
درحالی برخــی بانک ها اقــدام به بلوکه کــردن ۲۵ درصد 
تسهیالت تحت عنوان بیمه بازپرداخت تسهیالت می کنند 
که رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کــرد: این موضوع از طرف 
مجموعه صنعت بیمه نیست و این اقدام مبنای بیمه ای ندارد.

مجید بهزادپور در گفت وگو با تسنیم، درباره اقدام اخیر برخی 
از بانک ها مبنی بر بلوکه کردن ۲۵ درصد مبلغ تسهیالت به 
بهانه  اخذ بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان، اظهار 
داشت: قطعاً این موضوع از طرف مجموعه صنعت بیمه نیست 

و این اقدام مبنای بیمه ای ندارد.
طبق آیین نامه شــماره ۵1 شــورای عالی بیمه ) آیین نامه 
قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی( بانک ها و موسسات مالی 

و اعتباری که مجوز بانک مرکزی دارند می توانند تسهیالت 
مالی را که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند و در معرض 
ریســک عدم باز پرداخت مطالبات قرار می گیرد، به صورت 

گروهی نزد شرکتهای بیمه گر بیمه کنند.

بنابراین در این نوع قرارداد بیمه ای:
1- بانک و موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه کننده 
خدمات مالی و عملیات شبه بانکی به عنوان طرف قرارداد و 
بیمه گذار با شرکت بیمه قرارداد منعقد نموده و ریسک خود 

را به بیمه گر منتقل می کند، نه تسهیالت گیرنده از بانک.
۲- از نظر شرکت بیمه، این بیمه گذار)بانک( است که باید حق 

بیمه مورد توافق را به بیمه گر بپردازد. بر اساس این گزارش 
اقدام بانک ها در دریافت هزینه حق بیمه از تسهیالت گیرنده 

ارتباطی به بیمه گر ندارد.
به گزارش تسنیم، مدتی است که برخی از بانکها بجای بلوکه 
کردن ۲۵ درصد مبلغ وام، در یک اقدام جدید و من درآورده 
ای، مبادرت به اخذ بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان 
نموده اند!! بدین شکل که شخص متقاضی وام میبایست پیش 
از دریافت تســهیالت، بیمه نامه ای تحت عنوان »بیمه نامه 
تعهد بازپرداخت وام« را از همــان بانک تهیه کند که جدای 
از هزینه بیمه نامه باید پیــش پیش، ۲۵درصد مبلغ وام را به 
حسابش واریز کند تا بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به 

پول خودش پس از تسویه کامل وام میسر خواهد شد!! بدین 
شکل بانکها تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن ۲۵درصد 
مبلغ وام مردم را به شکل جدید یعنی پیش دریافت ۲۵درصد 

مبلغ وام از مشتری انجام میدهند!!     
این اقدام درحالی اســت که بانک مرکــزی دریافت هرگونه 
وثیقه نقدی قبل از اعطای تسهیالت و یا بلوکه کردن بخشی 
از مبلغ تســهیالت بعد از اعطای تســهیالت توسط بانک ها 
یا موسســات غیربانکی بــرای اعطای تســهیالت را ممنوع 
اعالم کرده اســت. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
بارها تأکید کــرده: بانک های دریافت کننــده وثایق نقدی 
و بانک هایی که بخشــی از وام را بلوکــه می کنند، متخلف 

محسوب شــده و با آن ها برخورد می شــود. بنابراین طبق 
بخشنامه بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه 
نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تســهیالت توسط 
بانک ها و موسســات اعتباری غیر بانکی ممنوع اســت و در 
صورت توافق، اقدام به اخذ وثیقه نقدی باید در قالب سپرده 
سرمایه گذاری بلند مدت و با پرداخت سود علی الحساب معادل 
سود متناظر با دوره زمانی آن ســپرده و مشابه سپرده های 
مدت دار پرداخت شود و نرخ سود کمتر و یا عدم اعطای سود 
به این سپرده ها تخلف محسوب می شود. اگر بانکی به مقررات 
 موجود عمل نکند به هیات انتظامی بانــک مرکزی معرفی 

خواهد شد.

بعد از نامه رئیس مجلس به دولت برای اصالح مصوبه 
حق مسکن, کارگران منتظر هستند تا شهریور ماه حقوق 
قانونی خود را دریافت کنند. به گزارش تسنیم، پس از 
آنکه در پایان سال 1400 مصوبه حق مسکن به صورت 
سه جانبه در شورای عالی کار 6۵0هزار تومان برای هر 
ماه تصویب شد جامعه کارگری منتظر تأیید این مصوبه 
از ســوی هیأت وزیران بودند که در اقدامی این رقم به 
۵۵0هزار تومان کاهش یافت. اما بعد از آن محمد باقر 
قالیباف، رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه 1401 
در نامه ای رسمی خطاب به دولت، اصالح دو مصوبه را 

خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، 
مصوبه ی کمک هزینه ی مسکن کارگران. در این نامه، 
مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت 
چند ماه از این نامه، مصوبه کمک هزینه مسکن هنوز 
بازبینی نشده اســت؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن 
کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن 6۵0هزار 

تومانی که همان مصوبه شورایعالی کار است احیا شود.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در 
گفت وگویی اعالم کرده است که کارگران همچنان در 
انتظار حق مسکن 6۵0هزار تومانی هستند.  وی بیان 

کرده است:سابقه نداشته حق مسکن مصوب شورایعالی 
کار که با امضای وزرای دولت مصوب شده، اجرایی نشود؛ 
اولین بار است که می بینیم دولت به امضای وزرای خود 
پایبند نیست. وی ادامه داد: در حالیکه انتظار داریم ترمیم 
مزد کارگران در دستور کار قرار بگیرد، بی اعتنایی به قانون 
پذیرفتنی نیست؛ توقع داریم قبل از نیمه ی شهریور دولت 
ابالغیه ی اجرایی حق مسکن را صادر کند تا کارفرمایان 
این ماه به کارگران مزد قانونی را بپردازند؛ باید ابالغ حق 
مسکن قانونی صادر شود و همچنین مابه التفاوت پنج ماه 

اول سال به حساب کارگران واریز گردد.

آمار بانــک مرکزی درباره چک های برگشــتی در 
تیرماه ســال جاری نشــان می دهد که در این ماه 
بیش از ۵۸6 هزار فقره چک برگشت خورده که از 
نظر تعداد و مبلغ معــادل ۸.4 و ۷.۷ درصد کاهش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی 
از جریان مبادالت چک منتشــر کرده است، نشان 
می دهد که در تیرماه سال جاری بیش از 6.۳ میلیون 
فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۳۲ هزار میلیارد تومان 
مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 

6.4 و ۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد.
از ســوی دیگر، بیش از ۵.۷ میلیون فقره با ارزشی 
حدود ۲۹۷ هزار و ۵00 میلیارد تومان از چک های 
مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب 6.1 و ۲.۵ درصد کاهــش دارد. در کنار 
چک های وصولی بیش از ۵۸6 هزار فقره چک هم 
برگشــت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک های 
برگشــتی به ترتیب بــا  ۸.4 و ۷.۷ درصد کاهش 

داشته است. 
همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از 1.۹ 
میلیون فقره چک با ارزشی معادل 1۷۲ هزار و 400 
میلیارد تومان مبادله شــده که بیانگر صدرنشینی 
استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. 
چک های وصول شده در تهران حدود 1.۸ میلیون 
فقره به ارزشــی حدود  1۵۸ هزار و ۳00 میلیارد 
تومان و چک های برگشتی حدود 16۵ هزار فقره 

به ارزشــی حدود 14 هــزار و ۲00 میلیارد تومان 
گزارش شده است. از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ 
چک های مبادله شده ۹0.۷ و ۸۹.6 درصد وصولی و 

۹.۳ و 10.4 درصد برگشت داده شده است. 

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در تیر ماه امسال حدود ۵6۸ هـــزار 
فقـره چـک بـه ارزشی بیش از ۳۳.۳ هزار میلیـارد 
تومان به دالیل کسری یـــا فقـــدان موجـودی 
برگشـــت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد 
۹6.۸ و از نظر ارزش نیز ۹6.۵ درصد از کل چک های  
برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده 
است. از ســوی دیگر، در استان تهران معادل 1۵۸ 
هزار فقره چک به ارزشــی حدود 1۳ هزار و ۵00 
میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی 
برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 
۹6.1 و از نظــر مبلغ نیــز ۹۵.۷ درصد چک های 
برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی به کل 

چک های برگشتی بوده است.  

چند درصد از چک های وصولی رمزدارست؟
 همچنیــن، در این ماه در کل کشــور بیش از 6.1 
میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بیش از ۵.۷ 
میلیون فقره عادی و بالغ بر 0.4 میلیون فقره رمزدار 
بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳ درصد از کل 
چک های وصولی را چک هــای عادی و ۷ درصد را 

چک های رمزدار تشکیل می دهند.
از نظر مبلغی نیــز، از بیش از ۵01 هــزار و 400 
میلیارد تومــان چک های وصولی در کل کشــور، 
حــدود ۲۹۷ هــزار و ۵00 میلیارد تومــان برای 
چک های عادی و بالغ بر ۲0۳ هزار و ۹00 میلیارد 
تومان خاص چک های رمزدار بوده اســت. بر این 
اســاس، در کل کشــور ۵۹.۳ درصد از کل مبلغ 
چک های وصولی را چک های عادی و 40.۷ درصد 
دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

طبق این گــزارش، در تیر ماه امســال در کـــل 
کشـــور حدود 4۲۹ هـزار فقـــره چـک رمـزدار 
بـــه ارزشـــی حدود ۲04 هزار میلیــارد تومان 
وصول شــده که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد 
 و مبلــغ به ترتیــب ۷.4 و ۲۹.۹ درصــد کاهش 

یافته است.
اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از 14۲ 
هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود 1۳6 
هزار و ۳00 میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، 
۵1.۵ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه 
استان تهـران )۳۳.۲ درصـد(، اصفهان )۹.6 درصد( 
و خراســان رضوی )۸.۷ درصد( وصول شده است 
که بیشترین سهم را در مقایســه با سایر استان ها 
دارا بوده اند. همچنــــین، ۷6.4 درصــد از ارزش 
چــک هــای فــــوق در اســتان هــای تهــران 
)66.۸ درصــد(، اصفهان ) 4.۹ درصد( و خراسان 

رضوی ) 4.۷ درصد( وصول شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی: بلوکه شدن ۲۵ درصد وام ارتباطی به بیمه ندارد

چقدر چک برگشت خورد؟سال به نیمه رسید، حق مسکن 6۵0 هزار تومانی کارگران اصالح نشد
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سرمقاله

ابهامات 
طرح های مسکنی

همواره شــاهد کلی گویی 
 های مبهم در بخش مسکن و 
طرح  هایی هستیم که قرار 
است  توسط دولت اجرا شود. 
اینکه اشــاره به جزییات طرح ها نمی شود نشان 
میدهد برنامه مشخصی برای اجرای آن وجود ندارد. 
 تا به امروز همین اقدامات و طرح ها انجام شــده و

 کلی گویی منجر به عدم نتیجه گیری در این بخش 
شده است. طرح های وزارت راه و شهرسازی برای 

خانه دار کردن...

 حسن محتشم، کارشناس 
مسکن

۲متن کامل  د ر صفحه 4

۲

تداوم 
صعود  دالر

باالترین سطح تورم 
اجاره طی ۵ سال

بخشی از سهم وام دهک های پایین از محل دارایی صندوق تامین مسکن پرداخت می شود

وام مسکن  برای کم درآمدها
صفحه4

صفحه۲

افت  معامالت  در  بازار خودرو
قیمت   خودرو   وارد   فاز نزولی   می شود؟

بازار ارز تهران روز گذشــته یکشــنبه 1۳ شهریور 
1401 شاهد صعود قیمت دالر، سکه و طال بود . به 
گزارش اکوایران، قیمت دالر یکشنبه 1۳ شهریور 
ماه، به روند افزایشی روز شنبه ادامه داد. قیمت دالر 
روز گذشته بعد از 1۸ روز وارد کانال ۳0 هزار تومان 
شــد  و به قیمت ۳0 هزار و 1۵0 تومان معامله شد.  
برخی از تحلیل گران بازار ارز تهران معتقدند که در 
صورت ماندن دالر باالی مرز ۳0 هزار تومان به تدریج 
خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد و شکست 
مقاومت محدوده ۳0 هزار و ۲00  تومان، شجاعت 
 بیشتری را برای ورود بازیگران جدید به بازار به همراه 
خواهد آورد.  روز گذشته دالر تهران مورد حمایت 
بازارهای همسایه قرار گرفت. نرخ دالر در هرات روز 

گذشته وارد کانال ۳0 هزار...

وزارت راه و شهرســازی در گزارشی اقدامات خود 
برای کنترل بازار اجاره را تشــریح کرده اما بررسی 
وضعیت بازار اجاره نشــان می دهد این راهکارها 
نتوانســته کمکی به مســتاجران کند . به گزارش 
اقتصادنیــوز، طبــق آخریــن داده هــای ماهانه 
بانک مرکزی در خصوص مســکن،  تــورم ماهانه 
اجاره تیر ماه در تهران و نقاط شــهری برابر با 4,۵ 
 درصد بوده که باالترین ســطح در ۵ ماه گذشــته

 به حســاب می آید. از لحاظ نقطه ای نیز شاخص 
اجاره تهران رشدی 4۵,۸ درصدی داشته که از پایان 
سال گذشته تقریبا 1 واحد درصد بیشتر شده است. 
در نقاط شهری نیز این تورم در اسفند 1400 معادل 
با ۵0,۲ درصد ثبت شــده بود که در عرض 4 ماه به 

۵۲,۳درصد افزایش پیدا...



اقتصاد2
ایران

تا پایان تیر ماه 1401
بدهی خارجی ایران به ۷ میلیارد 

و ۱۷۳ میلیون دالر رسید
بدهی خارجی ایران در پایان تیر ماه ســال 
جاری،  به رقــم ۷ میلیــارد و ۱۷۳ میلیون 
دالر رســیده که نســبت به مدت مشــابه 
 در ســال قبــل ۱۹.۸ درصــد کــم شــده 

است.
به گزارش ایســنا، گــزارش جدیــد بانک 
مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشــان 
می دهد کــه میــزان بدهی هــای خارجی 
کشــور در پایان تیر ماه ســال جاری به رقم 
 ۷ میلیــارد و ۱۷۳ میلیــون دالر رســیده 

است.
میزان بدهی هــای کوتاه مدت کشــور یک 
میلیارد و ۷۷۲ میلیون دالر و بدهی های بلند 
مدت ایران نیز پنج میلیــارد و ۴۰۲ میلیون 

دالر اعالم شده است.
از ســوی دیگــر، معــادل یورویــی بدهی 
خارجی ایران، هفت میلیــارد و ۲۳ میلیون 
یورو اســت که پنج میلیارد و ۲۸۹ میلیون 
یورو از این میزان، حجــم بدهی های میان 
مــدت و بلندمدت بــوده و یــک میلیارد و 
 ۷۳۴ میلیون یورو حجــم بدهی های کوتاه 

مدت است.
این در حالی اســت که میزان بدهی خارجی 
کشــور در پایان تیر ماه سال گذشته معادل 
۸ میلیــارد و ۹۵۴ میلیون دالر بوده و میزان 
بدهی های کوتاه مدت کشــور دو میلیارد و 
۳۳۲ میلیون دالر و بدهی هــای بلند مدت 
ایران نیز شــش میلیارد و ۶۲۱ میلیون دالر 

اعالم شده است.  
بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشور در 
پایان تیر ماه امسال نســبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۹.۸ درصد با کاهش مواجه شده 

است.  
حجم بدهی هــای خارجی ایــران در پایان 
اسفندماه ســال ۱۴۰۰ معادل ۸ میلیارد و 
۶۷۵ میلیون دالر بوده اســت کــه این آمار 
حکایت از کاهــش ۱۷.۳ درصــدی حجم 
 بدهی های خارجــی ایران در چهــار ماهه 

سال ۱۴۰۱ دارد.
 گفتنــی اســت کــه بدهــی خارجــی 
مجموعــه تعهــدات ایجاد شــده در نتیجه 
 گشــایش اعتبــار اســنادی تســهیالت 
دریافتی از بانک جهانی و ســایر سازمان ها 
و نهادهای بیــن المللی همچنیــن تامین 
مالــی پروژه هــای از طریــق فاینانــس، 
 پیــش فــروش نفــت و اوراق قرضــه 

بین المللی را در بر می گیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی:
سهم دولت در بلوک خودرویی ها 

حتما باید واگذار شود
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی گفت: 
اطالعیه های عرضه خودرویی ها برای فروش 
زیرمجموعه اعم از ســهام و یا سایت ها که تا 
االن منتشر شده توسط خود شرکت ها بدون 
هماهنگی با ســازمان خصوصی سازی انجام 

شده است.
به گزارش مهر، حســین قربانــزاده، رئیس 
سازمان خصوصی ســازی امروز در توییتی 
نوشــت: ســهم دولت در بلوک خودوریی ها 
حتماً باید واگذار شــود. مطابــق آیین نامه 
قیمت گذاری، شرکت بورســی برای تعیین 
قیمت پایه نیازی به قیمت گــذاری ندارد و 
فقط بــرای اضافه ارزش بلوکــی باید درصد 

تعیین کرد.
وی ادامــه داد: اطالعیه هــای عرضــه 
خودرویی ها برای فروش زیرمجموعه اعم از 
سهام و یا ســایت ها که تا االن منتشر شده 
توســط خود شــرکت ها بدون هماهنگی با 
ســازمان خصوصــی ســازی انجام شــده 
اســت. ســهم دولت کامل وثیقه اســت که 
 باید وزارت صمت برای آزادســازی ســهام 

تالش کند.
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی در 
ادامــه توییت خود نوشــت: بعــد از حدود 
 یک مــاه در شــش جلســه کارشناســی، 
کارگروه مشــترک وزارت اقتصاد و صمت، 
اســتراتژی مــدل واگــذاری ســهام خود 
خودروســاز را با اشــتراک حداکثری تهیه 
و خدمــت دو وزیر محتــرم تقدیــم کرد. 
 تــا پــس از تاییــد در ســتاد اقتصــادی 

دولت طرح شود.

خبر

وزارت راه و شهرســازی در 
گزارشی اقدامات خود برای 
کنترل بازار اجاره را تشریح 
کرده اما بررســی وضعیت 
بازار اجاره نشان می دهد این 

راهکارها نتوانسته کمکی به مستاجران کند .
به گــزارش اقتصادنیوز، طبــق آخریــن داده های 
ماهانه بانــک مرکــزی در خصوص مســکن،  تورم 
ماهانه اجاره تیر ماه در تهران و نقاط شــهری برابر با 
 ۴.۵ درصد بوده که باالترین ســطح در ۵ ماه گذشته

 به حساب می آید.

رشد شاخص اجاره تهران
از لحاظ نقطه ای نیز شاخص اجاره تهران رشدی ۴۵.۸ 
درصدی داشته که از پایان سال گذشته تقریبا ۱ واحد 
درصد بیشتر شده است. در نقاط شهری نیز این تورم 
در اسفند ۱۴۰۰ معادل با ۵۰.۲ درصد ثبت شده بود که 
در عرض ۴ ماه به ۵۲.۳درصد افزایش پیدا کرده است.

درنهایت بررســی هــای آماری نشــان مــی دهد 
این رقــم تقریبــا باالترین ســطح تورم اجــاره در 
 تهران و سایر نقاط شــهری کشــور در بازده ۵ ساله 

بوده است.
این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی در گزارشی 
از اقدامــات خود برای مهارنرخ اجاره بها گفته اســت 
و براســاس گزارش های میدانی انجام شده از سوی 
تهیه کنندگان این نتیجه گرفته شــده که این بسته 
در تمدید اجاره ها با سقف تعیین شده از سوی دولت 

موفق بوده است.
در این گزارش اشاره شده که  برای کنترل کنترل بازار 
اجاره عالوه بر بسته سیاســتی مصوب شده در جلسه 
سران قوا به تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای و پرداخت 

تسهیالت کمک ودیعه مسکن پرداخته است.
براســاس این گزارش، دولت برای کنترل بازار اجاره 
عالوه بر افزایش سقف تسهیالت، تعیین سقف افزایش 
اجاره بها، بســته کنترل بازار مســکن را در سه بخش 

تدوین کرده که در جلسه ســران قوا برای راهکارهای 
کوتاه مدت آن تصمیم گیری شد.  همچنین محدودیت 
افزایش سقف اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی شده 
که برابر گزارش های دریافتی تأثیر قابل مالحظه ای در 
جلوگیری از جابه جایی مســتأجران و افزایش تمدید 

قراردادهای اجاره داشته شده است.
ثبت نام از مســتأجران متقاضی دریافت تســهیالت 
ودیعه مسکن به تعداد بیش از ۳.۲ میلیون نفر از سال 
۱۳۹۹ تاکنون که ۵۰۵.۲۵۱ نفر آن مربوط به فاز سوم 

تسهیالت در سال ۱۴۰۱ است.

