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آبرو ریزی تجار ایرانی در عراق و افغانستان

چهارشنبه 24 دي 1393 | سال دوم | شماره 475 4

حس�اممهدوی-شهروند| کش��ورهای عراق و 
افغانستان به دلیل داش��تن مرز مشترک و همچنین 
بازار مناس��ب برای کاالهای ایران، مهم ترین بازارهای 
منطق��ه ای برای ص��ادرات تولی��دات داخل��ی ایران 
محسوب می ش��وند. براس��اس آمار اعالم شده عراق 
دومین و افغانستان چهارمین مقصد کاالهای صادراتی 
ایران به ش��مار می روند و هر  س��ال حجم مناسبی از 
کاالهای غیرنفتی ایران به این دو کشور صادر می شود. 
با توجه به فضای مناسب این دو بازار منطقه ای و حجم 
باالی صادرات ایران به این دو کش��ور به نظر می رسد 
که باید اهمیت ویژه ای برای صادرات به این دو کشور 
قائل شد و با صدور کاالهای با کیفیت این بازار را برای 
صادرات مس��تمر حفظ کرد. اما نکته مهم در این بین 
عدم توجه اساسی به حفظ کیفیت در صادرات به این 
کشورهاست که باعث ش��ده تا اخیرا صادرات به عراق 
و افغانس��تان کاهش یافته و در برخی از موارد ش��اهد 
مرجوع ش��دن کاالهای صادر ش��ده به این دو کشور 
باشیم. آنچه باعث بروز چنین شرایطی می شود عدم 
آینده نگری در برخی از صادرکنندگان است که سود 
آنی و زودگذر را بر حفظ بازار و در نهایت تأمین منافع 
ملی ارجح دانسته و با صدور کاالهای بی کیفیت و بعضا 
تاریخ گذش��ته اعتبار بدنه صادراتی ایران را زیر سوال 

برده اند.
گالیههایرسمیودیپلماتیکازتجار

این موضوع باعث شد تا چندی پیش سفیر عراق نیز 
نس��بت به کیفیت پایین کاالهای ایرانی صادر شده به 
عراق گالیه کرده و اعالم کند که دولت متبوعش قصد 
دارد در مبادی ورودی کااله��ای ایرانی به عراق کنترل 
کیفی کاال را جدی گرفته و از ورود کاالهای بی کیفیت 
ایران��ی جلوگیری کن��د. البته برخی از مس��ئوالن این 
موض��وع را تأیی��د کرده اند به طوری که »س��یدعباس 
عراقچ��ی«، س��خنگوی دس��تگاه سیاس��ت خارجی 
کش��ورمان در مردادماه  سال گذش��ته با اذعان برصدور 
کاالهای بی کیفیت خاطرنش��ان کرد:  »متاسفانه باید 
به این حقیقت اذعان داش��ت که برخ��ي از تجار ایراني 
در رابطه با ص��ادرات کاال به کش��ورهای منطقه مانند 
عراق، افغانستان و کشورهاي حوزه آسیاي میانه و قفقاز 
برداش��ت نادرس��تي دارند و گمان می کنند که سطح 
اس��تانداردهای زندگي در این کشورها به گونه اي است 
که می توانند هر کاالیي را صادر کنند. متاسفانه این تجار 
به بازار و صادرات کاالهاي ایراني صدمه زده اند و به رقباي 
ما کمك کرده اند تا ب��ا کاالهاي با کیفیت تر وارد صحنه 
ش��وند و بازار عراق را به تصاحب خود درآورند. شکوه و 
گالیه از عملکرد تجار ایراني در رابطه با سایر کشورهاي 

منطقه نیز مطرح شده اس��ت که امیدوارم شرکت های 
سرمایه گذار خود به این موضوع توجه داشته باشند که 
به دس��ت آوردن یك بازار بین المللی حتی در عراق کار 
بسیار دشوار و باقي ماندن در این بازار از آن نیز دشوارتر 

است.«
کاهشصادراتبهعراقوافغانستان

البته این موضوع در آمار صادرات ایران نیز مشخص 
است، به طوری که  براساس آماری که در اواخر مردادماه 
 سال جاری منتشر ش��ده در چهارماهه نخست امسال 
5 میلیون و 334 هزار تن کاال به عراق صادر ش��ده است 
که ارزش آن با یك میلی��ارد و 842 میلیون دالر برابری 
می کند که به این ترتیب میزان صادرات به این کش��ور 

