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 توقف شماره گذاری 

9 موتورهای کاربراتوری 

 دریافت کمتر از 

3 60 درصد هزینه برق از مشترکان 

 ۱.۲میلیون 

۲ متقاضی جدید شغل! 

چگونگی اجرایی شدن ۱0 پروژه 

5 فناوری مشترک ایران و چین  

بررسی عوامل موثر 
بر گودبرداری های 

غیر اصولی
گودبرداری های  گ��زارش:  تفاهم-گروه 
غیراصولی متاسفانه چند سالی است که به یکی 
از حوادث تل��خ و تکرار پذیر پایتخت  تبدیل 
ش��ده است، به گونه ای که به جای توقف آن ، 
ش��اهد رش��د روز افزون این پدیده هستیم، از 
س��وی دیگر بر اس��اس آمار موج��ود تخریب 
گودبرداری ه��ای  و  قدیم��ی  س��اختمان های 
غیراصول��ی، س��االنه  تعدادی از  م��ردم را به 
کام م��رگ می کش��اند و همچنین خس��ارات 
مال��ی زیادی را نیز بر ج��ای می گذارد، این در 
حالی است که متاسفانه مسووالن امر به هنگام 
بروز حوادث ناش��ی از گودب��رداری های غیر 
اصولی، به جای حل معضل،تنها به پاس کاری 
مسوولیت بین خود اکتفا می نمایند، از این رو 
در این مجال س��عی بر بررسی عوامل دخیل بر 

گودبرداری های غیر اصولی خواهیم داشت.
کارشناس��ان  از  برخ��ی  اس��ت  گفتن��ی 
معتقد هس��تند که عدم وج��ود قوانین در این 
حوزه،باع��ث ب��روز حوادث��ی از این دس��ت 
می ش��ود، اما باید اذعان داش��ت ک��ه امروزه 
قوانی��ن و ضواب��ط الزم ب��رای تخریب وجود 
دارد،اما مش��کل اصلی در عدم اجرای دقیق و 
اصولی این قوانین اس��ت، به عبارت س��اده تر 
می ت��وان این ادعا  را داش��ت ک��ه خالء های 
نظارت��ی و عدم توج��ه س��اختمان و مالکان به 
رعای��ت دس��تورالعمل های گودبرداری،مه��م 
ترین دلیل تداوم بخش��ی حوادث ناشی از این 
گودبرداری های غیر اصولی محسوب می شود. 
بن��ا ب��ه اظهار نظ��ر کارشناس��ان یکی از 
دالی��ل افزای��ش چش��مگیر حوادث ناش��ی 
از گود برداری ه��ای غی��ر اصول��ی، ناش��ی از 
کاه��ش یافتن زمین در ش��هرها اس��ت، چرا 
که ای��ن مهم ،باعث افزایش س��اخت و س��از 
در س��اختمان های قدیمی که بیش��تر در بافت 
فرسوده موجود است، می ش��ود که البته باید 
در این راستا متذکر شد که این مهم به خودی 
خود زمینه ساز افزایش حوادث می شود. این 
در  حالی است که بر اساس آمار موجود ،میزان 
وجود س��اختمان های با بافت های غیرمقاوم و 
فرس��وده در ش��هر تهران باال می باشد، از این 
رو در مناط��ق مذک��ور، زمین ه��ا و معابری با 
ابعاد کوچک و باریک نیز به چش��م می خورد 
ک��ه همین مس��اله م��ی تواند ریس��ک ریزش 

ساختمان های جانبی را افزایش می دهد.
از سوی دیگر کاهش هزینه های ساخت 
و ساز را می توان یکی دیگر از عوامل افزایش 
حوادث ناش��ی از گودبرداری های غیر اصولی 
برش��مرد، بدی��ن معنا ک��ه  بهره ب��رداران و یا 
س��ازندگان، برای کاهش هزینه های س��اخت 
و همچنین جلوگیری از پایین آمدن س��ودهای 
کالن ساخت  وساز، از به کار بردن پایه دیواری 
نگهبان یا سازه های نگهبان سر باز می زنند که 
البته این مهم به تنهایی مشکالت عدیده ای را 

رقم می زند.
یکی دیگر از مس��ائل افزایش دهنده آمار 
حوادث ناشی از گود برداری های غیر اصولی، 
انجام این مهم به هنگام شب است چرا که نمی 
توان بنا به دالیلی مانند محدودیت حمل ونقل 
ماشین آالت خاک برداری،در طول روز عملیات 
گودب��رداری را انجام داد ک��ه به طور حتم این 
مهم زمینه بروز مشکالت عدیده ای می شود، 
از این رو در بیشتر موارد مهندس ناظر به هنگام 
انجام عملیات گود برداری حضور ندارد، چرا 
که با توج��ه به حق الزحم��ه پایین مهندس و 
همچنین عدم وجود نظارت مقیم، دیگر تمایل 
و یا اجباری برای حضور مهندس��ان به هنگام 

