
بانک مرکزی در بخشنامه ای به صرافی های مجاز، 
در خصوص هرگونه تخلــف در ارائه خدمات ارز 

اربعین هشدار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، متن این 

بخشنامه به شرح زیر است:
پیرو اطالعیــه قبلی این بانــک در خصوص در 
اولویت قــرار دادن ارائه خدمــات ارز اربعین، به 

اطالع می رســاند هرگونه امتناع از ارائه خدمات 
ارز اربعین و در اولویت قرار دادن ســایر خدمات 
توســط صرافی ها در ایام عزیمت زوار حسینی 
به عتبات عالیــات و همچنین مشــروط کردن 
ارائه این خدمات به شــروطی خــارج از موارد 
ابالغی این بانــک،  با شــدیدترین برخوردهای 
نظارتــی از جمله جلوگیــری از فعالیت صرافی 

 و ســلب صالحیت مدیــران متخلــف مواجه 
خواهد شد.

بازرســان ایــن بانک بــه صورت محســوس و 
نامحســوس عملکرد کلی صرافی ها در خصوص 
ارائه خدمات ارز اربعین را رصد کرده و در صورت 
مشاهده تخلف، اقدامات نظارتی الزم در برخورد 

با متخلفین انجام خواهد شد.

صندوق بین المللی پول به کشــورهای اتحادیه 
اروپا در مورد کسری بودجه و نسبت بدهی هشدار 
داد. به گزارش ایسنا به نقل از ترکیش، در گزارش 
جدید، صندوق بین المللی پول به کشــورهای 
اتحادیه اروپا که نمی توانند کسری بودجه خود را 
مهار کنند، هشدار داد. گزارش اصالح چارچوب 
مالی اتحادیه اروپا، تقویت قوانین و نهادهای مالی 

تاکید کرد که کســری بودجه و نسبت بدهی ها 
ثبات پولی در اتحادیه را تهدید می کند. صندوق 
بین المللی پول چارچوب جدیدی را بر اســاس 
قوانین مالی در ســطح اتحادیــه اروپا مبتنی بر 
ریسک، نهادهای ملی تقویت شده و ظرفیت مالی 

اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد.
بر اساس مقادیر مرجع سه درصد کسری و نسبت 

بدهی ۶۰ درصدی برای کشورهای اتحادیه اروپا، 
صندوق بین المللی پول گفت که این مقادیر باقی 
خواهند ماند. در این بیانیه آمده اســت: »ایجاد 
ظرفیت مالی اتحادیه اروپا که به خوبی طراحی 
شده باشــد، انعطاف پذیری را افزایش می دهد و 
به چالش های بلندمدت پیش روی اتحادیه اروپا 

رسیدگی می کند«.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید با 
تغییر سیاست های ارزی، فرآیند واردات دارو به کشور 

روان تر و تامین نیازهای بیماران تسهیل خواهد شد.
ناصر ریاحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از سال 
1397 که ارز 42۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساسی 
اختصاص پیدا کرد ما مدام هشدار  می دادیم که تثبیت 
قیمت ارز ترجیحی هم باعث قاچاق محصوالت وارداتی 
 می شود و هم واردات کاالهای اساسی از جمله دارو را 
به واسطه دسترسی دشوار به ارز ترجیحی با مشکل 

روبه رو می کند.
وی افزود: از سال 14۰۰ که نرخ ارز ترجیحی نسبت 
به ارز نیمایی و ارز بازار آزاد فاصله بســیاری گرفت، 
عالوه بر افزایش قاچاق دارو، ارز ترجیحی نیز به موقع 
تخصیص پیدا نکرد. از این گذشــته، نظارت بسیاری 
روی هزینه کرد این ارز اعمال می شــد. ضمن  آنکه، 
الزام واردات کاال ظرف مدت معین مشکالتی را پدید 
 می آورد. چالش دیگر آن بود که گاهــی ارز به موقع 
تخصیص داده نمی شــد و کاال با تاخیر وارد کشــور 

 می شد.
عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
تداوم این وضعیت ممکن نبود، ادامه داد: دولت در سال 
جاری، در گام نخست نرخ ارز مواد اولیه تولید داخلی را 

تغییر داد. سازمان غذا و دارو نیز هم زمان از طرح دارویار 
که جوانب آن را مورد مطالعــه قرار داده بود، رونمایی 
کرد و این طرح بدون هیچ عوارضی اجرایی شــد. به 
موجب این طرح، سازمان برنامه و بودجه مبالغی را به 
بیمه ها تخصیص داد تا پرداختی از جیب بیمار بدون 

تغییر باقی بماند.
ریاحی گفت: البته نظر اتحادیه واردکنندگان دارو این 
بود که داروهای وارداتــی باید در اولویت اجرای طرح 
دارویار قرار می گرفت؛ چرا که عمده قاچاق معطوف 
به این داروها بود؛ اما از حــدود یک ماه قبل چند قلم 
از داروهای وارداتی مشمول طرح دارویار قرار گرفت 
و ســازمان غذا و دارو اعالم کرد که واردکنندگان این 
داروها از تاریــخ مقرر داروهای خــود را با ارز نیمایی 
وارد کرده و پس از اتمام موجودی های قبلی نســبت 
به دریافــت قیمت های جدید بر اســاس ارز نیمایی 
اقدام کنند. اخیرا نیز اعالم شده است که از تاریخ 24 
مردادماه واردکنندگان چنانچه ارز ترجیحی دریافت 
کرده و دارو وارد و ترخیص شــده باید این داروها را به 
قیمت های گذشته عرضه کنند. اما پس از این تاریخ 
چنانچه واردکننده، ارزی دریافت نکرده باید ارز نیمایی 
دریافت کند و در صورت واردات دارو، این دارو را وارد 

بازار نمی کند تا موجودی های قبلی به اتمام برسد.

او با بیان اینکه تغییر سیاست  ارزی داروهای وارداتی، 
تغییری در پرداختی از جیــب مردم ایجاد نمی کند، 
افزود: سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت ارز ترجیحی 
و ارز نیمایی را به بیمه ها  می پردازد. مساله این است که 
ارز 42۰۰ تومانی گاهی در اختیار واردکنندگان قرار 
می گرفت و گاهی این ارز موجود نبود. ضمن آنکه به 
تعبیر واردکنندگان این ارز نامرغوب بود و باید چندبار 
جابه جا می شد. اما با تغییر سیاســت ارزی داروهای 

وارداتی، واردات دارو روان تر می شود.
ریاحی با اشاره به نگرانی برخی واردکنندگان در مورد 
اثر تغییر سیاســت ارزی بر نقدینگی مورد نیاز برای 
واردات دارو، گفت: در گذشــته به دلیل نگرانی از در 
دســترس نبودن ارز ترجیحی، واردکنندگان مجبور 
بودند برای حفظ حاشیه امنیت تولید به یکباره مقادیر 
باالیی مواد اولیــه وارد کنند. اما اکنــون به دلیل در 
دسترس بودن ارز نیمایی  می توانند نیاز خود را به مرور 
وارد کشــور کنند. ضمن آنکه واردکنندگان پیش از 
تعیین ارز ترجیحی، به صورت اعتباری کاال وارد کشور 
 می کردند که اکنون نیز می توانند به همان روال اقدام 
کنند. بنابراین تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی نه 
تنها کمبود دارو را به حداقل  می رساند که دوره گردش 

پول را برای واردکنندگان کاهش  می دهد.

وزیر نفت عربستان گفت: اولین کاهش عرضه نفت 
از سوی اوپک پالس در بیش از یک سال گذشته 
نشان می دهد که این ائتالف در مدیریت بازارهای 

جهانی نفت خام جدی است.
به گزارش خبرگزاری مهر عربستان سعودی که 
رهبری ائتالف »اوپک پــالس« را بر عهده دارد، 
گفت که اولین کاهش عرضه نفت از ســوی این 
ائتالف در بیش از یک سال گذشته نشان می دهد 
که این ائتالف در مدیریت بازارهای جهانی نفت 
خام جدی است و آماده اتخاذ اقدامات پیشگیرانه 

است.
عبدالعزیــز بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان 

سعودی در مصاحبه با بلومبرگ، پس از موافقت 
اوپک پالس برای کاهش 1۰۰ هزار بشکه ای نفت، 
گفت: این تصمیم بیانگر اراده ای اســت که ما از 

همه ابزارهای اتحاد خود استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: تعدیل ساده نشــان می دهد که ما در 
حمایت از ثبات و عملکرد مؤثر بازار به نفع فعاالن 

بازار و صنعت، مراقب، فعال و فعال خواهیم بود.
این کاهش برای بســیاری از بازرگانان که انتظار 
داشتند ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و شــرکای آن با افزایــش قیمت نفت به 
باالی 9۰ دالر در هر بشکه، تولید خود را ثابت نگه 
دارند، تعجب آور بود.همچنین به نظر می رسد در 

ماه های آینده بازار سخت تر شود، زیرا اتحادیه اروپا 
تحریم هایی را بر صادرات روسیه اعمال می کند.

با این حال، اوپک پالس نیز با بازاری مواجه است 
که در آن نگرانی ها در مورد قدرت تقاضا بیشتر از 
عرضه اســت. آتی نفت خام در سه ماه گذشته به 
دلیل تهدید رکود اقتصاد جهانی حدود 2۰ درصد 
از دست داده است. چین، بزرگ ترین واردکننده 
نفت، نشانه هایی از رکود اقتصادی »نگران کننده« 
را نشان داد، زیرا مصرف در ماه ژوئیه 9.7 درصد 
کاهش یافــت و در میان فعالیت هــای تجاری 
ضعیف و محدودیت های شدید »کووید -19« به 

پایین ترین حد در دو سال گذشته رسید.

داده های اوز دوشنبه نشان داد که اقتصاد سوئیس 
در سه ماهه دوم در مقایســه با سه ماه اول به لطف 
ادامه بهبود بخــش خدمــات از محدودیت های 
همه گیــر و هزینه های مصرف کننده قوی، رشــد 
واقعی ۰.3 درصدی داشته است. به گزارش ایسنا، 
)SECO( دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس

گفت که این در مقایسه با رشــد اصالح شده ۰.۵ 
درصدی در سه ماهه اول یا ۰.2 درصدی در هنگام 

حذف تأثیر رویدادهای بزرگ ورزشی است.
تولید ناخالص داخلی 2.۸ درصد نسبت به سال قبل 
یا 2.3 درصد برای رویدادهای ورزشی افزایش یافته 
است. اقتصاددانان شــرکت کننده در نظرسنجی 
رویترز انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی ۰.4 
درصد نسبت به فصل قبل و 3 درصد نسبت به سال 
قبل افزایش یابد. اقتصاد سوئیس تالطم های اخیر 

در بازارهای جهانی را نسبتاً خوب پشت سر گذاشته 
اســت. هفته گذشــته اعالم کرد که دولت نیازی 
فوری به اقداماتی برای کمک به کاهش بار افزایش 
قیمت های انرژی نمی بیند و اشاره کرد که اقتصاد 
خوب عمل می  کند، بیکاری پایین است و تورم در 

سال آینده کاهش می یابد.
تورم قیمت مصرف کننده در ماه آگوســت باالتر از 
حد انتظار 3.۵ درصد افزایش یافت که هفتمین ماه 
متوالی است که از محدوده هدف صفر تا دو درصدی 

بانک ملی سوئیس فراتر رفته است.
به گفته SECO، اکثر محدودیت های بهداشــت 
عمومی سوئیس برای مهار شــیوع ویروس کرونا 
در ابتدای آوریل برداشــته شد و به بخش خدمات 
غذایی و اقامتی کمک کرد تا در ســه ماهه 12.4 

درصد رشد کند.

ورود گردشگر شــاهد افزایش قابل توجهی به ویژه 
مهمانان اروپایی و آمریکایــی بود اما ارزش افزوده 
این بخش همچنان حدود 1۰ درصد کمتر از سطح 
قبل از بحــران بود. تنها دو بخش خدمات شــاهد 
کاهش ارزش افزوده در ســه ماهه بودند؛ خدمات 
مالی )منفی1.۵ درصد( و تجارت )منفی2.1درصد( 
که دومی بیشتر به دلیل خرده فروشی موادغذایی 
و تجارت عمده فروشی است. به طور کلی تقاضای 
داخلی شــاهد رشــد قوی بود که با افزایش 2.1 
درصــدی واردات همراه بود. بخــش تولید پس از 
هفت فصل رشد قوی ناشــی از صنایع شیمیایی و 
دارویی که با کاهش صادرات مواجه بود، ۰.۵ درصد 
کاهش یافت اما سایر بخش های صنعتی که معموالً 
نسبت به چرخه اقتصادی حساس تر هستند، رشد 

متوسطی را ثبت کردند.

ترکیه رشد تولید ناخالص داخلی پنج درصدی را در 
سال 2۰22 و 2۰23 پیش بینی کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از ترکیش، بر اساس برنامه 
میان مــدت اقتصادی ترکیه پیش بینی می شــود 
اقتصاد این کشور در سال جاری و سال آینده پنج 

درصد رشد کند.
نقشــه راه اقتصــاد ترکیــه بــرای ســال های 
2۰23-2۰2۵ نشــان می دهــد که رشــد تولید 
ناخالــص داخلی بــرای دو ســال آینــده یعنی 
ســال های2۰24 و 2۰2۵ بــه ۵.۵ درصد افزایش 
یابد بنابرایــن، میانگین نرخ رشــد تولید ناخالص 
 داخلی هــدف برای دوره ســه ســاله ۵.3 درصد 

است.
هدف دولت این است که تولید ناخالص داخلی در 
سال 2۰23 به ۸۶7 میلیارد دالر، در سال 2۰24 به 

9۵2 میلیارد دالر و تا پایان برنامه به یک تریلیون 
دالر برسد.

اقتصاد ترکیه در ســه ماهه دوم ســال جاری 7.۶ 
درصد و در سه ماهه اول 7.۵ درصد رشد کرد.

نرخ تورم مصرف کننده ســاالنه ترکیه که در حال 
حاضر در اوج خود قرار دارد، تا پایان ســال جاری 
به ۶۵ درصد سپس در سال 2۰23 به 24.9 درصد 

کاهش می یابد.
در ماه جوالی، نرخ تورم ساالنه کشور ترکیه برای 
چهاردهمین ماه متوالی به 79.۶ درصد رسید که 

باالترین میزان از سپتامبر 199۸ است.
برنامــه میان مــدت، نــرخ تــورم 13.۸ درصــد 
و 9.9 درصــد را برای ســال های 2۰24 و 2۰2۵ 

هدف گذاری کرده است.
پیش بینــی می شــود کســری حســاب جاری 

کشــور ترکیه در ســال 2۰23 به 47.3 میلیارد 
دالر برســد ســپس به 22 میلیارد دالر در ســال 
آینــده، 13.7 میلیــارد دالر در ســال 2۰24 و 
 1۰ میلیــارد دالر در ســال 2۰2۵ کاهــش 

یابد.
دولت نرخ بیکاری 1۰.4 درصدی را در سال آینده 
پیش بینی کرده اســت، قبل از اینکه آن را به 9.9 
درصد در ســال 2۰24 و 9.۶ درصد در ســال بعد 

کاهش دهد.
بر اساس آخرین داده های اداره آمار این کشور، نرخ 
بیکاری ترکیه در ماه ژوئن به 1۰.3 درصد کاهش 

یافت که پایین ترین رقم از سال 2۰1۸ است.
الگوی جدید اقتصادی دولت، رشد، سرمایه گذاری، 
تولید، اشــتغال و صادرات را با سیاست نرخ بهره 

پایین در اولویت قرار داده است.

ثبات مالی اتحادیه اروپا در لبه پرتگاههشدار بانک مرکزی به صرافی های متخلف در فروش ارز اربعین

صادرات نفت از سوی اوپک پالس کاهش می یابدواردات دارو به کشور آسان می شود

مسیر رشد اقتصادی ترکیه مشخص شدرمز موفقیت اقتصاد سوئیس چه بود؟
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سرمقاله

کاهش تورم 
با رونق تولید 

کنترل تورم نیاز به ابزارهای 
مختلف دارد. کاهش رشد 
پایه پولی و نقدینگی صرفا 
تحت تاثیر اقدامات اقتصادی 
امکان پذیر نیست. چراکه فضای اقتصادی تحت 
تاثیر مسائل سیاســی و بین المللی است. بازارها 
نیز از انتظارات  تورمی جهت می گیرند و کاهش 
انتظارات در گرو رفع تحریم ها است.  در چند هفته 
اخیر نیز امید به توافــق کاهش 13 درصدی دالر 
 و کنترل تورم را در پی داشــت. اما کمرنگ شدن 

افق های توافق...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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بازگشت گوشی های 
قاچاق به بازار

نا امیدی 
سهامداران

شرایط کاهش رشد نقدینگی به 30 درصد تا پایان سال وجود دارد؟

خوش بینی  در مهار تورم 
صفحه4

صفحه2

روند  افزایشی  قیمت  مسکن
متوسط   قیمت   هر  متر خانه   در  تهران   ۴2  میلیون   و ۷3۰   هزار  تومان   اعالم   شد

اختالل و قطعی شدید در پیامک های ارسالی سامانه 
همتا به خریداران تلفن همراه، موجب ضرر و زیان 
بسیاری از خریداران موبایل شده است. به گزارش 
مهر، سامانه رجیستری تلفن همراه یا همان سامانه 
همتا توســط وزارت خانه های صمــت و ارتباطات 
طراحی و به مرحله اجرا رسید. این طرح از تاریخ 2۸ 
مهر 139۶ فعال شد و به واسطه آن از ورود و قاچاق 
گوشی های بی کیفیت و همچنین غیررسمی به بازار 
جلوگیری کرد. اخیراً گزارش هایی به دست خبرنگار 
مهر رسیده است که پیامک های ارسالی سامانه همتا 
به خریداران تلفن همراه قطع شده است. همچنین 
ازآنجایی که پاسخ استعالم اصالت گوشی ها از طریق 
کد دســتوری، در قالب پیامک به مخاطب ارسال 

می شود، مردم از این موضوع...

سه شنبه 1۵ شهریور 14۰1 همچنان برای نهمین 
روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شد.  در معامالت روز سه شنبه 
پانزدهم شــهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت 
نســبت به روز قبل ۵ هزار و 94۵ واحد افت کند و 
به رقم یک میلیون و 42۰ هزار و ۸33 واحد رسید.  
شاخص هم وزن بورس با رشد 399 واحدی در سطح 
41۰ هزار و 774 واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 19 واحــد پائین آمد و در 
سطح 19 هزار و 17۶ واحد قرار گرفت.  روز گذشته 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 
برای نُهمین روز متوالی منفی شد و 7۸ میلیارد تومان 
پول حقیقی از بورس خارج شــد.  در معامالت روز 

سه شنبه بیشترین خروج...



اقتصاد2
ایران

نا امیدی سهامداران
خروج سرمایه از بازار سهام برای 

نهمین روز متوالی
سه شنبه 15 شــهریور 1401 همچنان برای 
نهمین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت 

حقوقی به حقیقی بازار منفی شد.
به گزارش اکوایران، در معامالت روز سه شــنبه 
پانزدهم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت 
نسبت به روز قبل 5 هزار و 945 واحد افت کند 
و به رقم یک میلیــون و 420 هزار و 833 واحد 

رسید. 
شاخص هم وزن بورس با رشد 399 واحدی در 
سطح 410 هزار و 774 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 19 واحد پائین 
آمد و در سطح 19 هزار و 176 واحد قرار گرفت.  
روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار بــرای نُهمین روز متوالی منفی 
شــد و 78 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس 

خارج شد. 
در معامالت روز سه شنبه بیشترین خروج پول 
حقیقی به سهام خساپا )شرکت سایپا( اختصاص 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
آن 11 میلیارد تومان بود. پس از خساپا، نمادهای 
فارس )شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(  و 
شپدیس )شرکت پتروشیمی پردیس( بیشترین 

خروج پول حقیقی را داشتند. 
در مقابل، بیشــترین ورود پول حقیقی به نماد 
آســیاتک اختصاص داشــت. پس از آسیاتک، 
نمادهای خدیزل، های وب، خزامیا و اتکاسا در 

رتبه های بعدی قرار گرفتند. 