حدود 17 درصد از کل صادرات 
ایران را تشکیل می دهد. کشور 
عراق نیز درحالی رتبه دوم را در 
دریافت صادرات ایران در  سال 
1393 به خود اختصاص داده 
است که میزان صادرات به این 
کشور نس��بت به سال گذشته 
بیش از 9 درصد کاهش داشته 
است. براساس همین گزارش 
در مدت مورد نظر 750 هزار تن 

کاال به ارزش 552 میلیون دالر نیز به افغانس��تان صادر 
ش��ده و درحالی که افغانستان همچنان در رتبه چهارم 
واردکننده کاالی ایرانی قرار دارد، صادرات به این کشور 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته بیش از 20 درصد 
کاهش یافته است. این درحالی است که ایران در  سال 
گذشته 972 هزار تن کاال به ارزش 695 میلیون دالر به 

افغانستان صادر کرده بود.

نبودکامیونهاییخچالداروهزینهحملونقل
»ابوالفضل ش��ریف« نایب رئیس کمیسیون توسعه 
صادرات اتاق ایران درخص��وص دالیل صدور کاالهای 
بی کیفیت توسط برخی از تجار به »شهروند« می گوید: 
درحال حاضر عمده بازارهای صادراتی ایران را کشورهای 
عراق و افغانستان تشکیل می دهند. این دو کشور به دلیل 
وجود مرزهای مشترک با ایران و همسایگی حجم زیادی 
از صادرات غیرنفتی ای��ران را به خود اختصاص داده اند. 
اما در این میان وجود امکانات نامناسب حمل ونقل باعث 
ش��ده تا در زمینه صادرات به این دو کشور با مشکالت 
اساسی مواجه باشیم. نبود امکانات حمل ونقل ریلی در 
سراسر کشور از یکسو و مجهز نبودن بیشتر کامیون های 
ایرانی به یخچال از سوی دیگر 
آزار  را  ایران��ی  صادرکنن��ده 
می دهد. این عضو اتاق بازرگانی 
می افزاید:   ای��ن موضوع باعث 
شده برخی از کاالهای صادراتی 
ما به این دو کش��ور با مش��کل 
کاهش کیفیت همراه ش��وند. 
بیشتر اقالم صادراتی ما به این 
دو کش��ور س��یمان و لبنیات 
است. درنظر بگیرید که لبنیات 
در ردیف محصوالت فسادپذیر است و با توجه به این که 
درخصوص داشتن کامیون های یخچال دار در مضیقه 
هستیم ممکن است در برخی از موارد، محصول هنگامی 
که به دست مصرف کننده خارجی رسیده باشد به دلیل 
قرار نداش��تن در فضای مناس��ب خراب شده و کیفیت 
خود را از دست داده باشد. هزینه باالی حمل ونقل بحث 
دیگری اس��ت که در بروز این مشکل نقش داشته است. 

وی در این خص��وص معتقد اس��ت: هزینه های باالی 
حمل ونقل نیز برمش��کالت صادرات ایران اضافه کرده 
اس��ت. به همین دلیل از وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
مسئوالن سازمان توسعه تجارت درخواست می کنیم که 
نسبت به اختصاص مشوق های صادراتی و ایجاد سهولت 
در امر حمل ونقل صادراتی اقدام کنند. این فعال اقتصادی 
کشور تاکید می کند: توجه به زیرساخت های صادراتی و 
فراهم آوردن زمینه های الزم برای توسعه صادرات باید 
در اولویت موضوع تجارت کش��ور قرار گیرد تا بتوانیم از 
طریق رشد و توس��عه صادرات بازاریابی مناسبی برای 

