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از اسفند ماه  4

 زباله های الکترونیک  
خطرناک های 
دوست داشتنی

 در عص��ر مدرن با یک نگاه اجمالی به اطرافمان 
انبوهی از وسایل الکترونیکی دیده می شود که خواسته 
و ناخواس��ته وارد زندگی بشر ش��ده است. با روی کار 
آمدن نس��ل جدید فناوری ها و رشد سریع تکنولوژی 
و همچنین عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری و تنوع طلبی 
جامعه در استفاده از این تجهیزات، بسیاری از ابزارهای 
الکترونیک��ی کاربرد خ��ود را از دس��ت داده و نیاز به 

جایگزینی دارند.
به قطعات س��خت افزاری کامپیوترهای قدیمی، 
تلف��ن های همراه و یا حتی برخی از وس��ایل خانگی 
شامل مایکروویو و ماشین لباسشویی و ... که دیگر قابل 
 )E- Waste( مصرف نبوده، زباله های الکترونی��ک
گفته می شود. قطعات دستگاه های الکترونیک از رده 
خارج شده، حاوی بس��یاری از مواد و فلزات سنگین 
خطرناکی هستند که معدوم نمودن و یا بازیافت آنها یکی 
از معض��ات پیش روی جوامع صنعتی و نیمه صنعتی 
است. آمارها نشان می دهد، در حال حاضر کشورهای 
توسعه یافته ای مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره 
از بزرگترین تولید کننده های زباله های الکترونیک بوده 
و کشورهای چین، هند، پاکستان از جمله واردکنندگان 
عمده این زباله ها هستند. این بدان معناست که کشورهای 
پیشرفته زباله های الکترونیکی خود را در جای دیگری 
از دنی��ا خالی می کنند. این امر حاکی از خطرات قابل 
توجه و جدی این زباله ها برای انسان و محیط زیست 
اس��ت. باطری یک گوشی تلفن همراه از رده خارج به 
 علت وج��ود کادمیوم، 600 متر مکع��ب آب را آلوده 
می کن��د و یا میزان س��رب موج��ود در باطری های 
کامپیوترها و سیم ها و کابل های ابزارهای الکترونیکی تنها 
ذکر بخش کوچکی از آمار بزرگ مخرب محیط زیست 
 بودن این زباله هاست. بسیاری از قطعات دستگاه های

 کامپیوتر)الکترومگنتی��ک( اگر به ص��ورت اصولی و 
کارشناس��انه بازیافت نگردند با تشعشعاتی که دارند، 
توانایی تاثیر بر روی ژنتیک انسان ها را داشته و عاوه 
بر آسیب بر اعضای بدن در متولد شدن نسل های آتی 
بش��ر نیز اختال ایجاد کنند. بنابراین موضوع بازیافت 
زباله های الکترونیکی )E- Waste Recycling( و 
توجه به آن بصورت علمی و اصولی بسیار پراهمیت و 
قابل بررسی اس��ت. به طور کلی دو راه پیش روست. 
یک راه روش س��نتی و پر مخاطره ای است که شامل 
سوزاندن و دفع کردن این زباله هاست که باعث انتشار 
ذرات آلوده کننده سرب و جیوه در هواست که به شدت 
به محیط زیست و سامت انسان آسیب وارد می کند. 
راه دوم روش های مدرن و زیس��ت س��ازگار است که 
شامل جداسازی زباله ها و آلودگی زدایی و در نهایت 
بازیافت آن هاس��ت. با سرمایه گذاری براین روش نه 
تنها قدم های موثری در حفظ محیط زیس��ت برداشته 
 می ش��ود، بلکه باعث اشتغالزایی وکس��ب درآمد نیز

می گردد. در ساخت قطعات کامپیوترها از طا و نقره 
اس��تفاده می شود و اگر بازیافت این پسماندها به طور 
اصولی انجام پذیرد، می توان از یک تن زباله تلفن همراه 
مقادیر زیادی طا، مس، نقره و پاتین به دست آورد، که 
این مقادیر با خروجی بسیاری از معادن تولید کننده این 
فلزات قابل رقابت می باشد. اهتمام هر چه بیشتر برای 
فراهم نمودن ش��رایط بازیافت زباله های الکترونیکی 
همچون معامله ی دوسر س��ودی است که یک سمت 
آن سامتی بش��ریت و در سمت دیگر آن صرفه های 

اقتصادی قابل توجهی وجود دارد. 

 سونامی
 سقوط تیراژ کتاب!