نمادهای پیشران بازار سهام
روز گذشــته نمادهای »فــارس«، »فملی« و 
»شستا« بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل  
بورس  داشتند. در مقابل نمادهای »های وب«، 
»خزامیا« و »تملت« بیشترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »شــاوان« و 
»کگهر« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »خدیزل«، »فغدیر« و 
»وملل« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 

داشتند.  
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
های وب صدرنشین اســت و خساپا و خگستر 
در رتبه هــای بعدی هســتند. در فرابورس نیز 
نمادهای دی، سبزوا و فرابورس پرتراکنش  ترین 
نمادها هســتند. در روزی که در اغلب گروه ها 
تعداد نمادهای قرمزپوش بیشــتر بود، در گروه 
خودرویی تعداد سبزها بیشــتر بود. نمادهای 
بزرگ خودرویی مانند خساپا و خودرو با آن که در 
کنار پتروشیمی ها بیشترین خروج پول حقیقی 
را داشتند با حمایت حقوقی ها سبزپوش شدند. 
نمادهای دیگر این گروه مانند خدیزل و خزامیا با 

ورود پول حقیقی مواجه بودند.

کاهش ارزش معامالت خرد 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم 12 هزار و 522 میلیارد تومان کاهش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 8 هزار 
و 830 میلیارد تومان بود که 71 درصد از ارزش 

کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
15 درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم 2 

هزار و 433 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت سه شنبه 78 نماد صف خرید داشتند 
و 36 نماد با صف فــروش مواجه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با رشد 6 درصدی به 239 
میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های 
فروش با افزایــش 32 درصدی به 331 میلیارد 

تومان بالغ شد.
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار 32 میلیارد تومان بود و ارزش 
صف های خرید نیز در رقم 142 میلیارد تومان 

ایستاد. 
در پایان معامالت نماد غنوش )شــرکت نوش 
مازندران( با صف  خریــد 20 میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس 
از غنوش، نمادهای وملی )هلدینگ صنعتی ملی(

یزد( و ولغدر )لیزینگ خودرو غدیر( بیشترین 
صف خرید را داشتند. 

بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت 
به نماد غدشت )شرکت دشــت مرغاب( تعلق 
داشت که ارزش آن 17 میلیارد تومان بود. پس از 
غدشت، نمادهای ثفارس، ثاباد، ثغرب و ساربیل 

بیشترین صف فروش را داشتند.

خبر

قیمت دالر و سکه روز گذشته 
در تهران افزایش یافت. قیمت 
دالر هرات و سلیمانیه نیز روز 
گذشته به کمک قیمت تهران 
آمدند. به گزارش اقتصادنیوز 
، قیمت دالر روز گذشته سه شــنبه 15 شهریور ماه در 
تهران به پرواز درآمد . نرخ دالر روز گذشــته وارد کانال 
30 هزار تومان شد و تا محدوده 30 هزار و 180 تومان 
پیشروی کرد. معامله گران معتقد بودند صدای جوزپ 
بورل به بازار ارز تهران رســید. »جوزپ بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در سخنانی 
گفت که طی 28 ساعت اخیر خوشبینی وی برای احیای 
توافق هسته ای با ایران کمتر شده است.  معامله گران 
تصور می کنند که برجام بار دیگر به زمین سفت خورده 
است چرا که در چند وقت گذشته بورل جواب های ایران 

و آمریکا  را معقول و سازنده توصیف کرده بود.

جوالن دینار در بازار ارز 
البته از ســوی دیگر معامله گران براین نکته نیز تاکید 

می کنند که علت افزایش نــرخ دالر به خرید و فروش 
دینار در تهران بر مــی گردد، چرا کــه تقریبا کمتر ار  
دو هفته تا اربعین 1401 فرصت باقــی مانده و این امر 
تقاضا بــرای خرید دینار را افرایش داده اســت. همین 
امر موجــب ورود دینار  و خــروج  دالر از بازار شــده 
اســت به همین دلیل دالر در بازار کم شــده و همین 
 کمبود دالر  افزایش قیمت دالر در تهــران را به همراه 

داشته است.

پیشروی نرخ دالر در بازارهای همسایه
در کنار عوامل یاد شده باید به پیشــروی نرخ دالر در 
بازارهای همسایه هم اشــاره کرد . قیمت دالر  هرات و 

سلیمانیه روز گذشته به کمک قیمت تهران آمدند.
با افزایش اسکناس امریکایی در بازارهای یاد شده قدرت 
معامله گران افزایشی تهران بیشتر شد . نرح دالر هرات 
روز گذشته وارد کانال 30 هزار تومان شد و تا 30 هزار و 
50 تومان پیش رفت اما در ادامه معامالت به کانال 29 

هزار تومان برگشت و بر روی 29 هزار و 970 تومان قرار 
گرفت. این قیمت در مقایسه با دیروز 120 تومان باالتر 
بود. قیمت دالر سلیمانیه هم  روز گذشته بیش از 150 
تومان افزایش را ثبت کرد و و تا محدوده 30 هزار و 420 

تومان باال رفت . 

افزایش قیمت طال و سکه در تهران
قیمت اونس طال در بــازار روز گذشــته نزدیک  به 4 
دالر بر ارزش خــود افزود. فلز گران بهــای جهانی روز 
گذشته به قیمت 1715 دالر معامله شد  در بازار داخلی 
 ایران هم با افزایــش قیمت دالر، قیمت طال و ســکه 

گران شد .  
قیمت طال 18 عیار روز گذشته در محدوده 1 میلیون و 
278 هزار و 800 تومان مبادله شد که نسبت به روز قبل 

5 هزار و 800 تومان رشد را نشان می دهد. 
سکه بازان هم روز گذشته به سمت کانال 14 میلیون 
تومان هجوم بردند .قیمت سکه امامی روز گذشته 119 
هزار تومان باالتر از روز دوشنبه معامله شد. قیمت هر 
قطعه سکه امامی در بازار روز گذشته 13 میلیون و 991 
هزار تومان بود که نسبت به عصر دیروز 120 هزار تومان 

افزایش را نشان می دهد .  

تقاضا برای خرید دینار افزایش یافت 

افزایش قیمت دالر و سکه با سیگنال برجام 

سخنگوی وزارت صمت مطرح کرد؛
حذف قرعه کشــی خودرو تا 

پایان سال 1401
سخنگوی وزارت صمت از حذف قرعه کشی 
خودرو تا پایان سال خبر داد و گفت: احتماالً 
در این دوره شاهد خروج یک الی دو خودروی 

دیگر از قرعه کشی خواهیم بود.
به گــزارش اقتصادنیــوز به نقل از باشــگاه 
خبرنگاران، امید قالیباف گفت:سومین دوره 
قرعه کشــی خودرو از فردا به مدت 3 روز تا  
جمعه  18 شهریور آغاز خواهد شد. همچنین 
در ســومین دوره قرعه کشی یکپارچه حدود 
60 هزار خودرو عرضه می شود که 50 درصد 
ظرفیت قرعه کشــی به طرح جوانی و بیست 
درصد ظرفیت قرعه کشــی بــه خودرو های 

فرسوده اختصاص دارد.
به گفته او: تنها تفاوت نوبت سوم قرعه کشی 
یکپارچه با دفعات قبل اخذ استعالم از ستاد 
مدیریت حمل و نقل و سوخت برای متقاضیان 
مشمول طرح جایگزینی خودرو فرسوده است. 
در حال حاضر تا پایان سال تمامی خودرو ها 
با افزایش تولید از شــمول قرعه کشی خارج 
می شــوند. احتماالً در این دوره شاهد خروج 
یک الی دو خــودروی دیگر از قرعه کشــی 

خواهیم بود.
سخنگوی وزارت صمت این را هم گفت، برای 
اولین بار در سال های اخیر خودروی هایما به 
صورت فروش فوق العاده توسط ایران خودرو 
عرضه شــد که در حال حاضر هــم ظرفیت 
فروش وجود دارد. مردم می توانند با مراجعه 
به سایت ایران خودرو این خودرو را به راحتی 

خریداری کنند.

تعداد بانک های فروشنده ارز 
اربعین زیاد شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای 16 بانک دیگر را 
به ارائه خدمات ارز اربعین به متقاضیان مکلف 
کرد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد 
که در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان 
ایرانی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی 
)ع( ســال جاری، بانک های کشــاورزی، رفاه 
کارگران               ، مسکن               ، کارآفرین               ، پارسیان               ، اقتصاد 
نوین               ، سامان               ، پاسارگاد،         سرمایه               ، پست بانک، 
ســینا               ، توســعه تعاون               ، خاورمیانه               ، شهر، دی               ، 
گردشگری           مکلف شدند تا از طریق کلیه شعب 
ارزی خود در کشور با اولویت تهران و کالنشهرها 
ترتیبات تأمین و پرداخت ارز به زائرین گرامی را 
انجام دهند. گفتنی اســت پیش از این 5 بانک 
 ملی ایران، ســپه، ملت تجارت و صــادرات و 
صرافــی های مجــاز مکلف به فــروش ارز در 

سرفصل ارز زیارتی اربعین بودند.
خاطرنشــان می شــود بانک هــای عامــل و 
صرافی های مجاز، مکلف اند نسبت به پرداخت 
ارز اربعین به میزان هــر متقاضی 100 دالر به 
نرخ توافقی اقدام کننــد، همچنین درصورت 
تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع تجهیز شده، 
صرافی ها و بانک های عامل می توانند به جای 
100 دالر نســبت به پرداخت 150 هزار دینار 

عراق به نرخ توافقی به متقاضیان اقدام کنند.

اخبار
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اختالل و قطعی شــدید در پیامک های ارسالی سامانه همتا به خریداران 
تلفن همراه، موجب ضرر و زیان بســیاری از خریداران موبایل شده است. 
به گزارش مهر، سامانه رجیستری تلفن همراه یا همان سامانه همتا توسط 
وزارت خانه های صمت و ارتباطات طراحی و به مرحله اجرا رسید. این طرح 
از تاریخ 28 مهر 1396 فعال شد و به واسطه آن از ورود و قاچاق گوشی های 

بی کیفیت و همچنین غیررسمی به بازار جلوگیری کرد.

اختالل پیامک های همتا و خطر توزیع گسترده گوشی های قاچاق
اخیراً گزارش هایی به دست خبرنگار مهر رسیده است که پیامک های ارسالی 
سامانه همتا به خریداران تلفن همراه قطع شده است. همچنین ازآنجایی که 
پاسخ استعالم اصالت گوشی ها از طریق کد دستوری، در قالب پیامک به 

مخاطب ارسال می شود، مردم از این موضوع هم محروم شده اند.
این اختالل زمینه آن را فراهم کرده است تا بسیاری از کسبه یا خریداران تلفن 

همراه بدون آنکه اطالع داشته باشــند، در دام خریدوفروش گوشی های قاچاق 
گرفتار شوند و ضرر مالی قابل توجهی ببینند. پیش از این اگر خریداران تلفن همراه 
گوشی قاچاق می خریدند، به محض آنکه ســیم کارت در گوشی قرار می گرفت 
بالفاصله پیامک هشــدار از سمت ســامانه همتا برای این افراد ارسال می شد و 
مشتری می توانست با اطالع از آن پیامک و بالفاصله پس از خرید، فوراً گوشی را 
به فروشنده مرجوع کند و همین قضیه از اختالف و درگیری فی مابین مشتری و 
فروشندگان جلوگیری به عمل می آورد. اما اکنون ظاهراً این پیامک ها قطع شده 
و دیگر به خریداران ارسال نمی شود و به دنبال آن افرادی که بدون اطالع گوشی 
قاچاق خریداری کرده اند، بعد از 30 روز آنتن گوشی شان به صورت خودکار قطع 
می شود. این قضیه باعث شده است تا به اختالف فروشندگان و خریداران تلفن 
همراه برای مرجوع کردن تلفن همراه دامن بزند. تاکنون وزیر ارتباطات به عنوان 
متولی شبکه اپراتوری کشور، هیچ موضع رسمی در قبال قطع این پیامک ها نگرفته 
است. دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود بارها بر تسریع در تکمیل سامانه 

جامع تجارت تأکید داشته است. رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی در سال گذشته 
از بهره برداری و تکمیل سامانه تجارت در کوتاه ترین زمان خبر داد؛ ولی اکنون 
وضعیت زیرسامانه های فعال سامانه تجارت همچون همتا با مشکل مواجه شده و 

بسیاری از مردم گرفتار تعلل و کم کاری برخی از مسئوالن شده اند.

درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی بیت المال از طریق جلوگیری از 
قاچاق موبایل

بر اساس آمار رسمی گمرک، فقط در سال 1400 بیش از 4.1 میلیارد دالر 
گوشی از طریق رویه تجاری وارد کشور شده که با احتساب حقوق ورودی 
و مالیات ارزش افزوده مجموعاً 10 درصدی، درآمد دولت از این محل در 
حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است )این محاسبات حدودی است و 
جهت رعایت سادگی، از عوارض گوشــی های باالی 600 دالر یا عوارض 

واردات مسافری، صرف نظر شده است.

بازگشت گوشی های قاچاق به بازار
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رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران 
می گوید: ایران فرصت گردشگری در ایام جام جهانی 
را از دســت داده اســت؛ فرودگاه های دبی به مراکز 
تزانزیت مسافر تبدیل شده و قطر از امکانات کشورهای 

حوزه خلیج فارس استفاده می کند.
علی حســینی، رئیــس کمیســیون حمل ونقل و 
لجستیک اتاق ایران گفته اســت: »تحریم ها باعث 
شدند که قطر به شناورهای ایران اجازه تردد در بنادر 
خود را ندهد و تجارت بندری ســنتی با قطر هم به 
مشکل خورد. سال گذشته شناورهای باری ایران از 4 
بندرگاه قطر تنها اجازه تردد در یک بندرگاه، آن هم با 

شرایط سختگیرانه داشتند.«
مدت ها بود که فعاالن اقتصادی از فرصت اقتصادی 
جام جهانی در قطر می گفتند تا استانی جنوبی ایران 
مانند بوشهر و هرمزگان اقتصاد دریایی خود را تقویت 
کنند. اما حاال رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک 
اتاق ایران به خبرگزاری »ایلنا« گفته است: »اساساً ما 
در کشور برنامه ای برای گردشگری دریایی نداریم؛ نه 
در دریای خزر، نه در خلیج فارس و نه عمان علی رغم 
پتانسل های بی نظیر این مناطق، گردشگری تعریف 
نشده از این رو زیرساخت های گردشگری و پذیرش 

مسافران را هم در اختیار نداریم.« هشتم اسفندماه 
بود که ابراهیم رئیسی، برای شــرکت در ششمین 
اجالس سران اوپک گازی راهی دوحه شد و پیراهن 
شماره 22 را از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر 
هدیه گرفت؛ هدیه ای نمادین که به خاطر آورد آخرین 
باری که ایران توانسته میزبان یک تورنمنت مهم باشد 
مربوط به بازی های آسیایی 1974 بوده است. در این 
سفر 14 سند همکاری بین دو کشور امضا شد و یکی از 

آن ها تقویت گردشگری بین دو کشور بود.
حاال علی حسینی از فرصت های از دست رفته می گوید 
و در پاسخ به کســانی که از مدت ها قبل می گفتند 
کشتی های کروز بین ایران و قطر در ایام جام جهانی 
براه اندازی خواهد شــد، تاکید می کند: کشتی های 
کروز در اسکله های مخصوص با آبخور باال می توانند 
پهلو بگیرند و این کشتی های کروز عمدتاً در دریای 
مدیترانه فعال هســتند و در واقع یک شهربندری 
محسوب می شود و امکان پذیرش حدود 4 هزار مسافر 
دارند از این رو این شــهر روی آب در هر بندری پهلو 
بگیرد، اقتصاد آن شهر بندری تغییر می کند. ولی ما در 
خلیج فارس فرصت طالیی تجارت گردشگری دریایی 

در بازه زمانی جام جهانی با قطر را از دست دادیم.

در مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
در شهر تهران، 42 میلیون و 730 هزار تومان بوده که 
نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 2.5 
و 38 درصد افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، گزارش 
تحوالت بازار مسکن در شــهر تهران که از سوی بانک 
مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در مرداد ماه 
متوســط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی تهران 42 میلیون و 730 هــزار تومان بوده که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.5 و 
38 درصد افزایش دارد.   عالوه بر این، تعداد معامالت 
انجام شده در این ماه حدود 7.8 هزار فقره بود که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه در ســال 1400 به ترتیب 24 
درصد کاهش و 42.3  درصد افزایش را نشان می دهد 
و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است 
که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 28.9 درصد 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. این در حالی 
است که در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، بیشترین 
قیمت هر متر خانه 80 میلیــون و 540 هزار تومان در 
منطقه یک و کمترین آن با 20 میلیون و 80 هزار تومان 

در منطقه 18 بوده است که هر یک از آنها با افزایش 24.8 
درصدی در منطقه یک و 39.4 درصدی در منطقه 18 
مواجه شده اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مردادماه 
امسال نیز حاکی از آن اســت که واحدهای مسکونی 
در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیــون تومان به ازای هر 
مترمربع بنا با سهم 11.6 درصد بیشترین سهم از تعداد 
معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه 
قیمتی 25 تا 30 و 35 تــا 40 میلیون تومان با 11.5 و 

10.3 درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   

اوضاع اجاره خانه در تهران 
از سوی دیگر، در مردادماه امسال توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد 
نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک 
میلیارد تا یک میلیارد و 500 میلیون تومان با اختصاص 
سهم 13.8 درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده 
را داشته اند. همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن 
بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که 
منطقه 5 با 15 درصد از کل معامالت، بیشترین سهم 

معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران

فرصت ایران در تجارت گردشگری دریایی جام جهانی از دست رفت
متوسط   قیمت   هر  متر خانه   در  تهران   4۲  میلیون   و ۷۳0   هزار  تومان   اعالم   شد

روند  افزایشی  قیمت  مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران 
در خصوص جلسه فعاالن صنفي با وزير اقتصاد گفت: در اين جلسه 
مقرر شــد طرح وزير اقتصاد مبني بر تخفيف ۳۰ درصدي ماليات 
دستگاه هاي کارتخوان طي نامه  اي براي رئيس مجلس ارسال شود 
تا در دستور کار مجلس قرار گيرد و ماليات دستگاه  هاي کارتخوان 
اصناف مورد بازنگري قرار گيرد. قاســم نوده فراهاني، نماينده وزير 
صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران تصريح کرد: 
اصناف همواره بر شفاف سازي مالياتي تاکيد دارند و سالمت مالياتي 

و اخذ آن بر اساس قانون را سرلوحه کار خود قرار دادهاند.
فراهانــي افزود: در جلســه با وزيــر اقتصاد موضــوع کاهش اخذ 

ماليــات از تراکنش هاي دســتگاههاي کارتخــوان در واحدهاي 
صنفي مطرح و مقرر شــد به جبــران عملکرد ضعيــف در حوزه 
اطالع رســاني و آموزش نحوه اخذ ماليات دستگاه هاي کارتخوان، 
ماليات اين تراکنش ها در ســال ۱۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفيف داده 
شود تا اشتباهات جبران شود، اما براســاس قانون بودجه ۱۴۰۰، 
 نميتوانيم ماليات تراکنش ها را تخفيــف دهيم، مگر اينکه مجلس 

مصوب کند.
نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايــران ادامه داد: اين طرح وزير 
اقتصاد موافقت نمايندگان مجلس حاضر در جلسه را به دنبال داشت 
و مقرر شد نامه اي در اين خصوص تهيه شود تا براي رئيس مجلس 

ارسال شود که در دستور کار مجلس قرار گيرد و ماليات دستگاه هاي 
کارتخوان اصناف مورد بازنگري قرار گيرد.

