
یک کارشناس مسکن گفت: تجربه چهار سال گذشته ی بازار 
مسکن نشــان داده ثباتی که در مقاطعی ایجاد می شود موقت 
است؛ مگر این که رشــد نقدینگی متوقف شود و ساخت و ساز 

افزایش پیدا کند.
حسن محتشم در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بازار مسکن به 
خاطر تاثیرپذیری  از عوامل غیراقتصادی در یک ماه اخیر به ثبات 
رسیده اما به نظرم این ثبات موقت خواهد بود. چرا که عامل اصلی 

تورم در تمامی بازارها از جمله مسکن، رشد نقدینگی است.
وی افزود: بین سال های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ سه سال شاهد 

رشد شدید قیمت مسکن  بودیم. در سال ۱۴۰۱ این روند تا حدی 
تغییر کرد و قیمت ها دیگر رشدهای عجیب و غریب پیدا نکردند. 
علت این نبود که ساختارهای اقتصادی کشور درست شده بلکه 
این تصور در جامعه به وجود آمد که اثر ریسک های غیراقتصادی 

کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مجددا در سال ۱۴۰۱ 
شاهد یک حرکت در بازار مسکن بودیم. در واقع عقب ماندگی 
را که در یک سال قبل ایجاد شــده بود را به نوعی جبران کرد. 
طی چهار ماه ابتدای امسال قیمت مسکن در تهران با رشد ۲۰ 

درصد مواجه شد که رقم سنگینی است. محتشم با بیان این که 
بعضا اقتصاد کشور از برنامه های غیرکارشناسانه آسیب می بیند 
گفت: خرید خانه برای قشر پایین و حتی متوسط از حالت آرزو 
تبدیل به رویا شده است. آن چه عمال باعث رونق بازار مسکن شده 
خریدهای سرمایه ای است؛ آن هم نه برای افزایش بازده سرمایه، 

بلکه برای حفظ ارزش دارایی.
وی تاکید کرد: کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا 
رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید 
و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت شود. 

در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده 
است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز از دوش بخش مسکن 

برداشته می شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان اســتان تهران، یکی از 
مهم ترین  راهکارها برای تعادل بخشی به بازار مسکن را ایجاد 
تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: وقتی مسکن به اندازه ی 
کافی وجود ندارد قیمت آن از تــوان متقاضیان مصرفی خارج 
می شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می یابد. دولت در این 
شرایط مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد 

را تصویب کرد که عمال کارآیی چندانی نداشته و معدود مالکانی 
این دستورالعمل را اجرا کردند.

محتشم  یادآور شد: دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین 
و متوسط نمی توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین 
کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده  
است.   به نظر می رسد در یک سال گذشته این برنامه آن طورکه 
جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولت ها 
معموال کارفرمای خوبی نیســتند و بایــد پروژه ها را به بخش 

خصوصی بدهند.

سخنگوی وزارت صمت گفت: حجم قاچاق فقط در 
لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانیات ۱۷۱ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود که رصد هوشمند بازار برای این 

کاالها آغاز شده است.
امید قالیباف در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 
در هفته دولت ۳۶۷ طرح تولیدی با ۷۱ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری و با اشتغالزایی ۲۳ هزار نفر به 

بهره برداری می رسد.
سخنگوی وزارت صمت به بخش صنایع عمومی اشاره 
کرد و گفت: در این حوزه ۹۵ طرح در هفته دولت به 

بهره برداری می رسد.
قالیباف با اشاره به مقابله هوشمند با قاچاق کاال، تصریح 
کرد: لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، دخانیات، لوازم 

آرایشی و بهداشتی و پوشاک بیش از ۸۰ درصد حجم 
قاچاق را تشکیل می دهند که کار شناسه دار کردن و 

رصد هوشمند بازار برای ۳ گروه اول آغاز شده است.
وی افزود: حجم قاچاق فقط در لــوازم یدکی، لوازم 
خانگی و دخانیات ۱۷۱ هزار میلیــارد تومان برآورد 
می شود که با اقدامات انجام شــده بازار لوازم یدکی 
ساماندهی شــد و کار پایش بازار لوازم خانگی از ۱۵ 
اردیبهشــت و دخانیات از ۱۵ خرداد آغاز شده است. 
البته مقابله با قاچاق نباید موجب بهم ریختگی قیمت 

بواسطه ناکافی بودن تولید داخل شود.
سخنگوی وزارت صمت یادآور شد: رشد تولید لوازم 
خانگی در سال جاری ۹ درصد و محصوالت دخانی ۲۰ 

درصد هدف گذاری شده است.

وی افزود: در همین راستا باید اشــاره شود که رشد 
تولید لوازم خانگی در یک ســال دولت سیزدهم ۸ 
درصد بود و تولید از ۱۵.۵ میلیون دســتگاه به ۱۶.۷ 
میلیون دستگاه رسید و صادرات لوازم خانگی در سال 
۱۴۰۰ به ۴۰۰ میلیون دالر رسید که این میزان برای 
چهارماهه امسال ۱۶۴ میلیون دالر با ۱۱۴ درصد رشد 

نسبت به برنامه بود.
قالیباف در مورد عملکرد صنعت نساجی نیز گفت: در 
۴ ماهه امسال ۱۰۶ پروانه بهره برداری با اشتغال زایی 
۲۲۴۵ نفر و ســرمایه گذاری ۱,۲۰۰ میلیارد تومان 
صادر شد و در هفته دولت نیز ۲۵ طرح با ایجاد ۲۴۳۲ 
فرصت شغلی و سرمایه گذاری ۱,۲۵۳ میلیارد تومان 

افتتاح می شود.

رئیس کل گمرک ایران گفت: برای ترخیص اسباب بازی از گمرک نیاز 
به مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که همه اینها 

ممکن است فرآیند ترخیص را طوالنی کند.
به گزارش گمرک ایران، علیرضا مقدســی در نشست خبری امروز 
۵ شهریور که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار داشت: طی 
مدت مذکور ۴۴ میلیون تن کاال به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون 
دالر صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 
۳.۵ درصدی در وزن و افزایش ۲۱.۳۲ درصــدی در ارزش دالری 

مواجه بوده است.
رئیس کل گمرک اظهار داشت: در این مدت ۱۴ میلیون تن کاال به 
ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دالر وارد کشور شده که از لحاظ وزن 

۸.۵۳ درصد کاهش و از نظر ارزش ۱۹.۶۵ درصد رشد داشته است.
وی در خصوص عمده اقالم صادراتی از پروپان، متانول، گاز طبیعی و 
اوره و در مورد عمده اقالم ورودی از گندم، برنج، ذرت دامی، دانه سویا 
و گوشی تلفن همراه نام برد و گفت: طی مدت مذکور ۵ میلیون و ۹۲۹ 
هزار تن کاال نیز از قلمرو جمهوری اســالمی ایران ترانزیت خارجی 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۲۲ درصد نشان می دهد.

رئیس کل گمرک با اشاره به دیپلماســی فعال گمرک ایران گفت: 
گمرک جمهوری اسالمی ایران اخیراً به عنوان عضو فعال کمیسیون 
خط مشی ســازمان جهانی گمرک پذیرفته شده که بیانگر تالش 

گمرک برای حضور در عرصه های بین المللی است.
مقدسی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی در زمان تشریفات گمرکی 

واردات کاال و کاهش ۱۴ درصــدی صادرات کاال افــزود: در مورد 
فعالیت های گمرکی و تجاری مهمترین مالک بحث زمان سنجی 
است که شــاخص موفقیت گمرک در انجام وظایف خود را نشان 

می دهد.
رئیس کل گمرک اظهار داشت: ما در گمرک جمهوری اسالمی ایران 
درصدد هستیم تا زمان تشریفات گمرکی به کمتر از یک روز و حتی 

چند ساعت کاهش یابد.
وی افزود: انجام تشریفات گمرکی ترخیص کاال چند مرحله دارد که 
صدور مجوزهای واردات یکی از آنهاست که در برخی از مواقع زمان بر 
است و مدت زمان ترخیص کاال را افزایش می دهد و ما امیدواریم با 
همکاری و هماهنگی سایر دستگاه ها، سازمان های همجوار بتوانیم 

کاهش قابل توجهی در این زمینه داشته باشیم. مقدسی از عضویت 
گمرک جمهوری اسالمی ایران در شورای سیاست گذاری سازمان 
مالکیت فکری خبر داد و گفــت: یکی دیگر از موفقیت های گمرک 
موافقت ســازمان جهانی گمرک با ایجاد مرکز آموزش منطقه ای 
گمرک در ایران است و ما در حال آمادگی نهایی در این زمینه هستیم 

و از گمرکات کشورهای منطقه دعوت به عمل آورده ایم.
رئیس کل گمرک ایران برگزاری نشست سه جانبه ایران، روسیه و 
جمهوری آذربایجان به منظور ایجاد تسهیالت در زمینه ترانزیت را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: به منظور جلوگیری از معطلی کامیون های 
حامل محموله های ترانزیتی، نشســت هایی بــا مقامات گمرک 

آذربایجان برگزار شده است.

وی از امضای توافق نامه ترانزیتی بین ایران، روسیه و آذربایجان به 
عنوان اولین سند همکاری سه جانبه نام برد و ابراز امیدواری کرد که 
حضور ایران در بحث کریدورهای ترانزیتی منطقه ای و جهانی فعال تر 
شــود. رئیس کل گمرک با بیان اینکه گمرک با ۴۵ قانون مرتبط با 
تجارت سروکار دارد که بعضی از آنها دارای هم پوشانی است، اظهار 
داشت: گمرک عالوه بر قانون صادرات و واردات باید ۱۵ کنوانسیون 
مصوب مجلس شورای اسالمی ازجمله کنوانسیون تجدیدنظر شده 
کیوتو را اجرا کند. وی افزود: ۲۷ سازمان در امر تجارت ذی مدخل بوده 
و گمرک مجری ۱۲ رویه است که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. 
اعمال معافیت ها و سیاست های تجاری پرنوسان از دیگر مواردی است 

که گمرک باید آنها را اجرا کند.

قیمتخانهچگونهبهثباتمیرسد؟
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سرمقاله

مسیر 
کنترل تورم

پیش بینی ارایه بسته مهار 
تورم در کوتاه مدت از سوی 
دولت وجود داشــت. برای 
اینکه دولت بتواند تورم را در 
میان مدت و بلندمدت که هدف اصلی است کنترل 
و مدیریت کند، نیاز به بســته مهار تورم در کوتاه 
مدت دارد. در ایران تورم به دامنه هایی رسیده که 
مهار آن تنها در کوتاه مدت ممکن نیست. با استمرار 

نرخ تورم در...

  عباس علوی راد، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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معاملهگرانارزی
درانتظاربرجام

بازارسیاهبلیت
پروازهایاربعین

بسته کوتاه مدت دولت منجر به کنترل تورم می شود؟

دستورات  ویژه  برای  مهار  تورم
صفحه۴

صفحه2

برنامه ای  برای  افزایش 
قیمت  بنزین  نداریم

سخنگوی    اقتصادی    دولت:

قیمت دالر روز گذشــته در تهران رنــج بود اما در 
بازارهای همسایه دنده معکوس زد. قیمت سکه هم 
کانال ۱۴ میلیون تومان را از دســت داد. به گزارش 
اقتصادنیوز ؛ قیمــت دالر در اولین روز هفته جاری 
افزایش چشمگیری را ثبت کرد و  توانست وارد کانال 
۳۰ هزار تومان شود اما در ادامه معامالت نقدی بازار 
ارز تهران  شاهد دنده معکوس قیمت دالر بود .  هر 
برگ اسکناس آمریکایی عصر دیروز به قیمت ۲۹ 
هزارو ۶۵۰ تومان مبادله شد و در بازار  روز گذشته 
نســبت به روزر قبل تقریبا رنج بــود . نرخ دالر روز 
گذشته در محدوده ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش 
رسید .  معامله گران معتقد بودند یکی از دالیل نوسان 
محدود نرخ دالر در بازار ارز روز گذشته به بازارهای 

همسایه بر می گردد...

با نزدیک شدن به ایام اربعین همان داستان هرساله 
خرید و فروش بلیت در بازار سیاه به راه افتاده است. 
عدم نظارت بر قیمت گذاری بلیت توسط آژانس های 
هواپیمایی و عملکرد خودسرانه آنها، قیمت بلیت را به 
طرز سرسام آوری افزایش داده است. همچنان در این 
ایام شاهد آن هستیم که بازار سیاه و داغی برای جوالن 
ایرالین های داخلی برای پروازهای نجف ایجاد شده 
است. این در حالی است که سفر زمینی در این ایام نیز 
مشــمول افزایش ۷۵ درصدی قیمت بلیت اتوبوس 
شده است. برای متقاضیان امسال هزینه سفر به عراق 
و نجف سر به فلک می گذارد. در سایه عدم مدیریت و 
عدم نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل، خسارات 

این اتفاق به چشم مردم...



اقتصاد2
ایران

وزیر  اقتصاد:
برنامه ای  برای  افزایش قیمت  

بنزین  نداریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشــاره به 
افزایش ۵ برابری درآمد نفتی ایران در ســال 
۱۴۰۱، گفت: واقعاً امسال هیچ برنامه ای برای 

افزایش قیمت بنزین نداریم.

وضعیت قیمت بنزین
وی درباره برنامه دولــت برای افزایش قیمت 
بنزین در سال آینده، اظهار کرد: قیمت بنزین 
یکی از مؤلفه های موثر در الگوی مصرف این 
فرآورده در کشور است. ما در دولت قائل به این 
هســتیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای 
قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای 
غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر 

الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه های گذشته 
آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را هم 
در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد 
قابل توجهی را نشان می دهد که اگر این روند 
ادامه یابد، صراحتاً می گویم که واقعاً کشــور 
ممکن اســت نیازمند واردات بنزین شــود، 
مگر اینکه آن ســقف هایی کــه رد کردیم را 

کنترل کنیم.
خاندوزی تاکیــد کــرد: وزارت نفت تالش 
می کند با برخی تدابیر غیرقیمتی تالش کند 
که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما 
همانطور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ 
برنامه ای بــرای افزایش قیمت بنزین نداریم. 
ولی همزمــان باید با اســتفاده از متغیرهای 
مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را 

کنترل کنیم، استفاده کنیم.
وی اظهار کــرد: در مورد ســال آینده هم تا 
بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشــود و پیشــنهادات 
وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، 
نمی شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما 
صحبت می کنم برنامه ای برای سال ۱۴۰۲ در 

حوزه بنزین آماده نیست.
ســید احســان خاندوزی روز یکشــنبه در 
نشســت خبری اظهار کرد: در دولت قبل بی 
انضباطی های نظام مالی و بودجه ای اثر خود را 
در اقتصاد به ویژه سفره مردم گذاشته بود؛ در 
واقع اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع 
برجام و ســردرگمی برجام، عماًل موجب بی 
تصمیمی در بســیاری از سیاست ها شده بود 
به طوری که فعاالن اقتصادی چشــم انداری 
نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه 
دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت 
سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل 
چالش های اقتصادی در بلندمدت اندیشید و 
رشد اقتصادی در ســه ماهه نخست در دولت 
تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل 
شــد. عالوه بر این تالش شــد در مواجهه با 
کارآفرینــان و صادرکنندگان مســائل حوزه 
تولید و عدالت منطقه ای را برای استان هایی 

مدنظر قرار دهیم که از آنان غفلت شده بود.

حذف ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای 
اعطای مجوز

وی ادامه داد: در یک ســال گذشــته ۱۵۰۰ 
شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز حذف 
شــد و در حال حاضر صدور مجــوز تبدیل 
به روال عادی شــده اســت و ۵۷ هزار فعال 
اقتصادی در ۵ ماه گذشته به صورت برخط و 
بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کرده اند.

خاندوزی اظهار کرد: همچنین در این مدت 
مجوز سرمایه گذاری خارجی بیش از دو برابر 

شد و به ۵ میلیارد دالر رسید.

کاهش ضریب جینی به ۳۹ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کنترل 
نقدینگی کشور نیز از عدد ۴۰.۵ عماًل به ۳۵ 
درصد رسیده است. همچنین در پایان سال 
۱۴۰۰ ضریــب جینی بــه ۳۹ صدم کاهش 
یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر 
آن در سال جاری باشیم. )ضریب جینی یک 
واحد اندازه گیری پراکندگی آماری اســت 
که معموالً برای ســنجش میزان نابرابری در 
توزیع درآمد یا ثــروت در یک جامعه آماری 
استفاده می شود. وی ادامه داد: نرخ بیکاری به 
۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. 
نرخ تورم ساالنه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ 
درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد 
بود، کاهش را نشان می دهد که در یک بسته 
کوتاه مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر 

نرخ تورم حرکت کنیم.

خبر

یک کارشناس بازار خودرو در 
واکنش به آیین نامه واردات 
خودرو گفت: الزام به فروش 
در بورس کاال نکته عجیبی 
اســت که دوگانگی برخورد 
وزارت صمت با پدیده قیمت شــناور و فروش از بورس 

را نشان می دهد.
به گزارش خبر آنالین آیین نامه واردات خودرو در حالی 
رونمایی شده که با توجه به شــرایط مندرج در آن، به 
نظر می رسد پروسه ای پر پیچ و خم برای واردات برخی 
خودروها، به ویژه باالی ۱۰هزار یورویی لحاظ شده است. 
در همین رابطه، فربد زاوه، کارشــناس بازار خودرو در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین درباره مصوبه دولت 
برای واردات خودرو گفت: مصوبــه هیات وزیران برای 
واردات خودرو با محدودیت های عجیب و شبه دار همراه 
اســت که امکان دارد تاثیر آن بر بازار خودرو بسیار کم 

شود.
وی با بیان این که تعرفه شــناور در کنار سقف واردات 
یک میلیارد دالری ســبب می شــود فضا برای رانت و 
فساد هم مهیا شــود، افزود: محدودیت سقف واردات 
مشخص نیست بر ثبت ســفارش اعمال خواهد شد یا 
ورود یا ترخیص خودرو و البته مشــخص نیست نحوه 
سهمیه بندی آن چطور خواهد بود، ولی نکته مهم این 

است دست وزارت صمت در مهندسی واردات باز است.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: از طرفی، شناور 
بودن تعرفه واردات تا زمان فــروش یعنی تاجر تصویر 
درستی از میزان سود نخواهد داشت و طبعا باعث تعلل و 

محافظه کاری او می شود.
زاوه با بیان این که تعرفه علی الحســاب سابقه نداشته و 

موضوعی مبهم در تجارت خارجی محسوب می شود، 
گفت: الزام به فروش در بورس کاال هم نکته عجیبی است 
که دوگانگی برخورد وزارت صمت با پدیده قیمت شناور 

و فروش از بورس است.
وی افزود: به هر شکل به نظر می رسد انتظار این آیین نامه 
بیشتر از آن که با هدف کاهش تنش بازار باشد، تالش برای 
رهایی از انتقادات فراگیر روزهای اخیر در مورد فرمایشات 
وزیر و سخنگوی وی صورت گرفته که خبر از مذاکرات 
با برندهای مانند تویوتا یا خودروسازان اروپایی و هندی 

داده بودند و شبه رانت ساختاری را تشدید کرده بودند.
این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: محول شدن اجرای 
این مصوبه به آیین نامه های وزارت صمت و بانک مرکزی 
هم احتماال ادامه مسیر گفتاردرمانی فعلی وزارت صمت 
در مدیریت بازار خودرو و خود دولت در مدیریت کالن 

کشور و ادامه مسیر تعلیق کشور است.
زاوه متذکر شــد: در عین حــال، الزام به اســتفاده از 

سرمایه گذاری خارجی با تصویب سازمان سرمایه گذاری 
خارجی خصوصا در حمل ونقل عمومی با ابهامات زیادی 
همراه است. سرمایه گذار خارجی طبعا انتظار دارد اصل 
و فرع سرمایه گذاری را در بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله باز پس 
بگیرد که در شــرایط فعلی به معنی افزایش نیاز ارزی 
محصوالت وارداتی مورد مصرف در حمل ونقل عمومی 

خواهد بود.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد آیین نامه صرفا برای رفع 
شبهات مطروحه در خصوص انتفاع گروه های خاص در 
صنعت خودرو طراحی شده است؛ هرچند این امر با وجود 
مجوز رمز ارز در این مصوبه و گفتارهای معاون وزیر در 
خصوص ثبت سفارش خودرو با رمز ارز و وجود مزرعه ارز 
دیجیتال در یکی از شرکت های فعال در حوزه خودرو 

تشدید می شد، نه رفع.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت : به هر شکل 
ســاختار این مصوبه فارغ از شناور بودن تعرفه که تاثیر 

آن بر قیمت بازار رفع شــده و قیمت متناظر با عرضه و 
تقاضا در بازار تعیین می شود، بر بازار را می توان اینگونه 

شناسایی کرد.
وی افزود: بازار خودروهــای وارادتی قدیمی بی تاثیر از 
این مصوبه خواهند بود و خودروهای خارجی قدیمی در 
کالس های دی به باال همچنان با معامالت خودروهای 
کهنه روزگار خواهد گذراند. این به این معنی است که 
خودروهایی مانند راو۴، سانتافه، انواع بنز و بی ام و عمده 
محصوالت هیوندای کیا و تویوتا همچنان با محصوالت 
قدیمی ادامه حیات می دهند و لذا تاثیری بر قیمت آنها 

محقق نمی شود.
این کارشــناس صنعت خــودرو تصریح کــرد: بازار 
خودروهای چینی مونتاژی با این مصوبه تاثیر چندانی 
نخواهد یافت و خودروهای مونتاژی چینی که با بهای 
گزاف در بازار عرضه می شــوند، همچنان با سودآوری 

خوبی بی تهدید خواهند ماند.
زاوه ادامه داد: خودروهای وارداتی کوچک قدیمی مانند 
انواع خودروهــای هاچ بک و مونتاژی هــای کوچک و 
خودروهای جدید داخلی از این مصوبه متاثر می شوند و 

قیمت آنها کاهشی می شود.
وی یادآور شد: در این بین خصوصا مونتاژی های کره ای 
پسابرجامی و وارداتی های هاچ بک کره ای ژاپنی بیشترین 

تاثیر کاهش قیمت را تحربه می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروهای داخلی 
هم تاثیر کمــی از این مصوبه خواهند داشــت. در بازه 
قیمتی ۳۵۰ تــا ۶۰۰ میلیون تومان، بیشــترین تاثیر 
بر محصوالت بازار خواهد بــود و محصوالت پایین تر، 

تاثیرپذیری کمتری خواهد داشت.
زاوه خاطرنشان کرد: در عین حال، محصوالت مونتاژی 
چند سال ساخت مثل سیتروئن سی۳ و ۲۰۰۸ سراتو 

مونتاژی از این مصوبه تاثیر می گیرند.

