
کمیته فنی مشترک اوپک پالس پیش بینی کرد 
مازاد عرضه بازار نفت امسال به ۹۰۰ هزار بشکه 
در روز می رسد که ۱۰۰ هزار بشکه در روز باالتر از 

پیش بینی قبل این کمیته است.
به گزارش ایسنا، کمیته فنی مشترک اوپک پالس 
تحت سناریوی پایه خود، انتظار دارد مازاد عرضه 
نفت در ســپتامبر به ۳.۱ میلیون بشــکه در روز 
می رســد و به ۰.۶ میلیون بشکه در روز در اکتبر 
کاهش پیدا کرده و سپس به ۱.۴ میلیون بشکه در 

روز در نوامبر رشد می کند.
پس از اظهارات شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 

وزیر انرژی عربستان ســعودی که هفته گذشته 
اعالم کرد اوپک ممکن است الزم باشد تولید نفت 
را محدود کند، اعضای این گروه شــامل عراق، 
الجزایر، کویت، گینه استوایی و ونزوئال با انتشار 
بیانیه هایی، حمایت خود را از این پیشنهاد اعالم 
کردند. لیبی و کنگو هم چنــد روز بعد به جمع 

حامیان این پیشنهاد پیوستند.
شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیــر انرژی 
عربستان ســعودی در مصاحبه ای به بلومبرگ 
گفت: بازار معامالت آتــی نفت گرفتار دور باطل 
خود ساخته نقدینگی بسیار اندک و نوسان بسیار 

شدید شده است و هزینه مدیریت ریسک برای 
فعاالن بازار را گران کرده است. قیمت ها بر اساس 
اخبار بدون مدرک که درباره نابودی تقاضا وجود 
داشته و ســردرگمی درباره تحریمها، بایکوت و 
سقف قیمت که از سوی آمریکا برای نفت روسیه 
پیشنهاد شــده، ســقوط کرده اند. این شاهزاده 
سعودی گفت: سازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش، آماده کاهش تولید به 
منظور برگرداندن دو طرف بازار به تعادل هستند. 
بر اســاس گزارش رویترز، نشست بعدی وزیران 

اوپک پالس پنجم سپتامبر برگزار می شود.

وزیر دیجیتال ژاپن علیــه فناوری قدیمی اعالن 
جنگ کرد که بسیاری از افراد چند دهه است که 

آن را ندیده اند.
به گزارش ایسنا، وزیر دیجیتال ژاپن که وعده داده 
است از بوروکراسی همه ابزارهای قدیمی از تمبر 
هانکو گرفته تا دستگاه فکس خالص شود، اکنون 

علیه فالپی دیسک اعالن جنگ کرد.
تارو کونو، وزیر دیجیتال ژاپن در توییتی نوشت: 
فالپی دیسک به همراه وســایل مشابهی شامل 
سی دی یا مینی دیســک، همچنان برای حدود 
۱۹۰۰ سلســله مراتب دولتی الزامی هســتند 

و باید حذف شــوند. وی روز سه شــنبه در یک 
کنفرانس مطبوعاتی گفته بود: ما این شــیوه ها 
را به ســرعت بازبینی می کنیم. فومیو کیشیدا، 
نخســت وزیر ژاپن، حمایت کامل خود را از این 
اقدام اعالم کرده است. اصال این روزها کجا کسی 
فالپی دیسک می خرد؟ ژاپن تنها کشوری نیست 
 که تالش می کند از شــر این فنــاوری قدیمی 

خالص شود. 
وزارت دفاع آمریکا در ســال ۲۰۱۹ اعالم کرد به 
استفاده از فالپی دیسک هایی که برای نخستین 
بار در دهه ۱۹۶۰ ساخته شــده اند، در سیستم 

کنترل زرادخانه هســته ای خود پایان می دهد. 
گروه سونی ســاخت فالپی دیســک را در سال 
۲۰۱۱ متوقف کرد و بسیاری از افراد جوان قادر 
به توضیح نحوه استفاده از فالپی دیسک نیستند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، طبق مطلب ارائه شده 
از سوی کارگروه دیجیتالی دولت، موانع حقوقی، 
استفاده از فناوری مدرن مانند ذخیره سازی ابری، 
برای استفاده گسترده در سیستم اداری را دشوار 
کرده است. این گروه به مرور تمهیدات و طرح ها 
خواهد پرداخت و تا پایان سال، راه هایی را برای 

بهبود آنها اعالم می کند.

یک نظرسنجی تجاری امروز پنجشنبه نشان داد 
که فعالیت در بخش تولید روسیه در ماه آگوست 
با سریع ترین نرخ از ژانویه افزایش یافت که ناشی 
از تقاضای داخلی قوی تر بــود که باعث افزایش 

فروش شد.
به گزارش ایســنا، شــاخص مدیران خرید اس 
اند پی گلوبــال در ماه آگوســت از ۵۰.۳ در ماه 
قبل به ۵۱.۷ رســید و باالتر از مــرز ۵۰ صعود 
 کرد کــه افزایــش فعالیت هــا را از انقباضات 

جدا می کند.
تولیــد در ایــن بخــش در ماه آگوســت پس 
از شــش ماه انقباض کــه در فوریه آغاز شــد، 

افزایش یافت و این زمانی بود که روســیه ۱۰ها 
هزار نیــرو را به اوکراین فرســتاد و تحریم های 
 بی ســابقه ای از ســوی غــرب علیه روســیه

 ایجاد کرد.
اس اندپی گلوبــال در یک نظرســنجی ماهانه 
اعالم کرد که افزایش تولید با تقاضای مشــتری 
 قوی تــر و افزایــش ورودی سفارشــات جدید 

مرتبط است.
افزایــش فــروش جدیــد در مــاه آگوســت 
ســریع ترین افزایش فــروش از آوریل ۲۰۱۹ 
بود زیرا شــرکت ها به کسب مشــتریان جدید 
و تقاضــای مشــتریان قوی تر در بــازار داخلی 

اشــاره کردند امــا سفارشــات صادراتی جدید 
برای هفتمین ماه متوالی کاهــش یافت و نرخ 
 انقباض به باالترین حد خود در سه ماه گذشته

رسید.
به نقــل از رویترز، این نظرســنجی نشــان داد 
که اعتمــاد تجــاری در میــان تولیدکنندگان 
روســی با وجود موانــع اقتصــادی، همچنان 
خوش بین بــود. اس اندپی گلوبــال اعالم کرد: 
گزارش هــا نشــان می دهــد کــه خوش بینی 
ناشــی از امید بــه تقاضای بیشــتر مشــتری 
 و ســرمایه گذاری در بازاریابــی و تبلیغــات 

بود.

اقتصاد هند با سریع ترین ســرعت در یک سال 
گذشته رشد کرد که با مصرف تقویت شد و حوزه 
بانک مرکــزی را برای تمرکز بر مبــارزه با تورم 

افزایش داد.
به گزارش ایســنا، داده های منتشر شده وزارت 
آمار هند نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی 
در دوره آوریــل تا ژوئن ۱۳.۵ درصد نســبت به 
سال گذشته افزایش یافته است. این در مقایسه 
با برآورد میانگین ۱۵.۳ درصدی در نظرسنجی 
بلومبرگ و با رشــد ۴.۰۹ درصدی در ســه ماه 

منتهی به مارس است.
تاثیــر تولیــد ناخالــص داخلــی بــا احیای 

تقاضــای داخلی، بــه ویژه در بخــش خدمات 
گسترده کشــور، حمایت می شــود زیرا دولت 
 محدودیت هــای تحــرک مرتبط بــا ویروس 

را کاهش داد.
در حالی که هند سریع ترین رشد اقتصادی جهان 
را حفظ می کند، به دلیــل ترس از رکود جهانی و 
افزایش هزینه های اســتقراض، سرعت رشد در 
آینده تعدیل می شود. بانک مرکزی از ماه مه، نرخ 
سیاستی معیار را ۱۴۰ واحد پایه در سه حرکت 
نرخ افزایش داده و قول داده اســت که اقدامات 
بیشــتری برای کاهش تورم به زیر سقف هدف 

شش درصدی خود انجام دهد.

کونال کوندو، اقتصاددان گفت: ما نشانه هایی از 
کاهش شدت بادهای دنباله دار ناشی از بازگشایی 
اقتصادی را می بینیم. افزایش هزینه استقراض را 
به چشم انداز مصرف داخلی بی خطر اضافه کنید، 
و ســرمایه گذاری تجاری می تواند به طور بالقوه 

ضعیف باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، داده ها نشان می دهند 
که سرمایه گذاری خصوصی طی آوریل تا ژوئن 
۲۰.۱ درصد نســبت به سال گذشــته افزایش 
یافته است. هزینه های دولت ۱.۳ درصد افزایش 
یافت در حالی که مصرف خصوصی ۲۵.۹ درصد 

افزایش یافت.

نظرسنجی ها امروز پنجشنبه نشان داد که فعالیت کارخانه های 
آسیا در ماه آگوست کاهش یافت زیرا محدودیت های کووید 
صفر و فشار هزینه ها در چین همچنان به کسب وکارها آسیب 
می زند و چشم انداز بهبود اقتصادی شکننده منطقه را تیره تر 

می کند.
به گزارش ایســنا، فعالیت های تولیدی در کشورهایی مانند 
ژاپن، چین، کره جنوبی و تایوان ضعیف بود و نشانه ای از کاهش 
تقاضا بود که به مشکالت شــرکت هایی می افزاید که قباًل از 

محدودیت های عرضه رنج می بردند.
به گفته تحلیلگران، عزم فدرال رزرو آمریکا برای ادامه افزایش 
تهاجمی نرخ بهره نیز با دامــن زدن به ترس از رکود در یکی از 

بزرگ ترین بازارهای صادراتی آســیا، حال وهــوای تجاری را 
تضعیف می کند.

محدودیت های همه گیــر چین و تنش هــای ژئوپلیتیکی با 
ایاالت متحده همچنان زنجیــره تامین را مختل می کند. تورو 
نیشیهاما، اقتصاددان ارشــد در توکیو گفت: افزایش تورم به 

تقاضای داخلی در سراسر آسیا آسیب می زند.
ترس از رکود ایاالت متحــده نیز کمکی نمی کند. اقتصادهای 
ایاالت متحده و چین موتورهای رشد جهانی هستند، بنابراین 
وقتی هر دوی آنها در حال نوسان هستند، این امر برای مشاغل 

دردسر ایجاد می کند.
داده ها امروز پنج شنبه نشان دادند که شاخص مدیران خرید 

متمرکز بر تولید چین )PMI( برای اولین بار در سه ماه گذشته 
در ماه اگوست کاهش یافت زیرا تقاضای ضعیف، کمبود برق و 
شیوع دوباره بیماری کووید، باعث اختالل در تولید شده است.

فعالیت کارخانه های ژاپن در ماه آگوســت با کمترین سرعت 
در نزدیک به یک سال گذشته رشد کرد، در حالی که فعالیت 
کره جنوبی با شدیدترین سرعت در دو سال اخیر کاهش یافت.

فعالیت های تولیدی در تایوان نیز به شدت بدتر شد و تولید و 
سفارش های جدید هر دو با ســریع ترین سرعت از زمان موج 

اولیه همه گیری در مه ۲۰۲۰ کاهش یافتند.
آنابل فیدس، معــاون اقتصــادی در S&P Global درباره 
چشــم انداز تولید تایوان گفــت: وخامت قابــل توجه تقاضا 

همچنین به این معنی اســت که شــرکت ها فعالیت خرید و 
موجودی انبار را کاهش می دهند زیرا شــرکت های بیشتری 
 پیش بینی می کنند ســطح تولید در ســال آینــده کاهش 

بیشتری پیدا کند.
شاخص نهایی مدیران خرید ژاپن در ماه اگوست از ۵۲.۱ در ماه 
قبل به ۵۱.۵ کاهش یافت که ضعیف ترین نرخ رشد از سپتامبر 

۲۰۲۱ را نشان می دهد.
شــاخص مدیران خرید کره جنوبی در ماه آگوســت از ۴۹.۸ 
در ژوئیه به ۴۷.۶ کاهش یافت و برای دومین ماه زیر آســتانه 
۵۰ باقی ماند و به پایین ترین ســطح از جوالی ۲۰۲۰ رسید. 
شاخص مدیران خرید تایوان در ماه آگوست به ۴۲.۷ رسید که 

نســبت به ۴۴.۶ در جوالی کاهش یافت. با این حال، تضعیف 
تقاضا، اثر جانبی کاهش فشار قیمت ها را دارد. تولیدکنندگان 
کره جنوبی شــاهد افزایش قیمت مواد اولیه در ماه آگوست 
با کمترین نرخ در ۱۹ ماه گذشته بودند. میانگین هزینه های 
ورودی تولیدکنندگان کاالهای تایوانی برای اولین بار از ماه مه 
۲۰۲۰ کاهش یافت زیرا قیمت برخی از مواد خام مانند فوالد و 

نفت شروع به کاهش کرده است.
شاخص مدیران خرید نشان داد که آســیای جنوب شرقی با 
شتاب رشد فعالیت های تولیدی در اندونزی، فیلیپین و تایلند، 
نقطه روشنی در منطقه باقی مانده اســت، در حالی که رشد 

مالزی اندکی کاهش یافته است.

عباس معروفی، داستان نویس، نمایش نامه نویس و شاعر 
در سن ۶۵ سالگی در آلمان از دنیا رفت. به گزارش ایسنا، 
صفحۀ رسمی خانۀ هدایت و نشر گردون این خبر را اعالم 

کرده و نوشته است: »جان ما، جاودانه شد.«
همچنین روابط عمومی نشر ققنوس با تایید این خبر به 
ایسنا گفت که عباس معروفی صبح امروز )پنج شنبه، ۱۰ 

شهریور( در پی بیماری سرطان از دنیا رفت.

عباس معروفی، رمان نویس، نمایش نامه نویس و شاعر 
در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ متولد شــد. او فعالیت ادبی 
خود را زیر نظر هوشنگ گلشیری و محمدعلی سپانلو 
آغاز کرد و در دهۀ ۶۰ با چاپ رمان »سمفونی مردگان« 
به شهرت رسید. از دیگر آثار او می توان به »سال بلوا«، 
»پیکر فرهاد«، »فریدون سه پسر داشت«، »ذوب شده«، 
»تماما مخصــوص«، »نام تمام مردگان یحیاســت«، 

»روبروی آفتاب«، »آخرین نسل برتر«، »عطر یاس«، 
»دریاروندگان جزیره آبی تر«، »شــاهزاده برهنه«، »تا 
کجا با منی«، »ورگ«، »نامه های عاشقانه و منظومه ی 
عین القضات و عشق«، »چهل ساله تر از پیامبر« و... اشاره 
کرد. او در سال ۱۳۶۹ مجلۀ ادبی »گردون« را تأسیس 
کرد. معروفی در دهه های پایانی عمر خود به آلمان رفت 

و در همان جا نیز درگذشت.

ژاپن برای انقراض فالپی دیسک دست به کار شدافزایش برآورد اوپک پالس از مازاد عرضه بازار نفت

رمز موفقیت اقتصاد روسیه در سایه جنگ؟ ناجی اقتصاد هند چه بود؟

اقتصاد آسیا کم آورد؟

عباس معروفی درگذشت
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تشــکیل صف برای خرید 
دالر و ارز سهمیه ای نشان 
از مدیریــت ضعیــف این 
بــازار دارد. زمانی که دولت 
آگاه اســت که از کارت ملی برای دریافت سهمیه 
سوءاستفاده می شود باید شرایط را طوری مدیریت 
کند که فاصله قیمتی از بین برود. به هر حال فاصله 
قیمتی دالر ســهمیه ای با بــازار آزاد قابل تامل 
اســت. همین اتفاق موجب رونق اجاره کارتهای 
ملی از مبلغ ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان شــده است. 
 صاحبان کارتهای ملی هم تمایل به مشارکت برای 

کسب سود دارند...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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کاهش ۱۹ درصدی 
صدور پروانه های 

ساختمانی

شناسایی 780 واحد 
راکد تولیدی در تهران

مابه التفاوت قیمت دالر سهمیه ای  و  بازار به دو میلیون رسید

رونق خرید و فروش دالر سهمیه ای
صفحه4
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تیغ دولبه  واردات  لوازم خانگی
  قاچاق    بیشتر  از   واردات    رسمی   به   تولید   داخلی  لوازم خانگی  ضربه   می زند

بر اساس پروانه ســاختمانی شهرداری های کشور 
در ســال ۱۴۰۰ کاهش ۱۶،۲ درصدی واحد های 
مسکونی برای احداث ساختمان توسط شهرداری 
تهران و کاهش ۱۹.۵ درصدی آن در شهرداری های 
کل کشور در سال ۱۴۰۰ نســبت به سال ۱۳۹۹ 
مشاهده شد.  مرکز آمار کشور از کاهش پروانه های 
ساختمانی شهرداری تهران و نیز شهرداری های کل 
کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن خبر 
داده است.  براساس این آمار در سال ۱۴۰۰، تعداد ۴۴ 
هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده 
برای ساخت ساختمان در شهرداری تهران، پیش 

بینی شده است که نسبت...

بر اساس پروانه ســاختمانی شهرداری های کشور 
در ســال ۱۴۰۰ کاهش ۱۶،۲ درصدی واحد های 
مسکونی برای احداث ساختمان توسط شهرداری 
تهران و کاهش ۱۹.۵ درصدی آن در شهرداری های 
کل کشور در سال ۱۴۰۰ نســبت به سال ۱۳۹۹ 
مشاهده شد. به گزارش تسنیم؛ مرکز آمار کشور از 
کاهش پروانه های ساختمانی شهرداری تهران و نیز 
شهرداری های کل کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به 
ســال پیش از آن خبر داده است.  براساس این آمار 
در سال ۱۴۰۰، تعداد ۴۴ هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی 
در پروانه های صادرشده برای ساخت ساختمان در 
شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به 

سال قبل از آن حدود ۱۶،۲ درصد...



