
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت از دو برابر شدن 
سود این سهام خبر داد و گفت: این موضوع در حال بررسی است که 

سود سهام عدالت در ۶ ماه دوم سال طی دو مرحله پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، پیمان حدادی در نشســت خبری با بیان اینکه 
۳۱ استان و ۳۰ شرکت ســرمایه گذاری استانی وجود دارد، اظهار 
کرد: پرتفوی استان تهران باید به دو شرکت سرمایه گذاری تهران و 
البرز تقسیم و بر این اساس شرکت سرمایه گذاری استانی البرز باید 
ثبت شود که متولی این امر سازمان خصوصی سازی است و شرکت 

سرمایه گذاری استان البرز در مرحله ثبت قرار دارد.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۸ استان ثبت شده اند، کارهای ثبت شرکت 
سرمایه گذاری استان تهران درحال انجام است اما استان سمنان 
علی رغم پیگیری های انجام شــده و نامه های ســازمان بورس به 
مدیران شرکت و حتی به اســتانداری سمنان، همکاری های الزم 
را انجام نداده است و به نظر می رســد باید از طریق مراجع قضایی 
پیگیری شود. همچنین مدارک شرکت های قزوین و چهارمحال 

بختیاری برای بازگشایی نماد کامل نیست.
مشاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام عدالت با بیان اینکه به 

طور کلی نماد ۲۶ شرکت سرمایه گذاری استانی پس از ازادسازی 
سهام عدالت بازگشایی شد، گفت: هیات مدیره هفت شرکت به دلیل 
عدم رعایت مصوبات شورای عالی بورس سلب صالحیت شده اند و 
به همین دلیل توکن آن ها در ســامانه کدال غیرفعال شد و امکان 

بارگذاری اطالعات مالی در کدال را ندارند.

دالیل بسته شدن نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی
حــدادی در مورد دالیل بســته شــدن نمادهای شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی توضیح داد: روش حسابداری شرکت های 
سرمایه گذاری استانی اشتباه انجام شده بود، به همین دلیل شورای 
عالی بورس جدید در ســال گذشــته تاکید کرد که این مورد باید 

براساس استانداردهای حسابداری صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه نمادهای شــرکت های ســرمایه گذاری استانی 

بازارگردان نداشتند، گفت: شورای عالی بورس قبال مصوب کرده 
بود صندوق توسعه بازار کار بازارگردانی این نمادها را انجام دهد اما 
منابعی وجه نقد برای این منظور در اختیار این صندوق گذاشته نشد. 
از طرف دیگر شورای عالی بورس در دولت قبل این صندوق را ملزم 
کرده بود قیمت این سهام را نزدیک به قیمت NAV نگه دارد درحالی 
که این موضوع در حیطه بازارگردان نیست و بازارگردان در راستای 

کمک به نقدشوندگی سهم فعالیت خواهد کرد.
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت افزود: از طرف دیگر 
نهادهای امنیتی این موضوع را مطرح کردند که زمانی که نمادها 
بسته نشده بود، اشخاص مختلف با خرید درصد کمی از شرکت ها، 

امکان در اختیار گرفتن مدیریت آن ها را در دست می گیرند.
حدادی در مورد زمان بازگشایی این نمادها توضیح داد: نمادها بعد از 
برگزاری مجامع و اصالح آیین نامه ازادسازی سهام عدالت بازگشایی 

می شوند. البته نوبت اول مجامع شرکت ها در اوایل سال ۱۴۰۰ در 
۱۸ استان برگزار شد و به حد نصاب هم نرسید و  سپس دادستانی 
جلوی برگزاری آن را گرفت. زیرا مجامع به صورت الکترونیکی برگزار 
می شد و فقط سهام دارانی امکان شرکت در آن را داشتند که سجامی 
شده بودند که این موضوع بر خالف قانون تجارت است. از طرف دیگر 
سازمان بورس وقت اسامی افراد تایید صالحیت شده برای هیات 
مدیره را اعالم نکرده بود و برای هیئت رئیسه مجامع افراد دولتی 

توسط شورا و نه سهامداران انتخاب شده بودند.
وی ادامه داد: بر این اساس در شورای عالی بورس پیشنهاد شده است 
که مجامع به صورت الکترونیکی و حضوری برگزار شود که البته این 
موضوع هنوز مصوب نشده است. همچنین هر زمانی شورا مصوب 
کند فراخوان ثبت نام متقاضیان برای ثبت نام در هیات مدیره این 
شرکت ها اعالم می شــود. البته برای افرادی که سال قبل ثبت نام 

کرده و تایید صالحیت شده اند پیامک تایید ارسال می شود و این 
افراد نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با تاکید بر اینکه 
فرایند برگزاری مجامع بین ۴۵ تا ۶۰ روز زمان نیاز دارد، اظهار کرد: 

بنابراین نمادها حداقل تا ۶۰ روز اینده بازگشایی نخواهند شد.

سود سهام عدالت دو برابر می شود
وی در ادامه با بیان اینکه سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۴۰۰ دو 
برابر می شود، عنوان کرد: بنابراین مشموالنی که سهام عدالت یک 
میلیون تومانی دارند امسال دو میلیون تومان و مشموالنی که سهام 
عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دارند امســال حدود یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان سود دریافت می کنند. مشاور رئیس سازمان بورس در 
امور سهام عدالت با اشــاره به پیشنهادی مبنی بر واریز سود سهام 
عدالت طی دو مرحله اظهار کرد: این موضوع باید به تصویب شورای 
عالی بورس برسد. البته تحقق آن منوط به این است که ۳۶ شرکت 
سرمایه پذیر سودهای خود را به موقع پرداخت کنند. شورا از پرداخت 

دو مرحله ای سود در ۶ ماه دوم سال استقبال می کند.

با ادامه مذاکرات برای احیای توافق هسته ای که ممکن 
است بازگشت ایران به بازارهای بین المللی را به همراه 
داشته باشد، بعضی از تحلیلگران می گویند چنین اتفاقی، 
فشار کاهشی روی قیمت های نفت ایجاد خواهد کرد که 

عربستان سعودی در تالش برای اجتناب از آن است.
به گزارش ایسنا، با این حال تحلیلگران دیگر می گویند 
بازگشت ایران به بازارهای نفت ممکن است کامال روی 
قیمت ها بی تاثیر باشد. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربستان سعودی اوایل ماه میالدی جاری، 
در اظهاراتی اشــاره  کرد اوپک پالس ممکن اســت در 
واکنش به دور باطل نقدینگی بسیار اندک و نوسان شدید 
در بازارهای نفت، استراتژی رشد تولید خود را معکوس 
کند. این خبر، قیمت نفت برنت را که در پی عمیق شدن 
هراس جهانی از احتمال وقوع رکــود به مرز ۱۰۰ دالر 
نزدیک شده بود، به پایین مرز ۱۰۰ دالر در هر بشکه برد.
همین نگرانی بود که باعث شد اختالف میان معامالت 
کاغذی و بازارهای فیزیکــی افزایش پیدا کند که وزیر 
انرژی عربستان در مصاحبه هفته گذشته با بلومبرگ، 
به آن اشاره کرده و گفته بود: معامله گران محدود شدن 
عرضه در بازار فیزیکی نفت را نادیده می گیرند. با این حال، 
بعضی از تحلیلگران می گویند که سعودی ها نسبت به 
توافق احتمالی ایران که بازگشت این کشور به بازارهای 
نفت بین المللی را به دنبال خواهد داشــت، مضطرب 

شده اند.

روزنامه فایننشال تایمز هفته گذشته با اشاره به اظهارات 
تحلیلگران متعدد، گزارش کرده بود اشــاره شاهزاده 
عبدالعزیز درباره کاهش تولید، هشداری به کاخ سفید 
درباره آنچه ممکن است در صورت توافق آمریکا با ایران، 
اتفاق بیفتد، بوده است. هلیما کرافت از شرکت »آر بی 
سی کپیتال مارکتس« به فایننشیال تایمز اظهار کرده 
بود: تصور می کنم درست باشد بگوییم اوایل سال میالدی 
جاری، عربستان سعودی و ســایر بازیگران منطقه ای 
مطمئن بودند که توافق ایــران در آینده نزدیک اتفاق 
نخواهد افتاد. اکنون که مذاکرات احیا شده است، تصور 
می کنم آنها به بازار نفت و پیامدهای امنیتی گسترده این 

توافق متمرکز شده اند.
با این حال، در خصوص تاثیر امنیتی، شایان ذکر است 
که بهبودی در روابط میان ایران و متحدان سعودی دیده 
می شود. ایران اوایل ماه جاری روابط دیپلماتیک با امارات 
متحده عربی )که نزدیک ترین متحد عربستان سعودی 
در خاورمیانه است( و کویت را احیا کرد. خود عربستان 
سعودی در دســتور کار بعدی قرار دارد و طرف ایرانی، 
نســبت به این تحوالت ابراز خوش بینی کرده است. به 
عبارت دیگر، عربستان سعودی و ایران اقداماتی را برای 
احیای روابط دو جانبه که در سال ۲۰۱۶ تیره شده بود، 
برمی دارند. اگر چنین اتفاقی روی دهد، تاثیرات زیادی 
برای وضعیــت امنیتی در خاورمیانه خواهد داشــت و 
اوپک را تحکیم می کند. با چنین تحکیم رابطه ای، توافق 

هسته ای جدید روی قیمت های نفت بی تاثیر می شود.
اوپک پالس ثابت کرده اســت که هر زمان الزم باشــد 
می تواند عرضــه نفت خام را کنترل کنــد و نهادی که 
تصمیم می گیرد چه زمانی الزم است عرضه کنترل شود، 
اوپک پالس است. هشــدارهای تحلیلگران که توافق 
هسته ای ممکن اســت قیمت نفت را به پایین ۷۰ دالر 
و حتی به ۶۰ دالر در هر بشکه برساند، مبنای منطقی 
داشته است. اما یک مسئله کوچک وجود دارد که تحلیل 
فایننشیال تایمز آن را ذکر نکرده است: قیمت ها برای 
مدت طوالنی پایین نخواهند مانــد؛ نه حتی اگر اوپک 

پالس بخواهد آنها را پایین نگه دارد.
چند ماه پیش ظرفیت مازاد تولید اوپک پالس مورد توجه 
قرار گرفت و آن هنگامی بود که بازار، نگران امنیت تامین 
نفت در مواجهه با تقاضای قوی و محدودیت های تولید، 
شده بود. عربستان سعودی ازعان کرده بود که نمی تواند 
تولید نفت را در مدت کوتاه، بسیار بیشتر از سطح فعلی 
افزایش دهد. در نتیجه، تنها با نمایان شدن سیگنال های 
رکود که نگرانی بزرگ تر بود، نگرانی نســبت به امنیت 

تامین انرژی، تا حدودی فروکش کرد.
رکود در واقع به تقاضا برای نفت آسیب خواهد زد، با این 
حال در بعضی از نقاط جهان مانند اروپا ممکن است به 
رشد تقاضا کمک کند. قیمت های گاز به حدی باال رفته 
که نیروگاه ها در بخش هایی از اروپا مانند آلمان، از گاز به 

نفت سوئیچ کرده اند.

بازگشتایرانبهبازارجهانیرویقیمتنفتچهتاثیریمیگذارد؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2569| چهار شنبه  9  شهریورماه  1401 |  3 صفر 1444 | 31 آگوست  2022 |  8 صفحه 5000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

افت۳۸۰۰واحدی
بورستهران

سهمیهبنزین
کاهشیافت

سهمیه بنزین 3000 تومانی 
100  لیتر کاهش یافت
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سرمقاله

يادداشت

ابهامات 
اعداد تورم 

چشم انداز 
بازار مسکن 

در رابطه با نرخ تورم واقعی 
هیچ نهاد و فردی نمی تواند 
اظهارنظر داشته باشد. تنها 
 نهاد رســمی و مرکز آمار
  می توانند از نــرخ واقعی تورم آمــار ارایه کنند. 
شــاخص های مختلفی در اندازه گیری نرخ تورم 
وجود دارد. شاخص های گسسته و شاخص های 

پیوسته. منتقدان...

 ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

   مسعود حیدری، کارشناس حوزه مسکن 
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تورمنقطهایسهاستان
۶۰درصدشد

بدهی3۵۹هزارمیلیاردی
دولتبهشبکهبانکی

قیمت مسکن در تهران به 45 میلیون رسید

عقب نشینی  خریداران  مسکن
صفحه2

صفحه3

موج  تعطیلی  بنگاه های  صنعتی   پروانه دار
20 - 30  درصد   واحدها   با   ظرفیت   باالی   50   درصد    فعالیت   می کنند

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان های آذربایجان غربی، 
اردبیل و کرمان )۶۰.۳ درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان خوزستان )۴۵.۸ درصد( است. بر اساس 
گزارش مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص 
کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشــور 
)۱۰۰=۱۳٩۵( به عدد ۵۱۴.۲ رسید که نسبت به 
ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط 
به استان مرکزی با ۳.۵ درصد و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰.۶ درصد 
است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 

۵۲, ۲ درصد می باشد...

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از طلب 
۳۵٩ هزار میلیارد تومانی شــبکه بانکی از دولت تا 
پایان خردادماه ســال جاری خبــر داد. به گزارش 
ایسنا، محمدرضا فرزین در سی و دومین همایش 
بانکداری اسالمی به بیان گزارشی از وضعیت ترازنامه 
شبکه بانکی مبنی بر دارایی ها و بدهی ها پرداخت. وی 
اظهار کرد: سیستم بانکی معادل ۳۵٩ هزار میلیارد 
تومان از دولت طلب دارد که این طلب در بانک های 
دولتی نسبت به سایر بانک ها بیشتر است. فرزین 
با بیان اینکه میزان اموال غیر منقول در بانک های 
دولتی بیشتر از سایر بانک هاست، گفت: باید برنامه 
مدونی برای فروش اموال بانک ها تهیه و اجرا شود. 

بدهی بانک های دولتی به...

نوبت دوم 

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي 
شماره  1401/21

شرکت سهامي برق منطقه اي باختر درنظر دارد نسبت به واگذاري پروژه زیر از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد صالحیت 
داراي حداقل رتبه ۵ در رشته نیرو اقدام نماید:

1- موضوع مناقصه : احداث پست سیار صنعتي ساوه ۵ . 
2- مدت تحویل تجهیزات و انجام کار : شش )۶( ماه شمسي .

3-  محل تحویل تجهیزات و انجام کار: استان مرکزي - شهرستان ساوه – شهرك صنعتي کاوه.  
4- مبلغ برآورد :-/214 2۵8 ۰4۶ 11 ریال  . 

۵- سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار  به مبلغ-/۰۰۰ 313 ۵۵2 ریال بصورت یکي از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرآیند ارجاع کار ، مطابق 
آئین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره 1234۰2/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹4/۹/22 هیئت وزیران  .

۶- محل تحویل پاکت تضمین شرکت درفرآیند 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 عضویت در سامانه به شماره تلفن: 3324۵248-۰8۶ و مرکز 
راهبري و پشتیباني به شماره تلفن : 14۵۶ 

- کلیه شرکتهاي واجد شرایط  متقاضي شرکت در مناقصه فوق مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  14۰1/۰۶/۰8 لغایت 14۰1/۰۶/14 
به ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند ، الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت 
قبلي در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي را جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مهلت  بارگذاري  پیشنهادات  تا ساعت 12:۰۰ روز یکشنبه  مورخ  14۰1/۰۶/27  به نشاني فوق مي باشد ، ضمنا" پیشنهادات  بارگذاري شده 
در ساعت 1۰:3۰ صبح روز دوشنبه مورخ  14۰1/۰۶/28 در محل دفتر معاونت مالي و پشتیباني شرکت سهامي برق منطقه اي باختر به نشاني 
باال به ترتیب قید شده در اسناد مناقصه بازگشایي 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 یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد .
- آگهي فوق در شبکه اطالع رساني شرکت توانیر به نشانيWWW.tavanir.org. ir  قابل رویت مي باشد.   

شرکت سهامي برق منطقه اي باختر
شناسه آگهی : 13713۰۹

شرکت برق منطقه ای 
باختر

مشاور رئیس سازمان بورس اعالم کرد

سودسهامعدالتامسالدوبرابرمیشود



اقتصاد2
ایران

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی 
اعالم کرد

بدهی ۳۵۹ هــزار میلیاردی 
دولت به شبکه بانکی

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از طلب 
۳۵۹ هزار میلیارد تومانی شــبکه بانکی از دولت تا 
پایان خردادماه سال جاری خبر داد. به گزارش ایسنا، 
محمدرضا فرزین در سی و دومین همایش بانکداری 
اسالمی به بیان گزارشی از وضعیت ترازنامه شبکه 

بانکی مبنی بر دارایی ها و بدهی ها پرداخت.
وی اظهار کرد: سیســتم بانکی معادل ۳۵۹ هزار 
میلیارد تومان از دولت طلــب دارد که این طلب 
در بانک های دولتی نسبت به سایر بانک ها بیشتر 
است. فرزین با بیان اینکه میزان اموال غیر منقول 
در بانک های دولتی بیشــتر از سایر بانک هاست، 
گفت: باید برنامه مدونی برای فروش اموال بانک ها 
تهیه و اجرا شود. بدهی بانک های دولتی به بانک 
مرکزی نیز بیشتر از سایر بانک هاست که به افزایش 
پایه پولی منجر می شود. رئیس شورای هماهنگی 
بانک های دولتی افزود: افزایش بدهی بانک های 
دولتی به بانک مرکزی به این برمی گردد که دولت، 

منابع را از شبکه بانکی خارج کرده است. 
وی در ادامه تاکید کرد که همه بانک های دولتی و 

خصوصی با بیان انباشته مواجه هستند.
فرزین مجموع دارایی نظام بانکی را ۸ هزار و ۱۹۷ 
همت اعالم کرد و گفت: برخی نقد می کنند که 
بانک ها تسهیالت خرد و قرض الحسنه پرداخت 
نمی  کنند و باید گفت بانک باید براساس منابع خود 
تسهیالت قرض الحسنه بدهند. ضمن اینکه برای 
تسهیالت خرد بانک باید از بازپرداخت تسهیالت 
اطمینان پیدا کند. این مشکل سیستم بانکی در 
دنیاست نه تنها فقط ایران. وی با بیان اینکه یکی 
از ویژگی های بانکداری اسالمی نظارت بر مصارف 
است؛ تصریح کرد: اجرای AQR و تعیین میزان 
ناترازی نظام بانکی و تعیین روش مناســب برای 
جذب زیان و رفع ناتــرازی و همچنین تفکیک 
بانکها توسط بانک مرکزی و اجازه ندادن به  ادامه 
فعالیت بانک هایی که درست کار نمی کنند نیز از 
پیشنهادها برای اصالح و بهبود شرایط بحرانی نظام 
بانکی است. فرزین افزود: بدهی دولت به بانک ها 
و افزایش ســرمایه بانک ها و حل و فصل بحران 
بانک ها نیز جزو الزامات است. ضمن اینکه تکلیف 

تسهیالت تکلیفی هم باید روشن شود.

