.بدیهی است نتایج مزبور، با 
توجه به وضعیت فعلی ساختار اقتصادی کشور 
حاصل شده اســت و در صورت اهتمام بیشتر 
برنامه ریزان و ســایر فعاالن اقتصادی کشور در 
ســرمایه گذاری به منظور تعمیق و گســترش 
پیوندهای بین بخشــی، توان اشــتغالزایی در 
بخش هــای مختلف اقتصــادی به خصوص در 
زیربخش های حملونقــل )به عنوان بخش های 
زیربنایی و حلقه واسط بخش های تولیدی(، به 

میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
در این راســتا، پیش بینی برخی سیاست های 
حمایتی برای بخش حمل ونقــل در مواد ۵۱ 
تا ۵۸ قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشــور کــه به تصویب 
مجلس شورای اسامی رسیده است، مهم ترین 
برنامه های توسعه ای بخش حمل ونقل کشور را 

طی پنج سال آینده مشخص کرده است.

رئیس هیات عامل ســازمان توســعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با اشاره به 
اهمیت صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی 
از خیز هشت میلیون تنی صادرات فوالد تا آخر 
امسال خبر داد.مهدی کرباســیان، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه صادرات یک رکن اساسی در صنایع 
مختلف اســت، اظهار کرد: هر صنعتی که قصد 
حیات مســتمر و پایدار داشته باشد باید زمینه 

تولید محصوالتی با امکان صادرت را فراهم کند؛ 
به طوری که گفته می شــود بایــد ۳۰ درصد از 
ظرفیت یک واحد تولیدی به بازار صادراتی منتج 
شود.وی افزود: صنایعی که بخشی از درآمد خود 
را از طریق بازارهای صادراتی کســب می کنند، 
عاوه بر ایجاد ارزش افزوده در مقابل نوسانات ارز 
نیز مقاوم خواهند شــد و این موضوعی است که 
در خصــوص معادن و صنایع معدنی مصداق دو 
چندان دارد. رئیس هیات عامل سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با 
اشاره به جایگاه صادرات برای محصوالت معدنی 
گفــت: در حوزه معدن و صنایع معدنی صادرات 
عاوه بر اهمیت اقتصادی برای واحد تولیدکننده 
باعث می شــود ارزش افزوده باالیــی نیز برای 
کشور صادرکننده ایجاد شــود که این موضوع 
مزایای دیگــری در خود دارد که با نگاه دقیق تر 
می توان دریافت هنگامی که یک صنعت بزرگ و 

تکنولوژی محور وارد حوزه صادرات شود، می تواند 
نیازهایی مانند خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و 
مواردی که برای بهبود طرح های توسعه ای خود 
به آنها نیاز دارد را از طریق فروش خارجی تامین 
کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
بر اینکه صادرات یکی از اساسی ترین اولویت های 
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت، 
اظهــار کرد: یکــی از اولویت های اصلی صنعت، 
معدن و تجارت که توسط وزیر نیز در برنامه این 
وزارتخانه مورد تاکید قرار گرفته اســت، موضوع 
صادرات اســت. چنانچه می بینید این سیاست 
از دولت یازدهم شــروع شد و تاکنون ادامه دارد.

وی افزود: در همین راستا در حوزه زنجیره فوالد 
و صنایع معدنی به راحتی می توان دســتیابی به 
بازارهای جدید و افزایش میزان صادرات نسبت 
به قبل را احســاس کرد، چرا که در شش ماهه 
ابتدایی ســال صادرات فوالد به ۴.۷ میلیون تن 

رسیده و این صنعت برای به دست آوردن رکورد 
هشــت میلیون تنی صادرات تا پایان سال خیز 

برداشته است.
رئیس هیات عامل ســازمان توســعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( این مقام 
معدنی در خصوص همکاری با بیمه های خارجی 
تصریح کرد: تاکنون گفت وگوهایی با بیمه ساچه، 
بیمــه هرمس و دیگر بیمه های بزرگ دنیا انجام 
شــده اســت که قبول کرده اند با صندوق های 
ضمانت سرمایه گذاری با ایران همکاری کنند و 
دولت نیز اکنون مذاکراتی را با کره جنوبی، چین، 
دانمارک و دیگر کشورها انجام داده است که منتج 
به امضای قرارداد شده و کشورهای دیگری مانند 
ایتالیا، آلمان و فرانسه در حال مذاکره هستند که 
عمده این مذاکــرات و قراردادها در حوزه تامین 
مالی بوده و بی شــک معدن از جمله اجزای این 

قراردادهاست.

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران از عرضه قاچاقی 
عسل های خارجی بدون ذکر کشور مبدأ خبر 
داد و گفت:  زنبورهــای ملکه ای که از چین با 
قیمــت ۱۰۰ دالر خریده می شــوند در ایران 
تا ســه میلیون تومان فروخته می شــوند. به 
گزارش ایسنا،عفت رئیسی سرحدی  در رابطه 
با واردات عســل گفت: طبق قانون نظام بهره 
وری، واردات عســل و فرآورده های مربوط به 
زنبور عســل  به علت اینکه مازاد تولید داریم 
ممنوع اســت و اینگونــه واردات غیر قانونی 
محسوب می شود اما اخیرا در تعدادی از سوپر 
مارکت های کوچک و هایپرمارکت ها عسل های 
خارجی که کشور مبدأ آن مشخص نیست به 
وفور دیده می شود که با قانون حمایت از تولید 
و اشــتغال، کار و ســرمایه ایرانی مغایر است، 
چراکه کشــور ما با توجه به پوشــش گیاهی 
و اقلیمی که در آن قرار دارد مکان مناســبی 

برای تولید عسل است. رئیسی ادامه داد: یکی 
دیگر از مشکات، واردات غیرقانونی ملکه هایی 
است که بدون رعایت موازین قانونی قرنطینه 
شده اند و شناسنامه ای که اصالت آنها را تایید 
کند ندارند. ایــن موضوع ذخایر ژنتیکی زنبور 
عسل را تهدید می کند و باعث بروز و گسترش 
بیماری های مختلف که در کشــورمان وجود 
ندارد می شود. متاسفانه این ملکه ها  با راه های 
متفــاوت و چمدانی از کشــورهای نزدیک به 

ایران ترانزیت می شوند.
او افــزود: ملکه هــای وارداتی بــا قیمت های 
گزاف و سرســام آور با بزرگ نمایی و تبلیغات 
نادرســت به زنبورداران تحمیل می شوند. این 
گونــه واردکنندگان وابســتگی به این صنعت 
ندارند ولی ســود زیادی به دست می آورند. ما 

درخواســت داده ایم به منظور حفظ و صیانت 
از ذخایــر ژنتیک زنبور عســل مقرراتی را در 
فرودگاه هــا، بازارچه ها و گمرک ها وضع کنند. 
مدیرعامل اتحادیه زنبــورداران در ادامه بیان 
کرد: بدیهی است این واردات زحمات ۳۰ ساله 
را در این حوزه تهدید می کند. از ســوی دیگر 
پرورش زنبور عســل به حفــظ ذخایر گیاهی 
کشــور، جلوگیــری از بیابان زایــی و افزایش 

بهره وری در باغات کمک می کند.
رئیسی گفت: در حال حاضر ژل رویال از کشور 
چین با قیمت پایین و کیفیت پایین تر نسبت 
به ژل رویال ایرانی وارد می شود که زنبورداران 
نمی توانند با آن رقابت کنند. زنبورهای ملکه ای 
کــه از چین بــا قیمــت ۱۰۰ دالر خریداری 
می شــوند در ایران تا ســه میلیون تومان به 

فروش می رسند.
مدیر عامــل اتحادیه زنبــورداران در رابطه با 
تولید زنبور ملکه در داخل کشــور گفت: نیاز 
زنبورداران دریافت به موقع زنبور ملکه اصاح 
شده اســت. هم اکنون در ایستگاه های پرورش 
زنبور ملکه، کارشناسان مشغول تحقیق هستند 
که البته تحقیق و پژوهش زمان و هزینه زیادی 
الزم دارد؛ لذا باید به آنها فرصت دهیم تا مانند 
کشــورهای موفق در این عرصه مثل آلمان و 
آمریکا به نتایج خوبی دست یابند. مدیر عامل 
اتحادیه ی زنبورداران در پایان گفت:ما در اولین 
گام خواهان استقال زنبور عسل از دام و سایر 
موجودات بی حیات هستیم که باعث امید به 
ادامه ی کار توسط  زنبورداران شود.امید است 
مجلس محترم با وضع قوانین حمایت از تولید 
در صنعت زنبورداری در راستای حمایت از کار 

و سرمایه اقدامات الزم را انجام دهد.

توان اشتغالزایی زیربخش های حمل ونقل چقدر است؟

کرباسیان اعالم کرد

خیز فوالد برای صادرات هشت میلیون تنی در سال جاری

وفور عسل های قاچاق در بازار

افزایش سه برابری قیمت ملکه های چینی
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روزنامه صبح ایران

میز خبر

تحقق فاینانس ۳۵ میلیارد دالری برنامه ششم توسعه

ضرر یک میلیارد یورویی به اقتصاد ایتالیا 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: طبق 
گزارش اخیر ارایه شده توسط بانک مرکزی 
در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی 
بخش فاینانس محقق شــده است. محمد 
خدابخشی درباره سرمایه گذاری خارجی در 
بخش های زیربنایی کشور، اظهارداشت: در 
بند الف ماده ۴ برنامه ششم توسعه به دولت 
اجازه داده شــد تا ۶۵ میلیارد دالر سرمایه 
خارجی را در قالب های مختلف جذب کند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بیــان اینکه ۳۰ میلیارد دالر این 
میزان فاینانس و ۳۵ میلیارد دالر دیگر به دو 
روش قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی تامین می شود، گفت: طبق 
گزارش اخیر ارایه شده توسط بانک مرکزی 

در خصوص جذب ســرمایه گذاری خارجی 
بخش فاینانس محقق شده است.

به گــزارش ایِبنا، نماینده مــردم الیگودرز 
در مجلس با اشــاره به اینکــه در دو مدل 
ســرمایه گذاری مســتقیم و قراردادهــای 
مشارکتی فعال گزارشــی ارایه نشده، ادامه 
داد: با توجه به اجازه داده شده به دولت برای 
تحقق اهداف برنامه ششم توسعه بخشی از 
منابع الزم از طریق سرمایه گذاری خارجی 
باید تامین شود. خدابخشی خاطرنشان کرد: 
برای تمــام پروژه ها چه به صورت فاینانس 
و چه موارد دیگــر توجیه فنی و اقتصادی 
و نرخ برگشــت طرح هــا از اهمیت باالیی 
برخوردار است و نرخ برگشت سرمایه برای 
سرمایه گذاران خارجی جاذبه ایجاد می کند.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: بسیاری از 
بخش های اقتصادی ایتالیا به دلیل ناکامی 
رســیدن تیمی ملی این کشــور به روسیه 
بیش از یــک میلیارد یورو ضــرر خواهند 
کرد. به نقل از بلومبرگ انگلیسی، »فرانکو 
کارارو« رئیس ســابق کمیته ملی المپیک 
ایتالیا افــزود: عدم موفقیــت ایتالیا در راه 
رســیدن به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه می 
تواند بیش از یک میلیارد یورو )۱.۸ میلیارد 
دالر( به اقتصاد این کشور آسیب وارد کند.

به گزارش ایِبنا، وی گفت: عدم حضور ایتالیا 
در بســیاری از بخش هــای اقتصادی این 
کشور مشهود خواهد بود که از جمله آن می 
توان به کاهش فروش تبلیغات تلویزیونی در 
زمان برگزاری مســابقات جام جهانی اشاره 
کرد. این موضوع فقط متوجه کاهش فروش 
تبلیغات نخواهد شــد؛ بلکه  سود حاصل از 
حق پخش و بازرگانی کــردن برنامه های 

مرتبــط با جام جهانی را برای ایتالیا از بین 
خواهند بــرد. همچنین فروش آژانس های 
مســافرتی و حضور رستوران های کوچک 
ایتالیایی در قسمت های مختلف روسیه در 
زمان برگزاری مسابقات جام جهانی تا حد 

قابل توجهی منتفی خواهد شد.

 بین الملل 

آنتون اوفنر ابراز امیدواری کرد، به زودی حجم 
روابط اقتصادی ایران و اتریش به ۴۰۰ میلیون 
یورو برســد که معادل روابط دو کشور پیش از 
تحریم هاســت. قائم مقام اتاق بازرگانی وین در 
نشســت مشــترک تجاری اتاق های بازرگانی 
وین و تهــران که با حضور فعــاالن اقتصادی 
بخش خصوصی دو کشــور و در اتاق بازرگانی 
وین برگزار شــد، گفت: سعی ما در این نشست 
مشــترک بر این اســت که تفاهمات در مورد 
همکاری های دوجانبه را به نتیجه برسانیم که 
پیش از این در مــورد آن صحبت کرده بودیم. 
در واقع عالقه مندیم که هر چه سریع تر به نتایج 

عملی برسیم.
آنتــون آفنر گفت:  تالش مــا در اتاق بازرگانی 
وین بر این اســت که با توجه به همکاری های 
بلندمــدت با ایران به نتایج مهمی در توســعه 
همکاری های دو کشور برسیم. ما در سال های 
گذشــته همکاری هــای بســیار خوبــی را با 
شرکت های ایرانی داشتیم و فرم های اقتصادی 

ما امروز وظیفه دارند که مسیر جدیدی را برای 
همکاری های بیشــتر باز کنند و بتوانیم زمینه 
های همکاری بیشتر را بین ایران و اتریش فراهم 

آوریم.
قائم مقام اتاق بازرگانی وین اظهار داشــت: در 
ســال ۲۰۱۶ قراردادهای همــکاری خوبی با 
شــرکت های ایران به امضا رسید و یک سوم از 
ایــن قراردادها مربوط به شــرکت هایی بود که 
در ویــن فعال بودند و دفتر داشــتند. در نیمه 
نخست ســال ۲۰۱7 صادرات اتریش به تهران 
بیشتر شده و همچنین واردات کاال به اتریش از 
ایران هم افزایش یافته است. امیدواریم بتوانیم 
به زودی به حجم روابط اقتصادی ۴۰۰ میلیون 

یورویی بین دو کشور نزدیک شویم.
قائم مقام اتاق بازرگانی وین اظهار داشت:  سعی 
می کنیم از این فرصت به بهترین نحو استفاده 
کنیم و معتقد هستم که حجم همکاری های ما 
با ایران هر روز می تواند بیشــتر شود. هدف ما 
این است که دوباره ایران یکی از شرکای اصلی 

اقتصادی اتریش در زمینه های مختلف مثل دارو 
و تجهیزات پزشکی، فناوری اطالعات، انرژی و 
زیرســاخت های شهری شود و برای این منظور 
ســعی می کنم امروز امکاناتمــان را به هیئت 

تجاری ایرانی معرفی کنیم.
آنتون اوفنر اظهار داشــت: پروژه شهر هوشمند 
در غرب وین یکــی از جذاب ترین و نوآورترین 
پروژه ها در ســطح اروپاســت که در زمینی به 
مســاحت ۲۲ هکتار احداث شده و زندگی در 
باالترین ســطح فناوری را بــرای مردم فراهم 
می کنــد. همکاری های ایــران و اتریش بدون 
شــک از ظرفیت بســیار باالیی برخوردار است 
و ما شــرکت هایی در اتریــش داریم که از نظر 
اســتاندارهای علمی در سطح باالیی در جهان 
هســتند. ما برای صادرکننــدگان ایرانی این 
امــکان را فراهم می کنیم که بتوانند به شــرق 
اروپا هم ورود داشــته باشند. عالقه اصلی ما در 
اتاق بازرگانی وین این است که بتوانیم بهترین 
و باالترین ســطح همکاری ها را داشته باشیم. 

وی افزود: اتاق بازرگانی وین یکی از بزرگ ترین 
موسسات آموزشــی خصوصی در اتریش است 
و در زمینه هــای مختلف اقتصــادی دوره های 
آموزشــی برگــزار می کند که ایــن دوره های 
آموزشی می تواند در خارج از اتریش هم برگزار 
شــود و به طور خاص این آموزش ها می تواند 
در زمینه هــای مختلف از جمله گردشــگری 
باشــد. همکاری های ما با اتاق تهران شــرایط 
فوق العاده ای را برای ما فراهم آورده که بتوانیم 
در مورد ظرفیت های بازار ایران بیشتر اطالعات 
کســب کنیم و خواســته های آنها را در مورد 

مسائل اقتصادی بدانیم.
بــه گزارش اتاق تهران، وی افزود: در نشســت 
مشــترک فعاالن اقتصادی ایران و اتریش این 
امکان را فراهم کردیم که اولین قدم آشــنایی 
بین شــرکت های ایرانی و اتریشــی برداشــته 
شــود و همکاری ها بــا تهران ادامــه یابد. من 
بسیار امیدوارم به نتایج بنیادی و اساسی برای 

گسترش همکاری های بعدی برسیم.

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصالح تبصره )۵( ماده )11( آیین نامه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات ابالغ شد. در بخشی از این مصوبه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق 

آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی آمده است: قبض انبار کاال مورد تفکیک، تجمیع یا 
معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در 
این صورت زمان ورود کاال به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کاال به کشور محسوب می شود. برای 

این منظور ثبت این قبیل اطالعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه 
در سامانه گمرک الزامی است.

آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات اصالح شد

    قائم مقام اتاق بازرگانی وین اعالم کرد

افزایش 400 میلیون یورویی 
حجم تجارت ایران و اتریش 

یک صاحب نظــر بانکداری الکترونیک با اشــاره به ایجــاد ریال رمزی 
گفت: سیاســت های متفاوت نســبت به اســتفاده از بیت کوین، عامل 
نوســان قیمت این ارز رمزی اســت. ســید ولی اهلل فاطمــی اردکانی 
دربــاره ارز رمزی داخلی اظهاداشــت: مهم ترین بحــث درباره ارزهای 
رمــزی، تاثیر آن در ثبات اقتصادی کشــورهای در حال توســعه مثل 
ایران اســت که هم باعث شــفافیت اقتصادی و هم کاهش هزینه های 
نظــام مالــی و پولی کشــور خواهد بــود. برهمین اســاس ورود بانک 
 مرکزی به بحث ارزهای رمزی اقدامی مثبت و قدمی رو به جلو اســت، 
زیرا بحث ارزهای رمزی چند ســالی است که در سایر کشورها مطرح و 
اجرایی شده و در ایران نیز با کمی تاخیر در حال بررسی است؛ اما بازهم 
اقدام قابل توجه و مثبت است. امیدورام به سرعت در چرخه اقتصادی و 
تولید و صنعت ما هم این نوع ارز رمزی وارد شــود و به توزیع اعتبارات، 
چرخــش پول و ... کمک کند.به گزارش ایِبنا، وی درباره طرح ارز رمزی 
داخلی گفت: به نظر مــن بانک مرکزی باید بحث ارز رمزی ایرانی مثل 
ریال رمزی را مطرح و اجرایی کند و به جای چاپ اسکناس، امکان داد و 
ستد ریال در دنیای مجازی را ایجاد کند تا هم هزینه تبادل پول کاهش 
یابد و هم با شفافیت اقتصادی که ایجاد می شود، بسیاری از مشکالت و 

معضالت فعلی را رفع و حل و فصل کند. 
فاطمی اردکانی درباره نوسان قیمتی بیت کوین طی روزهای اخیر گفت: 
سیاست ها درباره اســتفاده از بیت کوین در کشورهای مختلف متفاوت 
است و این تفاوت دیدگاه و وضع و لغو محدودیت ها، عاملی برای ایجاد 

نوسان قیمتی و شوک به بازار بیت کوین است.

سیاست متفاوت
عامل نوسان قیمت بیت کوین اعالم شد

گمرک ایران از درآمد ۱۶ هزار میلیارد ریالی در 
شش ماهه نخست سال جاری خبر داد که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۳7 درصد رشد نشان می 
دهد و عمده ترین دلیل آن هم گمرک الکترونیک 
بوده است. با هوشمندسازی تمامی مراحل انجام 
تشریفات گمرکی از ابتدای سال جاری تطبیق 
اطالعات بارنامه، ثبت سفارش و تمامی اسناد و 
مدارک ترخیص با اظهار صاحب کاال به صورت 
الکترونیکی و هوشــمند انجام می شود و امکان 
جعل اســناد وجود ندارد.بنابراین گــزارش، با 
همکاری و مساعدت سازمان بنادر و دریانوردی از 
اواخر سال گذشته تبادل اطالعات میان گمرک و 
بندر به صورت الکترونیکی انجام و تمامی عملیات 
با اتصال ســامانه جامع گمرکی و پنجره واحد 
تجــارت فرامرزی به بندر به صورت الکترونیکی 
ثبت می شــود. هم اکنون بارگذاری اســناد به 
صورت الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی انجام 
می شود و با هوشمند سازی تمامی مراحل ورود 
و تطبیق اطالعات با بارنامه الکترونیک، مانیفست 
عدل بندی  الکترونیــک،  فاکتــور  الکترونیک، 
الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض 
انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان 
های همکار گمرک امکان بارگذاری اسناد مجعول 
وجود ندارد و در صورت هر گونه مغایرت سامانه 
جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل 

انجام تشــریفات گمرکی جلوگیری می کند.با 
ارتقای سامانه جامع گمرکی از ابتدای سال جاری 
کنترل های گمرکی به صورت سیستمی انجام و 
تطبیق اطالعات در تمامی مراحل ترخیص کامال 
الکترونیکی و هوشمند صورت می پذیرد که این 
مهم دســتاورد بزرگی در گمرک الکترونیک به 
شمار می رود. گمرک ایران با الکترونیکی کردن 
تمامی رویه های گمرکی موفق شد درآمدهای 
خود را نســبت به زمــان قبل از پیاده ســازی 
ســامانه جامع گمرکی به سه برابر افزایش دهد 
و سال گذشته با کســب ۳۳ هزار میلیارد ریال 
مجمــوع درآمدهای وصولی بهتریــن رکورد را 
در کسب درآمدها کســب کند و این در حالی 
اســت که واردات کاال به کشور در سال گذشته 
نسبت به مدت زمانی قبل از پیاده سازی سامانه 
جامع گمرکی کاهش داشت. همچنین مجموع 
درآمدهای گمرکی در شش ماهه سال جاری به 
۱۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۳7 درصد رشد نشان می دهد 
و عمده ترین دلیــل آن هم گمرک الکترونیک 
بوده است. اقدامات گمرک ایران در حوزه گمرک 
الکترونیک تاکنون مورد تحسین رئیس جمهور، 
رئیس مجلس شورای اسالمی، معاون اول رئیس 
جمهور، سازمان جهانی گمرک، روسای چندین 
گمرک مهم جهان، نمایندگان ملت در مجلس 

و دیگر مسئوالن کشوری قرار گرفته است.دبیر 
کل ســازمان جهانی گمرک هم هفته گذشته 
پس از بازدید از ســامانه جامع گمرکی و پنجره 
واحد تجارت فرامرزی گمرک اعالم کرد که تحت 
تاثیر اصالحات گمرکی ایران قرار گرفتم و بارها 
در طــول مدت اقامت در تهران دســتاوردهای 
گمرک جمهوری اســالمی ایــران را در گمرک 
الکترونیک تحسین و  موفقیت جوانان ایرانی را در 
بومی سازی گمرک دیجیتال تمجید کرد. گمرک 
با تحوالتی که ایجاد کرد، توانست سال گذشته 
در دولت الکترونیک در میان سازمان های دولتی، 
رتبه اول را از آن خود کند و به عنوان دستگاه برتر 
در اقتصاد مقاومتی معرفی شد. اما افتخاراتش به 
همین جا ختم نشد و قوه قضائیه هم گمرک را 
به عنوان ســازمان برتر در مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز معرفی کرد. 
به گزارش ایِبنــا، همچنین گمــرک ایران در 
ســیزدهمین جشنواره شــهید رجایی در سال 
جــاری به عنوان ســازمان برتر معرفی شــد و 
تندیس و لوح عنوان سازمان برتر از سوی رئیس 
جمهوری به گمرک ایران اعطا شد. سامانه های 
الکترونیکی گمرک ایران یک فن آوری دانش بنیان 
است که همه با تکیه بر دانش بومی و به دست 
دانش پژوهان جــوان داخلی طراحی و راه اندازی 

شده است.

درآمدهای گمرکی سه برابر شد



دوشنبه  29 آبان 1396- شماره 630 اقتصاد کالن   روزنامه صبح ایران۴

وام اشــتغالزایی 15 میلیونــی صنــدوق کار آفرینی 
امید 

هر چند مراجعه کننــدگان این صندوق کمی از 
روند بورکراتیک و نحوه گزینش و اعطایی وام گله 
مندند، اما وامی که توســط این صندوق تا سقف 
15 میلیون تومان پرداخته می شود جزو وام های 
است که آفتاب اقتصادی به شما توصیه می کند 
که آن را برسی بفرمایید، به ویژه آنکه اگر کسب و 
کار شما کوچک و بسیار نوپا است.  از جمله کسب 
و کارهای که  این صندوق به رشته های مختلفی 
از جمله مشاغل خانگی وام می دهد. در سایت این 
صندوق در مورد شرایط وام و نرخ سود تسهیالت  

آمده است :  

  نحوه بررسی درخواست های تسهیالت 
انواع درخواست های متقاضیان به دوبخش 
غیرمستقیم  و  مســتقیم  درخواست های 
تقســیم بندی می شــود. درخواست های 
مستقیم مربوط به افرادی است که رأساً به 
صندوق مراجعه کرده و نســبت به تحویل 
در خواست و مدارک مورد نیاز به صندوق 
اقدام و یا در ســایت ثبــت نام می کنند و 
درخواســت های غیر مستقیم، متقاضیان 
نهادهای مختلف  از طریق  معرفی شــده 
می باشــند که با عقد تفاهم نامه با صندوق 
همکاری می کنند و نیز افراد معرفی شده از 
طرف مقامات) سفرهای استانی هیئت دولت 

و سایر مقامات کشوری و استانی.(
سقف تسهیالت و نرخ کارمزد

به مشاغل  پرداختی  حداکثر تســهیالت 
خانگی تا مبلغ 50 میلیون رالو می باشد.

به مشاغل  پرداختی  حداکثر تســهیالت 
خویش فرمایی و خوداشتغالی تا مبلغ 150 

میلیون رالو می باشد.
مــدت بازپرداخت تســهیالت اعطایی با 
احتساب دوره سازندگی و تنفس برای کلیه 
طرحها اعمــاز: تولیدی، خدماتی و خانگی 

حداکثر پنج سال تعیین می شود.
تسهیالت صندوق بسته به نوع کسب و کار 
به صورت ماهانه، فصلی)سه ماهه( و ساالنه با 

اقساط برابر قابل تقسیط می باشد.
دوره تنفس و سازندگی برای مشاغل خانگی 

حداکثر سه ماه، خویش فرمایی می باشد.
تبصره: دوره تنفس برای تقســیط فصلی 
حداکثر سه ماه و تســهیالت با دوره های 

تقسیط ساالنه فاقد دوره ی تنفس است.
تسهیالت صندوق به صورت قرض الحسنه 

بوده و نرخ کارمزد آن 4 درصد است.
تبصره: کارمــزد دوره ی تنفس و فواصل 
پرداخت های مرحله ای در زمان پرداخت وام 
اخذ می شود و اصل وام و کارمزد دوره ی باز 
پرداخت به تعداد اقساط تقسیم و به صورت 

اقساطی وصول می شود.

وام خوداشتغالی بانک ملت 
این هم مورد بدی برای خوداشــتغال ها نیست!. 
بانک ملت به معرفی شــدگان وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، تســهیالت قرض الحسنه مشاغل 
خانگی و خوداشــتغالی اعطا می کند.بانک ملت 
در ســایت خود عنوان کرده اســت :» این بانک 
با عنایت به مفاد ماده)1۸( دســتورالعمل اجرایی 
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و به 
استناد نامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و مصوبه هیئت مدیره، شــرایط و ضوابط اجرایی 

اعطای تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی و 
خوداشتغالی را جهت معرفی شدگان وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از محل سهمیه سال۹۶ ابالغ 
کرد. اعطای تســهیالت قرض الحسنه در دو نوع 
مشاغل خانگی و خوداشــتغالی با اخذ مدارک و 
مستندات معتبر، اعطا خواهد شد که سقف فردی 
تسهیالت مشــاغل خانگی 1۰۰ میلیون ریال با 
بازپرداخت ۳۶ ماهه و ســقف فردی تســهیالت 
خوداشتغالی ۲۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۶۰ 

ماهه خواهد بود.«

وام مسکن  تا شش برابر اصل سپرده 
خرید اوراق تســه یکی از رایــج ترین راه ها برای  
دریافت وام مســکن بوده اســت، هر چند همه 
بانک ها وام می دهند، اما در این بین وام صندوق 
یکم بانک مســکن به عنوان منطقــی ترین راه 
دریافت تسهیالت مسکن مطرح است. خواباندن 
حداقل 4۰ میلیون تومان در حساب بانک مسکن 
و دریافت وام مســکن  راهی است که بسیاری از 
مردم انتخاب کرده اند، به تازگی نیز نرخ سود این 
وام کاهش یافته است که خبری بسیار خوب برای 
خواستاران این نوع وام  محسوب می شود.  وزیر راه 
و شهرسازی نرخ تسهیالت صندوق پس انداز یکم 
را با یک و نیم درصد کمتر از نرخ بقیه تسهیالت، 
هشت درصد اعالم کرد. عباس آخوندی گفت: آنها 
که یک سال از زمان افتتاح حساب پس اندازشان 
می گذرد می توانند به تدریج وارد بازار شوند و شش 
برابر هر مبلغی که پس انداز کرده اند، به تسهیالت 
دسترسی داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه هر 
شــرایط جدیدی که تصمیم گیری شود مشمول 
همه پس اندازکنندگان خواهد شد، گفت: بنابراین 
نیاز نیست افراد منتظر اعالم شرایط جدید باشند 
و همه می توانند برای افتتاح حساب پس انداز اقدام 

کنند.

وام بازگشت به روستاها!
این نیز وام بسیار جالبی است که  با توجه به آمار 
مهاجرت میلیونی  از روســتا به شــهر به ویژه با 
توجه به خشکسالی اخیر قابل توجه است. این وام 
همچنین دارای مبالغی به عنوان وام بالعوض است 

که بر جذابیت های آن می افزاید. 
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
به عنوان متولی پرداخت این نــوع وام در باره آن 
می گوید: افراد ساکن در شهرها در صورت بازگشت 
به روستا از تسهیالتی با ســود کم برای ساخت 

مسکن در روستا بهره مند می شوند.
مهدیــان درباره بازگشــت افرادی که از روســتا 
به شــهر مهاجرت کردند، گفت: بــه افرادی که 
می خواهنــد به روســتا بازگردند برای ســاخت 
واحدهای روستایی تسهیالت پرداخت می شود. 
وی درباره ارائه تســهیالت بــه خانواده هایی که 
جزو محرومین روستا هســتند،  گفت: برای این 
خانوارها تسهیالت پرداخت می شود و جایی که 
روســتاییان آورده ندارند بنیاد مســکن با کمک 
حســاب 1۰۰ به آنها کمک می کنــد و عالوه بر 
تسهیالت کمک بالعوض هم پرداخت می کنیم. 
مهدیان افزود: برای کسانی که نتوانستند واحدهای 
مسکونی خود را تکمیل کنند و خانواده هایی که 
دارای دو معلول هســتند عالوه بر تسهیالت 1۸ 
میلیون تومان، کمک بالعوض پرداخت می کنیم. 
وی ادامه داد: روســتاییانی که به دلیل مشکالت 
اقتصادی پای کار نمی آیند می توانند اقدام کنند 
و مــا کمک می کنیم  و حتی هزینه آواربرداری را 
تأمین می کنیم. همچنین معاون توسعه روستایی 

و مناطق محروم ریاســت جمهوری از پرداخت 
سه نوع تسهیالت تولیدی با کارمزدهای حداکثر 
هشت درصدی در مناطق روستایی خبر داد. سید 
ابوالفضل رضوی با اعالم این خبر افزود : با تصویب 
مجلس شورای اســالمی یک و نیم میلیارد دالر 
معادل پنج هزار و پانصد میلیارد تومان از صندوق 
توســعه ملی برای پرداخت تسهیالت ارزان برای 
توسعه روستایی اختصاص یافته است. وی ادامه 
داد: بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک 
و صندوق های کارآفرین امید و توسعه کشاورزی 
برای عاملیت این کار در نظر گرفته شــده است. 
معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور 
با اشــاره به پرداخت تسهیالت با سه نوع کارمزد 
هشت، شش و صفر درصدی تا سقف دو میلیارد 
تومان در مناطق روستایی، افزود: در مناطق مرزی 
اگر چندین خانوار مشــارکت داشته باشند نرخ 
کارمزد صفر درصد خواهد بود و تاکنون سه فقره 
در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان 
و دو فقره در شهرستان نهبندان استان خراسان 
جنوبی برای اشــتغال پایدار پرداخت شده است. 
بــه گفته رضوی، قرار اســت زمین و محل طرح 
نیز به عنوان وثیقه لحاظ شــود. وی با اشــاره به 
این شرایط استثنایی تصریح کرد: تولیدکنندگان 
و کارآفرینــان بــه جای نرخ 1۸ درصدی ســود 
تسهیالت در شــهرها، می توانند با ایجاد اشتغال 
در روستاها از این نرخ های پایین بهره ببرند و در 

توسعه روستاها نیز نقش آفرینی کنند.

وام بازنشستگی صندوق بازنشستگی 
بازنشستگان با اندک حقوق دریافتی همیشه به 
دنبال دریافت تسهیالت هستند و در این بین وام 
کلی بازنشستگی از همه معقول تر به نظر می رسد. 
اقساط این وام ۳۶ ماهه و با کارمزد 4 درصد است 
و پرداخت اقســاط آن نیز به صورت برداشــت از 
حقوق بازنشســتگی اســت و نیاز به مراجعه به 
بانک برای پرداخت اقســاط ندارد. مدیرکل امور 
فرهنگی صندوق بازنشستگی کشور در باره این 
نوع وام که هر از گاهی اعالم می شــود می گوید 
: اولویت پرداخت وام افرادی هســتند که قبال از 
صندوق بازنشستگی وام دریافت نکرده اند. وی از 
همه بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی 
کشوری خواســت چنانچه به وام ضروری چهار 
میلیونی نیاز دارند از طریق ثبت نام در ســامانه 
cspf.ir در پرســه قرعه کشی جهت دریافت آن 

قرار بگیرند. 

در چه صورتی وام ازدواج ضامن نمی خواهد
تقریباً همــه ای زوج های تازه ازدواج کرده از چند 
و چــون وام ازدواج مطلعند، اما مهم ترین مانع در 
این بین جور کردن ضامن محسوب می شود. که با 
توجه به ابالغیه های جدید راه های  جایگزین برای 
ضامن وام ازدواج پدید آمده اســت.  از جمله این 
راه ها و کارگشایی ها که توسط بانک مرکزی اعالم 

شده است به این مضمون است : 
1- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو 
یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک 
ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق 
دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد 

زوجین مکفی است. 
2- چنانچه متقاضــی درصف همان بانک 
اعطای  باشــد،  خود  یارانه  دریافت کننده 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به پشتوانه 

یارانه واریزی نیز قابل اجراست. 
3- چنانـچه متقاضی دریافت  تسـهیالت 

ازدواج، کارمند رســمی  یا پیمانی  دولت، 
نیــروی  نظامــی و انتظامی، نـهـــادها 
ومـوسسات عمومی )نظیر شهرداری  و بنیاد، 
کمیته امداد، هـالل احمر( باشد، ارائه گواهی 
تـــعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به 
همراه ارائه فـیش حقوق وحکم کارگزینی 
و درصورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت 

کند، نیازی به اخذ ضامن نیست. 
4- ضمانــت یــک نفر کارمند رســمی، 
پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی 
وانتظامی، نـــهـادها و مـوسسات عمومی 
)نظیرشهرداری  و بنیاد، کمیته امداد، هالل 
احمر(، کارگر یا کارمند شرکت های تولیدی 
صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش 
حقوقی و حکــم کارگزینی و... امکان پذیر 

است.
5- ضمانت یک نفر کاســب دارای  پروانه 
کسب که در زمان اعطای تسهیالت دارای 

فعالیت اقتصادی دایر باشد.   
6- ضمانت  یک نفر دارنده حســاب جاری 
فعال وخوش حساب که به تایید وتشخیص 

شعبه پرداخت کننده رسیده باشد.
۷- در مورد متقاضیان تسهیالت در مناطق 
روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که 
اهلیت و صالحیت وی توسط شورای اسالمی 

روستا تایید شود )ممهور به مهر شورا(
۸- سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک 
عامل که بیشترین میزان سهولت وسرعت در 
پرداخت تسهیالت را فراهم سازد)از جمله 
وسپرده های  معتبر  ســفته،چک  دریافت 

متقاضی و بستگان آنان و...(.