آیین نامه واردات، قیمت خودرو را کاهشی نکرد

محدودیت های آیین نامه واردات خودرو

ریزش بورس تهران
تداوم سقوط بانک ها در بورس

روز گذشــته اغلب نمادهای بانکی ریزش قیمت 
داشتند و نمادهای »فوالد«، »فملی« و »شپنا« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. 
به گزارش اکوایران، در معامالت روز یکشنبه ششم 
شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۵ 
هزار و ۹۴۹ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک 

میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۵ واحد رسید.
شــاخص هم وزن بورس نیز با افت هــزار و ۷۷۱ 
واحدی در سطح ۴۰۸ هزار و ۵۵۶ واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( ۸۳ 
واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۳۰۵ واحد 
باقی ماند.  روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۲۱۸ میلیارد 

تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 
در معامالت روز یکشنبه بیشــترین خروج پول 
حقیقی به سهام حکشتی )شــرکت کشتیرانی 
جمهوری اســالمی( اختصاص داشت که ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱۷ میلیارد 
تومان بود. پس از حکشــتی، نمادهــای خودرو 
)شرکت ایران خودرو( و خســاپا )شرکت سایپا( 
بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. نمادهای 
وبملت، فارس و شستا نیز در رتبه های بعدی بودند. 
در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی به نماد فزر 
اختصاص داشت. پس از فزر، نمادهای ونیرو، وغدیر، 
کچاد و وبهمن در رتبه های بعدی قرار گرفتند.  روز 
گذشته اغلب نمادهای بانکی ریزش قیمت داشتند 
و نمادهای »فوالد«، »فملی« و »شپنا« بیشترین 
تأثیر را در افت شاخص کل  بورس  داشتند. در مقابل 
نمادهای »شپدیس«، »شیراز« و »کنور« بیشترین 
تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس 
نیز نمادهای »شــراز«، »زاگــرس« و »خدیزل« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس 
داشتند و »فزر«، »شبصیر« و »غصینو« بیشترین 

تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.  
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم ۶ هزار و ۶۸۶ میلیــارد تومان کاهش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و 
۸۸۴ میلیارد تومان بود که ۲۸ درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۱۸  درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار 
و ۳۸۷ میلیارد تومان رسید.  در پایان معامالت روز 
گذشته ارزش صف های فروش پایانی بازار نسبت به 
روز کاری قبل کاهش یافت و ۸ میلیارد تومان بود. 
ارزش صف های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری 
گذشته کاهش یافت و در رقم ۹۰ میلیارد تومان 
ایستاد.  روز گذشــته نماد غنوش )شرکت نوش 
مازندران( با صف  خرید ۲۵ میلیارد تومانی در صدر 
جدول تقاضای بازار قرار گرفــت. پس از غنوش، 
نمادهای بالبر )شرکت کابل البرز( و بکاب )صنایع 

جوشکاب یزد( بیشترین صف خرید را داشتند. 

مرکز آمار:
تورم ثروتمندان ۷ درصد کمتر 

از فقرا
نرخ تورم ماهانه کل کشــور در مرداد ماه ۱۴۰۱ 
برابر ۴۱.۵ درصد است که در دهک های مختلف 
هزینه ای در بازه ۳۹.۵ درصــد برای دهک دهم 
)ثروتمند( تا ۴۶.۴ درصد بــرای دهک اول )کم 
درآمدترین( نوسان دارد که یک فاصله تورمی بین 
تورم دهک ثروتمند با تورم دهک فقیر قابل توجه 

)بیش از ۷ درصد( را نشان می دهد
طبق گزارش مرکز آمار ایران و بر اساس اعداد، تورم 
در میان دهک باالی ثروتمند به پایین ترین دهک 
 درآمدی، در مردادماه امســال بــه ۷ واحد درصد 
رســیده اســت.  نرخ تورم ماهانه کل کشــور در 
مرداد مــاه ۱۴۰۱ برابر ۴۱.۵ درصد اســت که در 
دهک های مختلف هزینه ای در بــازه ۳۹.۵ درصد 
برای دهک دهم )ثروتمند( تــا ۴۶.۴ درصد برای 
دهک اول )کم درآمدترین( نوســان دارد که یک 
فاصله تورمی بین تورم دهک ثروتمند با تورم دهک 
فقیر قابل توجه )بیش از ۷ درصد( را نشان می دهد. 
این آمار گویای این اســت که کــم درآمدترین ها 
در ایــران بیشــترین نــرخ تــورم و ثروتمندان 
 کمترین نرخ تــورم را در شــرایط تورمی موجود 
تجربه می کنند.  محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بین۵۶.۴ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۵۸.۷ 
درصد برای دهک اول است. همچنین آمار مذکور در 
مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
بین ۳۱.۹ درصد برای دهک پنجم و ششــم تا ۳۵ 
درصد برای دهک دهم است.  براساس این گزارش، 
نرخ تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی و 
دخانی در ماه مرداد نسبت به ماه قبل از آن )تیرماه( 

۶ درصد کاهش یافته است. 

اخبار
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مشخص نیســت شــرکت هایی که نظارتی روی 
آنها وجود ندارد در چه وضعیتی هســتند. از ۱۸۹ 
شــرکتی که در لیســت واگذاری قرار دارند ۱۰۴ 
شرکت زیان ده هستند و روز به روز هم به زیان آنها 
اضافه می شود و همه این زیان از جیب ملت ایران 
می رود. به گزارش ایسنا، حسین قربانزاده در نشست 
خبری با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی در 
سال های گذشــته درگیر چالش های زیادی بوده 
است، اظهار کرد: دلیل این چالش ها واگذاری هایی 
بوده است که بعضا موفق و یا ناموفق بوده است. به 
همین دلیل در طول یکسال گذشته که در سازمان 
خصوصی سازی مشغول به کار شدم، ترجیح دادم 
در یک رویداد بین المللی همه شــرکت هایی که 
طی سال های گذشته به صورت خرد، مدیریتی و 

کنترلی واگذار شده اند بررسی شوند.
وی ادامــه داد: در واقع مرحله نخســت اقدامات 
صورت گرفته شفافیت است. در این راستا جزئیات 
همه واگذاری هایی که دو دهه گذشته انجام شده 
در ســامانه ای تحت عنوان پاســخ به استحضار 
عموم رسیده اســت. این واگذاری ها در ۹ رسته 
موضوعی شامل بانک و بیمه، معدن، پتروشیمی، 
راه و شهرســازی، صنعت، خدمات، کشــاورزی، 

پاالیش نفت و نیرو می شــود.  رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی با تاکید بر اینکــه پیش بینی 
ناپذیری اقتصاد، بازده نامتعارف بازارهای موازی 
تولید، مداخالت مســتقیم دولت و قیمت گذاری 
دستوری در موفقیت  و شکست واگذاری ها تاثیر 
مســتقیم دارد، اظهار کرد: صرف اهلیت داشتن 
خریدار لزوما تضمین موفقیت واگذاری نیســت 
و حمایت هوشــمند دولت قبل، حیــن و بعد از 
واگذاری باید ادامه داشته باشــد زیرا سرنوشت 
واگذاری ها مهم تر از اعداد و ارقامی اســت که در 
قراردادها نوشته می شود. وی تاکید کرد: اگر روی 
اعداد و ارقام متمرکز شــویم ممکن است شرکت 
واگذار شده با مشکالت بیشــتری از جمله زیان 
انباشته به دامان دولت بازگردد. قربانزاده با بیان 
این که از هشت هدف صدر سیاست های اصل ۴۴ 
افزایش کارایی و بهــره وری بنگاه ها و همچنین 
گســترش مالکیت عموم مردم در اولویت است، 
اظهار کرد: ســهام عدالت قرار بود این بخش را به 
نتیجه برســاند که به این اهداف نرسید. تا زمانی 
که بخش حقیقی و واقعی اقتصاد رشد نکند همه 
سازمان هایی که کمک می کنند این رشد رخ دهد 

درجا می زنند.

شفافیت همه شرکت هایی که در لیست 
واگذاری قرار دارند

رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه با تاکید بر 
این که پیگیری برای بازگشت شرکت هایی که از 
گروه بندی خارج شده اند ادامه دارد، توضیح داد: 
حدود ۳۲۸ شرکت یا از گروه بندی خارج شده اند یا 
از ابتدا گروه بندی نداشتند. همچنین این پیشنهاد 
برای اخذ مجوز گروه سه مطرح شده است که در 
حال بررسی از هیات دولت است و یک اتفاق مثبت 
برای شرکت هایی که از گروه بندی خارج شده اند 

محسوب می شود.
وی با اشــاره به حاشــیه هایی که برای شــرکت 
فوالد اتفاق افتاد اظهار کرد: شــرکت فوالد یکی 
از بزرگترین شــرکت های بورســی بود که این 
حاشــیه ها برای آن رخ داد. با این حال مشخص 
نیست شــرکت هایی که نظارتی روی آنها وجود 
ندارد در چه وضعیتی هستند. از ۱۸۹ شرکتی که 
در لیست واگذاری قرار دارند ۱۰۴ شرکت زیان ده 
هستند و روز به روز هم به زیان آنها اضافه می شود 

و همه این زیان از جیب ملت ایران می رود.
وی با تاکید بــر این که صورت هــای مالی همه 
شرکت ها باید شفاف شــود، ادامه داد: تا اواسط 

مهرماه سال جاری همه شرکت هایی که در لیست 
واگذاری قرار دارند شــفاف خواهند شد. از ۱۲۸ 
شرکت مذکور فقط ۲۴ شرکت وضعیت مناسب و 
شفافی دارند و می توان آنها را در گرید A قرار دارد.

۲۰ شرکت بزرگ در لیست واگذاری
رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد ۲۰ شرکت 
دولتی که در لیســت واگذاری قرار دارند توضیح 
داد: ۱۰۰ درصد هواپیمایــی کیش، ۱۰۰ درصد 
لوله گستر اســفراین، ۷۶ درصد مجتمع صنعتی 
اسفراین، ۸۰ درصد آلومینای ایران، ۱۰۰ درصد 
معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران، ۱۵ درصد 
مجتمع صنایع آلومینای جنوب، ۲۰ درصد توسعه 
نیشکر جانبی، ۱۰۰ درصد کشاورزی و دامپروری 
سفیدرود، ۴۹ درصد طراحی ســاختمان نفت، 
۱۶ درصد پاالیش نفت امام خمینی )ره(  شازند، 
۴۰ درصد پاالیش نفت کرمانشــاه، ۱۷.۹ درصد 
پاالیش نفت ســتاره خلیج فــارس، ۳۰ درصد 
عمران مسکن شــرق، ۴۰ درصد عمران مسکن 
ثامن، ۱۰ درصد اپال پارسیان سنگان، ۳۵ درصد 
 فوالد سفیددشــت وغیره در لیســت واگذاری 

قرار دارند. 

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ضمن اذعان 
به این که به فاصله »میلیمتری« تا رسیدن به توافق 
رسیده ایم، هشدار داده کشــیدن مذاکرات به پس از 

تابستان احیای برجام را دشوار خواهد کرد.
در شرایطی که به نظر می رسد تهران دست کم تا پایان 
هفته بررسی پاسخ آمریکا پیشنهادی اروپایی احیای 
برجام را در دستور کار دارد، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا هشدار داده که تنها چند روز برای رسیدن 

به توافق فرصت داریم.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در 
گفت وگو با روزنامه اتریشی کرنون زایتونگ در پاسخ به 
پرسشــی پیرامون وضعیت مذاکرات هسته ای گفت: 
»من پاســخ را از ایاالت متحده دریافت کردم. اکنون 
این وظیفه ایران است که به آن ها پاسخ دهد«. او پمن 

قدردانی از نقش پررنگ دولت اتریــش، افزود: »ما به 
لحظه حساسی رسیده ایم. من خوشبین هستم، این 
آخرین میلی مترهاســت. این ]توافق[ جهان را کمی 
امن تر می کنــد«.  در اوایل ماه جــاری، اتحادیه اروپا 
آن چه را که به عنوان »متن نهایی« یک توافق احیا شده 

توصیف کرده، به اعضای حاضر در مذاکرات ارائه کرد. 
ایران هفته گذشته پاسخی به این پیش نویس ارائه کرد 
که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
آن را »معقوالنه« توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در ۲۴ آگوست گفت که دولت بایدن پاسخ خود را 
به نظرات ایران در مورد پیش نویس اتحادیه اروپا ارسال 
کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در همان 
روز گفت که ایران در حال بررسی پاسخ های دریافتی 

آمریکا از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا است. 

قیمت دالر روز گذشته در تهران رنج بود اما در بازارهای 
همسایه دنده معکوس زد. قیمت ســکه هم کانال ۱۴ 
میلیون تومان را از دســت داد. به گزارش اقتصادنیوز ؛ 
قیمت دالر در اولین روز هفته جاری افزایش چشمگیری 
را ثبت کرد و  توانست وارد کانال ۳۰ هزار تومان شود اما در 
ادامه معامالت نقدی بازار ارز تهران  شاهد دنده معکوس 
قیمت دالر بود .  هر برگ اسکناس آمریکایی عصر دیروز 
به قیمت ۲۹ هزارو ۶۵۰ تومان مبادله شد و در بازار  روز 
گذشته نسبت به روزر قبل تقریبا رنج بود . نرخ دالر روز 
گذشته در محدوده ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رسید 
.  معامله گران معتقد بودند یکی از دالیل نوسان محدود 
نرخ دالر در بازار ارز روز گذشته به بازارهای همسایه بر 
می گردد. نرخ دالر در هرات روز گذشــته ۲۴۰  تومان 
پایین تر از روز قبل معامله شد و در محدوده ۲۹ هزار و 
۴۸۰ تومان بود .  سلیمانیه هم روز گذشته نتوانست مرز 
۳۰ هزار تومان را حفظ کند. نرخ دالر در بازار سلیمانیه 
روز گذشته مرز ۳۰ هزار تومان را از دست داد و با بیش از 
۳۰۰ تومان کاهش نسبت به روز قبل به قیمت  ۲۹ هزارو 

۸۸۰ تومان به فروش رسید. 

 قیمت درهم روز گذشته نزولی بود
در کنار عوامل یاد شده قیمت درهم روز گذشته نزولی 
بود. نرخ حواله درهم روز گذشته محدوده حساس ۸ هزار 
و ۲۰۰ تومان را از دست داد و با کاهش ۵۰ تومانی بر روی 
۸ هزار و ۱۷۰ تومان قرار گرفت.  البته رفتار بازار ساز هم 

موجب احتیاط بازیگران ارزی در تهران شده است. 

ورود دالرمتشکل به کانال ۲۹ هزار تومان 
قیمــت دالر در بازار متشــکل روز گذشــته افزایش 
چشمگیری را ثبت کرد. نرخ دالر متشکل روز گذشته با 

۸۰۰ تومان رشد وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد . 

برجام زیر ذره بین معامله گران ارزی
منابع مطلع روز گذشــته یکشــنبه اعالم کردند که 
بررسی دقیق پاسخ های آمریکا به محورهای اصالحی 
ایران در خصوص ایده هــای هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپایی همچنان در ســطوح کارشناســی در جریان 
 اســت و این روند حداقل تا پایان هفته جــاری ادامه 
خواهد داشــت.  ایــن در حالی اســت  که رســانه ها 

به صــورت غیررســمی متنــی را منتشــر کرده اند 
که بخشــی از پاســخ طوالنی آمریکا به ســؤال های 
ایــران را در بــردارد و نشــان می دهد مــوارد مهمی 
 از خواســته های ایــران مــورد قبــول آمریــکا واقع 

نشده است.

رشد قیمت اونس طال در بازار شنبه 
بازار جهانی طال روز گذشته یکشنبه تعطیل بود. قیمت 
اونس طال در بازار دیروز مسیر رشد  را طی کرد. فلز گران 
بهای جهانی روز شنبه در مقایسه با روز جمعه تقریبا ۴ 

دالر باال رفت  و به قیمت ۱۷۳۹ دالر مبادله شد.

دنده معکوس قیمت سکه و طال 
بازار طال و ســکه روز گذشــته در ایران مانند نرخ دالر 
دنده معکوس زدند . قیمت طال ۱۸ عیار روز گذشته در 
مقایسه با عصر دیروز ۶ هزار تومان کاهش را ثبت کرد 
 و به قیمت ۱ میلیون و ۲۶۹ هــزارو ۳۰۰ تومان مبادله 

شد .
بازار سکه روز گذشته به دســت معامله گران کاهشی 

افتاد . قیمت سکه روز گذشــته تا محدوده ۱۴ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان پیشــروی کرد اما در ادامه معامالت 
نقدی از ســرعت افزایش قیمت ســکه کم شد و فلز 
 زرد رنگ داخلی به قیمت ۱۴ میلیــون تومان معامله

 شد . 
در معامالت پشت خطی شب گذشته قیمت سکه  کانال 
۱۴ میلیون را از دست داد و به قیمت ۱۳ میلیون و ۹۵۰ 

هزار تومان مبادله شد . 
در بازار روز گذشته هم قیمت سکه از کانال ۱۴ به کانال 
۱۳ میلیون تومان برگشت و  در محدوده ۱۳ میلیون و 
۹۴۰ هزار تومان مبادله شد . این قیمت در مقایسه با روز 

گذشته ۷۹ هزار تومان کاهش را نشان می دهد. 
قیمت ســکه در نیمــه معامالت نقدی روز گذشــته 
۱۳ میلیــون و ۸۵۰ هــزار تومــان بــود . ارزش ذاتی 
ســکه نیز روز گذشــته ۱۲ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان 
بود که در مقایســه با قیمــت نقدی فاصلــه بیش از 
۱ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان را نشــان می دهد.

 حباب ســکه هم روز گذشــته در محدوده ۱۴ درصد 
بود. 

رئیس سازمان خصوصی سازی:

 از ۱۸۹ شرکتی که در لیست واگذاری قرار دارند ۱۰۴ شرکت زیان ده هستند

هشدار بورل:

 تنها چند روز برای احیای برجام فرصت داریم

دنده معکوس قیمت دالر، سکه و طال

برجام زیر ذره بین معامله گران ارزی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک گفت: رهاشدگی سایت 
های فروش ملک، زمینه ساز افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن 

در کشور شده است. 
سعید لطفی گفت: کنترل تورم و تولید مسکن به صورت جهادگونه 
می تواند به کنترل قیمت خانه منجر شــود. متاســفانه رشد بیش 
از حد نقدینگی و رســیدن آن به ۵۲۵۰ هزار میلیــارد تومان مثل 
 یک ســیل عمل می کند که با هجوم به بازارها آنهــا را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
به گفتــه عضو اتحادیه مشــاوران امــالک کشــور، در صورتی که 
نتوانیم علت های منجر به نابســامانی بازار مســکن را شناســایی 
و در جهت حل آنها اقدام کنیــم، مجبوریم به مقابلــه با معلول ها 
بپردازیــم. او می گوید: رهاشــدگی ســایت های فــروش ملک از 
عوامل رشد قیمت مســکن اســت به طوری که درباره اثرات درج 
نرخ های دلخواه در اپلیکیشــن ها و ســامانه های فروش ملک که 
باعــث ایجــاد رکوردهای افزایشــی قیمت مســکن می شــود، 

هشــدار داده ایم. البته مخالف اســتفاده از تکنولوژی نیســتیم اما 
 باید برای فعالیت ســایت های ملکــی، قوانین و مقررات مناســب 

وضع شود.
لطفی گفــت: متاســفانه ارگان ها یا دســتگاه هایی که مســئول 
مســتقیم برنامه ریزی در حوزه مســکن بوده اند نتوانسته اند نابه 
سامانی های اقتصاد کالن و رشد لجام گســیخته قیمت ها در بازار 
 مســکن را کنترل کنند بنابراین همواره آنهــا را عامل گرانی خانه 

معرفی می کنند.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک، واسطه های 
ملکی بــرای رونــق بازار مســکن تالش مــی کنند قیمــت ها را 
 پایین بیاورند اما مشــاوران امــالک از هیچ گونــه حمایت دولتی 

برخوردار نیستند. 
او گفــت: مشــاوران امالک زیــر مجموعه وزارت صمت هســتند 
اما به دلیــل تضعیــف این صنــف و برخــی نزاع هــای بی مورد 
داخلی، شــرایط به گونه ای شــده که هر دســتگاه و وزارتخانه ای 

 بــه خــودش اجــازه می دهــد دربــاره قوانیــن صنــف اظهار 
نظر کند.  این کارشناس مسکن درباره طرح تعیین نرخ حق الزحمه 
مشــاوران امالک بر اســاس قیمت منطقه ای گفــت: این طرح که 
توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، پشتوانه کارشناسی ندارد 
و بدون مشورت با فعاالن بازار مسکن تهیه شده است. بنابراین مثل 
 بسیاری از دستورالعمل ها و ابالغیه های خلق الساعه قبلی محکوم 

به شکست است.
او گفت: حدود ۱۲ هزار مشــاور امــالک دارای پروانه کســب در 
شــهر تهران فعالیــت می کننــد و به طــور معمول شناســنامه 
دار هســتند اما تقریباً ۳ هــزار دفتر بــدون پروانه به شــکل غیر 
قانونــی فعالیت دارند. ایــن دفاتر بدون مجــوز، تخلفاتی همچون 
دریافت باالبود، کمیســیون باالتــر از نرخ های مصــوب و تعیین 
قیمت های بی حســاب و کتاب بــرای واحدهای عرضه شــده را 
 مرتکــب می شــوند که بایــد در اســرع وقت بــه وضعیــت آنها 

رسیدگی شود.