تسهیالت ودیعه مســکن تاثیری بر بازار 
اجاره داشت؟

پرداخت حدود ۵۰۰ هــزار فقره تســهیالت ودیعه 
مسکن به مستأجران متقاضی که بالغ بر ۴۰ هزار واحد 
آن مربوط به متقاضیان ثبت نامی از اواخر خردادماه و 
تسهیالت سال ۱۴۰۱ اســت. در گزارش ارسال شده 
آمده اســت که گزارش های میدانی حاکی از آن است 
که سیاست های اجرایی ســال های گذشته از جمله 
پرداخت تسهیالت کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره بها 

تأثیر مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قراردادهای 
تمدیدی اجاره به ویژه در شهرهای بزرگ داشته است.

مجموعه ای با عنوان بسته مدیریت بازار اجاره در سه 
بخش تدوین شده است.

موضوع نخست این بســته، موضوع کمک یا تشدید 
عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. این اقدام 
کوتاه مدت با سامانه امالک و اسکان اجرایی شده است. 
سامانه اســکان امالک در دی ماه ســال گذشته برای 
نخستین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی 
خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند 
و اولین مالیات های خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال 
که از اولین قانون می گذشت، در بهمن ماه سال گذشته 

به اجرا درآمد.
موضوع دوم افزایش تولید واحدهای مسکونی است که 
در قالب پروژه های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن 
با جدیت در حال انجام اســت به طوری که وزارت راه 
و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و 
۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ 

هزار و ۵۴۹ واحد را آغاز کرده است
تهیــه، ارائه و تصویب بســته سیاســی به نشســت 

ســران قوا عــالوه بر تعییــن میزان افزایش ســقف 
تمدیــد قراردادهــای اجاره بهــا در ســال ۱۴۰۱ و 
تمدید خودکار یک ســاله قراردادهای اجــاره، موارد 
 اســتثنا شــده از تمدید خــودکار اجاره نامه ها قید 

شده است.
مستأجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره 
را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه 
ثبت معامالت امالک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت 
کرده باشد و اطالعات ملک را در سامانه امالک و اسکان 
ثبت کرده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی 
یا تعمیر نســبت به اخذ پروانه ســاختمانی از مراجع 
ذی ربط اقدام کرده باشــد، الزم است واحد مسکونی 

را تخلیه کند.
همچنیــن در صورتی کــه مســتأجر در دوره اجاره 
قبلی بــا تشــخیص مرجــع قضائی )شــورای حل 
اختالف( نســبت به انجام بــه موقع تکالیــف اقدام 
نکرده باشــد و یا اینکــه افزایــش مبلــغ اجاره بها 
معادل درصدهای مصوب توســط مستأجر پذیرفته 
 نشود، الزم اســت واحد مسکونی توســط مستأجر 

تخلیه شود.
ســران قوا همچنین مصوب کردنــد؛ در صورتی که 
فرزند مالک ازدواج رســمی کرده و برای ســکونت به 
واحد مورد اجاره نیاز داشــته باشــد و یا اینکه مالک 
نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با 
 داشتن شرایط الزم، مستأجر الزم است واحد مسکونی 

را تخلیه کند.
مالک رســیدگی و بررســی حقوقی اختالفات اجاره 
بین موجر و مســتأجر در مراجع قضائی )شورای حل 
اختالف( اطالعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و 

امالک و اسکان است.
مراجع قضائی )شــورای حل اختــالف( مکلف اند در 
کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه 
نسبت به بررسی موارد اختالف و صدور رأی اقدام کنند.
وزارت راه و شهرســازی در پایان از ضابطان قضائی و 
مجریان قانون درخواســت کرد کــه مطابق قوانین و 
مقررات با بر هــم زنندگان آرامش و آســایش مردم، 

برخورد الزم صورت گیرد.

بازار اجاره مسکن کنترل نشد

باالترین سطح تورم اجاره طی 5 سال

در نظارت ستادی بانک مرکزی صورت گرفت
۱۰ مأموریت جدید رییســی 

برای بانک مرکزی
رئیس جمهور تقویت ارزش پول ملی، اصالح ناترازی 
بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصالح سبد 
ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و 
تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند 
وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت 
سامانه های نظارتی و تامین ســرمایه درگردش 
واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های اصلی 
بانک مرکزی عنوان کرد. به گزارش ایســنا، سید 
ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه به ساختمان 
شیشه ای میرداماد رفت و ابتدا در جلسه ای با حضور 
رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطالعات و 
مدیران آن از نحوه ی عملکرد سامانه های نظارتی و 

رصد هوشمند تراکنش های مالی مطلع شد.
رئیس جمهور در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک 
مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس 
بانک مرکزی به »جایگاه مهم بانک مرکزی« در 
مدیریت منابع پولی و مالــی و اصالح نظام بانکی 
اشاره کرد و ماموریت های ۱۰ گانه برای تحول و 
ارتقای آن تعریف کرد. رئیسی، بانک مرکزی را اتاق 
اندیشه ورزی و رصد سیاستهای پولی و مالی کشور 
خواند و گفت: بانک مرکزی باید مســیر اصالح و 
ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای 

سیاست های مالی و پولی کشور نظارت می کند.
رئیس جمهور در این جلســه تقویت ارزش پول 
ملی، اصالح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه 
نقدینگی، اصالح ســبد ذخایر ارزی متناسب با 
نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه 
دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال 
سازی حساب تجاری ، تقویت سامانه های نظارتی 
و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از 
جمله ماموریت های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.

رئیسی » توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول 
« را مأموریت مهم بانک مرکزی اعالم کرد و افزود: 
نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود 
نگران کننده نیســت، اما اگر به سمت سوداگری 
در بازار حرکت کند تبعات ویران کننده ای خواهد 
داشت. وی »هدف گذاری نقدینگی زیر ۲۵ درصد« 
از سوی بانک مرکزی را اقدام بسیار مهم دیگر نظام 
پولی کشور دانست که کنترل و مدیریت آن موجب 
مهار تورم خواهد شد. رئیسی ناترازی بانک ها را از 
عوامل تورم عنوان کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی 
باید بخش نظارتی خود را تقویت کند تا بتوانند با 
برنامه ریزی سیاست های پولی و ضدتورمی را اجرا 
کند. رئیس جمهور با ابراز خرســندی از وضعیت 
ســامانه های پایش و رصد بانــک مرکزی، گفت: 
بحمداهلل در زمینــه جمع آوری و رصــد داده ها و 
اطالعات در شرایط خوبی قرار داریم، و این اطالعات 

می تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
رئیسی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از 
مصادیق با اهمیت استفاده از اطالعات جمع آوری 
شده توسط این سامانه ها عنوان کرد و اظهار داشت: 
تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت 
دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این 
ادراک برسند که زمینه هیچگونه تخلفی در این 
سیستم وجود ندارد. رئیس جمهور بانک مرکزی 
را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و 
گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در 
جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چرا که امروز 
نجات کشور در تولید اســت و عمل به تأکیدات 
رهبر معظم انقالب در زمینه حمایت از تولید نسخه 
شفابخش اقتصاد ایران است. رئیسی در ادامه »رفع 
مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی« را 
اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از 
دالیل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه 
در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش 
تولید و اشتغال خواهد شد. رئیس جمهورهمچنین 
از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا تالش خود 
را بکار گیرد تا اصول بانکداری اســالمی با دقت و 

نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.
 رئیسی نظارت و کنترل بر ارز و کاال با هدف جلوگیری 
از سوداگری در بازار از ســوی بانک مرکزی را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: اگر کسی به دنبال اخالل در بازار 
است باید برخورد شود اما باید بدانیم فعال اقتصادی 
نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به 
عنوان تخلف تلقی کرد. رئیس جمهور »توجه ویژه به 
حاکمیت ریال« را مورد تأکید قرار داد و گفت: استفاده 
از ارزهای مختلف خصوصا در مبادالت با کشورهای 
همسایه و پیمان های دو جانبه پولی می تواند به تامین 
با ثبات کاال و افزایش مبادالت کمک و کشــور را در 
مقابل تکانه های دالر مصون کند. رئیسی بانک مرکزی 
فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت های 
تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع شما 
در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام 

پولی و بانکی کشور خواهد داشت.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2573| دوشنبه 14 شهریورماه1401

بازار ارز تهران روز گذشــته یکشنبه ۱۳ شهریور 
۱۴۰۱ شاهد صعود قیمت دالر، سکه و طال بود .

به گزارش اکوایــران، قیمت دالر یکشــنبه ۱۳ 
شهریور ماه، به روند افزایشی روز شنبه ادامه داد. 
قیمت دالر روز گذشــته بعد از ۱۸ روز وارد کانال 
۳۰ هزار تومان شــد  و به قیمت ۳۰ هزار و ۱۵۰ 

تومان معامله شد. 
برخی از تحلیــل گران بازار ارز تهــران معتقدند 
که در صورت مانــدن دالر باالی مــرز ۳۰ هزار 
تومان به تدریــج خریداران بیشــتری وارد بازار 
خواهنــد شــد و شکســت مقاومــت محدوده 
۳۰ هزار و ۲۰۰  تومان، شــجاعت بیشــتری را 

 بــرای ورود بازیگران جدیــد به بازار بــه همراه 
خواهد آورد.

پشت پرده افرایش قیمت دالر
روز گذشته دالر تهران مورد حمایت بازارهای همسایه قرار 
گرفت. نرخ دالر در هرات روز گذشته وارد کانال ۳۰ هزار 
تومان شد و به قیمت ۳۰ هزار و ۷۰ تومان معامله شد. این 
قیمت در مقایسه با عصر دیروز تقریبا ۳۰۰ تومان رشد را 
نشان می دهد .  در ســلیمانیه هم روز گذشته اسکناس 
آمریکایی به ســمت نیمه کانال ۳۰ هزار تومان خیز بر 
داشت و به قیمت ۳۰  هزار و ۴۷۰ تومان معامله شد . این 

قیمت نسبت به روز قبل ۲۰۰ تومان باال رفته بود .

قیمت درهم باال رفت 
قیمت درهم نیز روز گذشته به روند صعوی دیروز 
ادامه داد . نرخ حواله درهم روز گذشته با ۶۰ تومان 
افزایش بر روی ۸ هزار و ۳۳۰ تومان معامله شــد 
. مجموع این عوامل درکنار ســیگنال های ضد و 
نقیض برجامی موجب شد اسکناس آمریکایی در 

تهران کانال شکنی کند .  

قیمت اونس طال در بازار دیروز 
بازار جهانی طال روز گذشته یکشنبه تعطیل بود. 
فلز گران بهای جهانی دیــروز در محدوده ۱۷۱۲ 

دالر معامله شد .

افزایش قیمت طال و سکه 
در بــازار داخلــی ایران هــم قیمــت طال ۱۸ 
عیــار  روز گذشــته ظهــر با یــک میلیــون و 
۲۸۴ هــزار و ۱۰۰ تومــان مبادلــه شــد کــه 
 نســبت به روز قبل ۱۱ هــزار و ۶۰۰ تومان باال 

رفته بود . 
سکه بازان هم روز گذشــته با افزایش قیمت دالر 
در موقعیت خریــد قرار گرفتنــد و فلز زرد رنگ 
داخلی وارد کانال ۱۴ میلیون تومان شــد. ارزش 
ذاتی سکه روز گذشــته ۱۲ میلیون و ۱۵۲ هزار 
 تومان بود و حباب سکه هم در محدوده ۱۵ درصد 

قرار گرفت.

بررسی بازار خودرو نشان می دهد فروشنده ها از تعیین 
تکلیف بازار ناامید شده و  قیمت ها نسبت به دو هفته 
گذشته افزایش داشته اند تا شاید در این شرایط رکود 
اگر معامله ای هم انجام می شود صعودی را عاید آنها 
کند. کارشناسان معتقدند فضای پرابهام در خصوص 
سرنوشــت مذاکرات، به شــدت روی بازار خودرو اثر 
گذاشته و تقریبا این بازار چشم انتطار مشخص شدن 
تکلیف برجام است. به گزارش تســنیم، بازار جنب و 
جوش خود را ندارد و تغییرات نرخ ارز هم باعث شده تا 
قیمت ها روند صعودی را طی کند. اینا گفته فروشندگان 
خودرو است که دل خوشــی از بازار معامالتی خودرو 
ندارند و مدام چشم به تلفن های خود دوخته اند شاید 

مشتری خواستار خرید خودرو باشد. 
بررســی بازار خودرو نشــان می دهد فروشنده ها از 
تعیین تکلیف بازار ناامید شده و  قیمت ها نسبت به دو 
هفته گذشته افزایش داشته اند تا شاید در این شرایط 
رکود اگر معامله ای هم انجام می شود صعودی را عاید 

آنها کند. مشــاهده بازار حکایت از آن دارد که قیمت 
محصوالت سایپا تا ۳ میلیون تومان و ایران خودرو تا 
بیش از ۱۰ میلیون تومان در بازار افزایش داشته است 
. به عنوان نمونه پژو۲۰۷ اتوماتیــک از ۴۵۵ میلیون 
تومان به ۴۶۸ میلیون تومان رسیده و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ 
هم از ۲۹۰ میلیون تومان با قیمت ۲۹۶ میلیون تومان 

به فروش می رسد.

قیمت این خودرو 10 میلیون افت کرد
قیمت پــژو۲۰۰۸ افت ۱۰ میلیــون تومانی قیمت، 
پژو۲۰۶ تیپ پنج یک میلیون توماتی، پژوپارس مدل 

۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
قیمت این خودرو ۱۰ میلیون افت کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنالین، پس از چند 
روز افزایش قیمت خودرو در بــازار، دیروز بازار خودرو 

وارد فاز نزولی شد.
این کاهش قیمت خودرو در حالی است که بازار تقریبا 
بدون خریدار اســت و خریداران، ریسک باالیی برای 

خرید خودرو نمی کنند.
کارشناســان معتقدند فضای پرابهــام در خصوص 
سرنوشــت مذاکرات، به شــدت روی بازار خودرو اثر 
گذاشته و تقریبا این بازار چشم انتطار مشخص شدن 

تکلیف برجام است.
به گزارش خبر آنالین در اولین روز هفته بازار خودرو 
شــاهد ریزش یک میلیون تومانی قیمت انواع پراید 
در بازار بــود. به این ترتیــب، پرایــد ۱۱۱ در حدود 

۲۰۲ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۸۲ میلیون 
 تومان و پراید ۱۵۱ حدود ۱۷۷ میلیون تومان قیمت 

پیدا کرد.
در این میان، قیمت پژو۲۰۰۸ افت ۱۰ میلیون تومانی 
قیمت، پژو۲۰۶ تیپ پنج یک میلیون توماتی، پژوپارس 
مدل ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون تومانــی را تجربه کرده 

است.
هم اکنون پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ در بازار یک میلیارد 
و ۳۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۳۵۱ میلیون 
تومان و پژوپارس مدل۱۴۰۰ حدود ۳۵۷ میلیون تومان 

قیمت دارد.
قیمت کوییک نیز با کاهش یک میلیون تومانی به ۱۹۰ 
میلیون تومان رسید. تیبا هاچ بک  پالس هم هم اکنون 

در محدوده ۲۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین تارا اتوماتیک با ۲ میلیــون تومان افزایش 
نسبت به دیروز، در قیمت ۵۸۰ میلیون تومان خرید 

و فروش می شود.

روز گذشته شاخص کل دو بار رشد کرد و برگشت 
تا در نهایت تنها ۷ واحد باالتر از روز قبل بایستد. در 
مقابل شاخص هم وزن بیش از هزار واحد رشد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز یکشــنبه 
سیزدهم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت 
پس از افت و خیز فراوان به سطح روز گذشته رسید 
و با افزایش ۷ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۲۶ هزار 

و ۹۴۸ واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس با رشد هزار و ۳۹ واحدی 
در سطح ۴۰۹ هزار و ۱۳ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۷ واحد باال آمد و 

در سطح ۱۹ هزار و ۱۷۷ واحد باقی ماند.  
روز گذشــته نمادهــای »خــودرو«، »تاپیکو« و 
»پارسان« بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص کل 

بورس داشــتند. در مقابل نمادهــای »وبملت«، 
»شپدیس« و »ومعادن« بیشترین تأثیر منفی را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابــورس نیــز نمادهای »صبــا«، »فغدیر« و 
»هرمز« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »بپاس«، »غصینو« و »کگهر« 

بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خگستر 
صدرنشین اســت و خســاپا و خودرو در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، سمگا 

و شاروم پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

کاهش ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 

۱۸ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویــه ۱۴ هزار و 
۶۴۴ میلیارد تومان بود که ۷۹ درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۲۳ 
درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و 

۲۷۶ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت یکشنبه ۷۸ نماد صف خرید داشتند و 
۴۲ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با رشد ۲۶  درصدی به ۱۹۶ میلیارد 
تومان رســید و مجموع ارزش صف های فروش با 
کاهش ۱۹ درصدی به ۲۴۹ میلیارد تومان بالغ شد.

در پایان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار ۲۳ میلیــارد تومان بود و ارزش 
صف های خرید نیز در رقم ۸۳ میلیارد تومان ایستاد.  
در پایــان معامالت نماد ولغدر )شــرکت لیزینگ 
خودرو غدیر( با صف  خرید ۱۴ میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از 
ولغدر، نمادهای شپارس )شرکت محصوالت پارس( 
و بکاب )شرکت صنایع جوشــکاب یزد( بیشترین 

صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بــازار در پایــان معامالت 
به نماد غدشــت )شــرکت دشــت مرغاب( تعلق 
داشت که ارزش آن ۱۳ میلیارد تومان بود. پس از 
غدشت، نمادهای ساربیل، سهرمز، حپترو و سصفها 

بیشترین صف فروش را داشتند.

پشت پرده افرایش قیمت دالر

تداوم صعود دالر

قیمت   خودرو   وارد   فاز نزولی   می شود؟

افت  معامالت  در  بازار خودرو

۳ نماد اثرگذار بر شاخص کل بورس؛

رفت و برگشت شاخص بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران خاطر 
نشان کرد: نرخ مصوب مرغ گوشتي کيلويي ۵۹ هزار 
و ۸۰۰ تومان است؛ فروشندگان اميدوار هستند که با 
آغاز هفته جديد قيمت ها ريزش کند؛ چراکه با افزايش 
نرخ مرغ ميزان مصرف حدود ۲۰ درصد از سوي مردم 

کاهش پيدا کرد.
مهدي يوسف خاني، رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده 
و ماهي تهران با تاييد خبر فروش مرغ کيلويي ۶۵ هزار 
تومان، خاطرنشــان کرد: چند روزي است که شاهد 
افزايش نرخ مرغ در واحدهاي صنفي هســتيم؛ مرغ 
زنده کيلويي ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان و مرغ عمده کيلويي 

۶۰ هزار تومان شده است از اين رو نرخ فروش مرغ آماده 
طبخ در خرده فروشي به کيلويي ۶۵ هزار تومان رسيد. 
يوسف خاني با بيان اينکه رعايت نرخ مصوب از سوي 
فروشندگان الزامي اســت، تصريح کرد: نرخ مصوب 
کيلويي ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اســت فروشــندگان 
اميدوار هســتند با آغاز هفته جديد قيمت ها ريزش 
کنند؛ چراکه با افزايش نرخ مرغ ميزان مصرف حدود 

۲۰ درصد از سوي مردم کاهش پيدا کرد.
وي ادامه داد: مــرغ کيلويي ۶۰ هــزار تومان خريد 
گوشت قرمز را براي خانوارها اقتصادي تر کرده است؛ 
تفاوت نرخ مرغ و گوشت همواره ۵ برابر بود اما در حال 

حاضر اين تفاوت قيمت ۲.۵ تا ۳ برابر شده است از اين 
رو بخشي از خانوارها ترجيح مي دهند به جاي مرغ، 
گوشت قرمز خريداري کنند؛ چراکه گوشت در سفره 

خانه هاي ايراني کاربرد بيشتري دارد.
به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي؛ توان 
خريد مردم مشخص است و حتي نرخ مصوب کيلويي 
۶۰ تومان نيز براي خريداران مورد قبول نيست؛ اين 
در حاليست که توليدکنندگان متقاضي نرخ جديد 
هستند و پيشنهاد فروش مرغ کيلويي ۷۰ تا ۸۰ هزار 
توماني را به دولت مي دهند البته بدون ترديد اين نرخ 

از سوي دولت تاييد نخواهد شد.

رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران ضمن تشريح آخرين 
وضعيت بازار کامپيوتر، از افزايش قاچاق کاال هاي استوک به 
اين بازار خبر داد. محمد رضا فرجي، رئيس اتحاديه فناوران 
رايانه تهران پيرامون آخرين وضعيــت بازار کاالهاي IT و 
اجناس قاچاق موجود در اين بخش اظهار کرد: متاسفانه 
ورود کاالهاي قاچاق به اين حوزه همچنان به مانند سابق 
برقرار است و اگر اقدامي بموقع و درستي از سوي مسئوالن 
صورت نگيرد، عمق اين مسئله در بازار محصوالت IT بيش 
از پيش خواهد شــد. رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران 
خاطر نشــان کرد: چند ماه پيش، معاون اقتصادي رئيس 

جمهور بخشنامه اي را ابالغ کرد که طي آن سقف واردات 
براي برخي کاالها برداشته شد؛ بعد از ابالغ آن بخشنامه، 
فعاالن بازار IT با رويه اي آزاد اقدام به واردات کاالي مورد 
نياز بازار کردند، اما پس از گذشــت مدتــي کوتاه از زمان 
ابالغ آن بخشنامه، ناگهان طي ابالغيه اي جديد، ۶۰ کاال 
از جمله ۱۰ کاالي پر مصرف بازار IT ملزم به رعايت سقف 
واردات شدند. وي تاکيد کرد: اعضاي صنف فناوران رايانه 
با چالش هــاي گوناگوني در بازار دســت و پنجه نرم مي 
کنند، اما در ميان همه اين مــوارد، کوچکي کاال در عين 
حال حجم قيمتي بســيار باالي محصوالت IT، ماليات بر 

ارزش افزوده چندين برابري کاالهاي الکترونيکي نسبت 
به حقوق گمرکي آنها و در نهايت بسته شدن سقف واردات 
اين نوع محصــوالت، از جمله عواملي هســتند که باعث 
قاچاق خيز شدن بازار محصوالت IT در سال دانش بنيان 
شــده اســت. وي در پايان با انتقاد از همکاري ناخواسته 
اداره پست استان هاي جنوبي کشــور در انتقال کاالهاي 
قاچاق به ديگر نواحي ايران گفــت: در حال حاضر مرکز 
توزيع انواع کاالهاي IT به روز جهان، کشــور امارات است 
به همين خاطر کاالهاي قاچاق اين بخش ابتدا به صورت 
ته لنجي وارد کشــور شــده و پس از بارگيري اين کاالها 
 در همان بنادر جنوبي از طريق پيج هاي اينســتاگرام و يا 
سايت هاي فيک فروخته شده و پس از اتمام مراحل از خريد 
و فروش در نهايت کاالي قاچاق بدون هيچ نظارتي توسط 

اداره پست مستقيم به دست مصرف کننده مي رسد.

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران با بيان اينکه آمار 
مبتني بر مفقود شدن ۶ هزار تن آرد نمي  تواند واقعي 
باشد گفت: بر اساس پيش  بيني وزارت اقتصاد سرانه 
مصرف نان کشور حدود ۳۲۰ گرم نان و در مجموع ۲۴ 
هزار تن آرد گندم است؛ بنابراين تا زماني که در تمام 
واحدهاي کشور به دستگاه کارتخوان مجهز شوند، هر 
آماري که داده شود، فرضي بوده و نمي تواند واقعي يا 
دقيق باشد. بيژن نوروز مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان 
سنتي تهران گفت: بر اساس صحبت هاي مشاور وزير 
اقتصاد از زماني که کارتخوان ها را نصب کرديم، آمار 
و ارقامي که به دست ما رسيده حکايت از اين دارد که 
کشــور مي تواند با ۱۶ هزار تن آرد گندم اداره شود. 
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران تاکيد کرد: اين 
آمار از دستگاه هاي کارتخوان جديدي که توزيع شده 
به دست آمده است اين در حالي است که اين دستگاه 
ها به طور کامل در تمام نقاط کشور توزيع نشده است.

وي ادامه داد: بر اســاس آماري که از اســتان تهران 
گرفتيم، بيش از هزار و ۵۰۰ واحــد نانوايي هنوز به 
کارتخوان هوشمند مجهز نشــده اند. در شهر تهران 
نيز حدود هزار و ۲۰۰ واحد از چهار هزار و ۵۰۰ واحد 
نانوايي اتحاديه نان ســنگک و نان سنتي يعني ۲۵ 
درصد از نانوايي هاي اين اتحاديه ها هنوز کارتخوان 
دريافت نکرده اند؛ بنابراين آمار ارائه شده نمي تواند آمار 
دقيق باشد. نوروزمقدم افزود: نکته بعدي اينجاست 
که تمام واحدهاي داراي کارتخوان چه در تهران و چه 
شهرستان ها فروش نقدي به برخي افراد مانند افراد 
مسن و سالخورده، کودکان، افراد بي سواد يا مهاجران 
افغان نيز دارند و بخشي از آمار در دستگاه هاي کاتخوان 
ثبت نمي شود، بنابراين اين آمار در حال حاضر قابل اتکا 
نيست. رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران با بيان اينکه 
با توجه به کامل نبودن آمــار نمي توان درباره صحت 
مفقودي ۶ هزار تن آرد گندم نظر داد اظهار کرد: اگر بر 
اساس آمار وزارت اقتصاد ۱۶ هزار تن آرد در روز مصرف 
شود، با توجه به جمعيت ۸۴ ميليون نفري کشور، هر 
فرد کمتر از ۲۰۰ گرم آرد در روز مصرف مي کند که 

حدود ۲۵۰ گرم نان از آن توليد مي شود اما آيا سرانه 
مصرف نان هر فرد ۲۵۰ گرم است؟ اينگونه نيست. وي 
با بيان اينکه مشاوران وزارت اقتصاد در ابتداي اجراي 
طرح اعالم کردند که سرانه مصرف نان در کشور حدود 
۳۲۰ گرم است افزود: اگر فرض کنيم ۲۴ هزار تن آرد 
توزيعي به طور کامل پخت و مصرف مي شود، سرانه 
مصرف هر فرد حدود ۲۸۵ گرم خواهد بود که مي توان 
حدود ۳۲۰ گرم نان از آن توليد کرد که با آمار مصرفي 

نان کشور تطابق دارد.
نوروزمقدم با بيان اينکه آمار مبتني بر مصرف ۱۶ هزار 
تن از ۲۴ هزار تن آرد توزيعي و مفقود شدن ۶ هزار تن 
آرد نمي تواند واقعي باشد ادامه داد: تا زماني که تمام 
واحدهاي کشور به دستگاه کارتخوان مجهز نشده و 
همه افراد از طريق کارتخوان خريد نکنند، هر آماري که 
داده شود، فرضي است و نمي تواند واقعي باشد. رئيس 
اتحاديه نانوايان سنتي تهران در پاسخ به اين پرسش که 
در صورت صحت مفقودي ۶ هزار تن آرد گندم، متولي 
رسيدگي به اين امر در کشور چه کسي است اظهار کرد 
:اگر چنين اتفاقي رخ داده و ۶ هزار تن آرد باالتر از نياز 
کشور توزيع شده است، خود دولت به عنوان متولي 

توزيع آرد بايد پاسخگو و پيگير باشد.
وي با بيان اينکه اتحاديه نانوايان متولي توزيع آرد نيست 
و پيگيري اين مسئله ارتباطي با آن ندارد افزود: مشکل 
اصلي نبود متولي واحد در حوزه نان است. هر زمان که 
نياز به تنبيه نانوا باشد، از اتاق اصناف تا وزارتخانه نقش 
متولي پيدا مي کند اما اگر نانوايي نياز به تعيين نرخ پيدا 
کند تمام واحدها از مسئوليت شانه خالي کرده و هيچ 
متولي واحدي وجود ندارد. نوروزمقدم با بيان اينکه اگر 
متولي واحدي وجود داشته باشد مسئوالن به حرف آن 
واحد استناد کرده و بدون پشتوانه و بر مبناي حدسيات 
حرفي که موجب نگراني کشــور شود بيان نمي کند 
ادامه داد: با توجه به صحبت هاي باال مصرف ۲۴ هزار 

تن آرد در کشور عقالني است.
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران با بيان اينکه مصرف 
نان کشور با توجه به گراني هاي پيش آمده، افزايش يافته 

ادامه داد: بنابراين سرانه مصرف نان کشور نميتواند کمتر 
از ۳۲۰ گرم باشد. حتي در ابتداي اجراي طرح اتحاديه 
متذکر شد که باتوجه به شرايط اقتصادي و گران شدن 
اجناس ۳۲۰ گرم نان جوابگو نيست و سرانه نان بيشتر 
مي شود با اين حال بر اساس همان سرانه مبناي کار، 
۲۴ هزار تن آرد مصرف شده است. وي درباره کوچک 
تر شدن نانها نسبت به سال گذشته و استدالل نانوايي 
ها مبني بر کم شدن ســهميه نان واحد نانوايي گفت: 
سهميه نان نانوايي ها کم نشــده است. اما پايين بودن 
نرخ نان در ســال هاي گذشته دليل بروز اين مشکل و 
تخلف نانواست. نوروزمقدم در توضيح اين مسئله افزود: 
دولت تا سال ۹۸ به مدت پنج سال نرخ نان را ثابت نگه 
داشته و تمام نهادها با وجود تاييد لزوم افزايش قيمت 
نان، قدمي در اين راستا برنداشتند. در نهايت با مراجعه 
به دفتر و بررسي هاي صورت گرفته از سوي نمايندگان 
دفتر ايشان، مبلغي جزيي به نرخ نان افزوده شد و قيمت 
نان لواش از ۲۱۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزايش پيدا کرد. 
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران ادامه داد: در مصوبه 
وزارتخانه اين نرخ براي سال ۹۸ بوده و قول داده شده 
بود که براي سال ۹۹ نرخ جبران شده و مجددا افزايش 
يابد اما از اول فرورديــن ۱۳۹۹ تا اول تير ۱۴۰۰، هيچ 
افزايش قيمتي نداشتيم و بعد از ۱۶ ماه دوباره افزايش 
نرخ جزيي اتفاق افتاد. اين نرخ نيز براي سال ۱۴۰۰ بوده 
و براي سال ۱۴۰۱ هيچ نرخ جديدي اعالم نشده است.

وي با بيان اينکه نبود متولي واحد براي صنف نانوايان 
دليل بروز اين مشکالت و در نتيجه تخلفات نانوايي 
هاســت اظهار کرد: اگر متولي واحدي وجود داشت 
امکان پيگيري وعــده هاي پيشــين و افزايش نرخ 
هاي ساليانه وجود داشت تا در نتيجه از تخلفات نانوا 
جلوگيري شود. نوروزمقدم با بيان اينکه نانوا نيز بخشي 
از جامعه است و با اين شرايط اقتصادي بدون افزايش 
نرخ امکان ادامه فعاليت ندارد افزود: هر تورمي در جامعه 
رخ بدهد بر اين بنگاه اقتصادي نيز تأثير مي گذارد اما 
با اين وجود چند سال نرخ نان ثابت نگه داشته شده 
اســت و اگر اعتراضي صورت بگيرد، تهديد به پلمپ 
کردن نانوايي مي شوند. رئيس اتحاديه نانوايان سنتي 
تهران ادامه داد: ادامه دادن اين روند در نهايت به پلمپ 
شدن نانوايي يا تعطيل کردن واحد از سوي نانوا به دليل 

ناتواني در تأمين معيشت خود مي شود.

مصرف مرغ ۲۰ درصد کاهش يافت

هجوم استوک هاي قاچاق به بازار کامپيوتر

 ۲۰ درصد کاال هاي IT  سقاچاق است
آمار مفقودي ۶ هزار تن آرد گندم نمي تواند واقعي باشد

افزايش مصرف نان به دليل گراني مواد غذايي
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رئيس اتحاديه فروشــندگان نوشــت  افزار و لوازم 
مهندسي تهران با اشاره به اينکه امسال نوشت  افزار 
افزايش قيمت ۲۰ تا ۳۵ درصدي داشته است گفت: در 
روزهاي اخير تيتري دست به دست مي  شد که براي 
خريد نوشــت  افزار يک دانش آموز دبستاني حداقل 
بايد يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هزينه کرد! اين 
خبر درست نيست. موسي فرزانيان، رئيس اتحاديه 
فروشندگان نوشت افزار و مهندســي تهران درباره 
وضعيت بازار نوشت افزار، قيمت ها و استقبال مردم 
بيان کرد: امســال عرضه و تقاضا تقريبا برابر است و 

مردم استقبال خوبي از بازار داشته اند.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه به هيچ وجه در صنف 
نوشت افزار گرانفروشي نداريم گفت: در روزهاي اخير 
تيتري دست به دست مي شد که براي خريد نوشت 
افزار يک دانشآموز دبستاني حداقل بايد يک ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان هزينه کرد! اين خبر درست نيست. 
براي يک دانشآموز دبستاني اگر بخواهيد يک نوشت 
افزار معمولي حداقلي را تهيه کنيد مي توانيد حدود 
۳۰۰ هزار تومان هزينه کنيد. فرزانيان بيان کرد: بازار 
نوشت افزار هم مانند ساير کاالها متاثر از تورم عمومي 
بوده و امسال با توجه به نوع کاال مي شود گفت تورم از 
۲۰ تا ۳۵ درصد را در اين بخش شاهد هستيم. مداد و 
بعد از آن پاک کن بيشترين افزايش قيمت را داشته و 
افزايش قيمت خودکار کمتر بوده و دفتر هم افزايش 

قيمتي بين ۲۰ تا ۲۵ درصد داشته است.
وي در تاثير گراني بر روي کاهش تقاضاي خريد نوشت 
افزار گفت: در مورد گراني، ابتدا بايد بگويم که صنف ما 
نسبت به بقيه صنف ها تقريبا عقب تر بوده و ما به هيچ 
وجه گرانفروشي نداريم و گراني اي که از آن صحبت 
مي شــود متاثر از تورم عمومي است و گرانفروشي 
نيست. تحت تاثير شيوع کرونا و تعطيلي مدارس و 
دانشگاه ها دو ســال صنف نوشت افزار تعطيل بود و 
تنها با ۲۰ درصد ظرفيت کار کرد و در اين مدت، صنف 
ما عمال رو به نابودي رفت. االن بعد از ۲ سال مدارس 
باز شده و کارخانه ها توليد خود را افزايش داده اند و 
مغازه ها هم در حال خريد جنس هستند که بتوانند 
عرضه و تقاضا را جواب بدهند. مردم دو سال تقريبا 
خريد جديد نداشتند و هر چه از قبل در خانه داشتند 
را مصرف کردند، اما به نظر مي رسد امسال تقاضا وجود 
دارد و مردم در حال خريد هستند و پيش بيني هم مي 

کنيم عرضه و تقاضا برابر باشد.

رئيس اتحاديه فروشندگان نوشت افزار و مهندسي 
تهران با اشــاره به ميزان توليدات داخلي و کيفيت 
نوشت افزار ايراني اظهار داشت: يک سري اقالم مانند 
مداد، پاک کن و تراش و دفتر در داخل در حال توليد 
است و توليدکنندگان با تمام ظرفيت در حال توليد 
هستند تا در اين زمينه کمبود نداشته باشيم. اما در 
مورد بعضي اقالم مانند ماژيک سياست ها طوري بوده 
است که واردات آن ممنوع شده است و چون توليد 
داخل هم نداريم در اين زمينه کمبــود وجود دارد. 
در رابطه با کيفيت هم کيفيت توليدات داخلي قابل 
قبول و جوابگوي نياز مصرف کننده است و با توجه 
به ســرمايه گذارياي که روي توليدات داخلي شده 
اميدواريم کيفيت محصوالت ما روز به روز ارتقا پيدا 

کند تا رضايت مردم بيشتر به دست آيد.
وي با برآوردي از حداقل هزينه اقالم اصلي نوشت افزار 
بيان کرد: نوشــت افزار در مقايسه با اقالم ديگر تورم 
کمي داشته است. در روزهاي اخير تيتري دست به 
دست ميشد که براي خريد نوشت افزار يک دانش آموز 
دبستاني حداقل بايد يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
هزينه کرد! اين خبر درست نيست. براي يک دانش 
آموز دبستاني اگر بخواهيد يک نوشت افزار معمولي 
حداقلي را تهيه کنيد مي توانيد حــدود ۳۰۰ هزار 
تومان هزينه کنيد. از آنجايي که در صنف ما تنوع زياد 
است اگر بخواهيد لوازم التحرير بهتري تهيه کنيد رقم 
باالتري بايد بپردازيد اما باز به اين رقم ها نمي خورد 
و ممکن است اين رقم دو برابر شود. در مجموع، شما 
مي توانيد با ۳۰۰ هزار تومان براي يک بچه دبستاني 
لوازم التحرير با کيفيت معمولي بخريد. اگر بخواهيد با 
کيفيت بهتر بخريد ممکن است اين رقم تا ۴۰۰ هزار 

تومان و ۵۰۰ هزار تومان باال برود.
فرزانيان ادامه داد: در اقالمي مانند خودکار ۸۰ درصد 
توليد ما توليد داخلي و ۱۵ تا ۲۰ درصد خارجي است. 
مداد و پاک کن هم اکثرا ايراني اســت. اما برندهاي 
خاص که از قديم در بازار بودند گران تر هســتند. از 
بُعد ديگر، يک سري اجناس اصال توليد داخل ندارند و 
وارداتي هستند مانند اتود، مغز اتود يا الک غلط گير يا 
ماژيک که توليد ندارد و واردات آن ممنوع است و يک 
سري اجناس ديگر مانند وسايل هنري و طراحي هم 
که ممنوع شده و توليد داخل ندارد و بالتکليف مانده. 
مثال واردات مداد ممنوع شــده اما زيرمجموعه آن 

۲۰-۳۰ قلم کاال قرار دارد.

بــرای واردات حدود ۷۰۰ 
هزار تن ميوه گرمسيری، 
ساالنه ارز قابل توجهی از 
کشــور خارج می شود که 
بخش عمده آن مربوط به 
موز است. بنابر آمار سال گذشته ۶۰۰ هزار تن موز، 
۷۵ هزار تن انبه، ۷ هزار و ۲۰۰ تن آناناس و ۱۶ هزار 

و ۵۰۰ نارگيل وارد کشور شده است.
يکی از سياست های جدی وزارت جهاد کشاورزی، 
خودکفايی در توليد و عبــور از واردات ميوه های 
گرمسيری است که براين اســاس ۱۲ هزار و ۸۰۰ 
هکتار در مناطق مستعد و محيط های کنترل شده 
اصالح باغات گرمسيری و ۳ هزار هکتار گلخانه برای 

توليد ميوه های گرمسيری اجرا شده است.
برومندی معاونت امور باغبانی گفت: طی بازه زمانی 
۵ ساله پيش بينی می شــود که واردات ميوه های 
گرمسيری ۵۰ درصد کاهش يابد که اين امر در کاهش 

خروج ارز تاثير بسزايی دارد. به گفته برومندی، هم 
اکنون توليد موز در جنوب کشــور از ۱۵۰ هزار تن 
گذشته و بدنبال افزايش توليد ميوه های گرمسيری 
هستيم چرا که با خودکفايی موز ۴۵۰ ميليون دالر 
خروج ارز کاهش می يابد.معاون امور باغبانی گفت: 
واردات موز و ساير ميوه های گرمسيری رقمی حدود 
۴۵۰ ميليون دالر معادل ۱۵ هزار ميليارد تومان است.

خودکفایی میوه های گرمســیری در 
۱۰سال شدنی است

رضا نورانی رئيس اتحاديه ملی محصوالت کشاورزی 
گفت: طی سال های گذشته بخش خصوصی درباره 
توليد ميوه های گرمسيری از جمله موز پيشنهاداتی 
ارائه داده، اما تاکنون هيچ يک اجرا نشــده است. 
به گفته او، پتانســيل بااليی در استان سيستان و 
بلوچستان منطقه چابهار بواسطه مرز آبی اين استان 
با آب های خليج فارس و دريای عمان برای توليد 

ميوه های گرمسيری بويژه موز وجود دارد.
نورانی می گويد: ساالنه ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دالر 

ارز برای واردات موز از کشــور خارج می شود که با 
اتخاذ برنامه مدون طی ۱۰ سال امکان خودکفايی 
وجــود دارد. رئيــس اتحاديه ملــی محصوالت 
کشــاورزی گفت: امروز تصميــم توليد ميوه های 
گرمسيری در استان سيستان و بلوچستان را نبايد 
تنها روی ميز استانداری گذاشت و برای تحقق اين 
الزم است تمامی ارگان ها بسيج شوند  تا اين تصميم 
ملی اتخاذ شود. هم اکنون موز در ميان ميوه های 
گرمسيری باالترين سهم را در سبد مصرفی خانوار 
دارد که با توليد اين  ميوه در اســتان سيســتان و 
بلوچستان امکان جلوگيری از خروج قابل توجه ارز 

از کشور وجود دارد.