تسهیالت بانکی به صنوف
بــرای صنوف  بــه صورت کلی در ســال جاری 
یک تســهیالت عمده تصویب شد که هر صنفی 
می تواند آن را دریافت نمایند. معاون امور اقتصادی 
و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه پرداخت تسهیالت بانکی به صنوف به تازگی 
آغاز شده است، گفت: متقاضیان می توانند با ارائه 
طرح توجیهی خود به بانک ها از این تســهیالت 
بهره مند شــوند. یداهلل صادقی افــزود: پرداخت 
تســهیالت برای بازسازی و نوســازی واحدهای 
صنفی تولیدی و خدمات فنی و واحدهای صنعتی 
توســط بانک مرکزی تصویب شده است و ستاد 
سازماندهی اقتصاد مقاومتی هم نسبت به پرداخت 

این تسهیالت تاکید کرده است.

وام ۸۰۰ میلیون تومانی به پزشکان!
از آن نوع وام های لوکس که  تنها نصیب پزشکان 
سفیدپوش می شود، بانک رفاه که پرداخت کننده 
این وام است درباره آن می گوید :» اعضای هیئت 
علمی کشور شــاغل در مراکز درمانی، پرستاران 
شــاغل در مراکز درمانی که دارای شــماره نظام 
پرســتاری از ســازمان نظام پرستاری جمهوری 
اسالمی هســتند و ســایر کارکنان شاغل تمام 
وقت در مراکز درمانی که مرکز مربوطه نیز دارای 
حساب بانک رفاه بوده و یا نسبت به افتتاح حساب 
اقدام کنــد می توانند تســهیالت بگیرند. مدت 
اجرای این طرح تا پایان خــرداد ماه ۹7 خواهد 
بود و متقاضیان واجد شرایط می توانند برای تهیه 
و تأمیــن تجهیزات مورد نیــاز در محل فعالیت، 
تعمیرات اساســی و بازسازی کامل محل فعالیت 
)مطب(/ واحد مســکونی، تأمین اموال و خدمات 
مورد نیاز مشــموالن طــرح و اعضای درجه یک 

متاسفانه این گونه پژوهشگران دانشــجویان را نیز تشویق می کنند تا در مسیر رزومه سازی و نه 
پژوهش واقعی گام بردارند. این مســائل آن قدر بدیهی است که البته نیازی به قانونگذاری مجدد 

ندارد. 
اگر پژوهش به معنای فعالیتی علمی برای حل یک مسئله است، باید دستگاه های اجرایی مسئله 

حل شــده را از این مراکز پژوهشی مطالبه نمایند. کسانی که صرفاً با نیت مثاًل درجه استادیاری 
به اســتادی سعی در انجام پژوهش های سوری دارند، نمی توانند خود را پژوهشگر واقعی بدانند و 
مراکز اجرایی نیز باید بین این دو نوع پژوهش تمیز قائل شــوند و ساز و کاری برای ایجاد تفاوت 

در این زمینه ایجاد نمایند. 

ادامه سرمقاله

پژوهش برای پژوهش 

آفتــاب اقتصادی: »اگر یــک وام بگیرم کارم تــا حدودی راه 
می افتد«. این سخنی بسیار رایج در بازار و  تقریباً هر محفلی است 
که در آن بحث مالی مطرح می شود. بانک جهانی رتبه ای ایران را 
در رتبه بندی سهولت کسب و کار 1۲۰ اعالم کرد ) از میان 15۰ 
کشــور ( یکی از اصلی ترین شاخص ها در تعیین رتبه هر کشور 
میزان سهولت دسترســی به اعتبارات مالی است. ایجاد کسب و 
کارهــای نوین  کلید و رمز تحرک اقتصادی در هر کشــور طالب 
توسعه است و بدون داشتن سرمایه نیز شروع اکثریت کارها تقریباً 

غیر ممکن است. 
سیســتم بانکی و میزان شــفافیت در آنها و تمایلشــان به ارائه 
تسهیالت بدون اغماض یکی از اصلی ترین مالک ها برای تعیین 
وضعیت ملی اقتصاد در یک کشــور است. در کشور ما سود بانکی 
باال، بنگاهداری بانک ها و عدم شفافیت در میزان سهامداری بانک ها 
و همچنین نحوه کارکرد و عملکرد سیستم بانکی از جمله دالیل 
اصلی انتقاد از بانک ها اســت. اما مهم ترین  دلیل انتقاد از ســوی 
قاطبه مردم معموالً به نحــوه وام دهی بانک ها باز می گردد، البته 
در این بین بسیاری از مردم نیز سرگردان  تنها به دنبال اخذ وام 
هستند و ماهیت وام و گاهاً نوع بانک نیز برای آنها تفاوتی نمی کند. 
تبلیغات متنوع بانک ها نیز در پرداخت تسهیالت و مطرح کردن 
نام هــای مختلف معموالً به خاطر ارائــه اطالعات زیاد به صورت 
همزمان شــاید برای برخی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین 
خاطر آفتاب اقتصادی با بررسی بیش از  چهل و دو نوع تسهیالت 
مختلف از بانک ها و موسسات  مالی و اعتباری مجاز چند مورد را 
به عنوان وام های نســبتاً مناسب تر ) در مقایسه با همتایانشان در 

سایر بانک ها ( انتخاب کرده است تا به معرفی آن بپردازد. 

   بررسی و پیشنهاد آفتاب اقتصادی برای دریافت تسهیالت 

معرفی 10 وام   نسبتًا  مناسب!

هر چند مراجعه کنندگان صندوق کار آفرینی امید  کمی از روند بورکراتیک 
و نحوه گزینش و اعطایی وام گله مندند،  اما وامی که توسط این صندوق 
تا سقف 15 میلیون تومان پرداخته می شود جزو وام های است که آفتاب 

اقتصادی به شما توصیه می کند که آن را برسی بفرمایید،
 به ویژه آنکه اگر کسب و کار شما کوچک و بسیار نوپاست

خانواده )تحت تکفل( شامل: هزینه تحصیل، تهیه جهیزیه و سایر هزینه های ازدواج، مسافرت های 
علمی، پژوهشی و گردشگری و خرید مطب استفاده کنند.«.

وام فروش قسطی کاال به مشتری 
بانک مهر اقتصاد وام جالب توجه ای طراحی کرده است که به نسبت وام مشابه در سایر بانک ها جذاب 
تر به نظر می رسد، بانک مهر اقتصاد به تولیدکنندگانی که قصد دارند کاالی تولیدی خود را بدون 
واسطه و به صورت اقساطی به مصرف کننده ها عرضه کنند، تسهیالت پرداخت می کند. به این صورت 
که تولید کنندگان با انعقاد قرارداد با بانک مهر اقتصاد، می توانند کاالی تولیدی خود را بدون واسطه و 
بصورت اقساطی به مصرف کننده ها عرضه کرده و وجه آن را از بانک دریافت کنند. این بانک  حداکثر 
مبلغ تسهیالت برای فروش اعتباری کاال را 15۰ میلیون ریال و حداقل 1۰۰ میلیون ریال، با نرخ سود 
1۸درصد و حداقل و حداکثر مدت بازپرداخت اقساط تسهیالت را 1۲ الی ۶۰ ماه در نظر گرفته است.

وام فرهنگی بانک شهر به ناشران
بانک های زیادی نیستند که وام های فرهنگی بدهند، از همین رو این وام به نوعی خاص و متفاوت 

محسوب می شود. 
این تسهیالت با نرخ سود 1۲ درصد به معرفی شدگان ارائه خواهد شد.۸ درصد سود این تسهیالت 
توسط متقاضی و 4 درصد مابقی توسط موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران پرداخت می شود. معاون 
شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با بیان این که نوع تسهیالت اعطایی مشارکت مدنی قابل تبدیل 
شدن به فروش اقساطی است،ادامه داد: دوره بازپرداخت آن نیز حداکثر 4۸ ماهه و وثیقه ارائه شده از 

سوی متقاضی طبق بخشنامه سیاست ها و خط مشی اعتباری بانک ارائه خواهد شد.



۵دوشنبه  29 آبان 1396- شماره 630 نفت و انرژی 

یک کارشــناس بازار نفت معتقد است 
نفت جهان  بزرگ تریــن صادرکننــده 
ممکن است برای عقب نشینی از تمدید 
احتمالی توافق جهانــی کاهش تولید، 
مهیا شود. به گزارش ایسنا، اعضای اوپک 
ظاهرا در حال رسیدن به یک توافق نظر 
با متحدانشــان به منظور تمدید توافق 
کاهش تولید نفت جهانی به مدت ۹ ماه 

دیگر هستند. 
با تمدید توافق میان اوپک، روسیه و سایر 
تولید کنندگان، محدود کردن عرضه به 
میزان ۱.۸ میلیون بشکه در روز تا پایان 
ســال میالدی آینده ادامه خواهد یافت. 
با این همه کریس ویفر یکی از شــرکای 
ارشد در شرکت ماکرو ادوایزری می گوید: 
اگرچه در نگاه نخســت عقب نشــینی 
روســیه از توافق کاهــش تولید، موضع 
غیرمعقولــی به نظر خواهد رســید، اما 
تغییر اولویت های صنعتی روسیه در واقع 

این اقدام را کامال معقول می سازد. 
به گفته این کارشــناس بازار نفت، اگر 
نفت در محــدوده ۶۰ تا ۶۵ دالر در هر 
بشــکه بماند حمایت مســکو از تمدید 
توافق کاهش تولید فراتر از مارس سال 
میالدی آینده بسیار غیرمحتمل خواهد 

بود.

محدوده ای درآمدزا
به گفته ویفر، روســیه با قیمت نفت در 
محدوده ۵۰ دالر همچنــان درآمدزایی 
دارد و هرگونه قیمت باالتر باعث خواهد 
شد شرکت های شل آمریکا تولیدشان را 
افزایش دهند. وی براین باور اســت که 
این قیمت اقتصاد روسیه را برای متنوع 
شدن از نفت برخواهد انگیخت. ویفر در 
یک یادداشــت تحقیقاتی که در ابتدا در 
نشریه مســکوتایمز منتشر شد، نوشت: 
هرچه قیمت نفت باالتر باشــد، ریسک 
سرمایه گذاری بیشتر به عنوان نمونه در 
پروژه های شل آمریکا و نفت شنی کانادا 
که در سال ۲۰۱۴ مشاهده شد افزایش 
پیدا می کند و در نتیجه ممکن اســت 

اشباع عرضه جهانی تشدید شود. 
بنابر استدالل وی، حمایت مستمر روسیه 
از توافق کاهش تولید ممکن است ریسک 
ریزش مجدد قیمت ها در ســال آینده را 
ایجاد کند. الکســاندر نواک، وزیر انرژی 
روسیه که یکی از معماران کلیدی توافق 
کاهش تولید است، در اکتبر اظهار کرد: 
مســکو از تمدید توافق کاهش تولید تا 
اواخر ســال ۲۰۱۸ حمایــت می کند با 
این همه به گفته ویفر، اظهارات نواک از 
آن زمان بی معنا شده، زیرا این اظهارات 

زمانی مطرح شــدند که قیمت نفت در 
محدوده ۵۰ تــا ۵۵ دالر بود. نفت برنت 
روز جمعــه حــدود ۶۲.۰۵ دالر در هر 
بشکه معامله شد که ۱.۱۴ درصد افزایش 
داشــت، در حالی که نفت خام آمریکا با 
۱.۶ درصد افزایش، حدود ۵۶.۰۱ دالر در 

هر بشکه معامله شد. 
قیمت نفت از حــدود ۱۲۰ دالر در هر 
بشــکه در ژوئن ســال ۲۰۱۴ به دلیل 
تقاضای ضعیف، دالر قوی و رونق شــل 

آمریکا ریزش کرده است. 
عدم تمایل اوپک بــه کاهش تولید نیز 
دلیل کلیدی دیگــری بود که در ریزش 
قیمت نفت تاثیر داشت، اما این سازمان 
در اواخر ســال ۲۰۱۶ به همراه ســایر 
کشورهای تولیدکننده نفت برای محدود 

کردن تولید اقدام کرد. 
اگر روسیه تصمیم بگیرد از تمدید توافق 
کاهش تولید کنار بکشــد به این کشور 
غیراوپک اجازه خواهد داد به تالش های 
خود برای متنوع کــردن اقتصادش در 
شرایطی که به دنبال کاهش وابستگی به 

نفت است، ادامه دهد. 
به عالوه کرملین همواره براین باور بوده 
که ارزش ضعیف تر روبل برای اقتصاد این 
کشور بســیار بهتر خواهد بود و اگرچه 

قیمت های نفــت از محدوده ۵۰ دالر به 
۶۴ دالر در هر بشکه طی هفته های اخیر 
افزایش پیدا کرده، اما نرخ برابری روبل در 
برابر دالر آمریکا ضعیف شده است. همه 
این موارد دالیل قوی به شــمار می رود 
برای این که مســکو تمایل داشته باشد 
قیمت نفت را در محــدوده ۵۰ دالر به 
جای ۶۰ دالر نگه دارد. سهیل المزروعی، 
وزیر انرژی امارات متحده،   هفته گذشته 
اظهار کرد: انتظار می رود کشورهای اوپک 
و غیراوپک در نشســتی که در پایان ماه 
میالدی جاری برگزار می شود با تمدید 

کاهش عرضه جهانی موافقت کنند. 
المزروعی تصریح کــرد: اگرچه در مورد 
مذاکرات اعضای اوپــک درباره  احتمال 
عدم تمدید توافق صحبتی نشنیده است، 
دربــاره زمان و مــدت تمدید همچنان 
باید تصمیم گیری شود.بر اساس گزارش 
شبکه سی ان بی سی، صادرکنندگان نفت 
دسامبر سال گذشــته به توافق کنونی 
دســت پیدا کردند و در مــاه مه، مدت 
این توافق را تا مارس سال ۲۰۱۸ تمدید 
کردند. تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک 
قــرار اســت ۳۰ نوامبر در ویــن برای 
تصمیم گیری درباره سیاست تولید نفت 

دیدار کنند.

اگرچه در 
نگاه نخست 

عقب نشینی 
روسیه از 

توافق کاهش 
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اولویت های 
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این اقدام را 
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می سازد

روزنامه صبح ایران

میز خبر

مدیرعامل بیکرهیوز

اختالالت برای صنعت نفت و گاز مفید است

وعده های وزیر نیرو برای سرمایه گذاران داخلی

سوخت رسانی در مناطق زلزله زده به روال عادی بازگشت

تکمیل انتقال آب قصر شیرین - سرپل ذهاب 

توزیع دو میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بنزین در مناطق زلزله زده

مدیرعامــل گروه خدمات انــرژی بیکرهیوز 
اظهار کرد اختالل مکرر در صنعت نفت و گاز 
بایستی مثبت دیده شــود. به گزارش ایسنا، 
لورنزو سیمونلی در کنفرانس ADIPEC در 
ابوظبی گفت: ما بایستی به اختالل به عنوان 
دوســتمان نگاه کنیم. وی در ادامــه افزود: 
اختــالل مکرر، نورمال جدید اســت. ما باید 
ناکارآمدی را حذف کنیم و در مقابل، صنعت 
ما به شفافیت و بینش نیاز دارد. صنعت نفت 
از زمانی که قیمت هــا از حدود ۱۲۰ دالر در 
هر بشکه در ژوئن ســال ۲۰۱۴ ریزش کرد، 
ناچار شــد هزینه ها را کاهش داده و راه هایی 
را بــرای باال بردن بهره وری پیدا کند. کاهش 

چشمگیر قیمت ها نتیجه تقاضای ضعیف، دالر 
قوی و رونق تولید شــل آمریکا بود. به گفته 
مدیرعامل بیکرهیوز، در مقایســه با صنعت 
هواپیمایی، بخش نفت و گاز حدود دو تا سه 
برابر ناکارآمدتر است. شرکت ها باید در آینده با 
یکدیگر همکاری کنند.جان فالنری، مدیرعامل 
شرکت جنرال الکتریک اعالم کرده که فروش 
ســهام عمده در بیکر هیوز را مورد بررســی 

خواهد داد. 
بیکرهیوز یک شــرکت سهامی عام است که 
با ادغام واحد نفــت و گاز جنرال الکتریک و 
شرکت خدمات میدان نفتی بیکرهیوز ایجاد 

شد.