بســیاری از اعضای فعلی اتاق هــای اصناف به دلیل 
تبصره ۱ماده ۲۲ قانون نظــام صنفی مبنی بر اینکه 
افرادی که دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیئت 
مدیره اتحادیه ها عضو بوده اند امکان کاندید شــدن 
در دور بعدی انتخابات را ندارند بایــد از اتاق اصناف 

خداحافظی کنند.
به گزارش تســنیم، انتخابات اتاق اصناف و ترکیب 
اعضای هیئت رئیســه آن همیشه یکی از موضوعات 
بســیار مهم در جامعه صنفی که تقریبا یک سوم از 
جمعیت کشــور را خانواده اصناف تشکیل می دهند 
تلقی می شود. بر این اساس کاندید های کسب کرسی 
هیئت رئیسه در اتاق های اصناف شهرستان ها باید ابتدا 

از اتحادیه هایی که پروانه صنفی کســب نموده اند، 
در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه شرکت نمایند. در 
صورت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه، در صورت 
قرار گرفتن در لیست منتخبین، انخابات داخلی هیئت 
مدیره برای تعیین رئیس و نایب رئیس اتحادیه و... انجام 
شــده و در صورتی که بتواند به سمت رئیس اتحادیه 
دست پیدا کنند، می توانند برای کسب کرسی اتاق 
اصناف شهرستان اقدام نمایند. رئیس اتحادیه ها در هر 
شهرستان از بین متقاضیان هیئت رئیسه، اعضای اتاق 
شهرستان را انتخاب می کنند و همان پروسه اتحادیه 
در اتاق تکرار شده و اعضای هیئت رئیسه برای سمت 
های مختلف از جمله رئیس اتــاق، نایب رئیس اول و 

غیره رای گیری می نماینــد. در این مرحله از کاندید 
های حضور در اجالس اصناف از بین نمایندگان هیئت 
رئیسه اتاق های اصناف هر شهرستان ثبت نام به عمل 
آمده و به ازای هر استان تقریبا ۱۰ و استان تهران ۱7 
نفر به اجالس اصناف راه پیدا نموده و از بین اعضای این 
مجلس، برای سمت های مختلف اتاق اصناف ایران رای 
گیری به عمل می آید. در این بین اما بسیاری از اعضای 
فعلی اتاق های اصناف به دلیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون 
نظام صنفی مبنی بر اینکه افرادی که دو دوره متوالی 
یا ۴ دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه ها عضو بوده 
اند دیگر امکان کاندید شدن در دور بعدی انتخابات را 

ندارند،  باید از اتاق صناف خداحافظی کنند.

فعالیت ۳ هزار مشاور امالک غیرقانونی در پایتخت

خداحافظی اصناف کشور با پدرخوانده ها
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عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی خاطر نشان کرد: 
آمار گمرک حاکی از این مهم است که میزان صادرات 
محصوالت لبنی بر پایه شیر در یک سال اخیر رشد کرده 
است؛ در واقع کاهش مصرف  لبنیات در بازار داخلی، 
توسعه صادرات را به همراه آورده است. اسماعیل خاتمی 
با اشاره به کاهشی شدن مصرف لبنیات در یک سال 
گذشته، گفت: آمار گمرک حاکی از این مهم است که 
میزان صادرات محصوالت لبنی بر پایه شیر در یک سال 
اخیر رشد کرده است؛ در واقع کاهش مصرف  لبنیات در 
بازار داخلی، توسعه صادرات را به همراه آورده است. وی 
خاطر نشان کرد: سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد از جذب 
شیر لبنی در غالب گروه های مختلف محصول صادر 
 شد و پیش بینی می شود ۴۰ درصد از شیر تولید شده 
در سال جاری تمایل به خارج شدن از کشور را داشته 
باشد. این فعال اقتصادی واردات محصوالت لبنی بر 
پایه شیر را صفر درصد دانســت و افزود: آمار رسمی 
در 6 ماه نخست ســال گواه افزایش تولید شیر خام را 
نشان نمی دهد؛ همچنین بعد از اصالح نظام یارانه ای 
و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت این محصوالت سرانه 

مصرف ریزش پیدا کرد.
عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی با بیان اینکه 
تا امروز جایگزینی برای جبران کاهش قدرت خرید 
مردم از سوی دولت در نظر گرفته نشده است، افزود: 
گمانه زنی های توزیع کاال برگ الکترونیکی در مهر 
و آبان ســال جاری مطرح شده اســت که توزیع آن 

می تواند تاحدودی میل به مصرف را تقویت کند. این 
کارشناس حوزه لبنی ادامه داد: میزان مصرف لبنیات 
در افق ۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ کیلوگرم ترسیم شده است 
اما جمع جبری سرانه مصرف در سال جاری عدد 7۰ 
کیلو را نشان می دهد. خاتمی تصریح کرد: حمایت ها 
در ایران بیشتر متوجه تولیدکنندگان و دامداران است 
تا در نهایت به تولید در کشور ضربه وارد نشود از این رو 
دولت عوارض صادراتی برای محصوالت لبنی را حذف 
کرد تا شیری که در دســت دامداران مانده از کشور 
خارج شود این در حالیست که با کاهش مصرف هیچ 

نهادی از مصرف کنندگان حمایت نکرد.
وی با اشــاره به فقدان بســته های حمایتی مصرف 
در کشــور، افزود: سیســتم  تحریک مصرف را باید 
به وجود بیاوریم؛ و این مسئله می تواند در غالب شیر 
مدارس و توزیع یارانه لبنیات به خانوارها داده شود. 
این کارشــناس حوزه محصوالت لبنی با اشــاره به 
لزوم مطالبات شهروندان و والدین برای اعطای شیر 
مدارس، بیان کرد: دولت باید مصرف لبنیات به عنوان 
یک کاالی سالمت محور را تحریک کند؛ ۱۰۰ کشور 
در دنیا طرح شیر مدارس را دنیال می کنند و این الگو 
شناخته شده  است. یکی از پیشنهادهای ما این است 
که دولت می تواند از عوارض کاالهای زیان رسان را در 
بخش کاالهای سالمت محور توزیع کند؛ به عنوان 
مثال عوارض بر مصرف شکر، روغن، اسنک و ... جمع 

بین مردم توزیع کند.

رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک تهران گفت: 
در شــرایط کنوني گراني ها موجب شــده اند 
تــا خانوارها نتوانند مســکن موردنظرشــان را 
خریداري کنند و به همین دلیل در بازار خبري 
از رونق نیســت. مصطفي قلي خسروي، رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک تهــران یکي از مهم 
ترین علل بــروز این بي رمقي و کســادي بازار 
 مســکن این اســت که خریداري بــراي خرید 

مسکن نیست.
وي با بیان اینکه مــردم به عنوان مصرف کننده 
واقعي مســکن مردم این روزها در فقر و گراني 
گرفتار شــده و قدرت خرید مناســبي ندارند 
افزود: حتي افــرادي که پیش تــر اندکي پس 
انداز براي خرید مســکن داشــتند اکنون دیگر 
قادر نیســتند اقدام به خرید مسکن کنند؛ چرا 
 که هزینه خرید باال رفته و متاسفانه قابل قیاس 

با قبل نیست. 
طبیعتاً در وضعیتي که فقــط هزینه ها افزایش 
مي یابند و قدرت خرید ثابت است و حتي کمتر 
مي شــود، مردم دیگر تواني براي خرید مسکن 
ندارند. به ایــن ترتیب بازار از رونــق مي افتد و 
مشکالتي این چنیني ایجاد مي شود. خسروي 
اظهار داشــت: در حال حاضر غالباً افرادي اقدام 
به خرید مســکن مي کنند که قصد فروش آن 
را دارند و در واقــع باید گفت نیاز اصلي شــان 
 مسکن نیست و به عنوان یک کاالي سرمایه اي 

به آن نگاه مي کنند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهــران ادامه 

داد: طي ســال هاي اخیر بســیاري از افراد به 
دلیل این کــه ارزش پول شــان را حفظ کنند 
اقدام به ســرمایه گذاري در بازار مسکن کردند 
تا به این ترتیب بتوانند قدرت پول شان را حفظ 
کنند و غالبــاً این عده تقاضاي خرید مســکن 
داشتند نه مردم عادي که به عنوان یک سرپناه 
به مســکن مي نگریســتند. چرا کــه حقوق و 
 دستمزدهاي مردم پاســخگوي تأمین نیازشان 

به مسکن نبود. 
وي تصریح کرد: من اعتقــاد دارم دولت ها باید 
کمک کنند تا مشــکالت مردم کاهــش یابد. 
حمایت هاي مالي مناســب و متناسب با میزان 
گراني ها در این میان مي توانــد کمک کننده 
باشد. خســروي افزود: همچنین تأمل پیرامون 
این نکته ضروري است که اگر قرار است از طریق 
اعطاي وام به افراد آن ها را خانه دار کنیم باید این 
رقم متناســب با گراني مسکن باشد و همچنین 
زیرساخت ها به گونه اي اصالح شوند که به ویژه 
در شرایط حســاس کنوني بار تورمي بر دوش 

مردم تحمیل نکند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران با اشاره 
به اینکــه اگر اقتصاد کشــور از رویه مناســبي 
برخــوردار باشــد افزایش قــدرت خرید مردم 
منجر به تــورم و گرانــي نمي شــود گفت: در 
کشــور ما برعکس هر زمان که تالشي براي باال 
بردن رفاه مردم از نظر مالي مي شــود شــاهد 
 بروز مشــکالتي از جهت باال رفتــن قیمت ها 

هستیم.

با نزدیک شدن به ایام اربعین 
همان داستان هرساله خرید 
و فروش بلیت در بازار سیاه به 
راه افتاده اســت. عدم نظارت 
بر قیمت گذاری بلیت توسط 
آژانس های هواپیمایی و عملکرد خودسرانه آنها، قیمت 
بلیت را به طرز سرسام آوری افزایش داده است. همچنان در 
این ایام شاهد آن هستیم که بازار سیاه و داغی برای جوالن 
ایرالین های داخلی برای پروازهای نجف ایجاد شده است. 
این در حالی است که سفر زمینی در این ایام نیز مشمول 
افزایش 7۵ درصدی قیمت بلیت اتوبوس شده است. برای 
متقاضیان امسال هزینه سفر به عراق و نجف سر به فلک 
می گذارد. در سایه عدم مدیریت و عدم نظارت بر عملکرد 
شرکتهای حمل و نقل، خسارات این اتفاق به چشم مردم 
و زائران خواهد رفت. این در حالی است که بسیاری از این 

زائران با قرض و بدهی راهی این سفر می شوند. 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حتی اگر 
شخصاً در فرودگاه مستقر شوم اجازه تغییر قیمت ها را 
نخواهم داد گفته است: فعاًل نرخ مصوب برای پروازهای 
عتبات عالیات 6 میلیون تومان اســت. اما نایب رئیس 
کمیسیون عمران مجلس از گرانی شدید بلیت هواپیما و 

اتوبوس برای زائران اربعین انتقاد کرد و خواستار پیگیری 
این موضوع شد. کمال علیپور خنکداری در جلسه علنی 
روز یکشنبه 6 شهریورماه طی تذکر شفاهی اظهار داشت: 
وزارت راه و شهرسازی باید با جدیت بیشتری به موضوع 
بلیت اربعین ورود کنــد. در همین زمینه رییس هیات 
مدیره انجمن شــرکت های هواپیمایی در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: در این ایام فعالیت چارترکنندگان 
به دلیل افزایش تقاضا زیاد می شود. این افراد از افزایش 
تقاضای بوجود آمده سوءاســتفاده کرده و برای مردم و 
زائران مشکالت بسیاری را ایجاد می کنند. این روند هر 
ساله تکرار می شود و باید راهکاری اساسی برای برخورد 
با متخلفان پیش بینی شود.  عبدالرضا موسوی اضافه 
کرد: شرکت های هواپیمایی همواره از چارترکنندگان 
شکایت دارند و این مساله به چالشی بر سر راه فعالیت این 
شرکتها تبدیل شده است. در حال حاضر بلیت هواپیما با 
قیمت بازار سیاه به فروش می رود و برای جلوگیری از سوء 
استفاده چارترکنندگان، تمام پروازهای چارتری اربعین 
حذف شده است. مسافران هم بلیت های کربال را با نرخی 

که اعالم می شود خریداری کنند.
در همین رابطه دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در 
گفت و گو با "ایلنا" با اشاره اعالم تاریخ فروش بلیت های 
اربعین از پانزدهم شهریورماه گفت: قرار ما با وزارت راه، 
فروش بلیت از بیستم شهریور ماه بود و بلیت های عراق 

تا قبل از بیستم شهریورماه با قیمت غیر مصوب فروخته 
شده  است. مقصود اسعدی ســامانی درباره اعالم زمان 
فروش بلیت اربعین با نرخ مصوب از ۱۵ شهریورماه اظهار 
داشت: قرار شرکت های هواپیمایی با وزارت راه و سازمان 
هواپیمایی این بوده که بلیت های اربعین با نرخ مصوب 
6 میلیون تومان از بیستم شــهریور ماه آغاز شود و آغاز 
فروش بلیت از ۱۵ شهریورماه یک تصمیم غیرکارشناسانه 
است چراکه بلیت ها تا بیستم شهریورماه با قیمت های 

غیرمصوب به فروش رفته است.
وی با بیان اینکه بلیت مســیرهای خارجی مشــمول 
نرخ های مصوب نیست و تابع عرضه و تقاضا است، ادامه 
داد: سال های گذشته شرکت های هواپیمایی برای رفاه 
حال زائران حســینی با ســازمان هواپیمایی به توافق 
رسیدند که چند روز قبل و بعد از اربعین )مجموعا برای 
۱۰ روز( بلیت عراق را نرخ تعیین شــده در بازار عرضه 
کنند. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: سال 
گذشته وزارت راه و شهرسازی به شرکت های هواپیمایی 
اعالم کرد که نرخ بلیت رفت و برگشــت هر زائر در ایام 
اربعین ۵ میلیون تومان باشــد و در مقابل این کاهش 
قیمت از بهای واقعی، به ازای هر مسافر یک میلیون تومان 
در خدمات فرودگاهی به شرکت های هواپیمایی تخفیف 
داده خواهد شــد و هزینه های رویالیتی شــرکت های 
هواپیمایی را می پردازند اما در طول یک سال گذشته 

هنوز وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی به این 
وعده  خود پایبند نبودند و این هزینه ها پوشش داده نشد.

اسعدی سامانی با اشاره به هزینه های پرداخت شده در 
اربعین سال گذشته گفت: بابت جابه جایی 7۰ هزار زائر 
ایرالین ها حدود 7۰ میلیارد تومان هزینه های خدمات 
فرودگاهی و حدود 9۱6 هزار دالر هزینه های رویالیتی 
پرداختند که سازمان هواپیمایی تقبل کرده بود که این 
هزینه ها را جبران کند که نکرد. همچنین قرار بر این بود 
بخشــی از این هزینه ها با مطالبات شرکت فرودگاه ها 
از شرکت های هواپیمایی تهاتر شــود که این اقدام هم 
انجام نشــد. وی ادامه داد: امســال هم در یک تصمیم 
غیرکارشناسی وزارت راه  و شهرسازی به یکباره اعالم 
کرد که قیمت بلیت رفت و برگشت به اربعین 6 میلیون 
تومان خواهد بود در حالی که قیمت واقعی این مسیر 
بیشتر از این اعداد است و شرکت های هواپیمایی فقط ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر مسافر به فرودگاه 
نجف می پردازد. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که 
این پروازها یکسرخالی انجام می شود، به عبارت دیگر ۴ 
لگ پروازی برقرار خواهد شد که این به معنای افزایش 
هزینه های شرکت ها اســت. دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی افزود: به هر حال شــرکت های هواپیمایی 
برای رفاه حال مسافران اربعینی نرخ 6 میلیون تومانی را 
پذیرفتند و با سازمان هواپیمایی توافق شد که از بیستم 
شهریور ماه تا سی ام شهریور ماه بلیت های عراق با این 
نرخ مصوب به فروش برسد و امسال هم قرار بر این است 
که به ازای اعمال نرخ های مصوب برای پرواز عراق در ایام 
اربعین در خدمات فرودگاهی تخفیفاتی به ایرالین ها 
ارایه شــود. وی با انتقاد از وزارت راه وشهرسازی برای 
اعمال تصمیمات غیرکارشناســی و هماهنگ نشده با 
ایرالین ها گفت: قرار ما با وزارت راه و سازمان هواپیمایی 
فروش بلیت از بیستم شــهریور ماه بود اما روز گذشته 
اعالم شد که از پانزدهم شهریورماه فروش بلیت عراق 
با نرخ 6 میلیون تومان انجام می شود که این یک تصمیم 
کامال غیرکارشناسی است. قبل از اعالم هر تصمیمی باید 
با کارشناسان و دست اندرکاران هماهنگی شود چراکه  
بلیت های عراق تا بیستم شهریورماه از قبل با قیمت غیر 
مصوب فروخته شده و اگر نرخ جدید را مالک قرار دهیم 

به طور قطع ناهماهنگی ایجاد می شود.
اسعدی ســامانی تاکید کرد: چطور می شود که درباره 
تعیین بلیت اتوبوس در ایام اربعین مذاکرات طوالنی با 
صنف مربوطه انجام شده و بدون توافق هیچ تصمیمی 
گرفته نمی شود اما در بحث بلیت های هوایی شاهد چنین 

اعمال تصمیمات غیرکاشناسی هستیم.
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جوالن ایرالین های داخلی برای گرانفروشی پروازها ادامه دارد

بازار سیاه بلیت پروازهای اربعین
گرانی ۷۵ درصدی قیمت بلیت اتوبوس در اربعین 

هیچ نهادی از مصرف کنندگان حمایت نمی کند

افزایش صادرات محصوالت لبنی به دلیل افت مصرف داخلی

نگاه سرمایه اي به مسکن با هدف حفظ ارزش پول

اعطاي وام مسکن باید متناسب با گراني مسکن باشد

مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری پژو ۲۰7 مدل ۱۴۰۱ به شــماره انتظامی 9۲9 ن ۳۱ ایران ۲7 به شماره موتور 
۱78B۰۰9968۰ و شماره شاسی NAAR03FE9NJ922529 بنام نیشتمان اندیشه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۳۵۰
--

مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری پژو ۴۰۵ مدل ۱۳8۰ به شماره انتظامی ۴۲8 ب ۴۲ ایران ۲۳ به شماره شاسی 
IN80312102  به شماره موتور ۲۲۵۲8۰۱۱۵۴۰ بنام علی پیوندی بلدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۱۰۳۵۱
--

مفقودی 
سند کمپانی وانت زامیاد تیپ Z24NIB مدل ۱۳9۲ رنگ آبی  روشن – روغنی بهشماره انتظامی 7۳8 ب 
۲۳ ایران ۳7 به شماره موتور 6۵۰۲۳۴ و شماره شاسی NAZPL140BD0364033 بنام محمد رضا 

راحت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۳۴7
--

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یکباب ســاختمان پالک  ۱/۳۰  - اصلی بخش ۱۴ سلماس دفترجلد ۴۲ صفحه 

۱۳6 ذیل ثبت 7۵99 به شــماره چاپی ۴۴۳۱۵۳ بنام آقای قربانعلی کریمی ثبت ، صادر و تســلیم شده 
است بعدا برابر سند شــماره ۱۳۲۴8 – ۱۳88/۱۲/۰8 نزد بانک ملی ایران در قبال مبلغ یکصد و چهل و 
یک میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد ریال در قید رهن میباشد و مازاد آن برابر نامه شماره 
۱۳96۰۳۵۰۰۰67۴۵۲7 - 96/۰6/۲۱ دادیاری شعبه دوم سلماس در قبال مبلغ سیصد میلیون ریال در 
قید بازداشت میباشد. سپس مالک با ارائه درخواست واستشهاد محلی اعالم نموده که سند مالکیت مفقود 
گردیده است و درخواســت المثنی نموده اســت فلذا موضوع طی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار آگهی می گردد. چنانچه هرشخص نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در باال ذکر نگردیده 
است یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت با سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را برابر 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت صادر خواهد کرد و درصورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورتمجلس 
مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم واصل سند به 

دهنده آن مسترد می گردد.۱۰۳۴۵
حسین مطلبی قره قشالقی-  سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلماس

--
مفقودی 

برگ سبز )شناسنامه مالکیت( سواری پژو پارس مدل ۱۳99 به شــماره انتظامی ۲67 ق ۴۲ ایران ۳7 و 

شماره موتور 124K1535117  و شماره شاسی NAAN01CE6LK056285 بنام جبرائیل حسن 
زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۳۴6