گودبرداری وجود ندارد. 
عدم اطالع مهندس��ان ناظ��ر از عملیات 
گودبرداری یکی دیگر از عوامل مذکور برای 
افزایش تلف��ات جانی و مالی ش��هروندان به 
حس��اب می آید، چرا که باید در نظر داش��ت 
امروزه متاس��فانه در س��اخت  و ساز شهری 
ناظ��ر مقیم وجود ن��دارد و از آنجا که نظارت 
بر س��اختمان به صورت مرحله ای و تنها در 
مراحل )اجرای فونداسیون، برقراری اسکلت، 
اجرای سقف ها و پایان کار( صورت می گیرد 
و جالب اس��ت بدانیم که این مراحل نظارت 
نظارت نیز از سوی مهندسان ناظر به صورت 
س��لیقه ای اعم��ال م��ی ش��ود، بنابراین عدم 
حضور به موقع ناظر خود زمینه س��از س��هل 
ان��گاری های عدیده ای از س��وی مالک و یا 

سازنده می شود.
شایان ذکر است مسامحه مالک، پیمانکار، 
ناظ��ر و عوامل ش��هرداری در ام��ر نظارت بر 
گودب��رداری زمین��ه س��از افزایش ای��ن گونه 
ح��وادث می باش��د، به عبارت دیگ��ر  در امر 
گودب��رداری و نادیده گرفتن منافع مردم باعث 
ش��ده که گودبرداری در اکثر موارد به صورت 

اصولی تحقق نیابد.
ادامه در صفحه 2

یادداشت 

  مدیرعامل بانک سرمایه با تشریح جزئیات تخلفات صورت گرفته در این بانک و صندوق ذخیره 
فرهنگیان گفت: سهل انگاری در دریافت وثایق، منجر به دستگیری یکی از مدیران این بانک شد

ورزش
آماده هرگونه 

همکاری فوتبالی 
فدراسیون با سفارت 

استرالیا هستیم

برادر ارجمند جناب آقای آرام رشیدی 

معاون محترم پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین 
بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی تسلیت عرض نموده و برای 

آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 
روابط عمومی روزنامه اقتصادی تفاهم

 سیر صعودی 
قیمت سکه و ارزدر بازار!

بهای سکه در بازار نقدی و آتی بورس کاالی ایران در حالی با افزایشی خفیف رو به رو شد 
که بهای دالر نوس��انات متعددی را تجربه کرد، این در ش��رایطی بود که پیش بینی معامالت اونس 
نیز روندثابت ارزیابی ش��ده بود؛ ضمن اینکه سکه تحویل دی ماه بدون هیچ تغییری نسبت به شنبه 
گذشته، به قیمت یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان رسید. از سویی قرارداد تحویل اسفند نیز با قیمت 
یک میلیون و ۱۳۹ هزار تومان معامله و با افزایش ۰.۰۲ درصدی رو به رو شد. تحویل اردیبهشت 

سال آتی نیز بدون تغییر با قیمت یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به فروش رسید. 
شرح در صفحه 4

بخشنامه جدید گرانی ها ابالغ شد؛

آغاز موج گرانی فرآورده های نفتی 
دول��ت همزمان با ص��دور مصوبه ای مبنی بر جایگزینی نرخ ارز آزاد به جای نرخ ارز مبادله ای 
در قیمت گ��ذاری۲۰ فرآورده نفتی، طرح گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور و قیر 
در بازار را کلید زد. به گزارش مهر،بر اس��اس مصوبه جدید ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، پیش بینی می ش��ود قیمت انواع روغن صنعتی، خودرو، قیر و محصوالت نفتی مورد نیاز در 
صنایع تکمیلی و پائین دس��تی با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی همراه شود.محاس��به قیمت گذاری ۲۰ 
قل��م فرآورده ویژه نفتی با ارز آزاد ش��امل انواع حالل های صنعت��ی، لوبکات، وکیوم باتوم، گوگرد 
گران��ول و کلوخ��ه بوده  که عمال موج جدیدی از گرانی انواع روغن و قیر را در بازار رقم خواهد 
زد.س��یدحمید حسینی- عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی درباره تصمیم اخیر شرکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی به منظور محاس��به نرخ ۲۰ فرآورده ویزه نفت��ی با ارز آزاد به جای 
ارز مبادل��ه ای، گف��ت: تغییر فرمول قیمت گذاری صرف��ا جایگزینی ارز آزاد ب��ا مبادله ای نبوده و 
دولت قیمت پایه محصوالت ویژه نفتی را افزایش داده اس��ت.این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه با 
جایگزینی ارز آزاد با مبادله ای و افزایش قیمت های پایه، عمال قیمت انواع روغن صنعتی و خودرو 
در بازار افزایشی ۳۰ تا ۴۰ درصدی پیدا کرده است، اظهار داشت: اجرای طرح یکسان سازی نرخ 
ارز اق��دام خوبی ب��وده اما افزایش همزمان قیمت های پایه موج��ب افزایش قیمت ها در بازارهای 