اقتصاد2
ایران

رئیس بانک مرکزی:
تورم حذف ارز 4200 تخلیه شد

رئیس کل بانک مرکزی به تشریح اقدامات یک 
سال اخیر در کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی، 
بازار ارز، فراریان مالیاتــی و تأمین مالی دولت 
پرداخت که ســبب کاهش نرخ تورم از نزدیک 
به ۶۰درصد در پایان دولت گذشــته به حدود 
۴۰درصد در سال جاری شده است. به گزارش 
تسنیم، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
با حضور در گفتگوی ویژه خبری، درباره وضعیت 
متغیرهای پولی و تفاوتی که در این دولت نسبت 
به گذشته اتفاق افتاده است، اظهار کرد: وضعیت 
رشد پایه پولی تا پایان تیرماه بهتر شده و رشد 
پایه پولی به 2۶.2 درصد و نقدینگی هم به 37.۴ 
درصد رســیده اســت. وی ادامه داد: البته 2.5 
درصد از این عدد مربوط به پوشش آماری بانک 
مهر اقتصاد است که با کسر آن نقدینگی به 3۴.9 
درصد می رســد و به این ترتیب رشد نقدینگی 
بهبود پیدا کرده است، البته این وضعیت هنوز 
مطلوب نیست و بانک مرکزی برنامه هایی برای 

بهبود این وضعیت دارد.

جزئیات کاهش تورم
صالح آبادی در ادامه درباره آمار تورم نیز بیان کرد: 
تورم نیز از 59.3 درصد در ابتــدای دولت به ۴۰.1 
درصد رسیده اســت. وی یادآور شــد: این آمار در 
شرایطی به دست آمده است که در ماه های اخیر با 
تورم جهانی نیز مواجه بودیم به طوری که از اواخر سال 
قبل کشورهای اروپایی و آمریکایی با افزایش شدید 
تورم مواجه شدند، داخل کشور نیز ما از ناحیه طرح 
مردمی سازی یارانه ها تورم داشتیم که به عنوان مثال 

تورم ماهیانه خردادماه به بیش از 12 درصد رسید.

تورم حذف ارز 4200 تخلیه شد
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته این 
تورم طبیعی بود و هر وقت نیز طرح را اجرا می کردیم 
همین اتفاق رخ می داد، ولی بحمــداهلل آثار تورم 
این موضوع در مردادماه تخلیه شد و تورم ماهیانه 
مردادماه به 2 درصد رسید و هم اکنون در روال عادی 
قرار گرفته ایم. رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات 
متنوعی که در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی در 
دست اقدام است، توضیح داد: برخی از این اقدامات 
مربوط به اصالح رابطه دولت و بانک مرکزی است که 
یکی از مهم ترین موضوعات در این زمینه استفاده 
دولت از تنخواه بانک مرکزی است. تالش دولت این 
است که از این تنخواه استفاده نکند و از سایر منابع 

خود استفاده کند.

کنترل اضافه برداشت بانک ها
صالح آبادی ادامــه داد: موضوع بعــدی کنترل 
اضافه برداشت بانک ها بوده که به عنوان یک محور 
کلیدی در دســتور کار ما بوده است و می تواند به 
کنترل نقدینگی کمک کند. وی با اشاره به اینکه 
دولت بخشی از هزینه های خود را از ناحیه فروش 
اوراق تأمین می کند، یادآور شــد: اوراقی که در 
گذشته صادر شده اکنون سررسید شده است و 
دولت باید با فروش اوراق جدید آن ها را تســویه 
کند، ولی درمجموع از ابتدای سال جاری دولت 
3۴ همت اوراق منتشر کرده و فروخته است که 
12 همت از این رقم را بانک ها خریداری کرده اند 
و 22 همت نیز به غیر از بانک ها فروخته شــده 
است و مثاًل صندوق ها و سایر سرمایه گذاران این 
اوراق را خریداری کرده اند؛ بنابراین اتفاق خوبی 
است که فقط بانک ها خریدار این اوراق نباشند. 
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: البته بر اساس 
مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها باید 3 درصد از 
سپرده های خود را به اوراق دولتی اختصاص دهند، 
اما در سال جاری 35 درصد از اوراق به بانک ها و ۶5 

درصد به سایر نهادهای مالی فروخته شده است.

پرداخت 1000میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی در 4ماهه 1401

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به جلسه روز 
گذشته هیئت دولت با رهبر انقالب بیان کرد: رهبر 
انقالب اشاره مهمی داشتند که اقدام بانک مرکزی 
درباره سختگیری بر ترازنامه بانک ها اقدام خوبی 
اســت و باید ادامه پیدا کند، اما باید توجه شود که 
سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی نیز تأمین شود 
که نکته بسیار مهمی بود. صالح آبادی تصریح کرد: 
رصد ما نشان می دهد که طی ۴ ماه ابتدایی امسال 
1۰۰۰ همت تسهیالت به بخش های مختلف اعم از 
خانوارها و بنگاه ها پرداخت شده که از این مقدار ۶۶ 
درصد به بخش سرمایه در گردش بنگاه ها پرداخت 
شده است، 12.8 درصد نیز برای ایجاد بنگاه های 
جدید پرداخت شــده و مابقی نیز به سایر حوزه ها 
پرداخت شده است؛ بنابراین مورد نظر بانک مرکزی 

است که این موارد را تقویت هم کنیم.

خبر

براساس آخرین آمارهای 
رســمی حجــم قاچــاق 
لوازم خانگی، ســاالنه یک 
میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر 
و حجــم کاالی غیرقاچاق 
در این بخش چهار میلیــارد و 3۰۰ میلیون دالر 
است. تخمین های صورت گرفته نشان می دهد بعد 
از پنج سال ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی، 
بین 3۰ تا ۴۰ درصد ارزش بازار لوازم خانگی کشور 

کاالی قاچاق باشد. 
قاچاق در برخی اقالم لوازم خانگی که تولید داخلی 
در آن زمینه وجود نــدارد و یا کــم و کیف تولید 
متناسب با نیاز بازار نیســت، از جمله برخی اقالم 
لوازم خانگی خرد به مراتب رونق بیشــتری دارد. 
بررسی ها اما نشــان می دهد حجم باالی کاالهای 
تقلبی و نبود خدمات پس از فروش، مصرف کننده 
و خریدار این کاالها را مســتاصل کرده اســت. از 
همین رو اگــر تولیدکننده های داخلــی بتوانند 
متناســب با نیاز بازار و تکنولــوژی روز، تولیدات 
داخلــی در ایــن زمینــه را افزایش دهنــد و با 
گارانتی و خدمات پس از فروش مناســب به بازار 
 عرضه کنند، مــورد اســتقبال مصرف کننده قرار 

خواهد گرفت.
کارشناســان معتقدنــد چنانچه رویکــرد اصلی 
تصمیم گیــران متمرکز بر تقویــت تولید داخلی 
باشــد، بهترین ســناریو با نگاه بلندمدت، انتقال 
فناوری و تولید برندهای خارجی در داخل کشــور 
اســت. چرا که فرصت هایی مانند جذب ســرمایه 
و صــادرات به کشــورهای منطقــه نتایج مثبت 
دیگری مانند اشتغالزایی و افزایش تولید داخلی و 
صادرات را به همراه خواهد داشت. اولویت دوم نیز 
سناریوی واردات به شرط صادرات است که مشوق 
تولیدکنندگان برای ارتقــای کیفیت محصوالت 
خواهد بود و با الزام به ارائه خدمات پس از فروش، 
محصوالت با کیفیت خارجی وارد کشور خواهد شد.

حسین فتاحی مدیرعامل امرســان در این زمینه 
می گوید: آزادسازی کامل واردات که در سال های 
قبل از تحریم هم تا حدودی به اجرا گذاشــته شد، 

یک تهدید مهم برای تولیدکنندگان کوچک مقیاس 
به شمار می رود. شــرکت های بزرگ تولیدکننده 
رقابت با برندهای خارجی را در دوره های مختلف 
تجربه کرده انــد، اما شــرکت های کوچک امکان 
تولید در تیــراژ باال و اســتفاده از صرفه ی مقیاس 
ندارند. ضمن اینکه شــرکتهای بــزرگ نیز به هر 
حال بخشــی از بازار داخلی را از دســت خواهند 
داد و تضعیف می شــوند. مهم ترین تهدید در این 
سناریو قیمت گذاری دســتوری محصوالت لوازم 
خانگی از سوی ســازمان حمایت اســت، چرا که 
این شــیوه قیمت گــذاری، همچون ســال های 
گذشته، امکان ایجاد رقابت ســالم و تعادل عرضه 
و تقاضا را ســلب می کند و نتیجــه بلندمدت آن 
کاهش ســرما یه گذاری در صنعت لــوازم خانگی 
اســت. با اتخاذ این سیاســت و با توجه به تعرفه 
اندک، قاچاق لوازم خانگی بــه تدریج موضوعیت 
 خود را از دســت خواهد داد و شــاهد کاهش آن 

خواهیم بود.
طبــق گقته مســئوالن وزارت صمت قرار اســت 
واردات لــوازم خانگی بــا رعایت خطــر قرمزها و 
 اینکه تولید داخلی متضرر نشــود و آسیب نبیند،  

صورت بگیرد.

با واردات لوازم خانگی مخالفتی نداریم 
محمدرضا شــهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان 
لوازم صوتــی و تصویری بــا بیان اینکــه. به طور 
کلی با واردات لوازم خانگــی مخالفتی نداریم و با 
سوء اســتفاده از واردات اســت که مشکل داریم، 
می گوید: تا سال 9۶ واردات لوازم خانگی آزاد بود 
و محدودیتی نداشــت. این محدودیتی که از سال 
97 شروع شــد و منت آن را بر سر تولیدکنندگان 
گذاشتند، به دلیل تنگنای ارزی انجام شد؛ در آن 
زمان بسیاری از اقالم از جمله لوازم خانگی از لیست 
واردات حذف شد. بنابراین الزاما به دلیل حمایت از 
تولید داخلی نبود که واردات لوازم خانگی متوقف 

و ممنوع شد.
شهیدی افزود: سال 9۶ و پیش از آن نیز که واردات 
آزاد بــود، کل واردات تلویزیون ســاالنه 5/۴ هزار 
دستگاه به نسبت باالی دو میلیون تولید تحت تعرفه 
و در مورد اینچ های خــاص و یا مانیتورهای خاص 
بود. بنابراین آنچنان واردات قانونی اتفاق نمی افتاد.

وی با بیان اینکه مــا بــا واردات قانونی مخالفتی 
نداریم و مشــکلی در ایــن زمینه وجــود ندارد. 
ولی با ســوء اســتفاده هایی کــه در این مســیر 
صورت می گیرد مشــکل داریم، گفت: اگر دولت 

اراده داشــته باشــد و حاکمیــت می خواهــد از 
 تولید حمایت کنــد، جلــوی واردات غیرقانونی 

را بگیرد،
شــهیدی ادامه داد: مشــکل این اســت که یک 
واردکننــده ای فرضــا هــزار دســتگاه تلویزیون 
را به صــورت قانونی وارد می کنــد و در مقابل 2۰ 
هزار تلویزیــون را به صــورت غیرقانونی و قاچاق 
می آورد و هر موقــع هم به هر دلیلی شناســایی 
 شــود، از برگ ســبز کاالهــای وارداتــی قانونی 

استفاده می کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری 
کشور افزود: اگر واردات قانونی محلی برای قاچاق 
شود که در حال حاضر هم با سوء استفاده از قوانین 
واردات ته لنجی، بازارچه های مرزی، قوانین ملوانی، 

صورت می گیرد، کار برای تولید سخت می شود. 
شــهیدی با بیان اینکه3۰ درصد قیمت فروش و 
قیمت تمام شــده اقالم بابت پرداخت هایی است 
که به دولت داده می شــود، گفــت: تولیدکننده، 
هزینه های مختلف که حدود 3۰ درصد می شود را 
به به دولت پرداخت می کند؛ به همین دلیل است 
که قدرت رقابت با کاالی قاچاق به برای تولیدکننده 

کم می شود.
وی با بیان اینکــه کاالی قاچــاق معافیت کامل 
گمرکی و مالیاتی و بیمــه ای دارد، افزود: با توفیق 
اجباری که به واسطه چند سال ممنوعیت ظاهری 
وارات لــوازم خانگی به وجود آمــد، صنعت لوازم 
خانگی به شــدت رشــد کرد و تنــوع و کیفیت 
 و کمیت تولید با پنج ســال پیش قابل مقایســه 

نیست.
شــهیدی در پایان گفت: اگر دولت واقعا قصد دارد 
این روند را ســاماندهی کند؛ مدیریت ساماندهی 
قاچاق بســیار مهم تــر از اهمیت این اســت که 
واردات قانونی صورت بگیرد. اگــر واردات قانونی 
بدون ســاماندهی قاچاق صورت بگیرد، این یعنی 
تشــدید قاچاق.خود دولت نیز هیچ نفعی در این 
فراینــد نخواهد داشــت چون عــوارض گمرکی، 
مالیاتــی و .. را برای کاالیی که بــه صورت قاچاق 
وارد شده اســت، اخذ نمی کند. تنها دستاوری که 
 دارد، تعطیلــی کارخانجــات و واحدهای تولیدی

 است. 

  قاچاق    بیشتر  از   واردات    رسمی   به   تولید   داخلی  لوازم خانگی  ضربه   می زند

تیغ دولبه واردات لوازم خانگی

تاثیر افزایش دامنه نوســان بر 
بورس

یک کارشناس بازار ســرمایه بر این باور است که 
افزایش دامنه نوســان در بازار ســرمایه به دلیل 
نوسانی که ایجاد می کند، باعث افزایش جذابیت 

بازار می شود.
الهه ظفری، در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه با 
افزایش دامنه نوسان کنترل معامالت سخت تر می 
شود، اظهار کرد:  به نظر من سخت تر شدن کنترل 
معامالت نیز تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد 
داشت، زیرا به عادالنه تر شدن روند معامالت کمک 
شایانی خواهد کرد. افزایش دامنه نوسان می تواند 
انتظار بازدهی در دوره های کوتاه مدت را در بازار 
ســهام افزایش دهد، ضمن اینکه  جذابیت بازار 
سرمایه را بیشتر خواهد کرد. افزایش جذابیت بازار 
سهام و همچنین افزایش انتظار بازدهی، موجب 
خواهد شد تا ورود نقدنگی به بازار سرمایه افزایش 
یابد، به طوری که پول ها از بازارهای موازی به بازار 

سهام کوچ خواهد کرد.
وی ادامه داد: دامنه نوســان جزو ســاختارهای 
معامالتی بازار ســهام اســت و می تواند از لحاظ 
روانی و رســیدن به اهداف قیمتی در کوتاه مدت 
تاثیر مثبتی داشته باشد و در نهایت تاثیر خود را بر 
شاخص کل خواهد گذاشت و موجب خواهد شد 
تا شاخص کل بورس از فاز اصالح فاصله بگیرد تا 

شاخص کل بورس را باال بکشد.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود: اگر اصالحات 
بازار سرمایه ادامه یابد، افزایش دامنه نوسان نیز در 
کنار سایر اصالحت بازار سهام موجب خواهد شد 
تا شاخص کل بورس رشد شارپی را در کوتاه مدت 
تجربه کند، البته در بلندمدت هم مهمترین عاملی 
که موجب  افزایش شاخص کل بورس می شود، 
افزایش انتظارات ســود آوری اکثر شرکت های 
بورسی است. عده ای این موضوع را مطرح می کنند  
که دامنه نوسان باید حذف شود، بنده با این موضوع 
مخالف هســتم زیرا افزایش دامنه نوسان نشان 
میدهد سازمان بورس تصمیم گرفته است تا عمق 
بازار سرمایه بیشــتر کند و با افزایش عمق بازار از 

حرکت های تند بازار سهام جلوگیری می شود.
ظفری در ادامه با اشاره به وضعیت بازار سهام در 
دنیا، اظهار کرد: بازار سهام در دنیا از نظر ساختاری 
تکامل یافته است، یعنی  کشورهای مطرح در حوزه 
مالی ابزارهای جایگزین را به جای دامنه نوســان 
راه اندازی کرده  و مدل های مختلفی از معامالت 
را تعریف کرده اند که مانع از جهش قیمت سهام 
می شود. برای مثال در این کشورها از ابزار اختیار 
معامله و یا فروش استقراضی استفاده می کنند و این 
ابزارها در اوج کارایی خود هستند. در این کشورها 
اطالعات شرکت ها در دسترس است و به همین 
دلیل شوک های سیســتماتیکی که در کشور ما 
وجود دارد، در آن کشور ها وجود ندارد. با این همه 
پیشرفت در ابزارها، دامنه نوسان به صورت کامل 
باز نیست. بنابراین در کشور ما که ابزارهای مالی 
بسیار محدود است، اطالعات در دسترس نیست و 
شفافیت اقتصادی نیز وجود ندارد،   دامنه نوسان 

نباید حذف شود.
بر اساس این گزارش، با پیشنهاد شرکت های بورس 
و فرابورس و تصویب هیات مدیره سازمان بورس، 
دامنه نوســان در بازارهای اول بورس و فرابورس 
با افزایش یــک درصدی از روز دوشــنبه، هفتم 

شهریورماه به مثبت و منفی هفت رسید.