--
مفقودی 

سند کمپانی خودروی سواری رنو لوگانL9۰   مدل ۱۳86 به شــماره انتظامی 69۳ ج ۴۲ – ایران ۳7 به 
شماره شاسی NAPLSRALD71005073 وبه شماره موتور K4MA690D010493 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط میباشد.۱۰۳۵۲
--

مفقودی 
سند کمپانی خودرو ســواری ســمند مدل ۱۳9۵ به شــماره انتظامی 8۵8 ن ۲9 – ایران ۳7 به شماره شاسی 
NAACR1HW0GF340927 وبه شماره موتور 147H0215957 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

میباشد.۱۰۳۵۳
--

مفقودی 
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت خودرو سواری پراید صبا مدل ۱۳8۰ به شماره انتظامی 66۴ ط ۲۴ – 
ایران ۲7 به شماره شاســی S1412280743864 و به شماره موتور M13278505 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد.۱۰۳۵۴

آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای مصطفی قلیان  فرزند  نوراله 

 به شرح دادخواستی که  به شماره  ۰۱۰۰۳96 / ۱۴۰۱  از این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که  مرحوم نوراله 
قلیان شیرخوارکالئی  فرزند ذت اله  به شماره شناسنامه ۴۳۴ صادره از  قائمشهر در تاریخ ۲۰ /  ۵ / ۱۴۰۱ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سیمرغ  فوت نموده 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 
۱.مصطفی قلیان شیرخوارکالئی   به شماره شناسنامه  ۵۲9 پسر  متوفی 
۲. مرتضی قلیان شیرخوارکالئی   به شماره شناسنامه ۵۲8  پسر  متوفی
۳.سمانه قلیان شیرخوارکالئی   به شماره شناسنامه ۲67  دختر  متوفی

۴. فیروزه علی پور شیرخوارکالئی   به شماره شناسنامه ۳۳8 همسر  متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 

باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی
م  الف :  ۲۱  / ۱۴۰۱
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انتخابات هیات مدیره انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران، 21 تیرماه برگزار شد. اگرچه 
حضور برخی چهره های پیشــین در هیات 
مدیره فعلی نیز مشــهود اســت، اما ورود 
چهره های جدید هــم در بین کاندیداها در 
انتخابات این دوره و هم در هیات مدیره برای مخاطبی که تحوالت این 
صنعت را رصد می کند، معنادار است. طی ســال های اخیر راه اندازی 
تشکل های موازی، سیاســی کاری، انحصارگرایی، رقابت غیرسازنده، 
ترجیح منافع فردی و گروهی به منافع جمعی و… بزرگ ترین آسیب را به 
صنعت لوازم خانگی کشور زد که بعد از خروج و ممنوعیت واردات برندهای 
خارجی در حال پوست اندازی بود. آنچه بیش از همه و بعد از حاشیه هایی 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی و اتفاقاتی همچون نامه به رهبری از فضای 
این صنعت به بیرون منعکس  شد، نوعی دودستگی، تشتت و منفعت طلبی 
بود. صنعت لوازم خانگی در این دوره با برخی خطاها بیش از حد سیاسی 

و تبعات آن گریبانگیر همه تولیدکنندگان شد.
تحوالت این صنعت نهایتا به سمتی پیش رفت که اکثر تولیدکننده ها 
به این باور رسیدند که هم صدایی بیش از دنبال کردن منافع شخصی 
و انحصارگرایی به آنها کمک می کند. زمان به تولیدکننده های لوازم 
خانگی ثابت کرد اگرچه در برخی مواقع، منافع برندها ممکن اســت 
متفاوت باشد، اما در مورد سیاست هایی همچون قیمت گذاری دستوری 
که نفس تولید را بریده و تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است، نفع 
همه تولیدکننده ها در این است که یک صدای واحد و پرقدرت از سوی 

آنها به گوش سیاست گذار و تصمیم گیر این صنعت برسد.
از همین رو آنچه از هیات مدیره جدید انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایــران در دور جدید فعالیــت انتظار می رود هم صدایی بیشــتر و 
نقش آفرینی و تاثیرگذاری به موقع در سیاست گذاری ها و تصمیماتی 
اســت که صنعت لوازم خانگی را تحت الشــعاع قرار می دهد و نفع 

تولیدکننده و مصرف کننده به آن گره خورده است.
در حال حاضر حضور چهره های جدید، در هیات مدیره انجمن صنایع 
لوازم خانگی نویدبخش شروع فصل جدیدی از فعالیت این تشکل 

بزرگ بخش خصوصی است.
محمود قهاری، مدیرعامل شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران در 
اولین گفت و گوی خود در کســوت عضو  و سخنگوی هیات مدیره 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، به بررسی برنامه های انجمن برای 

تاثیرگذاری بیشتر و بررسی مسائل روز صنعت پرداخته  است.

اگر بخواهیم در ابتدا یک آسیب شناسی داشته باشیم به نظر شما 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان بزرگ ترین تشکل 
بخش خصوصی این صنعت توانســته است در راستاي اهداف 
وجودي به وظایف خود عمل کند و تاثیرگذاري الزم در تصمیمات 

و سیاست گذاري هاي مربوط به این صنعت را داشته است.؟
به این موضوع باید از دو جنبه نگاه کرد؛ یکی رسالتی است که خود 
انجمن برعهده دارد و اقداماتی که می تواند انجام دهد و جنبه دیگر 
تغییر نگاه و فرهنگی است که در دولتمردان و سیاست هاي دولتی 
وجود دارد و اینکه چه قدر تشکل ها می توانند در تصمیماتی که دولت 
قرار است بگیرد، تاثیرگذار باشــند. با توجه به رویکردي که انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران در این دوره در انتخابات داشت، مشارکت 
اعضا نسبت به دوره هاي قبل بیشتر شد و این موضوع نشان می دهد کم 
کم این فرهنگ بین خود تولیدکنندگان و اعضاء در حال شکل گیري 

است که انجمن می تواند تاثیرگذار باشد.
از طرفی شرکت هایی که در هیات مدیره انجمن حضور دارند، از دست 
اندرکاران واحدهاي بزرگ تولیدی هستند و تمام مشکالت تولید را بسیار 
خوب متوجه هستند. بنابراین معتقدم انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در 
این دوره قدرتمندتر از پیش می تواند پیش برود و راهی که انجمن قبلی آغاز 
کرده است را رو به جلو ببرد. تالش این است هدف اصلی انجمن که همان 
ایجاد انسجام و همدلی بین تولیدکنندگان لوازم خانگی است، در اعضاء به 

وجود بیاید و تولیدکننده هاي بیشتري جذب انجمن شوند.

در سال هاي اخیر شاهد نوعی تشتت و دو دستگی میان فعاالن 
و تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی بودیم. این نبود انسجام و 
همصدایی در بسیاري موارد به ضرر تولید و صنعت لوازم خانگی 
تمام شد. از طرفی شاهد فعالیت انجمن هاي موازي بودیم و 
همین باعث شد در بزنگاه هاي حساس مربوط به این صنعت 
و در تصمیم گیري ها، صداي واحدي از فعاالن این صنعت در 
رسانه ها شنیده نشود؛ برنامه شــما براي ایجاد هم افزایی 
بیشتر بین فعاالن صنعت لوازم خانگی و تاثیرگذاري بیشتر 
در سیاست گذاري ها و تصمیمات مربوط به این صنعت در دوره 

جدید فعالیت انجمن صنایع لوازم خانگی چیست؟
تمام تالش مان را در این دوره خواهیم کرد که بتوانیم هم صدایی را 
در صنعت و در بین اعضا و تولیدکنندگان به وجود آوریم. متاسفانه 
فرهنگ ما ایرانی ها کمی مبتنی بر تک روي است. همه عالقه دارند 
براي منافع شخصی بجنگند این موضوع باید عمیقا درك شود که 

منافع فردي بسته به منافع جمعی است و این دو از هم جدا نیست.
ما در این دوره از انجمن واقعا به دنبال این هســتیم که خواسته هاي 
شخصی را کنار بگذاریم و نگاه جمعی به موضوع داشته باشیم. انگیزه 
شخصی اینجانب براي حضور در انجمن در این جهت است. شخصا عضو 
انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی هم بودم. همان جا هم تاکید 
داشتم باید صداي واحد داشته باشیم؛ البته ممکن است برخی انجمن ها 
جهت دیگري را دنبال کنند. اما شرایط ایده ال براي همه تولیدکنندگان 
این است که همه عضو یک انجمن و همصدا باشیم و یک صداي واحد 
از فعاالن این صنعت شنیده شود تا تاثیرگذاري بیشتري داشته باشیم. 
ممکن است برخی شرکت ها و تولیدکنندگان عالقه اي نداشته باشند 
در این مسیر همراه ما باشند ولی چاره اي جز مذاکره و مکالمه و تالش 

در جهت اینکه اتفاق نظر به وجود بیاید، نداریم.
اصلی ترین هدفی که ما در این دور جدید در انجمن دنبال می کنیم؛ 
تاثیرگذاري انجمن در سیاست گذاري هاي صنعت لوازم خانگی است. 
این اولویت اصلی ماست که مسئوالن بدون مشورت و نظرخواهی 
از فعاالن این صنعت تصمیم گیــري نکنند و تبعات تصمیمات را با 

مشورت با انجمن و تولیدکنندگان بررسی کنند.

مهم ترین تصمیمی که طی سال هاي اخیر در صنعت لوازم 
خانگی گرفته شد، ممنوعیت واردات برندهاي خارجی از 
جمله دو برند ال جی و سامسونگ بود که بخش زیادي از بازار 
ایران را در دست داشتند. شما با ادامه این سیاست موافق 

هستید؟
درســت اســت که این سیاســت باعث ممنوعیت واردات برخی 
شرکت هایی که خودشان ایران را تحریم کرده بودند، شد، اما واقعیت 
این است که اگر این ممنوعیت هم وجود نداشت، برندهاي خارجی به 
دلیل تحریم به بازار ایران نمی آمدند. البته متاسفانه به صورت وسیع 
و به رغم تالش هاي وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق همچنان 

کاالهاي این برندها در بازار ایران به صورت قاچاق وجود دارد.

با توجه به همین نکته و وفور لوازم خانگی قاچاق در بازار، بهتر 
نیست در صورت تغییر شرایط، به جاي ممنوعیت واردات با 
ابزارهایی همچون تعرفه، ورود این کاالها به کشور را مدیریت 

و البته براي این برندها و به نفع تولید داخلی هزینه بر کرد؟
باتوجه بــه اینکه نماینــدگان ایــن دو برنــد کــره اي در ایران 
سرمایه گذاري هاي زیادي براي تولید داخل داشته اند، بعد از تحریم 
ایران توسط برندهاي کره اي، نمایندگان ایرانی هم متضرر شدند و این 
اتفاق خوبی نبود. البته نباید این وقعیت را نادیده گرفت که با خروج 
برندهاي بزرگ از بازار ایران بسیاري از تولیدکنندگان و شرکت هاي 
لوازم خانگــی، ســرمایه گذاري هاي کالن و جدید انجــام دادند و 

ماشین آالت خود را به روز کردند و کیفیت کاالها افزایش پیدا کرد.
اگر تحقیقی هم در بازار صورت بگیرد، مشخص می شود مشتریان و 
مصرف کنندگان از کاالهایی که در حال حاضر تولید می شود رضایت 
بیشتري در مقایسه با گذشته دارند. بنابراین نبود برندهاي خارجی، 
برکت هایی براي مملکت داشته است. از جمله اینکه تولیدکنندگان 
ایرانی لوازم خانگی پا گرفتند. کیفیت تولیدات افزایش پیدا کرد. وضعیت 
خدمات پس از فروش در حال بهتر شدن است و… از طرفی کم کم 
مردم متوجه می شوند کاالي ایرانی آنچنان که قبال در ذهن شان بود، 

کاالي بدي نیست. این اتفاق به نظر من اتفاق خوبی است.
اینکه برندهاي داخلی لوازم خانگی طی چند سال اخیر توانستند کمیت 
و کیفیت تولیدات را افزایش دهند، شکی نیست اما در تجارت آزاد بحث 
رقابت مطرح است. این یک واقعیت است که با وجود همه پیشرفت ها، 
اساسا رشد و ارتقاي صنعت لوازم خانگی زمانی شکل می گیرد که رقابت 
گسترده باشد. از طرفی صنعت لوازم خانگی و الکترونیک جزو صنایع 
تکنولوژي محوري محسوب می شود که سرعت تغییرات باالیی دارد و 
به نظر می رسد این تعامل با برندهاي بزرگ دنیا براي انتقال تکنولوژي، 
دانش فنی، پیشرفت و رقابت الزم است. جدا از اینکه مصرف کننده هم 

اساسا باید حق انتخاب داشته باشد.
کامال به این اعتقاد دارم که رقابت باید در بازار وجود داشته باشد تا 
کیفیت افزایش پیدا کند. اگر برندهاي خارجی و شرکت ها با شرایط 
تولید واقعی به بازار ایران برگردند و مشابه سایر تولیدکنندگان، تولید 
کنند، هیچ مشکلی نیست؛. اما اینکه اجناس به صورت قاچاق و کاالي 
ساخته شده وارد بازار شود، به نفع صنعت لوازم خانگی و کشور نیست.
ما از اینکه شرکت هاي بزرگ وارد بازار و کشور شوند و انتقال تکنولوژي 
و دانش فنی به معنی واقعی صورت بگیرد؛ استقبال می کنیم. این 
موضوع باعث می شود سایر تولیدکنندگان هم اقدام به ارتقاي کیفیت 
کنند. هر چه قدر هم تولید واقعی باشد، هم براي کشور منافع بیشتري 
دارد و هم بــراي تولیدکننده و مردم بهتر اســت. بنابراین من فکر 

نمی کنم تولیدکنندگان مخالفتی در این زمینه داشته باشند.

به نظر می رسد مشکل از نگاهی است که واردات را در مقابل 
تولیدملی و خودکفایی قرار می دهد. این یک واقعیت است 
که در همه دنیا تولید یکسري اقالم با توجه به عدم صرفه 
اقتصادي در کشور صاحب برند انجام نمی شود. به عنوان 
نمونه در صنعت لوازم خانگی حتی شــرکت هاي بزرگ 
تولیدکننده، تلویزیون، پنل را وارد می کنند اما در کشور 
ما این اصرار وجود دارد که بگوییم در این زمینه یا موارد 
دیگر خودکفا هستیم یا داریم به سمت خودکفایی پیش 
می رویم. با توجه بــه تکنولوژي محور بودن این صنعت و 
ضرورت در نظر گرفتن مقیاس تولید، این نوع نگاه را چطور 

ارزیابی می کنید؟
با توجه با مثالی که عنوان کردید باید بگویم در زمینه پنل تلویزیون، 
تعداد شــرکت هاي تولیدکننده پنل در دنیا انگشت شمار هستند 
و همه شــرکت ها پنل را از این چند تولیدکننده بزرگ خریداري 
می کنند اما در مورد اقالمی همچون یخچال و ماشین لباسشویی 
کمی متفاوت است. معتقدم در کشور ما با توجه به وجود مواد اولیه، 
اگر سرمایه گذاري هاي اصولی و درستی صورت بگیرد، اتفاقات بسیار 
خوبی در این صنعت می افتد و نه تنها بسیاري از این اقالم را می توانیم 
در داخل کشور تهیه کنیم، حتی می توانیم صادرات در این زمینه 

داشته باشیم.
اما در حالی که ما در کشور مواد اولیه تولید، مواد معدنی، فوالدسازي 
و…داریم، تولیدکننده همچنان مجبور است، ورق پیش رنگ را از 
خارج تهیه کند. به این دلیل که بــراي تولید ورق هاي پیش رنگ با 

کیفیت در ایران سرمایه گذاري نشده است.
یا به عنوان نمونه و تا آنجایی که اطالع دارم ورق استیل وارد کشور 
می شود و تولید نمی شود. خب ســوال این است چه حجمی از این 
ورق استیل وارد کشور می شود؟ چه حجمی وارد کشورهاي همسایه 
می شود؟ در حالی که این کشورها مواد اولیه تولید این ورق ها را ندارند 

اما در کشور ما مواد اولیه براي تولید در دسترس است.
به عنوان نمونه در حال حاضر کمبود شیشه در خیلی از کشورهاي 
اطراف وجود دارد، در حالی که مواد اولیه تولید آن به وفور در کشور 
وجود دارد. بنابراین معتقدم اگر سرمایه گذاري درستی در این زمینه 
صورت بگیرد ما می توانیم به کشورهاي اطراف صادرات داشته باشیم 

و مقیاس تولید را افزایش دهیم.
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تقویت کمیسیون ها می تواند باعث 
شود تولیدکنندگان قطعات، استانداردهاي خود را ارتقاء دهند و به 
نقطه اي برسیم که حتی به کشورهاي اطراف قطعه صادر کنیم. این 
رویایی است که من دارم و به نظرم پتانسیل و توان آن در کشور وجود 

دارد. در مورد سایر اقالم هم این پتانسیل وجود دارد.

به نظر شما با وجود همه تنش ها و مسائل این صنعت، طی چند 
سالی که ورود برندهاي خارجی به بازار داخلی به طور رسمی 
ممنوع بود، برندهاي ملی توانسته اند با اقبال مصرف کننده 
رو به رو شوند و حتی در صورت رفع ممنوعیت، لوازم خانگی 
داخلی همچنان انتخاب بخشی از مصرف کنندگان در شرایط 

رقابتی و قیمت مشابه  باشد؟
لوازم خانگی ایرانی با اینکه جایگاه ویژه اي در صنعت لوازم خانگی 
در دنیا پیدا کند، هنوز فاصله دارد. ولــی برندهاي داخلی به لحاظ 
کیفی در حد قابل قبولی هستند. مصرف کنندگان می توانند بررسی 
و مقایسه کنند. فیدبک هایی که به ما می رسد، تحقیقات بازاري که 
صورت می گیرد، نشان می دهد مشتریان نسبت به چند سال گذشته 
از کیفیت تولیدات راضی تر هستند و واقعا افزایش کیفیت در کاالهاي 
تولید داخل محسوس است. طبیعتا هرچه رقابت بین تولیدکننده ها 
در این صنعت بیشتر شود، قطعا تولیدکننده هاي داخلی ناگزیر از 
افزایش کیفیت مداوم هست. با انتقال تکنولوژي و مزیت رقابتی وجود 

مواد اولیه در داخل کشور این اتفاق می تواند افتاد.

شما به صادرات اشاره کردید، اما در حال حاضر به رغم حمایت 
دولت از صنعت لوازم خانگی و ممنوعیت واردات، صادرات 
لوازم خانگی حدودا ۳۰۰-۲۰۰ میلیــون دالر و محدود به 
بازارهای درجه دوم و اقالمی همچون کولر و .. است. بر اساس 
گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، ۲۳۰ هزار 
تن لوازم خانگی به ارزش ۳۲۶ میلیون دالر در اقالم محدود 

صادر شده که چشمگیر نیست.
حضور در بازارهاي صادراتــی چند پیش نیــاز دارد. در درجه اول اگر 
سرمایه گذاري درستی صورت بگیرد، به قیمت مناسب می توانیم تولید و 
به کشورهاي اطراف صادر کنیم. مزیت صادرات لوازم خانگی براي تولید 
داخلی هم این است که در این حالت تیراژ تولید باال می رود و قیمت تمام 
شده براي تولیدکننده کاهش پیدا می کند. اتفاقی که در چین افتاد. چین 
به دلیل جمعیت باالیی که دارد حتی براي تامین نیاز بازار داخل باید تیراژ 
باالیی تولید کند؛ بنابراین قیمت تمام شده براساس یک فرمول خیلی 
ساده کاهش پیدا می کند. ما در ایران انرژي و نیروي کار نسبتا ارزان داریم، 

مواد اولیه هم کمابیش وجود دارد، بنابراین شرایط فراهم است.