تولید و صادرات میوه های گرمســیری 
شدنی است

مجتبی شادلو نايب رئيس اتحاديه باغداران تهران 
گفت: تا چندسال گذشــته عمده برداشت نارنگی 
از اواخر مهر آغــاز و تا آبان ادامه داشــت و مقدار 
محدودی نارنگی سياهور بندرعباس که محدود به 

بهمن و اسفند بود، به همين خاطر واردات نارنگی از 
پاکستان انجام می شد که با کشت اين نمونه نارنگی 

در فارس و کرمان به ظرفيت صادرات رسيديم .
به گفتــه او، هم اکنون در چابهــار فرصت اقليمی 
برای توليد ميوه های گرمســيری وجود دارد که 
در صورت ســرمايه گذاری و برنامه ريزی مناسب 
می توان به صادرکننده تبديل شد. شادلو گفت: با 
توجه به تنوع اقليم کشور فرصت های طاليی برای 
توليد ميوه های گرمسيری، صادرات و بی نياز شدن 
از منابع نفتی وجود دارد، بحث باغ چيزی نيســت 
که هر روز بتوان تغيير داد چرا که از زمان کاشــت 
نهال تا اقتصادی شــدن چندسال طول می کشد. 
نايب رئيس اتحاديه باغداران تهران گفت: ســاالنه 
۲۰۰ هزار تن و در برخی ســال ها چنــد برابر اين 
رقم موز وارد می شود که با برنامه ريزی مدون می 
توان از خروج ارز جلوگيری کرد و اين گردش مالی 
را می توان برای اشــتغالزايی و رشد شاخص های 
اقتصادی کشور استفاده کرد. در استان سيستان و 
بلوچستان منطقه چابهار دمای بين ۲۲ تا ۳۲ درجه 
وجود دارد که اين امــر يک مزيت و فرصت طاليی 
برای خودکفايی ۴ قلم ميوه گرمســيری در کشور 

محسوب می شود.

تولید میوه های گرمســیری مستلزم 
حمایت از باغداران

حسن نوروزی عضو کميسيون کشاورزی مجلس 
گفت: با توجه به تنوع اقليم طی برنامه ريزی مدون 
بايد اين امکانات را از بالفعل به بالقوه درآورد.به گفته 
او، براساس قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی به 
عنوان متولی توليد بايد سياســت گذاری و برنامه 
ريزی حمايتی از توليد داشــته باشــد تا اين امر  

محقق شود.
نوروزی می گويد: فلســفه تاسيس بانک کشاورزی 
در راستای حمايت از کشاورزان است، لذا اعتبارات 
مورد نياز برای توليد ميوه های گرمسيری بايد در 
اختيار باغداران قرار گيرد. استفاده از ظرفيت بالقوه 
ســواحل مکران در توليد ميوه های گرمسيری از 
جمله سياســت های وزارت جهاد است چرا که در 
اين منطقه اراضی بسيار مســتعد و اقليم مناسب 
برای کشت ميوه های گرمسيری وجود دارد که در 
صورت فراهم شدن زيرساخت ها بيش از ۵۰ درصد 
نياز مردم در مصرف ۴ ميوه گرمســيری در برنامه 

هفتم توسعه در کشور توليد می شود.
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ساالنه ۷۰۰ ميليون دالر ارز از کشور برای واردات موز اختصاص می یابد 

خروج ارز برای واردات میوه
افزايش قيمت ۲۰ تا ۳۵ درصدي نوشت افزار

آگهي  فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي  شماره
)4۰۱۱/۳۵(2۰۰۱۰۰۱۱۳2۰۰۰۰۱9

نوبت دوم
شرکت سهامي برق منطقه اي غرب در نظر دارد مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره  ۲۰۰۱۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۱۹ را با موضوع  انجام  امور خدماتی و تنظيفاتی  
پستهای انتقال و فوق توزيع  استان کردستان به تعداد ۳۲ ايستگاه مطابق با شرايط مندرج در اسناد مناقصه و با رعايت استانداردهای ملی- بين الملی و وزارت 
نيرو را از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( برگزار نمايد، کليه مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه  سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران شرکت در فراخوان در صورت عدم عضويت در ستاد،نسبت به ثبت نام،دريافت گواهی امضای الکترونيکی)بصورت بر خط(برای کليه 

صاحبان امضاء مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند
الزامات:

-دارا بودن و بارگذاری تصويرگواهينامه صالحيت معتبراداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی در زمينه خدمات عمومی توسط مناقصه گر و تصوير
 گواهي نامه معتبر صالحيت ايمني صادره از وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی در ستاد الزامی می باشد .

۱-برآوردکلی موضوع مناقصه :  ۱۷.۵۷۸.۱۰۸.۸۴۲ )هفده ميليارد و پانصد و هفتاد و هشت ميليون  و يکصد و هشت هزار و هشتصد و چهل و دو( ريال
۲- مبلغ تضمين شرکت در فرآيند مناقصه:  ۸۷۸.۹۰۵.۴۴۲ ) هشتصد و هفتاد و هشت ميليون و نهصد و پنج هزار و چهارصد و چهل و دو(  ريال مطابق  با انواع 

تضمين های قابل قبول مندرج در آيين نامه معامالت دولتی، شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ه مورخ ۹۴/۹/۲۲ هيئت محترم وزيران
۳- تاريخ انتشارآگهی فراخوان مناقصه از طريق درگاه ستاد:  از ساعت  ۱۰  روز  يکشنبه  تاريخ  ۱۳/ ۰۶/ ۱۴۰۱

۴- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه ازطريق درگاه  ستاد: از ساعت   ۱۰ روز  شنبه تاريخ  ۱۳/ ۰۶ / ۱۴۰۱ تا  ساعت ۱۵  روز سه شنبه تاريخ   ۰۶/۱۵ / ۱۴۰۱
۵-آخرين مهلت  زمانی بارگذاری پيشــنهاد های مناقصه گران از طريق درگاه ســامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ســتاد( : تا  ساعت ۸  روز يکشنبه تاريخ  

۱۴۰۱/۶/۲۷
۶- آخرين مهلت  زمانی تحويل ضمانت نامه ها به صورت فيزيکی : تا ساعت   ۸ روز يکشنبه  تاريخ   ۲۷/  ۰۶ / ۱۴۰۱

۷- زمان گشايش پاکت های مناقصه گران از طريق درگاه ستاد توسط مناقصه گزار : ساعت  ۱۰ روز يکشنبه  تاريخ   ۲۷/ ۰۶ / ۱۴۰۱
۸- اعتبار پيشنهاد قيمت :  ۱۸۰ روز از تاريخ آخرين مهلت بارگذاری پيشنهاد قيمت در ستاد

۹- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه می باشد.
۱۰- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن و پيشنهادهای مالی فاقد    امضاء، مشروط، 

مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر:

مناقصه گران  می توانند جهت دريافت اطالعات  بيشتر با مناقصه گزار به نشانی  شرکت برق منطقه ای غرب - کرمانشاه - ۲۲ بهمن -  ميدان گاليول - طبقه 
دوم- اداره قراردادها - شــماره تلفن ۵- ۳۸۲۳۲۰۰۱ -۰۸۳  داخلی ۲۳۴۰، ۲۱۲۸ و  ۲۰۸۵ مســتقيم  ۳۸۲۲۷۲۴۹-۰۸۳  تماس حاصل نمايند.اطالعات 
تماس  جهت  انجام مراحل عضويت در ستاد و پاسخگويی به سواالت سامانه ای : مرکز تماس  ۱۴۵۶ )بدون پيش شماره(، دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۲۱ و  

۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸
ميم الف ۱۳۴۴
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 سید محسن موسوی: ناظر پروژه شرکت برق منطقه 
ای باختر گفت: خط دو مداره  ۶۳ کیلوولت شــهرک 
صنعتی خرم آباد ۳ در اســتان لرستان برق دارشد. به 
گزارش دفتر روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای 
باختر “شهروز عطری” ناظر پروژه با بیان این خبر اظهار 
داشت: خط مذکور باهدف تغذیه شهرک صنعتی خرم 
آباد ۳ و توسعه زیر ساخت صنعت برق در الیه فوق توزیع 
استان لرســتان بوده و این پروژه پست کمالوند  را به 
شهرک صنعتی متصل خواهد کرد . وی افزود: با برق دار 
شدن خط فوق توزیع، ظرفیت و زیرساخت الزم جهت 
تامین برق صنایع و مصارف سنگین شهرک صنعتی 
 خرم آباد۳ فراهم شده اســت . ناظر پروژه شرکت برق 

منطقه ای باختر در پایان گفت:خط فوق شــامل ۲۷ 
دستگاه برج مشبک به طول ۷ کیلومتر همراه با فیبر 
نوری بوده و جهت اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۲۰ 

میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

به گزارش واحد خبر و رســانه مدیریت ارتباطــات و امور 
بین الملل شهرداری بندر بوشهر ،آیین افتتاحیه تور گردشگری 
»سیر تاریخی نقش بوشهر در مبارزه با استعمار« به مناسبت 
سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار 
انگلیس با حضور مســووالن استان و شهرســتان در گلزار 
شهدای بهشت صادق بوشهر برگزار شــد. به گزارش روابط 
عمومی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
بندر بوشهر، در این آیین، ریاست شــورا، شهردار و مشاور 

فرهنگی شــهرداری، فرماندار، مدیرکل میراث، مدیر کل 
اجتماعی استانداری، مدیرکل کتابخانه های عمومی، مدیرکل 
اسناد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان، فرمانده سپاه 
شهرستان و برخی از فعاالن فرهنگی شهرستان بوشهر حضور 
داشتند. گفتنی است، این تور گردشگری با همکاری سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر در نیمه 
دوم سال نیز ادامه یافته و همشهریان عزیز بوشهری می توانند 

با تاریخ پرافتخار بوشهر بیش از پیش آشنا شوند.

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: مدیر شعب بانک توسعه 
تعاون اســتان البرز گفت: حمایت از تولید و اشتغالزایی 
شرکتهای تعاونی اولویت بانک توسعه تعاون می باشد که 
با تبیین رویکرد جدید مدیریتی، اهتمام ویژه ای در زمینه 
ارتقاء سطح همکاریهای فی مابین بانک و شرکتهای تعاونی 

شکل گرفته است. علی غیاثی مدیر شعب استان البرز، به 
مناسبت هفته تعاون به همراه مدیرکل اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان البرز ضمن بازدید از تعاونی های فعال 
شهرستان ساوجبالغ طی جلسه ای مشترک به بررسی 
وضعیت ومشکالت تعاونی های این شهرستان پرداخت. 
غیاثی حمایت بی بدیل مجموعه بانک توســعه تعاون 
از تعاونی ها و تولیدکنندگان را در امر توســعه و اشتغال 
یادآور شــد و اظهار کرد: مایه افتخار و مباهات مجموعه 
مدیریت بانک توسعه تعاون میباشد که شاهد پیشرفت 
و ارتقاء سطح تولید و اشتغال شرکتهای تعاونی و حضور 
پرقدرت محصوالت تولیدی آنها در سطح بازار می باشیم. 
وی افزود: جهت ارتقاء سطح تولید و اشتغال فعلی از هیچ 
کوشش و حمایتی دریغ نخواهیم کرد. غیاثی با خاطرنشان 

کردن اختصاص ۷۰ درصد منابع و تسهیالت بانک توسعه 
تعاون به تعاونی ها تصریح کرد: تعامل همه جانبه ومطلوب 
تعاونی ها با بانک و انتقال منابع و تمرکز عملیات مالی آنها 
در بانک توسعه تعاون میتواند به تقویت جایگاه ومنابع بانک 
در راستای افزایش توان مالی و تسهیالتی بانک درحمایت 
از شرکتهای تعاونی و تولیدی کمک نماید. غیاثی با بیان 
این مطلب که، هدف این جلسات عالوه بر بررسی مشکالت 
تعاونگران و تولیدکنندگان این حوزه ارتقاء سطح روابط و 
تعامالت با رویکرد حمایت از اشتغال و تولید استان میباشد 
که در این زمینه بانک نیز به عنوان تنها بانک تخصصی 
وحمایتی بخش تعاون که عاملیت صندوق توسعه ملی را 
نیز برعهده دارد انتظار حرکت روبه جلو و سازنده تعاونی ها 

در این زمینه را دارد. 

خط دو مداره ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی خرم آباد ۳ 
در استان لرستان برق دار شد

به مناسبت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری تور گردشگری نقش بوشهر در مبارزه با استعمار انگلیس افتتاح شد

ارتقای سطح همکاری ها با تبیین رویکرد جدید حمایت از شرکتهای تعاونی

استان ها

نخستین انشــعاب آب آبان 
ماه 1۳45 با حضور استاندار 
و دیگر مقامات شهر در خیابان 
ســیدعلیخان اصفهان برای 
منزل حسین وکیل زاده نصب 
شده بود اما به دلیل آماده نبودن اگوی شهر، کار نصب 

نخستین انشعاب فاضالب 9 ماه دیگر به تاخیر افتاد
برای شــهروندان اصفهانی که تا آن زمان به دلیل نفوذ 
پســاب چاهک های فاضالب به داخل چــاه های آب، 
گرفتار انواع بیماری های گوارشی بودند، بهره برداری 
از شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب، موهبت بزرگی 

به شمار می رفت؛
در دهه 1۳4۰ با افزایش جمعیت شهرنشــین از ۲5۰ 
به 4۲5 هزار نفر و توســعه جغرافیایی شــهر اصفهان، 
تعداد چاهک های فاضالب نیز افزایــش یافت و رونق 
کار کناســان، کود کش ها و پیت کش هــا دو چندان 
شــد. عالوه بر این که ســاالنه تعداد زیادی از مردم به 
ویژه کودکان در این چاهک ها سقوط کرده و جان می 

دادند، مشکل اصلی به نحوه خالي کردن چاه  ها توسط 
کناسان مربوط مي شــد. قبل از آمدن پیت های فلزی 
چون امکان حمل فضوالت خانه ها بــه همان صورت 
تر و تازه به مزارع وجود نداشــت، ناچــار پس از خالي 
کردن چاه هاي فاضالب، مدتي محتویات آن را در کنار 
کوچه یا در محلي عمومي مثل میدان محله، زیر تابش 
نور آفتاب قرار داده تا خشــک و فشرده شــده، آنگاه با 
خاشاک و خاکستر مخلوط کرده، ورز مي دادند و سپس 
بر پشت االغ مي بردند. بعدها بشکه هاي فلزي سربسته یا 
پیت های حلبی شرکت نفت مورد استفاده قرار  گرفت 
تا این که در اوایل دهه 1۳4۰ ماشــین هاي مکنده،کار 
بارگیري و انتقال فضوالت را قدري آسان کرد اما کوچه 
های تنگ و معــوج اصفهان اجازه تــردد خودرو های 
مکنده را نیز نمی داد و همچنان شهروندان در طول روز 
شاهد رد بودار قافله پیت کش ها در سطح معابر بودند. 
فرایندی که عالوه بر آلودگي شهر و گسترش امراض و 
بیماری ها، چهره شهر را در مقابل دیدگان جهانگردان 
و مقامات عالی رتبه خارجی که اینک پای شــان بیش 
 از گذشته به اصفهان باز شده بود تیره و تار می ساخت.

پس مسئوالن شهر دست به کار شده و با کمک و هدایت 

سازمان برنامه، نخستین گام ها برای ایجاد شبکه جمع 
آوری و انتقال فاضالب را برداشتند. در ششم بهمن 1۳۳8 
در زمان اســتانداري »فرزانگان« و شهرداري مهندس 
»ملکي« کارگاه لوله سازي و اگوي شهر اصفهان در ابتدای 
خیابان مشتاق دوم )خیابان سلمان فارسی کنونی جنب 

باغ گل ها( افتتاح شد.
یکســال و ســه ماه بعد در ۲5 فروردین 1۳4۰ کلنگ 
اگوي شهر اصفهان به وســیلة »حسین دها« استاندار 
وقت اعالم کرد » ساختمان اگوي اصفهان در سه مرحله 

اجرا مي شود:
: مرحلة اول آن که ســاختمان لوله هاي بتوني است، از 
یک سال قبل شروع شــده و تا کنون 5۰ کیلومتر آن 
ســاخته شــده و ۳5 کیلومتر دیگر آن تا سه ماه دیگر 
ساخته خواهد شد. قســمت دوم نصب لوله هاست که 
از امروز به وســیلة  شــرکت زروان، پیمانکار مربوطه، 
آغاز مي گردد. قسمت ســوم آن نصب دستگاه تصفیه 
اســت که مقدمات آن تهیه شده اســت«. او گزارش 
داد: »جمع هزینة پروژه ســاختمان اگو بیش از 1۷۰ 
میلیون ریال اســت که نصف آن را ســازمان برنامه و 
 نصف دیگر را شــهرداري اصفهان متقبل شده است.«

بالفاصله شرکت »زروان« کار خود را با حفر کانال بزرگي 
در خیابان چهارباغ آغاز کرد و سپس دیگر خیابان هاي 
اصلي شهر را لوله گذاری نمود. همچنین تصفیه خانه 
فاضالب جنوب اصفهان در ســال 1۳4۶ که نخستین 
انشعاب فاضالب در اصفهان نصب شد به بهره برداری 
رســید. این تصفیه خانه که هنوز در مدار بهره برداری 
قرار دارد و تا سال 1۳۶4 تنها تصفیه خانه فاضالب شهر 
اصفهان به شــمار می رفت امروز به عنوان نخستین و 
 قدیمی ترین تصفیه خانه فاضالب کشور به شمار می رود.

از آن زمان تاکنون ۳9۷۷ کیلومتر شــبکه جمع آوری 

فاضالب در معابر شهر اصفهان اجرا گردیده و سه تصفیه 
خانه فاضالب دیگر در ســپاهان شــهر، شمال و شرق 

اصفهان احداث شده است .
و اما امروز نیاز جدی شــبکه فاضالب شهر اصفهان با 
بیش از ۶۰ سال قدمت بازســازی و نوسازی لوله های 
قدیمی و فرسوده است که خوشبختانه از حدود دو دهه 
پیش با بهره گیری از فناوری های نوین آغاز شــده و به 
طور پیوسته ادامه دارد؛ هر چند که تکمیل آن نیازمند 
 حمایت جدی مســئوالن اســتانی و ملی برای تامین

 اعتبارات الزم است.

90 درصد از جمعیت شهر اصفهان تحت پوشش خدمات جمع آوری، دفع و تصفیه فاضالب قرار دارند

61 ساله شدن شبکه فاضالب استان اصفهان

از ابتدای سال تاکنون صورت گرفت ؛
تعویض بیش از 800 کنتور آب 

فرسوده در شهرستان اراک
سید محسن موسوی: سعید ســرآبادانی مدیر امور 
آب و فاضالب شهرســتان اراک خبر داد  : از ابتدای 
ســال 14۰1 تا کنون بیش از 8۰۰ کنتور فرسوده و 
خراب مشترکین شهرها و روستاهای شهرستان اراک 
تعویض و نوسازی گردیده اســت . به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی ، وی 
افزود : با تعویض کنتورهای فرسوده و معیوب، ضمن 
کاهش میزان آب های به حساب نیامده ، از هدررفت 
بیش از حد آب و اثرات منفی آن بر تأسیسات آبرسانی 
جلوگیری می شود و شرایط الزم برای مدیریت مصرف 

و خدمات رسانی بهتر به مردم نیز فراهم می شود.