تولیدات داخلی داشته باشیم. 
متولینظارتگمرکوسازماناستاندارد

این که چه نهادی متول��ی نظارت برکیفیت کاالهای 
صادراتی ایران به سایر کشورهاست و تا چه اندازه بر این 
بخش نظارت می کند نیز مسأله دیگری است که در بروز 
چنین مش��کالتی موثر بوده است. به گفته شریف، اتاق 
بازرگانی مس��ئولیتی در این خصوص ندارد و سازمان 
اس��تاندارد و گمرک باید به عنوان متولی این وظیفه را 
برعهده گیرند. وی اضافه می کن��د: البته صدور کاالی 
بی کیفیت و بعضا تاریخ گذش��ته به هی��چ عنوان تأیید 
نمی شود، اما باید گفت که وظیفه نظارت و بازدارندگی 
در این خصوص متوجه دولت اس��ت و ات��اق بازرگانی 
نمی تواند اقدامی در جهت ممانع��ت از صدورکاالهای 
بی کیفی��ت انجام ده��د. وی ادامه می ده��د: به عبارت 
دیگر گمرک یکی از مراجعی اس��ت ک��ه می تواند مانع 
از صدور کااله��ای بی کیفیت به خارج ش��ود. من این 
موضوع را کتمان نمی کنم که تعداد کاالهای مرجوعی 
از کش��ورهای دیگر زیاد ش��ده اما وقتی ک��ه نهادهای 
ذیربط نظارتی مانند سازمان استاندارد، گمرک و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اقدامی اصولی اتخاذ نمی کنند 
ممکن اس��ت که تعداد این کااله��ای مرجوعی زیاد تر 
ش��ود. عالوه بر این آموزش و فرهنگ سازی نیز اقدامی 
موثر قلمداد می ش��ود تا در س��ایه آن کمتر شاهد این 
اقدامات نادرست که به کل تجارت خارجی کشور لطمه 
می زند باش��یم.  این عضو کمیس��یون توسعه صادرات 
اتاق بازرگانی ایران درخصوص نق��ش اتاق بازرگانی در 
این بخش خاطرنش��ان می کن��د: اق��دام بازدارنده باید 
توسط دولت انجام ش��ود اما اتاق بازرگانی آمادگی دارد 
تا در صورت لزوم با دولت همکاری کند. باوجود این که 
گمرک و س��ازمان اس��تاندارد وظیفه نظارت و بررسی 
کاالهای صادرات��ی را برعهده دارند، ام��ا تاکنون هیچ 
اقدامی در این جهت انجام نشده است. برخورد عملی با 
این موضوع نیز بدون نظارت دقیق امکان پذیر نیست و 

باید نهادهای دولتی ذیربط دست به کار شوند. 
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وزارتکش�اورزیهمس�ایهوزارتنفت
میشود| با توجه به این که بازپس گرفتن ساختمان 
شیشه ای تقریبا غیرممکن است، مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی در پی ساختن ساختمانی سه قلو 
در کنار وزارت نفت هس��تند تا از این پراکندگی در 
سطح شهر تهران نجات پیدا کنند، البته یکی از این 
ساختمان ها تا هفته جهاد کش��اورزی  سال آینده 
کامال ب��ه بهره برداری می رس��د و اکن��ون معاونت 
باغبان��ی وزارت جهاد کش��اورزی به یک��ی از این 

ساختمان  منتقل شده است.

احتمالتصویبنفت۶۰دالریدربودجه| 
جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس از مصون ماندن بودجه از اتکا به نفت خبر داد 
و گفت: نمایندگان با ثابت ماندن س��هم 20 درصد 
صندوق توسعه ملی از نفت براساس پیشنهاد دولت 
موافق هستند. با توجه به این که کشورهای همسایه 
قیمت نفت را پایین ت��ر از 72دالر در نظر گرفته اند، 
احتماال مبنای بودجه 94 نیز نفت 60دالری خواهد 

بود، البته دولت نیز نفت 65دالری را مدنظر دارد.

مخابراتخواستارتعدیلتعرفهاینترنت
موبایلشد| کاظم ابراهیمی صدرآبادی ،مدیرعامل 
ش��رکت مخابرات ایران گفت: تعرفه هر کیلوبایت 
اینترنت موبایل در گذشته 4ریال بود که به نیم ریال 
کاهش یافته، اما این تعرفه بس��یار پایین اس��ت و 
برای توسعه زیرساخت های ش��بکه دیتای کشور، 

درخواست تعدیل تعرفه را داریم.

اقتصادینبودنکش�اورزیعاملکاهش
اراضی| مرکز آمار ایران روز گذش��ته سطح اراضی 
کشاورزی را 6درصد کمتر نسبت به سرشماری  سال 
1382 اعالم کرد ک��ه به اعتقاد علی خان محمدی، 
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی هنگامی 
ک��ه کش��اورزی اقتصادی نباش��د، س��طح اراضی 

کشاورزی کاهش می یابد. 

