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عضو انجمن صنایع شوینده مطرح کرد

سود باالی ۳ شرکت خارجی
 در بازار صنایع شوینده ایران

عضو شورای فقهی بورس :

بانک ها زمینه اسالمی شدن ندارند

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه ۴
دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ 

۱۷ صفر ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۶۵

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/325/000سکه تمام طرح جدید
1/281/000سکه تمام طرح قدیم

675/000نیم سکه
380/000ربع سکه

255/000گرمی
124/200هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/068دالر
4/780یورو
5/395پوند

1/075لیر ترکیه
1/117درهم امارات

مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی سازمان 
جنگل ها و مراتع گفت: متأسفانه یک جاهایی 
هست که افراد می توانند از ظرفیت آن به نفع 
خود استفاده کنند که به ضرر منابع طبیعی 

است.
بهمن افراسیابی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
در پاسخ به این سؤال که سیاست های این سازمان در 
مورد محدودیت برداشت از معادن که سبب تخریب 
جنگل ها می شود، در سال 96 چیست؟ اظهار داشت: 
سیاست های بهره برداری از معادن مربوط به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت می شود اما این پیش شرط 
وجود دارد که قبل از بهره برداری از هر معدنی باید 

از سازمان جنگل ها و منابع طبیعی استعالم شود.
وی ادامه داد: در پاسخ به استعالم، یک ضوابط 
فنی و معیارهای قانونــی داریم. در برخی مکان ها 
بهره بــرداری از معدن ممنوع اســت کــه معموالً 
بیشه زارها، مراتع و جنگل های ما هستند و یا مناطقی 
که ممکن اســت در معرض فرسایش قرار گرفته و 
بحرانی باشــند.مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی 

مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی سازمان جنگل ها:

افرادیازنفوذخودعلیهمنابعطبیعیاستفادهمیکنند

پیمایش گفت: در  پایش  رئیس کارگروه 
مدت اجرای طرح پایش پیمایش و تخصیص 
ســوخت به ناوگان باری و مسافری عمومی 
دیزلــی درون و برون شــهری، نزدیک به 
سه هزار میلیارد تومان در مصرف سوخت 

)گازوئیل( صرفه جویی شد. 
به گزارش فارس، امیر جعفرپور در نشســتی 
خبری با اشــاره به اجرای طرح پایش پیمایش از 
ســال 94 و همچنین آغاز اجرای این طرح برای 
خودروهــای حمل و نقل عمومــی دیزلی درون 
شــهری از بهمن 95 اظهار داشت: ستاد اجرایی 
طرح پایش پیمایش به طور منظم هر هفته جلسات 
خود را با حضور چهار دستگاه اصلی شامل وزارت 
نفت، وزارت راه و شهرســازی و سازمان راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای، وزارت کشــور در بخش 
سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور 
و وزارت اطالعات و همچنین چند دستگاهی که 
بعدا به آن اضافه شد شامل ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال وارز، ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، 
وزارت صنعت معدن و تجارت، پلیس راهور ناجا و 

یک مسئول اعالم کرد

صرفهجویی3هزارمیلیاردیدرمصرفسوختبااجرایطرحپایشپیمایش

بیمه مرکزی برای شناسایی ناوگان بدون بیمه و 
حذف آنها از طرح دریافت سوخت برگزار می کند.

وی افزود: مجموعه این جلسات به این نتایج 

منتهی شــد که از اوایل سال 94 فرآیند کاهش 
سهمیه سوخت ناوگان که برای یک اتوبوس برون 
شهری 9 هزار لیتر و برای یک کامیون برون شهری 

40 تا 50 تنی، هفت هزار و 200 لیتر بود به تدریج 
کاهش پیدا کرد و به ارقامی معادل نصف و به مرور 

تا یک سوم این اعداد رسید.
به گفته رئیس کارگــروه پایش پیمایش، در 
بخش برون شــهری این وضعیت منجر به نصب 
سامانه های رهگیری جی پی اس و اجرای نرم افزاری 
آن از شــبکه مرکزی پایش که به سامانه سپهتن 

)سامانه پایش تردد ناوگان( مشهور شد.
جعفرپور با بیان اینکه در طول ســه ســال از 
اجرای طرح پایش پیمایش و تخصیص ســوخت 
به ناوگان باری و مسافری عمومی دیزلی درون و 
برون شهری، نزدیک به سه هزار میلیارد تومان در 
مصرف سوخت )گازوییل( صرفه جویی شد، بیان 
کرد: یک ســوم این صرفه جویی متعلق به ناوگان 
درون شهری است که در هشت ماه اخیر در حال 

ساماندهی سهمیه سوخت آنها شده است. 
وی ادامــه داد: اگــر این روند ادامــه یابد و 
جی پی اس ها به طور کامل نصب شود بخش زیادی 
از مصرف غیر واقعی ســوخت خودروهای دیزلی 

حذف خواهد شد. 

