
هند در سه ماهه گذشته رشد اقتصادی دو رقمی باالیی 
را ثبت کرده است اما اقتصاددانانی که در نظرسنجی 
رویترز شرکت کردند، انتظار دارند که این سرعت رشد 
در این سه ماهه نصف شود و با افزایش نرخ بهره، تا پایان 
سال کاهش بیشتری پیدا کند. به گزارش ایسنا و به نقل 
از بیزنس، سومین اقتصاد بزرگ آسیا با نرخ بیکاری و 
تورم باال دست و پنجه نرم می کند، تورمی که در تمام 
سال باالتر از سقف تحمل بانک مرکزی هند بوده و قرار 

است تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه یابد.
پیش بینی می شود رشد در این سه ماهه از میانگین 
پیش بینــی ۱۵.۲ درصدی در ســه ماهه دوم به ۶.۲ 
درصد ساالنه کاهش یابد که عمدتا توسط مقایسه های 
آماری با یک ســال گذشــته به جای شتاب جدید 
حمایت می شود که قبل از کاهش بیشتر به ۴.۵ درصد 

در اکتبر تا دسامبر است. طبق نظرسنجی رویترز از 
۲۲ تا ۲۶ آگوســت، انتظار میانه رشد سال ۲۰۲۲ به 
میزان ۷.۲ درصد بود اما اقتصاددانان گفتند که نرخ 
رشد نشــان می دهد، انتظار می رود که رشد اقتصاد 
در ماه های آینده کند شود. کونال کوندو، اقتصاددان 
هندی گفت: »حتی با وجود اینکه هند ســریع ترین 
رشد اقتصادی را حفظ می کند، مصرف داخلی شاید 
آنقدر قوی نباشد که رشد را بیشتر کند زیرا بیکاری 
همچنان باالست و دســتمزدهای واقعی در سطح 
بی سابقه پایینی قرار دارند.« دولت با حمایت از رشد از 
طریق سرمایه گذاری، تنها یک موتور را به کار انداخته 
و در عین حال انگیزه مصرف داخلی را فراموش کرده 
است. به همین دلیل است که رشد هند هنوز پایین تر 
از روند پیش از همه گیری است. اقتصاد به اندازه کافی 

سریع رشد نکرده است که بتواند ساالنه ۱۲ میلیون نفر 
را به نیروی کار بپیوندد. اگر مالکان خانه های خالی به 
مالیات تعیین شده اعتراض دارند باید تا دهم شهریور 
آن را ثبت کنند، چرا که ثبت اعتراض و بررسی آن بعد از 
تاریخ مذکور وارد فرایند دادرسی خواهد شد. به گزارش 
ایسنا، بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب 
آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای 
باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه 
باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از 
زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات 
بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات 
متعلقه و سال ســوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات 

متعلقه خواهد شد.  

ســخنگوی گمرک گفت: از زمان استقرار دولت 
سیزدهم در مدت یک سال، میزان تجارت خارجی 
غیرنفتی کشور با ۱۶۱ میلیون تن به ۱۰۹ میلیارد 

دالر رسید.
به گزارش ایسنا، سیدروح اله لطیفی - سخنگوی 
گمرک - در تشریح تجارت یکساله دولت سیزدهم 
اظهار کرد: از ابتدای اســتقرار دولت سیزدهم در 
شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد سال جاری ۱۶۱ 
میلیون و ۶۴ هزار تن کاال به ارزش ۱۰۸ میلیارد و 
۸۶۸ میلیون دالر، بین ایران و سایر کشورها تبادل 
شد که این میزان نسبت به مدت مشابه در دولت 
گذشته از لحاظ وزنی ۳ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ 

درصد با رشد همراه بوده است.
وی افزود: سهم صادرات کاالهای ایرانی در دولت 

ســیزدهم، ۱۲۱ میلیون و ۱۷۶ هزار تن کاال به 
ارزش ۵۲ میلیارد و ۲۹۶ میلیــون دالر بوده که 
نسبت به مدت مشابه بدون تغییر در وزن )کمتر 
از یک درصد(، ۲۷ درصد در ارزش، افزایش داشته 

است.
لطیفی درباره میزان واردات در دوره یک ســاله  
فعالیت دولت سیزدهم گفت: ۳۹ میلیون و ۸۸۸ 
هزار تن کاال به ارزش ۵۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون 
دالر، از ابتدای شهریور ســال قبل تا پایان مرداد 
۱۴۰۱ از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شده و 
وارد زنجیره تامین و توزیع شد که نسبت به مدت 
مشــابه ۱۳ درصد در وزن و ۳۱درصد در ارزش با 

رشد همراه بوده است.
وی توضیح داد: در یک سال فعالیت دولت سیزدهم 

در حوزه تجارت خارجی نســبت به مدت مشابه، 
پنج میلیون و ۸۵ هزار تن کاال و ۲۴میلیارد و ۳۰۲ 
میلیون دالر بیشتر، تبادل تجاری صورت گرفته که 
چهار میلیون و ۶۸۳ هزار تن از این میزان و ارزش 
۱۳میلیارد و ۲۱۵ میلیون دالر مربوط به افزایش  
واردات در دولت ســیزدهم بوده و ۴۰۲ هزار تن از 
لحاظ وزن و ۱۱ میلیارد و ۸۷ میلیون دالر از لحاظ 

ارزش نیز مربوط به صادرات بوده است.
بر اســاس اعالم گمرک، لطیفی در پایان گفت: 
میزان ترانزیت کاالهای خارجی از کشورمان در 
این بازه زمانی یکساله نیز به بیش از ۱۳ میلیون 
و  ۸۵۰ هزار تن رسیده است که این میزان در بازه 
زمانی یکساله، باالترین حد نصاب در تاریخ کشور 

بوده است.

آخرین وضعیت تجارت خارجی غیرنفتی کشوررشد اقتصادی سومین اقتصاد آسیا ماندگار نیست
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وزیر اقتصاد:

 افزایش نرخ سود 
در شورای پول 

و اعتبار تصویب نشد

جزئیات مصوبه 
دولت درباره واردات 

خودرو با رمزارز

به هر خارجی که ۱۰۰ 
هزار دالر وارد ایران 
کند، اقامت می دهیم

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

دالیل کاهش 
تولید مسکن

خروج انبوه سازان به دلیل 
عدم تعادل بین ســرمایه و 
محصول تولید شده است. 
زمانی که هزینه تمام شده 
برای یک ســازنده بیشتر می شــود و آنچه را که 
باید سر یک وقت معین تحویل دهد با قیمتهای 

نامطمئن روبرو...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه 4
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سیگنال برجامی 
به بازار ارز 

کاهش چشمگیر 
تقاضای ساخت و ساز 

با افزایش دامنه نوسان صف های بورس کاهش می یابد؟

کمبود  نقدینگی  در  بورس
صفحه2

صفحه2

مذاکره  برای  رفع  تحریم هاست
 چهار شرط  ایران   برای  توافق  که   تاکنون  محقق   نشده   است 
   هیچ  نگرانی  درباره   کاالهای   اساسی   وجود   ندارد

در   وعده  ساخت   مسکن   تجدید نظر  نمی کنیم 
کسری   بودجه   ام   المسائل  کشور است

رییس  جمهور ی  در  نشست   خبری:

قیمت دالر، سکه و طال در بازار روز گذشته پایین آمد 
. نرخ حواله درهم نیز روز گذشته نسبت به روز قبل 
ثابت بود. به گزارش اکوایران، بازار ارز تهران سومین 
روز هفته را نزولی آغاز کرد . قیمت دالر در بازار روز 
گذشته دوشنبه ۷ شــهریور ماه نسبت به روز قبل 
تقریبا ۱۵۰ تومان افت کرد و با ۲۹ هزار و ۴۸۰ تومان 
به فروش رســید . در ادامه معامالت نقدی سرعت 
کاهشی دالر نصف شد  و اسکناس آمریکایی بر روی 
۲۹ هزار و ۵۵۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نسبت 
به عصر دیروز ۸۰ تومان کاهش را نشان می دهد .  
حرکت قیمت دالر در بازارهای همسایه روز گذشته 
خالف جهت همدیگر بود . قیمــت دالر هرات در 
ابتدای معامالت نقدی روز گذشته تقریبا ۲۰۰ تومان 

پایین آمد و با ۲۹ هزار و...

به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و ورود تقاضای 
سوداگرانه به این بازار، سازندگان مسکن تمایلی به 
ساخت و ساز ندارند. از سوی دیگر با این هزینه های 
سنگین، تولید مسکن توجیه اقتصادی ندارد. خیلی 
از سازندگان که قبل از ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
واحدهای خود را پیش فروش کرده بودند به دلیل 
تورم سنگینی که پس از آن اتفاق افتاد ورشکست 
شدند. چرا که طبق قانون اجازه نداشتند قیمت ها را 
به روز کنند. بنابراین سرمایه خود را از دست دادند و 
به طور کلی از حوزه تولید مسکن حذف شدند. این 
در حالی است که بسیاری از مشکالت حوزه مسکن 
بویژه مشکالت انبوه سازان که در ایجاد اشتغال نقش 
 قابل توجهی ایجاد می کنند بــا همکاری و تعامل 

مسئوالن قابل رفع شدن... 

نوبت اول 

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي 
شماره  1401/21

شرکت سهامي برق منطقه اي باختر درنظر دارد نسبت به واگذاري پروژه زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد صالحیت 
داراي حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه اقدام نمايد:

1- موضوع مناقصه : احداث پست سیار صنعتي ساوه 5 . 
2- مدت تحويل تجهیزات و انجام کار : شش )6( ماه شمسي .

3-  محل تحويل تجهیزات و انجام کار: استان مرکزي - شهرستان ساوه – شهرك صنعتي کاوه.  
4- مبلغ برآورد :-/214 258 046 11 ريال  . 

5- سپرده شرکت در فرآيند ارجاع کار  به مبلغ-/000 313 552 ريال بصورت يکي از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرآيند ارجاع کار ، مطابق 
آئین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره 123402/ت/50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزيران  .

6- محل تحويل پاکت تضمین شرکت درفرآيند ارجاع کار فوق به  نشاني اراك – میدان امام خمیني )ره(– بزرگراه امام علي)ع( -  جنب پل 
راه آهن –  دبیرخانه  شرکت برق منطقه اي باختر .

7-اطالعات تماس ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت جهت انجام مراحل عضويت در سامانه به شماره تلفن: 33245248-086 و مرکز 
راهبري و پشتیباني به شماره تلفن : 1456 

- کلیه شرکتهاي واجد شرايط  متقاضي شرکت در مناقصه فوق مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ  1401/06/08 لغايت 1401/06/14 
به ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند ، الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت 
قبلي در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهي امضاء الکترونیکي را جهت دريافت اسناد و شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مهلت  بارگذاري  پیشنهادات  تا ساعت 12:00 روز يکشنبه  مورخ  1401/06/27  به نشاني فوق مي باشد ، ضمنا" پیشنهادات  بارگذاري شده 
در ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ  1401/06/28 در محل دفتر معاونت مالي و پشتیباني شرکت سهامي برق منطقه اي باختر به نشاني 
باال به ترتیب قید شده در اسناد مناقصه بازگشايي مي گردد ، به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت  قید شده فوق الذکر  ، فاقد امضا ، 

مشروط ، مخدوش  ترتیب اثر داده نخواهد شد  و شرکت سهامي برق منطقه اي باختر در رد يا قبول پیشنهادات مختار مي باشد .
- آگهي فوق در شبکه اطالع رساني شرکت توانیر به نشانيWWW.tavanir.org. ir  قابل رويت مي باشد.   

شرکت سهامي برق منطقه اي باختر
شناسه آگهی : 1371309



اقتصاد2
ایران

با افزایش دامنه نوســان صف های بورس 
کاهش می یابد؟

کمبود نقدینگی در بورس
بازار سرمایه در نخستین روز اجرای دامنه نوسان 
هفت درصدی سبزپوش شد و برخالف روز گذشته 

روندی صعودی به خود گرفت. 
دامنه نوســان بازار ســرمایه افزایش یافت و به 

محدوده مثبت و منفی هفت درصد رسید. 
به گــزارش تجارت نیوز، بر اســاس اعالم رئیس 
سازمان بورس قرار اســت دامنه نوسان تا پایان 
سال به ۱۰ درصد برسد. این افزایش دامنه نوسان 
می تواند صف های بازار را تا حد زیادی کاهش دهد 

و به نوعی آنها را کنترل کند.
روز شش اردیبهشــت ماه مجید عشقی، رئیس 
سازمان بورس درخصوص دامنه نوسان گفته بود 
که دامنه نوسان باید به  صورت تدریجی افزایش 
می یابد. هدف ما این اســت که دامنه نوسان را تا 

پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۰ درصد افزایش دهیم.
دامنه نوســان بورس از ۲۹ فروردین  به مثبت و 
منفی شش درصد رسید. این تغییر یک درصدی 
توانســت در ماه های اخیر میزان صف های بازار 
را کاهش کند و به معنای دیگــر صف های بازار 
سرمایه را کنترل کند. قرار است تا پایان سال این 
دامنه نوسان به ۱۰ درصد به برسد که با توجه به 
معضالت بورس، این تغییر دامنه نوسان می تواند به 
طور کلی روند معامالت بازار سرمایه را تغییر دهد.

در همین زمینه بهمن فالح، کارشناس بازار سرمایه 
گفت: افزایش دامنه به لحاظ ساختاری به نفع بازار 
سرمایه است. این افزایش نشان دهنده بلوغ و رفتار 
عقالیی سهامداران و بازار است. همچنین هر چه 
دامنه نوســان افزایش یابد رفتارهای هیجانی و 
صف های خرید و فروش بازار سرمایه نیز کاهش 
می یابد. وی ادامه داد: دامنه نوسان هرچه کمتر 
باشد برابر است با تشکیل صف های خرید و فروش 
در نهایت رفتارهای هیجانی سهامداران بر اساس 
تابلو خوانی. افزایش دامنه یعنی افزایش عمق و 
تحلیل بازار سهام. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه 
با افزایش دامنه نوســان رفتار عقالیی بازار شکل 

می گیرد و هیجان معامالت نیز کاهشی می شود.
فالح با اشاره به افزایش دامنه نوسان گفت: در حال 
حاضر دامنه نوسان افزایش پیدا کرده است و روند 
معامالت فرابورس نیز شاهد می دهد که بازار سرمایه 
از کمبود نقدینگی رنج می برد. در روز رشد شاخص ها، 
قیمت ســهام نمادهای فراکابی بازار سهام افزایش 
یافت. به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز دوشنبه 
هفتم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت با رشد 
هزار و ۴۹ واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک 
میلیون و ۴۴5 هزار و ۱37 واحد رسید. شاخص هم 
وزن بورس نیز با صعود ۲ هزار و 75 واحدی در سطح 
۴۱۰ هزار و 633 واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 8 واحد باال آمد و در سطح 
۱۹ هزار و 3۱۴ واحد باقی ماند.   روز گذشته نمادهای 
»وبانک«، »حکشتی« و »پارسان« بیشترین تأثیر 
را در رشد شاخص کل بورس داشــتند. در مقابل 
نمادهای »فوالد«، »فملی« و »فارس« بیشــترین 
تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس نیز 
نمادهای »دی«، »فرابورس« و »مادیرا« بیشترین 
تأثیر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و 
»فغدیر«، »آریا« و »زاگرس« بیشترین تأثیر کاهنده 
را بر شاخص داشــتند.   در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس کاال صدرنشین اســت و خساپا و 

خودرو در رتبه های بعدی هستند. 

ارزش معامالت بورس
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۱۴۴ هزار و 8۴۰ میلیارد تومــان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه ۱۴۰ 
هزار و ۲۲ میلیارد تومان بود که ۹7 درصد از ارزش 

کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 8 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 

۱۲7 میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل کاهش یافت و 
6۰۰ میلیارون تومان بود. ارزش صف های خرید نیز 
نسبت به پایان روز کاری گذشته افزایش یافت و در 
رقم ۱37 میلیارد تومان ایستاد.  روز گذشته نماد ذوب 
)شرکت ذوب آهن اصفهان( با صف  خرید ۲3 میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس 
از ذوب، نمادهای بالبر )شرکت کابل البرز( و خنصیر 
)شرکت مهندسی نصیر ماشــین( بیشترین صف 
خرید را داشتند.  بیشترین صف فروش بازار در پایان 
معامالت به نماد فمراد )شرکت آلومراد( تعلق داشت 
که ارزش آن ۴۰۰ میلیون تومان بود. پس از فمراد، 

نماد سکرد صف فروش بازار را داشت.

خبر

از  جمهــوری  رئیــس 
تضمین هــای اطمینان آور، 
راستی آزمایی عینی و عملی، 
رفــع تحریم ها بــه صورت 
معنادار و پایدار و بسته شدن 
ادعاهای سیاسی درباره پادمان به عنوان مواردی یاد کرد 

که برای نیل به توافق باید انجام شود.
به گزارش ایسنا،سیدابراهیم رئیسی در ابتدای نشست 
خبری خود با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی با 
بیان اینکه خدا را شاکرم که یک سال به عنوان مسئول، 
خدمتگزار مردم بودیم، اظهار کرد: من از مردم صبورمان 
که دولت را کمک کردند و با ما همراه شــدند و از همه 
دستگاه ها و به ویژه اصحاب رسانه که در این زمینه فعال 
بودند تشکر می کنم. وی افزود: حتی از کسانی که انتقاد 
داشتند و از در اصالح و دلسوزی نکاتی را به دولتمردان 

گوشزد کردند هم تشکر می کنم.
رییسی یادآور شد: تغییر رویکردهایی را در این مدت 
داشتیم و در یک سال گذشته مواردی را در این زمینه 
داشتیم که اولین مورد آن ایجاد دولتی مردم و توجه به 

مردم و خواست آنان و حضور در میان مردم بود.

اگر در گذشته تصمیم گیری هابه جا بود امروز 
شاهد برخی مشکالت نبودیم

وی با بیان اینکه در دولت همواره تاکید شده که معطل 
نکردن وضعیت و شــرایط کشور را داشــته باشیم و 
مسئوالن مسئولیت پذیر باشند، اظهار کرد:  اگر امور 
با روحیه مسئولیت پذیری همراه نباشد و تصمیمات 
متقن اتخاذ نشود کارها پیش نمی رود. اگر معلوم شود 
تصمیمی درست و متقن اســت، اما مالحظاتی پیش 
آید که با عدالت نســازد و در عین حــال جلوی اتخاذ 
تصمیم ها در زمان خود را بگیرد، نتیجه این می شود 
که االن در برخی موارد می بینیم. اگر در گذشــته آن 
تصمیم گیری های به جا رخ مــی داد و در زمان خود 
به آن امور رسیدگی می شــد امروز شاهد برخی از این 

مشکالت نبودیم.
رئیســی یادآور شــد: وقتی دولت کار خــود را آغاز 
کرد، برخی چه از دولت پیشــین و چه از ســایرین از 
در دلســوزی به ما می گفتند که می خواهی با شرایط 

کشــورچه کنی؟ به ما واکســن نمی دهند و شرایط 
 کرونا را هم می بینــی. می گفتند با کســری بودجه 

می خواهی چه کنی؟

کسری بودجه ام المسائل کشور است
وی افزود: این موضوع کسری بودجه ام المسائل کشور 
است. ولی ما در حالی سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشتیم 
که کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق 
پول حل شد. اما چطور حل شد؟ چون درآمد ایجاد شد.
رییس جمهوری تأکید کرد: در مسئله تورمی که قریب 
به 6۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ بود با اولین اقدام دولت 
سیزدهم مواجه شد، که برای مقابله با آن کارهای تورم زا 
را کنار بگذارد. کار به جایی رسید که اقدامات دولت در 
اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ به کاهشی شدن تورم 
انجامید و تورم را به حدود 35 درصد کاهش داد. رییس 
دولت سیزدهم ادامه داد: بعد از آن با تورم ۱۲ درصدی در 
خرداد ۱۴۰۱ مواجه شدیم که با اصالح اقتصادی رخ داد و 
البته آن تغییری که داده شد تغییر بزرگی بود. چندنرخی 
بودن ارز را همه کارشناســان اقتصادی غیرقابل قبول 
می دانستند، اما از جنبه های اجرایی و مسائل اجتماعی 
نظرهایی داشتند که خدا را شاکرم در نهایت کار به شکلی 

پیش رفت که تورم به ۴۰.5 درصد رسیده است.