ب��ا اخت��راع صنعت چاپ و تح��ول آن زندگی 
بش��ری وارد مرحله ی جدیدی شده است که از آن 
به عن��وان ورود به دوران مدرنیته ی��اد می کنند.این 
دوران تمام ابعاد زندگی انس��انی را دگرگون نموده و 
 یکی از ش��اخص های توسعه یافتگی نیز محسوب 
می ش��ود. اکنون نش��ر در تعاریف بی��ن المللی یک 
صنعت محسوب می شود و مانند مشاغل مهم دیگر 

نشانه هایی را به همراه دارد.
با مقایسه ی  میان صنعت نشر  ایران و کشورهای 
توسعه یافته به برخی  از شاخص ها دست می یابیم 
که در خور تامل و تدبر است.در ایران تقریبا 11000 
موسسه نشر وجود دارد،ولی در آمریکا که بزرگترین 
کشور تولید کننده کتاب و محصوالت فرهنگی است، 
تنهاناش��ران آن به 4000 عنوان می رسد.اما به رغم 
کثرت ناشران در ایران طبق گزارش های آماری خانه 
کتاب،در 6 ماهه نخست امسال  بیش از 2 هزار ناشر 
تنها زیر 10 عنوان کتاب منتشر کرده اند که از این میان 
تعداد ناشرانی که تنها یک عنوان کتاب منتشر کرده اند،  
بیش از سایرین است.طبق آمار خانه کتاب 766 ناشر 
فقط 1کتاب چاپ نموده و 427 ناشر 2 عنوان کتاب 
چاپ نموده و تنها 121 ناش��ر به بیش از 50 عنوان 

کتاب در چاپ اقدام نموده اند. 
ناش��ران  با کاهش چش��مگیر ش��مارگان نشر 
تاش کرده اند،  تا خود را س��رپا نگه داش��ته تا به هر 
صورت ممکن بحران اقتصادی را که چند سالی است 
گریبانگیر نشر شده اس��ت،  از سر بگذرانند،  بحرانی 
که نه تنها مش��خص نیس��ت چه زمانی دست از سر 
نشر برخواهد داشت،بلکه روز به روز گره های کور 

صنعت نشر بیشتر می شود. 
همچنین طبق آمارسرانه مطالعه در ایران  بسیار 
ناچیز و فقیرانه اس��ت و برخی از آمارها از س��رانه 
مطالعه نیم ساعتی می گویند که آن هم خواندن  ادعیه 
و تاوت قرآن کریم نیز جزو ساعت مطالعه به شمار 

می آید. تیراژ کتاب از1000نسخه باالتر نمی رود. 
گردش مالی س��رمایه  نیز در بازار نش��ر و در 
خوش بینانه ترین صورت  600میلیارد تومان برای 
11000هزار ناشراست و این آماربرای کشوری ارایه 
می ش��ود ک��ه 75 میلیون نفرجمعیت داش��ته که 20 
میلیون نفر آن نیز دانش آموز و دانشجو می باشد.به 
عبارت دیگر صنعت نشر و چاپ با تمام گستردگی 
در حد 5 تیم  فوتبال درآمد دارند.آن هم فوتبالی که 
در رده های آسیایی نیز موقعیت مناسب نداشته، ولی 
از رانت دولت اس��تفاده می نماید. سازمان یونسکو، 
نشر را یکی از سخت ترین کارهای جهان ثبت کرده 
اس��ت و می گوید، 110 عامل در فرآیند تولید کتاب 
دخیل اند؛ در چنین شرایطی کمتر کسی وارد این عرصه 
می شود در اینجاست که پای دولت به این عرصه باز 
 می ش��ود، ولی در این کش��ور تنها س��خت گیری ها

 و سانس��ور شدید دولت شامل حال ناشران گردیده 
است.

براس��تی چرا کتاب در ایران خوانده نمی شود؟ 
و ما ملتی مطالعه گریز ش��ده ایم و این یار مهربان و 
دوست داش��تنی را برای معاشرت بر نمی گزینیم در 
حالی که در جوامع پیشرفته کتاب جزو نیازهای اولیه 
بوده و در رده های اول و دوم سبد خرید جا داشته، اما 
درجامعه ما جزو اولویت های آخر محسوب می شود.
ادامه در صفحه 4

اقتصاد ایران بی بهره 
از بازار بزرگ شمال 

  فرهاد احتشام زاد
سرمقاله

یادداشت    2

یادداشت    

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی 
اظهار کرد

 حـذف
  دالر از بازار
 بین بانکی

صفحه 3

رئیس سازمان ملی استاندارد:

موتورسیکلت ها 
۴ برابر خودروها 

آلودگی دارند

 بیمه؛ راهبرد 
مقابله با شوک های 

وارده به اقتصاد

صفحه 9 رهبر معظم انقالب درمراسم عزاداری اربعین حسینی : 