سازمان جنگل ها و مراتع با بیان اینکه متأسفانه قبل 
از سال 86 برای برداشت از معادن ملزم به استعالم از 
ما نبوده اند که در مناطق جنگلی و مراتع درجه یک 

ما بهره برداری هایی انجام شده و خساراتی به بار آورده 
است، گفت: بعد از سال 86 تاکنون برای بهره برداری 
از 52 میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی کشور از 

ما استعالم شده است که ما با 2/5 میلیون هکتار آن 
موافقت کرده ایم. افراسیابی در پاسخ به این سؤال که 
آیا در عمل بدون موافقت شــما برداشتی از معادن 
در مناطق جنگلی انجام نمی شــود نیز بیان کرد: 
متأسفانه یک جاهایی هست که افراد می توانند از 
ظرفیت آن به نفع خود اســتفاده کنند که به ضرر 
منابع طبیعی اســت. یک ماده 24 وجود دارد که 
در صورت مخالفت سازمان جنگل ها می توانند در 
قالب آن ماده به کمیســیونی ببرند که اعضای آن 
بیشــتر تفکر معدنی دارند نه زیست محیطی. ولی 
طی دو ســال گذشته که تفاهم نامه ای را با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت امضا کرده ایم، این موضوع 

کمتر شده است.
وی بیشترین عامل تخریب جنگل ها و مراتع را 
برداشت معادن دانست و افزود: در نهایت برداشت 
بیــش از ظرفیت ســرزمین مانند معادن یا چرای 
بی رویه دام، فرسایش، آتش سوزی و تخریب جنگل  
ازجمله عواملی اســت که به منابع طبیعی آسیب 

می زند.

عضو انجمن صنایع شوینده از حضور سه شرکت  
خارجی با ســرمایه گذاری کم در بازار محصوالت 
شــوینده ایران خبر داد و گفت:این شرکت ها با 
با  رقابت نابرابری  تولید  مزیت های  از  اســتفاده 

صنعتگران ایرانی دارند.
به گزارش خبرگزاری فــارس، علی صفوی نژاد در 
یک نشست خبری با اشاره به حضور سه شرکت خارجی 
در بازار صنایع شوینده ایران با سرمایه گذاری کم، اظهار 
داشت:این شرکتها با استفاده از مزیتهای تولید در ایران، 
محصوالتشان را در کشورمان عرضه می کنند که البته در 
برخی موارد نیز شاهد تولید کاالهای مغایر با استاندارد 

آنها هستیم.

وی تصریح کرد: در ایران مزیت نسبی دسترسی به 
مواد اولیه وجود دارد که به راحتی در اختیار شرکتهای 
خارجــی قرار می گیرد و عالوه بر این، مزیت دســتمزد 
مناسب کارگران اســت که فضای رقابت را برای تولید 

کنندگان داخلی تنگ کرده است.
عضو انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه انتظار داریم 
حد مجازی از امنیت برای تولیدکنندگان داخلی وجود 
داشــته باشد، افزود: رهبرمعظم انقالب تأکید زیادی بر 
حمایت از تولید ملی دارند و ما نیز انتظار داریم جامعه 
مصرفی بداند که ما صرفا نگاه ســوداگرایانه نداریم و در 
هر شرایطی در بازار خواهیم ماند.صفوی نژاد ادامه داد: 
فعالیت های اقتصادی نباید به معنی رهاشــدن باشد و 

توسط شرکتهایی که مشخص نیست تا چه زمانی در بازار 
ایران می مانند، دستخوش تغییرات قرار گیرد.

وی در مــورد راهکار مدیریت حضور شــرکت های 
خارجی در صنعت شوینده ایران گفت: برخی شرکتهای 
خارجی متقاضی دریافت مــواد اولیه از تولیدکنندگان 
محصوالت شوینده ایرانی هستند. شرکتهای خارجی از 
شرایط نابرابر با تولیدکنندگان ایرانی برخوردار هستند در 
حالی که باید تفاوت هایی از نظر دسترسی آسان به مواد 

اولیه برای شرکتهای ایرانی وجود داشته باشد.
عضو انجمن صنایع شــوینده با اشــاره به باال بودن 
نرخ تبلیغــات برای تولیدات داخلی در صدا و ســیما، 
افزود:شرکتهای خارجی محصوالتشان را در شبکه های 