هیچ نگرانی درباره  کاالهای اساسی وجود ندارد
وی ادامه داد: کاالهای اساســی امــروز هیچ نگرانی 
درباره اش وجود ندارد، در حالی که در گذشته برخی 
از آنها در حالت قرمز قرار داشت، اما امروز نگرانی وجود 
ندارد. همچنین قطعی برق را داشتیم که باعث می شد 
مردم و کارگاه ها هزینه هایی از این جهت پرداخت کنند، 

اما امروز دیگر این اتفاق رخ نداد و حتی قطعی گازی که 
در برخی استان ها داشتیم را دیگر شاهد نبودیم و در 
کنارش کار حوزه انرژی و گاز را با همسایگان آغاز کردیم 

و سیاست همسایگی را پیگیری کردیم.

افزایش حقوق کارگران امسال مسبوق به 
سابقه نبوده است

رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر 
این که در شرایط تورمی برای بار دوم در ترمیم حقوق 
کارکنان آن را افزایش دادید، اما حقوق کارگران با آنچه 
در این شرایط و قیمت ها شاهدیم فاصله دارد و سهم 
افزایش 55 درصدی را به ده درصد رسانده اند یا با حق 
مسکن کارگران موافقت نشــده است، گفت: لیست 
افزایش حقوق کارگران در ســنوات گذشته را دارید، 
حتما این لیست را بگیرید و ببینید. این میزان افزایش 
که امسال اتفاق افتاد، مسبوق به سابقه نبوده است، قبل 
از ما هم دولت ها بودند، اما این میزان افزایش مسبوق 
به سابقه نبوده است، آن هم در شرایط اقتصادی که ما 
داریم. وی اظهار کرد: نکته دیگر درباره بازنشستگان 
تامین اجتماعی این است که این حکم قانون است، ده 
درصد را قانون تعیین کرده است و آن را هم عمل کردیم. 
اما نسبت به بازنشستگان آنجا که امکان داشت دولت از 
اختیارات قانونی اش استفاده کرده تا این میزان حقوق 
افزایش یابد. در یک صحبتی در زمان انتخابات گفتم 
بازنشسته هزینه اش پایین نیامده که افزایش یافته است. 
این افزایش نسبت به مساله پرداخت در سال اول نه فقط 
نسبت به معلمان که 35 هزار میلیارد برای رتبه بندی 
آنها انجام شد، بلکه در ارتباط با کارگران هم افزایش یافته 
است. تالش ما این است که برای کارگران و بازنشستگان 

و معلمان و عموم کارکنان آنچه که باید متناسب سازی 
شود. نمی گویم صد در صد، اما بار زیادی از دوششان 
برداشته شــود. اقدامات دیگری هم انجام دادیم مثال 
شش میلیون بیمه سالمت امسال شده است یا در طرح 
»دارویار« افزایش قیمت به عهده بیمه ها قرار گرفت. از 
این رو تا می توانیم بگوییم سعی داریم بار هزینه مردم 
یعنی 85 میلیون نفر به ویژه کسانی که کارگر و کشاورز 
و معلم هستند را کم کنیم. وی درباره معرفی وزیر کار 
نیز تصریح کرد که ان شاءاهلل کسی معرفی می شود که 

دغدغه کار و تامین اجتماعی اش ویژه باشد. 

کاری که باعث افزایش تورم می شود را انجام 
نمی دهیم

رییسی در پاسخ به خبرنگار روزنامه جمهوری مبنی 
بر اینکه موارد گرانی برای سال آینده چیست؟ گفت: 
برخی انعکاس ها در رسانه ها از صحبت ها من درست 
نبود. گفته شد که فالنی گفته برخی گرانی ها را برای 
سال آینده می گذاریم، من گفتم اقتضاء قانون بعضی از 
گران کردن هاست. مثال گفتم درباره حقوق گمرکی  اگر 
بخواهیم ۴ درصد بگیریم در همه کاالها تاثیر می گذارد 
و ما گفتیم از این منبع درآمد می گذریم. ما هر کاری که 
بتواند تورم را کاهش دهد، را انجام می دهیم این هم یکی 
از کارهایی بود که پیشنهاد کردیم و الیحه دو فوریتی را 
به مجلس دادیم و هنوز هم به تصویب نرسیده است. از 
این دست مواردی که در قانون است، یعنی الزام قانونی 
داریم مثل اینکه ارز ۴۲۰۰ را ارز نیمایی کردیم که الزام 
قانونی داشت، این هم الزام قانونی دارد که به ۴ درصد 
تبدیل کنیم اما اگر مجلس با تبدیل ۴ درصد به ۱ درصد 
موافقت کند که ظاهرا هم با این موافق هستند. ما دنبال 
این هستیم که از ناحیه قانون و دولت، کاری که باعث 

افزایش تورم می شود را انجام ندهیم.

شروط  ایران برای تحقق برجام
رییس جمهوری در پایان با اشــاره مجدد به تاکیدات 
خود در زمینه توافق هســته ای، یادآور شد: ما تاکید 
داریم که در توافق، اول تضمین هــای اطمینان آور و 
دوم راستی آزمایی عینی و عملی و سوم رفع تحریم ها 
به صورت معنادار و پایدار و چهارم بسته شدن ادعاهای 
سیاسی درباره پادمان که به نظر ما اساسی هم ندارد، 

انجام شود. 

رییس  جمهور ی  در  نشست   خبری:

مذاکره  برای  رفع  تحریم هاست

وزیر اقتصاد:
به هر خارجی که ۱۰۰ هزار دالر وارد 

ایران کند، اقامت می دهیم
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اگر فردی حداقل 
۱۰۰ هزار دالر وارد کشور کند می تواند اقامت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در برنامه بدون توقف با اشاره به 
اینکه قرار است انحصار واردات شکسته شده و از انحصار 
چند شــرکت خاص دولتی و خصوصی خارج شود، 
اظهار کرد: بنا بر این است هر کس بتواند کاال را ارزان تر 
وارد کند او را تشویق کنیم و خوِد واردکننده ها با هم در 
کاهش قیمت کاالهای وارداتی رقابت داشته باشند. وی 
در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارید سیاست دولت 
قبل خودتحریمی بوده؟ یادآور شد: باور ما این است 
که حتماً باید در تعامالت بین المللی از همه فرصت ها 
اســتفاده کنیم و البته نیازهایی هم که الزم داریم از 
طریق روابط تجاری خوب به دست بیاوریم، اما اختالف 
نظر این است که دنیا تنها یک کشور و یک مجموعه 
محدود از کشورها نیست، میزان افزایش میزان روابط 
تجاری ایران با کشورهای همسایه و کشورهایی که با 
ما تعامل دارند در یک سال 3۰ تا ۴۰ درصد افزایش 
پیدا کرده، در عین اینکه همچنان مسأله مذاکرات و 
برجام و توافق هم در مسیر بوده و اما گشایشی در آن 
انجام نشــده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان 
اینکه حتماً یکی از ارکانی که به رشــد اقتصادی ما 
کمک می کند این است که با دیگر کشورها دیپلماسی 
اقتصادی فعال داشته باشــیم و خودمان را منحصر 
نکنیم، تصریح کرد: اما اینکه برخی فکر می کنند اگر 
برجام امضا نشود ما مشکل پیدا می کنیم کاماًل غلط 
است، نمی گوئیم با دنیا کاری نداشته باشیم و خودمان 
خودمان را اداره کنیم اما می گوئیم همین االن در نیمه 
دوم سال ۱۴۰۰ دو برابر نفتی که قباًل می فروختیم 
صادر کنیم و بیشتر از این هم ظرفیت داریم، در مورد 
سرمایه گذاری های خارجی هم قراردادهای فراوانی 
اجرا می شود، و اینها گواه این است که می شود اقتصاد 

را در همین شرایط هم مدیریت کرد.

فرزین:
 افزایش نرخ سود بانکی در شورای 

پول و اعتبار تصویب نشد
باوجود افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده ها در 
برخی بانک ها، طبق اعالم مدیرعامل بانک ملی، در 
هفته های اخیر افزایش نرخ سود سپرده در شورای 
پول و اعتبار مطرح شــده ولی رأی نیاورده است. 
محمدرضا فرزین در گفت وگو با تسنیم در پاسخ 
به این ســوال که باتوجه به افزایش چراغ خاموش 
نرخ سود سپرده در برخی بانک ها، آیا مدیران عامل 
بانک ها در شورای هماهنگی بانک ها درخواستی 
برای افزایش نرخ سود مطرح کرده اند یا خیر؟ اظهار 
داشت: نکاتی را درباره سیاست های پولی در قالب 
نامه ای به بانک مرکزی مطرح کردیم ولی نرخ سود 
در آن نبود. مدیرعامل بانک ملی با اشاره به وضعیت 
فعلی نرخ ســود ســپرده ها در نظام بانکی، گفت: 
تصمیم گیری درباره نرخ سود سپرده جزء وظایف 
شورای پول و اعتبار است.  تا جایی که بنده اطالع 
دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش 
نرخ سود سپرده مطرح شــده ولی تصویب نشده 
است. به گزارش تسنیم،  به تازگی برخی بانک های 
دولتی و خصوصی در پاسخ به مشتریان برای افتتاح 
سپرده های جدید یا تمدید سپرده های قدیمی از 

افزایش نرخ سود سپرده خبر می دهند.

انتشار اوراق گام توسط بانک 
سامان برای حمایت از تولید

بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور، 
اقدام به انتشار اوراق گام میکند. به گزارش سامان 
رسانه، بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید 
کشور و تأمین ســرمایه در گردش پایدار و سالم 
برای واحدهای تولیدی، اقدام به انتشار اوراق گام 
)گواهی اعتبار مولد( میکند.بر این اساس، طیف 
گستردهای از فعالیتهای اقتصادی ازجمله صنایع 
داروسازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع 
شیمیایی، فلزات اساســی، لوازمخانگی، صنایع 
غذایی، فروشگاههای زنجیرهای و غیره بهمنظور 
تأمین مالی میتوانند از اوراق گام استفاده کنند. 
الزم به ذکر است که این صنایع برای تأمین سرمایه 
درگردش و یا خرید مواد اولیه، میتوانند از اعتبار 
خود نزد بانک ســامان اســتفاده کنند و بهجای 
پرداخت وجه نقــد اوراق تضمینشــده گام را به 
فروشنده تحویل دهند.همچنین دارندگان اوراق 
گام میتوانند قبل از سررسید در صورت نیاز به منابع 
مالی، آن را در شــبکه بانکی و یا بازار سرمایه نقد 
کنند.متقاضیان برای دریافت اطالعات بیشتر و یا 
اخذ این اوراق میتوانند به یکی از شعب بانک سامان 

و یا مدیریت بانکداری شرکتی مراجعه کنند.

اخبار

بانک ها
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در حالی آیین نامه واردات خودرو ابالغ شده که در آن 
میزان تعرفه مشخص نشده است؛ اما در این رابطه وزیر 
صمت تاکید کرده است که تعرفه ها شناور خواهد بود و 
محدوده آن باز و بسته به اینکه خودرو چگونه فروخته 
شود، متغیر خواهد بود. به گزارش ایسنا، پس از چند 
ماه انتظار، پنجشــنبه هفته گذشته )3 شهریور ماه(، 
آیین نامه واردات خودرو ابالغ شــد که بر اســاس آن 
شرایطی همچون واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار 
یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت  
سفارش، عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کاال و... 
به تصویب رسیده است. سیدرضا فاطمی امین- وزیر 
صنعت، معدن و تجارت-، در پاسخ به سواالت پیرامون 
چگونگی محاسبه تعرفه واردات خودرو و زمان اعالم 
آن، اظهار کرد: آیین نامه مشخص شده و دو هفته زمان 
)تا ۱۹ شهریور ماه( در نظر گرفته شده تا واردکنندگان 
واجد شــرایط )این امکان وجود ندارد که هر شخصی 
بتواند خودرو وارد کند(، درخواســت خود را به دفتر 

صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.
وی افزود: طبق قانون مصوبه مجلس قید شده که برای 
واردات خودرو، حتما بایســتی انتقال فناوری صورت 
گیرد و حتما نمایندگی رسمی شرکت خودرویی که قرار 
است وارد شود، در کشور وجود داشته باشد و امکان ارائه 
خدمات پس از فروش فراهم باشد، فراخوانی اعالم شد 
تا متقاضیانی که قصد واردات خودرو دارند، مدارک خود 
را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. 
پس از آن بررسی ها توسط وزارت صمت صورت خواهد 
گرفت و آن هایی که فناوری کیفی و بهتری وارد کنند، 

مجوز خواهند داشت که واردات خودرو داشته باشند.
بــرای خودرویی کــه می خواهــد وارد شــود، یک 
پیش فرض، علی الحســاب ســود بازرگانی تعریف و 
خودرو وارد می شود، سپس در بورس کاال عرضه شده، 

)مثال 5۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو خواهد شد( 
پس از آن ســود عادالنه و مناسبی را سازمان حمایت 
تعیین خواهد کرد. )عادالنه بطــور مثال 5۰ میلیون 

تومان( در نهایت سود بازرگانی شناور تعیین می شود

راهی برای جلوگیری از رانت برای واردکنندگان
وزیر صمت در رابطه با عدد تعرفه خودرو نیز تصریح کرد: 
تعرفه ها شناور، محدوده آن نیز باز خواهد بود و بسته به 
اینکه خودرو چگونه فروخته شود، متغیر خواهد بود. به 
سبب اینکه نمی خواهیم از این طریق زمینه رانت برای 
یک واردکننده فراهم شــود، ســازوکاری بدین ترتیب 
خواهد بود که برای خودرویی که می خواهد وارد شود، یک 
پیش فرض، علی الحساب سود بازرگانی تعریف و خودرو 
وارد می شود، سپس در بورس کاال عرضه شده، )مثال 5۰۰ 
میلیون تومان قیمت خودرو خواهد شد( پس از آن سود 
عادالنه و مناسبی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد 
)عادالنه بطور مثال 5۰ میلیون تومان(. در نهایت ســود 
بازرگانی شــناور به گونه ای تعیین می شــود که قیمت 
۴5۰ میلیون تومان حاصل شود. در حقیقت اگر قیمت 
خودروهای وارداتی در بازار بیش از قیمتی باشد که خودرو 
در خارج از کشــور دارد، این مابه التفاوت در قالب سود 
بازرگانی به خزانه دولت واریز خواهد شد تا راه هرگونه سوء 

استفاده و رانت برای واردکنندگان ایجاد نشود.

جزئیات مصوبه دولت درباره واردات خودرو 
با رمزدارایی ها

فاطمی امین در ادامه به تشــریح جزئیــات مصوبه 
اخیر دولت درباره آزادســازی واردات با رمزدارایی ها 
پرداخت و گفت: پیــش از این وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به تعدادی از واحدها جواز تاسیس داده بود که 
بتوانند واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند؛ 

مشکالت حقوقی وقفه ای در این موضوع ایجاد کرد، اما 
خوشبختانه امروز در دولت، آیین نامه کاملی مصوب 
شده و استخراج رمزدارایی ها رسمیت پیدا کرده است.

وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه از چند هفته گذشته، 
امــکان واردات با رمزدارایی ها فراهم شــده اســت، 
خاطرنشان کرد: این مساله در توافق نامه ای میان وزارت 
صمت و بانک مرکزی صورت گرفتــه و برای اولین بار 
واردات از محل رمزدارایی ها فعال شده است. آیین نامه ای 
که اکنون در دولت مصوب شده، آیین نامه بسیار کامل و 
دقیقی است که تمام موضوعات مربوط به رمزدارایی ها را 
از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آن ها، نحوه واگذاری 
و اعطای مجوزها را مشخص کرده اســت. مجوزها را 
وزارت صمت در رابطه با استخراج رمزدارایی ها خواهد 
داد. فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است 
که مدت هاست فعاالن این صنعت منتظر آن بوده اند؛ 
واردات می تواند برای هر کاالیی، از جمله خودرو باشد. 
زمانی که قصد واردات یک کاال وجود دارد، بایستی یک 
ارزی پرداخت شود؛ این ارز می تواند اکنون به جای دالر 
و یورو از بیت کوین استفاده شود. در همین رابطه مراکز 
رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت 
فعالیت می کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که 
با بانک مرکزی انجام شده عمال می توانند از بیت کوین 

برای واردات خودرو استفاده کنند.
وی در پاســخ به ســؤال دیگری دربــاره زمان اعالم 
تعرفه های واردات خودرو گفت: آیین نامه این مساله 
مشخص شــده اســت، ما دو هفته تا ۱8 شهریور به 
واردکنندگان حائز شــرایط زمان داده ایم؛ چرا که بر 
اساس قانون مجلس در بحث واردات خودرو باید انتقال 
فناوری صورت گیرد و عمال اینگونه نیست که هر کسی 
برای خودش بتواند خودرو وارد کند، در نتیجه ما یک 
فراخوانی را اعالم کردیم که متقاضیــان واردکننده 

خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند. این شرکت ها 
باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته 
باشند و باید اعالم کنند که در ازای واردات خودرو چه 
فناوری را به کشور وارد می کنند. وزارت صمت بعد از 
بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری را ارائه 

کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو وارد کنند.
فاطمی امین در پاسخ به ســوالی درباره میزان تعرفه 
واردات خودرو خاطرنشان کرد: تعرفه های خودرو به 
صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است 
که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به 
دلیل اینکه ما نمی خواهیم رانتی برای یک واردکننده 
ایجاد شــود، ســازوکاری را تعریف کردیم که پس از 
واردات خودرو، به صورت پیش فرض و علی الحساب 
یک سود بازرگانی پیش بینی می شود و متقاضی خودرو 

را وارد می کند.
وزیر صمت در پاسخ به سوالی دیگری پیرامون اظهارات 
وزیر اقتصاد مبنی بر رتبه بندی میان صادرکنندگان و 
میزان دخالت وزارت صمت در این موضوع، اظهار کرد: 
اصل این کار برعهده ماست. رتبه بندی واردکنندگان و 
صادرکنندگان آغاز شده و چنانچه صادرکننده ای ماده 
خامی را صادر کند، به لحاظ فنــاوری ارزش کمتری 
خواهد داشت تا صادرکننده ای یک تجهیزات پزشکی 
را صادر کند. کاالها بر اساس اینکه دانش پایه یا معمولی 
باشند، صادرات آن به کدام کشور انجام شود، کیفیت و 
مبلغ کاال به چه ترتیبی باشد و براساس شاخص های 

مختلف، ارزش گذاری و رتبه بندی می شوند.
وی تصریح کرد: جای تاســف اســت کــه می بینیم 
صادرکننده محصولی را صادر می کند که موجب دید 
منفی به محصوالت ایرانی می شود؛ البته در حال حاضر 
واردات بر اساس رتبه بندی انجام می شود و این موضوع 

برای تولیدکنندگان نیز به همین ترتیب است.