   مسیر طی شده انقالب  
نشانه هایی امید بخش را نشان می دهد

بخش خصوصی  یا بخشک های خصوصی؟
صفحه 12

   سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه 
خود را از طریق فراخوان )با ش��رایط و مقررات مورد نظر س��ازمان در جهت بهره برداري( به اش��خاص حقوقي یا حقیقي واجد صاحیت واگذار 
نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ 1396/08/13 تا پایان وقت اداري )14:30( مورخه 1396/08/22 با ارائه اسناد و سوابق کاری مرتبط به 
امور بازارهای سازمان واقع در کنارگذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، 
پاک 5، طبقه اول مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد فراخوان در وجه حساب سپرده 
کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک شهر( اقدام نموده و اسناد فراخوان را از دبیرخانه 

سازمان دریافت نمایند. تلفن تماس 32683601-4
1- متقاضیان بایستی:

- داراي پروانه تولید یا بهره برداري یا نامه تائیدیه از جهاد کشاورزي یا نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعی مرتبط با کاربري های شاخه 
بریده و برگ تزیئنی باشند.

- دارای مجوز اتحادیه یا پروانه کسب مرتبط با کاربری گل خشک و ابزار گل باشند.
- دارای مجوز تأسیس شرکت یا مجوز یا گواهی یا تأییدیه تولید مرتبط با کاربری سازه های فضای سبز مبلمان شهری باشند.

- دارای نمایندگی شرکت وارد کننده یا تولید کننده برای کاربری کوزه و گلدان باشند.
2- مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاریخ 1397/04/31 خاتمه می یابد که در صورت رضایت 

از عملکرد بهره بردار و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.
3- مهلت ارس��ال پیش��نهادات پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخه 1396/08/23 و محل تحویل آن دبیرخانه سازمان به نشانی فوق 

مي باشد.
4- پاکت شرکت کنندگان در تاریخ 1396/08/24 توسط کمیسیون تشخیص صاحیت بهره برداران بازگشائی می گردد. 

5- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
تاریخ نوبت اول:96/8/13       تاریخ نوبت دوم:96/8/20

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

نوبت دوم

 » آگهي فراخوان «
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري 

شهرداري اصفهان

نایب رئیس اتاق ایران :

 قوانین دست و پا گیر 
استعداد ملی را فرسوده می کنند

موسس شرکت تک ماکارون و فرش خاطره کویر یزد: 

انسان های موفق در دنیا 
ثروتمند نبودند

صفحه 11صفحه 2

در اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبدا... الحس��ین علیه الس��ام و اصح��اب باوفای 
ایش��ان،در روز پنجشنبه حس��ینیه امام خمینی)ره( 
میزبان هیئت های دانش��جویی از سراسر کشور بود 
و دانش��جویان و دانشگاهیان در حضور رهبر معظم 

انقاب اسامی به عزاداری پرداختند.
به گزارش تفاهم به نقل از دفتر مقام معظم رهبری 
در این مراسم رهبر معظم انقاب اسامی در سخنان 

کوتاهی در جمع دانشجویان، ضمن تجلیل از مراسم 
پرشور عزاداری اربعین حسینی گفتند: این اجتماعات 
باید عزم همگان را ثابت و اس��توار کند و مهم اس��ت 
که در این مس��یر همواره ثبات قدم  باش��یم و تحت 
تاثیر ناهمواری ها و دشواری ها قرار نگیریم. آیت ا... 
خامنه ای افزودند: تاش در راه خدا، اقامه حق و عدل 
و راه رس��یدن به تمدن و جامعه اسامی مسیر دشوار 
و پرفراز و نش��یبی است، اما مشاهده مسیر طی شده 

در انقاب اسامی و همچنین افق پیش رو، نشانه هایی 
کامًا امید بخش، موفقیت آمیز و خوش عاقبت را نشان 
می دهد. همچنین در ابتدای این مراسم حجت االسام 
والمسلمین پناهیان با تبیین مفهوم »نصرت ولی خدا« 
آنرا عبارتی عمیق و برجسته خواند و گفت: در پناه 
نصرت ولی خداست که ایمان و تقوای الهی ظهور و 
بروز می یابد.وی زیارت اربعین را اوج محبت مردم به 
ولی خدا دانست و افزود: پیاده روی اربعین تمدن ساز 

و تجل��ی محبت و ایمان م��ردم و موجب اقتدار حق 
است.حجت االس��ام پناهیان با اش��اره به پیاده روی 
بزرگ اربعین خاطرنش��ان ک��رد: فرهنگ پیاده روی 
اربعین باید در همه شئون زندگی و تولیدات فرهنگی 
جامعه ما تجلی یابد.در این مراسم، آقای میثم مطیعی 
نیز به مرثیه خوانی  و نوحه سرایی پرداخت.در پایان 
این مراسم دانشجویان نماز ظهر و عصر را به امامت 

رهبر انقاب اسامی اقامه کردند.