تولیدعس�لتقلبیبدوندخالتزنبور| 
عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه سراسری 
زنبورداران با بیان این که قیمت عسل طبیعی بین 
40 تا 60 هزار تومان است، از افزایش تولید عسل های 
تقلبی در کشور خبر داد و گفت: نوعی عسل در کشور 

بدون دخالت زنبور تولید می شود.

افزایشصادراتکاالهایبیکیفیتایرانی سفیرعراقازکیفیتپایینکاالهایصادراتیایرانگالیهکرد

شهروند| ساکنان بافت های فرسوده و حاشیه شهرها، 
هم اکنون می توانند برای دریافت وام 50 میلیون تومانی با 
بهره کم اقدام کنند؛ این خبری است که به صورت قطعی 
اعالم ش��ده و خبر داده ش��ده که از هفته جاری مراحل 
اجرایی آن شروع شده است. براساس اعالم تازه، این وام 
با عنوان وام بهسازی و نوس��ازی بافت فرسوده به شرط 
احراز مالکیت و سکونت در بافت فرسوده قابل پرداخت 
است.  مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران 
درب��اره جزییات دریافت وام های جدی��د به خبرنگاران 
این گونه توضیح داده است:  براساس مصوبه جدید سقف 
کمی وام های جدید بهسازی و نوسازی بافت فرسوده از 
30 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش داشته و 
عالوه بر این دولت پذیرفته که با پرداخت 9 تا 10 درصد 

سود وام های پرداخت شده، تس��هیالت ارزانقیمت و با 
سود کمتر از بهره های رایج بانکی را برای ساکنان بافت 
فرسوده فراهم کند.  محمدسعید ایزدی که در نشستی 
خبری در س��اختمان وزارت راه وشهرسازی حاضر بود 
با ارایه توضیحات بیش��تر ادام��ه داد:  پرداخت این وام و 
جزییات آن در ش��ورای پول و اعتبار به تصویب رسیده 
و بخشنامه واگذاری این تس��هیالت به 22 بانك عامل 
ارسال ش��ده است؛ ضمن این که س��همیه اعتباری هر 
استان نیز به صورت جداگانه پرداخت شد و افراد متقاضی 
می توانند از همین هفته برای دریافت وام اقدام کنند.  او 
با اشاره به ساده سازی و هدفمند شدن مراحل واگذاری 
تس��هیالت اعتباری نوسازی بافت فرس��وده گفت:  در 
دوره جدید پرداخت وام های نوسازی، اولویت پرداخت 

تسهیالت با افرادی اس��ت که محل سکونت آنها دارای 
آسیب بیشتر و در معرض خطر هستند. این اولویت بندی 
طی تفاهمنامه ای با بانك مس��کن لحاظ ش��ده است و 
افراد بدون مراجعه به س��ایر ارگان ها و تنها با مراجعه به 
بانك می توانند تمام مراحل دریافت وام خود را در همان 
شعبه بانکی موردنظرشان سپری کرده و تسهیالت خود 
را دریافت کنند.  معاون وزیر راه وشهرس��ازی همچنین 
خبر داد:  براساس مصوبه جدید 22 بانك عامل موظفند 
س��االنه 300 هزار فقره وام نوس��ازی و 60 هزار فقره وام 
ودیعه مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند که بر این 
مبنا امسال نیز تا پایان  س��ال 180 فقره وام نوسازی به 
افراد واگذار می ش��ود. ایزدی حداقل میزان پرداخت وام 
نوسازی بافت فرسوده را مطابق با بخشنامه های جدید 

متری 300 هزار تومان دانس��ت و گف��ت:  میزان دقیق 
وام براس��اس کارشناس��ی بنا و میزان نیاز آن به احیا و 
مقاوم س��ازی س��نجیده و به افراد پرداخت می شود.او 
همچنین تأکید کرد: پرونده های قدیمی مشمول سقف 
وام 50 میلیون تومانی نمی شوند و چنانچه فردی بیشتر 
از 2ماه از معرفی او به بانك عامل گذش��ته باشد و برای 
دریافت وام خود اقدام نکرده باشد، این فرد از لیست نوبت 
تسهیالت خارج و متقاضیان جدید جایگزین می شوند.  
ایزدی درباره میزان تسهیالت پرداختی ودیعه مسکن 
به ساکنان بافت فرسوده توضیح داد:  سقف تسهیالت 
جدید ودیعه مسکن به 20 میلیون تومان رسیده  و سایر 
مبالغ در نظر گرفته ش��ده برای این نوع تسهیالت 10 و 

15 میلیون تومان است. 