یکی از مشکالت بخش خصوصی در صنعت 
برق نبــود حمایت هــای دولتی اســت، در 
همین راســتا وزیر نیرو وعده تسهیل حضور 
شــرکت های داخلی در بازار خارجی را داده 
اســت. به گزارش ایســنا، بخــش خصوصی 
در بیــش از ۶۰ درصد برق تولیدی کشــور 
حضــور مؤثر دارد و این صنعــت با ۷۷ هزار 
مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در رتبه 
چهاردهم جهانی قرار دارد که این مساله نشان 
دهنده پتانسیل باالی صنعت برق ایران است. 
در این میان بخش خصوصی داخلی تمایل به 
ایجاد روابط با کشــور های خارجی دارد؛ رضا 
اردکانیان وزیر نیرو در این رابطه می گوید که 
ســازندگان و ظرفیت های ساخت داخل باید 
به شکل جدی تری چشم به بازارهای خارج 
از کشــور داشته باشند و این مستلزم حضور 
فعال، سرمایه گذاری و همکاری و پشتیبانی 
از یکدیگر است.وی با اشاره به مسئولیت قابل 
مالحظه سازمان های دولتی ادامه داد: وزارت 

نیرو تالش می کند تا حد امکان حضور بخش 
خصوصی در خارج از ایران را تســهیل کند. 
وزیر نیرو با بیان اینک معاون رئیس جمهور 
در سازمان برنامه و بودجه نوید داده است در 
جهت فراهم کردن منابع الزم برای باز پرداخت 
مطالبات بخش خصوصی به شکل موثرتری در 
آینده اقدام کند، افزود: میزان این مطالبات بالغ 
بر ۲۵ هزار میلیارد تومان است که ظرفیت های 
قانونی و مکانیزم های مختلف و متنوعی وجود 
دارد تا دولت در آســتانه تدوین الیحه بودجه 
سال ۹۷ ســعی کند از ظرفیت فراهم شده 
در کشور در جهت اشتغال و ساخت داخل و 

حضور مؤثر در منطقه استفاده کند. 
وعده وزیــر نیرو نوید روشــنی برای بخش 
خصوصی شــده تا بــا انگیزه بیشــتری به 
فعالیت های خــود ادامه دهند که با توجه به 
پتانسیل های باالی صنعت برق ایران قطعا این 
موضوع می تواند اثرات مثبتی را در پی داشته 

باشد.

با وقوع زمین لرزه در استان های غربی کشور 
چهار جایگاه سوخت در استان کرمانشاه دچار 
آسیب شد که تاکنون از این چهار جایگاه سه 
جایگاه به مدار آمده و سوخت رسانی در استان 
کرمانشاه و منطقه سرپل ذهاب به روال عادی 
بازگشته است. به گزارش ایسنا، پس از وقوع 
زلزله در استان کرمانشــاه روزانه ۵۰ تن گاز 
مایع درون کپســول به مردم زلزله زده توزیع 
شده است. همچنین ۶۰۰۰ پیک نیک دو و 
نیم و پنج کیلویی در اختیار مردم گذاشــته 
شده است. در این زلزله چهار جایگاه سوخت 
در منطقه سرپل ذهاب آسیب دید که تاکنون 
 CNG سه جایگاه راه اندازی شده و یک جایگاه
به دلیل آسیب زیاد هنوز به مدار نیامده است. 

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی از زمان وقوع زلزله تاکنون 
چهار میلیون لیتر نفت ســفید در اســتان 

کرمانشاه توزیع شده است.

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: تکمیل 
خط انتقال آب قصر شیرین به سرپل ذهاب 
و ترمیم شبکه آب این شهر انجام شده و از 
روز گذشته بازسازی شبکه های توزیع آب 
روســتاهای منطقه آغاز شده است. محمد 
پــرورش در گفت وگو با ایســنا، ادامه داد: 
طی روزهای گذشــته ۱۰۰ حمام ســیار و 
۵۰ دستشویی در نقاط مختلف شهر سرپل 
ذهاب برپا شده اســت و ۳۶هزار بسته آب 
۱.۵ لیتری در اختیار زلزله زدگان قرار گرفته 
است. او گفت: نیروهای امدادی آبفای استان 
تهران در قالب هشت گروه فعالیت دارند و 
با اقــدام این نیروها سیســتم تصفیه خانه 
آب ســرپل ذهاب ارتقا یافته است. پرورش 
همچنین از راه انــدازی دوباره تصفیه خانه 
فاضالب این شــهر خبر داد و با تشــریح 
روند امدادرســانی نیروهای این شرکت در 
حادثه زمین لرزه اســتان کرمانشــاه گفت: 

نیروهای آبفای استان تهران در بخش های 
کنترل کیفیت آب )آزمایشگاه های سیار و 
نمونه برداری(، ترمیم خطوط لوله و شبکه 
توزیع، بــاز راه اندازی تصفیه خانه های آب و 
فاضالب، توزیع اقالم ضروری )بســته های 
آب، چادر و خوراک( و استقرار سرویس های 
بهداشتی )حمام و دست شــویی( در حال 
کمک رسانی هستند. وی خاطرنشان کرد: 
شــبکه و خطوط انتقال آب شــهر سرپل 
ذهــاب انجام شــده اســت و نیروها برای 
بازسازی شبکه آب روستاهای منطقه، از دو 
روز گذشته کار خود را آغاز کرده اند. او ادامه 
داد: ۲۵ دستگاه تانکر آب رسانی بهداشتی، 
چهار دستگاه بسته بندی آب آشامیدنی، دو 
دستگاه تصفیه آب با مجموع دبی ۳۲ لیتر 
در ثانیه، سه دستگاه جرثقیل و یک دستگاه 
دیزل ژنراتور در منطقه سرپل ذهاب مستقر 

هستند.

ســخنگوی شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی از توزیــع بیش از دو 
میلیون و هشتصد هزار لیتر بنزین، بیش از 
دو میلیون و پانصد هزار لیتر نفت سفید و 
بیش از دو میلیون لیتر گازوئیل در مناطق 
زلزلــه زده خبر داد و گفــت: هموطنان در 
صورت مشــاهده هرگونه تخلف یا کمبود 
در سوخت رسانی می توانند با شماره تلفن 
۰۹۶۲۷ تماس بگیرند. زیبا اســماعیلی در 
گفت وگو با ایســنا در مورد تامین سوخت 
شــهرهای زلزله زده توضیح داد: از ابتدای 
حادثه غم انگیز زلزله در غرب کشور، شرکت 

ملــی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
ایران نســبت به تامین سوخت این مناطق  
اقــدام کــرد و تامین ســوخت در مناطق 

زلزله زده غرب کشور هیچ مشکلی ندارد.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران آخرین وضعیت گازرسانی به مناطق زلزله زده را تشریح کرد. 
مجید بوجارزاده در گفت وگو با ایسنا، از وصل شدن گاز ۵00 منزل در سرپل ذهاب خبر داد 
و گفت:همچنین تاکنون گاز ٨00 منزل در ثالث باباجانی وصل شده است. وی با بیان اینکه 

گاز همه روستاهای کرمانشاه وصل شده است، افزود:به مردم اعالم شده به گازبان ها مراجعه 
و درخواست خود را برای وصل شدن گاز اعالم کنند که تاکنون درخواستی نشده است. 

سخنگوی شرکت ملی گاز ادامه داد:گاز 23 نانوایی در سرپل ذهاب و مکان های اداری و دولتی 
سالم وصل شده است.

آخرین وضعیت گازرسانی به مناطق زلزله زده

  بررسی میزان پای بندی روس ها به توافق با اوپک   

بازی کرملین با یک 
توافق نفتی

برندگان غیرمنتظره افزایش قیمت نفت

طوالنی ترین چاه نفت جهان حفاری شد
شــرکت روس نفــت روســیه از تکمیل 
موفقیت آمیز حفر طوالنی ترین چاه نفت 
جهان در دریای اختســک خبــر داد. به 
گزارش ایسنا، پلت فرم اورالن حفاری چاه 
افقی ۱۵ هزار متری را کامل کرد و رکورد 
تازه ای در طوالنی ترین چاه جهان برجای 
گذاشــت. از زمانی که پروژه ساخالین-۱ 
آغاز شــده اســت، این پروژه ۹ چاه از ۱۰ 
چاه طوالنی جهان را حفاری کرده است. 
ساخالین-۱ توسط شرکت اکسون موبیل 
اداره می شــود.اگرچه تولید در پایگاه های 
نفتی تحت اداره غول های نفتی خارجی که 
تحت توافق شراکت تولید انجام می گیرد، 
در سپتامبر نسبت به اوت ۳۹ درصد کاهش 
پیدا کرد، اما شرکت های روسی تولید نفت 
داخلــی را افزایش دادند. طبق آمار وزارت 

انرژی روســیه، تولیــد در روس نفت که 
بزرگ ترین شرکت نفتی روسیه است ۱.۲ 
درصد افزایش داشــت و به ۳.۸۲ میلیون 
بشــکه در روز رسید و تولید در لوک اویل 
که دومین تولیدکننده بزرگ روسیه است، 
۰.۷ درصد رشــد کرد و به ۱.۶۴ میلیون 
بشکه در روز رسید.روسیه در توافق کاهش 
تولید کشورهای اوپک و غیراوپک متعهد 
شده تولیدش را نسبت به سطح اکتبر سال 
۲۰۱۶ به میزان ۳۰۰ هزار بشــکه در روز 
کاهش دهد که باالترین میزان در حدود 
۳۰ سال گذشته اســت. الکساندر نواک، 
وزیر انرژی روسیه، در ۲۱ سپتامبر اظهار 
کرد این کشور به دلیل کارهای تعمیراتی 
در ســپتامبر کاهش تولید بسیار باالتری 
نسبت به سهمیه تعیین شده داشته است. 

روسیه که تولیدکننده غیرعضو اوپک است 
مانند عربستان ســعودی که بزرگ ترین 
تولیدکننده این سازمان به شمار می رود، 
با هدف مقابله با اشــباع عرضه یک توافق 
کاهش تولید را به اجرا گذاشته اند. تولید 
روسیه در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۶ به 
باالترین میزان پس از دوران شوروی رسید 
و تولید این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۱۰.۹۶ 
میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۰.۷۲ 
میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید. 
بر اســاس گزارش اویــل پرایس، حضور 
اکسون در پروژه های نفتی روسیه به دلیل 
تحریم های آمریکا با موانعی روبه رو شده و 
سبب شــده این شرکت در درآمد مربوط 
به پروژه های روســی مانند ساخالین-۱ و 

شماری از جوینت ونچرها ضرر کند.

در حالی که منطق می گوید بزرگ ترین برندگان 
افزایش قیمت یک کاال، بزرگ ترین تولیدکنندگان 
آن خواهند بود اما دانستن نام برخی از برندگان 
افزایش قیمت هــای نفت مایــه تعجب خواهد 
بود. به گزارش ایســنا، شرکت نومورا در گزارش 
اخیری اعــالم کرد که افزایش قیمت نفت،  پنج 
برنده واضح دارد. این برندگان عالوه بر روســیه و 
عربستان سعودی، شامل مالزی، نیجریه و کلمبیا 
هستند. این ســه برنده آخر در میان بزرگ ترین 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت نیستند، اما 
مجموعه ای از عوامل شــامل وضعیت اقتصاد هر 
کشــور، عوامل غیرمعمول و دامنه واکنش های 
سیاســتی در انتخاب این برندگان تعیین کننده 
بوده اســت. به عنوان نمونه، مالــزی در مارس 
امسال ۶۶۰ هزار بشــکه در روز نفت صادر کرد 
که در مقایســه با میزان صادرات روسیه در چند 
سال گذشته، چندان زیاد نبوده است، اما به مالزی 

کمک کرد موقعیت خود را به عنوان یک صادرکننده بزرگ نفت 
حفظ کند. طبق گزارش نومورا، صادرات نفت ۰.۳ درصد در تولید 
ناخالص داخلی مالزی ســهم داشــت که میزان اندکی محسوب 
می شــود با این همه صنعت نفت داخلی بیــن ۲۰ تا ۳۰ درصد 
 LNG در تولید ناخالص داخلی مشــارکت دارد. به عالوه مالزی
نیز صادر می کند که ۲.۶ درصد در تولید ناخالص داخلی ســهم 
دارد. از آنجا که قیمت های LNG به بازارهای نفت مرتبط است، 
هر گونه افزایــش قیمت های نفت با تاخیر چند ماهه به افزایش 
قیمت های LNG منجر می شود. کلمبیا مورد متفاوتی است. این 

کشــور از ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ آسیب شدیدی دید 
و مانند بســیاری از تولیدکنندگان دیگر با کسری بودجه مواجه 
شد و موفقیت کمتری در برخورد با آن داشت. این کشور ذخایر 
توسعه نیافته زیادی دارد و قیمت های باالتر نفت، آغاز توسعه آنها 
را ممکن ســاخته و روند کاهش مســتمر تولید نفت در دو سال 
گذشته را معکوس می کند. این برای هر تولیدکننده نفت دیگری 
غیرمعمول نیست اما کلمبیا مشــکالت بیشتری شامل کاهش 
ذخایر نفت و عدم اکتشافات جدید از سال ۱۹۹۲ دارد. زمانی که 
قیمت ها پایین بود، اکتشافگران تمایل داشتند سرمایه گذاری های 

بسیار گزینشی انجام دهند، اما اکنون برنت باالی 
۶۰ دالر در هر بشکه معامله می شود. کلمبیا این 
فرصــت را دارد تا ســرمایه گذاری های جدید را 
در ذخایر نفت خود جــذب کند که بخش قابل 
بهره برداری آنها در پایان ســال گذشــته ۱.۶۷۳ 
میلیارد بشکه برآورد شد. و اما نیجریه، زمانی که 
اوپک سال گذشــته به منظور حمایت از افزایش 
قیمت ها برای اعضای خود ســهمیه تولید معین 
کرد، از مشــارکت در محدودیت تولید معاف شد 
و اکنون که قیمت ها افزایش یافته است، نیجریه 
احتماال به توافق کاهش تولید ملحق می شود که 
اکثــر ناظران صنعت انتظار دارند تا پایان ســال 
۲۰۱۸ تمدید شــود.نیجریه ماه گذشته ۱.۷۳۸ 
میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد. رقم مذکور 
نزدیک به ســطح ۱.۸ میلیون بشکه در روز است 
که این کشــور برای ثابت نگهداشتن تولید خود 
هدف گذاری کرده است. اکنون عمده تولید نفت 
نیجریه در منطقه نیجر دلتا، به خارج صادر می شــود. این کشور 
دومین صادرکننده بزرگ نفت آفریقا پس از آنگوال اســت، اما با 
چالش هایی روبرو شده که اصلی ترین آنها هزینه های بسیار باالی 
تولید اســت و دولت موفق نشده اســت کاهش قابل توجهی در 
آنها صورت دهد. به همین دلیل نیجریه برنده واضح افزایش اخیر 
قیمت های نفت اســت، زیرا مانند همه تولیدکنندگان پرهزینه، 
رشد تولیدش به دلیل قیمت های پایین متوقف شده بود. بر اساس 
گزارش اویل پرایس، در میان بازندگان، واردکنندگان هستند که 

با افزایش هزینه وارداتشان روبرو شده اند.



اخبـــار  بانـــکی
دوشنبه  29 آبان 1396- شماره 630 بانک و بیمه  ۶

میز خبر

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
افزایش نرخ ارز استمرار ندارد

ابالغ جدول تسهیالت بانکی زلزله زدگان به پنج دستگاه

هفت بانک
 عامل پرداخت تسهیالت ویژه زلزله زدگان شدند

پیشنهاد وزیر اقتصاد
 برای تهاتر بدهی  دولت، بانک ها و پیمانکاران

برگزاری جلسه هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی 
درباره زلزله زدگان

رئیــس کل بانــک مرکــزی در مکاتبــه ای با 
استانداران سراسر کشــور بر ضرورت نظارت بر 
نحوه مصرف تسهیالت بانکی به منظور تخصیص 
بهینه منابــع به بنگاه های کوچک و متوســط 
و تعییــن تکلیف مطالبات غیرجــاری بانک ها 
تاکید کرد. ولی اله ســیف در این نامه با اشاره 
به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال »اقتصاد 
مقاومتی: تولید  - اشتغال« و همچنین تاکیدات 
مقام معظم رهبری بــر اقتصاد مقاومتی و لزوم 
توجه دولتمردان به رشــد و رونــق اقتصادی، 
اشتغالزایی و توسعه صادرات و تمرکز بر حمایت 
از بنگاه هــای کوچک و متوســط به عنوان یکی 
از اولویت های اصلی اقتصاد کشــور، به تشریح 
برنامه های بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور 

حمایت از تولید و اشتغال پرداخت.
وی با تقدیر از وجود همراهی میان دستگاه های 
اجرایــی و مجموعه نظام بانکــی  برای اجرای 
موفق طرح رونق تولید در ســال گذشته، افزود: 
در ســال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و 
متوسط در سراسر کشور پرداخت شد که فراتر 
از اهداف اولیه تعیین شده بود و به تحقق رشد و 

رونق اقتصادی در کشور کمک شایانی کرد. بانک 
مرکزی در ســال های اخیر به منظور استفاده از 
ظرفیت های خالــی اقتصاد، اقدام به جهت دهی 
تســهیالت به تأمین مالی ســرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی کرده است، به طوری که سهم 
تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
از  ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد 
در هفت ماهه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که سهم 
بخش صنعت و معدن از این تسهیالت در دوره 

مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشــاره به 
ابالغیه شماره ۸۱۱۶۰ ۹۶. مورخ ۲۰ ۰۳. ۱۳۹۶. 
تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شد تأمین 
سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه 
اقتصــادی، تأمین مالی تعداد شــش هزار طرح 
نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد 
و تأمین مالی بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد 
اقتصــادی جمعاً با تخصیص حــدود ۳۰۰ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع داخلی در 

اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گفته رئیس شــورای پــول و اعتبار، مطابق 
آیین نامه اجرایی بند »الــف« تبصره ۱۸ قانون 

بودجه ســال ۱۳۹۶ نیز مقرر شــده است مبلغ 
۲۰۰ هــزار میلیارد ریال تســهیالت بانکی به 
منظور ایجاد فرصت های شــغلی جدید و پایدار 
برای بهره برداری از مزیت های نســبی و رقابتی 
)با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم( 
بــه طرح هــا و پروژه های کوچک، متوســط و 
صنایع دســتی تخصیص یابد. در همین ارتباط 
طی چندین جلســه با مدیــران عامل و اعضای 
هیئت مدیــره بانک ها بر عمل به تکالیف تعیین 
شــده در زمینه تأمین مالی بنگاه های مورد نظر 
در چارچوب مصوبات یاد شــده تاکید و در حال 
حاضر همراهی بانک ها در این زمینه حاصل شده 

است.
رئیــس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه اجرای 
موفــق برنامه های مذکور مســتلزم همراهی و 
همکاری همه جانبه کارگروه های تسهیل و رفع 
موانع تولید در اســتان ها با مجموعه نظام بانکی 
است، خاطر نشان کرد: انتظار می رود با توجه به 
کمبود منابع مالی و لزوم توجه به اولویت بندی 
و بازدهی پروژه های اقتصادی، استانداران محترم 
همچون گذشته با دقت و نظارت موثر در نحوه 
مصرف تسهیالت و جلوگیری از اتالف منابع مالی 

محدود، شبکه بانکی را در تخصیص بهینه منابع 
به بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به وصول 
و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها یاری 
رسانند. بدیهی است تخصیص بهینه تسهیالت 
به بنگاه ها و واحدهای اقتصادی عالوه بر کمک 
به گردش صحیــح تســهیالت و افزایش توان 
تسهیالت دهی شــبکه بانکی، موجبات افزایش 
رونق و شــکوفایی اقتصادی و اشــتغال جوانان 

بومی استان را فراهم خواهد ساخت.
به گزارش ایِبنا، ســیف در بخــش پایانی نامه 
خود به اســتاندران سراسر کشور ابزار امیدواری 
کرد، با توجه به آمادگی شبکه بانکی و حمایت 
بانک مرکزی و همچنین پیگیری و مســاعدت 
مســتمر مسئوالن اســتانی در ســال »اقتصاد 
مقاومتی: تولید ـ اشتغال«، اهداف ترسیم شده 
در بخشنامه ابالغی به بانک ها در خصوص تأمین 
مالی بنگاه های کوچک و متوســط و آیین نامه 
اجرایی بنــد »الف« تبصــره ۱۸ قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۶ )حمایت از اشتغال( تحقق یافته و 
توفیقات قابل توجهــی در زمینه بهبود تولید و 
اشتغال و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری 

حاصل شود.