رئيس اتــاق اصناف تهران توضيــح داد: در اين جلســه همچنين 
توافق شــد هر يک از اصناف اگر نســبت به ماليات تعيين شــده 
اعتراض دارنــد، ميتوانند موارد را اعالم کنند تا بررســي و برطرف 
شــود. به عالوه در اين جلســه اعالم شــد که واحدهــاي صنفي 
ميتوانند دو شماره حســاب داشته باشــند که يکي از آن به واريز 
دادوستدهاي واحد صنفي اختصاص يابد و ديگري نيز به حسابهاي 
 شخصي فرد تعلق بگيرد و قابل رصد باشــد تا در خصوص ماليات 

اجحافي نشود.

شورای عالی فضای مجازی کشور، ترکيب و اختيارات 
کميســيون عالی تنظيم مقررات ذيل طرح موسوم به 
صيانت را تصويب و ابالغ کرد، به اين ترتيب يک گام ديگر 
در جهت اجرای اين طرح در کشور برداشت شد. به گزارش 
اقتصادآنالين پس از ارجاع طــرح نظام تنظيم مقررات 
خدمات فضای مجازی موسوم به صيانت به شورای عالی 

فضای مجازی، اين نهاد در پنجم شهريور ماه سال جاری 
ترکيب و اختيارات کميسيون عالی تنظيم مقررات که 
ذيل اين طرح عنوان شده بود را تصويب و به دستگاه های 
مرتبط ابالغ کرد. در بندی از آخرين نسخه طرح صيانت، 
کميسيونی تشکيل می شود که، وظيفه تنظيم گری در 
فضای مجازی را دارد. شورای عالی فضای مجازی در پنجم 

شهريور ماه جاری ترکيب اعضا، شرح وظايف و اختيارات 
اين کميســيون را تعيين و اکنون آن ابالغ کرده است. 
در اين مصوبه، کميســيون عالی تنظيم مقررات فضای 
مجازی کشور به ارائه تعاريفی همچون کميسيون عالی، 
تنظيم گری، تنظيم گری بخشی، خدمات فضای مجازی 
پرداخته و ترکيب اعضای کميسيون عالی مقررات مجازی 
کشور را معرفی کرده اســت. بر اين اساس اعضای اين 
کميسيون شامل؛ دبير شورای عالی فضای مجازی، معاون 
مربوط در مرکز، نماينده رئيس مجلس شورای اسالمی، 
نماينده رئيس قوه قضاييه، نماينــده وزارت ارتباطات، 

نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نماينده سازمان 
صدا و سيما و نمايندگان نهاده های نظامی مانند سپاه 
پاسداران و فرماندهی انتظامی، دو نفر عضو حقيقی شورای 
عالی فضای مجازی و نماينده دستگاه مرتبط حسب مورد 
با حق رای ديده می شوند. همچنين در اين مصوبه وظايف 
و اختيارت اين کميسيون نيز تشريح شده است که شامل، 
تنظيم سياست ها، نظارت، هدايت، هماهنگی و تصويب 
مقررات و آيين نامه هــای کالن در همــه ابعاد فضای 
مجازی و تنظيم گری تنظيم گران بخشی )ساير نهادهای 

تنظيم گر قانونی( می شود.

آخرین مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

طرح صیانت یک گام به اجرا نزدیک تر شد

درخواست بازنگري براي مالیات دستگاه  هاي کارتخوان اصناف
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رئيس اتحاديه مرکزی دام سبک خاطر نشان کرد: 
قيمت نهاده ها گران شده است از سوی ديگر سرمايه 
در گردش دامدار که قرار بود از طريق دامدارکارت 
تامين شود در عمل رخ نداد؛ به همين دليل دامدار 
می خواهد هر چه زودتر دام را تحويل و از هزينه های 
خود بکاهد. افشــين صدر دادرس در پاسخ به اين 
پرسش که شرکت پشــتيبانی امور دام اعالم کرده 
اســت که در ۱۰ روز آينده تهاتر گوشــت قرمز با 
نهاده های دامی در کشــور اجرا خواهد شد آيا اين 
طرح به دامداران ابالغ شده است؟ گفت: دامداران از 
جزييات اين طرح اطالعات دقيقی در دست ندارند؛ 
اما اگر دام به قيمت واقعی از دامدار خريداری شود 

حمايت خوبی از دامدار می شود.
وی با بيان اينکه دولت دام زنده را کيلويی 82 هزار 
تومان از دامدار خريد حمايتی می کند، افزود: قيمت 
کارشناسی دام زنده کيلويی ۱26 هزار تومان است. 
صدردادرس با اشاره عدم نقدينگی دامدار برای خريد 
نهاده های دامی، تصريح کرد: قيمت نهاده ها گران 
شده است از سوی ديگر سرمايه در گردش دامدار که 
قرار بود از طريق دامدارکارت تامين شود در عمل رخ 
نداد؛ همچنين دامدار نمی تواند به قيمت واقعی دام را 
در بازار بفروش برساند به همين دليل می خواهد هر 

چه زودتر دام را تحويل و از هزينه های خود بکاهد.
رئيس اتحاديه مرکزی دام ســبک بــا بيان اينکه 
صادرات دام در مراحل اداری مانده اســت، گفت: 
نتيجه هم اين عوامل ورشکســتی دامدار اســت و 
ورشکستگی دامدار در ميان مدت و بلندمدت به ضرر 
کشور تمام خواهد شد اما متاسفانه مسئوالن به اين 
موضوع توجه ندارند. صدردادرس با اشاره به کندبودن 
شرکت پشــتيبانی امور دام در تحويل نهاده ها به 
دامداران، گفت: بنا به گزارش های جهاد کشاورزی 
استان ها، ما در کشور شاهد مازاد دام هستيم اما به 
نظر می رسد که مازاد دام در واقع همان دامی است 
که در بازار داخلی خريدار ندارد و جذب نشده است 
ما آن را به نام مازاد می ناميم ولی در واقع دام مازادی 

وجود ندارد.
 فروشندگان گوشت گاوی و گوسفندی بر اين باورند 
که با کاهش قدرت خريد مردم شاهد افت مصرف 
اقالم اساسی در سبد مصرفی گروه های اجتماعی 

مختلف هستيم. حال اين پرسش مطرح است که 
چرا با وجود اين آمار شــاهد افزايش کشــتارها در 
کشــتارگاه ها و افزايش آمار دام در مرکز ملی آمار 
هستيم؟ آيا در زمينه افزايش مصرف و دام مازاد در 

کشور شاهد آمار سازی ها هستيم؟
يک منبع آگاه در پاسخ به پرسش مطرح شده، گفت: 
با افزايش کشتار اين ذهنيت ايجاد می شود که ميزان 
مصرف باال رفته است اما واقعيت چيز ديگرست و وزن 
الشه ها نسبت به گذشته کمتر شده است؛ به عنوان 
مثال بره ای که در سنوات گذشته استاندارد وزن آن 
۱8 کيلو بود امروز وزن آن به 8 کيلو رسيده است پس 
درست است که تعداد کشتار باال رفته اما از سوی ديگر 
وزن آن کاهش پيدا کرده است. اين منبع آگاه ادامه 
داد: در آمار کشتارگاه و ميانگين وزن الشه ها همان 
وزن باال را نشان می دهد اما در عمل و در بررسی های 
ميدانی مشاهده می کنيم که وزن الشه ها پايين آمده 

است و در اين زمينه آمارسازی می شود.
وی همچنين آمار تعداد دام ها را نادرست عنوان کرد و 
افزود: در هر فصل مرکز ملی آمار ايران، آماری از تعداد 
دام های موجود در کشور ارائه می دهد؛ بنا به آمار اين 
مرکز تعداد دام ها در هر فصل در حال افزايش است 
اما پرسش اين است که چگونه در شرايط خشکسالی 
و کاهش توان دامدار برای خريد نهاد شاهد افزايش 

دام هستيم؟
اين منبع آگاه ادامه داد: وقتی دامدار وضعيت مالی 
مناسبی برای تامين خوراک دام ندارد چگونه تعداد 
دام هايش را افزايش می دهد؟ دامدار بدون ترديد در 
اين شرايط اجازه نمی دهد که ميش هايش آبستن 
شود و ميش ها را به کشتارگاه ها می فرستد معادله 
روشن است وقتی ميش به کشتار می رود زاد و ولدی 
نداريم پس چگونه شاهد افزايش آمار تعداد دام در 

اين مرکز هستيم؟
وی تصريح کرد: پاسخ روشــن است آمار ارائه شده 
از اين مرکز بنا به آنچــه که در ابتدای کتابچه مرکز 
آمار قيد کرده برآوردی است آنها يک نرخ رشد در 
نظر گرفته اند و اعداد را در ايــن فرمول می گذارند 
و درنهايت آمــار باال را اســتخراج می کنند اين در 
حاليست که اين آمار با شــرايط ميدانی هم خوانی 

ندارد و در واقع نوعی آمارسازی می کند.

رئيس بنياد ملی گندمکاران گفت: برآورد خريد گندم 
تضمينی در سال جاری حدود 82 هزار و 5۰۰ ميليارد 
تومان است که از اين عدد 8۳ درصد آن پرداخت و ۱7 
درصد از مطالبات کشاورزان باقی مانده؛ البته دولت 
اين قول را داده است که تا پايان اين هفته تمام معوقات 
واريز کند. عطااهلل هاشمی در پاسخ به اين پرسش که 
آيا نرخ خريد تضمينی گندم در ســال زراعی جديد 
مشخص شده اســت؟ گفت: توافق های اوليه برای 
خريد گندم در سال زراعی جديد انجام شده اما نهايی 

نشده است.
وی ادامه داد: بنياد ملی گندمــکاران مبنای خريد 
گندم در سال گذشته را قبول دارند و بر اين باورند که 
می توان آن را به سال جديد نيز تسری داد؛ اما هنوز 
اين توافق صورت نگرفته است به نظر می رسد که نرخ 
خريد تضمينی گندم در سال زراعی جديد بين نرخ 
۱۳ تا ۱۳ هزار و 5۰۰ تومان باشد. رئيس بنياد ملی 
گندمکاران تاکيد کرد: در ســال جاری مبلغی را به 
عنوان جايزه تحويل و يارانه کشــت برای کشاورزان 
تخصيص خواهيم داد؛ و تالش داريم که بيمه همگانی 
گندم را در خدمات و تسهيالتی که برای کشاورزان در 

نظر گرفته ايم بگنجانيم.
به گفته هاشمی؛ در ســال زراعی گذشته 7 ميليون 
و 2۰۰ هــزار تن گندم خريداری شــد و پيش بينی 
می شود تا پايان فصل برداشت خريدها به 7 ميليون و 
5۰۰ هزار تن برسد که اين عدد نسبت به سال گذشته 

57 درصد افزايش داشته است. وی ميزان توليد گندم 
در سال زراعی گذشته را اميدوارکننده عنوان کرد و 
افزود: اگر وجه خريد گندم تضمينی ظرف مدت يک 
هفته پرداخت می شد حتی خريدها به ۹ ميليون تن 
نيز می رسيد. رئيس بيناد ملی گندمکاران در پاسخ 
به اين پرســش که چه ميزان از مطالبات کشاورزان 
پرداخت نشــده اســت؟ تصريح کرد: فاصله زمانی 
برداشت و کاشــت گندم در استان های شمال غرب 
طوالنی مدت نيست و ۱۰ روز بعد از برداشت، کاشت 
گندم آغاز می شود از اين رو عدم پرداخت ها در نحوه 
کاشت اين استان ها نيز تاثير گذاشته است. وی ادامه 
داد: برآورد خريد گندم تضمينی در سال جاری حدود 
82 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان است که از اين عدد 8۳ 
درصد آن پرداخت و ۱7 درصد از مطالبات کشاورزان 
باقی مانده است؛ البته دولت اين قول را داده است که تا 

پايان اين هفته تمام معوقات واريز کند.
هاشــمی مقايســه ای بين نحوه پرداخت مطالبات 
گندمکاران در 2 ســال اخير انجام داد و افزود: نحوه 
پرداخت مطالبات گندمکاران سال گذشته با مکانيزم 
بهتری انجام گرفت چراکه ميزان خريدها از کشاورزان 
محدود بود؛ امسال بودجه در نظر گرفته شده برای 
مطالبات گندمــکاران با نرخ 7 هــزار و 5۰۰ تومان 
تصويب شــد اما افزايش نرخ خريد تضمينی گندم، 
ســازمان برنامه و بودجه را برای تامين نقدينگی با 

مشکالتی مواجه کرد.

يــک عضــو کميســيون 
مجلــس  اقتصــادی 
می گويد: برخی بانک ها و 
سازمان های کشور انباشتی 
از خانه های خالی دارند اما 
دولت برخوردی نمی کند. به گفته ناصر موســوی 
الرگانی، دولت ورود بانک ها به بحث زمين و مسکن 
را ممنوع کند. الزم به ذکر است آمار خانه های خالی 
در سال ۱۳85 تنها 6۰۰ هزار واحد مسکونی بوده 
است. اين آمار در ســال ۱۳۹5 از 2 ميليون  و 6۰۰ 
هزار واحد مسکونی گذشت. هنوز دقيق مشخص 
نيست در سال ۱۴۰۱ چه تعداد خانه خالی در کشور 
وجود دارد. چندی پيش در آمار ارايه شده اعالم شد 
يک بانک نيمه دولتی مالک هزار واحد مســکونی 

خالی در تهران است. 
در همين زمينه رئيس اتحاديه مشــاوران امالک 
 تهران در گفت و گو با »کســب و کار« گفت: آمار 

خانه های خالی ارايه شده متعلق به نهادهای دولتی 
اســت که ســهم بانکها از آن باالترين تعداد است. 
هر کدام از بانکها انواع ملــک و آپارتمان خريداری 
کرده اند که ارزش بسيار بااليی هم دارد. به عبارتی 
خانه های خالــی متعلق به بانکها و دســتگاههای 
دولتی است. قيمت کارشناسی آن هم به اندازه ای 
باالست که هيچ خريداری در مزايده برای آنها پيدا 
نمی شود. ورود بانکها به بازار مسکن و عملکرد آنها 
موجب شــده تا مردم عادی هم قيمت خانه های 

خود را باال ببرند.
مصطفی قلی خســروی اضافه کرد: يک خانواده با 
پس انداز و صرفه جويی، واحدی عالوه بر خانه ای که 
در آن ســکونت دارد خريداری می کند آن را خالی 
نمی گذارد. اصال منطقی نيست که خانه را خالی نگه 
دارد. خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها است.

وی اظهار داشــت: رييس جمهور دســتور داد تا 
دستگاههای دولتی امالک مازاد را بفروشند. امالک 
مازاد اگر در بــازار بيايد قيمت خانه کاهش خواهد 
يافت. اما زمانی که به ارگانها و دســتگاهها گفتند 

واحدهای خود را بفروشيد، محدوديت هايی را برای 
آنها تعيين کردند. 

به هر ترتيب در هفته های اخير، اظهاراتی مبنی بر 
اين که خانه های خالی متعلق به بانک های دولتی و 
خصوصی است، شنيده شد؛ موضوعی که به صراحت 
از سوی بانک ها رد نمی شــود و معتقدند خالفی از 
سوی آنها صورت نگرفته و امالکی که در اختيارشان 
قرار دارد مربوط به اموال تمليکی است. اين در حالی 
است که سال گذشته، قانون اخذ ماليات از خانه های 
خالی تصويب شــد اما تاکنون ريالی از اين محل 
نصيب دولت نشده است. هرچند نمايندگان مجلس 
گفته بودند اين قانون را برای مديريت عرضه بانک 
مسکن تصويب کردند اما عرضه در اين زمان افزايش 

نيافت و تنها کاهش تورم نرخ مسکن اتفاق افتاد.
يک عضو هيات مديره انجمن انبوه ســازان استان 
تهران اخيرا مدعی شــده بانک ها ۳7 ميليون متر 
مربع واحد مســکونی را احتکار کرده اند. به گفته 
حسن محتشم، طبق آخرين اطالعاتی که به دست 
وی رسيده، اين ۳7 ميليون مترمربع واحد مسکونی 

عموما در نقاط گران قيمت و متوسط شهرها واقع 
شده است. 

اين عضو هيات مديره انجمن انبوه ســازان استان 
تهران از دولت و بانک مرکزی خواســته تا جرايم 
ســنگينی را در اين مــورد برای بانک هــا در نظر 
بگيرند تا از احتکار مســکن دســت بردارند. يک 
عضو کميســيون عمران مجلس هم با اشاره به در 
اختيار داشتن ميليون ها مترمربع واحد مسکونی 
توسط بانک ها مدعی شده که برخی از بانک های 
خصوصی و شرکت های دولتی، وظيفه اصلی خود را 

رها کرده و به احتکار مسکن روی آورده اند. 
اقبال شــاکری نياز انباشته مســکن در کشور را 
۱۰ ميليون واحد دانســته و گفتــه از يک ميليون 
و ۳۰۰ هزار واحد مســکونی خالی کــه وزارت راه 
و شهرسازی شناســايی کرده بخش قابل توجهی 
از آن متعلق به بانک هاســت که برای کسب سود 
خريداری شده است. عبدالجالل ايری، سخنگوی 
کميســيون عمران مجلس هم می گويد: يکی از 
نکات قابــل توجه در شناســايی واحدهای خالی، 
تعداد خانه های تحت تملک بانک ها و اشــخاص 
حقوقی است. به گفته وی يکی از هدف های مجلس 
در تصويب قانون ماليات برخانه های خالی اين است 
که صرفه اقتصادی نگهداری واحدهای مســکونی 
توســط فعاالن اقتصادی و بانک ها را کاهش دهد 
تا در نهايت منجر به تغيير رفتار محتکران و عرضه 

واحدهای خالی به بازار شود.
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میلیون ها مترمربع واحد مسکونی توسط بانکها احتکار شده است

چنبره  بانک ها  بر  بازار  مسکن 

افزایش ۵۷ درصدی برداشت گندم

داده های مرکز آمار با شرایط میدانی همخوانی ندارد

نرخ واقعی دام زنده ۱۲۶ هزار تومان است
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به دفتر منطقه ای مراجعه نمايند . بديهی است پس از مهلت مزبور مطابق مقرر اقدام خواهد شد.بابلسر

آگهی مفقودی
 کارت ماشين  سواری سيستم: پرايد  تيپ: ۱۳۱SE  مدل: ۱۳۹۳ به رنگ: سفيد روغنی به شماره موتور: 
5۰6۴6۰7 شماره شاسی NAS411100E3653364  به شــماره پالک: 82 - ۴۹۹ م 8۴  مفقود 

گرديد و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل

آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای سيد علی ميربابائی  فرزند سيدرضا   به شرح دادخواســتی که به شماره  ۰۰۴۳۱  / ۱۴۰۱ از اين 
شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که سيدرضا ميربابائی 
فرزند سيد عيسی  به شماره شناسنامه 8۳  صادره از  قائم شــهر در تاريخ ۱ /  ۰6 /  ۱۴۰۱ در اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان سيمرغ فوت نموده و ورثه حين الفوت وی عبارتند از : ۱. سيد علی ميربابائی  به 
شماره 2۱5۰۴55۰۳۱ پسر متوفی 2. سيد  محمد ميربابائی  به شماره 2۱5۰۴55۰۴8 پسر متوفی 
۳.سيده فاطمه زهرا  ميربابائی  به شــماره 2۱5۰8627۰۰ دختر متوفی ۴. رقيه رمضانپور به شماره 
2۱6۰862۴7۹ همسر متوفی والغير، اينک شورا پس از انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ 

انتشار آگهی ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سيمرغ- سيد عباس جعفری پطرودی