تقدیر از مدیرعامل بانک مسکن در 
همایش یاوران اشتغال و خودکفایی

از مدیرعامل بانک مسکن با اهدای لوحی به سبب ارایه 
تسهیالت به مددجویان کمیته امداد و توانمندسازی 
قشر نیازمند تقدیر شد. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن_ هیبنا، همایش » تقدیر از یاوران اشتغال و 
خودکفایی«، بانک های عامل در اعطای تســهیالت 
به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( با حضور 
سید مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، آیت اهلل محسن کازرونی عضو مجلس خبرگان 
رهبری و رییــس هیات امنای کمیتــه امداد، اصغر 
عبدالحســنی قائم مقام بانک مرکزی، سید عباس 
حسینی معاون بانک، بیمه و شرکت  های دولتی وزیر 
اقتصاد و علی فرزین مدیرعامــل بانک ملی و رییس 
شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی برگزار 
شــد.در این همایش محمود شایان مدیرعامل بانک 
مسکن و مدیران عامل بانک های کشاورزی، تجارت، 

رفاه کارگران، سپه، ملت، صادرات و ... حضور داشتند.

ســهام؛ جایگزین وثیقه های 
دردسرساز

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به 
اقداماتی که برای جلوگیری از فروش عجوالنه سهام 
مردم صورت گرفته، گفت: بــرای این که مردم این 
اقدام عجوالنه را انجام ندهنــد و زیان نبینند، بانک 
قرض الحسنه مهر ایران دارایی سهامشان را به عنوان 
وثیقه برای وام های خرد پذیرفت.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران به نقل از پول 
نیوز، امروزه وثیقه یکی از جدی ترین چالش های مردم 
برای گرفتن وام از بانک هاســت. پیدا کردن کارمند 
دولتی، ســند ملکی معتبر، جواز کسب و بسیاری 
موارد دیگر باعث می شود تا مردم ناچار شوند اعتبار 
و آبروی خود را گرو بگذارند.اینکه مردم به دوست و 
آشنا التماس می کنند تا ضامن آن ها بشود، یک طرف 
ماجراســت، اما طرف دیگر این است که در صورت 
تأخیر در پرداخت اقســاط، بنابر وظیفه پیگیری، از 
سوی بانک با دریافت کننده وام یا ضامن تماس گرفته 
می شود و نسبت به تبعات تأخیر در پرداخت اقساط 
هشدار داده می شود و چنانچه وام گیرنده به هر دلیلی 
نتواند اقساط خود را بپردازد، قسط از حقوق ضامن 
کسر می شود یا ضامن ناچار می شود اقساط را بپردازد.

خبر

براساس بررسی مرکز آمار 
ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱ 
شاخص قیمت آپارتمان 

های مسکونی شهر تهران 
به عدد ۱۵۴,۷ رسیده است 
که نسبت به ماه قبل )۱۵۱.۹(، ۶.۵ درصد کاهش 
داشته است. به گزارش تسنیم، براساس آمارهای 
مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت 
آپارتمان های مسکونی شــهر تهران به عدد۱۵۴,۷  
رســیده اســت که نســبت به ماه قبل )۱۵۱.۹(،  

۱.۸درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت ماه جاری، نســبت به ماه قبل می باشد. در 
مرداد ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های 
مسکونی شــهر تهران ۱,۸ درصد بوده است. تورم 
ماهانه مرداد ماه در مقایسه با همین اطالع در ماه 
قبل )۸.۳ درصد(، ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته 

است.

کاهش تورم نقطه  به نقطه
منظور از تــورم نقطه به نقطه، درصــد تغییر عدد 
شــاخص قیمت نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
می باشــد. در مرداد ماه ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه 

قیمت آپارتمان های مسکونی شــهر تهران به عدد 
۴۴,۰ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این 
ماه در مقایسه با ماه قبل )۴۵.٢ درصد( ۱.٢ واحد 

درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم ساالنه
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شــاخص قیمــت در یک ســال منتهی به 
ماه جاری، نســبت به شــاخص دوره مشابه سال 
قبل می باشد. نرخ تورم ســاالنه مرداد ماه ۱۴۰۱ 
آپارتمان های مسکونی شــهر تهران به عدد ٢۸,۴ 
درصدرسیده است که نســبت به همین اطالع در 
ماه قبل)٢۷,۱ درصــد(، ۱.۳ واحد درصد افزایش 

داشته است.

متوســط قیمت آپارتمان های مسکونی 
مناطق ٢٢گانه شهر تهران

در مــرداد مــاه ۱۴۰۱ متوســط وزنــی و 
حســابی قیمــت آپارتمان هــای مســکونی 
فروش رفته در مناطــق ٢٢گانه شــهر تهران به 
 ترتیــب بــه ۴۵۱۴۸۰ و ۴٢۸۳۹۵ هــزار ریــال 

رسیده است. 
در این مــاه منطقه ۱ با متوســط وزنــی قیمت 
۸۵۴۴۹۱ هزار ریــال بیشــترین و منطقه ۱۸ با 
متوسط وزنی قیمت ٢٢٢۶۷۵ هزار ریال کمترین 
قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود 

اختصاص داده  اند.

تورم ماهانه مسکن ۶.۵ درصد کاهش یافت

قیمت مسکن در تهران به ۴۵ میلیون رسید

کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین 
۳۰۰۰ تومانــی در کارت های 

سوخت شخصی
مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
گفت: ســهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت های 
سوخت شخصی از ٢۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر در 
ماه در سراسر کشور کاهش یافت. به گزارش ایسنا، 
جلیل ساالری گفت: این طرح در ماه جاری این طرح 
اجرایی شده است و اکنون کارت های سوخت یک 
سهمیه ۶۰ لیتری و یک سهمیه ۱۵۰ لیتری دارند. 
وی با بیان اینکه در کارت سوخت شخصی هر فرد 
یک سهمیه نرخ اول ۱۵۰۰ تومان و یک نرخ ۳۰۰۰ 
تومان که ٢۵۰ لیتر است، وجود دارد گفت: با بررسی 
که انجام شد، خودروهای داخلی در ۱۰۰ کیلومتر به 
طور میانگین بیش تر از ۱۰ لیتر مصرف نمی کنند، 
طبیعتا زمانی که در یک کارت شخصی حدود ۳۱۰ 

لیتر بنزین داریم، عدد بزرگی است.
معاون وزیر نفت افزود: هیچ خودرویی نیست که 
بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر در ماه تردد داشته باشد، 
ضمن اینکه کارت جایگاه ها نیــز وجود دارد. وی 
با بیان اینکه پس از بررســی مشاهده کردیم که 
تراکنش عمدتا در سهمیه دوم بر اساس کارت های 
جایگاه دار اتفاق می افتد تصریح کرد: این کاهش در 
کل کشور است و صرفا مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان نیست. وی ادامه داد: سهمیه دوم در 
کل کشور به ۱۵۰ لیتر کاهش پیدا کرده است و 
افراد می توانند از کارت جایگاه داران استفاده کنند.

سردرگمی بازیگران بورس
رویگردانی از بزرگان و تقاضا 

برای کوچک های بازار سهام
در معامالت ۸ شهریور بازار سهام، بیشترین خروج 
پول حقیقی به سهام شســتا اختصاص پیدا کرد 
و ارزش تغییر مالکیت حقیقــی به حقوقی آن ۱۷ 
میلیارد تومان اعالم شــد. به گزارش اکوایران، در 
معامالت روز سه شنبه هشتم شهریور ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت با ریزش ۳ هزار و ۸۷۵ واحدی 
نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۴۴۱ هزار 
و ٢۶۳ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با رشد 
۱۴۳ واحدی در ســطح ۴۱۰ هزار و ۷۷۷ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۱۴ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ٢۹۸ واحد 
باقی ماند.  روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار برای چهارمین روز متوالی 
منفی شد و ۱٢۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس 
خارج شد.  در معامالت روز سه شنبه بیشترین خروج 
پول حقیقی به سهام شستا )شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی( اختصاص داشت که ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱۷ میلیارد تومان 
بود. پس از شستا، نمادهای خساپا )شرکت سایپا( 
و خودرو )شــرکت ایران خودرو( بیشترین خروج 
پول حقیقی را داشتند. نمادهای شپنا و نوری نیز 
در رتبه های بعدی بودند.  در مقابل، بیشترین ورود 
پول حقیقی به نماد بهپاک اختصاص داشت. پس 
از بهپاک، نمادهای کحافظ، کاال، بالبر و فمراد در 
رتبه های بعدی قرار گرفتند.  روز گذشته نمادهای 
»فوالد«، »تاپیکو« و »خودرو« بیشــترین تأثیر 
را در افت شــاخص کل  بورس  داشتند. در مقابل 
نمادهای »حکشتی«، »جم« و »فخاس« بیشترین 
تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس 
نیز نمادهــای »دی«، »فزر« و »آریا« بیشــترین 
تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و 
»بمپنا«، »مادیرا« و »قچار« بیشترین تأثیر افزایشی 
را بر شاخص داشتند.   در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خساپا صدرنشین است و خودرو 
و خگستر در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس 
نیز نمادهای دی، فزر و آریا پرتراکنش  ترین نمادها 
هستند.   روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام 
به رقم ٢۰ هزار و ٢۷۳ میلیارد تومان کاهش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۵ هزار 
و ۷۷۷ میلیارد تومان بود کــه ۷۸ درصد از ارزش 
کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  روز 
گذشــته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۱۳ 
درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ٢ هزار و 
۷٢۴ میلیارد تومان رسید.  در معامالت سه شنبه 
۸۴ نماد صف خرید داشتند و ۳۱ نماد با صف فروش 
مواجه بودند. مجموع ارزش صف های خرید به ۱۷۱ 
میلیارد تومان رســید و مجموع ارزش صف های 
فروش ۱۵۹ میلیارد تومان بود. در پایان معامالت 
روز گذشته ارزش صف های فروش پایانی بازار ۱۸ 
میلیارد تومان بــود و ارزش صف های خرید نیز در 
رقم ۱۰۶ میلیارد تومان ایستاد.  در پایان معامالت 
نماد غدشت )شرکت دشت مرغاب( با صف  خرید 
۱٢ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی 
بازار قرار گرفت. پس از غدشت، نمادهای شپارس 
)شــرکت محصوالت پارس( و بهپاک )شــرکت 

صنعتی بهپاک( بیشترین صف خرید را داشتند. 

اخبار
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فضای تردید و انتظارات کاهشی که از حدود یک ماه قبل 
بر بازار مسکن شهر تهران سایه افکنده، معامالت را تحت 
تاثیر قرار داده و آن طور که مرکز آمار اعالم کرده تورم در 
بازار مسکن شهر تهران ۶.۵ درصد کاهش داشته است. به 
گزارش ایسنا، آمار رسمی درباره قیمت مسکن شهر تهران 
در مردادماه، بررسی های میدانی مبنی بر کسادی این بازار 
را تایید کرد. مطابق اعالم مرکز آمار ایران، متوسط قیمت 
وزنی هر متر مربع آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 
مردادماه امسال ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان بوده که در 
مقایسه با تیرماه افزایش ۱.۸ درصد را نشان می دهد. مرکز 
آمار هم چنین متوسط حسابی قیمت مسکن در تهران را 

۴٢ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان اعالم کرد.

کاهش تورم ماهیانه و نقطه به نقطه
مطابق اطالعات رسمی در مرداد ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه 

قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران ۱,۸درصد بوده 
است. تورم ماهانه مردادماه در مقایسه با همین اطالع در 
ماه قبل )۸.۳ درصد(، ۶.۵ واحد درصد کاهش داشــته 
اســت. هم چنین در مردادماه ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه 
قیمت آپارتمان  های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۴ درصد 
رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه 
قبل )۴۵.٢ درصد( ۱.٢ واحد درصد کاهش داشته است. 
با این شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری، 
نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل )تورم سالیانه( به 
عدد ٢۸,۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه 
قبل )٢۷,۱ درصد(، ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

خریداران خانه پا پس کشیدند
 از سوی دیگر واسطه های ملکی می گویند که خریداران 
مسکن در خرید، مردد هستند و مالکان در فروش. اثرات 

غیراقتصادی همچنان بر بازار مسکن سایه افکنده و به 
قول معروف بازار ملک تق و لق است. عمده فایل هایی 
که در حال حاضر برای فروش عرضه شده از نوع بزرگ 
متراژ یا قدیمی هستند. به دلیل خارج شدن ظرفیت 
بازار در شمال تهران، تمایل برای فروش در نیمه شمالی 
تهران از جنوب شهر بیشتر است. مناطق ۵ و ۱۰ جزو 
پرمعامله ترین مناطق در تهران هستند. در حال حاضر 
حجم قابل توجهی واحد کمتر از ٢ میلیارد تومان در 
منطقه ۱۰ به بازار عرضه شده است. واحدهای ۵۰ تا ۶۰ 
متر بیشترین تقاضا را در بازار مسکن شهر تهران دارد. 
از نظر ارزش هر متر مربع نیز طبق آمار، خانه های متری 
٢۵ تا ۳۰ میلیون تومان، رتبه اول را به خود اختصاص 
می دهد. این در حالی است که متوسط قیمت هر متر 
مسکن در شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ به میزان ۴۱ 
میلیون و ۷۰۴ هزار تومان بوده است. بررسی ها از دفاتر 

مشاور امالک در سطح شهر تهران گویای آن است که از 
حدود یک ماه قبل، رکود بر این بازار ملک سایه افکنده 
است. بازار تحت تاثیر ریســک های غیراقتصادی در 
شرایط  انتظار به سر می برند. طبق اظهارات واسطه های 
ملکی، فروشندگانی که واحدهای خود را طی ماه های 
اخیر عرضه کرده اند، تماس می گیرند و به ما می گویند 
فعال برای فــروش عجله نکنید. این در حالی اســت 
که داده های غیررســمی از صفر شــدن شتاب رشد 
قیمت های پیشنهادی در یک ماه گذشته حکایت دارد. 
از طرف دیگر با توجه به ایجاد فضای انتظارات کاهشی 
در بازار ملک، خریداران در انتظار کاهش قیمت ها به سر 
می برند. در واقع فضای برزخی در بازار مسکن وجود 
دارد و به همین دلیل معامالت تحت تاثیر قرار گرفته 
است. برآوردها از نصف شدن تعداد معامالت در مقایسه 

با تیرماه حکایت دارد.

  سهراب دل انگیزان،اقتصاددان
در رابطه با نرخ تورم واقعی هیچ نهاد و فردی نمی تواند 
 اظهارنظر داشته باشد. تنها نهاد رســمی و مرکز آمار 
 مــی تواننــد از نرخ واقعــی تورم آمــار ارایــه کنند. 
شاخص های مختلفی در اندازه گیری نرخ تورم وجود 
دارد. شاخص های گسسته و شــاخص های پیوسته. 
منتقدان همواره از شاخص های گسسته استفاده می 
کنند به همین دلیل به اعداد بزرگ برای تورم میرسند. 
اما در مقابل دولت از شاخص های پیوسته استفاده می 
کند. برای همین اعداد کوچکتری به دست می آید. هر 
دو آمار درست است. دولت میانگین را اعالم می کند و 
منتقدان با توجه به شاخص های کالن به اعداد بزرگتری 

دست پیدا می کنند.   مساله جدی این است که آیا حذف 
ارز دولتی که در اردیبهشــت ماه اتفاق افتاد اثر تورمی 
داشته اســت یا خیر. افزایش قیمت کاالهای اساسی 
 مانند نان، کاالهای  آرد محور، گوشت مرغ که از طریق 
نهاده های دامی به فعالیت ادامه دادند مشــمول رشد 
قیمت شد. از طرفی دیگر تمامی کاالها اینگونه نیستند 
که تنها به مصرف مردم منتهی شوند. یعنی مصرف کننده 
تمامی کاالها مردم و خانوارها نیستند. مصرف کاالها 
ممکن است به صورت نهاده های تولید باشد. کاالها انواع 
مصارف متنوع دیگری نیز دارند. بنابراین وقتی گرانی به 

این نوع کاالها هم می رسد موجب گرانتر شدن قیمت 
تمام شــده دیگر کاالها و خدمات خواهد شد. پس اثر 
تورمی حذف ارز دولتی دیده شد.  اینکه دولت اعالم می 
کند اثر تورمی حذف ارز دولتی از بین رفته صحیح نیست. 
چراکه کاالها به اندازه ای که باید رشد داشته اند، رشد 
قیمت متوقف شده اما گرانی اتفاق افتاده است. کاهش 
قدرت خرید مردم و قشر آسیب پذیر را شاهد هستیم. 
درست است که نرخ رشد ثابت مانده اما اثر خود را به جای 
گذاشته است. دولت هم هیچ برنامه ای برای جبران آن 
نداشته است. دولت برای سه دهک یارانه اختصاص داده 

اما بقیه اقشار مردم چه باید بکنند.  به هر ترتیب با توجه 
به اثر باالی انتظارات قیمتی در دو حوزه عرضه و تقاضا 
روی نرخ تورم، انتظار می رود مدیران و تصمیم گیران 
دولتی قبل از هر تصمیم یا مصاحبه اثر این تصمیم را 
بر انتظارات قیمتی آینده جامعه بررســی و پس از آن 
اقدام کنند.  با توجه به اینکه اثر باالی نااطمینانی نسبت 
به آینده بشدت عرضه و تقاضای کاالیی را تحت تأثیر 
قرار می دهد، الزم اســت مدیران دولتی و حاکمیتی، 
هرگونه اقدامی که نااطمینانی نسبت به آینده را برای 
شهروندان افزایش می دهد حذف و اقداماتی از جنس 
 امید بخشــی و اطمینان دهی به ثبات و بهبود اوضاع 

آینده انجام دهند. 