ماهواره ای تبلیغ می کنند که باعث جذب مشتری برای 
آنها می شود، البته ما خواســتار تبلیغ در این شبکه ها 
نیســتیم ولی برای تبلیغ در صدا و سیما باید مزیتهایی 

برای شرکتهای داخلی ایجاد شود.
به گفته صفوی نژاد، شرکتهای داخلی در قیمت گذاری 
محصوالتشان تابع کنترل قیمت بوده اند ولی شرکتهای 
خارجی بــه دلیل اینکه تحت برند تولید می کنند، نرخ 
باالتری را برای تولیداتشــان تعییــن می کنند ، آنهم 
درحالیکه رکود در بازار صنایع شوینده کشور وجود دارد.
وی با اشــاره به کپی کاری چینی ها در عرضه برخی 
محصوالت شوینده با برندهای ایرانی گفت: این تولیدات 

تقلبی با کیفیت پایین عرضه می شوند.

برخی از باغداران ارومیه با ریختن سیب های 
تولیدی خود در کنار جــاده به فروش میوه های 

خود پرداختند. 
چندی پیش فیلمی با عنوان وضعیت اسفناک سیب 
در ارومیه در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد 
انبوه سیب های تولید شــده در این منطقه روی زمین 

تلنبار شده و به قیمت های نازلی فروخته می شود. 
موضوعی که باعث شــد نماینده ارومیه در مجلس 
شورای اسالمی، در یک برنامه تلویزیونی اشک بریزد و از 

وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کند. 
بر اساس گزارش تسنیم، این کشاورزان در حالی با 
ریختن سیب ها در کنار جاده، تل هایی از سیب به وجود 
آورده و این ســیب ها را کیلویی 700 تا 800 تومان به 
فروش می رسانند که هزینه تولید این محصول را حدود 

هزار و200 اعالم کرده اند. 
جالب اینجاست که وقتی وزارت جهاد کشاورزی از 
مشــروط کردن واردات موز به تولید محصوالتی مانند 
ســیب و کشمش خبر داده بود، عده ای به این سیاست 
اعتــراض و هجمه کردند؛ در هر حال، با حمایت وزارت 
کشاورزی ســیب های زیادی در داخل به مرحله تولید 
رســید اما در حال حاضر شــاهد مشکالتی در رسیدن 

محصول به مقصد )کارخانه یا بازار( هستیم. 
در عین حال رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی گفته است: »عاملین مراکز جمع آوری سیب درختی 
بــه دلیل عدم تحویل به موقع بــه کارخانجات صنایع 
تبدیلی و تکمیلی باعث افزایش میزان سیب تحویلی به 
مراکز خرید و دپوی ســیب در کنار جاده ها شده بودند 
که با پیگیری های انجام شده در حال حاضر این مشکل 

برطرف شــده و رقم جزئی از این میزان سیب در مراکز 
خرید موجود اســت که این رقم در مقابل میزان سیب 

تحویلی به کارخانجات ناچیز است.«
هرچند این مسئول از حل شدن موضوع سیب های 
باغداران ارومیه سخن می گوید اما موضوع رسیدگی به 

مشکالت کشاورزان، نیازمند تدبیری اساسی است. 
به عنوان نمونه، شهرستان مراغه که همواره به عنوان 
یکی از قطب های تولید سیب مرغوب در کشور شهرت 
خاصی داشته و به دلیل کیفیت باال و طعم خاص به  دیگر 
استان های کشــور و حتی کشــورهای خارجی صادر 
می شود، متحمل آسیب هایی از سوی دالالن شده است. 
این روزها که زمان برداشــت ســیب از باغات این 
شهرستان است پای دالالن به بازار خرید سیب مرغوب 
مراغه باز شــده و در این میان ســودجویی های زیادی 

مشاهده می شود که کشــاورزان منطقه را با مشکالت 
زیادی روبرو ساخته است.باغداران مراغه ای این روزها با 
مشکل عمده ای همچون قیمت خرید ناعادالنه محصوالت 
مرغوب و کالهبرداری افراد ســودجو روبرو هستند که 
ضروری اســت اقداماتی توسط دولت با مشارکت جهاد 
کشاورزی انجام شود که تاکنون در این راستا هیچ اقدامی 

انجام صورت نگرفته است.
به عنوان نمونه، هدی اســدزاده باغداری از روستای 
ســرگیزه ازخریــد ســیب مرغوب این شهرســتان به 
قیمت های پایین توســط دالالن خبر داده و می گوید: 
»همه ســاله با آغاز برداشت سیب که از پنجم مهرماه 
آغاز می شود پای دالالن خرید سیب به این شهرستان 
باز می شود که ســعی بر خرید بهترین سیب با قیمت 