م  الف :    2۳ / ۱۴۰۱

رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي تهران 
گفت: گراني، تــورم و مديريــت در مصرف دليل 
کاهش بيش از 5۰ درصدي تقاضاي ســبزيجات 
شــده اســت. اســداهلل کارگر، رئيــس اتحاديه 
فروشندگان ميوه و ســبزي تهران گفت: امسال با 
افزايش تورم هزينه هاي توليد افزايش چشمگيري 
 داشــته و بر قيمت نهايــي ميوه وســبزي تاثير 

گذاشته است.
کارگر گفت: کوچک شدن جمعيت خانواده ها عامل 
ديگري جهت کاهش تقاضاي ميوه در بازار است که 
تا حدودي بر مصرف ميوه و سبزي جات تاثير داشته 
است. رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي 
تهران با اشاره به مديريت مصرف گفت: با گران شدن 
محصوالت مختلف خانواده ها با مديريت در مصرف 
ميوه و سبزي قصد تعادل بخشي به درآمد و هزينه 

هاي خود دارند.
به گفته کارگر؛ امسال با افزايش هزينه هاي توليد، 
قيمت هر کيلو ســبزي نسبت به ســال گذشته 
بيش از 8۰ درصد گران شــده که اين موضوع مي 
تواند دليلي بر کاهش مصرف ســبزي باشــد. وي 
تصريح داشت: سال گذشته هر کيلو سبزي خوردن 
بين ۳ تا 5 هــزار تومان در بازار فروخته مي شــد 
اين در حالي اســت که در ســال جاري قيمت هر 
 کيلو ســبزي خوردن بين 8 تا ۱۴ هــزار فروخته 

مي شود.
رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي تهران 

تاکيد کرد: ميوه و سبزي به دليل هزينه هاي باالي 
حاشيه توليد، گران و باعث کم شدن حجم مصرف 
از سبد خانوارها شده به طوري که در سال جاري با 
افزايش قيمت، مردم کمتر به سراغ خريد سبزي مي 
روند. کارگر ادامه داد: امروز بحث تامين ويتامين از 
ميوه و ســبزي براي مردم مهم تر از شکل و اندازه 
محصول شده اســت؛ چرا که افزايش قيمت مواد 
غذايي سهم زيادي از درآمدها را به خود اختصاص 

داده است.
وي گفت: اگر وضعيــت افزايش هزينه هاي جاري 
مانند بارگيري، کارگر، ســبد، کرايه و ساير هزينه 
هاي ديگر در بخش توليد ميوه و سبزي همچنان 
روند افزايش داشته باشد، قيمت نهايي محصوالت 
در بازار نيز افزايش خواهد داشت و در نهايت قطعا 
تقاضاي خريد ميوه و ســبزي هر روز کمتر خواهد 
شــد. رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي 
تهران تاکيد داشت: افراد جامعه طبقه بندي شده 
اند و هر طبقه با توجه به سليقه و قدرت مالي اقدام 
به خريد ميوه و سبزي ميکنند. از اين رو با افزايش 
خانوارهــا در طبقه پايين جامعــه انتظار تقويت و 
بازگشــت رونق به بازار کمي دور از واقعيت است. 
وي تصريح داشــت: در صورتي کــه دولت راهي 
براي کاهــش هزينه هــا در بخش توليــد ميوه و 
سبزي داشــته و اجرايي کند ميتوان به بازگشت 
 وضعيت افزايــش تقاضاي خريد ميوه و ســبزي

 اميد داشت.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران گفــت: در هر صورت عرضه خــودرو در بورس 
مراحل اوليه خــود را مي گذراند، طي دو تا ســه ماه 
آينده شاهد سه نرخي شدن خودروها در بازار خواهيم 
بود. سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشــندگان خودرو تهران اظهار داشت: بازار خودرو 
در رکود به ســر مي برد و تاکنون چنين رکودي در دو 
دهه گذشته به جز دوران دفاع مقدس مشاهده نکرده 
بودم. خودروساز بايد زير قيمت خودرو در بازار محصول 
را عرضه کند تا رکود کاهش يابد. وي در ارزيابي عرضه 
خودرو در بورس گفت: عرضــه خودرو به بورس نوعي 
طفره رفتن از مشــکل عرضه و تقاضا است.افرادي با 
عرضه خودرو در بورس منتفع مي شوند که زمان تحويل 
خودرو از جايگاه مشتري به سرعت تبديل به فروشنده 
مي شوند. بنابراين با عرضه خودرو در بورس هيچ تفاوتي 
ايجاد نشده و دسترسي مشتريان به خودرو محدودتر نيز 
شده است. موتمني در اين خصوص توضيح داد: در هر 
صورت عرضه خودرو در بورس مراحل اوليه خود را مي 
گذراند، طي دو تا سه ماه آينده شاهد خواهيم بود که 
مشتريان شرکت کرده در بورس محصوالت خود را پس 

از تحويل دو ماهه به بازار عرضه خواهند کرد.
رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران افزود: زماني که جايگاه مشتري به فروشنده تبديل 
شود، قيمت کارخانه، قيمت مشــتري و قيمت بازار در 
کنار يک ديگر قرار خواهد گرفت. فروش همه خودروها 
به بورس منتقل شده و بايد ديد که آيا مشتريان بورس 

واقعا مصرف کننده حقيقي هستند يا به واسطه دسترسي 
به منابع خاص فرصت طلبي بــراي فروش خودروهاي 
شان را دارند. تمام اين مشــکالت به عدم تعادل عرضه 
و تقاضا بر مي گردد، اگر نياز بازار 5۰۰ هزار دســتگاه 
خودرو است، خودروسازان بايد 6۰۰ هزار دستگاه توليد 
يا مونتاژ و عرضه کنند تا قيمت کاذب حذف شــود. در 
اين صورت ديگر تفاوتي ندارد که خــودرو در بورس يا 
کارخانه به فروش برود، زيرا قيمت بازار در اين شرايط 
شکسته مي شود. وي در پاسخ به اينکه با توجه به عرضه 
خودروهاي کامل از سوي خودروسازان قيمت ها در بازار 
کاهش نيافته است؟ بيان کرد: قيمت ها در بازار چندان 
کاهش نيافته است در شرايط فعلي مشتري در بازار براي 
خريد خودرو وجود دارد. اما به دليل عدم کاهش قيمت 
خودروها مشتريان توان خريد ندارند. مشتريان در شرايط 
فعلي تصور دارند که احتمال دارد با توافق احتمالي برجام 
بازار به سمت کاهش قيمت حرکت کند. اين واقعيت را 
بايد پذيرفت که موضوع برجام تاثير رواني فراواني در بازار 
دارد. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران همچنين در ارتباط بــا واردات خودرو با توجه به 
آيين نامه فعلي اظهار داشت: هنوز جزييات آيين نامه از 
جمله تعرفه واردات مشخص نشده و نمي توانم اعالم کنم 
که محصوالت ۱۰ يا 2۰ هزار دالري با چه بهايي به دست 
مشتريان مي رسد. به طور مثال بايد ديد که آيا قيمت رنو 
مگان 2۰22 که در امــارات حدود 5۰۰ ميليون تومان 
است در کشور نيز همين خواهد شد؟ بايد منتظر بود و 

ديد که تعرفه ها چگونه خواهد بود.

خودروها تا ۲ ماه آینده سه نرخي مي شوندگراني ۸۰ درصدي سبزي در سال جاري
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آخر 
کسب وکار

تبليغات 
خالق

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

عصرپولداران سياستمدار و سياستمداران پولدار
  دکتر حیدر امیران، کارآفرین

در منابع و ماخذ آمده اســت برای اينكه فردی به عنوان يک سياستمدار بتواند وارد 
دنيای سياست شود، بايد دارای سه ويژگی و مشخصه زير باشد : 

- مورد وثوق مراجع عالی )دستگاه های نظارتی ( و مراكز قدرت ) احزاب و غيره ( باشد.
- مورد قبول و وثوق عامه مردم باشد. 

- شخصا فردی كاريزما و دارای ويژگی های خاص و مشخص و متمايز باشد.
ورود دونالد ترامپ، كانديدای مغضوب حزب جمهوری خواهان به انتخابات رياست 
جمهوری آمريكا )و درنهايت انتخــاب او به عنوان چهل وپنجمين رئيس جمهوری 
آمريكا كه خود ظاهرا و يا واقعا فاقد اين ويژگی ها بود( از ابتدا با شــک و ترديدهای 
 بسياری روبه رو شد.قاعده بر اين بوده و هست كه هميشه فردی تكنوكرات با سابقه ای 
چندين ساله و به اصطالح استخوان خرد كرده، در دنيای سياست، وارد كارگزار سياسی 

آمريكا شده و بالطبع در معرض انتخاب مردم قرار بگيرد.
اما اين بار فردی خارج از چارچوب های پذيرفته شده و معمول قدرت سياسی در اياالت 
متحده و با زبانی غريب و ناآشنا برای محافل قدرت ولی آشنا برای توده های مردم )عوام(  
كه از تكنوكرات های محافظه كار حزب دموكرات به ستوه آمده و بيم ادامه سياست های 
اوباما توسط خانم كلينتون را داشتند، وارد ميدان شد كه طبق تحليل های سياسی 
كل كلماتی كه طی قريب به 18 ماه مبارزه انتخاباتی در طول سخنرانی های  خود مورد 

استفاده قرار داده است، از 100 كلمه تجاوز نكرده است.
ترامپ از همان ابتدا با تاختن به نظام  سياسی حاكم و به چالش كشيدن نقاط ضعف و 
مشكالت و فساد حاكم بر آن، توسط هم حزبی های خود مطرود شده و يكه وتنها وارد 
كارزار شد و بارها هم بر اين موضوع تاكيد كرد كه در اين ميدان تنهاست و مورد حمايت 

هم حزبی های خود نيست.
به هرحال روند مبارزات انتخاباتی آمريكا و شگفتی هايی كه در سه شنبه سياه )8  نوامبر 
2016( دموكرات ها رخ داد ، نشان داد كه روندی جديد در نظام سياسی آمريكا درحال 
شكل گيری است و اين روند تمام معادالت و پيش بينی های معمول انتخاباتی مراكز 
و موسسات مطالعاتی و آمارسنجی اياالت متحده آمريكا را كه بسياری از تصميمات 

و معادالت سياسی اين كشور را شكل می دهند، نقش برآب كرده و شگفتی ساز شد.
آنچه كه در اين مجال مورد نظر نويسنده اســت، تحليل داليل پيروزی و يا تحليل 
سياسی بروز اين زلزله بزرگ در حزب دموكرات و نظام سياسی معمول آمريكا نيست 
كه قطعا اين موضوع مورد مطالعه و تدقيق دانشمندان و صاحبنظران سياسی كشور 

و جهان قرار خواهد گرفت.
آنچه كه مورد توجه اين جانب در اين مجال است، شكل گيری روندی جديد و بروز 
تكانه ای نوين و اســتراتژيک در تمايالت و باورهای ســطوحی از طبقات اجتماعی 
آمريكاست كه ما آنها را به عنوان سرمايه دار و پولدار می شناسيم؛ طبقه ای كه تاكنون  
از طريق حمايت مستقيم و غيرمستقيم خود از تكنوكرات ها و سياسيون  احزاب عمده 
و اصلی آمريكا )يعنی حزب جمهوری خواه و دموكرات (سعی داشته اند مستقيما وارد 

دنيای سياست نشده و به اصطالح آن را به اهلش بسپارند.
اما به نظر می رسد عمر اين نظريه به پايان رسيده و پولداران سياستمدار و يا سياستمداران 
پولدار از تحقق روياهای شــان توسط سياسيون نااميد شــده و خود وارد گود شده اند 
تا به دســت خود منجی آرزوها و چشم اندازهای خويش و ســاير اقشار مردمی باشند 
كه در اين مســير يا به اتكای توان مالی خود و يا به اعتبار وجهه سياســی و اجرايی ای 
كه دارند، در مســير تحقق اين خواســته و به قول معروف بيشــينه كردن تابع هدف 
 گام بردارند. ايــن طبقه اجتماعــی، به واســطه موفقيت هايی كه  در عمل كســب 
كرده اند و نتايجی كه به آنها رسيده اند، عمال برای ساير اقشار )مثل سياسيون، دانشمندان 
و اساتيد دانشگاه كه بيشتر در فضای سخنوری و نظريه پردازی ممارست كرده  و كمتر 
درعمل آنچه را كه مدعی آن هستند، به اجرا درآورده اند(  دارای جذابيت ها و جاذبه های 
بسيار و چندوجهی هستند زيرا اقشار اخير، عمال آرزوها و چشم انداز خود را در قالب اين 
طبقه ممتاز محقق شده می بينند و در اين مسير درتالشند تا بيشتر خود را شبيه آنها 
كرده و از آنها تاسی كنند. از اينرو است كه اين دسته از افراد عمال در سطح مديريت كالن 
می توانند اقشار ضعيف و فرودست جامعه را با صحبت ها ، اميدها و برنامه های خود همراه 

كنند و از اين طريق مشروعيت ويژه به خود ببخشند.
به هرحال يک تفاوت  عمده بين اقشار فرهيخته)پولدار، تحصيلكرده ، دارای مناصب 
سياســی و اقتصادی و به قول معروف از ما بهترون هست( با ساير طبقات اجتماعی 
وجود دارد كه آنها هميشه در پی آن هستند تا با اتخاذ هدفی روشن و جذاب )مثل 
آنچه كه ترامپ در 17 سال پيش به عنوان رويای رئيس جمهوری شدن مطرح كرده 
است( به اصطالح همه چيز را مطابق خواسته ها و تمايالت خود هدايت كرده و فضای 
اطراف را دلچسب و دلپذير خود شكل بدهند. به بيان ديگر اين طبقه از جوامع هميشه 
كنشگرهايی فعال می باشند كه در تالشند تا روياها و خواسته های خود را جامه عمل 

پوشانده و در اين مسير از هيچ تالشی فروگذار نمی كنند. 
از اينرو موجی جديد مبتنی بر تمايالت درحال فوران طبقه پولدار جوامع در راه است كه 
همه رداها و نقاب ها را كنار زده و با اشتياق و ولعی تمام محافظه كاری های خود را كناری 
نهاده و وارد گود سياست می شوند و به نظر اينجانب اين موج تمامی دنيا را فراگرفته و 

تحت تاثير خود قرار داده و خواهد داد.
اما آنچه می تواند در اين ميان چالش برانگيز باشــد، قدرت اين طبقه نوظهور و تازه 
به دوران رسيده سياسی در اســتمرار همراه كردن اقشاری است كه تامين آرزوها و 
مطالبات تامين نشده خود را خوش بينانه به ايشان وا می گذارندكه تا چندی پيش آنها را 
مقابل خود و استثمارگر و زالوصفت می ناميدند. حال فرقی نمی كند كه بروز  اين اتفاق 
را دليل كوتاهی و ناكامی طبقات روشنفكر، دلسوز و تحصيلكردگان فرهيخته بدانيم 
كه قالب آنها از همين طبقات ضعيف برآمده و با آرزوی بزرگ احقاق حقوق طبقات 
ضعيف وارد ساختار پيچيده قدرت در جوامع خود شده و چندصباحی بعد تحت تاثير 
امتيازات و منابع سرشار در اختيار طبقه جديد، آرمان های خود را وا نهاده و خود را در 
طبقه ممتاز و بهره مند )و به قول آمريكايی ها 1% ها(حل كردند، بدانيم و يا آن را تحت 
تاثير بروز اميالی جديد )چه خيرخواهانه و چه تماميت خواه( در طبقه ثروتمند جوامع 

بدانيم كه پای در ميدان سياست نهاده اند.
آنچه كــه قابل تامــل اســت، ورود پولــداران سياســتمدار به عرصــه مديريت 
كالن كشورهاست و آنچه مورد سوال می باشد، اين است كه آيا اين طبقه توان حل 
مسائل كالن كشورها را دارند و آيا اتفاقی كه در اياالت متحده رخ داد، در ساير كشورها 
نيز رخ خواهد داد؟ آيا ثروتمندان جوامع می توانند با درک چالش ها و مشكالت ملت 
خود، در مسير حل موثر اين چالش ها برآيند؟ به هرحال موفقيت ثروتمندان در عرصه 
كسب وكار، خود اين اميد را ايجاد می كند كه آنها اين پتانسيل را دارند اما آيا می توانند 
اين پتانسيل را از بالقوه به بالفعل تبديل كنند و آيا اصال چنين تمايل و خواستی دارند؟ 
برای پاسخ به اين سواالت بايد منتظر بود و ديد كه آقای ترامپ در چهار سال پيش رو، 
به عنوان سردمدار و پيش قراول جنبش ورود ثروتمندان به عالم سياست چه كارنامه ای 

از خود برجا خواهد گذاشت.
به اميد روزهای درخشان و سرشار از موفقيت برای كشور عزيزمان ايران. 

يادداشت

بررسي ها نشان داده اند معموال افرادي كه دچار خودشيفتگي هستند 
 ويژگي هايي دارند كه باعث مي شــود كمتر با بقيه آدم ها معاشــرت و

 وقت گذراني كنند چون خودشان را بهتر و باالتر از سايرين مي بينند و 
ترجيح مي دهند در مقام يک مديراجرايي يا يک رئيس قوي ظاهر شوند 
تا در مقام يک دوست صميمي كه همراه شما به كافي شاپ مي آيد و با 
هم اسنک و نوشيدني مي خوريد. ويژگي هايي نظير نياز دائم به تاييد، 
تمايل به كنترل آدم ها و بي رحمي در تامين نيازهاي شان، تاثير بسزايي 
در ارتقاي رتبه  افراد خودشيفته دارد. با ما همراه باشيد و نشانه هاي رايج 

خودشيفتگي را بدانيد. 
براي اينكه كمک تان كنيم بفهميد آيا شما، يا شايد رئيس تان، خودشيفته 
هستيد يا نه، پژوهش هاي روان شناســي را براي يافتن الگوهاي رفتاري 
خودشــيفتگي بررســي كرده ايم. همچنين با جوزف بورگــو، دكتراي 
روان شناسي و نويسنده »خودشيفته اي كه مي شناسيد«، صحبت كرده ايم. 

۱. در ورزش جر مي زنید
بورگو مي گويد بعضي خودشيفته ها قلدر هستند و يكي از آزاردهنده ترين 
ويژگي هاي شان اين است كه مستعد هستند بازنده اي بي جنبه و برنده اي 

بي جنبه باشند. 
مثال وقتي در يک مسابقه ورزشــي مي بازند، سعي مي كنند به داور اهانت 
كنند. وقتي برنده مي شوند، به بازنده با ديده حقارت نگاه مي كنند يا به آنها 

توهين مي كنند. 

۲. دائم احساس مي کنید به اندازه کافي تقدیر نشده اید
اين نوع آدم ها كه بورگو آنها را خودشيفته هاي » خودبزرگ پندار « مي نامد 

هميشه از دنيا شكايت دارند. 
آنها عموما احساس مي كنند لياقت چيز بهتري را دارند و فكر مي كنند 

تاييد و تصديقي را كه سزاوارش هستند، دريافت نكرده اند. 

۳. اگر خود بزرگ پندار نباشــید، درون گرا، بیش از حد 
زودرنج، تدافعي و مضطرب هستید

روان شــناس ها دربــاره » دو روي خودشــيفتگي « صحبت مي كنند. 
در يک ســو، دونالــد ترامپ اســت، كه به شــدت تهاجمي، بــا صداي 
خيلي بلند اســت. اما حالــت ماليم تري از خودشــيفتگي نيــز وجود 
دارد. ايــن حالــت »خودشــيفتگي پنهــان « ناميده مي شــود، كه 

 نشــانه هاي آن درون گرايــي، زودرنجــي، حالــت تدافعــي  و
 اضطراب است. 