تــور رســانه ای ســازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی به مناسبت 

آغاز هفته دولت

سید محسن موسوی: به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی ، خبرنگاران استان مرکزی 
طی یک تور رسانه ای از شرکت دانش بنیان ، تولید کننده 
کود های نانوشهرستان خمین و طرح مجتمع گلخانه ای 
شهرستان محالت و دیگر فعالیت های این سازمان در 

شهرستان محالت بازدید کردند

اخبار

گروه استان ها
News kasbokar@gmail.com



5

I N FO@biznews. ir

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2573| دوشنبه 14 شهریورماه

رمز موفقيت و بهره گيري از فرصت هاي اقتصادي

رويايكارآفرينانچگونهمحققميشود؟
تصور كنيد كه با يك ايده جذاب و باارزش 
افزوده باال در حال نوشــتن و تحرير طرح 
توجيه اقتصادي براي راه اندازي يك واحد 
توليدي هســتيد. بزرگ ترين روياي شما 
توليد محصول است و بزرگ ترين موفقيت 
حياتــي آن فروش محصــول در بازارهاي داخلــي و بين المللي 
است. شــما تالش مي كنيد با دقت و حساسيت، تمامي حساب 
و كتاب هاي مالي توليد را محاســبه كنيد. زماني كه طرح شما با 
چاشني دانش مديريت و طرح ريزي جزئيات فني ومهندسي آن 
در حال شكل گيري است، اعتماد به نفس و شوق موفقيت نيز مدام 
در وجودتان افزايش مي يابد. با خود مي انديشيد كه كاالي توليدي 
شما چگونه بازار را تحت تاثير قرار داده و موجب تحسين و تشويق 
خانواده، دوستان، مشتريان، رقبا و جامعه شده است. با خود، سود 
و منافع ناشي از توليد را محاسبه مي كنيد و آنقدر درگير جزئيات 
مي شويد كه حتي وجود كوچك ترين مانع در كسب موفقيت واحد 
توليدي خود را تصور نمي كنيد. همت عالي و تصميم واالي شما 
يكسره به سمت ساخت و آفرينندگي يك خدمت يا كاال متمايل 

مي شود. 
از اينكه مي توانيد ده ها نفر را اســتخدام كنيد و سرمايه و درآمد 
پايدار و مناســبي را براي خود و اطرافيان تان ايجاد كنيد، شوق 
در وجودتان غليان مي كند. در روياي درآمد صادراتي و ارزآوري 
براي كشور روزشماري مي كنيد. از اينكه نيازي به واردات كاالي 
مورد نظر از خارج از كشــور نيست، خوشــحاليد و از كساني كه 
كمپين »حمايت از توليد ملي« و افتخار به نشانه »ساخت ايران« 
را راه انداخته اند، حمايت مي كنيد. تا اينجا همه چيز عالي به نظر 
مي رسد. ماموريت توليد نوشته شــده و چشم اندازها هم روشن 
اســت. اهداف كمي و كيفي، دقيق و بي نقص تدوين شــده اند 
و متناســب با آن بهترين راه هاي دســتيابي به هــدف در قالب 
استراتژي هايي موثر نوشته شده اســت. برنامه عملياتي و مدل 
كارســنجي و زمان سنجي متناســب با آن در قالب يك نرم افزار 

كنترل پروژه آماده كليد خوردن است. 
تا اينجاي كار شما مرحله به مرحله انجام كار را در اتاقي دربسته 
و همراه با همكاران تان طرح ريزي كرده ايد. فرداي آن روز شــما 
براي اجراي گام اول برنامه به ســراغ سازمان دولتي متبوع براي 
ارائه طرح و دريافــت موافقت ها و مجوزهــاي توليد مي رويد. از 
درب اتاق كه خارج مي شويد، با دنياي متفاوتي روبه رو مي شويد. 

نخستين قرباني زمان است. زمان عنصر ارزشمند هر كسب وكاري 
اســت؛زمان قيمتي ترين عنصر در سرمايه گذاري است. اگر همه 
عوامل دست به دست هم دهند تا كار شش ماهه شما دو هفته ای 
انجام شود، انرژي شــما مضاعف خواهد شــد اما اگر اين رويداد 
معكوس و با اتالف طوالني زمان باشد، ممكن است كمي سرخورده 
شويد. دومين عنصر ســرمايه گذاري، پول است؛ پول يا سرمايه 
مهم ترين ابزار مالي در خدمت توليد در تمام جوامع است. انتظار 
تسهيالت ارزان، در دسترس و متناسب با برنامه، ضرورت طبيعي 
يك سرمايه گذاري موفق است. شما مي توانيد سرمايه الزم براي 

راه اندازي كسب وكارتان را به دست آوريد.
 سهولت دريافت تسهيالت و قيمت ارزان آن دغدغه تامين مالي 
شما را رفع مي كند. شــما در اينجا با دومين عامل سرخوردگي 
روبه رو مي شويد؛ نرخ بهره باال، غير قابل دسترس بودن و زمانبر 
بودن فرايند دريافت وام. اگر توليد شما ارزش افزوده بااليي داشته 
باشد و شما هم زيرك، باهوش و خوش شانس باشيد و با زير و بم 
كار به خوبي آشنا باشــيد، مي توانيد دومين مانع توليد در ايران 
يعني تامين سرمايه را پشت سر بگذاريد. حاال خود را در حالي كه 
افتتاحيه كارخانه را برگزار كرده ايد و محصول توليدي شما روي 

ميزتان مي درخشد، تصور كنيد. 
شــما خوشــحاليد و موفق شــده ايد با قبول همه ريسك هاي 

ســرمايه گذاري و توليد، با افتخار كاالي خــود را به بازار معرفي 
كنيد. ممكن است با مشكالت بي شماري روبه رو شويد. تركيبي 
از اضطراب و هيجان، كسب وكارتان را در بر مي گيرد. حاال نگران 
اداره و مديريــت چالش هاي فــراوان پيش رو هســتيد. بازاري 
كم جان و ركودي، رقبايي كه كاالي مشــابه را با كيفيت كمتر و 
قيمت ارزان تري توليد مي كنند، قاچاق كاالهاي مشابه با قيمت 
به مراتب كمتر، مشــكالت قانون كار و شــكايت برخي كارگران 
ناراضي، بيمه و تامين اجتماعي، سررسيد بازپرداخت سود و جرايم 
ديركرد تسهيالت، عوارض گوناگون توليد، فرايند نسبتا طوالني 
اخذ مجوزهاي كيفي اداره استاندارد، قوانين متغير و سختگيرانه 
مالياتي، ماليــات ارزش افزوده و مقررات پيچيــده آن؛ همه اين 
عوامل و بسيار بيش از اين را توليدكنندگان انواع كاال و خدمات 

به خوبي مي دانند. 
تصور حل و فصل همه مشــكالت بــر ســر راه توليدكنندگان و 
ارائه دهندگان انواع كاالها و خدمات كمــي دور از ذهن و ناممكن 
به نظر مي رسد. هيچ كشوري نتوانســته است يك روزه مشكالت 
متفاوت اقتصادي خود را رفع كند. انتظــار همه فعاالن اقتصادي 
اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار است. ايران سرزمين 
فرصت هاي اقتصادي اســت. ما با قوانين كنترلي فراوان، متغير و 
محاسبه نشده دست و پاي ســرمايه گذاران را بسته ايم. روياهاي 

تعداد بي شماري از توليد كنندگان و كارآفرينان كشور بر زمين مانده 
است. دولتي بودن اقتصاد ايران موجب عدم مفاهمه و درك اهميت 
و شرايط توليد كنندگان و بي توجهي به ارزش هاي نهفته خلق ثروت 
در كشور شده است. جوانان مصمم و تحصيلكرده ايراني همه عاشق 
توليد و ساخت و كارآفريني هستند. تنها انديشه هاي زيبا و مديران 
تصميم ساز و مجريان ســالم و توانمند مي توانند اين سرزمين را 
 آماده سرمايه گذاري هاي وســيع و درخشــان كنند. ما نيازمند

 وحدت نظر مسئوالن كليدي كشور در تسهيل رويه هاي راه اندازي 
توليد هستيم. 

اقتصاد پويا به كشور شور و نشاط فراواني مي بخشد. اقتصاد شفاف 
و سفيد، اقتصادي اســت كه در آن ايده هاي نو و ذهن هاي خالق 
و همت هاي عالي موفق ترند؛ اقتصادي كه در آن عدالت به معني 
توسعه متوازن و توزيع عادالنه فرصت ها و امكانات خلق ارزش در 
بين جامعه اســت. براي طرح ريزي دوباره برنامه هاي اقتصادي، 
مي توانيم از الگوهاي موفــق بين المللي بياموزيــم. تجربه هاي 
موفق جهاني، بسيار متنوع و فراوانند. وحدت مديريت و وحدت 
فرماندهي در اتخاذ تصميمات موثر اقتصــادي مي تواند اقتصاد 
كالن ايران را براي رشد بنگاه هاي خرد اقتصادي حاصلخيز كند. 
ثبات قوانين و مقررات، تسهيل رويه هاي راه اندازي كسب و كار، 
تامين مالي به موقع و ارزان، شفافيت اقتصادي و برابري فرصت ها، 
بازار ســازي صادرات از راه تعامل بين المللــي، آموزش و هدايت 
سرمايه گذاران، تقويت تشــكل هاي صنفي، تسهيل تجارت كاال 
و خدمات، افزايش امنيت اقتصادي در مبادلــه پول و كاال، رفع 
دغدغه هاي مداوم مالياتي، افزايش امكان ســرمايه گذاري هاي 
مشترك خارجي، همه و همه در گرو وحدت رويه و عزم مشترك 
تصميم گيران در رفع موانع واقعي كســب و كار و بهبود شرايط 
حاكم بر اقتصاد كشور است. ما نيازمند همنوايي و هماهنگي در 
نواختن موسيقي دلنشين توليد هســتيم. نظم و هارموني همه 
آنها كه سازي در دست دارند و نواختن نت هايي كه بارها تمرين 
شده اند، آهنگ زيبايي ايران را به گوش جهانيان خواهد رساند و 
هزاران سرمايه گذار منتظر و مردد را با عزمي جدي تر و ريسكي 
كمتر به سمت ايران و جذابيت هاي سودآور آن جذب خواهد كرد. 
كاركردهاي واقعي اقتصاد ايران مانند همه اقتصادهاي دنيا تحت 
تاثير واقعيت هاي محيطي درون زا و برون زاســت. كليد مديريت 
صحيح اين عوامل و همسو و همنواسازي و روبه جلو ساختن آن، 
وظيفه و مســئوليت تمامي حاكميت سياسي و اقتصادي كشور 
است؛ مســئوليتي كه قضاوت و نقد و تحسين آيندگان را متوجه 

عملكرد امروز ما خواهد ساخت. 

عليرضا عباسي، كارشناس اقتصادي
News kasbokar@gmail.com

كارو
كارآفرينی

»كسب وكار« از علت بي انگيزگي مردم در مراجعه به وكال گزارش مي دهد

هزينهباالیداشتنوكيل
وجود 220 هزار نفر در زندان، تشكيل 
روزانه ۱۶00 پرونده نزاع در كشــور و 
رتبه 8 ايران در تعــداد زندان هاي دنيا 
اهميت مشاغلي چون حقوق، وكالت و 
مشاغل قضايي را نشان داده و انتظار بازار 
كار از داشتن تقاضا براي شغل وكالت را باال برده است. با اين حال 
واقعيت شغل وكالت و رشته حقوق كه اين روزها جزو رشته هاي 
بيكار كشور است، چيزي غير از اين مي گويد. 95 درصد مردم بدون 
وكيل به دادگاه مي روند و فرهنگ مراجعه به وكيل در كشور جز در 

مواقع كامال ضروري براي مردم روشن نيست.
 بســياري از دادگاه ها با دادخواهي هايي مواجه مي شــوند كه 
بدون وكيل است و رســيدگي به آن دشوار؛ ازاينرو شغل وكالت 
با وجــود اينكه زماني جزو مشــاغل پرطرفــدار و كمياب بود، 
اكنون جمعيتي چنــد ده هزار نفري دارد كــه فقط عده كمي 
از آنها توانســته اند جايگاهي آبرومندانه براي خود دســت و پا 
كنند. در حال حاضر بيــش از ۶0 هزار وكيل در كشــور وجود 
 دارد كه به نظر مي رسد براســاس تقاضاي بازار كار از اين رشته، 

 زياد باشد.
  به گفته كارشناسان، شغل وكالت در كشور ما آنطور كه بايد، جا 
نيفتاده است. مردم جز در مواقعي كه پاي قتل يا مساله مهمي 
چون نزاع ها و درگيري هاي شديد وسط باشد، به گرفتن وكيل 

اقدام نمي كنند، در حالي كه شــغل وكالت تنها به 
مواردي از اين دست محدود نمي شود و در هر خانواده، 
فرد براي احقاق حق خــود از حقوق مالي گرفته تا 
تحصيلي، جاني و... نياز به داشــتن يك وكيل دارد. 
البته ناگفته نماند كه به گفته كارشناسان، عدم وجود 
وكالي حرفه اي و متخصص نيز باعث شده نگرش 
مردم به شغل وكالت منفي باشد. عالوه بر آن از نظر 
برخي از مردم حق وكالت بسيار باالست يا پرداخت آن 
به شكست در دادگاه نمي ارزد، در حالي كه بسياري از 
افراد طبق بررسي هاي موجود از نگرفتن وكيل ضرر 
بيشتري نسبت به گرفتن آن متحمل خواهند شد. به 
باور آنها حق الوكاله ها باالست و برخي از وكال هم هر 

چقدر دوست داشته باشند، پول مي گيرند. 
تجربه نشان مي دهد كه حتي با وجود تعرفه مشخص 

درباره دعاوي مالي، ميان دستمزدهايي كه وكالي دادگستري 
تعيين مي كنند، تفاوت فاحشي وجود دارد و اين تفاوت درباره 
خدماتي كه براي آنها تعرفه معيني وجود ندارد، بيشتر به چشم 
مي خورد. ناگفته نماند كه ازدياد تعداد وكال نسبت به گذشته، نيز 
موجب بيكاري بسياري از وكال شده و حتي ميزان حق الوكاله ها را 

نيز نسبت به گذشته كاهش داده است. 
طي ســال هاي اخير قانون وكال براي جلوگيري از ورود وكالي 
غيرحرفه اي و بي تجربه به بــازار، قوانيني را طــرح كرده كه از 
جمله آن ايجاد محدوديت در اعطاي پروانه وكالت است. اعطاي 
پروانه وكالت محدود شده و هر كسي قادر به دريافت آن نيست. 

تعرفه هاي وكالت نيز به اين منظور در نظر گرفته شده است. 
با اين وجود مســاله وكالت با چند چالش اساسي مواجه است؛ 
چرا شغل وكالت بازار كار گذشته خود را ندارد؟ با وجود افزايش 
پرونده هاي قضايي چرا ميزان تقاضا براي وكيل اندك است؟ مردم 
معموال براي چه مواردي به وكيل مراجعه مي كنند؟ ضرر مراجعه 
نكردن به وكيــل براي احقاق حــق در دادگاه برای مردم چقدر 
مي شود؟ اهميت حل وفصل درگيري ها با وساطت وكيل تا چه 
ميزان از هزينه هاي اقتصادي كشور مي كاهد و چه تاثيري روي آن 
دارد؟ چگونه مي توان شغل وكالت را به سمت مناسبي هدايت و 
نگرش مردم را نسبت به آن مثبت كرد؟ وكال تا چه اندازه نسبت به 
شغل خود اطالع و آگاهي دارند و چه ميزان از درگيري ها به واسطه 

وكال حل خواهد شد؟
محمدحسين ساكت، حقوقدان و مستشار سابق ديوان عالي كشور 
و وكيل دادگستري در اين رابطه به »كسب وكار« 
مي گويد: رشته حقوق رشــته اي است كه تقريبا 
مي شود گفت سرآمد رشته هاســت، هم به لحاظ 
شأن و اعتباري كه از قديم داشته و هم از اين نظر كه 
با مجموعه اي از رشته ها در ارتباط است و از طرفي 

نياز و ضرورت جامعه به شمار مي آيد. 

وكال متخصص و به روز نيستند
وي با اشاره به بازار كار رشته حقوق توضيح مي دهد: 
همانطور كه مي دانيم به دليــل برنامه ريزي هاي 
نادرست و تصميمات اشتباه و برخي بي تدبيري ها 
بسياري از رشته ها گرفتار مشكل بيكاري هستند كه 
در اين ميان حقوق نيز مستثنا نيست. دفتر مشاوره 
قوه قضائيه تاكنون 24 هزار پروانه صادر كرده است و 

كانون وكال نيز از آغاز كار خود تاكنون كه 70 سال از آن مي گذرد، 
چيزي حدود 40 تا 45 هزار پروانه وكالت صادر كرده كه در قياس 
با نياز بازار متناسب به نظر نمي آيد و بيش از ظرفيت موجود است.

 از سوي ديگر نيروي كنوني متخصص و باصالحيت نيست يا اينكه 
قادر به پاسخگويي به نياز مردم نبوده است. وكال بايد متخصص 

و حرفه اي باشند و با برگزاري يك سري كالس ها به روز شوند. 

مردم به داشتن وكيل اعتقادي ندارند
ســاكت با اشــاره به نظام حقوقی ســاير كشــورها و ضرورت 
بهره مندي هــر فــرد از مشــاوره هاي حقوقــي مي گويد: در 
كشــورهاي ديگر هر فرد و هر خانواده يك وكيل دارد، در حالي 

كه در ايران اينطور نيســت. البته مدتي اجباري شــد و پس از 
 آن دوباره لغو شــد. مردم ما از نظر فرهنگــي آماده پذيرش اين

 مساله نيســتند.  آنها عمدتا به پيشــگيري اعتقادي ندارند و 
دقت نمي كنند كــه اســتفاده از مشــاوره هاي حقوقي تا چه 
اندازه ميــزان درگيري هاي آنهــا و هزينه هايي كــه در اين راه 
 متحمل مي شوند را كم خواهد كرد. اين موضوع فرهنگ سازي 

نشده است. 

هزينه هاي گرفتن يك وكيل باالست
وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي توان ترس 
مردم از هزينه هاي گرفتن يك وكيل را با توجه به مبالغ سنگين 

برخي از وكال كاهــش داد، مي گويد: بيمه وكالت نخســتين و 
اساسي ترين اقدامي است كه به حل اين مساله كمك خواهد كرد. 
براي شغل وكالت مانند ساير حرفه ها بايد تسهيالتي در نظر گرفت 

تا استفاده از وكيل همگاني شود.
 به ويژه در رابطه با ماليات ها كه وكال مجبور به پرداخت آن هستند 
چه مالياتي كه در دفترچه قيد شده و چه ماليات مشاغل و مالياتي 

كه ساالنه گرفته مي شود، اين تسهيالت بايد پرداخت شود.
براساس آمارهاي موجود در ســال 94 بيش از 5۶0 هزار نزاع به 
مراكز پزشكي قانوني كشور ارجاع داده شده كه در اين ميان قريب 
به ۱74 هزار مورد از آنها به زنان اختصاص داشته است. تهران با 

بيش از ۱0۱ هزار مورد نزاع در رتبه نخست كشور قرار دارد. 

گروه كار وكارآفرينی 
News kasbokar@gmail.com

براي شغل وكالت مانند ساير 
حرفه ها بايد تسهياليت در نظر 

گرفت تا استفاده از وكيل 
همگانی شود
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رئيس اتحاديه فروش و تعميركاران عينك با اشاره به اينكه توليد 
عينك در ايران مقرون به صرفه نيست، گفت: فروش عينك در 
مراكز بينايي ســنجي و مطب هاي چشم پزشكي خالف قانون 
است.  يعقوب قاســم نژاد، رئيس اتحاديه فروش و تعمير عينك 
با اشاره به وضعيت بازار اظهار داشت: ماهانه افراد بسيار زيادي 
هستند كه پروانه هاي خود را باطل مي كنند و هر روز اين افراد رو 

به افزايش هستند.  وي با توجه به وضعيت توليد و واردات عينك 
در ايران بيان داشت: اكثر افراد عينك هاي طبي و آفتابي مصرفي 
خود را از چين و ژاپن وارد مي كنند؛ از طرف ديگر توليد عينك 
در ايران مقرون به صرفه نيست و عالوه بر آن ايران قدرت رقابت و 
تكنولوژي الزم براي به روزرساني هاي دائمي دستگاه هاي مرتبط 

با توليد عينك را ندارد. 

رئيس اتحاديــه فــروش و تعميــركاران عينك با بيــان اينكه 
قاچاق در اين حوزه بيداد مي كند، افزود: طــرح مبارزه با قاچاق 
 طرحي كوتاه مدت بوده كه با اين روش هــا در مبارزه با آن موفق

 نخواهيم بود. قاسم نژاد با بيان راه حل هايي براي مبارزه با قاچاق در 
اين صنف بيان داشت: دولت بايد عوارض گمركي را پايين بياورد 
تا هزينه قاچاق كمتر از واردات قانوني آن نباشد از طرف ديگر بايد 

با بررسي فاكتور خريد اين عينك ها در مغازه ها جلوي قاچاق اين 
كاال را بگيرند. وي در پايان با عنوان اينكه فروش عينك در مطب ها 
و مراكز بينايي سنجي خالف قانون است، خاطرنشان كرد: از جمله 
اهداف ما برگزاري دوره هاي كوتاه مدت رشــته عينك سازي در 
دانشگاه علمي -  كاربردي است تا در آينده صنف عينك سازصنفي 

با سواد و آشنا با تكنولوژي روز باشد. 