کاهــش ۱۹ درصــدی صــدور 
پروانه های ساختمانی در سال ۱400
بر اســاس پروانه ســاختمانی شــهرداری های 
کشــور در ســال 1۴۰۰ کاهش 1۶،2 درصدی 
واحد های مسکونی برای احداث ساختمان توسط 
شــهرداری تهران و کاهش 19.5 درصدی آن در 
شهرداری های کل کشور در سال 1۴۰۰ نسبت به 

سال 1399 مشاهده شد.
به گزارش تســنیم؛ مرکز آمار کشــور از کاهش 
پروانه های ســاختمانی شــهرداری تهران و نیز 
شهرداری های کل کشور در سال 1۴۰۰ نسبت به 
سال پیش از آن خبر داده است.  براساس این آمار در 
سال 1۴۰۰، تعداد ۴۴ هزار و 5۴9 واحد مسکونی 
در پروانه های صادرشده برای ساخت ساختمان در 
شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت 
به سال قبل از آن حدود 1۶،2 درصد کاهش داشته 
است.   متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از 

این پروانه ها حدود 8 واحد بوده است.
همچنین در سال 1۴۰۰، تعداد 395 هزار و 1۴1 
واحد مســکونی در پروانه های صادرشــده برای 
احداث ساختمان در شهرداری های کشور پیش 
بینی شده است که نسبت به سال 99 حدود 19،5 
درصد کاهش داشته است.   متوسط تعداد واحد 
مســکونی در هر پروانه ی احداث ساختمان 3.1 

واحد بوده است.
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آمار ها نشــان می دهد در مرداد 1۴۰1 هرچه از 
اقشار فقیر جامعه به ســمت گروه های پردرآمد 
حرکت می کنیم، شاهد به ثبت رسیدن تورم های 

باالتری هستیم.
به گزارش اکوایران بنا به آخرین داده های منتشر 
شده از مرکز آمار از تورم دهک های هزینه ای در 
مرداد ماه، شکاف تورمی موجود میان فقیر ترین 
دهک و ثروتمند ترین دهک جامعه حدود 7 درصد 
است، به بیان ساده تر دهک اول تورمی اسالنه ای 
که در مرداد ماه به ثبت رسانده، نزدیک به 7 درصد 
باالتر از تورمی است که دهک دهم در مرداد ماه 

داشته است.
 ایــن امر نشــان مــی دهد فشــار تورمــی بر 
روی اقشــار کــم درآمــد جامعه در یکســال 

گذشــته وجــود داشــته بــه مراتب بیــش از 
 فشــار تورمی بــوده کــه دهک هــای پردرآمد 

لمس کرده اند.
 پس از یــک جهش تورمــی در خــرداد ماه که 
موجب شــد تورم ماهانه از 12 درصد هم تجاوز 
کند، در دو ماه گذشــته تورم رونــدی نزولی به 
خود گرفته اســت. انفجار تورمی که در چند ماه 
گذشــته رخ داد، عمدتا به علت سیاست اصالح 
یارانه کاالهای اساسی بود که دولت تحت عنوان 
جراحی اقتصادی اجرا کرد، این طرح باعث شــد 
تا قیمت ها بــه خصوص بهای اقالم اساســی به 
شــکل قابل توجهی باال رود، تا جایــی که تورم 
ماهانه خوراکی ها در خرداد ماه بالغ بر 25 درصد 
به ثبت رســید. این نوع تورم در اقتصاد کالن به 

 عنوان فشار هزینه شناخته می شود و چنانچه به 
متغیر هایی مانند انتظارات دامن نزند، اثر آن طی 
چند ماه و به سرعت تخلیه می شــود. بر همین 
 اساس نیز تورم ماهانه در مرداد ماه 2 درصد به ثبت 

رسیده است.
تورم ســاالنه دهک دهم که ثروتمند ترین دهک 
جامعه محسوب می شود در مرداد ماه 39.5 درصد 
برآورد شــده که پایین ترین تورم رقم خورده در 
میان تمامــی دهک های درآمدی اســت. دهک 
دهــم تنها دهکی اســت که در مــرداد ماه تورم 
ســاالنه ای پایین تر از ۴۰ درصــد تجربه کرده. 
در آن دهک اول کــه فقیر ترین اقشــار جامعه 
ایــران را در خود جــای داده، تورمــی معادل با 
۴۶.۴ درصد را به ثبت رســانده که باالترین نرخ 

در میان تمامی دهک ها درآمدی محســوب می 
شود. به بیان ساده تر در یکســال منتهی مرداد 
1۴۰1 فقیر ترین ها بیشــترین فشــار تورمی و 
 پردرآمد ترین ها کمترین فشــار تورمی را حس 

کرده اند.
به طور کلی هرچه از سمت دهک های پایینی به 
سمت دهک ها باالیی حرکت می کنیم، شاهد به 
ثبت رسیدن تورم ها باالتر هستیم. آمار های نشان 
می دهد تورم در چند ماه گذشته بیشتر از سمت 
تورم اقالم خوراکی بوده، با توجه به اینکه ســهم 
اقالم خوراکی در ســبد مصرفی اقشار کم درآمد 
جامعه بیشــتر اســت، افزایش قیمت ای کاال ها 
 می تواند اثر بیشتری در دهک ها فقیر نسبت به 

دهک ها ثروتمند داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران از شناســایی 78۰ واحد را که در استان تهران 
خبر داد که امسال احیای 2۰5 واحد هدف گذاری و در 
پنج ماهه امسال 9۰ واحد احیا شده و گفت که برای 
استفاده از طرفیت خالی کارخانه هایی که با زیر 5۰ 
درصد ظرفیت اسمی کار می کنند، مجوز فعالیت بدون 
کارخانه صادر می شود. محمود سیجانی در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه در هفته دولت ۴3 پروژه تولیدی 
در تهران افتتاح می شود، گفت: سرمایه این پروژه ها 
7۰ هزار میلیارد تومان است که زمینه اشتغال 3۰۰۰ 
نفر را فراهم می کند. وی با اشــاره به پراکندگی این 
پروژه ها در شهرستان های مختلف استان تهران، اظهار 
کرد: عمده واحدها نیز دانش بنیان هستند. همچنین 
برخی از طرح ها ایجادی و برخی توسعه ای هستند. 
در حال حاضر در تهران فقــط صنایع دانش بنیان و 
مجاز مثل صنایع غذایــی، الکترونیک و غیره امکان 
احداث و بهره برداری دارند و مابقی طرح ها مربوط به 
توسعه صنایع موجود با رعایت نکات زیست محیطی 
است. همچنین به گفته این مقام مسئول یکی دیگر 
از برنامه های ســازمان صمت استان تهران، نوسازی 
صنایع موجود برای ارتقای توان رقابت آنها و کاهش 

آالیندگی ها است.

2۵0 واحد دانش بنیان در تهران
سیجانی از فعالیت 25۰ واحد دانش بنیان در استان 
تهران خبر داد و گفت: برای افزایش 5۰ واحد دانش 
بنیان دیگر برنامه ریزی شــده اســت. در این راستا 
واحدها به تشویق می شوند. واحدهای هم در تهران 

فعال هســتند که دانش بنیان محسوب می شود اما 
هنوز از معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
مجوز دریافت نکرده اند. وی با بیان اینکه به طور کلی 
در استان تهران 9۰۰۰ واحد صنعتی در سامانه ثبت 
شده و 7۰۰۰ تا 8۰۰۰ واحد صنفی تولید در مقیاس 
صنعتی نیز وجود دارد، در پاسخ به سوالی درباره معیار 
دانش بنیان بودن واحدها، اظهــار کرد: مجوز دانش 
بنیان باید از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
دریافت شود و تشخیص این امر به عهده این نهاد است.

۷۸0 واحد راکد در تهران
رئیس سازمان صمت استان تهران در ادامه از شناسایی 
78۰ واحد را که در اســتان تهران خبــر داد و گفت: 
امسال احیای 2۰5 واحد هدف گذاری شده و در پنج 
ماهه امسال 9۰ واحد احیا شده است. همچنین طی 
یک سال گذشته 275 راکد به چرخه تولید برگشته 

است.

جزئیات مجوز تولید بدون کارخانه
وی با بیان اینکه برنامه دیگری این سازمان فعال کردن 
واحدهای نیمه فعال است که با زیر 5۰ درصد ظرفیت 
اسمی کار می کنند، تصریح کرد: با استفاده از راه های 
تامین مالی، تامین مواد اولیه و ایجاد بازارهای داخلی 
و صادراتی به این واحد ها کمک می شــود با ظرفیت 
کامل فعالیت کنند. همچنین با ارائه مجوز تولید بدون 
کارخانه به افرادی که تاجر، سرمایه گذار و کارآفرین 
موفق هستند، این افراد می توانند از این ظرفیت های 

خالی استفاده کنند.

مرکز آمار تغییرات متوســط قیمت اقالم خوراکی 
منتخب برای گروههای مختلف کاالهای خوراکی 

در مناطق شهری کشور را اعالم کرد.
براســاس گزارش مرکــز آمار  از متوســط قیمت 
کاالهــای خوراکــی منتخب در مناطق شــهری 
کشــور در مرداد 1۴۰1  پرتقال با افزایش قیمت 
2۴.2درصدی بیشترین افزایش قیمت و هندوانه 
با کاهش قیمت 22.7درصدی بیشــترین کاهش 

قیمت را داشتند.
در گروه نــان و غالت اقالم » رشــته آش » با ۴.2 
درصد ،« برنج ایرانی درجه یک » با ۴.1 درصد و » 
شیرینی خشــک » با 3.۰ درصد بیشترین افزایش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گروه گوشــت قرمز، ســفید و فــرآورده های 
آن، اقالم » گوشت گاو یا گوســاله« با 3.5 درصد 
،«کنسرو ماهی تن« با 1.9 درصد و »ماهی قزل آال« 
با 1.1 درصد بیشترین افزایش قیمت و قلم »مرغ 
ماشینی« با 5.۴- درصد بیشترین کاهش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به » خامه 
پاستوریزه » با 5.9 درصد و » کره پاستوریزه)کره 
حیوانی( » بــا ۴.8 درصد و » دوغ پاســتوریزه » 
بــا ۴.1 درصــد و بیشــترین کاهــش قیمــت 
 مربوط به »روغــن نباتی جامد« بــا 1.7- درصد

 بوده است.
در گروه میــوه و خشــکبار ، بیشــترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبــل مربوط بــه » پرتقال 

» با 2۴.2 درصد،« ســیب« بــا 13.1 درصد می 
باشــد. همچنین در این گروه بیشــترین کاهش 
قیمت نســبت به ماه قبل مربوط بــه » هندوانه » 
 بــا 22.7- درصد و »لیموترش« بــا 2۰.۶- درصد 

می باشد.
در گروه ســبزیجات و حبوبات، بیشترین افزایش 
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به » هویج فرنگی« 
با 21.8 درصد، »پیاز« با 5.9 درصد و » لوبیاچیتی« 
با ۴.۴ درصد و بیشــترین کاهش قیمت مربوط به 
»کدوســبز« با 11.2- و »فلفل دلمه ای« با 7.۴-

درصد می باشد.
در گروه قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط 
به »ســس مایونز« با 1۰.8 درصد و »سس گوجه 

فرنگی« با 5.۶ درصد می باشد.
در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل از 53قلم 
خوراکی منتخب در نقاط شــهری، 32قلم، درصد 
تغییر ساالنه باالتر از نرخ تورم نقطه ای نقاط شهری 

کشور )51.1درصد( داشته اند.
بر این اساس روغن مایع با افزایش 31۴.۶درصدی 
و روغن نباتــی جامد با افزایــش 288.3درصدی 
بیشترین افزایش قیمت را داشتند و هویج فرنگی 
تنها کاالیی بود که با 13.7درصد کاهش نسبت به 

مرداد سال گذشته، افت قیمت داشت.
هندوانه هم با تنها 3.1درصد افزایش قیمت نسبت 
به مرداد سال قبل، پس از هویج فرنگی که کاهش 
قیمت داشــته، کمترین افزایش قیمت را داشته 

است.

بررسی تورم دهک ها در مرداد ۱40۱

اختالف فشار تورمی بر فقیر و غنی در مرداد

مجوز تولید بدون کارخانه برای فعال کردن واحدها صادر می شود

شناسایی 780 واحد راکد تولیدی در تهران
گزارش مرکز آمار از قیمت اقالم خوراکی در مرداد نشان داد؛

سردمداران گرانی خوراکی ها در مردادماه

مریم بابایی
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رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به کاهش 
تقاضا ناشی از شرایط اقتصادی، بازار میوه رونقی 
ندارد. مصطفــی دارایی نژاد گفــت: با توجه به 
فراوانی عرضــه، بازار میــوه در آرامش و تعادل 
نسبی به سر می برد. به گفته او، قیمت کنونی هر 
کیلو آلو شابلون ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، انجیر سیاه 
۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، انگور بی دانه زرد ۲۵ تا ۴۵ 
هزار تومان، انگور عسگری ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان، 
توت فرنگی ۵۰ تا ۹۵ هزار تومان، سیب گالب ۳۰ 
تا ۵۰ هزار تومان، شلیل شبرنگ ۲۰ تا ۳۵ هزار 
تومان و آلوقطره طال ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان است.

دارایی نــژاد می گوید: هم اکنون هــر کیلو خیار 
اصفهان با نرخ ۸ تا ۱۵ هزارتومان، خیار بوته ای 
۱۲ تا ۲۰ هزار تومان، شــلیل شمس ۳۵ تا ۴۵ 
هزار تومان، طالبی ۸ تا ۱۳ هزار تومان، جانا ۸  تا 
۱۲ هزار تومان، خربزه ۶ تا ۱۳ هزار تومان، موز 
۳۵ تا ۴۲ هزار تومان، هلو انجیری ۲۰ تا ۳۵ هزار 
تومان، انگور رطبی ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان و انگور 
بی دانه قرمز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان در میدان و با 

احتساب ۳۰ درصد سود در خرده فروشی عرضه 
می شود. رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه 
به شــرایط اقتصادی، تقاضا در بازار برای خرید 
میوه ۵۰ درصد کاهش یافته اســت. به گفته او، 
قیمت کنونی هر کیلو ســیب زمینی در میدان 
۱۰ تا ۱۴ هزار تومان بوده که نسبت به هفته های 

اخیر نوسانی نداشته است.
بررسی های میدانی نشــان می دهد که قیمت 
کنونی هر کیلو انجیر سیاه ۳۵ تا ۶۰ هزار تومان، 
انگور بی دانه زرد ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان، انگور بی 
دانه قرمز ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان، شــلیل شبرنگ 
۳۵ تا ۵۵ هزار تومان، سیب گالب ۴۰ تا ۶۰ هزار 
تومان، هلو انجیری ۳۵ تــا ۵۵ هزار تومان، موز 
۳۵ تا ۵۰ هزار تومان، تــوت فرنگی ۶۰ تا ۱۰۰ 
هزار تومان و خیار ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان اســت. 
بنابر گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، با توجه به 
شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود 
که نوســان چندانی تا بعد از ایــام  محرم و صفر 

نداشته باشیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران از شروع صادرات دام 
به خارج از کشور ظرف یکی دو هفته آینده خبر داد 
و گفت: هر کیلوگرم گوشــت صادراتی ما با دو برابر 
قیمت جهانی به فروش خواهد رســید. عباس پاپی 
زاده، معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس سازمان 
امور عشایر ایران درمورد اهمیت عشایر در خودکفایی 
تولید و اقتصاد کشور گفت: جامعه کوشا و پرتالش 
عشایر با جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ۶۰ 
درصد از عرصه های طبیعی کشور حضور دارد و ۲۵ 
 درصد از گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع دستی کشور 

را تولید می کند.
وی افزود: برآوردها نشان می دهد که میزان سرمایه 
گذاری هر شهروند ایرانی در فعالیت های اقتصادی 
کشور که منجر به تولید می شود کم است و این نسبت 
در روستاها مقداری بیشتر است اما در مناطق عشایری 
تقریباً صد درصد جمعیــت در بخش تولید فعالیت 
دارند و ۹۵ درصد ســرمایه و منابع انسانی آن ها در 
بخش تولیدی کشور مستقر است. رئیس سازمان امور 

عشایر ایران اظهارکرد: ما در مناطق شهری و روستایی 
از نظر دسترسی به زیرساخت هایی مانند آب و برق 
و بهداشت حتی شاید از اســتانداردهای جهانی هم 
جلوتر باشیم اما در جامعه عشایری به دالیل مختلف 

این اتفاق نیفتاده است.
پاپی زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم رویکرد 
جدیدی نسبت به جامعه عشایری شکل گرفته و تأکید 
شخص رئیس جمهور بر رسیدگی به مناطق محروم و 
عشایری است گفت: وزارت جهاد کشاورزی اقدامات 
خوبی را در یک سال اخیر پایه گذاری کرده و آینده 
خوبی را در توسعه زیرساخت های عشایری می توان 
ترسیم کرد. وی اظهارکرد: کل اعتبارات ملی بخش 
راه عشایری با وسعت ۶۶ هزار کیلومتر در بودجه سال 
۱۴۰۰ )مربوط به دولت قبل( ۲۳ میلیارد تومان بود 
و این بودجه باید بین ۳۰ استان کشور هم تقسیم می 
شــد اما با تغییر رویکردی که در دولت جدید اتفاق 
افتاده عدد ۲۳ میلیارد تومان به باالی ۲ هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت.