پایین دارند.«

تلنبارشدنسیبهایباغدارانارومیهدرکنارجاده

عضو شورای فقهی بورس با بیان این که بانک توان اسالمی 
شــدن ندارد افزود: سود علی الحساب در هیچ کتاب فقهی 

نیامده است. 
حجت االســالم غالمعلی معصومی نیا در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم درباره وضعیت بانکداری در کشور و میزان تناسب آن با موازین 
شــرعی با اشاره به ماهیت بانک اظهار کرد: ذات بانک برای ورود به 
بازار واقعی و چرخه تولید ســاخته نشده بلکه ماهیتش آن است که 
پول بگیرد و پول بدهد و سود روی پولش بگیرد. بنابراین برای تحقق 
هدف خود همه سختی ها و خطرات و ریسک ها را به گردن مشتری 
می اندازد. به زبان امروزی ، بانکها مثل افرادی هستند که بدون پذیرش 
ریسک با اطمینان خاطر روی صندلی خود می نشینند و پول قرض 
می دهند و بهره دریافت می کنند. در واقع ساختار بانک ، توان اجرای 
صحیح عقود اصیل اسالمی را ندارد زیرا ماهیتش برای ریسک کم و 

سود ثابت طراحی شده است.
عضو شــورای فقهی بورس درباره ســود علی الحســاب گفت: 
در تخصیــص منابع و اعطای تســهیالت در بانــک معضلی به نام 
صوری ســازی قراردادها اتفاق افتاد و از سوی دیگر از جانب تجهیز 
منابع و جذب سپرده ها نیز کاله شرعی و معضلی به نام علی الحساب 

به وجود آمد.
معصومی نیا ادامه داد: تجهیز و جذب سپرده از مردم صورت می 
گیرد و ما به ازای آن سود به مشتری پرداخت می کنند و سپس بانک 
منابع ســپرده ای را در قالب قرارداد بانکی همچون مرابحه، مضاربه، 
جعاله و ... به مردم وام و تسهیالت می دهد. در قانون عملیات بانکی 
بدون ربا تصریح شــده که به جــای اینکه بانک وام را قرض بدهد و 
بهره دریافت کند در قالب عقود اسالمی وام بدهد که چون ذات بانک 
ربوی بود این عقود اسالمی صوری و غیرواقعی شد و وقتی این عقود 
صوری بشود انگار ربا می شود و دوباره به قرض و بهره مبدل می گردد.

وی افزود: برای اینکه سود ثابت به سپرده گذار را حل کنند آمده اند 
سود علی الحساب را معرفی کرده اند. سود علی الحساب در هیچ کتاب 
فقهی و اسالمی وجود ندارد. بانکها آن را به این شکل توجیه می کنند 
که ابتدا یک سود ثابت علی الحساب در قالب قرض به مشتری می دهیم 
و وقتی سود واقعی تسهیالت داده شده معلوم شد ، سود سپرده اعطایی 
به مردم را کم و زیاد می کنیم  و اینگونه مشکل برطرف می شود. اوال 
باید گفت که علی الحساب هیچ مبنای شرعی ندارد دوما اینکه ابتدا 
باید فعالیت به اتمام برسد و سپس سود را به سپرده گذار پرداخت کرد 
سوما که اکنون براساس مستندات ، اکثر اوقات ، سود علی الحساب 
به صورت ثابت به ســپرده گذار پرداخت می شود و اینکه می گویند 

سودها را محاسبه می کنند عمال اجرایی نمی شود.
عضو شورای فقهی بورس در زمینه نرخ باالی سود تسهیالت بانک 
ها اظهار کرد: مسئله سود تسهیالت با نرخ باال و کمرشکن همه فرع و 
حاشیه موضوع بانکداری رباآلود امروزه ما است. اصل قضیه و معضل 
اساسی ســاختار و ماهیت بانک است که از اساس با مبانی اسالمی 

در تضاد است.
 معصومی نیا خاطرنشــان کرد: ما نمی گوییــم که از فردا بانکها 
راتعطیل کنند این کار نه عاقالنه است و نه مصلحت . باید صاحب نظرها 
و اندیشــمندان با هم اندیشــی و ارائه مدل اقتصادی، ساز و کاری را 
طراحی کنند که بانک هدفش و وظیفه اش ورود به بازار واقعی کاال و 

چرخه تولید بشود نه اینکه پول قرض بدهد و بهره بگیرد.