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان )۶۰.۳ درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان خوزستان )۴۵.۸ درصد( است. به گزارش خبرگزاری مهر، 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت 
مصرف کننده برای خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به عدد ۵۱۴.٢ رسید 
که نسبت به ماه قبل ٢.۰ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور مربوط به استان مرکزی با ۳.۵ درصد 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰.۶ درصد 
است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای کشور ۵٢, ٢ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان )۶۰.۳ 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان خوزستان )۴۵.۸ درصد( است. نرخ 
تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد 
۴۱.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه 
و بویراحمد )۴۷.۸ درصد( و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان 

)۳۶.۶ درصد( است.

خانوارهای شهری
در مرداد مــاه ۱۴۰۱ عدد شــاخص کل برای خانوارهای شــهری 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۵۰۴.۸ رســید که نســبت به ماه قبل ٢.۰ درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
شــهری مربوط به اســتان مرکزی با ۳.۷ درصد و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان های آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان با ۱.۰ 

درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای شهری کشور ۵۱.۱ درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل )۵۹.۷ 
 درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان خوزســتان )۴۴.۹ درصد(

 است.
نرخ تــورم دوازده ماهه منتهی به مرداد مــاه ۱۴۰۱ برای خانوارهای 
شهری به عدد ۴۰.۹ درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان مازندران )۴۶.۶ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

سیستان و بلوچستان )۳۵.۷ درصد( است.

خانوارهای روستایی
در مــرداد ماه ۱۴۰۱ عدد شــاخص کل برای خانوارهای روســتایی 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۵۶۷.۱ رســید که نســبت به ماه قبل ۱.۷ درصد 
افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
روستایی مربوط به استان مازندران با ۳.۰ درصد و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان قزوین با ۰.۳ درصد می باشد. در این ماه استان 
زنجان با تورم ماهانه صفر درصد و استان آذربایجان غربی با تورم ماهانه 

۰.۳ درصد مواجه بوده است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای روستایی ۵۸.۴ درصد می باشد. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمان )۶۸.۱ درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان یزد )۴۹.۹ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای روســتایی به عدد ۴۴.۴ درصد 
رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و 
بویراحمد )۵۰.۷ درصد( و کمترین آن مربوط به استان همدان )۳۶.۴ 

درصد( است.

کیک اقتصاد ایران در طول یازده سال گذشــته تنها حدود ۹ درصد 
رشــد داشــته اســت، آمار های چنین نشــان می دهد در یک دهه 
گذشــته ســهم بخش ها از کل حجم اقتصاد کامال دگرگون شــده 
اســت، به عنوان مثال در پایان دهه ۸۰ گروه صنعت بیشترین سهم 
 را از تولید ناخالص کشور داشته که اکنون این جایگاه در اختیار گروه 

خدمات قرار دارد.
به گزارش اکو ایران ســهم گــروه صنعت از کل حجــم اقتصاد ایران 
در ســال ۸۹ حدود ۵۴ درصد بوده اســت، این ســهم در پایان سال 
گذشته به ۳۹ درصد رسیده اســت. به بیان دیگر در ۱۱ سال گذشته 
سهم صنعت از اقتصاد کشــور به شــدت کاهش یافته است. ارزش 
افزوده بخش صنعت در سال پایان دهه ۸۰ حدود ۳۷۳ هزار میلیارد 
تومان بوده، این رقم پایان سال گذشــته به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
رســیده اســت. بر این اســاس می توان بیان کرد که کاهش سهم 

صنعت از کیک اقتصــاد ایران نه به دلیل بزرگ شــدن حجم اقتصاد 
 بلکه به دلیل ســقوط شــدید گروه صنعت در طول ایــن بازه زمانی 

بوده است.  
گروه صنعت از بخش های ساختمان، تامین آب و برق و گاز، صنعت، 
معادن و نفت و گاز تشکیل شــده است. بررســی ها نشان می علت 
کاهش شــدید ارزش افزوده گروه صنعت در طول یازده سال گذشته 
از دو ناحیه بخــش صنعت و نفت و گاز بوده اســت. بــه گونه ای که 
ارزش افزوده گروه نفت و گاز در ســال ۱۴۰۰ نســبت به ۸۹ حدود 
۶٢ هزار میلیــارد تومان کاهش یافته اســت. در همیــن بازه ارزش 
افزوده خــود بخش صنعت نیــز از ۱۳۴ به ۹۷ هــزار میلیارد تومان 
 رسیده است. کاهش ســهم گروه صنعت توسط گروه خدمات جبران 

شده است.
از جمله دالیلی که حجم گروه صنعت در از شــروع دهه ۹۰ شروع به 

کاهش کرد به دو عامل می توان اشاره کرد، نخست اینکه از سال ۹۰ 
با شروع تحریم های آمریکا، کشور در فروش و صادرات نفت با مشکل 
جدی رو به رو شد. دلیل دوم نیز در اقتصاد به بیماری هلندی مشهور 
است، عموما کشور هایی که صادر کننده مواد خام هستند زمانی که 
قیمت آن ماده افزایش میابد، آن اقتصاد با درآمد های ارزی به دست 
می آورد و ورود این حجم از ارز به کشور باعث می شود ارزش پول ملی 
به شکل کاذب باال رود و واردات ارزان شود، با ارزان شدن واردات صنایع 
داخلی با مشکالت زیادی مواجه شده و در بسیاری از مواقع به تعطیلی 

کشیده می شود.
در سال های پایانی دهه ۹۰ با افزایش شدید قیمت نفت خام، درآمد 
های ارزی کشور به شدت افزایش یافت و ارز های زیادی وارد اقتصاد 
ایران شد. بر این اساس بیماری هلندی می تواند از جمله دالیل افت 

صنعت در کشور در طول دهه گذشته باشد.

عقب نشینی  خریداران  مسکن

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران؛

تورم نقطه ای سه استان ۶۰ درصد شد

ابهامات اعداد تورم 

سهم بخش صنعت کوچک شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته سه شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید.  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید روز گذشته سه شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران تا لحظه تنظیم این گزارش، با کاهش حدود ۱۵۰ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 

و سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۳۳ دالر و ۷۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۴۰ تومان است.

بانک ها
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  مسعود حیدری، کارشناس حوزه مسکن 
بخش مسکن در طول دهه های 
مختلف با نوسانات بسیاری مواجه 
بوده است و تبدیل شدن مسکن 
به کاالی سرمایه ای از یک سو و 
التهابات ناشی از تحریم و تورم از 
ســوی دیگر موجب بی ثباتی و 
میانگیــن  تــراز  بــاال  قیمــت   افزایــش 
دهه های گذشته شده است در شــرایط تورم دولت ها 
بدنبال ثبات قیمــت بوده اند وبدین جهت بــازار ارز و تا 
حدودی ســکه تحت نظارت و کنترل قرار گرفت اکثر 
واحدهای تولیدی هم که مشمول قیمت گذاری دستوری 
بوده اند نیز دچار افت حاشیه سود وگاها زیان شده اند تنها 
بخشی که مشمول قیمت گذاری دســتوری نیست و 
احتکاردر آن چندان پیگیری نشده است بخش مسکن 
میباشــد که این امر باعث هدایت نقدینگی برای خرید 
مســکن ونه تولید آن شده اســت به گونه ای که حتی 
سازندگان مسکن با امتناء از فروش ، پروژه های جدیدی 
شــروع نمیکنند وعطــای تولید مســکن را به لقایش 
بخشیدند بنابراین با عدم فروش واحدهای ساخته شده 
خود بدنبال پروژه های جدید نرفتند بر این اساس آمار 
پروانه های ساختمانی به شدت افت کرده و انگیزه های 
داللی افزایش یافته است در شــرایط مختلف و مقاطع 
گوناگون، تورم، تبدیل ریال به دارایی فیزیکی را شدت می 

بخشد وعمق تبدیل مسکن به عنوان کاالی سرمایه ای 
بیشتر می گردد. 

مروری برآمار نشــان می دهد در پانزده سال گذشته از 
ده میلیون مسکن ساخته شده بیش از هفتاد درصد آن 
نصیب سرمایه گذاران شده اســت و کمتر از سی در صد 
به مصرف کننده واقعی رسیده است با این وضعیت تولید 
مسکن چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصی فقط 
بر نسبت مالکان می افزاید و روز به روز تعداد مستاجرین 
افزوده می شــود تجربه جهانی در ایــن خصوص بیانگر 
استفاده از ابزارهای مختلف برای خروج مسکن از کاالی 
سرمایه ای است  اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
، قانون مالیات بر عایدی ســرمایه در جهت محدودیت 
داللی از مهمترین ابزارهاست در کشور ما نیز مالیات بر 
خانه های خالی که مصوب سال ۱۳۵۳ میباشد با سامانه 
های ناقص در حال اجراســت و قانون مالیات بر عایدی 
ســرمایه که به عنوان مالیات بر داللی شناخته می شود 
در مرحله طرح در صحن علنی مجلس اســت با توجه به 
جمیع موارد ذکر شده ساماندهی بخش مسکن بایستی 
هم بر محور تولید و هم بر محور توزیع مناســب متمرکز 
شود به عبارتی با وجود بیش از دو میلیون مسکن خالی 
بازار مسکن ملتهب و بی ثبات اســت و اگر بدون قوانین 
مالیاتی صرفأ بسمت تولید مسکن توسط دولت حرکت 
کنیم مثل گذشته بجای مصرف کننده واقعی واحدهای 
مسکونی بعنوان کاالی ســرمایه ای احتکار خواهد شد 

بی تردید بامحدودیت مالیاتی در حوزه مســکن و ایجاد 
 مشوق برای سازندگان با محوریت سود حداکثر  ریسک 
حد اقل می توان به کاهش داللی و افزایش تولید مسکن 
امیدوار بود بررسی میانگین قیمت در طول ده های گذشته 
نشان میدهد قیمت مسکن از محدوده هزار دالربه محدوده 
هزارو چهارصد دالر تغییر یافته اســت که این ناشــی از 
انتظارات تورمی اســت وبا برگشــت به برجام ،همچون 
سال 92 تا 9۵ رکود سنگین بر این بازار حکمفرما خواهد 
بود هرچند عدم توافق نیز بــر رکود تورمی خواهد افزود. 
بازارهای طال ،دالر و بورس با توجه به شــرایط اقتصادی 
و سیاسی به راحتی افت کرده و متعادل می شوند اما بازار 
مسکن به جهت چسبندگی قیمت ها با تاخیر بسیار خود را 
با شرایط وفق می دهد بنابراین با کاهش اندک اما بیشتربا 
اصالح زمانی متعادل می شود و این اصالح زمانی معموال 
سه سال طول می کشــد و در زمان اصالح زمانی رکود 
شدید حکمفرما می شود . این رشدهای شدید در قیمت و 
رکودهای حاصل از آن بیشترین ضربه را به بخش مسکن 
وارد می کند چرا که باعث کاهش ساخت و ساز و گردش 
بین پروژه ای می گردد . بسیاری از شغل های مرتبط وزیر 
مجموعه های آنها و از جمله تولید کنندگان مصالح دچار 
تعطیلی و وقفه می شوند بنابراین هنر دولت ها می تواند 
ایجاد ثبات در بازار مسکن و یکنواختی در تولید مسکن 
باشد واین مهم به قوانین مالیاتی تنظیم گر از یک سو و 

ایجاد ثبات در اقتصاد کالن از سوی دیگر نیازدارد .

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران 
اظهار داشــت: گفته می شــود بین ۳0-
40 درصد بنگاه هــای صنعتی که پروانه 
بهره برداری دارند، تعطیل بوده و فعالیتی 
ندارند که این میزان با مراجعه و مشاهده 

شهرک های صنعتی، معقول است 
عباس جبالبارزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: 
اگر بخواهیم در خصوص وضعیت صنایع کوچک و متوسط صحبت 
کنیم، باید در خصوص چند آیتم صحبت کرد که آن  ها شامل وضعیت 
نقدینگی، بازار و مسائل قیمتی آن ها است. بحث تامین مواد اولیه یکی 
از معضالت اصلی است که تغییرات و نوســانات نرخ ارز، بر روی آن 
تاثیر دارد و برنامه ریزی را برای این واحدها دشوار کرده است؛ در واقع 
قیمت مواد اولیه به دلیل نوسانات نرخ ارز، در حال تغییر است که این 
موضوع مشکل ایجاد می کند. ما نمی گوییم نرخ ارز باید تثبیت داشته 
باشد اما باید بتوان برنامه ریزی کرد چون سالی ۱-2 بار تغییر نرخ ارز 
مشکلی به وجود نمی آورد اما نوسان روزانه آن، برنامه ریزی را با مشکل 
مواجه می کند که این مشکل در سیستم تامین مواد و قیمت دهی 
مشاهده می شود. وی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل 
عدم تامین مواد اولیه، گفت: آمارها در این زمینه مختلف است و گفته 
می شود بین ۳0-40 درصد بنگاه های صنعتی که پروانه بهره برداری 
دارند، تعطیل بوده و فعالیتی ندارند که این میزان با مراجعه و مشاهده 
شهرک های صنعتی، معقول است. بخشی از این تعطیلی، ناشی از 
سوء مدیریت، بخشی به دلیل سواستفاده از منابع مالی و تسهیالتی و 
بخشی دیگر حاصل تحریم بوده است. از سوی دیگر برخی از بنگاه ها 
با ظرفیت زیر ۵0 درصد فعالیت کرده و به نوعی به دنبال بقا هستند 
زیرا درآمد آنچنانی نداشــته و معوقه های بانکی دارند. به طور کلی 
شاید بتوان گفت 20-۳0 درصد واحدها با ظرفیت باالی ۵0 درصد 

فعالیت می کنند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در خصوص کاهش سهمیه 
برق صنایع، گفت: مشکل برق و گاز از چالش های اصلی صنایع است. 
از سال 97 به این سو، مصرف ما از تولیدمان بیشتر بوده، به این دلیل 
که عدم سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی، باعث شد تقاضا بر عرضه 
در زمینه برق پیشی بگیرد. به طور طبیعی رشد مصرف برق در زمینه 
صنعت بد نبوده زیرا این به معنای تولید داشتن است اما متاسفانه ما 

رشد پیدا نکردیم و با رخ ندادن این مهم، به دلیل ایجاد مشکل در فصل 
تابســتان، طبعا برق بخش خانگی را قطع نکرده و فشار را بر دوش 
بخش صنعتی می اندازند که این اتفاق از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور رخ 
می دهد. در حال حاضر شهرک های صنعتی هفته ای ۱-2 روز قطعی 
برق داشــته که این موضوع بر فعالیت آن ها تاثیرگذار است و طبق 
بررسی های ما، کارخانه ها حدود 2 ماه در سال توانایی انجام فعالیت 
ندارند و با اضافه کردن 2 ماه تعطیلی، 8 ماه در ســال باقی می ماند 
که این هزینه ها به همراه سنوات و عیدی با پرداخت ۱2 ماه حقوق  
مطابقت ندارد؛ به عالوه این که بهره وری ناکافی نیز یکی از مشکالت ما 
است. وی در ارتباط با معضل دیگر حوزه صنعت که بحث داغ این روزها 
نیز است، اذعان کرد: به نظر می رسد مذاکرات برجام و این که به نتیجه 
دلخواه برسد یا خیر، فضا را به گونه ای کرده که تصمیم گیری دشوار 
شده است. بازار در حالت رکود به سر می برد و سفارش و تقاضا برای 
بنگاه  های کوچک و متوسط مقداری کاهش یافته است. قطعا توافق 
برجام به نفع کشور و بخش خصوصی است اما این که تصور کنیم نرخ 
ارز سقوط ۵0 درصدی خواهد داشت، قاعدتا امکان ناپذیر است و در 

صورت رخ دادن موضوع نیز اتفاق غیرمنطقی است.
وی ادامه داد: در صورت رسیدن به توافق، قطعا نرخ ارز مقداری کاهش 
پیدا می کند و به نقطه تثبیتی می رسد که این موضوع از دل آزادسازی 
منابع و صادرات حاصل می شود اما تصور رسیدن نرخ ارز به نرخ زیر 
20 هزار تومان غیرمعقول است زیرا از ابتدای انقالب تاکنون اگر نرخ 
تورم را حســاب کنیم، به 2۳-24 هزار تومانی می رسیم که فرمول 
تقریبی آن، بر اســاس تفاضل تورم داخلی از تورم خارجی تعیین 
می شود. مسئله مهم در زمینه توافق برجام، عدم واردات بی رویه است 
و باید انتقال تکنولوژی انجام شود؛ در واقع در این توافق، شرکت های 
بزرگ صاحب تکنولوژی باید با شرکت های بخش خصوصی ما توافق 

نامه امضا کنند.
جبالبارزی در ادامه به معضل سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: رشد 
سرمایه گذاری در سال های اخیر در کشور منفی شده و وقتی سرمایه 
گذاری انجام نشود، به طور طبیعی تقاضا برای صنایع کوچک و متوسط 
نیز کاهش پیدا می کند. به دلیل تحت تحریم قرار گرفتن و در پی آن 
شکل نگرفتن ســرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر، عدم تثبیت 
سرمایه گذاری داخلی به دلیل نوســانات نرخ ارز، سرمایه گذاران به 
سمت فعالیت های کوتاه مدتی نظیر خرید زمین و آپارتمان یا سکه 
رفته اند که همه باعث شده، نقدینگی به بخش سرمایه گذاری وارد 
نشود و در نتیجه رشد سرمایه گذاری افت کند و تقاضا برای بنگاه ها 

کاهش یابد. وی افزود: تامین منابع مالی و سرمایه در گردش نیز یکی 
از بحران های تامین منابع مالی است که صنایع با آن درگیر هستند. از 
معضالت دیگر آن ها، مشکالت با سازمان های تامین اجتماعی و مالیاتی 
است که بارزترین آن ها، در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط که 
ثابت هستند و بدون توجه به فعالیت یا عدم فعالیت شان، باید حقوق و 
پول بیمه را پرداخت کنند که البته این موضوع قانونی بوده اما مشکل 
آن ها، پروژه گرفتن و در قبال آن، کار انجام دادن است که معموال تامین 
اجتماعی در خصوص این پروژه ها از بنگاه ها مفاصا حساب می خواهد 

که این درخواست برای کارگاه های ساده، قانونی نیست.
جبالبارزی در خصوص اشکاالت مفاصا حساب صورت گرفته توسط 
سازمان تامین اجتماعی اذعان کرد: مسائل گفته شده غیرمنطقی و 
غیرمعقول است زیرا کارگاه ثابتی که هر ماه پول بیمه اش را پرداخت 
می کند، هیچ تعهدی برای معرفی خود ندارد و این مسئله فقط در 
خصوص پیمانکاران مطرح اســت، نه بنگاه های تولیدی. این کار از 
سوی سازمان تامین اجتماعی برای این انجام می گیرد که مشخص 
شود فعالیت خاصی در کارخانه ای انجام می گیرد یا خیر؛ در صورتی که 
بنگاه دار پروانه دارد. سازمان تامین اجتماعی خود را به جای سازمان 
صنایع می گذارد؛ در حالی که توانایی تشخیص ندارد و من این فرآیند 