رویای خرید خانــه در ایران 
سالهاست دیگر رنگ واقعیت 
به خود نمی گیرد. مردم برای 
خانه دار شدن و داشتن سقفی 
هر چند با حداقل امکانات باید 
تمام عمر خود را در انتظار بمانند. البته اگر بتوانند در این 

تورم و گرانی اندوخته ای برای خرید خانه کنار بگذارند. 
این در حالی است که به گفته فعاالن بازار مسکن قیمت 
خانه در ایران از استاندارهای دنیا نیز پیشی گرفته و با 
قیمت خانه در مادرید و بارسلون در حال رقابت است. 
چه بسا در این شهرها قیمت خانه تا حدودی از ایران هم 
ارزانتر گزارش شده است. تورم ملک و خانه در سالهای 
اخیر بخصوص در مدت اخیر منجــر به ناامیدی کامل 
مردم و مستاجران برای تهیه یک سقف دایمی باالی سر 
شده است. شاید باور نکنید، اما در تهران خانه ای با ارزش 
متری ۵۵۰ میلیون پیدا می شود. قیمت کلی این خانه 

۴۴۰ میلیارد تومان است. حدود ۱۳ میلیون یورو ناقابل. 
در همین زمینه یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: خصوصیت بخش مسکن در ایران 
متفاوت با کشورهای توسعه یافته است. با توجه به این که 
اقتصاد مسکن ارتباط چندانی با خارج از کشور ندارد و 
ارتباط آن محدود است و از ســوی دیگر به درآمدهای 
نفتی اتکا دارد نوسانات آن نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی 
است. بیت اهلل ستاریان اضافه کرد: آنچه بر بازار مسکن 
تأثیرگذاری بیشتری دارد، نقدینگی و سایر مؤلفه های 
اقتصاد کالن اســت. دیگر نمی توان پارامترهایی مانند 
بازارهای موازی را در بخش مسکن مؤثر دانست. چرا که 
رشدی که سال گذشته در بخش مسکن دیدیم، آنقدر 
سنگین و کالن است که دیگر با پارامترهایی مانند تغییر 
نرخ ارز و سکه، قابل جابه جایی نیست. اگر متوسط قیمت 
اسفند ۹۷ را با اسفند ۹۹ مقایسه کنید، شاهد این رشد 

سرسام آور قیمت ها در بازار مسکن خواهید بود.
وی اظهار داشت: افزایش های بی حد و حساب قیمت 
مسکن، بسیاری از خانوارهای متوسط را از بازار خارج 

کرده است. دیگر بخش مهمی از خانوارها نمی توانند با 
پس اندازهای مرسوم، به بازار بازگردند. نقدینگی، گردش 
پول و سیاست های اقتصادی دولت از مسائل اثرگذار در 

بخش مسکن است.
به هر ترتیب به گزارش فرارو، قیمــت خانه در تهران 
خودمان، ماه پیش به طور متوسط متری ۴۲ میلیون 
تومان بود که معادل هزار و ۲۵۰ یورو می شود. خرید 
خانه در حداقل ۱۲ منطقه تهران، با متوســط قیمت 
کمتر از هزار یورو امکان پذیر اســت. ایــن نقاط را در 
تقسیم بندی شهرداری به نام منطقه ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، 
۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ می شناســیم که 
نیمی از تهران را شامل می شود. در هشت منطقه دیگر 
شامل، مناطق دو، چهار، پنج، شــش، هفت، هشت، 
۱۳ و ۲۲ متوســط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
بین هزار تا دو هزار یورو قــرار دارد. با این حال آمار ها 
می گویند ۶.۵ درصد خریداران خانه در تهران، ماه پیش 
سراغ واحد های مسکونی رفتند که هر متر آن بیش از 
دو هزار و ۴۰۰ یورو )۸۰ میلیون( ارزش داشــته و در 

نهایت برایش بیش از ۱۰ میلیارد تومان پول پرداخت 
کرده اند. ردپای چنین خانه هایی را از نظر آماری باید در 
منطقه یک دنبال کرد. جایی که متوسط قیمت مسکن، 
براساس آمار ها متری ۸۴ میلیون است. تبدیل این عدد 
به یورو، ما را به ارزش دو هزار و ۵۰۰ یورو می رساند. اگر 
همچنان متر و معیار را گزارش های رسمی و اعداد آماری 
فرض کنیم، باید بگوییم متوسط قیمت خانه های منطقه 
یک تقریبا نصف متوسط قیمت خانه های بارسلونا است، 
اما خودتان بهتر می دانید کــه در دنیای واقعی آتش 

قیمت ها تند و تیز تر از این حرف ها خواهد بود.
پنج درصد خانه های در اســپانیا باالی متری سه هزار 
یورو قیمت دارند. در مادرید و بارسلون متوسط قیمت 
هر مترمربع مسکن از چهار هزار یورو عبور می کند. اگر 
قیمت یورو بازار آزاد را در پایان نیمه اول ســال جاری 
میالدی، ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان درنظر بگیریم به عددی 
معادل ۱۴۰ تا ۱۴۶ میلیون تومان می رسیم. این عدد 
ارزش تقریبی قیمت هر مترمربع خانه در شــهر های 
بارســلون و مادرید را نشــان می دهد. خب کمربند ها 
را ببندید تا به ســرزمین عجایب برویم. شرط می بدن 
هیچ کدام شما فکر نمی کردید در همین تهران خودمان، 
حوالی نیاوران یک ویالی شش هزار و ۵۰۰ متری داریم 
که هر متر آن را ۴۰۰ میلیون تومان ارزش گذاری کرده اند 
و باید برای خرید کل ملک ۲۰۶ هزار میلیارد تومان پول 
بدهید. شــش میلیون یورو ناقابل! این را دست گرمی 

فرض کنید. 

News kasbokar@gmail.com

در مادرید و بارسلون مسکن از ایران ارزانتر است

سبقت قیمت خانه از استاندارهای دنیا 
بازار میوه از رونق افتاد

ازسرگیری صادرات دام تا ۲ هفته آینده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ محمد مقدسی نیا فرزند علی مرتضی بشماره شناسنامه ۲۶۰۴ صادره 
از اراک در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۴۰۱/۴۵ مترمربع پالک ۵۴۳۱ فرعی از ۱۲۳ اصلی خریداری بموجب سند انتقال قطعی ۲۵۰۴۳۲ مورخ 
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ دفتر خانه ۶ ری از ورثه آقای غالمعلی فرساد محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۳۵۰ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۷۷۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ حمید رستمی ارزنق فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۰۴۸۰۸۵۷۲۷۱ صادره از تهران 
در یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷۱/۰۲ مترمربع پالک ۱ فرعی از ۲۰۴ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک 
رسمی آقای/ محمد تاج آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۳۵۴ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۷۹۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ فرهاد رستمی ارزنق فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۰۴۸۰۴۶۹۲۷۱ صادره از ری در 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷۱/۰۲ مترمربع پالک ۱ فرعی از ۲۰۴ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک 
رسمی آقای/ محمد تاج آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۳۵۲ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۷۹۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ اکبر عابدی ارزنق فرزند صادق بشماره شناسنامه ۱۱۱۹۰ صادره از ری در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۹/۸۸ مترمربع پالک ۱ فرعی از ۲۰۴ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک رسمی آقای/ 
محمد تاج آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۳۵۵ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۷۷۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ مرتضی حکمتی ارزنق فرزند محرم بشماره شناسنامه ۲۰۴۸ صادره از مهربان در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷۱/۰۲ مترمربع پالک ۱ فرعی از ۲۰۴ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک رسمی 
آقای/ محمد تاج آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۳۵۶ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۷۷۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ جعفر حکمتی ارزنق فرزند محرم بشماره شناسنامه ۱۷۳۰۰۱۸۱۴۹ صادره از مهربان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۹/۷۷ مترمربع پالک ۱ فرعی از ۲۰۴ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک 
رسمی آقای/ محمد تاج آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۳۵۳ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری



I N FO@biznews. ir

4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2571| شنبه 12 شهریورماه1401
WWW.KASBOKARNEWS.IR

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. 

منشا پول كجاست، اعتبار يا نامه به سردبير
كاال؟

محسنيزدانپناه
 )token( پيدايش پول از منشــا تكن هاي
اعتباري به  عنوان »وسيله پرداخت« گزاره اي 
در مقابل باورهاي رايج امروز كتاب هاي متن 

دانشگاهي )نئوكالسيكي( است. 
از منظر اقتصاد جريان غالب، پول كااليي است 
كه از منشا تسهيل مبادالت ظهور كرده است. 
نقطه عزيمت، براي نگــرش كااليي به پول، 
 double( وضعيت تصادم نيازهاي دوطرفه
coincidence of wants( است. با توسعه 
تخيلي-قياسي يك روايت از اين نقطه شروع، 
اقتصاد جريان غالب به اين نتيجه مي رسد كه 
پول درنهايت طال و سكه شده و حتي مي تواند 
به صورت امروزي كاغذ درآيد. شواهد اندك 
تاريخي مي تواند خوانش فوق از ظهور پول در 
جوامع را تاييد كند. مطالعات باستان شناسي 
همراه با شــواهد متعددي نشان مي  دهد كه 
پول همواره از درون يك رابطه بدهي به وجود 

آمده است. 
در جوامــع شــكارمحور، شــكارچيان، 
توليدكنندگان ابزار شــكار و گردآورندگان، 
نياز به رابطه هاي اجتماعي داشــته اند كه از 
طريق آنها زمان الزم بــراي توزيع كاالهاي 

مختلف جبران شود. 
يك شكارچي نيازمند كمان و تير است قبل 
از آنكه بتواند شكار كند. او به ابزارساز بدهكار 
مي شود تا بعدتر بتواند شــكاري را در ازاي 
اين بدهي به او بدهد. در خــالل اين زمان، 
شــكارچي بدهكار )debtor( و ابزارســاز 

قرض دهنده )creditor( است. 
اين نــوع شــبكه هاي اعتبــاري در جوامع 
پيشرفته تر كشاورزي پيچيده تر مي شود، تا 
جايي كه نهاد دولت )عمدتا در قالب معابد( 
ظهور كرده و معنــاي جديد بــه »اعتبار« 

مي دهد. 
@eghtesaderooz

اورژانس کسب و کار مهارت های مديريتی

يكيازارزشمندترينكارهاييكهميتوانيدبرايشركتتانبكنيد،
ايجادمحيطياستكهافرادازكاركردندرآن

لذتببرندوبرايبهترشدنعملكردشان
انگيزهپيداكنند.مديريتمشاركتي

يكيازموثرترينابزارهايياست
كهميتوانيدبرايرسيدنبه
اينهدفازآناستفادهكنيد.
كارمنــدانميخواهندكامال
درگيركارشانباشند.درواقع
دربررسيهايزياديكهدرباره
كارمندانانجامشده،مشخص
شدهاستكهدرجرياناموربودن

يكيازاصليترينمنابعرضايتشــغلي

محسوبميشود.برايتشكيلگروهيكهاعضايآنفوقالعاده
باانگيزهوقدرتمندباشندهيچراهيبهترازاين
نيستكهافرادرامرتبدورهمجمعكنيد
كهباهمحرفبزنيد،بحثواستدالل
كنيد،برايمشكالتراهحل
پيــداكنيــد،برنامهريزي
كنيدوبهطوركليعقايد،
اطالعاتوتجربههايتانرا
باهمدرميانبگذاريد.اين
روشكليدايجادگروههايي
باعملكــردعالــيوروحيه

مشاركتياست.
@couch_economic1

مديريت مشاركتي را تمرين كنيد

چه مواردي شامل فريبكاري در تبليغات نمي شود؟
 در اين مطلــب مي خواهيــم ببينيم چه 
مــواردي درواقع شــامل فريبــكاری در 
تبليغات  نمي شود؛ چراكه به اشتباه متهم 
كردن يك مجموعه يا فرد به اســتفاده از 
فريبكاري جدا از مســائل و عواقب قانوني 
مسائل ديگري را هم مي تواند در پي داشته 
باشــد.  مواردي كه در ادامه مي آيد جزو 
نمونه هايي اســت كه مصرف كنندگان اغلب از آنها تصور فريبكاري دارند 
اما تنها نمونه هايي از بدشانسي، اشتباه يا روش هاي هنرمندانه )اما قانوني( 

تبليغاتي است: 
 

1-خطايقيمتگذاري
اين مورد به مراتب عامل ايجادكننده بيشترين تعداد از شكايات و اعتراض هاست، 
خصوصا با توسعه و افزايش سايت هاي بازاريابي و فروش آنالين تعداد اين موارد 
هم نسبت به گذشته بسيار افزايش يافته است. مثال يك مدير تبليغاتي يا فروشنده 
ممكن است محصولي مانند يك تلويزيون LCD 60 اينچي را به قيمت باورنكردني 
در سايت معرفي مي كند. اين درواقع يك اشتباه در قيمت گذاري است، چراكه 
اگر درست باشد، آن فروشگاه خرده فروشي پس از فقط چند نمونه فروش از آن 
محصول شايد چندين هزار دالر به دليل عمل كردن به قول خودش متضرر شود. 
با اين  وجود معموال ممكن است سايت موردنظر ســفارش شما را قبول كرده و 
نهايي كند اما پس از چند روز با ارسال يك ايميل لغو شدن سفارش شما را اعالم 
كند و پول پرداخت شده از طرف شما را مســترد كند. در اينگونه موارد ممكن 
است مشتريان اعتراض كنند و بگويند اين فريبكاري است اما موضوع اين نيست. 
بلكه اين تنها يك اشتباه است و خود مشتري بايد بهتر از هر شخص ديگري اين 

موضوع را متوجه شود. 
  

2-تعدادمحدودموجوديكاال
مورد ديگري كه موجب به اشتباه افتادن مصرف كنندگان از روي ناآگاهي مي شود، 
تعداد محدود موارد موجود از كاالها براي عرضه شدن است. در اين مورد فروشگاه 
خرده فروشي درواقع اقدام به تبليغ كااليي با 90 درصد تخفيف مي كند اما امكان 
عرضه آن را تنها به 10 مشتري اول محدود مي كند. پس  از آن، هر مشتري ديگري 
بايد قيمت معمول براي آن كاال را پرداخت كند. ايــن مورد هم درواقع جزو موارد 
فريبكاري در تبليغات به حساب نمي آيد، مگر اينكه مسئول تنظيم كننده تبليغ 
اطالعات كامل در رابطه با شيوه عرضه محصول را به طور كامل ارائه ندهد. اين سناريو 
اغلب در حراج هاي آخر سال مطرح مي شود اما نمي تواند به عنوان نوعي فريبكاري 
در تبليغات مطرح باشــد. به  عبارت  ديگر مي توان آن را به عنوان يك اســتراتژي 
قيمت گذاري باقيمت بسيار پايين براي جلب مشتري جهت خريد يك كاال با قيمت 

پايين و همچنين ديگر كاالها در فروشگاه باقيمت معمول در نظر گرفت. 
 

3-چينشجذابوجلبتوجهكنندهكلمات
تشخيص اين مورد آخر به دليل نامشخص بودن دقيق مرز آن تا حدودي سخت 
و مشكل است اما اگر به  صورت صحيح انجام شود، در واقع شيوه اي از به  كار بردن 
هوشمندانه كلمات براي ايجاد جذابيت بيشتر در متون تبليغاتي است. به عنوان  
مثال، اگر يك نويسنده متن تبليغات در متن تبليغاتي تهيه شده خودش بگويد: 
»تمام پخش كننده هاي بلوري تا سقف 90 درصد شامل تخفيف مي شوند.« 
شما به يك باره تكاني شــديد خورده و با خود مي گوييد كه تمام دستگاه هاي 
پخش كننده هاي بلوري شامل تخفيف بسيار زيادي شده اند. اما درواقع اينگونه 
نيست. اگر يك دستگاه پخش كننده هاي بلورِي در مغازه نيز با تخفيف 90 درصد 
به فروش برسد، اين طراحي كننده تبليغ بازهم به پيشنهاد و متن تبليغ خود 
وفادار مانده است. به عبارتي يك دستگاه پخش كننده هاي بلوري با 90 درصد 
تخفيف فروخته شده و بقيه دستگاه ها مي توانند تنها با 5 درصد تخفيف به فروش 
برسند و نمونه اي كه شامل تخفيف بسيار زيادي شده بوده، مي تواند يك نمونه 
شكسته، نمونه ويترين، قديمي، نمونه دوباره بسته بندي شده يا اشكال دار باشد.
http://www.ibazaryabi.com

تبليغات 

سلبريتي ها در فضاي مجازي چطور ميلياردر مي شوند؟
گزارش اكونوميست نشــان مي دهد  افرادي كه بين 3 تا 7 ميليون فالوور دارند، 
به طور ميانگين مي توانند براي هر پســت در يوتيوب، 187 هــزار و 500 دالر 
به دست آورند. اين رقم براي پســت ها در فيســبوك، 93 هزار و 750 دالر، در 
اينستاگرام و اسنپ چت نيز 75 هزار دالر اســت. رونالدو از طريق انتشار عكس 
ساعتي كه بر دست بسته است در شبكه هاي اجتماعي، بازار بالقوه 240 ميليون 
نفري در اختيار برند Tag Heuer قرار داده اســت. كريستيانو رونالدو  عكسي 
 Tag از خود در صفحه شخصي اينستاگرامش منتشــر كرد كه ساعت فانتزي
Heuer روي مچ خود بســته بود. او از اين كمپاني به خاطر »هديه مهربانانه« 
تشكر كرده بود. رونالدو با اين پست و هشــتگي مربوط به آن، تبليغي براي اين 
كمپاني انجام داد. اين جديدترين صنعتي اســت كه به ســرعت در حال رشد 
 ad،# است. از ماه ژانويه، بيش از 200 هزار پست در اينستاگرام با هشتگ هاي
sp# يا #sponsored به معناي تبليغات و حمايت مالي، منتشر شده است. 
تحليل برندها نشان مي دهد اينها »تاثيرگذاران« شبكه هاي اجتماعي هستند 
كه در ادبيات رســانه هاي جهان با عنوان »Influencers«ها جايگاه ويژه اي 
پيدا كرده اند. اســتخدام چنين افراد تاثيرگذاري به كمپاني ها اجازه مي دهد كه 
 به شبكه گسترده اي از مشتريان بالقوه دسترسي پيدا كنند. براي مثال، رونالدو را

 240 ميليون نفر در فيسبوك، اينســتاگرام و توئيتر دنبال كرده اند. شبكه هاي 
اجتماعي بهترين فرصت را براي دسترسي برندها به نسل جوان فراهم مي كند، 
در اسنپ چت، اپليكيشن ديگري براي به اشــتراك گذاري عكس، 40 درصد از 
آمريكايي هاي 18 تا 34 ساله عضويت دارند. عالوه بر اين، شبكه هاي اجتماعي براي 
كاربران اين احساس را ايجاد كرده است كه آنها مي توانند دسترسي بي سابقه اي به 
زندگي افراد مشهور و ثروتمند داشته باشند. اين مساله به اسپانسرها امكان مي دهد 
به طريقي با مخاطبان هدف شان در ارتباط باشند كه از طريق تبليغات سنتي امكان 
ندارد. تقاضاي بازاريابان براي فعاليت در اين فضا، سرزمين سودآوري براي مردمي 

ايجاد كرده است كه دنبال كننده يا فالوورهاي آنالين زيادي دارند. 
منبع:اكونوميست

نکته

سرالكسفرگوســندرسال1986
سرمربيمنچستريونايتدشدودر
آنجا38جامقهرمانيكسبكرد،5
بارجامحذفيانگلستان،13بارليگ
برترو2بارليگقهرماناناروپا.پساز
كسباينعناوينميتواناورايكياز
موفقترينمربيانتاريخفوتبالناميد.
فرگوسندرسال2013اعالمبازنشستگي
كرداماهمچناندرمقاممشاوربامنچستر
همكاريميكندوعضوهياتاجراييبرنامه
آموزشيدردانشــكدهبازرگانيهاروارداست
وبادانشــجوهايMBAدربارهخودونكات
مديريتيایكهدرمنچستريونايتدبه
جاگذاشتهبود،صحبتميكند.در
اينمطلبچندنكتهدربارهنحوه
مديريتاوكهچگونهتوانستهبود
فوايدكارگروهيرانسبتبهكار
انفراديجابيندازد،چگونهاميد
بهفرداييبهتروبرندهشــدنرا
درباشگاهيكهپيشازوروداوبه
مدتبيستسالقهرمانانگليس
نشدهبودتزريقكردهبود،درباره
رقباچگونهفكرميكرد،چگونه
تعادليميانزندگيشــخصيو
كاريخودبهجاگذاشــتهبود
وچگونهنظــمراحاكمميكرد،
همهاينمواردنكاتياستكهبه
موسساناستارتاپميتواند
آموزشدهدكــهچگونهبه
سويموفقيتگامبردارند.