توليد عينك در ايران مقرون به صرفه نيست
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اصناف

نظارت بر بازي كودكان بايد در 
خانواده ها صورت بگيرد

رئيس اتحاديــه بازي هاي رايانه اي با اشــاره 
به اينكه نظارت بــر بازي كــودكان بايد در 
خانواده ها صورت بگيرد، اظهار داشــت: 95 
درصد بازي هاي رايانــه اي مورد تاييد وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي است. 
پيمــان ترابي، رئيــس اتحاديــه بازي هاي 
رايانه اي با اشاره به وضعيت كاري اين صنف 
 اظهار داشت: تابستان زمان اوج كار ماست با 
اين حــال در اين فصل حدود 6 نفــر از افراد 

صنفي ما پروانه هاي خود را لغو كردند. 
وي ادامــه داد: فعاليــت اتحاديــه شــامل 
بازرســي و نظارت بر كلوپ هــا، گيم نت ها و 
شهربازي هاســت. رئيس اتحاديه بازي هاي 
رايانه اي با بيان اينكه كنترل بر بازي كودكان 
و نوجوانان بايــد در خانواده ها صورت بگيرد، 
عنوان كرد: 95 درصد بازي هاي رايانه اي مورد 
تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد هستند اما با اين 
حال باز هم فرهنگ و كنترل بر بازي كودكان 

بايد ميان خانواده ها وجود داشته باشد. 
ترابي با توجه به اهميت كنتــرل خانواده بر 
بازي هاي كودكان عنوان كرد: برخي بازي ها 
هستند كه از طريق سايت ها و فروشگاه هاي 
اينترنتي به ســادگي در اختيار كودكان قرار 
مي گيرند كه مناسب ســن و فرهنگ ايراني 
نيســت به همين خاطر با كنتــرل و نظارت 
خانواده مي تــوان جلوي چنين مــواردي را 

گرفت. 
وي با توجه به اينكه بازي هــاي ايراني داراي 
كيفيت و جذابيت براي كودكان نيستند، افزود: 
عدم حمايت از توليد كنندگان داخلي در اين 

حوزه يكي از اصلي ترين داليل اين امر است. 
ترابي در پايان خاطرنشــان كرد: هرجايي كه 
نياز به حمايت مســئوالن داريم، مي گويند 
شــغل تان درآمد زا و آزاد اســت و هرجا كه 
مي خواهند ما را بكوبند، مي گويند شغل شما 
فرهنگي است و با فرهنگ كودكان و نوجوانان 

مملكت سر و كار داريد. 

اصناف و اتحاديه هاي صنفي به 
ميزباني زائران اباعبدا... رفتند

بازاريــان و اتحاديه هاي صنفي شهرســتان هاي 
استان تهران در اقدامي خودجوش و مردمي بخشي 
از كمك هاي نقدي و غيرنقدي خود را در مجموع 
به ارزش بيــش از ۲۰ ميليارد ريال بــراي زوار و 
راهپيمايان اربعين حسيني امسال اختصاص دادند. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اتاق اصناف ايران، 
علي فاضلي افزود: كمك ۲۰ ميليارد ريالي اصناف 
شهرستان هاي استان تهران در ســال جاري در 
مقايسه با سال هاي گذشــته به طور چشمگيري 

افزايش داشته است. 
رئيس اتاق اصناف ايران خاطرنشــان ســاخت: 
اين كمك ها بخشــي از نذورات و پرداختي هاي 
اصناف شهرستان هاي تهران، شميرانات، قرچك، 
بهارستان و شهر قدس است و بقيه اصناف تهران و 
شهرستان ها نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم 

كمك هاي اهدايي خود را ارسال كرده اند. 
نماينده اصناف در ستاد بزرگداشت اربعين كشور 
تصريح كرد: از كل كمك هاي اصناف استان تهران 
بيش از 6 ميليــارد ريال به صــورت نقدي و بقيه 
در قالب كاالهاي مورد نياز شــامل مواد غذايي و 
مصرفي ارسال شده است. الزم به ذكر است، بخشي 
از كمك هاي غيرنقدي شــامل ۳۰ هزار مترمربع 
موكت، ۱۰۰ تــن آرد، ۷۰ تن برنــج، 5 تن روغن 
نباتي، ۳۰ تن پياز، ۱۰ تن ســيب زميني، ۱۰ تن 
گوجه فرنگي، ۱۰ تن بادمجــان، 6 ميليون عدد 
ظروف يك بار مصرف، ۳۰ تن نمك، يك تن كيسه 
زباله و ديگر اقالم مورد نياز براي پذيرايي از زوار و 
راهپيمايان اربعين 95 اســت. اقالم مذكور شامل 
كمك هاي اهدايي اعضاي صنوف مختلف است كه 
با هماهنگي اتحاديه هاي صنفي ذي ربط و اتاق هاي 

اصناف جمع آوري و تحويل شده است. 
جمع آوري و ارسال بيش از ۲۰ ميليارد ريال نذورات 
و كمك هاي نقدي و غيرنقــدي اصناف تهران در 
ســال جاري با برگزاري جلسات متعدد با روساي 
اتحاديه ها و همچنين پيگيري كاركنان اتاق اصناف 

ايران صورت گرفته است. 

فرش يكي از كهن ترين 
هنرهاي پرافتخار ملت 
ســربلند ايران است كه 
قدمتي چند هزار ساله 
داشــته و با تمدن و هنر 
ايراني به هم گره خورده اســت. صنعت فرش 
ايران كه شهرت جهاني دارد، به گفته كارشناسان 
و دســت اندركاران اين صنعت، در دهه اخير 
رقيباني همچون فرش هاي چيني پيدا كرده و از 
نبود بازاريابي و تبليغات در كشورهاي خارجي 

رنج مي برد. 
شناسايي بازارهاي صادراتي، كاهش قيمت تمام 
شده و ارزان بودن محصوالت يكي از مهم ترين 

اركان در دستيابي به برندهاي برتر جهاني است 
كه دولت با ارائه بســتر هاي حمايتي به صورت 

مستقيم و غيرمستقيم بايد زمينه ارتقاي جايگاه 
جهاني فرش ايراني را مهيا كند. 

»كسب وكار« از ضرورت كاهش قيمت تمام شده فرش دستباف ايراني گزارش مي دهد

احیای بازار صادراتی فرش دستباف
اخبار

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

بازپس گيري اين بازار نياز به حمايت دولت دارد
سيدمجتبي عراقچي ، رئيس اتحاديه صنف فرش دستباف

زماني كه ماجراي تحريم ها و بحث هســته اي پيش آمد، صادرات فرش ايران با مشكالتي مواجه شد. 
تحريم ها باعث شد كه صنعت فرشبافي ايران بازار خود را در سطح جهان از دست بدهد و كشورهايي 

مانند هند جايگاه ايران را در بازار جهاني به خود اختصاص دهند. 
در حــال حاضــر و بعــد از ماجــراي برجــام و لغــو تحريم هــا، بــراي اينكــه ايــران بتواند به 
بازارهــاي جهانــي بازگــردد، نيازمند زمان هســتيم و تاكيد مي شــود اگــر دولت از فرشــبافي 
 و فرشــبافان حمايت كافي نداشــته باشــد، توانايي بازپس گيري جايــگاه خود را در بــازار جهاني

 نخواهيم داشت.
 اين بدين معناست كه بازپس گيري اين بازار نياز به حمايت دولت دارد. فرش ايران برندي شناخته شده 

در تمام دنياست و با وجود اين حسن شهرت بازپس گيري اين بازار نياز به زمان دارد. 
بافت فرش عالوه بر اينكه يك صنعت است، هنر هم هست. 

در زمينه فرش هاي هنري و تزئيني، فرش هاي ايراني همچنان با اقبال جهاني روبه رو هســتند اما در 
زمينه فرش هاي تجاري و ارزان قيمت، فرشبافي ايران توانايي رقابت با كشورهايي مانند هند، پاكستان 

و افغانستان را به دليل ارزان بودن كارگر در اين كشورها ندارد. 

نگاه 1

قيمت تمام شده فرش ايراني كاهش يابد
محمدرضا منصوري ، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس

در كشور ما از صنعت فرش هميشه به عنوان يك صنعت مستحكم و يكى از صادرات سنتى ايران نام برده 
مي شود. از زمان هاي گذشته به دليل كيفيت بى نظير، طرح و نقش و بافت مشتريان زيادى در تمام دنيا 
دارد  اما اين در حاليست كه امروزه كشورهاي رقيب با جذب نخبگان و انتقال دانش صنعت فرش ايران، 
بازار جهاني را در اختيار خود قرار مي دهند و هر روز بر تعداد رقيبان صنعت فرش ايران افزوده مي شود. 
از سوي ديگر، رقباي ما در فرش دستباف، از گراني آن به نفع خود براي دستيابي به بازارهاي جهاني 
استفاده مي كنند. رقباي ايران در هنر و صنعت فرش دستباف از جمله چين، هند، پاكستان و... با جذب 
متخصصان و كارشناسان فرش از استان هاي صاحب سبك مانند كاشان، قم و... براي تصاحب اين بازار 
گام برداشته اند كه در اين رابطه الزم است با ارائه تســهيالت خاص و تهيه مواد اوليه مقرون به صرفه، 
قيمت تمام شده كاهش يابد و همچنين مسئوالن بايد با تربيت نيروي انساني عالقه مند و حمايت از آن 
جاني دوباره به آن ببخشند. همچنين ضرورت دارد بازاريابى هدفمند و با كمك بخش خصوصى صورت 
بگيرد. از اينرو دولت هم بايد در بازاريابى هدف جديد گام هاى موثر و جدى تر بردارد و در اين راســتا 

حمايت هاى بيشترى از توليدكنندگان و صادركنندگان فرش داشته باشد. 

نگاه 2

زنگ خطر صنعت فرش مدت هاست به صدا درآمده است
كورش ماليري ، كارشناس بازار فرش

متاسفانه زنگ خطر براي اين صنعت با ارزش مدت هاست كه به صدا درآمده است ولي گوش شنوايي 
نيست كه صداي اين خطرات را بشنود. صنعت فرش ما شهرت جهاني دارد و مهم ترين كاالي صادراتي 
ماست اما مدت هاست كه با وجود ظرفيت ها و استعداد و توانمندي بسيار در اين صنعت، رتبه شايسته اي 
را كه در خور نام ايران اســت ، از دســت داده ايم. به عبارت ديگر اين صنعت رتبه مناسبي در صادرات 

غيرنفتي ندارد و جايگاه خود را در سبد صادراتي كشور از دست داده است. 

نگاه 3

كپي برداري هند، چين و پاكستان از فرش ايراني
بهنام ملكي  ، استاد دانشگاه و اقتصاددان

اگر دولت با ارائه مشوق ها و تسهيالت به كمك صنعت فرش بيايد، به راحتي مي شود سهم از دست رفته 
را از بازار هاي جهاني احيا كنيم. 

احياي صنعت فرش نيازمند به روزرساني دانش اســت و در غير اين صورت اين صنعت جايگاه خود را 
در بازارهاي جهاني از دست خواهد داد. راه اندازي دانشكده ها و مراكز تحقيقات فرش با هدف تربيت 
دانشجويان،  فرهيختگان و پژوهشگران در زمينه هاي مختلف اين صنعت شامل رنگ، نخ، تجهيزات، 
هنر نقشه كشــي، بافت و... حفظ كيفيت و كاهش هزينه ها از مهم ترين اقداماتي است كه مي توان در 

حفظ سابقه كشور در اين صنعت انجام داد. 
براي فرش دستباف ايراني رقباي بسياري وجود دارد و كشورهاي هند، چين و پاكستان با كپي برداري 

از فرش ايراني، بازار فرش اروپا را به دست گرفته و بر صنعت فرش ايران ضربه اي بزرگ وارد كرده اند. 

نگاه 4

قاچاق يكي از موانع 
توليد ملي اســت و 
به همين علت طرح 
مبارزه با قاچاق كاال 
كه  عرضه  در سطح 
اكنون در حال اجراست و وظيفه آن به 
اصناف سپرده شده، توسط بازرسان اتاق 

اصناف انجام مي شود.
 از سوي ديگر، در جايي كه ما در توليد 
داخلي تــوان عرضه به بــازار و جلب 
رضايتمندي مــردم را داريم، وظيفه و 
اين اجازه را نداريــم كه با عرضه كاالي 
 قاچــاق به ايــن توانمنــدي داخلي 

ضربه بزنيم. 
در موضوع مبارزه با قاچاق كاال حتي اگر 
همه سازوكارها هم براي برخورد فراهم 

باشــد ولي مردم تمايل به خريد كاالي 
 خارجي داشته باشــند، كار ناتمام باقي

 مي ماند. 

»كسب وكار« از ضرورت كيفي سازي و تعديل قيمت كاالي داخلي گزارش مي دهد

كاالي باكیفیت
 پاشنه آشیل مبارزه با قاچاق

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

در واردات انحصار وجود نداشته باشد 
ابراهيم درستي، نايب رئيس اتاق اصناف

طرح جمع آوري كاالهاي قاچاق از ســطح نيمه مهرماه كليد خورد و اين تصميم از مدت ها قبل در 
جلسه اي با حضور معاون اول رئيس جمهوري اتخاذ شد تا بازرسي و نظارت در زمينه عرضه كاالهاي 
قاچاق تشديد شود. اين طرح به صورت پلكاني پيش مي رود و در حال حاضر اتحاديه هاي لوازم خانگي، 
لوازم بهداشتي، لوازم ورزشي، لوازم پزشكي و لوازم الكتريكي كار خود را در اين زمينه آغاز كرده اند 
و طرح مذكور به صورت پلكاني در حال پيشرفت است و بايد 5۸ اتحاديه اين دستورالعمل را اجرايي 
كنند.  تصميم بر اين شده كه ابتدا بازرســي اصناف در زمينه طرح جمع آوري كاالهاي قاچاق اقدام 
كند و اگر بازرســي اصناف در اين زمينه موفق نباشــد، پس از آن فعاليت مربوطه به تعزيرات ارجاع 
داده مي شود. اگر فروشگاه ها داراي فاكتور و برگ سبز خريد نباشند از طريق بازرسي اصناف به آنها 
۲۴ ساعت فرصت داده مي شــود تا در اين زمينه اقدام كنند و اگر در اين راستا اقدامي انجام ندهند 
مطابق قانون با آنها برخورد مي شود. تاكيد مي شــود كه موضوع توليد جايگزين مقوله واردات شود 
و ضرورت دارد در راستاي كيفي ســازي محصوالت، تعديل قيمت كاال و ارائه خدمات پس از فروش 
گام برداريم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواســت مي كنيم كــه در واردات انحصار وجود 
نداشــته باشــد و هركســي كه قانون را در امر واردات رعايت مي كند، مجوز واردات اخذ كند. قطعا 
شــرايط رقابتي موجب پايين آمدن قيمت و باال رفتن خدمات ارائه شده به مشتري مي شود تا شاهد 
اشتياق بيشتر مشتريان به خريد باشيم. بايد سعي كنيم كاالهاي داخلي مطلوب را به مشتريان عرضه 
 كنيم تا از خروج ارز از كشور جلوگيري شود. به ويژه در زمينه كاالهايي كه نمونه مشابه آن در داخل 

توليد مي شود. 

نگاه 1

دپوي كاالهاي قاچاق در انبارها
محمد امين زاده، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي

اين روزها كه طرح مبارزه با قاچاق كاال آغاز و پيگيري مي شود، بايد جلوي ورود كاالهاي قاچاق در مبدا گرفته 
شود و اجازه ندهند كه كاالي قاچاق در بازار رخنه كند. طرح برخورد با كاالي قاچاق به دپوي كاالهاي قاچاق 
در انبارها منجر شده است و اين در حاليست كه كاالهاي قاچاق يك شبه وارد بازار نشده كه حاال بشود يك 

شبه آنها را از سطح بازار جمع آوري كرد. 
اتحاديه فروشــندگان لوازم ورزشــي نامه اي به رئيس اتاق اصناف ايران براي تعيين مهلت براي خروج و 
جمع آوري كاالهاي بدون فاكتور و سند رسمي از فروشگاه ها ارسال كرده است و ضرورت دارد به فروشندگان 
فرصت داد تا اينگونه اجناس را با قيمت پايين به فروش برسانند يا حتي  االمكان برگردانند چون در غير اين 
صورت فروشندگان ۸۰ درصد سرمايه خود را از دست مي دهند. چندي پيش مقادير زيادي لوازم ورزشي 
آمريكايي از سوي پليس تهران در طرح بزرگ برخورد با كاالي قاچاق كشف شد كه بايد گفت به هر حال 
براي واردات همين كاالهاي قاچاق نيز پول و ارز از مملكت خارج شده است، بنابراين پيشنهاد مي شود كه به 
جاي امحاي اين كاالهاي قاچاق، آنها را بين فقرا توزيع كنند يا اينكه مبالغ كاالها به خزانه دولت واريز شود. 

نگاه 3

شبكه توزيع كاالهاي بي كيفيت حذف شود 
شهباز حسن پور بيگلري، رئيس فراكسيون اصناف مجلس

ابتدا بايد از مردم جهت استفاده از كاالهاي ساخت داخل تشكر كرد و در ادامه بايد بر كيفيت كاالهاي داخلي افزود 
تا همين روند ادامه پيدا كند. بايد توليد داخلي از نظر كمي و كيفي تقويت شود و برخالف روال گذشته كه كاالهاي 
بي كيفيت خارجي را وارد مي كرديم در حال حاضر بايد به دنبال صادرات در سطح منطقه اي و حتي بين المللي باشيم. 
ضرورت دارد استفاده از نيروي انساني متخصص در دستوركار قرار بگيرد و با توجه به اينكه جمعيت كشور زياد است، 
باعث مي شود كه بازار خوبي را داشته باشيم و بايد از اين ظرفيت استفاده كرد. از سوي ديگر، مبارزه با قاچاق كاال هم بايد 
مدنظر باشد و از واحد هاي صنفي نيز حمايت شود و همچنين در ادامه ضرورت دارد شبكه توزيع كاالهاي بي كيفيت 

حذف شود. اصناف بايد اين مسئوليت را بر عهده بگيرند و در تحقق اهداف اقتصادي اجتماعي نظام تالش شود. 

نگاه 2
توليد كاالي باكيفيت در مبارزه 
اصولي با قاچاق كاال موثر است
علي اكبر كريمي، عضو كميسيون 

اقتصادي مجلس
در حالي كه واردات كاالي مورد نياز از طريق 
مبادي رسمي، باعث مي شود درآمدهاي دولت 
افزايش يابد اما طبق بررسي هاي انجام شده، 
بخش قابل توجهــي از كاالي قاچاق وارده به 
كشور از مبادي رسمي، از طريق تقلب در اظهار 
كاال و عبور دادن كاالي تحــت عنوان كاالي 
ديگر در گمرك انجام مي شود. از اينرو مبارزه 
با قاچاق كاال به ويژه قاچاق سازمان يافته بايد 
به حلقه هاي باالتر واردات غيررسمي معطوف 
شــود. از ســوي ديگر، نبايد اجازه داد برخي 
سوءاســتفاده كنندگان به بهانه اجراي طرح 
مبارزه با كاالي قاچاق، شرايط را براي افزايش 
قيمت كاالهاي خارجي در بازار فراهم كنند و 
در صورت مشاهده بايد با اين موضوع برخورد 

شود. 
همچنين تاكيد مي شــود همزمان با تشديد 
مبارزه بــا كاالي قاچاق تدابير مناســب براي 
كنتــرل بازارها اتخــاذ شــود و توليد كاالي 
باكيفيت داخلــي و با قيمت مناســب نيز در 
دستور كار قرار بگيرد، چرا كه اين حركت در 

مبارزه اصولي با قاچاق كاال موثر است. 