سیف به استانداران اعالم کرد

آمادگی بانک ها در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

روزنامه صبح ایران

دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسالمی از بیمارستان  صحرایی بانک پاسارگاد 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه بازدید به عمل 
آورد.  شرکت نسیم سالمت بانک پاسارگاد، 
پس از وقوع زلزله کرمانشــاه ضمن بررسی 
منطقه و نیازهای هم میهنان خسارت دیده، 
ضمــن اســتقرار بیمارســتان صحرایی با 
امکانات پزشــکی جهت انجــام عمل های 
جراحــی ضــروری و عمل هــای زایمان و 
برپایی چادرهای امدادی برای امدادرسانی به 
مجروحان و انجام اقدامات بستری، ۳۵۰ عدد 
چــادر و تعداد ۱۰ هزار تخته پتو به مناطق 
زلزله زده ارسال کرد. عالوه بر این با توجه به 
پیش بینی وقوع بارندگی در مناطق زلزله زده، 
بانک پاسارگاد با ارسال میزان قابل توجهی 
نایلون به کرمانشــاه، اقدامات الزم را جهت 
پوشــاندن و حفاظت چادرها از بارش برف و 
باران و در نتیجه تأمین آسایش هم میهنان 
خســارت دیده و آســیب دیده انجــام داد. 
همچنین با اعزام تیم های روان شناسی خبره، 
اقدامات ارزشــمندی را برای تجدید روحیه 
خســارت دیدگان به ویژه کودکان انجام داد. 
گفتنی است، شماره حساب ۱۰۴۸۸۱۴۴-۲-
۸۱۰۰-۲۰۱، شماره کارت ۷۷۷۷-۷۷۷۷-
۲۹۷۷-۵۰۲۲ و کد دســتوری ۵#*۷۲۰* 
جهت واریز کمک های نقدی بانکداران این 
بانک و مردم به هم میهنان خسارت دیده این 

حادثه در نظر گرفته شده است.

بازدید رئیس مجلس 
از بیمارستان  صحرایی 

پاسارگاد در مناطق زلزله زده

در پی بروز زمین لرزه استان های غربی 
کشور و درگذشت جمعی از هموطنان 
به ویژه در شهرها و روستاهای استان 
کرمانشاه، در اجرای دستور جناب آقای 
دکتــر ربیعی وزیر محتــرم کار و رفاه 
اجتماعی و دکتر کرباسیان وزیر محترم 
امور اقتصــادی و دارایی، بانک رفاه نیز 
همراستا با سایر سازمان ها، ارگان ها و 
نهادها در یک کار ستادی و با مشارکت 
خیرخواهانه و فعال مدیریت و کارکنان 
اقداماتی برای کمک به آسیب دیدگان 
انجام داد. اختصاص شــماره حساب و 
دریافت کمک های نقدی پرســنل و 
معادل ریالی مرخصــی روزانه اهدایی 
کارکنان؛ تهیه کاالهای مورد نیاز زلزله 
زدگان از جمله چادر، پتو، آب معدنی 
و....به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال و ارسال 
آن به اســتان کرمانشاه و توزیع آن در 
میــان زلزله زدگان؛ کمک نقدی ۴۰۰ 
میلیون ریال جهت تهیه اقالم مورد نیاز 
زلزله زدگان؛ تشکیل ستادهای ویژه در 
مدیریت های شــعب کرمانشاه، ایالم و 
ســتاد مرکزی بانک جهت هماهنگی 
بیشــتر امــور امدادرســانی بانک به 
زلزله زدگان؛ برای اطالع رسانی گسترده 
شماره حســاب ۹۹۹۹۹۹۰۰ سازمان 
هــالل احمر نزد بانک بــرای دریافت 

کمک های مردمی است. 

بانک رفاه به کمک 
آسیب دیدگان زلزله غرب 

کشور شتافت

بانک ملی ایــران از ابتدای امســال تا 
پایان مهرماه، بالغ بــر ۲۲ هزار و ۴۳۸ 
فقره تسهیالت خوداشتغالی و مشاغل 
خانگــی با معرفی وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی و ســازمان های حمایتی 
پرداخت کرده است. در هفت ماه ابتدای 
امســال تعــداد ۱۴ هــزار و ۸۰۹ فقره 
امداد  تسهیالت خوداشــتغالی کمیته 
امــام خمینی )ره( بــه ارزش حدود دو 
هــزار و ۳۳۲ میلیارد ریال و بالغ بر پنج 
هزار و ۱۶۷ فقره تسهیالت خوداشتغالی 
بهزیستی به ارزش ۷۲۵ میلیارد و ۹۸۰ 
میلیون ریال توســط بانــک ملی ایران 
پرداخت شده است. همچنین این بانک 
در مدت مذکور، یک هزار و ۹۹ فقره از 
این تســهیالت به ارزش ۷۳ میلیارد و 
۴۶۰ میلیون ریال به کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( و ۴۳۱ فقره به ارزش ۳۱ 
میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال به سازمان 
بهزیستی پرداخت شده است. پرداخت 
هفت فقره تســهیالت مشاغل خانگی 
بنیاد شهید به ارزش ۳۱۰ میلیون ریال 
و ۹۲۵ فقره تســهیالت مشاغل خانگی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی به 
ارزش ۱۵۷ میلیــارد و ۲۳۰ میلیــون 
ریال از دیگر اقدامــات بانک ملی ایران 
در راستای حمایت از بخش اشتغال بوده 

است. 

تسهیالت حمایتی
 بانک ملی ایران برای 

خوداشتغالی و مشاغل خانگی 

در پی وقوع زلزله شــدید در مناطق غربی 
کشورمان، بانک سامان مبلغ هشت میلیارد 
ریال برای کمک به هموطنــان زلزله زده 
اختصاص داد. فرشته ضرابیه، مسئول امور 
خیریه بانک سامان با اعالم این خبر اظهار 
داشــت: به دنبال وقوع حادثه ناگوار زلزله 
تأســف بار در شهرها و روســتاهای استان 
کرمانشاه که سبب ایجاد آسیب های مادی 
و معنوی بسیاری به هموطنان شد، بانک 
ســامان تدابیری را برای یاری رســانی به 
این عزیزان درنظرگرفته اســت. با تصویب 
مدیریت ارشد بانک مبلغ هشت میلیارد ریال 
از محل بودجه خیریه بانک به عنوان مبلغ 
اولیه برای شروع ساخت و تجهیز درمانگاه 
و مدرســه در مناطق زلزله زده اختصاص 
یافت و عالوه بر آن بودجه چاپ سررسید 
ســال آینده نیز برای این امر درنظر گرفته  
شد. همچنین شماره حساب ۵۵۰۰۰-۲-
۷۱۰-۸۰۲ به منظور جمع آوری کمک های 
کارکنان و مشتریان بانک اختصاص یافت 
تا براساس تمایل شــخصی به هموطنان 
آســیب دیده کمک کنند. هدف ما از این 
اقدام عالوه بر اعالم حمایت معنوی و مادی 
خود را از آســیب دیدگان ایــن واقعه تلخ، 
تمرکز کمک های مالــی در امور زیربنایی 
مانند ساخت مدرســه و درمانگاه به عنوان 
زیرساخت هایی ضروری برای توسعه پایدار 

و رفع محرومیت در مناطق مذکور است.

بانک سامان در مناطق 
زلزله زده مدرسه و درمانگاه 

می سازد

جلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای در مقر ستاد پرداخت خسارت به زلزله زدگان 
بیمه ایران واقع در شهرستان سرپل ذهاب با ارائه گزارش جامع از عملکرد این بیمه و 
تعدادی از شرکت های خصوصی تشکیل شد. در این جلسه که با حضور محمد رضایی، 
مدیر بیمه های آتش سوزی و علیرضا یوسفی، مدیر کل استان کرمانشاه بیمه ایران تشکیل 
شد، راهکارها و رهکردهای الزم برای انسجام و تالش مجدانه جهت حضور دیگر شرکت ها 
بررسی و برای حضور پررنگ تر سایر بیمه ها برای پرداخت خسارت برنامه ریزی شد. در 
زلزله ۷.3 ریشتری روز 21 آبان ماه در کشور حدود ۵00 نفر از هموطنان جان خود را از 
دست داده و صدها نفر دیگه زخمی شده اند.  

برگزاری جلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه در سرپل ذهاب

مدیر بیمه آتش ســوزی بیمه ایــران گفت: از 
۶۸۰۰ مورد بیمه در اســتان کرمانشاه تنها سه 
هزار مورد بیمه نامه در این مناطق متعلق به بیمه 
ایران اســت. محمد رضایی در خصوص جلسه 
شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای در استان 
کرمانشاه اظهارداشت: بیمه ایران تجارب زیادی 
در زمینه زلزله بم، آذربایجان غربی، بندرعباس 
و بوشهر دارد و در همان روزهای اول به صورت 
سازماندهی شده کارشناسان شرکت بیمه ایران 
در منطقــه حضور پیدا کردند و مســئولین در 

منطقه همه آماده باش بودند.
وی افــزود: در جلســه شــورای هماهنگــی 
شــرکت های بیمه ای استان کرمانشاه خواستار 
هماهنگی بیشــتر همه بیمه ها شــدیم تا هر 
شــرکتی به تنهایی اقدام نکند، زیرا باعث هدر 
رفتــن زمان و هزینه خواهد شــد، چرا که باید 
از امکاناتی که هســت به صورت یکســان بهره 
برد. کلیه شــرکت ها در محل مستقر هستند و 
تا پرداخت کلیه مــوارد بیمه ای از محل خارج 
نخواهند شــد. از ۶۸۰۰ مورد بیمه در اســتان 
کرمانشــاه تنها ســه هزار مورد بیمه نامه بیمه 
ایران در این مناطق داریم و در تمامی روستاها 
بیمه نامه داریم که البته ممکن است تنها در یک 

روستا حدود ۱۰ تا ۱۵ مورد باشد.
رضایــی تصریح کرد: دو ســال پیش قراردادی 

با شهرداری کرمانشاه بســتیم که براساس آن 
قرارداد کلیه روســتاهای استان کرمانشاه بیمه 
ایران بودند، اما متاســفانه امسال نرخ بیمه نامه 
بسیار پایینی را پیشنهاد دادند که ما آنها را بیمه 
نکردیم. دو سال پیش کل حوادث در کرمانشاه 
بیمه بود، اما امســال از سوی یکی از بیمه های 
بخش خصوصی که گفته می شود  بیمه آرمان 
اســت بیمه شــدند، که تنها بیمه آتش سوزی 
را شــامل شــد. این در حالی است که دو سال 
گذشــته بیمه ایران کلیه حــوادث و از جمله 
سیل و زلزله را نیز شامل می شد. وی گفت: در 
صورتی که این اتفاق دو ســال پیش رخ می داد 
هر یک از خانه های روستایی استان کرمانشاه از 
ما ۱۵ میلیون تومان خسارت دریافت می کردند. 

البتــه در حــال حاضر نیز 
به  که  داریــم  طرح هایــی 
مخصوص  تخصصی  صورت 
روستاییان است. دو روز اول 
شهری  خسارت های  حادثه 
جمع آوری شدند و به دلیل 
تخریــب زیاد در روســتاها 
بعد از روز دوم وارد روستاها 
موردهایی  تمامی  شــدیم. 
که در شهر برآورد خسارت 
می شوند همان موقع چک را 
در محل پرداخت می کنیم و 
در صورتی که خســارت در روستا باشد فردای 
همان روز در محل به بیمه گذار پرداخت خواهد 

شد.
رضایی تصریح کرد: هزار و دویســت مورد را تا 
۲۶ آبان ماه کارشناسی کردیم و چهار میلیارد 
و ۲۰۰ میلیــون تومان نیز تاکنــون پرداخت 
کردیم و از ۲۷ آبان ماه هم چک های خســارت 
را پرداخــت خواهیم کرد و تــا آخر هفته کل 
صنعت تعهدات خــود را اجرا خواهد کرد. البته 
تعدادی از بیمه گذاران ما به دلیل آسیب هایی که 
خودشان و یا اقوامشان دیده اند در محل حضور 
ندارند و در بیمارستان ها هستند و به دلیل عدم 
حضورشان نمی توانیم کارشناسی درستی داشته 

باشیم. البته برآورد ما این است که تا بیش از ۵۰ 
میلیارد تومان تعهدات بیمه نامه بیمه ایران باشد.
این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: در مجموع 
ما سه نوع بیمه نامه؛ بیمه نامه جامع روستاییان، 
بیمه نامــه حامی که دراین بیمه نامه خســارت 
خودرو، معیشــت و درمان نیز لحاظ شــده و 
بیمه نامه اصناف که همه فروش داشــته است. 
وی در مــورد خودروهایی که در زلزله آســیب 
دیدند نیز گفت: کسانی که بیمه نامه طرح حامی 
داشتند براساس قیمت خودرو از هشت میلیون 
تومان تا ۵۰ میلیون تومان تحت پوشش بیمه 
بودند، اما متاســفانه هفت درصد خودوها بیمه 
بدنه نداشتند. حق بیمه ها از ۲۵ هزار تومان برای 
تعهد خودرو ۱۵ میلیون تومانی تا  ۲.۵ میلیون 
تومان برای خودروی یک و نیم میلیاردی است.

به گزارش ایِبنا، وی گفت: تقاضا کردیم صندوق 
خســارت های غیرمتقربه در مجلس که شش 
سال است مطرح شــده و به جایی نرسیده هر 
چه زودتر به تصویب برســد؛ زیــرا تمام دنیا و 
کشورهای همسایه ما اعم از کشورهای اروپایی 
ژاپن و ترکیه  این بیمه حوادث طبیعی را اجرایی 
کردند و معامالتی در این کشورها می شود بدون 
ایــن بیمه نامه صورت نمی پذیرد و ما امیدواریم 
امسال این بیمه نامه به تصویب برسد که از مزیت 

آن کل کشور استفاده کنند.

وضعیت بیمه خسارت دیدگان زلزله کرمانشاه چگونه است؟ 

رئیــس کل بانک مرکزی با تاکیــد بر اینکه 
پشتوانه ارزی کشور شرایط بسیار خوبی دارد، 
گفــت: افزایش قیمت ارز بنابر تقاضای فصلی 
بوده و نمی تواند اســتمرار پیدا کند. ولی اهلل 
سیف با اشاره به افزایش قیمت دالر به بیش از 
چهار هزار و ۱۰۰ تومان، گفت: سال گذشته در 
همین بازه زمانی چنین وضعیتی مشاهده شد، 
البته در سال جاری با یک نظم مناسب تری این 
افزایش قیمت صورت گرفته اســت و این یک 
تقاضای فصلی است که می تواند کنترل شود و 
نمی تواند استمرار پیدا کند. به گزارش ایِبنا، وی 
با بیان اینکه با توجه به برنامه ریزی های صورت 

گرفته در زمان اربعین بانک مرکزی توانســت 
نظمی برای تقاضــای ارز ایجاد کند، افزود: در 
حال حاضر پشتوانه ارزی کشور شرایط بسیار 
خوبی دارد و بانک مرکزی بازار را به دقت زیر 
نظر داشــته و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. 
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه در 
سال گذشته قیمت دالر به همین سطوح رسید 
اما در نهایت در پایان ســال به سه هزار و۷۰۰ 
تومان کاهش یافت، تصریح کرد: بانک مرکزی 
با منطق تعادل بازار و جلوگیری از نوســانات 
هیجانی بازار را کنترل می کند و در حال حاضر 

به هیچ وجه کمبود ارز در کشور وجود ندارد.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران 
درباره میزان و نحوه اعطای تسهیالت بانکی به 
زلزله زدگان غرب کشور را ابالغ کرد. در بخشی 
از این مصوبه آمده اســت: مبلغ هفت هزار و 
ششصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال تسهیالت 
بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد چهار درصد 
در مناطق روســتایی و پنج درصد در مناطق 
شهری توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی بین آسیب دیدگان ناشی 
از زلزله استان کرمانشاه با ضمانت زنجیره ای به 

منظور جبران خسارت پرداخت می شود.
به گزارش ایِبنا، بدهی احتمالی و چک برگشتی 
مانــع از دریافت این تســهیالت نخواهد بود. 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران مکلف 
است ترتیبی اتخاذ کند حداکثر ظرف بیست 
روز ضمــن تعیین بانک هــای عامل پرداخت 

تسهیالت در مناطق زلزله زده اجرایی شود.