جهاد  وزارت  مکانیزاســیون  رئیس  مرکز 
کشاورزی گفت: ٩٥ درصد صنعت مکانیزاسیون 
توسط  ماشــینی بخش کشاورزی  نیازهای  و 
صنعت داخلی تامین و فقط پنج درصد واردات 

در این زمینه انجام می شود.
کامبیز عباســی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
درباره اینکه گفته می شــود بخشــی از تراکتورها و 
کمباین های وارداتی به کشــور کهنه و استفاده شده 
بوده اســت ، اظهار کرد: در کشور ما دولت نه تراکتور 
وارد می کند، نه می فروشد و نه صادر می کند. بخش 
خصوصی متولی عرضه تراکتور است. واردات تراکتور 

دســت دوم قریب به دو سال است که ممنوع شده و 
براساس پیشنهاد وزارتخانه هیچ ماشین دست دومی 

اجازه ورود به کشور را ندارد. 
وی افزود: 95 درصد نیاز مکانیزاسیون کشاورزی 
کشور، توسط صنعت داخلی تامین و فقط پنج درصد 
واردات در این زمینه انجام می شــود که 100 درصد 
آن ، ماشین های نو است چرا که در زمینه مکانیزاسیون 
کشاورزی با کشورهای هم تراز و کشورهای پیشرفته 
در زمینــه کمیت ، تفاوت چندانــی نداریم. البته در 
برخی حوزه ها نیاز اســت که مکانیزاســیون افزایش 
یابد مانند مثل باغبانی و گیاهان دارویی.رئیس  مرکز 

مکانیزاسیون وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد: در 
محصوالت عمده و اساســی مثل غالت و محصوالت 
صنعتــی ، مکانیزاســیون فراتر از 85 تــا 95 درصد 
انجام می گیــرد. همچنین یکی از دالیل موفقیت ما 
در حوزه تولید گندم طی ســال های اخیر این است 
که بیش از 70 تا 75 درصد کشــت گندم به صورت 
مکانیزه انجام شد. عباسی با بیان اینکه در استانهای 
خراســان رضوی، شــمالی و جنوبی بیش از 70 تا 
75 درصد کشــت زعفران به صــورت مکانیزه انجام 
می شود اضافه کرد: تمام کشت ذرت و چغندر قند به 
صورت مکانیزه صورت می گیرد. به طور میانگین 75 

تا 85 درصد اراضی کشــور به صورت مکانیزه کشت 
می شــودوی درباره وضعیت مکانیزاسیون در حوزه 
برداشــت گفت: حدود 80 تــا 85 درصد برنج و 95 
درصد از 8/2 میلیون هکتار اراضی گندم ، به صورت 
مکانیزه برداشت می شود. رئیس  مرکز مکانیزاسیون 
وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در کشور ما 
بیش از 440 هزار دستگاه تراکتور، بیش از 35 هزار 
بذرکار، بیش از 16 هزار دستگاه کمباین و ده ها هزار 
ادوات دیگر در عرصه کشاورزی وجود دارد. االن کمتر 
کشاورزی را در کشور پیدا می کنید که تراکتور، بذرکار 

و... بخواهد بخرد و نتواند این کار را انجام دهد.

رئیس  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
با بیان اینکه ارزش تولیدات گیاهان آبزی در دنیا 
شش میلیارد دالر اســت گفت: 300 تا دو هزار 
تن گیاه آبزی همراه با امواج به سواحل جنوبی 
ایران می ریزند که نه صادر می شود ، نه مصرف 

داخلی دارد.
محمد پورکاظمی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
با بیان اینکه چند شرکت آمریکایی و کانادایی با تولید 
گیاهان آبزی ، ســاالنه شش میلیارد دالر از این محل 
صادرات دارند ، اظهار کرد: در راستای توجه به منابع 

غذایی که کمتر مورد توجه بوده تولید گیاهان آبزی در 
دنیا به بیش از 20 میلیون تن رسیده است. در مناطق 
جنوبی ایران مانند چابهار،گیاهی به نام “سارگاســم” 
در دریا وجود دارد که 300 تا دو هزار تن از آن همراه 
با امواج به ساحل می ریزند در حالی که نه مصرفی از 
آن صورت می گیرد و نه صادر می شود. ایران می تواند با 
عنوان قطب تولید ماده اولیه یا محصول نهایی جلبکها و 
گیاهان آبزی باشد.وی افزود: از این گیاه آلژینات سدیم 
استخراج می شود که در صنایع شیمیایی و بیوشیمی 
کشــور مصرف دارد. در حال حاضر آلژینات سدیم از 