را بیهوده می دانم.  وی در ارتباط با رفع موانع حقوقی معضل گفته 
شده صنایع با ســازمان تامین اجتماعی، بیان کرد: برای حل این 
موضوع، هیچ راهی وجود ندارد زیرا سازمان تامین اجتماعی، انحصاری 
بوده و اگر نمایندگان محترم مجلس بخواهند به نهادهای مختلف 
کمک کنند، باید در این خصوص تصمیم گیری کنند که سازمان های 
بیمه ای مشابه ایجاد کنند تا از سویی کارفرما و کارگر خدمات مناسب 
گرفته و از سوی دیگر، سازمان ها یاد بگیرند که همچون یک بنگاه 

اقتصادی، سرمایه خود را حفظ کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وجود یک معضل مهم میان سازمان 
مالیاتی و بنگاه های کوچک و متوسط، گفت: اگر اشتباه نکنم براساس 
تبصره 2 ماده ۱49 از مقطعی از سوی سازمان مالیاتی باید بصورت 
رســیدگی رندوم انجام شود و این بدان معناســت که باید بررسی 
اظهارنامه های مالیاتی گزینشــی صورت گیرد. در تمام کشورهای 
توسعه یافته دنیا، مالیات بر مبنای ریسک مطرح است که معنای آن، 
ارائه اظهارنامه توسط فعالین مالیاتی و انتخاب ۵-۱0 درصدی برای 
بررسی و موردقبول واقع شدن است. در ادامه اگر اطالعاتی به دست 
سازمان مالیاتی برسد که فالن بنگاه که اظهارنامه آن موردقبول واقع 
شده، اطالعات خالف واقعی ارائه کرده، با آن بنگاه برخورد کرده و آن 

را جریمه می  کنند، حتی ممکن است وارد بالک لیست نیز شوند. علی 
رغم وجود این قانون، نوع رسیدگی در کشور نمی تواند دقیق باشد زیرا 
ممکن است در سراسر کشور، بالغ بر ۱00 هزار عدد اظهارنامه داشته 

باشیم که رسیدگی به آن ها دشوار است.
وی در پایان در خصوص رفع موانع پیش روی صنایع بیان داشــت: 
فردی که حاضر شده در بخش صنعت، خدمات یا کشاورزی کارآفرینی 
کند، انسان ناتوانی نیست زیرا قصد خلق ارزش را دارد و می خواهد 
تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد تا به خود و کشور کمک کند. 
وظیفه کارآفرین یا همان بخش خصوصی، مدیریت بنگاه، خلق ارزش 
و سودآوری است که البته در یک بســتر امکان انجام این کار وجود 
دارد و این بستر همان محیط کسب و کار است که تعیین کننده آن، 
حاکمیت و دولت با انجام اموری نظیر صدور مجوز، مسائل برق رسانی 
و صادرات است. در صورت فراهم شدن بستر، هرکس توان رقابت را 
نداشته باشد، تسلیم خواهد شد.در حال حاضر رتبه کسب و کار ما 
در دنیا ۱27 است و ترکیه که همســایه ما است، رتبه ۳۳ را به خود 
اختصاص داده و در نتیجه امکان رقابت وجــود ندارد. دولت ها باید 
متناسب با فراهم سازی بستر گفته شده، از صنایع کوچک و متوسط 

حمایت کنند.
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موجتعطیلیبنگاههایصنعتیپروانهدار

چشم انداز بازار مسکن 

مفقودی 
اصل پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان بنام شرکت ساختمانی آذین پی مهاباد به شماره ثبت 676 مهاباد عضو انجمن صنفی انبوه سازان 
مسکن و ساختمان استان آذربایجان غربی به شماره عضویت ۱2 به مدیریت مهندس سلیمان منافی به پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی ۱4-۳00-00۵۵2 

و شماره پروانه اشتغال 000۳9-۱4-۱۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱0۳79
--

مفقودی 
برگ ســبز ماشــین ســواری پژو 40۵ جی ال ایکس مدل ۱۳8۵ به شــماره انتظامی 979 ط 74 ایران ۳7 به شماره شاســی ۱۵40۳907 و شماره موتور 

۱۱68۵00۳976 بنام رحیم گلستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱0۳78
--

مفقودی 
سند سه چرخه مدل ۱۳88 به رنگ آبی به شماره تنه FA88011029 به شماره موتور 8۱64۵0۵8 بنام عثنام رشیدی کانی طومار مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . ۱0۳77

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اجرایی 
شدن ماده 8۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یا ارائه 
خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان کشوری به عنوان 
یک هدیه بسیار مهم به بازنشستگان کشوری و دستاورد 
بزرگ دولت سیزدهم خواهد بود. به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین، محمد اسکندری در یک برنامه تلویزیونی 
در خصوص مسائل مربوط به بازنشستگان این صندوق 
بازنشستگی توضیح داد. اســکندری ابتدا درباره بیمه 

تکمیلی بازنشستگان و ضرورت اجرایی شده ماده 8۵ 
قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در این ماده قانونی 
تاکید شده که دستگاه های اجرایی باید به بازنشستگان 
خود خدمات بیمه تکمیلی ارائه دهند؛ اما از آنجایی که 
اکنون این کار در دستگاه های اجرایی برای بازنشستگان 
انجام نمی شود، صندوق بازنشستگی خود این موضوع را 

برای بازنشستگان متقاضی انجام می دهد.
وی با بیان اینکــه »آیین نامه اجرایی مــاده 8۵ قانون 

مدیریت خدمات کشــوری در صندوق بازنشســتگی 
کشوری تدوین و آماده ارســال به هیات دولت است« 
گفت: اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده و اگر 
این ماده قانونی اجرایی شود به عنوان یک هدیه بزرگ 
به بازنشستگان کشــوری تلقی می شود و به طور قطع 
می تواند یک دستاورد بزرگ برای دولت سیزدهم باشد.

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی با اشاره به مهمترین 
اقدامات این صندوق در یک سال دولت سیزدهم اظهار 
داشت: کاری که توانســتیم در این دوره انجام دهیم، 
پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان بود که با حمایت 
دولت این موضوع انجام شده، هرچند که این امر وظیفه 

حداقلی صندوق بازنشستگی است.

خبر خوش برای بازنشستگان

فرمول متناسب سازی حقوق بازنشستگان تغییر کرد؟
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شــبکه جمــع آوری فاضــاب و ایســتگاه پمپــاژ و 
خــط انتقــال تحت فشــار گنــاوه با ۸۰۰ مشــترک 
 در هفتمیــن روز از هفتــه دولــت افتتــاح شــد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان بوشــهر با 
بیان اینکه این طــرح در  منطقه بســیجیان گناوه در 
مدت ۱۲ مــاه اجرا شــده اســت اظهار داشــت: این 
 طرح با اعتبــار ۱۲۵ میلیارد ریال اجرا شــده اســت.

ابوالحســن عالی ایــن طــرح را شــامل ۴.۵ کیلومتر 
شــبکه جمع آوری فاضــاب دانســت و بیــان کرد: 
در این طــرح ۸۰۰ متــر شــبکه خط انتقــال تحت 
 فشــار به همراه ایســتگاه پمپاژ لیفت اجرا شده است.

وی اضافــه کــرد: بــا افتتــاح شــبکه جمــع آوری 

فاضــاب و ایســتگاه پمپــاژ و خــط انتقــال تحت 
فشــار گنــاوه ۵۰۰ مترمکعــب در شــبانه روز بــر 
 ظرفیت جمــع آوری و انتقــال فاضاب افزوده شــد.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان بوشــهر 
با بیان اینکــه ۶۰ میلیارد تومان اعتبــارات تخصیصی 
شــبکه جمــع آوری فاضــاب از محــل اعتبــارات 
ســفر ریاســت جمهوری اســت خاطر نشــان کرد: 
اعتبــارات فنــی و اعتبــاری، ســاماندهی پســاب و 
 توســعه شــبکه فاضاب گناوه در حال پیگیری است.

فرماندار گناوه هم با قدردانی از شــرکت آب و فاضاب 
استان بوشــهر در اجرا این طرح گفت: یکی از مطالبات 
خاص و مهم مردم گناوه فاضاب بود که امروز محقق شد.

به گزارش واحد خبــر اداره روابط عمومی و امور 
بین الملل شورای اسامی و شهرداری اندیشه،در 
مسابقات لیگ کشتی نونهاالن استان تهران تیم 
نونهاالن شهرداری اندیشه توانست با اقتدار مقام 

اول مسابقات را به خود اختصاص دهد 
معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 

اندیشــه با اعام این خبر افزود : این ســری از 
مســابقات در رده نونهاالن با حضور تیم هایی از 
شــهر های فردیس ،،کرج ،اسام شــهر ، مارد 
،امیریه و چند تیم از شــهریار در ورزشگاه ایثار 
اندیشــه  برگزار گردیــد کــه در دور رفت تیم 
نونهاالن شــهرداری اندیشــه با اختاف،  مقام 

نخســت را از آن خود کرد.  قدوسی افزود : شهر 
اندیشه دارای ورزشگاران بســیار با استعداد در 
رشته های مختلف ورزشی اســت که مجموعه 
مدیریت شــهری اهتمام ویژه ای در راســتای 
 حمایت ورزشکاران و برگزاری مسابقات ورزشی 

مختلف دارد.

به گزارش واحــد خبر اداره روابــط عمومی و امور 
بین الملل شورای اسامی و شهرداری اندیشه ،در 
مسابقات قهرمانی تکواندو نونهاالن آسیا، تیم ملی 
نونهاالن کشورمان توانست مقام اول را با مربیگری 
هوشیار دیندار عضو شــورای اسامی شهر اندیشه 

کسب نماید. 
استقبال از تیم ملی  تکواندو ایران با مربیگری عضو 

شورای اسامی شهر اندیشه که قهرمان آسیا شد
به گزارش واحــد خبر اداره روابــط عمومی و امور 
بین الملل شورای اسامی و شهرداری اندیشه ،در 
مسابقات قهرمانی تکواندو نونهاالن آسیا، تیم ملی 
نونهاالن کشورمان توانست مقام اول را با مربیگری 
هوشیار دیندار عضو شــورای اسامی شهر اندیشه 

کسب نماید. 

در این دوره از مســابقات که با حضــور تیم هایی 
پر قدرتی از کشورهای ازبکســتان ،کره ، ویتنام ، 
قزاقستان و ایران  در کشور ویتنام برگزار شد ، تیم 
ملی ایران توانست با کسب پنج مدال طا و دونقره 

قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص دهد  
به گفته هوشــیار دینــدار تیم های ایــران در این 
مسابقات ضمن کســب مقام قهرمانی ، افتخارات 
دیگری را همچون کســب بهترین سرمربی آسیا 
توسط آقای کوروش رحلی و آقای امیر محمد نصیر 
احمدی بهترین بازیکن از ایران را به اردوی ایران به 

ارمغان آوردند.
گفتنی است تیم ملی نونهاالن تکواندو در این دوره از 
مسابقات به سرپرستی استاد غامحسین ذوالقدر ، به 
مدیریت استاد رنجبرپور و به سرمربیگری : کوروش 

رحلی و مربیان این تیم  افتخار آفرین آقایان هوشیار 
دیندار و محمد علوی حضور پیدا کرد.

شایان ذکر اســت  تیم ملی تکواندو نونهاالن امروز 
پس از ورد به فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(  
با حضور گرم مردم ورزش دوست کشورمان بویژه 

شهروندان شهر اندیشه مواجه شد.

 

سیده سمیه شفیعیان: همزمان با چهارمین روز از هفته 
دولت مشعل گاز چهار روستای بخش کلیجانرستاق ساری 

با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران روشن 
شد. برای گاز رسانی به این روستاها  که با حضور فرماندار 
و نماینده مردم ساری در مجلس شورای سامی در محل 
مسجد روستای علمدارده برگزار شد ۱۰میلیارد تومان 
هزینه شده است. شــرکت گاز مازندران در هفته دولت 
امسال با شعار گازرسانی زیر ساختی مهم برای حفاظت 
زیست محیطی طرح گازرسانی را در ۵۲ روستا عملیاتی 
کرد و جشن روشن شدن مشــعل گاز ۴ روستای ساری 
شامگاه شنبه برگزار شد. طبق آمار شرکت گاز مازندران از 

دو هزار و ۹۸۸ روستای دارای قابلیت گازرسانی در استان 
اکنون دو هزار و ۵۰۲ روستا از نعمت گاز بهره مند هستند 
طبق برنامه اعام شده و با تاش دولت سیزدهم گازرسانی 
به ۱۷۷ روستا در دست اقدام است تا جشن پایان کار گاز 
رسانی به استان سال آینده برگزار شود. معاون سیاسی و 
امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در این مراسم گفت 
که در دولت ســیزدهم  با رعایت انصاف، اخاق عدالت و  
رفع سو تفاهم در صد خدمت رسانی همه جانبه به مناطق 

محروم جامعه است.

سیده سمیه شــفیعیان:در دومین روز هفته دولت عملیات اجرایی آبرسانی به منطقه 
گهرباران میاندورود به منظور افزایش ظرفیت تامین آب روستاهای این منطقه شروع 

شد.
در این مراســم دکتر بابایــی کارنامی نماینده مردم ســاری و میانــدرود در مجلس 
طی ســخنانی ضمن گرامیداشــت هفته دولت بر ضــرورت بهره بــرداری از آبهای 
ســطحی تاکید کرد و گفت: متاســفانه در طول برنامه ســوم به بعد برای اســتفاده 
از آبهــای ســطحی در مازنــدران خــوب کار نشــده و فقــط ۱۲ درصــد از آبهای 
 ســطحی بهره بــرداری مــی شــود در حالیکه ایــن رقم در کشــور بیــش از ۶۰ 

درصد است.
وی با اشاره به فعالیت در دو جبهه حفاظت و صیانت از آبهای استان و خدمات دهی به 
مردم افزود: برای بهره مندی بیشتر از سد شهید رجایی برنامه ریزهای خوبی انجام شده 

و تا پایان سال ۱۴۰۲ اتفاقات خوشایندی در حوزه آب شهرستان ساری و میاندورود به 
وقوع خواهد پیوست.

در ادامه امام جمعه و فرماندار شهرستان میاندورود هر کدام طی سخنانی ضمن قدردانی 
از کارکنان شرکت آب و فاضاب مازندران بر ضرورت رعایت الگوی مصرف آب تاکید 

داشتند.
حجت محمــدزاده مدیر امــور آبفا میاندرود نیز طی ســخنانی ضمن گرامیداشــت 
هفته دولت هــدف از اجرای ایــن پروژه را افزایش ظرفیت تامین آب شــرب ســالم 
و بهداشــتی منطقه گهربــاران و روســتاهای بزمین آبــاد و زید بیان کــرد و افزود: 
۱۵میلیــارد ریال اعتبار بــرای این پروژه پیش بینی شــده که با حفــر و تجهیز یک 
 حلقه چاه با آب دهی ۱۵ لیتــر در ثانیه ۴ هزار خانوار منطقــه از مزایای آن بهره مند

 خواهند شد.

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسامی 
و شهرداری اندیشه ، معاون خدمات شهری شهرداری اندیشه از مهمترین 
اقدامات همیشگی شهرداری اندیشه در راستای مراقبت و نگهداری وسایل 
اهمیت دادن به سامت شهروندان شستشوی لوازم ورزشی و وسایل بازی 

کودکان در پارک ها توسط معاونت خدمات شهری شهرداری اندیشه بیان 
نمود و افزود:   اصل مهم سامت شهروندان اولین اولویت برای خدمتگزاران 
است که در راســتای اجرای این اصل همکارانم در این معاونت همزمان 
با نزدیک شدن به ایام پایانی تابســتان و حضور بیشتر مردم در پارک ها 

و بوستان ها برای گذراندن تعطیات تابستانی فرزندانشان، شستشوی 
تمامی وسایل بازی کودکان، صندلی های موجود در پارکها و پاکسازی 
شدند. نوری در ادامه افزود: امسال پس از دو سال دوری دانش آموزان از 
مدارس بدلیل کرونا ، قطعاً برنامه ریزی بیشتری توسط خانواده ها برای 

همسان سازی اوقات تفریح و آموزش  مدنظرشان خواهد بود لذا ما نیز در 
راستای حفظ سامت شهروندان به ویژه کودکان و جلوگیری از مستهلک 
شدن امکانات شهری اقدام به پاکسازی و شستشوی کامل اقام پارک ها 

نموده ایم که امیدواریم مورد رضایت مردم واقع گردد.

بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضالب و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تحت فشار گناوه

كسب مقام نخست مسابقات كشتی نونهاالن استان تهران توسط تیم شهرداری اندیشه

استقبال از تیم ملی  تکواندو ایران با مربیگری عضو شورای اسالمی شهر اندیشه كه قهرمان آسیا شد

طرح گاز رسانی به ۴ روستای ساری به بهره برداری رسید 

عملیات اجرایی آبرسانی به گهرباران میاندورود آغاز شد

پاكسازی و شستشوی وسایل بازی كودكان در بوستان های شهر اندیشه

استان ها

ســید محســن موسوی: 
ســمیعی  محمدرضــا 
مدیرعامــل شــرکت گاز 
استان مرکزی از برگزاری 
ســه مانــور عملیاتی در 
شرکت گاز اســتان با هدف کاهش آسیب پذیری، 
افزایش بازدارندگی، تداوم خدمات رسانی، تسهیل 
مدیریت بحران و ارتقای پایداری طی ســه ماهه 

نخست سال جاری خبرداد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
مرکزی، محمدرضا ســمیعی مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان مرکزی، اظهار کرد: به منظور کاهش 

آســیب پذیری در برابــر تهدیــدات و بحران ها، 
شناســایی نقاط قوت و ضعــف و هماهنگی بین 
نیروهــا، بررســی صحــت کارکرد تجهیــزات و 
اجرای الزامات پدافند غیرعامل، تعداد ســه مانور 
عملیاتی در حوزه هــا و ســناریوهای مختلف در 
 ستاد و ادارات گاز شهرســتانی شرکت گاز استان 

مرکزی برگزار شد.
وی درباره ساز و کار این مانورها گفت: تمرین های 
عملیاتی طبق روش اجرایی تدوین سناریو و ارزیابی 
تمرین، اباغی از شرکت ملی گاز بر اساس بحران ها 
وتهدیدات شناسایی شده در سطح شرکت، برگزار 

می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در خصوص 
صیانت از تأسیسات گازرسانی و مقابله با بحران ها 

در راســتای ضرورت آمادگی نیروهای تعمیرات، 
امدادگر و گازبان این شــرکت، بیــان کرد: اجرای 
تمرین هــای عملیاتی در ســطوح مختلف منجر 
به ارتقــای توانمندی نیروهــا در واکنش به موارد 
اضطراری، مهار و کنترل تهدیدات، سازماندهی و 

مشارکت فعال نیروها می شود.
ســمیعی با بیان این که آماده نگه داشتن نیروهای 
خدمات رسان، حفظ تاسیســات و زیرساخت های 
حیاتی برای ارائه خدمــات مطلوب از دیگر اهداف 
این تمرین های عملیاتی اســت، افزود: با ارزیابی 
دقیق این تمرین ها توســط گروه ارزیاب بر اساس 
چک لیست های از پیش تعیین شده نقاط ضعف و 
قوت مشخص و نسبت به انجام اقدامات اصاحی و 

پیشگیرانه الزم اقدام شد.