قیمت دالر، سکه و طال در بازار روز گذشته پایین آمد . نرخ 
حواله درهم نیز روز گذشته نسبت به روز قبل ثابت بود. 
به گزارش اکوایران، بازار ارز تهران ســومین روز هفته را 
نزولی آغاز کرد . قیمت دالر در بازار روز گذشته دوشنبه 7 
شهریور ماه نسبت به روز قبل تقریبا ۱5۰ تومان افت کرد و 
با ۲۹ هزار و ۴8۰ تومان به فروش رسید . در ادامه معامالت 
نقدی سرعت کاهشی دالر نصف شد  و اسکناس آمریکایی 
بر روی ۲۹ هزار و 55۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نسبت 
به عصر دیروز 8۰ تومان کاهش را نشان می دهد .  حرکت 
قیمت دالر در بازارهای همسایه روز گذشته خالف جهت 
همدیگر بود . قیمت دالر هرات در ابتدای معامالت نقدی 
روز گذشــته تقریبا ۲۰۰ تومان پایین آمد و با ۲۹ هزار و 
35۰ تومان مبادله شد اما در ادامه معامالت نرخ دالر در 
بازار یاد شده با ۲۹ هزار و 5۰۰ تومان معامله شد که نسب 
به عصر دیروز رنج بود. در این میــان قیمت دالر در بازار 
سلیمانیه کانال شکنی کرد و با 3۰ هزار تومان معامله شد. 
قیمت مذکور در مقایسه با روز قبل تقریبا ۱۲۰ تومان رشد 

را نشان می دهد .   نرخ حواله درهم نیز روز گذشته نسبت 
به روز قبل ثابت بود. قیمت درهم روز گذشته در محدوده 
8 هزار و ۱6۰ تومان مبادله شد . نرخ برابری درهم به دالر 

روز گذشته ۲۹هزارو ۹7۱ تومان بود.

درجا زدن نرخ دالر غیر رسمی
 به عقیده بســیاری از فعاالن ارزی، ثبات نسبی نرخ ارز در 
روز های اخیر بازار و درجا زدن نرخ دالر غیر رسمی ناشی از 
تقابل دو نیروی متضاد در انتظارات معامله گران است. طبق 
مشاهدات به عمل آمده از فضای بازار در هفته های اخیر، پس 
از انتشار سیگنال های امیدوار کننده از پاسخ طرفین قرارداد 
به پیش نویس اروپایی، بخش عمده ای از معامله گران بازار 

تهران اقدام به تخلیه دارایی های ارزی خود به ریال کردند. 

سیگنال برجامی به بازار ارز 
روز گذشته در میان معامله گران بازار ارز تهران جزئیات جدید از 
پیش نویس احیای برجام  برجسته شد. جاناتان لیز در هاآرتص 
چاپ اسرائیل نوشت: »پیش نویس توافق هسته ای ایران یک 
فرآیند اجرایی چند مرحله ای را تعیین می کند. این پیش نویس 
۱65 روز را به عنوان چارچوب زمانی قبل از الزم االجرا شدن 
توافق هسته  ای مشخص کرده است. آزادی زندانیان آمریکایی 
در ایران قبل از امضای توافقنامه در ازای کاهش تحریم  ها انجام 
می  شود. توافق هســته  ای تا پس از ۴ دور اعتمادسازی بین 
واشنگتن و تهران اجرایی نخواهد شد.«  رویترز  هم به نقل از یک 
مقام آمریکایی گزارش داد  ایران تهدید کرده توافق هسته ای را 
تا زمان بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس درباره سایت های 

مشکوک اتمی، اجرایی نمی کند.

سیگنال رئیسی به بازار دالر 
 البته روز گذشــته همزمان با هفته دولت، نشســت 
خبری  رئیسی با رسانه های داخلی و خارجی برگزار 
شد. ابراهیم رئیسی در نشســت گفت : بدون حل و 
فصل مسائل پادمانی، توافق معنا ندارد.  رئیس جمهور 
گفت: هیچ فایده ای برای دیدار با »بایدن« نه برای ایران 
و نه برای ملت ایران وجود ندارد. رئیســی همچنین 
گفت: تأکید ما در مذاکرات به آنها رفع تحریم هاست. 
ما در مذاکــرات به رفع تحریم ها به صــورت پایدار و 
راســتی آزمایی اطمینان بخش تاکید کردیم. رئیس 
جمهور با تاکید براینکه مســأله بلوکه کردن ظالمانه 
و غیرقانونی پول های ایران در کشــورهای دیگر را به 
رسمیت نشناختیم، گفت: برای آزادی سازی پول های 
ایران با کشــورهای مختلف مذاکره کردیم و برخی از 
پول های بلوکه شده را توانستیم آزاد کنیم اما دسترسی 
به برخی از این پول ها با اقدامات غیرقانونی آمریکا با 

محدودیت همراه است. 

پاسخ وزیر صمت به چگونگی محاسبه تعرفه واردات خودرو

ثبات درهم و افت قیمت طال

سیگنال برجامی به بازار ارز 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

 سکه طرح جدید ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

نیز با کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.  قیمت هر قطعه نیم سکه ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون 
تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۲۴ دالر و ۵۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۷۴۹ تومان است.



3 بازار

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس 
اظهار داشت: شــاید کمتر از 50 درصد واحدهای 
صنفی در مدار کار آمده اند کــه آن ها هم با توجه 
به کاهش بودجه خرید مردم و باال رفتن هزینه ها، 
مشکالت برگزاری مجالس نیز هم همچنان وجود 

دارد.
خسرو ابراهیمی نیا در مورد تاثیرات سوء کرونا بر 
اعضای صنف تاالرهای پذیرایــی و تجهیز اظهار 
داشــت: همان طور که می دانید بعد از 2 ســال از 
کرونا مشکالت بســیاری برای واحدهای کسب 
و کار بوجود آمده که تاالرهــای پذیرایی از جمله 
واحدهای صنفی بودند که بیشــترین آســیب را 
خوردند. این آسیب سبب چند اتفاق شد؛ از جمله 
این که بسیاری از واحدهای صنفی ما که مستاجر 
بودند با ریش سفیدی ما، صاحب ملک ها تا چند ماه 

اجاره نمی گرفتند.
وی ادامه داد: از سویی آگاهی از این موضوع وجود 
نداشــت که این ویروس منحوس تا این حد باقی 
می ماند و زمانی که مدت آن طوالنی شد، صاحبان 
امالک به ملک شان احتیاج داشتند و مستاجران 

توانایی پرداخت اجاره را نداشتند و در نتیجه این 
مشکالت عدیده، بیش از 60-70 درصد از واحدهای 
صنفی ما از حیز انتفــاع افتادند؛ البته 100 درصد 
واحدهای صنفی ما تعطیل بودند که 10-15 درصد 
مالک بودند و تغییر شغل داده یا بعضا توانایی حفظ 
کار را داشتند اما عده ای دیگر واحدهای صنفی خود 

را تغییر کاربری دادند.
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس 
در خصوص حل موانع و چالش های پیشروی صنف 
خود گفت: با وجود زحمــت کادر درمانی و بهبود 
اوضاع که بهترشدن وضعیت واحدهای صنفی را 
به دنبال داشــت، باید توجه داشت که بازگشایی 
این واحدهای صنفی آسان نیست زیرا صحبت از 
یک صنعت و موارد ذیل آن است که این مسائل با 
جلورفت زمان و تغییرات مد دچار تحول می شود؛ 
لذا شاید کمتر از 50 درصد واحدهای صنفی در مدار 
کار آمده اند که آن ها هم با توجه به کاهش بودجه 
خرید مردم و باال رفتن هزینه ها، مشکالت برگزاری 
مجالس نیز هم همچنان وجود دارد. از سویی در این 
یکی دو سال، رویه ای پیش آمده که اقبال همه به 

سوی مکان های بیرون از شهر نظیر باغات و فضاهای 
باز رفت. البته واحدهای صنفی یادشده که فعالیت 

می کنند نیز شرایط سختی دارند.
ابراهیمی نیا به انتظارات اتحادیه تاالرهای مجلس 
و پذیرایی از شهرداری و شورای شهر گفت: انتظار 
همکاری و همیاری در این یکی دو ســال از آن ها 
داشتیم که متاسفانه آن ها نه تنها همکاری نکردند، 
بلکه برگ های عوارض پسماند و عوارض شغلی را 
نیز برای واحدهای صنفی ما فرستاد؛ در حالی که 
سوال این جاست که برای 1 واحد صنفی که 2 سال 
تعطیل است، عوارض شغلی چه معنایی دارد؟ این 
وظیفه شورای شهر و شهرداری است که بداند کرونا 
مشکالتی را برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است.

وی تصریح کــرد: ما مکاتبات و جلســاتی در این 
خصوص داشتیم ولی متاسفانه شــاهد رخ دادن 
اعالمی نبودیم و این جای گالیه دارد. اراده شورای 
شهر و شهرداری و شکل دادن جلسه تعاملی راه حل 
ماجرا است؛ البته می دانیم که سر آن  ها بسیار شلوغ 
بوده و جلسات بسیاری دارند اما واقعیت این است که 

نباید وضعیت این گونه باشد.

بعد از آنکه سرانه مصرف گوشــت در کشور به ۳ 
کیلوگرم رسید، حال نرخ های نجومی سوسیس و 
کالباس مردم را داغدار کرده است. از ابتدای سال 
1۴01 همســو با سیاســت هایی همچون حذف 
ارز ۴200 تومانی از سوی کابینه اقتصادی دولت 
سیزدهم، اقالم خوراکی پرشتاب در حال گران شدن 
هستند؛ بنابر آمار رسمی که از سوی مرکز آمار ارائه 
می شود، نرخ تورم اقالم خوراکی در مرداد ماه امسال 
به ۹0.2 درصد رسیده است و آمارهای غیر رسمی 
از افزایش بیش  از 200 درصدی قیمت این اقالم در 

ماه های اخیر حکایت دارد.
گوشت و مرغ اولین کاالهای اساسی بودند که غول 
تورم آنها را از چنگ مردم درآورد؛ آمارهای رسمی 
حاکی از آن است که سرانه مصرف گوشت در کشور 
به ۳ کیلوگرم رسیده اســت و کاهش این چنینی 
مصرف پروتئین می تواند تبعات جبران ناپذیری 
برای سالمت عمومی داشته باشد. با جهش قیمت ها 
در بازار مرغ و گوشــت، اقبال عمومی برای خرید 
سوسیس و کالباس افزایش یافت اما طولی نکشید 
تا زور تورم به قدرت خرید مردم چربید و سوسیس 

و کالباس نیز از سبد خرید ایرانیان حذف شد. در 
شــهریورماه ســال 1۴00 هز کیلوگرم هات داگ 
۹0 درصد گوشت در بازار 11۴ هزار تومان قیمت 
داشته است و در تاریخ 5 شهریور امسال هر کیلوگرم 
از این کاال ۳۳1 هزار تومان قیمت خورده است که 
حاکی از جهش 1۹0 درصدی قیمــت آن در بازه 
زمانی یک ساله است. کوکتل گوشت و پنیر نیز در 
این بازه زمانی 1۸0 درصد افزایش قیمت را تجربه 
کرده اســت و هر کیلوگرم از این کاال از 11۸ هزار 
تومان در شهریور 1۴00 در حال حاضر به ۳۳1 هزار 

تومان رسیده است.
در حالی که سوسیس در بازه زمانی یک ساله نزدیک 
به 200 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است اما 
میانگین قیمت کالباس در این بازه  زمانی نزدیک 
به ۴00 درصد افزایش یافته اســت؛ هر کیلوگرم 
کالباس ۹0 درصد گوشــت از 11۸ هزار تومان در 
شهریورماه 1۴00 امروز به 500 هزار تومان رسیده 
اســت. نرخ های نجومی سوســیس و کالباس به 
کالباس نیم میلیونی ختم نمی شود؛ در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم سوجوک ۹0 درصد گوشت به 

۴۹۹ هزار تومان رسیده است و قیمت هر کیلوگرم 
چوریزو ۹0 درصد گوشــت قرمز نیز به 510 هزار 

تومان رسیده است.
از دیرباز خوردن یکی از لذت بخش ترین کارها برای 
ایرانیان بوده است و فست فودها محبوب ترین غذای 
قشر جوان تلقی می شده اســت و می شود؛ حال 
نرخ های نجومی سوسیس و کالباس و از طرفی سر 
به فلک کشیدن قیمت فست فودها تنها تفریح قشر 
جوان را نیز از چنگ آنها درآورده اســت و همسو با 
گران شدن مواد اولیه نرخ های فست فودها نیز سر به 

فلک کشیده است.
بررســی های به عمل آمده از فست فودها حاکی از 
آن است که میانگین قیمت پیتزاهای ایتالیایی در 
بازار به 1۳5 هزار تومان رسیده است و قیمت پایه 
آن 110 هزار تومان است و تا 160 هزار تومان گران 
می شود و در خصوص برگرها نیز وضعیت به همین 
منوال است و میانگین قیمت این فست فود محبوب 
جوانان در حال حاضر در بــازار به 120 هزار تومان 
رسیده است و قیمت پایه آن ۹0 هزار تومان است و 

تا 150 هزار تومان پیش می رود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خرازي و وابسته تهران تصریح کرد: 
لوازم آرایشي و بهداشتي و عطریات 
به لحاظ سالمت محور بودن نیاز 
به نظارت بیشــتر در عرصه تولید 
و توزیــع دارد. علیرضا مهران پور، 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خرازي و وابســته تهران با انتقاد 
از ایجاد محدودیــت و ممنوعیت 
واردات لوازم آرایشــي، بهداشتي 
و عطریات بیــان کرد: بــا ایجاد 
محدودیــت و ممنوعیت واردات 
لوازم آرایشي، بهداشتي و عطریات 
و توان کم تولیدکنندگان داخلي 
چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ 
کیفیت، لوازم آرایشي، بهداشتي و 
عطریات تقلبي و بي کیفیت را که 
غالبا سالمت محور نمي باشند را به 

بازار وارد نموده است.
وي افــزود: از طرفــي فروش این 
کاالها در مراکز و مکان هاي غیر 
مجاز، ایســتگاه هاي مترو، دست 
فروشــان دوره گــرد، بازارهاي 
محلي و فصلي صــورت مي گیرد 

که هیچگونه نهاد نظارتي به نحوه 
نگهداري و فروش آنها وجود ندارد.

مهران پور همچنین فضاي مجازي 
و شبکه هاي ماهواره اي را بستري 
نوظهــور جهت تبلیــغ و فروش 
اینگونه کاالها برشــمرد و اضافه 
کرد: فضاي مجازي و شبکه هاي 
ماهواره اي محلــي جهت تبلیغ و 
فروش اینگونه کاالهــا گردیده و 
انواع صفحات مجــازي ایجاد و به 
راحتي و بدون اخذ مجوز و نظارت 
دســتگاه هاي نظارتــي از جمله 
اتحادیه به عرضه این محصوالت 
مبادرت مي ورزند. رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خرازي و وابسته 
تهران در عواقــب خرید از چنین 
ســایت هایي بیان کرد: متاسفانه 
افراد پس از خرید از ســایت هاي 
مجازي غیرمجاز و استفاده و بروز 
انواع مشکالت پوستي و بیماري ها 
شکایت خود را به اتحادیه مي برند 
که با توجه به شناسنامه دار نبودن 
فروشندگان و نداشتن مکان ثابت 

قابل پیگیري نمي باشند.

رئیس اتحادیه نقاشان خودرو تهران در 
اهداف چهار ساله هیئت مدیره جدید 
اتحادیه بیان داشت: از آنجایي که سال 
ها پیش اتحادیه داراي شرکت تعاوني 
بوده و اعضاء مي توانستند از مزایاي 
آن استفاده کنند در نظر داریم براي 
ایجاد مجدد و تاسیس شرکت تعاوني 
تالش کنیم تا بتواند ضمن مشارکت 
تمامي اعضاء در عرصــه اجتماعي، 
امکاني جهت دسترسي بهتر با قیمت 
و کیفیت باالتر مواد اولیه براي ایشان 

را فراهم کند.
حســین جوانمرد، رئیــس اتحادیه 
نقاشــان خودرو تهران بیان کرد: در 
صورت تاســیس و راه اندازي مجدد 
شــرکت تعاوني به مانند سابق مي 
توانیم براي خرید مــواد اولیه و رنگ 
از کارخانجات براي اعضا اقدام نماییم. 
با تحقق این امر دســت واسطه ها و 
دالالن از خرید و فروش کوتاه شــده 
و در نتیجه قطعاً قیمت کاهش پیدا 

مي کند.
او در همین خصوص ابراز داشــت: 
بسیارند برندهایي که داراي کیفیت 

خوبي هســتند؛ اما شــناخته شده 
نیستند؛ لذا با فعالیت و با قیمت خوب 
مي توانیم آنها را براي اعضاء تهیه کنیم 
و از آن طــرف برندهایي که کیفیت 
شان معمولي اســت اما گران به بازار 
عرضه مي شــوند. بنابراین تاسیس 
شرکت تعاوني مي تواند براي صنف 

بسیار موثر باشد.
جوانمرد در خصوص سختي کار اعضا 
بیان داشت: نقاشي اتومبیل از جمله 
مشاغل سخت بوده و ضروري است 
اعضاء بیمه تکمیلي داشــته باشند، 
بنابراین یکي از اقدامات، قطعاً انجام 
بیمه تکمیلي براي اعضــاء خواهد 
بــود. وي همچنین افــزود: در حال 
حاضر این اتحادیه داراي 525 عضو 
با پروانه کسب اســت و160 نفر نیز 
شناسایي و در دست اقدام هستند، اما 
متاسفانه بیش از 5000 واحد صنفي 
بدون پروانه در تهــران داریم که باید 
با سازماندهي و بازرسي قوي در پي 
قانونمند شدن این افراد باشیم. بیشتر 
فعاالن در حوزه نقاشــي خودرو در 

غرب و شرق متمرکز هستند.