ساينتيفيک امريكن گزارش مي كند: »خودبيني، تكبر و 
تمايل به برطرف كردن نيازهاي خود و ناديده گرفتن 

ديگران ويژگي هاي اصلي خودشيفتگي است كه در 
هر دو حالت آن، مشترک است.«

۴. فكر مي کنید دیگــران همه احمق 
هستند

بسياري از خودشيفته ها عالمه دهر هستند، به سختي 
با همكاران و دوستان كنار مي آيند، چون نمي توانند 
اين را باور كنند كه احتمال دارد درباره چيزي اشتباه 

كنند. 
بورگو مشاهده كرده است اين خودشيفته ها با حس 

برتري آشكاري نسبت به ديگران قدم برمي دارند. 

۵. واقعا دوست دارید به دیگران ناسزا بگویید
نيكالس هولتزمن و مايكل استربه، هر دو روان شناس از دانشگاه واشنگتن 
در سنت لوئيس هستند و در پژوهشي دريافتند افرادي كه در خودشيفتگي 
امتياز بيشتري دارند، ستيزه جو هستند و بيشــتر از همتايان فروتن خود 

دشنام مي دهند. 
همچنين تمايل دارند از زبان جنسي صريح تر استفاده كنند. 

۶.   زاهد پندار هستید  
خودشيفته ها اغلب معتقدند ديدگاه هاي شــان ذاتا برتر از چشم اندازهاي 
آدم هاي ديگر است. ولي چيزي كه عميقا براي شان ارزشمند است، توجهي 

است كه از داشتن آن ديدگاه ها دريافت مي كنند. 
مثال بورگو مي گويد شايد يک خودشيفته معتقد باشد ارتباط نزديک تري با 
خدا دارد  ولي بيشتر برايش مهم است كه آدم هاي ديگر اين ارتباط را تحسين 

و تمجيد كنند وحس عميق معنوي اش را ستايش كنند. 

۷. براي تان توجیه پذیر است که با آدم ها بدرفتاري کنید
بورگو مي گويد خودشــيفته هاي »كينه جو« معموال مي دانند رفتارهاي 
انتقام جويانه يا ضداجتماع پذيرفته نيست. اما فكر مي كنند اينگونه رفتارها 

ايرادي ندارد چون دائم احساس مي كنند به آنها ظلم شده است. 
از اين گذشته، اغلب تصور مي كنند به آنها توهين شده است در صورتي كه 
اين طور نيست، يعني دائما اين جمله را از آدم ها مي شنوند : »منظورم اين 

نيست.«

۸. از اینكه رهبر دیگران باشید و براي شان 
تعیین تكلیف کنید ، لذت مي برید

خودشــيفته ها عموما از مقام هاي رهبري لذت 
مي برند، چون مي توانند بر ديگران تسلط پيدا 
كنند و نيازشان را به بازخورد مثبت ارضا كنند. 

۹. یك فرد سرگرم کننده هستید
پيتر جانســون، روان شــناس دانشگاه 
وسترن سيدني، كارشناس روان شناسي 

 اجتماعي، مي گويد: »يک خودشيفته تارک دنيا خوب نيست، ولي اگر
سرگرم كننده و خودشيفته باشي فوق العاده است.«

۱۰. از درك احساسات نفرت دارید 
كريگ مالكين، روان شناس مدرسه پزشكي هاروارد، مي گويد: »اين واقعيت 
كه در حضور شخصي ديگر احساسي بروز دهيد، اين را به شما القا مي كند كه 
شايد از نظر احساسي تحت تاثير دوستان، خانواده، همسر، يا حتي فاجعه يا 

شكست گاه به گاه قرار بگيريد.«
به همين دليل است كه خودشيفته ها از آن بيزار هستند. 

او ادامه مي دهد درک كردن يک احساس، حس استقالل كامل شان را به 
چالش مي كشد. »اعتراف به هر نوع احساسي به آنها تلقين مي كند شايد از 

كسي يا چيزي بيرون خودشان تاثير بگيرند.«
در نتيجه وقتي صحبت از احساسات، به ويژه احساسات خودشان مي شود، 

خودشيفته ها تمايل دارند موضوع را عوض كنند. 

۱۱. احتماال جوان و مرد هستید
فردريک استينسون، روان شناس، بعد از 34653 مصاحبه رو در رو پي برد 

مردها در طول عمرشان بيشتر از زن ها استعداد خودشيفتگي دارند. 
اعتقاد بر اين است كه خودشيفتگي در بلوغ به اوج مي رسد و با باال رفتن سن 

كم مي شود. 

۱۲. جذاب به نظر مي رســید و بهتر از آدم هاي دیگر لباس 
مي پوشید

بر اساس پژوهشي كه توســط سيمينه وزيره، روان شــناس، در دانشگاه 
واشنگتن انجام شد، خودشيفته ها معموال شيک تر و از نظر فيزيكي جذاب تر 

ارزيابي مي شوند. 

۱۳. به جاي گوش کردن، فقط منتظر حرف زدن هستید
آنيتا ونجليسته، روان شناســي در دانشــگاه تگزاس در آستين دريافت 
خودشــيفته ها عموما تمايــل دارند خودشــان محور گفتگو باشــند، 
»دست شان را به طور اغراق آميز حركت مي دهند، بلند صحبت مي كنند 
و هنگامي كه ديگران صحبت مي كنند، با نگاه به اطراف بي عالقگي شان 

را نشان مي دهند.« 

۱۴. عاشق سریالي هستید
بورگو همچنين گروهي از خودشيفته ها را تصوير مي كند كه آنها را »اغواگر« 

مي نامد. 
اين آدم ها به سرعت و به آساني عاشق كسي مي شوند كه شناخت 
خوبي از او ندارند و به ســرعت نيز فارغ مي شــوند. فكر مي كنند 
شريک عشقي شان از هر لحاظ ايده آل و بي نقص است-زينتي براي 
بي نقصي خودشــان- و زماني كه واقعيت خود را نشــان مي دهد، 
 مي فهمند طرف مقابل شــان كمبودهايي دارد، و بــه رابطه پايان

 مي دهند. 

۱۵. در رابطه ها فریب کاري مي کنید
جاشوا فاستر، روان شــناس دانشــگاه آلباماي جنوبي  و كيت كمپبل 
روان شناس دانشگاه جورجيا دريافتند خودشيفته ها وقتي فكر مي كنند 
شريک زندگي شان به رابطه پايبند است، بيشتر احتمال دارد فريب كاري 

كنند. 

اگر این نشانه ها را دارید، خودشیفته اید

سرمايه گذاري مستقيم بانك ها 
چيست؟

سرمايه گذاري مستقيم عبارت از تامين 
ســرمايه الزم جهت اجــراي طرح هاي 
توليــدي و طرح هاي عمرانــي انتفاعي 

توسط بانک هاست. 
نسبت سرمايه به كل منابع مالي الزم براي 
اجراي طرح، تا مرحله بهره برداري، نبايد 

از 40 درصد كمتر باشد. 
اجــراي طرح هــاي   ســرمايه گذاري با 
تشــكيل شــركت هاي ســهامي مجاز 
است. شركت هاي ســهامي كه طبق اين 
مقررات به صــورت مســتقل از بانک ها 
تشــكيل مي شــوند، تابع اساســنامه، 
 مقــررات و آيين نامه هاي ناظــر به خود

 هستند. 
بانک هــا موظفنــد قبــل از اقــدام به 
سرمايه گذاري مســتقيم، طرح موضوع 
سرمايه گذاري را از لحاظ اقتصادي ، فني 
و مالي )در حد نياز بانک( بررسي و ارزيابي 
كنند. سرمايه گذاري مســتقيم از محل 
منابع بانک و سپرده هاي سرمايه گذاري 
در اين قبيل طرح ها در صورتي مجاز است 
كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ 
مالي قابل توجيه باشــد. ميزان حداقل 
سودآوري )نرخ بازده( توسط شوراي پول 

و اعتبار تعيين مي شود. 
بانک ها مي تواننــد تمام يا قســمتي از 
سهام خود را در شركت هايي كه از طريق 
سرمايه گذاري مستقيم تشكيل شده اند، 
پس از رســيدن به مرحله بهره برداري، 

براي فروش به عموم عرضه كنند. 
بانک ها موظفند همه ســاله حســاب ها 
و عمليات مالي شــركت هاي مشــمول 
ضوابط سرمايه گذاري مستقيم را توسط 
موسسات حسابرســي مورد تاييد وزارت 
امور اقتصادي و دارايي حسابرسي كنند. 
@eghtesaderooz

مفاهيم اقتصادی آموزش

بارها کلمه برند را شــنیده اید. آیا برند 
همان نام تجاري یك کاالست؟ یا چیزي 

فراتر از نام و لوگو شرکت شما؟ 
 برند همان چیزي است که درباره شرکت 
شما گفته مي شود، همان نمود تصویر 
ذهني شما در بازار است. چیزي که به 

سازمان شما اعتبار مي بخشد. 
تدوین اســتراتژي برند، خلق و قدرت 
 بخشیدن به برند شــرکت شماست.
 یك برنامه بلندمدت براي رســیدن به 
اهداف.براي تدوین موفق استراتژي برند 
مراحل ده گانه اي وجو دارد. این مراحل 

مرحله به مرحله طي شده ولي فرایند 
آن مستمر است و ممكن است تا رسیدن 
به یك برنامه استراتژیك برند، بعضي از 

آنها تكرار و بازبیني شود: 
۱. استراتژي کلي شرکت خود را مدنظر 

داشته باشید. 
۲. مشتریان هدف خود را مشخص کنید. 
۳. درباره مشتریان هدف خود تحقیق 

کنید. 
۴. برندتان را جایگاه سازي کنید. 

۵. استراتژي پیامي برندتان را تدوین 
کنید. 

۶. نام، لوگو و شعار برندتان را بسازید. 
۷. استراتژي بازاریابي محتواي خود را 

تدوین کنید. 
۸. وب سایت تان را توسعه دهید. 

۹. ابزارهاي بازاریابي خودتان را ایجاد 
کنید. 

۱۰. استراتژي برندتان را اجرایي کرده و 
بازخورد آن را رصد کنید. 

مراحل ده گانه باال نه تنهــا به تدوین 
استراتژي هاي برند شما کمك مي کنند 
بلكه باعث توسعه برند شما و ایجاد رابطه 

پایدار تر با مشتریان تان، خواهند شد. 

  مراحل تدوين استراتژي برند
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تامين كردن مايحتاج اوليه و خوراكي 
در تمامــي نقــاط جهــان تجارت 
پرسودي محسوب مي شود، تجارتي 
 كه از ســوپر ماركت هاي كوچك و 
كم محصول گرفته تا هايپرماركت هاي 

زنجيره اي و قدرتمند را تحت الشعاع قرار مي دهد.

 به گفته مســئوالن، ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ 
كه در آن همه كاالها با برندهاي مختلف و در فضاي رقابتي 
ارائه شود و با كاهش هزينه حمل ونقل و از توليد به مصرف 
امكان تخفيف را فراهم كنــد، آرزوي ديرينه اي بوده كه 
اين روزها به بار نشسته اســت اما از سوي ديگر اصناف بر 
اين عقيده اند كه احداث اين فروشــگاه هاي زنجيره اي بر 
 كسب وكار آنها تاثير منفي دارد و باعث مي شود اصناف به 

ورشكستگي برسند. 

»كسبوكار«ازگسترشراهاندازيهايپرماركتهاگزارشميدهد

سیطره فروشگاه های زنجیره ای بر سوپر مارکت ها
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

درفروشگاههايزنجيرهاياهميتكاالي
داخليفراموششدهاست
  مهدي ايماني، سوپرماركت دار

كاالهايي كه اين روزها در فروشــگاه هاي بــزرگ يا به اصطالح 
هايپرماركت ها به فروش مي رســند، اكثرا وارداتــي بوده و اگر 
هم به صورت قانوني وارد شده باشــند، برچسب شبنم را ندارند. 
در اين سال ها مدام تاكيد مي شــود كه بازار بايد مملو از كاالي 
داخلي باشــد. مســئوالن مصر هســتند كه توليد ملي بايد در 
اولويت قرار بگيرد اما با احداث اين فروشــگاه ها نه تنها شــاهد 

ورود و فــروش كاالهــاي خارجي هســتيم بلكــه به طور كلي 
محصوالت ايراني به دست فراموشي ســپرده مي شوند. از سوي 
ديگر، تمام كاالهــا و محصوالتي كه در ســوپرماركت ها فروش 
مي رود در فروشــگاه هاي زنجيــره اي نيز فروخته مي شــود و 
اين در حاليســت كه شاهد راه اندازي فروشــگاه هاي زيادي در 
محله هاي مختلف هســتيم كه بــه نوعي نياز به ســاماندهي و 
متولي خاص دارند. توجــه كنيد كه ســوپرماركت ها خدمات 
را جايي ارائــه مي دهند كه نزديك محل زندگي مردم اســت و 
 هزينه ســوخت و رفت وآمد ندارد. بنابراين هزينه سربار خانوار

 پايين مي آيد.

خريدازسوپرماركتمقرونبهصرفهاست
  اكبر اوليايي، كارشناس تنظيم بازار

تهيه مايحتاج خانه و خانواده و هزينه هاي مربوط به آن از مسائل 
مشــترك تمام خانواده هاســت. در اين ميان بــراي خريد اين 
مايحتاج راه هاي متفاوتي وجود دارد كه نهايتا به سوپرماركت ها 

يا فروشگاه هاي زنجيره اي مي رسيم. 
مزايا و معايبي براي خريد از هر كدام وجود دارد. خريد در فروشگاه ها 
بيشــتر جنبه احساســي دارد؛ احســاس لذت از خريد. به عبارت 
بهتر، بيشــتر بر پايه ايجاد احســاس لذت از خريد بنا شده است نه 
تامين مايحتاج مورد نياز. درواقع وقتي شــما با ســبد چرخدار از 
جلوي قفســه هاي پر از كاالهاي خوش آب ورنــگ عبور مي كنيد، 
 چشــم تان به اجناســي مي خورد كه شايد در فهرســت كاالهاي 
مورد نياز شما قرار نداشته باشــد اما آن را برمي داريد و درون سبد 
چرخدار مي اندازيد. انگار هرچه بيشتر پر باشد، شما را راضي تر مي كند. 

البته در كنار اينها بايد گفت كه طبقه بندي اجناس در قفســه هاي 
مشــخص و نزديك به هم نيز تا حدودي از اتالف وقت و سرگرداني 
افراد مي كاهد. در ســوپرماركت ها كه معموال در محل زندگي شما 
هستند و شما را مي شناسند، مساله متفاوت است. در سوپرماركت ها 
اغلب مواد تازه و مرغوب به شما عرضه مي شود و اكثر مردم ترجيح 
مي دهند مواد غذايي خود را از سوپرماركت هاي قديمي و ارزان تهيه 
كنند. رفتارهاي محترمانه و دوستانه سوپرماركت دارها با خريداران، 
در كيفيت خريد تاثير مي گذارد و همه هميشه اين نكته را مدنظر قرار 
مي دهند كه رفتارهاي دوستانه با صاحب مغازه، مي تواند در تهيه مواد 
غذايي تازه مشتريان را راهنمايي كند. در حال حاضر، سوپرماركت ها 
امكان سفارش تلفني و تحويل در منزل دارند. به جاي مراجعه هر روزه 
به سوپرماركت مي توان از تلفن استفاده كرد و چيزهايي را كه الزم 
داريم سفارش بدهيم و موقع تحويل گرفتن سفارش فاكتور خريد 
 را مطالعه كنيم و همينطور بررسي كنيم كه چيزي از سفارش از قلم 

افتاده است. 

يادداشت 2

يادداشت 1

بهازايهر38تا40نفريكسوپرماركت
وجوددارد

 دكتر محمد آقايي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت 
مدرس

فروشــگاه هاي بزرگ قطعا كمك بهتري به فــروش كاالهاي 
مصرفــي در كشــور خواهند كــرد و در بلندمدت مشــاهده 
خواهيم كــرد كــه قيمت ها كاهــش چشــمگيري خواهد 
 داشــت و در ايــن فضــاي رقابتــي، مردم ســود بيشــتري 

خواهند كرد. 
ضــرورت دارد اين فروشــگاه هاي كوچك و ســوپرماركت ها 
ســاماندهي شــوند و با تركيب آنها فروشــگاه هاي بزرگ تر 

ايجاد شــود و مطمئنا مردم از آن بيشــتر اســتقبال خواهند 
كرد. مزيت مهم ايــن فروشــگاه ها ارائه محصــوالت متنوع 
اســت. از طرفي مردم مي توانند با محصــوالت جديد در اين 
فروشگاه ها آشنا شــوند و در زير يك سقف تمام ملزومات خود 
را تهيه كنند. ايــن نحوه خريد كمك مي كند بــه اينكه مردم 
با سبك ها و شيوه هاي خريد همديگر آشــنا شوند. همچنين 
 گردش مالي اين فروشــگاه ها بســيار باال و بهتر از ساير مراكز 

فروش است. 
 در حــال حاضــر در ايــران بــه ازاي هــر 38 تــا 40 نفــر 
يك ســوپرماركت وجــود دارد كه بايــد گفت ايــران بعد از 
 چين و هند رتبه ســوم جهــان را از نظر تعداد ســوپرماركت 

دارد. 

بــااحــداثفروشــگاههاي
زنجيــرهايســوپرماركتها

ورشكستميشوند
 ســعيد درخشــان، رئيس اتحاديه 

دارندگان سوپرماركت و مواد پروتئيني
تاثيرات فروشگاه هاي زنجيره اي بر خرده فروشان 
و ســوپرماركت ها را مكرر مطــرح كرده ايم. در 
حال حاضر اين فروشــگاه ها به سرعت در حال 
گسترش هستند و واحدهاي صنفي كوچك مانند 
سوپرماركت ها از اين امر آسيب فراواني مي بينند 
زيرا با احداث يك فروشــگاه زنجيــره اي تعداد 
زيادي از اين واحدها مجبور به تعطيلي مي شوند. 
اين در حاليســت كه با تعطيلــي اين واحدهاي 
صنفي بيكاري بيش از پيش رشد كرده به طوری 
كه هر سوپرماركتي كه بسته شود، حدودا 3 نفر 
از افراد جامعه بيكار مي شــوند. اگر طرحي ارائه 
شــود كه واحدهاي صنفي كوچك را در محلي 
جمع كرده و بتوانند خدمــات خوبي ارائه كنند، 
اتحاديه هم به سمت اين حركت خواهد كرد. از 
سوي ديگر بهتر است براي احداث اين فروشگاه ها 
نقشه راهي ارائه شــود و به صورت هدفمند اين 
فروشگاه ها احداث شوند. اين حركت بسيار مفيد 
 بوده زيرا خيلي از مناطق تهران به اين فروشگاه ها 

نياز دارند. 
در ايــن بين بايد بــه اين امر هم توجه داشــت 
كه براي احداث فضاي مناســبي تعبيه شــده 
و به اين صورت نباشــد كه محلي با مســاحت 
كم براي اين فروشــگاه ها درنظر گرفته شــود 
و با اجــاره اين فضا به مشــاغل موجــود در آن 
منطقه ضربه بزند. تذكرهــاي متعددي هم به 
احداث كنندگان اين فروشگاه ها توسط اتحاديه 
داده شــده و اتحاديه بارها پيشــنهاد كرده كه 
احداث اين فروشــگاه ها را به واحدهاي صنفي 
مانند سوپرماركت ها ســپرده و از تجربيات آنها 
در اين زمينه بهره ببرند تا لطمه كمتري به اين 
واحدها وارد شود. فروشگاه هاي بزرگي در چند 
ســال اخير احداث شــدند كه به علت نداشتن 
تجربه كافي و عدم انتخاب درست براي احداث 
آنها مدت كوتاهي نيــز دوام نياورده اند و احداث 
 اين فروشــگاه ها باعث ورشكســتگي اين افراد

 شده است. 