با هدف کاهش آسیب پذیری، تداوم خدمات رسانی و ارتقای پایداری صورت پذیرفت

برگزاری سه مانور عملیاتی در شرکت گاز استان مرکزی

دیدار مدیــر مخابرات منطقه 
مرکزی با شهردار آوه

سید محسن موسوی: مهندس لطفی مدیر مخابرات 
منطقه مرکزی با شــهردارآوه از توابع شهرســتان 
ســاوه دیدار وگفتگو  کرد.  به گــزارش اداره روابط 
عمومی مخابــرات منطقه مرکزی دراین نشســت 
محمدی شــهردارآوه خواســتار همکاری مخابرات 
جهت ایجاد شــبکه فیبر نوری بــرای نصب دوربین 
های نظارتی در شهرآوه شــد . بر اساس این گزارش 
در ادامــه مهندس لطفــی مدیر مخابــرات منطقه 
مرکــزی اظهــار آمادگــی کرد،مخابــرات نهایت 
 همــکاری ومســاعدت الزم را بــرای راه انــدازی 
دوربین های نظارتی شهری در آوه به عمل خواهد آورد.

نصب صندلی در بازار زیتون جهت رفاه 
حال شهروندان فاز 4 شهر اندیشه

به گزارش واحــد خبر اداره روابــط عمومی و 
امور بین الملل شورای اســامی و شهرداری 
اندیشه،معاون  خدمات شهری شهرداری اندیشه 
از نصب صندلی در بازار زیتون فاز ۴ در راستای 
پاسداشــت به حقوق شــهروندی و رفاه حال 

ساکنان این منطقه خبر داد 
نوری در این خصوص گفت : در راســتای رفع 
مطالبات مردمی و ایجاد اســتراحتگاه درخور 
برای شهروندان در بازار زیتون که درخواست های 
مکرری در این خصوص از مجموعه شهرداری 
شده بود معاونت خدمات شهری اقدام به نصب 

صندلی هایی جهت این منظور نمود 
وی افزود : رفاه حال شــهروندان یکی از اصلی 
ترین وظایف ما محســوب می شود و این اقدام 
باعث ایجاد فرصتی برای استراحت شهروندان 

پس از خرید از این بازارمی شود.

اخبار

گروه استان ها
News kasbokar@gmail.com
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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

شوك اقتصادي الزمه تحرك بازار مسكن
  محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس

عوامل اقتصادي بسياري بر بازار مسكن تاثير مي گذارند و در عين حال پيش بيني ها 
بر اين است كه با توجه به بحث كاهش نرخ تورم در اقتصاد، قيمت مسكن در سال 

آينده افزايش نخواهد داشت. 
اين درحاليست كه استمرار ركود در بازار مسكن تحرك قيمتي در اين بخش را 
منتفي مي كند و ركود جهاني نيز يكي از عوامل ديگري است كه به وضعيت فعلي 
بازار مسكن دامن زده است. يكي از داليل ركود بخش مسكن ساخت وسازهاي 
بيش از حد سال هاي گذشته است. در حال حاضر پيش بيني مي شود كه حدود 
يك ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه است و در استان هاي ديگر نيز به همين 
شكل است. اين به اين دليل است كه درسال هاي قبل با ديد سرمايه گذاري به اين 
بخش نگاه شده و متناسب با نياز بازار نبوده است. از سوي ديگر، عوامل داخلي 
ديگري همانند عالئم ناشي از تغييرات نرخ ارز در بازار مسكن، بر اين بازار تاثير 
مي گذارد. عدم پيش بيني درباره خروج از ركود و پيش بيني هاي ناشي از بحث 
كاهش نرخ تورم در اقتصاد، حاكي از اين است كه پيش بيني مثبتي درباره افزايش 
قيمت مسكن در سال آينده وجود ندارد. اما در شرايط كنوني قدرت خريد در 
اقشار مختلف جامعه از بين رفته است و اين امكان وجود ندارد كه بتوان در بخش 
مسكن شاهد خريدوفروش بود و علت اين موضوع تورم است. يكي از راهكارها 
در بخش مسكن اين اســت كه قدرت خريد مردم افزايش يابد. به اين ترتيب 
بخش مســكن رونق پيدا خواهد كرد. اگر وضعيت اقتصاد ايران با كاهش نرخ 
تورم كه تاكنون تعريف شده مديريت شود، بخش مسكن قابل ارتقا نخواهد بود. 
درواقع اگر قرار باشد اقتصاد رونق بگيرد بايد بخشي از تورم را به صورت اجباري 
پذيرفت، اين موضوع يك مساله اجتناب ناپذير است. بدان معنا كه رونق بدون 
تورم اصال مفهوم ندارد. در هر اقتصادي اگر قرار باشد رونق ايجاد شود، بايد تورم را 
پذيرفت بنابراين وقتي دولت تصميم مي گيرد تورم را كنترل كند و در عين حال 
برخي از سياست هاي سركوب قيمت را هم اجرا مي كند، مانع از رونق خواهد شد. 
همچنين در صورتي كه يك شوك به اقتصاد وارد شود كه منجر به رشد قيمت ها 

شود،  دوباره تحركي در حوزه مسكن ايجاد خواهد شد. 

يادداشت

گسترش كسب و كار و 
رويارويي با مشكالت مربوط

ادامه از شماره گذشته:
نبايدها

1. وقتي كسب و كار شــما هنوز با مشكالت 
جدي روبه رو اســت، نبايد براي گسترش آن 

اقدام كنيد. 
2. اختيار برخي تصميم هــاي كليدي، مثل 

امضا كردن چك ها را به ديگران نسپاريد. 
3. بــه دليل ترس از انجام نشــدن درســت 
 كارها از واگذاري آن به ديگــران خودداري

 نكنيد. 
4. چون كســب و كار فعلي شــما ســودآور 
اســت، نمي توان نتيجه گرفت طــي فرايند 
رشد نيز ســودآوري حفظ خواهد شد. براي 
گســترش كســب و كار خود با عجله عمل 
 نكنيد. هرگز چند شــعبه را با هم راه اندازي

 نكنيد. 
5. تجربه موفــق كارآفرينــي در يك زمينه 
نامرتبــط با كســب و كاري كه حــاال قصد 
راه اندازي آن را داريد، نبايد ســبب اعتماد به 
نفس و اطمينان بيجاي شما به موفقيت شود. 
6. برنامه تقســيم ســود خــود را زيــاد از 
حد پيچيــده نكنيد، طوري كــه هيچ كس 
از آن ســر درنيــاورد. آن را بــه صــورت 
 مكتــوب درآورده و به اطــالع مديران خود

 برسانيد. 
7. نبايد بدهي هاي كسب و كار شما هيچ گاه 
از يك سقف مشخص فراتر رود. گزارش هاي 
مالي خود را به صورت مرتب تهيه كنيد و مورد 

بررسي قرار دهيد. 
8. كســب و كار خود را روي عرضه كاالهاي 
معمولي كه در آن امكان قيمت گذاري نداريد، 

گسترش ندهيد. 
9. وارد عرصه هايي از كســب و كار نشويد كه 
در آنها قدرت رقابت نداريد. مزيت هاي خود را 

بر رقبا شناسايي كنيد و آنها را توسعه دهيد. 
10. براي گسترش كســب و كار خود از اين 
شــاخه به آن شــاخه نپريد. به فعاليت هايي 
بپردازيد كــه در آنها تجربه الزم را كســب 

كرده ايد. 

اورژانس کسب و کار آموزش

 در مذاكره همواره بايد به مسير پيش رو نگاه كرد. از 
ديگر قوانين مذاكره اين اســت كه هميشه به چيزي 
كه جلوي مان است نگاه كنيم، نه به چيزي كه پشت 
سرمان اســت و اصال مهم نيســت چقدر راه تا حاال 
آمده ايــم. ما حتي خيلي وقت هــا تصميم هاي غلط 
شخصي مان را ادامه مي دهيم فقط به دليل اينكه قبال 

خيلي برايش وقت گذاشته ايم.
هيچ وقت يك گزينه را به تنهايي پيش روي طرف مقابل 
قرار ندهيد. هيچ كس دوســت ندارد يك گزينه را از 
ميان يك گزينه انتخاب كند. چه هنگامي كه به عنوان 
كارمند، روبه روي مدير خود مي ايســتيم و چه زماني 
كه به عنوان مدير با كارمندان خود صحبت مي كنيم، 
هميشه تعداد گزينه ها مي تواند مفيد و اثربخش باشد 

و احساس خوبي را براي طرف مقابل ايجاد كند. تا حد 
امكان يك گفتگو و مذاكره را با حالت قهر ترك نكنيد. 
ترك گفتگو به حالت قهر، تنها زماني توجيه دارد كه 
مطمئن باشيد ديگر هرگز نمي خواهيد با طرف مقابل 
رابطه داشته باشيد اما اگر فكر مي كنيد كه قهر كردن 
مي تواند باعث گرفتن امتيازهاي بيشتري شود و بعدا 
در شــرايط بهتري به گفتگو و مذاكره ادامه مي دهيد 
اين كار توجيه دارد.  تا زماني كه گفتگوي شما با طرف 
مقابل به نتيجه قطعي نرسيده، به ديگران درباره مذاكره 
گزارش قطعي ندهيد. يك مذاكره كننده حرفه اي، تا 
قطعي نشدن چنين نتيجه اي، اصال درباره آن با كسي 
حرف نمي زند. براي ارتباطات و مذاكره هاي خود »خط 
قرمز« داشته باشيد. خط قرمز، حداقل خواسته هاي ما يا 

حداكثر امتيازاتي است كه حاضر هستيم به طرف مقابل 
بدهيم. به عنوان يكي از قوانين مهم مذاكره، مي گويند 
كه قبل از شروع، خطوط قرمز خود را بدانيد. بسياري 
از نارضايتي هاي ما در گفتگوهــا و ارتباطات روزمره 
و مذاكره ها، مربوط به مواردي اســت كه خط قرمزي 
تعريف نكرده ايم. اگر مذاكره نيازمند »متقاعدسازي« 
است، براي نتيجه گيري عجله نكنيد. متقاعدسازي، به 
معناي تغيير نظر ديگران و نزديك كردن ديدگاه آنها به 
ديدگاه خودمان است. انسان ها در مقابل تغيير نظر خود، 
مقاومت می كنند. مقاومت مردم در برابر متقاعدسازي، 
 شبيه مقاومت هوا در برابر حركت است. اگر آرام حركت 
كنيد آن را نمي بينيد اما اگر با شتاب حركت كنيد كامال 

مي تواند مانع شما شود. 

نكات كليدي مذاكره

  چرا  اشخاص هدفگذاري نمي كنند؟
زندگي كردن بدون هدف شبيه رانندگي در مه 
غليظ است. موتور اتومبيل تان هرقدر قوي و 
قدرتمند باشد، شما به آرامي رانندگي مي كنيد، 
مردد هستيد و حتي روي جاده صاف حركت 
به جلو اندك داريد. بــا تصميم گيري درباره 
هدف هاي تان كه بالفاصله از بين مي رود ، شما 
در موقعيتي قرار مي گيريد كه از توانمندي هاي 
خود اســتفاده كنيد. داشتن هدف هاي روشن و شــفاف به شما امكان مي دهد 
پا بر پدال گاز زندگي خود بفشــاريد و شتابان در راســتاي تحقق بخشيدن به 
خواسته هاي تان به حركت درآييد.  اگر جســتجوی هدف حالت خود به خود و 
اتوماتيك داشته باشد، چرا تنها شمار اندكي از مردم هدف هاي روشن، مكتوب و 
قابل اندازه گيري دارند؟ اين يكي از بزرگ ترين اسرار زندگي است. به اعتقاد اكثر 

روانشناسان مردم به 4 دليل هدفگذاري نمي كنند. 

1- فكر مي كنند هدفگذاري مهم نيست 
نخست، اغلب اشخاص به اهميت هدفگذاري واقف نيستند. اگر شما در خانه اي 
بزرگ شويد كه كســي هدفي را دنبال نمي كند يا با كساني معاشرت كنيد كه 
درباره هدف هرگز بحث نمي شود يا كسي براي آن بها و ارزشي قائل نيست، شما 
در شرايطي بزرگ مي شويد و به بلوغ مي رسيد كه نمي دانيد هدفگذاري بيش از هر 
عامل ديگري در موفقيت زندگي شما سهم دارد. به اطراف خود نگاه كنيد. چند نفر 

از افراد خانواده يا دوستان شما به هدف هاي شان معتقدند؟

 2- راه آن را نمي دانند
علت دوم نداشتن هدف اين اســت كه اشــخاص اصوال نمي دانند چگونه بايد 
هدفگذاري كنند. از آن بدتر، خيلي ها فكر مي كنند كه داراي هدف هستند و حال 
آنكه آنها در نهايت چند ميل و رويا دارند. مثال مي خواهند خوشبخت شوند، پول 
زيادي درآورند يا زندگي خانوادگي خوبي داشته باشند. اما اينها ابدا هدف نيستند. 
اينها صرفا خيال و رويا هستند كه همه آنها را دارند. اما هدف با آرزو و ميل تفاوت 
دارد. هدف روشن، مكتوب و خاص اســت. مي توان آن را به سادگي و سهولت به 
كسي توضيح داد. مي توانيد آن را اندازه بگيريد و مي توانيد بفهميد كه آيا به اين 
هدف رسيده يا نرسيده ايد. كامال امكان پذير است كه از يك دانشگاه برجسته مدرك 
تحصيلي بگيريد و با اين حال حتي يك ساعت كسي درباره هدف براي تان حرف 
نزده باشد. انگار كساني كه محتواي درس مدارس و دانشگاه ها را مي نويسند به كلي 
از اهميت هدفگذاري بي اطالعند و نمي دانند براي دسترسي به موفقيت هاي آتي 
تا چه اندازه به آن احتياج اســت و البته اگر قرار باشد قبل از رسيدن به بلوغ هيچ 
اطالعي از نقش مهم هدفگذاري نداشته باشيد، نمي دانيد درهر كاري كه مي كنيد 

اين هدفگذاري چه سهم عمده اي ايفا مي كند. 

 3- ترس از شكست خوردن دارند 
علت سومي كه مردم هدفگذاري نمي كنند ترس از شكست است. شكست انسان 
را رنج مي دهد. هم به لحاظ احساسي و هم مالي دردناك است. همه گاهی شكست 
را تجربه كرده اند. هربار كه شكست مي خوريم با خود عهد مي كنيم كه دقيق تر 
باشيم و از شكست هاي آتي اجتناب كنيم. با اين حال، اغلب مردم دچار اشتباه 
مي شوند، هدفي در زندگي براي خود درنظر نمي گيرند و درنتيجه موفقيتي نصيب 

آنها نمي شود. 

 4- ترس از رد شدن دارند 
چهارمين دليلي كه مردم هدفگذاري نمي كنند ترس از رد شدن است. اشخاص 
مي ترسند اگر هدفي را تعيين كنند و موفق نشوند، ديگران از آنها انتقاد مي كنند و به 
باد تمسخر مي گيرند. به همين دليل است كه بايد  هنگام هدفگذاري آن را محرمانه 
تلقي كنيد. با هيچ كسي درباره آن حرف نزنيد. بگذاريد ديگران موفقيت هاي شما 
را ببينند اما پيشاپيش به آنها حرفي نزنيد. آنچه   آنها از آن اطالع ندارند، نمي تواند 

به شما آسيبي برساند.

آگاهی

5 كارآفرين موفق جهان كه كسب وكار آنالين راه  انداخته اند
كارآفرينان آنالين زيادي وجــود دارند كه مي توانند 
الهام بخش و انگيزه دهنده باشند. مي توانيم با پيگيري 
چندين كارآفرين موفق جهان چيزهايي ياد بگيريم. 
اين كار، الهام گيري و يادگيــري از تجربيات واقعي 
كســب وكار كارآفرينان برخط را افزايش مي دهد و 
مي تواند به آغاز حركت ما در عرصه كارآفريني كمك 
كند. در زير فهرســتي از 5 كارآفرين موفق جهان را 
ارائه خواهم كرد كه شخصا هوادار آنان هستم و با آنها 
كار كرده ام. اينها افرادي هستند كه تمام كارآفرينان 
مي توانند از آنها چيزهايي فراگيرند، خصوصا افرادي 
كه تمايل به ايجاد يا رشد كسب وكار برخط خود دارند. 

1. جف تيلور
 ،)DEVISE( جف تيلور، مديرعامل شركت ديوايس
تجربيات زيادي در ايجاد كســب وكارهاي سودآور 
برخط دارد. آنچه وي به عنوان يك شركت طراحي و 
بازاريابي وب شروع كرد، به تدريج به بنگاهي تبديل شد 
كه وبگاه ها را ايجاد مي كند، بازاريابي مي كند، تبديل 
به پول مي كند و مي فروشــد. تيلور و شريكش، ايوان 
ليزابث، اين توانايي را دارند كه كسب وكارهاي برخط را 

با نرخ قابل توجهي رشد دهند. 
من، دانش دســت اولي از موفقيت وي دارم، چرا كه 
شركت من، فروش وبگاه سون فيگر را بر عهده داشته 

است كه تيم تيلور طراحي كرده بود. 
تيلور بر اهميت اتخاذ اقدام فوري تاكيد دارد. وي معتقد 
است: »من، صدها ايده داشته ام اما تا زماني كه عملي 
وراي اين ايده ها قرار  نگيــرد، چيزي از ايده ها حاصل 
نخواهد شد. دليلي ندارد كه منتظر زمان مناسبي براي 

شروع پروژه باشيد. كار كردن روي پروژه را همين 
امروز شروع كنيد.«

2. تيم سيدلر
تيم سيدلر، يك مرد عيالوار 
و پدر دو فرزند اســت كه از 

كارآفريني برخط براي تحول 
در زندگي خود اســتفاده كرد. 