داخلی و حتی صادراتی خواهد شد.
حس��ینی با ی��ادآوری اینکه به زودی با برگزاری نشس��تی با ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی پیش��نهاد کاهش قیمت های پایه ارائه خواهد ش��د، اف��زود: جایگزینی نرخ ارز 
آزاد به جای ارز مبادله ای به تنهایی منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها خواهد شد اما افزایش 
همزم��ان ن��رخ ارز و قیمت های پایه، یک افزایش قیمت ۳۰ ت��ا ۴۰ درصدی را به تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان تحمیل می کند.

تیتر دو

تیتر سه

ضرورت مبارزه با 
کاالهای قاچاق در بازار 

رئی��س اتحادیه لوازم خانگی با اش��اره به وج��ود اجناس قاچاق در 
بازار ش��وش، گفت: حدود ۴۵۰ واحد صنفی لوازم خانگی، پروانه کسب 
ندارن��د. به گزارش تفاه��م، محمد طحان پور در نشس��تی خبری با بیان 
اینکه مبارزه با قاچاق کاال به منظور افزایش حمایت از کاالهای ایرانی به 
اجرا رسید، گفت: در موضوع مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، شرکت های 
واردکنن��ده که فرار مالیاتی دارند هنوز در مقاب��ل اجرای طرح، مقاومت 
می کنن��د.وی با بی��ان اینکه برخ��ی از این فروش��گاه ها، نمایندگی لوازم 
خانگی هم هستند که هنوز مجوز از مرکز اصناف نگرفته اند، افزود: یکی 
از معضالت کنونی، بازار لوازم خانگی واقع در خیابان شوش است؛ زیرا 
این بازار باید لوازم آش��پزخانه بفروشد؛ اما لوازم خانگی کوچک هم در 
آن به فروش می رس��د.رئیس اتحادیه ل��وازم خانگی در خصوص مبارزه 
با فروش کاالهای قاچاق در بازار ش��وش، اظهار داشت: در حال حاضر 
موضوع ادغام اتحادیه ها پیش آمده است؛ اما تاکید داریم که باید در بازار 
ش��وش هم وارد ش��ده و کاالهای قاچاق را جمع آوری کنیم؛ البته برخی 

مسئوالن قدری در این موضوع محتاط عمل می کنند.
طحان پور در خصوص اینکه برخ��ی مغازه ها کاالهای قاچاق را در 
انباره��ا مخفی کرده ان��د و از این طریق می فروش��ند، گفت: طرح ما این 
بود که کاالی قاچاق از س��طح عرضه جمع آوری ش��ود بنابراین گام اول 
را برداش��تیم؛ اما اق��دام بعدی در مراحل دیگر این اس��ت که این انبارها 

را شناس��ایی کنیم و تاکنون هم، چندین انبار پلمپ ش��ده اس��ت.وی با 
بیان اینکه برای فروش��ندگان هم صرفه اقتص��ادی ندارد که کاال را ماه ها 
در انب��ار نگه دارند زیرا هزینه های انبارداری باال اس��ت، اظهار داش��ت: 
۱۲ ب��ازرس اتحادیه هم در س��طح ش��هر حضور دارند و ب��ازار را رصد 
می کنند.رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه ۱۶۵۰ واحد صنفی 
ل��وازم خانگی پروانه دارن��د و حدود ۴۵۰ واحد پروانه کس��ب ندارند، 
گف��ت: البت��ه از این تعداد ۲۰۰ واحد در حال طی مراحل کس��ب پروانه 
کس��ب هس��تند.طحان پور با اش��اره به حضور برخی س��رمایه گذاران در 
دو کارخان��ه آزمای��ش و ارج برای راه اندازی دوباره خ��ط تولید، افزود: 
ای��ن س��رمایه گذاران اعالم آمادگی کرده اند تا دوب��اره این دو کارخانه را 
راه ان��دازی کنند و اقداماتی ه��م در این خصوص انج��ام داده اند.وی با 
اشاره به حضور یک سرمایه گذار خارجی در خصوص تولید ماشین آالت 
س��اخت لوازم خانگی، اظهار داشت: این س��رمایه گذار ایرانی در ایتالیا، 
کارخانه تولید ماش��ین آالتی دارد که مرتبط با کارخانجات س��ازنده لوازم 
خانگی اس��ت و اعالم آمادگی کرده تا با استفاده از تسهیالت داخلی این 
ش��رکت، به تولیدکنندگان ایرانی ماشین آالت فروخته شود.رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی با اش��اره به برگزاری پنجمین نمایشگاه عرضه محصوالت 
لوازم خانگی از ۵ تا ۸ آبان، گفت: این نمایشگاه در مصالی تهران برگزار 

شده و کاالهای مختلف ایرانی و خارجی در آن به فروش می رسد.