يادداشت 3

يادداشت 4

ايرانرتبهسومجهاندرتعدادسوپرماركت

اصناف

50درصدظرفيتصنعتمبلمانكشــور
راكداست

  حســن احمديان، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و 
صادركنندگان مبلمان

مبلماني كه در كشور توليد مي شــود، مي تواند در بازار هاي جهاني 
عرضه شود و با توجه به پتانسيل هايي كه دارد، به جرات مي توان گفت 
اگر استفاده از ابزارهاي تبليغاتي در دستور كار قرار بگيرد، ما در دنيا 
حرفي براي گفتن خواهيم داشت. البته الزم است گفته شود كه اكثر 
توليدكنندگان مبلمان با ماشين آالت روز دنيا كار مي كنند درحالي كه 
ضعف ما در مواد اوليه، خدمات پس از فروش ماشين آالت وارداتي و 
همچنين يراق آالت و  ام دي اف است. در حال حاضر براي اينكه بتوانيم 

قدرت رقابت با كشورهاي خارجي را داشته باشيم، بايد مواد اوليه با 
 هزينه كمتري وارد كشور شــود و آن هم به اين دليل كه هم اكنون

 يك توليدكننده بــراي واردات اين اقالم 10 تــا 55 درصد عوارض 
گمركي پرداخت مي كند. از سوي ديگر، يكي از اصلي ترين مولفه هاي 
اين صنعت اين است كه به صادرات آن توجه شود و اين در حاليست كه 
باوجود ظرفيت 400 ميليون نفري كشورهاي منطقه، هنوز 50 درصد 
ظرفيت صنعت مبلمان كشور راكد مانده است. به طور مثال 65 درصد 
 ام دي اف ما هنوز وابسته به واردات است و ما فقط توانسته ايم 35 درصد 
نياز كشور را با توليدات داخلي تامين كنيم. به طور كلي، تامين مواد اوليه 
باكيفيت و وجود تعرفه باال، ناآگاهي از بازارهاي هدف، كمبود نقدينگي 
و ساختار سنتي از جمله مهم ترين مشكالت توليد و صادرات صنايع 

چوبي و مبلمان در كشور است. 

يادداشت 1

صنعــت مبلمان ايــران باالتريــن بازده 
 اشــتغالزايي را نســبت بــه ميــزان و

 مدت زمــان ســرمايه گذاري دارد اما در 
بازارهاي جهاني ناشناخته مانده است. 

 كارشناســان و مســئوالن با انتقــاد از 
عدم اســتفاده از ابزارهاي اطالع رســاني 
مناســب در بازارهاي داخلي و جهاني بــراي معرفي محصوالت 
توليدكنندگان ايراني معتقدند كه با توجه به وجود پتانسيل هاي 
زياد در صنعت مبلمان ايران، متاسفانه اين صنعت چه در داخل و 

چه در بازارهاي جهاني ناشناخته است. 

»كسبوكار«ازتامين35درصدبازارتوسطتوليداتداخليگزارشميدهد

 پايه هاي لرزان صنعت مبلمان
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

كاهــشوارداتچــوببــهقاچــاق
دامنميزند

محســن ضيايي، دبير اتحاديــه توليدكنندگان و 
صادركنندگان مبلمان

كشور ما در فهرست كشورهايي است كه از لحاظ سرانه جنگل فقير 
محسوب مي شوند و در حال حاضر تامين چوب يكي از مشكالت اين 
صنعت است. چوب مولفه اصلي زنجيره اقتصادي صنعت مبلمان 
در كشور است و براي اينكه اين زنجيره كامل و مبلمان ساخته شود 

تامين چوب امري حياتي براي اين بخش محسوب مي شود. اين در 
حاليست كه تصويب و اجرا شدن طرحي كه استراحت جنگلي نام 
دارد در گرو واردات چوب از طريق ايجاد بنادر و اسكله ها و همچنين 

رفع موانع موجود در سازمان حفظ نباتات كشور است. 
كاهش واردات اين محصول باعث مي شود كه قاچاق آن رونق بگيرد 
يا به قاچاق چوب دامن زده شود. به اين دليل كه جنگل هاي كشور 
فاقد پتانسيل الزم است و به سرعت، اندك جنگل موجود كشور نيز 
نابود مي شود. بنابراين الزم است مشكل مربوط به واردات چوب 

جنگلي به كشور حل شود. 

تفاوتفاحشقيمتمبلماندرمغازههاي
لوكسوپايينشهر

  رضا منجي،  مبل فروش در بازار دالوران
مبل سازي يا به روايتي صنعت مبلمان از قديمي ترين و نفيس ترين 
هنرهاي ايراني هاست اما مدتي است كه مي بينيم به دليل عدم حمايت 
و بي توجهي مسئوالن از جايگاه اصلي خود دور افتاده است. ما و بقيه 
اين راسته بازار و حتي بازار بزرگ يافت آباد به عنوان بنگاه هاي كوچك 
متاسفانه نه تنها در اين صنعت بلكه در ساير بنگاه هاي توليدي كوچك 

نتوانسته ايم آنطور كه بايد و شايد در بحث برند عمل كنيم. 
از سوي ديگر، در اين صنعت مي بينيم كه كپي برداري زيادي وجود 
دارد و مبلمان كپي برداري شــده از مدل هاي خارجي به عنوان مدل 

مثال ايتاليايي به فروش مي رسد. در حال حاضر بزرگ ترين و مهم ترين 
مشكل اين صنف، كپي برداري است كه اين موضوع نه تنها از مدل هاي 
خارجي صورت مي گيرد بلكه بعضا شــاهديم از مدل هاي ايراني نيز 
كپي برداري مي شود. بايد اينجا از مشكل ديگري كه پيش روي اين 
صنعت قرار دارد هم نام ببرم. تفاوت قيمت در اين صنف بيداد مي كند 
و مشكل واقعا كجاســت؟ اين تفاوت فاحش از كجا نشات مي گيرد؟ 
درست است كه قيمت مبل هاي وارداتي حداقل چهار برابر توليدات 
داخلي است ولي اين كاالها از كيفيت باالتري نسبت به توليدات داخلي 
برخوردارند به همين دليل در بازار داخلي نيز با تقاضاي بااليي مواجه 
هســتند اما اختالف فاحش قيمت مبلمان هاي مشابه چطور؟ مثال 
مبلمان 20 ميليون توماني در مغازه لوكس باالي شهر، به قيمت 14 

ميليون در مغازه هاي پايين شهر فروخته مي شود. 

 دغدغه 
تهيه تجهيزات مبل و پايين 

بودن تيراژ فروش، عدم تثبيت قيمت ها، 
عدم معامله نقدي و باز بودن حساب، فقدان 

تجربه و مهارت در انجام تجارت خارجي و فقدان 
توان طراحي، از مهم ترين نقاط ضعف صنعت مبلمان 
در ايران است. وجود اين ضعف ها استفاده از مديران 
دانش محور، آموزش هاي كاربردي، حمايت دولت از 
صادركنندگان و توليد كنندگان داخلي و ضرورت 

نوآوري در زمينه هاي مختلف را بيش از 
پيش آشكار مي سازد.

بخش 
قابل توجهي از توليدات 

صنعت مبلمان به عراق صادر مي شد 
كه به سبب ناامني ها در سال هاي اخير، با 

كاهش صادرات مواجه شده ايم. ارزش صادرات 
مبلمان در سال هاي 90، 91 و 92 به ترتيب 4، 
18 و 40 ميليون دالر بوده و در سال هاي 93 

و 94 اين رقم 18 ميليون دالر و ثابت 
بوده است.

يادداشت 2

يادداشت 3
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تخم مرغ محصــول غذايي 
پرمصرفي اســت كه نوسان 
قيمت آن هم ســفره مردم 
را تحت تاثير قــرار مي دهد 
هم ســود و زيان دامداران 
را، اما با وجــودي كه طبق گــزارش بانك مركزي 
قيمــت تخم مرغ طي يك ســال منتهــي به نيمه 
 مهرمــاه 95، 7.5 درصــد گران تــر شــده باز هم 
پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از زيان خود شكايت 
دارند. البته فعــاالن بازار تخم مرغ مدت هاســت 
از اشــباع بازار تخم مرغ در داخل كشــور، ســرانه 
پايين مصرف تخم مرغ نســبت به ميانگين جهاني 
و بسته شــدن راه هاي صادرات گله كرده و توجه و 
حمايت دولت را طلب مي كنند اما خبر مي رســد 
آنها دست روي دست نگذاشــته اند تا دولت كاري 
براي شــان انجام دهد و تالش مي كنند ابتكار عمل 

تحرك بخشي به بازار را خودشان به دست گيرند. 

امسال »تولك بري« موقوف
ماجرا از اين قرار اســت كه مرغداران با تماس ها و 
مذكراتي كه با هم داشــته اند، بــه اين جمع بندي 
رســيده اند كه با توجه به جذب نشدن مازاد توليد 
تخم مرغ در بازار داخلي و افق غبارآلود بازار صادرات، 
ادامه دادن به توليد، تخم مرغ مازاد بيشتر و كاهش 
قيمت و زيان بيشــتر را به دنبال خواهد داشت. به 
همين دليل در پي راهي براي كاهش توليد رفته اند 
كه هم قيمت را افزايش دهد و هــم چرخه توليد 
را تقويت كند. يكي از فعاالن بــازار دام و طيور در 
اين باره به »كســب وكار« گفت: مقرون به صرفه 
نبودن قيمت مشــكلي اســت كه از مدت ها پيش 
توليدكنندگان تخم مــرغ را به مضيقــه انداخته 
و بســياري از مرغداري ها به دليــل نبود تقاضاي 
موثر، توليد خود را كاهش داده اند. به گفته مظاهر 
فيروز، آمار و اطالعات و بررســي هاي ميداني كه 
از مرغداري ها به دســت آمده، نشــان مي دهد كه 

وضعيــت كســب وكار توليد كننــدگان اين ماده 
پراهميت غذايي طي 5 سال اخير همواره رو به تنزل 
بوده، به صورتي كه زيان ســال گذشته اين بخش، 
حدود800 ميليارد تومان برآورد مي شود. وي افزود: 
اين وضعيت سبب شده توليد كنندگان تخم مرغ به 
دنبال راهكاري براي كاهش توليد باشــند كه در 
عين حال چرخه توليد را تضعيف نكند و به همين 
منظور توافقي بين تعداد زيادي از توليدكنندگان 
تخم مرغ ايجاد شــده كه امســال از »تولك بري« 

مرغ ها خودداري كنند. 

پيامدهــاي تولك نبردن بــراي بازار 
تخم مرغ

»تولــك بري« اصطالحي اســت كه بــه پرريزي و 
از تخم رفتن مرغ اطالق مي شــود و اين شــرايط را 
مي توان با تغييراتي در جيــره غذايي مرغ به صورت 
مصنوعي هــم ايجاد كــرد كه بــه آن »تولك بري 

اجباري« مي گويند. مهرزاد امامياري، كارشــناس 
صنايع غذايــي و دامپروري در تشــريح پيامدهاي 
توقف »تولك بري« توسط توليد كنندگان تخم مرغ 
به »كسب وكار« مي گويد: با »تولك بري« مرغداران 
دوره توليد تخم مرغ را با كاهش شــديد پروتئين و 
انرژي جيره غذايي مرغ دچــار وقفه مي كنند و بعد 
از مدتي دوباره جيره را به حالت اول باز مي گردانند 
و توليد را از ســر مي گيرند. اين وقفــه معموال بعد 
 از 8 تا 10 ماه يا نهايتا يك ســال توليــد و به مدت

 يك ماه تا 40 روز انجام مي شود تا كيفيت تخم مرغ ها 
كه بعد از طي يــك دوره تخم گــذاري كاهش پيدا 
كرده، دوباره افزايش يابد. درباره جنبه هاي اقتصادي 
تولك بري مي توان به صورت مفصل تحليل كرد ولي 
آنچه امســال مرغداران انجام داده انــد يعني توافق 
براي »تولك« نبردن طبيعتــا وقفه توليد را افزايش 
خواهد داد چون پولت يا همــان جوجه هايي كه در 
حال رسيدن به مرحله تخم گذاري هستند، بيش از 

40 روز و تا 2 ماه طول مي كشد تا توليد تخم مرغ را به 
شكل مطلوب آغاز كنند. اين وقفه، كاهش توليد را در 
اوج تقاضاي بازار درپي خواهد داشت و انتظار مي رود 
قيمت تخم مرغ را حدود 20 تــا 30 درصد افزايش 
دهد. امامياري افزود: قيمت تخم مرغ در حال حاضر 
هر كيلو حدود 3400 تومان است و با توجه به اينكه 
در فصل اوج تقاضا هســتيم، اين قيمت بايد اكنون 

حدود 4000 تومان باشد. 
با قيمت فعلي مرغداران بزرگ، تقريبا در نقطه سربه 
سر هســتند و حتي زيان هم مي كنند و مرغداران 
كوچك تر قطعا زيــان مي كننــد. بنابراين تالش 
مرغداران بــراي افزايش قيمــت توجيه منطقي 
دارد. از طرف ديگر وقتي تولــك بري اتفاق نيفتد 
مرغداران، مرغ هاي به پايان موعد توليد رســيده 
را روانه كشــتارگاه مي كنند و تقاضــاي پولت – با 
فرض پيــروي اغلب مرغــداران از فراخوان تولك 
نبردن - با رشد 40 تا 50 درصدي روبه رو مي شود. 
به اين ترتيب توليد در دوره بعد از به ثمر رســيدن 
پولت هاي جديد با افزايش روبه رو مي شــود و رنج 
سني مرغ هاي تخم گذار هم كاهش خواهد يافت. 
در كل به نظر مي رســد توليد كنندگان تخم مرغ 
به دنبال راهي براي گريز از ركــود و زيان حاصل 
از مازاد توليد باشــند اما بايد در نظر گرفت كه اين 
روش ها به نفع مرغداراني كه تــوان مالي كمتري 
دارند، نيســت و طبيعتــا آنها نمي تواننــد از اين 
فراخوان اســتقبال كنند. وي با بيان اينكه دولت 
بايد از توليد تخم مرغ در كشــور با اشاعه فرهنگ 
مصرف و گشــودن راه هاي صادرات حمايت كند، 
خاطرنشان كرد: سرانه مصرف در كشور ما اكنون 
ساالنه 190 عدد است كه در صورت فرهنگ سازي 
مناســب مي توان آن را تا 250 عــدد افزايش داد. 
ضمن آنكه ما بازار بزرگ عراق را هم با بي تدبيري 
و بي توجهي دولــت تقريبا از دســت داده ايم، در 
حالي كه رقباي ما و در راس آنها كشــور تركيه با 
حمايت هاي دولتي با وجود مناقشــه شديدي كه 
 در روابط شان با عراق دارند، بازار اين كشور را قبضه 

كرده اند. 
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توليد۵۰۰هزارتنشــكردر
كشور

تاكنون 500 هزار تن شكر از چغندرقند و نيشكر 
تاكنون استحصال شده است. 

مجري برنامه چغندرقند و نيشكر وزارت جهاد 
كشاورزي با اعالم اين خبر گفت: ميزان تحويل 
چغندرقند پاييزه و بهاره به كارخانه ها تاكنون به 
3 ميليون و 200 هزار تن رسيده كه در مقايسه با 
سال گذشته از رشد 33 درصدي برخوردار است. 
عليرضا يزداني افزود: كشــت پاييزه روزهاي 
پاياني خود را مي گذراند و تاكنون حدود 12 هزار 

و 500 هكتار به زير كشت رفته است. 
وي خاطرنشان كرد: برنامه ابالغي كشت پاييزه 
 چغندرقند 18 هزار هكتار اســت كه تاكنون

 70 درصد از اين برنامه محقق شده است. 
يزداني ادامه داد: وضعيت توليد شكر در كشور 
مطلوب است و پيش بيني مي شود در روزهاي 

آينده ميزان توليد افزايش يابد. 
وي درباره برداشت نيشــكر در كشور تصريح 
كرد: از ســطح 92 هزار و 250 هكتاري قابل 
 برداشــت نيشــكر تاكنون حدود 11 هزار و

 800 هكتار برداشــت شده اســت. از سطح 
برداشت شده فوق، بيش از 920 هزار تن نيشكر 
به كارخانه ها براي استحصال شكر تحويل شده 
اســت. يزداني تاكيد كرد: پيش بيني مي شود 

ميزان شكر استحصالي به 92 هزار تن برسد. 
وي در پايان اظهار داشت: تاكنون 400 هزار تن 
شكر از چغندرقند پاييزه و بهاره و 92 هزار تن 
از نيشكر توليد شده است كه سرجمع مي توان 
گفت حدود 500 هزار تن شكر تاكنون در كشور 
توليد شده، در حالي كه برداشت همچنان ادامه 

دارد. 

خبر
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انجمن ملي شركت هاي زنجيره اي توليد گوشت مرغ و انجمن ملي طيور ايران 
در نامه اي از معاون برنامه ريزي و توسعه امور توليدي سازمان برنامه و بودجه 
كشور خواستار فراهم شدن فرايندهاي قانوني مقرراتي براي عرضه و خريد 
عمده گوشت مرغ در بورس كاالي ايران شدند. به گزارش ايانا، در نامه انجمن 
ملي شركت هاي زنجيره اي توليد گوشت و مرغ و انجمن ملي طيور ايران به 

پورمحمدي معاون برنامه ريزي و توسعه امور توليدي سازمان برنامه و بودجه 
كشور آمده است: براساس ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
در راستاي تسهيل اجراي سياســت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، خريد 
و فروش كاالهاي پذيرفته شــده در بورس هاي كااليي توسط وزارتخانه ها، 
سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي دولتي و عمومي و دستگاه هاي اجرايي نياز به 

برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد. در اين راستا پيشنهاد 
مي شود با توجه به اعالم آمادگي شركت هاي زنجيره اي در عرضه گوشت مرغ 
اســتاندارد در بورس كاال، نهادهاي دولتي خريدار عمده گوشت مرغ شامل 
نهادهاي نظامي و انتظامي، مراكز آموزشي و دانشگاه ها، وزارتخانه ها و نهادهاي 
اجرايي صرفا از طريق بورس كاالي ايران و در قالب رقابتي و شفاف خريد كنند.

مرغداران خواستار عرضه و خريد عمده گوشت مرغ در بورس كاال شدند

هنوز لبخند به خودكفايي 
محصــول  در  رســيدن 
اســتراتژيك گندم را روي 
لب داشتيم كه خبر رسيد 
مســئوالن بــراي صادرات 
مازاد گندم توليدي امسال در انتظار مجوز هستند 
و بازاريابي آن هم انجام شده است. سوال اينجاست 
كه صادرات گندم قرار است با چه هدفي انجام شود 
و آيا اصوال ايــن صادرات توجيــه اقتصادي دارد؟ 
كارشناسان پاسخ هاي درخور تاملي به اين پرسش 

مي دهند. 

3 ميليون تن گندم صادر مي کنيم
معاون وزيرجهاد كشــاورزي ميــزان نهايي توليد 
گندم در سال جاري را حدود 14 ميليون تن اعالم 
كرد و درباره مازاد توليد اظهارداشت: از اين ميزان 
نزديك به 11 ميليــون و 520 هزارتــن در قالب 
خريد تضميني از كشاورزان خريداري شد كه اين 
عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد 
افزايش دارد. بــا توجه به مازاد مصــرف گندم در 
كشور، قصد داريم حدود 3 ميليون از اين محصول را 
صادر كنيم. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران 
اضافه كرد: هم اكنون نيز درحال پيگيري اخذ مجوز 
براي صادرات گندم دروم، گندم نرم و آرد از كشور 
هســتيم و فكر مي كنم تا 10 روز آينده اين مجوز 
صادر شــود. قنبري با بيان اينكه بعد از اخذ مجوز، 
محصول را به مزايده مي گذاريم و براي آن بازاريابي 

مي كنيم، به اين پرسش كه كدام كشورها متقاضي 
خريدار گندم ايران هستند، پاسخ داد: ايتاليا، تركيه، 
كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهاي اروپايي از 

جمله متقاضيان خريد گندم ايران هستند. 