جزییاتدریافتتسهیالتنوسازیبافتفرسودهتشریحشد

آغاز پرداخت وام 50 میلیون تومانی مسکن و مهلت 2ماهه 

عدد خبر

مرتضی دهقان، مدی��رکل دفتر نظارت ب��ر فرودگاه ها، 
ش��رکت ها و موسس��ات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی 
کشوری از تعلیق 55 مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی 
طی 9ماه ابتدای  سال 93 خبر داد. این مقام مسئول با اشاره 
به این که تعداد مجوزهای لغو شده در مدت مذکور 38 فقره 
بوده است، افزود: براساس بازرسی های انجام شده این تعداد 
مجوز ب��ه دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات تعلیق ش��د و 

الباقی هم فعال تعلیق شده اند.

35 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی )GDP( ایران توسط 
نهادها و ش��رکت های معاف از مالیات، تولید می ش��ود. علی 
دینی ترکمان استاد اقتصاد دانشگاه عالمه با بیان این مطلب 
افزود: اگ��ر از این رقم فقط 10 درصد مالی��ات بپردازند، رقمی 
بالغ بر 16.5 میلیارد دالر می شود که معادل ریالی آن کسری 
ناش��ی از کاهش درآمدهای نفتی را به خوبی جبران می کند، 
زیرا 30 درصد جی دی پی 550 میلیارد دالری سهم شرکت ها 

و نهاد های یاد شده و رقمی حدود سالی 65 میلیارد دالر است.

براس��اس آخرین اقدامات بانك مرکزی برای ساماندهی 
بازار پولی کشور، بانك مرکزی اسامی 32 شرکت لیزینگ 
)واس��پاری( در کش��ور را ک��ه از این بانك مج��وز فعالیت 
دریافت کرده اند را اعالم کرد، این در حالی است که به گفته 
مدیران انجمن شرکت های لیزینگ در حال حاضر حدود 
300 شرکت لیزینگ در سطح کشور فعالیت دارند. منابع 
غیررسمی، تعداد شرکت های واس��پاری غیرمجاز را بین 

400تا 500 شرکت برآورد می کنند.

سال هاست موضوع برخورد با اشتراک های غیرمجاز برق در 
ایران مطرح شده و مبارزه با پدیده برق دزدی از سوی مسئوالن 
پیگیری می شود، محمدحسین عقدایی دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکت های توزیع برق کشور، یکی از چالش های 
فعلی شرکت توانیر را افزایش روزافزون استفاده غیرمجاز از برق 
دانسته است. او در این حوزه به آخرین آمارها اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر حدود 2 میلیون انشعاب غیرمجاز برق در کشور 

داریم که درصدد مقابله با این مشکل هستیم.
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انشعاب غیرمجاز برق در ایرانبدون مجوز در مقابل 32 لیزینگ مجوزدار GDP در دست نهادهای معاف از مالیاتخدمات مسافرت هوایی تعلیق شدند

رخداد

اعالمقیمتنهاییپروژههایمسکنمهرپرند

   ممنوعیت اخذ هزینه اضافی
 در مسکن مهر پردیس

 علیرضا خس��روی، عضو کمیس��یون عمران 
مجلس با اشاره به پیگیری های مجلس برای حل 
مش��کل افزایش دوباره قیمت مسکن مهر گفت: 
براساس پیگیرهای انجام ش��ده موضوع دریافت 
12 میلیون تومان مازاد بر مبلغ اولیه از متقاضیان 

مسکن مهر پردیس منتفی شد. 
همچنین در خصوص مسکن مهر شهر جدید 
پرند نیز نرخ تمام شده 12 پروژه مسکن مهر اعالم 
شد. شرکت عمران ش��هر جدید پرند  اعالم کرد 
که واحدهای 86 متری کیس��ون با آورده بیش از 
39 میلیون تومان بیش��ترین قیمت و واحدهای 
74 متری پوالد پادیر ب��ا آورده حدود 15 میلیون 

ارزان ترین واحدهای آن به حساب می آیند.