کمتر از ۵۰ درصد تاالرهای پذیرایی فعالیت دارند

تاثیر کاهش قدرت خرید مردم به برگزاری مجالس
سرانه مصرف گوشت در کشور به ۳ کیلوگرم رسید

کالباس نیم میلیونی شد

ورورد لوازم آرایشي تقلبي نتیجه 
ممنوعیت واردات است

نقاشي اتومبیل از جمله مشاغل
 سخت است
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بــازرس اتحادیــه واردکننــدگان نهاده های 
دام و طیــور خاطــر نشــان کــرد: طلــب 
واردکننده های نهاده های دامــی از ارز ۴200 
تومانــی حــدود 270 میلیون یورو اســت آنها 
 محمولــه را وارد و فروخته  اند اما هنــوز ارز آن 

را دریافت نکردند. 
رونــد واردات کاالهای اساســی روزانــه انجام 
می شــود؛ ســوال اصلی اینجاســت که آیا در 
ترخیص این کاالهــا در بنادر مشــکلی داریم 
 و چــه میــزان از کاالهــای اساســی در بنادر 

بالتکیلف ماندند.
کسری لشــگری در پاســخ به این پرسش که 
چه حجم  از نهاده های دامــی وارداتی در بنادر 
بالتکلیف مانده اند، افــزود: درصد محموله های 
بالتکلیف در خصوص نهــاده دامی، قابل توجه 
نیســت و کاالهای بالتکلیف یا مشکل اسنادی 
دارند و یا  کیفیت آنها تایید نشده و باید معدوم 

شوند.
این فعال صنفی ادامــه داد: کاالهــا زمانی که 
در گمــرکات می ماند بعــد از یک بــازه زمانی 
به ســازمان فروش اموال تملیکــی ارجاع داده 
می شــوند و این ســازمان 2.5 درصد کارمزد 
دریافت می کنــد تا روند ترخصیــص کاالها را 
آزاد کند. به گفته لشــگری؛ حدود 10 درصد از 
کاالهایی که با ارز ۴200 تومانی وارد می شدند 
 در گمرکات بالتکلیف هســتند و منتظر تعیین 

تکلیف هستند.
وی با بیــان اینکــه کاالهــای جدیــد طبق 
اصــول مشــخصی وارد می شــوند کــه برای 
تاجــر و گمــرک مشــکلی ایجــاد نمی کند، 
گفت: عدد طلــب واردکننده هــای نهاده های 
دامــی از ارز ۴200 تومانــی حــدود 270 
میلیون یــورو اســت آنهــا محمولــه را وارد 
 و فروخته  انــد امــا هنــوز ارز آن را دریافــت 

نکردند.
بازرس اتحادیــه واردکننــدگان دام و طیور در 
پاسخ به این پرســش که وزیر کشاورزی اعالم 
کرد که محدودیتی برای واردات نهاده از سوی 
بخش خصوصــی وجود نــدارد و هر تشــکل 

و اتحادیــه ای می تواند اقدام بــه واردات نهاده 
کند آیا این گفته وزیر را تایید می کنید؟ گفت: 
وزیر کشــاورزی باور دارد کــه محدودیتی در 
واردات نهاده دامی وجود ندارد این در حالیست 
که ســازمان توســعه تجارت واردات را منوط 
به ثبت و ســابقه کرده اســت و شــرکت های 
که برای نخســتین بــار می خواهنــد واردات 
 انجام دهند ســقف 500 هــزار دالر را در نظر

 گرفته است.
همچنین در این رابطه مســیح کشــاورز دبیر 
انجمــن واردکننــدگان برنج در پاســخ به این 
پرســش که آیا آماری از برنــج خارجی که در 
بنــادر بالتکلیف مانده در دســت دارید؟ گفت: 
بخش محدودی از برنج وارداتی ممکن اســت 
به دلیل تغییــر ثبت ســفارش گمرکی معطل 
 مانده باشــد و در حال حاضر برنج جزو کاالهای 

رسوبی نیست.
کشاورز در پاسخ به این پرسش که وزیر کشاورزی 
اعالم کرد که امسال ممنوعیتی در واردات برنج 
خارجی وضع نکردیم ولی طبــق توافقی که با 
واردکنندگان داشــتیم برنــج خارجی درفصل 
برداشــت برنج ایرانی توزیع نمی شــود آیا این 
روند منطقی به نظر می رسد؟ گفت: این سخن 
سنجیده نیست چرا یک تاجر ســرمایه خود را 
در انبارها ذخیــره نمی کند؛ این ســخن برای 
آرام کردن نمایندگان شــمال کشور طرح شد 
که ما ممنوعیــت را رفع می کنیم امــا در ازای 
آن یکســری بندها بــرای واردکننــدگان در 
 نظر می گیریم که بــه تولید داخلــی لطمه ای 

وارد نشود.
وی بــا بیان اینکــه برنج بــا ارز نیمایــی وارد 
می شــود، افزود: در حال حاضــر برنج خارجی 
تهدیــدی بــرای برنــج ایرانی نیســت چراکه 
فاصله معنــاداری بین قیمت برنــج خارجی و 
ایرانی وجود نــدارد؛ رکود کامــل در بازار برنج 
داخلــی و خارجی به دلیل کاهــش توان خرید 
مردم حاکم شده اســت و تا مشکالت اقتصادی 
 مردم حل نشــود بــازار از این شــرایط خارج 

نخواهد شد.

این روزها برخــی نانوایی ها 
قیمت نــان را افزایش داده 
اند. این در حالی اســت که 
مســووالن همواره بر ثبات 
قیمت نان و عــدم گرانی آن 
تاکید می کنند. مردم از این اقدام ناراضی هستند و می 
گویند هیچ اطالعیه هم در نانوایی نصب نکرده اند تا قبل 

از خرید از قیمتی که افزایش داده اند باخبر شویم.
رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی خاطر نشــان کرد: 
کارگروه آرد و نان مصوبه ای تنظیــم کرد که بنا به بند 
7 آن واحدهای تازه تاسیس، از آنجایی که آرد با نرخ آزاد 
خریداری می کنند مشمول رعایت نرخ نامه نان نیستند 
و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند. از همین روی، 
نانوایان تازه تاسیس موظف شدند تابلوی متحد شکلی بر 
مبنای نوع فعالیت واحد خود تهیه و در محل قابل رویت 
شهروندان نصب کند؛ تا شهروندان دلیل گرانی نانی که 

خریداری می کنند را بدانند.
 محمد ســلیمانی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این 
پرسش که آیا اتحادیه به نانوایانی که مجوز نوع ۳ دارند 

مجوز فروش نان با هر نرخی را داده است؟ گفت: تاریخ 
آخرین نرخ نامــه نانوایان به ســال 1۴00 باز می گردد 
و نانوایان بعد از گذشــت 6 ماه از ســال هنوز موفق به 
دریافت نرخ نامه جدید نشدند این در حالیست که تمام 
هزینه های تولید اعم از حامل های انرژی، مایع خمیر، 
دستمزد کارگران، دارایی و.... افزایش چشمگیری داشته 
است. وی با بیان اینکه نانوایان نوع ۳ آرد دولتی یا یارانه ای 
به آنها تعلق نمی گیرد، تصریح کرد: کارگروه آرد و نان 
مصوبه ای تنظیم کرد که بنا به بند 7  آن واحدهای تازه 
تاسیس، از آنجایی که آرد با نرخ آزاد خریداری می کنند تا 
اطالع ثانوی مشمول رعایت نرخ نامه نان نیستند و عرضه 
و تقاضا قیمت نان را تعیین می کند. رئیس اتحادیه نانوایان 
ســنگکی ادامه داد: نانوایان تازه تاسیس موظف شدند 
تابلوی متحد شکلی بر مبنای نوع فعالیت واحد خود تهیه 
و در محل قابل رویت شهروندان نصب کند؛ تا شهروندان 

دلیل گرانی نانی که خریداری می کنند را بدانند.
وی با اشاره به افزایش تعداد بازرســی ها بر واحدهای 
صنفی، خاطر نشان کرد: هم اکنون بازرسان تعزیرات، 
صمت و وزارت کشاورزی بر روند فعالیت اصناف نظارت 
دارند و بازرسان وزارت کشاورزی چندان به این مصوبه 
که نانوایان نوع ۳ می تواند نان را با نرخ آزاد عرضه کنند 

توجهی ندارند از این رو جرائم ســنگینی برای نانوایان 
وضع می کنند اما این جرائم برای نانوایان عادالنه نیست.

سلیمانی افزود: در هر کسب و کاری که یارانه به آن تعلق 
بگیرد امکان نشتی وجود دارد. اما میزان تخلف نانوایان  
حدود ۳ درصد اعالم شده است اما برخی از مسئوالن و 
رســانه ها تالش دارند که تخلف نانوایان را بزرگ جلوه 
بدهند این در حالیست که قیمت آرد در نرخ نان نانوایان 
نوع 1 و 2 حدود 15 درصد تعیین کننده اســت و ۸5 
درصد هزینه   ها را نانوا پرداخت می کند. این فعال صنفی 
تصریح کرد: اتحادیه نانوایان سنگکی آنالیز قیمت نان را 
به کارگروه آرد و نان داد اما این کارگروه چند آیتم اتحادیه 
از جمله سنوات کارگری، هزینه مسکن و .... را حذف کرد 
از این رو حذف این موارد باعث شد در نهایت به قیمت تمام 

شده نان نرسیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزن کردن چانه نان 
برای نانوایان سنگکی که بیشتر کاردستی انجام می شود 
امکان پذیر است؟ گفت: وزن نان سنگک ۴20 تا ۴۴0 
گرم است و از آنجایی که چانه گیری نان سنگک با دست 
انجام می شود 10 تا 20 درصد نوسان در چانه ها در نظر 
گرفته شده است اما متاســفانه بازرسان یک دانه نان را 
وزن می کنند و در صورت کم بودن وزن برای نانوا جرائم 

سنگین در نظر می گیرند. این فعال صنفی در پایان بیان 
کرد: نوع برخورد بازرسان با نانوایان شایسته نیست روند 
فعالیت طبخ نان سنگکی به گونه ای است که یک نانوا 
نمی تواند بیش از ۸00 تا1۳00 نان در روز میانگین پخت 
کند؛ اما بازرسان برای نانوا سنگکی جریمه پخت 6 هزار 
الی 11 هزارمحاسبه می کنند این جرائم سنگین از توان 
پرداخت نانوایان خارج است و اگر نانوایان تعطیل کنند 

چه کسی پاسخگوی نیاز مردم خواهد بود؟
در همین زمینه نایب رئیس انجمــن علوم و فنون غالت 
استان اصفهان با بیان اینکه دولت قرار است با تخصیص 
سوبســیدی برای خرید نان به افراد جامعه، گرانی نان را 
جبران کند گفت: تصمیم بر آن است حدود 50 میلیون نفر 
از این یارانه استفاده کنند. محمدرضا خواجه ضمن اشاره به 
افزایش قیمت آرد به کیسه ای 600 هزار تومان اظهار کرد: 
پس از تخصیص این سوبسید، قیمت نان ترمیم می شود.

وی افزود: این اتفاق بــه زودی به جریان خواهد افتاد، آرد 
شماره یک و شماره دو حذف شده و نانوایی سنتی و آزادپز 
همگی یکسان سازی می شود، به طوری که قیمت نان در 
تمام نانوایی ها یکسان خواهد شد. نایب رئیس انجمن علوم 
و فنون غالت استان اصفهان گفت: افرادی که سوبسید نان 
را دریافت می کنند به میزان یارانه دریافتی، نان مورد نیاز 
خود را خریداری می کنند.خواجه درمورد دلیل گرانی های 
فعلی قبل از تخصیص سوبســید نان خاطرنشــان کرد: 
نانوایی های سنتی که مجوز آزادپز بودن را دارند به دلیل 

گرانی آرد، چاره ای جز افزایش نرخ نان ندارند.
وی توضیح داد: نانوایی ســنگکی که آرد را کیسه ۳00 
هزار تومان خریداری می کرد، اکنون آرد را کیســه ای 
600 هزار تومان خریداری می کنــد. بنابراین چاره ای 
جز افزایش قیمت نان ندارند و مجبورند نرخ نان خود را 
بر اساس قیمت تمام شده تنظیم کنند که در طرح دولت 
هم این موضوع پیش بینی شده است. نایب رئیس انجمن 
علوم و فنون غالت استان اصفهان گفت: دولت قرار است 
با تخصیص سوبسیدی برای خرید نان به افراد جامعه، 
گرانی نان را جبران کند و تصمیم بر آن است حدود 50 

میلیون نفر از این یارانه استفاده کنند.
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تصویب افزایش قیمت در واحدهای تازه تاسیس نانوایی 

افزایش قیمت نان؛ تکذیب دولت و سردرگمی مردم
آرد کیسه ای ۶۰۰ هزار تومان شد

شرایط واردات نهاده های دامی اعالم شد

طلب ۲۷۰ میلیون یورویی واردکنندگان از ارز ترجیحی

فراخوان عمومی
) برای درج در روزنامه های کثیر االنتشار (

) نوبت دوم (

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم در نظر دارد به استناد دستور العمل شرایط واگذاری طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل 
شــده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی طرح موضوع ماده ) 27 ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( نسبت به 
واگذاری مجمتع های فرهنگی و هنری خود به شرح روش های واگذاری پروژه در ماده 5 دستور العمل اقدام نماید. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی 
دارای صالحیت فنی و اخالقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری جهت بازدید از مجتع ها و دریافت 
 فرمها و اسناد فراخوان به نشــانی ایالم، انتهای خیابان رسالت؛ ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی و باریا کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی

 ilam.farhang.gov.ir مراجعه نمایند. الزم به ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده یا برندگان شرکت در فراخوان می باشد.

نام شهرستانعنوان قابل واگذاریردیف

ایوانسالن آمفی تئاتر با قابلیت پخش فیلم1
ملکشاهیسالن آمفی تئاتر ) در آینده تجهیز برای پخش فیلم می شود . (2
آبدانانسالن آمفی تئاتر با قابلیت پخش فیلم3
دره شهرسالن آمفی تئاتر ) در آینده تجهیز برای پخش فیلم می شود . (4
جرداول – سرابلهسالن آمفی تئاتر ) در آینده تجهیز برای پخش فیلم می شود . (5
مهرانطبقه دوم ساختمان مجمتع فرهنگی و هنری شهرستان دره شهر6
سرابلهطبقه اول و هم کف مجمتع فرهنگی و هنری شهرستان جرداول7
دهلرانمجتمع فرهنگی و هنری دهلران8

شناسه آگهی : 1۳72۳۴۴
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم
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سید محسن موسوی: ایثارگران و فرزندان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اراک 
با دکتر علیرضا امانی سرپرست دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش وب دا مرکزی، سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی اراک در این دیدار گفت: 
شما ایثارگران و فرزندان شاهد و ایثارگر دانشگاه به عنوان سرمایه های اصلی نظام و 

انقالب وظیفه سنگین تری برعهده دارید.
دکتر امانی بیان کرد: امیدوارم بتوانیم رهرو واقعی والیت و شهدا مخصوصا سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی باشیم و با جبران خالء های گذشته و تقویت نقاط قوت به اهداف 

دولت مردمی آیت اهلل رییسی که ایجاد رضایت مردم از نظام و انقالب است، برسیم.

وی اظهــار داشــت: دشــمن در فضــای مجــازی و صحنــه هــای مختلــف 
بیــکار نیســت و در حــال اختــالف افکنــی بیــن اقشــار مختلــف جامعــه 
 و ایجاد بدبینی نســبت به نظام و انقالب اســت کــه این موضوع وظیفه ما و شــما 

را سنگین تر می کند.
دکتــر امانــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: در حــوزه ســالمت وظایــف 
دشــواری بــر عهــده ماســت کــه امیدواریــم بــا کمــک همــه شــما عزیزان 
 بتوانیــم بــه اهــداف دولــت مردمــی دســت یافتــه و موجــب ترمیــم اعتماد 

عمومی شویم.

دیدار ایثارگران و فرزندان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اراک با سرپرست دانشگاه

سید محسن موسوی: آتش نشانان اراک مردادماه 
سال 1401 را با انجام 321 مورد عملیات اطفای 
حریق و امداد و نجات به پایان رسانده و در تمامی 
حوادث به یاری شهروندان حادثه دیده شتافتند 
که شــاهد کاهش 10 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته می باشیم.
به گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بین المل 
شــهرداری اراک آتش پاد ســوم محسن فضلی 
سرپرست سازمان با اعالم این خبر اظهار داشت: 
از مجموع عملیات های آتش نشانان در مردادماه 
سالجاری، 110 مورد مربوط به عملیات خاموش 
ســازی آتش و 211 مــورد آن در زمینه امداد و 
نجات بوده که در تمامی ایــن حوادث نیروهای 
عملیاتی سازمان نشــانی اراک با حضور به موقع 

خود اقدام به امدادرسانی کردند.

وی افزود: از مجموع 110 مورد آتش سوزی رخ 
داده در شــهر اراک در مردادماه، بیشترین موارد 
مربوط به فضای سبز، باغ و مراتع با 35 مورد، 26 
مورد مربوط به منازل مسکونی، تجاری، اداری، 
کارگاه و انبار، تعداد 15 مــورد مربوط به خودرو 
و وســائط نقیله، 6 مورد مربوط به سیلندرگاز و 
مخازن سوخت و مابقی نیز ســایر موارد از قبیل 

ضایعات و محوطه باز بوده است.
فضلی همچنین از انجام 211 مورد عملیات امداد 
و نجات و نیز 131 مورد خدمات ایمنی در مدت 
زمان یاد شــده خبر داد و افزود: از این تعداد 48 
مورد زنده گیری و رهاسازی حیوانات خطرناک 
و آزار دهنده، 41 مورد امداد آسانسور، 14 مورد 
ســوانح خودرویی، 10 مورد گیرکردن انگشتر و 
اعضای بدن، 8 مورد نشت گاز و مایعات سوختنی 
از خودرو و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده 
است. خدمات ایمنی نیز شــامل استقرار خودرو 

در اماکن مختلف جهت تأمین ایمنی می باشد.
وی با اعالم اینکه خوشبختانه شاهد کاهش 10 
درصدی حوادث مردادماه ســالجاری نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل می باشیم، اظهار داشت: 
در این عملیات ها 194 نفر از شــهروندان نجات 

یافتنــد و 22 نفر کــه عمدتا مربوط به ســوانح 
خودرویی می باشــد مصدوم و به بیمارســتان 
منتقل شدند. متاسفانه این حوادث منجر به فوت 

4 نفر از هموطنان گرامی شده است.
سرپرست ســازمان آتش نشــانی تصریح کرد: با 
توجه به کم رنگ شدن بیماری کرونا و خارج شدن 
شــهر اراک از محدوه خطر، برنامه های آموزشی 
این ســازمان به صورت حضوری آغاز خواهد شد 
و در یک برنامه ریزی مدون آموزش شــهروندی 
و کارکنان ادارات که درخواست برگزاری آموزش 
داشته باشند از ســر گرفته خواهد شد. همچنین 
مدرسه همیار آتش نشان نیز که طی مدت بیش 
از دو سال به علت شــیوع ویروس کرونا از حضور 
نونهاالن محروم بود، فعالیــت خود را آغاز خواهد 
کرد تا کودکان و نونهاالن عزیــز با حضور در این 
مدرسه، در فضایی شاد و مفرح با اصول ایمنی آشنا 
شوند. فضلی در پایان خاطرنشان کرد: در این مدت 
توسط کارشناسان اداره پیشگیری سازمان 116 
مورد بازدید پیشگیرانه از مراکز مختلف و مجتمع 
های مسکونی به عمل آمد و نیز پس از بازدیدهای 
ایمنی از چندین مجتمع مسکونی و تست موارد 

ایمنی، برای آنها تأییدیه ایمنی صادر گردید.

کاهش 10 درصدی آمار آتش سوزی و حوادث مرداد ماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته

استان ها

  همزمان با پنجمین روز 
از هفتــه دولــت عملیات 
اجرایی 2 پــروژه بندری 
در بندر دیر شامل احداث 
چهار پست اسکله رمپ و 
پایانه بندری و محوطه ســازی بندر دیر در آیینی 
با حضور مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی، 
استاندار و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر، محمد شــکیبی نسب در این آیین 
اظهار کرد:  چهار پست اســکله رمپ بندر  دیر به 
طول 129 متر و با یکهزار میلیارد ریال اعتبار ظرف 

مدت 18 ماه احداث خواهد شد.
وی بیان کرد: پایانه بندری و محوطه ســازی بندر 
دیر نیز به مساحت سه هکتار و با 230 میلیارد ریال 

اعتبار ظرف مدت 18 ماه احداث می شود.
شکیبی نسب ادامه داد: عمده هدف اصلی اجرای 
این پروژه ها تسهیل در امر صادرات و واردات  بندر 

دیر و بویژه صادرات به کشور قطر است.
وی افزود: موقعیت خاص بنادر دیر و کنگان برای 
مراودات تجاری با کشور قطر و بویژه بندر الروئیس 
منجر شده تا ســازمان بنادر و دریانوردی به بنادر 

جنوبی استان بوشهر توجهی ویژه داشته باشد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بخش 
دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: همزمان با 
هفته دولت افتتاح و عملیــات اجرایی 12 پروژه با 
اعتبار  سه هزار و 280 میلیارد ریال اعتبار در این 
استان آغاز شده است که مجموع این پروژه ها برای 

۷59 نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد. 
وی ادامه داد: پروژه های افتتاحــی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشــهر در هفته دولت شامل 
بهره برداری از گیت موقت ورودی و خروجی مجتمع 
بندری نگین، اتمام تعمیرات اساســی باشگاه بدن 
ســازی خلیج فارس بندر، اتمام تعمیرات اساسی 
مخزن هوایــی 100 مترکعبی و اتمــام تعمیرات 

اساسی میهمان سرای صدف اعتبار است.
شــکیبی نســب اظهار کرد: بهره برداری از قایق 
طناب گیر همیــار 3، اتمام تعمیرات ســاختمان 
ناوتکس، اتمام تعمیرات ساختمان کتابخانه آموزش 
و اتمام تعمیرات اساسی مجموعه ورزشی شهدای 
خلیج فارس از دیگر پروژه های افتتاحی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشــهر در هفته دولت 
اســت.وی اظهار کرد: در هفتــه دولت همچنین 
عملیات اجرایی چهار پروژه با 2 هزار و 680 میلیارد 

ریال اعتبار آغاز شده است. 
شکیبی نسب ادامه داد: پروژه های یاد شده شامل 
آغاز عملیات اجرایی تعمیرات اساســی پایانه بین 
المللی مسافربری دریایی بوشــهر، الیروبی کانال 
دسترسی بندر ریگ با حجم 330 هزار مترمکعب، 

احداث چهار پســت اســکله رمپ و احداث پایانه 
بندری و محوطه سازی بندر دیر است.