 شرکت گوهر آب هرکیان 
 تولید کننده آب معدنی طبیعی 

با برند "گراند سو" جهت فروش نماینده می پذیرد

تلفن تماس 
01333661414  
09119339545 

 رقابت فشرده بانک ها 
بر سر جذب سپرده ها

صفحه 3 

گردش مالی 1800 میلیارد تومانی 
کشور در حوزه علم و فناوری

معاون پژوهش��ی وزیر علوم گفت: سال گذشته گردش مالی کشور در حوزه علم و فناوری 
نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود.دکتر احمدی- معاون پژوهشی وزیر علوم در حاشیه چهارمین 
همایش پیش��رفت و توسعه علمی کش��ور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اگر ما نظام آموزشی 
هماهنگ با زیرساخت ها و ابزار و ارکان الزم در این زمینه را داشته باشیم،  دانشگاه به طور قطع 
می تواند نقش اصلی را در  پیش��رفت و توسعه علمی کشور داش��ته باشد، اظهار کرد: برای مثال 
اگر ما می گوییم دانش��گاهی کارآفرین باش��د یعنی باید بتوانیم زمینه ارتباط با صنعت را برای آن 
فراهم کنیم.وی افزود: در واقع باید آزمایش��گاه های خوبی را راه اندازی کنیم همچنین الزم است 
امکانات الزم را برای سرمایه گذاری و توسعه مراکز نوآوری و رشد، ایجاد شرکت های دانش بنیان 
و ایجاد ارتباط بین این مجموعه ها با تحصیالت تکمیلی فراهم کنیم.احمدی ادامه داد: ۴.۸ میلیون 
جمعیت دانشجویی داریم که اگر بتوانیم آنها را به ظرفیت و توانمندی علمی خوبی برسانیم قطعًا 
این دانش��جویان پس از فارغ التحصیلی می توانند اشتغال مناس��بی داشته باشند.وی افزود: چیزی 
حدود ۱۰ برابر ارزش افزوده سرمایه ای که ما برای مراکز رشد اختصاص می دهیم، چیزی حدود 
۱۱۰ میلیارد تومان س��رمایه گذاری برای کارهای علم و فناوری اس��ت.معاون پژوهش وزیر علوم 
تصریح کرد: گردش مالی ما در این حوزه طی سال گذشته ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است یعنی 
بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر ارزش افزوده حاصل ش��ده است.وی افزود: همین سرمایه گذاری موجب 
اش��تغال و ایجاد نشاط خواهد ش��د. در حال حاضر وزارت علوم به دنبال این است که با توسعه 
مراکز رش��د ب��ا ماموریت گرا کردن تحصیالت تکمیلی، ایجاد ارتباط ب��ا مراکز صنعتی و با تغییر 
محتوای آموزش��ی فضای مناسب را برای کس��ب و کار ایجاد کنیم.احمدی با بیان اینکه در حال 
حاضر باید توانایی دانشگاه را با کشش بازار هماهنگ کنیم، گفت: باید فضای دانشگاه را در این 
جهت تقویت کنیم البته در حال حاضر وضعیت نس��بت به س��ابق بهتر است ولی در واقع با نقطه 
مطلوب فاصله زیادی داریم.وی ادامه داد: در حقیقت انتظار ما این است که سفارشات مستقیم و 
زیادی را به ش��رکت های دانش بنیان داشته باشیم. شرکت های دانش بنیان در حال حاضر گسترش 
خوب��ی پیدا کردن��د و در پارک های علم و فناوری حدود چهار هزار و ۴۰۰ ش��رکت دانش بنیان 
داریم که تعداد قابل توجهی از آنها در س��طوح قابل قبولی از فناوری هس��تند. اگر این شرکت ها 
تقاضای مناس��بی برای این ش��رکت ها وجود نداش��ته باشد بس��یاری از این شرکت ها مشکل کم 
بودن ارائه سفارش��ات را دارند که البته تاکید ما این اس��ت که خود را محدود داخل کشور نکنند 
و از محدوده کش��ور خارج ش��وند و فعالیت خود را به منطقه و دنیا توس��عه دهند و وارد صحنه 
بین المللی ش��ود.معاون پژوهش��ی وزیر علوم تصریح کرد: هنوز ابتدای کار هس��تیم اما همه اینها 
منوط به این اس��ت که صنعت ما سفارش متناسب با عرصه پژوهشی این شرکت ها را در دستور 

کار قرار دهد.