چند خط دلواپسی

4 مزیت نادیده حمل ونقل عمومی

یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد حمل و نقل، 
سیستم حمل ونقل عمومی است. حمل و نقلی که 
در سراس��ر دنیا، مردم را به استفاده از آن هدایت 
می کنن��د. روش های تش��ویق مردم به س��مت 
سیس��تم حمل ونقل عمومی در دنیا بس��تگی 
به منطقه و فرهنگ آن جغرافی��ا دارد اما اصولی 
ثابت دارد. از همین رو امروز قصد داریم روش های 
متنوع تش��ویقی حمل ونقل عمومی در ایران را 
که ش��اید تا کنون به آنها توجه نکرده اید را با هم 
مرور کنیم. چرا ک��ه در ایران بس��یاری از مردم 
معتقدن��د حمل ونقل عمومی کارآمد نیس��ت و 
آزاردهنده است؛ حال آن که مزایایی دارد که آنها 

را نمی بینیم! 
1- تمرین وقت شناس��ی:  سیستم حمل ونقل 
عمومی ایرانی، به گونه ای طراحی ش��ده که رفتار 
قهری یا تنبیه��ی خودجوش با عزی��زان بدقول و 
وقت نشناس دارد. در این سیس��تم برای رسیدن 
وس��یله حمل و نقل، در بازه ه��ای زمانی مختلف 
معطل می شوید تا یاد بگیرید حتی برای یك بیرون 
رفتن ساده مجبورید س��اعت ها وقت بگذارید. در 
این سیستم، از اصل غافلگیری برای آموزش شما 
استفاده می ش��ود تا بدانید برنامه ریزی دقیق کار 
سختی اس��ت و نیاز به تمرین دارد! به عنوان مثال 
باید حدس بزنید و بدانید که گاهی اتوبوس 5 دقیقه 
یکبار به ایستگاه می رسد و گاه دیگر 10 دقیقه ای. 
گاهی هم به شما پاداش می دهند و زمان انتظار را به 
نیم ساعت می رسانند تا امتحانتان کنند و شاید هم 

فرصتی برای مطالعه به شما بدهند!
2-رژیم الغری رایگان:  یکی دیگر از خدماتی 
که از طریق سیستم حمل ونقل عمومی به شما 
ارایه می ش��ود رژیم الغری رایگان اس��ت. مترو 
ته��ران با وج��ود نظم زمان��ی ک��ه دارد، یکی از 
باکیفیت ترین خدمات الغری را به مشتریان خود 
اعطا می کند. الغری ب��دون هیچ پرهیز غذایی و 
دل کندن از خوراکی های خوشمزه یا ورزش های 
هزینه بردار و دش��وار. کافی است در ساعت های 
پیك رفت و آمد س��ری به مت��روی تهران بزنید. 
در این ش��رایط ش��ما در عمل انجام ش��ده قرار 
می گیرید و آن ق��در فش��ارهای پرس کننده به 
اندامتان وارد می شود که پس از مدتی به صورت 
کامال زیر پوستی وزن کم می کنید. جالب این که 

این نظم دایمی هم هست.
3- تقویت هوش��یاری و حافظه:  اگر از حواس 
پرتی رنج می برید یا آن قدر پرحرف هس��تید که 
مسیرتان را اشتباه پیاده می شوید باید بگوییم که 
شما مطلوب سیستم حمل ونقل عمومی به شمار 
می آیید. در این سیستم اشتباه پیاده شدن شما، 
به معنی جامان��دن در قلب اتوبان های خطرناک 
یا مس��یرهای یکطرفه است. وقتی مجبور شوید 
لباس��تان را آتش بزنید و در اتوبان جلوی س��ایر 
خودروها را بگیرید بلکه کس��ی متوجه ش��ود و 
نجات تان دهد یا کل مس��یر یك طرفه را تا شب 

پیاده روی کنید حواستان سر جایش می آید.
4-درم��ان بیماری ه��ای اداری:  ع��ده ای از 
عزیزان به دلیل مش��اغل اداری و نشس��تن های 
مکرر، مبتالبه تنبلی بیش از اندازه ش��ده اند و به 
عارضه ه��ای متعددی گرفتارند. ب��رای حل این 
مشکل کافی اس��ت مدتی با سیستم حمل ونقل 
عمومی رفت و آمد کنید تا نشستن روی صندلی 
برایتان آرزو ش��ود و کمر، پا و س��ایر اندام هایتان 

تقویت شود. 