1-وظيفهشناسو
قدردان

بااينكهبهنوعيتمامي
كارهــايباشــگاه
فرگوسن توســط
انجامميشــدواو
برتمامــيفعاليتها
نظارتداشــتامابر
خالفخيليهــايديگر،
اودرموقعيتخودســردرگم
نبودوهميشــهميدانستكهيك
نيروياستخدامشــدهاست.اوبه
خودشدروغنميگفتكهدســت
تنهامنچسترراساختهاستوخوب
ميدانســتكهاينباشگاهميراث
ارزشــمنديداردوشهرتآنتنها

مخصوصفرگوسننيست.مسالهايكهدقيقادر
برخياستارتاپهاديدهميشودواگرموسسي
ياكسانيديگرمفهومكارتيميرامتوجهنباشند،
بهمشــكلخواهندخورد.پسبهتراستكهدر
موفقيتكسبوكارمانيكتيمرامدنظرقرار

دهيمنهيكفردرا.

2-يكرهبراقتصاددان
برخيخصوصاكســانيكهدرجهانتجاريكار
ميكنند،منچستريونايتدرابررسيكردهواينطور
نتيجهميگيرندكهمديريتيكباشگاهفوتبال
كاريندارد.بااينكهمنچســتريونايتدشهرت
جهانــيدارداماكســبوكاركارمندانآندر
قياسبابرخيشركتهايسيليكونوليبسيار
كوچكومحدوداست.سودباشگاهدرسال2014،
433ميليونپوندبود،درحاليكهاينمبلغبرابر
باتنها30ساعتسوداپلوچهارروزسودگوگل
است.اودربارهقسمتاعظمهزينههايباشگاه
تصميمميگرفتوبخشاعظمدســتمزدهاي
كاركنانراتعيينميكرد.بنابراينچرابايداداره
اينتيمكاريآسانباشد.آنهممانندهرسازمان
ديگرينيازبهادارهدرســتدارد.بسياريهم
خلقيكايدهاستارتاپيراكاريراحتميدانند
وموفقيتآنرادرصورتداشــتنايدهخوب
تضمينشده.امابيشترافرادفقطيكرويسكه
راميبينندوهيچنگاهيبهرويديگرآنندارند.

3-اطمينانبهجوانان
سرالكسزمانيكهرويجوانانيمانندبكام،گيگزو
اسكولزسرمايهگذاريكردوآنهارابراينخستينبار
بهزمينبازيفرستاد،خيليهاعليهاوجبههگرفتند
واوراموردانتقادقراردادندكهبااينبازيكنانتيم
بهنابوديكشيدهميشــود.اماطيسالهايبعد
فرگوسنباهمانبازيكنانتوانستجامهايمتعددو
ارزشمنديراكسبكند.شايداينموضوعبراياكثر
افرادجوانيكهاستارتاپخودراراهاندازيميكنند
يكالگووانگيزهايبرايتالشبيشترباشد.حتياگر
استارتاپشماازمراحلاوليهاستارتاپبودنخارج
شد،هميشهسعيكنيدازنيرويكارجواناستفاده
كنيدوبادادنانگيزهورهبريبرآنها،باعثوفاداري

ورضايتآنهاشويد.

4-كنترلاختيارات
اواختياركنترلحوزهتحتامرخودراهمداشت.
موسساناستارتاپهاهمبراهميتكنترلتاكيد
دارنداماهمينمسالهدربارهمديرانضعيف،به
ضررآنهاوسازمانشانتمامميشود.بااينحال

اساسكارهماناساسفعاليتسرالكساست.
يعنيباوربهوجودهراتفاقي،راهآنهابهتريناست.

5-حفظضربآهنگونظمبهسويهدف
فرگوسنتصميمگرفتبرايجلوگيريازاهداف
بلندپروازانه،موفقيتخــودرامحتاطانهوقدم
بهقدمپيشببرد.حفظضربآهنگيمنظموبه
سويهدفيمشخصكارسختياستوليموفقيت
بلندمدتبهشــكلهربازي،يكجامقهرماني
)ارائهمحصولجديدياشكستنركوردفروشو
نتيجهمالي(بهدستمیدهد.برخيازموسسان
استارتاپهامعموالچيزيجزشعارهايتكراريو
خستهكنندهايمانند)ماميخواهيمجهانراتغيير
دهيم(بلدنيستنداماافرادمتفكرچيزيميگويند
كهدرنخستيننوبتشنيدن،كامالغيرممكنبه

نظرميرسد.

6-شفافيتهدف
نشاندادنانتظاراتخودازكارمندانوبازيكنان
هميشهبرايسرالكسكاريعاديوطبيعيبود.
بخشيازمسالهبهدليلاعتمادبهنفسذاتياو
بودوبخشاعظمآنمديونشفافيتهدفشبراي
خودشبود.اوبهتماميكسانيكهتازهواردباشگاه
ميشدنداعالممیكردكهمادرمنچستريونايتد
فرضرارويبرددرتماميبازيهاميگذاريم.در
سيليكونوليبهاينجمله،بيانهدفميگويند.

7-تمركزبركار
رهبرانمعموالبيشازحــدوقتخودراصرف
نگرانيدربــارهرقباميكنند.اينمســالهدر
فوتبالهمصادقاست،چونمالكانومربيان
باشگاههانسبتبهموفقيترقباحساسهستند.
نميخواهيمبگوييمســرالكسهيچتوجهيبه
رقيبانخودنداشــت،اواجازهنميدادكهرقبا
مسيرحركتمنچســترراتعيينكنند.دقيقا
همينمسائلدراستارتاپهانيزديدهميشود.
بااينكهناديدهگرفتنپيشــرفتدرنقاطديگر
منطقينيستاماسازمانيهمنيستكهموفقيت
خودرادائماازراهعكسالعملنشاندادنبهرقبا
بهدستآوردهباشد.نميتوانباتقليدازديگران
پيشروشد.بهطورنمونهميتوانبهگوگلاشاره
كردكهموسســانآنهيچتوجهــيبهموتور
جستجويياهو،اكسايتوليكاسو…نداشتند

وفقطميخواستندچيزيبهترخلقكنند.
رهبرانبزرگاهلرقابتهستندامانهباديگران،

بلكهباخودمسالهبرتري.
منبع:كتابرهبري،نوشتهالكسفرگوسن

7نكتهازالكسفرگوسنبرايموفقيتاستارتاپها
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تمام مطالبات گندم كاراني كه براساس قانون خريد تضميني، گندم خود را 
به دولت تحويل داده اند، به حساب شان واريز شده است. 

به گزارش ايرنا، امسال بيش از 11 ميليون و 500 هزار تن گندم مازاد بر نياز 
كشاورزان به ارزش بيش از 145 هزار ميليارد ريال از سوي دولت خريداري و 

بهاي آن به طور كامل به حساب گندم كاران واريز شده است. 
ميزان گندم خريداري شده از كشاورزان امسال در مقايسه با سال گذشته 

بيش از 42 درصد رشد داشته و عالوه بر خودكفايي ايران در توليد گندم، 
برنامه صــادرات گندم مازاد بر نيــاز داخلي در دســتور كار وزارت جهاد 
كشاورزي قرار گرفته است. در آغاز فصل زراعي جديد با توزيع بيش از 430 
هزارتن انواع بذر گندم، كود و ساير نهاده هاي توليد، در سطحي حدود 5 
ميليون و 900 هزار هكتار از اراضي كشور گندم به صورت ديم و آبي كشت 
مي شود. به گزارش ايرنا، توليد گندم كشور امسال حدود 14 ميليون تن 

بود. امسال هر كيلوگرم گندم معمولي با نرخ 12 هزار و 705 ريال و گندم 
دوروم با نرخ 13 هزار و 68 ريال با 4 درصد افت مفيد و 2 درصد افت غيرمفيد 
خريداري شد. سال گذشته نزديك به 11 ميليون و 500 هزار تن گندم در 
كشور توليد شد كه از اين ميزان 8 ميليون و 80 هزار تن آن با قيمت گندم 
معمولي )گندم نان( 11 هزار و 550 ريال و هر كيلوگرم گندم دوروم با نرخ 

11 هزار و 880 ريال خريداري شده بود. 

تمام مطالبات گندم كاران پرداخت شد

پاييز فصل به ثمر رسيدن 
محصــوالت  از  يكــي 
انحصــاري كشــاورزي 
ايران اســت. محصولي كه 
مي تواند فرصتي بي نظير 
براي توسعه كشاورزي استان هاي شرقي كشور باشد 
ولي در بازار داخلي و خصوصا بازار صادراتي، چندان 
به آن توجه نشده است. كشــاورزان هم از كاهش 
مداوم سطح زير كشت خبر مي دهند و از پايين بودن 
قيمت محصول گله دارند. ضعف بازاريابي، كمبود 
بســته بندي مناســب و پانگرفتن صنايع تبديلي 
مزيت هايي كه زرشك مي تواند نصيب اقتصاد كشور 

كند را به صورت بالقوه نگه داشته است. 

مشكالتي زرشك كاران را خسته كرده است
زرشك محصولي است كه به نتيجه رساندن محصول 
و برداشــت آن زحمت زيــادي دارد و عواملي مثل 
سرمازدگي، گرماي بيش از حد هوا، خشكسالي و كم 
آبي موجب از دست رفتن زحمات كشاورزاني كه ماه ها 
براي برداشت محصول زحمت كشيده اند، مي شود. 
مشكل بزرگي كه كشاورزان زرشك كار امسال با آن 
مواجه بوده اند، سرمازدگي در ابتداي بهار و كم آبي در 
تابستان بوده كه محصول امسال را كاهش داده است. 

يعقوبي يكي از زرشك كاران خراسان جنوبي درباره 
مشكالت كشــاورزان اين محصول به »كسب وكار« 
مي گويد: زرشك كاران در برابر سرمازدگي و كم آبي 
كه محصول امســال را كاهش داد، حمايت بيمه اي 
ندارند و خسارتي به ما پرداخت نمي شود. ما واقعا از اين 
وضع خسته شده ايم چون خسارتي كه امسال تحمل 
كرديم سال قبل هم به مقدار كمتر وجود داشت و چون 
بنيه مالي ما كم است اغلب ديگر توان ادامه دادن به 
كشت وكار زرشك را نداريم. رئيس جهاد كشاورزي 

خراســان جنوبي نيز درباره مشكالت زرشك كاران 
به »كســب وكار« گفت: زرشك محصولي است كه 
مي توان از آن محصوالت جانبي فراواني مثل سس، 
مربا، شربت، پودر و غيره توليد كرد ولي صنايع تبديلي 
در قطب توليد اين محصول پا نگرفته و كشــاورزان 
مجبور به خام فروشــي محصول خود هستند. خام 
فروشي به معني اين اســت كه قيمت زرشكي كه از 
كشاورز خريداري مي شود حدود يك چهارم قيمت 
فروش آن در بازار است و اگر همين محصول فرآوري 

شود قيمت آن در بازار 5 تا 6 برابر مي شود ولي كشاورز 
از اين درآمد محروم است. 

سرنوشت زعفران در انتظار زرشك
زرشك اگر فرآوري شــود در بازارهاي صادراتي مورد 
اســتقبال قرار مي گيرد و ما اين تجربه را داريم ولي در 
اين زمينه با ضعف بسته بندي و بازاريابي مواجه هستيم. 
معصومه موسوي از فعاالن بازار صادرات با بيان اين مطلب 
به »كسب وكار« مي گويد: دولت بايد براي رونق گيري كار 
صادرات به صورت تمام قد از تجار حمايت كند. اين كاري 
است كه دولت تركيه انجام مي دهد و رايزنان بازرگاني 
آنها در تمام كشورها مشغول بازاريابي براي محصوالت 
كشاورزي تركيه هســتند. دولت اين كشور هم براي 
گشايش بازارها به روي محصوالت تركيه اي، معافيت ها 
و مشوق هاي قابل توجهي براي صادركنندگان درنظر 
مي گيرد ولي متاسفانه در كشور ما هنوز چنين تفكري 
وجود ندارد. وي ادامه داد: فرآوري زرشــك بايد مورد 
توجه و حمايت دولــت قرار بگيرد و بــه كارخانه های  
فرآوري و توليد محصوالت جانبي زرشــك تسهيالت 
داده شــود تا محصوالت متنوع با بسته بندي مناسب 
توليد كنند. زرشك محصول انحصاري كشور ماست ولي 
در افغانستان هم كشت مي شود و با اين وضعيت بعيد 
نيست طي چند سال آينده زرشك افغانستان به رقيب 
زرشك ايراني تبديل شود؛ اتفاقي كه درباره زعفران غفلت 

كرديم و افتاد. 

»کسب وکار« موانع صادراتی محصوالت کشاورزی را بررسی می کند

خامفروشيباليجانزرشككاران

کم کاري دولــت در صادرات 
محصوالت لبني

عضو انجمن صنايع لبني با اشــاره به كاهش 15 
درصد مصرف ســرانه لبنيات در كشور گفت: ما 
امكانات صادرات را نداريم و دولتمردان ما در اين 

زمينه كم كاري كرده اند. 
به گزارش مهر، غالمعلي سليماني با بيان اينكه در 
كشور استراتژي مشخصي براي توليد و صادرات 
محصوالت لبني وجود ندارد، اظهار داشت: نبود 
اعتماد، تــرس از برخورد، نبود تعهــد، پرهيز از 
مسئوليت پذيري و بي توجهي به نتيجه كار از جمله 

داليل اين امر است. 
وي اضافه كــرد: براي تعيين قيمت شــير براي 
مصرف كنندگان، قيمت تمام شده توليد شيرخام و 
مواردي از اين دست فرايند مشخصي نداريم و اين 
موضوع باعث شده عده اي در اين زمينه سرگردان 
باشــند به عنوان مثال دامداران، علوفه را گران 
مي خرند، صنايع زيــان مي كنند و ديگران نيز به 

نحوي دچار خسارت مي شوند. 
عضو انجمن صنايع لبني كشــور درباره آخرين 
وضعيت صادرات محصوالت لبني به روسيه نيز 
گفت: دو شركت براي صادرات محصوالت لبني به 
روسيه تاييد شده اند كه در حال حاضر يكي از آنها 

اين صادرات را انجام مي دهد. 
سليماني تصريح كرد: ما امكانات و زيربناي صادرات 
الزم را نداريم و آنچه داريم زيربناي واردات است، 
به راحتي مي توانند وارد كنند امــا صادر كردن 

محصوالت براي مان دشوار است. 
به گفته وي براي صادرات محصوالت بايد مراحلي 
طي شود كه كشــورهاي اروپايي اين مراحل را 
طي كرده و مشكالت موجود در اين زمينه را حل 
كرده اند.  وي با اشاره به اينكه براي حل مشكالت 
صادرات بايد قوانين را درست تعريف كنيم، افزود: 
هر قانوني تبصره هايي دارد كه دولت نمي تواند اين 
تبصره ها را در نظر بگيرد ضمن اينكه بوروكراسي 
اداري و زمانبــر بودن انجام كارهــا يكي ديگر از 
مشكالتي است كه باعث شده ما از بازارهاي جهاني 
دور بمانيم.  عضو انجمن صنايع لبني با بيان اينكه 
ما نبايد كشــور را بر مبناي ارز نفت اداره كنيم، 
تصريح كرد: مي توان از صادرات محصوالت ديگر 

نيز در اين زمينه بهره برد. 
به گفته سليماني از بهمن ماه سال گذشته تاكنون 
حدود يك ميليون دالر محصول لبني از جمله شير 
خشك و انواع پنير سخت و نيمه سخت از كشور به 

روسيه صادر شده است. 
عضو انجمن صنايع لبني كشور با بيان اينكه ما بايد 
در زمينه اعطاي مشوق هاي صادراتي از كشورهاي 
اروپايي و آمريكا الگوبــرداري كنيم، ادامه داد: ما 
براي موفق شدن در زمينه توليد و صادرات بايد 
هم بازار داخل و هــم بازارهاي خارجي را مدنظر 

داشته باشيم. 