وي در گذشته، در وضعيتي قرار 
داشــت كه افراد زيادي با آن روبه رو 

مي شوند؛ قبض هاي برق و گاز پرداخت نشده. وي 
كاري انجام داد كه بسياري از افراد، اشتياق كافي براي 
انجام آن را ندارند؛ وي كار خود را رها كرد و صد درصد 
زمان و تالش خود را روي ايجاد سود برخط متمركز 
كرد و اخيرا مجموعه هــاي وبگاه ها را به قيمت هاي 

ميليون دالري مي فروشد. وي در وبگاه خود با عنوان 
گت نيچه كوئيك )Get Niche Quick(، درباره 
فراز و فرودهاي سفر كارآفريني خود مطالبي نوشته 
است. رويكرد شفاف وي، بسيار مفيد است، چرا كه 
كارآفرينان مشاهده خواهند كرد روزهاي خوب و بد 

در هر كسب وكاري وجود دارد. 
ســيدلر پروژه هاي جاري و آتي خود را به اشــتراك 
مي گذارد و راجع به درآمدهاي خود به شكل باز صحبت 
مي كند و بهترين درآمد ماهانه و روزانه خود را گزارش 
مي كند. در اين وبگاه، هيچ نشــاني از بي انگيزگي و 
بي  ميلي وجود ندارد و توصيه مي كنم سفر كسب وكار 

برخط وي را دنبال كنيد. 

3. دام ولز
بازاريابي برخط و پيوســته يك اشــتباه بزرگ است 
اما حقيقت اين است كه بســياري از كارآفرينان، به 
اين دليل كار را رها مي كنند كــه وقتي نتايج فوري 
مشاهده نمي كنند، از اشتياق آنها كاسته مي شود. اين 
كار زمان بر است و يك راهبرد متفكرانه براي كسب 
 سود از طريق بازاريابي پيوســته نياز است. دام ولز، 
يك بازارياب برخط بسيار موفق است كه رهنمودهايي 
را برای كارآفريناني ارائه مي كند كه مي خواهند بدانند 

كه چگونه درآمد برخط كسب كنند. 
 Human( وبگاه وي، با عنوان هيومن پروف ديزاينز

Proof Designs(، آموزش در قالب وبگاه را 

به افرادي ارائه مي كند كــه مي خواهند فرا بگيرند 
چگونه يــك وبگاه كامال تخصصي روش مناســبي 
براي اين كار ارائه مي كند، تمــام چيزها در ارتباط 
با تحقيقــات مربوط به جســتجوي كليد واژه هاي 
تخصصي، تا تبديل كردن آنها به پول در اين وبگاه ها 
پوشش داده شده اســت ولي صرفا حرف نمي زند. 
بلكه همراهي مي كند و به شكل مستمر، وبگاه هاي 
تخصصي ايجاد مي كند تا به داشته هاي خود بيفزايد 
و اين تجربيات را به موردكاوي ها براي خوانندگان 

تبديل كند. 

4. استيو رندل
 ،)Texfly( استيو رندل، مرد گرداننده تكســفالي
يك منبع برخط براي كارآفريناني است كه در ايجاد 
وبگاه هاي سودآور كامال تخصصي و رتبه بندي باالي 
آنها در جســتجوهاي برخط با استفاده از شبكه هاي 
خصوصي برخط تخصص دارد. وبــگاه رندل، به اين 
دليل متمايز است كه وي از صحبت راجع به آنچه واقعا 

نتيجه بخش است، هراسي ندارد. 
مديران عامل حرفــه اي متعددي به جاي گفتن 
اين امر كه محتواي باكيفيت بايد مبناي تمركز 
باشد، بر شبكه هاي برخط خصوصي تمركز دارند. 
شــبكه هاي برخط خصوصــي، وبگاه ها 
و بســياري از مديــران عامل 
برجسته را بر مبناي روش 

مشــابهي رتبه بندي 

مي كنند؛ البته اين روش را به شكل عمومي مطرح 
مي كنند. طرح وبگاه ها و شبكه برخط خصوصي 
مورد استفاده رندل كه در تكسفالي در دسترس 
هستند، بسيار ارزشمندند و افراد حاضر در فضاي 
برخط، مي توانند از اين اطالعات بهره مند شوند. 

5. استوارت واكر
وي يكي از كارآفرينان برخط است كه در بازاريابي 
وبگاه هاي تخصصــي برخط، تخصــص دارد. وي 
بينش و دانش خود را در وبگاه خود با عنوان نيچه 
هكس )Niche Hacks( به اشــتراك مي گذارد. 
وي كارآفريني با ســن كمتر از 30 ســال است كه 
دور دنيا سفر مي كند و از دارايي هاي برخط بسيار 
گسترده اي منتفع مي شــود. وي در حال زندگي 
بخشيدن به رويايي اســت كه بسياري از افراد آرزو 

دارند در كسب و كار برخط به آن دست يابند. 
به اين دليل كه بســياري از افراد قبل از آزاد ســازي 
كامل قابليت هاي خــود، كار را رهــا مي كنند، واكر 
تصميم گرفت تا وبگاهي را ايجاد كند كه بر تحقيقات 
وبگاه هاي تخصصي و مســيرهايي متمركز باشد كه 
خود وي شخصا براي ايجاد ســود دائمي قابل توجه، 
بدون داشتن موقعيت مكاني خاص استفاده مي كند. 
بهترين اطالعات وي، رايگان است و همان چيزي است 
كه تمام كارآفرينان برخط، ارزشمند 
مي دانند و مطالب وبگاه وي 
در ارتباط با ترافيك در حال 
افزايش فضاي برخط و 
ارتقاي محتوا، چيزي 
است كه تمام مالكان 
كســب وكارها به آن 

نياز دارند. 
منبع: اينترپرينر
ترجمه: بازده
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فناوری
اطالعات

چند سالي مي شــود كه برند اپل در بين 
ايراني ها و به ويژه جوانان جايگاه ويژه اي پيدا 
كرده و كمتر كسي را در اين قشر از جامعه 
مي بينيم كه گوشي آيفون در دست نداشته 
باشد. اين روزها فروش محصوالت كمپاني 
اپل در ايران افزايش چشمگيري داشته و به فروش بسيار بااليي دست 
پيدا كرده است. به عبارت ديگر گوشي هاي اپل اين روزها بخش زيادي 
از بازار تقاضاي مشتريان ايراني را تامين كرده اند تا آنجايي كه حتي 
طرح مبارزه با قاچاق كاال هم نتوانست از ورود نوبرانه هاي اين شركت به 
كشور جلوگيري كند. به عبارت ديگر اخبار مربوط به رجيستر نشدن 
گوشي هاي جديد اپل نيز نتوانست از عالقه مندي جوانان براي خريد 
اين محصوالت كم كند. رئيس اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي 
در گفتگو با »كسب وكار« در واكنش به عرضه اين گوشي در بازار ايران 
و قيمت آن تاكيد كرد: اين گوشي ها قاچاق است و ما مصرف كنندگان 
مي خواهيم كه در زمان خريد به اين موضوع توجه كنند. غالمحسين 
كريمي با بيان اينكه ارزش اين گوشي بسيار از كمتر از رقمي است كه 
هم اكنون در بازار به فروش مي رسد، اضافه كرد: ورود گوشي هاي آيفون 
از كانال غيررســمي، به موضوع كاالي قاچاق در بازار دامن مي زند. 
هرچند به گفته وي، براي آيفون هاي ديگر مشكلي پيش نمي آيد اما 
آيفون هاي ۷ در شرايطي به صورت قاچاق وارد كشور شده كه طرح 
مبارزه با قاچاق آغاز شده و طرح رجيستري هم به زودي آغاز مي شود 
پس به محض فعال شدن طرح رجيستري يقينا بايد منتظر از كار افتادن 
آيفون هاي ۷ قاچاق باشيم. اما واقعا دليل استقبال دختر و پسرهاي 

ايراني از اين برند چيست؟

گزارش»كسب وكار« از جايگاه ويژه 
محصوالت اپل در ميان جوانان ايراني

منباكالسم،
چونآيفوندارم قيمت تماس از عراق به ايران در 

ايام اربعين
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نرخ هر دقيقه 
مكالمه از عراق به سمت ايران را در ايام اربعين ۵۵۰ 
تومان اعالم كرد. كانال رســمي وزارت ارتباطات 
اعالم كرد: نرخ مكالمه اربعين امســال دقيقه اي 
۵۵۰ تومان تعيين شده كه به زودي به اپراتورهاي 
موبايل ابالغ مي شــود. براساس مذاكرات صورت 
گرفته با عراق، تعرفه ۵۵۰ تومان براي تماس هاي 
خروجي )از اپراتورهاي ايراني به سمت ايران( در ايام 
اربعين تعيين شده است كه سال گذشته اين نرخ 
حدود هزار تومان بود. وزارت ارتباطات پيش از اين 
از مذاكره براي كاهش ۴۰ درصدي نرخ مكالمات 
مشتركان ايراني در ايام اربعين در كشور عراق خبر 

داده بود. 

افت درآمد ساالنه براي نخستين 
بار در 14 سال گذشته

اپل گزارش مالي مربوط به ســه ماهه سوم سال 
۲۰۱۶ را منتشر كرد كه نشان از كسب سود خالص 

9 ميلياردي از درآمد ۴۶.9 ميليارد دالري دارد. 
اپل دقايقي پيش گزارش مالي مربوط به سه ماهه 
سوم سال ۲۰۱۶ را منتشر كرد كه براساس آن اين 
كمپاني موفق شده تا سودي 9 ميلياردي را از درآمد 
۴۶.9 ميليارد دالري به جيب بزند. اپل به ازاي هر 
سهم خود ۱.۶۷ دالر ســود كرده كه در مقايسه با 
سود ۱.9۶ دالري مدت مشابه سال پيش نشان از 
كاهش درآمد دارد. اپل تابستان سال گذشته موفق 
شده بود تا سودي ۱۱.۱ ميليارد دالري را از درآمد 
۵۱.۵  ميلياردي به جيب بزند. سه ماهه سوم سال 
۲۰۱۶ در تقويم مالي اپل چهارمين فصل از سال 

مالي ۲۰۱۶ را شامل مي شود.

خبر

گروه فناوری اطالعات 
News kasbokar@gmail.com

جوانان با خريد آيفون پز 
مي دهند

  رضا كيخواه، فروشنده موبايل
اين روزها در بازار موبايل ايران به راحتي مي توانيم  ببينيم كه به جرات 

60 درصد جوانان به دنبال خريد آيفون هستند. اين در حاليست كه تنها 
20 درصد خريداران از امكانات محصوالت اين برند اطالعات دارند و مابقي به 

خاطر چشم و هم چشمي و پز دادن است كه اين گوشي ها را تهيه مي كنند. هرچند 
به طور يقين افرادي هم هستند كه با نگاه تخصصي و فني گوشي هوشمند خود را 

انتخاب و يكي از نسخه هاي آيفون را خريداري مي كنند. از اين دست مشتريان نيز 
كم نيستند. بسياري از عالقه مندان واقعي اپل امكاناتي را به ما اطالع مي دهند 
كه واقعا منحصربه فرد است. به عنوان مثال يك خريدار از وجود فن هوشمند 

شنونده در محصوالت اين كمپاني خبر داد. اپل اين نوآوري را در مدل هاي 
جديد لپ تاپ هاي مك خود پياده سازي كرد؛ به طوري كه با شنيدن 

صداي كاربر در هنگام بيان دستور صوتي، صداي فن 
لپ تاپ به صورت خودكار كم مي شود تا صداي 

كاربر بهتر شنيده شود. 

اپل به همه شركت هاي ديگر ياد 
داد كه چطور موبايل بسازند

  سميرا معتمد، عالقه مند به برند آيفون- دانشجو
محصوالت اپل در دنيا و همين طور در ايران طرفداران خاص خودش را دارد. 

در حالي كه اينتل و مايكروسافت و بقيه برندها اين طرفداران را ندارند. علت در 
سبك زندگي متفاوت محصوالت اپل است. به عنوان نمونه شما در اپل با ايتونيز به 

موزيك هايتان دسترسي داريد و نيازي به درست كردن فولدرهاي تو در تو به سبك 
ويندوز نداريد. يا شما به كمك  اي فوتوز بسيار راحت به عكس هايتان دسترسي داريد و 
نيازي به ايجاد فولدرهاي تو در تو نداريد. من سال ها خودم را از داشتن دستگاه هاي اپل 

محروم كردم فقط و فقط به خاطر محدوديت هايي كه درباره آن مي شنيدم. اما چه اشتباهي 
مي كردم. با خريد نخستين محصول اپل فهميدم كه يك تلفن چطور بايد كار كند. به نوعي 

اپل به همه شركت هاي ديگر ياد داد كه چطور موبايل بسازند. به بقيه موبايل هايي كه 
كاربران شان خودشان را خوشبخت ترين معرفي كرده بودند. نگاهي بيندازيد تا 
ببينيد چقدر ايده كپي شده از اپل دارند. به محدوديت هايي كه اشاره مي شود 

مي گويند مدل تجاري اپل. همان مدلي كه باعث شد اپل در جايگاه 
فعلي قرار بگيرد. چرا؟ چون كاربرانش ازش راضي هستند 

و مثل بقيه در استفاده از دستگاه شان مشكل 
ندارند. 

آيفون پاي ثابت عكس هاي جوانان 
در شبكه هاي اجتماعي

  مهدي اميري، جامعه شناس 
آيفون گوشي محبوب و پرطرفدار شركت اپل كه در سراسر دنيا محبوبيت 

بسياري دارد اما قصه محبوبيت آيفون هاي اپل در ايران با تمام دنيا متفاوت است. معضل 
ظاهربيني و تجمل پرستي در تمام زمينه ها به شدت در جامعه ما رو به گسترش است و در 

اين ميان گوشي اپل به ويژه در بين قشر نوجوان و جوان تحصيلكرده )دانشجو( ما تبديل به نماد 
به روز بودن و موفقيت آن شخص شده است. البته اين امر در كنار زيبايي ظاهري اين محصول است 
كه نظر جوانان را جلب مي كند. بدون هيچ شك و ترديدي باز هم تاكيد مي شود يكي از مهم ترين 
داليلي كه قشر جوان ما را ترغيب به خريد آيفون مي كند مربوط به احساسي است كه اين برند در 

ميان عموم ايجاد كرده است. حس لوكس بودن و تجمل گرايي. با نگاهي به صفحات شبكه هاي 
مجازي كه كاربران ايراني آنها را هم به تصرف خود درآورده اند به راحتي مشاهده مي كنيم كه 90 

درصد سلفي هايي كه گرفته شده با برند آيفون بوده و گوشي موبايل طوري تنظيم شده است 
كه حتما نشان سيب گاز زده شده اپل در تصوير ديده شود. به عبارت ديگر، آيفون هاي 

اپل پاي ثابت صفحات ثروتمنداني است كه تجمالت 
خود را به رخ مخاطبان شان مي كشند. پس 

تعجبي ندارد كه آيفون 
يكي از مظاهر تجمل 

به حساب بيايد. 

وقتي صحبت از گوشي هاي ساخت 
چين يا حتي وقتي در صحبت ها نام 
كشــور چين به ميان مي آيد شايد 
نخستين نكته اي كه به ذهن همه ما 
برسد ارزاني كاالهاي چيني خواهد 
بود. گوشي هاي چيني در تمام دنيا به اين مشهورند كه 
قيمت كمي دارند و از ســوي ديگر مشخصات بااليي نيز 
دارند. يكي از ويژگي هاي بازار توليد در كشور چين قيمت 
پايين كارگر در اين كشور است، به طوري كه مي توان بر 
طبق مشــاهدات گفت كه پايين ترين هزينه نيروي كار 
در جهان در اختيار كشور چين است. به هرحال همه ما 
وقتي با اين گوشي ها كار مي كنيم بدون شك از خودمان 
مي پرسيم كه علت پايين بودن قيمت اين تلفن ها در حالي 
كه از سرعت و مشــخصات خوبي هم برخودار هستند، 

چيست؟

يادداشت 1
استقبال از گوشي هاي چيني به دليل كاهش قدرت خريد مردم
  غالمحســين كريمي،رئيس اتحاديه صنف دســتگاه هاي 

مخابراتي
توليد گوشي در كشور چين به لحاظ اينكه هزينه ها در 
اين كشور پايين تر اســت توجيه اقتصادي دارد. فرض 
كنيد دستمزد يك كارگر كه در خط توليد يك كارخانه 
توليد موبايل در آمريكا كار مي كند 20 دالر است، همين 
كارگر در كشــور چين 2 دالر حقوق مي گيرد. در حال 
حاضر بيشتر شركت هاي اروپايي و آمريكايي نيز در چين 
سرمايه گذاري كرده و خط توليد راه اندازي مي كنند اما 
نظارت بر توليد تلفن همراه با شركت مادر است از اينرو 
كيفيت همچنان حفظ مي شــود. در چين توليد گوشي 
درجه بندي دارد كه توليد درجه يــك به اروپا و آمريكا 
صادر شده و درجه دوم و ســوم آن به كشورهاي ديگر و 

خاورميانه ارسال مي شود. 
گوشي هاي چيني كه در بازار ايران وجود دارد به لحاظ 
صرف هزينه كمتر در خط توليد آن، ارزان تر از ســاير 

گوشي هاي موجود در بازار هستند و طبيعتا استقبال از 
آنها به جهت اينكه قدرت خريد مردم كاهش يافته است، 

بيشتر شده است.
 