دو منبع کشور چین برای مصارف غیرغذایی و آلمان 
با درجه غذایی به کشــورمان وارد می شود. همچنین 
از گیاهانــی که بدین صورت به دســت می آید برای 
علوفه استفاده می شود اما با کشت این گیاه می توان از 
مشتقات غذایی و دارویی آن بهره گرفت. ضمن اینکه 
از جلبک ها می توان برای تولید ســوخت نیز استفاده 
کــرد. جلبک ها مصارف بهداشــتی و دارویی فراوانی 
دارند آنهم در حالی که پول زیادی از کشــورمان بابت 
واردات مواد آرایشــی و بهداشتی منشعب شده از این 

گیاه آبزی خارج می شود.

رئیس  رموسســه تحقیقات علوم شیالتی کشور با 
بیان اینکه دنیا از تولید جلبک به دنبال استحصال روغن 
بوده ادامه داد: در ایران نیز یک کارگروه با مشــارکت 
بخش خصوصی فعال شــده و پیش بینی می شود 50 
هزار تن روغن از جلبکها گرفته شــده ودر آینده نیز 

تولید در این بخش توسعه یابد.
پورکاظمی با تاکید بر لزوم ثبت ذخایر ژنی کشور 
در بخش گیاهان آبزی گفت : نیازمند به ایجاد بانک ژن 
و ذخایر ژنتیکی جلبکها و گیاهان آبزی هستیم ونباید 

اجازه دهیم که این جلبکها از کشور ما خارج شوند.

رئیس  مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی:

۹۵درصدماشینآالتکشاورزیساختداخلاست

رئیس  موسسه تحقیقات شیالت کشور اعالم کرد

سهمصفرایرانازتجارتچندمیلیارددالریگیاهانآبزی

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری گفت: اگر دولت بتواند 
به سیاستگذاری پولی درخصوص نرخ بهره، نظم و دهد و سیاست 
ارزی خود را شــفاف اعالم کند، می توان ابزارهای مالی متنوع 

جدیدی را معرفی کرد. 
سعید اسالمی بیدگلی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، تامین مالی را 
یکی از مهم ترین مشــکالت پیش روی صنعت در کشور دانست و اظهار 
کرد: باید بتوان برای بنگاه های اقتصادی فعال در کشور منابع مالی مورد 
نیاز را تامین کرد. چراکه در دنیا ابزارهای مالی برای تامین مالی بســیار 
متنــوع بوده و اگر دولت بتواند کمی به سیاســت گذاری پولی کشــور 
درخصوص وضعیت نرخ بهره نظم دهد و سیاســت ارزی خود را شفاف 
اعالم کنــد، آن زمان می توان ابزارهای متنوع جدیدی را در بورس کاال 
معرفی و اجرایی کرد.وی افزود: به دلیل باال بودن نرخ بهره تســهیالت 
بانکی در ایران، تداوم حیات بنگاه های اقتصادی با مشــکل مواجه شده 
و این در حالی اســت که استفاده از ابزارهای نوین مالی موجود در بازار 
ســرمایه، به موازات بازار پولی کشور توانسته در سال های اخیر، بسیاری 

از مشکالت استفاده کنندگان از این ابزارها را مرتفع سازد.
دبیرکل کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران بحث نخســت برای 
توسعه بورس کاال را ایجاد بازار کاالهای مختلف عنوان کرد و ادامه داد: 
در شرایط فعلی کشور ما تقریبا در همه حوزه ها به سمت نابازار حرکت 
کرده و همین عدم شفافیت ها به اقتصاد آسیب زده است؛ به این ترتیب 
تقویت حضور کاالهای مختلف در بورس کاال از موارد اصلی اســت که 

شفافیت را به اقتصاد کشور بازمی گرداند. 

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری:

دولت سیاست ارزی خود را 
شفاف اعالم کند

با حضور رئیس  ســتادکل نیروهای مسلح و فرمانده کل 
ســپاه با هدف بیابان زدایی و مقابله با هجوم ریزگردها در 
استان خوزســتان طرح کاشت 400 هزار اصله نهال درخت 

ظرف ۲ ماه آینده شروع شد.
به گزارش فارس  به نقل از بســیج ســازندگی، مســئول بسیج 
سازندگی استان خوزســتان، گفت: »بیش از هزار نیروی جهادگر 
بســیجی در قالب گروه های جهادی از سراســر استان خوزستان و 
دیگر اســتان های کشور در این طرح مشارکت داشتند و از ظرفیت 