مریم شکرانی
روزنامه نگار
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کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره 
به اتکا به تولی��دات داخلی و بی اعتمادی به 
کشور های غربی گفت: ما چطور توانستیم 
در تولید تجهیزات نظامی به یکی از 6 کشور 
برتر جهان تبدیل شویم، پس تولید خودرو 
هم چندان دش��وار نبوده و می توانیم با یك 
برنامه ریزی منس��جم به یک��ی از غول های 
خودروسازی جهان تبدیل ش��ویم. وی در 
رابطه ب��ا راهکارهای کاهش وابس��تگی به 
غرب نیز بی��ان کرد: تالش مس��ئوالن باید 
در راس��تای وض��ع انضباط مالی ب��رای دو 
خودروس��از بزرگ کش��ور باشد، همچنین 
با تقویت شرکت های خودروساز ملی، آنها 

توان تولید خودروی باکیفی��ت و لوکس را 
خواهند داش��ت. قاضی پور ضمن حمایت 
از مصوبه دولت برای جلوگی��ری از واردات 
خودروه��ای لوکس به کش��ور گف��ت: ما 
چطور توانستیم در تولید تجهیزات نظامی 
به یکی از 6 کشور برتر جهان تبدیل شویم، 
پس تولید خودرو هم چندان دش��وار نبوده 
و می توانیم با یك برنامه ریزی منس��جم به 
یکی از غول های خودروسازی جهان تبدیل 
ش��ویم. وي افزود: البته برای تحقق این امر 
نیاز اس��ت که از واردات قطعات بی کیفیت 
و دسته دوم جلوگیری شده و در مقابل آن، 
ش��اهد حمایت همه جانبه از خودروسازان 

داخلی باشیم.

در حالی انس جهانی طال دیروز مرز 1240 
واحدی را نیز پشت س��ر گذاش��ت که به نظر 
می رس��د این رش��د و صعود با روند معکوس 
قیمت دالر در بازار داخل��ی ایران اندکی مهار 
شده باشد. براساس تحلیل های جهانی هنوز 
خطر کاهش قیمت طال بازار را تهدید می کند 
اما روند صعودی فعلی طال در کوتاه مدت ادامه 
خواهد داش��ت. به گفته فعاالن بازار، طال تنها 
در صورتی می تواند نس��بت به افزایش بیشتر 
قیمت خوش��بین باشد که س��طح مقاومتی 
1240دالری شکسته ش��ود. حال این اتفاق 
افتاده و هر اونس طال ب��ا قیمت 1240.5دالر 
عرضه می شود که این قیمت نس��بت به روز 
دوش��نبه نیز 7.1دالر و نس��بت به ماه پیش 

18.7دالر افزایش دارد. ج��دا از این اما باید در 
نظر داشت که رشد تا این اندازه قیمت طال در 
حالی حادث شده که قیمت دالر در بازار ایران 
با اندکی کاهش روبه رو ش��ده ک��ه این امر نیز 
اگر با رشد قیمت دالر همگام می شد، ممکن 
بود قیمت ط��ال را در بازار انفج��اری باال ببرد. 
معامالت بازار ارز نشان می دهد، هر دالر آمریکا 
روز سه شنبه با 30تومان کاهش نسبت به روز 
دوش��نبه به رقم 3460 تومان رس��یده است. 
اکبر کمیجان��ی قائم مقام بان��ك مرکزی هم 
درخصوص برنامه های دولتی در این باره گفته 
است: نرخ دالر متأثر از اثرات کوتاه مدت است، 
اما سیاست بانك مرکزی هدایت این مسیر به 

سمت بازار و تعیین قیمت در همین فضاست.

ضرورتتولیدخودروهایلوکسدرایرانجدیگرفتهشود

خودروسازی با نگاه نظامی 
هرانسطال124۰دالرشد

رشد قیمتی طال در روز ارزانی 30تومانی دالر

صادراتایرانبهعراقبهتازگی
9درصدافتنشانمیدهد
صادراتبهافغانستانهم 
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