يادداشت 2قيمت ارزان تر و مناسب تر گوشي هاي چيني 
قيمت ارزان تر و مناسب تر گوشي هاي چيني

علي شعيبي، كارشناس بازار موبايل
در حال حاضر بيشتر گوشي ها با برندهاي معتبر جهاني در 
كشور چين توليد مي شوند اين در حاليست كه تمام گوشي هاي 
معتبري كه در اين كشور توليد مي شود داراي استانداردهاي 
تاييد شده آن كشور و شركت مادر هستند. الزم است تاكيد 
شود كه دليل استقبال از گوشي هايي كه چيني هستند و در 
تمام فروشگاه هاي كشور به فروش مي رسند امكاناتي همچون 
پشتيباني از دوسيم كارت، حافظه باال، صفحه نمايش لمسي و 
قيمت ارزان تر و مناسب تر و... را دارند كه نياز امروز تمام مردم 
است. گوشي هاي چيني درواقع به سه دسته تقسيم مي شوند 
كه بيشترين استقبال از نوع گوشي هاي درجه سه چيني است 

كه دليل آن هم ارزان بودن است.
 البته اين گوشــي ها مورد خريد هميشــگي مشتريان 
اين كاالي ديجيتالي در بازار كشــور قــرار نمي گيرند. 
گوشــي هايي چيني كــه در بازار وجود دارد توســط 
نمايندگان رسمي وارد بازار كشــور مي شوند و اين در 
حاليســت كه گوشــي هاي وارداتي، قانوني متفاوت از 
گوشي هاي بي نام و نشان چيني در بازار دارند، چرا كه اين 
گوشي ها با كيفيت باال و خدمات پس از فروش در اختيار 

مشتريان قرار مي گيرد. 

يادداشت 3
توليد گوشي هاي ارزان قيمت به اقتصاد چين كمك كرد

بهنام ابوالقاسمي، توليدكننده موبايل
در تمام كشور مشاهده مي كنيم كه گوشي هاي چيني در 

دست مردم است و استقبال از آن نيز روز به روز افزايش مي يابد. 
البته كيفيت يك يا دو برند چيني در بازار بد نيست اما بقيه آنها 
نه كيفيت خوبي دارند و نه ظاهر مناسبي. اما با ابن حال مشاهده 
مي كنيم كه به دليل ارزان بودن و اينكه نيازهاي كاربران با همين 

گوشي ها برطرف مي شود، مورد استقبال قرار مي گيرند. اين 
در حاليست كه در كشور ما توانايي توليد گوشي تلفن همراه با 
كيفيت بسيار بهتر وجود دارد اما هر سازمان يا فردي كه اقدام 
به توليد گوشي در كشور مي كند به داليل زيادي با شكست 
مواجه شده يا به ســوددهي مورد انتظار و فروش مناسب 
نمي رسد. قيمت باالي ارز براي تهيه مواد اوليه و عدم امكان 
دريافت تسهيالت از موانع و مشكالتي است كه بر سر راه تمامي 
توليد كنندگان گوشي در كشور قرار گرفته است. از سوي ديگر، 
شرايط ركود نيز باعث مي شود هزينه هاي جاري توليد كنندگان 
از هزينه  انرژي گرفته تا دستمزد كارگران و كارمندان افزايش 
پيدا كند، . در حال حاضر برنامه توليد گوشــي هاي ارزان 
قيمت با كيفيت مناسب بسيار به اقتصاد چين كمك كرده 
و دولت نيز از اين مقوله ســودهايي برده است. هنگامي كه 
يكي از كاالهاي بســيار مهم و پر استفاده در كشور از طريق 
كمپاني هاي داخلي توليد و عرضه شوند بي شك ديگر نيازي 

به وارد كردن گوشي هاي 
گران قيمت از برندهاي 

لوكس نيست. 

يادداشت 4

ارزان تراست اما امكانات دارد
فرزانه نوروزي،كاربر تلفن همراه

من به شخصه طرفدار برند خاصي در خريد و استفاده از 
موبايل نسيتم. اما با توجه به اينكه اين گوشي ها مقداري 
ارزان تر از ديگر برندها در بازار است، يك گوشي چيني 
البته با برندي كه در ايران و جهان شــناخته شده تهيه 
كردم. اين گوشي با وجود ارزان تر بودن تمام امكاناتي را 

كه من مي خواستم، داشت. 
البته بايد بگويم كه تا همين چند وقت پيش گوشي های 
چيني با كيفيت بســيار پاييــن روانه بازار مي شــد 
 اما اكنون اوضاع تغييــر كرده و مي تــوان اميدواري 

بيشتري داشت. 

»كسب وكار« از صرفه اقتصادي توليد گوشي موبايل در چين گزارش مي دهد

ارزانيماماپرطرفدار
گروه فناوری اطالعات 
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پس از دریافت اســتاندارد ایمنی عابر پیاده برای تارا 
و راناپــاس، این بــار محصول دنای گــروه صنعتی 
ایران خودرو این استاندارد سخت گیرانه را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی ایران خودرو ، معاون تحقیقات، 
طراحی و تکوین محصول گروه صنعتی ایران خودرو در 
این باره گفت: با رویکردهای نوین مدیریتی در گروه 
صنعتی ایران خودرو، گام های توسعه، استانداردسازی 
و ارتقای کیفیت و ایمنی محصوالت با سرعت و جدیت 
بیش تری دنبال می شــود و بر همین اساس، پس از 
دو محصول تارا و راناپاس، خودرو دنا از اســتاندارد 
ســخت گیرانه ایمنی عابر پیاده عبور کرد. محســن 
رضایی منش افزود: این آزمــون در معتبرترین مرکز 

تست دنیا، برای محصول دنا نیز با موفقیت پشت سر 
 ECE R127 گذاشته شده و بر اساس استاندارد اروپایی
مورد تایید قرار گرفته است. وی با بیان این که در ماه 
گذشته، ایران خودرو موفق شــده بود با ارتقای سطح 
ایمنی و کیفی خودروی رانای ســال، تاییدیه ایمنی 
عابر پیاده را برای این محصــول دریافت کند، گفت: 
پس از گذشت یک ماه، خودروی دنا پاس، محصول 
دیگری است که توانســته با تغییرات اعمال شده و با 

تحلیل های مهندسی، الزامات این استاندارد را برآورده 
کند. وی تصریح کرد: بیش از این، استاندارد ایمنی عابر 
پیاده به دلیل تحریم به حالت تعلیق درآمده بود، ولی با 
تاش های گسترده و به روزآوری دانش و بررسی های 
محاسباتی و بعد از تغییرات اعمال شده روی دنا، این 
استاندارد اخذ شد. وی با بیان این که آزمون خودروی 
دنا پاس، در یک مرکز تست معتبر اروپایی و با حضور 
بازرســان و نمایندگان قانونی مرجع صدور تاییدیه 

E mark انجام شــده و مورد تایید قرار گرفته، افزود: 
 E مراحل فنــی و قانونی صدور تاییدیــه بین المللی
mark، برای هر دو خودروی رانای سال و دناپاس در 

حال انجام است.  

عبور محصوالت ایران  خودرو از استاندارد جهانی

دنا استاندارد ایمنی عابر پیاده را دریافت کرد
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حضور گروه خودروسازی سایپا 
در نمایشگاه مشهد

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد 
با حضور شرکت های گروه خودروسازی سایپا از 9 

شهریورماه شروع خواهد شد.
به گزارش ایلنا، گروه خودروسازی سایپا با هدف 
معرفی و ارائه دستاوردهای خود در حوزه محصول، 
قطعه سازی، بازاریابی و توسعه بازارهای هدف در 
مساحتی بالغ بر 4500 متر مربع در بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد حاضر و آخرین 
توانمندی های خود را در معرض نمایش خواهد 
گذاشت. در این نمایشــگاه 17 محصول جدید و 
متنوع  از گروه خودروســازی سایپا  با نام شاهین 
CVT، آریا اســپرت، کوییک اسپرت، کوییک.آر 
اتوماتیک، سه دستگاه شاهین با رنگ های متنوع 
جدید، دو دستگاه 151 کانوپی، وانت کارون، پادرا 
پاس اسپرت، پادرا پاس یخچال دار و پادرا پاس 
دوگانه ســوز و خودروهای تجاری شامل کامیون 
کشــنده KX و کامیونت باری فوتــون M4  و دو 
اتوبوس شهری در دو مدل برقی و دیزلی در حضور 
عاقمندان صنعت خودرو به نمایش در خواهد آمد.

در این نمایشــگاه به منظور آشــنایی بیشــتر 
عاقمندان به خودرو، تســت خودرو محصوالت 
شــاهین و کوییک.آر اتوماتیک برگزار می شود. 
همچنین به منظور دریافت نقطه نظرات مشتریان 
در خصــوص محصوالت  گروه ســایپا به صورت 
مستقیم و چهره به چهره، کارگاه مدیریت تجربه 
مشتریان برگزار می شــود. این نمایشگاه از 9 تا 
 12 شــهریورماه در محل دائمی نمایشگاه  های 
 بین المللی مشــهد از ســاعت 16 تا 22 برگزار 
 می شــود و گروه خودرو سازی ســایپا در سالن 

عطار پذیرای بازدیدکنندگان است.

خبر

معاون وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت گفــت: حضور تنها 
444 شــرکت دانش بنیان 
معدن و صنایع معدنی در بین 
هفت هزار و 64شرکت دانش 
بنیان کشور و سهم 6درصدی، سهمی بسیار ناچیز برای 
بخشی است که مشکات کار در آن زیاد است. »وجیه اهلل 
جعفری« در رویداد توسعه زیست بوم نوآوری »دموماین« 
افزود: در بخش معدن به خصوص در قسمت اکتشافات با 
مشکات متعددی مواجه ایم که یکی از آنها نبود دانش 

فنی کافی است.
 وی بیان داشت: باید با توسعه ارتباطات، شبکه سازی، 
شناسایی و معرفی افراد و شــرکت های دانش بنیان به 
بسترســازی بپردازیم تا خروجی آن توسعه اقتصادی 
کشور باشد. رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: در حوزه 
اکتشافات به دلیل ریسک باالی کار، شرایط با دو حوزه 

دیگر یعنی استخراج و فرآوری متفاوت است.
وی گفــت: در موضوع ماشــین آالت معدنی، مباحث 
قیمتی و استخراج بهینه، در کنار مسائل فنی و ایمنی 
بسیار مهم اســت. جعفری اضافه کرد: امروز 11 هزار 
معدن در کشور وجود دارد که تعداد زیادی از آنها معادن 
کوچک مقیاس هستند، اما شاید بتوان با تامین تجهیزات 

مناســب و متناســب این ذخایر را اقتصادی کرد. وی 
اظهارداشت: حسن معادن کوچک، وجود آنها در مناطق 
محروم است که با راه اندازی آنها می توان به اشتغالزایی و 
محرومیت زدایی از این مناطق اقدام کرد و این بسترسازی 
بر عهده ایمیدرو اســت. معاون وزیر صمت تاکید کرد: 
ایمیدرو به دنبال اشتغالزایی، توسعه معادن و استفاده 

بهینه از ذخایر و نیروی انسانی است که یک راه تحقق این 
مهم از طریق رویدادهای اینچنینی است.

وی بیان داشت: ایمیدرو وظیفه بسترسازی را از طریق 
تامین مالــی و ایجاد ارتبــاط بیــن تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان بر عهده دارد.  با مشارکت طرح ایجاد 
زیســت بوم نوآوری و فناوری بخش معــدن و صنایع 

معدنی )ایمینو( و کارگزاری »کارن کراد« )کارگزاری 
رســمی دارای مجوز از صندوق نوآوری و شــکوفایی 
ریاست جمهوری( رویداد »دموماین« با محوریت جذب 
سرمایه در حوزه ساخت ماشین آالت معدنی و صنایع 
معدن با حضور هشت شرکت دانش بنیان فعال در این 
عرصه برگزار شد. شرکت کنندگان رویداد جذب سرمایه 
دموماین، مدیران و کارشناسان بخش معدن و صنایع 
معدنی، استارتاپ ها و دارندگان طرح های سرمایه پذیری 
که دارای MVP، ســرمایه گذاران جسور )خطرپذیر(، 
صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق های جسورانه 
بورسی، سرمایه گذاران شرکتی، سرمایه گذاران عاقه مند 
به سرمایه گذاری جسورانه، نمایندگان صندوق نوآوری و 

شکوفایی و دیگر بازیگران هستند.
با توجه بــه اینکه در ســال های اخیر معــدن کاری 
خردمقیاس باعث شده اغلب معادن کشور توان تجهیز 
معادن با ماشین آالت پیشــرفته را نداشته باشند و با از 
دست دادن صرفه های ناشــی از مقیاس، قادر به رقابت 
با رقبای خارجی نباشند، اهمیت استفاده از طرح های 

نوآورانه و فناورانه چندین برابر شده است.
در خاتمه این مراسم توافق نامه حمایت از سرمایه گذاری 
در زنجیره صنعت فوالد با اولویت طرح های دانش بنیان 
و بومی سازی بین شــرکت فوالد ایران، صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و مرکز نوآوری معدن 

و صنایع معدنی ایران امضا و مبادله شد.

معاون وزیر صمت خبر داد

سهم ۶درصدی شرکت های دانش بنیان در بخش معدن

ارتقاء شاخص های زیست محیطی 
در مجموعه ذوب آهن اصفهان

محمدرضا طورچی مقدم مشاور توسعه امور دانش 
بنیان و فناوری های نوآورانه رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، دوشنبه 7 شهریورماه و همزمان 
با هفته دولت با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن 
بازدید از خط تولید و پروژه های زیســت محیطی 
با مســئولین این شــرکت دیدار و گفتگو کرد. به 
گزارش ا روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، 
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
در نشســت با مهدی بهرامی، معاون پشــتیبانی و 
خدمات اجتماعی و تعدادی از مدیران، سرپرستان و 
کارشناسان امور زیست محیطی ذوب آهن اصفهان به 
تشریح اهداف و سیاست های سازمان محیط زیست 
کشور پرداخت و گفت: صنایع فوالدی کشور به لحاظ 
نقش خود در مجموعه های صنعتی، خودکفایی و 
توسعه اقتصادی کشور از اهمیت خاصی برخوردار 
هستند و سازمان حفاظت محیط زیست کشور سعی 
می کند با حذف کاغذ بازی، هدایت و کمک به این 
صنایع در جهت تولید با کیفیت و قیمت مناســب، 
همزمان آالیندگی های این صنایع نیز کاهش یابد. 
وی افزود: مسئولین سازمان محیط زیست با حضور 
در تمامی کارخانه های کشور و گفت و گو با مسئوالن 
آن ها با اســتفاده از توانمندی های این شرکت ها و 
سازمان های دانش بنیان به بررسی و حل مشکات 
زیست محیطی می پردازد. مشاور توسعه امور دانش 
بنیان و فناوری های نوآورانه رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور با اشاره به اقدامات و پروژه های 
زیست محیطی ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: باعث 
خوشحالی است که ذوب آهن اصفهان عزم خود را بر 
اصاح، بهبود  و ارتقاء شاخص های زیست محیطی 

این شرکت جزم کرده است.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

صنعت و 
معدن



8

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2569| چهار شنبه 9 شهریورماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

گر
کار

پ:  
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

کار
ب و 

کس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
56

ه  9
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

دما
ور

هری
9  ش

ه|  
شنب

هار
چ

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دکت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

کار
ب و 

کس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

مشخصات موبايل جديد ويوو فاش شد
گزارشی جدید مشخصات یک موبایل سری V۲۵ شرکت ویوو را فاش کرده که 
طبق آن دستگاه دارای نمایشگر۶.۴۴ اینچی، باتری ۴۵۰۰ میلی آمپری و تراشه 
مدیاتک است.شرکت چینی ویوو در اوایل ماه جاری سری موبایل V۲۵ را در هند 
رونمایی کرد. این سری شامل دو دستگاه V۲۵Pro و V۲۵ است اکنون به نظر 
می رسد موبایل V۲۵e نیز در راه باشد. مشخصات و ویژگی های این دستگاه پیش 
از رونمایی در گزارشی جدید فاش شده است. طبق این گزارش V۲۵e نمایشگر 
۶.۴۴ اینچی AMOLED با رفرش ریت ۹۰ هرتز دارد و همچنین یک بریدگی به 
شکل قطره آب در قسمت باالی نمایشگر وجود دارد. این موبایل مجهز به حسگر 

اثرانگشت زیر نمایشگر است.
در کنار این موارد موبایل جدید سری V۲۵ ویوو دارای تراشه Helio G ۹۹ مدیا 
تک است. این تراشه دارای ۸ هسته اســت که ۲تای آنها ۲.۲ و ۶ هسته دیگر ۲ 
گیگاهرتزی هستند. همچنین GPU دستگاه نیز MC۲ Mali G۵۷ است.پشت 
V۲۵e تنظیمات دوربین ۳ تایی وجود دارد که یکی از آنها ۶۴ مگاپیکسل است. 
در کنار آن یک لنز ۲ مگاپیکسیلی Bokeh ویک دوربین ۲مگاپیکسلی ماکرو نیز 
وجود دارد. یک دوربین سلفی موبایل نیز ۳۲ مگاپیکسلی است. همچنین باتری 
۴۵۰۰ میلی آمپری با قابلیت شارژ ســریع ۴۴ وات در دستگاه نصب شده است. 
سیستم عامل V۲۵e نیز Funtouch OS ۱۲ مبتنی بر اندروید ۱۲ است.موبایل 

جدید سری V۲۵ ویو در رنگ های طالیی و سیاه ارائه می شود.

به دنبال جذب نخبگان علمی در نمايشگاه  نانو هستيم
مدیرعامــل یک شــرکت دانــش بنیان فعــال در عرصــه نانــو گفت:جذب 
 دانش آموختگان و افراد نخبه و به کارگیری آن ها در بخش تحقیق و توسعه از اهداف 

این شرکت است.
به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، فرهاد طاهری، مدیرعامل یک شرکت دانش 
بنیان درباره اهداف این شرکت برای حضور در نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۱ گفت: 
نمایشگاه  فناوری نانو جایی است که ما در آن با شناسایی فرصت های جدید، نقشه 
راه یک سال آینده را ترسیم و برای توسعه محصوالت جدید برنامه ریزی می کنیم.

وی با بیان اینکه ما با هدف معرفی محصول و ارتباط با صنایع در نمایشگاه حضور می 
یابیم، گفت: سومین هدف ما از شرکت در نمایشگاه نانو، جذب نخبگان علمی است. 
در سال ۱۳۹۸ ما موفق شدیم با افراد نخبه و عالقه مند، از طریق نمایشگاه نانو، آشنا 
شویم و اقدام به جذب آن ها کنیم. در سال ۱۴۰۱ نیز همین کار را انجام خواهیم داد 
و بخشی از نیاز نیروی انسانی را از میان دانش آموختگانی که در نمایشگاه با آن ها 

آشنا می شویم، تامین می کنیم.
وی با بیان اینکه ما در صدد جذب بازارهای بین المللی هســتیم، گفت:در حال 
حاضر به کشورهای ترکیه، عراق و آسیای میانه صادرات داریم و از طریق امارات 
به کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانســه محصول صادر کرده ایم. طاهری 
درباره برنامه های صادراتی آتی گفت: در حال حاضر روی صادرات به برزیل تمرکز 
داریم که امیدواریم تا یک ماه آینده بتوانیم صادرات به این کشور را آغاز کنیم. این 
 شرکت در زمینه تولید دستکش های ایمنی و ابزار آالت صنعتی و ساختمانی، 

ماسک و ... فعالیت می کند.