فکر می کنید بدون ارتباط با برندهاي بزرگ تکنولوژي الزم هم 
براي حضور و رقابت تولیدات در بازارهاي صادراتی وجود دارد؟

تکنولوژي در مواردي که اشاره کردم و مدنظر است، خیلی پیچیدگی 
ندارد. قطعا هنوز با تولید تکنولوژي هاي پیشــرفته فاصله داریم، اما در 
برخی اقالم می توانیم این مسیر را طی کنیم و تولید انبوه و صادرات داشته 
باشیم. اتفاق دیگري هم که افتاده است و می تواند به تقویت مسیر صادرات 
کمک کند این است که در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه هاي حمل 
از چین، خرید کاالهاي ساخته شده از چین براي خیلی از کشورها مقرون 
به صرفه نیست و در این شرایط خرید کاالیی که داخل ایران تولید شود به 
شرط اینکه کیفیت خوبی داشته باشد می تواند حتی به اروپا صادر شود.  
البته شرایط تحریم و محدودیت هایی که در حال حاضر در روابط با سایر 
کشورها وجود دارد و امیدواریم در این دوره از مذاکرات که در حال حاضر 

در جریان است، حل شود، مانع بزرگی براي این مسیر است.
بله موضوع مهمی که باقی می ماند روابط بین الملل و تجاري است که 
با کشورهاي دیگر باید داشته باشیم. در حال حاضر این ارتباط وجود 
ندارد. انتقال پول به دلیل تحریم به سختی صورت می گیرد و حتی به 
دلیل سیاست هاي کشورهاي مختلف، ما نتوانستیم تعامل مناسب را 
با آنها داشته باشیم. خیلی از کشورها حاضر نیستند برندي که ایرانی 
است را داشته باشند و تاکید می کنند کارتن ها را تغییر دهید. این 
اتفاق خوبی نیست. در این شرایط قراردادهایی که در قالب پیمان هاي 

تجاري با کشورهاي مختلف می توان بست، کمک کننده است.
در روابط بین خیلی از کشورها تعرفه ها صفر است. قاعدتا این کشورها 
شرایط مناسب تري دارند و رقابت بهتري می توانند در بازار داشته باشند. 
فرض کنید ترکیه با عراق قراردادي داشته باشد که تعرفه تجاري صفر 
باشد اما کشور ما این شرایط را نداشته باشد؛ خب قطعا در این شرایط 
آنها خیلی جلوتر از ما هستند. بنابراین این پیمان هاي تجاري و اقداماتی 
که اتاق هاي بازرگانی می توانند انجام دهند و شناســایی طرف هاي 
تجاري و.. در این مسیر و بازارگشایی براي صادرات تا حد زیادي می تواند 
کمک کننده باشــد. فرض کنید ما قصد داشته باشیم به کشورهاي 
آسیاي میانه صادرات داشته باشیم. اساسا بازار این کشور و طرف هاي 
تجاري در این کشورها را نمی شناسیم و اطالعاتی در این زمینه نداریم. 
چطور باید ارتباط برقرار کنیم و بازارســنجی و اعتبارسنجی کنیم؟ 
در حال حاضر می دانیم اقداماتی در این زمینه در حال انجام اســت. 
همچنین با توجه به جنگ اوکراین و روسیه چند اتفاق افتاده که باعث 
شد کمی قیمت مواد اولیه در دنیا افزایش پیدا کند. یکسري شرکت هاي 
بزرگ که در روسیه کارخانه داشتند از جمله بوش روسیه را تحریم و 
تمام تولید و فروش خود را در این کشور متوقف کرد. در این شرایط بازار 
روسیه قطعا با یک کمبود مواجه می شود. این کمبود را ما خیلی راحت 
می توانیم با تولیدات داخلی جبران کنیم و خوشبختانه اقداماتی در این 

زمینه در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه درست برسد.

به نظر شما الزم نیست براي حضور در بازارهاي صادراتی، برند 
صادراتی ایجاد شود و تحت یک یا دو برند قوي در بازارهاي 

صادراتی رقابت کنیم؟
من فکر می کنم براي چنین اقداماتی کمی زود اســت. در ابتدا باید 
سیاست هاي صادراتی را اصالح کنیم و به سمتی برویم که بتوانیم 
صادرات انجام دهیم. اقتصاد راه خود را باز و پیدا می کند. همان طور که 
می گوییم نباید قیمت گذاري دستوري باشد اینکه به صورت دستوري 
برند صادراتی ایجاد کنیم هم فایده اي ندارد. شرکت هاي قوي تر مسلما 
قدرت بیشتري براي صادرات خواهند داشت و خود به خود این اتفاق 
خواهد افتاد. بنابراین من اساسا معتقدم ما باید پایه و اساس داستان 
را درســت کنیم که تولیدکننده بتواند کاال صادر کند و با نام ایران 

صادرات انجام دهم. مابقی مسائل در ادامه اصالح می شود.

شما به اهداف صادراتی اشاره کردید اما به نظر می رسد به دلیل 
مشکالتی همچون افزایش قیمت نهاده هاي تولید، قیمت گذاري 
دستوري و… تولید لوازم خانگی با چالش هاي متعددي روبه 

روست. قیمت گذاري دستوري و دخالت سازمان هاي حمایتی و 
تعزیراتی در صنعت لوازم خانگی چه تبعاتی داشته؟ آیا در این 

شرایط اهداف صادراتی تحت الشعاع قرار نمی گیرد؟
بله شرایط تولید مرتب پیچیده می شود. از یک طرف با تحریم رو به رو 
هستیم. از طرف دیگر قیمت ارز تغییر کرد، تعرفه گمرکی از ارز ۴2۰۰ 
به نیمایی تبدیل شد، هزینه هاي کارگري ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و.. 
عالوه بر این موارد انواع و اقسام هزینه ها از جمله هزینه حمل، هزینه هاي 
داخلی شرکت و.. براي تولیدکننده افزایش پیدا کرد. تمام پیمانکارهاي 
داخلی قیمت هاي خــود را از ۳۵ تا ۶۰ درصــد افزایش دادند. حتی 
شرکت هایی که مواد اولیه تولید می کردند قیمت مواد اولیه را افزایش 
چشمگیري دادند. همه این نهاده ها افزایش پیدا کرد و انتظار می رفت 
قیمت لوازم خانگی همچون سایر اقالمی که همسو با تورم افزایش پیدا 
کرد، افزایش پیدا کند، اما به دلیل سیاست قیمت گذاري دستوري اجازه 
این کار داده نشد و از آن طرف تولیدکننده با رکود در بازار مواجه شد. 
همه این موارد را اگر کنار هم بگذاریم متوجه می شویم به تولیدکننده 
فشار زیادي وارد شد. در حالی که همین تولیدکنندگان در زمان تحریم با 
افزایش سرمایه، تغییر خطوط تولید، سرمایه گذاري، جذب نیرو و… در 
پشت سرگذاشتن این بحران به دولت کمک کردند. زمانی که بازار خالی 
از اجناس شده بود، همین تولیدکنندگان لوازم خانگی، افزایش تولید و 
کیفیت دادند. در این شرایط انتظار می رفت دولت حداقل به تولیدکننده 

کمک کند که بتوانند حیات خود را حفظ کنند.
اما در مقابل و به عنوان نمونه، پایان ســال گذشته بانک ها پرداخت 
تسهیالت به تولیدکنندگان را متوقف کردند. این در حالی است که 
سرمایه درگردش بسیاري از واحدهاي تولید از طریق همین وام هاي 
بانکی صورت می گرفت و این ضربــه بزرگی براي تولیدکنندگان و 
شرکت ها بود. شما ببنید گردش پول براي تولیدکننده چه قدر است. 
زمانی که تولیدکننده سفارش می گذارد، باید همان ابتدا براي خرید 
مواد اولیه و ثبت سفارش پول را پرداخت کند. این روند ۶-۵ ماه زمان 

می برد. مرحله بعد باید تولید صورت بگیرد و اجناس به بازار برود.
در حال حاضر تولیدکنندگان مجبور هستند به صورت اعتباري جنس 
بفروشند و این طور نیست که پول نقد از نمایندگی یا بنکدار بگیرند. 

۵/۴ ماه پول در بازار می چرخد.
گردش این پول ممکن است بین ۹/۸ ماه و حتی یک سال هم باشد. 
از آن طرف یک بهره 2۳/2۴ درصدی به ام پول می خورد. همه این 
موارد را که کنار هم بگذاریم می بینیم یک افزایش قیمت ۳۵ تا ۴۰ 
درصدي باید براي تولیدات صورت بگیرد که براي تولیدکننده به صرفه 
باشد. ولی به دلیل سیاست قیمت گذاري دستوري اجازه این کار داده 

نمی شود و فشار زیادي به تولیدکننده وارد می شود.

فکر نمی کنید هر گونه افزایش قیمتــی که تولیدکنندگان 
خواستار آن هستند، منجر به عمیق تر شدن رکود بازار شود. 
در حال حاضر طرف تقاضا قدرت خرید با قیمت هاي فعلی را هم 

ندارد و درصورت افزایش قیمت این مسئله تشدید می شود.
بله اما چرا طرف تقاضا قدرت خرید ندارد و بازار با رکود مواجه شده 
است؟ یک تورم عجیب غریب در بازار وجود دارد. نه در زمینه لوازم 
خانگی بلکه همه اقالم خوراکی و غیرخوراکی و خدمات. اتفاقا لوازم 
خانگی کمترین میزان تورم را در مقایسه با سایر اقالم و کاالها داشته 
است. مردم به سختی توان خرید مایحتاج روزانه و اقالم غذایی را دارند. 

این دلیل رکود عمیق این بازار است.
با اینکه شرکت ها شروع به فروش اقســاطی کردند که مردم بتوانند 
خرید داشته باشند، اما مصرف کننده اساسا به دلیل تورم فزاینده قدرت 
و توان خرید ندارد. اتفاقا به همین دلیل است که تاکید دارم اگر صادرات 
عملیاتی شود به نفع تولیدکننده است. چون تولیدکننده، جنس در 
انبارها دارد، هر چه قدر این فروش بیشتر شود و انبارها خالی شود و 
تولید افزایش پیدا کند، قیمت تمام شده براي تولیدکننده کاهش پیدا 
می کند و حتی می تواند با قیمت پایین تري به مردم عرضه کند. جلسات 
بسیاري زیادي از سال گذشته در این زمینه با مسئوالن وزارت صمت 
ترتیب داده شد. اکثر تولیدکنندگان دراین جلسات حضور داشتند. 
موارد زیادي مطرح شد که نهایتا با یک میزان 1۰/1۵ درصدی افزایش 
قیمت موافقت شد. این موضوع همچنان ادامه دارد. به این دلیل که 
قیمت دالر همچنان باال می رود و تــورم همچنان روند صعودي دارد 
و تمامی این موارد روي قیمت تولید و هزینه هاي تولیدکنندگان تاثیر 
می گذارد. ما تمامی تالش مان را می کنیم که افزایش قیمت نداشته 
باشیم، اما در برخی موارد اجتناب ناپذیر است. حتی مسئوالن وزارت 
صمت هم این موضوع را درك کرده اند و قبول دارند که به دلیل افزایش 
هزینه هاي تولید، افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است اما به نظر می رسد، 

آنها هم محدودیت هایی دارند و به اصطالح دست شان بسته است.

به نظر می رسد صنعت لوازم خانگی به ویژه طی سال هاي اخیر 
و البته با خطاهایی که معتقدم از سوي برخی تولیدکنندگان 
صورت گرفت بیش از حد سیاسی شد. از همین رو هرگونه 
تصمیم در مورد ایــن صنعت از جملــه افزایش قیمت با 

حساسیت باالیی روست.
بله درست است مسائل صنعت لوازم خانگی تا حد زیادي سیاسی 
شد. به عنوان مثال در وزارت صمت همه می دانند قیمت لوازم خانگی 
باید افزایش یابد. اما به دلیل سیاسی شدن این حوزه دست مسئوالن 
در این زمینه بسته است. در مورد همین موضوع قیمت گذاري، شما 
فرض کنید دولت قیمت گذاري دستوري را بردارد، در این شرایط فکر 
می کنید آیا تولیدکننده با وجود اینکه افزایش قیمت با توجه به رشد 
هزینه ها ضروري است، قیمت را ۳۵/۳۰ درصد افزایش می دهد؟ خیر 
این کار را نمی کند؛ به این دلیل که در حال حاضر شرایط رقابتی در 
بازار وجود دارد. شرایط رقابتی اجازه افزایش قیمت را نمی دهد. شما 
اگر تبلیغات برندهاي لوازم خانگی را نگاه کنید، برخی برندها قیمت 

برخی اقالم را حتی پایین آورده اند.

شــما معتقدید انحصار وجود ندارد و صنعت لوازم خانگی 
رقابتی است؟

ممکن اســت برخی شــرکت ها به دنبال ایجاد انحصار به شــکل 
غیرمستقیم باشند؛ ولی درحال حاضر هیچ گونه انحصاري وجود ندارد. 
صنعت لوازم خانگی در کشور ما به شدت رقابتی است. شما حجم 
تبلیغات لوازم خانگی در رسانه و مدیا را بینید. در رسانه ها و بیلبوردها 
باالي ۵۰ درصد تبلیغات لوازم خانگی است. دلیل این موضوع است 

که تولیدکننده می خواهد انبارها را خالی کند و جنس را بفروشد.
در این شرایط رقابتی حتی اگر دست مان هم باز باشد و قیمت گذاري 
دستوري هم نباشد، نمی توانیم قیمت ها را باال ببریم. حتی در جلساتی 
که با مسئوالن داشتیم برخی تولیدکنندگان عنوان می کردند ما قصد 
نداریم در همه اقالم افزایش قیمت داشته باشیم. مسئله تنها حیات 
تولیدکننده است. در مواردي عنوان شده که تولیدکننده به رغم دریافت 
وجه با تاخیر چند ماهه کاال را به دست مشتري می رساند و حتی این 
نگرانی به وجود آمد که وضعیت شبیه فروش محصوالت خودروسازان 
براي فروش برخی اقالم شکل بگیرد. ما با دشمنان داخلی و خارجی رو 
به رو هستیم. تمام تولیدکنندگانی که عضو انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران هستند تا آنجایی که اطالع دارم، انبارهاي شان مملو از کاالست و 
جنس را به صورت اعتباري می فروشند. تولیدکننده جنس را می فروشد 
و چند ماه بعد پول را دریافت می کند. نقش رسانه ها در زمینه هجمه هایی 
که به تولیدکننده می شود می تواند اهمیت داشته باشد. مثال عنوان 
می شــود تولیدکننده پول را دریافت می کند و کاال ارائه نمی دهد در 
صورتی که به هیچ وجه این موضوع واقعیت ندارد. تولیدکننده تمام 
تالشش این است که بفروشد و انبارها را خالی کند. بنابراین این طور 

اخبار غیرواقعی به تولید و اعتماد مصرف کننده ضربه خواهد زد.

به نظر می رسد برخی از مشکالت از جمله همین موضوع 
کمبود اجناس در بازار به این دلیل است که تعامل مناسبی 
بین بخش تولید و فروش وجود ندارد. براي افزایش این تعامل 

چه برنامه اي دارید؟
متاســفانه در برخی موارد تضاد منافع به وجود می آید و باعث مشکالتی 
می شود. مثال برخی مغازه ها کاالي قاچاق می فروشند. تمایل هم دارند بیشتر 

کاالي قاچاق بفروشد. چون جایی ثبت نمی شود. مالیات نمی دهند و…
وزارت صمت تمهیداتی براي شفاف ســازي در شبکه فروش دیده و 
سامانه جامع تجارت به همین دلیل به وجود آمده است. تولیدکننده باید 
محصوالت تولیدي و تحت گارانتی را در سامانه ثبت کند و همچنین 
مشخص کند هرکد کاال را به کدام کانال فروش فروخته است و بعد 
الیه بعدي هم باید اطالعات را ثبت کند تا جایی که مشخص شود به 
کدام مصرف کننده فروخته شده است. در هر صورت ما در این جهت 
داریم پیش می رویم که بتوانیم خدمات بسیار بهتري به مشتریان ارائه 
دهیم. وزارت صمت هم در حال رفتن به این مسیر است. بحث حمایت 
از مصرف کننده مطمئا دغدغه تولیدکننده نیز هست. براي رکود بازار 
هم باید اقداماتی صورت بگیرد. در حال حاضر بیشتر مواردي همچون 

تهیه جهیزیه ارزان، فروش اقساطی و … دنبال می شود. 

با وجود همه اقدامات در حال حاضــر قاچاق لوازم خانگی 
گردش مالی باالیی دارد. پیشنهاد یکی از مسئوالن طی چند 
وقت اخیر بســتن بازار امین حضور بود. به نظر شما اساسا 
این اقدامات و برخورد در سطح عرضه در مورد قاچاق لوازم 

خانگی می تواند موثر باشد؟
اگر واقع گرا باشیم مبارزه با قاچاق راحت نیست. چون مافیایی پشت 
این داستان است که به راحتی نمی شود آنها را حذف کرد. پیشنهاد ما 
همیشه به وزارت صمت این بوده که مبارزه با قاچاق از مبادي ورودي 
صورت بگیرد. در سطح عرضه و بازار هم مطمئنا الزم است اما اگر از 
مبادي ورودي جلوي قاچاق گرفته شود، در سطح بازار هم این کاالها 
کمتر توزیع می شود. همه می دانند این کاالها به چه طریقی وارد کشور 
می شود، به صورت ته لنجی، از طریق شوتی ها و.. ولی به نظر می رسد 
اهتمامی براي کنترل این حجم از قاچاق از مبادي ورودي وجود ندارد.

در حالی که اگر با قاچاق از مبادي ورودي برخورد شــود، بســیار 
تاثیرگذارتر است. البته برخورد با قاچاق در بازار از اقدامی نکردن بهتر 
است اما پیشنهاداتی مبنی بر اینکه بازار امین حضور را ببندیم و… 
راهکار مسئله نیست. همه افراد قاچاقچی نیستند و کاالي قاچاق 
نمی فروشند، همه اجناس موجود در بازار هم قاچاق نیست. بنابراین 

مسئله باید ریشه اي تر حل شود.

تعامل با وزارت صمت در دوره جدید چگونه بوده اســت، 
بسیاري از این موارد در صورت درك صحیح از مسائل این 

صنعت قابل حل است.
صنعت لوازم خانگی بعد از صنعت خودرو، دومین صنعت بزرگ کشــور 
است و خصوصیتی که دارد این است که تولیدکنندگان این صنعت همگی 
خصوصی هستند و حمایت هاي دولتی را ندارند. به همین دلیل تمام احقاق 
حقوق شان باید توسط خودشــان صورت بگیرد. از همین رو باید قدرت 
پیدا کنند. ما در این دوره بســیار بهتر با مدیران وزارتخانه وزارت صمت و 
نمایندگان تعامل داشتیم و ســعی کردیم جلسات مستمر داشته باشیم. 
هدف این است که تولیدکنندگان و فعاالن این بخش در سیاستگذاري ها 
و تصمیمات، حضور داشته باشــند و مهم تر از آن تاثیرگذار باشند و فکر 
می کنم با تعاملی که آغاز کردیم در این جهت در حال پیش رفتن هستیم. 
خوشبختانه مسئوالنی که در وزارت صمت هستند ارتباط بسیار خوبی با 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ایجاد کردند. تعامالت بسیار بهتر شده است. از 
بسیاري از واحدهاي تولیدي بازدید کردند. ترسی که در حال حاضر داریم 
این است که این احتمال وجود دارد تیم فعلی تغییر کند. این تغییرات مجددا 
کار را عقب می اندازد و مجددا باید این ارتباط و تعامل شکل بگیرد. در حال 
حاضر نگران بی ثباتی و تغییرات مدیریتی هستیم. این بی ثباتی همگی به 

صنعت لوازم خانگی آسیب می زند و باعث عقب ماندگی می شود.

محمود قهاری، عضو و سخنگوی هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی :

صنعت لوازم خانگی بیش از حد سیاسی شد
 قیمت گذاری دستوری و یا هجمه علیه تولیدکننده؟                             نمی توان به صورت دستوری برند صادراتی ایجاد کرد

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

گفتگو
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.com صداي خود را به گوش مســئوالن 

برسانيد. 

نامه به سردبير

برخالف كشورهاي پيشرفته، عوامل متعددي وجود دارد كه مانع 
شكوفايي كارآفريني در كشــورهاي كمتر توسعه يافته شده است. 
سرمنشا اصلي عدم توسعه كارآفريني در اينگونه كشورها عبارتند از: 

1- مقررات دست  و پاگير اداري
وجود بوروكراســي اداري و مقررات بعضا زائد و وجود فشــارهاي 
درونــي و خارجي تحميلي بــر برنامه ريزان اقتصــادي موجب به 
وجود آمدن محدوديت هاي فراواني در جهت نيل به ســاده ترين 
اهداف اقتصادي مي شــود. چنين محيطي باعث ســرخوردگي و 
حتي فرار كارآفرينان مي شود كه جايي براي بيان و ابراز ايده هاي 
خود نمي يابنــد و خود را در كمند بوروكراســي و روابط ناســالم 
سازمان هاي تصميم گيرنده مي بينند. به همين دليل افراد جامعه 
 بي تحرك و ســاكن مي شــوند كه شــرايط و محدوديت ها چنين

 خواسته اند. 

2-  توقف به دليل حفظ استانداردها
بســيار اتفاق مي افتد كه بی توجهی به يك نــوآوري تنها به دليل 
مغايرت با استانداردهاي تعريف شده يك سازمان منجر به شكست 
يك ايده و سكون آن مي شــود و چه بســيار ايده هاي خالقانه كه 
اكنون در آرشيوها و بايگاني هاي سازمان هاي دولتي و غير دولتي 

مسكوت مانده اند. 

3-  خانواده و نگرش جامعه به كار
خانواده، فرد فعال به جامعه تحويل مي دهــد و با توجه به فرهنگ 

حاكم بر جامعه و ارزشــي كه براي فعاليت و توليد قائل است، 
افراد را پرورش مي دهــد. خانواده يا جامعــه اي كه بنيان 

آن اســتفاده از تالش ديگــران و تنبلي و 
كاهلي باشــد، باعث مي شــود كه افراد 
حتي كارآفرينان از همان ابتدا مســير 
را به عكــس پيموده و خواهان كســب 

درآمدهاي هنگفت از طريق عرف جامعه 
باشــند. به طور مثال فرهنگ 
حاكم بر كشور ژاپن درباره كار 

و فعاليت اين است: اول كار، دوم 
كار، سوم زندگي، چهارم قناعت، 

در حالي كه در بســياري از 
جهان ســوم  كشــورهاي 

فرهنگ كار و كوشــش در اولويت 
نيست يا از اهميت كمي برخوردار 

است. 