نگاه 4
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معاون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از سرمایه گذاری 
۳۶ هزار میلیارد تومانی برای تامین و توسعه زیرساخت ها در چهار منطقه ویژه 
اقتصادی ایمیدرو خبر داد. حسام مقدم علی معاون طرح های توسعه معدن 
و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( 
در نشست کارشناشی میز صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما گفت: یکی 
از مباحثی که در عرصه داخلی و بین المللی اهمیت دارد بحث مناطق ویژه 
اقتصادی است؛ مناطق ویژه اقتصادی در مجموعه ایمیدرو دارای ۴ منطقه 
است که قدیمی ترین و باسابقه ترین آن ها در کشور، منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس است. وی افزود: در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، صنایع 

مادر مثل آلومینیوم المهدی، هرمزگان، مات پوش وجود دارد که از صنایع 
پیشرو هستند و در حال حاضر از تولید خوبی برخودار هستند. معاون سازمان 
ایمیدرو در ادامه اظهار داشت: زمانی اسکله این منطقه را بازاری رقابتی در 
کشور برای فروش سنگ آهن توسعه داده بودند تا حرفی برای گفتن در کشور 
داشته باشد و امروز این اسکله دقیقا برعکس عمل می کند یعنی می تواند 
واردات سنگ آهن را برای کشور داشــته باشد، چون ما توانستیم از مرحله 
ســنگ آهن عبور کنیم و بالغ بر ۳۰ میلیون تن تولید فوالد داشته باشیم. 
مقدم علی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سطح ملی و بین 
المللی شناخته شده است کما اینکه برای تحویل زمین به سرمایه گذاران ما 

با مشکل مواجه هستیم، اما این سوال که یک منطقه چقدر میزان بارگذاری 
از لحاظ زیست محیطی و مسائل اجتماعی را داراست، حائز اهمیت است. 
وی بیان داشت: در این حوزه برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا زمینی را به 
این منطقه الحاق کنیم که نیاز به آماده سازی زیرساخت هایی دارد و در حال 
اقدام است. معاون سازمان ایمیدرو افزود: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان یکی 
دیگر از مناطق ویژه اقتصادی معدنی است که منطقه ای ژئوپلتیک و ارزشمند 
است و در این منطقه یک مجموعه بندرگاهی وجود دارد که با تالش مجموعه 
ایمیدرو و قرارگاه خاتم االنبیا، قراردادی به ارزش ۱۷۰ میلیون یورو منعقد 

شده و تاکنون حدود ۶۸ درصد از این قرارداد نیز عملیاتی شده است.

چهار منطقه ویژه اقتصادی ایمیدرو فرصتی برای سرمایه گذاری
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صنعت و 
معدن

تولید برق به روش های تجدیدپذیر 
با سرمایه گذاری فوالد مبارکه

مدیرعامل فــوالد مبارکــه گفت: بــا توجه به 
سیاست گذاری ها و راهبردهای فوالد مبارکه، بنا 
داریم با کاهش حداکثری مصارف آب و انرژی و 
تولید انرژی با استفاده از روش های تجدیدپذیر، این 
شرکت را به صنعت سبز و الگویی جهان تراز تبدیل 
کنیم. محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه، در جریان دیدار با مدیران سازمان 
محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: با توجه 
به سیاست گذاری ها و راهبردهای فوالد مبارکه، 
بنا داریم با کاهش حداکثری مصارف آب و انرژی و 
تولید انرژی با استفاده از روش های تجدیدپذیر، این 
شرکت را به صنعت سبز و الگویی جهان تراز تبدیل 
کنیم. وی افزود: فوالد مبارکه بنا دارد در مســیر 
رسیدن به صنعت سبز به الگویی جهان تراز تبدیل 
شود و به همین منظور، با ســرمایه گذاری های 
هدفمند، پروژه های زیادی در این زمینه تعریف 

کرده یا در دست اجرا دارد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه تصریح کرد: 
عالوه بر پروژه هایی که بــرای بهبود فرایندهای 
زیست محیطی انجام شــده، این شرکت در نظر 
دارد تا در توســعه های جدید نیز به نحوی عمل 
کند که فراتر از استانداردهای بین المللی، در زمینه 
محیط زیست پیشگام باشد. وی خاطرنشان کرد: 
در حوزه مصرف آب با اجــرای پروژه های متعدد 
توانسته ایم درمجموع مصرف آب در فرایند تولید 
هر تن فوالد را به حدود ۲ مترمکعب برسانیم که 
این موضوع در جهان کم نظیر است. امیدواریم با 
اجرای پروژه هایی نظیر جمع آوری و تصفیه پساب 
۶ شهر جدید و انتقال آب از خلیج فارس، برداشت 

آب خام را ظرف ۳ سال آینده به صفر برسانیم.

خبر

وزیر صمت با بیان این که به 
زودی ۱۰۴ شــهر کشور که 
هیچ صنعتی ندارند صاحب 
حداقل یک صنعت می شوند، 
گفــت: طبق برنامــه ریزی 
توسعه ای به زودی یکهزار و ۲۰۰ معدن تعطیل در سطح 
کشور به زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.برگزاری 

مزایده برای ۱۲۰۰ معدن کشور.
به گزارش دنیای معدن، سیدرضا فاطمی امین، دقایقی 
پیش در نشست فعاالن اقتصادی استان یزد با بیان این که 
وضعیت تولید به استناد آمار در کشور خوب است، اظهار 
کرد: در چهار ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته، فوالد ۵ درصد، کفش ۱۳ درصد، ظروف 

۱۲ درصد و افزایش یافته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۳۸ 
درصد افزایش صادرات غیرنفتی داشته ایم که رقم آن به 
جایی رسیده که فقط ۳.۵ میلیارد دالر دیگر فاصله داریم 

که بگوییم نفت دیگر در تامین ارزی کشور اثری ندارد.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
مشــکالت موجود در زمینه تامین مواد اولیه هم برای 
صنایع نساجی و هم صنایع پلیمری بیان کرد: در برخی 
حوزه ها مثل متانول سرمایه گذاری زیادی کرده ایم اما 
در برخی صنایع نیز کمتر سرمایه گذاری شده بنابراین در 

زمینه تامین مواد اولیه با مشکل مواجه بوده ایم. فاطمی 
امین تصریح کرد: حل این مشکل دو راه حل دارد؛ یکی 
بلندمت که سرمایه گذاری است و یکی کوتاه مدت که در 
حوزه فوالد آن را تجربه کردیم به نحوی که سال گذشته 
سهمیه بندی برای ورق داشتیم برای اینکه ۱۰ میلیون 
تن مصرف ورق بود و ۴ میلیون میزان تولید که ۶ میلیون 
تن کسری وجود داشت به همین دلیل به سمت عرضه 

تلفیقی در بورس کاال رفتیم.
وی بیان کرد: این اتفاق در دو هفته گذشــته در یکی از 
محصوالت شــیمیایی هم این اتفاق افتاد و امیدواریم 
در سایر محصوالت نیز عرضه تلفیقی در بورس کاال را 

اجرایی کنیم.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: اصل این موضوع که مواد 

اولیه کم داریم، یک راه حل کوتاه مــدت دارد که آن را 
تجربه کرده ایم و همه باید کمک کننــد که آن را اجرا 
کنیم اما برای این موضوع، یک نهاد تنظیم گر باید این 
کار را انجام دهد و اگر تولیدکننده انجام دهد، شکست 
می خورد. فاطمی امین با اشاره به درخواست در تحول 
در نظام اداری عنوان کرد: یک تا دو ماه دیگر تغییر ساز 
و کارها در وزارت صمت مشــهود خواهد شد و از اوایل 
مهرماه، یک سامانه پاســخگویی راه اندازی می شود تا 
هیچ مشکل یا درخواســتی روی زمین نماند تا وزیر یا 
معاونان آن سفری به نقطه ای داشته باشند تا در جریان 

درخواست ها قرار گیرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنیــن از راه اندازی 
سامانه پایش خبر داد و گفت: تمام متغییرهای موجود 

در وزارت صمت، وارد این ســامانه می شود تا رصد به 
درستی انجام شود.

فاطمی امین در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار 
کرد: نظام بانکی ما مشکالت بسیار حادی دارد اما مسیر 
میانبری رفتیم که سال گذشته به طور آزمایشی آغاز شد 
که یکی از آنها پرداخت تسهیالت به فروشنده است تا 
انحراف مالی جلوگیری شود و دیگری تامین مالی زنجیره 
ای که اگر این دو کار انجام شود، برآورد ما این است که 
۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف سرمایه در گردش حل می شود.

وی خاطرنشان کرد: همه جا از ماشین سازی به عنوان 
صنعت برتر یاد می کنم، اینکه کاشی و سرامیک تولید 
می کنیم بسیار خوب است اما اینکه ماشین آالت کاشی 
سازی را تولید کنند، اتفاق بســیار بهتری است و از آن 

حمایت جدی می کنیم.
وزیر صمت تصریح کرد: سال گذشته در همین راستا یک 
معاونت در وزارت صمت به عنوان معاونت ماشین آالت و 

تجهیزات راه اندازی کردیم تا این بخش را تقویت کنیم.
این مقام مســئول در مورد دیپلماســی صادراتی نیز 
خاطرنشــان کرد: در این حوزه کارهای بزرگی شده و 
در مدت ۱۲ ماه، ۱۵ هیئت از کشــورهای خارجی به 
کشورمان سفر کرده اند و در مرداد صادرات ما به روسیه 
نسبت به مرداد سال قبل ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کرده 
و طی دو هفته دیگر ۲۵۰ فعال اقتصادی روس به ایران 
سفر می کنند و مشابه همین اتفاقات در آفریقا نیز رخ 

داده است.

وزیر صمت خبر داد

برگزاری مزایده برای 1200 معدن تعطیل 

مهندس ایرج رخصتی عنوان کرد:
رفع نیاز ذوب آهن اصفهان به 
آب رودخانه تا چند سال آینده 

با پروژه های جدید
صنعت فوالد به عنوان یکی از بخش های پیشــران 
اقتصاد کشــور،به منظور تولید مســتمر نیازمند 
زیرساخت های متنوعی است که یکی از مهمترین 
آنها تامیــن آب پایدار بــرای فرایند خــط تولید 
کارخانجات است. به گزارش ایلنا،  صنعت فوالد به 
عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد کشور،به 
منظور تولید مستمر نیازمند زیرساخت های متنوعی 
است که یکی از مهمترین آنها تامین آب پایدار برای 
فرایند خط تولید کارخانجات اســت. در این راستا 
ذوب آهن اصفهان در بخش خرید پساب شهرها و 
روستاهای مجاور کارخانه اقدامات بسیار خوبی انجام 
داده است. به منظور آگاهی از کم و کیف اقدامات انجام 
شده با  مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان و، وحید مظهری مدیرعامل شرکت توسعه 
نوین آب مپنا گفتگویی انجــام داده ایم که در ادامه 
از نظرتان می گذرد. مهنــدس رخصتی گفت : این 
شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی و تامین 
آب مورد نیاز خط تولید کارخانه،بخشــی از پساب 
زرین شهر به میزان ۶۰  لیتر بر ثانیه،پساب شهرهای 
فوالد شهر،ایمان شــهر و ۱۱ روستای فالورجان به 
میزان تقریبی ۳۵۰ لیتر بر ثانیه را خریداری نمود و در 
این راستا،دهم آذرماه سال ۹۸ قرارداد احداث تصفیه 
خانه این شرکت با گروه مپنا به صورت BOT منعقد 
گردید.   مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : با 
برنامه ریزی های صرفه جویی و استفاده از کلیه پساب 
های خریداری شده و پساب موجود کارخانه در ابتدا 
حدود ۳۵ درصد و تا چند سال آینده با اجرای پروژه 

ها، نیاز ذوب آهن به آب رودخانه مرتفع خواهد شد.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

 مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از بهره برداری کامل واحد تصفیه گازوئیل 
این شــرکت تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: تمام فرآورده های نفتی پاالیشگاه 

اصفهان تا سال ۱۴۰۵ مطابق با استاندارد یورو ۵ تولید خواهد شد.
محسن قدیری در نشست خبری با اشــاره به این که عملیات اجرایی واحد تصفیه 
گازوئیل پاالیشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و تا یک ماه آینده با ظرفیت تولید 
روزانه ۱۰۰ هزار بشــکه گازوئیل با اســتاندارد یورو ۵ به طور کامل به بهره برداری 
می رسد افزود: با بهره برداری این واحد، میزان گوگرد موجود در گازوئیل تولیدی 
پاالیشگاه اصفهان از حدود ۷۰۰۰ به ۱۰PPM )قسمت در میلیون( کاهش می یابد.

وی هزینه اجرای واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان را ۵۱۱ میلیون یورو و 
۶۷۰۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با بهره برداری این طرح ملی روزانه ۳۰۰ تن 

گوگرد از گازوئیل تولیدی پاالیشگاه حذف می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: بیش از۹۰ درصد تجهیزات واحد 
تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان ساخت داخل بوده و تمام کاتالیست های آن از 

طریق شرکت های دانش بنیان کشورمان تامین شده است.  
قدیری با بیان این که تمام ۱۲ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه پاالیشگاه اصفهان 
مطابق با استاندارد یورو ۵ است، به پیشرفت ۳۶ درصدی واحد گوگرد زدایی از ته 
مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان اشاره کرد و گفت: با بهره برداری این طرح 
تا سال ۱۴۰۵ تمامی فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد یورو 

۵ تولید خواهد شد.
وی، اعتبار پیش بینی شده برای این طرح را ۶۴۲ میلیون یورو و ۱.۶ هزار میلیارد 

تومان اعالم کرد و افزود: این طرح ساالنه ۳۱۵ میلیون دالر سود آوری برای شرکت 
خواهد داشت.

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که واحد شکست مولوکولی 
محصوالت سنگین پاالیشگاه و تبدیل آن به »پروپیلن« به عنوان یک محصول با 
ارزش را از طرح های مهم در حال اجرای شرکت است گفت: این طرح سودآوری 
بسیاری باالیی خواهد داشت به نحوی که ساالنه ۴۰۰ میلیون دالر سود آوری این 

پاالیشگاه اصفهان را افزایش می دهد.
قدیری، افق این شرکت در سال ۱۴۰۵ را ارتقاء به هلدینگ موفق پتروپاالیشی و 
تحقق باالترین ضریب پیچیدگی در منطقه بیان کرد و افزود: ضریب پیچیدگی این 
شرکت در حال حاضر با احتساب سهم شرکت در پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان 
۶.۲ بوده که در بین شرکت های پاالیشی کشــور یکی به آخر و پس از پاالیشگاه 
آبادان قرار دارد و پیش بینی شده این ضریب تا ۴ سال آینده با اجرای طرح ها به 

باالی ۱۲ واحد برسد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه 
اصفهان روزانه ۳۶۰ هزار بشکه نفت خام است گفت: با ارتقاء پاالیشگاه اصفهان به 

هلدینگ پتروپاالیشی، ظرفیت پاالیشی آن تغییری پیدا نخواهد کرد.
او با اشــاره به این که تفکر راهبردی در پاالیشــگاه اصفهان حاکم شده و ساختار 
سازمانی این شرکت به هلدینگ پتروپاالیشی ارتقاء یافته است افزود: چند شرکت 
جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت رســیده و تمام طرح های زیست محیطی آن 
توسط این شرکت ها اجرایی خواهند شد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 

در ادامه، مصرف کنونی آب پاالیشگاه اصفهان را ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت 
اعالم کرد و افزود: این شــرکت برای تامین آب مورد نیاز خــود و مدیریت در آب 

مصرفی طرح های زیادی تعریف کرده که در حال اجرا است.
قدیری، ساخت تصفیه خانه فاضالب شاهین شــهر و انتقال ۴۰۰ متر مکعب در 
ساعت پساب به پاالیشگاه، سرمایه گذاری در طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس 
و انتقال ۵۰۰ لیتر بر ثانیه به پاالیشگاه تا سال ۱۴۰۵، تامین آب پایدار از منابع آب 
های خاکستری را از طرح های تامین آب مورد پاالیشگاه اصفهان برشمرد و گفت: 
در حال حاضر ۴۰۰ متر مکعب در ساعت آب در پاالیشگاه از طریق دستگاه های 
خنک کننده آب و توربین های بخار به هدر می رود که با هیبریدی شدن دستگاه 
های خنک کننده آب و حذف توربین های بخار میزان هدر رفت آب در پاالیشگاه 

طی ۳ سال آینده به صفر می رسد.
وی افزود: با اعمال مدیریت مصرف آب، مصرف آب پاالیشگاه برغم راه اندازی طرح 

های بهبود فرایند تولید افزایش پیدا نخواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه گفت: تمام مشعل های پاالیشگاه 
اصفهان تا ۳ ســال آینده خاموش و گاز آن به عنوان سوخت در داخل پاالیشگاه 
مصرف می شود و تمامی حوضچه های پاالیشــگاه نیز در راستای حفظ محیط 

زیست خشک خواهد شد. 
قدیری با اشاره به تغییر ایجاد شده در سیستم سوخت رسانی مشعل های کوره های 
پاالیشگاه افزود: با تغییرات ایجاد شده در مشعل ها، استفاده از سوخت مازوت در 
کوره های پاالیشگاه امکانپذیر نیست و مشعل ها فقط گاز طبیعی مصرف می کنند 

و در صورت لزوم گاز ال پی جی تولیدی پاالیشگاه پس از تبدیل به گاز طبیعی در 
کوره ها مصرف می شود.

وی گفت: تمامی طرح های اجرا شده در شرکت پاالیش نفت اصفهان طی ۴۳ سال 
گذشته برای حفظ محیط زیست بوده به نحوی که در این مدت این شرکت یک 

میلیارد یورو هزینه کرده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه با بیان این که ۷۸ کیلومتر خط 
ریلی از پاالیشگاه تا ایستگاه »ورتون« در شرق اصفهان و ایجاد تاسیسات تخلیه و 
بارگیری و بارانداز با سرمایه گذاری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی این شرکت در یکی از 
بنادر جنوبی کشور برای کاهش هزینه انتقال فراورده های نفتی، کاهش مصرف 
توسط تانکرهای حمال سوخت و ترافیک و مسائل ایمنی راه ها در حال ساخت است 

گفت: این طرح تا ۲ سال آینده به بهره برداری می رسد.
قدیری از تشکیل کار گروه ســاماندهی و مدیریت پسماند در پاالیشگاه اصفهان 
برای تبدیل ضایعات قابل بازیافت به ارزش افزوده پاالیشگاه و شهرک شهید محمد 
منتظری خبر داد و گفت: تا ۶ ماه آینده سایت مدیریت پسماند در پاالیشگاه اصفهان 
راه اندازی و درآمد حاصل از فروش ضایعات بازیافت شده صرف ایجاد اشتغالزایی 

روستاییان پیرامون پاالیشگاه خواهد شد.
او با بیان این که بر اساس استاندارهای جهانی ۲۵ درصد وسعت واحدهای صنعتی 
باید به فضای سبز اختصاص یابد گفت: از وسعت ۳۴۰هکتاری پاالیشگاه اصفهان 
۱۲۰ هکتار آن معادل ۳۴ درصد آن به فضای سبز اختصاص داده شده که با اعمال 

مدیریت در آب، وسعت فضای سبز پاالیشگاه افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان: تا سال ۱۴۰۵

 فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان ،مطابق با استاندارد یورو 5 تولید می شود 
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جلوگيری از خام فروشی با محصولی دانش بنيان
یک شرکت دانش بنیان توانسته دانش فنی ایجاد زنجیره ارزش گاز بوتادین را در 
کشور بومی سازی کند. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک 
شرکت دانش بنیان توانسته دانش فنی ایجاد زنجیره ارزش گاز بوتادین را در کشور 
بومی سازی کند.فرشــاد مطبوع، مدیرعامل شرکت دانش بنیان صنایع نانوتک 
آینده با بیان اینکه صنایع بســیاری به گازهای بوتان و بوتادین وابسته هستند، 
گفت: با توجه به اهمیت حوزه نفت، انرژی، پتروشیمی، گاز و پاالیش در این زمینه 
فعال شدیم و توانسته ایم در بخش های مختلف، فناوری های نوظهور را به سمت 
تولید هدایت کنیم. شرکت های دانش بنیان مختلفی هستند که برای شرکت های 
دانش بنیان صنعتی، نقش حامی و شتابدهی ایفا می کنند. در سراسر کشور صدها 
شــتابدهنده، خانه خالق و نوآوری، مرکز رشــد، مرکز نوآوری و دیگر بازیگران 
زیست بوم نوآوری و خالقیت فعال شده اند. این مرکز نوآوری و شتابدهی نیز در 

پارک علم و فناوری شریف مستقر شده است.
دانشجویان، اســاتید، فعاالن فناور و دانش بنیانی که دارای طرح های مبتکرانه 
و محصوالت و فرایندهای خدمتی در زمینه، نفت، گاز، پتروشــیمی، پاالیش و 
پخش هستند، می توانند به این شــرکت دانش بنیان مراجعه کنند. تا کنون 5 
تیم مختلف فناور به مرحله شرکت رسیده اند و این 5 واحد در حال نهایی کردن 
دریافت الیسنس و مجوزهای الزم برای تولید هستند. یکی از پروژه های موفق این 
شتاب دهنده ایجاد زنجیره ارزش گاز بوتادین است که خود از گاز بوتان منشعب 
می شود. علیرغم آنکه در کشور گاز بوتان یا بوتادین فراوانی تولید می شود، اما این 

محصوالت غالبا به صورت خام فروشی عرضه می شوند.
بوتیلن و بوتادین نیز در کنار اتیلن و پروپیلن به عنوان یکی از 7 ماده پایه اصلی 
صنعت پتروشیمی محسوب می شوند. صنایع بسیاری به گازهای بوتان و بوتادین 
وابسته هستند. صنایع الستیک سازی از جمله این صنایع هستند که به این ماده 
خام نیاز دارد. شتاب دهنده تخصصی وابسته به شرکت دانش بنیان صنایع نانوتک 
آینده، توانسته مراحل دریافت مجوز و دانشنامه برای محصوالت جانبی گاز بوتادین 
را نهایی سازد. به گفته مدیران این مجموعه، با تکمیل این پروسه، ایران یکی از 8  

کشور الیسنسور در این حوزه خواهد بود.