اســتاندار بوشــهر نیز گفــت: دیر در کنــار همه 
ظرفیت هــای خــود در حوزه شــیالت، تجارت و 
بازرگانی ظرفیت های جدیدی پیدا کرده است که 

باید نگاه ویژه به آن شود. 
احمد محمدی زاده افزود: بنــدر دیر نزدیک ترین 
بندر ایران برای مبــادالت تجاری بین ایران و قطر 
است که زیرســاخت های آن باید به خوبی توسعه 

یابد.
وی ادامه داد: در سفر تجار قطری به ایران نیز نگاهی 
ویژه به بندر دیر داشتند که این موضوع اهمیت این 

بندر را دوچندان کرده است.
محمدی زاده افزود: امید اســت در زیرساخت های 
های بندر بــرای صادرات به قطر ، بحرین و ســایر 
کشــورهای حوزه خلیج فارس توســعه موردنیاز 

محقق شود.
وی عنوان کرد: ظرفیت جدید بندر دیر در سواحل 
این بندر تا بردخون رقم خواهد خورد تا واحدهای 
پاالیشگاهی و پتروپاالیشــگاهی در این محدوده 
احداث و راه اندازی شــود . وی بیان کــرد: تجربه 
ارزشمند کشور در دفاع مقدس اکنون باید در حوزه 
جنگ اقتصــادی که به مراتب راحــت تر از جنگ 
نظامی است بکارگیری شود تا شاهد رونق اقتصادی 

بیش از پیش استان و کشور باشیم . 
فرماندار کنگان نیز گفت: بهره برداری از دســتگاه 

ایکسری اقدام منحصربه فردی برای بندر دیر است 
که شــیرینی و حالوت آن نه تنها برای بندر دیر و 
استان بوشهر بلکه برای کشــور و افزایش ظرفیت 

صادرات بسیار حائز اهمیت است.
یونــس باربرز افــزود: این هدیه ارزشــمند بعد از 
تالش های اســتاندار، خدمت ویژه اداره اطالعات 

استان می دانم که با همکاری موثر اداره کل بنادر 
و دریانوردی  و گمرک اســتان بوشهر محقق شده 
اســت. وی ادامه داد: بندر دیر نسبت به سایر بنادر 
جنوبی کشــور مســافت کوتاه تــری دارد که این 
موقعیت منجر شــده تجار ایرانی و قطری تمرکز 

ویژه ای روی بندر دیر معطوف کنند.

عملیات اجرایی ۲ پروژه بندری در بندر دیر آغاز شد

صادرات بندر دیر به قطر تسهیل می شود

تقدیر پرسنل مشاغل کارگری برق 
باختر از کارمندان این شرکت به 

مناسبت روز کارمند
سید محسن موسوی: به مناسبت روز کارمند 
گروهی از کارگران شــرکت برق منطقه ای 
باختر به نمایندگــی از جامعــه کارگری با 
حضور در جلوی ســاختمان حوزه ســتادی 
برق باختر قبل از شروع ساعت کاری با اهدا 
 شــاخه گل، روز کارمند را به همکاران خود 

تبریک گفتند.
بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی 
 بــرق باختــر ایــن اقــدام  بــه مناســبت

 روز کارمنــد و همچنیــن هفتــه دولــت 
توســط نماینــدگان کارگری بــرق باختر 
و در راســتایتقدیر از زحمــات همــکاران 
 ایجــاد وحدت و پاسداشــت مقــام کارمند 

صورت گرفت.

خبر

گروه استان ها
News kasbokar@gmail.com

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160310301000143۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حسینی برزنجی فرزند معروف بشماره شناسنامه 404 صادره از بوکان در ششدانگ 
یک یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 99236 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 16۷ - اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان قریه قولر ملک 
موروثی از مالک رسمی معروف حسنی برزنجی مالک رسمی پالک مزبور محرز گردیده که برای آن پالک 91 فرعی از 16۷ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.10195

 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/08

خالد خانه بیگی -رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

مفقودی
برگ ســبز ماشــین ســواری پراید مدل 1383 به 
شماره انتظامی 219 د ۷4 ایران85 به شماره شاسی 
S1412283207501 به شماره موتور 00669983 
به نام مرتضی رخشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 10361
--

مفقودی
برگ کمپانی ماشین ســواری پراید مدل 1383 به 
شماره انتظامی 219 د ۷4 ایران85 به شماره شاسی 
S1412283207501 به شماره موتور 00669983 
به نام مرتضی رخشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.10362

مفقودی
برگ سبز ماشین سواری وانت پیکان مدل 1392 به 
شماره انتظامی 855 ط91 ایران2۷ به شماره شاسی 
NAAA36AA4DG611473 به شماره موتور 
118P0005073 بنام سجاد تیموری تابیه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 10359
--

مفقودی
برگ کمپانی ماشین سواری وانت پیکان مدل 1392 به 
شماره انتظامی 855 ط91 ایران2۷ به شماره شاسی 
NAAA36AA4DG611473 به شماره موتور 
118P0005073 بنام سجاد تیموری تابیه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.10360

مفقودی
برگ سبز سوناتا مدل 2011 به رنگ سفید به نام سعادت بی 
 KMHEC41CBBA265738 نام به شماره شاسی
به شماره موتور G4KEAU237718 به شماره انتظامی 
32۷ ن 35 ایران2۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 10358
--

مفقودی
برگ سبز کامیون کمپرسی آیفا مدل 1982 به رنگ 
نارنجی به نام جعفــر محمود زاده به شــماره موتور 
00۷18۷ به شــماره شاســی 004225 به شماره 
انتظامی 483 ع 61 ایران1۷ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 1035۷

اگهی مفقودی
 شناسنامه مالکیت سواری

سیستم: پژو تیپ: پارس   به رنگ: سفید 
به شماره موتور : 139B0278621 شماره 
   NAAN11FE1NH872569 شاسی
به شــماره پــاک: ۲1۹ ص ۶۳ ایران 
۶۹ بــه نــام زینــب هدایتــی کرد 
 مفقــود گردیــد و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد. 
ش1
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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

هر كس قادر است كســب و كاري را 
آغاز كند اما راز موفقيت اين است كه آن 

كسب و كاري را آغاز كنيد كه با شخصيت 
شما سازگاري بيشتري دارد. 

در مقاله حاضر به روش هــاي تعيين ويژگي هاي 
شخصيتي در حوزه كارآفريني اشاره مي شود. طي 
چند سال گذشته اين پرسش مطرح شده كه آيا 

خصوصيات شخصيتي در موفقيت كارآفرين ها 
موثر است؟ تحقيقات اخير پاسخ مثبتي به اين 

پرسش مي دهند. 
كارآفرين هاي موفق داراي مجموعه اي از 
ويژگي هاي مشترك شخصيتي بوده و اين 

ويژگي ها، شاخص هاي مهمي هستند كه با دقت در 
آنها مي توان تا انــدازه اي آينده را پيش بيني كرد. 
از سوي ديگر آن دسته از افراد كه كسب و كارهاي 
متناسب با شخصيت واقعي شان انتخاب مي كنند 
معموال موفقيت بيشتري كســب كرده و احساس 
اغناي بيشتري دارند. هرگونه شخصيتي و در نتيجه 
هر شــخصي توان بالقوه راه اندازي و موفقيت در 
كسب و كار را دارد و تنها كافي است فرصت مناسب 
تشخيص داده شود. تحقيقات نشان مي دهد اكثر 
كارآفرين هايي كه به اهداف شان مي رسند داراي 
ويژگي هاي رهبر هستند، در حل مساله تبحر خاصي 
دارند و تحت فشارهاي گوناگون به خوبي وظايف خود 
را انجام مي دهند. آن دسته از افراد كه داراي چنين 
ويژگي هايي نيستند - يعني اكثر افراد - الزم است 
ضروريات يك كارآفرين موفق بودن را درك كنند. 
تنها در اين حالت است كه اين افراد آمادگي ايجاد 
تيم هاي مناسب براي حركت به سوي كارآفريني را 
دارند. كليد موفقيت انتخاب است. شما بايد كسبي 
را كه مناسب ويژگي هاي شخصيت شماست، انتخاب 
كنيد، سپس افراد مناسب كه با شما در راه رسيدن 
به هدف و استفاده از فرصت همراهي خواهند كرد را 

استخدام كنيد. 

دو چهره 
طي هشت سال گذشــته تعدادي از شركت هاي 
مشــاوره مديريــت بــا 1500 كارآفريــن كه 
شركت هاي شان بيش از يك ميليون دالر در سال 
فروش داشــتند، مصاحبه كرده و نتايج را بررسي 
كرده اند. در اين تحقيقات، ويژگي هاي شخصيتي 
 و هوش احساســي آنها از طريق يك صد پرسش
 مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق به ما نشان داد 
چطور برخي كارآفرين ها بســيار ثروتمند و موفق 
هستند، برخي ديگر ثروتي متوسط دارند و برخي نيز 

صرفا براي امرار معاش پول كافي دارند. 
نكته مهم ديگر اين اســت كه ما متوجه مي شويم 
چطور پيش بيني كنيــم كارآفرين ها چه كارهايي 
را مي تواننــد بر مبناي شــخصيت خــود انجام 
دهند تا احتمال موفقيت خــود را افزايش دهند. 
مــا در تحقيقات خــود به اين نتيجه رســيديم 
كه افــراد را مي توان بــه دو گــروه كالن نگر و 

 جزءنگر تقســيم كرد. اين دو گروه در دو انتهاي
يك طيف قرار دارند و طبيعتا بين آنها افراد با درجات 
گوناگــون كالن نگري و جزءنگــري وجود دارند. 
كالن نگرها به تفكرات استراتژيك تمايل دارند، به 
تصوير بزرگ نگاه مي كنند، محيط هايي را ترجيح 
مي دهند كه در آن بتوانند از ماهيت نتيجه محور 
خود استفاده كنند. آنها از استقالل لذت مي برند و 
ريسك پذير هستند اما جزءنگرها مايلند مسئوليت 
بخش هايي را كه در آن تخصــص دارند برعهده 
بگيرند، به جزئيات بيشتر توجه نشان مي دهند و  
محيط هايي را ترجيح مي دهند كه هم امنيت داشته 
باشــد و هم ثبات. اينها ريسك گريزند، مگر آنكه 
در حوزه تخصصي خود مشغول فعاليت باشند. ما 
همچنين چهار ويژگي شخصيتي يعني سلطه طلبي، 
اجتماعي بودن، آسان گيري و فرمانبرداري را بررسي 
كرديم. همه ما درجات مختلف از تمام اين ويژگي ها 
را داريم. در شــخصيت هاي كالن نگر مولفه سلطه 
طلبي بسيار قوي تر از فرمانبرداري است ، به همين 
علت به نيازمند موفق شــدن هستند و معتقدند 
همواره حق با آنهاســت. به اين ترتيب اين افراد 
داراي اعتماد به نفس هستند و ريسك پذيرند. در 
 شخصيت جزءنگر مولفه فرمانبرداري بسيار قوي تر از 
سلطه طلبي است. بنابراين براي اين افراد انجام كارها 
طبق قواعد معين و رويه هاي جاري بسيار مهم است. 
آنها تالش مي كنند همكاري را درست انجام دهند 
و اين به معناي ريسك گريزي است. با توجه به اين 
عوامل و مولفه ها هفت گونه شخصيت قابل تعريف 
است، چهارگونه از اين هفت گونه كالن نگر هستند، 
يعني داراي تفكر استراتژيك و متمايل به رهبري. 

اين چهارگونه عبارتند از: ســتيزه جو، اجتماعي، 
مدير و انگيزه بخش. همچنين سه گونه شخصيتي 
جزءنگر وجود دارد. اين افراد در رفتارهاي خود به 
قواعد اهميت مي دهند، از جزئيات لذت مي برند و 
به خوبي كارهاي محوله را انجام مي دهند. چهارگونه 
شخصيتي كارآفرين ها آغازكننده، مالك و مدير 
بخش اعظم شركت ها و كســب و كارهاي موفق 
هستند. بخش كوچك تر اما تاثيرگذارتر شركت ها 
تحت مديريت افرادي اســت كه يكي از سه گونه 

شخصيت جزءنگر را دارند. 

ويژگي هاي كل نگرها
1- شخصيت ستيزه جو: بسيار رقابت طلب، جاه طلب 
و هدف محور هستيد، به طوري كه معموال مهاجم 
هستيد و رويكردي منحصر به فرد داريد، پرانرژي 
هستيد و خستگي ناپذير و صرف نظر از وظيفه اي 
كه در دست داريد تالش مي كنيد هر چه زودتر آن 
را انجام دهيد، معموال دو ســرعت در انجام كارها 
داريد: سريع و سريع تر. مستقل، باثبات قدم و قاطع 
هستيد، تا مسئول و رئيس نباشيد ،خشنود نخواهيد 
بود. گروه ستيزه جو، منطقي، تحليلگر، عملگرا و 
واقع بين هستند و معموال بر مبناي واقعيت ها و نه 
احساسات تصميم مي گيرند، البته ريسك پذيري 
آنها حساب شده است. بهترين صنايع براي گروه 
ستيزه جو، صنايع داروســازي، مالي، حقوقي و 
مشاوره اي و نيز صنايعي اســت كه به تكنولوژي 
پيشرفته مربوط مي شوند. عادت به تفكر استراتژيك 
باعث مي شــود به راحتي روي بازاريابي و عمليات 
تمركز كنيد. چالش شما احتماال كار كردن و تعامل با 

مردم است. كارآفرين با اين ويژگي 
شخصيتي بيشتر رهبر است تا مدير 
و بايد اطرافيان خــود را طوري انتخاب 
كند كه آنها به مديريت كاركنان بپردازند. 
كارآفرين هاي ســتيزه جو ترجيح مي دهند 
نيروي پيش برنده كسب و كار باشند، نوآوري كنند 

و از مبارزه لذت ببرند. 
2- گروه اجتماعي: اين گروه از كارآفرين ها بيش 
از ديگران ســلطه طلب و اجتماعي هستند و 
از اســتقالل عمل لذت مي برند. آنها نيز به 
رقابت عالقه مند هستند اما عامل حركت 
آنها به سوي موفقيت عالقه به ديگران است. 
اكثر كارآفرين ها جزو اين گروه هستند. گروه 
كارآفرين هاي اجتماعي به شــكل طبيعي هم به 
مديريت و رهبري روندها و عمليات ها عالقه نشان 
مي دهند و هم به نيروي انساني. اين گروه نيز شبيه 
گروه قبلي براي انجام كارها احساس ضرورت مي كنند 
و رهبر و مديري خوب هستند و در ايجاد انگيزه در 
 خود و اطرافيان تبحر طبيعــي دارند. اين گروه در 
خرده فروشي و كار در محيط هاي غيرمتعارف توانايي 
خاص دارند. اين بدان معناســت كه قادرند كسب و 
كار كامال در اين حوزه متخصص باشند زيرا توانايي 
همكاري با ديگران و آموختن در اين گروه بســيار 

باالست. 
3- گروه مدير: اگر جزو كارآفرين ها با خصوصيت 
شخصي مدير باشيد، سلطه طلب و مستقل هستيد 
و اين دو ويژگي يكديگر را تقويت مي كنند. به همين 
دليل اگر براي نخستين بار است كه كسب و كاري 
را آغاز كرده ايد، بدانيد كه هر چه زمان مي گذرد بر 
شدت اين خصوصيات در شما افزوده مي شود. اگر 
جزو اين گروه باشيد هدف محور هستيد و بيشتر بر 
روندها و نتايج تمركز مي كنيد تا افراد. همچنين اين 
تمايل در شما وجود دارد كه به افراد به عنوان ابزار 
دستيابي به اهداف خود نگاه كنيد. بنابراين نگاه، 
توجهي به نقش نيروي انساني نمي كنيد يا با سبك 
نه چندان مناسب برقرار كردن ارتباط با آنها موجب 

رنجش خاطر آنها را فراهم خواهيد كرد. 
 مديرها برخــالف ديگــر انــواع كارآفرين ها 
آسودگي خاطر بيشتري دارند و مي دانند تكميل 
برخي پروژه ها مدت زمان بيشــتري طول خواهد 
كشيد، آنها توان بااليي در برقراري ارتباط با مشتري 
دارند و همين امر زمينه پيشرفت كسب و كار آنها را 

فراهم خواهد كرد. 
80 درصد كارآفرين هايي كه مورد بررسي قرار 
گرفتند داراي ويژگي هاي مشــتركي بودند. 
بســياري از تحليلگران مي گويند كارآفرين ها 
با اين ويژگي  زاده مي شوند و تربيت كارآفرين 
چندان موفق نخواهد بود اما تجربه نشان مي دهد 
كارآفرين ها با آمــوزش و آگاهي از ويژگي هاي 
شــخصيتي خود قادرند همچون كساني كه از 
كودكي چنين ويژگي هايي را داشته اند در كار 

خود موفق باشند.

گسترش كسب و كار و 
رويارويي با مشكالت مربوط

بايدها
1. در ســال هاي اوليه راه اندازي يك كسب 
و كار خودتــان بايــد در تمــام زمينه هــا 
 به صــورت جــدي فعــال باشــيد و تجربه

 كسب كنيد. 
2. اگــر مي خواهيــد كســب و كار خود را 
گســترش دهيد، بايد ياد بگيريد كارها را به 

ديگران بسپاريد. 
3. براي ارزيابي نحوه انجام شدن فعاليت هايي 
كه به ديگران واگذار مي كنيد، شاخص هاي 
عيني در نظر بگيريــد و برنامه ريزي كنيد تا 
بتوانيد عملكرد واقعي آنها را با برنامه مقايسه 

و ارزيابي كنيد. 
4. در يــك كســب و كار گســترش يافته، 
شــما بايــد بتوانيــد بــروز مشــكالت و 
 زيان دهــي در يــك بخــش را به ســرعت 
تشخيص دهيد. تشــكيل مراكز سود و تهيه 
مرتب گزارش هاي عملكرد مي تواند شــما را 

در اين راه ياري كند. 
5. بــراي كارمندان خود مشــوق هايي قرار 
 دهيد كه تنها شيوه عملكرد آنها در دريافت يا

 عدم  دريافت مشوق ها موثر باشد. 
6. ســپردن اختيار به هر يك از كاركنان تان 
بايد همراه با خواستن مســئوليت از ايشان 

باشد. 
7. دوره هاي تنظيم و بررسي صورت هاي مالي 

را كوتاه درنظر بگيريد. 
8. براي تشويق كارمندان خود روش هايي كه 
توسط رقباي موفق شما استفاده مي شوند  را 

مورد توجه قرار دهيد. 
9. فعاليــت  خــود را تنهــا در زمينه هايي 

گسترش دهيد كه به آن عالقه داريد. 
10. گسترش فعاليت كسب و كار شما حتما 
بايد بدون افت كيفيت محصوالت تان صورت 

گيرد. 
ادامه دارد...