بانک مرکزی هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت 
تسهیالت بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان 
ناشی از زلزله استان کرمانشاه تعیین کرد. پیرو 
مصوبــه هیئت وزیران در خصــوص پرداخت 
تسهیالت بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان 
ناشی از زلزله استان کرمانشاه، بانک های ملی، 
سپه، ملت، تجارت، صادرات، مسکن و کشاورزی 
به عنوان بانک های عامل پرداخت تســهیالت 
مزبور معرفی شدند که اعطای تسهیالت توسط 
بانک های یاد شــده صرفا" با معرفی متقاضی 
)ساکن در مناطق آسیب دیده از زلزله( از طریق 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی قابل پرداخت است. 
بر این اساس مبلغ هفت هزار و ششصد و هفتاد 
و پنج میلیارد ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت 
)با ســود و کارمــزد چهار درصــد در مناطق 
روستایی و پنج درصد در مناطق شهری( توسط 

بانک های مذکور به آسیب دیدگان ناشی از زلزله 
اســتان کرمانشاه پرداخت می شود.  به گزارش 
ایِبنا، بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها 
و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیالت 
نخواهد بود. تسهیالت یاد شده برای بازسازی 
اماکن مســکونی روستایی، بازســازی اماکن 
مسکونی شهری، تعمیر اماکن مسکونی شهری 
و روستایی و تجاری و تأمین لوازم خانگی و سایر 
هزینه های ضروری پرداخت می شود. عالوه بر 
این براساس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک 
مرکزی، تمام بانک های کشور موظفند نسبت 
به امهال دو ســاله تســهیالت اعطایی قبل از 
وقوع حادثه به افراد آســیب دیده از زلزله )اعم 
از تولیدی و غیرتولیدی در شهرها و روستاها( 
بــا معرفی متقاضی از ســوی ســتاد حوادث 

غیرمترقبه استان کرمانشاه اقدام کنند.

وزیــر اقتصــاد در نامه ای به رئیس ســازمان 
برنامه  وبودجه پیشــنهاد داده اســت بدهی 
دولت به بخــش خصوصــی و بدهی بخش 
خصوصی بــه بانک ها، با مطالبــات دولت از 
بانک ها در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۷، تهاتر 
شود. »مسعود کرباســیان« در نامه ای آنی و 
حائز اهمیت بــه »محمدباقر نوبخت« رئیس 
ســازمان برنامه وبودجه کشــور، تهاتر بدهی 
دولت به بخــش خصوصی و بخش خصوصی 
به بانک ها، بــا مطالبات دولــت از بانک ها را 
پیشنهاد داده است. به گزارش ایِبنا، طبق نامه 
وزیر اقتصاد، این تهاتــر بدهی باید در الیحه 
بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق 
تسویه خزانه پیش بینی شود. در بخشی از متن 
نامه کرباســیان به نوبخت آمده است: بدهی 
دولت به فعــاالن بخش خصوصی و مطالبات 
بانک ها از این افراد یکی از معضالت اشخاص 
مذکور اســت به نحوی که در مواردی منجر 
به تعطیلی و ورشکســتگی نیز شده است. بر 

این اســاس به منظور حل بخشی از مشکالت 
فعلی پیشنهاد می شود حکم ذیل در خصوص 
تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش 
خصوصی بــه بانک ها با مطالبــات دولت از 
بانک ها در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم 
مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش بینی شود. 
»مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق 
تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیر 
بانکی به دولت با صدور اوراق تســویه خزانه 
قابل تهاتر اســت«. این گزارش می افزاید: در 
احکام قانون بودجه امسال نیز متن پیشنهادی 
مالحظه شــده برای الیحه بودجه ۱۳۹۷ کل 
کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی 
با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و 
مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که درآن امکان 
تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانک ها 

به دولت فراهم باشد، پیش بینی نشده است.

دبیر کانــون بانک های خصوصی از برگزاری 
جلسه مشترک بانک های دولتی و خصوصی 
درباره هماهنگی برای کمک به زلزله زدگان 
غرب کشــور در روز دوشــنبه خبــر داد. 
محمدرضا جمشیدی با اعالم این خبر افزود: 
مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در 
جلسه صبح روز دوشنبه )بیست و نهم آبان 
ماه( حضور دارند تا هماهنگی های الزم را برای 
نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور 

انجام دهند. به گزارش ایِبنا، وی خاطرنشان 
کرد که تمامی بانک های خصوصی کشور در 
شهر کرمانشاه دارای شعبه بوده اند، ولی هیچ 
یک در شهرهای سرپل ذهاب و قصر شیرین 
که بیشتر خســارت ها در این دو شهر بوده، 
شــعبه ای نداشته اند. در زلزله ۷.۳ ریشتری 
روز ۲۱ آبان ماه در کشور حدود ۵۰۰ نفر از 
هموطنان جان خود را از دست داده و صدها 

نفر دیگه زخمی شده اند.



میز خبر

ابتال به دیابت در زنان بیش از مردان است 
آفتاب اقتصادی - مریم مظفری: معاون 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
صدوقــی یزد به مناســبت هفتــه جهانی 
مبارزه با دیابــت )19 تا 25 آبان( در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه ابتالی زنان به 
دیابت بیش از مردان است گفت : آموزش ها 
در حوزه دیابت باید به سمت خانم ها باشد 
به دلیل اینکه تغذیه خانواده را خانم ها تهیه 
می کنند و عالوه بر حفظ ســالمتی خود با 
تغذیه صحیح و مناسب می توانند در حفظ 

سالمتی افراد خانواده نیز موثر باشند.
دکتر محمد حســن لطفی بــا بیان اینکه 
اســتان یزد از نظر تحرک در کشــور رتبه 
پنجم را در بردارد افزود: طبق بررسی های 
انجام شده در حال حاضر 98 درصد خانم ها 
و 88 درصد آقایان یزدی حداقل فعالیت و 

تحرک الزم را ندارند . 
وی یکی از شــایع ترین فاکتورهای دیابت 
را دخانیات عنوان نمود و گفت : 17 درصد 
از جمعیت اســتان سیگار به دست هستند 
و 27 درصــد از مــردم دخانیــات مصرف 

می کنند.
دکتر مسعود رحمانیان فوق تخصص غدد 
نیز در این نشســت با بیــان اینکه دیابت 
در چند ســال اخیر در تمــام دنیا افزایش 
یافته گفت: متاســفانه دیابــت بارداری در 
حــال افزایش اســت و این بیمــاری ار 4 
تــا 5 درصد در ســال 2006 به 15 درصد 
در حال حاضر رســیده است که دالیل آن 
بی تحرکی،افزایش وزن، تغذیه نامناســب، 
اســترس، باال رفتن سن ازدواج و باال رفتن 

سن حاملگی می باشد . 
وی افزود: 40 درصد دیابتی ها در کشــور از 
بیماری خود اطالعــی ندارند در صورتیکه 
با اطالع رســانی صحیح در استان یزد تنها 

10 درصــد مردم از دیابــت خود بی خبر 
هستند و همچنین سیر افزایش نرخ دیابت 
استان که در سال های گذشته شیب تندی 
داشــته در ســال های اخیر شیب مالیمی 
دارد که نتیجه افزایــش اطالعات عمومی 
مردم و همراهی رســانه ها بوده است و در 
زمینه شیوع  دیابت، استان یزد رتبه اول را 
داشت که هم اکنون با اقدامات انجام شده 
در زمینه پیشــگیری از دیابت رتبه پنجم 
کشــور را به خود اختصاص داده اســت . 
مدیر مرکز تحقیقاتــی، درمانی دیابت یزد 
گفت : چهار هدف اصلی مرکز دیابت استان 
یزد که فعالیت خود را از سال 76 آغاز نموده 
آموزش، پژوهش،پیشگیری و درمان است .

دکتر ســیدمحمدرضا آقایی اظهار کرد : به 
طور متوسط روزانه 20 پرونده جدید برای 
بیماران در این مرکز باز می شود و در شش 
ماهه ابتدای ســال جاری نســبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته 30 درصد افزایش 

ویزیت داشتیم .

سازمان جهانی بهداشت )WHO( از تعهد جدید جهانی برای ریشه کن کردن بیماری سل تا 
سال ۲۰۳۰ خبر داد.به گزارش ایسنا، اقدامات جهانی برای مقابله با بیماری سل به نجات جان 

حدود ۵۳ میلیون نفر از سال ۲۰۰۰ موجب شده و نرخ مرگ ومیر ناشی از این بیماری را حدود 
۳۷ درصد کاهش داده  است. هرچند پیشرفت های به دست آمده در بسیاری از کشورها روند 
کاهشی پیدا کرده، اما اهداف جهانی از مسیر اصلی خود خارج شده و شکاف قابل توجهی در 

درمان بیماری سل و پیشگیری از آن وجود دارد.به گفته کارشناسان، بیماری سل همچنان 
بیش از بیماری های عفونی دیگر قربانی برجا می گذارد. همچنین مشکالت حائز اهمیت مرتبط 

با مقاومت آنتی میکروبی وجود دارد و عامل اصلی مرگ و میر در مبتالیان به HIV است. 
»تدروس آدهانوم قبریسوس« مدیرکل این سازمان گفت: یکی از مشکالت اصلی برای مقابله 
با بیماری سل، نبود سرمایه گذاری کافی برای ریشه کن کردن بیماری سل و عدم حمایت های 

سیاسی است.

۷دوشنبه  ۲9 آبان 1۳96- شماره 6۳۰ روزنامه صبح ایران

تعهد جدید جهانی برای ریشه کن کردن سل زندگی 

معاون درمان وزارت بهداشــت، گفت: اگر شرایط 
مناسب سرویس های بهداشتی و استحمام برای 
مردم زلزله زده فراهم نشــود می تواند باعث بروز 
بیماری های عفونی شود.به گزارش مهر، دکتر قاسم 
جان بابایی، اظهارداشت: حدود 10 هزار مصدوم و 
بیمار در مناطق زلزلــه زده، خدمات فوریت های 
پزشــکی و درمانی را دریافت کردند. حدود یک 
هزار و 500 عمل جراحی در استان کرمانشاه برای 
مصدومان زلزله غرب کشور انجام شد. همچنین 
عالوه بر خدمات حوزه بهداشت محیط و مبارزه 
با بیماری ها، شش بیمارستان صحرایی راه اندازی 
شد.وی افزود: در یکی از بیمارستان های غیردولتی 
کرمانشاه، 113 بیمار و مصدوم حادثه زلزله غرب 
کشــور پذیرش و بیش از 40 عمل جراحی برای 
آنها انجام شد و خدمات رسانی به این مصدومان 
در بیمارســتان غیردولتی، نشان از تعهد و عالقه 
جامعه پزشــکی به مردم ایران و حضور فعال آنها 
در حوادث و بحران ها در کنار مردم است. معاون 

درمان وزارت بهداشــت کیفیت خدمات درمانی 
ارائه شده به مصدومان زلزله غرب کشور را مناسب 
دانست و افزود: خوشبختانه تعداد ارائه دهندگان 
خدمات به مصدومان، بسیار زیاد بود و داوطلبان 
زیادی از جامعه پزشکی و پرستاری در این مناطق 
حضور داشتند و در نشستی که با رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشــاه و رئیس سازمان غذا و 
دارو داشتیم، مقرر شد، ارائه خدمات با زمان بندی 
مناسب توسط دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشــور ادامه یابد.جان بابایی خاطرنشان کرد: به 
فراخور نیازهای خدماتی و با اعالم نیاز از ســوی 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشاه، سایر 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشور در این منطقه 
حضــور می یابند و در ارائه خدمات به دانشــگاه 
علوم پزشکی کرمانشــاه، کمک می کنند.وی با 
بیان اینکه بیشترین نیاز مردم در مناطق زلزله زده، 
مسائل رفاهی است، یادآور شد: با شش بیمارستان 
صحرایی که در اسالم آباد غرب، ثالث باباجانی و 

ســرپل ذهاب راه اندازی شد، تصور نمی کنم که 
مردم این مناطــق در دریافت خدمات درمانی و 
تخصصی، مشکلی داشته باشــند.معاون درمان 
وزارت بهداشت تاکید کرد: بزرگ ترین نگرانی مردم 
در مناطق زلزله زده، با توجه به سکونت در چادر، 
امنیت اســت و الزم است که برای اسکان آنها در 
کانکس و مجموعه های پیش ساخته اقداماتی انجام 
شــود، اما برای زباله های مردم مناطق زلزله زده، 
تدابیری اندیشیده نشده و اقدام خاصی انجام نشده 
اســت.جان بابایی، اظهار داشت: برای استحمام 
مردم مناطق زلزله زده باید اقدامات بیشتری انجام 
شود، زیرا یکی از عمده ترین مشکالت آنها است 
و با تخریب منازل، در چادر اسکان دارند و فضایی 
برای سرویس بهداشــتی و استحمام در چادرها، 
دیده نشده که نگران کننده است.وی افزود: تمام 
تــالش مدیران و مســئوالن در مناطق زلزله زده 
باید این باشد که شــرایط اسکان دائم، بهداشت 
فردی و اجتماعی مردم این مناطق، فراهم شود. 

خوشبختانه با کمک هایی که شده، مردم در حال 
حاضر مشکلی از نظر تأمین غذا و آب آشامیدنی 
ندارند اما در صورتی که اســکان دائم و شــرایط 
مناسب سرویس های بهداشتی و استحمام برای 
مــردم این مناطق، فراهم نشــود می تواند باعث 
بروز بیماری هایی مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا، 
عفونت های گوارشــی و ریوی شود.معاون درمان 
وزارت بهداشــت در پایان در خصوص برنامه های 
وزارت بهداشت در مناطق زلزله زده، گفت: مدیریت 
حضور داشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در 
مناطق زلزله زده، فراهم کردن شــرایط بهداشت 
فردی و محیطی، بازسازی و مرمت مراکز بهداشتی 
و درمانی آســیب دیده مانند بیمارســتان های 
اســالم آباد غرب و سرپل ذهاب، استقرار کانکس 
به عنوان مراکز موقت بهداشتی، تأمین تجهیزات 
بیمارســتان های صحرایی و پیگیری روند درمان 
مصدومــان، از تعهدات وزارت بهداشــت در این 

مناطق است.

معاون وزیر بهداشت تأکید کرد؛

نگرانی 
بابت بهداشت فردی 
مردم زلزله زده

دکتر ســید محمد هادی ایازی معــاون امور 
اجتماعی وزارت بهداشت در آستانه برگزاری 
سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن 
از 8 تا 10 آذر 96 در مشــهد، اظهار داشــت: 
سرطان در کشور ما در برخی از مناطق عامل 
دوم و در برخی از اســتان ها عامل سوم مرگ 
و میر اســت و یکــی از بیماری هایی بوده که 
هزینه های زیادی را در نظام ســالمت کشور 

تحمیل می کند. 
وی افزود: حــدود 350 هزار بیمــار مبتال به 
ســرطان در کشور داریم که ساالنه 100 هزار 

بیمار به این تعداد افزوده می شود و بسیار مهم 
اســت که از ظرفیت های مردمی برای کاهش 
هزینه ها اســتفاده کنیم.معاون وزیر بهداشت 
بیان کــرد: در طی ســال های 95 و 96 موفق 
شدیم اولین شــبکه سازمان های مردم نهاد و 
خیریه در حوزه سالمت کشور را تشکیل دهیم 
و نزدیک به 72 ســازمان مردم نهاد و خیریه 
در حوزه سرطان فعالیت دارند، مجموعه هایی 
که کمک های زیادی در حــوزه درمان انجام 

داده اند.
ایازی با اشــاره به اینکه در حوزه پیشگیری و 

فرهنگ ســازی نیز مجموعه های مختلفی در 
ســطح کشور فعال هســتند، گفت: مجموعه 
نســترن یکی از ایــن مجموعه ها اســت که 
اقدامات فرهنگ ســازی خوبی را در خراسان 
رضوی و کشــور با برگزاری ســمپوزیوم های 
مختلفی در سطح بین الملی برای پیشگیری 
از ســرطان انجــام داده اســت.وی هــدف 
اصلی برگزاری این ســمپوزیوم را شناســایی 
با چشــم انداز داشتن  راهبردهای پیشگیرانه 
جامعه ای عاری از سرطان دانست و افزود: در 
کشور ما سونامی سرطان وجود دارد، هرچند 

که نســبت به سایر کشــورهای توسعه یافته 
میزان آن کمتر اســت، اما این دغدغه وجود 
دارد که اگر نتوانیم اقدامات پیشگیرانه انجام 
دهیم در ســال های آتی که به سمت پیری و 
میانسالی می رویم میزان ســرطان در کشور 
افزایش پیــدا کند. ایازی  گفــت: محورهای 
همایش شامل پیشگیری و تشخیص زودنگام 
ســرطان، مدیریت و درمان هدفمند سرطان، 
تغذیــه و مکمل های دارویــی و نقش آنها در 
پیشگیری از ســرطان، مطالعات پایه و میان 

رشته ای سرطان است.

معاون وزیر بهداشت  درباره بیماری پرهزینه مطرح کرد؛
۳۵۰ هزار مبتال به سرطان در کشور

آفتاب اقتصادی - مریم مظفری: کارشناس 
کشاورزی،سلولزی  اســتاندارد صنایع  مسئول 
و غذایــی اداره کل اســتاندارد اســتان یــزد 
گفت:متقاضیان پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
تشویقی برای فروشگاه های بزرگ، مراکز عرضه 
مواد غذایی ، رستوران ها و هتل ها می توانندجهت 
اخذ این نشــان اقدام کنند. افشین مالی ادامه 
داد: اداره کل اســتاندارد استان یزد در راستای 
استاندارد ســازی واحدهای خدماتی، اقدام به 
اعطای پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی 
در این اداره کل نموده است. وی افزود: ضروری 
است، متقاضیان در ابتدابه سایت سازمان ملی 
استاندارد به آدرس: www.isiri.gov.ir  مراجعه 
و استاندارد های ملی ایران به شماره های 2082" 
شــرایط بهداشــتی مراکز فروش مواد غذایی 

"، 2083 " مقــررات بهداشــتی چلوکبابی ها، 
رســتوران و قهوه خانه ها "، 18395 " خدمات 
الزامی هتل های 1 تا 5 ســتاره"  را ازقســمت 
اســتانداردهای ملی موجود برداشت و مطالعه 
نماینــد و در صورت دارا بودن شــرایط الزم به 
اداره کل اســتاندارد مراجعه و درخواست الزم 
را ارائه تا اقدامات بعدی در جهت اعطای پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد انجام شود. مالی گفت: 
مراحل اعطای پروانه در این خصوص شامل  ثبت 
درخواست و تکمیل پرونده واحد متقاضی، انجام 
بازرسی و تکمیل فرم های مربوطه توسط اداره 
نظارت بر اجرای اســتانداردهای خدماتی اداره 
کل، تشکیل کمیته عالئم استاندارد و در صورت 
موافقت و انجام کلیه مراحل قانونی اعطای نشان 
اســتاندارد  به واحد متقاضی در این خصوص 

است. وی خاطر نشان کرد : تاکنون چند واحد 
خدماتی در استان های کشــور از جمله تهران 
موفق به اخذ پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد 
شده اند و در استان یزد تاکنون یک درخواست 
در دبیرخانــه  این اداره کل ثبت و پرونده واحد 
خدماتی مذکور نیز تکمیل گردیده،که امید است 
با اطالع رسانی های الزم درخواست های بیشتری 

از اصناف مختلف به این اداره کل ارجاع گردد. 
صنایــع  اســتاندارد  مســئول  کارشــناس 
کشاورزی،سلولزی و غذایی اداره کل استاندارد 
اســتان یزد در پایــان گفت:اســتاندارد بودن، 
اطمینــان مصرف کننده از خدمت ارائه شــده 
توسط واحد خدماتی را به همراه دارد و سالمت، 
ایمنی، بهداشت و آسایش آحاد جامعه را در پی 

خواهد داشت.