4-  بی توجهی به كارآفريني و توليد
در بسياري از كشورهاي جهان سوم، حمايت هاي الزم از 
جهات مختلف از كارآفرينان نمي شود و به عكس مشاغل 

داللي و واسطه گر ي و رانت خواري از رونق بيشتري برخوردار 
اســت و براي افرادي كه در اين بخش هايي كه براي توســعه اقتصادي 
نافع نيستند بلكه عمدتا مضر هم هستند، سودآوري بسيار بااليي دارد، 
بنابراين انگيزه هاي حركت و تالش كارآفرينــان را كه قصد خدمت به 

توسعه اقتصادي كشور دارند، كم رنگ يا كند مي كند. تمامي كشورهاي 
در حال توسعه به علت پايين بودن توليد و فعاليت ناكافي درگير مسائل 
عمده اي چون بيكاري، تورم با نرخ هاي دورقمي، بيســوادي، بهره وري  
پايين، كيفيت نامطلوب توليدات، پايين بودن رشد اقتصادي، فساد اداري، 
تك محصولي  بودن اقتصاد، وابستگي  اقتصادي، كسري تراز پرداخت ها و 
تراز بازرگاني، باالبودن نرخ تورم، پايين بودن ارزش پول، فزوني واردات 
نســبت به صادرات، كم كاري، بازدهي كم و... هستند كه يكي از داليل 
 عمده بروز مشكالت ذكر شده، توجه نداشتن به كارآفريني و كارآفرينان

 شايسته است. 

5- نبود روحيه كار گروهي
در بسياري از كشورهاي كمتر توســعه يافته، مشاهده مي شود كه 
كار گروهي معناي خود را از دست داده و اعتقادي به آن در صحنه 
واقعيت وجود ندارد. اين مشكل در كشور ما در سطح بسيار بااليي 
قرار دارد. در ايران متاســفانه نه تنها در بخش هاي اقتصادي كه در 
ساير حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... انجام كار گروهي 

فوق العاده مشكل است. 

تســهيالت و مدل راهبري توســعه كارآفريني در 
كشورهاي پيشرفته

عمده ترين اقداماتي كه در كشورهاي پيشرو 
در حوزه كارآفريني )به ويژه ژاپن، آمريكا و 
كره جنوبي( مشاهده شده، در حوزه هاي زير 

بوده است: 

خدمات مشاوره اي: 
در كشورهاي مورد مطالعه مراكز كارآفريني خدمات مشاوره اي در 
زمينه هايي مانند مديريت، امور مالي، فعاليت هاي تجاري، بازاريابي 
و گاه تهيه طرح هاي توجيهي ارائه مي كنند و هزينه ارائه خدمات از 

سوي دولت پرداخت مي شود. 
تكنولوژي:

در كشــورهاي مورد مطالعه مراكز مســئول كارآفريني بر كاربرد 
تكنولوژي و كاربري آن تاكيد دارند و به شيوه هاي گوناگون مانند 

دادن وام براي ماشين آالت نو مي كوشند اين هدف تحقق  پذيرد. 
حمايت هاي اطالعاتي:

عالوه بر خدمــات مشــاوره اي حمايت هاي اطالع رســاني براي 
فعاليت هاي خرد نيز متداول است. اين اطالع رساني شامل مواردي 

همچون وضعيت تجاري، مديريتي وفني مي شود. 
پيوندهاي درون بخشي:

ايجاد و تقويت پيوند در ميان توليدكنندگان يك جامعه را مي توان 
از اساسي ترين پايه هاي توسعه به شــمار آورد، از اينرو در سياست 
كارآفريني اين اصل مدنظر قرار مي گيــرد و در برخي موارد ايجاد 
پيوند بين بنگاه هاي خرد و بزرگ در شمار وظايف مراكز كارآفريني 

قرار گرفته است. 
ظرفيت سازي علمي:

در راستاي تقويت تكنولوژيك و حمايت هاي اطالع رساني، تالش شده 
است تا ميان بنگاه هاي خرد از يك سو و مراكز علمي و فني از سوي 
ديگر پيوند برقرار شود. اين ارتباط از طريق مراكز توسعه كارآفريني و 
درحوزه هايي مانند تحقيق، آموزش و توسعه صنعتي برقرار مي شود. 

وام و اعتبارات :
يكي از بارزترين اقدامات كمك به بنگاه هاي خرد براي دستيابي به سرمايه مالي 
است. اين اقدام متكي بر اين بينش است كه بنگاه هاي خرد 
به طور نسبي از سوي كساني هدايت و مديريت 
مي شــود كه توان مالي محدودي دارند و به 
همين لحاظ ميل بــه كاربرد تكنولوژي هاي 
كاربر دارند. به همين دليل سهولت در دادن وام 
از ويژگي هاي ظرفيت سازي سرمايه مالي 

تلقي مي شود. 
آموزش:

آموزش كارآفريني سياستي 
است كه به طور مستقيم بر 
 كميت و كيفيت عرضــه كارآفرين در 
يك جامعه اثر مي گــذارد، به 
همين دليل است كه در بسياري 
از كشورها به ويژه در كشورهاي 
پيشــرفته تا حــد امــكان موانع و 
مشكالت برطرف شده اند و دولت ها به 
شكوفا كردن توان بالقوه مردم پرداخته اند. 
در چارچوب اين مجموعه اقدامات است كه 
در بسياري از كشورها هدف هاي گوناگون 
اقتصادي اجتماعي دولت مانند افزايش 
 صادرات و توسعه مناطق محروم تحقق 

مي پذيرد.

موانع كارآفريني در ايران

ابزارهاي ارتباطي
بايدها

1. شــما بايد بتوانيد با مشتريان و همچنين تمام 
اشخاص و سازمان هايي كه به نوعي به شما مربوط 

مي شوند، ارتباط مستمر برقرار كنيد.  
2. نامه هاي شما حتما بايد داراي سربرگ باشد و در 
آن اطالعاتي از قبيل نام شركت، نوع فعاليت، آدرس 

و شماره تماس، شماره نامه و... درج شده باشد.  
3. فهرستي از افراد و سازمان هايي كه مي خواهيد 
ارتباط بيشتر و دوستانه تري با ايشان داشته باشيد 
تهيه كنيد، اطالعات تماس آنها را استخراج كنيد و 
به صورت دوره اي و بهانه هاي مختلف با آنها تماس 

بگيريد.  
4. همواره سعي در بزرگ تر كردن دامنه ارتباط خود 
كنيد. از هيچ فرصتي براي آشنايي با افراد جديد 
دريغ نكنيد، آشــنايان امروز مي توانند مشتريان 

فرداي شما باشند.  
5. جلسات غيررسمي دوره اي كه در آن كاركنان 
بتوانند آزادانه با شما در مورد هر موضوعي كه فكر 
مي كنند الزم است، صحبت كنند؛ بهترين راه براي 
ايجاد ارتباطاتي دوســتانه و صميمانه در داخل 

سازمان تان است.  
6. سعي كنيد اهداف، برنامه ها و ارزش هاي سازمان 
خود را به كمك همكاران تان تدوين كنيد و آن را در 

اختيار كليه كاركنان قرار دهيد.  
7. انجام فعاليت  هاي مشــترك خارج از كســب و 
 كار ماننــد  مهماني هاي ســاالنه، مســافرت هاي

 دسته جمعي، تفريحات مشترك و... مي توانند جوي 
دوستانه و پر انرژي را بر سازمان تان حاكم كنند.  

8. حتما و به سرعت يك سايت اينترنتي راه اندازي 
كنيد. حتي اگر از طريق اين ســايت محصول يا 
خدمت خود را به فروش نرسانيد، مي توانيد از طريق 

آن خود را به ديگران معرفي كنيد.  
9. صندوق پست الكترونيك خود را هر روز مشاهده 
كرده و پســت هاي الكترونيك دريافت شــده را 

بالفاصله جواب دهيد.  
10. وب ســايت و پســت الكترونيــك يكــي از 
ســريع ترين و كم هزينه ترين راه هــاي ارتباط با 
شماست. پس حتما در سر برگ نامه هاي تان و در 

كارت ويزيت تان آدرس آنها را قيد كنيد. 
ادامه دارد...

اورژانس کسب و کار آموزش

1( تشكيل كارگاه انتخاب نام 
انتخاب يك كارگــروه از افراد خبره و باســابقه در 
حوزه هاي تبليغات، مطبوعات، ادبيات فارســي، 

گرافيك، زبان شناسي و جامعه شناسي.
2( ارائه خالصه موضوع به كارگروه

موضوع برند، تعريف چشــم انداز، ماموريت، ارزش 
برند، جايگاه برند، وعده برند، ارزش پيشنهادي برند، 

عصاره برند.
3( روش انجام كار

روش هاي انتخاب نام شــامل: نام هاي توضيحي 
)فعاليت شركت را نشان مي دهند.( ،نام هاي انتزاعي 
)معاني تداعي كننــده دارند( ،نام هــاي تعبيري 

)استفاده از حروف اول( 
4( انتخاب حوزه هاي موضوعي براي پيدا كردن كليد 
واژه )كلمه هايي كه سود و منفعت را منتقل كنند، 
معاني ساده داشته باشند، به زندگي غنا ببخشند و...( 
5( انتخاب كليد واژه ها براساس حوزه هاي انتخابي 

در گام قبل
6( پيدا كردن واژه هاي جديد از واژه هاي كليدي )به 

روش توفان ذهني( 
7( تهيه بانك نام

 8( انتخــاب شــاخص هاي ارزشــي )مثــال: 
خوش آهنگ، منحصر به فرد، ريشه فارسي و...( 

9( تعريف دقيق ارزش هاي انتخاب شده

10( وزن دهي به ارزش ها
11( شــاخص هاي قانوني )مــوارد قانوني حذف 

واژه هاي پيشنهادي( 
 مشكالت سياســي، اجتماعي، اخالقي، شباهت 
به ديگر برندها، معني نادرست در زبان هاي ديگر، 

محدوديت هاي شركت.
12( امتيازدهي به واژه ها 

13( تهيه فهرست كوتاه )10 واژه( 
14( راي گيري فهرســت كوتاه توســط كارگروه 

كوچك تر و متخصص تر
15( نامگذاري نهايي

@honaremodiriat

 )Naming( مراحل نامگذاري برند

نگاهي به بهترين زمان شروع بازاريابي شبكه هاي اجتماعي
  عليرضا جعفري، مديرعامل هلدينگ ياسان

83 درصد بازارياباني كه از شبكه هاي اجتماعي براي پيشبرد اهداف شركت 
خود استفاده مي كنند، از آگاهي الزم درباره زمان و موقعيت مناسب براي 
شــروع به كار اين قبيل فعاليت ها برخوردار نيســتند. عوامل بسياري در 
اين تصميم بزرگ، دخيل هســتند؛ از چگونگي پشــتيباني تيم اجرايي از 
فعاليت هاي شــبكه هاي اجتماعي گرفته تا روش هــاي كار در اين محيط، 
همگي بر موفقيت بازاريابي شبكه هاي اجتماعي در آينده تاثيرگذار است. 
 در اين نوشــتار با بيان داليلي ظريف، به تصميم گيري شــما درباره اجرا يا 
عدم اجراي فعاليت هاي بازاريابي در شبكه هاي اجتماعي كمك خواهيم كرد. 

تعريف اهداف كسب وكار و شاخص هاي كليدي عملكرد
بهترين نقطه آغاز براي اين تصميم گيري، انديشــيدن درباره اين موضوع 
است كه شركت شما در استفاده از شبكه هاي اجتماعي چه اهدافي را دنبال 
مي كند. با وجود تفاوت بسيار در كسب وكارها، مي توان اهداف مشتركي را 
در اين باره مطرح كرد. در ابتدايي ترين سطح ممكن، بيشتر شركت ها به اين 
دو هدف كلي در استفاده از شبكه هاي اجتماعي مي انديشند؛ آگاهي و تغيير. 
85 درصد بازاريابان، به دليل آگاهي بخشي و اطالع رساني قوي شبكه هاي 
اجتماعي، به استفاده از آنها تمايل دارند. تغيير و تحوالت نيز از اهداف مهم 
شركت ها به حساب مي آيند اما به دليل اينكه شركت ها بايد به طور مشخص 
به دستيابي به رفتار خاصي اشاره و تاكيد داشته باشند و شاهد روند تغييراتي 
مشــخص از يك رفتار نامطلوب به مطلوب باشند؛ اســتفاده از شبكه هاي 
اجتماعي جهت اهداف بازاريابي كمي پيچيده تر است. براي مثال اهدافي كه 
يك شركت فروش آنالين در استفاده از شبكه هاي اجتماعي مي تواند دنبال 
كند، به اين شرح است: افزايش فروش، كاهش هزينه هاي بازاريابي، باال بردن 
رتبه شركت در جستجوهاي اينترنتي، جذب طرفداران و مخاطبان بيشتر، 
فراهم كردن بازارهاي جديد، افزايش تعداد بازديد از سايت شركت و... هر يك 
از اين اهداف، بايد از وزن و ارزش مشخصي برخوردار باشند، رتبه بندي شده 
و با جزئيات بيشتري مطرح شوند. ديگر آنكه، درباره رسيدن به هر يك از اين 
اهداف، با توجه به شرايط شركت و واقعيت محيط اطراف، بايد واقع بين بود. 

تعريف مخاطبان هدف و شاخص هاي ارزش اجتماعي
قبل از پرداختن به برنامه ها در شــبكه هاي اجتماعي، بايد مخاطبان هدف 
خود و مطالب و موضوعاتي كه براي آنها ارزشــمند است را مشخص كنيد. 
مي دانيم كه هر مخاطب سليقه متفاوتي دارد و فراهم آوردن خواسته هاي 
هر يك از آنها براي كسب وكار شما مشكل خواهد بود. ممكن است مخاطب 
شما، دانش آموز نوجواني باشد كه تنها در پي سرگرمي است يا بازرگاني كه 
به دنبال يافتن محصول يا بازاري جديد براي كسب وكار خود يا مادري كه 
در جســتجوي يافتن كااليي ارزان قيمت براي فرزند خود باشد. شما بايد 
مخاطب خود را به  صورت كامال مشخص، از قبل تعيين كنيد. از كلي گويي 
در اين زمينه بپرهيزيد و اين را بدانيد كه بدون مشــخص كردن مخاطبان 
هدف، برنامه شما در شــبكه هاي اجتماعي، توفيقي به دست نخواهد آورد. 
شناخت مخاطب، بررسي رفتار فعلي آنها و فراهم آوردن ارزش هاي مرتبط 
با مخاطبان، از ضروريات و قدم هاي اوليه شما در شــناخت از بازار و ايجاد 

رابطه اي سالم و طوالني مدت با مشتريان و مخاطبان است. 

جلب حمايت سازماني
در صورتي  كه برنامه شما از حمايت و پشتيباني تيم اصلي شركت برخوردار 
باشد، موفقيت برنامه شما در طوالني مدت تضمين خواهد شد. در اين محيط 
پرتالطم كسب وكارها، ممكن اســت كه مدير شما، ارزش و برتري استفاده 
از شبكه هاي اجتماعي را نسبت به ساير كانال هاي ارتباطي درك نكند. اين 
شما هستيد كه به عنوان يك بازارياب وظيفه  داريد با ذكر داليل منطقي و 
اهداف روشن، مدير خود را به استفاده از شبكه هاي اجتماعي ترغيب كرده 
 و حمايت آنها را بــراي خود و برنامه اجرايي تان جلــب كنيد. اجراي موفق
 يك برنامه بازاريابي در شــبكه هاي اجتماعي به ســرمايه اوليه، نظارت و 
حمايت تيم اصلي و رهبري شركت نيازمند است. بدون وجود اينها، موفقيتي 

در كار نخواهد بود.

تدوين استراتژي محتوا
اگر كسب وكار خود را به ماشين و محيط و مخاطبان خود را به جاده تشبيه 
كنيد، اســتراتژي محتوا، در حقيقت، نقطه اتصال چرخ هاي اتومبيل شما 
با جاده اســت. بدون وجود اين چرخ ها، اتومبيل شــما در جاده به حركت 
درنخواهد آمد. بدون وجود محتواي مناســب نيز، مخاطب با شــما ارتباط 
برقرار نخواهد كرد. يك برنامه دقيق و مدون دربــاره محتواهاي توليدي، 
ارزش هايي كه شما مي خواهيد با مخاطبان خود در ميان بگذاريد را مشخص 
خواهد كرد. توجه بــه مخاطبان هدف، عادات رفتاري آنها در شــبكه هاي 
اجتماعي و نيازهاي اطالعاتي آنها، شمارا در تدوين يك استراتژي صحيح 
درباره محتوايي كه قرار اســت با مخاطبان خود به اشتراك بگذاريد، ياري 

خواهند رساند. 

و در آخر؟
با برخورداري از حمايت تيم اصلي شركت خود، مشخص كردن اهداف تان 
از پيگيري شبكه هاي اجتماعي و تدوين استراتژي براي محتواي توليدي، 
شما براي ورود به دنياي شگفت انگيز شبكه هاي اجتماعي، آمادگي الزم را 
خواهيد داشت. اين زمان بهترين موقعيت براي شما خواهد بود تا شروعي 
موفق در بازاريابي شبكه هاي اجتماعي داشته باشيد. به دليل ماهيت متغير 
شبكه هاي اجتماعي، همواره انگشت خود را روي نبض رفتار مخاطبان خود 
قرار دهيد تا با كوچك ترين تغييراتي، محتواي توليدي خود را متناســب با 

خواسته آنها به روز كنيد. 

يادداشت



6

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2567| دو شنبه 7 شهریورماه1401

اصناف

ساالنه ۸۰۰ هزار شغل با ورود 
كاالي قاچاق از دست مي رود

عضو كميســيون بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي گفت: با ورود كاالي قاچاق به 
كشور ساالنه بيش از ۸۰۰ هزار فرصت شغلي 

از دست مي رود. 
حسينعلي حاجي افزود: ورود ساالنه ميلياردها 
دالر كاالي قاچاق به كشور تاثير بسزايي را در 
كاهش توليد و رونق اقتصادي كشــور دارد و 

يك فاجعه محسوب مي شود. 
وي تصريح كرد: بــا قاچاق، ســاالنه حدود 
۸۰۰ هزار فرصت شغلي را در كشور از دست 
مي دهيم كه اين تعداد اشتغال بيشتر از رقمي 
است كه دولت برنامه ايجاد شغل را در برنامه 
ششــم پيش بيني كرده اســت. برنامه ششم 
پيش بيني كرده اگر ســاالنه ۶۰۰ هزار شغل 
ايجاد شود، مي توان نرخ بيكاري ۱۱ درصدي 

را حفظ كرد. 
حاجي افزود: مساله بيكاري و اشتغال جوانان 
دغدغه اصلي كشور اســت و در شرايطي كه 
بايد با تقويت توليد ملي به اقتصاد پويا رسيد 
و اشــتغال ايجاد كرد، ورود كاالي بي كيفيت 
و نامرغــوب به كشــور تنها باعــث تعطيلي 
كارخانه هاي توليدي و صنعتي شده و اقتصاد 

را متزلزل مي كند. 
نماينده مردم شاهين شهر و ميمه در مجلس 
شوراي اســالمي اظهار كرد: در مساله مبارزه 
با قاچاق كاال تمام دستگاه ها و مردم مسئول 
هســتند؛ كاالهای قاچاق نبايــد از گمرگ و 
مبادي قانوني وارد شود، اصناف و كسبه نبايد 
كاالي قاچاق را بفروشــند و مــردم نيز نبايد 
كاالي قاچاق و بي كيفيت را خريداري كنند. 

وي تصريح كرد: براي مبارزه بــا قاچاق كاال 
از نظر قوانين كمبود نداريم؛ اشــكال كار در 
درست اجرا نشدن آيين نامه هاي قانوني است و 
دستگاه هاي نظارتي و مسئول بايد جريمه هاي 
ســنگين براي واردكنندگان كاالهاي قاچاق 
تعيين كنند و در صــورت لزوم كاالي قاچاق 

را آتش بزنند. 

خريد و فروش پروانه كســب 
نانوايي در مريوان تخلف است

نماينده اتاق اصناف ايران در استان كردستان، 
شهرســتان ديواندره گفت: محدوديت صدور 
پروانه كسب نانوايي در شهرستان مريوان باعث 
خريد و فروش مجوز كسب اين صنف با قيمت 
باالشده كه اين امر مشكالت فراواني را به همراه 

داشته است. 
هادي فالحي افزود: اتحاديــه صنف نانوايان و 
قنادان شهرستان ديواندره در زمينه ساماندهي 
صنوف فاقد پروانه كسب اقدامي نكرده اند و با 
سهل انگاري باعث سرگرداني و نارضايتي ارباب 
رجوع شده و مشكالت عديده اي را در اين راستا 
ايجاد كرده است. وي تصريح كرد: محدوديت 
صدور مجوز نانوايي باعث شــده تا كساني كه 
به دنبال ايجاد يك واحد صنفي هستند مجوز 
پروانه كسب را با مبالغ باال و بيش از ۱۰۰ ميليون 
تومان خريــداري كنند كه از مســئوالن امر 
خواستاريم تا به اين موضوع رسيدگي و مجوز 
ايجاد نانوايي آزادپز را به استان كردستان بدهند. 
فالحي اظهار كرد: اعضاي اتحاديه نانوايان براي 
سرپيچي از مصوبات و با ترغيب و تحريك ساير 
نانوايان درباره ندادن هيــچ گونه مجوز جديد 
زمينه نارضايتي گسترده عموم را در شهرستان 
ايجاد كرده اند در صورتي كه اكنون در برخي از 

محله ها نانوايي وجود ندارد. 
 وي تاكيد كرد: بايد مجوز ايجــاد نانوايي هاي
 آزاد پز به استان كردســتان داده شود تا شاهد 
اينگونه مشكالت نباشيم و با ايجاد نانوايي هاي 
آزادپز هم كيفيت نان توليد بــاال مي رود و هم 
با ايجاد شدن شــرايط رقابتي قيمت ها ثابت 
مي ماند. فالحي اظهار كرد: در استان كردستان 
زمينه اشــتغال به ميزان كافي وجود ندارد و 
افراد جوياي كار اغلب بــه ايجاد واحد صنفي 
روي مي آورند و ندادن مجوز كســب در حوزه 
نانوايي كه به دليل كارشكني اتحاديه صورت 
مي گيرد، اختالف و شكايت هايي را به همراه 
داشته و از مسئوالن امر خواستار رسيدگي به 

اين وضعيت هستيم. 