اخبار

فارغ التحصیالن رشــته های 
پزشکی تنها گروه صف بسته 
برای مهاجرت به قاره سبز و 
امریکا نبودند. طبق آمار های 
رســمی، تعداد دانشجویان 
ایرانی در خارج از کشــور در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا 
۲۰۱۹، از حــدود ۴۴ هزار نفر به بیــش از ۵۹ هزار نفر 
افزایش یافت و در ســال ۲۰۱۹، کشــور ایران از بابت 
دانشجو فرستی، بین ۲۴۱ کشور جهان به رتبه ۱۹ رسید.
رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
خبر داد که رییس جمهــوری، این مرکــز را مامور به 
»نگهداشت نخبگان و مهاجرت معکوس« کرده است. 
محمدصادق خیاطیان، ابتدای تابســتان امسال هم از 
آیین نامه مصوب اســفند ۱۴۰۰ در هیات دولت برای 
استفاده از ظرفیت نخبگان در بخش های مختلف دولت 
خبر داد و در توضیح هدف از تصویب این آیین نامه گفت: 
»کشور های اطراف، پروژه های بزرگی را تعریف می کنند 
که نخبگان ایرانی را جذب کنند و با وعده پول های کالن 

این افراد را به سمت خود ببرند.«

پزشکان هم بخشــی از نخبه های کشور 
هستند و می روند و برنمی گردند

طبق اعالم سه سال قبل مسووالن سازمان نظام پزشکی، 
از ابتدای دهه ۹۰ تا ســال ۱۳۹۷، تعداد درخواســت 
 Good پزشــکان برای دریافــت تاییدیه حرفــه ای
Standing به ســاالنه ۱۰۰۰ فقــره افزایش یافت و 
پیش بینی ها حکایت از آن داشت که در این بازه ۷ ساله، 
ساالنه ۳۰۰ الی ۳۵۰ پزشــک عمومی و ۳۰۰ پزشک 

متخصص به خارج از کشور مهاجرت کرده اند.
به گزارش فرارو، بی شــمار وعده های محقق نشــده 
دولت های وقت درباره اصالح و رفع چالش های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، بهبود شــرایط زیست شهروندان 
در کشــور، پایان مفاســد اقتصادی و رانت خواری ها و 
تبعیض های اجتماعی و اقتصادی در تمام سطوح جامعه، 
از جمله مهم ترین دالیل تصمیم شمار زیادی از پزشکان 

برای عزیمت دایم به مقصد کشور هایی بود که عالوه بر 
تامین این مطالبات به عنوان خواسته بحق هر شهروند و 
هر انسان، بتوانند بدون گرفتار شدن در دایره بروکراسی 
فرساینده و کهنه اداری و همچنین با بهره مندی از نظام 
آموزشــی به روز و مدرن در جهان پیشرفته، هم حرف 
جدیدی برای گفتن و شنیدن داشته باشند هم خدمات 
انسان دوستانه خود را مطابق با معیار های روز فراگرفته و 
ارایه دهند. فارغ التحصیالن رشته های پزشکی تنها گروه 
صف بسته برای مهاجرت به قاره سبز و امریکا نبودند. 
طبق آمار های رسمی، تعداد دانشجویان ایرانی در خارج 
از کشور در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، از حدود ۴۴ 
هزار نفر به بیش از ۵۹ هزار نفر افزایش یافت و در سال 
۲۰۱۹، کشور ایران از بابت دانشجو فرستی، بین ۲۴۱ 

کشور جهان به رتبه ۱۹ رسید.
طبق این آمار، از مجموع دانشجویان ایرانی مهاجر خارج 
از کشور، حدود ۱۰ هزار نفر در رشته های پزشکی مشغول 
تحصیل بودند. طبق شنیده ها در فاصله سه سال گذشته 
تاکنون، تعداد تقاضای پزشکان برای دریافت تاییدیه های 
حرفه ای از سازمان نظام پزشکی به بیش از ۴ هزار فقره 
در سال افزایش یافته که این رشد بیش از سه برابری در 
فاصله سه سال، نشان می دهد همان شرایطی که جمعی 
از نخبگان کشور را مصمم به مهاجرت و ترک وطن کرده 
بود حاال به مراتب ناامیدکننده تر شده که فارغ التحصیالن 
رشته های پزشکی ترجیح می دهند سختی و دشواری 
ترک زادگاه را به جان خریده، اما حداقل به کشوری بروند 
که شأن و کرامت همه انسان ها، فارغ از هر گونه تعلق و 
تفکر و مکنت، برابر و یکسان رعایت و محترم شمرده شود. 
افزایش بیش از سه برابری تقاضای مهاجرت گروهی از 
نخبگان کشور آن هم به فاصله سه سال، باز هم تاییدی 
دوباره است بر کاهش شدید سرمایه اجتماعی و البته آب 
رفتن این سرمایه که باید به عنوان پشتوانه دولت ها مورد 
توجه قرار می گرفت، بازتاب موثــری در تغییر رویکرد 

دولت های وقت نداشت.
۲۶ مرداد امســال، هیــات وزیران مصوبــه ای درباره 
افزایش یک ساله سقف کارانه پزشکان شاغل در مناطق 
برخوردار به رقم ۱۲۰ میلیون تومان داشت، اما به نظر 
می رسد در شرایطی که نخبگان کشور از هر گشایشی 
در نابسامانی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناامید 

شده اند، مشوق های ریالی و مادی از جنس نوشداروی بعد 
از مرگ سهراب، دیگر جوابگو نخواهد بود.

اگر امــروز و در چهارمین دهه بعد پیــروزی انقالب، 
شهر های دورافتاده از دسترسی به یک پزشک متخصص 
محروم هستند، دلیلی ندارد جز اینکه پزشک غیربومی، 
صرفا به جبــر »طرح اجباری« زندگــی موقت در یک 
منطقه فاقد هرگونــه امکانات را تاب مــی آورد و برای 
پایان یافتن این اجبار دو ساله آن هم در منطقه ای که نه 
آب آشامیدنی سالم دارد و نه جاده و نه زیرساخت های 
معمول مثل خطوط اینترنت و آنتن دهی شبکه تلفن 

همراه، ثانیه شماری می کند.

برای جمعی که می خواهند برگردند هم هیچ 
قدمی برنمی دارید

بخش دیگــر از این حکایــت مربوط بــه آن تعداد از 
فارغ التحصیالن رشته های پزشکی و پیراپزشکی است 
که در سال های گذشته برای ادامه تحصیالت تخصصی، 
عازم یکی از دانشگاه های پزشکی خارج از کشور شده اند و 
بعد از پایان تحصیالت و دریافت مدرک تخصصی و حتی 
در مواردی، اشتغال به طبابت در کشور مقصد، حاال قصد 
بازگشت به وطن و خدمت به شهروند ایرانی در زادگاه 
خودشان را دارند. حتی برای تسهیل بازگشت این گروه 
از نخبگان هم هیچ تسهیالتی فراهم نشده تا انگیزه ساز 

افزایش تعداد بازگشتی ها باشد.
آمار های رسمی وزارت بهداشت نشــان می دهد که از 
جمع فارغ التحصیالن رشته های پزشکی که طی ۱۰ سال 
اخیر برای ادامه تحصیالت تکمیلی و تخصصی مهاجرت 
کرده اند، تعداد بسیار اندکی و حدود ۲۰۰۰ نفر و کمتر از 
۱۵ درصد متقاضی انتقال به داخل کشور بوده اند و البته 
برای همین تعدادی که قصد بازگشت داشتند هم هیچ 

تسهیالت مشوق و امیدوارکننده ای مهیا نیست.
ســه ســال قبل از مجموع ۱۶۰۰ دانشجوی پزشکی 
متقاضی انتقال به دانشــگاه های علوم پزشکی داخل 
کشور، ۷۰۰ نفر واجد شرایط انتقال تشخیص داده شدند، 
اما به دلیل موانع سختگیرانه پیش روی متقاضیان، فقط 
۹۲ نفر موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه های علوم پزشکی 
داخل شدند.مرداد ماه امسال هم دو خبر مربوط به نحوه 
انتقال فارغ التحصیالن رشته های پزشکی به دانشگاه های 
داخل کشور منتشر شد که چیزی نبود جز تمدید همین 

سنگ اندازی های ناامید کننده.
ابتدای مرداد ماه، معاونت آموزشــی وزارت بهداشت با 
صدور اطالعیه ای برای آزادسازی مدارک فارغ التحصیالن 
علوم پزشکی جهت مهاجرت به خارج از کشور از اجرای 
دوباره محدودیت های مستند به »طرح قانون خدمات 
پزشکان و پیراپزشــکان« خبر داد. طبق این اطالعیه، 
متقاضیان تحصیل با هزینه شخصی در خارج از کشور 
و مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تا زمانی 
که دوره طرح خود را در مناطق انتخابی ســپری نکرده 
باشند، امکان دریافت مدارک فارغ التحصیلی را نداشته 
مگر آنکه وثیقه های کالنی باالی ۲۰۰ میلیون تومان و 
در قالب اسناد ملکی بسپرند و در این صورت هم پس از 

ارایه تعهد خدمت بعد از فراغت از تحصیل در دانشگاه 
خارجی، صرفا مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت 

دریافت می کنند.
به دنبال صدور این اطالعیه که واکنش های فراوانی در 
جامعه عمومی به دنبال داشت و انتقاد هایی با مضمون 
»مداخله دولت در زندگی و تصمیمات شخصی نخبگان« 
را برانگیخت، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت با 
تاکید بر اینکه همه افراد می توانند بعد از گذراندن »طرح 
قانون خدمات پزشکان و پیراپزشــکان«، مدرک خود 
را آزاد کنند، گفت: »کسانی که تعهد خدمت به وزارت 
بهداشت دارند و از امکانات این وزارتخانه استفاده کرده 
و در بیمارستان های تابعه تحصیل کرده اند؛ باید حتما 
سنوات تعهدات خود را بگذرانند و بعد از اتمام تعهدات 
می توانند مدرک خود را آزاد کنند. بنابراین، محدودیت 
آزادسازی مدارک برای هیچ گروهی وجود ندارد و همه 
افراد می تواننــد بعد از گذراندن طــرح قانون خدمات 
پزشکان و پیراپزشکان یا تعهد خدمت، مدرک خود را 
آزاد کنند. کسانی که قصد تحصیل در رشته پزشکی و 
پیراپزشکی دارند و همچنین افرادی که تخصص و فوق 
تخصص می گیرند، متعهد به خدمت در وزارت بهداشت 
هستند. قانون جدیدی هم تصویب نشده و این قانون از 

قبل وجود داشته، اما در مقطعی اجرا نمی شد.«
به دنبال اطالع رســانی درباره به جریان افتادن دوباره 
طرح مصوب فروردین ۱۳۶۷ که تمام فارغ التحصیالن 
رشته های پزشــکی، نتیجه اجرای اجباری آن را اتالف 
عمر و وقت خــود می دانند و اجبار بــه انجام این طرح 
را تبعیضی آشکار در مقایســه با فارغ التحصیالن سایر 
رشته های دانشگاه های دولتی و وابسته به وزارت علوم 
قلمداد می کنند، هفته اول مرداد ماه، دبیر شورای عالی 
برنامه ریزی علوم پزشــکی اعالم کرد که دانشجویان 
ایرانی خارج از کشــور متقاضی انتقال به داخل که بعد 
از ۲۰۱۹ تحصیل خــود را در خارج آغــاز کرده اند، به 
شرط آنکه دانشگاه انتخابی شان، از فهرست مورد تایید 
وزارت بهداشت باشــد، باید در آزمون صالحیت علمی 
شرکت کنند و دانشــجویانی که بعد از سال تحصیلی 
۲۰۲۳- ۲۰۲۲ به خارج کشــور رفته اند هم، در صورت 
تقاضای انتقال می تواننــد در آزمون صالحیت علمی 
شــرکت کنند، اما فقط می توانند به رشته های مقطع 

کارشناسی منتقل شوند.
طبق این تصمیم جدید، در واقع دانشجویان پزشکی، 
دندانپزشکی و داروســازی که خارج از کشور تحصیل 
کرده و حاال می خواهند به ایران بازگردند، صرف نظر از 
اینکه چه میزان از وقت و عمر و سرمایه خود و خانواده را به 
صرف یادگرفتن علم پزشکی رسانده اند، در صورت قبولی 
در آزمون صالحیت علمی تنها می توانند به رشته هایی با 

مقطع کارشناسی منتقل شوند.
رویه جدیدی که توسط این مقام مسوول اعالم شد، نقطه 
مقابل مصوبه ای بود که شهریور ۱۳۹۷ در همین شورا به 
تصویب رسید و حق انتقال به دانشگاه های داخل کشور را 
از تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های علوم 

پزشکی از ابتدای سال ۲۰۱۹ سلب می کرد.

تنزل فارغ التحصيل پزشكی خارج از كشور به مقطع كارشناسی
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آگهی تحدید حدود اختصاصی  
نظر به اینکه عملیات تحدیدی ششدانگ یک باب نانوائی پالک ۱/۱۰واقع در ناحیه ۷ بخش ۷شهرستان 
خرمشهر مورد تقاضای آقای عادل بریهی فرزند بخاخ باید انجام شود لذا با اختیار حاصله از ماده ۱۵ 
قانون ثبت و ماده ۶۱ آئین نامه اجرائی آن وبر حسب تقاضای مستدعی ثبت که درخواست انتشار آگهی 
تحدید حدود اختصاصی نموده وقت تحدید حدود روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰تعیین وعملیات 
تحدید حدود از ساعت ۸صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد. لذا از متقاضی وکلیه مجاورین طبق 
ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند. واخواهی
)اعتراض(مجاورین نســبت بــه حدود وحقوق ارتفاقی به اســتناد مــاده ۲۰ قانون ثبــت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت ســی روز پذیرفته خواهد شــد که بایســتی کتبــا به اداره 
ثبت محل تســلیم ورســید عرض حال دریافت نماید.ضمنــا معترض از تاریخ تســلیم اعتراض به 
اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواســت خود را به دادگاه صالحــه تقدیم وگواهی 
 تقدیم دادخواســت را اخذ وبه اداره ثبت ارائه نماید، ودرغیر اینصورت ســند مالکیت برابر مقررات 

صادر خواهد شد۱۰۶/م/الف
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

قادری
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک خرمشهر

آگهی فقدان مدرک تحصیلی ) نوبت دوم(
  مدرک فارغ التحصیلی  اینجانب امیرحسن جباری مقدم فرزند رضا به شماره ملی ۰۰۱۷۰۷۳۲۳۵صادره 
از تهران در مقطح   کارشناســی رشته  پرستاری از واحد دانشــگاه آزاد مرند بشماره   ۱۱۶۳۹۰مفقود 
 گردیــده و فاقد اعتبــار اســت  از یابنده تقاضا می شــود اصــل را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 

مرند ارسال نماید.۱۰۲۰۵

آگهي اعالن نظریه افراز
پیرو آگهي دعوت بــه افراز منــدرج در روزنامه اقتصاد بومی 
بشــماره ۱۰۴۳ مورخ ۰۴/۰۴/ ۱۴۰۱موضوع در خواســت 
افراز سهمي شــهرداری ماکو به مقدار ۱۱/۴۳۴ سهم مشاع 
از ششــدانگ پالک ۵۴ فرعی از ۱۰۰۰-اصلی به استحضار 
می رســاند برابر دفتر ثبت الکترونیکی اکبر و یداله ومحمد 
وناصر و خســرو و عادل مصطفی نژاد هرکدام نســبت به دو 
سهم از بیست و هشت ســهم از شش دانگ و کبری و سکینه 
مصطفی نژاد هرکدام نســبت به یک سهم از  بیست و هشت 
سهم از شش دانگ و وجیهه و فاطمه دنیامالی هرکدام نسبت 
به ۱/۱۲۳ سهم از بیست و هشت ســهم مشاع از ششدانگ و 
مهر افزا امینی اقدم نســبت به ۰/۳۲ سهم از بیست و هشت 
سهم مشاع از ششدانگ و سند چاپی ۲۶۶۳۹۶ ب ۹۶ به مقدار 
۱۱/۴۳۴ سهم مشاع از ۲۸ ســهم ششدانگ به نام شهرداری 
ماکو ثبت وســند مالکیت آن صادر شده اســت لذا عملیات 
مقدماتی ثبتی خاتمه یافته وملک فاقد رهن وبازداشــتی و 
بالمعارض می باشــد. بر اســاس صورتمجلس افرازي وارده 
بشــماره ۱۰۹/۱۰۵/۱۴۰۱/۵۲۳۱ مــورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ و 
نقشه ترسیمي که تصویر آن ذیال درج گردیده و بر طبق ماده 
۵ آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب ۱۳۵۷ 
راي بر افرازششدانگ یک قطعه زمین و ششدانگ چندین باب 
مغازه به مســاحت های ۲۳۸/۵۱ و ۱۶۴/۸۴ مترمربع صادر 
گردیده، اینک مراتب طبق ماده ۶آیین نامه قانون افراز و ماده 
۱۸آیین نامه اجرائي اســناد الزم االجــراء جهت اطالع کلیه 

مالکین مشاعي و اشخاص صاحب حق در یک نوبت آگهي مي 
شود تا با مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالک ماکو و مالحظه 
صورتمجلس افراز چنانکه به راي صادره و صورت مجلس افرازي 
اعتراض داشته با شــند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهي اعتراض خود را به دفتر دادگاه محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید آن را به این اداره ارائه نمایند. در صورت انقضاء مهلت 

مزبور و عدم وصول اعتراض، با اخذ گواهي الزم از مرجع قضائي 
مربوطه و بر اساس تقاضاي مالک، سند مالکیت قطعه مفروزي 

بنام متقاضي اقدام خواهد نمود.۱۰۳۶۹

تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۶/۰۹
رئیس ثبت اسناد و امالک ماکو – تاروردي زاده