اورژانس کسب و کار آموزش

 اهداف از نظــر ميزان اهميــت و زماني كه بايد 
محقق شــوند، با هم فرق دارنــد. ما در اين 

مطلب به اهداف بلندمــدت توجه داريم. 
طبقه بندي اهداف به مــا كمك مي كند 
تا ميان اهداف توازن ايجــاد كنيم. در 
 ادامه انواع اهــداف را به ترتيب اهميت

 توضيح مي دهيم. 

اهداف حياتي
 اهداف حياتي بــراي ادامه كار ما ضروري 

هستند. اين اهداف بايد براي تداوم درست 
كارها يا حفظ مزيــت رقابتي مورد توجه قرار 

گيرند. 

اهداف توانمندساز  
اهداف توانمندساز شــرايط مطلوب تري براي 
كسب و كار خلق كرده يا فرصت جديدي را براي 

شركت ايجاد مي كنند.
 اين اهداف مهم هســتند اما در بلندمدت 
شرايط بهتري را در سازمان ايجاد مي كنند 
تا اينكه به توفيق كسب و كار در حال 

حاضر كمك كنند. 

اهداف خوب
 اهداف خوب بهبود هايي ايجاد مي كنند كه باعث 
تقويت كسب و كار مي شوند. اين اهداف به انجام 

سريع تر يا آسان تر كارها مربوط مي شوند.

 اولويت بندي اهداف

9 روش الغری بدون رژيم غذايی 
كاهش وزن هميشه شامل گرفتن رژيم های 
سرســختانه غذايی و انجام ورزش های دشوار 
نيســت. اين امر از راه های ديگری نيز محقق 
می شود. به گزارش فراديد به نقل از اينديپندنت، 
تصميم های ريز و درشتی در زندگی هستند 
كه اگر درست انتخاب شوند، تاثير شگرفی بر 
كاهش وزن دارند. كافی است در تصميم هايی 

كه در سبك زندگی خود اتخاذ كرده ايد، طبق اصول زير تجديد نظر كنيد.
 

1. نوشيدن يك ليوان آب پيش از هر وعده غذايی
 مطالعه انجام شــده در بريتانيا نشــان داد افرادی كه پيش از هــر وعده غذايی

 يك يا چند ليوان آب می نوشند، در يك بازه سه ماهه تنها از اين طريق نزديك به 
4 كيلوگرم وزن كم می كنند.

 
2. صبحانه بخوريد

شركت كنندگان طرح »كنترل وزن ملی بريتانيا« در يك بازه شش ساله، كاهش 
وزن بيش از 13 كيلوگرمی خود را حفظ كردند، اما نكته اصلی اينجاست كه حدود 

78 درصد آنان مدعی شدند كه هر روز صبحانه می خورند.
 

3. حين تبليغات تلويزيونی نرمش كنيد 
هر تبليغ تلويزيونی ميان برنامه معموال 2 دقيقه زمان می برد. اگر زياد تلويزيون نگاه 

می كنيد و نرمش كنيد، حدود 270 كالری اضافه تر در روز می سوزانيد.

4. پنج دقيقه بيشتر پياده روی كنيد
پژوهش انجام شده توسط دكتر لوت نشان داد افزايش چند دقيقه ای فعاليت های 
روزانه موجب كاهش وزن خواهد شــد. ايده اصلی اين است كه روزی 30 دقيقه 
بيشتر فعاليت فيزيكی داشته باشيد كه گام اول آن 5 دقيقه پياده روی بيشتر است.

 
5. غذا را خوب بجويد

اغلب مردم بيش از ميزان مورد نياز بدن شان غذا مصرف می كنند و يكی از داليل 
اصلی اش اين است كه سريع غذا می خورند. در پژوهش انجام شده مشخص شد 
افرادی كه هر لقمه غذايی را 40 مرتبه می جوند، نسبت به كسانی كه 12 مرتبه 
غذا را می جوند نزديك به 12 درصد كمتر غذا می خورند. اين مقدار در مجموع قابل 

توجه است.
 

6. چای سبز بنوشيد
 )EGCD( نتايج چندين مطالعه انجام شده نشان داد تركيب اپی گالوستاچين گالت
موجود در چای موجب كاهش جذب چربی در بدن خواهد شد. البته مراقب باشيد 
كه پيش از خواب چای سبز ننوشيد، زيرا حاوی كافئين بوده كه بی خوابی را به 

همراه می آورد.

7. مصرف لبنيات را فراموش نكنيد
بنا بر پژوهش انجام شده در مجله تحقيقات چاقی، زنانی كه سه مرتبه در روز لبنيات 
كم چرب مصرف می كنند در مقايسه با افرادی كه مقادير كم لبنيات را در رژيم 

غذايی خود گنجانده اند، نزديك به 70 درصد بيشتر چربی می سوزانند.
 

8. هنگام صحبت با تلفن، قدم بزنيد 
در تحقيق انجام شده توسط مايو كلينيك از شركت كنندگان خواسته شد تا در 
يك بازه زمانی هشت هفته ای 1000 كالری بيشتر در روز مصرف كنند؛ اما افرادی 
كه حين انجام كارهای روزانه، نظير تلفن صحبت كردن، قدم می زدند آن مقادير 

كالری بيشتر را به صورت چربی ذخيره نكردند.
 

9. حداقل 7 ساعت بخوابيد
اشخاصی كه خواب كافی ندارند، در طول روز بيشتر غذا می خورند. دليلش نيز  
اين است كه كمبود خواب موجب تحريك بخشی از مغز می شود كه ميل غذايی را 
بيشتر می كند. عالوه بر آن، كمبود خواب موجب كاهش ترشح » لپتين« در بدن 

می شود. لپتين ماده ای است كه احساس سيری را در شخص القا می كند.
Independent :منبع
ترجمه: وب سايت فراديد

سالمت

ديدگاه راهبردي
در روزگار قديم، پادشاهی سنگ بزرگی را در يك جاده اصلی قرار داد. سپس در 
گوشه ای پنهان شد تا ببيند چه كســی آن را از جلوی مسير برمي دارد. برخی از 
بازرگانان ثروتمند با كالسكه های خود به كنار سنگ رسيدند، آن را دور زدند و به راه 
خود ادامه دادند. بسياری از آنها نيز به شاه بد و بيراه گفتند كه چرا دستور نداده جاده 
را باز كنند. اما هيچ يك از آنان كاری به سنگ نداشتند.سپس يك مرد روستايی با 
بار سبزيجات به نزديك سنگ رسيد. بارش را زمين گذاشت و شانه اش را زير سنگ 
قرار داد و سعی كرد كه سنگ را به كنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن ها و عرق 
ريختن های زياد باالخره موفق شد. هنگامی كه سراغ بار سبزيجاتش رفت تا آنها را 
 بر دوش بگيرد و به راهش ادامه دهد، متوجه شد كيسه ای زير آن سنگ در زمين

 فرو رفته اســت. كيســه را بــاز كرد،پر از ســكه های طــال بود و يادداشــتی 
 از جانب شــاه كــه اين ســكه ها مال كســی اســت كــه ســنگ را از جاده 
كنار بزند. اين داستان مي تواند در مسير كسب وكار و حتي در كليه مراحل زندگي 
به ما يادآور شود كه به مانعي كه بر سر راه قرار مي گيرد به عنوان يك فرصت نگاه 
كنيم. چنانچه ديدگاه هر فرد يا هر مديري در كسب وكار يك ديدگاه راهبردي باشد 

در دل هر مانع، هر مشكل يا هر تهديدي فرصت هايي براي جهش پيدا مي كند.
 اگر به زندگي تمام كساني كه در زمينه هاي مختلف به موفقيت رسيده اند، نگاهي 
بيندازيم، مي بينيم تقريبا همه آنها در زماني به موفقيت رسيده اند كه شايد تلقي 
ديگران از كارشان، شكست در كارشان بوده و با تحمل فشار و سختي و گذشتن از 
اين مرحله به موفقيت رسيده اند. هر وقت احساس كرديم كه ديگر نمي توانيم دوام 

بياوريم با كمي تحمل ديگر، ممكن است يك برنده واقعي شويم.

حكايت

چگونه يك كار آفرين موفق شويم؟
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در شــرايط اقتصادي 
امروز شــاهد اتفاقاتي 
براي  هستيم كه شايد 
همه ما عجيــب به نظر 
برســد. ولي در دنياي 
جوانان اين اتفاق ها نه تنها عجيب نيســت 
بلكه به عنوان يك ضرورت عنوان مي شود. 
وقتي در شرايط اقتصادي امروز خودرو آنقدر 
گران مي شــود كه قدرت خريد مردم ديگر 
حريف آن نيست، بازاري به نام »خودروهاي 

اجاره اي« رونق مي گيرد. 
به گفته متصديان اجاره خودرو، اين روزها 
اجاره خــودرو براي مردم بســيار مقرون  
به صرفه تر از خريد آن است. از وقتي خودرو 
گران شــد اســتقبال مردم از خودروهاي 
اجاره اي هم بيشتر شده است. اجاره خودرو 
چيز عجيب و غريب يا تازه اي نيست. تا پيش 
از اين نيز هر روزنامــه اي را باز مي كردي در 
بخش اجاره آن، اجاره انواع خودروي خارجي 
به چشم مي خورد كه هركس به دليلي به اجاره 

آن اقدام مي كرد.
 برخــي مســافراني بودند كــه در مدت 
اقامتشــان در ايران يا تهران خودرو اجاره 
مي كردند يا زوج هاي جــوان با هدف تزئين 
براي ماشــين عروس يا مراسم هاي خاص 
از اين خودروها اســتفاده مي كردند. اما با 
تغيير شرايط جوانان امروزي از روي چشم 
و هم چشــمي و براي اينكــه در دور دور 
كردن هاي خيابان هاي باالشــهر بتوانند از 
دوستانشــان كه البته در اين مورد رقيب به 
 شمار مي آيند، سبقت بگيرند اين خودروها را 

اجاره مي كنند. 
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بازار داغ اجاره خودروهاي لوكس
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

مردم از مراكزي اتومبيل تهيه كنند كه داراي كد باشد
قاسم قرباني خواه ، رئيس اتحاديه موسسات توريستي و اتومبيل كرايه 

مردم بايد در اين مورد ما را كمك كنند و از مراكزي اتومبيل تهيه كنند كه داراي كد باشد زيرا در آن 
صورت ما مي توانيم بر كار آنها نظارت داشته باشيم و به شكايات رسيدگي كنيم. 

در اتحاديه يك تيم 8 نفره براي اخذ و رسيدگي شكايات مردمي داريم. معموال شــكاياتي كه به ما مي شود درباره قيمت 
است. ما پول اخذ شده اضافي را به مشتري عودت مي دهيم و در صورتي كه موسسه اي دوبار اين تخلف را تكرار كند صاحب 
امتياز موسسه را به اتحاديه دعوت مي كنيم و به او اخطار كتبي مي دهيم البته برخي موارد هم بوده كه پرونده را به تعزيرات 

ارجاع داديم. 
شركت هاي اينترنتي مانند تاپسي يا اسنپ يا مراكز اجاره خودرو نيز بدون مجوز از اين اتحاديه فعاليت مي كنند و همين امر 
سبب مي شود كه هيچ گونه نظارتي از سوي اتحاديه بر اين موسسات نباشد و آنها هر قيمتي كه بخواهند از مشتري بگيرند 
و ما نمي توانيم به شكايات مردم در اين موضوع رســيدگي كنيم در صورت وقوع هر اتفاق اين اتحاديه هيچ مسئوليتي را 

قبول نخواهد كرد. 
ما از سال 1392 تا به امروز هيچ گونه تغييري در نرخ كرايه آژانس ها نداشته ايم و تمام قيمت ها مصوب سال هاي قبل است. 
ما آناليز قيمت هاي جديد را به اتاق اصناف ارائه داديم و آنها نيز به سازمان حمايت از مصرف كننده اعالم كرده اند اما هنوز 

هيچ تغيير قيمتي نداشته ايم. 

نگاه 1

قبح تجمل گرايی در جامعه شكسته است
دكتر مجيد ابهري ، مدرس دانشگاه

ساده زيستي يا اشــرافي گري يا همان گرايش به تجمل گرايي ارتباط مستقيمي با شيوه زندگي افراد 
و طرز تفكر آنها دارد. اين روزها ديده مي شود كه ميل به اشرافي گري و داشتن زندگي اشرافي هر روز 
بيشتر مي شود. اشراف زدگي رفتاري است كه غير از تحميل هزينه ســنگين بر فرد، جامعه را نيز در 
مسير وابستگي اقتصادي و فرهنگي قرار مي دهد. خريد خانه هاي آنچناني و ماشين هاي گرانقيمت، 
مسافرت ها، خريد لوازم لوكس خانه و... نمودهاي ديگري از تجمل گرايي هستند و بايد اذعان كرد كه 

قبح تجمل گرايي در جامعه شكسته است. 

نگاه 3

 s500 قيمت اجاره ماهانه بنز
مبين ايزدي ، مديرعامل شركت اجاره اتومبيل در غرب تهران

اين روزها بازار خودروهاي اجاره اي گرم است و مشتريان خاص خود را دارد. به عنوان مثال جوانان كه 
براي رقابت باهم، مالكشان ماشين هاي آنچناني و لوكس امروزي است به ما مراجعه مي كنند و متقاضي 
اجاره ماشين هاي لوكس هستند. البته بيشتر اين افراد براي چند روز اين ماشين ها را اجاره مي كنند ولي 

مشترياني نيز داريم كه تقاضاي اجاره يك ماهه و حتي يك ساله اين خوروها را دارند. 
خودرو بنز S ۵۰۰ از خودروهايي است كه بيشترين رقم اجاره را در بازار پايتخت به خود اختصاص داده است. اگر 
بخواهيم به طور متوسط بگوييم، قيمت اجاره روزانه اين خودرو يك ميليون و2۰۰ تا يك ميليون و2۵۰ هزار تومان 

است. اين مبلغ همچنين براي اجاره ماهانه اين خودرو لوكس براي يك ماه 3۰ميليون تومان مي شود. 
درباره اجاره روزانه خودرو لوكس پورشه باكســتر نيز قيمتي معادل يك ميليون تومان مشخص شده 
است. اين در حاليست كه براي اجاره يك ماه اين خودرو نيز مبلغ 2۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده 

است. بنز C 2۰۰ نيز روزانه حدود 6۵۰ هزار تومان و ماهانه 11 ميليون تومان اجاره داده مي شود. 
نكته اي كه بايد اينجا متذكر شد اين اســت كه بازار خودروهاي اجاره اي تنها ويژه خودروهاي لوكس 
نيســت. در اين بازار خودروهاي وارداتي با سطح قيمتي متوسط و حتي خودروهاي داخلي نيز عرضه 
مي شود. اجاره روزانه خودروهايي چون جنسيس، پرادو، اســپورتيج و اپتيما به طور ميانگين 3۵۰ تا 

4۰۰ هزار تومان است.
اين خودروها به صورت ماهانه نيز به قيمتي حدود 8 ميليون تومان اجاره داده مي شوند. همچنين توجه 
شود كه در خودروهاي داخلي قيمت اجاره خودروها به طور ميانگين روزانه 12۰ هزار تومان است. به 
عنوان مثال خودروهايي چون 2۰6، پژو پارس و سمند روزانه به قيمت حدود 12۰ هزار تومان اجاره 

داده مي شوند. قيمت يك ماه اجاره اين خودروها نيز حدود 3 ميليون تومان است. 
البته به غير از شركت هاي خصوصي از قبيل شركت ما، بنگاه  هاي فروش خودرو نيز اخيرا اقدام به انجام 
اين كار كرده اند. بنگاه هاي اجاره دهنده خودرو به عنوان وديعه از مشتريان خود يك چك به مبلغ خودروي 
اجاره داده شده طلب مي كنند. همچنين به غير از چك وديعه، مبلغي نيز به صورت نقدي از مشتريان 

دريافت مي شود كه بسته به تعداد روزهاي اجاره و به ويژه قيمت خودرو، مقدار آن متفاوت است. 

نگاه 2

ورود خودروهاي جديد به بازار درحالي انجام مي شود كه اختالف 
قيمت هاي فاحشي از زمان تحويل در كارخانه تا رسيدن به بازار 

را تجربه مي كنند. بسياري از مردم همچنان به خودروي با قيمت 
مناسب نياز دارند و با توجه به تنوع نه چندان باال در بازار خودروی 
كشور، بايد به مشــتريان حق داد براي محصوالت جديد صف 
بكشــند. خريداران اميدوار بودند با عرضه اين خودروها به بازار 

بتوانند آن را خريداري كنند اما اين بازار نيز همانند ديگر بازارهاي 
كشور شد. در كشــور ما مادامي كه تقاضا براي كااليي افزايش 
مي يابد، به دليل كم بودن توليد و عرضه آن كاال، بازار دستخوش 
افزايش قيمت شده و آشفته بازار را تجربه مي كند. با كمي دقت 

در اين موضوع متوجه مي شويم كه درنهايت مشتريان كه همين 
مردم هستند ، از اين مشكالت متضرر مي شوند. بنابراين مي توان 
با كنترل عوامل دخيل در اين افزايش قيمت، از تشديد اختالف 

قيمت كارخانه و بازار خودروهاي جديد جلوگيري كرد. 

»كسبوكار«ازبازارخودروگزارشميدهد

قطعات تقلبی؛ دلیل اصلی نیاز خودرو به تعمیرات متعدد

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

اختالفقیمتمیلیونيخودروازكارخانهتابازار

بازار معامالت خودروهاي جديد خوب است
سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان اتومبيل

اين روزها خريدوفروش خودروهاي تازه به بازار آمده مناسب است اما متاسفانه ديده مي شود كه خودروهاي جديد تا 
زماني كه به بازار برسند، يعني با طي مسير كارخانه تا بازار، يك اختالف قيمت را تجربه مي كنند كه اين اختالف كم 
هم نيست. خودروهاي جديد كه اين روزها استقبال از آنها خوب است، متاسفانه تا به بازار مي رسند، تا 14 ميليون 
نيز اختالف قيمت پيدا مي كنند. رنو كپچر- Renault Captur – كه اين روزها خيلي در خيابان ديده مي شود، 
1۰۵ ميليون تومان در كارخانه قيمت گذاري شــده اما اين خودرو با اختالف قيمت 11 تا 14 ميليون توماني در 
بازار به فروش مي رســد. هايما اسHaima S7-  7 هم در كارخانه 79 ميليــون و ۵۰۰ هزار تومان قيمت گذاري 
شــده اما در بازار با اختالف حدود 7 ميليون تومان با قيمت 86 ميليون تومان مــورد معامله قرار مي گيرد. قيمت 
كراس اور H30 در كارخانه 4۵ ميليون تومان اســت اما در بازار با اختالف 8 تــا 1۰ ميليون توماني با قيمت ۵3 تا 
۵۵ ميليون تومان به فروش مي رسد. همچنين برليانس H320 با اختالف 7 ميليون توماني با قيمت ۵7 ميليون و 
 ۵۰۰ هزار تومان در بازار مورد معامله قرار مي گيرد. مزدا تيپ 4 هم از 117 ميليون تومان كارخانه در بازار با قيمت

 123 ميليون تومان به فروش مي رسد. رنو ساندرو »استپ وي« در كارخانه ۵2 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان قيمت گذاري 
شده اما در بازار با اختالف 8 ميليوني با قيمت 6۰ ميليون تومان در بازار به فروش مي رسد. البته در قيمت نهايي اين 
خودروها بايد هزينه پالك گذاري را هم محاسبه كرد. خودروي دنا قيمت كارخانه 42 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است 
اما با رشد 3 ميليون و ۵۰۰ هزار توماني در بازار 4۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان قيمت گذاري شده است. پژو پارس هم با 
رشد 2 ميليون توماني در بازار 37 ميليون تومان معامله مي شود. پژو 4۰۵ نيز در كارخانه 29 ميليون و 38 هزار تومان 
اما در بازار با قيمت 3۰ ميليون و 4۰۰هزار تومان به فروش مي رسد. تيبا هم با رشد بيش از يك ميليون توماني از قيمت 

كارخانه كه 24 ميليون و 8۵۰ هزار تومان است با قيمت 2۵ ميليون و 1۰۰هزار تومان  مورد معامله قرار مي گيرد. 