در حالي طرح ثبت نام صندوق هاي مكانيزه فروش براي اصناف آغاز شده 
اســت كه اين صندوق ها به صورت رايگان در اختيار واحدهاي صنفي 

تعيين شده قرار مي گيرند. 
طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفي نوسازي شبكه هاي صنفي و سيستم 
توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات و ابزارآالت مدرن در 

بنگاه هاي صنفي بايد در دستور كار قرار بگيرد
طبق اين ماده براي تسهيل دادوســتد، ثبت مستندسازي، نظارت بر 
قيمت ها و شفافيت در مبادالت اقتصادي افراد صنفي عرضه كننده كاال يا 
خدمات مكلفند مطابق اولويت بندي مشاغل كه هرساله اعالم مي شود از 

سامانه صندوق مكانيزه فروش استفاده كنند. 

از شرايط اعطاي صندوق هاي مكانيزه فروش به واحدهاي صنفي اين 
اســت كه تمامي صنوف ثبت نامي داراي پروانه كسب معتبر باشند و 
درصورت ازدياد تعــداد متقاضيان، آن دســته از واحدهايي كه عضو 
رسته هاي صنفي ۲۹ اعالم شده از سوي سازمان امور مالياتي باشند در 

اولويت قرار مي گيرند. 

نصب صندوق هاي مكانيزه فروش هم در قانون نظام صنفي كشور و هم در 
قانون دريافت ماليات هاي مستقيم در نظر گرفته شده و واحدهاي صنفي 
برخي از رسته هاي شغلي ملزم به نصب آن هستند و در صورتي كه اقدام 
به اين مساله نكنند ضمن محروميت از معافيت هاي مالياتي براي آنها 

جريمه مالياتي لحاظ خواهد شد. 

آغاز تجهيز اصناف به صندوق هاي مكانيزه فروش 

اخبار

نان به عنوان اصلي ترين محصول غذايي در سبد خانوار از اهميت و 
جايگاه وااليي برخوردار است و بايد روزبه روز در راستاي 

افزايش كيفيت آن تالش شود.
 براســاس آمار، ســرانه مصرف نان به عنوان قوت 
غالب مردم در كشــور حدود 320 گــرم در روز و 
معادل 117 كيلوگرم در ســال براي هر فرد است 
و به عبارتــي مي توان گفت يكــي از خريدهاي 
روزانه هر خانواده ايراني به شــمار مي آيد. طي 
ســال هاي گذشــته راهكارهايي بــراي بهبود 

وضعيت كيفيت و پخــت نان به اجــرا درآمد كه 
نخســتين آن، اصالح قيمت با وعــده بهبود كيفي 

در آذرماه 93 كليــد خورد اما به گفته مشــتريان حتي با 
 آزادپز شــدن نانوايي ها، هنوز تغيير مثبتي در كيفيت آن ايجاد

 نشده اســت. ســياوش احســاني، متخصص تغذيه در گفتگو با 
»كســب وكار« مي گويد: در رابطه با دورريز نــان مي توان گفت 
 كه ايــن موضوع يكي از مشــكالت اساســی ما در دســته 

خوراكي هاست.
 اين مســاله مربوط به كيفيت پايين نان مي شــود كه 
وقتي نــان آن تازگي خــود را ازدســت مي دهد، 
ديگر قابــل خوردن نيســت- به قــول معروف 
بيات مي شــود- و مردم مجبور مي شــوند اين 
 ماده غذايي را كه قوت غالب اكثرشــان اســت،

 دور بريزند. 
به گفته احســاني، اگر نان همان اول كه داغ است 
خورده نشود، قابل نگهداري براي مصرف در دفعات 
بعد نيســت. به همين دليل، مردم ناگزير براي مصرف 
وعده هاي غذايي بايد هر روز و به مدت خيلي زياد در صف هاي 

طوالني نان بايستند تا نان تازه خريده و به خانه ببرند. 

»كسب وكار« از نارضايتي مردم از كيفيت نان ها گزارش مي دهد

وقتينان،آبميرود

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

طبق 
برآورد ساالنه 2 هزار 

ميليارد تومان نان دورريز 
مي شود كه از طريق آموزش به 
نانوايان و ارتقای ماشين آالت پخت 
نان و همچنين ارتقای كيفيت 

مواد اوليــه مي توانيم اين 
ضايعات را كم كنيم.

نبود نظارت كافي كاهش كيفيت را رقم زد
سيد راضي نوري، عضو كميسيون كشاورزي مجلس 

اصالح قيمت و آزاد سازي نرخ آرد مشكالتي را براي اقشار ضعيف جامعه به همراه دارد و دولت بايد 
از اين بخش از جامعه حمايت هايي را به عمل آورد. مردم گاليه هايي از كيفيت پايين نان دارند و اين 
نارضايتي تنها ناشي از عدم نظارت دســتگاه هاي ذي ربط است. در آذرماه سال ۹3 به دنبال اصالح 
قيمت نان قرار بود كيفيت نان افزايش يابد اما اكنون شــاهد بي كيفيتي و به ويژه آب رفتن نان ها 
هستيم. نظارت ها بر نانوايي هاي سطح شهر بسيار كمرنگ است و بعضا در برخي نقاط گويا نظارتي 
وجود ندارد و يكسان سازي استانداردها در نانوايي ها به دليل تخلفات متعدد از جمله اقداماتي است 

كه منجر به كاهش تخلفات اين صنف خواهد شد. 

نگاه 2

برخي از نانوايي ها نان باكيفيت به دست مردم نمي دهند
علي ميري، يك شهروند 

ببينيد در تمام شهر نانوايي هايي هستند كه ما هميشه از آنها نان مي خريم و يكسري از نانوايي هايي 
هستند كه وقتي برای انجام امورات روزانه به نقاط ديگر شهر مي رويم از آنها نان مي گيريم. به عنوان 
مثال من منزلم در يك منطقه و محل كارم در منطقه اي ديگر است و بايد بگويم تفاوت كيفيتي كه 
در خريد نان از اين دو نانوايي مختلف ديده مي شود، براي من عجيب است. هر نانوايي نان را براساس 
سليقه خود كوچك يا بزرگ مي كند و متاسفانه اندازه نان، در بسياري از نانوايي ها كوچك شده است. 
در همين صف هاي نانوايي شــهروندان را مشــاهده مي كنيم كه با هم درباره كيفيت نان صحبت 

مي كنند. داليل مختلفي را براي اين موضوع متوجه شده ام.
 علت پايين بودن كيفيت نان در برخي از نانوايي ها، سختي كار، پايين بودن دستمزد و وجود مشاغل 
كاذب است كه متوسط ســطح مهارت كارگران نانوايي ها را كاهش داده و به دنبال آن كيفيت نان 

تحت تاثير قرار گرفته است. 
من به عنوان يك شهروند كه در اين كشور و در تهران زندگي مي كنم، اطمينان دارم كه آرد و نان از 
جايگاه خاصي در بين ما ايراني ها برخوردار است. مردم در تمام استان ها، چه ما كه در پايتخت زندگي 
مي كنيم و چه هموطنان ما كه در ديگر شهرها و مناطق محروم زندگي مي كنند، در تمام وعده هاي 
غذايي خود از اين ماده غذايي استفاده می كنند. طرح هدفمند سازي يارانه ها با هدف افزايش كيفيت 
نان و جلوگيري از اسراف آن اجرايي شد اما تمام نانوايي ها اين امر را مدنظر قرار نمي دهند و برخي از 

آنها متاسفانه نان باكيفيت به دست مردم نمي دهند. 

نگاه 3

بهبود كيفيت نان با آزاد سازی كامل قيمت آرد
محمدجواد كرمي، رئيس اتحاديه نان هاي حجيم و نيمه حجيم

بهبود كيفيت نان تنها منوط به آزاد سازي كامل قيمت آرد و نان است، چراكه با تحقق اين امر نانوايي ها 
در رقابت سالم با يكديگر قرار مي گيرند. با هدفمندي و آزاد سازي قيمت ها، كيفيت نان يك روند رو به 
رشدي را طي كرد اما مجددا با نظام سهميه اي كيفيت كاهش يافت. از سال ۹3 تاكنون اصالح قيمت نان 
اتفاق نيفتاده كه اين امر باوجود افزايش هزينه هايي از قبيل دستمزد كارگران و مسائل جانبي، تخلفاتي از 
قبيل كاهش وزن چانه و كيفيت نان از سوي نانوايان را به همراه داشته است. با يكسان سازي قيمت آرد و 

رقابت سالم ميان واحد ها، كيفيت نان و به دنبال آن رضايت مردم افزايش مي يابد. 

نگاه 1

صنعت طال به واسطه 
هزينه هاي كم و ارزش 
افزوده باال مي تواند 
نقش مهمي در توليد 
ناخالص و اشتغالزايي 
داشته باشد اما طي سال هاي اخير ورود 
محصوالت ساخته شده از طال از طريق 
قاچاق آسيب هاي زيادي به اين صنعت 
وارد كرده است. طبق آخرين تحقيقات 
و آمار ارائه شده و به گفته مسئوالن در 
حال حاضر 1۵ تا 22 درصد طالي موجود 
در بازار قاچاق است و بيشترين واردات 
طالي ايران از تركيه، امــارات و عراق 
است. كارشناســان بر اين باورند كه اگر 
ســازندگان ايراني بتوانند محصوالتي 
باكيفيت توليد كنند كــه قابل رقابت با 
كاالهاي خارجي باشد، يقينا شاهد قاچاق 
و اينگونه تقلب ها در ايــن بازار مهم و 

حياتي نخواهيم بود. 

»كسب وكار« از خروج ميلياردها تومان ارز با قاچاق طال گزارش مي دهد

100كيلوطالدريكچمدان
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

طالي قاچاق به صورت مسافري و چمداني وارد مي شود 
محمد كشتي آراي، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر

در حال حاضر بازار طال و جواهر در تمام كشور با ركود مقطعي مواجه است. به بيان ديگر بازار طال در 
ايران آرام است و به دليل آنكه در ايام محرم مراسم عقد و عروسي بر پا نمي شود، مصرف طال و جواهر 

كاهش پيدا كرده و ميزان داد و ستدهاي طال در بازار بسيار كم شده است. 
اين روزها بازرسان به بازرسي از واحدهاي صنفي مي پردازند و بايد بگوييم اينكه در بازار طالي ايران 
قاچاق وجود دارد، اين مساله موضوع تازه اي نيست. در گذشته نيز بازرسي هاي دوره اي و گشت مشترك 
توسط اتاق اصناف، اتحاديه هاي صنفي، ستاد قاچاق كاالی اتاق اصناف و سازمان تعزيرات در بازار طال 
انجام شده است. در حال حاضر و در بازار ۲۰ درصد طالهاي موجود به صورت قاچاق وارد كشور شده 
است. مشخص نيست كه طالهاي قاچاق از كجا وارد كشور مي شــود چون طال حجم و فضاي زيادي 
را نمي گيرد و ۱۰۰ كيلو طال را با يك چمدان مي توان وارد كشور كرد. به همين دليل بخشي از طالي 
قاچاق به صورت مسافري و چمداني وارد كشور مي شود و بخش ديگري نيز از مرزها به ايران مي آيد. 
قاچاقچيان طالي قاچاق را وارد كشور مي كنند اما من نمي دانم كه اين قاچاقچيان به كجا وصل هستند، 

اگر مي دانستم، قطعا از واردات طالي قاچاق توسط آنها جلوگيري مي كردم. 

نگاه 1

افراد سودجو طالي خارجي را وارد كشور مي كنند
ابراهيم نكو، عضو سابق كميسيون اقتصادي مجلس

بسياري از افراد ســودجو طالي خارجي را وارد كشــور مي كنند كه با اين حركت، آنها تهديدي براي 
فرصت هاي شغلي و درآمدزايي و همچنين ارزآوري براي كشور به شمار مي روند. به عبارت بهتر قاچاق 
طال و جواهر به كشور عالوه بر اينكه فرصت هاي اشتغالزايي را از جوانان كشور مي گيرد، فرهنگ بيگانه 
را وارد كشور مي كند و همين يكي از راه هاي تهاجم فرهنگي به كشور محسوب مي شود. يكي از داليل 
اصلي قاچاق طال و جواهر را مي توان ضعف و مشكالتي دانست كه بر سر راه مبارزه با اين اقدام وجود دارد. 
كشور ما در كمال قدرتمند بودن عملكرد چندان مناسبي در مبارزه با قاچاق ندارد و اين موضوع بيانگر 
وجود دست هاي پشت پرده، براي كسب سود شخصي است. ايران با توجه به پيشينه خود، يد طوالني 
در ساخت قطعه هاي هنري داشته و به جاي واردات، بايد به فكر صادرات باشد، از اينرو انتظار مي رود كه 

مردم از خريد كاالي خارجي در بازار اجتناب كرده و از توليد ملي حمايت كنند. 

نگاه 2

خروج ميلياردها تومان ارز با فروش طالهاي خارجي
محمدرضا آريامنش، كارشناس بازار 

بخش عمده اي از مصنوعات طال و جواهر به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شود و طالهاي ايراني هم با برند خارجي ها فروخته مي شود. بخشي از قاچاق طالي 
ايتاليايي از طريق امارات وارد كشور مي شود و البته بخش عمده قاچاق ورودي مربوط به طالهاي ساخت تركيه است كه رتبه اول را در اين زمينه به خود اختصاص 
داده است. مصنوعاتي نيز از كشور هند به ايران قاچاق مي شود كه زياد با سليقه ايراني ها مطابق نيست و از آنها استقبال نمي شود. يكي از مشكالتي كه در اين 
زمينه مطرح مي شود كمبود نيروي انساني است. منظور از نيروي انساني، نيرويی است كه قادر به حفاظت از مرزها و كنترل آنها باشد. از مشكالت ديگري كه 
ما در اين بخش داريم، اين است كه مردم ما اطالعاتي درباره طالهای خارجي ندارند. همين مردم براي اينكه طالي ايتاليايي بخرند ، خرج هاي هنگفتي كرده 
و هزينه هاي زيادي را بر خود تحميل مي كنند. در حالي كه همان طال مربوط به كشور تركيه است. نكته ديگر درباره فروش طال توسط طالفروشاني است كه 
مجوز از واحد صنفي دارند اما به دليل آنكه هيچ جريمه اي براي آنها لحاظ نمي شود، به راحتي و بي دغدغه طالي خارجي را مي فروشند و به خروج ميلياردها 

تومان ارز كمك مي كنند. 

بسياري از طالهاي قاچاق فقط روكشي از طال دارندنگاه 4
مهدي احمدي، طالفروش 

قاچاق بي رويه قطعات ساخته شده طالي خارجي به كشور باعث شده كه بسياري از كارگاه هاي ساخت طال 
به حالت نيمه تعطيل دربيايد و بسياري از كارگران فني اين كارگاه ها كه از سرمايه هاي كشور هستند، بيكار 
شوند. در حال حاضر معيشت آنها با مشكالت جدي روبه رو شده است. اين روزها در بازار طال شاهد ورود 
طالهاي دست دوم نيز هستيم كه اكثر آنها را طالهاي قاچاق تشكيل مي دهند. الزم است تاكيد شود كه 
طالهاي قاچاق و دست دوم به داليل بسيار زيادي از جمله انتقال بيماري هاي پوستي و عيار استاندارد اين 
طالها مشكالت فراواني را ايجاد مي كنند. طالهاي دست دوم ممكن است طالهايي باشد كه در سال هاي 
گذشته توليد شده يا از كشورهاي ديگر وارد شده است و بعضا مشاهده مي شود كه طال نيست و روكشي از 
طال دارد كه متاسفانه به دليل نداشتن استاندارد و نبود نظارت روي آنها قابل پيگيري و رسيدگي نيست كه 

لزوم همكاري و جديت نهادهاي متولي و به ويژه اتحاديه صنف طال و جواهر كشور را مي طلبد. 

نگاه 3
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شرکت فوالد هرمزگان نخستین قرارداد خرید پساب شهر بندرعباس 
را در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، حل مشکل دیرینه شهر 
فاضالب شهری و کمک به محیط زیست اســتان هرمزگان با شرکت 
تامین و توسعه زیرســاخت خلیج فارس امضا کرد. روز جمعه چهارم 
شــهریور ماه، با حضور علی ســالجقه معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیست، مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان، 
عطااهلل معروفخانی مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان، احمد آقازاده 
مدیرعامل شرکت ستاره سیمین هرمز، شــهروز شجاعی مدیرعامل 
شرکت تامین و توسعه خلیج فارس و جمعی دیگر از مسئوالن استان 
هرمزگان، فاز سوم طرح انتقال پساب بندرعباس به صنایع غرب شهر 

آغاز و قراردادهای خرید پساب نیز از سوی دو شرکت فوالد هرمزگان 
و ستاره سیمین هرمز با شرکت تامین و توسعه خلیج فارس امضا شد. 
شرکت فوالد هرمزگان در راستای مسئولیت های اجتماعی و نیز تامین 
آب پایدار صنایع نخستین شرکتی بود که در طرح عظیم انتقال پساب 
بندرعباس به صنایع غرب استان پیشگام شد و سهامدار عمده این طرح 
است و به همراه تعدادی دیگر از شرکت های حاضر در منطقه ویژه این 
طرح را اجرایی کرده است. قرار است این طرح در هشت فاز اجرا شود. از 
ابتدای اجرای طرح انتقال پساب بندرعباس تاکنون دو فاز اجرا شده و 
فاز سوم نیز وارد مرحله اجرایی شده است. در همین زمینه، شرکت های 
فوالد هرمزگان و شرکت ستاره ســیمین هرمز که یکی از شرکت های 

زیرمجموعه فوالد هرمزگان اســت، هر کدام ۱۲۵ میلیون متر مکعب 
پساب را خریداری کردند که می تواند نقش بسزایی در کیفیت بخشی 
به محیط زیست دریایی بندرعباس و به ســرانجام رسیدن این پروژه 

داشته باشد.

فوالد هرمزگان پیشگام انجام مسئولیت های اجتماعی

 نخستین قرارداد خرید پساب بندرعباس امضا شد
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به همت شرکت ســنگ آهن گهرزمین و در 
راستای مسوولیت های اجتماعی کلید خورد:

تامین مالی ۳۰ میلیارد تومانی 
برای احداث باغ بزرگ ایرانی

شرکت سنگ آهن گهرزمین در راستای مسوولیت 
های اجتماعی خود در کنار شهرداری سیرجان با 
تامین مالی ۳۰ میلیارد تومانی اقدام به احداث باغ 

بزرگ ایرانی در شهرستان سیرجان کرد.
به گزارش دنیای معدن به نقل از  روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت سنگ آهن گهرزمین 
مراسم کلنگ زنی پروژه باغ ایرانی با حضور معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان، 
فرماندار ســیرجان، عضو هیات مدیره و معاون 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین، شهردار 
و رییس شورای اسالمی شــهر سیرجان ودیگر 

مسووالن شهرستان در شهر سیرجان برگزار شد.
در این مراســم رحمان جاللی معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به 
همزمان شــدن احداث این پروژه با هفته دولت 
عنوان کرد: این پروژه نشان از وحدت ارکان مختلف 
و مردم است. خوشبختانه انجام این پروژه توسط 
دو مجموعه خوش سابقه و خوش قول صورت می 
گیرد.  محمدرضا خضری پور عضو هیات مدیره و 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت 
سنگ آهن گهرزمین با اشــاره به انعقاد قرارداد 
با شهرداری ســیرجان در خصوص احداث باغ و 
بوستان ایرانی در راستای مسوولیت های اجتماعی 
این شرکت گفت: امروز آیین کلنگ زنی احداث 
بوستان و باغ ایرانی به همت شهرداری سیرجان و 
تامین مالی شرکت سنگ آهن گهرزمین انجام شد 
که پیش بینی می شود حدود ۳۰ میلیارد تومان 

هزینه در احداث آن نیاز باشد.