راهیان نور هم بهره بردیم.
 در این طرح بیش از 500 هزار چاله حفر کردیم و بیش از 400 
هزار اصله درخت کاشــتیم. این درختان شامل کهور، نخل خرما، 

آرتیپلکس، شورگز و ُکنار بود.«
بهرام ممبینی خاطرنشان کرد: »از زمان اتمام کاشت درخت ها، 
روزانه 200  تانکر آب مشــغول آبرسانی به 400 هزار اصله درخت 
هســتند و نگهداری از درخت ها به صورت متناوب و دقیق با کمک 
قبایل و روستائیان انجام می شود. البته باید بگویم که بیابان زدایی از 2 
هزار هکتار زمین، در قیاس با کاری که باید انجام شود، مثل قطره ای 
اســت در برابر دریا. برخی از اساتید دانشگاه به ما گفتند که بسیج 
سازندگی کار 15 سال را در دو ماه انجام داد. اما در همان محدوده ای 
که ما 2 هزار هکتار بیابان زدایی کردیم، بالغ بر 40 هزار زمین فوق 

بحرانی وجود دارد که باید به صورت فوری برایشان اقدام کرد.
 اگر مسئوالن دولتی مثل روزهای بعد از بحران اهواز و سخنان 
رهبر انقالب، پرانگیزه، مصمم و پای کار باشند، ما اطمینان داریم که 
ظرف 5 سال می توان اکوسیستم خوزستان را تغییر دارد. همچنان که 
محل هایی که قبال در اطراف اهواز بیابان زدایی شــده بود، عمال به 
تفرجگاه و پارک جنگلی تبدیل شد و مردم تعطیالت آخر هفته در 

این محیط ها حضور می یابند.«
کاشت 370 هزار اصله درخت کهور

 او درباره تاثیرات محیط زیســتی این نهضت نهال کاری، اظهار 
می کنــد: »ما در این پروژه بیــش از 370 هزار اصله درخت کهور 
کاشــتیم. درخت کهور تا سه سال نیازمند آبیاری است و بعد این 
مدت بی نیاز از آبیاری می شود. درخت کهور حتی می تواند آب مورد 
نیــاز خود را از رطوبت هوا تامین کند. در این منطقه از آنجایی که 
سالهاست بارندگی وجود نداشته، خاک حالت موئینگی پیدا کرده و 
در نتیجه شوری از عمق خاک به سوی سطح خاک حرکت می کند. 
کهور تنها درختی اســت که وقتی ریشــه اش به آب شور می رسد، 
رشد عمقی ریشه متوقف می شود و در عوض ریشه در عرض خاک 

گسترش می یابد. 
درخت کهور به مرور خاک را شــیرین می کند و با ایجاد سایه و 
رطوبت باعث می شود روی سطح زمین پوشش گیاهی و علوفه برای 

دام ها به وجود بیاید.«

کاشت ۴۰۰ هزار اصله نهال درخت 
در خوزستان آغاز شد

عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار کشور گفت: 
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی زمانی مطلوب 

است که طرح طبقه بندی در کارگاه ها به اجرا درآید.
علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: کارمند پیمانی 
در شــرایطی که کار مستمر اســت معنا ندارد. متاسفانه در بحث 
قراردادهای کار مشکل داریم و شخصا معتقدم که اگر وزارت کار 
جســارت به خرج بدهد و آیین نامه تبصره 2 ماده 7 قانون کار را 
تدوین کند و به نتیجه برساند گام بزرگی در ساماندهی قراردادهای 

کار برداشته است.
وی ادامه داد: در شــغل هایی که ماهیت مســتمر دارد انعقاد 
قرارداد موقت قابل توجیه نیســت. چند سال است که آیین نامه 
تبصره 2 ماده 7 قانون کار نانوشته مانده، در حالی که وزارت کار 
می تواند با همراهی تشکل های کارگری و کارفرمایی آن را تنظیم 

و به کارگاه ها اعالم کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با  اشاره به مزایای 
قراردادهای پیمانــی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به 
پیمانی که به شکل کارگری یا کارمندی در یک مجموعه مشغول 
کارند، بهتر اســت چون قرارداد پیمانی مقدمه استخدام رسمی و 

بهره مندی از مزایای استخدام دولتی می تواند باشد.
اصالنی یادآور شد: در حال حاضر بیشتر شرکتها و کارگاه هایی 
که نیروهای خود را به اســتخدام پیمانی درآورده اند طبقه بندی 
مشــاغل را اجرا نمی کنند و بعضا در انتهای ســال تسویه حساب 
سنواتی دارند، در صورتی که بدون اجرای طرح طبقه بندی تغییر 