کيفيت زعفران افغانستان از زعفران 
ايران براي سومين سال جلو زد 

سخنگوي وزارت كشاورزي افغانستان تقاضا 
براي زعفران اين كشــور را رو به رشــد عنوان 
كرد و گفت: دريافت مقام اول كيفيت زعفران 
ما در بين 300 نمونه جهاني از اين محصول از 
جمله زعفران ايران براي سومين سال پپاپي در 
بروكسل، اثر مثبتي براي تقاضاي بيشتر خواهد 
داشت.  به گزارش ايرنا، »لطف ا... راشد«در كابل 
افزود: زعفران افغانستان امسال نيز براي سومين 
بار مقام اول را در بين 300 نمونه زعفران جهان 
به خود اختصاص داد و اين خبــر براي وزارت 
كشاورزي و زعفران كاران افغان اميدوار كننده 
است.  راشد اظهار داشــت: وزارت كشاورزي 
افغانســتان تالش مي كند تا كيفيت زعفران 
همچنان عالي باقي بماند و وقتي كيفيت خوب 
زعفران اين كشور حفظ شود تقاضا براي آن در 

بازار جهاني نيز افزايش خواهد يافت. 
سخنگوي وزارت كشــاورزي افغانستان گفت 
كه امسال يك هزار و 150 هكتار زمين در اين 
كشور زير كشت زعفران قرار گرفت كه نسبت به 

سال گذشته 150 هكتار افزايش داشته است. 
وي گفت: در تالش هســتيم تا سند سيستم 
اســتاندارد جهاني »ISO« را نيز بــراي اين 
محصول به دست بياوريم تا بتوانيم  با استفاده 
از اين ســند زعفران افغانســتان را بيشتر به 
كشــورهاي خارجي صادر كنيم.  راشد اضافه 
كرد: با 9 شــركت داخلي قرارداد امضا كرده تا 
زعفران افغانستان را با بسته بندي مناسب و به 
نام اين كشور صادر كنند.  اين مقام كشاورزي 
افغانستان گفت كه توافقنامه اي را هم با كشور 
چين امضا كرده ايم كه براساس آن زعفران خود 
را به آن كشور صادر خواهيم كرد و تالش خواهد 
شد كه با ديگر كشورها نيز قراردادهايي براي 

صادرات زعفران امضا كنيم. 
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ضعف بازاريابی و بسته بندی صادراتی زرشک

45 درصد چايكاران مطالبات 
خود را دريافت نكرده اند

با وجود آنكه بخشي از مطالبات چايكاران پرداخت 
شــده، اما هنوز 40 تا 45 درصــد از چايكاران از 

دريافت مطالبات بي نصيب هستند. 
مديرعامل اتحاديه چايكاران شمال با اعالم اين 
خبر گفت: با وجود آنكه اعالم شده بهاي برگ سبز 
چاي و مطالبات در حال پرداخت است، اما هنوز 40 

تا 45 درصد چايكاران بي نصيب مانده اند. 
ايرج هوســمي افزود: در حال حاضر فشاري به 
كارخانه ها براي پرداخت قدرالســهم خود وارد 
نمي شــود، در حالي كه هزينه هاي كارگري بايد 

به روز پرداخت شود. 
به گزارش ايانا، وي خاطرنشــان كرد: الزم است 
تمامي امورات مربوط به چــاي، هيات مديره اي 
اداره شــود تا خود چايكاران نســبت به فروش 

محصول شان اقدام كنند. 
هوسمي ادامه داد: چايكاران در حال حاضر حتي 
در تعيين قيمت تضميني نيز نقشي ندارند و بايد 

منتظر توجه هاي دولت باشند. 
وي تصريح كرد: صندوق حمايت از توسعه صنعت 
چاي نيز نتوانسته به كشــاورزان خدمات خوبي 
ارائه دهد، زيرا اگر وامي پرداخت مي شود، در زمان 
برداشت محصول 60 درصد آن را دريافت مي كند، 
در حالي كه بايد طي ســال نسبت به دريافت آن 

اقدام كنند. 
مديرعامل اتحاديه چايكاران شــمال يادآور شد: 
برخالف ســاير بهره برداران بخش كشــاورزي 
چايكاران 11 ماه در باغ حضور دارند و تنها فصل 
آبان در استراحت به سر مي برند، اما درآمد زيادي از 
كاركرد خود ندارند. وي تصريح كرد: اگر مطالبات 

پرداخت نشود، انگيزه ها كم و كمتر خواهد شد. 

خبر

گراني گوشت باالخره تكاني در 
سازمان هاي نظارتي ايجاد كرد 
تا شايد با افزايش كنترل ها به 
بي سروساماني اين بازار پايان 
دهند. فعاالن بازار گوشــت با 
استقبال از افزايش كنترل ها بر اين بازار مي گويند. اگر 
دولت در كنترل جدي باشــد دالالن نمي توانند قيمت 

گوشت را هرچقدر مي خواهند باال ببرند. 

الزام ارائه برگ خريد به خرده فروش ها
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره به »آغاز طرح 
تعزيرات در بازار گوشت قرمز از 15 آبان« گفت: قيمت 
هركيلوگرم گوشت گوسفندي شــقه بدون دنبه براي 
مصرف كننده به 37 هزار تومان رسيده است. علي اصغر 
ملكي، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي اظهار كرد: از 
15 آبان ماه تمام افرادي كه گوشت توزيع مي كنند، بايد 
اين محصول را با برگ خريد به خرده فروشي ها ارائه كنند 
و مغازه داران نيز براي شفاف سازي، بر اساس قيمت آن 
برگ خريد، محصول خود را به مردم مي فروشــند. وي 
افزود: در حــال حاضر تعداد زيــادي از توزيع كنندگان 
گوشــت يا كشــتارگاه ها محصول خود را با برگ خريد 
به مغازه ها ارائــه نمي دهند كه اين امر باعث شــده كه 
در زمان مراجعــه تعزيرات به واحدهــاي صنفي، برگ 
خريد براي ارائه نداشته باشــند. رئيس اتحاديه گوشت 
گوسفندي با اشاره به اينكه اين طرح براي مشخص شدن 
قيمت تمام شده گوشت است به مرحله اجرا درمي آيد، 
ادامه داد: گوشــتي كه براي عرضه در بازار مصرف، مهر 

دامپزشكي و تاريخ كشتار نداشته باشد به عنوان كاالي 
قاچاق محسوب مي شود. 

گوشت گوسفندي ارزان مي شود؟ 
وي در پاسخ به اين سوال كه اجراي طرح منجر به ارزان 
شدن گوشت در بازار مصرف خواهد شد يا خير، تصريح 
كرد: در صورتي كه عرضه گوشت به اندازه مورد نياز بازار 
مصرف باشد، قيمت گوشت نيز ارزان مي شود اما با توجه 
به اينكه در ســال جاري توليد دام كمــي كاهش يافته 
قيمت ها در بازار مصرف نيز باال رفته است. ملكي گفت: 
گوشــت وارداتي به تازگي وارد بازار مصرف شده كه اين 
باعث تثبيت قيمت ها در 3 هفته اخير شــده است. وي 
درباره قيمت گوشت گوســفندي گفت: در حال حاضر 

هر كيلوگرم گوشت گوسفندي به قيمت 32 هزارتومان 
تا 33 هزار تومان در اختيار مغازه دار قرار مي گيرد و اين 
محصول با در نظر گرفتن 15 درصد ســود به قيمت 36 
هزار تومان تا 37 هزار تومان به صورت شــقه بدون دنبه 
در اختيار مصرف كننــده قرار مي گيــرد. ملكي افزود: 
گوشــت هاي وارداتي گرم به قيمت 26 هزار تومان در 
اختيار مغازه دار قرار مي گيــرد و مغازه دار نيز بايد با 15 
درصد ســود در اختيار مصرف كننده نهايي يعني مردم 
قرار دهد. اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال كه آيا 
خرده فروشان قيمت كمتر گوشت هاي وارداتي را براي 
مصرف كننده نهايي محاسبه مي كنند يا خير،گفت: عمده 
اين گوشت در اختيار واحد هاي بسته بندي گوشت قرمز 
قرارگرفته و بخش كمي از آن به بازار مصرف تزريق شده 

است اما با اين وجود تاثيرات خود را بر بازار مصرف دارد. 
گوشت هاي گوسفندي وارداتي از 3 كشور آسيايي ميانه 
شامل ارمنستان، گرجستان و قرقيزستان به صورت تازه 

و پيش سرد به ايران آمده است. 

برخورد جدي با تخلف، بازار گوشت را آرام 
مي كند

سيدهاشم موســويان، فعال بازار گوشت درباره اجراي 
طــرح تعزيراتي در اين بــازار به »كســب وكار« گفت: 
اجراي طــرح تعزيراتي اگر واقعا جدي باشــد مي تواند 
بازار را ســامان دهد ولي اگر مقطعي و فانتزي باشــد 
هيچ نتيجه اي نخواهد داشــت. وي با بيان اينكه كمبود 
گوشــت به هيچ وجه موجب گراني و نرخ هاي متفاوت 
نمي شود، تصريح كرد: كمبود گوشــت يا صادرات دام 
زنده بهانه اي است كه دالالن براي گراني مي آورند ولي 
هر كس در بازار گوشت فعاليت كرده مي داند كه گوشت 
را دالالن و واسطه هايي كه از كشتارگاه ها مي خرند و به 
قصابي ها مي فروشــند، گران مي كنند و خود قصابي ها 
هم متاســفانه چون هيچ نظارتي بر كارشان نيست هر 
نرخي كه بتوانند گوشت را مي فروشند. شما اگر همين 
االن به 10 قصابي به صورت تصادفي مراجعه كنيد نصف 
بيشتر آنها فاكتوري براي گوشتي كه خريده اند، ندارند، 
يا دارند و چون گران تر از 15 درصد ســود مي فروشند 
مدعي مي شــوند كه بدون فاكتور خريــداري كرده اند. 
اگر با اين وضعيت بــا جديت برخورد شــود قطعا بازار 
آرام مي شــود و معني جديت هم اخطار كتبي نيست. 
معني برخورد جــدي تعطيلي واحد صنفــي به مدت 
 يك ماه براي بار اول تخلف و در صورت تكرار لغو مجوز 

توسط  اتحاديه است. 

»کسب وکار« گزارش مي دهد

اجرايطرحتعزيراتدربازارگوشتقرمز
گروه كشاورزی

News kasbokar@gmail.com

 محمود بيگي
از گذشته هاي دور، آموخته ايم آغازهاي پرميمنت 
 را جشــن بگيريم: »آغاز ســال تحصيلــي، آغاز 
يك زندگي جديد )ازدواج(، آغاز چشم به جهان 
گشودن يك فرد )تولد( ولي تاكنون كمتر به اين 
موضوع فكر كرده ايم كه واژه آغاز با »آ« شــروع 
مي شود و اگر »آ« نباشــد، هيچ آغازي نيست كه 
بتوان آن را جشن گرفت. پس جشن »آ« از همه 
جشن هاي ديگر مهم تر اســت. اين مفهومي بود 
كه به تازگي و در كالس اول يكي از دبستان هاي 

منطقه 2 دوباره برايم تداعي شد. هفته گذشته و 
با شروع فصل آموزش الفبا براي كالس اولي ها، از 
حرف »آ« در كالس هاي اول دبستان »وارثان نور« 
رونمايي شد و خبردار شدم كه در اين دبستان و با 
هدايت هاي مدير دلسوز و آموزگاران خوش ذوق 

آن جشني با موضوع الفبا برپاست. 
من كه دانش آمــوز كالس اول در ســال هاي نه 
چندان نزديك هستم، به ياد نمي آورم كه در آن 
زمان تجليلي از اين آغاز شــكوهمند شده باشد. 
به همين دليل وارد يكــي از كالس هاي اول اين 

دبستان شدم. در كالس خانم »عليزاده« جشني 
باشكوه براي »آ« برپا شده بود. 

جاي همه شما كســاني كه در سال هاي گذشته 
كالس اول را پشت ســر گذاشته ايد خالي. كيكي 
مجلل با حــرف »آ« كه بر آن نقش بســته بود و 
به بچه ها چشــمك مي زد و نوگالني با كارت هاي 
»آ« كه به گردن شان آويخته بود، به  مهماني »آ« 

دعوت شده بودند. 
در اين جشــن پر از صفا كه از صفــاي دل هاي 
كودكانــه مدعوينــش پررونــق بــود، خانــم 

حســيني، »مدير مدرســه« براي بچه ها آرزوي 
بهترين آغازها را داشــت و آمــوزگار مهربان اين 
 كالس درس »آ« را بــه اميد بهتريــن آغازها به

 بچه ها آموخت. 
قابل تصور نيست كه چنين آغاز باشكوهي هيچ گاه 
از خاطر اين كودكان امروز و سازندگان آينده ايران 
عزيز فراموش شود و به نظر مي رسد چنين ابداعات 
زيبنده اي كه در اين دبستان و به ياري مسئوالن 
آن برگزار شده است، در ســاير مدارس هم مورد 

استفاده قرار گيرد. 

جشن »آ« در »وارثان نور«

كشاورزي
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اصناف

پیشنهاد برگزاري كالس هاي آموزشي 
و توجیهي براي بازرسان اصناف

رئيس اتاق اصناف فيروزكوه تاكيد كرد: با برگزاري 
كالس هاي آموزشي بازرسان اصناف را بايد درباره 
اصل كاالي قاچاق توجيه كرد تا در زمان كشف و 

جمع آوري كاالي قاچاق خطا صورت نگيرد. 
تقي ســراج با اشــاره به واگذاري طرح برخورد با 
قاچاق كاال در ســطح عرضه به اتاق هاي اصناف و 
اتحاديه هاي صنفي اين نكته را مورد اشاره قرار داد: 
هم اينك بازرســان اصناف براي برخورد با كاالي 
قاچاق در سطح عرضه فعاليت خود را آغاز كردند 
اما اين ضرورت احساس مي شود كه كالس هاي 
آموزشي و توجيهي براي اين بازرسان درباره اصل 
كاالي قاچاق، نحوه برخورد و همچنين جمع آوري 

آن برگزار شود. 
وي با بيان اينكه اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي 
طرح برخــورد با كاالي قاچاق را بــه دور از تنش 
و به صورت موثرتري اجرا و مورد رســيدگي قرار 
مي دهند، افزود: برخي بازرسان اصناف درباره تمام 
كاالهاي موجود در بازار اطالعات كافي ندارند و اين 
احتمال وجود دارد كه در ظن به كاالي قاچاق دچار 
خطا شوند. رئيس اتاق اصناف فيروزكوه درباره شيوه 
برخورد قهرآميز با قاچاق كاال در سطح عرضه پيش 
از آنكه طرح برخورد با كاالي قاچاق به اتاق اصناف 
و اتحاديه هاي صنفي واگذار شود نيز اظهار داشت: 
اگر چنين شيوه برخوردي كارســاز بود، تاكنون 

قاچاق ريشه كن شده بود. 
وي با اظهار تاسف از ورود كاالي قاچاق از مبادي 
رسمي و قانوني به كشور اين پيشنهاد را مطرح كرد 
كه نماينده اي از بخش خصوصي در مبادي ورودي 
كاال و شهرهاي مرزي نظارت دقيق بر ورود كاالها 

از گمرك داشته باشد. 

از چهارراه مولوي حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر وارد 
شرق به غرب خيابان مولوي شويد، در سمت 
راست تان به كوچه حاج ابوالفتح مي رسيد؛ 
كوچه اي كه به بازار عرضه انواع محصوالت 
دخاني معروف اســت از تنباكــوي قليان 
گرفته تا سيگارهاي داخلي و قاچاق. يكي از 
برنامه هايي كه براي كاهش مصرف دخانيات 
و در عين حال، مبارزه با قاچاق ســيگار در 
ايران به تازگي شدت گرفته است، جلوگيري 
از فروش سيگار در مراكز غيرقانوني است، 
به گونه اي كه بسياري از دكه هايي كه در حال 
حاضر از مراكز عمده فروش سيگار به شمار 
مي روند، مجوز فروش ســيگار را نخواهند 

داشت. 

اين طرح درحالي در دســت انجام است كه 
كماكان دكه هاي روزنامه فروشي و بسياري 

از مراكز فروش ســيگار و دخانيات اقدام به 
فروش و عرضه سيگار مي كنند. 

»كسب وكار« از فروش دخانیات قاچاق در مراكز غیرقانوني گزارش مي دهد

سود باالی فروش سیگار قاچاق
مصرف ساالنه ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ايران  

خبر

گروه اصناف 
News kasbokar@gmail.com

رديابي فروش زيرزميني كاالهاي قاچاق
عليرضا رضايي قهرودي، رئيس اتحاديه عطار و سقط فروش

طرح مبــارزه بــا قاچــاق كاال آغاز شــده و مامــوران درحــال رديابي 
خريدوفروش هاي زيرزميني كاالهاي قاچاق هســتند. در اين طرح همچنين رفت وآمدهاي مشكوك 
فروشندگان كاالهاي قاچاق تحت نظر قرار خواهد گرفت. از ماه هاي گذشته يا به عبارت بهتر از مدت ها 
پيش به تمام واحدهاي صنفي اعالم شده بود كه اگر كاالي قاچاق و به ويژه دخانيات و سيگار بدون مجوز در 
مغازه اي رويت و كشف شود، اقدام به پلمب آن واحدها مي شود. طي ماه گذشته با بازرسي و نظارت بر عملكرد 
واحدهاي صنفي، ۲۰۰ واحد صنفي فاقد پروانه كسب به علت تخلفات مجوز پلمب آنها گرفته شد كه از اين 
تعداد ۶۰ درصد آن واحدهاي صنفي در حوزه عطاري و گياهان دارويي و ۴۰ درصد ديگر نيز در رسته هاي 
متفرقه ديگر ازجمله خواربارفروشي فعاليت داشتند. اين طرح مزاياي زيادي دارد كه از جمله مي توان به 
اين امتياز اشاره كرد كه واحدهاي صنفي ديگر به صورت آشكار به عرضه و فروش كاالي قاچاق در واحد 
صنفي اقدام نمي كنند اما اين طرح معايبي هم دارد كه معموال كاالهاي قاچاق پس از جمع آوري به صورت 

زيرزميني به فروش مي رسند. 

نگاه 1

فروش عمده سيگار در خواربارفروشي غيرقانوني است
صفر فرهمند جم، رئيس اتحاديه صنف خوار بارفروشان

اتحاديه خواربار فروشان در تازه ترين اقدامات خود به اجراي طرح مبارزه با كاالهاي قاچاق ورود پيدا 
كرده و تا به امروز نيز اين نامه را به تمامي واحدهاي صنف خواربار فروشي ابالغ كرده ايم. خرده فروشي  
سيگار در خواربارفروشي ها قانوني و فروش عمده غيرقانوني است، البته در اين زمينه نظارت هاي الزم 
نيز صورت مي گيرد اما به هرحال اصناف در زمينه عدم فروش كاالهاي قاچاق قول هايي دادند كه قرار 

است از اين پس به وعده هاي خود در زمينه عدم فروش كاالهاي مشكوك و دخاني عمل كنند. 

نگاه 2

سوپرماركت هاي مجوز دار سيگارهاي قاچاق نمي فروشند
سعيد درخشان، رئيس اتحاديه سوپرماركت و مواد پروتئيني

هر كااليي برگه گمركي نداشــته باشــد، قاچاق محسوب مي شــود و كســاني كه اقدام به فروش 
ســيگارهاي قاچاق مي كنند، ســوپرماركت هاي مجــوز دار نيســتند،  بلكه مغازه هــاي كوچكي 
هســتند كه بعضا نيــز بدون مجــوز فعاليت مي كننــد، چراكه ســوپرماركت ها حداقــل بايد 7۰ 
متر باشــند. برخي ســوپرماركت هاي زيرزميني به فــروش كاالهاي ممنوعه دســت مي زنند كه 
اتحاديه در اين باره جوابگــو نخواهد بود، چراكه اين اتحاديه )ســوپرماركت و مــواد پروتئيني( به 
 واحدهاي صنفي باالي 7۰متر مجــوز مي دهد و بنابرايــن ما درباره چالش هاي موجود پاســخگو 

نخواهيم بود. 