نگاه 1

خودروهاي داخلي  مهمان هميشگي و ثابت تعميرگاه ها هستند
رضا نيك آيين، رئيس اتحاديه تعميركاران خودرو

خودروهاي جديدي به بازار ايران آمده اند و گويا بازار خريدوفروش مناسبي نيز دارند. اينكه تمايل براي خريد اين خودروها هرچند چيني باشند، بيشتر است، اين است كه كيفيت خودروهاي داخلي چندان تعريفي 
ندارد و در حال حاضر 7۰ درصد مراجعه خودروها به تعميرگاه ها مربوط به توليدات داخلي است. 

در حال حاضر و با اين شرايط مشاهده مي شود كه مراجعه خودروهاي داخلي نسبت به خارجي براي تعمير سه برابر است. قطعات تقلبي، روغن، فيلتر بي كيفيت و خيابان هاي غيراستاندارد، دليل اصلي نياز خودروها 
به تعميرهاي متعدد است. قطعات تقلبي مهم ترين مشكل صنف تعميركاران خودرو است و بيشترين دليل مراجعه خودروها به تعميرگاه ها براي تعمير قطعات مهم خودرو از جمله چرخ ها، كالچ، موتور و گيربكس 
است. در حال حاضر واردات قطعات بي كيفيت و قاچاق به كشور ادامه دارد و توليد زياد خودرو در كشور نيازمند توليد باالي قطعات است كه اين امر نظارت بر كيفيت اين قطعات را با مشكل مواجه كرده است. متاسفانه 
خريداران خودروهاي صفر نيز از اين مشكل در امان نيستند و دفعات تعمير خودروهاي صفر در كشور بيش از حد جهاني آن است. قطعات ايراني نصب شده بر خودروهاي داخلي باوجود گذراندن استانداردهاي ويژه 

در مقايسه با خودروهاي خارجي، كيفيت كمتري دارد. 

نگاه3
در ايران همواره عرضه با تقاضا همخواني ندارد

عليرضا اشراقي، فعال بازار و نمايشگاه دار
داليل مختلفي در ايجاد تفاوت و شكاف قيمت محصوالت جديد از كارخانه تا بازار دخيل هستند. در 
ايران همواره عرضه با تقاضا همخواني ندارد. اين اتفاق تنها مختص به بازار خودرو نيست؛ در تمام بازارها 
اين موضوع ديده مي شود. به عبارت ديگر به دليل اينكه استقبال از اين محصوالت در بازار زياد شد ه و 
ميزان عرضه آن با اين تقاضا برابر نيست، به همين جهت قيمت آنها در بازار باال رفت كه در بازار اين روزها 

شاهد هستيم كه اين اختالف به چند ميليون تومان هم رسيده است. 
از سوي ديگر تاخير در تحويل خودروها به مشتريان، خود يكي ديگر از عوامل اثرگذار در باال رفتن قيمت 
خودروهاي جديد در بازار است، حال آنكه اگر تحويل ها سر وقت انجام شود، اين موضوع به نوبه خود در 

كمتر شدن شكاف قيمتي اثرگذار خواهد بود. 

نگاه2

اصناف
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طی مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت فوالد هرمزگان 
از ۴ نفر از کارگران نمونه استانی فوالد هرمزگان و همچنین تیم فوتبال 6 
نفره فوالد هرمزگان که در مسابقات شرکت های کارگری دنیا در مسکو مقام 
قهرمانی را کسب کرده بود، تقدیر شد. در این مراسم عطااهلل معروفخانی با 
اشاره به افتخارآفرینی های تیم های ورزشی شرکت فوالد هرمزگان در چند 
ماه اخیر در مسابقات ملی و بین المللی بیان کرد: شرکت فوالد هرمزگان برای 
افزایش نشاط عمومی در جامعه به ویژه استان هرمزگان، توجه به ورزش را در 
قالب مسئولیت های اجتماعی در دستور کار قرار داده است که این توجهات 
باعث شده از سال گذشته تاکنون 35 عنوان ملی و بین المللی برای تیم های 

ورزشی شرکت کسب گردد.  اخیرا نیز تیم فوتبال 6 نفره  توانست در مسابقات 
کارگری شرکت های دنیا در مسکو مقام قهرمانی را به دست آورد. بدون شک 
این قهرمانی مایه سرافرازی کشور ما و نیز شرکت فوالد هرمزگان در کشور 
و مایه خوشحالی مردم استان هرمزگان به ویژه کارکنان و کارگران شرکت 
فوالد هرمزگان شده است. وی در ادامه به سایر موفقیت های فوالد هرمزگان 
در زمینه های علمی و کسب جوایز متعدد توسط کارکنان فوالد هرمزگان در 
جشنواره های گوناگون اشاره کرد و از همت و تالش و کار تیمی آنان قدردانی 
کرد. در پایان این مراسم، مدیرعامل شرکت به همراه معاونان با اهدای لوح 
سپاس از اعضای تیم  6 نفره فوتبال  و همچنین تیم ۴ نفره فوال د هرمزگان که 

با ساخت پایلوت بازیافت و تبدیل غشاهای مستعمل آب شیرین کن های اسمز 
معکوس )RO( به غشا های متخلخل اولترافیلتراسیون )UF( به عنوان نمونه 

استانی در بخش صنعت انتخاب شده بودند تقدیر و تشکر کرد.

تقدیر مدیرعامل فوالد هرمزگان از کارکنان نمونه و تیم فوتبال 6 نفره
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صنعت و 
معدن

مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو 
مطرح کرد:

برنامه ایران  خودرو برای تعمیق 
ارتباط با دانشگاه

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره 
به آمادگی برای پذیرش سرباز دانشجو، گفت: 
این اقدام را با هدف استفاده از توان و تخصص 
افراد نخبه و دانشگاهی پی گیری خواهیم کرد.

به گــزارش روابــط عمومی ایــران خودرو ، 
مهدی خطیبی در بازدید از مدیریت آموزش 
و توسعه کارکنان ایران خودرو، با تاکید بر لزوم 
توسعه آموزش و همکاری با دانشگاهیان در 
قالب پیاده ســازی برنامه های پروژه محور، 
عنوان کــرد: باید بتوانیم پلــی میان صنعت 

خودروسازی و دانشگاه ایجاد کنیم.
وی افزود: در گــروه صنعتی ایــران خودرو 
به عنوان خودروســازی که از لحاظ کمی و 
کیفی در کشــور و خاورمیانه از جایگاه قابل 
توجهی برخوردار است و در نظر دارد تا نقش 
راهبری خود را با انجام اقداماتی کمی و کیفی 
نظیر افزایش تولید، توسعه صادرات، توسعه 
محصول، ارتقای کیفیــت و... در بازار خودرو 
حفظ کند، احصای نقش آموزش اقدام سخت 

و پیچیده ای نیست.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان 
این که آمــوزش یکی از کارپایــه های اصلی 
برای دســت یابی به این اهداف است، اظهار 
کرد: هرچه توجه بیشتری به مقوله آموزش 
و توسعه کارکنان داشته باشیم، با مشکالت 
کمتر و شرایط بهتری می توانیم مسیر رشد و 

توسعه را طی کنیم.
وی با تاکید بر این که در محیط های صنعتی 
و شــغلی، آموزش باید کاربردی باشد، گفت: 
هم چنین ارتقای مشــاغل و رده های شغلی 
کارکنان نباید صرفا با ارایه مدارک دانشگاهی 
باشــد، بلکه باید به دانش و مهارت های فرد 
نیز توجه ویژه ای شــود تا این ارتقا بر مبنای 
شایسته ســاالری و با تکیه بر ظرفیت های 

فردی اشخاص صورت گیرد.
خطیبی بر لزوم تقویت ارتباط با دانشگاه ها 
به صورت کاربردی اشاره و خاطرنشان کرد: 
تاســیس تکنوســنتر  با هدف ایجاد ارتباط 
تنگاتنگ با دانشــگاه بود و این مرکز شــکل 
گرفت تا هماهنگ کننده شرکت های دانش 
بنیان با گروه صنعتی ایران خودرو باشــد تا 
در نهایت بتوانیم بهتریــن خروجی را از این 

همکاری دو سویه داشته باشیم.
وی یکی از دالیل پیشــرو بودن ایران خودرو 
در صنعت خودروسازی کشور را بهره مندی 

از نیروی انسانی متخصص و توانمند دانست.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به لزوم 
آشــتی دادن آموزش با محیط های صنعتی 
اشاره کرد و گفت: آموزش باید در دل محیط 
های صنعتی و خطــوط تولید صورت گیرد و 
این اقدام می تواند بر کیفیت اقدامات صورت 
گرفته توسط نیروی انسانی تاثیر خوبی داشته 
و به تربیت نیروهای کارآمد و توانمندتر کمک 

شایانی کند.

خبر

سازمان توسعه تجارت از 
برگزاری جلســه ای برای 
تدویــن اســتراتژی ملی 
صادرات قطعــات خودرو 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، این اســتراتژی با همکاری مرکز 
بین المللی تجارت و خبرگان دولتی و خصوصی و 
اعضای انجمن قطعه سازان در طی سالهای ۱3۹۸ 

و ۱3۹۹ تدوین شده است.
در این جلســه طرفین نســبت به بررســی مفاد 
فعالیت های ۲۹ گانه مدون در برنامه استراتژی ملی 
صادرات در بخش قطعات خودرو اقدام کردند و مقرر 
شد تا با احصا اولویت ها، یک سوم این فعالیت های 
۲۹ گانه با محوریت بخش خصوصی در دو سال اول 

اجرای استراتژی ملی صادرات اجرایی شود.
برنامه اســتراتژی ملی صادرات در بخش قطعات 
خودرو دارای 3 هدف اســتراتژیک شــامل جذب 
سرمایه گذاری، توســعه فرصت های بین المللی و 
ایجاد بخش رقابت پذیر و پویا،   ۸ هدف کاربردی و 

۲۹ اقدام اجرایی است.
برخی از این اقدامــات اجرایی عبارتنــد از:  تهیه 
پیشــنهادهای ســرمایه گذاری در بخش قطعات 

خودرو بــا رویکرد افزایــش نــوآوری و ظرفیت 
تولیــد در ســرزمین اصلــی و مناطــق آزاد به 
ســرمایه گذاران خارجی، تهیه یــک برنامه ویژه 
برای توســعه ســرمایه  گذاری در بخش خودرو، 
تشــکیل شــورای نوآوری و ارتقای بهــره وری با 
حضور فعالین بخش، تشــکیل کارگروه حمایت از 

مالکیت فکری مرتبط با توسعه و جذب فناوری های 
جدید، تأسیس مرکز رشد با حمایت از شرکت  های 
جدید نوآور، بازنگری در سیاســت های حمایتی، 
رقابتــی و مالیاتی، ایجاد بانــک اطالعاتی صنعت 
و بازارهــای صادراتــی، ایجاد کنسرســیوم ملی 
صادراتی، برگزاری دوره های آموزشی فنی، تجاری 

برای شرکت های کوجک و متوســط، ایجاد نظام 
اختیاری رتبــه  بندی کیفیت برای قطعه  ســازان 
و خودروســازان، تدوین برنامه کمــک مالی برای 
 حمایت از بین  المللی شدن بنگاه  ها از طریق دریافت 

گواهینامه  های محصول.
پیمان پاک - رئیس ســازمان توسعه تجارت - در 
خصوص نحوه اجرای این برنامه گفت: در جلسات 
تخصصی که سه شنبه این هفته و شنبه هفته پیش 
رو برگزار می شود، اولویت های موجود از میان این 
۲۹ فعالیت استخراج و با محوریت بخش خصوصی 

اجرایی می شود.
وی ادامــه داد: قطعه ســازان کــه عمدتا بخش 
خصوصــی هســتند اولویت هایی که بیشــتر در 
آنهــا منافع قطعه ســاز در صــادرات مانند ایجاد 
کنسرســیوم صادراتی دیــده می شــود را برای 
شــروع انتخاب کنند و مــوارد موازی با اســناد 
باالدســتی نیز توســط ما به نمایندگی از بخش 
 خصوصی در جلســاتی با وزارت صمــت  مطرح و 

هماهنگ می شود.
وی خطــاب بــه همــکاران خــود در ســازمان 
توســعه تجــارت تاکیــد کــرد: در تدویــن 
مقررات و برنامه هــا، فرآیندی شناســایی کنید 
 که مانع ضــرر صــادر کننده بــا تغییــر قوانین 

داخلی شویم.

سازمان توسعه تجارت خبر داد

قطعه سازان ایرانی برای صادرات آماده می شوند

در مراسم آغاز بهره برداری از منزل دکتر صادقی:
از شرکت توسعه آهن و فوالد 

گل گهر تقدیر شد
مراســمی با حضــور فرماندار، امــام جمعه، 
شهردار، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از 
مسئولین و پزشکان پیش کسوت شهرستان 
سیرجان به مناسبت آغاز بهره برداری از منزل 

دکتر صادقی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توســعه 
آهن و فوالد گل گهر شــنبه پنجم شــهریور 
ماه، مراســمی با حضور فرماندار، امام جمعه، 
شهردار، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از 
مسئولین و پزشکان پیش کسوت شهرستان 
سیرجان به مناسبت آغاز بهره برداری از منزل 

دکتر صادقی برگزار شد. 
در این مراســم رئیس شــورای شهر ضمن 
بازگو کــردن روند بازســازی منــزل دکتر 
صادقی، از حمایت و اراده شــرکت توســعه 
آهن و فــوالد گل گهر و حســن نیت مدیر 
عامــل این شــرکت قدردانی کــرد و اذعان 
داشت این شــرکت با حمایت خود در زنده 
نگه داشــتن یاد و خاطره دکتــر صادقی در 
 ســیرجان نقش ماندگاری از خــود بر جای 

گذاشته است.
در پایان این مراســم لوح سپاســی به رسم 
قدردانی به آقای مهندس محیاپور مدیرعامل 
 شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهر 

اهدا شد.
شــرکت توســعه آهن و فــوالد گل گهر در 
راســتای مســئولیت های اجتماعــی در 
 ســال ۱۴۰۰ اقدام به بازســازی منزل دکتر 

صادقی کرد.

اخبار

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

رفع ظرفیت های خالی صنایع با اختصاص 2 هزار میلیارد 
به صنایع استان مرکزی 

ساوه- خبرنگار کسب و کار- حوا احمر 
حوا احمر _ساوه _دبیر ستاد مثلث توسعه 
اقتصادی و فرهنگی وزارت صنعت ،معدن و 
تجارت گفت :رفع عمده مشــکل واحدهای 
تولیدی شهرستان ســاوه در زمینه تامین 
سرمایه در گردش اســت که از محل منابعی 
که در تبصره 18 گنجانده شــده و در آینده 
نزدیک از طرف سازمان برنامه و بودجه ابالغ 

خواهد شد .
حمید رضا ملکی در جریان ســفر به ساوه 
و بازدید از چند واحــد صنعتی عنوان کرد 
:در خصوص سیاســتهای وزارتخانه مبنی 
بر ضرورت تکمیــل ظرفیت های واحدهای 
صنعتی  و آن دسته از واحدهایی که با حداقل 

ظرفیت فعالیت میکنند هستیم .
وی اظهار داشــت :امیدواریم با بررسی های  
میدانی و اشراف به مشکالتی که صنایع خودرو 
سازی و غذایی شهرستان ساوه که مورد بازدید 
قرار گرفتند در خصوص ظرفیت های خالی 
وجود دارد   بتوانیم جهت فعالسازی حداکثری 

ظرفیت تولیدشان گام های موثری برداریم .
مشاور وزیر صنعت و معدن اذعان داشت:از 
محل منابع تبصره 18 که با هدف فعالسازی 
ظرفیتهای خالی صنایع و رفع مشکل نقدینگی 
و ســرمایه در گردش مورد اســتفاده قرار 
میگیردبه این ترتیب که 30 در صد به عنوان 
ســرمایه ثابت و 70 درصد به عنوان سرمایه 
در گردش پرداخت خواهد شــد و برای این 

هدف 2 هزار میلیارد تومان به استان مرکزی 
اختصاص یافت .

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای 
اسالمی نیز در جریان  سفر مشاور وزیر صمت 
گفت:  دولت سیزدهم با توجه به وجهه مردمی 
بودنش باید بجای پاروزنی، نقش سکانداری 
را در زمینه سیاست گذاری، تسهیل گیری و 

تنظیم امور داشته باشد.
حجت االسالم محمد ســبزی افزود: دولت 
می تواند با بهره گیری از ظرفیت های بخش 

خصوصی درزمینه اتخاذ تصمیمات و همچنین 
توزیع منابع مالی مانند ســرمایه در گردش 

نسبت به مردمی سازی اقتصاد اقدام کند.
وی با قدردانی از سفر مشاور وزیر صمت به 
ســاوه و بازدیدهایی که از صنایع خودرویی 
و غذایی شــهر صنعتی کاوه داشت، افزود: 
با توجه به نزدیکی شهرســتان های ساوه و 
زرندیه به پایتخت و وجود صنایع بزرگ در این 
مناطق، سفر وزاری مربوطه و معاونین آنها به 
سهولت می تواند انجام شود و با شنیدن سخن 
صنعتگران و اشراف به مشکالت، می توانند 
این موارد را در تصمیم گیری و سیاست گذاری 

های خود اعمال کنند.
سبزی ادامه داد: همراهی دولت و صنعتگران 
سبب رفع بسیاری از مشکالت بر سر راه تولید 
به خصوص نقدینگی خواهد شد و بدون تردید 
چنین بازدیدهایی منشأ برکات برای ارتقای 

تولید و اشتغال منطقه است.
به گفتــه وی، بیــش از 70 درصد جمعیت 
ساکن در شهرســتان ســاوه را کارگران 
شاغل و بازنشسته تشــکیل می دهد که 
در زمینه دســتمزدها و معیشــت دارای 
مشکالتی هســتند؛ از این رو الزم است به 
مسائل این قشر زحمتکش رسیدگی شود 
و دولت و مجلس باید در تصمیم گیری های 
خود این نکتــه مهم را مدنظــر قرار دهند 
 زیرا توســعه هرچه بیشتر صنعتی مستلزم 

رفع این مشکالت است

آگهی مفقودی
برگ کمپانی و برگ سبز خودرو پژو مشــکی- متالیک مدل ۱3۹۴ به شــماره پالک 33-۸۹5 س ۹3 به شــماره موتور 139B0083669 وشماره شاسی 
NAAN11FC1FK831641 وشناسه وسیله نقلیهVIN) IRFC941V1T2831641( به مالکیت آقای مهدی قمری فرزند محمدعلی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي 
)نوبت اول(

اداره کل راه وشهرسازي اســتان البرز درنظر دارد مناقصه ذیل را ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل 
 برگزاري مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایي پاکات ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، الزم است کلیه مناقصه گران واجد صالحیت )دارای مجوز فعالیت مرتبط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي( 
درصورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

درسامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۰۸ مي باشد.
مبلغ برآورد )ریال(شماره فراخوان شرح پروژهردیف

واگــذاری انجام امورخدمات پشــتیبانی واحدهــای عملیاتی مرتبط با ۱
۲۰۰۱۰۰355۹۰۰۰۰۱۲۱۴/۹۴3/۸۱۴/7۰۴فعالیتهای سازمان ملی زمین و مسکن درسطح استان البرز