قرارداد کار و تبدیل آن به پیمانی ارزشی ندارد.
همچنین علــی خدایی؛ عضو کارگری شــورای عالی کار در 
گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت تبصره یک ماده 7 
قانون کار در این شورا گفت: نوشتن آیین نامه تبصره یک ماده هفت 
قانون کار یکی از برنامه های این شورا است. بر اساس تبصره یک 
ماده هفت قانون کار دولت مکلف اســت با تفکیک مشاغل موقت 
از غیر مســتمر حداکثر بازه زمانی را برای انعقاد قراردادهای کار 
موقــت تعیین کند. اما بــا این حال از زمان تصویب این قانون در 
سال 68هنوز این بخش از قانون کار اجرا نشده باقی مانده است.

وی با بیان اینکه روز سه شــنبه نهم آبان ماه کمیته روابط کار 
شــورای عالی کار، نمایندگان ســه گروه کارگری، کارفرمایی و 
نمایندگان دولت بر سر مصادیق تفکیک مشاغل مستمر از موقت 
به توافق رســیدند. جلســه بعدی کمیته روابط کار هفته آینده 
برگزار می شــود و تا پایان سال جاری تکلیف این قسمت از قانون 

کار روشن می شود.
عضو کارگری شــورای عالی کار درباره طرح های  اشتغالزایی 
دولت گفت: شــنیده ایم که فعاًل طرح اجرایی نشــده است. اکثر 
کارشناســان معتقد هستند که این طرح ها بیشتر آموزشی است 
و عنوان  اشــتغالزایی گذاشتن برروی این طرح ها  اشتباه است. از 
طریق حوزه  اشــتغال وزارت کار اعتراض ها همچنان با پرجاست. 
با حقوق دان ها مشــورت کرده ایم موارد دفاعیه آماده است، اگر از 
بازار کار خبری مبنی بر اجرای طرح به گوشمان برسد حتماً اقدام 

خواهیم کرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

تنظیم آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار 
شهامت می خواهد

اصفهان- خبرنگار کیهان:
با رشــد 1٥ درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه اصفهان، 

ایران دوازدهمین تولیدکننده فوالد جهان شناخته شد.
بنابر اعالم انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد ایران در 9 ماه نخست 
ســال 2017 )از ابتدای دی ماه 95 تا پایان شــهریور ماه 96( به 16 
میلیون و 233 هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

)13 میلیون و 210 هزار تن( 22/9 درصد رشد داشته است.
براســاس این گزارش، ایران در ماه سپتامبر 2میلیون و 230 هزار 
تن فوالد تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته )یک 

میلیون و 588 هزار تن( 40/4 درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش، ایران در میان 66 کشور تولیدکننده فوالد که 
99 درصد فوالد جهان را تولید می کنند، در ماه ســپتامبر در جایگاه 
دهم قرار گرفته و در 9 ماه نخســت امسال دوازدهمین کشور بزرگ 

تولیدکننده فوالد در جهان بوده است.
براســاس آمارهای انجمن جهانی فوالد، در ماه ســپتامبر چین با 
تولید حدود 72 میلیون تن، ژاپن با 8 میلیون و 600 هزار تن و هند 

8 میلیون و 200 هزار تن در جایگاههای اول تا سوم قرار دارند.
رئیس واحد احیای مســتقیم 2 فوالد مبارکــه گفت: کارکنان و 
کارشناســان این واحد برای اولین بار در کشور موفق شدند، به طور 
آزمایشــی کلوخه سنگ آهن را به صورت مستقیم به کوره های احیا 

مستقیم شارژ کنند.
وی با تأکید بر اینکه عملیات شارژ مستقیم کلوخه با ترکیب حدود 
15 درصد همراه با گندله، انجام شــده، گفت: نتایج کیفی این تست 
حاکی از آن اســت که از نظر متالیزاسیون وکربن در حد قابل قبول 

است و با معیارهای مورد نظر منطبق است.
محمدرضا فتحی گفت: با توجه به کمبود گندله در کشــور و نیاز 
واحدهای احیا مستقیم به این ماده اولیه، این پروژه در اوایل سال 1395 
و به منظور شناســایی معادن و جایگزینی بخشی از گندله مصرفی با 

کلوخه سنگ آهن، در ناحیه آهن سازی اجرایی شد.
وی افــزود: در صورت جایگزینی حــدود 10 درصد از این گندله 
با کلوخه ســنگ آهن، صرفه جویی اقتصــادی قابل توجهی به همراه 

خواهد داشت.

ایران دوازدهمین
 کشورتولیدکننده فوالدجهان شناخته شد