نگاه 3
جلوی قاچاق در مرزها گرفته شود 

خسرو حقاني، سوپرماركت دار
به جرات مي توانم بگويم كه سوپرماركت هاي مجوز دار هيچ گاه اقدام به فروش جنس قاچاق نخواهند 
كرد؛ چه سيگار و چه هر كااليي كه فروش آن ممنوع است. مسئوالن بايد قاچاق را در مرزها بگيرند و 
بدانند كه خود شركت ها ســيگار قاچاق را مي آورند و بايد به دنبال شركت ها و سازمان هايي بروند كه 

سيگار وارد مي كنند. 
از هر سوپرماركت داري در هر منطقه از تهران هم بپرسيد، معتقد است كه شركت هايي كه برند هاي 
قانوني بازار را تامين مي كنند، واردات قاچاق را هم انجام مي دهند. ما اينجا عمده فروش نداريم و بيشتر 
هم سيگارهاي ايراني مي فروشيم. البته ممكن است سوپرماركت داري مخفيانه اقدام به فروش سيگار 
قاچاق بكند ، چراكه سود سيگار قاچاق بيشتر از ســيگار قانوني است. وقتي از كسبه به قدري ماليات 
مي گيرند كه كاسبي برايش صرفه ندارد، خم مي شود و در مرز ورشكستگي قرار مي گيرد، طبيعي است 

كه عده اي به سمت كار خالف سوق مي يابند. 

نگاه4

دولت 
بايد تا پايان امسال 

واردات سيگار را به صفر برساند و 
اين در حاليست كه در نيمه نخست سال 

جاري بيش از نيم ميليون دالر سيگار حاوي 
توتون به ايران وارد شده است. براساس آمار 
گمرك ۹۴ تن سيگار به ارزش ۵۶۵ ميليون 

و ۲۹۶ دالر از كشورهاي چين، تركيه و 
امارات متحده عربي به ايران وارد 

شده است. 

 درحال 
حاضر ميزان مصرف 

سيگار در ايران بيش از ۶۰ ميليارد 
نخ در سال است كه بخشي از آن از طريق 
توليد داخلي و بخشي از راه واردات تامين 
مي شود، البته سهم واردات غيررسمي را 
نيز در اين ميان بايد درنظر گرفت، چراكه 

ميزان سيگارهاي قاچاق عرضه شده 
در مراكز قانوني فروش سيگار 

نيز كم نيست. 

با توجه به روند افزايش 
توليد خــودرو در اين 
ســال ها و كم توجهي 
مشــكل  حــل  بــه 
پاركينــگ،  كمبــود 
در حال حاضر كمبود جاي پــارك يكي از 
مهم ترين مشكالت شــهروندان پايتخت 
اســت و به دليل نبود و كمبود جاي پارك، 
كوچه و پس كوچه هاي شــهر هم گاهي به 
پاركينگ هاي كوچكي تبديل مي شــوند 
كه ازيک  طرف اذيت و آزار ســاكنان را به 
همراه دارد و از طرف  ديگر منبع درآمدزايي 
برخي افراد سودجو شده است كه گاهي به 
 دليل  درماندگي راننده مبالغي را براي پارك 
يک خودرو درخواســت مي كنند كه واقعا 

غيرقابل باور است. 
در همين رابطــه جانشــين رئيس پليس 
راهور پايتخت  گفته اســت كه مردم نبايد 
به صورت دستي پولي بابت پارك خودرو در 
حاشــيه خيابان ها  پرداخت كنند و با توجه 
به اصل اخذ مكانيزه هزينه پارك حاشيه اي، 
پليس هيچ گونــه اعمال قانونــي درباره 
 اماكني كه دســتگاه هاي پاركومتر ندارند، 

نخواهد كرد. 
سرهنگ حسن عابدي با اشاره به مشكالت 
موجــود در اخذ دســتي هزينــه پارك 
حاشــيه اي خودرو كه توســط پاركبان ها 
انجام مي شــود، اظهار كرد كه از نظر پليس 
اخذ دســتي پول توســط پاركبان ها هيچ 
توجيهي ندارد و ما تاكيــد ويژه اي در اخذ 
 الكترونيكي و مكانيــزه هزينه پارك هاي 

حاشيه اي داريم. 

»كسب وكار« از آشفته بازار نرخ پارك خودرو  در پايتخت گزارش مي دهد

هزینه چند متر جاي  پــارك ناقابل
گروه اصناف 

News kasbokar@gmail.com
تهران، پايتخت بدون پاركينگ

عليرضا راسي، رئيس اتحاديه اتوسرويس، تعميرگاه، پاركينگ و كارواش تهران
اين روزها كمبود پاركينگ يكي از مهم ترين داليل آشــفتگي ترافيكي شهر تهران است. مجتمع ها و 
خيابان هايي را مشاهده مي كنيم كه از نظر ترافيكي اشباع شده  يا در آستانه اشباع هستند. اين موضوع 
بايد به طور جدي مورد بررسي قرار بگيرد چون همانگونه كه هر روز به تعداد خودروها افزوده مي شود، 

بايد تعداد پاركينگ ها نيز افزايش يابد ولي متاسفانه اينگونه نشده و بايد رسيدگي شود. 
از سوي ديگر، وقتي ساخت و سازي انجام مي شود چه اين ساخت و ساز مسكوني باشد چه تجاري، سازنده 
آن بايد پاركينگ را نيز براي آن تامين كرده و در نظر بگيرد. در حالت كلي يكي از مهم ترين شــرايط 
دريافت پروانه ساخت، چه براي منطقه مسكوني و چه براي مجتمع هاي تجاري، داشتن پاركينگ است 
كه در صورت نداشتن پاركينگ اين مجتمع ها بايد مبالغي را در اختيار شهرداري بگذارند تا پاركينگ 

عمومي براي مردم ساخته شود. 
البته در حال حاضر پاركينگ هاي فعال كنوني به لحاظ درآمدي وضعيت خوبي ندارند و درآمدشــان 
كفاف هزينه هاي شان را نمي دهد اما به دليل فشارهاي شهرداري درباره عدم تغيير كاربري، ناچار به 
ادامه فعاليت هستند. به دليل حمايت از حقوق شهروندان قيمت هايي كه براي پاركينگ ها تعيين شده 
بسيار پايين است و در حال حاضر بهاي آن ساعتي ۲ تا ۳ هزار تومان تعيين شده كه سودی براي صنف 

پاركينگ داران ندارد. 

نگاه 1

كسري پاركينگ در شهر تهران بيداد مي كند
حسين ايزدي، پاركينگ دار در منطقه خيابان جمهوري تهران

طرح  پاركبان و پاركومتر اگرچه در كاهش معضل ترافيك موثر واقع شده اما نبود نظارت بر آن اعتراض 
بسياري از شهروندان را به دنبال داشته است. به همين دليل بسياري از مردم تمايل بيشتري براي استفاده 
از پاركينگ هاي عمومي دارند و حداقل مي دانند كه مبلغي كه از آنها دريافت مي شود يك مبلغ واحد و 

مشخص است. 
كسري پاركينگ در اين شهر بيداد مي كند و هيچ تناسبي بين تعداد ماشين ها و محل پارك خودرو در 
تهران وجود ندارد و در نتيجه، اكثر خودروهاي موجود در تهران پاركينگ ندارند. چندي پيش شنيديم 
كه پاركينگ داري در منطقه غرب تهران براي پارك خودروهاي لوكس براي چند متر جا مبالغي هنگفت 

كه تا ۲۰۰ هزار تومان مي شد، دريافت كرده است. 
اميدواريم مسئوالن تالش بيشتري براي ساختن پاركينگ هاي مكانيزه و چندطبقه به ويژه در مناطق 
مركزي پايتخت بكنند تا مشكل كمبود پاركينگ، مشــكالت مردم با پاركبان ها و سوء استفاده برخي 

پاركينگ هاي عمومي از مردم پايان يابد. 

نگاه3
اينجا زمين خداست
مينا جعفري، شهروند

اين روزها همه ما به طور يقين با معضل كمبود يا نبود جاي پارك روبه رو هستيم. شهرونداني كه درتهران 
ساكن هستند روزانه براي پارك خودرو خود با هزار سختي و مشكل مواجه مي شوند كه دراين ميان 
فعاليت برخي از پاركبان ها و بداخالقي هاي آنها باعث شده كه مشكالت متعددي براي مردم به وجود 

بيايد. 
مردم از قوانين پارك از جمله رايگان بودن ۳۰ دقيقه نخست پارك و خريد شارژهاي هزار و ۲ هزار توماني 
اطالع ندارند و در مقابل نيز سوءاستفاده هايي از اين فضاي ناآگاهي مردم در حال انجام است. برخي از 
پاركبانان هم در متوقف كردن ساعت پارك رانندگان پس از ترك فضاي اشتغال شده توسط رانندگان، 
كوتاهي مي كنند. به گونه اي كه با وجود ترك محل پارك توسط راننده، تا ساعت ها، زمان پارك آنان 

ادامه مي يابد و اين باعث تمام شدن شارژ خريداري شده مي شود. 
در مكان هايي كه هيچ تابلويي مبني بر ممنوع بودن پارك خودرو وجود ندارد افرادي با لباس شخصي يا 
لباس فرمي كه معلوم نيست مربوط به كدام سازمان يا ارگان متولي است اقدام به اخذ مبالغي از مردم 
مي كنند. عده اي براي چند متر جاي پارك در زمين خدا مبالغي را از صاحبان خودروها دريافت مي كنند 
كه قابل توجيه نيست؛ خودروهايی با مدل باال كه معموال مشكلي براي پرداخت اين مبالغ ندارند و اين 

اقشار متوسط هستند كه در اين اقدام آسيب مي بينند. 

نگاه2
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان با حضور در شرکت 
فوالد هرمــزگان از فعالیت های های مدیرعامل این شــرکت در عمل به 
مسئولیت های اجتماعی و به عنوان بزرگ ترین حامی اقشار آسیب دیده 

تحت حمایت کمیته امداد در استان، تقدیر و تشکر کرد.
در این جلسه، جلیل تراهی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
هرمزگان ضمن تشکر از مدیرعامل فوالد هرمزگان به دلیل پذیرش ایتام 
کمیته امداد، عنوان کرد: شرکت فوالد هرمزگان رونق اقتصادی بسیار خوبی 
در حوزه های مختلف دارد و فعالیت های این شرکت گسترش یافته است. 
نگاه بلند و عمیق مدیرعامل شرکت به مسئولیت های اجتماعی با محوریت 

گره گشایی از مشــکالت جامعه به ویژه ایتام تحت حمایت کمیته امداد، 
ارزشی دوچندان دارد. وی افزود: خوشــبختانه با ورود مدیرعامل جدید 
فوالد هرمزگان، رویکرد این شرکت به مسئولیت های اجتماعی به طور کامل 
تغییر کرد و این شرکت به یکی از صنایع پیشرو در عمل به مسئولیت های 
اجتماعی تبدیل شده است. فوالد هرمزگان با قبول سرپرستی 10 هزار 
فرزند، بزرگ ترین حامی فرزندان ایتام در استان هرمزگان محسوب می شود. 
همچنین عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان نیز در این 
دیدار خاطرنشان کرد: فوالد هرمزگان با اعتقاد به مسئولیت های اجتماعی، 
در حد توان خود گام هایی را برای این موضوع به ویژه محرومیت زدایی از 

استان هرمزگان برداشته است. به همین به منظور به پیشنهاد شرکت، در 
ابتدا پنج هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم که با تصویب در مجمع، این 
تعداد به 10 هزار نفر رسیده است. عالوه بر این، فوالد هرمزگان اقداماتی را 

در رابطه با حل مشکالت دو موسسه خیریه برداشته است.

تقدیر مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مدیرعامل فوالد هرمزگان
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میباشد.10۳۸۳
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مفقودی
کارت ماشین -سند کمپانی سواری سیستم پراید تیپ هاچ بک مدل 1۳۸5 رنگ مشکی – متالیک به شماره انتظامی ۸۷۹ س 1۷ ایران ۷1 به شماره شاسی 

S1442285182318 به شماره موتور 1۷۲۴5۳۲ بنام علی جاسمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 10۳۸۲

صنعت و 
معدن

معاون وزیر صمت خبر داد:
جذب ۹ میلیارد دالر سرمایه گذاری 

با واگذاری معادن
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت که از 
ابتدای بحث واگذاری معادن در سال ۹۴ تاکنون 
۹ میلیارد دالر جذب سرمایه در این بخش اتفاق 

افتاده است.
وجیه اهلل جعفــری در گفت وگویی درخصوص 
موضوع واگذاری معادن اظهار داشت: این مساله 
تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و مطابق  بند 
»ت« ماده ۳5 آن، استخراج و فروش محصوالت 
معادن دولتی باید از این طریق انجام شود؛ هرچند 
پروانه بهره بــرداری به نام دولت بــوده و منتقل 
نمی شود، اما اســتخراج و فروش در بازه زمانی به 
اندازه عمر همان پروانه بهره برداری انجام می شود.

رئیس هیات عامــل ایمیدرو خاطرنشــان کرد: 
این موضوع شرایطی را فراهم کرد که ایمیدرو و 
شرکت های تابعه، استخراج و فروش محصوالت  
معادن خود را به بخش خصوصــی واگذار کنند 
و امروز حضور ما بیشــتر جنبه نظارتی داشته و 
مباحث فنی و ایمنــی را دنبال می کنیم که یک 

تکلیف قانونی در راستای خصوصی سازی است.
وی بیان داشــت: آمارها حاکیست این فرایند در 
اکثر موارد مربوط به واگذاری ها به لحاظ درآمدی 
و کاهش هزینه ها موفق بوده و از بار مشــکالت 

کاسته است.
جعفــری ادامــه داد: امــروز ایمیدرو بیشــتر 
مشغول بسترسازی، تسهیل شــرایط و هدایت 
سرمایه گذاری ها است و از جمله مباحث آموزشی، 
پژوهش و فناوری و حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و شرکتهای بهره بردار را به ویژه در بخش 

اکتشافات دنبال می کند.

خبر

معاون امور معادن و فراوری 
مواد وزیــر صنعت، معدن 
وتجــارت از برگشــت 15 
درصد حقوق دولتی معادن 
به اســتان ها بــرای ایجاد 

زیرساخت ها در مناطق معدنی خبرداد.
محتشمی پور در سفر خود به آذربایجان غربی با هدف 
بررسی مشکالت و موانع موجود در معادن استان با 

فعاالن معدنی استان دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این دیدار گفت : بازگردانی 15 درصد حقوق 
دولتی وصول شده از معادن به استان از طریق خزانه 
داری کل کشور به خزانه اســتان متناسب با حقوق 
دولتی دریافت شده از معادن استان انجام و از طریق 
سازمان برنامه و بودجه استان جهت ایجاد رفاهیات و 
زیرساخت های الزم در مناطق معدنی استان مصرف 
خواهد شد. محتشمی پور در این جلسه اظهار کرد: 
در خصوص حقوق دولتی معادن اصل موضوع تکیه 
بر شفافیت اطالعات است و باید به این سمت حرکت 
کنیم و صدور فاکتورهای رســمی در بخش معدن 
یک بحث جدی است و باید بتوانیم به دستگاه های 

مطالبه گر در این زمینه پاسخگو باشیم.
وی اضافه کرد: اگر معدنکاران برای فروش مواد معدنی 
خود اگر فاکتور رسمی صادر کرده باشند برای تعیین 

میزان حقوق دولتی مبنا همان فاکتورهای رسمی 
خواهد بود. معاون وزیر صمت عنوان کرد: مسئوالن 
فنی معادن مطابق قانون کارمند بهره بردار معدن می 
باشند و مســئولیت اقدامات فنی در معدن برعهده 
مسئول فنی می باشد و مسئوالن فنی وظیفه نظارتی 
ندارند بلکه همه فعالیت هــای معدنی از لحاظ فنی 
بر عهده وی می باشــد و در صورت بروز اتفاقی باید 

پاسخگو باشند.
محتشمی پور خاطرنشان کرد استان آذربایجان غربی 

به لحاظ وجود انواع مواد معدنی و گردشگری یکی از 
استان ها زیبا و جذاب کشور می باشد.

عبدالحمید سرتیپی مدیرکل صنعت، معدن وتجارت 
استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار کرد: 
با توجه به اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب های 
معدنی کشور محسوب می شود که احداث و راه اندازی 
واحدهای فرآوری مواد معدنی در استان جهت ایجاد 
ارزش افزوده برای مواد معدنی استان و همچنین جهت 
جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استان در اولویت 

برنامه های صنعت، معدن وتجارت استان قرار دارد.
وی  اضافه کرد: با سرمایه گذاری های انجام شده در 
حوزه صنایع معدنی استان از سوی بخش خصوصی 
چند واحد سنگبری در مقیاس های بزرگ و متوسط 
و همچنین ایجاد واحدهای سنگبری کوچک مقیاس 
در سرمعادن امکان فراوری سنگ های تزئینی و خروج 
این مواد معدنی بصورت پالک و فرآوری شده با ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر از استان را فراهم خواهند ساخت.

 در این جلسه که در اتاق بازرگان ارومیه برگزار شد 
حسن انتظار رییس اتاق بازرگانی ارومیه اظهار کرد: 
آذربایجان غربی با توجه به ظرفیت های طبیعی اعم از 
آب، خاک، ذخایر معدنی و مرز مشترک با چند کشور 
همسایه بخصوص ترکیه که تنها دروازه خاکی ورود به 
کشورهای اروپایی محسوب می شود جزو استان های 
کمتر توسعه یافته کشور است. وی افزود: جهت توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و صنعتی استان باید متولیان باال 
دستی به خصوص دولت محترم حمایت های ویژه ای 
را از قسمت صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی استان 
آذربایجان غربی داشته باشد تا بتوانیم به یک توسعه 

ای مطلوب در منطقه برسیم.
در این جلسه تعدادی از معدنکاران و روسای تشکل 
های معدنی استان نیز به طرح موانع و مشکالت موجود 
در حوزه معدنی استان پرداختند که از سوی معاون 
وزیر صمت و مسئوالن استان نسبت به رفع مشکالت 

مطروحه تصمیماتی اتخاذ گردید.