مهلت دریافت اسناد: ازساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰۸ لغایت ساعت ۱۴:3۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۱۲
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱۴:3۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۲۲
زمان بازگشایي پاکات: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۲3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات ))الف((: آدرس: کرج-رجایي شهر )گوهردشت(- بلوارجمهوري 
اسالمي )رستاخیز(- خ سوم غربي- اداره کل راه وشهرسازي استان البرز- کد پستي: 3۱۴۸7۱563۴ تلفن: 35۸3۰۰۰۰-۰۲6 اطالعات تماس سامانه ستاد: ۱۴56

)شناسه اگهی: ۱37۲۲۹7(

نمایشــگاه بین المللی اصفهان طی روزهای دهم تا 
سیزدهم شهریورماه میزبان چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشــین 
آالت و صنایع وابسته خواهد بود. این نمایشگاه که با 
حضور ۱5۰ شرکت از هشت استان کشور برگزار می 
شود، شرایطی فراهم می آورد تا شرکت های فعال در 
زنجیره تامین فوالد، به ارائه توانمندی ها، ظرفیت ها، 

محصوالت و خدمات خود بپردازند.
این دوره از نمایشگاه فوالد اصفهان در ۱6 هزار مترمربع 
فضای نمایشگاهی و هشت هزار مترمربع فضای مفید 
برگزار می شود و دســتاوردهای شرکت های فعال 
در زمینه های تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی 
)ریخته گری، عملیات حرارتی، آبکاری و پرداخت، 
متالورژی پودر(، خدمات صنعت متالورژی )مواد اولیه 
و کمک ذوب ها، قالب سازی و مدل سازی، خدمات 
آزمایشگاهی، تست ها(، ماشــین آالت و تجهیزات 
صنعتی وابســته )جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای 
گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی، 
روانکارها و روغن های صنعتی، صنایع الستیک و نوار 
نقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی( و شکل دهی فلزات 
)نورد، آهنگری و جوشکاری، تراشکاری، برشکاری 

و پرســکاری( را به نمایش می گذارد. چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، 
ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان با حضور شرکت 
هایی از اســتان های تهران، اصفهان، سمنان، یزد، 
خراسان رضوی، مازندران، کرمان و خوزستان برگزار 
می شود؛ همچنین نمایندگانی از کشورهای آلمان، 
ایتالیا، کره جنوبی، سوئد، هند، چین و ترکیه نیز در 

این نمایشگاه حضور دارند.
این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که نسبت به 
دوره های پیش از آن، افزایش کیفیت محسوسی را 
به نمایش می گذارد و برندهای مطرحی را در حوزه 
فوالد گرد هم جمع کرده است. از جمله این برندهای 
مطرح می توان به شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
شرکت سهامی ذوب آهن، مجتمع فوالد سپید فراب 
کویر، شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو(، مجتمع نورد گالوانیزه 
دشتستان راد، فوالد ظریف، حامی آلیاژ آسیا، صنایع 
فوالد کاویان گهر سیرجان، کهرباگستر، پارت گوال 
 ،)MMTE( گیتی، مهندسی فن آور معادن و فلزات
ایریتک، گروه صنعتی زرین، ابتکار سوله سپاهان و 

گروه صنعتی سپافیل اشاره کرد.

اصفهان میزبان معتبرترین نمایشگاه صنعت فوالد کشور می شود
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با گسترش فیبرنوری؛
مردم می توانند از چند صد برابر شــدن ســرعت 

اينترنت لذت ببرند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: وقتی تا خانه مردم فیبرنوری کشیده شود، 
مشترکان می توانند از طریق وای فای به تلفن همراه خود متصل و از سرعت باالی 
اینترنت لذت ببرند. عیسی زارع روز دوشنبه هفتم شهریور در حاشیه افتتاح خط 
تولید و مراکز تحقیقات شش شرکت حوزه فناوری و دانش بنیان در منطقه ویژه پیام 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فردا ده ها پروژه رسمی در حوزه فناوری و ارتباطات در 
کشور به بهره برداری می رسد که اتصال ۴۰۰ روستای جدید به شبکه ملی اطالعات، 
راه اندازی تعداد زیادی سایت 5G و افتتاح پروژه های فیبر نوری منازل و کسب و 
کارها بخشی از آنها است. وی ادامه داد: امروز در منطقه ویژه اقتصادی پیام شاهد 
افتتاح چند خط تولید محصوالت شرکت های ایرانی هستیم که عمده تولیدات آنها 
در حوزه مخابرات است. وی با بیان اینکه در کشور  ظرفیت بسیار خوبی در خصوص 
تولید تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری وجود دارد، توضیح داد: بسیاری از شرکت های 

فعال در این بخش ظرفیت صادرات دارند و باید از آنها حمایت شود.
زارع پور در ادامه با تاکید بر ویژگی های خاص منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: 
این قابلیت وجود دارد که این منطقه به یکــی از قطب های اقتصاد دیجیتال در 
کشور تبدیل شود. وزیر ارتباط در ادامه در پاسخ به علت کاهش سرعت اینترنت در 
هفته های گذشته گفت: راهبرد دولت سیزدهم ایجاد شبکه ای پرسرعت و امن برای 

همه مردم است و تالش خود را در این زمینه معطوف کرده ایم.
وی اظهار کرد: مهمترین اتفاقی که باید برای افزایش سرعت شبکه بیفتد، اجرای 
طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها است که از طریق آن فیبر نوری  با سرعت 
نامحدود به همه منازل، شرکت ها و کسب و کارها  می رود. زارع پور افزود: این کار 

شروع شده و با فراگیر شدن آن سرعت اینترنت چند صد برابر می شود.
وزیر ارتباطات توضیح داد: وقتی تا خانه مردم فیبرنوری کشیده شود، مشترکان 
می توانند از طریق وای فای به تلفن همراه خود متصل و از سرعت باالی اینترنت 
لذت ببرند. وی افزود: با این کار شبکه تلفن همراه هم ارتقا پیدا خواهد کرد. این 
مسئول اظهار کرد: در تالشیم تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی 
به فیبر نوری دسترسی داشته باشند. وی در بخشی دیگری از صحبت های خود در 
پاسخ به نحوه خدمات رسانی اپراتورها به زائرین ایرانی اربعین گفت: تقویت شبکه 
تلفن همراه در مسیرهای منتهی به مرزها، استقرار مرکزی برای ارائه رایگان اینترنت 
به صورت همزمان به هزار نفر در نقطه ای از مرز مهران و ارائه اینترنت رایگان در 

بسیاری از ایستگاه های نجف تا کربال بخشی از این اقدامات است.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: ارائه مسیریاب های رایگان در قالب پلتفرم هایی که مردم 
از طریق آن موقعیتی که در آن قرار دارند را مشاهده  از طریق آن مسیرهایی که 

می خواهند را پیدا کنند، بخش دیگری از این خدمات است.

برای اجرای ماده ۸۱ قانون جهش تولید دانش بنیان؛
تزريق 40 هزار ميليارد تومــان خدمات مالی به 

زيست بوم نوآوری
تفاهم نامه ای ۴ جانبه برای اجرای مــاده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان در 
راستای توافق برای تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان خدمات مالی به زیست بوم نوآوری 
منعقد شد. به گزارش صندوق نواوری و شکوفایی، تفاهم نامه چهار جانبه همکاری 
میان صندوق نوآوری و شــکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و نیمه  دولتی به منظور اجرایی سازی ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان به 
امضا رسید؛ بر این اساس طرفین برای تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان خدمات مالی 

به زیست بوم نوآوری کشور توافق کردند.
این تفاهم نامه با هدف ایجاد همکاری مشــترک به منظور گســترش اقتصاد 
دانش بنیان و توســعه زمینه های تامین مالی نوآوری و فناوری در کشور منعقد 
شده است.مشارکت تجمیعی بانک ها در تاسیس نهاد یا نهادهای سرمایه گذاری 
خطرپذیر، تامین مالی پروژه های راهبردی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرایی سازی ماده ۱۸ قانون 
جهش تولید دانش بنیان، همکاری به منظور تعیین چارچوب های کلی همکاری 
در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و اجرایی سازی ظرفیت های قانون جهش تولید 
دانش بنیان در همکاری بانک ها با نهادهای حوزه فناوری و نوآوری از جمله اهداف 

این تفاهم نامه عنوان شده است.
دکتر علی وحدت،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم با بیان اینکه 
کارویژه صندوق نوآوری تامین مالی شرکت های دانش بنیان است، گفت: صندوق 
وظیفه دارد تا نظام تامین مالی اقتصاد دانش بنیان را طراحی و ساماندهی کند. 
در این راستا از همه ظرفیت های کشور اعم از بانک ها، بازار سرمایه، صندوق های 
پژوهش و فناوری و ... استفاده می کنیم تا منابع مورد نیاز را به سوی توسعه اقتصاد 

دانش بنیان رهنمون سازیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین اعالم کرد: در حوزه همکاری با بانک ها 
طی سه سال گذشته فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده ایم. پیش از این بانک ها 
از ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان گریزان بودند اما در سه سال گذشته 
اکثر بانک ها دفتر نوآوری خود را در محل ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی 

تاسیس کرده اند.

قانون جهش تولید، مسیر سرمایه گذاری بانکی بر پروژه های دانش بنیان 
را هموار کرد

وحدت با بیان اینکه بانک ها در سه سال اخیر ۱5۰۰ فقره تسهیالت به ارزش ۱۲ 
هزار میلیارد تومان به دانش بنیان ها ارائه کرده اند، تاکید کرد: امروز شرکت های 
دانش بنیان در شبکه بانکی کشور به عنوان خوش حساب ترین مشتریان بانکی 
شناخته می شوند چرا که تا امروز حتی یک مورد دیرکرد در پرداخت اقساط خود 
به بانک ها نداشته اند. وی تصریح کرد: در این سه سال سعی کردیم با شبکه بانکی 
تعامالت خود را گسترده کنیم اما به جایی رسیدیم که موانع قانونی وجود داشت، 
یعنی بانک ها به طور قانونی امکان ســرمایه گذاری نداشتند. قانون جهش تولید 

دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان را از این قانون مستثنی کرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با اشاره به تفاهم نامه همکاری ۴ جانبه 
برای اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان، گفت: با این تفاهم نامه، بیش 
از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ارائه خدمات به شــرکت های دانش بنیان و 
نیز شــرکت های فناور و نوآور تخصیص می یابد. وحدت با بیان اینکه با امضای 
این تفاهم نامه روند اجرایی شدن ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان آغاز 
شــد، گفت: این ماده از قانون، موانع بر سر راه ســرمایه گذاری بانک ها در حوزه 
دانش بنیان را رفع کرده و سرمایه گذاری بانکی در حوزه هایی که به تایید شورای 
راهبری دانش بنیان می رسد مجاز است. وی افزود: با تفاهم نامه های امروز فرآیند 
تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی به شرکت های دانش بنیان و همچنین 
زیست بوم نوآوری آغاز می شود و این تامین مالی با استفاده از ابزارهای متنوع بازار 
پول و سرمایه در قالب پذیرش ارکان تضمین یا تاسیس نهادهای سرمایه گذاری 
صورت می گیرد. وحدت همچنین با اشاره به دیگر جزئیات این تفاهم نامه ها، گفت: 
همچنین حداقل یک شرکت مادرتخصصی سرمایه گذاری با مشارکت بانک های 
دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های دانش بنیان یا فناور و 
نوآور تاسیس می شود. مدیریت این شرکت با صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایندگان بانک ها خواهد بود.

اخبار

تولید خودران زیردریایی برای جاسوسی و شناسایی
اگر چه وسایل نقلیه خودران زیردریایی معموالً برای مطالعات علمی به کار می روند، اما آنها به تازگی کاربردهای تازه ای برای جاسوسی و نظارت و شناسایی پیدا کرده اند. یک سیستم جدید 
به پنهان کردن مکان این خودران های زیردریایی کمک می کند تا آنها برای جاسوسی و شناسایی به کار گرفته شوند. با وجود اینکه برخی از وسایل نقلیه خودران زیردریایی می توانند برای 
روزهای متوالی در اعماق آب سفر کنند، اما همچنان باید در زمان انتقال داده های جمع آوری شده به مالکان خود، به سطح آب بیایند. این بدان علت است که امواج رادیویی به خوبی در آب 

منتقل نمی شوند. در زمانی که یک وسیله نقلیه خودران زیردریایی در سطح آب شناور است، این احتمال وجود دارد که توسط افراد هدف جاسوسی، شناسایی شود.

به دلیل رکود حاکم بر بازار 
مســکن و ورود تقاضــای 
ســوداگرانه به ایــن بازار، 
سازندگان مسکن تمایلی 
به ساخت و ســاز ندارند. از 
سوی دیگر با این هزینه های سنگین، تولید مسکن 
توجیــه اقتصادی نــدارد. خیلی از ســازندگان که 
قبل از ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ واحدهای خود را 
پیش فروش کرده بودند به دلیل تورم سنگینی که 
پس از آن اتفاق افتاد ورشکست شدند. چرا که طبق 
قانون اجازه نداشتند قیمت ها را به روز کنند. بنابراین 
سرمایه خود را از دست دادند و به طور کلی از حوزه 

تولید مسکن حذف شدند.
این در حالی است که بســیاری از مشکالت حوزه 
مسکن بویژه مشــکالت انبوه ســازان که در ایجاد 
اشتغال نقش قابل توجهی ایجاد می کنند با همکاری 

و تعامل مسئوالن قابل رفع شدن است. مجموعه های 
اثرگذاری مانند شهرداری، اداره راه، دارایی و… می 
توانند با تجمیع مدیریتی حداقل برای انبوه سازان 
فضایی مناسب کســب و کار را فراهم کنند. شرایط 
فعلی به حدی برای ســازنده ها نامطلوب است که 
سبب شــده میزان تقاضای ساخت و ساز در یک ماه 
خرداد با تنزل چشمگیر و دور از انتظار روبه رو شود. 

آنچه بیش از هر چیز ســبب شــده ســازنده ها از 
بازار فعالیت ســاختمانی در تهران خارج شــوند، 
نااطمینانی نسبت به آینده است و این در حالی است 
که تمرکز سیاستگذار بخش مســکن به جای رفع 
این نا اطمینانی، بر تقویت عرضه به شــکل ساخت 
گلخانه  ای مســکن در قالب طرح مسکن  سازی یک 
میلیونی است. از دیدگاه کارشناسان، سیکل معیوب 
شــکل گرفته در بازار ساخت و ساز در صورتی از کار 
خواهد افتاد که به واسطه اقداماتی از جنس اقتصادی 
و غیراقتصادی در داخل و خارج از بازار مســکن، از 

نااطمینانی به آینده کاسته شود.
کلیدی  ترین برنامه دولت برای نجات بازار مسکن از 

رکود عمیق ساخت و ساز می تواند مهار تورم باشد که 
اقدامی امیدآفرین تلقی می شود و فعاالن بازارهای 
مختلف از جمله ســرمایه  گذاران ساختمانی را به از 
سر گیری فعالیت تحریک می کند. همچنین کاهش 

ریسک ناشی از وضعیت متغیر غیراقتصادی یعنی 
مذاکرات رفع تحریم ها می تواند به ثبات اقتصادی و 
مهار تورم کمک کند. طبعا در بازار بدون تورم فضا 

برای سرمایه  گذاری ساختمانی فراهم خواهد بود.

خروج انبوه سازان از بازار منجر به افت توليد مسكن شده است

کاهش چشمگیر تقاضای ساخت و ساز 

دالیل کاهش تولید مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

خروج انبوه سازان به دلیل عدم تعادل بین سرمایه و محصول تولید شده است. زمانی که هزینه تمام شده برای یک سازنده بیشتر می شود و آنچه را که باید سر یک وقت معین تحویل دهد با قیمتهای نامطمئن روبرو 
است در این بازار نخواهد ماند. بنابراین انبوه سازی و تولید مسکن کاهش می یابد. 

از طرفی دیگر دولتهای ما در سنوات گذشته تا به امروز شعار حمایت از انبوه ساز را سر داده اند. اما در عمل اتفاقی نیفتاده و همه اقدامات در حد تعارف و شعار بوده است. به عبارتی در عمل دست انبوه سازان از تسهیالت، 
امکانات و موارد پشتیبانی شده دولتی خالی مانده است. 

پس انبوه ساز از عهده هزینه های تولید مسکن بر نمی آید و منابع کفاف تولید را نمی دهد. چراکه پشتیبانی دقیق اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر نگاه تورمی هم مطرح است. عدم مدیریت فضای اقتصادی در این 
زمینه و امکان ورود سوداگران و سرمایه گذاران کاسب، برای بهره مندی از نوسانات قیمتی در حوزه مسکن موجب شده امنیت سرمایه گذار و تولیدکننده واقعی خانه و آپارتمان از بین برود. 

ما به دست خود این افراد را تبدیل به سرمایه گذاری کردیم که سرمایه خود را در بازار مسکن بخواباند و از آن بهره ببرد. در این بازار تمام کاسب ها موج سواری می کنند. تقلیل پروانه های ساخت و ساز نیز به همین 
دلیل است. تقاضای سرمایه ای در نهایت باعث به هم خوردن قیمت ها می شود.  

به عبارتی در مرحله اول به منظور تعادل بخشــی به قیمت، باید روند ســرمایه مســکن مدیریت شــده و بعد از آن با شناســایی متقاضی واقعی، به همان میزان مســکن ســاخته شــود. در این مســیر آنچه که 
 افراد باتجربــه و توانمند انجام می دهند از بیــن خواهد رفت و از گردونه فعالیت خارج خواهند شــد. این افــراد حتی به خارج از ایــران مهاجرت می کنند. با خروج انبوه ســاز باتجربه و کاربلد جــای آنها را افراد 

کم تخصص می گیرند. 
با این اتفاق شاهد افت کیفیت در ساخت و ساز خواهیم بود. همچنین دیگر خانه ای نخواهیم داشت که از ویژگی خاصی برخوردار باشد. در علم اقتصاد برابری عرضه و تقاضا متعادل کننده قیمت است. درحال حاضر در 
حوزه مسکن نه میزان عرضه کافی است و نه تقاضای شفافی وجود دارد. به همین دلیل شاهد تقاضای سوداگرانه در اقتصاد مسکن هستیم. زمانی که تقاضای غیر موثر و سوداگرانه وجود داشته باشد، نمی توان انتظار 

داشت افزایش تولید آپارتمان برای حوزه مصرفی کافی باشد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com
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آگهی  مزایده فروش ۱6 امتیاز آژانس  تاکسی تلفنی 
درون شهری  مختص آژانس کوی بهداری

شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند 6 مصوبه شماره 60 تاریخ ۱40۱/05/۱2  شورای محترم اسالمی شهر بوکان  ۱6 امتیاز آژانس  تاکسی تلفنی درون شهری  مختص آژانس کوی بهداری 
را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( به شماره ۱00۱0۹2۷2500000۸ به اشخاص حقیقی 

واگذار نماید .
قیمت پایه هریک  امتیاز تاکسی تلفنی  به صورت مجزا ۱05/000/000 ریال می باشد.

زمان انتشار در سایت :  تاریخ ۱40۱/06/۸ ساعت ۸:00
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: تاریخ ۱40۱/06/۱6 ساعت ۱۹:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ ۱40۱/06/2۷ ساعت ۱۹ 

زمان بازگشایی: تاریخ ۱40۱/06/2۸ ساعت ۱۱             زمان اعالم به برنده: ۱40۱/06/3۱
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه: نوبت اول ۱40۱/06/0۸                       نوبت دوم:۱40۱/06/۱5

۱- هیأت عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
2- هزینه  خرید اوراق مزایده350/000 ریال .

3- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن 4622633۹-044 در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم میباشد.
4-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.

)www.setadiran.ir( 5-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.مراجعه به سایت

رشید میرحسامی-شهردار بوکان