زيان 450 ميليون دالر صادرات گندم
صادرات گندم براي ما از نظر اقتصادي توجيه ندارد 
و اگر گندم مــازاد را صادر مي كنيم، شــايد دليل 
آن اين باشــد كه مقداري از پولي كــه بابت خريد 
تضميني به كشــاورزان پرداخت شــده، برگشت 
داده شــود. كرامت ا... وكيلي پور، عضو هيات مديره 
كانون خبرگان كشاورزي كشور با بيان اين مطلب 
به »كســب وكار« مي گويد: وقتــي قيمت جهاني 

گندم حــدود 200 دالر در هر تن اســت و قيمت 
گندم با هزينه هــاي جانبي براي مــا باالي 350 
دالر تمام مي شــود، به ازاي هر تن صادرات گندم 
150 دالر ضرر مي كنيم و مجمــوع 3 ميليون تن 
صادرات حدود 450 ميليون دالر زيان ايجاد خواهد 
كرد. اين كارشــناس در پاســخ به اين پرسش كه 
چرا خودكفايي گندم براي مــا چنين زياني ايجاد 
مي كند، گفت: خودكفايي گندم براي ما اين زيان 
را ايجاد نكرده، بلكه به دليل پايين بودن بهره وري، 
قيمت تمام شده توليد ما نسبت به ميانگين جهاني 
باالست و اين امر باعث زيان ما شده است. مجموعه 
عوامل از تكنولــوژي و تجهيزات و كود و ســم تا 
آموزش ديده بودن كشاورزان و شرايط اقليمي در 

افزايش بهره وري موثر اســت و واقعيت اين است 
كه ما نمي توانيم به سرعت شرايط فعلي بهره وري 
توليدات زراعي محصولي مثل گندم را تغيير دهيم. 
به گفته وي، صادرات آرد هم توجيه اقتصادي ندارد 

و زيان آن حتي از صادرات گندم هم بيشتر است. 

بي برنامگي در جذب گندم مازاد
يك كارشناس اقتصادي نيز با بيان اينكه خودكفايي 
در گندم نبايد براي كشــور ايجاد زيــان كند، به 
»كســب وكار« گفت: ما با يــك پارادوكس مواجه 
هستيم. از يك سو استراتژي خودكفايي گندم براي 
كشور ما مهم اســت و نبايد در نياز اساسي غذاي 
كشور به خارج متكي باشيم و از سوي ديگر قيمت 
توليد ما در اين محصول  و بســياري از محصوالت 
ديگر  باالست و واردات آن نسبت به توليد داخلي 
بسيار به صرفه تر اســت و اگر مثل امسال توليد ما 
از مصرف داخلي بيشتر شــود، صادرات آن توجيه 
اقتصادي ندارد. عضو اتــاق بازرگاني اروميه با بيان 
اينكه مسئوالن وزارت كشاورزي براي جذب مازاد 
توليد گندم امسال برنامه اي نداشته اند، گفت: الزم 
است پيش بيني هايي براي سال هايي مثل امسال 
كه توليد مازاد داريم، داشــته باشيم و براي توليد 
محصوالت و فرآورده هاي غذايــي و دامي از گندم 

مازاد استفاده كنيم.
 قنبرپور همچنين با اشــاره به مشكل كمبود آب 
در كشــور، تصريح كرد: اگر واقع بينانه به شرايط 
كشور نگاه كنيم، افزايش كشــت گندم به عنوان 
 يك محصول آب بر با شــرايط كشور ما هماهنگ

 نيست. 

»كسبوكار«بررسيميكند

صادراتگندمبدونتوجيهاقتصادي نيازبهفناورينوبرايتوســعه
معادن

  دکتر مهدي کرباسيان

 حوزه معدن باوجود پتانســيل بااليي كه در پيشبرد 
توسعه اقتصادي كشــور دارد، طي سال هاي طوالني 
مغفول بوده است با اين حال اقدامات و برنامه ها براي 
جبران عقب ماندگي ها به سرعت درحال انجام است 
و باوجــود تنگناهاي موجود، پيشــرفت خوبي را در 
طرح هاي توسعه معدني شاهديم. يكي از بخش هاي 
معدن كه بايد به صورت جدي تري به آن توجه كرد، 
بخش اكتشافات است. كشور ما به حمدهلل از نظر تنوع 
و حجم ذخاير معدني در دنيا كم نظير است به نحوي 
كه ما 68 نوع ماده شناخته شده معدني در كشور داريم 
و احتمال اينكه مواد معدني ديگري نيز داشته باشيم 
و با ادامه اكتشــاف به آنها دست يابيم، زياد است. كار 
اكتشافي كه تاكنون در كشــور انجام شده، نسبت به 
پتانسيل ها بسيار كم است به طوري كه در بيش از يك 
ميليون و 600 هزار كيلومترمربع مساحت كشور حدود 
7 درصد كار اكتشافي دقيق انجام و ذخاير قطعي كشف 
شده است. در سال هاي اخير سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني به عنوان بازوي حاكميتي اين 
بخش، حدود 250 هزار كيلومترمربع اكتشاف جديد را 
در دستور كار قرار داد و بيش از 100 هزار كيلومترمربع 
كار اكتشافي انجام شده است. اين اكتشافات تقريبا 
تمام پهنه كشور را دربر مي گيرد و خوشبختانه به نقاط 
اميدبخشي هم در حوزه اكتشافات جديد رسيده ايم. 
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه كار 
اكتشافي ما تاكنون بيشتر به سطح زمين و عمق هاي 
كم معطوف بوده و چندان به اكتشاف در اعماق زمين 
نپرداخته ايم. اگر كار اكتشافات را به عمق هاي بيشتر 
ببريم، قطعا حجم ذخاير معدني قابل استحصال كشور 
رشد قابل توجهي خواهد داشــت. براي اكتشاف در 
اعماق زمين و همچنين براي بهره بــرداري از ذخاير 
معدني در عمق زياد، نيازمند تجربه و فناوري جديدي 
هستيم كه انتظار داريم مراكز پژوهشي بخش معدن با 
همكاري مراكز پژوهشي جهان، دانش و فناوري اين كار 
را براي ما فراهم كنند. ماموريت ويژه اي براي نيل به اين 
مقصود به مراكز پژوهشي معدن داده شده و اقدامات 
آنها نيز آغاز شده كه بي صبرانه در انتظار به بار نشستن 

اين اقدامات هستيم. 
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توســعه فعالیت های دانش بنیان حوزه صنعت، 
معدن و تجارت با ایجاد ۴۰ شهرک جدید فناوری 
ظرف پنج سال آینده یکی از ماموریت هایی است 
که بر اســاس قانون جهش تولید دانش بنیان به 

وزارت صنعت واگذار شده است.
به گزارش ایســنا، قــرار بر این اســت که قانون 
جهش تولید دانش بنیان بسیاری از ساختارهای 
اقتصادی را تغییر داده و امکانات بســیاری را در 
اختیار شــرکت های دانش بنیــان و خالق قرار 
دهد. بر همین اســاس معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری تمرکز جدی بر اجرایی سازی 
»قانون جهش تولید دانــش بنیان« دارد. قانونی 
که تصویب شــده اســت تا فعالیت شرکت های 
دانش بنیان و خالق را تسهیل کند و تالش های 
زیســت بوم فناوری و نــوآوری را ریل گذاری و 
هدفمند کند. این کار را هم در وهله اول با تغییر 
زیرســاخت های فکــری در حــوزه اقتصادی و 

فرهنگی انجام می دهد.
آیین نامه های اجرایی این قانون توســط هیات 

وزیران به همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط ابالغ 
شده است تا همه ظرفیت های تخصصی، قانونی 
و ســازوکارهای اجرایی آن را به بهترین شــکل 
به کار بگیرند. وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
هم یکی از مخاطبان ایــن آیین نامه های اجرایی 
است که در زمینه حمایت از تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت 

نقش آفرینی خواهد کرد.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، توسعه 
فعالیت هــای دانش بنیان فعال حــوزه صنعت، 
معدن و تجارت با ایجاد ۴۰ شهرک جدید فناوری 
ظرف پنج ســال آینده یکــی از ماموریت هایی 
اســت که این قانون به عهــده وزارتخانه مذکور 
گذاشته اســت. به این نهاد تکلیف شده است که 
در چارچوب قوانین و مقررات نســبت به ایجاد 
این مراکز از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران که 
مکان و حوزه فعالیت آن توســط این وزارتخانه 
تعیین می شــود، اقدام کند. همچنین به منظور 

توســعه یک هزار واحد کارگاهــی و مکان های 
تحقیق و توسعه برای شــرکت های دانش بنیان 
واحدهــای تحقیق و توســعه کســب وکارهای 
کوچک فناور، با محوریت سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران از محــل منابع در 
اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.

ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری تاکید دارد که »این قانون، مشــکالت 
هشت ساله دانش بنیان ها را مرتفع خواهد کرد«. 
یکی از مشــکالت مهمی هم که این مجموعه ها 
در این چند سال با آن دســت به گریبان بودند، 
تامین زمین و فضایی برای فعالیت اســت که بر 
اساس آیین نامه ابالغی؛ سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران مجاز شــده است 
در چارچــوب قوانیــن و مقررات مبلــغ تعدیل 
اقســاط معوق مربــوط به حقوق انتفــاع زمین 
واحدهای دانش بنیانی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به 
بهره برداری رسیده و فعال هستند را ۵۰ درصد 

کاهش دهد.

معاون وزیر صمت در بازدید از معادن شهرســتان 
بهمئی بر رفع مشکالت پیش روی معادن در بهمئی، 

ایجاد اشتغال و توسعه منطقه تاکید کرد.
نظر ویژه معاون وزیر صمت به ۶ معدن بهمئی

به گزارش دنیای معدن، معاون وزیر صمت در بازدید 
از طرح های حوزه صنعت، خواســتار توجه جدی و 
برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده برای جلوگیری 

از پایمال شدن معادن و سرمایه ملی شد.
جعفری گفت: در تالش هســتیم مشکل معادن در 
شهرســتان بهمئی را با همــکاری نهاد های زیربط 
رفع کنیم. وی افزود: جمهوری اســالمی ایران در 
تولید فرآورده های معدنــی دارای تنوع محصولی 
اســت، در حالی که ۶۷ نوع ماده معدنی در معادن 
کشور شناخته شده است. معاون وزیر صمت حضور 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در معادن را برای 
استخراج سیلســتین، فرصتی مهم برای راه اندازی 
دیگر کارخانجــات مرتبط و به کارگیــری و ایجاد 
اشتغال برای جوانان و افراد جویای کار این منطقه 
عنوان کرد و گفت: با تامین امکانــات، تجهیزات و 
فناوری های الزم، زمینه توسعه و پیشرفت در صنایع 

معدنی استان کهگیلویه و بویراحمد فراهم است.
نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی چرام 
و لنده در مجلس شورای اســالمی با اشاره به اینکه 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه شهرستان 
بهمئی ظرفیت ها و توانمندی های بسیار خوبی در 
زمینه معادن دارد گفت: سال ها چشم انتظارِی مردم 

این شهرستان در کنار این معادن و سرمایه های بزرگ 
و وعده های گوناگون برای راه اندازی، کسب درآمد، 
اشتعالزایی و جلوگیری از خام فروشی محقق نشد 
که باید نسبت به تامین حقوق عمومی مردم در این 
زمینه اقدام شود. حجت االسالم سید محمد موحد 
با بیان اینکه، خام فروشی یکی از مشکالت اساسی 
و بالی جان ثروت های ملی از جمله معادن اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان بهمئی است افزود: 
در شهرستان بهمئی ۶ معدن سلستین در روستا های 
گنبد بردی، دوپــری نظری، قبر قیصــر، گودبن، 
پیرمورد و دره بید کشف و برخی از این معادن در حال 
بهره برداری اســت. وی ادامه داد: معادن سلستین 
بهمئی با ظرفیت بالقوه استخراج ساالنه هزار تن و 
با درجه کیفی خوب، به لحاظ ارزش صادراتی و ارز 
آوری اهمیت مهمی در بهبود و شــکوفایی اقتصاد 

شهرستان بهمئی، استان و کشور دارد.
موحد بیان کرد: به تازگی برخی از ســرمایه گذاران 
بخش معدن ازکشور چین برای دستیابی به معادن 
بهمئی از جمله معدن سلســتین تولیــد کربنات 
استرانســیوم در منطقه دوپر نظــری بهمئی اعالم 
آمادگی کردند و مبلغ ۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
در این طرح انجام می شــود و در سه مرحله اجرایی 
می شود که بر طبق نظر کارشناسان مربوطه اشتغال 
زایی این طرح بیش از ۲ هزار نفر به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم است. نماینده مردم شهرستان های 
کهگیلویه، بهمئی چرام و لنده در مجلس شــورای 

اسالمی با اشــاره به اینکه، شهرستان بهمئی دارای 
ظرفیت هایی است که در نقاط مختلف جهان برای 
دسترســی به آن تالش می کنند، ولی سهم ناچیز 
معادن در توسعه و اشتغال شهرستان همواره باعث 
نارضایتی مردم شهرستان بوده است گفت: یکی از 
مطالبات همیشگی مردم، جلوگیری از خام فروشی 
معادن سلستین اســت، که ســاخت و راه اندازی 
کارخانه کربنات استرانســیوم، عالوه بر پایان دادن 
به خام فروشــِی معادن سلســتین، نقش مهمی در 
زمینه کاهش بیکاری و حل مشــکل اشــتغال در 
شهرستان خواهد داشــت. گفتنی است ترکیبات 
سلستین و کربنات استرانسیوم و تولید محصوالتی 
همچون اکسید استرانســیوم، کربنات استرانسیوم 
و هیدروکسید و نیترات آن در صنایع الکترونیکی، 
داروسازی و پتروشیمی موارد استفاده زیادی دارد و 
می توان با تولید این محصوالت ارزش افزوده حاصل 
از تولید و صادرات این محصول را به صورت تصاعدی 
افزایش داد چرا که کیفیت و عیار سلستین موجود در 

معادن کشور در سطح خوبی قرار دارد.
کهگیلویه و بویراحمد اســتانی با حدود یک درصد 
جمعیت و مساحت کشور در جنوب غربی ایران در 
دامنه رشته کوه زاگرس قرار گرفته است، این استان 
دارای ۹ شهرستان است و یکی از این شهرستان ها 
بهمئی اســت که در فاصله ۳۵۰ کیلومتری مرکز 
 اســتان در همجــواری اســتان خوزســتان واقع 

شده است.

براساسقانونجهشتولیددانشبنیانمحققمیشود

ایجاد ۴۰ شهرک فناوری برای توسعه فعالیت های دانش بنیان از سوی وزارت صمت

نظر ویژه معاون وزیر صمت به ۶ معدن بهمئی

نکته الزم به ذکر در خصوص عملکرد ماهانه »کگل« 
از سال مالی گذشــته آن است که این شرکت معدنی 
از محل فروش محصوالت در بازار صادراتی درآمدی 
را حاصل نکرد اما؛ طی این دوره ماهانه میزان درآمدی 
که از سوی فروش محصوالت در بازار خارج از کشور به 

ارمغان آورد برابر با ۶۳۷ میلیارد تومان است.
به گزارش دنیای معدن، شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال 
۱۴۰۱ درآمد ماهانه ای که از فروش محصوالت تولیدی 
خود طی این دوره شناسایی کرد مبلغی بالغ بر ۲ هزار 
و ۸۰۸ میلیــارد تومان بود، همچنین میــزان درآمد 
تجمیعی این شرکت معدنی طی ۵ ماه سپری شده از 
ابتدای سال مالی تاکنون برابر با ۱۴ هزار و ۶۶۳ میلیارد 

تومان بود. کگل میزان درآمدی که در مردادماه از فروش 
محصوالت به دست آورد مربوط به فروش در بازار های 
داخل و خارج از کشور بود، بیشترین درآمدی که این 
شرکت از فروش محصوالت به دست آورد متعلق به بازار 
داخلی بود که ۷۷ درصد از درآمد ماهانه در مردادماه را 
در اختیار داشت، میزان درآمدی که در بازار داخل کشور 

شناسایی کرد برابر با ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بود.
درآمد ماهانه ای که شــرکت معدنــی و صنعتی گل 
گهر از ابتدای ســال مالی تا انتهای مردادماه توانست 
از خود بر جای بگذارد در مقایسه با ماه گذشته شاهد 
رشــد ۲۴ درصدی بود، میزان درآمدی که »کگل« 
طی ۵ ماه گذشــته از فــروش محصــوالت در بازار 
صادراتی از خود بر جای گذاشــت مبلغی بالغ بر یک 

هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان بود و این مبلغ در مقایسه 
 با دوره مشابه ســال گذشــته ۸۰۵ درصد افزایش را 
در پی داشــته اســت. نکته الزم به ذکر در خصوص 
عملکرد ماهانه »کگل« از سال مالی گذشته آن است 
که این شــرکت معدنی از محل فروش محصوالت در 
بازار صادراتی درآمدی را حاصل نکرد اما؛ طی این دوره 
ماهانه میزان درآمدی که از سوی فروش محصوالت در 
بازار خارج از کشور به ارمغان آورد برابر با ۶۳۷ میلیارد 
تومان است. درآمدی که »کگل« در مردادماه از فروش 
محصوالت شناســایی کرد مربوط به فروش »گندله 
ریزدانه، کنسانتره ســنگ آهن )داخلی و صادراتی( و 
گندله )داخلی و صادراتی(« بــود، عمده ترین درآمد 
شناسایی شده توسط این شــرکت معدنی متعلق به 

محصول »گندله )داخلی(« با یک هزار و ۹۸۹ میلیارد 
تومان بود که نرخ فروش آن در ازای هر تن نزدیک به 
۳ میلیون تومان معامله شد. شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر درآمد صادراتی کــه در مردادماه حاصل کرد 
مربوط به فروش گندله و کنســانتره سنگ آهن بود، 
میزان درآمدی که از فــروش هر یک از محصوالت به 
دست آمد به ترتیب برابر با ۳۳۵ میلیارد تومان و ۳۰۱ 

میلیارد تومان بود.

درآمد گل گهر به کانال صعودی بازگشت
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گروهصنعتیایرانخودروشرکت
برترجشنوارهحاتمشناختهشد

گروه صنعتــی ایران خــودرو تندیس برتر و 
لوح تقدیر چهارمین جشــنواره ملی حاتم را 

دریافت کرد.
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی حاتم 
)حمایت از تولید ملی( با مشــارکت و حضور 
گروه صنعتی ایــران خودرو، شــرکت های 
صنعتی-تولیدی، خدماتی مدیران اقتصادی 
در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

با توجه به انجام موفــق پروژه های مرتبط با 
سیاســت های ابالغی اقتصــاد مقاومتی در 
داخلی سازی و جلوگیری از ارزبری خدمات 
نگهداری و تعمیرات قطعات یدکی و تجهیزات 
توسط گروه صنعتی ایران خودرو، این شرکت 
تندیس برتر جشــنواره ملی حاتــم را از آن 

خود کرد.
هدف جشنواره حاتم در سال »تولید، دانش 
بنیان، اشتغال آفرین« بررسی توانمندی های 
بالقــوه و بالفعل صنعت و اقتصاد کشــور در 
تحقق تولید و اشتغال آفرینی و معرفی آخرین 
دستاوردها و موفقیت برندهای ایران براساس 

لیاقت و ارزش آفرینی ملی بوده است.
در آیین اختتامیه جشــنواره ملی حاتم که 
با همکاری وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
مجلــس شــورای اســالمی و شــماری از 
دستگاه های اجرایی و مدیران بنگاه های برتر 
اقتصاد ایران برگزار شــد، از واحدهای نمونه 

صنعتی و اقتصادی کشور قدردانی شد.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل به نمایندگی 
از مدیرعامل گــروه صنعتی ایــران خودرو 

تندیس برگزیده برتر را دریافت کرد.