خبر

دبیر انجمــن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه ســازی 
کشــور گفت: تمایل ایران و 
روسیه به تولید خودرو روی 
پلتفرم های مشــترک، یکی 
از جذابیت های نمایشگاه »اتومبیلیتی ۲۰۲۲" روسیه 
بود که امیدواریــم در آینده نزدیک شــکل اجرایی به 
خود بگیرد.  بــه گزارش ایرنــا، »آرش محبی نژاد« در 
نشست خبری در حاشــیه چهارمین روز از نمایشگاه 
تحول صنعت خودرو در جمع خبرنگاران درخصوص 
دستاوردهای نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲ مسکو افزود: 
در این نمایشگاه همچنین در خصوص خودروهایی که در 
گذشته در روسیه تولید می شد، روی پلتفرم های مشابه 
آن توافق هایی انجام شد تا قطعات مشابه مبادله شده و 

تولید استقرار یابد.
این مقام صنفی بیان داشت: دو کشور چین و ترکیه به 
عنوان رقبای بزرگ تجاری ایران در روسیه حضور دارند 
و این نمایشگاه فرصتی خوب برای استفاده حداکثری از 

فضای پیش آمده بود.
 وی یادآورشد: نمایشــگاه اتومبیلیتی روسیه از دو بعد 

اقتصاد داخلی و رونق اقتصادی دو صنعت خودروسازی و 
قطعه سازی و همچنین در بعد بین المللی برای کشورمان 
اهمیت داشــت. محبی نژاد خاطرنشــان کرد: توسعه 
صادرات خودرو و قطعات از ایران، واردات قطعات مورد 
نیاز، تولید مشترک خودرو و قطعه در خاک روسیه و خاک 
ایران و تبادل فناوری و دانــش فنی، چهار هدف اصلی 

حضور در این نمایشگاه بود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازی 

کشور ادامه داد: بازدید مقام های عالی کشور روسیه و ایران 
)در صدر آنها وزیر صمت( از نمایشگاه، برگزاری جلسه 
مشترک معاونان وزیر با همتایان روسی از جمله مهمترین 
دستاوردهای نمایشگاه بود و عالوه بر آن، قطعه سازان و 
 B خودروسازان ایرانی نیز با همتایان روسی نشست های
TO B برگزار کردند. وی، انجام نخستین تراکنش ریالی- 
روبلی در خالل برگزاری نمایشگاه، همچنین انعقاد ۱۲ 
تفاهم نامه همکاری مشترک به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون 

یورو در سال را از دیگر دستاوردهای نمایشگاه برشمرد. 
محبی نژاد گفت: خودروهای ایرانی تارا و شاهین در روسیه 
با استقبال بسیار خوبی همراه شد و توانمندی های صنعت 
خودروسازی و قطعه ســازی در معرض دید عموم قرار 
گرفت. وی اضافه کرد: شناخت فضای کسب و کار روسیه 
و طرف های ایرانی- روســی در نخستین مواجهه بسیار 
خوب بود و در مجموع استقبال بی نظیری از پاویون ایران 
در فضایی به وسعت یک هزار و ۷۰۰ مترمربع و ۹۰۰ متر 

مربع غرفه سازی ۵۰ شرکت انجام شد.
این مقام صنفی خاطرنشــان کرد: در کشورمان مزیت 
نســبی در تولید قطعات پلیمری و حتی های قطعات 
هایتک نظیر ای. سی.یو )کامپیوتر خودرو(، ایربگ و غیره 
وجود دارد و در نمایشگاه چند تفاهم نامه همکاری در 

همین خصوص با طرف های روسی امضا شد.
به گزارش ایرنا، نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲ مسکو از 
۳۱ مرداد تا سوم شــهریورماه ۱۴۰۱ )برابر با ۲۲ تا ۲۵ 
اوت ۲۰۲۲( با حضور معاون نخست وزیر روسیه، سفیر 
ایران در روسیه و وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان 
افتتاح شد که در محل نمایشگاه های بین المللی مسکو 
)Expo Center( با حضور حدود ۶۰۰  شرکت از ۱۸ 
کشور از جمله چین و ترکیه و در ۳۰ هزار متر مربع فضای 

نمایشگاهی برگزار شد.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن خبر داد:

تمایل ایران و روسیه به تولید خودروی  مشترک

در هفته دولت اعالم شد؛
برنامه بومی سازی 525 میلیون 
دالر در بخــش معدن و صنایع 

معدنی با راهبری ایمیدرو
ایمیدرو با همراهی شرکت های زیرمجموعه و تابعه 
و در راستای تحقق اهداف »ساخت داخل«، بومی 
سازی افزون بر ۵۲۵ میلیون دالر در بخش قطعات 
و تجهیرات تولید حوزه معدن و صنایع معدنی را طی 
امسال هدفگذاری کرده است. به گزارش ایمیدرو، بر 
این اساس شرکت های فوالد مبارکه )۲۳۰ میلیون 
دالر(، فوالد خوزستان)۱۴۷ میلیون دالر(، صنایع 
ملی مس ایران)۸۱ میلیــون دالر(، گل گهر)۵۰ 
میلیون دالر( و چادرملو )۱۸میلیون دالر( به ترتیب 
بیشترین میزان بومی سازی قطعه و تجهیزات در 
این حوزه را هدفگذاری کــرده اند. همچنین رقم 
حدودی شــرکت های میدکو)۱۱ میلیون دالر(، 
منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فــارس)۹ میلیون 
دالر(، ملی فوالد ایران)۹ میلیون دالر(، آلومینای 
ایران)چهار میلیون دالر(، فوالد خراسان)۲ میلیون 
دالر( و ســرمایه گذاری پارسیان)۲ میلیون دالر( 
هدفگذاری بومی سازی طی سال جاری خواهند 
داشت. در این هدفگذاری شرکت های آلومینیوم 
المهدی)۱.۵ میلیون دالر(، آلومینیوم جنوب)یک 
میلیون دالر(، فوالد هرمــزگان)۶۵۰ هزار دالر( و 
تهیه و تولید مواد معدنی ایــران)۳۵۰ هزار دالر( 
نیز مشــارکت دارند. میزان بومی سازی قطعات 
و تجهیزات در سال های گذشــته ۵۷۰ میلیون 
دالر بوده است. طبق گزارش »دفتر بومی سازی 
و ساخت داخل ایمیدرو« در راستای هدفگذاری 
صرفه جویی ارزی از محل بومی سازی و استفاده از 
ظرفیت ها و توانمندی های داخل کشور، برنامه ها 

و اقدامات شرکت ها به طور منظم پایش می شود.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

صنعت و 
معدن
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همزمان با هفته دولت، و با اعتبار 1640 میلیارد تومان؛ 
 افتتاح 16 طرح زيربنايی شركت برق منطقه ای اصفهان 
همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای واالمقام رجایی و باهنر 
و شهدای دولت با هزینه ای بالغ بر 1640 
میلیارد تومان ، عملیات اجرایی7 پروژه 
زیربنایی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
آغاز شده و9 طرح مهم این شرکت نیز به 
بهره برداری میرسد . به گزارش خبرنگار ما 
از اصفهان و به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، مهندس رسول موسی 
رضایی مدیرعامل این شــرکت از آماده بهره برداری شدن 9 پروژه زیربنایی این 
شرکت با هدف کمك به پایداري شبكه، جبران افت ولتاژ ، تأمین برق مشترکین 
، افزایش قابلیت اطمینان شبكه و افزایش کیفیت توان با هزینه ای بالغ بر587 
میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت خبر داد. مدیر عامل برق منطقه ای اصفهان 
افزود : پست 230 به 63 کیلوولت ســمیرم با ظرفیت نامي250 مگاولت آمپر با 
اعطای تسهیالت توسط بانك توسعه اسالمی ، از موسسات بزرگ مالی توسعه ای 
بین المللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسالمی احداث گردیده و برای 

احداث این پست مبلغ 255 میلیارد تومان هزینه شده است.

در دومین روز از هفته دولت 
موزه هنر فلز هفت خان در تفرش افتتاح شد

ســید محســن موســوی: مدیــر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان مرکزی گفت: »موزه خصوصی 
هنر فلز هفت خان در شهرســتان تفرش 
به مناسبت گرامیداشــت هفته دولت با 
حضور استاندار مرکزی، فرماندار و جمعی 

از مسوالن گشایش یافت.«
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی مصطفی مرزبان مدیر کل امروز 5 شهریور 1401 در این آیین گفت: »در 
این موزه بیش از 2 هزار قطعه در 30 ویترین ایستاده و دیواری اشیا فلزی فوالدی 
ساخت دست هنرمندان فوالد، مس و برنج سراسر کشور نگهداری و به نمایش 
گذاشته شده است.« مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی افزود: »بنای این موزه در محل حمام تاریخی قائمیه شهرستان تفرش 
واقع است که  حدود 300 متر مربع زیربنا در 450 متر وسعت قرار دارد و توسط 
خاندان میرشكرایی  وقف و با هزینه شخصی به بهره برداری رسید.« او اظهار داشت: 
»اعتبار هزینه شده برای راه اندازی این موزه توسط بخش خصوصی یك میلیارد 
و 500 میلیون ریال تامین شده است.« مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان مرکزی گفت: »اشیا خریداری شــده در موزه به ارزش 30 
میلیارد ریال با هزینه شخصی تهیه شده است.« مرزبان افزود: »تجهیز این موزه با 

همكاری این اداره کل و خرید 30 ویترین انجام شده است.«

استان ها

حراج مجموعه هنری بزرگ بنیان گذار مایکروسافت
مجموعه هنری متعلق به »پل آلن« یکی از بنیان گذاران »مایکروسافت« در یک حراجی به مزایده گذاشته خواهد شد. حراجی »کریستیز« مجموعه هنری بیش از یک میلیارد دالری متعلق به »پل آلن« 

بنیان گذار فقید شرکت »مایکروسافت« را به مزایده خواهد گذاشت. این مجموعه آثار که ۱۵۰ اثر هنری را شامل می شود در ماه نوامبر ارائه خواهد شد و »کریستیز« از آن به عنوان بزرگترین و 
استثنائی ترین حراجی در تاریخ هنر یاد کرده است. از جمله آثار این مجموعه به تابلو نقاشی »کوهستان سن ویکتور« اثر »پل سزان« می توان اشاره کرد که ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیون دالر برآورد 

شده است. طبق اعالم »کریستیز«، تمامی عواید حاصل فروش این مجموعه آثار طبق خواسته »پل آلن« صرف امور خیریه خواهد شد. »آلن« در سال ۲۰۱۸ و در سن ۶۵ سالگی درگذشت. 

وزیر اقتصاد از صدور دستورات 
ویژه بســته کوتاه مدت مهار 
تورم، توســط رئیس جمهور 
خبــر داده اســت. خاندوزی 
افزود: شــاخص تورم فعلی به 
هیچ وجه برای دولت رضایت بخش نیست. این اظهارات 
در حالی مطرح می شود که تورم کاالها بخصوص کاالهای 
اساسی امان مردم را بریده است. هر روز اخبار کاهش خرید 
و مصرف کاالها منتشر می شود اما دولت همچنان معتقد 
است تورم مهار شده و با حذف ارز دولتی قدرت خرید مردم 
با پرداخت یارانه تقویت شده است. پس از حذف ارز دولتی 
تمام کاالها مشمول افزایش قیمت شدند و وعده افزایش 
قیمت تنها 4 کاالی اساســی روی زمیــن ماند.  فعاالن 

اقتصادی بر این باورند دالیل تورم در ایران پیچیده نیست. 
اگر عامل کلیدی تورم در هر دوره ای شناسایی و حل نشود، 
اثر آن به سال های دیگر منتقل می شود و به سختی می توان 
تاثیر آن را از بین برد. عامل کلیدی تورم در سال های اخیر 
نقدینگی و نرخ ارز بوده اما عامل مهم افزایش قیمت ها در 
مدت اخیر، طمع و حرص دالالن و عدم نظارت دولت بر 

این موضوع است.
باید با اراده قوی و نظارت، قیمت ها کنترل شود؛ نه اینكه 
صرفا با افزایش یارانه قدرت خریــد را افزایش داد. اینكه 
گفته می شود افزایش نقدینگی و نرخ ارز موجب افزایش 
قیمت هاست موضوع جدیدی نیست و سال ها این عوامل 
تورم زا وجــود دارند و تاثیر خود را گذاشــته اند؛ بنابراین 
نمی توان  آن ها را عامل کلیدی افزایش یكباره قیمت ها در 
بازار خودرو، میوه و... دانست بلكه این موضوع حاکی از آن 
است که بازار خودرو دست کسانی است که قیمت ها را باال 
و پایین می کنند و عده ای سلطان میوه، مسكن و... هستند

بسته كوتاه مدت دولت منجر به كنترل تورم می شود؟

دستورات  ویژه  برای  مهار  تورم

مسیر کنترل تورم
عباس علوی راد، اقتصاددان 

پیش بینی ارایه بسته مهار تورم در کوتاه مدت از سوی دولت وجود داشت. برای اینكه دولت بتواند تورم را در میان مدت و بلندمدت که هدف اصلی است کنترل و مدیریت کند، نیاز به بسته مهار تورم در کوتاه مدت دارد. در ایران تورم به دامنه 
هایی رسیده که مهار آن تنها در کوتاه مدت ممكن نیست. با استمرار نرخ تورم در کرانه های 40 درصد، هیچ موفقیت اقتصادی در هیچ حوزه ای در دسترس دولت سیزدهم نخواهد بود. پس صرف نظر از جزئیات این بسته، تمرکز برای مهار و 
کاهش تورم ارزشمند است. تجربه نشان داده که کشورهایی که به دامنه های تورمی باالی 40 درصد می رسند حتما برای گذر از این وضعیت باید برنامه های کوتاه مدت داشته باشند. اساس هدف گذاری برنامه های کوتاه مدت پذیرفته شده 
است. در کوتاه مدت باید تمام تالش دولت تمرکز بر مهار انتظارات تورمی باشد. مهار انتظارت تورمی نیز وابسته به یك سری عوامل است.  به عبارتی نقطه آغازین راهبرد مهار و کاهش تورم فعلی ایران، فرو نشاندن دامنه آتش انتظارات تورمی 
کارگزاران اقتصادی کشور است. فعاالن اقتصادی اگر بخواهند انتظارت تورمی خود را تعدیل کنند باید فاکتورهایی را رصد کنند. دولتها در عملكرد مهار تورم گذشته خوبی ندارند و این مساله موجب می شود برای مهار انتظارت، برنامه ها و 
وعده ها متفاوت باشد.  کسری بودجه دولت باید مدیریت شود. درست است که اعالم شده کسری بودجه بدون افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و بدون اضافه برداشتها مدیریت شده اما کارگزاران اقتصادی باید بدانند مهار کسری بودجه از 
چه منابعی رقم خورده است. باید روش های آن شفاف سازی شود. باید رصد آن ممكن شود.   از سوی دیگر اصلی ترین فاکتور در تعدیل انتظارات تورمی، خروج برجام از این بالتكلیفی است. بالتكلیفی برجام اجازه نمی دهد انظارت تورمی 

مهار شود. فرسایشی شدن و عدم تعیین تكلیف برجام خسارات بیشتری از عدم توافق دارد. اگر اتفاق بیفتد نكات مثبتی دارد اما ادامه این بالتكلیفی خیلی بد است. 
دولت وظیفه مهم دیگری نیز دارد. دولت باید برای ثبات نرخ ارز تالش کند. از هر روشی برای اداره بازار ارز استفاده کند. بعد از حذف ارز دولتی شكاف ارز بازار آزاد با نیما زیاد شده و نمی توان با این اتفاق انتظارت تورمی را مهار کرد. سیگنال 
اصلی انتظارت تورمی از کف بازار ارز است. باید ثبات بیشتری در بازار ارز حاکم شود.  همچنین دولت باید در اعالم سیاست های ضد تورمی یكپارچه تر عمل کند. دولت باید در سیاست های مهار تورمی خود و اظهارنظرهای خود این مساله 
را مدنظر قرار دهد. مساله اصلی که برای مهار تورم در میان مدت و بلندمدت مطرح می شود ریشه پولی دارد. دولت اعالم می کند با شیب مالیم پایه پولی و نقدینگی را نسبت به سال گذشته کاهش داده است. این کاهش قابل قبول است اما 
نرخ رشد نقدینگی باید به میانگین دهه گذشته یعنی 28 درصد برسد.  پس از آن برنامه ریزی برای کاهش رشد نقدینگی به 20 درصد انجام شود. رشد نقدینگی 37 درصدی برای دولتی که می خواهد تورم را کنترل کند زیاد است. الزم به 
ذکر است تمامی فرآیندهای مرتبط با کنترل و مهار تورم باید باثبات باشد و محدود به بازه زمانی نشود. باید همه به آن پایبند باشد و همه بدانند کنترل رشد نقدینگی ادامه دار است. درست است که رشد اقتصادی در سال 1400 اتفاق افتاده 
اما رشد اقتصادی بخش صنعت 6 درصد کاهش و نرخ رشد بخش کشاورزی به باالترین میزان کاهش خود رسیده است.   بنابراین کلیت رشد اقتصادی اتفاق افتاده اما رشد موزون که نیاز مهار تورم بوده اتفاق نیفتاده است. باید در میان مدت 
و بلندمدت رشد اقتصادی کشور در حدود 4 درصد تثبیت شود. همچنین برای جبران مافات دهه 90 که رشد اقتصادی صفر درصد بوده باید برنامه قطعی وجود داشته باشد. نیاز رشد اقتصادی سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی باید محقق شود. دولت باید از بودجه خود سرمایه گذاری در پروژه ها را مدنظر قرار دهد.    به طور کلی هرگونه سیاست ضد تورمی مبتنی بر سرکوب نرخ های موثر در کارکرد محیط اقتصاد کالن ایران صرفاً پرتاب تورم به آینده و 
محكوم به شكست خواهد بود. تجربه موفق جهانی برای مهار و کاهش تورم در کشورها و مناطق مختلف دنیا در دسترس است. این یك فرصت تاریخی پیش روی دولت سیزدهم است تا متفاوت از دولت های قبلی از این تجربه ها در این 

مقطع تاریخی استفاده و نام خود را در تاریخ اقتصاد ایران ثبت نماید.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

شرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر در 
شــاخص جذب منابع ملی و اســتفاده از 
ظرفیت هــای قانــون بودجــه در بین 
واحدهای اجرایی شرکت کننده در فرایند 
ارزیابی بــه عنوان دســتگاه برتر اجرایی 
در جشنواره شــهید رجایی معرفی شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر، در متن لوح تقدیر 
این ارزیابی خطاب به مدیرعامل شرکت 
ابوالحسن عالی آمده است: ضمن تبریك 
هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره 

شهیدان رجایی و باهنر با عنایت به ارزیابی 
صورت گرفته، ستاد بیســت و پنجمین 
جشنواره شهید رجایی استان بوشهر آن 

شرکت را در فرایند ارزیابی عملكرد سال 
1400 به عنوان دســتگاه اجرایی برتر در 
محور جذب منابع ملی و استفاده از ظرفیت 
های قانون بودجه در بین واحدهای اجرایی 
شرکت کننده در فرایند ارزیابی عملكرد 
اعالم می نماید. با تبریــك این موفقیت 
به جنابعالی و کلیــه کارکنان محترم آن 
دســتگاه برایتان از درگاه خداوند متعال 
توفیق بیشــتر در مســیر تحقق منویات 
مقام معظم رهبری و سیاست های دولت 

محترم مسئلت داریم.

سید محســن موســوی: به گزارش روابط 
عمومی سازمان جهاد کشــاورزی استان 

مرکزی ، مدیر امور اراضی اســتان مرکزی 
گفت : در راستای حفظ و صیانت از اراضی 
کشــاورزی و باغی ،عوامل گشــت حفظ 
کاربری اراضی شهرســتان اراک به پالک 
چقا اعزام شــدند. رامین اخالصــی افزود: 
علیرغم ابالغ های داده شــده به صاحبان 
امالک و متصرفین روند ساخت و سازهای 
غیرمجاز ادامه داشــته ،بــا پیگیری های 

مســتمر و هماهنگی صورت گرفته با مقام 
قضایــی و در نهایت اخــذ مجوزهای الزم 
امور اراضی شهرســتان اراک ،با همكاری 
مامورین شهرداری به محل ،عزیمت کرده 
و اقدام بــه تبصره 2مــاده 10 قانون حفظ 
کاربری و قلع و قمع 30مورد دیوار کشــی، 
 5مورد فنس کشی و 2مورد بنا به مساحت 

حدود 30 هكتار نمود.

سید محســن موســوی: تیم کوهنوردی شرکت 
گازاستان مرکزی به مناسبت هفته دولت و باهدف 
ترویج روحیه ورزشی و ارتقای سالمتی در مرداد ماه 
سالجاری موفق به فتح دومین قله بلند کشور شد. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت گازاستان مرکزی، 
تیم کوهنوردی  این شرکت موفق به فتح قله 4850 

متری علم کوه از توابع شهرســتان کالردشت در 
اســتان مازندران شــد. برپایه این گزارش علیرضا 
اسكانیان سرپرست تیم کوهنوردی این شرکت در 
این خصوص گفت: تیم کوهنوردی این شرکت دریك 
برنامه از پیش تعیین شده ودرادامه برنامه های قبلی 
و با هدف سالمتی وگسترش روحیه ورزشی در بین 

کارکنان، دراین برنامه شرکت وموفق به پیمایش 
وصعود به قله علم کوه دومین قله بلند کشور شد.

شرکت آب و فاضالب بوشهر به عنوان دستگاه برتر اجرایی در جشنواره شهید رجایی معرفی شد

بازگشت ۳0 هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی استان مرکزی به چرخه تولید

تیم کوهنوردی شرکت گازاستان مرکزی موفق به فتح دومین قله بلند کشور شد

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومي 

دو مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید 

ف
تاریخ بازگشــایي شماره مناقصهموضوع مناقصهردی

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایي 

پاکات مناقصه
مبلــغ 

ضمانتنامه)ریال(

09/303.270.000.000 صبح2278/14011401/06/27مناقصه برونسپاري بهره برداري امور برق شهرستان   لنجان1

09/453.260.000.000 صبح2279/14011401/06/27مناقصه برونسپاري بهره برداري امور برق شهرستان  نجف آباد2

10/003.630.000.000 صبح2280/14011401/06/27مناقصه برونسپاري بهره برداري امور برق شهرستان  فالورجان 3

10/151.990.000.000 صبح2281/14011401/06/27مناقصه برونسپاري بهره برداري امور برق شهرستان  برخوار3

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1401/06/08  تا ساعت 19:00  دوشنبه  مورخ 1401/06/14  بصورت الکترونیکی 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحویل پیشنهادات : از روز دوشنبه مورخ 1401/06/14  تا ســاعت 09:00 صبح روزیکشنبه مورخ 1401/06/27  بصورت 
الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکي معتبر یا فیش 
واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت 

بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چك 

شخصي ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي کسب وکار- عصر رسانه  به عهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 1۳-627۳011 ۳ داخلي  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمایند.
 www.setadiran.ir ۳- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
قابل دسترسي میباشد وهمچنین آگهي این مناقصه  در سایت پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و 

سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا 

پیشنهاداتي که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال 

سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 7- الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس 1456

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان 
 امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان 
اصفهان

عكس روز-
نفس های 
آخر شعر 

بافی در 
مشهد