آفتاب اقتصــادی - مریم مظفری: مدیر 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد اقدامات 
حوزه  غذا و دارو و اورژانس استان را در راستای 
کمــک و همدلی با زلزله زدگان غرب کشــور 
تشــریح کرد.  محمد حسین نیکوکاران گفت: 
تاکنون تعداد 200 کارتن 24 عددی نوشیدنی 
میوه ای، یــک خاور نان خشــک یزدی، یک 
کامیون نان خشــک، یک کامیون برنج، 100 
بسته حلوا ارده، 500 عدد پوشک، هزار و 350 
قوطی شیرخشــک، هزار عــدد پمادکاالندوال، 
یک دستگاه نیسان حاوی بیسکویت و کلوچه، 
70 کارتن بیســکویت، هزار و 100 تخته پتو و 
روفرشــی، 400 عدد کنسرو، 300 کارتن پنج 
کیلویی قنــد و مبلغ 10 میلیون ریال پول نقد 
توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
یزد، داروخانه ها و صنایع غذایی استان به مناطق 
زلزله زده ی غرب کشور ارسال شده که از طریق 
معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 

کرمانشــاه یا هالل احمر یزد توزیع شده است. 
وی همچنین عملکرد دانشــگاه علوم پزشکی 
 اســتان یزد در امدادرسانی مناطق آسیب دیده 

غرب کشور را به شرح زیر تشریح کرد:

1- فعــال کــردن ICS مرکــز در دقایق اولیه 
صبح توسط واحد EOC و ابالغ دستور ریاست 
دانشــگاه در خصوص استفاده صد در صد ی از 
پتانسیل دانشگاه در تمام حوزه ها در کمک به 

مناطق آسیب دیده 
۲- اعزام  چهار دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه 
اتوالنس به همراه تکنسین فوریت های پزشکی و 

تجهیزات امدادی 
۳- اعالم آمادگی پذیرش جهت اعزام متخصص 

جراح،ارتوپد و طب اورژانس به EOC وزارت 
4- اعالم آمادگی پذیرش بیش از 250 مصدوم 
 EOC توسط بیمارستان های استان و اعالم به

وزارت بهداشت

۵- تماس تلفنی با سازمان های همکار از جمله 
هالل احمر، لینک و تبادل اطالعاتی 

6- فراخوان نیروی داوطلب درمانی جهت اعزام 
و اعالم آماده باش و سازماندهی 

۷- اعالم آمادگی پایگاه اورژانس هوایی جهت 
انجام ماموریت های محوله 

8- اعالم آمادگی معاونت بهداشتی در خصوص 
اعزام کارشناســان بهداشــت محیط، مبارزه با 

بیماری ها، سالمت روان و بالیا 
9- اعالم آمادگی معاونت غذا و دارو در خصوص 

تامین و انتقال دارو های مورد نیاز 
1۰- اعالم آمادگی معاونت توسعه در خصوص 
تامین خودروهای پشتیبانی و نیرو های مورد نیاز 
11- اعالم آمادگی معاونت آموزشی و دانشجویی 
جهت اعزام دانشــجویان حــوزه امداد و نجات 
واحد EOCمرکز مدیریت حوادث و فوریت های 

پزشکی استان یزد

رئیــس اداره ایدز وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی با اشــاره به طرح آزمایشی 
غربالگری زنان بــاردار بــرای اچ.آی.وی/ایدز 
از ســال 94 در مناطق تحت پوشــش برخی 
دانشــگاه های علوم پزشــکی گفت: همه زنان 
 HIV بــاردار ایرانــی از ســال آینده تســت
می دهند.به گزارش ایرنا،افســر کازرونی افزود: 
طرح پیشگیری از انتقال مادر به کودک از سال 
93 در برخی دانشــگاه ها، آغاز شده و مادران 
باردار تحت مراقبــت در اولین مراجعه از آنها 

تست اچ.آی.وی گرفته شده که البته این امر به 
آنان اطالع داده شده است.وی اضافه کرد: اگر 
تســت اولیه زن باردار، واکنش نشان داد، برای 
تشــخیص های قطعی تر ارجاع داده می شود و 
درصورت تشــخیص ابتال بــه اچ.آی.وی/ایدز، 
بالفاصله درمان شروع می شود.وی خاطرنشان 
کرد: آغاز درمان برای مادر مبتال به اچ.آی.وی/
ایدز موجب می شود که احتمال انتقال بیماری 
از مــادر به جنین که حــدود 35 تا 40 درصد 

است به کمتر از دو درصد برسد. 

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشــت، گفت: این 
طــرح به صورت آزمایشــی اجرا می شــد و از 
ابتــدای امســال در مناطق حاشــیه ای تحت 
پوشش دانشگاه های علوم پزشکی اجرا شده و 
جمعیت زنان باردار مناطق حاشــیه را پوشش 
می دهد و تا ســال دیگر کل زنان باردار کشور 

پوشش داده می شوند.
کازرونی یادآور شد: بیش از 93 درصد مادران 
مبتالیــی کــه زایمان کــرده اســت، در این 

مراقبت ها بچه سالم به دنیا آورده است.

مراکز فروش مواد غذایی
 می توانند جهت اخذ عالمت استاندارد اقدام کنند

آخرین اقدامات اورژانس یزد جهت امداد رسانی به مناطق زلزله زده

همه زنان باردار ایرانی از سال آینده تست HIV می دهند
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آیا به ثروت دلخواهتان رسیده اید؟ اگر پاسخ تان منفی است، 
چرا سرعت کسب ثروت خود را بیشتر نمی کنید؟ شاید تنها 
چیزی که برای کسب ثروت سریع کم دارید، آشنایی با چند 
اصل قدرتمند و تضمین شده باشد. اصولی که در این مقاله 
با آنها آشنا می شوید، قواعدی کلی اند که همیشه و همه جا 
کاربرد دارند. پس این اصول اساســی را برای کسب ثروت 

سریع از دست ندهید!.
چرا کسب ثروت سریع ممکن است؟

اکنون ما در دنیایی کامال متفاوت از گذشته به سر می بریم. 
فناوری های ارتباطات و اطالعات آنچنان جهان ما را دگرگون 
ساخته اند که حتی همین بیست سال پیش نیز تصور آنها 
بسیار سخت بود. این تحوالت شــیوه های سابق اقتصاد و 
کسب وکار را نیز دچار تغییرات اساسی کرده است؛ بنابراین 
قواعد کســب وکار نیز دچار تحول شــده است. ما در عصر 
تغییرات سریع به ســر می بریم. واقعیت فعلی این است که 
اکثر مــا در طول زندگی مان، هفت تغییر کامل را در حرفه 
یا کسب وکارمان پشت ســر می گذاریم که میانگین زمان 
هرکدام از آنها حدود پنج ســال است. این یعنی شما یا در 
همین مدت کوتاه به مال و منال می رسید یا اصال نمی رسید. 
چرخه ی محصوالت هم عوض شده است: قبال مراحل شروع، 
رشد، جا افتادن، اشباع و نزول، بیست سال طول می کشید 
اما حاال محصول یا کسب و کار شما می تواند در پنج سال یا 
کمتر، منقرض و منسوخ شود! تغییرات سریع، از ویژگی های 
بارز زمانه ی ماست. بسیاری از افراد مخالف هر نوع تغییر و 
تحول هستند و تغییرات معموال به ضرر آنها تمام می شود، اما 
عده  ای هم از تغییرات استقبال می کنند و آن را فرصتی برای 
یادگیری، پیشرفت و کسب درآمد بیشتر و سریع تر می بینند. 

اصل اول: یک ذهنیت ثروت سریع ایجاد کنید
برای کســب ثروت دلخواهتان چه مــدت زمانی را در نظر 
گرفته اید؟ شاید تاکنون اسم قانون »پارکینسون« به گوشتان 
خورده باشد. بیان های مختلفی از این قانون وجود دارد. یک 
بیان قانون پارکینسون می گوید: »هر کاری همان قدر طول 
می کشد که برای آن زمان در نظر گرفته اید« و البته معموال 
بیشتر نیز طول می کشد ولی کمتر پیش می آید که زودتر 
از زمان پیش بینی شــده به اتمام برسد. این قانون در مورد 
ثروتمند شدن هم صادق است. اگر تصمیم گرفته اید که در 
طول ده سال آینده به ثروت دلخواهتان برسید، بعید است 
که در مدت زمان کوتاه تری به این هدف دست پیدا کنید. 
مدت زمانی که انتظار دارید به ثروت دلخواهتان برسید به 
ذهنیت شما در مورد سرعت کسب درآمد بستگی دارد. پس 
الزم است ابتدا ذهنیت کسب ثروت سریع را در خود ایجاد 

کنید.
ذهنیت کسب ثروت سریع از دو باور تشکیل شده 

است:

باور اول: به سرعت ثروتمند شدن ممکن است؛
باور دوم: به سرعت ثروتمند شدن برای »شما« ممکن 

است.
همه ی ما در مورد کالهبرداری هــای کالن، اختالس های 
میلیاردی، ثروت های بادآورده، میلیاردرهای یک شبه و امثال 
اینها شنیده ایم. راه های غیرقانونی کسب ثروت سریع، هر نوع 
ادعای ارائه ی راهکارهای کسب ثروت سریع را با تردید مواجه 
می کند و به همین دلیل در مورد »ســریع ثروتمند شدن« 
بدبینی بســیاری وجود دارد، امــا همان طور که گفتیم در 
اقتصاِد عصِر تغییراِت سریع، امکانات و فرصت های بسیاری 
برای کسب ثروت سریع فراهم است. با وجود اینترنت، شما 
به طور بالقوه به تمام بازارهای جهان برای عرضه ی محصول 
و خدمات خود دسترســی دارید. افراد بسیاری با استفاده از 
این شرایط، در طول چند سال به ثروت های میلیاردی دست 
یافته اند. پس کسب ثروت سریع به روش قانونی برای همه 
ممکن اســت. بنابراین قبل از هر چیز ذهنیت کسب ثروت 
سریع را در خود ایجاد کنید. آیا باور دارید که کسب ثروت 
سریع برای شما ممکن است؟ اینکه تا اینجای این نوشته را 
خوانده اید نشان می دهد که به کسب ثروت سریع عالقه مند 
هستید. در این صورت مطمئنا می توانید دانش و مهارت های 
الزم را یاد بگیرید. همیشه می توانید بیشتر باشید، کارهای 
بیشتری انجام بدهید، چیزهای بیشتری داشته باشید چون 
همیشه می توانید بیشتر یاد بگیرید. اگر اشتیاق کافی برای 

کســب ثروت سریع داشته باشــید، می توانید به آن دست 
بیابید. در حال حاضر بیشــتر افراد سخت کار می کنند؛ اگر 
سخت کار می کنید، باید بدانید که می توانید در عین حال 

ثروتمند هم بشوید و هرچه سریع تر هم بهتر.
اصل دوم: ارزشی بزرگ ارائه کنید

درآمد شما نسبت مستقیمی با سطح مهارت های شما، میزان 
تقاضا برای مهارت های شما و دشواری جایگزین کردن شما 
با دیگران دارد. این ســه عامل در کل میزان ارزش شما را 
در بازار مشــخص می کند. شما می توانید با استفاده از این 
ســه عامل و ایجاد خالقیت و تمایــز در مهارت، خدمات و 
محصوالتتان ارزش خود را در بازار باال ببرید. در نهایت مقدار 
پولی که به شما پرداخت می شود متناسب با ارزشی است که 
کاال یا خدمات شما از نظر بازار دارد. پس برای کسب ثروت 
سریع باید ببینید چه ارزشی را در مقیاس بزرگ می توانید 
به بازار عرضه کنید. ارائه ی خدمات شــخصی در مقایسه با 
فروش کاال و محصوالت، در مقیــاس ارائه ی ارزش تفاوت 

اساسی دارند.
در ارائه ی محصول و کاال به طور بالقوه ســقفی برای فروش 
و ارائه ی ارزش وجود ندارد اما در ارائه ی خدمات شــخصی 
چنین نیست. اگر شما یک کارمند، پزشک، مربی بدنسازی، 
تعمیــرکار، وکیل یا دارای هر نوع مهارت و تخصصی از این 
نوع هستید به کارهایی مشغولید که شخصا باید خدمات ارائه 
کنید. در این صورت درآمد شما دارای سقف محدودی خواهد 

بود، زیرا زمان و انرژی شما محدود است. با این شرایط برای 
ارائه ی ارزش بیشتر و باال بردن سقف درآمد، سه راهکار برای 

شما وجود دارد.
راهکار اول: یک کاال عرضه کنید

بهتر است کاالی شما متناسب با کسب وکار فعلی تان و در 
راستای خدماتی باشد که در حال حاضر ارائه می کنید و مورد 
استفاده ی مشتریان فعلی شما باشد. مثال اگر مربی بدنسازی 
هستید می توانید کاالهایی را در رابطه با سالمتی، تناسب 
انــدام، انواع مکمل های غذایی، کتاب و نرم افزارهای مرتبط 

و غیره عرضه کنید.
راهکار دوم: خودتان را تکثیر کنید

یعنی به جای اینکه فقط یک مربی بدنســازی باشید، یک 
باشگاه بدنسازی داشته باشید و با آموزش مربیگری بدنسازی 

به افراد، باشگاه های خود را نیز تکثیر کنید.
راهکار سوم: یک منبع درآمد دوِم مناسب پیدا کنید

اگــر دو روش بــاال برای شــما عملی نیســت و همچنان 
می خواهید وضعیت قبلی شغل خود را حفظ کنید، می توانید 
یک منبع درآمد دوم برای خود پیدا کنید که امکان ارائه ی 
ارزش و سقف درآمد باال را داشته باشد. برای این منظور باید 

دنبال فرصت های مناسب درآمدزایی باشید.
اصل سوم: زمان سنجی؛ کســب وکار درست را در زمان درست 

انتخاب کنید
هر کاال یا خدماتی در بازار معموال دارای دوره های اوج و فرود 

است. راز کسب ثروت سریع این است که موج های در حال 
اوج گرفتن بازار را بشناســید و بر آنها سوار شوید. سنجش 
شرایط بازار و زمان سنجی یکی از مهارت های ضروری برای 
تشخیص فرصت های پول ساز است. حالت بهینه آن است که 
وارد یک »فرصت صفر کیلومتر« شوید یعنی کاال یا خدماتی 
که در آن تقاضا باال اما عرضه کم اســت. به مرور عرضه زیاد 
و میزان ســودآوری کم می شود و اینجا زمانی است که باید 

از بازار خارج شوید.
اصل چهارم: سیستم به وجود بیاورید

سیســتم، روندی قابل پیش بینی برای دســتیابی به یک 
هدف بر مبنای یک مجموعه ی منطقی و مشخص از اصول 
راهنمای عملی است. سیستم در کسب وکار نیز معنی روشنی 
دارد: یک سیستم کسب و کار، روند تکرارپذیری است که سود 
ایجاد می کند. سیســتم مثل یک پِی محکم و استوار برای 
کسب و کار است که شما را قادر می سازد درحالی که توسعه 
پیدا می کنید بتوانید کاال یا خدماتتان را به طور مؤثر و کارآمد 
بیشتر بفروشید و پشتیبانی کنید. برای ایجاد یک سیستم 
کســب و کار کارآمد باید آن را ســاده نگه دارید. بخش های 
مختلف آن شــامل تولید، بازاریابی، فروش و مدیریت باید 
جریانی روان و تقریبا خودبه خود داشته باشند. سیستم شما 
باید ســازمان یافته باشد، سود ایجاد کند و تحمل توسعه ی 
سریع را داشته باشد. برای اینکه به سرعت به ثروت برسید، 
سیستم شــما باید روند تکرارپذیری باشد که بتواند بدون 
شما کار کند. اگر کسب وکارتان برای ادامه ی کار به حضور 
فیزیکی شما احتیاج داشته باشد، فقط می تواند به اندازه ی 
تالش شخصی شما رشــد کند و از آنجا که هرقدر هم که 
پرانرژی باشــید فقط ۲۴ ساعت در شــبانه روز زمان دارید، 
درآمدتان محدود خواهد بود. شــما به عنوان یک کارآفریِن 
ثروت سریع، باید هماهنگ کننده و رهبر باشید نه قسمتی از 

پیچ و مهره ی سیستم.
اصل پنجم: تکثیر کنید

سیستم سازمان یافته ای که بدون حضور شما مقدار زیادی 
از ارزشــتان را ارائه و پشــتیبانی کند، این اجازه را به شما 
می دهد که آن را تکثیر کنید. مبنای ایجاد تکثیر این سؤال 
است که »چطور کاال یا خدماتم را به دست بیشترین تعداد 
افراد برسانم؟« شما باید کاال، خدمات و خوِد کسب و کارتان 
را تا جای ممکن تکثیر کنید. تمام فروشگاه های زنجیره ای، 
فروش نمایندگی و بازاریابی های شــبکه ای از روش تکثیر 
استفاده می کنند. یکی از راهکارهای ثروت سریع، پیدا کردن 
خریدارانی اســت که بتوانند حجم بزرگی از کاال یا خدمات 
شما را بخرند یا بفروشند. تا جایی که می توانید به این روش 
شــبکه ایجاد کنید و آنها را توسعه بدهید. وقتی بر شیوه ی 
تکثیر مســلط شوید، پول درآوردن برای شما بسیار ساده و 

سریع خواهد شد.