معاون امور معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن وتجارت  خبر داد

برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان ها

قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا:
اتفاقات خوبی در حوزه فروش 

و خدمات سایپا رخ خواهد داد
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعالم 
اینکه در سال جاری و سال آینده اتفاقات خوبی در 
حوزه فروش و خدمات پــس از فروش رخ خواهد 
داد، گفت: تجربیات شــبکه نمایندگی ها سرمایه 
بزرگی برای گروه سایپا به شمار می رود. به گزارش 
سایپانیوز، غالمرضا دفتری در نشست مدیران ارشد 
گروه خودروسازی سایپا با نمایندگی های خراسان 
رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با بیان 
این مطلــب ادامه داد: تالش مدیران ارشــد گروه 
خودروسازی سایپا،  تولید اقتصادی است و از این به  
بعد در حوزه فروش و خدمات پس از فروش، با هم 
فکری شبکه نمایندگی ها حرکت خواهیم کرد و 

تغییراتی در ساختارها ایجاد خواهد شد. 

تولید ورق آجدار شطرنجی برای 
نخستین بار در فوالد سبا

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به نیاز کشور به ۷0 
تا 100 تن از این نــوع ورق گفت: ماهانه ۲0 هزار 
تن ورق اجدار شــطرنجی در خط نورد فوالد سبا 
تولید می شود. یاسر طیب نیا افزود: این نوع ورق در 
صنایع دریایی کشتی سازی، راه سازی ساختمان و 
پل سازی کاربرد فراوانی دارد و با تولید این محصول 
کشور از وارادات این ورق فوالدی بی نیاز شد. وی 
با بیان اینکه کارخانه فوالد سبا می تواند این نوع 
ورق را به کشور های منطقه صادر کند، گفت: تولید 
محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال در دستور 
کار صنعتگران فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا 
است که کشور را از واردات این محصوالت بی نیاز و 

رونق صنایع پاِئین دستی را به همراه دارد.

اخبار

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com
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واژه های خاص در پست های پيشنهادی اينستاگرام 
فيلتر می شوند

اینستاگرام در بحبوحه انتقاد عمومی از افزایش پست های پیشنهادی در صفحه 
کاربران، راه های بیشتری برای تغییر پست های پیشنهادی برای کاربران عرضه 
می کند. اینستاگرام گزینه جدیدی را امتحان می کند که به کاربران اجازه می دهد 
از کلیدواژه و ایموجی برای غیرفعال کردن بعضی موضوعات و جلوگیری از ظاهر 
شدن آنها در پست های پیشنهادی، استفاده کنند. با این تغییر، پست هایی که حاوی 
کلیدواژه های مورد نظر کاربر هستند که ممکن است شامل ایموجی، حرف و عبارت 
باشد و در کپشن یا هشتگ پست آمده است، فیلتر خواهند شد. اینستاگرام در یک 
پست وبالگ اعالم کرد کاربران می توانند از این قابلیت برای متوقف کردن مشاهده 
محتوایی که به آن عالقه ای ندارند، استفاده کنند. کاربران می توانند فیلتر کلمات را 
از تنظیمات اپلیکیشن، تنظیم کنند. این شرکت خاطرنشان کرد کاربران می توانند 
پست های پیشنهادی را به طور کامل غیرفعال کنند. اینستاگرام همچنین سرگرم 
آزمایش راه جدیدی برای حذف پست های ناخواسته از بخش اکسپلور اپلیکیشن 
است و با این تغییر، کاربران می توانند به صورت همزمان، چندین پست را انتخاب 
کرده و آنها را به عنوان پست هایی که عالقه ای به آنها ندارند، مشخص کنند. با این 
انتخاب، پست های مذکور مخفی می شوند و توصیه های مشابه در آینده فیلتر 
خواهند شد. هر دو گزینه رضایت خاطر کاربرانی را فراهم خواهند کرد که از کیفیت 
پست های پیشنهادی اینستاگرام عصبانی بودند، به خصوص که این اپلیکیشن برای 
رقابت بیشتر با تیک تاک، تعداد پست های پیشنهادی که در صفحه خانگی کاربران 
ظاهر می شوند را افزایش داده است. آدام موسری، مدیر اینستاگرام، ماه گذشته 
گفته بود این شرکت تعداد پست های پیشــنهادی را کاهش خواهد داد و تست 
فید تمام صفحه، را متوقف می کند. هر دو تغییر به شدت منفور بودند و انتقادها از 

تالشهای این شرکت برای کپی برداری از تیک تاک را به دنبال داشتند.
بر اساس گزارش انگجت، فارغ از انتقادات، مدیران ِمتا به وضوح اعالم کرده اند که 
قصد دارند فیدهای فیس بوک و اینستاگرام را از محتوای دوستان به پست هایی 
تغییر دهند که با استفاده از هوش مصنوعی، به کاربران توصیه می شوند. گزینه های 
کنترل جدید به اینستاگرام کمک خواهند کرد کیفیت این پیشنهادها را بهبود داده 

و آنها را در بلندمدت برای کاربران خوشایندتر کنند.

ژاپن برای انقراض فالپی ديسك دست به كار شد
وزیر دیجیتال ژاپن علیه فناوری قدیمی اعالن جنگ کرد که بسیاری از افراد چند 
دهه است که آن را ندیده اند. وزیر دیجیتال ژاپن که وعده داده است از بوروکراسی 
همه ابزارهای قدیمی از تمبر هانکو گرفته تا دستگاه فکس خالص شود، اکنون علیه 
فالپی دیسک اعالن جنگ کرد. تارو کونو، وزیر دیجیتال ژاپن در توییتی نوشت: 
فالپی دیسک به همراه وسایل مشابهی شامل سی دی یا مینی دیسک، همچنان 

برای حدود ۱۹۰۰ سلسله مراتب دولتی الزامی هستند و باید حذف شوند.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود: ما این شــیوه ها را به سرعت بازبینی 
می کنیم. فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، حمایت کامل خود را از این اقدام اعالم 

کرده است. اصال این روزها کجا کسی فالپی دیسک می خرد؟
ژاپن تنها کشوری نیست که تالش می کند از شر این فناوری قدیمی خالص شود. 
وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۱۹ اعالم کرد به استفاده از فالپی دیسک هایی که برای 
نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ ساخته شده اند، در سیستم کنترل زرادخانه هسته ای 
خود پایان می دهد. گروه سونی ساخت فالپی دیسک را در سال ۲۰۱۱ متوقف کرد و 
بسیاری از افراد جوان قادر به توضیح نحوه استفاده از فالپی دیسک نیستند. بر اساس 
گزارش بلومبرگ، طبق مطلب ارائه شده از سوی کارگروه دیجیتالی دولت، موانع 
حقوقی، استفاده از فناوری مدرن مانند ذخیره سازی ابری، برای استفاده گسترده 
در سیستم اداری را دشوار کرده است. این گروه به مرور تمهیدات و طرح ها خواهد 

پرداخت و تا پایان سال، راه هایی را برای بهبود آنها اعالم می کند.

پارک فناوری شهیدبهشتی اعالم کرد؛
حمايت مالی از كاالهای دانش بنيان برای اخذ استانداردها

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد کاالهای دانش بنیانی که 
توسط شرکتهای مســتقر در پارک طراحی و ساخته می شــوند برای اخذ انواع 
استانداردها حمایت مالی می شوند. به گزارش پارک علم و فناوری شهید بهشتی، 
دکتر یاســر نیک پیمان، سرپرســت مدیریت امور فناوری و نوآوری پارک علم 
وفناوری دانشگاه شهید بهشــتی درخصوص فرآیند حمایتی اخذ استاندارد به 
شرکت های دانش بنیان، گفت: بر اســاس تصمیم اخیر، کاالهای دانش بنیانی 
که توسط شرکتهای مستقر در پارک طراحی و ساخته می شوند برای اخذ انواع 
استانداردها حمایت مالی می شوند. نیک پیمان هدف از ارائه این نوع تسهیالت را 
حمایت از تجاری سازی محصوالت و تسهیل ورود و فروش محصوالت در بازارهای 
ملی و بین المللی عنوان کرد و افزود: این حمایت ها هم در جهت دریافت تسهیالت 
و هم حمایت مالی خواهنــد بود. وی در مورد میزان ظرفیت اخذ اســتانداردها 
برای شرکت های دانش بنیان گفت: با توجه به تفاوت در میزان هزینه ها و فرایند 
دریافت استانداردها، نیز تفاوت در نوع و توانمندی های شرکت های متقاضی انواع 
استانداردهای تخصصی و صادراتی، سقف و درصد حمایت پارک علم وفناوری 
دانشگاه شهید بهشتی برای استانداردهای تخصصی و صادراتی خاصی در نظر 
گرفته شده است. سرپرست مدیریت امور فناوری و نوآوری پارک علم وفناوری 
دانشگاه شهید بهشتی گفت: امیدواریم این حمایت، موجب افزایش اعتماد و اقبال 
سرمایه گذاران و مخاطبان محصوالت شرکتهای دانش بنیان شده و به فروش باالتر 

و تعامل بهتر شرکتهای مستقر در پارک با بازار کمک کند.

توليد ماهيچه های مصنوعی با چاپگر 3 بعدی
محققان یک سیستم محرک پنوماتیک طراحی کرده اند که با پرینتر سه بعدی 
ساخته می شود و با وارد و خارج کردن هوا می تواند حرکاتی انجام دهد.تاکنون 
اخبار زیادی درباره ماهیچه های مصنوعی منتشر شده که به دستگاه های رباتیک 
یا پروتزها کمک می کند حرکاتی شبیه انسان داشته باشند. هرچند بیشتر آنها در 
آزمایشگاه ها و با استفاده از مواد فناورانه ابداع شده اند، اکنون محققان با استفاده از 
چاپگر ۳ بعدی نوع جدیدی از آن را ابداع کرده اند. در همین راستا محققان انستیتو 
فناوری ایتالیا)IIT( با همکاری »دانشکده مطالعات پیشرفته سانتا آنا« یک سیستم 

محرک پنوماتیک با نام اختصاری GRACE طراحی کرده اند.
هر محرک به شکل یک حباب پالستیکی توخالی با پیله هایی در بخش های کناری 
آن است. هنگامیکه هوا به وسیله یک شلنگ وارد محرک می شود، حباب از جهت 
طولی منقبض و در جهت شعاع آن منبسط می شود. به بیان دیگر حباب کوتاه تر و 
چاق تر می شود. از سوی دیگر هنگامیکه هوا از حباب خالی می شود، محرک بلندتر 
و الغرتر می شود.بنابراین اگر سیستم مذکور در یک انگشت رباتیک به کار رود، 
محرک با ورود هوا می تواند انگشت را ببندد و با خروج آن انگشت را به حالت صاف 
دربیاورد. محرک های ابداعی را می توان با توجه به کاربرد مورد نظر در اشکال، 
اندازه ها و با ضخامت های مختلف از انواع متعددی پالستیک ساخت.در آزمایشی 
برای بررسی این فناوری محققان یک دست رباتیک در اندازه واقعی ساختند که 
حاوی ۱۸ محرکGRACE بود. این دست به طور کامل از رزین نرم و در یک فرایند 
چاپ ۳ بعدی ساخته شد. دست رباتیک با وارد کردن یا خارج کردن هوا در چند 
حباب توانست انگشتان خود را خم و راست کند و کف و مچ خود را بچرخاند.وزن 
کل این سیستم ۱۰۰ گرم است اما هر یک از محرک ها طوری طراحی شده اند تا 

بیش از هزار برابر وزن خود را تحمل کنند.

اخبار

تعطیلی اپلیکیشن بازی فیس بوک
شرکت ِمتا پلتفرمز به کاربران اپلیکیشن بازی فیس بوک )Facebook Gaming( اطالع داد این برنامه به زودی تعطیل خواهد شد. این شرکت در یک اعالن درون برنامه ای اعالم کرد فعالیت هر دو نسخه اندروید 
و iOS این اپلیکیشن در ۲۸ اکتبر متوقف خواهد شد. ِمتا همچنین به کاربران این فرصت را می دهد تا اطالعات جست و جوی خود را دانلود کنند و به آنها یادآوری کرد که بازی فیس بوک به طور کامل حذف نمی شود 
و کاربران می توانند به تب بازی در اپلیکیشن اصلی فیس بوک مراجعه کرده و پخش زنده عناوین محبوب شان را مشاهده کنند. ِمتا )فیس بوک سابق(، اپلیکیشن اختصاصی بازی را در سال ۲۰۲۰ برای رقابت بهتر 

با توئیچ و یوتیوب عرضه کرد. این شرکت دلیل تصمیم برای تعطیلی این اپلیکیشن را اعالم نکرد اما احتماال در راستای کاهش هزینه ها برای کمک به سپری کردن دوران رکود، انجام می شود.

قیمــت دالر توافقــي و 
بــا ســهمیه کارت ملــي 
قیمــت  از  هم اکنــون 
دالر آزاد ارزان تــر بوده و 
همین امر انگیــزه را برای 
ســودآوری از این بــازار فراهم کرده اســت. علت 
اصلی ایجــاد این صفوف، رانتی اســت که در دالر 
سهمیه ای و مابه التفاوت نرخ صرافی ها با نرخ بازار 
آزاد است. بخش مهمی از خریداران، برای استفاده 
از مابه التفــاوت ارز صرافی با ارز بــازار، در صفوف 
صرافی ها ایستاده اند. حتی شــواهد حاکی از رواج 
شــدید کارت ملی اجاره ای است. با افزایش قیمت 
دالر بازار آزاد شکاف باال رفت و مابه التفاوت قیمت 
دالر ســهمیه ای و بازار به دو میلیون تومان رسید. 
همین اتفاق، اجاره کارت ملی در بازار ارز را به ۷۰۰ 

هزار تومان رساند.

البته تا حدود ۶ ماه قبل نیز صرافی ها با کارت ملی 
به متقاضیان، دالر ارزان تر از بازار آزاد می فروختند. 
اما اینبار فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت 
در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد: نرخ فروش دالر: 
قیمت دالر ســهمیه ای را قبال صرافی ملی روزانه 
تعیین و اعالم می کرد. اما االن مبنا برای فروش ارز 
»نرخ توافقی ارز خریداری شــده از صادرکننده به 
اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف« است. نرخ 
دالر توافقی اکنون بالغ بر ۲ هزار تومان بیشتر از نرخ 
صرافی ملی است، اما همچنان نسبت به بازار آزاد 
حدود ۱۵۰۰ تومان ارزان تر است. )ضمنا، مسافران 
همچنان می توانند دالر مسافرتی با نرخ صرافی ملی 
بخرند.( از سوی دیگر میزان سهمیه دالر: پیش از 
این هر فرد در سال با کارت ملی می توانست تا سقف 
۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دالر ارز بخرد. این 

سهمیه اکنون به ۲۰۰۰ دالر کاهش یافته است.
این در حالی اســت که قیمت در بازارهای تهران 
و ســلیمانیه وارد کانال ۳۰ شــد. در هرات هم در 
سطح ۲۹ هزار و ۸۰۰ بســته شد. محدوده نوسان 

دالر بین ۲۹ هزار و ۷۰۰ تا ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان 
بود اما معامله گــران به محدوده نوســان در بازار 
هرات توجه می کنند. خریداران دالر ســهمیه ای 
زیاد شده بودند و دلیل آن افزایش اختالف قیمت 

بازار متشکل یا رسمی با آزاد بود. برخالف روزهای 
قبل دالر متشــکل نوســان زیادی نداشــت و به 
 طبع آن بازارهای رســمی هم رشد قیمت زیادی 

تجربه نکردند.

مابه التفاوت قيمت دالر سهميه ای و بازار به دو ميليون رسيد

رونق خرید و فروش دالر سهمیه ای 
ماجرای شلوغی اين روزهای صرافی ها

لزوم تقویت منابع ارزی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

تشکیل صف برای خرید دالر و ارز سهمیه ای نشان از مدیریت ضعیف این بازار دارد. زمانی که دولت آگاه است که از کارت ملی برای دریافت سهمیه سوءاستفاده می شود باید شرایط را طوری مدیریت کند که فاصله 
قیمتی از بین برود. به هر حال فاصله قیمتی دالر سهمیه ای با بازار آزاد قابل تامل است. همین اتفاق موجب رونق اجاره کارتهای ملی از مبلغ ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان شده است. صاحبان کارتهای ملی هم تمایل به 

مشارکت برای کسب سود دارند. نمی توان مردم را گناهکار دانست چراکه شرایط اقتصادی آنها را وادار می کند از هر بازاری که می توانند کسب درآمد کنند. 
اما نکته اصلی این است که سود باال را دالل می برد و مردم سود اندکی دارند. اختالف قیمت دالر سهمیه ای با بازار آزاد حدود سه میلیون تومان است و دالالن در این فواصل که شکاف باالی قیمتی اتفاق می افتد درآمد 
هنگفتی به جیب می زنند. در کشور ما به دلیل اینکه اجاره دهنده کارت ملی خود هم می خواهد سود ببرد و تمایل دارد در این بازار شرکت کند باید سیاست گذار اختالف قیمتی را از بین ببرد. باید مدیریت ارزی اتفاق 

بیفتد. چطور در خارج از ایران این اتفاق نمی افتد. البته همچنین عده ای نیز برای سفرهای خارجی و نیز تأمین ارز فرزندان دانشجوی خود اقدام به تهیه ارز سهمیه ای می کنند. 
در ونزوئال هم اختالف قیمتی وجود دارد اما شاهد این هجوم به بازار ارز نیستیم. پس ضعف نظارت مهم ترین دلیل اســت. بازار ارز باید یک نرخ داشته باشد. اما در کشوری که محدودیت ارزی وجود دارد تشدید این 
اختالف قیمتی را شاهد هستیم. منابع ارزی کشور باید تقویت شود. باید برجام اتفاق بیفتد و ارزهای بلوکه شده به داخل بازگردد. اگر محدودیت ارزی نداشته باشیم تمام تقاضا در بازار برآورده می شود و رژیم ارزی 

اصالح خواهد شد.
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