 قائم مق��ام بیمه مرکزی در پان��ل اقتصاد مقاومتی، 
حمل و نقل و بیمه که در سالن همایش  های...

  مهدی خلیلی
Khalili.mehdi@ymail.com

 از زمانی که روس��یه ب��ر اثر اختافی که با غرب
 بر سر بحران شبه جزیره کریمه و نیز...

 دکتر حوريه يحيايی 
Hooriye_yahyaei@yahoo.com

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در خص��وص ایجاد 7 منطق��ه آزاد و 
12 منطقه ویژه اقتصادی اعام کرد: اگر مناطق آزاد به ش��یوه قبلی ایجاد 
ش��ود، با آس��یب ها و چالش جدی مواجه خواهند شد.به گزارش تفاهم، 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسامی با انتشار گزارشی، به بررسی 
الیح��ه ایجاد 7 منطق��ه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی کش��ور پرداخته 
اس��ت. در ای��ن گزارش آمده اس��ت:با توجه به اینکه الیح��ه ایجاد هفت 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در دس��تور کار 
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اس��امی قرار گرفته است، مرکز 
پژوهش های مجلس با برگزاری جلس��ات کارشناسی با ذینفعان موضوع 
و مطالعات انجام ش��ده در این مرکز، گزارش حاض��ر را تدوین کرد که به 
بررس��ی ابعاد مختلف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می پردازد.  نتایج 
حاصل از انجام تحقیق حاضر نشان می دهد که تاسیس مناطق آزاد جدید 
بدون تامین پیش نیازها و الزامات آن و در مس��احت هایی وس��یع و بدون 
 داش��تن الگوی کان در خصوص توسعه متوازن منطقه ای، تضمین کننده

 توس��عه اقتصادی در کشور نیس��ت و موجب ایجاد فرآینده زائد در نظام 
قانونی و اجرایی کش��ور خواهد ش��د.در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید 
باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته ش��ده جهانی)مساحت های محدود، 
محص��ور ش��ده، فاقد جمعیت س��اکن و با رویکرد تولی��دی و تخصصی، 
ایجاد ش��وند تا آس��یب های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداش��ته 
باش��ند. همچنین آنچه که در بند 11 سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی بدان 
اش��اره شده است، بیشتر معطوف بر توسعه کیفی به جای توسعه کمی  این 
مناطق اس��ت. نقشه های پیوست الیحه در خصوص محدوده مناطق آزاد 
 پیش��نهادی، نش��ان می دهد که مناطق آزاد جدید دارای مس��احت های
  وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی)داشتن فرودگاه، بندر، راه های

 مواصاتی، شبکه های زیربنایی و وجود نقاط منفصله هستند.
 اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در الیحه دولت پیش بینی شده است 
و مطابق نقشه های پیوست ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب ها 
و چالش های جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس 

جهت تامین زیرساخت های مورد نیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار 
از جمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودروس��واری 
وارداتی آغاز می ش��ود.بنابراین پیشنهاد می شود جهت اینکه مناطق آزاد 
جدید به ش��یوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند، اوال 
مس��احت مناطق آزاد جدید کاهش یاب��د و توضیحات کاملی از وضعیت 
زیرساخت های مناطق پیشنهادی در نقشه های پیوست ارایه شود. ثانیا در 
صورتی که مساحت این مناطق محدود شد، دولت می تواند منابعی را جهت 
تکمیل زیرساخت های این مناطق با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی 
 اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مس��احت هایی

 محدود و محصور ش��ده، زیرساخت هایی با رویکرد تولیدی و تخصصی 
ایجاد شوند.در ضمن با توجه به حکم صریح تبصره الف ماده 6 قانون برنامه 
ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت وضع هر گونه معافیت جدید طی سال های 
اجرای قانون، تصویب این الیحه به معنای اصاح قانون برنامه بوده و جهت 

تصویب در کمیسیون ها و صحن علنی نیازمند دو سوم آرا است.

سایه روشن ایجاد ۷منطقه آزاد و ۱۲منطقه ویژه
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 بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است سهم شایسته ای در اقتصاد داشته باشد؛ زیرا نیاموخته است که راه رشد و بالندگی از پیوستگی
 و همبستگی می گذرد و به جای کمک به یکدیگر، ترجیح می دهد کوره راهی برای رساندن بار خود به مقصد داشته باشد.
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