بعضی آدم ها هدف هــا و آرزوهای کوچک و قابل احترامی 
دارند، اما برخــی می خواهند دنیا را تــکان دهند. همین 
هدف ها و خواســته های رنگارنگ مان هســتند که زندگی 
را زیبا می کنند و به آن جهت می دهند. برای رســیدن به 
بعضی هدف ها باید یک عمر تالش کنیم، اما بعضی هایشان 
را می توانیم یک شــبه به دســت بیاوریم. اگر برای رسیدن 
به اهداف مان برنامه ریزی  کنیم، اعتمادبه نفس مان بیشــتر 
می شود و زودتر پیشرفت خواهیم کرد. شاید شروعش کمی 
جرئت بخواهد، اما اگر اراده کنیم، بزرگ ترین هدف های مان 
نیز قابل دسترسی است. با خواندن این مقاله یاد می گیریم 

چگونه هدف تعیین کنیم و به آن برسیم.
۱. هدف های زندگی مان را پیدا کنیم

برای اینکه تکلیفمان با خودمان روشن شود، می توانیم چند 
سؤال اساسی از خودمان بپرسیم. اول باید بدانیم از زندگی 
چه می خواهیم و دوســت داریم به کجا برسیم. باید برای 
امروز، ۱۰ ســال بعد و حتی تمام زندگی مان هدف داشته 
باشیم. جواب های این مرحله می توانند خیلی کلی باشند، 
مثال: »می خواهم زندگی شادی داشته باشم.« یا »می خواهم 

به دیگران کمک کنم.«
هدفمان می تواند تأسیس شرکت خودمان باشد. شاید هم 
دوست داشته باشیم اندام متناسبی داشته باشیم یا اینکه 
تشــکیل خانواده بدهیم. هدف ها و آرزوها می توانند خیلی 

گسترده و متنوع باشند.
مثال هایی از هدف های خاص

خانواده: می خواهم دو بار در هفته با خانواده ام ناهار بخورم؛ 
دو بار در هفته به اعضای خانواده ام بگویم چقدر دوستشان 
دارم؛ برای خانواده ام در هر وعده ی غذایی سبزیجات آماده 

کنم.

کاری: می خواهم هر هفته دنبــال یک کار جدید بگردم؛ 
مسئولیت پذیرتر شوم؛ هر هفته از یک فرد موفق درخواست 

مالقات و از راهنمایی هایش استفاده کنم.
 )html( اچ تــی ام ال  برنامه نویســی  می خواهم  تحصیل: 
یاد بگیرم: در تعطیالت، اســپانیایی یاد بگیــرم؛ در مورد 

دانشگاه های خوب تحقیق کنم.
سالمتی: می خواهم آخر هفته ها ۱۰ دقیقه مدیتیشن انجام 
دهم؛ دوچرخه سواری یاد بگیرم؛ شب ها به جای شام، ساالد 

بخورم.
۲. هدف بزرگمان را به اهداف کوچک و مشخص تقسیم کنیم

بیایید دوباره به زندگی مان فکر کنیم. کجاهای زندگی مان 
باید تغییر کنند؟ چه چیزهایی باید بهتر شوند؟ این زمینه ها 
می توانند کار، اقتصاد، خانواده، تحصیالت یا سالمتی باشند. 
بیایید از خودمان بپرسیم در هر زمینه ای دوست داریم به 
کجا برسیم و باید چگونه هدف تعیین کنیم تا طی پنج سال 
آینده آنها را به دست بیاوریم. اگر هدف اصلی مان الغر شدن 
است، برای به دست آوردنش می توانیم به خوردن غذاهای 
ســالم تر و شرکت در مسابقه های دوی کشوری فکر کنیم. 
برای اینکه کسب و کار خودمان را شروع کنیم، هدف های 
کوچک ترمان می توانند یادگرفتن مدیریت کسب و کار و راه 

انداختن یک کتاب فروشی باشند.
۳. هدف های کوتاه مدتمان را یادداشت کنیم

حال که از خواســته هایمان اطالع داریم و هدفمان را برای 
چند سال آینده تعیین کرده ایم، باید سفت و سخت به آنها 
بچســبیم و برای به دست آوردنشان تالش کنیم. باید یک 
برنامه ی زمانی منطقی داشته باشیم. بهتر است در هدف های 
کوتاه مدت برای بیشتر از یک سال برنامه ریزی نکنیم. وقتی 
هدف هایمان را می نویسیم دیگر به راحتی نمی توانیم از آنها 

عبور کنیم و همیشه برایشان احترام قائل هستیم. مثال برای 
الغر شــدن، اولین هدفمان می توانــد پیاده روی یا مصرف 
بیشتر ســبزیجات باشد. برای کارآفرینی می توانیم در یک 
کالس کتابداری شــرکت کنیم یا مناسب ترین محل برای 

کتاب فروشی خود را بیابیم.
۴. هدف هــای  خــود را به گام های کوچک تری تبدیل کنیم که 

زندگی مان را به سمت خواسته هایمان پیش می برند
اساسا باید بدانیم چرا این هدف را تعیین کرده ایم و چگونه 
می توانیم به آن برســیم. برای روشــن شــدن این قضیه 
می توانیم از خودمان بپرسیم: »اصال ارزشش را دارد؟ االن 
زمان مناســبی برای این هدف هست؟ با شرایطم جور در 

می آید؟«
۵. هر از گاهی هدف هایمان را با شرایط وفق دهیم

باید هر از گاهی کمی وقت بگذاریم و هدف های کوچکمان 
را دوباره تنظیم کنیم و سروسامان بدهیم. آیا در به دست 
آوردنشان طبق برنامه ی زمانی پیش رفته ایم؟ این هدف ها 
هنوز برای رســیدن به هدف بزرگمان الزم هستند؟ برای 
تنظیم اهداف مان باید انعطاف پذیر باشیم. برای الغر شدن 
شاید یکی از اهدافمان شرکت در مسابقه ی دوی پنج کیلومتر 
باشد، ولی بعد از تمرین کردن و تقویت رکورد هایمان ممکن 
است پیش خودمان فکر کنیم بهتر است هدفمان را از دوی 
۵ کیلومتر بــه ۱۰ کیلومتر تغییر بدهیم. برای کارآفرینی 
بعد از اینکه اهداف اولیه، مثل شرکت در کالس کتابداری 
و یافتن مکان مناسب را انجام دادیم، می توانیم هدف های 
جدیدی تعیین کنیم، درخواست وام بدهیم و برای کسب و 
کار جدید مجوز بگیریم. به مرور زمان می توانیم به خرید یا 
اجاره ی یک جای خوب فکر کنیم، کتاب های مورد نظرمان 
را بخریم، کارمند استخدام کنیم و به این ترتیب کسب و کار 

خودمان را شروع کنیم. تازه وقتی کارمان روی غلتک افتاد 
می توانیم به افتتاح شعبه ی دوم هم فکر کنیم!

6. هدف هایمان را مشخص کنیم
وقتی هدف تعیین می کنیــم باید حتما جواب این 

سؤال ها را بدانیم: 
کی؟ چی؟ کجــا؟ ِکی؟ و چرا؟ برای هر هدف کوچکی که 
تعیین می کنیم باید بدانیم چــرا آن را انتخاب کرده ایم و 
این هدف چطور در رسیدن به خواسته هایمان به ما کمک 
می کند. مثال بــرای اینکه خوش اندام شــویم )یک هدف 
کلی و بزرگ( یک هدف ویژه تعیین کرده ایم: شــرکت در 
مســابقات دوی کشوری. برای رســیدن به این هدف ویژه 
هم می خواهیــم با ۵ کیلومتر دویدن شــروع کنیم. پس 
می توانیم این طور به سؤاالت پاسخ بدهیم: کی؟ من. چی؟ 
۵ کیلومتر می دوم. کجا؟ پارک پردیسان. ِکی؟ در ۶ هفته. 
چرا؟ تا برای شرکت در مسابقات دو کشوری که هدفم است 
آماده شوم. برای اینکه کســب و کار خودمان را راه اندازی 
کنیــم، یک هدف کوتاه مدت تعیین کرده ایم: شــرکت در 
کالس کتابداری. با این هدف می توانیم به ســؤال ها جواب 
بدهیم: کی؟ من. چی؟ شــرکت در کالس کتابداری. کجا؟ 
کتابخانه ی خوارزمی. ِکی؟ چهارشنبه ها برای ۵ هفته. چرا؟ 

تا یاد بگیرم چطور دخل و خرج کتابخانه را مدیریت کنم.
7. هدف هایمان باید قابل اندازه گیری باشند

برای اینکه بتوانیم پیشرفتمان را بررسی کنیم، هدف هایمان 
باید قابل اندازه گیری باشند. مثال اگر بگوییم: »می خواهم 
بیشــتر بدوم«، بررســی پیشــرفت کارمان خیلی سخت 
می شود؛ پس بهتر اســت بگوییم: »می خواهم ۱۶ بار دور 
زمین بســکتبال بدوم.« خب حاال بهتر شــد! باید حتما 
راه هایی وجود داشته باشند که تشخیص بدهیم چه قدر به 

هدفمان نزدیک شــده ایم. دوی ۵ کیلومتر یک هدف قابل 
اندازه گیری اســت. وقتی آن را انجام دادیم دیگر شکی در 
کار نیســت، حتی می توانیم هدفمان را باز هم کوچک تر 
کنیــم. مثال بگوییم هر دفعه حداقــل یک و نیم کیلومتر 
می دوم. با انجام سه مرتبه در هفته به هدفم می رسم. بعد 
از اولیــن بار می توانیم هدفمان را این طوری تعریف کنیم: 
بــاز هم ۵ کیلومتر دیگر می دوم، اما این بار ۴ دقیقه زودتر 
به خط پایان می رسم.شرکت در کالس کتابداری هم قابل 
اندازه گیری اســت، چون باید ثبت نام کنیم و هر هفته سر 
کالس برویم. اما اگر بگوییــم: »در مورد کتابداری مطالعه 
می کنم« خیلی مبهم اســت، چون نمی توانیم بفهمیم چه 

موقع کارمان تمام شده است.
8. هدف هایمان را واقع بینانه انتخاب کنیم

حتما باید شــرایط مان را صادقانه در نظر بگیریم و بدانیم 
کدام هدف ها واقع بینانه و کدامشان کمی تخیلی هستند. با 
خودمان روراست باشیم و ببینیم ابزار الزم برای رسیدن به 

هدف هایمان )مهارت، منابع، وقت، دانش( را داریم یا خیر.
برای اینکه الغر شویم و در مسابقات دوی کشوری شرکت 
کنیــم، باید وقت زیادی برای دویدن و تمرین بگذاریم. اگر 
سرمان خیلی شلوغ است یا اصال نمی خواهیم وقت زیادی 
صــرف دویدن کنیم، ایــن هدف به دردمــان نمی خورد. 
کارهای زیاد دیگری هم هســتند که می توانیم برای الغر 
شــدن انجام بدهیم و در وقت مــان صرفه جویی کنیم.اگر 
می خواهیم کتاب فروشی باز کنیم، اما تجربه ی کسب و کار 
نداریم، نمی توانیم بودجه ی مورد نیازمان را تأمین کنیم، در 
مورد این کار کوچک ترین دانشی نداریم و کال اهل مطالعه 
و کتاب هم نیســتیم، بعید است بتوانیم در این کار موفق 

باشیم.

در همین ابتدا توجهتان را به گوشه ای از سرگذشت پرماجرای 
یک روان شــناس بالینی جلب می کنیم که اتفاقات ناگواری 
را در زندگی متحمل شــده اســت. »کریســتینا هیِبرت« 
)Christina Hibbert( خواهــر کوچک تــرش را که فقط 
هشــت سال داشت، بر اثر بیماری ســرطان ازدست داد. در 
سال ۲۰۰۷، خواهر دیگرش و شوهرخواهرش نیز به فاصله ی 
فقط دو ماه از یکدیگر فوت کردند. »هیِبرت« در آن زمان در 
هفته های آخر بارداری بود و انتظار تولد چهارمین فرزندش 
را می کشید. اما ناگهان شــرایط طوری شد که سرپرستی 
خواهرزاده هایش را نیز پذیرفت و مادر شش فرزند شد. ولی 
»هیِبرت« که سرتاسر عمرش با غصه عجین شده بود، باالخره 
توانست با غلبه بر تجربه های تلخ زندگی روحیه ی بهتری پیدا 
کند. شرح حال »هیِبرت« را می توانید در کتاب خاطراتش با 
عنوان »این گونه است که رشد می کنیم« بخوانید. شاید شما 
هم مثل »کریستینا« و میلیون ها انسان دیگر به هر دلیلی از 

غصه و فشــار زندگی به تنگ آمده اید و خودتان را درمانده و 
مســتأصل حس می کنید. اگر این طور است، پس درادامه با 
ما همراه باشید تا با چهار راهکاری که تحمل شرایط سخت 

زندگی را آسان تر می کنند، بیشتر آشنا شوید.
۱. احساساتتان را هرچند منفی انکار نکنید

به گفته ی »جان دافی« )John Duffy(، روان شناس بالینی 
و نویســنده ی کتاب »والدین حاضر: خوش بینی مفرط در 
پرورش نوجوانان«، »انکار احساسات منفی درست مثل یک 
چاره ی موقتی است که درواقع فقط هجوم احساسات منفی 
را به تعویق می اندازد و چه  بســا که این طغیان احساسی را 
تشدید و متشنج تر کند«. »هیِبرت« در اینباره معتقد است 
که »وقتی احساساتتان را انکار می کنید، مثل این است که 
بخواهید از چیزی که درست جلوی  رویتان است، فرار کنید. 
تنها راه واقعی آزادیتان این است که بایستید و با احساساتتان 
مواجه شوید«. گفتنی است که »هیِبرت« در زمینه ی سالمت 

روانی زنان، مشکالت پس از زایمان و موضوعات فرزندپروری 
نیز فعالیت دارد.

۲. درباره ی مشکالتتان با کسی حرف بزنید
به گفته ی »رایان هــاوز« )Ryan Howes(، روان شــناس 
بالینی و از نویسندگان وب سایت psychologytoday: »وقتی 
مردم احساساتشــان را درباره ی چالش های زندگی  به درون 
خود می ریزند، مشکالتشــان بزرگ تر می شود و به اضطراب 
و نگرانی هایی وحشتناک تغییر می یابند«. این درحالی است 
که اگر درباره ی مشکالتتان حرف بزنید، می توانید ترس های 
درونیتــان را بهتر بفهمیــد و از دیگران نیــز بازخوردهای 
ارزشمندی دریافت کنید. به توصیه ی »هاوز«، »حرف زدن 
با کسانی که دشواری هایی با شدت مشابه را تجربه کرده اند، 
کمکتــان می کند تــا دورنمایی را که نیاز دارید، به دســت 

بیاورید«.
۳. سعی کنید سختی های گذشتهتان را ببینید

وقتی درگیر موقعیتی بحرانی هستید، احتماال سختتان است 
که بتوانید کورسوی امیدی پیدا کنید. اما اگر بتوانید کمی 
با از باال به قضیه نگاه کنید، شــاید اوضاع را از چشم دیگری 
ببینید. »هاوز« در اینباره می گوید: »شــغلتان را از دســت 
داده اید؟ ُخب، قبال هم چندبار از کار بیکار شــده بودید، اما 
هیچ وقت بیکار نماندید. آیا با همسرتان جروبحث داشته اید؟ 
ُخب، سابقه نشان می دهد که دوباره روحیهتان را بازخواهید 
یافت. آیا دچار حمله  های عصبی )حمالت پانیک( شده اید؟ 
در بیشتر زندگیتان خبری از حمالت عصبی نبوده است، پس 
در آینده نیز به احتمال زیاد حمالت عصبی زیادی نخواهید 
داشــت. گاهی اگر شــغلتان را از دســت می دهید، همین 
اتفاق باعث می شــود که شغل بهتری پیدا کنید. گاهی اگر 
در رابطه ای شکست می خورید، بعد از آن زمینه ی تشکیل 
رابطه ای مناسب تر برایتان فراهم می شود و گاهی هم اگر دچار 
حمله ی عصبی می شوید، این اتفاق می تواند بهانه ای باشد تا 

باالخره در پی درمان باشید.«
۴. به خودمراقبتی اهمیت بدهید

»مارتِر« معتقد اســت که »خودمراقبتی در گذار از شرایط 
سخت کامال ضروری محسوب می شود«. به اعتقاد »هاوز« 
نیز »اگر خودتان ناتوان و درمانده باشــید، هیچ کمکی برای 

دیگران از دستتان ساخته نخواهد بود«.
»مارتِر« می گوید: »شــاید وقت کافی برای پیگیری عادات 
معمول ســالمتی نداشته باشید، اما باز هم می توانید تا حد 
معقولــی از خودتان مراقبت کنید. بــرای مثال، اگر فرصت 
تهیــه ی غذاهای مغــذی برایتان فراهم نیســت، درعوض 
می توانید خوراکی های پروتئینی آماده، اما مقوی، در کیفتان 
بگذارید. اگر فرصت ورزش یک ســاعته در باشگاه را ندارید، 
درعوض می توانید ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دور ســاختمانتان پیاده 
روی کنید تا هم از تنش های جسمی خالص شوید و هم تار 

عنکبوت هایی را که در ذهنتان بسته  اند، پاک سازی کنید«.

چگونه در سریع ترین زمان ممکن پولدار شویم؟

چگونه برای خود هدف تعیین کنیم؟

تحمل شرایط سخت با 4 استراتژی هوشمندانه

آداب بازرگانان 

مکث

روش

اوقات شرعی: اذان ظهر 11:50    اذان مغرب 17:14       اذان صبح فردا 5:18       طلوع آفتاب فردا 6:46