خبر

طبق آمار، در مجموع چهار 
ماهه نخست امسال، همگام 
با افزایش تولید فوالد، بخش 
قابل توجــه این تولید صرف 
مصارف داخلی شده و بخش 
کمتری به صادرات اختصاص یافته است؛ بر این اساس 
میزان آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳ الی 

۲۹ درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش ایســنا، بر اســاس آماری که توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، 
از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه  قریب به ۳۸ میلیون 
تن از انواع اقالم فوالدی در کشور تولید شده است که از 
این میزان حدود چهار میلیون تن صادر و الباقی صرف 
مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری 
فوالد کشور در این مدت نسبت به چهار ماهه ابتدایی 

سال ۱۴۰۰ رشد ۱۳ تا ۲۹ درصدی داشته است.
از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیر ۱۴۰۱ در مجموع سه 
میلیون و ۲۳۵ هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولید شده 
که سه میلیون و ۲۰۶ هزار تن آن صادر شده است. میزان 

مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که دو میلیون 
و ۸۲۵ هزار تن بوده است، ۱۳ درصد بیشتر شده است.

پس از آن طی چهار ماه امسال ۱۰ میلیون و ۵۸۷ هزار تن 

شمش فوالد )فوالد میانی( تولید شده که از این میزان با 
رشد ۱۹ درصدی نسبت به مصرف شمش در مدت مشابه 
سال گذشــته )هفت میلیون و ۴۸ هزار تن( به هشت 

میلیون و ۳۷۶ هزار تن برای مصراف داخلی رسیده است.
در مدت مذکور سال جاری، تولید محصوالت فوالدی 
هفت میلیون و ۴۲۶ هزار تن ثبت شده که شش میلیون 
و ۷۹۴ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است 
و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در چهار ماه 
نخست سال ۱۴۰۰ که پنج میلیون و ۵۷۵ هزار تن بوده، 

۲۲ درصد افزایش مصرف را رقم زده است.
همچنین رشد مصرف آهن اسفنجی نیز ۲۲ درصدی 
ثبت شده است؛ در مجموع چهار ماهه سال ۱۴۰۱ قریب 
به ۱۲ میلیون و ۵۴۹ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده 
که ۱۲ میلیون و ۳۸۳ هزار تــن صرف مصارف داخلی 
شده است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در 
مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیون و ۱۷۰ هزار تن ثبت 
شده است. بر اساس آمار بیشترین رشد مصرف ظاهری 
فوالدی ها در این مقایسه آماری متعلق به مقاطع طویل 
فوالدی است. در چهار ماهه ابتدایی سال جاری چهار 
میلیون و ۱۹۱ هزار تن مقاطع طویل فوالدی در داخل 
تولید و سه میلیون و ۴۷۴ هزار تن آن در داخل مصرف 
شده است که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه 
سال گذشته معادل دو میلیون و ۷۰۲ هزار تن، ۲۹ درصد 

بیشتر شده است.

نسبتبه۴ماههنخستسال۱۴۰۰

مصرف فوالد کشور بیشتر شد

از سوی خانه معدن ایران؛
نخستینجشنوارهملیعکس

معدنبرگزارمیشود
رئیس خانه معدن ایران از برگزاری نخســتین 
جشنواره ملی عکس معدن خانه معدن ایران 
در بهمن ماه ۱۴۰۱ خبــر داد. به گزارش خانه 
معدن ایران، »محمدرضا بهرامن« با اعالم این 
خبر افزود: جشنواره عکس معدن به عنوان یک 
پدیدار صنعتی- هنری در عرصه معدن ایران 
است. وی بیان داشت: در این راستا، خانه معدن 
ایران به عنوان فراگیرترین تشــکل معدنی در 
بخش خصوصی، نخستین جشنواره ملی عکس 
معدن را که یکی از حرفه ای ترین جشنواره های 
عکس کشور است برنامه ریزی کرده تا در جهت 
فرهنگ سازی این بخش مهم و ارزش آفرین، 

نیزگامی بزرگ بردارد.
بهرامن گفت: در این راستا قصد داریم هنرمندان 
را در حمایت از این عرصــه  مهم همراه کرده تا 
بتوانیم با استفاده از نگاه تیزبینانه و دقیق عکاسان 
و باز و بسته شدن لنز دوربین ها از چالش های 
پیش روی کارآفرینان این حوزه تصاویر نابی را 
به نمایش بگذاریم. وی ادامه داد: از این رو از همه 
عالقمه ندان دعوت می شود در این فراخوان که 
اواسط شهریورماه منتشر خواهد شد ما را یاری 
کرده تا در نخستین دوره این جشنواره شاهد 
ارسال آثار بدیع و ارزشــمند طیف وسیعی از 
عکاسان این سرزمین باشیم. رییس خانه معدن 
ایران اضافه کرد: در این دوره برگزاری اردوهای 
عکاسی در چندین معدن منتخب برنامه ریزی 
شــده اســت تا عالقه مندان بتوانند بر اساس 
محورهای منتشر شده در فراخوان از روند تولید 

محصوالت معدنی عکاسی کنند.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

صنعت و 
معدن
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در جلسه ای در فرمانداری تفرش تاکید شد:
حل مشكل آب شهرســتان تفرش در مدت زمان 

كوتاه برطرف شود
  ســید محســن موســوی: در 
جلســه ای در فرمانــدار تفرش 
با حضــور محمد رضــا رضایی 
فرمانــدار، ولــی اهلل بیاتــی 
نماینده مردم شهرســتان های 
تفرش، آشــتیان و فراهــان در 
مجلس شورای اســامی  ، زندیه 
وکیلــی معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری مرکزی ، مهندس یوســف عرفانی نسب مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضاب اســتان مرکزی  و جمعــی از مدیران اســتان و 
 شهرستان ، بر حل مشــکل آبی شهرســتان تفرش در مدت زمان کوتاه 

تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضاب اســتان مرکزی  در این 
جلســه که در روز یکشنبه 13 شــهریورماه برگزار شــد ، مصوب گردید 
یک دســتگاه پمپ جدید برای افزایش ظرفیت پمپــاژ طرح اضطراری 
آب هفتیــان حداکثر ظرف یــک هفته تهیــه و نصب گردد و مشــکل 
 کمبود آب شرب شهر تفرش و روســتاهای متصل به شبکه آب هفتیان

 برطرف شود.
در این جلســه همچنین بر انجام اقدامات الزم برای آزادســازی مســیر 
 و عبور خــط انتقال فاضاب منطقه موســوم به پشــت ســینما تاکید 

شد.

بيش از يك هزار 648 ميليون متر مكعب گازطبيعی در سه ماهه 
نخست امسال در استان مركزی به مصرف رسيده است

موســوی:  محســن  ســید 
محمدرضاســمیعی مدیرعامل 
شرکت گاز استان مرکزی گفت: 
در ســالی که به فرمایــش مقام 
معظم رهبری)مدظلــه العالی(، 
ســال »تولیــد، دانش بنیــان، 
اشــتغال آفرین« نامگذاری شده، 
گاز طبیعی به عنوان محور توسعه 
و تولید، در اشتغال آفرینی و رونق کســب و کارهای موجود بسیار موثر و 

نقش اساسی دارد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ، سمیعی، با تاکید بر 
سیاست جایگزینی گاز طبیعی با ســایر سوخت های مایع نظیرگازوئیل، 
مازوت و فرآورده های میان تقطیر، بیان داشت: در سه ماهه نخست امسال 
در بخش صنایع استان اســتان مرکزی بیش از803 میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی مصرف شده که نســبت به بازه زمانی مشابه سال 1400 رشد 

7درصدی داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان مرکزی گفت: مصرف گاز طبیعی عاوه بر 
مزیت های زیست محیطی، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و 
افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری در صنایع نسبت به سوخت مایع است.

سمیعی تاکید کرد: هم اکنون این شرکت توانســته در برنامه ریزی های 
مربــوط بــه گازرســانی بــه بخش هــای صنعتــی، نیروگا هــی، 
 تجــاری، عمومــی و بخــش خانگــی بــه اهــداف تعیین شــده خود 

دست یابد.

سنگ نگاره می تواند يك جاذبه گردشگری بی نظير  
در استان باشد

موســوی:  محســن  ســید 
معــاون گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان مرکزی از 
برگزاری نخستین کارگاه آموزش 
تخصصــی ســنگ نگاره ها برای 
راهنمایان گردشگری استان خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان مرکزی، سید حســن حســینی روز 13 شــهریور 1401 اظهار 
کــرد: »دوره آموزش تخصصی ســنگ نگاره های تیمره ویــژه راهنمایان 
گردشــگری با حضور پژوهشــگر علی ناصری فرد و رســول مجیدی به 
 صورت میدانی و در محل ســنگ نگاره های روســتای فرنــق و گلپایگان 

برگزار شد.«
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل  گردشــگری  معــاون 
و صنایع دســتی اســتان مرکزی با اشــاره به اینکه این دوره آموزشی با 
حضور 37 نفر شــرکت کننده برگزار شــد افزود: »این کارگاه آموزشــی 
به مدت 10 ســاعت و بــرای گروه راهنمایــان محلی شــهرهای )اراک، 
خمین، دلیجان، آشــتیان( با هدف تســلط و مهارت افزایــی در اجرای 
 تورهای ســنگ نگاره های استان؛ با همکاری موسســه آموزشی ساتراس

 برگزا ر شد.«
حسینی با تاکید بر اینکه سنگ نگاره می تواند یک جاذبه گردشگری بی نظیر 
باشد ادامه داد: »معرفی سنگ نگاره ها همراه با ارزش و اهمیت آن و به صورت 
اصولی به مردم  از  قدم های الزم برای رســیدن به این مهم اســت که باید 

صورت گیرد.«
او ادامه داد: »فرامــوش نکنیم که قبل از هر چیز وجــود یک اتاق معرفی 
الزم اســت، تا قبل از اینکه بازدیدکننده ها ســنگ نگاره ها را به تماشــا 
 بنشــینند، با توضیحات الزم در مورد تاریخچه و فلســفه وجودی آن ها 

آشنا شوند.«
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان مرکزی گفــت: »ســنگ نگاره ها، میــراث کهن پیشــینیان به 
شــمار می روند کــه ارزش واالیی در شناســاندن نوع اندیشــه و زندگی 
بشــر دارند. ایــن راویــان خاموش تمــدن در نهــان خویــش از زبانی 
 مشــترک و ارتباطــات انســانی شــگفت انگیز در روزگاران باســتان 

حکایت می کنند.«
حسینی با تاکید بر اینکه مبانی این آثار ارزشــمند، متعلق به ایران است 
ادامه داد: »مســووالن مربوطه باید در این زمینه اطاعات خود را افزایش 
دهند، چــرا که ســنگ نگاره ها، کهن تریــن مبانی خط، اندیشــه و هنر 
 ایران را به جهــان معرفی می کننــد و درآمدزایــی و کارآفرینی فراوانی 

به دنبال خواهند داشت.«

استان ها

اینستاگرام ۴۰۲ میلیون دالر در اروپا جریمه شد
رگوالتور حریم خصوصی ایرلند پس از تحقیقاتی که در خصوص مدیریت دیتای کودکان توسط اینستاگرام انجام گرفت، این پلتفرم را ۴۰۵ میلیون یورو )۴۰۲ میلیون دالر(  جریمه کرد. سخنگوی 

شرکت ِمتا پلتفرمز که شرکت مادر اینستاگرام است، اعالم کرد اینستاگرام قصد دارد در برابر این جریمه، درخواست تجدیدنظر کند. تحقیقاتی که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، به کاربران خردسال بین 
۱۳ تا ۱۷ سال متمرکز بود که اجازه یافتند حسابهای کاربری تجاری داشته باشند که انتشار شماره تلفن و نشانی ایمیل کاربر را راحت تر می کنند. سخنگوی کمیسیونر حمایت از دیتای ایرلند که رگوالتور 

نظارت کننده بر شرکت ِمتا پلتفرمز است، اظهار کرد: ما جمعه گذشته تصمیم نهایی را گرفتیم که شامل ۴۰۵ میلیون یورو جریمه است. جزییات کامل این تصمیم، هفته آینده منتشر خواهد شد. 

بانک مرکــزی قصد دارد 
مهــار تــورم را بــا هدف 
گذاری کاهــش نقدینگی 
به 30 درصد تا پایان سال، 
عملیاتــی کند. بــه گفته 
فعاالن اقتصــادی هدفگذاری بانــک مرکزی در 
شرایطی که بخش زیادی از مهار تورم به فاکتورهای 
خارجی بستگی دارد خیلی ممکن به نظر نمی رسد. 
در فاکتورهای داخلی نیز بهبودی دیده نمی شود 
که بتوان به وعده جدید بانک مرکزی خوشبین بود. 
بانک مرکزی نرخ رشد هدف نقدینگی را در پایان 
سال جاری 30 درصد اعام کرده است، بررسی ها 
نشان می دهد این نرخ با واقعیت های کنونی اقتصاد 

کشور همخوانی ندارد.
در همیین زمینه مدیرکل دفتــر مطالعات بخش 
عمومی وزارت اقتصاد با تشــریح وضعیت تحقق 

درآمدهای دولت در 4 ماهه نخست امسال و کسری 
۲0 همت علی رغم افزایــش درآمدها تصریح کرد: 
دولت به جهت اراده جــدی ای که در کنترل تورم 
دارد، نیازمند آن است که با تشدید انضباط مالی و 
کنترل هزینه های خود، از کسری بودجه به عنوان 
یکی از عوامل اصلی تورم جلوگیری کرده و پیش از 

همه انضباط مالی را از خود شروع کند.
از سوی دیگر تاش بانک مرکزی از نیمه دوم سال 
گذشته برای جبران کســری بودجه با استفاده از 
اوراق بدهی دولت در شرایطی که تولید رشد محدود 
را تجربه می کند، باعث انتقال پیامد های تورمی این 
سیاست به آینده نزدیک می شود مگر اینکه وضع 
اقتصاد بهتر شود. افزون بر اینکه بازگرداندن اعتماد 
مردم به بازار سرمایه و حرکت پول به سمت تولید از 

کانال بورس ضرورت دارد.
انتظار می رود با رونق بازار سهام و ایجاد انگیزه برای 
ســرمایه گذاری مدت دار و حبس نقدینگی در این 
بازار می تواند جلوی فشــار تقاضا برای دارایی های 
فیزیکی را بگیرد و تورم از کانــال افزایش تقاضا را 

کنترل کند. در غیراین صورت سیل بزرگ نقدینگی 
تمامی بازار های موازی ازجمله مسکن، خودرو، ارز و 
طا را با شدت بیشتری تخریب می کند. این گزارش 
می افزاید: تاش همه جانبه بــرای رفع تحریم ها 

و گشــایش اقتصادی به دولت کمک می کند تا بر 
کسری بودجه پایدار خود پیروز شود و مسیر برای 
سیاستگذاری های مؤثرتر مســتقل از پولی کردن 

بودجه باز خواهد شد.

شرايط كاهش رشد نقدينگی به 30 درصد تا پايان سال وجود دارد؟

خوش بینی  در مهار تورم 

کاهش تورم با رونق تولید 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

کنترل تورم نیاز به ابزارهای مختلف دارد. کاهش رشــد پایه پولی و نقدینگی صرفا تحت تاثیر اقدامات اقتصادی امکان پذیر نیست. چراکه فضای اقتصادی تحت تاثیر مسائل سیاسی و بین المللی است. بازارها نیز از 
انتظارات  تورمی جهت می گیرند و کاهش انتظارات در گرو رفع تحریم ها است. 

در چند هفته اخیر نیز امید به توافق کاهش 13 درصدی دالر و کنترل تورم را در پی داشت. اما کمرنگ شدن افق های توافق می تواند فضا را دگرگون کند. البته دولت و بانک مرکزی تاش هایی در جهت کاهش فشار 
بر پایه پولی و نقدینگی در پیش گرفته اند. هرچند صرفا تغییر محل استقراض از بانک مرکزی به بانکها و شرکتهای دولتی نمی تواند موثر واقع شود. الزم به ذکر است تصمیم بانک مرکزی در تشکیل بازار رقابتی ارز و 

افزایش قیمت دالر نیمایی می تواند با افزایش انگیزه صادرات غیرنفتی به تزریق ارز کمک کند.
بخشی از کنترل تورم از دید تولید و کارمندان بوده است. با کاهش قدرت خرید کارمندان، بخش تقاضا تا حدودی در بازارها فروکش کرده و کاهش مصرف رخ داده است. از سوی دیگر به بهای زمین گیر شدن تولید 
قیمت گذاری دستوری در دستور قرار دارد. این در حالی است که بخش هایی که مشمول نظارت ستاد تنظیم بازار هستند گاها کاالهای تولیدی خود را با ضرر به فروش می رسانند. این امر از یک سو باعث کاهش سرمایه 

گذاری و جذب نقدینگی در تولید شده و از سوی دیگر باعث حرکت نقدینگی به سمت بازارهای داللی و سوداگری از جمله مسکن که مشمول قیمت گذاری نیستند، شده است.
با این شیوه مهار تورم بسیار سخت خواهد بود. البته دولت با اتصال سامانه های پوز به سامانه های مالیاتی و شناسایی پایه های جدید مالیاتی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی گام برداشته است. اما در نبود قانون 
مالیات بر داللی و سوداگری و همچنین مالیات بر مجموع درآمد، این راهکار به انتقال فشار مالیاتی به قشرهای ضعیف و حقوق بگیر منجر شده است. این امر هم تورم ایجاد می کند و هم با تضعیف قشر آسیب پذیر در 

تشدید فاصله طبقاتی و ناهنجاری های اجتماعی نقش باالیی ایفا می کند. 
تورم یک پدیده اقتصادی است که گاها بخشی از منشا ظهور آن سیاسی است. نیاز است حداقل در بخش اقتصادی واقع بینانه عمل کرد. همچنین با تصمیمات مناسب به مقابله واقعی و پایدار با تورم پرداخت. کنترل 
تورم با انضباط مالی ممکن است اما همین گام نیز اگر حتی به خوبی انجام بپذیرد، رکود را در پی خواهد داشــت. بنابراین تقویت تولید و پویایی آن تنها راه عبور از تورم با افزایش درآمدهای ارزی است. برای این امر 
قوانین مالیاتی و سامانه های شفاف و توانمند در جهت محدودیت داللی و سوداگری ضرورت دارد. تا باهدایت منابع به بخش تولید، هم پویایی تولید اتفاق بیفتد و هم اینکه سود تولید حداکثر و ریسک آن حداقل شود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

عكس روز- 
پرورش شتر 

در هويزه

آگهی مناقصه  عمومی تأمین خودروهای استیجاری  با  راننده 

شــهرداری بوکان در نظر دارد به استناد  بند 6 مصوبه  شماره 62 مورخه 1401/05/31 شــورای محترم اسالمی شهر بوکان، نسبت به تأمین 
خودروهای استیجاری با راننده برای انجام امور جاری شهرداری بوکان از نوع پژو یا سمند و وانت سایپا یا زامیاد از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله به شماره  20010۹2۷2500003۸  مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام و به شرکت هاي خدماتی مرتبط با موضوع مناقصه 

و داراي صالحیت کار  از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید. 
1- مدت اجرای  کار تا پایان سال جاری می باشد.

2- مبلغ برآورد اولیه: 10/000/000/000 ریال
3- میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 500/000/000 ریال می باشد .

4- واریز مبلغ 350/000 ریال بابت خرید اوراق مناقصه .
5- تاریخ انتشار در روزنامه:  تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1401/06/16          نوبت دوم 1401/06/23

6- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  1401/06/16  می باشد.
۷- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۹:00 مورخ   1401/06/24

۸- مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 1۹:00 مورخ 1401/0۷/04
۹- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 12:00 مورخ 1401/0۷/06

10- شرکتهای متقاضی جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن  4622633۹ – 044 واحد امور قر اردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
11- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

12-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
13- هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده گان مناقصه می باشد.

14- آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجان غربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد دبیرخانه – کد پستی  :5۹51۸6۷۹63 
– تلفن 044-46222۸00

15- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41۹34-021دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷3۷ و ۸51۹3۷6۸

رشید میر حسامی- شهردار بوکان