صرفه جویی ارزی 7/1 میلیارد دالری با همت متخصصان
طراحی ۸ پلتفرم توليد دارو و رونق بازار داخلی

با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، 8 پلتفرم تولید 
دارو طراحی شده که این پلتفرم ها حدود ۱.7 میلیارد دالر صرفه جویی ارزی 
به همراه خواهند داشت. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تامین دارو یکی از نیازهای حیاتی هر کشوری محسوب می شود. دارو و درمان 
عرصه ای است که به یکی از شاخص های تامین امنیت در کشورها بدل شده و 
عدم توسعه در آن می تواند تهدیدی جدی برای بقای یک کشور و مردم باشد.

ایران در چند سال اخیر با مشکالت تحریم های جهانی مواجه بوده، در همین 
راستا به فکر تامین داروی مورد نیاز خود به کمک متخصصان داخلی افتاده 
است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از نهادهایی است که در 
حلقه بازیگران این عرصه با اجرای برنامه های مختلفی به دنبال توسعه بازار 

تولید داخلی دارو برای جلوگیری از خروج ارز است.
رضا عوض پور، رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با 
بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همواره حمایت از تولید 
داخلی دارو را در دستور کار خود قرار داده، گفت: 8 پلتفرم تولید دارو با کمک 
این معاونت و وزارت بهداشت طراحی شده که این پلتفرم ها حدود 7/۱ میلیارد 
دالر صرفه جویی ارزی در بازه زمانی 5 تا ۱0 ساله به همراه خواهند داشت. وی 
افزود: نقشه راه حمایت از تولید داخلی توسط سازمان برنامه و بودجه و با کمک 
معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت ترسیم شده که به زودی 
در این راســتا تفاهم نامه ای با حضور رئیس سازمان، معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری و وزیر بهداشت به امضا می رسد.
به گفته رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در جهاد 
دانشگاهی نیز با وجود موسسات و افراد نخبه، تاکنون دستاوردهای مهمی در 
حوزه پزشکی به ثمر رسیده که نشان دهنده نرخ شتاب بیشتر جهاد دانشگاهی 
نسبت به دیگر حوزه ها است. وی ادامه داد: کیت کرونا که پیشتر وارداتی بود 
در حال حاضر با قیمت پایین تر در حدود یک پانزدهم  قیمت جهانی در داخل 
تولید و تحویل وزارت بهداشت داده شــده است. به گفته عوض پور در حوزه 
درمان سرطان و فاکتور انعقادی خون نیز شاهد اتفاق های خوبی بوده ایم که 
در این راستا سازمان برنامه و بودجه در نظر دارد کمک های الزم، برای تولید 

داروی داخلی را انجام دهد.
تاکنون شــرکت های دانش بنیان و خــالق زیادی در ســایه حمایت های 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری و با اتکا به تــوان تخصصی و 
دانشی خود توانسته اند، ســهم خود را از بازار داخلی محصوالت و خدمات 
حوزه دارو و درمان افزایــش دهند و بخش بزرگــی از نیازهای این صنعت 
 را بدون وابســتگی به بازارهای جهانــی تامین کنند و همچنیــن مانع از 

خروج ارز از کشور شوند.

اخبار

عینک جدید لنوو برای کاربر فیلم پخش می کند
شرکت لنوو از عینک جدیدی رونمایی کرده که محتوای نمایشگر رایانه را روی لنزهای خود و در برابر چشمان کاربر قرار می دهد تا حریم خصوصی وی را بهتر حفظ کند.عینک جدید لنووو نمایشگر رایانه را 
در فاصله چند سانتی متری چشمان کاربر قرار می دهد تا هنگامیکه فیلم تماشا می کند، حریم خصوصی بیشتری برای او فراهم شود.این شرکت چینی در نمایشگاه IFA برلین از عینک T۱ رونمایی کرد که 

به وسیله یو اس بی سی به لپ تاپ، موبایل یا تبلت متصل می شود. عینک مذکور محتوای دستگاهی که به آن متصل می شود را در ۲ نمایشگر او ال ای دی جلوی چشمان کاربر نشان می دهد و به این ترتیب 
صفحه نمایشی خصوصی و قابل حمل برای وی مهیا می کند.این عینک دونمایشگر رایانشی مجازی ارائه می کند که به نظر می رسد بزرگ و با کیفیت است اما در عین حال در جیب جا می شود.

وزیر راه و شهرسازی در تازه 
ترین اظهارات خــود درباره 
نحــوه تامین مســکن برای 
دهک های پایین اعالم کرده 
در ایــن رابطه تصمیم گیری 
شد که دولت کمک کند تا وام آنها از محل صندوق ملی 

مسکن پرداخت شود.
به عقیده فعاالن بازار مسکن در حالت عادی با افزایش 
عرضه یک کاال در جامعه قیمت آن کنترل می شــود و 
کاهش می یابد اما این موضوع در بحث مسکن به ویژه 
طرح ملی مسکن نمی تواند صدق کند؛ برای مثال شما 
یک تقاضای مشخصی برای یک کاالی مشخصی مانند 
برنج دارید لذا با عرضــه آن کاال قیمت در بازار متعادل 
می شود اما در خصوص عرضه مسکن موضوع متفاوت 
است. در خصوص مسکن باید گفت که متقاضیان مسکن 
مشخص هستند و به دو دسته تقسیم می شوند: دسته 
اول کسانی که صاحبان مسکن نیستند و اجاره نشین 
محسوب می شوند و دســته دوم بد مسکن هستند اما 
باید توجه کنیم که عرضه صرفا به تولید مسکن ارتباطی 
ندارد یعنی ممکن است میلیون ها واحد مسکن جدید 

ساخته شود اما عرضه منجر به کاهش یا تعدیل قیمت 
مسکن نشــود. تنها به این دلیل که عرضه با نوع تقاضا 

همخوانی ندارد.
 به هر ترتیب وزیر راه و شهرسازی از آماده سازی بسته 
تامین مالی مسکن برای دهک های درآمدی خبر داد و 
گفت: بخشی از سهم وام دهک های پایین از محل دارایی 
صندوق تامین مسکن پرداخت می شود. رستم قاسمی با 
اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مسکن افزود: سهم 
وام دهک های پایین برای تهیه مسکن از محل صندوق 
ملی مسکن پرداخت خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: اکنون 500 هزار مسکن برای اعضای کمیته 
امداد و بهزیستی درحال ساخت داریم که مصوبه امروز 
شورای عالی مسکن شامل آنها می شود و تا سال آینده 
واحدها تحویل آنها خواهد شــد. برای سایر دهک های 

پایین در جلسه آینده نیز تصمیم گیری می شود.  
قاسمی افزود: بنا شــد وزارتخانه ها هم در قالب نهضت 
ملی مســکن برای کارکنان خود تامین مسکن کنند.
وی با اشاره به برنامه های این وزارت راه در راستای آغاز 
طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد: در کل کشور یک 
میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در حال ساخت است 
و همچنین برای یک میلیون و ۹00 هزار واحد مسکونی 
زمین اختصاص یافته و ساخت و ساز این واحدها آغاز 
شده است.وزیر راه و شهرسازی گفت: ظرف مدت زمان 

کوتاهی نیز با کمک دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف 
برای ۳ میلیــون و ۲00 هزار واحد مســکونی در طرح 

نهضت ملی مسکن، زمین اختصاص خواهد یافت.
قاسمی همچنین با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی 
زمین مورد نیاز برای ساخت بخشی از واحدهای مسکونی 
را تحویل داده و این واحدها در حال ساخت هستند، گفت: 
استانداری ها باید پس از بررسی های الزم، زمین مورد نیاز 
متقاضیان برای ساخت و ساز را تأمین کنند.وی ادامه داد: 

در هر استانی که زمین در اختیار مردم قرار داده شده، 
باید ظرف یکسال و نیم پس از آن، خانه ساخته شود و 
همچنین وزارت راه و شهرسازی برنامه دارد تا با روش های 
»ساخت تدریجی«، »ســاخت گروهی« و »ساخت با 
واگذاری به استانداری ها« روند ساخت و ساز در کشور را 
تسریع بخشد.وزیر راه و شهرسازی افزود: طی توافقنامه 
با بنیاد مسکن مقرر شده تا ۶00 هزار واحد مسکونی نیز 

توسط این سازمان به مردم تحویل داده شود.

بخشی از سهم وام دهك های پايين از محل دارايی صندوق تامين مسكن پرداخت می شود

وام مسکن  برای کم درآمدها

ابهامات طرح های مسکنی
حسن محتشم، کارشناس مسکن

همواره شاهد کلی گویی های مبهم در بخش مسکن و طرح هایی هستیم که قرار است  توسط دولت اجرا شود. اینکه اشاره به جزییات طرح ها نمی شود نشان میدهد برنامه مشخصی برای اجرای آن وجود ندارد. تا به 
امروز همین اقدامات و طرح ها انجام شده و کلی گویی منجر به عدم نتیجه گیری در این بخش شده است. طرح های وزارت راه و شهرسازی برای خانه دار کردن مردم ابهامات زیادی دارد. 

برای تحقق خانه دار کردن مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر دو مسئله تولید و تقاضا در بخش مسکن مطرح است. در بخش تولید همکاری دولت با انبوه سازان ضرورت دارد. ولی در بخش تقاضا دولت باید شرایطی برای 
متقاضیان فراهم کند که قادر به خرید باشند. این امر جز با اعطای تسهیالت قابل قبول و قابل توجه به انبوه ساز که پس از ساخت قابل انتقال به خریدار و متقاضی باشد، میسر نمی شود. 

در حال حاضر مسکن برای برخی دهک ها در شهر تهران تا ۹0 درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. سازندگان برای کمک به رفع مشکالت بازار مسکن طرح های مختلفی شامل تولید و عرضه مسکن، ساخت 
واحدهای استیجاری، اجاره به شرط تملیک و مسکن اقساطی را به دولت و شهرداری پیشنهاد داده اند که معتقدیم با اجرای این برنامه ها آرامش نسبی در بازار مسکن ایجاد می شود.

در شرایط فعلی بازار مسکن در کالنشهرها دچار فضای سفته بازی و سوداگری است. واضح است که در چنین شرایطی امکان تامین مســکن برای دهک های پایین فراهم نیست. در کشورهای توسعه یافته دولت و 
مدیریت شهری مستقیما تامین مسکن اقشار پایین را بر عهده می گیرند. در این کشورها مدل های مختلف تامین مالی، کاهش هزینه های زمین و ارتقای تکنولوژی ساخت به کاهش قیمت تمام شده منجر می شود 
که در تفاهم نامه با شهرداری تهران این موضوعات مدنظر قرار گرفته است. کاهش شدید ساخت وساز در سال های اخیرموجب شده که بسیاری ازانبوه سازان از ظرفیت های خود به طور کامل بهره برداری نکنند یا 
اینکه با ظرفیت های بسیار کم به فعالیت ادامه دهند. درپنج سال گذشته ساخت واحدهای مسکونی در تهران از ۱50 هزار واحد به 50 هزار واحد در سال کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر با فرض ثابت بودن تورم، 

هزینه انبوه سازی برای هر متر مربع ساخت و ساز، حدود 7 تا 5/7 میلیون تومان است و اگر تورم نهاده های ساختمانی ادامه پیدا کند هرگز با این مبلغ نمی توان پروژه ها را به اتمام رساند .
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بازار اصفهان

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید هاچ بک سفید- روغنی مدل ۱۳8۹ به شماره پالک ۳8-۳۲۳ ه 57 
 به شماره موتور ۳450۳55 وشماره شاسی S5430089007462 وشناسه وسیله نقلیه
VIN) IRFC89R2UPJ007462(  به مالکیت خانم اکرم سلیمانی فرزند اسد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری دنا مدل ۱40۱ به شماره انتظامی 5۱7 ن ۱7 ایران ۲7 به 
 153H0065312 به شماره موتور naaw61hu8ne565221 شماره شاسی

بنام سهراب شریف پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱04۱۱
--

مفقودی 
سند سه چرخه مدل ۱۳88 به رنگ آبی به شماره تنه FA88011029 به شماره 
موتور 8۱۶45058 بنام عثمان رشیدی کانی طومار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۱0۳77
--

مفقودی 
برگ ســبز ماشــین ســواری ســمند اف 7 مدل ۱۳۹0 به شــماره انتظامی 
44۹ ن ۳8 ایران ۲7 به شــماره موتور ۱47۹0008۶۹7 به شــماره شاســی 
NAACJ1JC1BF284453 بنام کاوه خضــری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . ۱04۱۲
--

مفقودی 
برگ کمپانی ماشین سواری سمند اف 7 مدل ۱۳۹0 به شماره انتظامی 44۹ ن ۳8 ایران 
 NAACJ1JC1BF284453 ۲7 به شماره موتور ۱47۹0008۶۹7 به شماره شاسی

بنام کاوه خضری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ۱04۱۳

آگهی مزایده اتومبیل 
آگهی مزایده خودرو یک دستگاه پراید جی تی ایکس به شماره انتظامی ایران 4۲ - 7۹۳ 

ه 4۱ 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱4000۱۱۱۶ یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره 
انتظامی ایران 4۲ - 7۹۳ ه 4۱ متعلق به آقای احمد عبداله زاده بوده و در قبال مبلغ 
-۹0/000 ریال (بدون محاسبه شاخص بها( بعالوه ۲0 مثقال طالی زینتی ۱8 عیار 
بازداشت و خودرو در پارکینگ حمایت واقع در جاده قدیم چایپاره بازداشت می باشد 
که طبق نظر کارشناس رسمی مشخصات خودرو به شرح : مدل ۱۳8۲ و تک گانه سوز 
 ۱4۱۲۲8۲۹۲۶۳5۶S و به رنگ سفید به شماره موتور 004۶۱804 به شماره شاسی
که وضعیت الستیک ها باالی 70 درصد و بدنه تمام رنگ ، موتور خوابیده آماده به کار ، 
گیربکس آماده به کار ، سپرها سالم ، جلو پنجره سالم ، شیشه ها و چراغ ها و آینه و برف 
پاک کن سالم ، صندلی و جلو داشبورد سالم ، تودوزی مناسب و اصالت خودرو مورد 
تایید می باشد سواری فوق دارای بیمه شخص ثالث تا تاریخ ۱40۱/08/0۱ می باشد و 
به مبلغ ۳00/000/000 ریال (سیصد میلیون ریال ارزیابی شده که از ساعت ۹ الی ۱۲ 
روز دوشنبه مورخ ۱40۱/0۶/۲8 در پارکینگ حمایت شهرستان خوی واقع در جاده 
قدیم چایپاره از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۳00/000/000 ریال ( 
سیصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد و کلیه 
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده تقدة وصول خواهد 
شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
شده و مزایده تجدید خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت هر گونه بدهی های مربوطه 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ اعالم گردد مزایده تجدید خواهد شد. مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی اعالم گردد مزایده تجدید خواهد شد .۱04۱0
معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی -سعید کریمی 
ثالث

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آرای شــماره ۱40۱۶0۳۱۳0۱000۱۳0۱ و ۱40۱۶0۳۱۳0۱000۱۳0۲ 
و۱40۱۶0۳۱۳0۱000۱۳0۳ و ۱40۱۶0۳۱۳0۱000۱۳04 و ۱40۱۶0۳۱۳0۱000۱۳05 
و ۱40۱۶0۳۱۳0۱000۱۳0۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضیان:
 ۱ - خانم سارا مام خضری فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۹۲05۹4۹74 صادره از بوکان
۲-خانم کلثوم مام خضری فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۹۲05۹4۹8۲ صادره از بوکان

 ۳-خانم سوسن مام خضری فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۹۲0۲۶74۱8 صادره از بوکان
 4-خانم مریم مام خضری فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۹۲0۱۶7۲۹4 صادره از بوکان 
5-خانم اسرین مام خضری فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۹۲00547۶7 صادره از بوکان

۶-خانم سمیه مام خضری فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۹۲047۶۹۹8 صادره از بوکان هر 
کدام به نسبت یک دانگ مشاع از ششدانگ در یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 
۹۳0۱8 مترمربع پالک مفروز و مجزی شده از پالک 5۶ - اصلی واقع در روستای حمامیان 
خریداری از آقای علی ابراهیم اف احدی از وراث مرحوم کریم ابراهیم اف احدی از زارعان 
صاحب نسق در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک ۲00۳ فرعی از 
5۶ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۱040۹
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/0۶/۱4
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/0۶/۲۹

خالد خانه بیگی – رئیس ثبت اسناد وامالک
--

به مزایده آگهي )نوبت دوم( اموال غیر منقول 
شماره پرونده :0000۹۲۹ شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف میاندواب 
محکوم له: بهروز فرجي فررند لطفعلي بشــماره ملی ۲۹7۱0۹5۳04 به آدرس: استان 

آذربایجان غربي . شهرستان میاندوآب - شهر میاندواب - خیابان ساحلي-۱۲ متری شهید 
افشاري-بن بست اتحاد

 محکوم علیه :شهریار ابراهیم پور اوچتپه فرزند قوجعلي بشماره ملي ۲۹7۱۱0۲۳5۱ 
آدرس استان آذربایجان غربي - شهرستان میاندوآب - میاندواب - کور سهند کوچه پردیس 
پالک۱7  محکوم به : 847/447/۲۳5 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4۲/۳7۲/۳۶۲ ریال 
از بابت نیم عشر دولتي  مورد مزایده عبارتست از :ارزیابی یک واحد ساختمان طبق قولنامه 
(بدون ارائه سند با قولنامه شماره ســریال 7۲۱۱ مورخه ۱۳۹0/05/05 ابزاری از طرف 
خواهان آقای بهروز فرجي در حال حاضر به مالکیت آقای شهریار ابراهیم پور اوچتپه از 
موقعیت ساختمان واقع در میاندواب خیابان شهید شیرودي تقاطع خیابان ۱۲متر دانش 
امور و بر اساس مدارک قولنامه ابرازی و موقعیت این ملک به مساحت ۶5متر مربع بوده که 

پس از تعرض خیابان مربوطه مساحت آن حدود 5۳ متر مربع باقی میماند، اعیاني همکف
ملک بدوں نما بصورت مستهلک و مخروبه بوده به شرح ذیل ارزیابی مي گردد.

 ۱. عرصه حدود 5۳ متر مربع به ادرس مقطوع ۶/8۹0/000/000  ریال
 ۲. اعیان حدود 40 متر مربع به ارزش مقطوع ۱00/000/000 ریال

 ۳.امتیارات آب و برق و گاز و محوطه ۳00/000/000 ریال
 نتیجه: با عنایت به مواد مطروحه ارزش عرصه و اعیــان ملک طبق قولنامه ابرازی برابر 
توصیحات اعیاني و تصاویر پیوست در محل قولنامه احداث شده است، با در نظر گرفتن 
مصالح مصرفي و لحاظ عمر مفید آن با اعتبارات مربوط برابر مبلغ 7/۲00/000/000 (هفت 

میلیارد و دویست میلیون ریال ( تعیین و برآورد می گردد.
 شرایط مزایده:

 ۱.جلسه مزایده به تاریخ ۱40۱/0۶/۲7 روز یکشنبه راس ساعت ۱0 صبح با حضور طرفین 
پرونده متقاضیان خرید و نماینده دادستان در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 

دادگستري میاندواب برگزار خواد شد .
 ۲. برنده مزایده بایستی ۱0 درصد قیمت معامله را في المجلس والباقي را طرف مدت یک 

ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید
 ۳. متقاضیان می توانند 5 رور قبل از جلســه مزایده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد 

مزایده بازدید نمایند.
 4. کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره بر عهده برنده مرانده می باشد.۱0408

مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه دوم 
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب -مهدی صادقی قره ورن


